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  یادداشت
کارگران اد پانزده تن ازعام شدن عمدی تعدقتل  یاد آور٨٨فروردین٣٠

جنایتی که بعد از . ی کرمان است "باب نيزو"معدن زغال سنگ 
 ، فروریختن بنای ساختمانی سعادت آباد اراکمعدن شاه زند کشتار

الن مدافع او دھھا و صد ھا جنایت دیگر، برای طبقه کارگر ایران و فع
 بی گمان. نمی آورد بش عظيم طبقاتی جای فراموشی بباراین جن

کار است و تا روزی که کارگران از حق تا روزی که این نظام برسر
انی که ساختار فعلی تا زم. تشکالت مستقل خویش بھره نگيرند 

ی نباشد که ھمه ی اساسی نيابد و قوانين مستحکمکارگری تغيير
کارگران را زیرپوشش و چتر حمایتی خود قراردھد و تا زمانی که 

حين ایمنی بيمه و بھداشت ورگران ،درامرتامين شغلی و معيشت کا
 فکر به نيرو،تا زمانی که خود این امور. ان تسریع نگرددکارگرکار 

 و به آن بی نطير خود طبقه کارگر مان بدل نشودوخالقيت ھای بی 
تشکل ھای مستقل طبقاتی  و تا زمانی که کارگران ازتوجه بمانيم

 استمرار روند ما شاھد: خود محروم باشند به جرات می توان گفت 
باید بگویم ؛ متاسفانه وبود  خونریزی بی وقفه کارگران خواھيم

ميزان غم و اندوه وغمگساری ھمه ی ما درکنارخانواده ھای 
  . جامعه ما فزونی خواھد یافت کارگران ایران و

چھارمين بخش کارنامه کارگری ایران درسی ام فروردین که انتشار 
ممکن گردید، این سطح از  ) ١٣٨٨ اسفند– بھمن –ماھھای دی(

ھمه  آن خانواده ھا ومقاومت یکایککاررا به ھمه ایستادگی و
ادا که ش. خانواده ھای کارگران زندانی تقدیم می کنم 

 پدران و – مادران –ھمسران ( ایستادگی و مقاومت یکایک آنان اگر
و تامل وصبریکایک شان دربرابر گذران زندگی ) فرزندان شان 
س پ. پای نمی ایستاد بود ، جنبش کارگری ما برسردشوارشان ن

  !یکایک آنان درودبر
    

  ....به پایان آمد این دفتر،حکایت ھمچنان باقی ایست باری 
کارگری گرد آوری روزشمار، )١٣٨٩(فروردین ماه سال جدیدازبا آغ

اما مبارزه ھمچنان به ، به پایان رسيد١٣٨٨سه ماھه چھارم سال 
ایران مقاومت طبقه کارگرگی وزارتوفنده ایستاد خود باقی و کارقوت



مبارزه ضد استبدادی درمسيروحاکم ھارسرمایه داری دربرابر
مسوليت سته وحسابگرانه وباولی پيوسته،خود را آھراه ،موجود

  . می پيماید
، سال کشاکش سال جدیدازامروزآشکاراست که کارگران ایران طی 

م سرنوشتی خویش  درپویه ھنيروی خواھان آزادی ووصول نان
خویش ،ھمچون اھانه و مطالباتی مبارزات آزادیخوبادرپيوند 

ماه گذشته دربرابرکليت ١٠سایراقشاراجتماعی کشور، که طی
امسال حساب شده . گریزبودنددرخيابان ھا ودرجنگ ووالیی نظام 

رگران با بگوش باشيم که کا .به صف آرایی خواھند نشست تر
آنگاست که نه از تاک . خواھند رسيدراهقابلمه ھای خالی شان از

  !نشان  نشان ماند ونه از تاک
سالی که گذشت، سال بد :ھای فراھم آمده باید بگویم دردل خبر
سال سختی ميعشت . برای طبقه کارگرایران بوده استوفالکت بار

و ناامنی شغلی و سال دنبال کردن دستمزدھای معوقه ازیک ماه 
اده کارگران درسطح صنایع توليدی و کاری تا سی ماه به تعویق افت

سال تعطيلی بخشی . کارگاھی وبخش خدمات شھری وغيره 
ن آن ھا، اخراج ھای بيرویه کارگران،انھدام بسته شدکارخانه ھا واز

بخشی ازصنایع کشورو بالطبع خانه نشينی کارگران و کارمندان آن 
صنایع، سقوط قيمت نفت درسطح بازارھای جھانی وبالمآل 

ستگی اقتصادی دولت مدعی مھرورزی درسراسرسال ھمه ورشک
وھمه ازعوارض سياست ھای بغایت ارتجاعی نظام ورشکسته 

  . اسالمی ایران است
این نظام و ثروت سردمداران بی قابليتی ازسالی که گذشت؛ 

 اندوزی صاحبان مکنت و مال ، دالالن ، انگل ھای واسط تجاری ،
 آمده روورم کرده وو شکم ھای  جيب گشادآقازاده ھای برآمده از
 درصد ۵٠ تا به امروز منتشره، به حکم آمارپدران مال اندوزشان

 درصد باقي ۵٠ازبرد و صنعت كشوردرتعطيلي و انحالل به سر مي
كنند و  درصد توليد واقعي خود فعاليت مي۵٠ ر درصد، زي٢٠مانده نيز

 فيت اسمي خودشان توليددرصد ظر١٠٠ درصد تا نزديك٣٠تنھا 
 . كنند مي

از طرفي به تاسي از اين وضعيت، درآمد كارگران واحدھاي تعطيل 
 درصد كاھش داشته و بعضا حتي براي تھيه شام شب ۵٠شده 

  .خود دچار مشكل ھستند
ميليون ایرانی به طور ۴٧ایران،الم مرکزآمارترین اع  مطابق تازه

قم نتيجه این ر.  تومان درآمد دارند٣٠٠و ھزار۴سرانه روزانه کمتر از
:" تازه ترین اظھارات ریيس مرکز آمار ایران است که گفته است

تومان ھزار۴٧٣اده شش نفری در خوشه یک، کمتر ازدرآمد خانو
 ٧٨٨تومان تا  ھزار۴٧٣خانوار شش نفره ای که درآمدش بين . است

خوشه نخست در. است در خوشه دو قرار می گيردھزار تومان 
ميليون و ١٧در خوشه دوم ھم. ند ميليون نفر قرار دار٣٠حدود

  ."ششصد ھزار نفر قرار دارند
  

دشواری زندگی کارگران دربخشی ازصنایع ازجمله ایران 
خودروبرسراستخدام وفشارپيرامون قراردادی نگھداشتن کارگران 

: به حدی است  که درخبرھای فعالين این کارخانه آمده است 
رسمی وجود ندارد استخدام ١٣٧٧درکارخانه ایران خودرو ازسال 

ھر گاه کارگری .وھمه کارگران بصورت قراردادی کار می کنند
بيمارشود وبه مرخصی استعالجی برود،یا ازاضافه کاریھای اجباری 



سرباز زند،یا اگرخانواده اش به مشکلی بربخورد که احتياج به 
مرخصی از قبل ھماھنگ شده داشته باشد ویا بھردليل 

رداد از شش ماه به سه ماه ویا عدم ،جابجایی،کم شدن مدت قرا
   .تمدید قرارداد ویا بااخراج روبرو خواھد شد

 آمده ٨٨ ن بھم٢١تاریخ  ایلنا در–ش خبرگزاری کار ایران به گزار
هللا صالحي دبير كانون عالي شوراھاي اسالمي كار  ولي: است 

داد داده ایم  ،تع تاكنون براساس تحقيقي كه انجام: كشور گفت
. استان كشور محرز شده است١٩د توليدي بحران زده در واح٣٣۵

 از آن دارد که تعداد بيکاران آمار رسمی رژیم حکایت
قابل توجه اینکه (برآورد شده است ميليون نفر٧/٢حدود١٣٨٨بھاردر

آمار کسی شاغل شمرده ميشود که درھفت روزقبل در این 
در آمد کنار کاھش در!) حداقل یکساعت کار کرده باشدسرشماری از

نفت در بخش کشاورزی نيز با سياست ھای غلط رژیم و واردات 
اقالم مختلف و کم آبی بی سابقه در چند سال گذشته و ھمچنين از 

، کشاورزان کار افتادن نيروگاه ھای آبی که منجر به کمبود برق شد
فقط واردات . ه استدادا قرارندرتنگاز جھت دست یابی به آب را 

رژیم برای . ش ميليون تن برآورد شده استش١٣٨٧گندم در سال 
سرپوش گذاشتن بر بحران اقتصادی که کشور را فرا گرفته با 

ميليارد دالر و واردات ۵/۴ شت از صندوق ذخيره ارزی به ميزانبردا
کنار این در. د غذایی سعی درکنترل و بيرون آمدن ازبحران را داردموا
   .و جناح را بيافزایيمھر دع باید رانت خواری عوامل رژیم ازاوضا

 با رکود صنعت وافزایش اشتغال ٨٨ما درسال وارد فوق؛جداازم
صادی بطوری که ؛کارشناسان اقت. روبرو بوده ایم بخش داللیدر
نگرانی  افزایش داللی در اقتصاد و کاھش فعاليت ھای مولد اظھاراز

که سھم اشتغال  مطابق آخرین گزارش مرکز آمار در حالی. می کنند
کشاورزی کاھش یافته است، اشتغال در بخش  بخش صنعت ودر 

مطابق برخی  .خدمات و داللی رو به افزایش گذاشته است
بانك مركزى : " گزارشات منتشره در مطبوعات رژیم آمده است 

 درآخرين گزارش خود از وضعيت صنعت با اشاره به كاھش
 درصد تعداد جوازھاى تاسيس ۴۵درصدى سرمايه گذارى، ٣۴
اشتغال وضعيت صنعت را بحرانى  درصدى٧/۴۴دھاى صنعتى وواح

توزیع  در ھمين حال کارشناسان معتقدند ...خوانده است
ھای اقتصادی باعث شده است که  غيرمنطقی سود در بخش

اقتصادی به طور نامتناسب توزیع  اشتغال در بخش ھای مختلف
اقتصاد  شود سود بخش داللی در در حال حاضر گفته می. شود

و  ھمين طور ميتوان از رکود  " برابر بخش صنعت است٨یرانا
 و لوازم بارورشکستگی صنایع نساجی ، کفش،چای ، شکر ، خشک

بطوری .آن یاد کرد   نيز به دليل ورود بيرویه اجناس مربوط بهخانگی
 وارد کننده بزرگ شکر ١٠ ایران جزو که درآمارھای سال آمده است ؛

ری بيش از دو برابرتوليد داخلی درھشت ماھه جا . استدرجھان
شکر وارد ایران شده که کل فرایند واردات این محصول توسط بخش 

احمد ميرھاشمی معاون اتحادیه  خصوصی انجام گرفته است و یا
 واحد بسته ١٣درپی تعطيلی : اعالم می داردخشکباردرخوزستان
یا اینکه لوازم . ھزارنفردراستان بيکارشدند۴بندی خرما،حدود 

دراین زمينه اکبر قربانی . انگی داخلی در حال نابودی استخ
دولت تسھيالت : بر زبان راندنماینده کارگران یخچال سازی ایران پویا

نمی دھد ودرھای کشوررا به روی واردات بی رویه بازگذاشته 



واردات بی رویه کمرتوليد داخل را شکسته وباید ھم .است
 خانه ای یک نفر از بيکاری امروز درھر.درانتظارمرگ صنعت باشيم

درصد کاالھای خانه از ٧٠رنج می برد،اما وارد خانه که می شوی 
شاید کيفيت کاالی داخلی پایين باشد،اما به آن .نوع خارجی است

مردم باید .اندازه ای بد نيست که مردم را از این کاال روی گردان کنند
ی برای آنکه بيکاران خانگی شان کاھش یابد،کاالی داخل

گروھی را تعيين کنند تا کاالی وارداتی را مورد نقد باید دولت .بخرند
وبررسی قرار دھد تا اگربی کيفيت بود از ورود آن جلوگيری به عمل 
آید نه آنکه کاالی بی کيفيت خارجی وارد شود ودھھا برابر قيمت 

   .خرید،صرف تعميروبازسازی آن شود

ثه ومرگ سال پرحادشده ؛ گذاشته سرسرانجام اینکه سال پشت 
درسطوح مختلف صنایع توليدی ، م کارگران درحين کاراقتل ع،ومير
متاسفانه . ه است بودو جاده ھا ساختمانی ادن وخاصه امورمع

مه تالشم براین این باب نيست و من ھی درھيچ مرجع آماری روشن
جھانی قربانيان سوانح خواھد بود که درسالگرد گراميداشت روز

عه به  ، طی مقاله مستقلی با مراج امسال آوریل28شغلی 
روزشمار یک سال گذشته وبرخی منابع دیگر،استنتاج این سطح 

با نظام سرمایه داری جمھوری اسالمی ایران  جنایتی را کهاز
  . کارکرد ضد کارگری تا حال مرتکب شده است ، انتشار دھم 

   : ھمانطوری که پيشترھم آوردیم

 روزانه کارگران منعکس شدهتحرکات دراخبارمجموعه این 
  سالچھارمکارگری سه ماھه  شماراست،باشد که روز

کارگری ایران، جای بایسته   جنبشی مبارزات،درحافظه تاریخ١٣٨٨
عالقه مندان به روز شمار کارگری لينک روز شمار سال  آن دسته ازبرای. خود را بيابد

  . تد که مفيد اف باشد. می اورم يرز را در٨٨سالماھه ٩  و٨٧

   ٨٧ سالوبالگ روزشمار کارگری ايران                                                                           

http://roozshomarkargari.wordpress.com/ 

  ٢٠٠٩ - ١٣٨٨ خرداد – ارديبھشت –ماھھای فروردين

http://archives.rahekargar.org/maghalat/
01-20091103/200911-maghalat.htm 

  ٢٠٠٩ - ١٣٨٨ شھريور – مرداد –ماھھای تير

http://archives.rahekargar.org/maghalat/201001/201
00125-01-maghalat.htm 

٢٠٠٩ - ١٣٨٨ آذر – آبان –ماھھای مھر   

http://roozshomarkargari.wordpress.com/
http://archives.rahekargar.org/maghalat/200911/20091103-01-maghalat.htm
http://archives.rahekargar.org/maghalat/200911/20091103-01-maghalat.htm
http://archives.rahekargar.org/maghalat/201001/20100125-01-maghalat.htm
http://archives.rahekargar.org/maghalat/201001/20100125-01-maghalat.htm


http://www.rahekargar.net/labor_iran/20100324_10_R
SK_IRAN-3.pdf 

دراین مجموعه آنچه به نظرتان می رسد، گردآمده ازمنابع گوناگون 
 روزنامه – مھر– ایسنا –ایلنا (ھای ایران  خبرگزاری: ازجمله 
وتشکل ) …سایت سفير و، سایت آفتاب، کلمه، مردمکسرمایه

کمک کميته ھماھنگی برای : (مستقل مانند  ھا،نھادھا وسایت ھای
شرکت واحد  به ایجاد تشکل ھای کارگری،سندیکای کارگران

اتوبوسرانی تھران وحومه،جمعی ازفعاالن کارگری ایران 
حقوق کارگر، وبالگ دانشجویان مدافع حقوق  خودرو،کانون مدافعان

کارگرفلز کارگری، وبالگ  کارگر،کميته پيگيری ایجاد تشکل ھای آزاد
،کانون  مازندران،سایت ميدان زنان، خبرنامه اميرکبير،خبرنامه کار،

صنفی معلمان تھران،کردستان ميدیا، ساواالن سسی، سحام 
وھمينطورامکانات خبررسانی ھای خارج  درداخل) نيوزوغيره
پيام –  سایت روشنگری-تارنمای چشم انداز کارگری( ازکشور

وخبرھای دریافتی به ایميل ) …،وبالگ کارگری راه کارگروغيره 
   .آمده و به نظرتان می رسد فراھمآدرس ھایم 

 به شکل حرفه ٨٩دراین ميان اگرعمری باقی ماند درتمامی سال 
ای تروپرمضمون ترازسطرسطرروزنامه ھا ، ایميل ھا ، روزنامه ی 
درون کشور، وبالگھا، سایت ھا وھمه ابزارمجازی خبرگيری، 

ومعيشت طبقه فرودست و تھيدست اخبارعمومی سطح زندگی 
ران ودغدغه معاش كارگران را محور روزشمار کارگری جامعه ای

. خواھم ساخت وآنھا را دروبالگ روزشمارکارگری جای خواھم داد
 . شادا که این وظيفه با سالمتی جسم و جانم فراھم آید 

 

   ١٣٨٨اخبار کارگری دی ماه سال

 نژاد  تجمع اعتراضی کارگران در محل سخنرانی احمدي

كارگران شرکت مخابرات راه دور ايران که چندی :  می نویسد88ول دی نيوزدر تاریخ ا پارلمان
آميز برگزار  ھای اعتراض است به دليل پرداخت نشدن حقوق خود به طور مرتب تجمع

بار محل سخنرانی رئيس دولت در شيراز يعنی ورزشگاه حافظيه را به اين  کنند، اين مي
  . منظور انتخاب کردند

روز پياپی مقابل 18ر فارس چند روز پيش درباه اين کارگران که به گزارش سفير، استاندا
اند گفته بود ما مسئوالن بايد از غصه  استانداری تجمع کردند و يکسال است حقوق نگرفته
  . اند بميريم که اين کارگران اين مدت طوالنی حقوق نگرفته

ران محقق نشده ھای مسئوالن استان فارس درباره اين کارگ رسد ھنوز وعده به نظر مي
! جمھور آقای رييس« ھا امروز با پالکاردھايی ھمچون   نفر از آن500است، چرا که بيش از 

از خواب غفلت بيدار شويد «و » مسئولين استانی برای مخابرات راه دور ايران چه كردند
در مقابل ورزشگاه حافظيه، محل ... و» نان در سفره نداريم«، »صنعت فارس در خطر است

  . نژاد تجمع کردند رانی امروز محمود احمديسخن
  . اند ھای متعددی را با مسئوالن دولتی انجام داده نگاري کارگر اين کارخانه تاکنون نامه800

مشکالت اين کارخانه از دوسال پيش و ھمزمان با کاھش نقدينگی آغاز شد و ھرچند 
 کارخانه در استانداری و ميليارد لایر برای رفع مشکالت مالی به اين230اختصاص مبلغ 

 .ھمچنين ھيات دولت مصوب شده، اما اين رقم تاکنون به اين کارخانه تزريق نشده است
   ميليون بيكار در كشور داريم4بيش از 

 
نماينده كرج و :  آمده است 1388 ایلنا در تاریخ اول دی ماه –به گزارش خبرگزاری کار ایران 

 ھزار تومان منطقي 263اعالم اينكه دستمزد اشتھارد در مجلس شوراي اسالمي با 

http://www.rahekargar.net/labor_iran/20100324_10_RSK_IRAN-3.pdf
http://www.rahekargar.net/labor_iran/20100324_10_RSK_IRAN-3.pdf


اگرچه اين مبلغ به ھيچ عنوان منطقي وانساني نيست اما موقعيت اقتصادي : نيست،گفت
  . دھند كمتر از اينھا نيز تن مي اي شده كه كارگران به كشور به گونه واشتغال

 ھزار 500ن نبايد كمتر از وگو با خبرنگار ايلنا با اعالم اينكه دستمزد كارگرا عزيزاكبريان درگفت
ھاي موجودكشور   ھزار تومان با واقعيت263اگرچه معتقديم دستمزد : تومان باشد گفت

توان زندگي متوسط به پايين را اداره كرد اما ھر چيزي با  خواني ندارد و با اين مبلغ نمي ھم
  جازه پرداختشود و امروزه شرايط اقتصادي كشور ا توجه به شرايط مكان و زمان تعيين مي

  . دھد دستمزد بيشتر را نمي
 ميليون بيكار دركشور داريم 4امروزه بيش از : وي با اعالم رقم باالي بيكاري دركشورگفت

شود با  آور اين است كه نيروي كار به دليل آنكه مدتھاست بيكار مانده حاضر مي اما تاسف
  . اش نرود انهھر دستمزدي و تحت ھر شرايطي كاركند تا شب دست خالي به خ

كه براي توسعه  ھنگامي: رويه گفت اكبريان با اظھار تاسف ازتوليد پايين و واردات بي
كشاورزي كار زيربنايي صورت نگرفته، واحدھاي صنعتي درحال بحران و تعطيلي قرار دارند و 

افتد بايد ھم شغل پايدار تعريف نداشته باشد و  اتفاق جديدي در عرصه اشتغالزايي نمي
  . ھا ھمخواني نكند تمزد نيروي كار با واقعيتدس

: شود گفت كشور منجر مي وي با اعالم اينكه تصميمات درست اقتصادي به رونق و توسعه
ھاي كشور را به  امروزه اقتصادكشور بر مبناي تعادل واردات با صادرات نيست بلكه دروازه

يتي به آساني وارد كشور كيف ايم و ھر جنس بنجل و بي روي ورود ھركااليي بازگذاشته
  . شود تا صنايع را به نابودي بكشاند مي

ھر : خبر داد و گفت ھاي كار، صنايع، كشاورزي، بازرگاني اكبريان از ناھماھنگي بين وزارتخانه
  . كند و ھركدام رشته ديگري را پنبه كرده است ھا كارخودش را مي كدام از اين وزارتخانه

اگرچه نبايد چنين : ھا را كارگران بدھند،گفت اوان ناكارآمديوي در پاسخ به اينكه بايد ت
 ھزار تومان پس 263ھا را كارگران با دستمزد  باشد اما درحال حاضر تاوان ناكارآمدي

  . دھند مي
  پايان پيام

اعتصاب ، واکنش طبيعی کارگران در برابر خانه : مصاحبه بھروز خبازبا رادیو ندا
 خرابی است

 دی 4يته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری  در تاریخ به نوشته سایت کم
  :  از قول رادیو ندا  آمده است 88

” کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری” بھروز خباز از اعضای:رادیو ندا 
ید و جنبش کارگری با تھد“در گفتگو با رادیو ندا پيرامون بيانيه پنج تشكل كارگری با عنوان 

بعد از دستگيری ھا ئی كه در اول ماه مه : گفت” ارعاب از ادامه ی مبارزه باز نخواھد ماند
 در پارك الله صورت گرفت، اخيراً احضاریه ھائی برای ھمين دستگير شدگان كه به قيد ١٣٨٨

وثيقه و كفالت آزاد شده بودند فرستاده شده كه تعدادی تبرئه شده اند ولی تعدادی در 
ن ھستند كه محكوم بشوند كه از جمله آقای محمد اشرفی به یكسال زندان شرف ای

جمع امضاکنندگان بيانيه پنج تشکل , در واكنش به این حركت ضد كارگری. محكوم شده اند
کارگری تصميم گرفتند كه حركتی را در راستای مطالباتی كه در قطعنامه ای كه در اول ماه 

ھھای دیگر و فعالين كارگری رسيده بود برای اعتراض به  به تصویب بسياری از گرو١٣٨٨مه 
   . محاكمات و احضاریه ھا صورت دھند
سرکوب ھا و محاکمات را , ادامه دستگيری ھا, خباز با اشاره به وضعيت فعلی کشور
ما االن شاھد ھستيم كه در روز روشن كسانی را “: محتمل دانست و به رادیو ندا گفت

ًارگری بودن به اتھام حضور در حركتی كه اصال در آن نبودند در خيابان صرفا ً بواسطه فعال ك
این نشان ميدھد كه فعالين . مثال ً آقای پدرام نصرالھی و آقای فرزاد احمدی. دستگير ميكنند

كارگری و فعالين اجتماعی دیگر آن حداقل امنيتی كه داشتند ندارند و ھمان حداقل را ھم 
ال ما شاھد ھستيم كه فعالين كارگری مثل آقای علی نجاتی و حا. بمرور از دست ميدھند

ضمن اینكه بواسطه دفاعی كه از ھم طبقه ای ھایش ميكنند برایشان حكم زندان , دیگران
بنظرم این بيانيه در حال حاضر یک  .پيشاپيش از كار ھم اخراج ميشوند, بریده ميشود

 و سر كوبھا كه بطور فزاینده ای در حداقلی ميتواند باشد در واکنش به این دستگيری ھا
در جامعه ما این : وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان كرد. حال رشد است

انتظار وجود دارد كه كميته ھا و تشكل ھای مستقل كارگری به نحوی از انحاء و به ھر 
ھا و و در كنار آن انتظار ميرود كه تشكل . شكل ممكن به این سركوب ھا پاسخ بدھند

چرا كه مسئله . فعالين كارگری در دیگر كشورھا ھم به این امر توجه ویژه داشته باشند
جنبش كارگری مسئله یك كشور نيست و به ھر حال طبقه كارگر جھانی در مقابله با زیاده 

خواھی ھای حكومت ھا و در تقابل با سرمایه داری جھانی حتما ً و حتما ً به تشكل و 
   .دھمبستگی نياز دار



بھروز خباز در پاسخ به این پرسش كه بطور مشخص كدام اقدامات را در حمایت از كارگران 
مفيد و موثر ميداند، با اشاره به موثر بودن ھراقدام حمایتی و قدر دانی از تمامی اقدامات 

اگر بدنبال راھی ھستيم كه تاثير ملموس و  :صورت گرفته كنونی در جای جای دنيا، گفت
شته باشيم در تغيير سياست ھای دولتمردان ایران نسبت به فعالين كارگری و موثری دا

فعالين اجتماعی، زنان ، دانشجویان، بنظرم ميرسد كه آن تغيير و تاثير از كانال عملكرد موثر 
تشكل ھای كارگری دیگر كشورھا و واكنش كارگران ِ عضو تشكل ھای كارگری در كشورھا 

   .ایران دارند، استئی كه ارتباط اقتصادی با 
با اشاره به مطالبات ” كميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری”این عضو 

برخورداری از حق اعتصاب و ایجاد تشکل ” :  از جمله ١٣٨٨كارگران در قطعنامه اول ماه مه 
ھای توده ای و مستقل کارگران، افزایش دستمزدھا متناسب با حداقل ھای یک زندگ 

سانی، برخورداری از مزایای تأمين اجتماعی و انواع بيمه ھای ھمگانی، پرداخت فوری ان
حقوق ھای معوقه کارگران، برابری کامل ميان مردان و زنان در ھمه ی شئون اجتماعی، از 

جمله کار و توليد، برخورداری از حقوق و آزادی ھای سياسی و دموکراتيک مانند آزادی 
طبع و نشر، آزادی اجتماعات و راھپيمائی و تظاھرات، آزادی زندانيان اندیشه و بيان، آزادی 

خاطر نشان كرد كه این مطالبات در سالھای پيش ھم ” سياسی، به ویژه کارگران زندانی،
   . نيست١٣٨٨مطرح بوده است و صرفا ًخواست ویژه اول ماه مه سال 
ن حركت ھای كارگری بر ھم زننده این فعال كارگری با اشاره به اینكه از دید حكومت كنندگا

البته . ما كارگران برھم زننده امنيت اجتماعی نيستيم: امنيت اجتماعی است، یاد آور شد 
اگر منظورشان امنيت صاحبان سرمایه باشد كه خون كارگران را به شيشه كرده اند؛ من 

ان بيش ازپيش برای اینكه این نمی شود كه این آقای. معتقدم كه این امنيت بھم می خورد
به سفره خالی كارگران حمله بكنند و ما نسبت به این تھاجم به شكل درست واكنش 

برگزاری اول ماه مه : او در قسمت دیگری از سخنان خود خاطر نشان كرد  .نشان ندھيم
حق مسلم و طبيعی كارگران است و دولت ھا نمی توانند به زور سركوب و اسلحه این حق 

  .ب كنندرا از كارگران سل
ما ھر روز شاھد آن ھستيم كه اعتصابات كارگری در اینجا و آنجا : آقای خباز در پایان گفت

برای اینكه كارگر . صورت ميگيرد و این اعتراضات ھم به حق و ھم بدیھی و طبيعی است
كارخانه شاھد این است كه چوب حراج به كارخانه ای كه در آن كار می كند زده ميشود، 

ت كارخانه فروخته ميشود و كاربری كارخانه از صنعتی به تجاری عوض ميشود و ماشين آال
بنا براین معلوم است كه كارگران می آیند . این واقعا ً باعث خانه خرابی كارگران می شود

واكنش ھا واكنش ھای  .اعتراض می كنند، معلوم است كه می آیند اعتصاب می كنند
آنچه كه اینھا باید روی آن انگشت . به افزایش استطبيعی است و این واكنش ھا ھم رو 

می گذاشتند، باید می گفتند كه امنيت صاحبان سرمایه و دولتی كه از آنھا حمایت ميكند 
   .بھم ميخورد

  : وگوي اختصاصي با ايلنا  وزير آموزش و پرورش در گفت
  ھزار فرھنگي را ندارد 18خدمت  دولت توان پرداخت پاداش پايان

  
وزیر آموزش و :  آمده است 1388 ایلنا در تاریخ اول دی ماه –رش خبرگزاری کار ایران به گزا

 ميليارد توماني آموزش و پرورش براي اجرای قانون بازنشستگی 300پرورش با اعالم نياز 
 ھزار متقاضی فرھنگی در سال 70بيش از: پيش از موعد فرھنگيان دراين وزارتخانه، گفت

ریزی ریاست جمھوری به  اند كه سازمان معاونت برنامه گی کردهجاری تقاضای بازنشست
 ھزار نفر از آنھا 18دليل عدم توان پرداخت پاداش پایان خدمت فرھنگيان با بازنشستگی 

  . موافقت نکرد
 ھزار متقاضی 70بابایی در گفتگو با خبرنگار ايلنا، با بيان اینکه بيش از  حميدرضا حاجی

ریزی  سازمان معاونت برنامه: اند،گفت ضای بازنشستگی کردهفرھنگی در سال جاری تقا
ریاست جمھوری به دليل عدم توان پرداخت پاداش پایان خدمت فرھنگيان با بازنشستگی 

 ھزار فرھنگی حکم بازنشستگی صادر 52ھزار نفر از آنھا موافقت نکرد و تنھا برای  18
  . شود می

ان اعتبار برای اجرای قانون بازنشستگی پيش از  ميليارد توم300آموزش و پرورش : وی افزود
  . موعد فرھنگيان را به خزانه اعالم نياز کرده است

وي در ادامه با اشاره به تصويب سند ملي آموزش و پرورش كه به عنوان نقشه راه و سند 
اين سند با حذف مقطع راھنمايي به تصويب : راھبردي وزارت آموزش و پرورش است، گفت

تواند تحول بنيادين نظام آموزشي كشور رقم بزند، كه مھمترين كار در اجراي  يرسيده و م
  . شود اين تحول اصالح ساختار آموزش و پرورش محسوب مي

وي در پاسخ به سوال خبرنگار ايلنا مبني بر اينكه اين طرح و جزئيات ان چه زماني اجرا مي 
پس از مشخص شدن زمان اجرا به در اين مورد ھنوز صحبتي نشده و بالفاصله : شود، گفت



  . رسد، اما بعيد است كه بتوانيم اين طرح براي سال تحصيلي آينده اجرا كنيم اطالع مي
  پايان پيام

  ميليون بيكار در كشور داريم4بيش از 
نماينده كرج و :  آمده است 1388 ایلنا در تاریخ اول دی ماه –به گزارش خبرگزاری کار ایران 

 ھزار تومان منطقي 263 شوراي اسالمي با اعالم اينكه دستمزد اشتھارد در مجلس
اگرچه اين مبلغ به ھيچ عنوان منطقي وانساني نيست اما موقعيت اقتصادي : نيست،گفت

  . دھند كمتر از اينھا نيز تن مي اي شده كه كارگران به كشور به گونه واشتغال
 ھزار 500نكه دستمزد كارگران نبايد كمتر از وگو با خبرنگار ايلنا با اعالم اي عزيزاكبريان درگفت
ھاي موجودكشور   ھزار تومان با واقعيت263اگرچه معتقديم دستمزد : تومان باشد گفت

توان زندگي متوسط به پايين را اداره كرد اما ھر چيزي با  خواني ندارد و با اين مبلغ نمي ھم
  يط اقتصادي كشور اجازه پرداختشود و امروزه شرا توجه به شرايط مكان و زمان تعيين مي

  . دھد دستمزد بيشتر را نمي
 ميليون بيكار دركشور داريم 4امروزه بيش از : وي با اعالم رقم باالي بيكاري دركشورگفت

شود با  آور اين است كه نيروي كار به دليل آنكه مدتھاست بيكار مانده حاضر مي اما تاسف
  . اش نرود  شب دست خالي به خانهھر دستمزدي و تحت ھر شرايطي كاركند تا

كه براي توسعه  ھنگامي: رويه گفت اكبريان با اظھار تاسف ازتوليد پايين و واردات بي
كشاورزي كار زيربنايي صورت نگرفته، واحدھاي صنعتي درحال بحران و تعطيلي قرار دارند و 

 نداشته باشد و افتد بايد ھم شغل پايدار تعريف اتفاق جديدي در عرصه اشتغالزايي نمي
  . ھا ھمخواني نكند دستمزد نيروي كار با واقعيت

: شود گفت كشور منجر مي وي با اعالم اينكه تصميمات درست اقتصادي به رونق و توسعه
ھاي كشور را به  امروزه اقتصادكشور بر مبناي تعادل واردات با صادرات نيست بلكه دروازه

كيفيتي به آساني وارد كشور  جنس بنجل و بيايم و ھر  روي ورود ھركااليي بازگذاشته
  . شود تا صنايع را به نابودي بكشاند مي

ھر : خبر داد و گفت ھاي كار، صنايع، كشاورزي، بازرگاني اكبريان از ناھماھنگي بين وزارتخانه
  . كند و ھركدام رشته ديگري را پنبه كرده است ھا كارخودش را مي كدام از اين وزارتخانه

اگرچه نبايد چنين : ھا را كارگران بدھند،گفت خ به اينكه بايد تاوان ناكارآمديوي در پاس
 ھزار تومان پس 263ھا را كارگران با دستمزد  باشد اما درحال حاضر تاوان ناكارآمدي

  . دھند مي
  پايان پيام

  چالش جدی صنعت خودروسازی در ایران 
از بزرگ ھمچنان در بحران خودروس : آمده است 88به گزارش آژانس خبر در اول دی 

مشکالت عدیده وبحران اقتصادی کشور موجب شده است تا صنعت خودور سازی با .است
به طوری که از نظر ایمنی محصوالت ایران خودروبه دليل عدم .چالش جدی روبرو شود

گزارش ھای دریافتی از .پشتوانه ی مالی وتخصص نيروھا با چالش جدی روبروشده است
ودرو حاکی از این است که به جز یک خط توليدی بزرگترین کارخانه شرکت ایران خ

دیگر خطوط توليدی این غول خودروسازی ایران دچار بحران جدی ,خودروسازی کشور ومنطقه
در حال حاضرتنھا خط توليدی فعال که توليدات آن مطابق استانداردھای جھانی .شده است

 امر نيز حضور مستمر کارشناسان علت این.صندوق دار است206است خط توليد پژو
کارشناسان فرانسوی برای ممانعت .فرانسوی در کارخانه برای کنترل توليدات این خط است

از بدنام شدن محصول خود به طور مستمر مشغول چک کردن وکنترل ونظارت برمحصوالت 
 روبرو اما دیگر خطوط توليدی ایران خودرو با نقص ھای فنی بسيار.توليدی این خط ھستند

ھستند ومحصوالت توليدی این خطوط نيز به شدت بی کيفيت واز نظر فنی وامنيتی معيوب 
 صندوق دار در ایران روز به 206ھمين امر موجب شده است تا تقاضا برای خرید پژو.ھستند

به ھر حال مساله ایمنی وبی .وتقاضا برای خرید سایر خودروھا کم شود.روز افزایش یابد
ت خودروسازان ایران در شرایط بحران اقتصادی به مھمترین چالش ھای کيفيتی محصوال

عدم ایمنی محصوالت ایران خودرو موجب شده .پيش روی خودروسازان تبدیل شده است
  .است که طی چند روز گذشته دو خط توليدی این شرکت تعطيل گردد

  وگو با ايلنا مطرح شد؛  در گفت
اي اصالح اليحه ھدفمند كردن پيشنھادات باھنر، توكلي و نادران بر

  يارانه
  

كميسيون ويژه :  آمده است 1388 ایلنا در تاریخ اول دی ماه –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
دھد كه موضوع  بررسي طرح تحول اقتصادي در حالي ھفته آينده به جلسات خود ادامه مي

دران براي برطرف بررسي پيشنھادات اصالحي محمدرضا باھنر، احمد توكلي و الياس نا
  .  را در دستور كار خود دارد ھا كردن ايرادات شوراي نگھبان به اليحه ھدفمند كردن يارانه

وگو با خبرنگار ايلنا، با اشاره به جلسه  مقدم رئيس اين كميسيون در گفت غالمرضا مصباحي
د، چھارشنبه ھفته گذشته اين كميسيون كه پيش از تعطيالت اين ھفته مجلس برگزار ش



در اين جلسه عالوه بر پيشنھاد جايگزيني ماده الحاقي مورد توافق دولت و : اذعان داشت
، كه از سوي شوراي نگھبان مورد ايراد قرار گرفته بود، پيشنھادات 15مجلس به جاي ماده 

  . برخي از اعضاي كميسيون نيز مطرح گرديد
دولت مطرح شده و كليات آن مورد وي با بيان اينكه پيشنھاد جايگزيني ماده الحاقي از سوي 

البته در بررسي جزئيات اين : توافق اعضاي كميسيون ويژه قرار گرفته است، خاطرنشان كرد
  . توانيم نظرات اصالحي اعضاي كميسيون را نيز لحاظ كنيم پيشنھاد مي

نخست پيشنھاد كارگروه . به گفته وي در آن جلسه، مجموعا چھار پيشنھاد مطرح شد
 نفر از اعضاي كميسيون، سوم پيشنھاد 7لت و مجلس، دوم پيشنھاد مشترك مشترك دو

  . الياس نادران و چھارم پيشنھاد محمدرضا باھنر
 نفر از اعضاي كميسيون ويژه كه محمدرضا باھنر و 7مقدم در تشريح پيشنھاد  مصباحي

ھاد ھيچ نامي در اين پيشن: احمد توكلي نيز از جمله پيشنھاددھندگان آن بودند، تصريح كرد
. ھا كه در اختيار دولت قرار بگيرد نيامده بود از سازمان و يا شركتي براي ھدفمند كردن يارانه

حال آنكه در پيشنھاد كارگروه مشترك دولت و مجلس مشخصا به تشكيل سازمان ھدفمند 
  . ھا اشاره شده است كردن يارانه

 نفر از 7در پيشنھاد مشترك : ادرئيس كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي ادامه د
ھاي ھدف قائل شده  ھا به گروه ھاي اعطاي يارانه اعضاي كميسيون، تفكيكي ميان سازمان

 درصد 50ھاي خانوارھا باشد، كه  اي كه وزارت رفاه مسوول اعطاي يارانه به گونه. بودند
صاد متولي اعطاي وزارت اقت. ھا در اختيار آنھاست درآمدھاي ناشي از ھدفمند كردن يارانه

 درصد درآمدھاي ناشي از ھدفمند 20ھاي صنايع و توليد شود و   درصدي بخش30ھاي  يارانه
  . ھا كه بايد در اختيار دولت قرار بگيرد نيز به خود دولت اعطا شود كردن يارانه

  
  پيشنھاد نادران**

آقاي : توي در پاسخ به سوالي كه به موضوع پيشنھاد الياس نادران اشاره داشت گف
ھا و  تواند شركت  قانون وزارت رفاه، اين وزارتخانه مي17نادران معتقد بودند كه براساس ماده 

ھا ھستند، در يكديگر  ھايي را كه به نحوي پراكنده، متصدي ھدفمند كردن يارانه صندوق
ادغام كرده و ساختار جديدي را در قالب يك شركت به وجود آورد و از اين ساختار براي 

دافي جھت تامين رفاه مردم و يا ھرگونه كمك به جوامع ھدف و توليدكنندگان، استفاده اھ
  . كند

به عبارت ديگر آقاي نادران معتقدند كه نياز به صدور : مقدم بر اين اساس گفت مصباحي
ھا  مجوز براي تشكيل يك ساختار جديد در اختيار دولت براي اجراي ھدفمند كردن يارانه

ھا به اين موضوع اشاره شود كه  و تنھا بايد در اليحه ھدفمند كردن يارانهاز اين ر. نيست
  . وزارت رفاه متصدي اجراي اين اليحه خواھد بود

  
  پيشنھاد باھنر**

آقاي باھنر نيز عالوه بر : نماينده تھران در تشريح پيشنھاد محمدرضا باھنر نيز تصريح كرد
كميسيون، با ارائه پيشنھاد مجزاي ديگري مشاركت در پيشنھاد مشترك ھفت نفر از اعضاي 

اما مشخصا در پيشنھادشان به . نيز معتقد بودند كه الزم است سازماني تشكيل شود
  . عنوان شركتي اشاره نشده بود

ھا بايد در اختيار چنين سازماني به عنوان منابع خارج  از نظر ايشان منابع ھدفمند كردن يارانه
  . ر بگيرد، تا نظارت ديوان محاسبات نيز بر آن اعمال شوداز شمول در اختيار دولت قرا

 عضو اين 15رئيس كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي با تاكيد بر اينكه از ميان 
كليات پيشنھاد :  نفر در جلسه چھارشنبه ھفته گذشته حضور داشتند، گفت11كميسيون، 

. ننده در اين جلسه پذيرفته شددولت در اين جلسه با اكثريت نسبي آرا اعضاي شركت ك
چراكه . اما اين بدان معني نيست كه كميسيون با تمامي نظرات دولت موافقت كرده باشد

  . توان نظرات اصالحي ديگر نمايندگان را نيز گنجاند در بررسي جزئيات اين پيشنھاد مي
  پايان پيام

   /ھا در واكنش به تالش براي تشكيل سازمان ھدفمند كردن يارانه/
  این کار به صالح قانونگذاران و کشور نيست : محجوب

رئيس :  آمده است 1388 ایلنا در تاریخ اول دی ماه –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
فراكسيون كارگري مجلس در واکنش به تالش برخی نمایندگان برای افزودن سازمان 

ه منظور رفع ایراد شورای ھا ب ھا به متن الیحه ھدفمندکردن یارانه ھدفمند سازی یارانه
  . این کار به صالح قانونگذاران و کشور نيست: نگھبان، اظھار داشت

وگو با خبرنگار ايلنا، با اشاره به اینکه پيش از اين  عليرضا محجوب نماينده تھران در گفت
در مواردی مجلس برای رفع ابھام شورای نگھبان، مفاد جدیدی را به متن طرح یا  نيز

اگرچه افزودن سازمان : اضافه کرده است، ادامه داد مجلس اع شده بهارج لوایح
رود، اما  دار وعادی در مجلس به شمار ھا، می تواند یک مساله سابقه ھدفمندکردن یارانه

  . ھر امر مرسومی، لزوما ممدوح ھم نيست



ه وی با تاکيد بر اینکه مجلس باید موضع مشخصی در قبال این مساله داشته باشد، ادام
ھا، آن گونه که مد نظر دولت است، به  من معتقدم افزودن سازمان ھدفمند کردن یارانه: داد

  . صالح کشور وقوه قانونگذاری نيست
دولت نيز باید شان : محجوب با تاکيد بر اینکه مجلس باید به این مساله توجه کند، ادامه داد

  . نظارتی و کنترلی مجلس در نظر بگيرد
به سوالی که به احتمال اخذ نظر از رھبری به منظور تامين نظرات دولت در نماینده در پاسخ 

  . ام در این مورد چيزی نشنيده: الیحه ھدفمند کردن یارانه اشاره داشت، گفت
  پایان پيام
و  رفاه ھا دروزارت ھدفمندکردن یارانه معاون
  : وگو با ایلنا درگفت اجتماعی تامين

  ل انجام مي شود سا5ھا طي  ھدفمند كردن يارانه
معاون ھدفمند :  آمده است 1388 ایلنا در تاریخ اول دی ماه –به گزارش خبرگزاری کار ایران 

در حال حاضر چون قيمت سوخت : کردن یارانه ھا در وزارت رفاه وتامين اجتماعی گفت
  . بسيار ارزان است این ماده ارزشمند برای واحدھای توليدی بی ارزش محسوب مي شود

االن در ژاپن ارزش افزوده یک بشکه نفت : وگو با خبرنگار ایلنا افزود لی ضيایی درگفتحسينع
 واحد است در حالی 10 واحد و ميانگين جھانی آن 14 واحد، در آمریکا 20 واحد ، در اروپا 22

  .  واحد است که این ھدر دادن انرژی است3که در کشورما ارزش افزوده یک بشکه نفت 
سی ھای انجام شده برای توليد ورق فوالدی درکشور و در شرکت فوالد طبق برر: وی گفت

 برابر بيشتر از ميانگين جھانی 5/2مبارکه كه بھترين كارخانه ما در اين زمينه است حدود 
  .  صدم گيگاژور است84انرژی مصرف می شود در حالی که متوسط آن در دنيا 

کردن یارانه ھا باعث آسيب به واحدھای ضيایی در پاسخ به این سوال که آیا طرح ھدفمند 
پيش بينی ھای الزم انجام گرفته تا از : توليدی و تعطيلی این واحدھا نخواھد شد، گفت

 درصد آن برای اصالح ساختار فنی کارخانه ھا ھزینه 30محل باز توزیع حاصل از این طرح 
ای جھانی شود و به شود تا به این ترتيب انرژی بری واحدھای توليدی در حد استانداردھ

  . عبارت دیگر توليد مزیت ھای خود را نشان دھد
ھر واحد توليدی باید : معاون ھدفمند کردن یارانه ھای وزارت رفاه وتامين اجتماعی تاکيد کرد

  . به قيمت واقعی انرژی اھميت بدھد و این نباشد که قيمت انرژی در واحدھا مالک نباشد
اصل از ھدفمند کردن یارانه ھا نيز به صورت نقدی به مردم داده  درصد از منابع ح50: او افزود

  . خواھد شد
 سال انجام خواھد 5این امر طی : وی اصالح قيمت ھا را تدریجی دانست و اظھار داشت

  . شد
 درصد حاصل 50در سال اول اجرای ھدفمند کردن یارانه ھا تمامی مبلغ : ضيایی تصریح کرد

  .  دھک پرداخت خواھد شد7نقدی به از اصالح قيمت ھا به صورت 
در سالھای بعد : معاون ھدفمند کردن یارانه ھا در وزارت رفاه وتامين اجتماعی تاکيد کرد

درآمدھای حاصل از اصالح قيمت ھا صرف تامين و توسعه نظام جامع رفاه وتامين اجتماعی 
  . و درمان خواھد شد

 کردن یارانه ھا صرف ھزینه ھای عمرانی  درصد دیگر حاصل از طرح ھدفمند20: ضيایی افزود
  . خواھد شد

او در پاسخ به این سوال که اصوال اولين بارپرداخت یارانه در كشور از چه زمانی آغاز شد، 
 و قبل از انقالب اسالمی درآمدھای نفتی کشور افزایش 50دردھه : اظھار داشت

ر آن زمان نقش موثری در چشمگيری پيدا کرد و به ھمين علت کارشناسان آمریکایی که د
برنامه ریزی کشور داشتند بر ای این که درآمدھای نفتی را به نوعی به جيب خود برگردانند 
طرحی را تحت عنوان کمک به افراد کم درآمد ایجاد کنند و در حقيقت پرداخت یارانه را آغاز 

 آنھا در ایران اجرایی کردند در صورتی که پرداخت یارانه در آمریکا متفاوت از آن چيزی بود که
  . کردند

آن زمان درکشور ھر کس که روستا را ترک می کرد و به شھر می آمد : ضيایی افزود
  . مشمول دریافت یارانه می شدو مثال قيمت نان در شھرھا یک پنجم روستاھا بود

 سال 30معاون ھدفمند کردن یارانه ھا دروزارت رفاه وتامين اجتماعی با تاکيد بر اینکه بعد از 
: از انقالب جرات نکردیم به فکر حفظ منافع خود واصالح روند غلط یارانه ھا باشيم ، افزود
اصالح قيمت ھا رونق اقتصادی ایجاد می کند چون با باز توزیع این درآمدھا در بين مردم 

 درصد مردم افزایش پيدا می کند که این امر به سوئ اقشار جامعه و توليدگر 70قدرت خرید 
  . تاس

مطمئنا قدرت خرید اقشاری که در حال حاضر زندگی اشان به سختی : ضيایی تصریح کرد
  . می گذرد چندین برابر بيشتر از نرخ تورم خواھد بود

این مبلغ :  ميليارد دالر دانست و افزود5 مبلغ 1367او یارانه ھا حاصل ھای انرژی را درسال 
  . ش پيدا کرده است ميليارد دالر افزای90 به حدود 1386در سال 

 4:  خوشه قرار خواھند گرفت ، تصریح کرد3ضيایی با بيان این که دھکھای ھزینه ای در 



 دھک بعدی در خوشه سوم جای 3 دھک بعدی در خوشه دوم و 3دھک اول در خوشه اول، 
  . دارند

ه خود  دھک اول یاران7: معاون ھدفمند کردن یارانه ھا در وزارت رفاه و تامين اجتماعی گفت
را به صورت نقدی دریافت خواھند کرد و سایر دھکھا نيز به تدریج از منافع ھدفمند کردن 

  . یارانه ھا در قالب استفاده از نظام جامع تامين اجتماعی برخوردار خواھند شد
ضيایی در پاسخ به این سوال که برخی نمایندگان مجلس وکارشناسان اقتصادی طرح 

این موضوعات را قبول : ا باعث فقيرتر شدن فقرا می دانند ، گفتھدفمند کردن یارانه ھا ر
ندارم و آنھا را ناامنی ذھنی برای اجرای این طرح می دانم زیرا اگر مردم از ھدف واقعی این 

  . طرح مطلع شوند برای اجرای سریعتر آن لحظه شماری خواھند کرد
رای درست طرح ھدفمند کردن امروز کسانی که دلسوز کشور ھستند باید به اج: او افزود

یارانه ھا و دادن حق به حق دار کمک کنند و این حرف که ھر که بامش بيش یارانه اش 
  . بيشتر حرف غلطی است

 8/5 دھم درصد، گاز مایع 7 درصد ، نفت گاز 1/1ضيایی سھم دھک اول از یارانه بنزین را 
این درحالی : ان کرد وا فزود درصد عنو2/4 درصد و گاز طبيعی را 4درصد، نفت سفيد را 

 درصد ، 8/13 درصد ، گاز مایع 32 درصد ، نفت گاز 32است که سھم دھک دھم ازیارانه 
 درصد است که این عددھا بيانگر استفاده حتي تا 9/15 درصد وگاز طبيعی 6/14نفت سفيد 

  .  برابری ثروتمندان نسبت به فقرا از یارانه است45
  پایان پيام

  : پيشکسوتان جامعه کارگری استان تھرانرئيس اتحادیه 
  وجود ندارد  ھيچ تضمينی برای امنيت شغلی

رئيس اتحادیه :  آمده است 1388 ایلنا در تاریخ اول دی ماه –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
در حال حاضر از مجموع کل نيروھای شاغل : پيشکسوتان جامعه کارگری استان تھران گفت

 درصد در قالب قراردادھای دائم 33لب قراردادھای موقت و تنھا  درصد در قا67کشور 
  . مشغول به کار ھستند

 درصد 30از مجموع شاغالن قراردادی حدود : حسن صادقی درگفت وگو با خبرنگار ایلنا گفت
 15 درصد با قرارداد ھای موقت یک تا سه ماه و 22 ماه تا یک ساله، 3با قراردادھای پيمانی 

  .  روزه مشغول به کار ھستند29ده نيز با قراردادھای روزمزد یک تا درصد باقيمان
 درصد باقيمانده ای که در قالب قراردادھای دائم مشغول به کار 33جمعيت : وی یادآور شد

 سال سابقه کار دارند و پيش از 10ھستند را کارکنانی تشکيل می دھند که حداقل بيش از 
  . انی استخدام شده اندمتداول شدن قراردادھای موقت و پيم

این فعال صنفی ھمچنين در مورد تقسيم بندی زمينه ھای شغلی کارکنان قراردادی و 
بيشترشاغالن در بخش خدمات به ویژه خدمات شھری و صنوف کوچک در : پيمانی گفت

قالب قراردادھای یک روز تا نھایت یک ماه مشغول به کار ھستندو در مقابل قرارداد شاغالن 
  . دھای بزرگ صنعتی از یک تا سه ماه متغير استدر واح

به گفته صادقی قراردادکار بيشترکسانی که در بخش دولتی مشغول به کار ھستند از نوع 
  .  ماه تا یک سال است3پيمانی و با مدت 

رئيس پيشين کانون عالی شوراھای اسالمی کار کشور با بيان اینکه صرفن ظر از نوع رابطه 
حتی در : مينی برای امنيت شغلی نيروھای انسانی وجود ندارد، گفتاستخدامی ھيچ تض

  . مورد شاغالن دائم کارفرما برای خاتمه دادن به قراردادکار به دنبال بھانه است
  پایان پيام

  : وگو با ایلنا یک مقام کارگری در گفت
   عادالنه تعيين شود 89حداقل مزد کارگران برای سال 

عضو ھيات :  آمده است 1388 ایلنا در تاریخ اول دی ماه –یران به گزارش خبرگزاری کار ا
کارگران از تکرار : رئيسه کانون ھماھنگی شوراھای اسالمی کار محور جاده قدیم کرج گفت

اخبار و جلسات مربوط به تعيين حداقل مزد خسته شده اند و خواھان تعيين حقوقی عادالنه 
  . برای خود ھستند

می گویند از نظرات استادان دانشگاه در : وگو با خبرنگار ایلنا افزود حسن کوه خواھی درگفت
تعيين حداقل مزد استفاده خواھد شد اما من می پرسم آیا شورای عالی کار از این نظرات 

  . استفاده خواھد کرد
نماینده کارگران در ھيات حل اختالف اداره کار شمال غرب تھران با اشاره به کاھش 

از وزیر کار جدید می : ال گذشته و برخالف مصوبه شورای عالی کار،گفتمزدکارگران در س
خواھيم که تجربه تلخ آقای جھرمی را تکرار نکند و حقوق واقعی و عادالنه را برای کارگران 

  . در نظر گيرد
کوه خواھی از نمایندگان کارگری شورای عالی کار خواست تا اگر به ھر دليل قادر به دفاع از 

  . ران نيستند از سمت خود استعفا داده و خود را مدیون کارگران نکنندحقوق کارگ
  پایان پيام

  : توصيه مدیرعامل پيشين شستا به ذبيحي



  مدیریت صحيح است راه نجات سازمان تامين اجتماعي
عزیز بيگی، :  آمده است 1388 ایلنا در تاریخ اول دی ماه –به گزارش خبرگزاری کار ایران 

به علی ذبيحی ) شستا( شرکت سرمایه گذاری تامين اجتماعی مدیرعامل پيشين
مدیرعامل سازمان تامين اجتماعی توصيه کرد که در سخنان خود به اخالق اسالمی و یا 

  . حداقل اخالق انسانی توجه داشته باشد
درست نيست که شخصی به علت ضعف مدیریتی خود : وگو با خبرنگار ایلنا افزود وی درگفت

  .  سازمان را بدون ارایه سند ومدرک متھم کندمدیران قبلی
او سرمایه گذاری ھای شستا در دوران مدیریت خود را براساس مطالعات کارشناسی و 

 درصد سھام فوالد 25به عنوان مثال در زمان مدیریت : علمی دانست وخاطرنشان کرد
  .  درصد بود42مبارکه خریداری شد که سودآوری آن 

تھای زیان دھی که به شستا واگذار شده در قالب بدھی ھای دولت شرک: بيگی تصریح کرد
واگذار شده که البته ) شستا(به تامين اجتماعی به شرکت سرمایه گذاری تامين اجتماعی 

  . این موضوع در دولت ھای گذشته نيز انجام گرفته است
نان خود از مدیر عاملی که مشاور رئيس جمھور نيز ھست انتظار می رود در سخ: وی گفت

  . دقت داشته باشد
ای سمت معاونت امور استانھای سازمان تامين اجتماعی را نيز عده دار بود  وی که در دوره

اتھاماتی که آقای ذبيحی درباره اعتبارات غير شمول مطرح می کند نادرست است و : افزود
يده من شھادت می دھم که این اعتبار در زمان حضور من در سازمان به صاحب حق رس

  . است
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری بيمه ایران وضعيت سازمان تامين اجتماعی را نامطلوب 

این سازمان می تواند با مدیریت صحيح و استفاده از پتانسيل : عنوان کرد و اظھار داشت
کارشناسی درون خود پویایی گذشته را به دست آورد و تنھا راه نجات تامين اجتماعی 

  . ھمين کار است
  پایان پيام
   است خود را از دست داده خاصيت  رفاه  وزارت

سخنگوي :  آمده است 1388 ایلنا در تاریخ اول دی ماه –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
كميسيون اجتماعي مجلس از تصويب طرح اصالح ساختار نظام اداري در اين كميسيون خبر 

  . ام و ايجاد وجود دارددر اين طرح بحث ادغام، انحالل، انضم: داد و گفت
ايجاد وزارت ورزش و جوانان، ادغام وزارت صنايع : وگو با خبرنگارايلنا، افزود جواد زماني درگفت

  . و بارزگاني و انحالل وزارت رفاه از جمله مفاد طرح اصالح ساختار نظام اداري است
اعي خاصيت خود را از نماينده مردم كنگاور در مجلس با بيان اينكه وزارت رفاه و تامين اجتم

راھي  ھا، وزارت بھزيستي بگوييم چيز بي اگر به اين وزارتخانه: دست داده است، تصريح كرد
  . ايم نگفته

: او خواستار ارائه نظر دولت ونمايندگان درباره اصالح ساختار نظام اداري شد و افزود
  .  داده استھاي كارشناسي زيادي در اين باره انجام كميسيون اجتماعي مجلس بحث

زماني ادامه وضعيت موجود بين وزارت رفاه و سازمان تامين اجتماعي را به زيان كارگران و 
جمھور فكري اساسي براي حل  به طور قطع رئيس: بازنشستگان دانست و خاطر نشان كرد

  . اين مشكل ارائه خواھد كرد و به نظر قانوني رئيس مجلس تمكين خواھد كرد
 طبق نظر قانوني مجلس سازمان تامين اجتماعي  :عي مجلس گفتعضو كميسيون اجتما

بايد زير مجموعه وزارت رفاه باشد اگر برخي آقايان اين خواسته قانوني را قبول ندارند توضيح 
دھند پس وجود وزارت رفاه چه معنايي دارد، سازمان بھزيستي را ھم به تامين اجتماعي 

  . ملحق كنند تا تكليف معلوم باشد
  ن پيامپايا

  وكار مشاركت كنيد براي بھبود فضاي كسب
معاون وزیر :  آمده است 1388 ایلنا در تاریخ اول دی ماه –به گزارش خبرگزاری کار ایران 

اقتصاد در نشستی با ریيس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تھران مشارکت فعال اتاق 
   .بازرگانی را در پروژه فضای کسب و کار کشور خواستار شد

به گزارش ايلنا به نقل از روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری، بھروز عليشيری در ادامه 
اتاق : نقش اتاق بازرگانی را در ارتقای رتبه فضای کسب و کار با اھميت توصيف کرد و گفت

تواند نقش محوری در  خصوصی کشور می بازرگانی به عنوان نماینده بزرگترین تشکل بخش
  . خصوصی داشته باشد ھای بخش انعکاس دیدگاه

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه اتاق تھران ازتوان باالیی برای کمک به بھبود جایگاه 
انتظار ما از اتاق بازرگانی این است : ایران در ارتقای فضای کسب و کار برخورداراست، افزود

  . که ضمن تشکيل کارگروھی مشترک، فضای کسب و کار را ارتقا دھيم
خصوصی توانمند و فضای کسب و  به گفته وی، رشد اقتصادی ھر کشوری وابسته به بخش

  . کار مناسب در آن کشور است
رغم ھمه مزایای اقتصادی پروژه فضای کسب و کار در کشور،  به: عليشيری تصريح كرد



  . اند ھای اجرایی ھمکاری الزم را در این خصوص انجام نداده برخی از دستگاه
ھای فضای کسب و کار کشورمان، اگر به  بھبود شاخص: وزير اقتصاد خاطرنشان کردمعاون 

  . خصوصی را به طور کامل رفع كند تواند مشکالت بخش درستی انجام شود، می
یحيی آل اسحاق رئيس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تھران نيز ضمن استقبال از 

بينيم دولت سازمان  اگر می: ر داشتگذاری اظھا پيشنھادات ریيس کل سازمان سرمایه
دھد که برای  گذاری را مسئول پيگيری رفع موانع کسب وکار کرده است، نشان می سرمایه
خصوصی ھم در این  نشان داده است، بنابراین بخش ای  خصوصی اھميت فوق العاده بخش

  . زمينه از ھيچ کمکی دریغ نخواھدکرد
خصوصی درخدمت ارتقای فضای  ھای بخش ناییامکانات وتوا: آل اسحاق خاطرنشان كرد

مند  ھای اتاق بازرگانی بھره تواند از حمایت کسب وکار است و دولت دراین خصوص می
  . شود

رئيس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تھران در ادامه با بيان اینکه اقتصاد ایران دارای 
ه است و موانع باید ھر ھای خوبی است که متاسفانه به طور کامل استفاده نشد فرصت

  . چه زودتر رفع شود
توان به جایگاھی که در سند  با رفع موانع کسب وکار وتسھيل تجارت می: وی یادآور شد

  . چشم انداز تعيين شده است، دست یافت
گذاری به  آل اسحاق در پایان اظھار اميدواری کرد با ھمکاری مشترک سازمان سرمایه

ھای موثر و جدی در  و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران،گامعنوان نھاد حاکميتی دولتی 
  . ارتقای فضای کسب و کار برداشته شود

  پايان پيام

 درد دلی با سه خانواده ی کارگر زندانی ھفت تپه

 دی 1به گزارش سایت کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری در تاریخ 
سه خانواده کارگر زندانی ھفت تپه " ر ، بيانيه ای از جانب طی روز ھای اخي:  آمده است 88

در خصوص ) " خانواده ھای آقایان فریدون نيکوفرد ، رمضان عليپور و محمد حيدری مھر " ( 
" انتشار یافته است که ظاھراً از " !!! مشکالت بوجود آمده ، با عنوان حمایت ھای مالی 

ــ که به شکل ِ شفاف و آشکاری ، از " ن زندانی جذب کمک ھای مالی ، برای این نمایندگا
سوی طيف ھای گسترده ای از کارگران و فعالين کارگری ، جمع آوری و به شماره حساب 

آقای علی ( اعالم شده از جانب رئيس ھيئت مدیرۀ سندیکای کارگران نيشکرھفت تپه 
برای " شکالت بيشتر م" ارسال می شود ــ گله مند بوده و این کمک ھا را موجب ) نجاتی 
محروم شدن شان ، از فرصت ھای قانونی ِ اعطای مرخصی برای ھمسرانشان ، " خود و 

  . !!!!دانسته اند  " گفته قاضی پرونده البته با توجه به ادعا و بنا به

برای پيگيری . . . وقتی : " این سه خانوادۀ محترم ، در بيانيۀ خویش تأکيد کرده اند که 
دادگاه مراجعه کردند ، تا شاید مقدمات اعطای مرخصی برای ھمسرانشان را پرونده ، به 

شماره ) " چون : ( قاضی پرونده به آنان گفت !!! ) ؟(  ، با کمال تعجبفراھم کنند ، 
حسابی از طرف رئيس ھيئت مدیره سندیکا در سایت ھای اینترنتی ، برای جذب کمک ھای 

م گروه ھای معاند چمھوری اسالمی به شما ً و قبال ھ. !!!مالی اعالم شده است 
 ، تا آخرین روز ِ حکم ، با مرخصی ھمسرانتان به ھمين دليل!! ) " ؟؟( ،  "کمک کردند

با ھزار اميد نزد قاضی رفته " و لذا این سه خانوادۀ محترم که ." موافقت نخواھد کرد 
 " فراھم کننداعطای مرخصی برای ھمسرانشان را  مقدمات تا شاید بتوانند بودند

نااميد به خانه ھای خود بازگشتند و بالفاصله !!! ؟ " تسکينی بر دردھایشان بگذارند" و 
بعد از گذشت : " حاکی از این که "بيانيه ای ، نکاتی را به اطالع عموم رساندند " طی

 که منجر به زندانی) از جمله ھمسران این عزیزان ( دوسال از تالش ھای کارگران ِھفت تپه 
چرا و به چه دليل ؟ چگونه است که تالش ھای کارگران ، آن ھم " ( شدن آنان شده است 

برای رسيدن به ابتدایی ترین خواست ھا و مطالبات ِ خویش ، بعد از گذشت دو سال ، منجر 
دیگر طاقت تحمل مشکالتی بيشتر از این ) " به اخراج از کار و زندانی شدن آنان می شود ؟ 

ــ و شاید ھم ایجاد شرایط " مشکالت " و احياناً برای خاتمه دادن به این . . ". را ندارند 
مساعد برای اعطای مرخصی و دميدن رحم و شفقت در دل ھای ھمچون سنگ قاضی 

حرکت فردی رئيس ھيئت مدیرۀ سندیکا در اعالم " ــ ضمن برائت از به اصطالح !!! دادگاه 
لی ِ کارگران ھفت تپه ، اعالم می کنند که از یک شماره حساب ، برای جذب کمک ھای ما

این پس ھيچگونه مسئوليتی در قبال حساب نامبرده نداشته و ھيچگونه کمک مالی را از 
  !.و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل " . این طریق دریافت نمی کنند 

*  



منجر " بيانيه "  این ببينيم که داستان ازچه قرار بوده و چگونه به این جا و در واقع تنظيم
نھاد ھا " مورد نظر ــ به ویژه در شرایط حساس کنونی ــ از کارگران و " بيانيۀ " شده است و 

، چه می " و افراد بی شمار حامی تالش ھای کارگران ھفت تپه و نمایندگان زندانی آنان 
ان شاأهللا که گربه "  ِالبته ما به مصداق ضرب المثل معروف( خواھد ــ و آگاھانه یا نا آگاھانه 

افکنانه ای را که  اھداف تفرقهو " بيانيه " ، ترجيح می دھيم که شأن نزول این " است 
 ، صرفاً به حساب بی اطالعی، عدم آگاھی برخی از این خانواده ھای تعقيب می کند

مله گرامی ، از کم و کيف بسياری از جریانات و ماھيت ِ فریبکارانۀ پاره ای اشخاص ، از ج
آب به آسياب ) قاضی پروندۀ و اساساً ساز و کار مبارزۀ طبقاتی و پيچيدگی ھای آن بدانيم 

  . کدام جریانات و عوامل می ریزد و چه طبقات و اشخاصی را خشنود و راضی می کند 

  :و اما شرح مختصر ماجرا ، تا به اینجا 

کت نيشکر ھفت تپه ، که در  کارگر و پرسنل شر3500بيش از : داستان از این قرار است که 
شرایطی بسيار سخت و طاقت فرسا ، به توليد شکر از نيشکر اشتغال داشتند و به شدید 
ترین شکل ممکن استثمار می شدند ، به ناگھان ــ و البته در راستای حرص و ولع سيری 

، سود ناپذیر صاحبان سرمایه و حاميان و عوامل آنان ، که در پی وارد کردن شکر از خارج 
ھای ھنگفت و افسانه ای به جيب می زدند ــ دچار معضل شده و در معرض انواع بالیا و 

مشکالت ، از جمله فروش زمين ھای شرکت و در واقع به تاراج بردن آن ھا ، تعطيلی 
کارخانه ، بيکار سازی و اخراج ھای دستجمعی کارگران ، به تعویق انداختن دستمزدھا و 

دم پرداخت آن ھا برای ماه ھای متمادی و انواع و اقسام فشارھا و مزایای کارگران و ع
  . تضييقات قرار می گيرند و می روند تا به کلی از ھستی ساقط گردند 

اما به حکم شرایط زندگی ) و نمایندگان آنان از جمله ھمسران ھمين سه خانواده ( کارگران 
ال مبارزه و جانفشانی و و معيشت خویش ، خاموش ننشسته و در طول بيش از سه س

 روزه کارگران 42که صرفاً به عنوان نمونه می توان به اعتصاب ( خلق قھرمانی ھای بسيار 
این شرکت ، برای دریافت دستمزد ھای معوقه و پایان دادن به احضار ھای مکرر کارگران یاد 

ت سرمایه و ضمن دفاع از خواست ھا و مطالبات خویش ، در مقابل فشارھا و تھاجما) کرد 
عوامل ریز و درشت آن ، در بسياری از موارد ، حتی خواست ھا و مطالبات خود را به 

کارگران این شرکت حتی پا را از این ھم فراتر . کارفرمایان و حاميان آنان تحميل نموده اند 
گذاشته و طی مبارزه ای جانانه ، به امر خطير تشکل یابی مستقل و توده ای کارگران جامۀ 

مل پوشانده و رو در رو با عوامل سرمایه و در حالی که به شدت و به دفعات از جانب آن ع
را ایجاد نمودند ) سندیکای کارگران نيشکر ھفت تپه ( عوامل تھدید می شدند ، تشکل خود 

  . . .و 

اما بيکار ) از جمله قاضی دادگاه این عزیزان ( صاحبان سرمایه و عوامل و حاميان آنان 
 و در طول این مدت ، ھيچگاه از تھدید کارگران و نمایندگان منتخب آنان دست ننشسته

که خود این ( نکشيدند تا اینکه سرانجام و پس از احضارھای مکرر و تھدید ھای فراوان 
پنج تن از نمایندگان ) خانواده ھا ، بھتر ازھرکس درجریان این اذیت و آزارھا قرار دارند 

یان علی نجاتی ، فریدون نيکوفرد ، مھران حيدری مھر ، جليل آقا( کارگران این شرکت 
را تنھا به جرم دفاع از خواست ھا و مطالبات برحق کارگران ، از ) احمدی و رمضان عليپور 

جمله ایجاد سندیکای کارگران این شرکت ، روانۀ زندان نموده و به خانواده ھای این زندانيان 
تن چند روز مرخصی به دادگاه مراجعه می کنند ، با پاسخی نيز که برای پيگيری پرونده و گرف

شماره حسابی از طرف رئيس ھيئت مدیرۀ " چون : بسيار حساب شده ، دایر بر اینکه 
و چون " سندیکا ، برای جذب کمک ھای مالی ، در سایت ھای اینتر نتی اعالم شده است 

ھای معاند جمھوری اسالمی به ًقبال ھم گروه ) " این دیگر خيلی جالب و شنيدنی است ( 
پس جناب ایشان با مرخصی ھمسران سه خانواده از خانواده ھای " شما کمک کرده اند 

باید تا آخرین روز ِ حکم ، در زندان بمانند !!! به ھمين دليل " کارگران زندانی موافقت نکرده و 
  .و بقيۀ ماجرا 

*  

اعضای خانواده ھای آقایان علی نجاتی  ( و اما تأسف بار اینکه خانواده ھای این سه زندانی
به جای اینکه خشم خویش را نثار این ھمه ) و جليل احمدی این بيانيه را امضا نکرده اند 

ظلم و بی عدالتی بنمایند و در مخالفت با باج خواھی قاضی دادگاه ــ و البته فریبکاری او در 
 دست بزنند ؛ به جای اینکه با علی این رابطه ــ به افشای ھمه جانبه و گسترده این حرکت

نجاتی و دیگر نمایندگان کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه ، در تقویت روحيۀ ھمبستگی 
طبقاتی کارگران ، ھمسو و ھماھنگ شوند و طی بيانيه ای وحدت طلبانه ، از کارگران و 



به یاری کارگران فعاالن کارگری بخواھند که در راستای اتحاد طبقاتی کارگران ، از ھر نظر ، 
زندانی بشتابند و بر ميزان کمک ھای خویش ، تا زمان آزادی آن عزیزان بيفزایند ؛ و سرانجام 
، به جای اینکه ادعاھا و تحکم ھای قاضی دادگاه را در ردیف ھمان فشارھا و تضييقات وارده 

 سال است که بر کارگران و در یک کالم ، مبارزه ای قلمداد نمایند که الاقل برای مدت سه
به شکل آشکاری در ھفت تپه ، ميان صاحبان سرمایه و حاميان آنان از یک سو و کارگران ، 

" تصميمی عجيب و " تحت تأثير القائات قاضی دادگاه ، طی . . . از سوی دیگر جریان دارد و 
ئت می ای مأیوس کننده و تفرقه برانگيز، از کمک ھای کارگران و فعاالن کارگری برا" بيانيه 

آقای علی ( جویند و اقدام آگاھانه و انقالبی رئيس ھيئت مدیرۀ کارگران نيشکر ھفت تپه 
  . قلمداد می کنند " حرکتی فردی " را به زیر سئوال می برند و آن را ) نجاتی 

علی نجاتی مگر چه کرده و چه گفته است که قاضی پرونده ، آشکارا در جھت ایجاد تفرقه 
 نمایندگان ِ آنان ، عملکرد ایشان را گروگان ِ لغو مرخصی چند روزۀ کارگران در ميان کارگران و

از یک فرصت " زندانی قرار می دھد و شما را به خاطر آن اقدام ، ــ آن طور که می گویيد ــ 
  محروم می کند ؟" قانونی ِ استفاده از مرخصی برای ھمسرانتان 

آخرین تماس و " بر طبق :  مسئله می نویسد آقای نجاتی در نامۀ خود ، در رابطه با ھمين
و دیگر ھمکارانم انجام شد ، ) پيش از آنکه به زندان فرستاده شوند (توافقی که با آن دو نفر 

قرار بر این می شود که شمارۀ حسابی به نام این جانب اعالم شود ، تا کمک 
ریق مبالغ کمک ھای مالی ارسالی از سوی کارگران ، به آن واریز گردد و از این ط

این کار صورت می گيرد و شماره ." شده به خانواده ھای این پنج کارگر پرداخت شود 
به چه علت این کار مشکل آفرین  .ھمين و بس . حسابی نيز در این رابطه اعالم می شود 

دیگر طاقت تحمل را از شما ربوده است ؟ به دليل اینکه جناب " می باشد ، تا آنجا که 
مورد نکوھش قرار داده و به این بھانه ، " به بھانۀ یک حرکت فردی " ن عمل را قاضی ، آ

شما را از یک فرصت قانونی برای دیدار با ھمسرانتان محروم کرده است ؟ در این صورت آیا 
ای ، عمل نکوھش برانگيز قاضی دادگاه را در نزد کارگران و ھمۀ انسان " بيانيه " نباید طی 

  ت جو افشا نمود ؟ ھای آزاده و عدال

ترویج و اشاعۀ روحيۀ وحدت آقای نجاتی ، البته ھدف از این کار را ، ھمانا 
وھمبستگی طبقاتی در بين کارگران و گسترش حس رفاقت و برادری در ميان 

در کنار استفاده از کمک ھای مالی ھم طبقه ای ھای خویش ، برای آحاد این طبقه ، 
لمداد می کند و با توجه به تجربۀ شخصی خود ، در طول گذران زندگی و ادامۀ مبارزه ق

در مدت ھشت ماھی که من را از : " ھشت ماھی که از کار اخراج شده است می نویسد 
کار اخراج کرده بودند ، کم نبودند کارگرانی که عالوه بر حمایت ھای روحی خود ، درحد 

 کم تر از حقوق دریافتی این کمک ھا اگر چه بسيار. توانشان کمک ھای مادی کردند 
سابق من بود ، اما برای من از ھزاران ھزار کمک دیگر با ارزش تر بود زیرا نشان 
از آن داشت که کارگران به درستی می دانند که من و دیگر ھمکاران شان برای 

لذا به ھمين خاطر ، من بنا بر اعتقادم ، .دفاع از حقوق آنان تالش می کرده ایم 
البته مبلغ آن اگر چه کم تر از . دریافت کردم ، کمک از کارگران بود تنھا کمکی که 

این . حدی بود که حتی سطح زندگی سابق مرا حفظ کند ، اما بسيار با ارزش بود 
کمک ھا به جای ھر نھاد و مکان و کسان دیگری ، مرا مدیون ھمکاران کارگر ِ من 

م که این امر ھمچنان به شکل یک اميدوار": و به دنبال آن اضافه می کند " می کرد 
  " . سنت کارگری ، در ميان دیگر کارگران رواج پيدا کند 

کجای این کار ایراد دارد ؟ و چرا باید از آن اجتناب کرد ؟ ــ ھمان طور که آقای نجاتی نيز در 
نامۀ خود تأکيد کرده است ــ کارگران چرا باید از درد ھای دیگر ھم طبقه ای ھای خود ، آن 

ھم درست در شرایطی که تعدادی از آنان تنھا به جرم دفاع از حقوق انسانی و مسلم 
خویش ، در زندان بسر می برند ، بی خبر بمانند و نسبت به مصائب و مشکالتشان 

حساس نباشند ؟ پنج نفر از نمایندگان منتخب کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه ، پس از 
 ھا و مشکالت فراوان ــ که شما خانواده ھای چند سال تالش و مبارزه و تحمل سختی

محترم ، بھتر از ھر کس آن را درک می کنيد و اتفاقاً در بيانيه تان ، به آن ھا اشاره کرده اید 
ــ تنھا به خاطر دفاع از خواست ھا و مطالبات کارگران ، از جمله افزایش حقوق و مزایای آنان 

و قرار داد ھای موقت و اسارت بار کار ؛ ایجاد ؛ پرداخت دستمزدھای معوقۀ کارگران و لغ
سندیکای کارگران این شرکت و جلوگيری از تعطيلی کارخانه و به تبع آن جلوگيری از اخراج 

ھا و بيکار سازی ھای گستردۀ کارگران ؛ جلوگيری از فروش زمين ھای شرکت و ھزار 
 گماشتگان این طبقه ، به مشکل و معضل دیگر که یکی پس از دیگری از جانب کارفرمایان و

و قاضی پرونده مورد نظر " دستگاه قضایی " سوی کارگران حواله می شد ، سرانجام توسط 
این واقعه ، به سھم خود ، دل ھای . محاکمه و به اخراج از کار و زندان محکوم می شوند 



ده وعدالت بسياری از کارگران و فعالين دلسوز کارگری و طيف گسترده ای از انسان ھای آزا
طلب را در ایران و سرتاسر جھان به درد آورده وجنبش کارگری را سخت تحت تأثير قرار داده 

کارگران آگاه و فعاالن کارگری چگونه می توانند دست روی دست بگذارند و آرام و بی . است 
 تفاوت از کنار ھمۀ این مسائل گذر کنند ؟ آنگونه که انگار ھيچ اتفاقی در جنبش کارگری

روی نداده و ھيچ مشکلی بوجود نيامده است ؟ جنبش کارگری و به ویژه کارگران و فعاالن 
آگاه و دلسوز آن ، می بایست در یک چنين مواقعی ، بيش از ھر زمان دیگر به فکر یکدیگر 

دستگيری و زندان . باشند و نسبت به مصائب و مشکالت ھمدیگر حساسيت نشان دھند 
کر ھفت تپه اتفاقاً توجه بخش ھای وسيعی از کارگران و انسان ھای نمایندگان کارگران نيش

آزاده وعدالت طلب را به خود معطوف کرد و نامۀ پر بار آقای نجاتی و اعالم یک شماره 
حساب جھت حمایت مالی کارگران از ھم طبقه ای ھای زندانی خود در ھفت تپه ، صرفاً به 

 شور و حالی مضاعف بخشيد و این نوع این حساسيت ھا و روحيه ھمدلی و رفاقت ،
  . حمایت ھا را گسترش داد 

در واقع بعد از انتشار نامۀ آقای نجاتی و فراخوان مالی او ، از طریق اعالم آن شماره حساب 
بود که کارگران بسياری از کارخانه ھا و شرکت ھا و ھمچنين کارگران و فعالين متشکل در 

کميتۀ ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل "  ، از جمله "کميته ھا " برخی از تشکل ھا و 
و " کميتۀ پيگيری تشکل ھای آزاد کارگران " ، " اتحادیۀ آزاد کارگران " ، " ھای کارگری 

برخی دیگر از تشکل ھا و نھاد ھای کارگری به ھمراه تعداد زیادی از انسان ھای شریف و 
 و طبقاتی خویش ، ھر یک به تناسب توان آزاده در سرتاسر دنيا ، بر اساس وظيفۀ انسانی

، برای حمایت از کارگران زندانی ھفت تپه بپا خاستند و حتی در پاره ای از موارد ــ از جمله 
در سنندج ــ با مشکل دستگيری و زندان مواجه گشتند که در نھایت با قرار وثيقه آزاد شدند 

 .  

ه کارگران از حمایت ھای خویش ، از ھم آیا انتظار شما، در یک چنين شرایطی ، این است ک
طبقه ای ھای خود دست بردارند و کمک ھای مالی خود را ــ اگر چه ناچيز ــ به خاطر خوش 

  قطع نمایند ؟ " مرخصی ، از کارگران زندانی " ًآمد جناب قاضی و احتماال رفع مشکل 

ده ــ آن گونه که شما اشتباه می کنيد اگر فکر می کنيد که مشکل پيش آم! نه عزیزان 
قاضی پرونده به نادرست جلوه می دھد ــ صرفاً ناشی ازشماره حساب اعالم شده توسط 

واضح است که . می باشد " حرکت فردی ایشان "رئيس ھيئت مدیرۀ سندیکای کارگران و 
چرا که این مسئله . قاضی پروند می خواھد ميان کارگران اختالف و دودستگی بيندازد 

 و اولين بار نيست که بدین منظور ، شماره حسابی در سطح جنبش کارگری ، تازگی ندارد
تا قبل از این واقعه نيز ، کميتۀ دفاع از محمود صالحی ، کارگران شرکت . اعالم می شود 

واحد اتوبوسرانی تھران و حومه ، کارگران شرکت پرریس سنندج ، کارگران شرکت فرش 
کل ھا و کارگران کارخانه ھا ، با اعالم شماره حساب غرب بافت سنندج و برخی دیگر از تش

آشکار است که . ھایی ، برای جذب کمک ھای مالی از دیگر کارگران اقدام کرده بودند 
مسائل و موضوعاتی را که جناب قاضی پرونده مطرح می کند صرفاً برای بھانه جویی و ایجاد 

 زدن اتحاد طبقاتی آنان مطرح می دست آویز، جھت ایجاد تفرقه در ميان کارگران و برھم
  .شوند 

" مورد نظر ، قاضی دادگاه عالوه بر موضوع " بيانيۀ " وانگھی مگر به گفتۀ خود شما در 
و مانور روی این مسئله ، به " اعالم شمارۀ حساب از طرف رئيس ھيئت مدیرۀ سندیکا 

دیگری را نيز عنوان یکی از علت ھای عدم موافقت با مرخصی ھمسران شما ، داستان 
ًو قبال ھم گروه ھای معاند جمھوری " . . . : برای این باج خواھی ، تحت این عنوان که 

با مرخصی ھمسرانتان . . . و به ھمين دليل . اسالمی ، به شما کمک کردند 
 مطرح نکرده است ؟ با این قضيه و این ادعا چه می کنيد ؟" موافقت نخواھم کرد 
 و بھانه جویی قاضی پرونده ، صرفاً برای خالی نبودن عریضه و ادامۀ آیا واضح نيست که ادعا

  فشار به کارگران زندانی ، جھت ایجاد دو دستگی و تفرقه در ميان آنان عنوان می گرد د ؟

آنچه قاضی دادگاه ــ ) کميتۀ ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری ( به باور ما 
دیگر از عوامل و حاميان نظام سرمایه داری را خشمگين و غضب و نه فقط او ــ بلکه بسياری 

آلود کرده و موجب شده است تا به خود بپيچند و چنين عکس العمل ھایی از خود بروز دھند 
، ھمانا ادامۀ مبارزۀ کارگران و اتحاد و ھمبستگی ای است که ھمچنان ، ميان کارگران این 

 ویژه با نامۀ آقای نجاتی و تأکيدی که بر روی این شرکت و نمایندگان آنان وجود دارد و به
اعالم شمارۀ " قصۀ . مسئلۀ مھم داشته اند ــ پررنگ تر و چشم گيرتر نيز شده است 

و خشم و کينۀ قاضی دادگاه ، " حساب ِ یادشده از جانب رئيس ھيئت مدیرۀ سندیکا 
  .مود و توضيح داد نسبت به این مسئله را ، تنھا می توان در این رابطه ارزیابی ن



آقای نجاتی ، با انتشار این نامه و اعالم این شمارۀ حساب ، که در واقع برای حمایت ھای 
مالی کارگران از ھم طبقه ای ھای زندانی خویش در ھفت تپه طرح شده اند ، از یک سو بر 

ایط به ویژه در شر ــشفافيت و سالمت ِ جنبش کارگری ، تأکيد می ورزد و از سوی دیگر 
حساس کنونی ــ بر مھم ترین و کليدی ترین مسئلۀ جنبش کارگری ، یعنی 

مسئلۀ وحدت و ھمبستگی طبقاتی کارگران ، انگشت می گذارد و تالش می کند 
 ھر کس و" او از . تا در حد توان و بضاعت خویش به این امر خطير یاری رساند 

سر و ته ِ این کمک ھا و این قضایا  ، بدون اینکه معلوم باشد که "ھرنھادی در ھر مکانی 
: آقای نجاتی اعالم می کند . به کجا وصلند و آبشخورشان از کجاست ، کمک نمی خواھد 

ما می خواھيم که به جای ھر کمک مالی ، از ھر طریق ، فقط و فقط از حمایت " 
این کمک ھا به جای ھر نھاد و مکان و کسان . " . " ھای کارگری برخوردار شویم 

 در واقع این ھاست که قاضی . . . ".یگری ، مرا مدیون ھمکاران کارگر من می کند و د
خشمگين نموده و به باج خواھی در قبال این مسئله واداشته است و آیا طبيعی  دادگاه را

نيست که ھمۀ کسانی که به نحوی از انحا رو در روی این طبقه و این جنبش ایستاده اند ــ 
دۀ مورد نظر ــ از این ھمه ھشياری و درایت ناخشنود و غضبناک شوند ؟ از جمله قاضی پرون

و آن را دست آویزی برای عدم موافقت خود با احياناً چند روز مرخصی کارگران زندانی قرار 
  دھند ؟ 

شما که نمی خواھيد وحدت و ھمبستگی کارگران ، آن گونه که صاحبان سرمایه ! گراميان 
ند ، وجه المصالحۀ صرفاً چند روز مرخصی و مسائلی از این قبيل و عوامل آنان طلب می کن

  . قرار گيرد و مخدوش و یا احياناً پایمال شود 

آقای علی نجاتی ، درست در آستانۀ دستگيری ، در مقام دادخواھی از طبقه کارگر و در 
و و محاکمی که کارگران را صرفاً به جرم حق خواھی " دستگاه قضایی" راستای افشای 

دفاع از حقوق مسلم خویش ، دستگير و زندانی می کنند و به اخراج از کار محکوم می 
تا به امروز ، " : می نویسد " کارگران و تشکل ھای کارگری" نمایند ، در نامه ای خطاب به 

چھار نفر از اعضای ھيئت مدیرۀ سندیکای کارگران نيشکر ھفت تپه ، به نام ھای 
 احمدی ، قربان علی پور و محمد حيدری مھر روانۀ زندان فریدون نيکو فرد ، جليل

دستگاه قضایی درچند  .شده اند و ھم اکنون در زندان دزفول محبوس می باشند 
ما " مگر ما چه کرده ایم ؟ ." روز آینده دورۀ حبس مرا نيزبه من تحميل خواھد کرد 

برحق کارگرانِ  برای به دست آوردن حقوق خود و دفاع از مطالبات ) کارگران ( 
ھفت تپه و به دست آوردن کمترین امکاناتِ  معيشتی و حقوق انسانی تالش 

  ." . . . کرده ایم ، اما محکوم و زندانی می شویم 

او سپس از کارگران می خواھد که با توجه به چنين ستمگری آشکاری ، از ھم طبقه ای 
امروز روز حمایت از ": رخيزند ھای خود در ھفت تپه ، دفاع کنند و به حمایت از آنان ب

کارگرانی است که در ھفت تپه ، برای احقاق مطالبات ِ کارگری تالش کردند و از 
سوی کارگران ِ ھفت تپه ، به نمایندگی در یک تشکل مستقل انتخاب شدند و 

. . . و ."امروز تنھا به خاطر دفاع از حقوق کارگری خود به زندان محکوم شده اند 
ن دادخواھی و افشاگری و این ھمه شھامت و صداقت و رفاقت کارگری ، بيانيه آیا پاسخ ای

  ای بود که شما خانواده ھای محترم انتشار داده اید ؟ 

*  

وقت آن رسيده است که ما نوع نگاه و ! ھم طبقه ای ھای شریف ! خانواده ھای گرامی 
ه ھایی که کارگران و انتظاراتمان را از نظام حاکم و دستگاه قضایی و محاکم و دادگا

نمایندگان آنان را به بھانه ھای واھی و پوچ و در حقيقت برای ادای دین به سرمایه داران و 
تحکيم مناسبات نابرابر و کارگر ستيز سرمایه داری به بند می کشند ، نظامی که در آن 
به کارگران از نقشی فرودست و دست چندم برخوردارند و به شدت استثمار می شوند ؛ 

راحتی تحقير می گردند و حقوقشان پایمال می شود ؛ از کار بی کار می شوند و به فقر و 
خانه خرابی کشانده می شوند ؛ سرکوب می گردند و به بھانه ھای واھی به اخراج از کار و 

، با واقعيت ھای حاد و جدّی مبارزۀ . . . محکوم می گردند و . . . شالق و تبعيد و زندان و 
ما باید شناخت خود را نسبت به عينيت این مبارزه و ریاکاری ھا .  ، ھماھنگ سازیم طبقاتی

و دو دوزه بازی ھای موجود در بين عوامل تثبيت و تحکيم این مناسبات کامل و کامل تر 
"  و بالفاصله طی شوکه نشویمتا از حرف و ترفند تفرقه افکنانۀ قاضی دادگاه . نمایيم 
. برای پيگيری پرونده به دادگاه مراجعه کردیم . . . وقتی " : که ای ننویسيم " بيانيه 

با کمال تعجب ، قاضی پرونده به ما گفت شمارۀ حسابی از طرف رئيس ھيئت . . 
لذا به ھمين دليل ، تا آخرین روز ِ حکم با . . . اعالم شده است . . . مدیرۀ سندیکا 



: " . . ینکه تصميم نگيریم که و مھمتر ا"مرخصی ھمسرانتان موافقت نخواھم کرد 
بلکه ھمچون آقای نجاتی و ". ھيچگونه مسئوليتی در قبال حساب نامبرده نداریم . 

بسياری دیگر ار کارگران آگاه و پيشرو ، این ترفند ھا را افشا کنيم و باز ھم ھمچون علی 
 نجاتی ، برای ھمبستگی و وحدت طبقاتی کارگران بنویسيم و بکوشيم و بکوشيم و

  . برایتان آرزوی موفقيت و پيروزی در ھمۀ سئون زندگی و کار داریم . بکوشيم 
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  !بعد التحریر 

پس از اتمام این نوشته ، به اطالعيه ای ازجانب آقای رضا رخشان برخوردیم که در نوع خود 
 آقای رخشان به عنوان یکی ازاعضای ھيئت مدیرۀ سندیکای .جالب و خواندنی است 

کارگران نيشکر ھفت تپه ، در این اطالعيه به نکات مھم و قابل توجه ای اشاره کرده اند که 
قطعاً موجب خوشحالی و دلگرمی ھمۀ آنان خواھد شد که برای اتحاد و ھمبستگی 

ارگران از جھنم سرمایه و منجالب طبقاتی کارگران ، به مثابۀ یکی از ابزار ھای رھایی ک
  . ما به خاطر اھميت این نوشته ، عيناً آن را در ذیل می آوریم . موجود ارزش و اعتبار قائلند 
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  1388 دی 1

  ما یک خانواده ھستيم

ز دستگيری و زندانی کردن بخشی از اعضاء ھيأت مدیره سندیکای ھفت تپه پس ا
. ھای آنان افزایش یافته است متأسفانه اعمال فشار از جانب مقامات به کارگران و خانواده

اند که به دليل افتتاح  ھای آنان نيز گفته اند و به خانواده ھمکاران ما را از کار اخراج کرده
الی از طرف رئيس سندیکا ھيچگونه مرخصی به کارگران زندانی حساب و دریافت کمک م

گونه اقدامات از جانب مقامات قضائی و دولتی و مسئولين شرکت  این. تعلق نخواھد گرفت
نه تنھا مغایر با موازین انسانی است، بلکه ھمچنين با موازین قانونی کشور نيز مغایرت 

  . دارد

ی مرخصی زندانی به اعمال پيش از دستگيری موکول در ھيچ کدام از قوانين جزائی و کيفر
ًخصوص آنکه این اعمال کامال در چھارچوب قوانين رایج کشور صورت گرفته  به. نشده است

باز کردن یک حساب بانکی در یک بانک داخل کشور و اعالم رسمی و علنی آن در . باشد
ھایی مانع مرخصی  ن بھانهاکنون قاضی پرونده با چني. ھيچ قانونی جرم به حساب نمی آید

ھای آنان فشاری  شود و به این وسيله ھم به زندانيان و ھم به خانواده کارگران زندانی می
افتتاح یک حساب بانکی دستاویزی است . کند که بر خالف موازین قانونی است وارد می

ی این برای اعمال فشار و اگر ھم این حساب وجود نداشت، باز ھم قاضی بھانه دیگری برا
ھمچنان که در روزھای اخير به تالشھایی ھم که برای جمع آوری کمک . کار پيدا می کرد

این رسم و رسوم حتی در تاریخ . اند نيز گير داده اند ھای زندانيان شده مالی برای خانواده
کارگران ھفت تپه خواھان قطع فوری این فشارھا بر خانواده . اسالم ھم بی سابقه است

  . ھای خود ھستند  دادن اجازه دیدار زندانيان از خانوادهزندانيان و

. از طرف دیگر الزم ميدانم تأکيد کنم که علی نجاتی رئيس ھيئت مدیره سندیکای ما است
ًایشان بر مبنای قوانين رایج کشوری کامال و بدون ھيچگونه مانعی حق افتتاح حساب بانکی 

ن باره در سندیکا، مثل ھمه موارد دیگر، مسأله وجود نظرات متفاوت در ای. را داشته و دارند
ای است در درون خانواده کارگری و ھيچ خللی در مبارزه مشترک اعضاء سندیکا برای یک 

دل و  این اختالف نظرھا مانع از آن نيست که اعضاء سندیکا یک. زندگی بھتر وارد نمی کند
ارگران بدانند که حق ھمه مخالفين اتحاد ک. ھمزبان حقوق حقه خود را طلب کنند

گونه اختالف نطرات را نخواھند داشت و ما کارگران چنين امکانی را برای  استفاده از این سوء
. آنان فراھم نخواھيم کرد و خود این اختالف نظرات را به بھترین شکلی حل خواھيم کرد

   .چراکه مادردرون یک خانواده ھستيم

http://7tapeh.blogfa.com/post-78.aspx


.  سایر کارگران زندانی خواست ھمه ما استآزادی کارگران زندانی ھفت تپه و ھمچنين
ھمبستگی وسيع کارگران واحدھای دیگر و تشکلھای کارگری در روزھای اخير نشان داد که 

ما یکبار دیگر بر این خواست پافشاری نموده و . این خواست ھمه فعالين کارگری است
ھای آنان،  خانوادهاعالم ميکنيم که مقامات بھتر است به جای اعمال فشار بر کارگران و 

ما دستمزد مناسبی ميخواھيم که به طور مرتب در ازاء کار . مطالبات برحق ما را پاسخ دھند
ما آینده . ھای ما امکان یک زندگی شرافتمندانه را فراھم کند ما پرداخت شود و برای خانواده
قرار گرفته خواھيم که مشاغل پدرانشان در خطر از بين رفتن  امنی برای فرزندان خود می

ما بھداشت مناسب، امکانات آموزشی مناسب، مسکن مناسب و زندگی ھمراه با . است
  . زندان و فشار پاسخ این مطالبات نيست. حداقل تفریحات الزم را ميخواھيم

88/9/27   

   رضا رخشان

 در محل سخنرانی مخابرات راه دور ایرانتجمع اعتراضی کارگران 
 احمد نژاد

  
كارگران شرکت مخابرات راه دور ایران :  آمده است 88ر در تاریخ اول دی سفيسایت حکومتی 

آميز برگزار  ھای اعتراض حقوق خود به طور مرتب تجمع که چندی است به دليل پرداخت نشدن
جمھور در شيراز یعنی ورزشگاه حافظيه را به این منظور  رئيس بار محل سخنرانی کنند، این می

 ایگاه خبری سفير، استاندار فارس چند روز پيش درباه این کارگران کهبه گزارش پ.انتخاب کردند
 اند گفته بود ما  یکسال است حقوق نگرفته روز پياپی مقابل استانداری تجمع کردند و18

به نظر .اند مسئوالن باید از غصه بميریم که این کارگران این مدت طوالنی حقوق نگرفته
است، چرا  ان فارس درباره این کارگران محقق نشدهھای مسئوالن است رسد ھنوز وعده می

مسئولين ! جمھور ریيس آقای«  امروز با پالکاردھایی ھمچون   ھا  نفر از آن500که بيش از 
بيدار شوید صنعت فارس در  از خواب غفلت«و » استانی برای مخابرات راه دور ایران چه كردند

حافظيه، محل سخنرانی امروز  ل ورزشگاهدر مقاب... و» نان در سفره نداریم«، »خطر است
  .نژاد تجمع کردند محمود احمدی

 .اند داده ھای متعددی را با مسئوالن دولتی انجام نگاری کارگر این کارخانه تاکنون نامه800
 مشکالت این کارخانه از دوسال پيش و ھمزمان با کاھش نقدینگی آغاز شد و ھرچند

  رفع مشکالت مالی به این کارخانه در استانداری وميليارد ریال برای230اختصاص مبلغ 
 .است ھمچنين ھيات دولت مصوب شده، اما این رقم تاکنون به این کارخانه تزریق نشده

 
 درصدي بدھي معوقه شبكه بانكي و تاثير آن بر اقتصاد 700نگاھي به رشد 

  ايران؛ 
 برد  وقتي باد ھمه چيز را با خود مي

مطالبات معوق :  آمده است 1388 ایلنا در تاریخ دوم دی ماه –ایران به گزارش خبرگزاری کار 
 يعني زماني كه دولت نھم به طور رسمي آغاز به كار كرد 84ھا تا پايان شھريور سال  بانك

حدود پنج ھزار ميليارد تومان بود در حالي كه محمود بھمني رئيس كل بانك مركزي آخرين رقم 
يارد تومان اعالم كرده است مقايسه دو آمار ارائه شده از  ھزار ميل40مطالبات معوق را 

 برابري اين شاخص در طول عمر 8 درصدي و يا رشد 700دھنده رشد  مطالبات معوق نشان
  . چھارساله دولت نھم است

عالوه بر اين تنھا به فاصله گذشت يكسال از روي كار آمدن دولت نھم مطالبات معوق از پنج 
 ھزار ميليارد تومان افزايش يافت كه بيانگر 10 به حدود 84در شھريور سال ھزار ميليارد تومان 

  .  درصدي مطالبات معوق در آن دوران است100رشد 
يعني مطالبات معوق نسبت .  ھزار ميليارد تومان رسيد13در سال دوم حجم اين شاخص به 

 كه مطالبات معوق از اين پس بود. به سال اول حدود سه ھزار ميليارد تومان افزايش يافت
 ھزار ميليارد تومان 42رشد فزاينده يافت و در پايان كار دولت گذشته به رقم فعلي يعني 

  . رسيد
شناس نماينده مجلس ھفتم در تشريع اثرات مطالبات معوق بر كاھش تسھيالت  ھادي حق

رد تومان  ھزار ميليا42افزايش مطالبات معوق در طول چھار سال گذشته به : گويد پرداختي مي
.  ھزار ميليارد تومان منابع بانكي شد40افزايش يافت ھمين امر منجر به قفل شدن حدود 

ھا براي جلوگيري از افزايش مطالبات معوق، تسھيالت پرداختي خود را كاھش دادند تا به  بانك
زم مطالباتي كه اگرچه در بسياري موارد از وثايق ال. نوعي ريسك منابع خود را پايين بياورند

برخوردار است اما به دليل وجود بوروكراسي، روند پيگيري و اخذ مطالبات از افراد، بسيار 
  . ھا قابل دريافت نيست بر و به اين زودي زمان



افراد براي تامين منابع مورد نياز خود به سوي موسسات مالي و اعتباري بدون : افزايد او مي
ھاي دولتي به اين  سه برابر نسبت به بانككنند و حتي سودھايي دو تا  مجوز مراجعه مي

  . كنند موسسات پرداخت مي
ھا دليل ديگري  ھا نسبت به بانك پرداخت سودھاي باالتر به سپرده: دھد شناس ادامه مي حق

گذاري در موسسات بدون مجوز سوق داد كه اين روند منجر به  بود كه افراد را به سمت سپرده
يشتر اين موسسات شد اگرچه امكان دارد اين موسسات نيز دھي ب افزايش منابع و تسھيالت

رو شوند اما به دليل اينكه در اين موسسات روند اداري  در آينده با رشد مطالبات معوق روبه
  . تر است طوالني نيست دريافت مطالبات معوق از افراد آسان

ا پيش از اين نيز ت: گويد مركزي مي درپي مھلت اخذ مجوز توسط بانك او در خصوص تمديد پي
بار نيز نباشد  رسد آخرين بانك مركزي بارھا و بارھا اين مھلت را تمديد كرده است و به نظر مي

زيرا بسياري از اين موسسات به نھادھاي قدرت وابسته ھستند و بانك مركزي به راحتي 
بانك مركزي بنابراين تا زماني كه رئيس كل . ھاي مالي بدون مجوز را ببندد تواند موسسه نمي

  . به دنبال تقويت استقالل بانك مركزي نباشد معضل اين موسسات ھمچنان باقي خواھد ماند
مگر اينكه بحراني مانند آنچه كه بيشتر در اصفھان رخ داد دوباره رخ دھد و دولت براي كنترل آن 

  . ه شوددھي اين موسسات انديشيد اي براي سامان بار با عزم ملي چاره وارد عمل شود و اين
  پايان پيام

   نژاد تجمع اعتراضی کارگران در محل سخنرانی احمدی
كارگران شرکت مخابرات راه دور :  آمده است 88در اول دی سفير به نوشته پایگاه خبری  

آميز  ھای اعتراض ایران که چندی است به دليل پرداخت نشدن حقوق خود به طور مرتب تجمع
جمھور در شيراز یعنی ورزشگاه حافظيه را به این  خنرانی رئيسبار محل س کنند، این برگزار می

   .منظور انتخاب کردند
روز پياپی 18به گزارش پایگاه خبری سفير، استاندار فارس چند روز پيش درباه این کارگران که 

اند گفته بود ما مسئوالن باید از   یکسال است حقوق نگرفته مقابل استانداری تجمع کردند و
  .اند یم که این کارگران این مدت طوالنی حقوق نگرفتهغصه بمير
ھای مسئوالن استان فارس درباره این کارگران محقق نشده است،  رسد ھنوز وعده به نظر می

مسئولين ! جمھور آقای ریيس«  امروز با پالکاردھایی ھمچون   ھا  نفر از آن500چرا که بيش از 
از خواب غفلت بيدار شوید صنعت فارس در «و » ردنداستانی برای مخابرات راه دور ایران چه ك

در مقابل ورزشگاه حافظيه، محل سخنرانی امروز ... و» نان در سفره نداریم«، »خطر است
  .نژاد تجمع کردند محمود احمدی

  .اند ھای متعددی را با مسئوالن دولتی انجام داده نگاری کارگر این کارخانه تاکنون نامه800
نه از دوسال پيش و ھمزمان با کاھش نقدینگی آغاز شد و ھرچند مشکالت این کارخا

ميليارد ریال برای رفع مشکالت مالی به این کارخانه در استانداری و 230اختصاص مبلغ 
  .ھمچنين ھيات دولت مصوب شده، اما این رقم تاکنون به این کارخانه تزریق نشده است

  
   کارخانه آزمایش تھران  دربحران کارگری

  :ھاي معوقه و كمبود نقدينگي ليل حجم بدھيبه د
   توانيم از بحران عبور كنيم نمي
از زمان مديران پيشين با  كارگر كارخانه آزمايش تھران به دليل مشكالت مالي به جا مانده 160

و نبود نقدينگي باعث  مشكل تاخير و دريافت تدريجي حقوق مواجه ھستند؛ بدھي معوقه
  .يط بحراني عبور كنيمشده تا نتوانيم از شرا

مسوول شوراي :  آمده است 1388 ایلنا در تاریخ دوم دی ماه –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
بدھي معوقه و نبود نقدينگي باعث شده تا نتوانيم : كار كارخانه آزمايش تھران، گفت اسالمي

  .شرايط بحراني عبور كنيم از
 كارگر كارخانه آزمايش تھران 160حاضر  در حال: گفتوگو با خبرنگار ايلنا،  اسماعيلي در گفت

مديران پيشين با مشكل تاخير و دريافت تدريجي  به دليل مشكالت مالي به جا مانده از زمان
  .حقوق مواجه ھستند

عنوان مثال ماه گذشته حقوق ماه گذشته با يك ماه تاخير و در سه مرحله به  به: وي افزود
  .پرداخت شد كارگران

اين كارخانه، مديران  سازي  به دنبال خصوصي84كارگر آزمايش تھران يادآور شد از سال اين 
ھمكاري شوراي اسالمي كار  متعددي براي سوءاستفاده در اين واحد توليد مستقر شدند و با
  .وقت باعث افزايش بدھي كارخانه و نارضايتي كارگران شدند

پايان داده  ر مديريت جديد به اين مسائل حاشيهوي با بيان اينكه از چند ماه پيش با استقرا
به موقع  در حال حاضر مشكل نبود نقدينگي براي تامين مواد اوليه و پرداخت: شد، گفت

  .مطالبات كارگران است
داده شود يا وامي در اختيار كارخانه  ھا مھلت اين كارگر مدعي شد اگر براي پرداخت بدھي

توانيم به پايان يافتن وضع بحراني اميدوار  مي فروش شود يشقرار گيرد يا محصوالت كارخانه پ



  .باشيم
  پايان پيام

کارگران شرکت صنايع اراک در مقابل استانداری مرکزی دست به 
 تجمع زدند 

 نفر از 50امروز نزديک به : آمده است 88 دی 2 در تاریخ سفيربه نوشته سایت دولتی 
 ماه حقوق کارگران، در 5تراض به عدم پرداخت ھمسران کارگران شرکت صنايع اراک، در اع

ھای اخير چندين تجمع و  در حالی که در ماه. مقابل استانداری مرکزی دست به تجمع زدند
ھا در اين استان انجام شده است که خبر  تحصن کارگری در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق

اين ماجرا رنگ و بويی متفاوت به ھای اين کارگران به  رسد اين اعتراضات با ورود خانواده مي
  . خود گرفته است

ھنگامی که شورای اداری استان مرکزی با حضور محمدرضا رحيمی در جريان بود نزديک به 
  . نفر از ھمسران کارگران شرکت صنايع اراک مقابل استانداری مرکزی دست به تجمع زدند50

 86کند تا سال  منسوجات فعاليت ميکه صنايع اراک که در بخش توليد موکت و ساير  در حالي
ای که مجبور  از رونق خوبی برخوردار بود به دليل کاھش توليد دچار ضرر و زيان شد به گونه

  .  درصد از کارگران خود را به تدريج اخراج کند70شد بيش از 
 که ماه است5کارگر کنونی اين کارخانه بيش از 250اما اخراج اين کارگران نيز موثر نيافتاد و 

  . اند حقوق نگرفته
اند که مالکيت اين کارخانه از بخش خصوصی به  ھرچند مسئوالن استان مرکزی وعده داده

شود اما تاکنون نه اين وعده محجقق شده و نه حقوق کارگران پرداخت  وزارت صنايع منتقل مي
  .شده است

  : مديره كانون عالي شوراھاي اسالمي كار عضو ھيات
  تامين اجتماعي به صورت عادي برگزار شود جلسات شوراي عالي 
نماينده كارگران :  آمده است 1388 ایلنا در تاریخ دوم دی ماه –به گزارش خبرگزاری کار ایران 

سازمان تامين اجتماعي وضعيت : در شوراي عالي تامين اجتماعي گفت) شدگان بيمه(
  . برد مناسبي ندارد و در يك حالت بالتكليفي به سر مي

 ھزار ميليارد توماني دولت به 19وگو با خبرنگار ايلنا با اشاره به بدھي  سولي درگفتنبي ر
تواند موجب ورشكستگي اين سازمان شود كه به  ادامه روند موجود مي: تامين اجتماعي گفت

  .  ميليون بيمه شده اين سازمان مواجه خواھد شد30تبع آن دولت نيز بايد با مشكالت 
به دليل وجود بحران : ون عالي شوراھاي اسالمي كار كشور تصريح كردمديره كان عضو ھيات

ھاي پاياني سال از  مالي مديران تامين اجتماعي براي پرداخت مستمري بازنشستگان در ماه
  . اند دولت طلب كمك كرده

رسد تغيير  به نظر مي: مديره و مديرعامل سازمان گفت رسولي با اشاره به مشكالت ھيات
  .  و مديرعامل ضروري باشدمديره ھيات

در صورت ادامه روند بالتكليفي در سازمان تامين اجتماعي به طور قطع كارگران و : او تاكيد كرد
  . كارفرمايان يك اقدام جدي را در دستور كار خود قرار خواھند داد

 رسولي با اشاره به جلسه ديروز اعضاي كارگري و كارفرمايي شوراي عالي تامين اجتماعي با
در اين جلسه از وزير خواستيم كه ھرچه سريعتر جلسات شوراي عالي را به : وزير رفاه گفت

  . صورت روال عادي برگزار كند
موضوع ديگري كه اعضاي شوراي عالي تامين اجتماعي از محصولي خواستند تعيين : او افزود

  . تكليف مديريت اين سازمان بود
  پايان پيام

  : او گو با ايلن صادقی در گفت
  معتقدم تامين اجتماعي باید ھمچنان زیر نظر رئيس جمھور اداره شود

به نظر من :  آمده است 1388 ایلنا در تاریخ دوم دی ماه –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
مستمری بازنشستگان تامين اجتماعی ھمسان سازی نشده است زیرا اضافه کردن کمک 

  .  ھمسان سازی دانستھای غير نقدی به اصل حقوق را نمی توان
وگو با خبرنگار   حسن صادقی رئيس مجمع پيشکسوتان جامعه کارگری استان تھران در گفت

چرا برای بازنشستگان کشوری ھر نوع امتيازی را تعریف و اجرا می کنند اما نوبت : ايلنا افزود
  . به بازنشستگان تامين اجتماعی که می رسد می گویند نداریم

 ميليارد تومان بابت ھمسان سازی 2500مصوبه مجلس مبنی بر اختصاص وی با اشاره به 
چرا ھيچ وزیر و نماینده مجلس خود را موظف به : مستمری بازنشستگان تامين اجتماعی گفت

  . پيگيری این موضوع نکرده است
صادقی پيگيریھای برخی کانون ھای کارگری بازنشستگی برای ارایه بيمه مکمل به کارگران و 

این کار آینده درمان مستقيم تامين : شستگان را خطرناک توصيف کرد و اظھار داشتبازن



  . اجتماعی را با خطر مواجه می کند و باعث می شود که این نوع درمان کم رنگ شود
کم رنگ کردن درمان مستقيم تامين اجتماعی را موضوعی مربوط به دوران مدیریت شریف 

  . در آن زمان ھم ما مانع از این کار شدیم: تزادگان در این سازمان دانست و گف
بازنشستگان تامين : رئيس پيشين کانون عالی شوراھای اسالمی کار کشور تصریح کرد

اجتماعی می دانند که چه کار می کنند و ھنوز احساس می کنند راھھایی برای احقاق 
کز دیگر ھراسی حقوقشان وجود دارد وگرنه از برگزاری تجمع در مقابل مجلس و سایر مرا

  . ندارند
 ميليارد تومان مصوبه 2500: صادقی با مخاطب قرار دادن وزیر رفاه و تامين اجتماعی گفت

  . مجلس برای ھمسان سازی مستمری بازنشستگان تامين اجتماعی کجاست
این حرفھا تماما صنفی است و کسی نمی تواند مدعی شود که ما کار سياسی : او گفت

  . یا دولت خاصي مشکل داریممی کنيم و با شخص 
 ميليارد تومان برای سال جاری است بنابراین ما حاضریم در 2500: این فعال کارگری گفت

  . جلسه مشترک این موضوع را باید عامل سازمان تامين اجتماعی به بحث بگذاریم
و توضيح صادقی با بيان اینکه اگر آقای ذبيحی شبھه ای در این زمينه دارد ما می توانيم به ا

من معتقدم که مدیرعامل سازمان تامين اجتماعی امانتدار خوبی است اما باید : دھيم گفت
  . رفتار خود را با کارکنان این سازمان تغيير دھد و در نوع مدیریت خود کمی تجدید نظر کند

مدیرعامل تامين اجتماعی مانع دست اندازی افراد منفعت طلب و سازمانھای : وی تصریح کرد
  . ن چنين در تامين اجتماعی شده استای

صادقی خواستار شفافيت ذبيحی در دریافت بدھی ھای تامين اجتماعی ازدولت شد و تصریح 
به نظر من برخوردھای حذفی بامديران الیق و متعھد ھمانند آقای اميری و عالئی و : کرد

 مدیر عامل تامين جعفری جایز نيست زیرا این افراد مدیرانی توانمند ھستند بنابراین از
  . اجتماعی خواھش می کنيم کمی تجدید نظر کند

این : وی مشکل دیگر مدیریت تامين اجتماعی را ارتباط کم با رسانه ھا عنوان کرد وگفت
  . موضوع می تواند به سود کارگران کارفرمایان و سازمان و بيمه شدگان آن باشد

به ھمين : مالی مناسب ندانست و افزودصادقی وضعيت حال حاضر تامين اجتماعی را از نظر 
دليل معتقدم این سازمان باید ھمچنان زیر نظر رئيس جمھور اداره شود تا در صورت وجود 

  . مشکالت مالی، رئيس دولت سریعا به آن رسيدگی کند
پيش بينی می کنيم سازمان در پایان سال به لحاظ پرداختی ھا دچار مشکل شود : وی گفت

 دليل می گویيم مدیریت سازمان توسط رئيس جمھور دارای مزیت است زیرا بنابراین به این
  . بحران ھای آن تصميماتی ضربتی می طلبد

  پایان پيام
  رحيمي ابالغ كرد؛ 

  مصوبه دولت برای پرداخت به موقع حقوق کاركنان و بازنشستگان 
ھيات دولت به : است  آمده 1388 ایلنا در تاریخ دوم دی ماه –به گزارش خبرگزاری کار ایران 

ھا  منظور ساماندھی پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان و مکلف نمودن دستگاه
ردیف ) 9(ای جزء  نامه اجرایی اعتبار ھزینه موقع حقوق کارکنان خود، آیين به پرداخت به

  .  کل کشور را به تصویب رساند1388قانون بودجه سال ) 9(جدول شماره ) 550000(
 بنا 3/8/1388وزیران در جلسه مورخ  رسانی دولت، ھيئت ه گزارش ايلنا به نقل از پایگاه اطالعب

 و ھشتم  به پيشنھاد شماره وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی
ردیف ) 9(ای جزء  نامه اجرایی اعتبار ھزینه قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران، آیين

  .  کل کشور را تصویب نمود1388قانون بودجه سال ) 9(ول شماره جد) 550000(
نامه، به منظور ایجاد ھماھنگی در پرداخت حقوق ثابت و مزایای مستمر  بر اساس این آیين
و ) 5(ھا، مؤسسات دولتی و دستگاھھای اجرایی موضوع جدول شماره  کارکنان وزارتخانه

 کل کشور، 1388قانون بودجه سال ) 10 (دستگاھھای اجرایی استانی موضوع جدول شماره
نامه  ریزی و نظارت راھبردی ریيس جمھور موظف است اعتبارات موضوع این آیين معاونت برنامه

مندی  ھا، حق عائله العاده اعم از انواع فوق) ناپذیر اجتناب(شامل حقوق ثابت و مزایای مستمر 
 حق بيمه و حق درمان سھم دولت و اوالد، عيدی پایان سال شاغلين و کسور بازنشستگی،

کارکنان رسمی و پيمانی دستگاھھای اجرایی موضوع جداول مذکور را مطابق جداول ) کارفرما(
اضافه و مراتب را ) 9(جدول شماره ) 550000(ردیف ) 9(ای جزء  یادشده به سقف اعتبار ھزینه
  . م نمایدربط و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعال به دستگاھھای اجرایی ذی

در صورت اعالم وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر عدم تکافوی اعتبار ردیف یادشده برای 
ھا و مزایای مستمر کارکنان دستگاھھای اجرایی مشمول، معاونت  العاده پرداخت حقوق و فوق

ریزی و نظارت راھبردی ریيس جمھور موظف است کسری مذکور را از محل اعتبارات  برنامه
نامه تأمين و به وزارت امور اقتصادی و  ای مصوب دستگاھھای اجرایی مشمول این آیين زینهھ

  . دارایی اعالم نماید
نامه تا زمان ابالغ به روش انجام شده در  حقوق ثابت و مزایای مستمر مشمولين این آیين

) ی کل کشوردار خزانه( از محل منابع در اختيار وزارت امور اقتصادی و دارایی 1387اسفند 



نامه از محل اعتبار ردیف یادشده تسویه  گردد و پس از ابالغ این آیين تأمين و پرداخت می
  . خواھد شد

نامه مکلفند ليست و یا لوح  ھمينطور دستگاھھای اجرایی ملی و استانی موضوع این آیين
حقوق ثابت و مزایای مستمر و تفاوت احکام ناشی از افزایش حقوق و ) CD(فشرده 
 و کسور بازنشستگی و حق بيمه و حق درمان 1388ھا و سایر مزایای مستمر سال  العاده فوق

سھم دولت و سایر کسور را با ذکر کد ملی کارکنان به تفکيک به انضمام ليست و یا لوح 
را حداکثر تا ) برای یک بار(تغييرات ماه و یک نسخه از احکام حقوقی مربوط ) CD(فشرده 

يه و با امضاء باالترین مقام اجرایی دستگاه و یا مقام مجاز از طرف وی و بيستم ھر ماه تھ
امضاء ذیحساب یا مسؤول امور مالی مربوط حـسب مورد ارسال و طی آن از وزارت امور 

اداره کل خزانه در مرکز و یا خزانه معين استان حسب (داری کـل  اقتصـادی و دارایی ـ خزانـه
ھای مستمر و  العاده مسؤوليت صحت ليست حقوق و فوق. دـ درخواست وجه نماین) مورد

ھر یک از دستگاھھای اجرایی . سایر پرداختھای یادشده با مسؤولين دستگاه اجرایی است
ریزی و نظارت راھبردی  ملی و استانی موظفند یک نسخه از لوح فشرده را برای معاونت برنامه

  . ریيس جمھور ارسال نمایند
اداره کل خزانه در مرکز و یا خزانه معين استان (داری کل   و دارایی ـ خزانهوزارت امور اقتصادی

ـ پس از انجام بررسيھای الزم مبالغ مربوط به ماليات کسور بازنشستگی سھم ) حسب مورد
دولت و کارکنان، حق بيمه تأمين اجتماعی سھم دولت و کارکنان و حق بيمه خدمات درمانی 

حسابھای تمرکز وجوه، نزد بانک  رعایت مقررات حسب مورد بهسھم دولت و کارکنان را با 
) در استانھا نزد بانکھای ملی ایران و رفاه(مرکزی جمھوری اسالمی ایران و بانک رفاه در مرکز 

ترتيب به نام سازمان امور مالياتی کشور، سازمان بازنشستگی کشوری،  که بدین منظور به
خدمات درمانی، صندوقھای بازنشستگی و حمایتی سازمان تأمين اجتماعی، سازمان بيمه 

گردد، واریز و ضمن واریز مبلغ سایر  دستگاھھای اجرایی مربوط مفتوح است و یا افتتاح می
ربط برای واریز به حسابھای  کسور به حساب بانک پرداخت و اعتبار ھزینه دستگاه اجرایی ذی

حداکثر تا ) CD(ت و یا لوح فشرده کارکنان را ھمراه ليس مربوط، چک سھم قابل پرداخت به
وھشتم ھر ماه در وجه شعبه بانک عامل دستگاه اجرایی صادر تا شعبه مذکور نسبت  بيست

به واریز خالص حقوق و مزایای کارکنان به حساب بانکی آنھا نزد آن شعبه و یا حواله آن به 
مفتوح است در اسرع شعب سایر بانکھا که حسابھای بانکی سایر کارکنان آن دستگاه در آن 

ربط اعالم  وقت اقدام و مراتب واریز وجه به حساب کارکنان را به دستگاھھای اجرایی ذی
  . نمایند

کننده حقوق ثابت و مزایای مستمر کارکنان دستگاھھای اجرایی  شعب بانکھای پرداخت
يماً به مشمول، مکلفند وجوه دریافتی از شعب بانکھای عامل دستگاه اجرایی مربوط را مستق

ربط  حساب دستگاه اجرایی ذی حساب بانکی کارکنان یادشده واریز نمایند و واریز این وجوه به
  . تخلف محسوب و شعب بانک و دستگاه اجرایی پاسخگو خواھند بود

ھا و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پيمانی وزارت امور خارجه و  العاده خالص حقوق و فوق
نامه که در  از کشور سایر دستگاھھای اجرایی موضوع این آیينالعاده اشتغال خارج  فوق

نمایند و حقوق و مزایای ماھانه  نمایندگيھای خارج از کشور دستگاھھای یادشده خدمت می
حساب بانک  شود به العاده اشتغال خارج از کشور آنان به صورت ارز پرداخت می یا فوق
  . شود  مربوط واریز میکننده حقوق کارکنان دستگاھھای اجرایی پرداخت

کننده  بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران، بانک ملی ایران، بانک رفاه و سایر بانکھای پرداخت
نامه  حقوق ثابت و مزایای کارکنان دستگاھھای اجرایی و شعب آنھا موظفند در اجرای این آیين

خاذ نمایند که وجوه مربوط ھمکاری الزم را با وزارت امور اقتصادی و دارایی معمول و ترتيبی ات
به حقوق ثابت و مزایای کارکنان دستگاھھای اجرایی مزبور بدون وقفه و در اسرع وقت به 

  . حساب بانکی کارکنان واریز و مراتب را به دستگاھھای اجرایی مربوط اعالم نمایند
 در استانھا بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران و بانک رفاه در مرکز و بانک ملی ایران و رفاه

باید اعالميه واریز وجوه کسور یادشده و صورتحساب ماھيانه حسابھای مذکور ) حسب مورد(
را برای سازمانھا و صندوقھای یادشده و ھمچنين اداره کل خزانه در مرکز و خزانه معين در 

استان حسب مورد ارسال نمایند تا سازمانھا و صندوقھای مذکور با ھماھنگی دستگاھھای 
ایی مربوط اقدامات الزم را در خصوص اعمال حساب به موقع وجوه ماليات، بازنشستگی، اجر

حسابھای مفتوح . بيمه تأمين اجتماعی و بيمه خدمات درمانی کارکنان یادشده معمول دارند
سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان تأمين اجتماعی، سازمان بيمه خدمات درمانی و 

سازمان تأمين .  اجرایی مربوط با حق برداشت خواھد بودصندوقھای حمایتی دستگاھھای
اجتماعی و واحدھای تابعه در استانھا موظفند مراتب واریز وجوه بيمه تأمين اجتماعی و 

به حسابھای یادشده را در اسرع وقت به ) کارفرما(خدمات درمانی سھم کارمند و سھم دولت 
  .  و استان ابالغ نمایندربط در مرکز شعب مربوط به دستگاھھای اجرایی ذی

حقوق و مزایای مستمر افراد خرید خدمت و انجام کار مشخص و معين و کارکنانی که حقوق و 
شود و ھمچنين مزایای  ھای آنان از طریق پيمانکاران پرداخت می الزحمه   ھا و یا حق العاده فوق

التدریس  عملکرد، حقالعاده کارآیی و  غيرمستمر کارکنان از قبيل اضافه کار ساعتی، فوق
التحقيق اعضای ھيئت علمی دانشگاھھا و  التدریس و حق معلمان آموزش و پرورش، حق



مؤسسات آموزش عالی و تحقيقاتی و پژوھشی، حقوق پرسنل وظيفه، حق محروميت از 
بگيران،  مندی بازنشستگان و مستمری مطب پزشکان و دامپزشکان، عيدی پایان سال و عائله

ھای استـحقاقی  ز، صندوق ذخـيره فرھنگيان، مزایای پایان خـدمت و مرخصـیاندا حساب پس
ھای  العاده استفاده نـشده بازنشستگان، پاداش و مرخصی مناطق محروم و سایر فوق

نامه خارج است و کماکان از محل اعتبار مصوب و  غيرمستمر از شمول مقررات این آیين
ا رعایت مقررات مربوط قابل تأمين و پرداخت ربط ب تخصيص یافته دستگاھھای اجرایی ذی

خواھد بود، به نحوی که با ھيچگونه کسری اعتبار در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود 
  . مواجه نشوند

دستگاھھای اجرایی به ھيچ وجه مجاز به درج غيرمستمر به شرح پيش گفته در احکام 
ای  اعتبارات ھزینه» سایر« فقط از محل ستون کارگزینی کارکنان خود نبوده و این قبيل مزایا را

در ھر صورت . توانند پرداخت نمایند  کل کشور می1388 بودجه سال 5موضوع جدول شماره 
  . درج کليه اقالم پرداخت به کارکنان در فيش حقوقی آنان الزامی است

کز یا خزانه معين اداره کل خزانه در مر(داری کل  ھمچنين وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ خزانه
موظف است عملکرد وجوه پرداختی ماھيانه دستگاھھای اجرایی را ھر ) استان حسب مورد

ریزی و نظارت راھبردی ریيس جمھور و معاونت توسعه مدیریت و  ماه یک بار به معاونت برنامه
. ربط حسب مورد اعالم نمایند سرمایه انسانی ریيس جمھور و استانداری استان ذی

ھای اجرایی ملی و استانی کماکان مسئول صحت صدور احکام مربوط به کارکنان خود دستگاھ
. منطبق با قوانين و مقررات استخدامی و ایجاد بار مالی متناسب با اعتبار دستگاه خواھند بود

ریزی و نظارت راھبردی ریيس جمھور و استانداران موظفند گزارش نظارتی خود  معاونت برنامه
  . وزیران و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند یک بار به ھيئترا ھر سه ماه 
ھا و مؤسسات دولتی موضوع ماده  ھا و مؤسسات دولتی از جمله وزارتخانه کليه وزارتخانه

قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسالمی ایران که ) 169(
ا مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و ھمچنين شمول مقررات عمومی نسبت به آنھ

قانون یادشده ) 49(دستگاھھا و مؤسسات آموزش عالی تحقيقاتی و پژوھشی موضوع ماده 
نامه ھستند و ایجاد ھرگونه تعھد و پرداخت مغایر با ساز و کار تعيين شده در  مشمول این آیين

  . رکنان توسط آنھا ممنوع خواھد بودنامه درخصوص پرداختھای مستمر و غيرمستمر کا این آیين
نيروھای مسلح جمھوری اسالمی ایران و وزارت اطالعات و دادگستری جمھوری اسالمی 

نامه مستثنی ھستند و دستگاھھای یادشده مکلفند اعتبارات  ایران از شمول مقررات این آیين
ف تخصيص ابالغی مربوط به حقوق و مزایای کارکنان خود را کماکان از محل بودجه و در سق

ساليانه به نحوی مدیریت نمایند که با کسری اعتبار در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود 
  . مواجه نشوند

در پایان سال مالی بعد از پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پيمانی توسط 
ارکنان، درخواست وجه به حساب بانکی ک) داری کل کشور خزانه(وزارت امور اقتصادی و دارایی 

برای پرداخت تغييرات حقوق و مزایا ناشی از تأخير در صدور احکام کارگزینی از محل ردیف 
توانند این پرداختھا را رأساً از محل  امکانپذیر نبوده و دستگاھھای اجرایی می) 550000ـ9(

  . ای خود پرداخت نمایند سایر اعتبارات ھزینه
قانون بودجه سال ) 9(موضوع جدول شماره ) 550000(ردیف ) 9(ء مبالغی که از محل اعتبار جز

قانون الحاق موادی به قانون تنظيم ) 49(شود به استناد ماده   کل کشور پرداخت می1388
ربط به  تشخيص و توسط دستگاه اجرایی ذی ـ به1384بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 
گردد و عملکرد آن نيز به ھمين  زینه منظور میحساب ھ سقف اعتبار برنامه مربوط اضافه و به

  . شود ترتيب تنظيم و ارایه می
ربط در دستگاھھای اجرایی و ذیحساب مربوط از مقررات این  ھای احتمالی مسئولين ذی تخلف
ریزی و نظارت راھبردی ریيس جمھور و  نامه و یا اعالم اطالعات ناصحيح به معاونت برنامه آیين

با اعالم دستگاھھای یادشده ) حسب مورد(ا و وزارت امور اقتصادی و دارایی استانداری استانھ
ربط  ھای بدوی رسيدگی به تخلفات اداری دستگاھھای اجرایی ذی خارج از نوبت باید در ھيئت

  . مورد رسيدگی و صدور حکم قرارگيرد
 تشخيص  کل کشور و1388قانون بودجه سال ) 5(تغيير در دستگاھھای اجرایی جدول شماره 

قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ) 2(مصادیق مؤسسات دولتی در انطباق با تعریف ماده 
ریزی و نظارت راھبردی   ـ به پيشنھاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیيد معاونت برنامه1386

اون نامه، طبق نظر مع در صورت اختالف نظر در اجرای مقررات این آیين. باشد ریيس جمھور می
  . حقوقی ریيس جمھور اقدام خواھد شد

نامه حسب ضرورت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تھيه  دستورالعملھای اجرایی این آیين
  . گردد و تنظيم و ابالغ می

  . این مصوبه توسط محمدرضا رحيمی معاون اول رئيس جمھور ابالغ شده است
  پايان پيام

  
  : ارگرانپاسخ مديريت خودكارسازي بيك به ك



  حساب كند  تواند بيايد، تسويه ھركس نمي
كارگران كارخانه :  آمده است 1388 ایلنا در تاریخ دوم دی ماه –به گزارش خبرگزاری کار ایران 

جايي كارخانه  گويندكارفرماي جديد بدون توجه به قانون آنھا را براي جابه خودكارسازي بيك مي
  . تحت فشار گذاشته است

: وگو با خبرنگار ايلنا گفت داني نماينده كارگران كارخانه خودكارسازي بيك درگفتعليرضا جلمبا
به تازگي وزارت صنايع مجوز انتقال محل كارخانه را صادر كرده است و به ھمين اساس قرار 

 كيلومتري محل كنوني كارخانه واقع 140است تا كارخانه به محلي در منطقه فيروز كوه كه در 
  . پارس است منتقل شود ندر سه راه تھرا

بر ھمين اساس كارفرما از كارگران قديمي كارخانه خواسته است تا خود را براي : وي افزود
اما تاكنون حاضر به فراھم كردن امكانات اوليه اياب و ذھاب . كاركردن در محل جديد آماده كنند
  . و اتاقي براي كارگران خود نيست

 نفر به دليل داشتن قرارداد دائم در اين كارخانه 50حاضر حدود اين كارگر با بيان اينكه در حال 
  . پيشتر كارفرما با تمامي كاركنان قراردادي تسويه حساب كرده بود: اند گفت باقي مانده

كارگران باقيمانده از كارفرماي خود انتظار دارند تا حداقل وسيله اياب و ذھاب و : وي يادآور شد
اما كارفرما .  كيلومتري محل كنوني قرار دارد فراھم كند140 كه دراقامت آنھا را در محل جديد

  . حساب كند تواند بيايد، تسويه گويد كه ھركس نمي به آنھا مي
مخالفت كارفرما با خواسته كارگران در حالي است كه وي در ازاي اين : جملباداني افزود

 سال معافيت مالياتي نيز 5ي جايي عالوه بر مزيت فروش محل كنوني كارخانه، از مزايا جابه
  . استفاده خواھد كرد
اكبر عيوضي مسوول كانون شرق شوراھاي اسالمي كار استان تھران به  در ھمين رابطه علي

  . اقدامات كارفرماي جديد خودكار بيك غيرقانوني است: ايلنا گفت
رگران وسيله اياب و مطابق قانون، كارفرما بايد در ازاي انتقال محل كارخانه براي كا: وي افزود

  . ذھاب و محل اقامت فراھم كند
مطابق قانون كار نماينده : اين فعال كارگري ھمچنين در خصوص اجرا نشدن عرف كارگاه گفت

  . كارفرما يا كارفرماي جديد در برابر تعھدات كارفرماي قبلي به كارگران متعھد است
ند با طرح شكايت در اداره كار به توان عيوضي با بيان اينكه از نظر قانون، كارگران مي

گيري مجريان قانون باعث  متاسفانه در شرايط كنوني آسان: ھاي خود برسند، گفت خواسته
  . شود تا كارفرما از قبول كردن تعھدات قانوني خود خودداري كند مي

  پايان پيام

٪ بيکاران ايران را ٨٧در حال حاضر:بيکاران جوان و تحصيلکردگان بيکار
  تشکيل می دھند جوانان

شھرداری منطقه يک خرم آباد اخيراً اعالم کرد  : دی گزارش می دھد 3در تاریخ راديو فرانسه 
 تن از آنان دارای تحصيالت ١١٣ رُفتگر مورد نياز خود متوجه شد که ١٢٠که در پی استخدام 
  . دانشگاھی بوده اند

رم آباد، نه رويدادی استثنايي، ارقام موجود نشان می دھند که واقعه شھرداری منطقه يک خ
که در نوع خود آئينه دلواپسی و بحران بيکاری فراگيری است که بيش از ھمه عالوه بر جامعه 

جوان، بخش تحصيلکرده ھمين جمعيت را تحت تاثير قرار می دھد و در عين حال از بی 
  .  داردبرنامگی و بی تناسبی مفرط ميان بازار کار و آموزش عالی کشور پرده برمی

آمار موجود در زمينه پذيرش دانشجو از رشد بی سابقه شمار دانشجويان در سطوح مختلف 
 شمار دانشجويان مقطع کارشناسی بيش از ٨٧ تا سال ٨٢از سال : تحصيلی حکايت دارد 

 برابر رشد داشته و برای جلوگيری از ورود آنان به بازار بی رمق کار ظرفيت تحصيالت ٢٫٥
اه ھا نيز به طرز چشمگيری گسترش يافته است؛ به طوری که شمار تکميلی دانشگ

  . دانشجويان کارشناسی ارشد در ھمين فاصله بيش از دو برابر افزايش يافته است
رشد مھار گسيخته شمار فارغ التحصيالن دانشگاھی تغييرات کيفی و کّمی در ترکيب بيکاران 

ورده است؛ به طوری که تنھا در پنج سال کشور و به تبع نيروی معترض اجتماعی به وجود آ
  . ٪ بيشتر شده است٦٦گذشته شمار دانشگاھيان بيکار معادل 

به بيان ديگر، سه چھارم جوانانی . ٪ بيکاران ايران را جوانان تشکيل می دھند٨٧در حال حاضر
 و در اين بين، به اعتراف وزير علوم. که بين شانزده تا سی سال سن دارند فاقد کار ھستند

 ميليون فارغ التحصيل به شمار ١٫٥ تا ١آموزش عالی جمھوری اسالمي، ساالنه تنھا بين 
٪ کل بيکاران ايران را دانش آموختگان ٤٥متقاضيان کار اضافه می شود و بر پايه آمار رسمی 

  . اين کشور تشکيل می دھند
معيت کل کشور ٪ ج٤٠با اين ھمه، پی آمدھای بيکاری به خود بيکاران محدود نشده بلکه 

 ميليون نفر را تحت الشعاع قرار داده و به زير خط فقر مطلق و نسبی ٢٨يعنی بيش از 
  . فرونشانده است

 ميليون نفر خواھد شد و ٦١ بالغ بر ١٤٠٠بر اساس پيش بينی ھا جمعيت جوان ايران تا سال 



٪ جمعيت فعال برآورد ٢٠ تا ١٨در صورتی که مقامات تنھا بخواھند نرخ بيکاری کنونی را که بين 
با .  ميليون فرصت شغلی در يازده سال آينده به وجود آورند٢٩می شود حفظ کنند، ناگزيرند 

اين حال، آمار رسمی نشان می دھد که اقتصاد دولتی ايران در پنج سال گذشته برغم صرف 
ده، بلکه صدھا ميليارد دالر درآمدھای نفتی نه تنھا متناسب با نياز جامعه شغل ايجاد نکر

  .  ھزار فرصت شغلی موجود را نيز از بين برده است٣٠٠دست کم 
٪ بيسوادان کشور بيکار به شمار می روند، متوسط بيکاری ٢٫٨در اين حال، اگر تنھا حدود 

٪ شاغالن دارای مداراک دانشگاھی ھيچ تناسبی ميان ٧٦٪ است و حدود ٤٫١٥تحصيلکردگان 
  . ی کنندشغل و رشتۀ تحصيلی خود مشاھده نم

به عبارت ديگر، نرخ بيکاری فارغ التحصيالن دو برابر نرخ بيکاری افراد زيرديپلم يا بيسواد است و 
  . ٪ بيکاران کل کشور ھرگز موفق به پيدا کردن کار نشده اند٧٩

فقدان فرصت شغلی برای تحصيلکردگان از جمله عوامل تعيين کنندۀ فرار مغزھاست که 
  .  ھزار نفر از متخصصان و تحصيلکرده ھای ايران می شود٢٢٥ تا ١٠٠ساالنه شامل 

به ديگر کالم، بيسوادن در قياس با تحصيلکردگان با مشکالت به مراتب کمتری برای به دست 
آورن کار روبرو ھستند و ھمين در نوع خود از بھره وری بسيار پائين در اقتصاد ايران خبر می 

  . دھد
تار کنونی اقتصاد ايران نه فقط ناممکن است، بلکه نيز در در واقع، سياست بھره وری در ساخ

صورت اجرا شدن بسيار ضداشتغال خواھد بود، خصوصاً اينکه چه در دستگاه ھای دولتی و چه 
  .  نفر انجام می دھند٥ تا ٣ نفر را بين ١در واحدھای توليدی غالباً کار 

به ( ھزار نفر ٥٦٠ وزارتخانه ھا از در واقع، اجرای بھره وری در دولت مستلزم کاھش کارمندان
دامنۀ بی تناسبی .  ھزار نفر است١٠٠به ) استثناء البته سه بخش آموزش، درمان و دفاع

ميان نيروی کار و بھره وری در دستگاه دولتی تا آنجاست که ھم اکنون شمار بازنشستگان 
  . وزارتخانه ھا معادل تعداد شاغالن آنھاست

يکاری فارغ التحصيالن و جوانان ، که اکثريت جامعه را تشکيل می دھند بحران بيکاری به ويژه ب
، آنان را به يک نيروی دائماً معترض بدل کرده که در اصطحکاکش با مناسبات قدرت بنيه درونی 

امتزاج ناکارآمدی ساخت سياسی و . و تّحرک ساخت سياسی را سخت تحليل برده است
ی رود نظام سياسی مذھبی را در ايران با مخاطرات نيروی جوان عاصی که به سمت ديگری م

  . جدی روبرو کرده است
 مرگ یک کارگر در زندان به دليل فقر

   
 ھزار تومان بدھکاری در زندان محبوس بود جان خود را از 50یک کارگر زندانی که به خاطر 

  .دست داد
وارد آمدن خسارت به بار کارگر پيک موتوری که در جریان تصادف موتور و " اللھی عليرضا فتح"

 ھزار تومان جریمه محکوم شده بود به دليل عدم توانایی در پرداخت جریمه 200صاحبکار به 
 ھزار تومان را تامين کرده بود ولی به 150 ماه بازداشت مبلغ 3راھی زندان شد، وی طی 

ان خود را از  ھزار تومان باقيمانده در زندان نگه داشته شد تا این که در نھایت ج50خاطر 
  .دست داد

  
 بازداشت یک کارگر در بوکان

   
" صالح نيکزاد" دیماه یک کارگر نقاش در بوکان به نام 3به گزارش منتشره به تاریخ پنجشنبه 

  .توسط نيروھای امنيتی در این شھر بازداشت شد
ه اداره گزارش خبرگزاری ھرانا حاکی است ھنوز از علت دستگيری این کارگر که در پی احضار ب

  .اطالعات شھر بوکان بازداشت شد اطالعی در دست نيست
   

  سایت پيام
  ١٣٨٨  ماه دی ٣  پنجشنبه

 کارگران شرکت صنایع اراک مقابل استانداری مرکزی تجمع اعتراضی ھمسران 
  

ھای  استان مرکزی که یکی از قطب:  آمده است 88 دی 3 در تاریخ سفيردولتی سایت 
اخير با مشکالت متعدد کارگری دست و پنجه نرم  ھای رود در ماه یصنعتی کشور به شمار م

ھای اخير چندین تجمع و تحصن کارگری در  به گزارش سفير، در حالی که در ماه.کند می
رسد این  ھا در این استان انجام شده است که خبر می به پرداخت نشدن حقوق اعتراض

 این ماجرا رنگ و بویی متفاوت به خود گرفتهھای این کارگران به  ورود خانواده اعتراضات با
ھنگامی که شورای اداری استان مرکزی با حضور محمدرضا رحيمی در جریان بود . است

نفر از ھمسران کارگران شرکت صنایع اراک مقابل استانداری مرکزی دست به 50 نزدیک به
  .زدند تجمع

 



سال  کند تا نسوجات فعاليت میکه صنایع اراک که در بخش توليد موکت و سایر م در حالی
که مجبور  ای از رونق خوبی برخوردار بود به دليل کاھش توليد دچار ضرر و زیان شد به گونه86

اما اخراج این کارگران نيز موثر نيافتاد .درصد از کارگران خود را به تدریج اخراج کند70شد بيش از 
  .اند قوق نگرفتهماه است که ح5 کارگر کنونی این کارخانه بيش از250و 

 اند که مالکيت این کارخانه از بخش خصوصی به ھرچند مسئوالن استان مرکزی وعده داده
پرداخت  شود اما تاکنون نه این وعده محجقق شده و نه حقوق کارگران وزارت صنایع منتقل می

 .شده است

 خودکشی کارمند اخراجی 

ه می شود مجيد مدرسی کارمند گفت :  می نویسد 88 دی 3 در تاریخ شفافسایت دولتی 
اداره کل ارشاد استان خراسان شمالی که حدود يک ماه پيش از کارش اخراج شده بود ، عصر 

  . روز گذشته در زير زمين منزلش خودکشی کرده است 
اين در حالی است که تماس خبرنگار سايت شفاف با اداره کل ارشاد استان خراسان شمالی 

  . نامبرده تا اين لحظه منجر به دريافت پاسخ صريحی نشده است برای پيگيری علت اخراج 
 سال کار در اداره کل مذکور بوده 5گفتنی است مجيد مدرسی برادر دو شھيد و با سابقه 

  است

 کردند سنگ تجمع ن معادن زغالکارگرا

 نفر از كارگران معادن  170نزدیک به : آمده است 88 دی 3 درتاریخ پایگاه خبری سفيربه گزارش 
 .تجمع زدند  امروز دست به  زغالسنگ داربيد، خون و حتکن

خودداری مسئوالن این معدن از تمدید قرارداد   دليل تجمع این کارگران در دفتر این معدن
 . دارندسابقه کار سال18ھا  کارگران است که بعضی از آن

تنی توليد، 3500کاھش  شود به دليل پرداخت نشدن مطالبات دولتی این معادن و گفته می
  .اند مسئوالن این معدن تصميم به تعدیل نيروھای خود گرفته

  : وزير جھاد كشاورزي
  بخش كشاورزي محور توسعه در برنامه پنجم است

ھاي قبل  در دولت:  آمده است 1388  دی ماه3 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
رويکرد توسعه متمرکز سبب شد شکاف طبقاتي به وجود آيد، اما در دولت نھم توسعه عدالت 

  . محور، رويکرد قرار گرفت و اميدواريم اين اتفاق به خوبي بوقوع بپيوندد
فسا، به گزارش ايلنا، وزير جھاد كشاورزي با بيان اين مطلب در شوراي اداري شھرستان 

  . توسعه بخش کشاورزي محور اساسي توسعه در برنامه پنجم خواھد بود: افزود
ھا است،  صادق خليليان با بيان اينکه يكي از محورھاي برنامه پنجم ھدفمندسازي يارانه

ھا  کس اين يارانه ولي ھيچ.  ميليارد دالر در سال يارانه مستقيم و غيرمستقيم داريم90:افزود
ھاي باالي درآمدي جامعه از اين يارانه ھا بيشتر استفاده  د، چرا که دھککن را احساس نمي

  . کنند مي
توليد را بايد به : ھا، توسعه پيدا کند، گفت وي با بيان اينکه در بخش کشاورزي بايد زير ساخت

  . رغم شرايط آب و ھوايي و ديگر ناماليمات، ادامه داشته باشد اي پيش ببريم که علي گونه
کوتاه کردن مسير :  با طرح اين سئوال که چرا کشاورزان ما بايد فقير باشند؟، گفتخليليان

ھاي وزارت جھاد کشاورزي است، لذا کشاورز نبايد از  توليد تا مصرف و حذف دالالن از برنامه
ھا و حمايت  مند شود، به ھمين منظور توسعه زير ساخت ھا بھره دسترنج خود کمتر از واسطه

  . ان، در دستور کار برنامه پنج ساله قرار دارداز توليدکنندگ
بايد با ايجاد تحول اساسي در بخش کشاورزي توليد معيشتي را : وزير جھاد کشاورزي گفت

  . به توليد اقتصادي تبديل کنيم
خليليان ھمچنين در دور سوم سفرھاي ھيات دولت به استان فارس از نمايشگاه 

ھاي بخش  بازديد و از نزديک در جريان تواناييدستاوردھاي بخش کشاورزي اين استان 
  . ھاي صورت گرفته قرار گرفت کشاورزي و فعاليت

  پايان پيام

  دستگير شد در بوکانیک کارگر
 

http://weblagrahekargar.wordpress.com/2009/12/24/890-2/


يک شھروند بوکانی به نام صالح نيک زاد روز :   دی آمده است 3آژانس خبری موکريان در تاريخ 
نامبرده که به نقاشی اشتغال دارد .ھر بازداشت گرديدپنج شنبه گذشته توسط نيروھای امنيتی در اين ش

تاکنون ھيچ .در پی احضار به اطالعات شھر بوکان و سپس مراجعه به اين اداره بازداشت شده است
علت يا عللی برای احضار و بازداشت اين نقاش بوکانی از طرف مقامات قضايی شھر ، اعالم نشده 

  . است

  مرگ یک کارگر ساختمانی در پاوه

 35 کارگری بنام مظفر ولی زاده 88/ 2/10بنابر اخباری که بدست ما رسيده روز چھار شنبه 
از توابع شھرستان پاوه استان کرمانشاه در حين بتن ریزی " نسمه  " ساله، در روستای

منصور آقا  "نامبرده ساکن روستای . دچار سانحه می شود و جان خود را از دست می دھد
ما جان باختن این کارگر زحمتکش را به خانواده و بستگانش . داشت فرزند 2بوده و " 

  .تسليت می گویيم

بدون تردید آنچه که باعث مرگ کارگران ساختمانی می شود بی توجھی صاحبان سرمایه و 
آنھا باید با فراھم نمودن امکانات و آموزش ھای الزم . پيمانکاران به شرایط کار کارگران است

ارھای مدرن، مانع از قربانی شدن کارگران بر اثر سوانح و ناامنی محيط کار و استفاده از ابز
  .شوند

 کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

88/10/3  
 

  ؛ 89بالتكليفي در بودجه 
 ھا بودجه در انتظار ھدفمندكردن يارانه

درحالي كه شمارش : ه است آمد1388 دی ماه 7 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
ھا  معكوس براي ارسال اليحه بودجه به مجلس آغاز شده، تكليف اليحه ھدفمندكردن يارانه

  . ھنوز مشخص نيست
اين بالتكليفي در شرايطي رخ داده است كه سال گذشته نيز دولت در اليحه  به گزارش ايلنا، 

بيني شده  يارد تومان از منابع پيش ميل500 ھزار و 8بيني كرده بود كه معادل   پيش88بودجه 
ھا در بودجه آزد شود اما با راي مخالف مجلس به اين پيشنھاد  حاصل از ھدفمندكردن يارانه

دولت، اين رقم در رديف كسري بودجه قرار گرفت و در نھايت با ارايه اصالحيه اين موضوع حل 
  . شد

راھبردي رييس جمھور پيش از اين ريزي و نظارت  رحيم ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه
  .  را برمبناي سال جاري تدوين كند89اعالم كرده بود كه دولت قرار است بودجه 

 ھزار ميليارد تومان 10 ھزار و پانصد ميليارد تومان كسري بودجه آشكار و 8درحال حاضر 
  . اھد بود خو88 ھزار ميليارد تومان كسري بودجه 19كسري پنھان وجود دارد كه جمعا حدود 

  پايان پيام

  نادیده گرفتن اکثریت جمعيت کارگری در طرح سھام عدالت

  طاھره دانش پور: از 

از زمان طرح موضوع توزیع سھام :  آمده است 88 دی 7به نوشته مجله گزارش در تاریخ 
این اھداف، توزیع متعادل ثروت و  ترین عدالت چندین ھدف برای آن در نظر گرفته شد که مھم

  .برای خانوارھای نيازمند بود د در کشور و افزایش ثروت و ایجاد درآمد دایمیدرآم

از اولين  ھایی که وجود دارد ھای پایين جامعه باید براساس اولویت برمبنای این تعریف؛ دھک
. موضوعی دیگر دارد در حالی که واقعيت امر حکایت از. ھای برخوردار از این سھام باشند گروه

اقشار جامعه ھدف ھستند  ه از زمان آغاز واگذاری سھام عدالت، کارگران که جزوای ک به گونه
ھای  دولتی، کارگران شرکت اند آن ھم در حالی که کارمندان بھره مانده از این سھام بی

اتفاقی که . اند برخوردار شده بزرگ و اقشار مختلف و سطح متوسط جامعه از سھام عدالت
 .است حوری، شعار دولت نھم و دھمم  ظاھرا برخالف شعار عدالت



  درآمد و متوسط رسد اقشار کم   سال از عمر دولت به نظر می۵به ھر صورت با گذشت 
 اند از سھامی که با ھدف شوند ھنوز نتوانسته ھای پائين محسوب می جامعه که جزو دھک

واگذاری  وندمند شوند؛ در این ميان ر اجرای عدالت به برخی از اقشار تعلق گرفته است بھره
نامناسب  شوند، بسيار این سھام برای کارگران که جزو اقشار کم درآمد جامعه محسوب می

متوليان امر  رسد ھای ما به نظر می گيری و شاید نابسامان است؛ تا جایی که براساس پی
گيری  مرجع پی نه تنھا قصد ارائه سھام عدالت به کارگران را ندارند بلکه حتی ھنوز ھم

وزیر کار و  این موضوع چندی پيش از زبان.  سھام عدالت به کارگران مشخص نيستاعطای
 .امور اجتماعی شنيده شد

عدالت  در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا سھام» االسالمی شيخ»
 ارتباطی به سھام عدالت کارگران«: شود یا نه؟ گفت توسط وزارت کار به کارگران پرداخت می

 .«وزارت کار و امور اجتماعی ندارد

فرد  شود چون یک البته باید دید به چه کسانی کارگر گفته می: وی در این جمع ادامه داد
برای  کرده با درآمد خوب در یک مجموعه توليدی کارگر است که از نظر ما ضرورتی تحصيل

 .واگذاری سھام به این گونه افراد وجود ندارد

 ھای بزرگ و شود که کارمندان دولت و کارگران شرکت  مطرح میاین موضوعات در حالی
 رسد که از اقشار متوسط و کنند و به نظر می ھایی که از بودجه دولتی ارتزاق می شرکت

 اند و یا  ھای گذشته سھام عدالت خود را دریافت کرده سطح باالی جامعه ھستند، طی سال
 ف بيش از یک سھم عدالت را دریافتشود که برخی افراد از طرق مختل حتی شنيده می

 .اند کرده

 ...اما قول مساعد به کارگران
عالی کار تاکنون صرفا  این اظھارات در حالی است که به گفته نماینده کارگران در شورای

» صالحی...ا ولی«گفته  به. اند بازنشستگان تامين اجتماعی از سھام عدالت برخوردار شده
ھایی  برگزار شده است و رایزنی ر کار برای دریافت سھام کارگراناخيرا جلسه مشترکی با وزی

برای اعطای سھام عدالت به  «االسالمی شيخ«صورت گرفته است که نتيجه آن قول مساعد 
واگذاری سھام عدالت به کارگران  کارگران بوده؛ ھر چند که طی این مدت ھيچ قدمی برای

  .برداشته نشده است

 ھای پایين مشمول سھام عدالت با توجه به این که بيشتر دھک: گوید وی در ادامه می
تاکنون  اند کارگران ھم انتظار داشتند که این سھام به این قشر ھم تعلق بگيرد، ولی شده

برای پرداخت  سھام عدالت به کارگران داده نشده که با درخواست نمایندگان کارگری وزیر کار
 .سھام به کارگران قول مساعد داده است

سھام  البته: گوید که ھنوز برای کارگران شاغل، برنامه مشخصی نداریم، می وی با بيان این
  واحدھای دولتی در قانون اساسی۴۴شود که براساس ماده  عدالت زمانی عملياتی می

تا  ھا به بخش خصوصی انتقال پيدا کنند و منابعی ایجاد شود مورد توجه قرار بگيرد و شرکت
 .ریزی، سھام عدالت دریافت کنند  به ترتيب با برنامهکارگران بتوانند

 ھای صورت گرفته ھنوز ھيچ منبع رسمی گيری که با وجود پی با تاکيد بر این» صالحی»
 :کند ای را برای اعطای سھام عدالت به کارگران اعالم نکرده است خاطرنشان می برنامه

منابع جدید  د ایجاد منابع شود تا از محلبر است و ابتدا بای البته اجرایی شدن این موضوع زمان
 .به کارگران سھام عدالت ارائه شود

 شد تا پایان تير ماه صورت وی درباره خبر بسته شدن پرونده سھام عدالت که گفته می
 مسير واگذاری سھام عدالت باز است و: افزاید کند و می اطالعی می خواھد گرفت اظھار بی

 .بگيرد یزی صورت گرفته سرانجام سھام عدالت به کارگران تعلقر اميدوار ھستيم طبق برنامه

 در حال حاضر: گوید در مورد واگذاری سھام عدالت به کارگران بازنشسته می» صالحی»
 ھای بيمه، سھام کارگران بازنشسته از طریق شعب تامين اجتماعی براساس شماره دفترچه

 .اند عدالت دریافت کرده

از   سھام عدالت گرفتند و افراد باقی مانده٨۶ بازنشستگان سال تمامی: دھد وی ادامه می
 .اند ھای درخواست را تکميل کرده این سال تا سال جاری برای دریافت سھام عدالت فرم



 چنين از دریافت سھام عدالت توسط زنان سرپرست خانوار خبر عضو شورای عالی کار ھم
در  اند که کار تاکنون سھامی دریافت نکردهکارگران مشغول به کار و بي: گوید دھد و می می

الزم را  ایم در این زمينه مساعدت ھمين خصوص از وزیر کار و امور اجتماعی درخواست کرده
زمان آن معلوم  انجام بدھد که وزیر کار نيز در این زمينه قول مساعد داده است، البته ھنوز

ھا به  شرکت واگذاری سھامکه قسمتی از این موضوع بستگی به سرعت  ضمن آن. نيست
 .بخش خصوصی دارد

است،  در پاسخ به این سوال که چرا برای سھام عدالت به کارگران دیر اقدام شده» صالحی»
با  رسد اولویت اول باتوجه به تعداد زیاد کارگران در کشور به نظر می: دھد توضيح می

 الت به کارگران دشواریدليل دیگر ارائه نشدن سھام عد. ھایی باتعداد کمتر است گروه
 ساماندھی و شناسایی کارگران است که البته آمار کارگران در سازمان تامين اجتماعی

 بر این اساس به افرادی که فاقد دفترچه بيمه تامين اجتماعی ھستند به دليل. موجود است
 .گيرد شناسایی نشدن این گونه افراد سھام عدالت تعلق نمی

 یما نرسيده ھنوز به نتيجه
گيری  تھران نيز از پی در عين حال یکی از اعضای کانون ھماھنگی شورای اسالمی کار

ھای انجام شده  گيری پی باوجود: گوید دھد و می واگذاری سھام عدالت به کارگران خبر می
  .اجرایی نشده است ایم و این موضوع ھنوز ای نرسيده  در این باره ھنوز به نتيجه

 البته ممکن است بخشی از کارگران به طور مستقل سھام: دھد یادامه م »ناصر برھانی»
 عدالت دریافت کرده باشند، اما قشر کارگری به طور عام تاکنون از دریافت سھام عدالت

 .اند بھره بوده بی

درخواست ما  اند، اما کارگران تاکنون فقط از سھام ترجيحی برخوردار بوده: کند وی اضافه می
 .ھا ھم تعلق بگيرد ن ھام عدالت به آاین بوده که باید س

 خانه؟ وزارت کدام
به کارگران باید از طریق وزارت  رسد رسيدگی به موضوع واگذاری سھام عدالت اما به نظر می

ھای ما از این مجموعه باوجود  گيری پی اما متاسفانه. کار و امور اجتماعی صورت بگيرد
خانه این  از یک منبع با اطالع در این وزارت يمنتيجه ماند و تنھا توانست ھای مکرر بی تماس

اقداماتی برای سھام عدالت کارگران در حال انجام است اما  جمله را بشنویم که در وزارت کار
البته منبعی دیگر نيز در ھمين مجموعه به ما . نشده است ھنوز زمان اجرای آن مشخص

شود و ھنوز  ی وزارت کار انجام نمیعدالت به کارگران از سو موضوع واگذاری سھام: گوید می
گيری کننده که وزارت رفاه خواھد بود یا وزارت کار صورت  خانه پی وزارت بندی درباره جمع

ھا بدان معناست که کارگران نباید به تعلق سھام عدالت آن ھم در  این پاسخ .نگرفته است
  .اميدوار باشند زمانی نزدیک

بفھميم  کنيم تا شاید مطرح می» برھانی«ننده را با ک گيری موضوع مشخص نبودن مرجع پی
سھام عدالت  ھا باید متولی و مدافع حقوق کارگران برای واگذاری باالخره کدام یک از دستگاه

ھيچ  ھيچ کس و: گوید این عضو کانون ھماھنگی شورای اسالمی کار تھران می. باشند
 .نشده استمسئوليتی ھم برای سھام عدالت کارگران در دولت مشخص 

 البته معاونت قبلی فرھنگی اجتماعی وزارت کار این موضوع را: دھد وی سپس ادامه می
سھام  وزیر کار جدید ھم بر این نکته تاکيد دارد که» االسالمی شيخ«کرده است و   دنبال می

نشده  عدالت حق مسلم کارگران است ولی تاکنون ھيچ کاری برای تحقق این موضوع انجام
 .است

 ندارد  دقيق وجودآمار
عدالت به کارگران تاثيرگذار  سرانجام بودن واگذاری سھام اما نکته دیگری که شاید در بحث بی

این در حالی است که کارگران .است بوده است در دست نبودن آمار دقيق از تعداد کارگران
ران در ارائه اختيار داشتن آمار دقيق کارگ دھند و شاید در قشر بزرگی از جامعه را تشکيل می
که گویا تاکنون نادیده گرفته شده است و ھمواره  موضوعی. بسياری از خدمات تاثيرگذار باشد

ھا و عينی کردن عدالت در جامعه وجود  برنامه به عنوان یکی از مشکالتی که در اجرای
  .داشته است، تاثيرگذار بوده است



 داند و  سھام به کارگران مینبود این اطالعات را یکی از مشکالت واگذاری» صالحی»
 مشکالت آماری، عدم شناسایی، نظارت و کنترل دقيق کارگران از موانعی است که: گوید می

 .رو کرده است تاکنون دولت را در موارد مختلف با مشکل روبه

یکی از  اند را این نکته که تاکنون ھيچ کدام از کارگران کشور سھام عدالت دریافت نکرده
 .کند  شوراھای اسالمی کار استان تھران مطرح میاعضای کانون

معتقد  با این اظھارنظر به طور غيرمستقيم اظھارات وزیر اقتصاد را که» علی اکبر عيوضی»
 دھد و اند، پاسخ می ھای مختلفی از جامعه کارگری سھام عدالت گرفته است گروه

افراد  الی که این قشر جزوچنان در انتظار سھام عدالت ھستند، در ح کارگران ھم: گوید می
 .گيرند کم درآمد جامعه ھستند و باید ھنگام ارائه خدمات حمایتی در اولویت قرار

برخوردار  که کارگران تاکنون فقط از سھام ترجيحی وگو با فارس با بيان این وی در گفت
یک  سھام عدالت. موضوع سھام ترجيحی از سھام عدالت جداست: اند، اظھار داشت شده
تاکيد  ھمين نکته مورد. ح بزرگ کشوری است و قرار است به ھمه اقشار جامعه تعلق گيردطر

 .گيرد ناصر برھانی نيز قرار می

بوده  اند، اما درخواست ما این به گفته وی کارگران ھميشه از سھام ترجيحی برخوردار بوده
 .ھا ھم تعلق بگيرد ن که باید سھام عدالت به آ

 سھام ترجيحی
ع سھام ترجيحی چيست؟ چندی پيش وزیر امور اقتصاد و دارایی خبری خوش برای موضو ولی

اند در قالب  داشت و اعالم کرد تمام کارگرانی که تاکنون سھام عدالت دریافت نکرده کارگران
  .کنند برنامه جدید، سھام عدالت دریافت می یک

 ھای کارگران را انی، با بيان این مطلب سعی کرد تا بخشی از نگر»الدین حسينی شمس»
 بسياری از واحدھای دولتی که به بخش خصوصی: وی در این باره اظھار داشت. برطرف کند
 شوند، بخشی از سھامشان به صورت سھام ترجيحی به کارگران آن واحد واگذار واگذار می

 .شود که ارزش بيشتری نسبت به سھام عدالت دارد می

مرحله اول  در: شود، تاکيد کرد زھای مختلف واگذار میکه سھام عدالت در فا وی با بيان این
کارگران روستایی در   ميليون نفر از روستائيان توزیع شد که بسياری از٢٣سھام عدالت بين 

 .قالب این طرح از مزایای سھام عدالت برخوردار شدند

ھای  دستگاه ھای خدماتی و پيمانی که با بسياری از کارگران شرکت: ادامه داد» حسينی»
عدالت بين  چنين سھام اند، ھم کنند ھم سھام عدالت دریافت کرده دولتی ھمکاری می

 .کارگران ایثارگر نيز توزیع شده است

قالب  به ھر حال ممکن است برخی از کارگران زحمتکش کشور در: وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد
شورای  ا تشکيل جلسهھا موفق به دریافت سھام عدالت نشده باشند که به زودی ب این طرح

و اجرا  ای برای توزیع سھام عدالت بين این قشر زحمتکش تدوین ، برنامه ویژه۴۴عالی اصل 
 .خواھد شد

 کارگران فقط بعضی از
اجتماعی مجلس تاکيد  تمام این اظھارات در حالی است که یکی از اعضای کميسيون

ای در دستور  ھيچ برنامه عدالتبرای قشر کارگر به طور عام در بحث تعلق سھام « : کند می
  «.کار نيست

 چه که در بحث سھام عدالت به تصویب رسيده است آن» سيد علی محمد موسوی«به گفته 
 برای کارگران قاليباف و کارگران ساختمانی بوده است و کميسيون اجتماعی صرفا در حال

 .گيری ھمين موضوع است پی

این  ایم این بوده که اسم ما نيز ھمواره داشتهمتاسفانه بحثی که : کند وی خاطرنشان می
دليل  است، اما ھمين سھام به اقشاری که حقوق باالیی دارند نيز به» سھام عدالت«طرح 

 .شوند، تعلق گرفته است این که کارمند دولت ھستند و بازنشسته می



به این   توجهلذا با. اند  آن ھم در حالی که کارگران که حداقل دستمزد را دارند فراموش شده
ھای  گروه  ميليون نفر سھام عدالت پر شده است، دولت باید فکر جدیدی برای۴٢که سقف 
 .جدید بردارد

باید : گوید می داند و گيری واگذاری سھام عدالت به کارگران را وظيفه وزارت رفاه می وی پی
 .در بودجه امسال فکری برای بخش مغفول مانده کارگران بشود

باقی  ما منتظر ھستيم تا ببينيم در بودجه امسال چه ميزانی برای قشر: کند وی تصریح می
 .مانده کارگران در نظر گرفته شده است

این که  سھام عدالت باید ابتدا به کارگران تعلق بگيرد نه: کند این نماینده مجلس تاکيد می
ارجحيت  انی کهمند و متاسفانه کس ھای باالیی دارند از این سھام بھره افرادی که حقوق

 .دارند نادیده گرفته شوند

نداریم،  به ھر حال اکنون ھيچ خبر جدیدی برای کارگران: کند چنين اضافه می ھم» موسوی»
شود اما به  اما قرار شده که سقف سھام عدالت افزایش پيدا کند تا شامل حال این کارگران

 .ھر حال ھنوز تصميمی گرفته نشده است

 آخرین خبر

 سازی اعالم کرد مقرر شده است وزارت ن اخبار رسيده رئيس سازمان خصوصیخری طبق آ
آمار و   دی ماه و۵کار با ھمکاری وزارت رفاه آمار و اطالعات کارگران بيمه شده را حداکثر تا 

ستاد مرکزی توزیع   دی ماه سال جاری در اختيار دبيرخانه١٢اطالعات کارگران بيمه نشده را تا 
 . دھدسھام عدالت قرار

استنباط  ماموریت و مسئوليت این سازمان: گفت» غالمرضا حيدری کردزنگنه«به گزارش مھر ، 
سھام  نامه اجرایی توزیع  و آیين۴۴ھای کلی اصل  شده از فصل ششم قانون اجرای سياست

 .عدالت است

 ٢ماده  ٢ھای موضوع گروه  ھا و بنگاه احصاء سھام عدالت قابل تخصيص از شرکت: وی افزود
سھام  بندی آنان، واگذاری قانون، شناخت جامعه مشموالن دریافت سھام عدالت و اولویت

 گذاری استانی متناسب با تعداد اعضای شرکت تعاونی ھر ھای سرمایه عدالت به شرکت
ھای سوم تا ششم و وصول  شھرستان، تعيين طول دوره تقسيط سھام مشموالن دھک

سازی منطبق   ھای سازمان خصوصی رخی از مسئوليتاقساط سھام واگذار شده و ب ساالنه
 . قانون اساسی است۴۴اصل  ھای با سياست

سازی توزیع سھام  از منظر سازمان خصوصی: سازی ادامه داد رئيس سازمان خصوصی
ھای اجرایی مدون و مصوب و برنامه عملياتی  متوقف نبوده و مطابق دستورالعمل عدالت
 است و در زمان حاضر از مشموالن مرحله شانزدھم و گيری شده در حال پی بندی زمان

نام به عمل آمده است و کليه مراحل انجام کار با ھمکاری و  سھام ثبت ھفدھم طرح توزیع
ربط در سطح استان و شھرستان ادامه  ھای اجرایی و نھادھای عمومی ذی دستگاه تعامل با

 .دارد

طریق شرکت کارگزاری سھام عدالت، سازی از  سازمان خصوصی: اظھار داشت» کردزنگنه»
 گذاری استانی نسبت به  ھای سرمایه اندازی و تا تشکيل و استقرار شرکت مرحله راه در

 پرداخت سود سھام مشموالن مراحل اول و دوم و بخشی از مرحله سوم اقدام کرده و با این
ارگزاری گذاری استانی و در حال تصفيه بودن شرکت ک  ھای سرمایه که با تشکيل شرکت

 گيری پرداخت سود سھام در مراحل بعدی از تکاليف عدالت، مطابق مقررات اجرایی پی سھام
گذاری استانی است موضوع دریافت  ھای سرمایه ھای مدیره و مدیران عامل شرکت ھيئت
 .گيری است چنان در حال پی  متعلق به مشموالن، ھم سود

شده  عنایت به برگزاری جلسات متعدد، مقررھای مستمر و با  گيری باتوجه به پی: وی افزود
اطالعات  است تا وزارت کار و امور اجتماعی با ھمکاری وزارت رفاه و تامين اجتماعی آمار و

 ١٢بيمه نشده را تا   دی ماه امسال و آمار و اطالعات کارگران۵کارگران بيمه شده را حداکثر تا 
عدالت برای اتخاذ تصميم  ی توزیع سھامدی ماه سال جاری در اختيار دبيرخانه ستاد مرکز
 .درمورد توزیع این سھام بين کارگران، قرار دھند



وجود وعده  رسد که با با مرور پرونده واگذاری سھام عدالت به کارگران این نکته به ذھن می
اتفاقی در این مورد   حداقل تاکنون ھيچ٨٧برخورداری تمامی کارگران از سھام عدالت از سال 

دریافت سھام عدالت نگاه  چنان در انتظاری طوالنی برای گرفته است و کارگران ھمصورت ن
 .و یا متوسط جامعه ھستند ھای پایين و کم درآمد آن ھم قشری که از دھک. اند داشته شده

ای  صرفا مقدمه حال باید دید آیا ارائه آمار کارگران شروع این اقدام مھم و تاثيرگذار است یا
  مشمول مرور زمان خواھد شدبرای کاری که 

  کند؛  کميسيون اجتماعی بررسی می
ھای پيمانکاری نيروی  طرح بھسازی قرارداد موقت کار و شرکت

  انسانی 

کميسيون اجتماعی :  آمده است1388 دی ماه 7 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
  . ختمجلس این ھفته به بررسی قراردادھای کارگری خواھند پردا

ھای پيمانکاری نيروی  در گزارش آمده؛ بررسی طرح بھسازی قرارداد موقت کار و شرکت
این طرح . انسانی در دستور کار کارگروه اشتغال و روابط کار کميسيون اجتماعی است

  . گيرد ھمچنين در کميسيون کشاورزی مجلس مورد بررسی قرار می
گذاری توسعه اشتغال و بخش   طرح سرمایهاعضای این کارگروه ھمچنين به بررسی یک فوریت

 قانون اساسی 44کميسيون ویژه پيگيری ونظارت بر اجرای اصل . خصوصی خواھند پرداخت
  . نيز این طرح را بررسی خواھد کرد

  ھای پيشنھادی برای سال آینده  بررسی بودجه** 
 محاسبات برای کارگروه عمومی کميسيون برنامه و بودجه به بررسی بودجه پيشنھادی دیوان

سال آینده خواھد پرداخت اعضای این کارگروه به طرح یک فوریتی اصالح قانون دیوان 
  . محاسبات نيز می پردازند

عملکرد برنامه چھارم توسعه نيز در حالی در دستور کار گروه اقتصادی کميسيون برنامه بودجه 
چھارم نيز نشست است که اعضای ھيات تحقيق و تفحص از عملکرد دولت در برنامه 

  . مقدماتی خود را برگزار خواھند کرد
ھای بخش فرھنگ نيز با حضور ابراھيم عزيزي معاون  ای و تملک دارایی سرمایه اعتبارات ھزینه

  . شود نژاد در کميسيون فرھنگی مجلس بررسی می ریزی و راھبردی احمدی برنامه
  تحقيق و تفحص از بنياد مستضعفان ** 

نماینده بابلسر درخواست تحقيق و تفحص از بنياد مستضعفان را ارایه داده نژاد  مقداد نجف
  . شنبه در کميسيون عمران مجلس بررسی خواھد شد این درخواست ظھر سه. است

  پایان پيام

  : وگو با ايلنا اعالم كرد علی بيگی درگفت
  احمدي نژاد با فعاليت پيمانکاران تامين نيروی انسانی مخالفت

نایب رئيس کانون :  آمده است 1388 دی ماه 7 ایلنا در تاریخ –رگزاری کار ایران به گزارش خب
عالی شوراھای اسالمی کارکشور با تاکيد بر اینکه پيمانکاران تامين نيروی انسانی عامل 

این پيمانکاران ظالم یک روزه به وجود : اصلی تضييع حقوق کارگران در حال حاضر ھستند گفت
ین باید بررسی کرد که پيمانکار از چه لحظه ای شکل گرفت و چگونه تا بدین نيامده اند بنابرا

  . حد تقویت شد که از ھيچ نھاد وارگانی واھمه ندارد
وگو با ايلنا با اعالم اینکه درکشورھای توسعه یافته شرکتھای  اوليا علی بيگی درگفت

ری به اندازه ایران جالب است بدانيد که در ھيچ کشو: پيمانکاری فعاليت می کنند گفت
  . پيمانکاران در حق کارگران ظلم نمی کنند و حقوق آنان را به نفع خود مصادره نکرده اند

وی با تاکيد بر اینکه در حال حاضر پيمانکاران تامين نيروی انسانی در حق کارگران ظلم می 
ی زنند و بارھا مدتھاست کارگران از ظلم پيمانکاران تامين نيروی انسانی فریاد م: کنند گفت

  . اند این حق خواھی ھا به مسووالن منعکس شده اما توجھی نکرده
نماینده کارگران کشور با یادآوری اینکه در سال گذشته نامه ای به محمد جھرمی وزیر کار وقت 

در جلسه ای با وزیر کار وقت به صورت مفصل صحبت کردیم و نتيجه آن : نوشته است گفت
ب کرد پيمانکاری در نھادھای دولتی حذف شود که در بسياری از شد که ھيات دولت مصو

  . جاھا حذف شد و در بسياری از جاھا ھمچنان حضور دارند و حق کارگران را تضييع می کنند
وزیرکار : وی از مذاکره نمایندگان کارگری با شيخ االسالمی وزیرکار دولت دھم خبر داد وگفت

انکاران قبول دارد و از مخالفت شخص رئيس جمھور با نيز مواضع کارگران را در خصوص پيم
  . فعاليت پيمانکاران تامين نيروی انسانی خبر داد

وگو می کنيم  با ھر یک از مسووالن که گفت: اند گفت وی با تاکيد بر اینکه تاکنون شعار داده



 ندارد و به تاکيد دارند که دولت نھم و دولت دھم از پيمانکاران تامين نيروی انسانی دل خوشی
زودی این شرکت ھا حذف خواھد شد اما نمی دانيم چه موقع حرف آنھا به عمل تبدیل می 

  . شود و کارگران از وجود پيمانکاران خالص می شوند
 یا 10صحبت ما از :  ساعت کار می کنند گفت12علی بيگی با اعالم اینکه کارگران پيمانکار

کارگری است که از سوی پيمانکاران استثمار می  کارگر نيست بلکه بحث بر سر ھزاران 100
  . شوندو به دنبال مسوولی دلسوز می گردند

  پایان پيام

  : عضو پيشين ھيات مدیره سازمان تامين اجتماعی
  ترکيب فعلی ھيات مدیره سازمان تامين اجتماعي نامناسب است

با شرايط موجود و : است آمده 1388 دی ماه 7 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
تجربه ناموفق اداره سازمان تامين اجتماعي توسط ریاست جمھوری به نظر می رسد بھترین 

  . حالت این است که سازمان تامين اجتماعی تحت پوش وزارت رفاه قرارگيرد
وگو با خبرنگار ایلنا  عليرضا عونی، عضو پيشين ھيات مدیره سازمان تامين اجتماعی درگفت

 ترکيب فصلی ھيات مدیره سازمان نامناسب است زیرا تجربه ثابت کرده است که :افزود
  . مدیرعامل باید عضو ھيات مدیره باشد

وزیر رفاه و تامين اجتماعی باید رئيس شورای عالی تامين اجتماعی باشد و : وی تصریح کرد
  . ھيات مدیره سازمان توسط وزیر تعيين شود

 تا سال 1332این نھاد از سال : ازسازمان تامين اجتماعی گفتعونی با اشاره به تاریخچه ای 
 سال زیر نظر وزارت رفاه 2 مستقل بوداما از این سال زیر نظر وزارت کار و بعد از 1353

  . اجتماعی رفت
 سازمان زیر نظر وزارت بھداشت بود و ھيات مدیره سازمان توسط 1355بعد از سال : او افزود

  . دوزیر بھداشت تعيين می ش
ھيات مدیره سازمان تامين اجتماعی باید مدیر عامل را تعيين کند اما در عمل : عونی تاکيد کرد

  . دیدیم که ابتدا مدیرعامل تعيين شد و بعد اعضاي ھيات مدیره انتخاب شدند
عضو پيشين ھيات مدیره سازمان تامين اجتماعی تفویض اختيارات ھيات مدیره فصلی به مدیر 

درست است که در حال حاضر این تفویض : ماعی را اشتباه دانست وگفتعامل تامين اجت
  . اختيار پس گرفته شده است اما این کار از ابتدا غلط بود

 نظام جامع رفاه و تامين اجتماعی دارای اشکاالتی است اما این 17به گفته وی ھرچند ماده 
  . اشکاالت قابليت اصالح را دارد

به نظر می : ک در ھيات مدیره سازمان تامين اجتماعی گفت پزش3وی با اشاره به عضویت 
رسد حضور یک پزشک در ھيات مدیره کافی بود زیرا در ترکيب ھيات مدیره این سازمان باید از 

  . تخصص ھای مالی، اقتصاد و حقوقی نيز استفاده کرد
 ایراد عمده آن تنھا: عونی با بيان اینکه اساسنامه قبلی تامين اجتماعی بسيار خوب بود افزود

 عضو دیگر ھيات مدیره تاثير چندانی در تصميماتی 2این بودکه مدیرعامل ھمه کاره بود و 
  . نداشتند
  پایان پيام

  : وگو با ایلنا نايب رئيس کميسيون اجتماعی مجلس درگفت
ميليارد توماني براي ھمسان سازي مستمري ھا در 2500بودجه 

   است 88سال 

نایب رئيس :  آمده است1388 دی ماه 7 ایلنا در تاریخ – ایران به گزارش خبرگزاری کار
 ميليارد تومانی که مجلس برای ھمسان سازی مستمری 2500: کميسيون اجتماعی گفت

  . بازنشستگان تحت پوشش تامين اجتماعی اختصاص داده است مختص امسال است
 دانند ھمين جا اعالم می کنم آقایان اگر نمی: وگو با خبرنگار ایلنا افزود ھادی مقدسي درگفت

که قانون بودجه برای یک سال است پس این که مدیریت سازمان تامين اجتماعی مدعی 
 ميليارد تومان مختص امسال نيست و برای سالھای آینده نيز ھست اشتباه و غير 2500است 

  . قانونی است
اظھار نظرھا را در مجلس این گونه : نماینده بروجرد در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد
  . خوشبينانه ترین حالت سوء برداشت لحاظ می کند

مقدسی با بيان این که مسایل حادی در سازمان تامين اجتماعی اتفاق می افتد که 
نمایندگان مجلس نگران آن ھستند در پاسخ به این سوال که نمونه ھایی از این موارد را نام 

سازمان حساب شده نيست و به ھم ریختگی منابع و مصارف این : ببرید،اظھار داشت
  . مدیریتی را دراین سازمان شاھد ھستيم



 ميليون بيمه شده تامين 30نایب رئيس کميسيون اجتماعی مجلس با اشاره به حدود 
اگر ازمعضالت این سازمان به سادگی عبور کنيم در آینده نزدیک مشکالت در : اجتماعی گفت

  . ردسطح ملی خود را نمایان خواھد ک
 فوریتی اساسنامه فعلی تامين اجتماعی را غير 2به گفته مقدسی مجلس براساس طرحی 

قانونی دانسته است و نزدیک به یک سال است که شاھد عدم اصالح اساسنامه تامين 
اجتماعی ھستيم و قبول ھم داریم که دیر شده است اما مجلس پيگير موضوع اصالح 

  . ست و تا آخر موضوع را پيگيری خواھد کرداساسنامه سازمان تامين اجتماعی ا
 قانون 17او بااشاره به برنامه محصولی برای برگرداندن سازمان تامين اجتماعی براساس ماده 

یکی از دالیل رای اعتماد مجلس به محصولی ھمين : نظام جامع به وزارت رفاه اظھار داشت
ای اساسنامه  ی می خواھد طی الیحهموضوع بود و ما می دانيم که وزیر رفاه و تامين اجتماع

  . سازمان را اصالح کند
  پایان پيام

 ميليارد تومان براي رفع بحران صنایع مخابراتی راه دور 15اختصاص 
  ایران

کارگران صنایع :  آمده است 1388 دی ماه 7 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
 سفر اخير رئيس جمھور به استان فارس ھيات دولت مخابراتی راه دور ایران می گوینددر جریان

  .  ميليارد تومان را به رفع بحران این کارخانه اختصاص داد15طی مصوبه ای 
بيش از این سفر نيز مدیریت موقت : وگو با خبرنگار ایلنا گفت یکی ازکارگران این کارخانه درگفت

  . ی الحساب پرداخت کرد ھزار تومان از مطالبات معوقه ھرکارگر را به طور عل800
 ماه حقوق 11 کارگر کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران نزدیک به 900: وی یادآور شد

  . پرداخت نشده طلبکار ھستند که پرداختی اخير تنھا معادل یک برج حقوق است
پيشتر در جریان سفر دوم رئيس جمھور به استان فارس ھيات دولت در : این کارگر گفت

 ميليارد تومان بابت تامين تن خواه 5 به دولت و اختصاص ITIاگذاری موقت مدیریت خصوص و
  . کارخانه مصوبه ای داشت

 ماه از مصوبات دولت قبلی تنھا بخش اول آن اجرا و تامين تنخواه 9وی با بيان اینکه پس از 
  .  شوداميدواریم این مصوبه به طور کامل اجرا: کارخانه ھنوز اجرایی نشده است، گفت 

  پایان پيام

  اند  ماه است حقوق نگرفته4کارکنان بيمارستان رامتين 

 درحالی که برخی :  آمده است1388 دی ماه 7 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
دھنددکتر عصمت   ماھه خود خبر می4از کارکنان بيمارستان رامتين از عدم دریافت حقوق 

ی با قبول این اظھارات، وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی رئيس این بيمارستان خصوص
  . کند کارکنان این بيمارستان معرفی می را مسوول اصلی دیرکرد در پرداخت حقوق

معاونت سالمت وزارت بھداشت ورئيس بازرسی دانشگاه : وگو با خبرنگار ایلنا افزود وی درگفت
  . شوند یرش بيمار در این بيمارستان میشھيد بھشتی در اقدامی غير قانوني مانع از پذ

 ماه است که از دیوان عدالت اداری رای گرفته ایم که پروانه بيمارستان از 18او با بيان این که 
با این وجود مسووالن وزارت بھداشت از این : سوی وزارت بھداشت صادر شود، خاطرنشان کرد

  . رای قانونی تمکين نمی کنند
اگرخانواده این افراد نيز به عدد :  پرسنل دارد، افزود120مارستان رامتين او با بيان این که بي

  . فوق اضافه شود این عدد به یک ھزار نفر می رسد
ما ھم از ندادن حقوق پرسنل ناراحت ھستيم اما در وضعيتی که وزارت : عصمت افزود

ارکنان خود بھداشت مانع از پذیرش بيماران می شود ما چگونه قادر به پرداخت حقوق ک
  . ھستيم

 بيمار درآن 2 تخت را دارد و در حال حاضر فقط 60به گفته وی بيمارستان رامتين ظرفيت 
  . پذیرش شده است

  پایان پيام

گزارشي از چند روز سفر به شھري كه روزي لرزيد و حاال روي 
  ھا جان دارد؛  ويرانه

 بم، شھري كه آفتاب ندارد
 كوچه، : آمده است1388 دی ماه 7ایلنا در تاریخ  –به گزارش خبرگزاری کار ایران 

ھايي در  ھا، كانكس ھايي كنار كانكس ھاي خاك خورده، خرابه ھاي خاكي؛ خيابان كوچه پس
ھا  رود در كوچه ھا نخل خموده، پيرمردي كه راه مي ھا، يك ارگ پير فرسوده، ميليون حياط خرابه



نوادگانش، كودكي ...  است، فرزندانشو ھر چين صورتش نشان از غم از دست دادن عزيزي
ھاي بازنشستگي سرپرست  پيرزني كه در سال. ساله كه تنھا بازمانده يك خانواده است ھفت

رود تا كاله فرنگي ارگ بم، شھري كه  پيچد دور مردم و باال مي نوادگانش است، فقري كه مي
زنند اما بار غم  بوي اعتياد ھمه جاي آن را گرفته است، مردم غمگيني كه لبخند مي

  . سياھشان كرده است
ھاي شھري است كه تا شش سال پيش از اين به جاي اعتياد به ارگ  اينھا ھمه نشانه

كردند و حاال برايشان شده است آيينه  قديمش شھرت داشت، ارگي كه مردم به آن افتخار مي
  . بينند  را مي1382 دي 5 ثانيه از صبح روز 12اي كه در آن  دق، آيينه
  تارا بنياد : ھا گزارش

  پايان پيام
  گزارش تکميلی 

  شھروندان شھر بم بدھكارترين مردم ايران
ھاى شھر بم  رغم ثروتى كه در نخلستان به:  آمده است 88 دی 7 در تاریخ ايلنابه گزارش 

كنند، اين موضوع از مردم كوچه بازار  وجود دارد، اكثريت مردم بم با فقر دست و پنجه نرم مي
ھايى كه   است، سازمان ھاى دولتى رسيده  شھر و برخى ديگر از ارگان گذشته و شھرداريبم 

كنند و ساخت ساختمانشان متوقف  به دليل نبود بودجه از كانتينر براى دفاترشان استفاده مي
 86سال . ، نمونه بارزى است از فقر جمعى در شھر بم)زيست مثل اداره محيط(شده است، 

تمام و  ھاى نيمه ھاى خراب، ساختمان شھر بم بسته شده است و كوچهپرونده بازسازى 
اند بالتكليف، مردمى كه نه خودشان پولى دارند كه به داد خود برسند، نه  مردم آواره مانده

بارى اضافى است  ھا براى پرداخت وام كوله شھر دادشان و حاال پس از شش سال فشار بانك
 .شان بر كمر شكسته
 ردم ايرانبدھكارترين م

ھاى اين شھرستان  ھر يك از شھروندان شھر بم پس از زلزله دست كم يك وام از بانك
. ھايى كه به علت رونق نگرفتن وضعيت اقتصادى مردم ھنوز پرداخت نشده است اند، وام گرفته

 ھا چگونه است؟ گيرى اين وام اما وضعيت باز پس
ھر كسى بعد از زلزله «: گويد ، او ميحاج احمد در بازار سنتى شھر بم حجره داشته است

ھاى  وام گرفته، حاال بايد دو برابر آن را پس بده، تازه پس از زلزله قرار بر اين بود كه سود وام
دارھايى كه از قديم با حاج احمد  مغازه» گيرن ھا رو ھم دارن مي قبل از زلزله رو نگيرن اما اون

ھاى حاج  اى حرف اند و ھمھمه  حاج احمد جمع شدهدر بازار سنتى مغازه داشتند جلوى كانتيتر
آنقدر مردم «: كند كه ھاى حاج احمد اضافه مي سالى به حرف كند، مرد ميان احمد را تائيد مي

 «فرستند براى گرفتن بدھكارھا ھا مامور مي اھميت ھستند كه، اين روزھا بانك برايشان بي
ھاست، در ميان   ھستند، ساختمان بانكھايى كه در بم كامل شود گفت، تنھا ساختمان مي

تر است و از آن  كسانى كه از پرس و جو در مورد معضل وام به آن رسيديم، امير كمى جوان
ھا دويده است، او  ترھاى خانواده را دارد، بيشتر ميان بانك جايى كه وكالت چند نفر از مسن

جا  دارى اين م بانك سيستم بانكانگار سيست: افزايد مي» حاج احمد«ھاى  نيز پس از اين گفته
 تومان وام 400اگر شما : گويد كشند؛ او مي ھا نيز سود مي اى است كه روى سود وام به گونه
 تومان اصل وام را با بانك 400 تومان پرداخت كنيم و اگر بخواھيد 800 باشيد، اكنون بايد  گرفته

 .ر نخواھد بودتسويه كنيد و سود آن را قسطى پرداخت كنيد، برايتان ميس
دھد اصل وام را تسويه  اى دارند كه به آنھا اجازه نمي نامه ھاى بم بخش بانك: دھد او ادامه مي

گذارند، اين بدين دليل است كه وقتى اصل وام  كنند و پول شما را به جاى سود وامتان مي
 .گيرد چنان به آن سود تعلق مي شما پرداخت نشده باشد، ھم

 بانك تنھا توانسته است وام خود را از كارمندان پس بگيرند و كارمندانى كه  :كند امير اضافه مي
 .شود اند به اندازه وام ھمه افراد از حقوقشان كسر مي ضامن چند نفر ھم شده

ھايى كه پس از زلزله پرداخت  قرار بود وام: گويد ناظر بانك مركزى استان كرمان در اين باره مي
ك پرداخت شود در غير اين صورت سود ديركرد آن ھم به مبلغ شده است تا سه سال به بان

ھا به بانك پرداخت نشده  شود، متاسفانه با گذشت شش سال ھنوز وام اصلى اضافه مي
 .ھا دو برابر شده است است و به ھمين دليل است كه مبلغ وام

ر كميسيون گويد با دبي كند و مي اطالعى مي ھاى پيش از زلزله ابراز بي وى در مورد وام
 .ھاى استان كرمان تماس بگيريد ھماھنگى بانك

ھاى قبل از زلزله را   دولت قرار بود سود وام :گويد رئيس شوراى شھر بم با تاكيد اين مطلب مي
ھا از طريق مراجعه قانونى اقدام به جلب  نگيرد اما متاسفانه به قولش وفا نكرد، حتى بانك

 .افراد كردند
 كند اى استان كرمان، مصاحبه نميھ دبير كميسيون بانك

: گويد ھاى مشاركتي، او مي ھا دارند، وام امير معتقد است، مشكل ديگرى كه مردم با بانك
ھاى مشاركتى دو طرف مشاركت در سود و زيان شريك باشند اما  قرار بر اين است كه در وام
م گرفته شده از خود ھاى مشاركتى كه قبل از زلزله توسط مرد پس از زلزله تمام مبلغ وام
 .مردم درخواست شده است



 .اطالع است ناظر بانك مركزى استان كرمان از اين مورد نيز بي
 شود شھردارى بم منقرض مي

اند، اين تنھا بخشى از مشكالت  كارمندان شھردارى بم ھفت ماه است، حقوق نگرفته
ھاى شھرش  كوچهھا و  اش تمام شده و خيابان شھردارى بم است، شھردارى كه بودجه

تمام مانده است، شھردارى كه، كارمندان آن معتقدند، اگر دولت به آن كمك نكند تا چند  نيمه
 .ماه ديگر بايد در آنجا را بست

شھردارى يك موسسه غيردولتى است به : گويد نژاد، شھردار بم در اين باره مي محمود سام
 .ھمين دليل بايد درآمدش را خودش بپردازد

اما شھردارى بم وضعيت خاصى دارد و دولت نيز بايد براى آن تصميمى : گويد م ميشھردار ب
 .اش بگيرد جداى از تصميمات كلي

ھاى ساختمانى است، در شھر بم  عمده درآمد شھردارى از پروانه: كند نژاد اضافه مي سام
سى  سال ديگر ھم ك20ھاى ساختمامى در دو سال پس از زلزله گرفته شده و تا  پروانه

 .گيرد پروانه ساختمانى نمي
پس از زلزله نيز به علت تخريب كل شھر، شھردارى مجبور به جذب نيروھاى  : افزايد او مي

 .ھاى شھردارى بسيار بيشتر از درآمد آن است زيادى شد به ھمين دليل اكنون ھزينه
ردازد يا فكرى ھاى شھردارى را بپ دولت يا بايد تا ده سال آينده ھزينه: گويد شھردار بم مي

 .براى درآمدزايى شھردارى بم بكند
پولى شھردارى سبب شده تا چھره شھر ھمچنان آشفته بماند، در شھر از مبلمان شھرى  بي

 .ھا ھنوز آسفالت نشده باشد ھا و ميادين برق نداشته باشند و كوچه  پارك خبرى نباشد، 
ميليارد تومان در 1200اى دولت   طبق نامه :گويد يعقوب دريجاني، رئيس شوراى شھر بم مي

ميليارد تومان 87كارھاى گوناگون پس از زلزله در بم ھزينه كرده است كه از اين مبلغ قرار بوده 
 ميليارد به بم و شش ميليارد به براوات داده شده و 30سھم شھردارى باشد، كه تاكنون 

 .نزديك به نيمى از قرار دولت باقى مانده است
ھا و ميادين مبلغ خوبى بوده  ھا و كوچه ته مبلغ پرداختى براى بازسازى خيابانالب: گويد وى مي

ھاى مدرن بوده است، ھمه  جايى كه شھرسازى جديد اين شھر به شيوه است اما از آن
 10ھا تعريض شده و از اين مبلغ براى خريد سھم مالكان ھم استفاده شد كه نزديك به  خيابان

 ميليارد تومان بايد بپردازيم، كه اين شامل آسفالت 20ادامه كار ميليارد تومان بود و براى 
 .شود ھا ھم مي كوچه

دريجانى با اشاره به اينكه ھفت ماه است كه حقوق كارمندان شھردارى پرداخت نشده 
 ميليون آن مربوط به 300 ميليون تومان است كه 600ھزينه ھر ماه شھردارى : گويد است، مي

د، شھردارى بم اكنون نزديك سه ميليارد تومان به كارمندانش بدھكار شو حقوق كارمندان مي
 .است

تواند روى   سال نمي20ـ 10دولت بايد شھر بم را شھرى تلقى كند كه تا : كند وى تاكيد مي
 .پاى خود بايستد، اگر دولت اينجا را رھا كند شھردارى بايد تا چند ماه ديگر بسته شود

شھر بم ھم نظر است كه دولت بايد طرحى جداى ارتباطش با رئيس شوراى شھر با شھردار 
گويد ديگر به بم پولى  دولت مي: گويد بينى كند، وى مي ھا در بم پيش ساير شھرداري

 .دھد نمي
كند، دولت بايد به بم كمك كند، اگر نه بايد در شھردارى   دولت شوخى مي اما اين امكان ندارد،

 .را ببنديم
 كند ى را حل ميارگ جديد معضل بيكار

ريزى و عمران فرماندارى بم معتقد است، بزرگترين دغدغه بم  امين باقري، معاون برنامه
متاسفانه  : گويد تواند مسائل اقتصادى را ھم حل كند، وى مي مسئله اشتغال است كه مي

 .پس از زلزله افراد توانمند مھاجرت كردند و طيف جامعه، يك طيف يك دست ناتوان شد
ھاى اقتصادى بم، ما تمام تالشمان را براى  رغم ظرفيت ضمن اينكه به: افزايد  ميباقرى

زايى كنيم، كه البته بسيار موثر  ھا انجام داديم تا در نتيجه آن اشتغال توانمندسازى دانشگاه
 .ھم بوده است

بحث بيكارى در بم، بحثى است كه در تمام سطوح مطرح است، منصوره اقبالي، كارشناس 
 اجتماعى بھزيستى بزرگترين مشكل زنان و دختران سرپرست خانوار و خود سرپرست را امور

 .داند نبود كار دائم براى آنھا مي
ھاى جلوگيرى از اعتياد و مبارزه با جرم را  يعقوب دريجاني، رئيس شوراى شھر بم، يكى از رژه

ر انھا از بيكارى شكايت كني، اكث داند و وقتى با مردم شھر بم نيز صحبت مي زايى مي اشتغال
 .كنند مي

اين در حالى است كه مشكالت سياسى باعث شده است شھرك صنعتى ارگ جديد نتواند از 
 .تمام ظرفيت خود استفاده كند
 ھزار نفر افتتاح شده است، كه اگر از كل ظرفيت آن استفاده 30اين شھرك با ظرفيت كار براى 

 بود اما به دليل اختالف سياسى بين دولت نھم و شود، ديگر در شھر بم كسى بيكار نخواھد
 اين شركت سير نزولى داشته است و اكنون تنھا سه ھزار نفر در آن  داران ارگ جديد، سھام

 .مشغول به كار ھستند



رفت كه پس از زلزله به اين مجموعه بيشتر توجه شود كه اين اتفاق نيفتاده است،  انتظار مي
 ظرفيت خالى دارد و بزرگترين امكانات رنگ ماشين را در ايران ارگ جديد براى توليد ماشين

 داراست
  

  : دبير اجرایی خانه کارگر استان کرمان در گفت وگو با ایلنا
  وقتی توليد نباشد فقرگسترش می یابد 

  
دبير اجرایی :  آمده است1388 دی ماه 8 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران : ايلنا

تعطيلی واحدھای توليدی و بيکار شدن کارگران : ر استان کرمان اظھار داشتخانه کارگ
  . گسترش فقر و بی عدالتی را باعث می شود

در ھمين استان کرمان و احدھای زیادی : عباس کار بخش در گفت و گو با خبرنگار ایلناافزود
فيل کرمان، چند تعطيل شده اند که از آن جمله می توان به شرکت توليدی کاغذ پاکتی، پرو

  . واحد توليد کود شيميایی و قند بردسير اشاره کرد
واردات بی رویه و عدم :  تصریح کرد وی با بيان اینکه وقتی توليد نباشد فقرگسترش می یابد،

  . مدیریت کارشناسی باعث ورشکستگی برخی صنایع شده است
داخت نقدی یارانه مشکلی را پر: این فعال کارگری خواستار اختصاص یارانه به توليد شدوگفت

  . از مردم حل نخواھد کرد و ضد توليد نيز خواھد شد و به تبع آن فقر گسترش خواھد یافت
  پایان پيام

  : وگو با ایلنا عضوکميسيون اجتماعی مجلس درگفت
کميسيون اجتماعی مجلس نسبت به وضعيت موجود سازمان تامين 

  اجتماعی معترض است 
کميسيون :  آمده است1388 دی ماه 8 ایلنا در تاریخ –زاری کار ایران به گزارش خبرگ: ايلنا

اجتماعی مجلس شورای اسالمی نسبت به وضعيت موجود سازمان تامين اجتماعی معترض 
  . است

وگو با  علی زنجانی، عضو ھيات ریيسه کميسوین اجتماعی مجلس شورای اسالمی درگفت
 مجلس و برنامه ارایه شده از سوی محصولی،  فوریتی2طبق مصوبه : خبرنگار ایلنا افزود

  . سازمان تامين اجتماعی باید زیر نظر وزارت رفاه باشد
نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسالمی با اشاره به نامه ھای ھيات مدیره 

متاسفانه تاکنون با پيگيری ھای نمایندگان : سازمان تامين اجتماعی به ریيس جمھور گفت
ای حاصل نشده است و   و نامه نگاری ھای ھيات مدیره تامين اجتماعی ھنوز نتيجهمجلس

  . ریيس جمھور نظر صریح و شفافی را اعالم نکرده است
به گفته وی وزیر رفاه و تامين اجتماعی در حال پيگيری موضوع است و ھمان گونه که از نام 

  .  ھای آن استاین وزارتخانه بر می آید تامين اجتماعی از زیر مجموعه
نمایندگان مجلس، وزیر رفاه و تامين اجتماعی را به رسميت می شناسند : زنجانی تصریح کرد

زیرا در وضعيت فعلی ھيچ وزیری پاسخگوی مسایل و معضالت موجود در سازمان تامين 
  . اجتماعی نيست

 در برنامه ھای محصولی ھم بر اینکه: عضو کميسيون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد
سازمان تامين اجتماعی زیر مجموعه وزارت رفاه می شود تاکيد شده بود که این موضوع 

ھماھنگی با احمدی نژاد به طور قطع این  حاکی از موافقت ریيس جمھور نيز دارد زیرا وزیر بدون
  . برنامه را ارایه نمی کرد

ای نه چندان  آیندهاگر مسایل مرتبط با سازمان تامين اجتماعی حل نشود در : زنجانی افزود
  . دور این موضوع در دستور کار نمایندگان در صحن علنی مجلس قرار خواھد گرفت

مجلس و دولت نمی خواھند که برخوردھای تلخ دوران پرویز کاظمی در وزارت رفاه و : او گفت
چه داود مددی در سازمان تامين اجتماعی تکرار شود و بيمه شدگان زیان کنند بنابراین باید ھر 

  . سریعتر به وضعيت موجود پایان داده شود
بحث نمایندگان مجلس حمایت از محصولی یا ذبيحی نيست بلکه آنان : زنجانی تصریح کرد

  . خواستار اجرای قانون ھستند
عضو ھيات ریيسه کميسيون اجتماعی مجلس درباره قول محصولی برای آمدن فتاح به 

 فردی مناسب می دانيم که دارای قدرت برنامه ریزی فتاح را: سازمان تامين اجتماعی نيز گفت
  . و اجرایی خوبی است

  پایان پيام
  : رئيس كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي

  بخشي نكند حاتم مديرعامل سازمان تامين اجتماعي
كارگران  كانون رئيس:  آمده است1388 دی ماه 8 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 

درحال حاضر سازمان تامين اجتماعي به صورت خود : ازنشسته تامين اجتماعي مدعي شدب
دربرابر نمايندگان مجلس و شركاي  شود و اين سازمان پاسخگوي عملكردش محور اداره مي



  . اجتماعي خود و حتي ھيات مديره اين سازمان نيست
طبق قانون نظام جامع رفاه و نظر صريح وگو با خبرنگار ايلنا با بيان اينكه  اكبرخبازھا درگفت علي

كه به صورت كتبي ھم منتشر شده است سازمان تامين اجتماعي بايد  نمايندگان مجلس
خواھيم ھرچه سريعتر به  از وزير رفاه و تامين اجتماعي مي: زيرنظر وزارت رفاه باشد افزود
ماعي به وزارت رفاه اي در دولت براي بازگرداندن تامين اجت وعده خود براي تصويب اليحه

  . كند عمل
: او بازگشت به اساسنامه قبلي تامين اجتماعي را بھترين حالت عنوان كرد و اظھار داشت

مديره يكي به امور فني و   نفر عضو ديگر ھيات2مديره باشد و  مديرعامل بايد رئيس ھيات
  . شوند ديگري به امور درمان مسلط باشد كه اين افراد قطعا در سازمان يافت مي

 ھزار 310خبازھا با اشاره به وعده مديرعامل سازمان تامين اجتماعي براي پرداخت عيدي 
 ھزار 10نظري وي است چون افزايش  اين مساله بيانگركوته: گفت بگيران توماني به مستمري

كند و عالوه بر آن مبلغ عيدي را ھيات دولت  تومان مشكلي را از مستمري بگيران حل نمي
  . كند ابالغ ميتصويب و 

واداري  اطالعي مديريتي كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي با اظھار تاسف از بي رئيس
گذشته بايد  سال: كرد مديرعامل سازمان تامين اجتماعي از امور جاري در اين سازمان، تصريح

تي سياحتي  ميليون تومان به سفرھاي زيار200يك ميليارد تومان و امسال نيز يك ميليارد و 
شداما متاسفانه مديرعامل  يافت و پرداخت مي بازنشستگان تامين اجتماعي اختصاص مي

دھد كه به   ھزار توماني عيدي مي10كند و وعده افزايش  سازمان اين مبلغ را پرداخت نمي
اين  قول خودش ميلياردھا تومان ھزينه دارد و دردي را ھم از بازنشستگان دوا نخواھدكردكه

  .  در برھه كنوني است   تبليغاتي بودن اين وعدهبيانگر
ديدگان حوادث اخير و  خبازھا با اشاره به اظھارات ذبيحي مبني بر پرداخت مستمري به حادثه

سازمان تامين اجتماعي متعلق به كارگران است و اموال عمومي : آنھاگفت درمان رايگان
كاركه از نظر ما شايسته ھم  راين اينكند بناب بخشي كه مديرعامل سازمان آن را حاتم نيست

  . ھست از وظايف نھادھاي دولتي است و ارتباطي به سازمان تامين اجتماعي وكارگران ندارد
  پايان پيام

  : در ديدار نمايندگان كارگري با كارفرمايي مطرح شد
  سه جانبه گرايي دلبخواھي نيست 

 نمايندگان كارگران و :  آمده است1388 ماه  دی8 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
عالي كارفرمايان  عالي شوراھاي اسالمي كار سراسر كشور و كانون كارفرمايان كشور در كانون

 و بيمه تامين 89مديره پيرامون مھمترين مسائل صنفي چون مزد سال  ايران و اعضاي ھيأت
  . اجتماعي بايكديگر ديدار كردند

ل از روابط عمومي كانون عالي كارفرمايان ايران، اين نشست روز به گزارش ايلنا به نق
ھا و  آرا، تجربه انديشي و تبادل عالي كارفرمايان با ھدف ھم ماه در دفتر كانون  دي2چھارشنبه 

  . نظريات درباره مسايل مشترك دو گروه برگزار شد
ارفرمايي ضمن بيان ھاي عالي كارگري و ك  ساعته اعضاي ھيات مديره كانون3در اين نشست 

ھاي خود درباره مسايلي مثل وضعيت فعلي سازمان تأمين اجتماعي و ضرورت بھبود  ديدگاه
 و ضرورت اتخاذ راھكارھاي ايجاد 1389ھاي مقدماتي نرخ مزد حداقل سال  اين وضعيت، بحث

  . ھمكاري مشترك به شكل سازماندھي شده را طرح كردند
عالي كارفرمايان ايران در اين نشست ضمن  مديره كانون ابوالفضل احمدخانلو، رييس ھيأت

 تأكيد كرد، كارفرمايان 1360ھاي صنعتي در اوايل دھه  تشريح شرايط و مناسبات كار در محيط
 سال براي رسيدن به تشكيل كانون مستقل تالش كردند و اكنون در موقعيت 15ايراني بيش از 

  . مناسبي قرار داريم
صورت عميق  به» گرايي جانبه سه«عالي كارفرمايان ايراني به مسأله  اعضاي كانون: وي گفت

مندي آن در توسعه اقتصادي و  انديشند و با درك ضرورت نھادينه كردن اين مقوله، به فايده مي
ايم و با ھمه نيروي در  اين مقوله را ما جدي فرض كرده. صنعتي كشور اعتقاد راسخ دارد

  . گرايي در ايران پياده شود جانبه ه ماھيت سهكنيم كه ھم اختيارمان تالش مي
عالي كارفرمايان ھمكاري با شركاي خود يك اصل  براي كانون: اين فعال كارفرمايي تأكيد كرد

دار قوه مجريه است، در  پذيرفته شده است و اينكه كدام دولت با كدام گرايش سياسي عھده
ھا و  ي تشكيالت سياسي نيست كه تصميمچون نھاد كارفرماي. كند اصل كار تفاوتي ايجاد نمي

  . ھا تفاوت كند ھايش با تغيير دولت روش
گرايي نھادھاي كارگري،  جانبه مفھوم سه: عالي كارفرمايان ايران افزود مديره كانون رييس ھيأت

كند كه با يكديگر ھمكاري كنند تا مسايل و مشكالت برطرف  كارفرمايي و دولت را موظف مي
  . رورت است و اتفاق دلبخواھي نيستشود و اين يك ض

عالي  مديره كانون به اعتقاد احمد خانلو آنچه كه در اين مدت در تعامل با اعضاي ھيأت
شوراھاي اسالمي كار سراسر كشور از سوي تشكل متبوعش مشاھده شده؛ بسيار مفيد 

نگناھا اميدوار ھاي دو گروه براي برطرف كردن ت است از اينرو مي توان نسبت به ادامه ھمكاري
  . بود



اعضاي : عالي كارفرمايان ايران نيز در اين نشست گفت محسن خليلي دبيركل كانون
 سال سابقه فعاليت در 25كم   تا دست50عالي كارفرمايان ھركدام از  مديره كانون ھيأت
اين گروه در ھمه مدت فعاليت خود در . ھاي صنفي و صنعتي را در كارنامه خود دارند تشكل
اند و آن اتحاد و ھمدلي با  يك موضوع بسيار بااھميت انديشيده و عمل كرده ھا به كلتش

  . تواند رمز كاميابي باشد نمايندگان كارگران است، چون اين اتحاد مي
رغم ھمه فراز و  كنيم كه به خدا را شكر مي: عالي كارفرمايان ايران افزود دبيركل كانون

ايم و اين اتفاق كمي نيست  اد و ھمدلي بسيار نزديك شدهھا، اكنون به اين آرزوي اتح نشيب
كه نمايندگان كارفرمايان و كارگران ايران در كنار ھم نشسته و با كمترين تنش و اختالف 

  . كنند ھاي خود را مطرح مي دار، مسايل و مشكالت و توانايي ريشه
شدند و  ع كار ميبه اعتقاد اين فعال بخش خصوصي علت كاھش تضادھايي كه درگذشته مان

  . شود توجه ھردو گروه نمايندگان به منافع و مصالح ملي است صورت عمده ديده نمي امروز به
عالي شوراھاي اسالمي  مديره كانون ھاي كاري كه با اعضاي ھيأت در نشست: خليلي افزود

ا برپايه ھاي شم ھا و خواسته ايم كه فعاليت ايم، به اين نتيجه رسيده كار سراسر كشور داشته
عالي كارفرمايان ايران ھمين روش را  اصول كارشناسي و علمي است و چون ما نيز در كانون

  . كنيم، تضادھا كمتر شده است دنبال مي
ھاي نمايندگان كارفرمايان و كارگران درباره ضرورت  ديدگاه: عالي كارفرمايان گفت دبيركل كانون

اي كارگري نزديك است و اميدواريم كه اين اتحاد ھ بھبود عملكرد سازمان تأمين اجتماعي و بن
ديدگاه به مسؤوالن سازمان تأمين اجتماعي و دولت منتقل شده و شرايط مناسب براي 

  . وري باال از منابع اين سازمان پديدار شود بھره
ھاي مؤثرتري براي شرايط بھتر در مناسبات كار  به گفته وي براي اينكه بتوانيم در آينده گام

خليل . اريم بايد روي چند مسأله بيش از پيش كار علمي و كارشناسي مشترك انجام دھيمبرد
حل براي مھار نرخ تورم است كه  يكي از اين مسايل مھم كمك به دولت و ارايه راه: تصريح كرد

فراھم . شود درصورت موفقيت در مھار اين پديده مشكالت متعددي در اقتصاد كشور حل مي
ھا با ھدف ايجاد  گذاري در ھمه بخش ب كسب و كار براي رشد سرمايهكردن شرايط مناس

وكار  اشتغال پايدار و كامل از ديگر مسايل مھمي است كه اگر حل شود، اميدواري براي كسب
مسأله بسيار مھم ديگر در سطح كالن، توجه عميق نھادھاي كارگري و . دھد را افزايش مي

اي فراموش شده است كه اگر روي آن  اين پديده.  استوري كارفرمايي و دولت به مقوله بھره
  . متمركز شويم، بسيار فايده خواھد داشت

ما در اين تنھا نھاد كارفرمايي قانوني اعتقاد داريم كه : عالي كارفرمايان تأكيد كرد دبيركل كانون
 ھاي فرھنگي، مطالعاتي و ويژه ھمكاري ھا به بايد دامنه و عمق و سطح و تنوع ھمكاري

نتايج دستاوردھاي مطالعاتي و كارشناسي . كارشناسي با نھاد كارگري بايد گسترش پيدا كند
  . ھاي كار آشكار شود دو گروه بايد مبادله شوند تا فايده

عالي كارفرمايان ايران نيز در اين نشست،  مديره كانون دكتر ولي هللا داودآبادي از اعضاي ھيأت
ر با آقاي محصولي، وزير رفاه بر اتحاد موجود نمايندگان با يادآوري اينكه پيشتر در ديدا

تواند  دولت مي: است؛ گفت عطف و يك مزيت تاكيد شده عنوان يك نقطه كارفرمايان و كارگران به
  . شود از اين وضعيت استفاده كرده و بخشي از مشكالت حتماً برطرف مي

رمايي و كارگري موجب شده است كه اتحاد و ھمدلي نمايندگان دو گروه كارف: داودآبادي افزود
دست آوريم و تداوم ھمكاري و انسجام حتماً  در سازمان تأمين اجتماعي موقعيت مناسبي به
  . تري قرار خواھد داد ما را در نھادھاي ديگر نيز در موقعيت مناسب

 را ما اميدواريم كه با ھمكاري دوجانبه و كمك دولت بتوانيم سازمان تأمين اجتماعي: وي گفت
  . وري باالتر فعاليت كند به سمتي سوق دھيم كه اين نھاد بين نسلي با كارآمدي و بھره

عالي كارفرمايان ايران نيز با يادآوري برخي  مديره كانون محمد مروج حسيني از اعضاي ھيأت
ھاي سازمان تأمين اجتماعي خواستار ھمكاري براي كارآمدتر كردن اين نھاد  آمار و شاخص

  . شد
ھاي عالي كارگري و كارفرمايي با تدوين مسايل اين سازمان از  نمايندگان كانون: توضيح دادوي 

يكي از مسايلي كه بايد در اين باره در كانون . مجلس كمك بگيريم تا به نقطه مطلوبي برسيم
  . تر براي اين سازمان است توجه واقع شود انتخاب مديران ورزيده
مديره كانون عالي شوراھاي اسالمي كار سراسر كشور نيز  از سوي ديگر احمدي، عضو ھيأت

واقعيت اين است كه در اين : كه به نمايندگي از كارگران دراين نشست حضور داشت؛ گفت
ھا در مسايل  ايم از تجربه آن عالي كارفرمايان ايران ھمكاري كرده مدت كه با اعضاي كانون

  . ماي گوناگون براي توانمندشدن خود استفاده كرده
ھدف ما اين است كه با گسترش ھمكاري و تبادل آرا و نظرات درباره آرا و عقايد، : وي افزود

نيرومندتر شويم و بتوانيم مسايل كالن كشور در حوزه مناسبات كار را تاجايي كه ممكن است 
  . حل كنيم
افع ملي ما در رفتار مھندس خليلي جز خيرخواھي براي من: مديره اين كانون افزود عضو ھيأت

واقعيت اين است كه كارگران و كارفرمايان ضمن اينكه ھركدام منافع . ايم چيز ديگري نديده
ھاي  حل صنفي خاص خود را دارند، منافع مشترك نيز دارند و بايد براي اين منافع مشترك راه

نقطه مركزي اين منافع مشترك صيانت از كار است كه حتماً بايد در . مشترك پيدا كنيم



  . گرايي روي اين مسأله متمركز شويم جانبه سه
ھايي براي  به گفته احمدي يكي ديگر از مسايل مشترك كارگران و كارفرمايان است كه راه

درپي  دليل تغييرات پي كارآمدتر كردن مديريت و منابع سازمان تأمين اجتماعي كه اكنون به
  . مديريتي، وضع و حال خوبي ندارد، پيدا كنيم

عالي شوراھاي اسالمي كار سراسر كشور نيز  مديره كانون ديگر از اعضاي ھيأتصالحي يكي 
ھاي دو نھاد كارگري و كارفرمايي بايد يكپارچه شده و با ھمكاري  توانايي: در اين نشست گفت

نھاد دولت براي حل مسايل ساختاري در مناسبات كار، در تغيير وضعيت سازمان تأمين 
  . تي شوداجتماعي و شرايط توليد صنع

رسيدن به اين ھدف نيازمند اين است كه نھادھاي كارگري و كارفرمايي از : وي توضيح داد
نبايد منتظر باشيم كه يك خبر را بشنويم و سپس وارد عمل . انفعال خارج شده و فعال باشند

ه طور مثال درحالي ك به. از طرف ديگر توجه به مسايل غيرمھم نبايد در دستور كار باشد. شويم
گذاري و اشتغال سوق دھيم، مسايلي مثل  سمت رشد سرمايه بايد ھمه نيروي جامعه را به

بايد تالش كنيم كه . تأمين مسكن براي كارگراني كه شغل ندارند يك مسأله فرعي است
ھا با بحران مواجه  نوعي تعادل در واردات كاالھاي صنعتي و توليد داخل ايجاد شود تا كارخانه

  . نشوند
ته وي اگر راھي پيدا كنيم كه اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي را با مشاركت دولت، به گف

نھادھاي كارگري و كارفرمايي به شكل جديد و ماھيت كارآمدتري بنويسيم بسياري از 
  . مشكالت اين سازمان برطرف خواھد شد

برجاست بايد گذرد و تا فرصت باقي است و شرايط فعلي پا سرعت مي زمان به: وي تأكيد كرد
  . به سمت اصالح ساختارھا حركت كنيم

  پايان پيام
دومين نامه سرگشاده اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري به 

  احمدي نژاد؛  محمود
  كنيد  مطالبات تامين احتماعي را پرداخت 

 دومين نامه :  آمده است1388 دی ماه 8 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
 اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري درخصوص وضعيت نامناسب جامعه كارگري، سرگشاده

نژاد رئيس جمھور منتشر  كشور و سازمان تامين اجتماعي خطاب به محمود احمدي صنعت
  . شد

  : به گزارش ايلنا، متن كامل اين نامه به شرح ذيل است
با تقدير از زحمات با سالم و با عرض تسليت به مناسبت عاشورا و تاسوعاي حسيني و 
  . حضرتعالي كه ھمواره دغدغه محرومين و مستضعفين را داشته و داريد

جمھور؛ اين دومين نامه سرگشاده اين نھاد كارگري است كه براساس  جناب آقاي رئيس
نويسد تا  كند به محضر حضرتعالي مي وظيفه شرعي، انقالبي و اسالمي كه احساس مي

ري كه براي كارگران، صنعت كشور و سازمان تامين اجتماعي افكار عمومي از وضعيت اسفبا
درپي است، آگاه شود كه اگر  به مرور زمان حادث شده و امروز در وضعيت ھشدارھاي پي

توجھي نماييد معلوم نيست كه آينده چه  حضرتعالي ھمچنان نسبت به اين ھشدارھا بي
  . كننده آينده آنھا خواھد آمد امينخواھد شد و چه بر سر كارگران، اشتغال آنان و سازمان ت

 50نويسيم كه  نژاد؛ ما در حالي دومين نامه را خطاب به حضرتعالي مي جناب آقاي احمدي
 درصد، 20 درصد باقي مانده نيز 50برد و از  درصد صنعت كشور در تعطيلي و انحالل به سر مي

 درصد ظرفيت 100تا نزديك  درصد 30كنند و تنھا   درصد توليد واقعي خود فعاليت مي50زير 
  . كنند اسمي خودشان توليد مي

 درصد كاھش 50از طرفي به تاسي از اين وضعيت، درآمد كارگران واحدھاي تعطيل شده 
از طرفي سازمان تامين . داشته و بعضا حتي براي تھيه شام شب خود دچار مشكل ھستند

دث بيكاري و از كار افتادگي و ھاي اجتماعي در مواقع بروز حوا اجتماعي كه با ھدف حمايت
ھا از جمله دولت جنابعالي در  پذيري دولت بازنشستگي شكل گرفته، به دليل عدم مسووليت

ھاي آن ھيچگونه ھمخواني با ھم نداردو  سراشيبي سقوط قرار گرفته و امروز درآمدھا و ھزينه
افراد تحت ھاي اجتماعي اين سازمان از  كننده كاھش سطح حمايت ھمين موضوع بيان

  . پوشش است
اي و منويات قلبي شما مبني بر دفاع از طبقه  جمھور با وجود شعارھاي توده جناب آقاي رئيس

كارگران و فقراي جامعه گذاشته شده و  محروم، امروز شاھد اين ھستيم كه بار دولت بردوش
ديل شده يا به سازان و اغنيا تب دوش محرومين به نردباني براي دادن آجر توسط دولت به برج

كنند تا آنھا از اين  تر، جامعه فقير كشور نقش داربست را براي اغنيا بازي مي قولي ساده
كرده و ثروت خود را به رخ فقرا بكشند و  ھاي چند صد ميلياردي خود استفاده داربست براي برج

  . كنند به آنان فخر فروشي
آيا عدالت يعني اينكه بدون پرداخت كه آيا عدالت و مھرورزي اين است؟ حال سوال اين است

ھاي پايين و مياني جامعه را به   ھزار انسان از دھك500مطالبات تامين اجتماعي يك ميليون و 
افراد تحت پوشش اضافه كنند بدون اينكه تعھدات خود را در قبال آنھا نسبت به صندوق 



  . سازمان تامين اجتماعي عملياتي نمايند
ه نظر شما دولت چه زماني بايد مطالبات معوقه سازمان تامين جمھورب جناب آقاي رئيس

گيري دولت در ايران، ھيچ دولتي به اندازه دولت  اجتماعي را بپردازد؟ آيا از زمان شكل
 را كاھش داده و يا به صفر  جنابعالي درآمد داشته تا بتواند مطالبات سازمان تامين اجتماعي

بندي در  يچ دولتي از زمان انقالب مشروطيت كه نظام بودجهبرساند؟ قطعا تاريخ به ياد ندارد ھ
  . كشور مرسوم شد تا به امروز اين ميزان درآمد داشته باشد

تنھا مطالبات اين صندوق را پرداخت نكرد، بلكه ظرف  پس چگونه است كه دولت جنابعالي نه
گر نه اينكه چھار سال گذشته اين مطالبات به دو برابر افزايش يافته است؟ از طرفي م

ھا باشد، پس چگونه برنامه چھارم كه نحوه پرداخت  بايست قانون مالك عملكرد دولت مي
اي از جمله سازمان تامين اجتماعي را مشخص نموده در اين مورد  ھاي بيمه مطالبات صندوق

خاص، اجراي قانون برنامه توسعه متوقف شد و دولت نه تنھا بدھي صندوق سازمان را صفر 
لكه از پرداخت سود طلب مذكور براساس اوراق منتشره بر مبناي محاسبات بانك مركزي نكرد ب

  . نيز طفره رفته و حاضر نشده بر تعھدات خود عمل كند
اي به تعھد جنابعالي براي توزيع پول  جمھور در قانون برنامه چھارم ھيچ اشاره جناب آقاي رئيس
موعه، كاري شايسته و قابل تقدير است اما گرچه از نظر اين مج ھا نشده  در بين روستايي

شود كه متاسفانه شما  براي دولت قانونمدار، اجراي تعھدات قانوني اولويت اول محسوب مي
نسبت به مطالبات قشر وسيع و ضعيف جامعه تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي 

ش از حد ھاي بي ايدكه اميدوارم عمدي نباشد، بلكه به دليل گرفتاري توجھي كرده بي
  . حضرتعالي، اين كم توجھي حادث شده باشد

لذا جھت يادآوري تقاضا داريم قبل از اينكه سازمان تامين اجتماعي با بحران منابع مواجه شود 
و اين بحران به جامعه بيمه شده، بازنشسته و مستمري بگيران بيمه بيكاري منتقل شود و در 

ه باشد دستور فرماييد سريعا نسبت به نتيجه بحران اجتماعي وسيعي به ھمراه داشت
اقتصادي -پرداخت مطالبات سازمان تامين اجتماعي طبق قانون برنامه چھارم توسعه سياسي

  . كشور اقدام نمايند تا عالج واقعه قبل از وقوع به عمل آيد
جمھور اعتقاد راسخ داريم كه حضرتعالي دلسوز محرومين و مستضعفين به  جناب آقاي رئيس

توجھي صورت گرفته دل نيروي كار را از شما رنجانده كه  ارگران ھستيد اما بيخصوص ك
  . اميدواريم با الطافي كه مبذول خواھيد فرمود اين دلشكستگي التيام يابد

  پايان پيام
 کار زنان مجرد در عسلویه ممنوع شد 

  
 در سفر به وزیر نفت :  آمده است 88 دی 8 در تاریخ سفير به گزارش پایگاه خبری دولتی 

به گزارش مارین نيوز، سيد .جنوبی تاكيد كرد عسلویه بر حضور نداشتن بانوان مجرد در پارس
نشست كميسيون تعامل استانداری  مقام منطقه ویژه پارس جنوبی، در پيروز موسوی، قائم

مصوباتی كه وزیر نفت به آن تاكيد  از دیگر: بوشھر با پارس جنوبی با اعالم این مطلب گفت
وزیر : وی افزود .پارس جنوبی بود  درصد اشتغال نيرھای بومی در50اشت؛ اجرای مصوبه د

  .شود كند، بركنار می نفت تاكيد كرد ھر مدیری كه نسبت به اجرای این دو مصوبه كوتاھی
  

  : دبير اجرایی خانه کارگر بوشھر
   ھزاركارگر در عسلويه 52ريزش 

دبير اجرایی خانه :  آمده است1388 دی ماه 9ر تاریخ  ایلنا د–به گزارش خبرگزاری کار ایران 
 ھزار کارگر در عسلویه کار می کردند 60 سال قبل بيش از 4کارگر بوشھر با اعالم اینکه در 

 ھزار کارگر در عسلویه کار می کنند که این امر نشاندھنده تعطيلی 8امروزه حدود : گفت
  . کشور استواحدھا و بحران صنایع در این بخش عظيم صنعتی 

 سال قبل بازار خوبی برای 4عيسی محمد کمالي در گفتگو با ايلنا، با اعالم اینکه عسلویه در 
ھنگامی که محمد جھرمی وزیر کار دولت نھم شده عسلویه را : اشتغال کشور بود گفت

ه منطقه آزاد تجاری اعالم کرد تا این منطقه شامل قانون کار نشود در نتيجه کارگران اين منطق
  . آنچه كارفرما مي خواھد شدند كه تابع قانون كار و تامين اجتماعي بودند به يك باره تابع قانون

وي با تاكيد بر اينكه محروم كردن كارگران از قوانين حمايتي ھرگز نمي تواند انگيزه اي براي 
ار كارگر  ھز52اگر اين ادعاي آقايان مخالف قانون كار درست بود امروزه : استخدام باشد گفت

  . اخراج نمي شد
دبير اجرايي خانه كارگر بوشھر با انتقاد ازسياستگذاري ھاي دولت در امر سرمايه گذاري 

متاسفانه حمايت ھاي الزم از اين منطقه اقتصادي اشتغالزا صورت نگرفت و شركتھاي : گفت
  . پيمانكاري داخلي و خارجي يكي پس از ديگر منطقه را ترك كردند

اگر : د از اظھارات غير واقعي مبني بر اينكه پروژه ھا به بھره برداري مي رسد گفتوي با انتقا
پروژه ھا در حال بھره برداري است چرا دايم شاھد تعديل نيرو ھستيم و چرا اخراج ھاي بي 

  . رويه اتفاق مي افتد
يك در گذشته يك ساعت سرپا مي ايستاديم تا : كمالي گذشته عسلويه را يادآور شد و گفت



صندلي خالي شود و بتوانيم در رستورانھاي اين منطقه اقتصادي غذا بخوريم اما اكنون با 
  . صندليھاي خالي روبرو ھستيم

 رستوران و ساير مراكز خدماتي در اين منطقه خبر  وي از تعطيل مغازه ھاي مكانيكي بقالي 
توجھي داشت اما در گذشته ھم اين مغازه ھا فعال و چرخش اقتصادي قابل : داد و گفت

  . امروزه عسلويه در حال بحران و تعطيلي است 
دبير اجرايي خانه كارگر بوشھر با اعالم اينكه در گذشته راه بندان ھاي طوالني در عسلويه 

 كيلومتر در منطقه عسلويه را نندگي 100امروزه مي توان با سرعت : اتفاق مي افتاد گفت
ديگري باشي وي حوزه فعاليت عسلويه را مرتبط با كني بدون آنكه نگران تصادف يا مشكل 

در گذشته نه تنھا اين منطقه بازار خوبي براي نيروھاي بومي بود : نفت و گاز اعالم كرد و گفت
بلكه كارگران غير بومي و حتي كارگر خارجي نيز در اين بخش فعاليت مي كرد اما امروزه 

  . اندعسلويه تعطيل است و به بيماري در حال مرگ مي م
  پايان پيام

  در ادامه عسلویه 
چندی پيش رسانه ھای ھمگانی اعالم داشتند که، در چھار سال گذشته تعداد شاغالن 

 ھزار نفر ٨ ھزار نفر به ۶٠یعنی یکی از مراکز صنعتی مھم کشور، از -عسلویه-پارس جنوبی
 ۶٠ قبل بيش از  سال۴در”:  دی ماه، دراین باره گزارش داد٩ایلنا، . کاھش پيدا کرده است

) پارس جنوبی( ھزار نفر کارگر درعسلویه ٨ھزار کارگر درعسلویه کار می کردند امروزه حدود 
کار می کنند که این امر نشان دھنده تعطيلی واحدھا و بحران صنایع در این بخش عظيم 

 ھنگامی که محمد جھرمی، وزیرکار دولت اول احمدی نژاد، عسلویه را... صنعتی کشور است 
منطقه آزاد تجاری اعالم کرد تا این منطقه شامل قانون کار نشود، ده ھا ھزار کارگر این منطقه 
. که تابع قانون کار و تامين اجتماعی بودند به یک باره تابع قانون آنچه کارفرما می خواھد شدند

ه شده آقایان می گفتند که محروم کردن کارگران از قوانين حمایتی، سبب تامين امنيت سرمای
 ھزار کارگر ۵٢و کارفرما راغب به استخدام کارگر می شود، ولی با وجود حذف قوانين، امروزه 

نه تنھا این منطقه بازار خوبی برای نيروھای ) چھار سال پيش(درگذشته، ... اخراج شده اند 
بود، بلکه کارگران سراسرکشور و حتی ) کارگران استان ھای جنوبی کشور(بومی و محلی 

اما امروز عسلویه تعطيل است و به . ران خارجی نيز دراین بخش فعاليت و کار می کردندکارگ
  “!بيماری درحال مرگ می ماند

به ھر گوشه و . اثرات مخرب برنامه ھای دولت کودتا فقط درعسلویه مشاھده نمی شود
 آنھا کناری نظر افکنده شود، شاھد و ناظر نابودی امنيت شغلی کارگران، سقوط سطح زندگی

به گزارش پایگاه اینترنتی . و فقر و تيره روزی زحمتکشان و خانواده ھایشان خواھيم بود
 ميليون ایرانی در فقر به سر می 47ترین اعالم مرکز آمار ایران،  ، بر اساس تازه“خبرآنالین”

ر درآمد خانواده شش نفری در خوشه یک، کمت”: بر اساس اظھارات ریيس مرکز آمار ایران. برند
 ھزار 788 ھزار تومان تا 473خانوار شش نفره ای که درآمدش بين .  ھزار تومان است473از 

در .  ميليون نفر قرار دارند30در خوشه نخست حدود . تومان است در خوشه دو قرار می گيرد
  “.. ميليون و ششصد ھزار نفر قرار دارند17خوشه دوم ھم 

  : عضو كميسيون عمران مجلس ھشتم
  ري نمي تواند صاحب خانه شودھيچ كارگ

 نماينده لنگرود در :  آمده است1388 دی ماه 9 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
در شرايط فعلي : رويه قيمت مسكن گفت مجلس شوراي اسالمي با انتقاد از رشد بي

ان قيمت دارد  ميليون توم40ترين نقطه تھران بيش از  كوچكترين واحد آپارتماني در جنوبي
توانند خانه بخرند و گويا  بگيران با دريافتي ناچيزي كه دارند ھرگز نمي بنابراين كارگران و حقوق

  . اند كه تا آخر عمر مستاجر باقي بمانند محكوم شده
متاسفانه : رويه قيمت مسكن گفت مھرداد بائوج الھوتي با انتقاد از رشد بي: به گزارش ايلنا

 2باره و در عرض مدت  قيمت مسكن به يك. بگيران ھماھنگ نيست ت حقوقرشد تورم با درياف
  .  برابر شده است3 برابر شده اما سوال اينجاست كه آيا دستمزد نيروي كار نيز 3سال حدود 

 درصد 110وي با تاكيد بر اينكه در اكثر نقاط جھان ميزان تسھيالت پرداختي براي خريد مسكن 
پردازند تا   درصد نيز بيشتر مي10پردازند و  د قيمت خانه را مي درص100ھا  بانك: است گفت

  . ھاي جانبي از جمله حمل و نقل و تجھيزخانه را تامين كند خريدار با اين مبلغ ھزينه
عضو كميسيون عمران مجلس ھشتم با انتقاد از ثابت بودن سقف تسھيالت مسكن در كشور 

پردازد در حالي كه  ومان براي خريد مسكن نمي ميليون ت18در حال حاضر بانك بيش از : گفت
 ميليون تومان است به عبارت بھتر ميزان 50 ميليون و قيمت خانه ديگر 100قيمت يك خانه 

  . تسھيالت بايد به قيمت خانه بستگي داشته باشد
آور بخش  در يك مقطع شاھد رونق سرسام: ثبات مسكن كشور گفت وي با انتقاد از فضاي بي

ھاي اخير، شاھد ركود در اين بخش ھستيم كه ھر  م و در مقطع ديگري مثل ماهمسكن ھستي
  . آور است دو مورد براي اقتصاد كشور زيان

در حالي كه حداقل دستمزد : الھوتي فضاي اقتصادي كشور را ناھماھنگ توصيف كرد و گفت
ود بنابراين ش  ھزار تومان تعيين مي200 ھزار تومان است اقساط وام مسكن 263نيروي كار 



بگير به ويژه كارگران در حد يك روياست وي با اعالم اينكه در  دار شدن براي قشر حقوق خانه
 ميليون واحد مسكوني 5/17 ميليون خانوار در سطح كشور وجود دارد كه تنھا 5/19حال حاضر 

ر بخش  ميليون واحد مسكوني كم داريم تا ميزان عرضه و تقاضا د2بنابراين : وجود دارد گفت
  . مسكن برابر شود

اگر : گيرد گفت وي با اعالم اينكه در حال حاضر حدود يك ميليون ازدواج در سال صورت مي
بپذيريم كه اين افراد به خانه نياز دارند بايد اين را نيز بپذيريم كه اگر ساالنه يك ميليون خانه 

رنامه زمانبندي شده به رفع ساخته شود در ھمان نقطه اول قرار داريم بنابراين بايد طي يك ب
  . كمبودھا پرداخت

ھاي جدي نياز  پذير به حمايت عضو كميسيون عمران مجلس با تاكيد بر اينكه اقشار آسيب
الزم است دولت به نحوي مديريت كند كه در وھله اول براي اقشاري ھمچون : دارند گفت

  . جه شودسازي شود و در مراحل بعد به سوي اقشار ديگر تو كارگران خانه
تر وارد عرصه  ھا بايد جدي اين تعاوني: ھاي مسكن كارگري گفت وي با انتقاد از ضعف تعاوني

مسكن شوند و در وھله اول به فكر ساخت مسكن باشند به ويژه آنكه دولت نيز بايد تسھيالت 
  . مسكن داشته باشد تري با كارگران بي ويژه و نگاه مھربان

  پايان پيام
  :  كارفرمايي ايرانرئيس كانون عالي

  اش را تامين كند  دستمزد كارگر بايد زندگي
يك فعال كارفرمايي :  آمده است1388 دی ماه 9 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 

: اش را تامين كند گفت اي باشد كه زندگي با تاكيد بر اينكه حقوق دريافتي كارگر بايد به اندازه
گران در مشكل و سختي زندگي كنند بلكه معتقديم حقوق كارگر بايد به ھرگز مايل نيستم كار

  . ھاي زندگي يك خانواده را تامين كند اي باشد كه حداقل اندازه
محمد عطارديان در گفتگو با خبرنگار ايلنا با تاكيد بر اينكه مالك تعيين دستمزد در قانون كار 

الك تعيين دستمزد است و بايد سبد خانوار و تورم جامعه م: مشخص شده است؛ گفت
  . ھاي زندگي را تامين كند اي افزايش يابد كه حداقل دستمزدھا به گونه

پيشنھاد ما اين است كه يك حداقلي : وي با اعالم اينكه دستمزدھا بايد كارمزدي شود؛ گفت
ھم كمتر براي دستمزد تعيين شود و اگر كارگر بيشتر از آن كاركرد، دستمزدش باالتر برود و اگر 

  . كاركرد دستمزدش كاھش يابد
بنگاه : وي در پاسخ به اينكه اگر كارفرما كار نداشت تا كارگر انجام دھد تكليف چيست گفت

اقتصادي مركز خريد نيست و نبايد كارگاه را فداي كارگر كرد بنابراين اگر كارفرما كار نداشت به 
در اختيار تامين اجتماعي قرار گيرد تا از بيمه اي كه كار دارد نيرو نگھدارد و مازاد نيرو  اندازه

  . كند تا زمان يافتن شغل مناسب استفاده كنند بيكاري كه دريافت مي
كنيد كارفرما توان پرداخت دستمزد اضافه را داشته  عطاروديان در پاسخ به اينكه گمان مي

 تومان 63باره  ك تومان بود كه به ي21روزي كه انقالب شد حداقل دستمزد روزي : باشد گفت
  . شد اما كارفرمايان توان پرداخت داشتند

 تومان بود اما االن بيش از 7دالر : وي با يادآوري روزي كه قرار شد قيمت ارز آزاد شود گفت
 تومان كارگر 21ھزار تومان شده اما كارفرما به فعاليتش ادامه داد ھمانطور كه حقوق روزي 

  . پردازد  كارفرما مي ھزار تومان شده و8اكنون بيش از 
اين طرح خوب است اما مشكل در چگونگي : ھا گفت وي در خصوص ھدفمند كردن يارانه

اجراي آن است كه به نظر ما منطقي نيست زيرا نحوه اختصاص يارانه و شرايط پرداخت آن در 
فرما اي نياز دارد كه بايد بين كارگر و كار ھاي كارشناسانه حوزه كارگري كارفرمايي به بحث
  . گيري شود مطرح و سپس در مورد آن تصميم

گيرند  عطاروديان با انتقاد از اينكه بدون اطالع از مشكالت كارگر و كارفرما براي آنان تصميم مي
اش را دارد و آيا  ھاي زندگي بايد مشكالت كارگر بررسي شود كه آيا توان تامين ھزينه: گفت

  . كند نه مرتفع ميكارفرما در محيط كارگاه مشكالتش را چگو
شود  ھا چه تورمي را منجر مي وي با تاكيد بر اينكه ھنوز مشخص نيست ھدفمند كردن يارانه

بايد منتظر باشيم تا اين اليحه تاثيراتش را بر اقتصاد بگذارد و پس از آن با نظر نمايندگان : گفت
  . گيري شود كارگر و كارفرما در مورد دستمزد كارگر تصميم

  پايان پيام
  : شدگان سازمان تامين اجتماعي مديركل امور فني بيمه

  گيرند  بيمه شدگان تحت درمان غرامت دستمزد ايام بيماري مي
شدگان تحت  بيمه:  آمده است1388 دی ماه 9 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 

  . ندكن پوشش سازمان تأمين اجتماعي ، غرامت دستمزد ايام بيماري دريافت مي
ايلنا به نقل از روابط عمومي سازمان تأمين اجتماعي، احمد پايور ، مديركل امور فني  به گزارش

شدگاني كه تحت معالجات پزشكي و يا  بيمه: شدگان با بيان اين مطلب اظھار داشت بيمه
گيرند، چنانچه بر اساس تشخيص پزشك معالج موقتاً قادر به  ھاي توانبخشي قرار مي درمان

  . نباشند، استحقاق دريافت غرامت دستمزد را خواھند داشتكار 
توان به  گيرد مي شدگاني كه اين حمايت به آنان تعلق مي از جمله بيمه: پايور تصريح كرد



شدگاني اشاره كرد كه در دوره بيماري شاغل نباشند و مزد دريافت نكنند ، در ايام  بيمه
ده باشند ھمچنين از كارافتاده كلي نيز نباشند و بيماري استعفا نداده و بازخريد و اخراج نش

قبل از شروع استراحت مشغول به كار بوده و يا در مرخصي استحقاقي باشند كه استراحت 
شده بايد به تأييد پزشك معتمد يا شوراي پزشكي سازمان تأمين اجتماعي نيز  پزشكي بيمه
  . رسيده باشد

دستمزد ايام بيماري از شعب سازمان شدگان براي دريافت غرامت  بيمه: وي افزود
اجتماعي، بايد دفترچه درماني و گواھي استراحت پزشكي تأييد شده توسط پزشك  تأمين

  . معتمد سازمان يا شوراي پزشكي اين سازمان را ھمراه داشته باشند
ميزان غرامت دستمزد ايام بيماري به نسبت : شدگان خاطر نشان كرد مديركل امور فني بيمه

شده و وضعيت وي از لحاظ اينكه فاقد افراد تحت تكفل يا متكفل باشد ،   و دستمزد بيمهحقوق
شده به تشخيص سازمان قادر به كار نبوده و از كار افتاده  متفاوت است و تا زماني كه بيمه

  . تواند از غرامت دستمزد ايام بيماري استفاده نمايد شناخته نشده باشد، مي
  پايان پيام

  رعامل سازمان تامين اجتماعي؛ با حكم مدي
  رئيس سازمان بازنشستگي كشوري بركنار شد

 علي ذبيحي :  آمده است1388 دی ماه 9 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي طي حكمي فريدون اجاللي را به سمت رئيس سازمان 

  . بازنشستگي منصوب كرد
ا، ھمچنين در مراسمي ھم كه صبح امروز در محل سازمان بازنشستگي به گزارش ايلن

  . كشوري برگزار شد، رئيس جديد فعاليت خود را آغاز كرد
  . كشاورزي بود  جھاد اجاللي تا پيش از اين معاون سابق ْآب و خاك و صنايع وزارت

 دولت نھم به پيشتر طوبايي مسووليت سازمان تامين اجتماعي را برعھده داشت؛ وي در زمان
  . اين سمت برگزيده شده بود

  پايان پيام
  در راھپيمایی خودجوش کارگراندعوت نامه برای حضور اجباری

  دولتی
  

. مدیرعامل سایپا ، اتوبوس تدارک دیده است :  دی خبر می دھد9 جرس در تاریخ سایت
ایی شرکت سایپا طی دعوت نامه ای از کارمندان این شرکت خواسته است در راھپيم

  .دولتی امروز شرکت کنند! خودجوش
به گزارش خبرنگار جرس، شرکت سایپا در این دعوت نامه به کارمندان خود اعالم کرده است 
که اتوبوس ھایی برای انتقال آنان جھت شرکت در تجمع از سوی مدیریت سایپا تعبيه شده 

مع امروز شرکت خواھد در این دعوت نامه ھا ذکر شده که مدیر عامل سایپا نيز در تج. است
قرار است کارمندان این شرکت با اتوبوس ھایی که مدیریت سایپا تدارک دیده به تجمع  .کرد

  دولتی امروز ، منتقل شون

  پزشكی و نبود پزشک   ساله بعلت كمبود امكانات 15مرگ کودک 

 6/10/88شھریار مرادی فرزند سعيد ، ساكن روستای خامسان از توابع شھر سنندج مورخ 
بعلت  طبق خبر رسيده مرگ وی .  در سن پانزده سالگی در اثر ایست قلبی درگذشت 

به  تا زمان رساندن  اعالم شده که  پزشكی و نبود دكتر در این روستا   كمبود امكانات 
سعيد مرادی پدر نامرده از کارگران  .  بيمارستان دچارایست قلبی شده و فوت می کند

  .فصلی می باشد 

سيستم سرمایه داری است که با وجود  رنيز مانند ھزاران کودک دیگر قربانی این شھریا 
 به علت فقر و نبود امکانات پزشکی جان خود را  پيشرفت علم و وجود امکانات و شراط ، باید

    .از دست بدھد

ما نيز به نوبه خود از شنيدن این خبر متا سف شدیم و خود را در غم این خانواده شریک می 
  .انيم د

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

88/10/10  

 تجمع اعتراضی خریداران زمينھای تعاونی مسكن ارتش



 صبح خریداران زمينھای تعاونی مسکن 10 ساعت 7/10/88طبق خبر رسيده در تاریخ 
  .ارتش در مقابل ساختمان تعاونی دست به تجمع زدند

تعاونی و ساختمان شورای اسالمی شھر سنندج در اعتراض دفتر  تجمع کنندگان در جلو 
عدم  سال و ھمچنين 12عدم واگذاری و دستور ساخت زمينھای مذكوربه مدت  به 

پاسخگویی مسئولين ارتش، مسكن و شھرسازی وشورای اسالمی شھرسنندج به 
  . مردم بدون سر پناه و آسيب پذیر صورت گرفته است 

به اقشار ضعيف وكم  ین زمينھا که متعلق به ارتش می باشد الزم به ذكر است كه اكثر ا
 12درآمد و آسيب پذیر فروخته شده اما متاسفانه ھمانطور که در باال نيز اشاره شد از 

  .سال گذشته تا به امروز ھنوز این زمينھا به خریداران آنھا واگذار نشده است 

دفتر تعاونی مذكور دست به تجمع نيز صدھا نفر از خریداران در جلو  ماه گذشته 1حدود 
  . زدند 

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

10/10/88  

  دستگيری مریم ضياء فعال مدافع کودکان کار و خيابانی 

از   مریم ضياء ھمسر منصورحيات غيبی: دی آمده است 10 در به گزارش آژانس ايران خبر
  ديماه در منزل10شنبه 5 شركت واحد صبح روز اعضای ھيئت مدیره سندیکای کارگران

 شنبه صبح مامورین وزارت اطالعات با حضور در منزل 5روز . مسکونی خود دستگير شد 
 بعد از تفتيش,ضياء با نشان دادن حكمي که نام مریم ضياء و حسين صارمی در آن بود  مريم

نامبرده  ,خصی و لوازم دیگرکامل منزل و بردن گوشی تلفن ھمراه او و دخترش و کامپيوتر ش
  را بازداشت کردند

  : مدير کل تامين اجتماعي تھران بزرگ
کارگراني که بيمه نيستند تنھا با ارسال يک پيام کوتاه مي توانند خود را بيمه 

  کنند 
 کارگراني که :   آمده است1388 دی ماه 11 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 

 مي توانند خود را بيمه 30001142ھا با ارسال يک پيام کوتاه به شماره بيمه نيستند تن
  . کنند

به گزارش ايلنا به نقل از روابط عمومي وزارت رفاه و تامين اجتماعي،عادل عاليي مدير کل 
براساس آمار برآوردي در سطح : تامين اجتماعي تھران بزرگ با اعالم اين خبر گفت 

 توليدي و توزيعي – خدماتي –ار کارگر در کارگاھھاي صنعتي  ھز400استان تھران بيش از 
از خدمات بيمه اي محرومند که ترس از اخراج و تقليل حقوق توسط کارفرمايان، علل 

  . ممانعت اين کارگران از اطالع دادن به سازمان تامين اجتماعي است 
ند مي توانند با تمام کارگراني که در کارگاھي کار مي کنند و بيمه نيست: وي افزود 

و بعد کد کارگاه و يا يک شماره تلفن به سامانه پيام کوتاه اداره " بازرسي "ارسال کلمه 
  . کل تقاضاي بازرسي نمايند 

مدير کل تامين اجتماعي تھران بزرگ با اظھار اميدواري از بھره برداري فاز دوم سامانه پيام 
وق مستمري بگيران تامين اجتماعي، ،اعالم واريزي مبلغ حق:کوتاه خبرداد واظھارکرد

اعالم آخرين وضعيت پرونده و احکام مطالباتي به کارفرمايان ، اعالم سوابق بيمه شدگان 
  . و اعالم بدھي کارگاھھا به مراحل بھره برداري خواھد رسيد 

  .  است 30001142شماره پيام رسان مخاطبان تامين اجتماعي تھران بزرگ 
  پايان پيام

اخوان مالی کارگران در بند نيشکر ھفت تپه از طرف جمعی  از پاسخ به فر
  کارگران سقز 

 آمده است 88 دی 11در تاریخ ... به گزارش سایت کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد 
ما جمعی از کارگران سقز بنا بر فراخوان مالی از طرف چند نفر از کارگران بازداشت شده : 

په خود را موظف می دانيم که تا آزادی این عزیزان ھر سندیکای کارگران نيشکر ھفت ت
 . ماه مبلغی به حساب اعالم شده واریز نمایم 



قابل ذکر است که کمک مالی به این عزیزان دربند می تواند مشکالت مالی خانواده ھای 
  . کارگران زندانی را کاھش دھد 

رگران دربند نيشکر ھفت تپه کارگران ، مردم آزاده بياید ھمه با ھم به فراخوان مالی کا
  .جواب مثبت دھيم 

 توسط محمود 10/10/88 مورخه 255250 تومان طی فيش شماره 225500جمع کل 
  . واریز گردید 0302895180008صالحی به شماره حساب جاری 

سندیکایی "اسامی اعالم شده در قسمت پاسخ به فراخوان مالی کارگران دربند،تشکل 
  .شده است جھت اطالع می توانيد به آن قسمت مراجعه نمایيد درج " نيشکر ھفت تپه 

  
  : كارگران ھفت تپه اعالم كردند

  تاخير در پرداخت مطالبات به يك ماه كاھش يافت
 به گفته :  آمده است1388 دی ماه 11 ایلنا در تاریخ – به گزارش خبرگزاری کار ایران 

رداخت مطالبات كارگران اين كارخانه كارگران نيشكر ھفت تپه در حال حاضر فاصله ميان پ
  . به يك ماه كاھش پيدا كرده است

رضا رخشان از كارگران و از اعضاي سنديكاي كارگري نيشكر ھفت تپه، با بيان اينكه 
توان گفت كه  مي: شد؛ گفت پيشتر مطالبات كارگران با سه تا چھار ماه تاخير پرداخت مي

  . است شته بھتر شدهوضعيت پرداخت مطالبات نسبت به سال گذ
: اين فعال كالرگري در مقايسه وضعيت كنوني با گذشته كارخانه نيشكر ھفت تپه گفت
  . ھم بھاي شكر، حجم توليد و فروش كارخانه نسبت به سال قبل افزايش داشته است
به گفته رخشان در پي افزايش جھاني قيمت شكر، ھم اكنون قيمت ھركيلو شكرخام 

  . شود  تومان فروخته مي740 بازار توليد شده نيشكر در
وي يادآور شد كه در گذشته به دليل وضع بحراني صنعت شكر، بھاي محصول كارخانه تا 

  .  تومان ھم كاھش يافته بود400كيلويي 
  پايان پيام

 فعال حقوق زنان و کودکان دستگيری 
 

به قصد صبح پنج شنبه ماموران امنيتی با لباس شخصی : سایت کانون زنان ایرانی
تفتيش منزل و بازداشت مریم ضياء 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 تفتيش منزل با 

تا این . آمدن مریم ضياء به خانه، وی را بازداشت کرده به مکان نامعلومی انتقال دادند
این بار دوم است که مریم ضياء دستگير  . از وضعيت او اطالعی در دست نيستلحظه

 در تجمع اعتراضی زنان برای تغيير قوانين 1385 خرداد 22بار اول وی در تاریخ . می شود
دادگاه وی در .  زندان اوین بازداشت بود209 روز در بند 6تبعيض آميز دستگير و به مدت 

 ماه حبس 6 دادگاه انقالب برگزار شد که به صدور حکم 13عبه  در ش1386 تيرماه 12تاریخ 
 .و ده ضربه شالق تعليقی به مدت دو سال منجر شد

عليرغم اشغال کامل پارک و پيرامون آن ماداران عزادار اعتراضات خود را برگزار 
 کردند 

 پارک نيروھای سرکوبگر بنابه گزارشات رسيده به فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،
الله و پيرامون آن را بطور کامل در اشغال خود داشتند و با تھديد و توھين اجازه قرار گرفتن 

  . مادران در کنار ھمديگر را نمی دھند
 دی ماه ، مادران که عازم پارک الله بودند در شعاع ھای 11 روز شنبه 17:00از ساعت 

قرار می گرفتند و برای ھر مادر عزادار مختلف بيرون از پارک الله توسط مامورين مورد تعقيب 
اين مامورين آنھا را تھديد .  مامور گذاشته بودند و او را بطرو دائم ھمراھی می کرد3 الی 2

  . به بازداشت می کردند و اجازه ورود به پارک را نمی دادند
 تعدادی از مادران که موفق به ورود به پارک شده بودند از قرار گرفتن آنھا در کنار

مادران چندين بار از جھت ھای مختلف قصد تجمع داشتند ولی با . ھمديگرممانعت کردند
  . يورش مامورين سرکوبگر مواجه شدند

مادران عليرغم تھديد و تعقيب و ھمراھی چند مامور با ھر مادر آنھا تا زمان تعيين شده در 
  . ادامه دادندپارک و بيرون آن حضور يافتند و بدين طريق به حرکت اعتراضی خود 

 نفره بودند در دربھای ورودی پارک 5 الی 4مامورين سرکوبگر ولی فقيه که بصورت گروھای 
 نفره را در قسمت ھای مختلف پارک در 5 الی 4مستقر شده بودند آنھا ھمچنين گروھای 

 حال گشت زدن بودند و ھر مادری را می ديدند با او برخودر وحشيانه می کردند و او را تھديد
عالوه بر گروھای پياده نيروی انتظامي،لباس . به دستگيری و ضرب وشتم می کردند



. شخصی و بسيج نيروھای موتور سوار خود را در پارک و حوالی پارک مشغول دور زدن بودند
نيروھای سرکوبگر پارک الله و پيرامون آن را به شعاع چند صد متری در اشغال کامل خود 

  . داشتند
  شر و دمکراسی در ايران فعالين حقوق ب

  2010 ژانويه 2 برابر با 1388 دی 11

  ترور جمال کریم پور یکی از اعضای کميته ھماھنگی

   ساعت یازده و چھل دقيقه شب چند نفر مسلح88/10/10   طبق خبر رسيده از سقز مورخ
به منزل جمال کریم پور یکی از اعضای کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکلھای 

 حمله کردند و ایشان را مورد اصابت چند  ارگری واقع در روستای موالن آباد در منطقه سقزک
شده و بعد از این عمل  گلوله کلت قرار دادند که در نتيجه جمال از ناحيه دست چپ مجروع 

  . تروریستھا با مشاھده مردم روستا از محل دور شدند ،  تروریستی

 بيمارستان امام خمينی سقز انتقال داد ه و در تاریخ مردم روستا بالفاصله جمال را به
   . حال او خوب می باشد   تحت عمل جراحی قرار گرفت و ھم اکنون11/10/88

 کميته ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری
12/10/1388  

 اعتراض کارکنان شرکت نساجی مازندران برای چندمين بار متوالی 

کارکنان شرکت نساجی مازندران : آمده است 88 دی 12ھردر تاریخ مبه گزارش خبرگزاری 
اين .برای چندمين بار متوالی به عدم دريافت حقوق پنج ماھه اخير خود اعتراض کردند

اعتراض در حالی صورت می گيرد که سرمايه گذار ترک تبار نساجی دو ماه از حقوق عقب 
  . کرده استمانده کارگران را به مديران اين شرکت پرداخت ن

در حال حاضر مديران شرکت نساجی مازندران از پرداخت مبلغ دريافتی از سرمايه گذار به 
کارگران خودداری کرده و کارگران نيز صبح شنبه با تجمع در مقابل شرکت خواستار رسيدگی 

  . مسئوالن شدند
ه اگر از مديران شرکت نساجی مازندران در پاسخ به اعتراض کارگران اعالم کرده اند ک

اعتراض دست بکشند يک ماه از حقوق معوقه خود را می گيرند و در صورت مطالبه کل و 
  . ادامه اعتراض مبادرت به اخراج کارگران خواھند کرد

احياء کارخانجات نساجی مازندران از مصوبات سفر دور اول دولت به مازندران بوده که با 
  . محقق شده استحضور سرمايه گذار خارجی اين امر تا حدودی 

مسئوالن و نمايندگان شھرستان قائمشھر، اجرای قرارداد سرمايه گذار نساجی را منوط به 
گشايش اعتبارات ال سی اعالم کرده اند ولی بر اساس اخبار کسب شده خبرنگار مھر 
  سرمايه گذار ھنوز اقدام به ھزينه سرمايه آورده خود نکرده تا اعتماد مسئوالن را جلب کند

  ھا  یابی پرونده توليد و نقش مدیریت صنعتی کشور در گشودن گرهارز
  چرخد  زبان دفاع از توليد فقط در مدح دولت می

كارگران گروه :   آمده است1388 دی ماه 12 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
رفته و ھايشان چند صباحي بيمه بيكاري گ شانس شوند و خوش گروه دچار تيغ تعديل مي

. گذرانند با مشقت ايام مي شود،  الباقي در روزگاري كه ھر روز بر قيمت اجناس افزوده مي
ھا، به جز آنھا كه به لطف دولتي بودن و اتصال به دالرھاي نفتي ھنوز نفسي  كارخانه
كنند يا چرخه توليد را متوقف كرده و  ھايشان كار مي كشند، يا با كمتر از نيمي از ظرفيت مي
صادرات ايران ھر روز تمايل بيشتري . شوند دھند، تبديل مي ھايي كه بوي مرگ مي  سولهبه

دھند و در مقابل، واردات روز به  به نفت و ميعانات گازي و محصوالت پتروشيمي نشان مي
تزئين .... ھا، لوازم خانگي، لوازم صوتي و  روز سبد خود را با انواع و اقسام مواد غذايي، ميوه

ھا يا فروشندگان  ھايي كه به بانك صنعتگران و توليدكنندگان به مدد چك. دھند ميبيشتري 
شوند و يا اينكه ھراس از زندان، ھر روز  اند، يا راھي بازداشتگاه مي مواد اوليه توليد داده

شوند و  تر مي دھد و در اين بين، واردكنندگان و تجار ھر روز فربه بيش از پيش آنھا را آزار مي
ھاي صنعتي  افزايند و اين چنين است كه بسياري از شھرك ه روز به ثروت خود ميروز ب

ھاي صنعت تبديل شده و آمارھاي كمتر دست كار شده، نشان از وضع  ايران، به گورستان
  . وخيم صنعت و توليد در ايران دارد

آن، علي آيد اين است كه آيا وزارت صنايع و در راس  سئوال اساسي كه در اين بين پيش مي
اكبر محرابيان به عنوان راس اين وزارتخانه، مسئول اصلي اين نابساماني اقتصادي است كه 

  با استيضاح وي بتوان مشكالت اين بخش را حل كرد؟ 
ھاي متعدد و گسترده  بحران جھاني اقتصاد، تحريم.  نه خواھد بود،جواب اين سئوال قطعا



د كه خارج از حيطه قدرت اين وزارتخانه است، ھا در موارد متعد عليه ايران، كاھش تعرفه
ھاي غيرمولد اقتصاد، وجود ھزاران مجراي قانوني و  تزريق نقدينگي شديد به بخش 

غيرقانوني براي وارد كردن كاالھاي خارجي براي شكستن كمر توليد، تعدد مجاري 
نھم و در ادامه اعتنايي تيم اقتصادي دولت  سازي در اقتصاد كشور، بي گيري و تصميم تصميم

ھاي كارشناسان و فعاالن اقتصادي، اتخاذ تصميمات دفعتي و  دولت دھم به توصيه
شود، ضعف  غيركارشناسي كه موارد متعددي از آن در سفرھاي استاني به وضوح ديده مي

ھاي متعدد در ايران، عدم جذب  ديپلماسي و سياست خارجي كشور و از دست رفتن فرصت
ارجي، بدتر شدن وضعيت و فضاي كسب و كار در كشور، كاھش ھر ھاي خ گذاري سرمايه

 400روز شفافيت اقتصادي، ركود گسترده در بازار مسكن به عنوان موتور محركه بيش از 
ھايي از اين دست ھستند كه بر اقتصاد ايران وارد  صنعت مرتبط از موارد مشابه نمونه

ھايي چون  ين موارد، كمتر از وزارتخانهاند و قطعا نقش وزارت صنايع در بسياري از ا شده
اما چرا فعاالن اقتصادي . اقتصاد و دارايي، بازرگاني و نھادھايي چون بانك مركزي بوده است

و بسياري از نمايندگان مجلس و كارشناسان، بر لزوم استيضاح محرابيان تاكيد دارند و ريشه 
كالم توليد در كشور را به عملكرد ھاي موجود صنعت و معدن و در يك  بسياري از نابساماني

  دھند؟  وي نسبت مي
اعتمادي فعاالن اقتصادي در بخش توليد را بايد حدود يك سال پيش  ھاي بي ريشه
، به وضوح در 1387ھاي تاثير بحران اقتصادي در نيمه دوم سال  نشانه. وجو كرد جست

ھا،   با افزايش تعرفه شورھا، با اين حال و در حالي كه ساير ك. اقتصاد ايران آشكار شده بود
اعتنا در بحران اقتصاد جھاني،  قصد حمايت از توليد داخل را داشتند، دولتمردان ايراني بي

 ھمچنان بر  ديدند و با انكار تاثير بحران، اي از ساير اقتصادھا مي ايران را تافته جدا بافته
  . دھند ھاي ضد توليد خود ادامه مي سياست

جلسه فعاالن اقتصادي با وزير .  توليدكنندگان ايراني به وزارت صنايع بوداميد صنعتگران و
ھا اين بود كه چرا  ترين اين سئوال صنايع با طرح چند پرسش ھمراه شد كه يكي از اساسي

. گيرند در بحبوحه بحران جھاني اقتصاد، سربازان توليد از پشت سر مورد ھدف قرار مي
اعتنايي، در خارج از جلسه مدعي شد كه  د، اما با بيمحرابيان سخنان اين عده را شني

ھاي صنعتي و معدني در ايران  بحران جھاني اقتصاد تاثيري بر ايران نداشته و رشد شاخص
  . ھمچنان ادامه دارد

پاك كردن صورت مسئله از سوي وزير صنايع كه فعاالن اقتصادي اميد داشتند جانب ايشان را 
ھاي ايشان را به گوش تيم  ان آنھا در ھيات دولت، دغدغهبگيرد و حداقل به عنوان زب

  . اقتصادي دولت برساند، اين عده را نا اميد كرد
در حالي كه وزیر پيشين كار و وزير اقتصاد دولت .  اين روند شتاب بيشتري گرفت88سال 

نكه زبان محرابيان به جاي آ دادند،  ھاي بيكاري و ركود در كشور خبر مي از بحران نھم و دھم، 
گر دولت بدل شد و آمارھايي مبني بر وضع  ، به زبان توجيه كنندگان ايراني باشد حال توليد

. مناسب اقتصادي ارائه كرد كه حتي صداي مسئوالن سازمان بازرسي كشور را ھم درآورد
 درصد در 3در حالي كه معاون بانك مركزي از كاھش رشد توليد ناخالص داخلي به حدود 

 درصدي بخش 12 درصدي بخش صنعت و 10داد، محرابيان از رشد حدود  ر مي خب87سال 
ھاي صنعتي و  گرد تمامي شاخص وقتي گزارش بانك مركزي مبني بر عقب. معدن خبر داد

 به جامعه ارائه شد، باز ھم وزير جوان صنايع بر ساز نامخالف نواخت و از 87معدني در سال 
ھاي كارشناسان و  ا اينكه ھشدارھا و توصيهوضع مناسب اقتصادي سخن گفت و نھايت

نمايندگان مجلس را از عجايب دنياي رياضي خواند و آنھا را مورد طعنه و ريشخند قرار داد و 
حتي از پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه اگر درھاي بھشت باز است، چرا آتش ھمه را 

  . سوزاند، طفره رفت مي
صادي، نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادي اين مجموع تمامي اين موارد به فعاالن اقت

نكته را گوشزد كرد كه محرابيان، وظايف خود به عنوان وزير صنايع، يعني زبان حال توليد 
سازان رساندن، فاصله بسياري  ھاي توليدكنندگان را به گوش تصميم كشور بودن و دغدغه

اقتصادي و حتی وارونه کردن گرفته و در عوض به زبان دولت براي توجيه وضع نامناسب 
  . ھای صنعت بدل شده است واقعيت

ھمچنين اعتقاد نمايندگان و كارشناسان به اينكه وزير صنايع و معادن حال حاضر، به دليل 
سبب  زني با ساير اعضاي كابينه دولت را ندارد،  عدم توانايي كافي، قدرت الزم براي چانه
ابيان را پيش روي صنعت كشور نبينند؛ راھي كه شده است تا آنھا راھي جز استيضاح محر

اميد دارند با كنار رفتن محرابيان و جايگزينی يك وزير قدرتمند و آشنا با مشكالت اقتصادي 
  . توليد كشور، به بازگشت دوباره رونق به تن نيمه جان صنعت و معدن كشور بيانجامد

  پايان پيام

  : وگو با ايلنا سازي در گفت معاون واگذاري و امور حقوقي سازمان خصوصي
  رود سازي زير بار ابطال معامله فوالد خوزستان نمي سازمان خصوصي



معاون واگذاري :    آمده است1388 دی ماه 12 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
ه وگو با خبرنگار ايلنا در مورد ابالغ راي دادگا سازي در گفت و امور حقوقي سازمان خصوصي

سازي اظھار  انقالب اسالمي در مورد ابطال معامله فوالدخوزستان به سازمان خصوصي
  . سازي اليحه تجديد نظر اين حكم را به دادگاه ابالغ كرده است سازمان خصوصي: داشت

ھمچنين اين سازمان به رييس قوه قضاييه تقاضاي بررسي حكم دادگاه را ابالغ : وي افزود
  . كرده است
ابطال اين معامله ھنوز نھايي نشده است و از ديد سازمان : ي ادامه دادمھدي عقداي
البته اين . سازي، راي ابطال معامله فوالد خوزستان از سوي دادگاه اشتباه است خصوصي

معامله از سوي سازمان خصوصي سازي قطعي است و از آنجا كه محل قطعي كردن 
  . فوالد خوزستان را قطعي كرده استمعامالت، سازمان بورس است اين سازمان معامله 

عقدايي در برابر سوالي مبني بر اينكه در صورت ابطال معامله مخابرات توسط شوراي 
حكم شوراي : كند اظھار داشت رقابت، آيا سازمان خصوصي سازي اين راي را قبول مي

واھد سازي ھر حكمي از سوي اين شورا را اجرا خ رقابت الزم االجراست و سازمان خصوصي
كرد البته معامله بلوكي مخابرات درست بوده و سازمان بورس نيز اين معامله را تاييد كرده 

  . است
  پايان پيام

 مازندران اعتراض کارگران نساجی
 

کارکنان شرکت نساجی مازندران برای چندمين بار متوالی به عدم : مھرخبرگزاری حکومتی 
این اعتراض در حالی صورت می گيرد که .ندحقوق پنج ماھه اخير خود اعتراض کرد دریافت

حقوق عقب مانده کارگران را به مدیران این   اھل ترکيه نساجی دو ماه از سرمایه گذار
در حال حاضر مدیران شرکت نساجی مازندران از پرداخت مبلغ .شرکت پرداخت نکرده است

ح شنبه با تجمع در به کارگران خودداری کرده و کارگران نيز صب دریافتی از سرمایه گذار
مدیران شرکت نساجی مازندران در پاسخ .رسيدگی مسئوالن شدند مقابل شرکت خواستار

اعتراض دست بکشند یک ماه از حقوق معوقه  به اعتراض کارگران اعالم کرده اند که اگر از
ادامه اعتراض مبادرت به اخراج کارگران خواھند  خود را می گيرند و در صورت مطالبه کل و

  .ردک
  

با  احياء کارخانجات نساجی مازندران از مصوبات سفر دور اول دولت به مازندران بوده که
مسئوالن و نمايندگان شھرستان .حضور سرمايه گذار خارجی اين امر تا حدودی محقق شده است

به گشايش اعتبارات ال سی اعالم کرده اند  قائمشھر، اجرای قرارداد سرمايه گذار نساجی را منوط
سرمايه گذار ھنوز اقدام به ھزينه سرمايه آورده خود  لی بر اساس اخبار کسب شده خبرنگار مھرو

  .کند نکرده تا اعتماد مسئوالن را جلب
  : مديره نساجي خامنه رئيس ھيات

   ميليون تومان تعطيل شديم 200فقط براي 

رئيس :   ست آمده ا1388 دی ماه 12 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
 ماه است 15مديره نساجي خامنه با اظھار تاسف از اينكه اين كارخانه بزرگ توليدي  ھيات

ھا سرگردان ھستند و ھيچكس به   كارگر اين كارخانه ماه170بيش از : تعطيل شده؛ گفت
  . رسد فرياد اين واحد توليدي نمي

نمايندگان به مجلس حسن عقيقي خامنه كه براي استمدادطلبي از : به گزارش ايلنا
 سال 100شھر خامنه يك موسسه خيريه دارد كه بيش از : شوراي اسالمي آمده بود؛ گفت

اي دارد و در طي اين مدت بيمارستان، مدرسه، دانشگاه و كارخانه  ھاي خيريه سابقه فعاليت
  . ساخته است كه يكي از اين موارد نساجي خامنه است

 سھامدار 300 ھزار و 3ك شركت سھامي عام است كه وي با اعالم اينكه نساجي خامنه ي
 كارگر آن 170 ماه قبل تعطيل و 15اين كارخانه دچار سو مديريت شد و از : خير دارد گفت
  . بيكار شدند

 ھزار متر مربع سالن با سازه قضايي اعالم كرد و 24 ھكتار با 60وي زمين نساجي خامنه را 
اھدايي و در بھترين نقطه جغرافياليي قرار دارد و با بيش از سه چھارم زمين كارخانه : گفت

 تن نخ در كارخانه موجود بود اما كارگران به دليل 10 تن پنبه و 50وجودي كه سال گذشته 
آنكه سه ماه حقوق نگرفته بودند جنجال آفريدند و از شھريور سال گذشته كارخانه تعطيل 

  . شد
: اي خبر داده و گفت گذار تركيه نه با سرمايهعقيقي خامنه از مذاكره مسووالن نساجي خام

 5/1 ماھي كه كارخانه بسته شده بيش از 15اند كه در طول  كارشناسان ترك اعالم كرده
  . ميليارد تومان خسارت به اين واحد وارد آمده است



كرد و ھيچ مشكلي  وي با اعالم اينكه نساجي خامنه بھترين نخ را با نام نخ خامنه توليد مي
 ميليون تومان نقدينگي دچار بحران 200اين كارخانه تنھا به خاطر : ي فروش نداشت گفتبرا

  . كرد نيازي به كمك گرفتن از تركيه نبود و تعطيلي شده و اگر دولت به ما كمك مي
به : ايم گفت اندازي كارخانه با ھم مذاكره كرده اين مقام كارفرمايي با اعالم اينكه براي راه

دھيم،   بياييد كار را شروع كنيم در اولين فرصت حقوق عقب افتاده شما را ميكارگران گفتيم
به مقامات گفتيم يك كارگروه تشكيل دھيد تا مقصر شناسايي شود و آنگاه ھرجور كه 

ھا التماس كرديم و خالصه فريادمان به جايي نرسيد تا  خواستيد گوشش را بپيچانيد، به بانك
  . يمھا شد اي دست به دامن تركيه

 ھزار 500توانيم ساليانه  مي: ھاي پيشرفته در نساجي خامنه خبر داد و گفت وي از دستگاه
  .  ميليون تن نخ توليد كنيم حتي امكان صادرات ھم داريم8متر مربع پارچه مرغوب و حدود 

چون قسط كارخانه عقب : وي با اعالم اينكه نساجي خامنه به بانك ملي بدھي دارد گفت
ك ملي روي كارخانه دست گذاشته و درھا را قفل زده و نگھباني از بانك ملي مانع افتاده بان

  . شود ورود به كارخانه مي
اين مقام كارفرمايي با اعالم اينكه مقام معظم رھبري امسال را به نام الگوي مصرف 

كه ھا را خاموش يا غذاي كاركنان را حذف كنيد بل خواھد المپ نمي: اند گفت نامگذاري كرده
 ميليارد تومان زيان آشكار به 5/1ھاي كارخانه خامنه را برداريد تا ساليانه  بھتر است قفل
  . كشور وارد نشود

به جاي خاموش : اند گفت عقيقي خامنه با تاكيد بر اينكه مسووالن دچار سوءبرداشت شده
 توليد كشور  كارگر شاغل شوند و چرخ170ھا را از كارخانه برداريد تا  كردن چند المپ، قفل

  . به حركت درآيد
  پايان پيام

تحریمھا تنھا در دو مورد دوازده ميليارد دالر برای مردم ایران ھزینه 
   داشته است 

 
درحالي كه برخي اصرار دارند تحريم ھا عليه   دی نوشت 12در تاريخ : آفتاب يزدسايت حکومتی  

اص نشان مي دھد كه فقط در ھمين دو مورد خ تنھا دو  ايران ھيچ تأثيري نداشته است ، بررسي
ھا به جيب اعراب اماراتي و  تحريم از ثروت ملي ، از رھگذر   ميليارد دالر15 تا 12مورد ، بين 

. مربوط است LC به گزارش عصرايران ، مورد اول به ماجراي .شود بانكداران خارجي سرازيرمي
 اني گفته ، به دليل تحريم ھا ، بازرگانانواردات اتاق بازرگ كميسيون صادرات و  آن طور كه رئيس

 اسنادي يا بيش ازحد متعارف براي گشايش اعتبارات  درصد 10 تا 5ايراني مجبور شده اند به ميزان 
LC  ميليارد دالر بيشتر از  6  تا3ايراني ناگزير  ھزينه كنند و بدين ترتيب ، سال گذشته بازرگانان

اوال از مجموع ثروت ملي كاسته و به  ست كه اين رقم نجومي ،بديھي ا . معمول ھزينه كرده اند 
ًالبته ھمچنان ادامه دارد ، ثانيا پولي كه در اين  شود و اين روند حساب بانكداران خارجي واريز مي
بين كاالھاي وارداتي سرشكن شده و در نھايت به باال  مي شود ،  ميان از جيب تاجران ايراني خارج

اما مورد دوم به مراودات مالي ايران و امارات  .در كشورمنجر مي شود ت ھارفتن غيرمعقول قيم
 ميليارد دالر 9كسري تجاري ايران با امارات بيش از  طبق آمارھاي منتشره رقم  .مربوط مي شود

  ميليارد دالر به سود امارات است و اين9به عبارت ديگر ، مراودات مالي دو كشور  .است در سال
نمايد ،  كشور كوچك عربي ، توليدات يا خدمات خاصي كه به ايران صادر كه اين در حالي است 

از اين كشور به ايران بيايد  حتي به اندازه يك سوزن ، كاال يا خدمات با اين حال ، بدون اينكه . ندارد 
يت علت اين وضع .اعراب اماراتي مي رود مفت و مسلم به جيب  ميليارد دالر از پول ايراني ھا 9، 

صادرات  مھمي از واردات و ھم بخش عمده اي از  نيز آن است كه به دليل شرايط كنوني ، ھم بخش
 ميليارد دالري كه مي تواند 9مي شود و بدين ترتيب  كشورمان ، با واسطه گري امارات انجام

در كشور و مسائلي مانند رايگان شدن صددرصدي ھمه خدمات  صرف آباداني ايران و فقر زدايي 
ھمان طور كه مالحظه مي شود ، فقط  !راحتي نصيب اماراتي ھا مي شود ايران شود ، به درماني در 

 - ساالنه برخي كشورھاست   كه معادل بودجه -  ميليارد دالر 15 تا 12ساالنه بين  در ھمين دو قلم ،
 تحريم ھاحال كاري با ريشه و علل  .ملت ايران خارج مي شود و به كيسه ديگران مي رود از جيب

از  تشريح واقعيت ھا ، كم مي توان با مردم صادقانه تر سخن گفت و ضمن  نداريم ، اما دست
  .ورزيد اجتناب شعارگرايي صرف در سخن گفتن با مردمي كه اكنون قدرت تحليل بااليي دارند ، 

  : نماينده خوي در مجلس
  دستمزد كارگران نيازمند بازنگري جدي است 



 عضو :    آمده است1388 دی ماه 12 ایلنا در تاریخ – کار ایران به گزارش خبرگزاری
كميسيون انرژي مجلس با تاكيد بر اينكه دستمزد كارگران به يك بازنگري جدي نياز دارد 

تنھا غيرواقعي بلكه در حد رفع مسووليت است و   ھزار توماني نه263قطعا دستمزد : گفت
  . ده را تامين كندتواند نيازھاي اساسي يك خانوا ھرگز نمي

صدر در گفتگو با ايلنا با تاكيد بر اينكه دستمزد كارگران به يك بازنگري جدي نياز  مويد حسيني
دستمزد بايد تابعي از حسن انجام كار، كارآيي، تخصصي، جايگاه شغلي كارگر : دارد گفت

زد برآورد شده باشد به ويژه آنكه بايد توان واحدھاي توليدي كه قرار است دستمزد را بپردا
  . باشد

اي است كه تاب فشارھاي بيشتر از  ھاي اقتصادي به گونه وي با اعالم اينكه شرايط بنگاه
شايد اگر بخواھيم حقوق كارگران را با شرايط تورم جامعه : شرايط موجود را ندارند گفت

ر ھا ورشكست شده و يا به اين نتيجه برسند كه سرمايه خود را د افزايش دھيم بنگاه
  . گري به جريان اندازند ھاي ديگر از جمله واسطه حوزه

ھاي اقتصادي را از  ھاي كار و صنايع خواست تا ميزان توليد يا خدمات بنگاه خانه وي از وزارت
ھاي اقتصادي چاره كار نيست  تعطيلي بنگاه: ھاي دقيق برآورد كنند و گفت طريق بازرسي

ھا تعطيل شده و  متري پرداخت شود تا اينكه بنگاهبلكه بھتر است حقوق كارگران به ميزان ك
  . كارگران اخراج شوند

اين وظيفه دولت : صدر خواھان حمايت دولت از واحدھاي اقتصادي شد و گفت حسيني
ھاي اقتصادي طراحي كند تا ھم واحدھا سرپا  ھايي براي حمايت از بنگاه است كه مكانيزم

  . ريافت كنندبمانند و ھم كارگران دستمزدھاي منطقي د
اي از  بھتر است دولت به اندازه: وي رابطه توليد را با حمايت از بنگاه اقتصادي گره زد و گفت

ھا  ھا با ميزان حمايت اند و در اصل خروجي كارگاه ھا حمايت كند كه توليد داشته بنگاه
  . وابسته باشد

ھاي  ه بھانه اشتغالزايي وامھاي بسياري را سراغ دارد كه در اول ب وي با اعالم اينكه كارگاه
متاسفانه : اند گفت اند اما پس از دريافت وام، كارگران را اخراج كرده كالني را دريافت كرده

ھاي  ھيچگونه نظارت منطقي و مستمر بر تسھيالت پرداختي نيست و مالك آقايان پرداخت
  . اوليه است
، جايگاه )ي و روزكاريكار شب(صدر محل كار، محل سكونت، زمان و ساعت كار  حسيني

شغلي، مدرك تحصيلي و كارايي نيروي كار را از جمله عوامل تاثيرگذار بر توليد معرفي كرد و 
بايد پس از در نظر گرفتن جميع شرايط در يك بنگاه اقتصادي، حداقل دستمزد و ميزان : گفت

  . دريافتي نيروي كار تعيين شود
تمزد، رضايت كارفرما بايد شرط اصلي و اوليه باشد وي با تاكيد بر اينكه در تعيين ميزان دس

  . البته انتظار نداريم كه كارفرما عقايد محض خود را تحميل كند: گفت
:  ھزار تومان دستمزد منطقي براي زندگي در تھران نيست گفت263وي با تاكيد بر اينكه 

ن و شھرھاي بزرگ شايد بتوان در شھرھاي كوچك با اين مبلغ گذران زندگي كرد اما در تھرا
  . ھرگز اين مبلغ جوابگو نيست

عضو كميسيون انرژي مجلس با تاكيد بر اينكه تعيين حداقل دستمزد براي كل كشور درست 
تر باشد زيرا كارفرما به خاطر ھمين گزينه  بايد دستمزد شھرھاي كوچك پايين: نيست گفت

 كه اين رويكرد به توسعه گذاري كند شود در مناطق محروم سرمايه تاثيرگذار، حاضر مي
  . شود شود افزون برآنكه مانع مھاجرت نيز مي مناطق محروم منجر مي

دستمزد تھران و : صدر حاضر نشد مبلغي براي حداقل دستمزد تعيين كنند و گفت حسيني
  . شھرھاي بزرگ بايد يك و نيم برابر شھرھاي كوچك باشد

  پايان پيام

سندیکای کارگران شركت   ھيئت مدیرهعضوفعال کارگری ھمسر 
  واحد دستگير شد 

مریم ضياء ھمسر منصورحيات غيبی از  ، 88 دی 12به گزارش فعاالن زن از ایران در تاریخ 
 ديماه در منزل 10شنبه 5اعضای ھيئت مدیره سندیکای کارگران شركت واحد صبح روز 

ضور در منزل  شنبه صبح مامورین وزارت اطالعات با ح5روز . مسکونی خود دستگير شد 
بعد از تفتيش ,مريم ضياء با نشان دادن حكمي که نام مریم ضياء و حسين صارمی در آن بود 

نامبرده , کامل منزل و بردن گوشی تلفن ھمراه او و دخترش و کامپيوتر شخصی و لوازم دیگر
  .را بازداشت کردند 

داشت رضا رخشان سخنگوی سندیکای کارگران نيشکر ھفت تپه روز دوشنبه باز
 شد

 رضا ١٠حوالی ساعت  88 دی 12دوشنه  به گزارش فعاالن کارگری درون کشور، صبح امروز
رخشان مسوول روابط عمومی سنديکا ی کارگران شرکت کشت و صنعت نيشکر ھفت تپه به 

  . حراست کارخانه احضار شد و از آنجا توسط مامورين امنيتی به مکان نامعلومی منتقل شد



ی اين فعال کارگری پس از بازداشت ايشان ماموران اداره اطالعات به منزل وی به گفته خانواده 
رفته وازآنھا خواستند تا برای تفتيش منزل وارد شوند که آنھا با اين درخواست مامورين امنيتی 

مخالفت کردند وبه ھمين دليل مامورين با توسل به تھديد و زور وارد منزل ايشان شدند و اقدام به 
  . سايل شخصی وی از جمله کامپيوتر ، ماھواره ، کتاب ھا وتعدادی سی دی کردندتوقيف و

رضا رخشان طی چند ماه گذشته به دليل فعاليت ھای کارگری بارھا احضار و بازداشت شد و 
پرونده ای نيز با موضوع اتھامی اقدام عليه امنيت کشورو تبليغ عليه نظام در دادگاه انقالب دزفول 

  .ی دارددر حال رسيدگ
  : يك فعال كارگري پيشنھاد داد

  پيگيري مطالبات صنفي كارگران از مجراي كميته ملي صيانت ازكار 
به اعتقاد يك :    آمده است1388 دی ماه 12 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران  

جود  كنوني كه امكان نقش آفريني براي نھادھاي صنفي كارگري ور شرايطفعال كارگري د
  . ندارد؛ بايد يك كميته ملي براي صيانت از حقوق نيروي كار تشكيل داد

در شرايط كنوني به دليل مسائل اقتصادي به : حميد حاج اسماعيلي در گفتگو با ايلنا افزود
وي از انباشته شدن مطالبات صنفي كارگران به . اردھيچ وجه امكان فعاليت صنفي وجود ند

براي نمونه سالھا ست كه كارگران خواھان افزايش : د كرد و گفتعنوان شاھد مدعاي خود يا
منطقي دستمزدھاي خود ھستند اما اين خواسته تحت تاثير فضاي اقتصادي ھنوز برآورد 

  . نشده است
اين فعال كارگري ھمچنين از امنيت شغلي ناپايدار كارگران به عنوان يكي ديگر از موارد عدم 

سالھاست كارگران به دليل وضعيت اقتصادي با : ياد كرد و افزودتحقق مطالبات صنفي كارگران 
  . خطر بيكاري مواجه ھستند

حاج اسماعيلي با بيان اينكه جانبداري دولت از كارفرما باعث بدتر شدن وضعيت صنفي 
در اين شرايط كه امكان پيگيري مطالبات صنفي كارگران وجود ندارد : كارگران شده است؛ گفت

  .  ملي سه جانبه براي تحقق اين مطالبات تالش كندبايد يك كميته
ھاي اجتماعي جدي پرھزينه اي به ھمراه دارد كه  ادامه وضع كنوني تبعات و آسيب: وي گفت

  . جبران آنھا به آساني ميسر نيست
تواند با حضور فعاالن كارگري ،  اين فعال كارگري مدعي شد كه كميته ملي سه جانبه مي

  . اھي و دولتي زمينه تحقق برخي از اين مطالبات را فراھم كندكارفرمايي ، دانشگ
  پايان پيام

 فعال کارگری خوزستان به پنچ سال زندان محکوم شد
  

پژمان رحيمی از فعاالن کارگری خوزستان و دبير انجمن فرھنگی ھنری سایه : گزارش دریافتی
ام اجتماع و تبانی عليه و عضو کميته ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل کارگری به اتھ

جمھوری اسالمی در دادگاه بدوی به پنج سال حبس محکوم شده است که سه سال از آن 
  . به مدت پنج سال تعليق شده است

در ھمين ارتباط ھم محمد اسماعيل وندی دیگر عضو انجمن سایه نيز به ھمين اتھام وبه 
 مرداد ٢۶سماعيل وندی در روز ژمان رحيمی و محمدا پ. ھمين مدت زندان محکوم شده است

ماه دستگير شدند و مدت بيست روز در بازداشتگاه اطالعات مورد بازجویی قرار گرفتند و مدت 
دو ماه نيز در زندان کارون اھواز در بند معتادین و سارقين زندانی شدند که در نھایت به قيد 

  . ميليونی آزاد شدند۵٠وثيقه ی 
اعضاء و مرتبطين و حتا آشنایان دور و نزدیک به انجمن سایه نيز از  نفر از ٢۴در این مدت تعداد 

سوی ستاد خبری اطالعات اھواز و ھمچنين اداره ی پيگيری اطالعات تھران مورد بازجویی قرار 
  : افراد زیر از سوی ستاد خبری اطالعات اھواز مورد بازجویی قرار گرفتند. گرفتند

حسين .۵سميه بھبھانی .۴مائده شفيعيان .٣ زاده حميدرضا ربيعی.٢یونس اسفندیاری  .١
بھارآقا الماسی .٩فرنوش اعتمادی .٨امين منصوری .٧محمدحسين عارف زاده . ۶دریاپور 

روزبه رحيمی .١٣فياض بھادری .١٢سعيده اسکندری .١١پگاه محبوبی .١٠
روشنک .١٨نبی ممبينی .١٧اعظم مھدی پور .١۶پيمان فاضلی .١۵منوچھرمحمودی .١۴
  ھما ادنانی .٢١رضا ادنانی .٢٠بھروز ممبينی .١٩بينی مم

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

دھقان و مصطفا ) روزنامه نگار(،روزبه کریمی )وکيل دادگستری(و ھمچنين فروغ ميرزایی 
از سوی اداره ی پيگيری اطالعات تھران احضار شدند و در مورد ارتباطات خود با ) روزنامه نگار(

  . انجمن فرھنگی ھنری سایه مورد بازجویی قرار گرفتند
انجمن فرھنگی ھنری سایه مدت ھفت سال است که در حوزه ھای فرھنگی و ھنری در 

 انجمن غيردولتی در استان خوزستان شھر اھواز فعاليت می کند و شناخته شده ترین
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 شود و 



ھم اکنون انجمن سایه  . ه اندبه ھمين دليل اعضای انجمن مورد شدیدترین فشارھا قرار گرفت
 ان ھيچ گونه فعاليتی نداردعمال امک

  
  : نماينده محالت در مجلس

  حداقل دستمزد با خط فقر بايد برابر باشد
عضو :    آمده است1388 دی ماه 13 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران : ايلنا

نكه قانون اساسي تامين معيشت كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ھشتم با يادآوري اي
 600در حالي كه خط فقر : ھمه اقشار را برعھده متوليان و مسووالن گذاشته است گفت

 ھزار 263شود جاي تعجب دارد كه چگونه حداقل دستمزد كارگران را  ھزار تومان اعالم مي
  . كنند تومان تعيين مي
ن اساسي تامين معيشت را برعھده عليرضا سليمي با يادآوري اينكه قانو: به گزارش ايلنا

 ھزار تومان اعالم 600در حالي كه مسووالن دولت خط فقر را : مسووالن گذاشته است گفت
كنيم كه  رود دستمزد نيروي كار كمتر از خط فقر نباشد اما مالحظه مي اند انتظار مي كرده

  . ت ھزار تومان يعني يك سوم خط فقر اس263امروزه حداقل دستمزد كارگران 
اين قشر جامعه در : وي با اظھار تاسف از اينكه كارگران كمترين ميزان درآمد را دارند گفت

ھايشان  اي از اين اقشار و خانواده ھاي ويژه ھا قرار دارند و بايد دولت حمايت گروه محرومترين
  . به عمل آورد

بسيار پايين است نماينده محالت و دليجان با اعالم اينكه زمينه ثروت در جامعه كارگري 
از سوي زمينه ثروت در بين جامعه كارگري وجود ندارد و از سوي ديگر دستمزد آنان : گفت

دار شدن را در سر  تر از خط فقر است در اين شرايط كارگران بايد روياي خانه بسيار پايين
  . نشيني است بپرورانند و سھم آنان از مسكن، اجاره

درد كارگران را به خوبي : اش خبر داد و گفت نتخابيه ھزار كارگر در حوزه ا20وي از 
ام بنابراين به خوبي از مشكالت جامعه كارگري  شناسم و بارھا پاي درد دل آنان نشسته مي

  . آگاھم
از يك سو درآمد : ھاي زندگي دائم در حال افزايش است گفت سليمي با اعالم اينكه ھزينه
دھد در نتيجه  انداز را به كارگران نمي ندگي اجازه پسھاي باالي ز پايين و از سوي ديگر ھزينه

  . زنند و اميدي به رونق در زندگي كارگران نيست كارگران در يك شرايط ايستا درجا مي
ھاست يك نسخه تكراري براي كارگران  عضو كميسيون آموزش مجلس با تاكيد بر اينكه سال

ھاي موجود تعيين  راساس واقعيتانتظار داريم دستمزدھاي امسال ب: شود گفت تجويز مي
  . شود نه آنكه يك فرمول تكراري و يك ميزان تورم غيرواقعي مبناي يقين دستمزد قرار گيرد
شود  وي با اعالم اينكه افزايش دستمزد باعث بحران و تعطيلي و تعديل نيرو در واحدھا مي

شوند اما  مشكل ميواقعيت اين است كه كارفرمايان با افزايش باالي دستمزد دچار : گفت
  . شود كه كارگران در محروميت باشند اين باعث نمي

سليمي با اعالم اينكه وزارت كار، شوراھاي عالي كار، وزارت صنايع، وزارت بازرگاني و خانه 
ھاي مرتبط با عرصه روابط كار، اميد آن  در سايه ھمدلي تشكل: كارگر بايد ھمدل شوند گفت

شوند اما شرايطي در عرصه توليد، صنعت، واردات و صادرات رود كه دستمزدھا واقعي  مي
  . ھاي اقتصادي وارد شود پيش بيايد كه كمترين آسيب به بنگاه

ھاي  ھزينه: وي با يادآوري اينكه فاصله تورم در شھرھاي بزرگ و كوچك زياد نيسته گفت
بي ھاي جان كلي يك زندگي در شھرھاي بزرگ و كوچك برابر است اما برخي ھزينه

  . ھا در نظر گرفت توان دستمزد كمتري را براي شھرستان ھايي دارد كه مي تفاوت
اميدواريم امسال دستمزدي تعيين شود كه كارگران را به خط فقر : سليمي تاكيد كرد

 ھزار توماني به 200برساند زيرا امروزه كارگران در آرزوي فقير شدن ھستند تا از دستمزد 
  .  برسند ھزار توماني600دستمزد 
  پايان پيام

  : به دنبال اعتراض اخير كارگران الستيك البرز
  بخشي از مطالبات معوقه پرداخت شد

به دنبال تجمع :    آمده است1388 دی ماه 13 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
 اعتراضي كارگران الستيك البرز در چھارشنبه گذشته نسبت به پرداخت نشدن پنج ماه

مطالبات صورت گرفت، سرانجام بخشي از اين مطالبات در روز جمعه به حساب ھاي بانكي 
  . كارگران واريز شد

معادل نصف حقوق يك برج در روز جمعه : يكي از كارگران الستيك البرز در گفتگو با ايلنا، گفت
  . است به حساب كارگران اين كارخانه ريخته شده

س از آن صورت گرفت كه جمعي از كارگران الستيك البرز روز به گفته اين كارگر اين اقدام پ
چھارشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود در مقابل دفتر مدير كارخانه تجمع 

  . كردند
عالوه بر تاخير در پرداخت مطالبات، مسئله كمبود مواد اوليه و نيز خودداري : وي يادآور شد

گان منتخب كارگر ان نيز در اين شكل گيري اين تجمع موثر مدير كارخانه از گفتگو با نمايند
  . بوده است



كارگران از بازگشت شرايط بحراني سال گذشته به كارخانه نگران :اين كارگر تاكيد كرد
  . ھستند و به ھمين دليل نسبت به وضع فعلي معترض شدند

برز، اداره اين كارخانه سال گذشته به دنبال بحران كارگري چندين ماھه در كارخانه الستيك ال
  . از مالك خصوصي سلب و بطور موقت به كمسيون حمايت از صنايع سپرده شد

  پايان پيام
  : مسوول امور اعضاي خانه كارگر

  اند  كارگران از ضعف صندوق ھاي حمايتگر به خانه كارگر بيشتر روي آورده
مسوول امور :    آمده است1388 دی ماه 13 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 

اعضاي خانه كارگر از ارايه خدمات گسترده رفاھي، فرھنگي، تفريحي و علمي در خانه 
از آنجا كه بسياري از نھادھا مسووليت ھاي خود را به نجو احسن : كارگر خبر داد وگفت

  . انجام نمي دھند خانه كارگر درصدد پركرده اين فضاھا خالي بر آمد
ر گفتگو با ايلنا با اعالم اينكه خانه كارگر حضور چشمگيري در ارايه خدمات به پرويز نصيري د

بسياري از افراد تعجب مي كنند كه چرا خانه كارگر تا : كارگران وخانواده ھاي آنان دارد گفت
بدين حد وارد عرصه رفاھي و خدمات رساني به كارگران شده است اما اگر به وظايف 

ھي توجه كنيم مشاھده خواھيم كرد كه اين نھادھا كم كاري محموله بسياري از دستگا
كرده اند و ھمين امر باعث شده تا خانه كارگر وارد اين عرصه شود وفضاھاي خالي حمايت 

  . از كارگران پر شود
 ھزار عضوجديد به اعضاي 100 تاكنون ھمه ساله بيش از 1385وي با اعالم اينكه از سال 
اين حجم عضو گيري نشاندھنده آن است كه خدمات : ت؛ گفتخانه كارگر افزوده شده اس

ارايه شده از سوي خانه كارگر به حدي جذاب و مورد نياز ويژه كارگران بوده كه در اين حجم 
  . جذب خانه كارگر شده اند

تنھا شرط عضويت آن : نصيري شرايط عضويت در خانه كارگر را آسان توصيف كرد و گفت
ش قانون كار و تامين اجتماعي باشد و پس از آن ھيچ مشكل است كه داوطلب تحت پوش

  . جدي براي عضويت وجود ندارد
اساسنامه خانه كارگر شرايط :  اساسنامه خانه كارگر اشاره كرد و گفت5وي به ماده 

عضويت را تابعيت قانون كار اعالم كرده و اينكه داوطلب عضويت حتما بايد كارگر باشد 
ود كه درعضوگيري چاره اي جز اطاعت از اساسنامه خانه كارگر بنابراين مالحظه مي ش

  . نداريم
عضويت اين افراد مشكل ندارد زيرا : وي در خصوص بازنشستگان تامين اجتماعي نيز گفت

ھنگام اشتغال تحت پوشش قوانين كار و تامين اجتماعي بوده اند و اكنون نيز با ھمان 
  . شرايط بازگشت شده اند

 قانون اساسي ھرگونه اجبار در عضويت تشكل با نھادي را 26م اينكه اصل نصيري با اعال
ھيچگونه اجباري براي عضويت افراد در تشكل ھا وجود ندارد بنابراين : منع كرده است گفت

  . اعضاي خانه كارگر با ميل و رغبت نام به عضويت خانه كارگر در آمده اند 
در گذشته كارتھاي : اوطلبان خبر داد و گفتوي از صدور كارت عضويت خانه كارگر براي د

 ساله افزايش بافته وكارگران مي 5 و 3عضويت يك ساله بود اما اكنون مدت اعتبار كارتھا به 
  .  سال تعيين كنند5توانند عضويت خود را به دلخواه تا 

  پايان پيام
 دست از کار  اقدامی اعتراضی یکنساجی مازندران درکارگران 
 کشيدند

  
بيش از سيصد نفر از کارگران :  نوشت 88 دی 13ر تاریخ دشته پایگاه خبری  سفير به نو

به گزارش پایگاه .کار کشيدند کارخانه نساجی مازندران امروز در اقدامی اعتراضی دست از
بحران در .اند خود را دریافت نکرده خبری سفير، این کارگران بيش از سه ماه است که حقوق

 شرکت خارجی ایجاد شده و اکنون نه تنھا  یک ن واگذاری این کارخانه بهاین کارخانه در جریا
کارخانه حقوقی پرداخت نشده است که نزدیک به یک   کارگر قراردادی این300به بيش از 

کارگران قراردادی این کارخانه که بيش از ھزار کارگر  ماه است از ورود تعداد قابل توجھی از
  شود دارد جلوگيری می

  
  : اجرايي خانه كارگر قزويندبير 

  بحران نمايي كارفرما براي ندادن حق كارگران 
دبير اجرايي :     آمده است1388 دی ماه 13 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 

كارخانه كاغد وكارتن الموت از تعلل عمدي كارفرما در پرداخت به موقع مطالبات كارگران اين 
  . دكارخانه انتقاد كر

كارفرماي : عيدعلي كريمي، دبير اجرايي خانه كارگر قزوين در گفتگو با خبرنگار ايلنا، گفت
كارخانه كاغد وكارتن الموت با بحران سازي در پرداخت به موقع مطالبات كارگران تاخير ايجاد 

  . كند مي



 اما با وجود اينكه وضعيت توليد و فروش دراين كارخانه خصوصي مطلوب است،: وي افزود
  . كند كارفرما به بھانه وضعيت نامطلوب حقوق كارگران را با چند ماه تاخير پرداخت مي

به گفته اين فعال كارگري، كارفرماي اين كارخانه با كمك استانداري بابت پرداخت مطالبات 
كارگران درحالي از تسھيالت مالي نيز استفاده كرده است كه حتي يك لایر نيز به كارگران 

  . گرفته استتعلق ن
در ھمين رابطه يكي از كارگران اين كارخانه در گفتگو با ايلنا اظھارات عيدعلي كريمي را 

  . تاييد كرد
 كارگر دارد و تاكنون كارفرما به كمك 300كارخانه : اين كارگر كاغذ و كارتن الموت گفت

  .  ماه حقوق كارگران تسھيالت دريافت كرده است2استانداري معادل 
  . قرار بود كه اين پول بابت مطالبات معوقه به كارگران پرداخت شود اما چنين نشد: دوي افزو

كارفرما از چند سال پيش كه بخشي از كارخانه دچار حادثه حادثه آتش : اين كارگر گفت
  . كند سوزي شد در پرداخت مطالبات تعلل مي

ه آتش سوزي دركوتاھترين به گفته اين كارگر اين تعلل در حالي است كه آثار ناشي از حادث
  . زمان برطرف شد و كارخانه به وضع سابق برگشت

  پايان پيام
  سوء مدیریت نساجی خامنه بر مالء شد

ریيس ھيات مدیره نساجی :   آمده است 88 دی 13به نوشته روزنامه کار و کارگر در تاریخ 
 کارگرآن بيکار 170 ماه قبل تعطيل و 15این کارخانه دچار سو مدیریت شده و از :خامنه 
چون قسط کارخانه :وی با اعالم اینکه نساجی خامنه به بانک ملی بدھی دارد،گفت.شدند

اینکه مقام معظم .عقب افتاد بانک ملی روی کارخانه دست گذاشته و درھا راقفل زده است
نمی خواھد المپ ھا را خاموش : رھبری امسال را سال الگوی مصرف نامگذاری کرده اند گفت

غذای کارکنان را حذف کنيد،بلکه بھتر است قفل ھای کارخانه خامنه را بردارید تا ساليانه یا 
 ھزار مترمربع 500ما می توانيم ساليانه . ميليارد تومان زیان آشکار به کشور وارد نشود1/5

                                    . ميليون تن نخ توليد کنيم8پارچه مرغوب وحدود 

  ند کردن یارانه ھا سرگردان مانده است الیحه ھدفم
  مجلس با درخواست دولت مبنی با استرداد الیحه مخالفت کرد

دولت خواستار استرداد :  آمده است 88 دی 13به گزارش خبرگزاری فارس در روز یکشنبه 
  . الیحه ھدفمند کردن یارانه ھا شد و مجلس با این درخواست مخالفت کرد

جلس روز یکشنبه متن نامه استرداد الیحه ھدفمند سازی ، یک عضو ھيئت رئيسه م
این نامه توسط . ھا را که از سوی دولت به مجلس تقدیم شده بود، قرائت کرد یارانه
  . الدینی معاون پارلمانی دولت امروز یکشنبه به مجلس داده شده بود ميرتاج

  مخالفت مجلس 
ھا  د الیحه ھدفمند سازی یارانهاین گزارش می افزاید مجلس شورای اسالمی با استردا

  . مخالفت کرده است
 رای ممتنع به عدم استرداد الیحه ٧ رای مخالف و ١١١ رای موافق، ١٢٠نمایندگان مجلس با 

  . ھدفمند کردن یارانه ھا رای دادند
  

  : معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعي
   درصد كم شده است14حوداث ضمن كار 

معاون روابط کار :    آمده است1388 دی ماه 13 ایلنا در تاریخ –ری کار ایران به گزارش خبرگزا
به " حوادث ضمن کار"از ابتداي فعاليت دولت نھم تاکنون : وزارت کار و امور اجتماعي گفت

  .  درصد کاھش يافته است١۴ميزان 
 نظري جاللي روز به گزارش ايلنا به نقل از روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي، ابراھيم

شنبه در مراسم معرفي مديرکل جديد اداره کار و امور اجتماعي خراسان رضوي در مشھد 
 سال گذشته تنھا يک مرکز تحقيقات و تعليمات حفاظت و ۴٨ھمچنين در طول : افزود

بھداشت در سطح کشور وجود داشت اما ظرف چھار سال اخير اين مراکز به چھار واحد 
کي از آنھا مرکز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بھداشت کار شمال شرق افزايش يافت که ي

  . کشور در مشھد است
 روز ۵٠ روز به ٩٠وي از کاھش مدت زمان رسيدگي به شکايات در شوراھاي حل اختالف از 

ھمچنين بيش از پنج ھزار شوراي سازش در سطح کشور فعاليت دارند : نيز خبر داد و گفت
  . ز به مسايل کارگران و کارفرمايان رسيدگي مي کنند رو١٠که در کمتر از 

معاون وزير کار و امور اجتماعي در ادامه ميزان انحراف وامھاي پرداخت شده در قالب بنگاه 
 ھزار ميليارد لایر اعتبار ٢٠٩تاکنون :  درصد ذکر و بيان کرد١٠ھاي زودبازده را بين ھشت تا 

  . ه استتوسط بانکھا به اين بنگاھھا پرداخت شد



اشتغالزايي که از طريق وامھاي بنگاھھاي زودبازده صورت گرفته نيز : نظري جاللي گفت
 درصد در بخش ٢٢ درصد در بخش صنعت و ٣٣ درصد مربوط به بخش خدمات، ۴۵تاکنون 

  . کشاورزي بوده است
در :  درصدي کارگران بيمه شده از ابتداي دولت نھم تاکنون خبر داد و افزود٢٨وي از رشد 

 ھزار نفر گارگر بيمه شده اند و حداقل يک ميليون نفر کارگر ٧۴٠اين مدت يک ميليون و 
  . ساختماني نيز به زودي بيمه خواھند شد

با توجه به اينکه صيانت از نيروي کار يکي از وظايف محوري ما : معاون وزير کار ادامه داد
ن مدت تثبيت شده و ھمچنين  ھزار شغل در اي٧۵٠است، با تدابير دولتھاي نھم و دھم 

  . براي نخستين بار در سطح کشور کارگروه حمايت از توليد در دولت ايجاد شد
طي اين مراسم احمد توکلي مديرکل سابق اداره کار و امور اجتماعي خراسان رضوي توديع 

  . و علي اکبر لبافي فريز به عنوان مديرکل جديد اين اداره کل معرفي شد
ن مراسم نگاه ھمسو با کارکنان، پرھيز از يکجانبه گرايي، حرمت گذاري به لبافي نيز در اي

نظر ھمکاران و تشريک مساعي با آنھا براي رفع مشکالت را از محورھاي کاري خود 
  . برشمرد
 پايان پيام

 پژمان رحيمی فعال کارگری به پنج سال زندان محکوم شد 

ان رحيمی از فعاالن کارگری خوزستان و دبير  پژم-:  گزارش ميدھد 88 دی 13 در تاریخ  ھرانا
انجمن فرھنگی ھنری سايه و عضو کميته ی ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل کارگری 
به اتھام اجتماع و تبانی عليه جمھوری اسالمی در دادگاه بدوی به پنج سال حبس محکوم 

  . شده است که سه سال از آن به مدت پنج سال تعليق شده است
  

ين ارتباط ھم محمد اسماعيل وندی ديگر عضو انجمن سايه نيز به ھمين اتھام وبه در ھم
 ٢۶ژمان رحيمی و محمداسماعيل وندی در روز  پ. ھمين مدت زندان محکوم شده است

مرداد ماه دستگير شدند و مدت بيست روز در بازداشتگاه اطالعات مورد بازجويی قرار گرفتند 
ارون اھواز در بند معتادين و سارقين زندانی شدند که در نھايت و مدت دو ماه نيز در زندان ک

  . ميليونی آزاد شدند۵٠به قيد وثيقه ی 
  

 نفر از اعضاء و مرتبطين و حتا آشنايان دور و نزديک به انجمن سايه نيز ٢۴در اين مدت تعداد 
د بازجويی از سوی ستاد خبری اطالعات اھواز و ھمچنين اداره ی پيگيری اطالعات تھران مور

 ١: افراد زير از سوی ستاد خبری اطالعات اھواز مورد بازجويی قرار گرفتند. قرار گرفتند
حسين .۵سميه بھبھانی .۴مائده شفيعيان .٣حميدرضا ربيعی زاده .٢يونس اسفندياری .

بھارآقا الماسی .٩فرنوش اعتمادی .٨امين منصوری .٧ محمدحسين عارف زاده .۶درياپور 
روزبه رحيمی .١٣فياض بھادری .١٢سعيده اسکندری .١١بی پگاه محبو.١٠
روشنک .١٨نبی ممبينی .١٧اعظم مھدی پور .١۶پيمان فاضلی .١۵منوچھرمحمودی .١۴

  ھما ادنانی .٢١رضا ادنانی .٢٠بھروز ممبينی .١٩ممبينی 
  

الزم به ذکر است که برخی از افراد نامبرده چندين بار احضار شده اند و مورد تھديد و 
وکيل (و ھمچنين فروغ ميرزايی . زجويی ھای بی مورد اداره ی اطالعات قرار گرفته اندبا

از سوی اداره ی ) روزنامه نگار(و مصطفا دھقان ) روزنامه نگار(،روزبه کريمی )دادگستری
پيگيری اطالعات تھران احضار شدند و در مورد ارتباطات خود با انجمن فرھنگی ھنری سايه 

  . ر گرفتندمورد بازجويی قرا
  

انجمن فرھنگی ھنری سايه مدت ھفت سال است که در حوزه ھای فرھنگی و ھنری در 
شھر اھواز فعاليت می کند و شناخته شده ترين انجمن غيردولتی در استان خوزستان 

محسوب می شود که بارھا از سوی مراکز امنيتی و اطالعاتی مورد آزار و اذيت قرار گرفته 
يا تصميم بر اين است که به ھر صورتی شده جلوی فعاليت انجمن گرفته بود اما اين بار گو

ھم اکنون . شود و به ھمين دليل اعضای انجمن مورد شديدترين فشارھا قرار گرفته اند
  .انجمن سايه عمال امکان ھيچ گونه فعاليتی ندارد

  شود؟  آيا تاريخ تكرار مي
  پايان اقتدار محصولي يا انحالل وزارت رفاه 

صادق :  آمده است1388 دی ماه 14 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران : ناايل
وي از نزديكترين . گذراند محصولي روزھاي سختي را در وزارت رفاه و تامين اجتماعي مي

نژاد بود و حتي سكان وزارت كشور در انتخابات  افراد مورد اعتماد محمود احمدي
البته محصولي پيش از آن ھم در ابتداي دولت . رعھده داشتجمھوري دھم را نيز ب رياست

جمھور براي تصدي وزارت نفت از  نژاد به عنوان انتخاب اول رئيس نھم از سوي محمود احمدي



  . نژاد به مجلس معرفي شده بود سوي احمدي
گزارش خبرنگار ايلنا، ھر چند كه مخالفت اصولگرايان مجلس شوراي اسالمي و ماجراي  به
 ميليارد تومان نيز برآورد شده است باعث شد تا محصولي 100ت ميلياردي او كه بيش از ثرو

ترين وزارتخانه دولت را به عھده  نتواند بزرگترين بنگاه اقتصادي كشور و شايد ھم كليدي
  . گيرد

بعد از عدم راي اعتماد نمايندگان مردم در مجلس به خانم آجرلو به عنوان وزير رفاه و تامين 
محصولي . نژاد براي اين وزارتخانه بود تماعي دولت دھم، محصولي انتخاب بعدي احمدياج

اي درحوزه رفاه و تامين اجتماعي و داشتن سابقه نظامي،  با وجود نداشتن ھيچ سابقه
ھاي تابعه  امنيتي سكان مھمترين نھاد اجتماعي كشور را بعد از تغيير اساسنامه سازمان

اي كه تبديل به يك  ماعي توسط دولت به عھده گرفت، وزارتخانهوزارت رفاه و تامين اجت
اي كه حتي نمايندگان مجلس نيز بر اين  خاصيت و ضعيف شده بود به گونه وزارتخانه بي

  . موضوع صحه گذاشتند
با اين حال محصولي توانست با راي ضعيف و چند راي بيشتر از حد نصاب الزم، سكان 

ماعي را برعھده گيرد تا شايد به قول خودش آنچه نظر وزارتخانه رفاه و تامين اجت
  . جمھور براي بازگرداندن اقتدار وزارت رفاه بود را به آن برگرداند رئيس

محصولي براي جلب نظر نمايندگان مجلس شوراي اسالمي از ھيچ كوششي فروگذار نكرد 
خوبي بين نمايندگان كه داراي وجھه ) وزير نيروي دولت نھم(پرده از معرفي فتاح  و حتي بي

ترين ھمراه خود در وزارت رفاه و تامين اجتماعي نام برد و به  مجلس است به عنوان كليدي
نمايندگان گفت كه فتاح را به عنوان مديرعاملي سازمان تامين اجتماعي معرفي خواھدكرد 

ه جلب كه اين سخن باعث شد تا بتواند نظر مثبت نمايندگان مجلس را براي تصدي وزارت رفا
  . كند و از خطر راي نياوردن نجات يابد

تنھا تحقق نيافت بلكه اين نكته را  اما اين قول محصولي با رفتن فتاح به بنياد تعاون سپاه، نه
ھا متبادر ساخت كه شايد وعده مديرعاملي فتاح در سازمان تامين اجتماعي  به ذھن

  . تاكتيكي براي جلب نظر نمايندگان مجلس بوده است
نژاد مبني بر  ه ديگري كه در راي محصولي در مجلس موثر بود تاكيد وي به نقل از احمدينكت

ھاي تابعه وزارت رفاه و تامين اجتماعي به روال قبلي بود به  بازگشت اساسنامه سازمان
ھاي بازنشستگي كشوري، تامين  اي نظارت وزارت رفاه و تامين اجتماعي بر سازمان گونه

ھرچند اين صحبت . ت درماني و بيمه روستائيان و عشاير استمرار يابداجتماعي، بيمه خدما
ھاي جديد  الوقوع بودن تصويب اساسنامه بعدھا مرتبا تكرار شد و محصولي حتي از قريب

ھاي تابعه وزارت رفاه در ھيات دولت خبر داد موضوعي كه نمايندگان مجلس نيز  سازمان
ھاي  ھاي كنوني سازمان خواستار ابطال اساسنامهھا اعالم كردند و  بارھا از طريق رسانه

ھاي  تابعه وزارت رفاه شدند اما روزھا پشت سر ھم گذشت و خبري از ابالغ اساسنامه
  . ھاي تابعه وزارت رفاه نشد جديد سازمان

بعد از حضور وزير ثروتمند رفاه در ساختمان شكيل اين وزارتخانه در ميدان ونك ھر روز 
ايي مبني بر تغيير علي ذبيحي، مديرعامل سازمان تامين اجتماعي به ھ ھا و صحبت شايعه

روز تكريم (الحجه   ذي28در اين شرايط بود كه محصولي بار ديگر در روز . رسيد گوش مي
سازمان ”: در جمع بازنشستگان كشوري حضور يافت و حتي به صراحت گفت) بازنشستگان

و با صراحت و اقتدار اعالم كرد كه ” رفاه استتامين اجتماعي ھمين االن ھم زير نظر وزارت 
ھاي تابعه وزارت رفاه به دولت ارسال شده است و به زودي  ھاي جديد سازمان اساسنامه

  . شود تصويب و ابالغ مي
تنھا اقتدار وزارت رفاه و تامين اجتماعي حفظ نشد  اي ديگر رقم خورد و نه اما شرايط به گونه

ن وزارتخانه و پايان اقتدار صادق محصولي به عنوان يار و محرم بلكه صداي ناقوس انحالل اي
نژاد توسط ذبيحي، مديرعامل سازمان تامين اجتماعي با تغيير طوبائي،  محمود احمدي

رئيس سازمان بازنشستگي كشوري و انتصاب اجاللي به عنوان رئيس جديد اين سازمان به 
  . گوش رسيد

ھاي  اد در سپاه پاسداران و اين وزير ثروتمند دولتنژ محصولي، اين فرمانده سابق احمدي
اي رانده شده  جمھور به گوشه نھم و دھم اين روزھا توسط ذبيحي يارو مشاور ديگر رئيس
ھا او را در شرايط بغرنجي قرار داده  است و فشار نمايندگان مجلس، افكار عمومي و رسانه

وسيعي از اصولگرايان و حاميان ھاي گسترده طيف  است شرايطي كه با توجه به مخالفت
اي براي حذف تدريجي وي از وزارت  نژاد در دولت و مجلس ،شايد زمينه سرسخت احمدي

رفاه و شايد ھم از عرصه سياسي را فراھم سازد شرايطي كه شايد محصولي فكرش را 
  . كرد در وزارت رفاه با آن دست و پنجه نرم كند ھم نمي

ھاي آينده مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني   ھفتهخبرھا حاكي از اين است كه طي
نيز توسط ذبيحي تغيير خواھد كرد و با اين تغيير ديگر شكي نخواھد ماند كه وزارت رفاه ھيچ 

  . اي، بازنشستگي، سالمت و درمان در كشور نخواھد داشت ھاي بيمه مسووليتي در حوزه
ه تغيير رئيس سازمان بازنشستگي رسد با توجه ب از سوي ديگر از خانه ملت خبر مي

باره مدافعان انحالل وزارت رفاه و تامين  گيري صريح محصولي در اين كشوري و عدم موضع
اند تا طرح  اجتماعي در كميسيون بھداشت و كميسيون اجتماعي مجلس دست به كار شده



اي  ت و پرحاشيهخاصي ادغام وزارت رفاه در وزارت كار را كليد بزنند تا ھم از وجود وزارت بي
مثل وزارت رفاه و تامين اجتماعي راحت شوند و ھم به قانون برنامه مبني بر حذف يك 

  . ھاي دولت جامه عمل بپوشانند وزارتخانه از وزارتخانه
به گزارش ايلنا،موضوع تعجب برانگيز اين است كه چرا محصولي خود را سپر بالي انحالل 

نمايي و تحريك نمايندگان  با سكوت خود سعي در مظلومالبته شايد . كند اين وزارتخانه مي
نژاد مطرح  تواند به صورت مستقيم با احمدي مجلس را دارد تا اعتراضي كه شايد خود نمي

  . كند از زبان و با توان نظارتي نمايندگان مجلس مطرح شود
قادات نژاد پرونده خوبي در توجه به انت البته سابقه نشان داده است كه محمود احمدي

 نامه علي الريجاني، رئيس 2نمايندگان مجلس ندارد كه نمونه بارز آن بي پاسخ ماندن 
مجلس به رئيس جمھور مبني بر غير قانوني بودن اساسنامه سازمان تامين اجتماعي 

  . است
ھرچند بايد منتظر ماند و ديدكه تكرارتاريخ و درگيري پرويزكاظمي وزير رفاه و داود مددي 

ازمان تامين اجتماعي در دولت نھم كه منجر به حذف اولين وزير رفاه دولت مديرعامل س
نژاد شد در مورد محصولي و ذبيحي نيز تكرار خواھد شد تا ذبيحي دومين  احمدي

مديرعاملي باشد كه توانسته وزير رفاه را به حاشيه براند، اين پاسخي است كه تا چند روز 
  . ن يافتآينده شايد بتوان پاسخي روشن براي آ

ھا با مجلس شوراي  به ھر حال با توجه به مشغله دولت درخصوص ھدفمند كردن يارانه
  . اسالمي، شايد وزارت رفاه و تامين اجتماعي محملي براي ماندن نداشته باشد

جمھور  با تمامي اين اوصاف بايد منتظر بود و ديد كه روابط دوستانه و ويژه محصولي با رئيس
نژاد يعني ذبيحي، مديرعامل سازمان تامين اجتماعي موثر  ر يار ديگر احمديتواند در تغيي مي

مديره سازمان تامين اجتماعي و  باشد، مديرعاملي كه اين روزھا سخت تحت فشار ھيات
برخي از اعضاي شوراي عالي اين سازمان قرار دارد و ھيت مديره اين سازمان حتي از 

  . است ور نيز نامه نوشتهكارھاي غير قانوني ذبيحي به رئيس جمھ
  پايان پيام

 کارگران نساجی مازندران در اقدامی اعتراضی دست از کار کشيدند 

بيش از سيصد نفر از کارگران کارخانه : :  گزارش می دھد88 دی 14نيوزدر تاریخ  پارلمان
  . نساجی مازندران امروز در اقدامی اعتراضی دست از کار کشيدند

سفير، اين کارگران بيش از سه ماه است که حقوق خود را دريافت به گزارش پايگاه خبری 
  . اند نکرده

 شرکت خارجی ايجاد شده و  بحران در اين کارخانه در جريان واگذاری اين کارخانه به يک
 کارگر قراردادی اين کارخانه حقوقی پرداخت نشده است که 300اکنون نه تنھا به بيش از 

د تعداد قابل توجھی از کارگران قراردادی اين کارخانه که بيش نزديک به يک ماه است از ورو
  . شود از ھزار کارگر دارد جلوگيری مي

اين پايگاه خبری ھمچنين خبر از آن داده که امروز و بعد از گذشت بيش از سه سال از 
 نفر از ھموطنانمان برای خريد کاميون به 300ھای تومان که بيش از  پرداخت نشدن ميليون

  . گذرد، مالباختگان دست به تجمع زدند سازی مازيران نوشھر مي خانه کاميونکار
فرماندار نوشھر با حضور در جمع مالباختگان که در مقابل فرمانداری دست به تجمع زده 
بودند خبر از آن داد که مديرعامل اين شرکت با استفاده از رانت و اعمال نفود از مديران 

وقت، به ميزان زيادی اراضی مرغوب نوشھر را تحت تملک خود ھای مختلف اجرايی  دستگاه
  . درآورده و از اين طريق تسھيالن بانکی قابل توجھی را دريفات کرده است

  .اکنون متواری است به گفته فاطمی مدير عامل اين شركت ھم
  مدير كل روابط عمومي وزارت كار تغيير کرد

عبدالرضا شيخ :  آمده است1388 دی ماه 14اریخ  ایلنا در ت–به گزارش خبرگزاری کار ایران 
االسالمي وزیر کار و امور اجتماعی طي حكمي احسان اركاني را به عنوان مدير كل دفتر 

  . روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي منصوب كرد 
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي در اين حكم خطاب به 

با عنايت به نقش موثر و كارساز وزارت كار و امور اجتماعي در : ان اركاني آمده است احس
پيشرفت و تعالي جامعه و برقراري عدالت ھمه جانبه ، گستردگي و فرابخشي بودن فعاليت 

ھا ، انتظار دارم با جديت ، حسن تد بير و سعي و تالش وافر بتوانيد سياست ھا و برنامه 
تدوين شده است ، به مرحله » منشور كاري« زارتخانه را كه در قالب ھاي اجرايي اين و

اميدوارم با استعانت از خداوند متعال در ايجاد فضايي آكنده از ھماھنگي ، . اجراء در آوريد 
ھمكاري و برادري در امر اطالع رساني صحيح ، به موقع ، شفاف و برقراري ارتباط مثبت ، 

طبين وزارت كار و امور اجتماعي به ويژه رسانه ھاي گروھي ، موثر و سازنده با جامعه مخا
  . شركاي اجتماعي و كاركنان و مسئوالن و مديران محترم موفق و مويد باشيد 

در انتھاي اين حكم وزير كار و امور اجتماعي از خدمات و تالشھاي آقاي عليرضا محمدعلي 



ر نشان مي سازد مھندس احسان خاط. در مدت تصدي اين مسئوليت قدرداني و تقدير كرد 
اركاني داراي مدرك كارشناسي ارشد عمران بوده و پيش از اين دبيري شوراي ھماھنگي 

ترافيك و شوراي عالي حمل و نقل استان ھرمزگان و مسئوليت دفتر رئيس جمھوري را 
  . عھده دار بوده است 

 پایان پيام
  : نماينده ايرانشھر در مجلس ھشتم

  اند  لوچستان را فراموش كردهصنعت سيستان و ب
عضو كميسيون :  آمده است1388 دی ماه 14 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 

ھاي محروم  اجتماعي مجلس ھشتم با تاكيد بر اينكه سيستان و بلوچستان از جمله استان
ان در گذشته به موضوع صنعت است: و فراموش شده كشور درنگاه مسئوالن است گفت

توجھي نشده و پس از انقالب نيز واحدھاي صنعتي جديدي كه قابل توجه باشد در استان 
  . ايجاد نشده و اكنون نيز در حال ايجاد نيست

توجھي مسئوالن به صنعت و اشتغال سيستان و  محمد قيوم دھقان با انتقاد از بي
وايل انقالب تاسيس تنھا كارخانه استان نساجي بافت بلوچ است كه در ا: بلوچستنان گفت

شد اما اھداف تاسيس اين كارخانه اقتصادي نبود و با ھدف سوددھي و اشتغالزايي احداث 
  . نشد

در اين :  بود گفت72 تا 68ھاي  وي با اعالم اينكه زمان اوج فعاليت نساجي بافت بلوچ سال
زه با كمال تاسف  كارگر در اين واحد مشغول به كار بودند اما امرو500 ھزار و 2ھا حدود  سال

  .  نفر كاھش يافته است500 نيروھاي آن به  درپي و در اثر تعديل نيروھاي پي
مديريت ناكارآمد دولتي در : ولي دليل بحران دريافت بلوچ را سوء مديريت اعالم كرد و گفت

  . ھاي گذشته و كم توجھي مسئوالن وقت باعث ركود اين واحد بزرگ نساجي شد سال
ھر در مجلس ھشتم از آتش سوزي در سالن ريسندگي بافت بلوچ خبر داد و نماينده ايرانش

 بخش ريسندگي بافت بلوچ از بين رفت كه باعث تعديل نيرو در اين  در اثر اين حادثه : گفت
  . واحد نيز شده است

بارھا و : اندازي دوباره ريسندگي بافت بلوچ خبر داد و گفت ھاي مكرر براي راه وي از پيگيري
ر طريق ممكن براي فعاليت اين واحد تالش كرديم كه درنھايت با دستور رئيس جمھور از ھ

  .  ميليارد تومان براي احياي دوباره اين واحد اختصاص يابد20مقرر شد اعتباري بالغ بر 
قيوم دھقاني با اعالم اينكه با وجود اختصاص اين اعتبار پيشرفت بازسازي سالن ريسندگي 

  . اگر اين واحد فعال شود امكان جذب نيرو افزايش خواھد يافت: د گفتگير باكندي صورت مي
اندازي اين معادن به عمل آورند اشتغال قابل  اگر مسئوالن اقدامات الزم را براي راه: وي گفت

  . توجھي به ويژه براي جوانان بيكار استان به وجود خواھد آمد
  پايان پيام

  : ناوگو با ایل مدير عامل پتروپارس در گفت
از زمان مطرح شدن واگذاري پتروپارس، ھيچ پروژه جديدي به ما واگذار نشده 

  است
از زماني كه :   آمده است1388 دی ماه 14 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 

سازي شركت پتروپارس مطرح شده است شركت ملي نفت ھيچ پروژه  مساله خصوصي
  . استجديدي را به ما واگذار نكرده 

چھار سال : مدير عامل شركت پتروپارس ضمن اعالم مطلب فوق در گفتگو با ايلنا افزود
ايم گويا اعالم واگذار شدن اين شركت سبب شده  است كه ما ھيچ پروژه جديدي را نگرفته

  . شركت ملي نفت پروژه جديدي را به ما ندھد
 پتروپارس موافق ھستيد يا خير غالمرضا منوچھري در پاسخ به اين سؤال كه آيا با واگذاري

سازي محاسني دارد اما آنچه گفتم يكي از معايبي است كه فعال بروز کرده  خصوصي: گفت
  . است

سازي در فضاي كسب و كار مناسب بسيار مثبت است و از آن استقبال  خصوصي: او گفت
  . كنيم مي

كنيد يا خير  يابي مياو در جواب اين پرسش كه آيا فضاي فعلي كسب و كار را مناسب ارز
سازي موافق ھستم به  در ضمن من با اصل خصوصي. من به طور كلي صحبت كردم: گفت

  . ھاي الزم را بكند شرط آن كه دولت حمايت
او با اشاره به اين كه واگذاري پتروپارس موافقان و مخالفاني دارد در پاسخ به اين سئوال كه 

توانيم در اين  ر داخل شركت ھستيم و نميما د: خودتان جزو كدام دسته ھستيد، گفت
  . مورد تصميم بگيريم

او ھمچنين در خصوص پيشنھاد وزارت نفت به ھيات واگذاري مبني بر اين كه به دليل حضور 
من از متن اين : داند، گفت پتروپارس در ميادين مشترك واگذاري اين شركت را به صالح نمي

  .  به ما گفته نشده استدر اين مورد چيزي. پيشنھاد خبري ندارم
توسعه اين فازھا ھنوز به پتروپارس :  گفت28 و 27او ھمچنين در خصوص پروژه فازھاي 

  . واگذار نشده است
ساز مدير عامل شركت ملي نفت پيش از اين از قطعي شدن  اين در حالي است كه جشن



  . واگذاري اين فازھا به پتروپارس خبر داده بود
  پایان پيام

  : ارگري در صنعت لوازم خانگييك فعال ك
  صنعت لوازم خانگي در حال نابودي است

 آمده است نماينده كارگران 1388 دی ماه 14 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
لوازم خانگي راھي : يخچال سازي ايران پويا از بحران در صنعت لوازم خانگي خبر دادو گفت

كفش ، نساجي، پوشاك و ساير واحدھاي بحران زده كشور را مي رود كه درگذشته صنعت 
  . طي كرده اند 
اكبر قرباني با تاكيد بر اينكه در امر اشتغالزايي بايد كار بزرگ مستمر انجام : به گزارش ايلنا

 مشكل اساسي وجود دارد كه يكي كمبود 2امروزه در واحدھاي بزرگ كشور : شود گفت
  . تنقدينگي و ديگري سوء مديريت اس

متاسفانه توليدات داخلي بازار فروش : وي از بحران نقدينگي در صنايع كشور خبر داد وگفت
خوبي ندارند و آن بخش از فروش نيز به صورت مدت دارد پرداخت ھاي طوالني مدت صورت 
مي گيرد بنابراين كمبود نقدينگي به ويژه ضعف سرمايه در گردش اولين و مھمترين عامل 

  . داخلي استبحران واحدھاي 
در حالي كه : وي از سه قفله شدن منابع بانكي بر روي توليد كننده داخلي انتقادكردو گفت

وارد كنندگان بدون كمترين مشكلي تسھيالت ميلياردھاي از بانكھا مي گيرند؛ توليد كنندگان 
  . بايد براي دريافت وام به صدھا نفر التماس كنند

ن پويا با تاكيد بر اينكه واردات بي رويه كمر توليد داخل را نماينده كارگران يخچال سازي ايرا
اكنون كه دولت تسھيالت نمي دھد و درھاي كشور را به روي واردات : شكسته است گفت

  . بي رويه باز گذاشته است بايد ھم در انتظار مرگ صنعت باشيم
 ھر امروزه در: وي با اظھار تاسف از اينكه مردم به ابزار دست دشمن تبديل شده اندگفت

 درصد 70ام بيكار رنج مي برد اما وارد خانه اش كه مي شوي خانه اي كه بزني از وجود يك ن
  . كاالھاي خانه اش ا زنوع خارجي است

:  كاالي داخلي بخرند گفت،قرباني با تاكيد بر اينكه مردم بايد با ھدف حمايت از اشتغال
آن اندازه اي بد نيست كه مردم را از اين كاال شايد كيفيت كاالي داخلي پايين باشد اما به 

رويگردان كنند بلكه مردم بايد براي آنكه بيكاران خانگي شان كاھش يا به كاالي داخلي 
  . بخرند

بھتر است دولت كارگروھي را : وي از بي كيفيت بودن لوازم خانگي خارجي خبر داد وگفت
ي قرار دھد تا اگر بي كيفيت بود از ورود آن تعيين كنند تا كاالي وارداتي را مورد نقد و بررس

 قيمت خريد كيفيت خارجي وارد شود و دھھا برابرجلوگيري به عمل آيد نه انكه كاالي بي 
  . صرف تعمير و بازسازي آن شود

  پايان پيام
  : ھيات مديره مطرح كرد

  پيشنھاد عزل مديرعامل سازمان تامين اجتماعي با قيد فوريت 
محمد حسن :   آمده است1388 دی ماه 14 ایلنا در تاریخ –ی کار ایران به گزارش خبرگزار

نايب رييس ھيات مديره سازمان تامين اجتماعي و حسن زاده عضو ھيات  طريقت منفرد، 
اي به اعتماد زاده، رييس ھيات مديره اين سازمان با شمردن  مديره اين سازمان در نامه

ل سازمان تامين اجتماعي خواستار عزل وي از اين مديرعام اعمال غير قانوني علي ذبيحي ،
  . سمت شدند

  : به گزارش ايلنا متن اين نامه به شرح ذيل است
 به عنوان رياست محترم 18/9/88 مورخ 251/1101/8538عطف به رونوشت نامه شماره 

جمھوري اسالمي ايران در خصوص ملزم نمودن مديرعامل سازمان تامين اجتماعي به 
ھمانگونه كه مستحضريد پيرو مصوبه ھيات  ات قانوني و مكرر ھيات مديره ،اجراي مصوب

محترم وزيران مبني بر تصويب اساسنامه سازمان تامين اجتماعي، ھيات مديره جديد از 
 در سازمان تامين اجتماعي آغاز به كار نمود وطي اين مدت با فراز و نشيب 20/12/87تاريخ 

 جريان آن بوده ايد ليكن گزارش مختصري از آن مشروح ھايي مواجه بود كه حضرتعالي در
  . گردد موارد زير اعالم مي

 قانون نظام جامع رفاه و تامين 17 با توجه به تغيير شكل ھيات مديره كه مطابق ماده –الف 
اجتماعي صورت گرفت اعضاي ھيات مديره از سه نفر به پنج نفر افزايش يافت و انتخاب مدير 

با . ت مديره نبوده و مجري مصوبات آن بود توسط ھيات مديره انجام گرديدعامل كه عضو ھيا
عنايت به جديد بودن ساختار حدود دو ماه طول كشيد تا استقرار اعضا در طبقه ھشتم 

  . عملياتي شود
كرد كه اولين وظيفه ھيات مديره تدوين آيين نامه   اساسنامه تاكيد مي14تبصره ذيل ماده 

بال آن تصويب ساختار ھيات مديره با توجه به وظايف جديد محوله بود تشكيل جلسات و بدن
 به تصويب رسيد ولي متاسفانه 19/3/88كه اين امر پس از بحث و بررسي فراوان در تاريخ 
از آن جايي كه وجود ابزارھايي . اي نرسيد عملياتي نشد و تذكرات مكرر و مستند به نتيجه

 تحقيق و توسعه براي  و يافتن مشكالت پيش رو مانند حسابرسي داخلي براي نظارت 



اي به منظور آگاھي از اثرات تصميم  بررسي چالش ھا و يافتن راه كارھا و محاسبه بيمه
گيري بر منابع و تعھدات سازمان و پيش بيني آينده از ضروريات تصميم گيري در نھادھاي 

اي  مكرر مستند نيز نتيجهتالش ھاي . تصميم گير در سازمان تامين اجتماعي در دنياست
اين موضوع در . نداد و بنابراين ھيات مديره بدون داشتن ابزار الزم به فعاليت خود ادامه داد

اي  حالي است كه پيشنھاد برنامه كالن ھيات مديره براي دوره چھار ساله نيز منجر به نتيجه
  . نگرديد

 اساسنامه را در 13ماده “ ز” و “ج” ھيات مديره در بدو شروع به كار اختيارات بندھاي - ب
راستاي تسھيل امور تصميم گيري و اجرايي به مديرعامل تفويض نمود و انتظار بر اين بودكه 

ھيات مديره در جريان تصميمات و بعضا مورد مشورت مسايل مربوط به صندوق ھا و 
 تنھا از اين امر موسسات تابعه قرار گيرد ، چرا كه تفويض اختياررافع مسووليت آنھا نبوده، نه

بديھي تخطي شد بلكه عدم استفاده بھينه از اختيارات موجب سرافكندگي سازماني گرديد 
  . شود كه به مواردي به شرح زير اشاره مي

 تغيير مديرعامل و اعضاي ھيات مديره شستا بزرگترين شركت سرمايه گذاري سازمان و -1
  . غ به دليل بروز تنش در كشورپس گرفتن آن به فاصله يك روز بعد از صدور ابال

 شركت   استفاده از نيروھاي ناكارآمد به لحاظ تخصص و شناخت سازماني در مديريت ھا -2
 پيمانكار و ناظر در برخي از آنھا از جمله شركت  ھا و موسسات و تداخل وظايف كارفرما

  .... مشاور و خدمات ماشيني تامين و
موسسات بدون لحاظ وظايف و ماموريت ھاي آنھا از  حذف و ادغام بر فراز شركت ھا و -3

و واگذاري اختيارات ... طر ح و اجرا ، امالك و مستغالت و جمله شركت ھاي خانه سازي،
شركت سرمايه گذاري آتيه تامين به شستا بدون اخذ مصوبه ھيات مديره علي رغم ضرورت 

تامين اجتماعي علي آن و آخرين اقالم ايشان در خصوص تعطيلي موسسه عالي پژوھش 
تبصره يك امور » ر«رغم مصوبات مكرر ھيات مديره مبني بر ادامه فعاليت و ھمچنين بند 

  .  مصوب شوراي عالي سازمان88اقتصادي برنامه و بودجه سال 
 علي رغم وظايف اصلي كه بر طبق اساسنامه به عھده ھيات مديره سازمان بود به –ج 

راي مصوبات ھيات مديره خودكامگي نامبرده ادامه يافت و دليل عدم تميكن مديرعامل به اج
  . منجر به كاھش اقتدار سازماني و ناديده انگاشتن اختيارات ھيات مديره شد

پرداخت تفاوت ( بدھي بي سابقه به موسسات طرف قرارداد و ناتواني در ايفاي تعھدات –د 
ر به اخذ وام از بانك ھا كه منج) حسان سازي خصوصي مستمري بگيران  تطبيق كاركنان ،

موضوع تاخير .بدون مصوبه ھيات مديره گرديد سازمان را در شرايط بحران نقدينگي قرار داد 
در پرداختھا به موسسات به ويژه بيمارستان ھاي دانشگاھي كه بيشترين آمار ارايه خدمات 

اعالم نمايند بشري را برعھده دارند عالوه براز دست رفتن اعتماد عمومي موجب شد مراكز 
اين امر پيگيري شد ولي . خودداري خواھندكرد از پذيرفتن بيمه شدگان تامين اجتماعي

  . اي در برنداشت متاسفانه نتيجه
با توجه به بدھي گسترده سازمان و تعھدات ناشي از اجراي مصوبات مجلس و دولت محترم 

 نقدي پرداخت نشده است  ميليارد لایر بوده و ھيچگاه به صورت2500كه ساالنه بالغ بر 
موضوع بروز بحران نقدينگي به اطالع مديرعامل واعضا ھيات مديره رسيد ولي متاسفانه  

شود و مديرعامل در مصاحبه ھاي مطبوعاتي  بعضا مشاھده شد كه وجود بحران كتمان مي
 با حضور معاون اول محترم رياست 2/8/88و ھمچنين در جلسه شوراي عالي كه در تاريخ 

ھوري برگزار شد به كل منكر بحران نقدينگي شده و اعالم فرمودند كه وصولي ھاي جم
  . سازمان چند درصدي از بودجه مصوبه نيز پيشي گرفته است

اي بود كه موجب افت انگيزشي   عملكرد مديريت سازمان در چند ماه گذشته به گونه- ه 
زشكان شاغل در بخش ھاي غير كاركنان گرديد موضوع از آن جائي آغاز شد كه تعدادي از پ

درماني ستاد به لحاظ مھارتھا و تخصص ھاي مختلف مديريتي با توجه به مشورت ھاي 
اشتباه و غير كارشناسي جابه جا شد و به صف منتقل شدند اين موضوع مورد اعتراض قرار 

ل گرفت و مراتب به اطالع ھيات مديره رسيد ولي متاسفانه جابه جايي ھا و نقل و انتقا
 حذف برخي رديف  سريع مديران، بي انگيزه كردن كارشناسان ستاد و انتقال آنان به صف،

ھاي تشكيالتي در عمل و بدون اخذ مجوز ھيات مديره، جابه جايي سريع مديران مياني 
اي كه در برخي موارد اين تحوالت به قدري  به گونه صف بدون ارزيابي صحيح از عملكرد آنان،

گرديد اعالم تشكيالت  ه مدير سه چھار ماه كار نكرده مجددا جابه جا ميمساله ساز بود ك
كالن سازمان كه بدون مشورت با جامعه علمي، مقايسه تطبيقي با ساير سازمان ھا و 

مشاوره با كارشناسان بخش ھاي تاثير پذير انجام شدكه موارد مغايرت آن به ھيات مديره 
  . اعالم شد

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي و عدم توجه  يزي آقاي ذبيحي ،حال به عنايت به قانون گر
 با حضور تعدادي از اعضاي 18/9/88به مصوبات قانوني ھيات مديره و پيرو جلسه مورخ 

 اساسنامه سازمان 13ماده » ج«غيردولتي شوراي سازمان تامين اجتماعي به استناد بند 
شود پيشنھاد عزل نامبرده به شوراي  ميموضوع وظايف و اختيارات ھيات مديره، درخواست 

سازمان تامين اجتماعي با قيد فوريت دراولين جلسه ھيات مديره مطرح گردد تا پيش از اين 
  . سازمان تامين اجتماعي در معرض سخره گرفتن قرار نگيرد



رونوشت اين نامه به رييس جمھور، اعضاي شوراي عالي تامين اجتماعي و اعضاي ھيات 
  . ان تامين اجتماعي ارسال شده استمديره سازم
  پايان پيام

   کارگران نساجی مازندران دست از کار کشيدند
بيش از سيصد نفر از کارگران کارخانه : :  آمده است 88 دی 14در تاریخ نيوز پارلمانبه گزارش 

  .نساجی مازندران امروز در اقدامی اعتراضی دست از کار کشيدند
، این کارگران بيش از سه ماه است که حقوق خود را دریافت به گزارش پایگاه خبری سفير

  .اند نکرده
 شرکت خارجی ایجاد شده و  بحران در این کارخانه در جریان واگذاری این کارخانه به یک

 کارگر قراردادی این کارخانه حقوقی پرداخت نشده است که 300اکنون نه تنھا به بيش از 
اد قابل توجھی از کارگران قراردادی این کارخانه که بيش نزدیک به یک ماه است از ورود تعد
  .شود از ھزار کارگر دارد جلوگيری می

این پایگاه خبری ھمچنين خبر از آن داده که امروز و بعد از گذشت بيش از سه سال از 
 نفر از ھموطنانمان برای خرید کاميون به 300ھای تومان که بيش از  پرداخت نشدن ميليون

  .گذرد، مالباختگان دست به تجمع زدند سازی مازیران نوشھر می اميونکارخانه ک
فرماندار نوشھر با حضور در جمع مالباختگان که در مقابل فرمانداری دست به تجمع زده  

بودند خبر از آن داد که مدیرعامل این شرکت با استفاده از رانت و اعمال نفود از مدیران 
ه ميزان زیادی اراضی مرغوب نوشھر را تحت تملک خود ھای مختلف اجرایی وقت، ب دستگاه

  . تسھيالن بانکی قابل توجھی را دریفات کرده است درآورده و از این طریق
  .اکنون متواری است به گفته فاطمی مدیر عامل این شركت ھم

 تپه درخواست حمایت از حقوق کارگران زندانی نيشکر ھفت
وصنعت  کارگران شرکت کشت  ھيئت مدیره سندیکایفرد، وکيل مدافع اعضای محمد اوليایی 

ی جھانيکارگری خواستار حمایت آنان از حقوق  ای به سه اتحادیه  تپه، در نامه نيشکر ھفت
اکنون در زندان  تپه ھم کارگران نيشکر ھفت  عضو سندیکای۵. موکالن خود شده است

  .برند سرمی به
ھمکار  تپه، به ھمراه سه نيشکر ھفترئيس ھيئت مدیره سندیکای کارگران  علی نجاتی

ھر یک  (١٣٨٨  آبان۴(ماه  پور، اوایل آبان  فریدون نيکوفر، جليل احمدی و قربان علی خود دیگر
مھر، عضو دیگر  حيدری محمد.  ماه حبس تعزیری محکوم شدند۶ ماه حبس تعليقی و ۶به 

 ماه حبس تعليقی ٨و تعزیری   ماه حبس۴تپه نيز به  ھيأت مدیره سندیکای کارگران ھفت
  .برند می سر اکنون در زندان به  نفر ھم۵این . محکوم شد

فرد، وکيل مدافع اعضای  اوليایی اعالم شده است، اما محمد» تبليغ عليه نظام«اتھام این عده 
ی خود به سه نھاد  تپه در نامه ی ھيئت مدیره سندیکای کارگراننيشکر ھفت شده بازداشت

، سازمان (ITUC) ھای کارگری کنفدارسيون جھانی اتحادیه وق کارگران،المللی مدافع حق بين
  .کند  را رد می این اتھام (IUF) المللی کارگران مواد غذایی ی بين اتحادیه و (ILO)جھانی کار

دارم که طبق  می اینجانب با قاطعيت اعالم«: ی خود نوشته است فرد در نامه آقای اوليایی
 من اقدام به تبليغ عليه نظامننمودند و احکام صادره برای موکلين ھيچ ضوابط قانونی موکلين

» عدالتی و صرفا براساس معيارھای امنيتی کمال بی اساسا مغایر با موازین حقوقی بوده و در
  .صادر شده است

سندیکای کارگری را  تپه برای احيای ھای قضایی ایران تالش کارگران شرکت نيشکر ھفت مقام
فرد، ایجاد  ی محمد اوليایی گفته در حالی کھبه. اند ارزیابی کرده" بیضدانقال"اقدامی 
المللی است که  ھای بين سندیکاھا، ھم موافق مقاوله ھای مستقل کارگری در قالب تشکل

 قانون اساسی ایران ٢۶ی آنھاست و ھم مطابق اصل  امضاکننده جمھوری اسالمی ایران نيز
  .داند جاز میھایی را م چنين تشکل است که ایجاد

شد که آنھا از  تپه برای احيای سندیکای مستقل زمانی آغاز ھای کارگران نيشکر ھفت تالش
   شرکت. نااميد شدند برای دفاع از حقوق صنفی خود" شورای اسالمی کار" جدی  م اقدا

 ھزار کارگر این ۴روبروست و تالش  ھاست که با بحران مالی و مدیریتی ت تپه مد نيشکر ھفت
  .تاکنون به جایی نرسيده است ی خود کت برای دریافت دستمزدھای معوقهشر

بخش   قانون اساسی به۴۴ اصل   در چارچوپ١٣٨۶تپه در سال  کارخانه نيشکر ھفت
بوده و به  خصوصی واگذار شد، اما از آن موقع مدیریت این شرکت عمال با بحران روبرو

شود یکی از  گفته می. است رگران سرباز زدهی کا ھای مختلف از پرداخت دستمزد معوقه بھانه
  .از خارج بوده است رویه شکر دالیل اصلی بحران این شرکت، واردات بی

نگرانی از وضعيت   المللی کارگری، ضمن ی خود به نھادھای بين فرد، در نامه محمد اوليایی
ھایشان را یادآور   ووضعيت دشوار خانواده ی خود، خطر اخراج آنھا از کار شده موکلين بازداشت

 .است از حقوق موکلين وی تا آزادی آنھا حمایت کنند شده و از مسئولين این نھادھا خواسته

  گزارشی از ذوب آھن اصفھان 
  موج اعتصابات کارگری در مجتمع صنعتی ذوب آھن 



من در کارخانه ذوب آھن اصفھان :  آمده است 88 دی 14به گزارش سایت اخبار روز در تاریخ 
. این کارخانه دجار بحران مالی شدیدی است و در آستانه ورشکستگی است.  می کنمکار

ھر ماه کارخانه شاھد چندین اعتصاب کارگری در شرکت ھای پيمانکاری است و اوضاع آن 
علت آن، بدھی صدھا ميلياردی کارخانه، کسادی بازار . رو به وخامت بيشتر می رود

واردات تيرآھن و ميلگرد چينی و قيمت ھای ... لگرد ومحصوالت فوالدی اعم از تيرآھن، مي
  .پایين این محصوالت است، به نحوی که ھزینه توليد بيشتر از قيمت فروش است

مشکل دیگر ذوب آھن این است که پرداخت حقوق بازنشستگان این شرکت با خود ذوب 
 شدن فوالد آھن است و از بودجه جاری کارخانه پرداخت می شود و به تازگی با خصوصی

مبارکه و فوالد خوزستان که به ھمراه ذوب آھن اصفھان عضو صندوق بازنشستگی شرکت 
ملی فوالد ھستند، پرداخت حقوق بازنشستگان این دو شرکت ھم به ذوب آھن اصفھان 

  . ميليارد تومانی را به ذوب آھن تحميل می کند٢٨٠محول شده که در سال بار مالی 
 بدھی ذوب آھن به شرکت ھای پيمانکار زیاد شده و شرکت به دليل مشکالت یاد شده

کارگران بيشتر این شرکت ھا از دو . ھای پيمانکار توان پرداخت حقوق کارگران شان را ندارند
تا شش ماه حقوق شان را دریافت نکرده اند و ھفته ای نيست که کارگران یکی از شرکت 

  .ھا دست به اعتصاب نزنند
کت ھای پيمانکار سه شرکت که در پروژه توازن ذوب آھن کار می چندی پيش کارگران شر

کنند در جلوی ساختمان مدیریت ذوب آھن تجمع کردند و برای چندین ساعت پرسنل اداری 
را در ساختمان محبوس کردند و به کسی اجازه خروج از ساختمان ندادند تا سرانجام معاون 

و به آنھا قول داد با پرداخت بدھی شرکت نيروی انسانی ذوب آھن به ميان کارگران آمد 
  .ھای شان، حقوق آنھا که شش ماه پرداخت نشده، داده شود

مورد دیگر، اعتصاب رانندگان کاميون ھای حمل ونقل ذوب آھن است که پيمانکار آن شرکت 
می ... و... احياگستران از زیرمجموعه ھای شرکت احيافوالد سپاھان است که در مالکيت

  .باشد
 ماه حقوق شان را نگرفته بودند باعث ۴ تن بودند و۴٠٠صاب رانندگان کاميون که بالغ بر اعت

  .شد که دوماه حقوق آنھا بالفاصله پرداخت شود
گفتنی است که رانندگان یاد شده در طی اعتصاب تجمعی ھم در برابر فرمانداری 

  .شھرستان لنجان بر پا کردند
بورس ھم حضور دارد و کارگران این شرکت ھرماه مورد دیگر، شرکت نسوزآذر است که در 

  .برای دریافت حقوق دست به اعتصاب می زنند که البته شرکت ھم سریعا پرداخت می کند
در آبان ماه که حقوق بازنشستگان ذوب آھن ده روز به تاخير افتاد، بازنشستگان در چھارراه 

جمع کردند و چھارراه را نقاشی اصفھان که نزدیک کانون بازنشستگان ذوب آھن است ت
 اتوبان اصفھان ٨٧بستند و تھدید کردند در صورت پرداخت نشدن حقوق شان مانند آذر 

 ٢شھرکرد را در گردنه فوالدشھر و نزدیک درب ذوب آھن مسدود خواھند کرد که در عرض 
  .روز حقوق شان پرداخت شد

 آھن است که در طول تاریخ مورد دیگر، تاخير در پرداخت پاداش ماھانه کارکنان رسمی ذوب
  .شرکت یک بار سابقه دارد که آن یک بار ھم با اعتصاب کارگران مواجه شد

در کارخانه شایعاتی پخش شده که به علت بحران مالی شرکت ممکن است پاداش ھای 
این شایعات به اضافه تاخير در پرداخت . ماھانه لغو شود یا به ميزان قابل توجھی کاھش یابد

  پاداش ماھانه باعث شده کهحقوق و 
زمزمه ھایی دزباره اعتصاب در ميان کارگران رسمی شرکت که نقاط حساس توليد در 

  .کارخانه را در دست دارند آغاز شود
  .مسئوالن مالی ذوب آھن می گویند که دولت کمکی به این شرکت نمی کند

 پيش رو از دید رسانه متاسفانه به علت عدم اطالع رسانی این تحوالت و اتفاقات احتمالی
ھا مخفی مانده است در صورتی که ذوب آھن اصفھان مجمع بزرگی است که بيش از 

  . پرسنل دارد١٠٠٠٠ پرسنل رسمی و ٨٠٠٠
 گزارش زیر توسط اتحادیه ی آزاد کارگری در مورد وضعيت کارخانه ی ذوب آھن: اخبار روز

 اصفھان منتشر شده است
  زندانی سندیکای نيشکر ھفت تپه یاری به خانواده ھای کارگران 

  با کمک مالی به کارگران زندانی نيشکر ھفت تپه خانواده ھای آنان را تنھا نگذاریم
  کارگران ایران برای جمع آوری کمک مالی به کارگران زندانی شرکت نيشکر ھفت تپهفعاالن کمپين 
زندانی نيشکر ھفت تپه ادامه کارگران ایران ھمچنان به جمع آوری کمک مالی برای کارگران فعاالن 

 خواھد داد و ھمينجا بار
 دیگر عموم کارگران ایران را به حمایت مالی از کارگران زندانی نيشکر ھفت تپه و مبارزه برای آزادی 

 .آنان از زندان فرا ميخواند
کت بدنبال فراخوان اتحادیه آزاد کارگران ایران برای جمع آوری کمک مالی به کارگران زندانی شر

 نيشکر ھفت تپه، تا کنون در 
شھرھای سنندج، تھران، شمال کشور و برخی نقاط دیگر، کارگران اقدام به جمع آوری مبلغ 

  ریال معادل یک ميليون 19،830،000



و نھصد و ھشتاد و سه ھزار تومان کمک به کارگران زندانی نيشکر ھفت تپه کرده اند که از این 
 ریال  17،500،000مقدار کمک، مبلغ 

معادل یک ميليون و ھفتصد و پنجاه ھزار تومان توسط سه نفر از مسئولين اتحادیه آزاد کارگران 
 پروین محمدی، ناھيد خداجو(ایران 

تحویل مسئولين سندیکای کارگران نيشکر ھفت تپه شده است و مبلغ )  و شاپور احسانی راد
 باقی مانده کمکھای مالی جمع آوری شده ی

 ھمراه کمک ثابت ماھيانه اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران در فرصت مقتضی در  تا کنونی، به
 اختيار مسئولين سندیکای کارگران
  . نيشکر ھفت تپه قرار خواھد گرفت

 نفر از کارگران نساجی مازندران در اعتراض به دریافت 300بيش از 
جمع تصویری منتسب به ت نکردن سه ماه حقوق خود، دست از کار کشيدند

  بوک منتشر شده است کارگران نساجی مازندران که روی فيس

المللی کار از وضعيت کارگری در ایران ابراز نگرانی کرد و تا سال  سال گذشته سازمان بين
   برای رفع تبعيض در قوانين کار به ایران مھلت داد2010

  :  نوشت88 دی 14ک در تاریخ سایت مردم

زندران که زمانی در تعيين قيمت فروش پارچه در کشور وضعيت کار در کارخانه نساجی ما
  .تر شده است  کارگر این واحد توليدی بحرانی300زد، با اعتصاب  حرف اول را می

 نفر از کارگران نساجی مازندران به دليل دریافت نکردن سه ماه از حقوق خود 300بيش از 
  .باردیگر دست از کار کشيدند

  ان در این کارخانه در جریان واگذاری این کارخانه به یکھای خبری، بحر براساس گزارش
 کارگر قراردادی این کارخانه 300شرکت خارجی ایجاد شده و اکنون نه تنھا به بيش از 

حقوقی پرداخت نشده است که نزدیک به یک ماه است از ورود تعداد قابل توجھی از 
  .شود ارد جلوگيری میکارگران قراردادی این کارخانه که بيش از ھزار کارگر د

اند كه اگر كارگران از اعتراض دست  ھا مدیران این شركت تھدید کرده براساس برخی گزارش
بكشند یك ماه از حقوق معوقه خود را دریافت می کنند اما درصورتی که به اعتراض ادامه 

  .دھند، اخراج خواھند شد

نداران به دليل دریافت نکردن تر در سوم آذرماه امسال کارگران کارخانه نساجی ماز پيش
  .چھار ماه از حقوق خود، در برابر این کارخانه تجمع کردند

کارگران نساجی مازندران در شرایطی به دریافت نکردن چندین ماه حقوق خود در دو ماه 
گذار ترک برای بازسازی این واحد توليدی، ورود  اند که وعده سرمایه اخير اعتراض کرده

  . شش ھزار کارگر تحقق نيافته است تغالآالت و اش ماشين

 ميليارد تومان اعتبار نياز 200استاندار مازندران اعالم کرده بود که احيای نساجی مازندران 
گذار ترک پرداخت   ميليارد تومان از طريق حساب ذخيره ارزی یک سرمايه120دارد که 

  .شود می

  . اول دولت به مازندران بوده استاحيای کارخانجات نساجی مازندران از مصوبات سفر دور

  .براساس قانون، تامين شغل، رفاه و مسكن شھروندان کشور برعھده دولت است

http://www.mardomak.net/news/print/sepah-gharargahe-saralah  

  مھلت سازمان جھانی کار

ھای کارگران نساجی مازندران، کارگران  پس از انتخابات ریاست جمھوری دھم تجمع
 کارگری کشور در  سازی اھواز از نمونه ھای اعتراض خابرات در شيراز و کارگران کارخانه لولهم



ھای تحقق نيافته دولت برای بھبود  اعتراض به دریافت نکردن حقوق معوقه خود و وعده
  .اوضاع معيشتی کارگران است

ی در ایران المللی کار از وضعيت کارگر این در شرایطی است که سال گذشته سازمان بين
  . برای رفع تبعيض در قوانين کار به ایران مھلت داد2010ابراز نگرانی کرد و تا سال 

دھد که قراردادھا را  ازسوی دیگر قراردادھای جدید وزارت کار به کارفرمایان اجازه می
  .که امنيت شغلی کارگر درنظر گرفته شود یافته اعالم کنند بدون آن صورت یک طرفه، پایان به

ر آستانه روز جھانی کارگر و پيش از انتخابات عليرضا محجوب، دبيرکل خانه کارگر به این د
طرفه اعتراض کرد و به کارگران ھشدار داد که به این موضوع واکنش نشان دھند  قرارداد یک
  .ھا بازتاب این واکنش است ھا و تجمع که اعتصاب

  ھای آخر نساجی نفس

مانشاه، صنايع نساجی خوی، فرنخ، مه نخ و نازنخ، نساجی سبالن، چيت ری، نساجی كر
ھای نساجی کشور ھستند که  مخمل، قزوین و کردستان و ابريشم كاشان از جمله کارخانه

  .کشند ھای آخر را می به دليل وجود مشکالت کارگری نفس

آالت فرسوده، نبود  اند که صنعت نساجی كشور به دليل وجود ماشين کارشناسان گفته
دولتی، محكوم به  ی و كمبود نقدینگی و مدیریت خالی از دانش دولتی و شبهور بھره

  .شكست است

 ميدان مارون 104روزانه حدود چھار ھزار بشکه نفت از چاه شماره 
 در حال نشت است 

ھم اکنون روزانه حدود چھار ھزار بشکه : : می نویسد 88 دی 15خبرگزاری مھردر تاریخ 
ان مارون در حال نشت است که شرکت ملى نفت با انجام  ميد104نفت از چاه شماره 

به گزارش مھر، آخرين وضعيت مھار .  روز آينده دارد30قصد مھار آن را تا » چاه نجات«عمليات 
 104 ميدان نفتى مارون نشان مى دھد شکستگى در جداره چاه شماره 104چاه شماره 

مسال و به دنبال آن فوران نفت و  مترى از دوم دى ماه ا680ميدان نفتى مارون در عمق 
نشت گاز طبيعي، آلودگى ھايى را در سطح منطقه و به ويژه رودخانه جراحى ايجاد کرده 

 مارون 104 فتح شرکت ملى حفارى ايران روى چاه شماره 69ھم اکنون دکل شماره . است
 در اين . مترى در حال انجام است680مستقر شده است و اقدامات براى مھار چاه در عمق 

باره مسووالن شرکت نفت پيش بينى مى کنند با اقداماتى ھمچون تزريق آب و سياالت در 
 تا 3500پيگيرى ھاى مھر حاکى از آن است که روزانه بين .  روز آينده مھار چاه انجام شود14

 مترى چاه در حال خروج از مخزن بوده که ادامه اين 500چھار ھزار بشکه نفت خام در عمق 
.  ممکن است باعث ايجاد آلودگى ھاى شديد نفتى در آب ھاى زيرزمينى منطقه شودروند

 سال است که در مدار بھره 35 مارون ھم اکنون نزديک به 104به گزارش مھر، چاه شماره 
بردارى قرار دارد و در اين مدت مديريت شرکت ملى مناطق نفت خيز جنوب ھيچ اقدامى 

 104فرسودگى جداره داخلى چاه شماره .  چاه نکرده استبراى بازسازى و ترميم اين حلقه
ميدان مارون عامل اصلى اين حادثه است اما مسووالن شرکت ملى نفت ايران سعى دارند 
رانش زمين و ايجاد گسل در سطح منطقه را به عنوان عوامل حادثه فوران نفت و گاز معرفى 

والن شرکت مناطق نفت خيز جنوب اما در روزھاى ابتدايى اين حادثه از سوى مسو. کنند
 ميدان نفتى مارون انجام نشد که 104اقدامات اوليه مناسبى براى مھار اوليه چاه شماره 

اين موضوع موجب شد پس از گذشت يک ھفته از ايجاد حادثه فشار موجود در مخزن رانش 
تعدد در ھايى را در سطح منطقه ايجاد کند که نتيجه اين رانش موجب ايجاد شکاف ھاى م

نفت خام و گاز )  شکاف50نزديک به (ھم اکنون نيز از اين شکاف ھا . اطراف چاه شده است
طبيعى در حال فوران است که براى جلوگيرى از مسموميت کارکنان اين چاه ھا آتش زده 

 مارون مستقر 104 فتح در سطح چاه شماره 69در حال حاضر دکل شماره . شده است
 فتح نيز در فاصله چند مترى 47 و 70مزمان دو دستگاه دکل حفارى شده است اما به طور ھ

 .چاه آسيب ديده مستقر شده اند
  پس از مباحث فراوان؛ 

 ھا موافقت كرد مجلس با تشكيل سازمان ھدفمندكردن يارانه



نمايندگان :   آمده است1388 دی ماه 15 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
ھا و بررسي  سالمي با وجود مخالفت به ايجاد سازمان ھدفمند كردن يارانهمجلس شوراي ا

  . پيشنھادات مكرر نمايندگان سرانجام با ايجاد اين سازمان موافقت كردند
 در جلسه علني روز سه شنبه پيشنھاد تشكيل سازمان  به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا

 80 راي موافق، 134دگان مطرح شده بود با ھا كه از سوي جمعي نماين ھدفمند كردن يارانه
  .  راي ممتنع تصويب شد12راي مخالف و 

  .  مطرح شد15گفتني است پيش از ارائه اين پيشنھاد حذف ماده 
ھا به دولت اجازه داده   اليحه ھدفمند كردن يارانه15براساس تصميم مجلس و با اصالح ماده 

اين قانون سازماني با ماھيت شركت دولتي شد ظرف مدت يك ماه پس از الزم االجرا شدن 
) امكانات، نيروي انساني و اعتبارات(ھا با استفاده منابع  به نام سازمان ھدفمند كردن يارانه

موجود جھت اجراي اين قانون با لحاظ برنامه ايجاد كرده يا با اصالح ساختار ادغام 
  . ھاي موجود تاسيس نمايد شركت

 مانند ساير 17 و 12بارات موضوع اين قانون از جمله مواد مجلس مقرر كرد وجوه و اعت
شود به جز اختيارات و مجوزھاي موضوع  ھاي دولتي در بودجه كل كشور منعكس مي شركت

 تغييردر سقف اعتبارات شركت در طول سال را با پيشنھاد 14 و 2اين قانون از جمله مواد 
  . باشد دولت و تصويب مجلس مجاز مي

شود عينا پس  مجاز شد وجوه حاصل از اجراي قانون را كه به خزانه واريز ميھمچنين دولت 
عنوان كمك صرفا جھت اجراي اھداف و تكاليف مقرر  از وصول به طور مستمر برداشت و به 

  . در اين قانون در اختيار سازمان قرار دھد تا برابر آن ھزينه كند
 پايان پيام

  : الریجانی
قاچاق و  ھا باعث رونق فقر،  كردن يارانهدقتی در اجرای ھدفمند بی

 شود  تورم می
رئيس مجلس :   آمده است1388 دی ماه 15 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
ھا نيازمند دقت دولت در  اجراي اليحه ھدفمند كردن يارانه: شوراي اسالمي تصريح كرد

  . وري خواھد شد اجراي درست آن موجب رونق اقتصادي و افزايش بھره
به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا، علي الريجاني رئيس مجلس شوراي اسالمي در جلسه 

ھا و اصالح مواد  علني امروز روز سه شنبه پس از پايان بررسي اليحه ھدفمند كردن يارانه
مورد نظر شوراي نگھبان در سخنان كوتاھي از رئيس كميسيون ويژه و نمايندگان مجلس 

  . بررسي اين اليحه تشكر كردبراي 
كميسيون ويژه نھايت تالش خودرا بكار بست تا آنچه به تصويب مجلس برسد : وي ادامه داد

  . در چارچوب قانون اساسي باشد و ھم روند اجراي كار را تسھيل کند
نمايندگان در تصويب اين اليحه دقت و عالقه خود را به كار : رئيس قوه مقننه يادآور شد

  . اي جامعه به تصويب برسد  تا اليحهگرفتند
اجراي : الريجاني با تاكيد بر اينكه اين اليحه مھم احتياج به دقت در اجرا دارد خاطرنشان كرد

درست اين اليحه سبب رونق اقتصادي و بھره وري كار خواھد شد و ظرافتي دارد كه بايد با 
  . دقت انجام شود

دقتي در اجراي اين اليحه موجب ركود در   بيرئيس مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه
دقتي در اجراي اين  بي: بخش كشاورزي، اقتصادي، توليد و صنعت خواھد شد تصريح كرد

  . قاچاق و تورم خواھد شد اليحه خداي نكرده باعث فقر، 
 پايان پيام

مصباحي مقدم در توضيح آخرين تغييرات اليحه ھدفمند كردن 
  : ھا يارانه

  دولت صددرصد محقق شده استھاي  خواسته
رئيس :   آمده است1388 دی ماه 15 ایلنا در تاریخ – به گزارش خبرگزاری کار ایران :ايلنا

ھا  كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي با اشاره به آخرين تغييرات اليحه ھدفمند كردن يارانه
ن قانون ھاي دولت به شكل صددرصد محقق شده است و اي در حال حاضر خواسته: گفت

  . شود بالفاصله پس از ابالغ اجرا مي
به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا، رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي كه در حاشيه 

در مصوبه امروز : جلسه علني روز سه شنبه در جمع خبرنگاران حضور يافته بود اظھار داشت
  . ز در آن صورت گرفتمجلس توافقات قبلي لحاظ شده و ھمچنين توافقات جديدي ني

در تايپ متن پيشنھادي امروز اليحه ھدفمند : غالمرضا مصباحي مقدم در ادامه يادآور شد
اشتباھا اضافه شده بود كه نمايندگان “ مديريت وجوه” ھا يكي دو مورد كلمه  كردن يارانه

  . ه دادندكننده به آن توجھي نكرده بودند و در لحظات آخر پيشنھادي حذف آن را ارائ امضا 
با وجود آنكه در حال حاضر خواسته دولت به شكل صددرصد تامين شده : وي تاكيد كرد

 بود كه با توجه آنكه شوراي نگھبان به اين 12است اما دولت بازھم خواستار حذف ماده 



  . ماده ايرادي نگرفته بود حذف آن امكان نداشت
شد   از سوي مجلس حذف مي12اده ھرچند درصورتي كه م: نماينده مردم تھران تصريح كرد
  . داد گرفت و آن را بر خالف قانون اساسي تشخيص مي شوراي نگھبان به آن ايراد مي
ھا افزوده شد كه به  سازماني به اليحه ھدفمند كردن يارانه: مصباحي مقدم خاطرنشان كرد

  . لحاظ قانون برنامه چھارم باشد تا نيازي به دو سوم راي مجلس نباشد
: كند، افزود  بيان اينكه تشكيالت اين سازمان را ھيات وزيران مشخص و تصويب ميوي با

  . تشكيالت اين سازمان توسط ھيات وزيران مشخص و تصويب خواھد شد
رئيس كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي در توضيح نحوه نظارت براين سازمان 

 8 و 7برعملكرد اين قانون در مورد ديوان محاسبات در اين قانون مكلف شده است كه : گفت
ً نظارت كند و ھمچنين نحوه نظارت نيز وجوه خارج از شمول است كه كامال ضابطه مند 11و 

  . است
ھا تاكيد شده  در متن مصوبه امروز اليحه ھدفمند كردن يارانه: اين نماينده مجلس اضافه كرد

  . است كه تغيير سقف با پيشنھاد دولت و موافقت مجلس باشد
از آنجايي كه در اين اليحه تاريخي براي اجرا : وي در رابطه با زمان اجرا اين اليحه تاكيد كرد

  . در نظر گرفته شده است بالفاصله پس از ابالغ اجرا خواھد شد
مصاحبي مقدم در پاسخ به سوال خبرنگاري در رابطه با ميزان تورم ناشي از اجراي اين 

ي از اجراي اين اليحه دو شكل است اول تغيير قيمت تورم ناش: اليحه خاطرنشان كرد
ھاي انرژي تاثيري مستقيم و غير مستقيم بر تورم دارد و موجب اضافه شدن يازده تا  حامل

  . شود پانزده درصد به تورم موجود منھاي كسري بودجه حاصل از درآمد دولت مي
ھا است و با وجود  هچرا كه بخشي از تورم موجود ناشي از كسري بودج: وي ادامه داد

  . درآمدھاي جديد دولت تا حد زيادي از اين تورم كاسته خواھد شد
نوع دوم تورم، تورم انتظاري است كه با اجراي اليحه : اين نماينده مجلس در پايان گفت

كند البته اثر افكار عمومي در اين زمينه به  ھا به تورم موجود اضافه مي ھدفمند كردن يارانه
توان اين تورم را كاھش و يا از وقوع آن جلوگيري كرد چون مدل  يت شود ميدرستي مدير

  . بيني تورم انتظاري وجود ندارد اقتصادي براي پيش
 پايان پيام

دليل عدم دريافت حقوق تجمع  کارگران شرکت کندلوس تنکابن به
 كردند

 تن از 40بيش از : ت  آمده اس1388 دی ماه 15 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
کارگران شرکت کندلوس تنکابن در اعتراض به وضعيت نامناسب خود در مقابل فرمانداری این 

  . شھر دست به تجمع زدند
ھای بيمه،  به گزارش ايلنا، عدم دریافت حقوق از چھار ماه پيش تاکنون، عدم تمدید دفترچه

علل این تجمع اعتراضی بوده ھای بی سرانجام مدیریت اين شرکت از مھمترین  و وعده
  . است

فرمانداری برای حل : باره به خبرنگار ايلنا گفت یکی از مسئولين فرمانداری تنکابن در این
دليل عدم ھمکاری  مشکالت کارگران این شرکت جلسات گوناگونی را برگزار کرده، اما به

  . ای در بر نداشت مدیریت شرکت این جلسات نتيجه
يل عدم پرداخت ماليات از چندی پيش از صدور توليدات به خارج از دل شرکت کندلوس به

ھای توليد مواد لبنی در تنکابن است که  ترین شرکت کندلوس یکی از بزرگ. کشور منع شد
  . کند بيش از ھشت سال است در این منطقه فعاليت می

 پايان پيام
  : يك فعال كارگري

 خط فقر مالك تعيين مزد نيست
به اعتقاد يك :   آمده است1388 دی ماه 15 ایلنا در تاریخ –اری کار ایران به گزارش خبرگز

فعال كارگري نبايد به جاي سبد ھزينه خانوار، مالك تعيين دستمزد كارگران را خط فقر قرار 
  . داد؛ زيرا خط فقر مالك تعيين مزد نيست

مطابق قانون كار : ا افزودجعفر عظيم زاده از اتحاديه آزاد كارگران ايران در گفت وگو با ايلن
  . سبد خانوار مالك تعيين دستمزد كارگران است

خط فقر به معناي رفع : وي با بيان اينكه ميان خط فقر و سبد خانوار تفاوت است افزود
نيازھاي اوليه خوراك و پوشاك انسانھاست اما سبد ھزينه خانوار شامل ھزينه نيازھايي يك 

  . زندگي شرافتمندانه است
 فعال كارگري با بيان اينكه ميان يك فرد محتاج و فقير با شخصي كه قادر به تامين اين

حتي در برترين : ھاي اوليه زندگي خود است تفاوت بسياري وجود دارد تاكيد كرد ھزينه
  . شرايط اقتصادي نبايد دستمزد كارگران را به مبني سبد ھزينه تامين كرد

كند،  كند مي ر براساس اقتضا و نيازھاي روز تغيير ميبه گفته عظيم زاده سبد ھزينه خانوا
چنانچه درگذشت شايد زندگي معمولي و شرافتمندانه افراد بدون يخچال، تلويزيون يا  

  . شود شد اما امروز بدون اين اقالم زندگي افراد دچار اخالل مي اتومبيل سواري برطرف مي



رھاي تعيين دستمز كارگران بطور شفاف ھرچند در قانون معيا: اين فعال كارگري يادآور شد
تواند باعث اجرا  اند اما مقايسه كردن دستمزدھا با خط از سوي صاحب نظران مي بيان شده

  . نشدن قانون شود
تواند  تعيين دستمزدھا بر اساس ھرگونه معياري خارج از قانون كار مي: عظيم زاده تاكيد كرد

  . اعتراض طرفين را به دنبال داشته باشد
 پايان پيام

  : عضو كميسيون اقتصادي مجلس
  ھزار تومان نباشد 400دستمزد كارگران كمتر از 

نماينده :    آمده است1388 دی ماه 15 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
كشد نبايد فقير  فالورجان در مجلس شوراي اسالمي با تاكيد بر اينكه كارگري كه زحمت مي

كند   ھزار تومان نيست بنابراين كارگري كه كار مي500نون خط فقر كمتر از اك: باشد،گفت
  . نبايد نصف يك آدم فقير درآمد داشته باشد

اي  سيد ناظر موسوي الرگاني درگفتگو با ايلنا با تاكيد بر اينكه دستمزد كارگران به اندازه
د كارگران ھمه ساله دستمز: شوند؛ گفت پايين است كه حتي فقير ھم محسوب نمي

 اشكال اساسي دارد اول اينكه ھمواره از حداقل خط فقر كمتر دريافت 2يابد اما  افزايش مي
  . شود ھا گران مي كنند و دوم آنكه قبل از دريافت اولين حقوق قيمت مي

آنھايي كه حداقل دستمزد : وي با اعالم اينكه بايد حداقل دستمزد آبرومندانه باشد گفت
 درصد يك آدم فقير، 50دانند كه پرداخت دستمزدي معادل  كنند آيا نمي ميكارگران را تعيين 

  . كنم كارگران را تحقير مي 
برند  نماينده فالورجان در مجلس با تاكيد بر اينكه در حال حاضر كارگران در سختي به سر مي

گيرند شرمنده خود و خانواده  ناگفته پيدا ست كه كارگران با اين حقوقي كه مي: گفت
  . ھايشان ھستند بنابراين بايد ھرچه سريعتر دستمزدھا تعديل شود

ھاي اقتصادي به ھيچ وجه  موسوي الرگاني با تاكيد بر اينكه در حال حاضر وضعيت بنگاه
بسياري از كارفرمايان با مشكل كمبود نقدينگي روبه رو ھستند و : خوب نيست،گفت

رويه و ركود   دارند كه به دليل واردات بياي بسياري ديگر انبارھاي پر ازكاالي توليد شده
  . اقتصادي بازار فروش را از دست داده اند

در حال حاضر مقادير قابل توجھي آھن از : رويه آھن چيني خبر داد و گفت وي از واردات بي
رو كرده  آالت با چالش جدي روبه چين وارد شده كه اقتصاد و اشتغال كشور رادر بخش آھن

  . است
با اين :  فالورجان با تاكيد بر اينكه ھمه مشكالت كار فرمايان را قبول داريم گفتنمايندده

  . توانيم از كارگر بخواھيم كه يك زندگي حداقل آبرومندانه نداشته باشد وجود نمي
به نظر :  ھزار تومان اعالم كرد گفت400وي حداقل دستمزد پيشنھادي براي سال آينده را 

  . ان ظلم آشكار به كارگران است ھزار توم400من كمتر از 
 تا 150ھاي اقتصادي حقوق  موسوي الرگاني با تاكيد بر اينكه در حال حاضر بسياري از بنگاه

مشكل در پرداخت است و اينكه نظارتي بر : دھند،گفت  ھزار تومان به كارگران مي200
ود به سر مشكالت كارگران وجود ندارد به ھمين دليل در بدترين كارگران شرايط موج

  . برند مي
 پايان پيام

  : رئيس كانون شوراھاي استان تھران
  خواھيم پرداخت89ھفته آينده به موضوع مزد 

ھفته آينده :   آمده است1388 دی ماه 15 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
اي نشست ماھانه كانون شوراھاي اسالمي كار استان تھران با ھويت برسري دستمزدھ

  . شود  در محل كارخانه كارتن ايران واقع در جاده ديم كرج برگزار مي89سال 
به گزارش ايلنا ناصر برھاني رئيس كانون شوراھاي اسالمي كار استان تھران با اعالم اين 

با توجه به نقش كليدي كانون استان تھران از مسووالن و ارشد وزارت كار نيز : مطلب گفت
  . سه دعوت كرده ايمبراي شركت در اين جل

اين فعال كارگر بيشتر از كارگران تھراني خواسته بود تا در خصوص موضوع دستمزدھاي 
  .  پيشنھادھاي خود را به اين كانون استاني ارجاع دھند88سال 

وي سه ھفته پيش در حاشيه جلسه كانون شوراھاي اسالمي كار محور شرق استان 
شد اعالم كرده بود كه با توجه به وضع اقتصادي كنوني، تھران كه دركارخانه اكباتان برگزار

ھاي گذشته از حساسيت بيشتري برخوردار   نسبت به سال89ھاي سال  موضوع دستمزد
  . است

برھاني با بيان اينكه جلسه ھفته آينده كانون شوراھاي استان تھران درتعيين خود 
تا در اين جلسه كميته فرد قرار است : درخواستي كارگران بسيار حايز اھميت است گفت
  . ھاي خود را مطرح كند استان تھران پس از بررسي نظر كارگران ديدگاه

امسال موضوع دستمزدھا براي كارگران بسيار حائز اھميت : اين فعال كارگري تاكيد كرد
است و به ھمين دليل نمانيدگان كارگري شركت كننده در جلسه تعيين مزدھا حق ندارند 



  .  از مزد درخواستي كارگران عدول كنندحتي يك لایر
 پايان پيام

  : وگو با ايلنا عوني درگفت
 وزيران تاكنون به نامه رئيس مجلس توجه نكرده است  ھيات

عضو پيشين :  آمده است1388 دی ماه 15 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
 1332ز ابتداي تاسيس يعني سال اين سازمان ا: مديره سازمان تامين اجتماعي گفت ھيات

اي اجتماعي و زير نظر وزارت كار و به صورت مستقل   تحت عنوان سازمان بيمه1352تا سال 
  . شد اداره مي

 سازمان تامين 1355 تا 1353از سال : وگو با خبرنگار ايلنا افزود عليرضا عوني درگفت
 ھم زير نظر وزارت 1383 تا 1355 اجتماعي زير نظر وزارت رفاه اجتماعي قرار گرفت و از سال

  . بھداشت بود
  .  ھم سازمان زير نظر وزارت رفاه و تامين اجتماعي قرار گرفت1383از سال : وي تصريح كرد

مديره سازمان  طبق اين قانون اعضاي ھيات:  قانون ساختار گفت17عوني با اشاره به ماده 
دولت يا شوراي  اجتماعي و تصويب ھياتتامين اجتماعي بايد به پيشنھاد وزير رفاه و تامين 

مديره غيرقانوني  عالي تامين اجتماعي تعيين شوند بنابراين نحوه انتخاب اعضاي فعلي ھيات
  . است

اي،  ھاي اقتصادي، حقوقي، بيمه مديره سازمان تامين اجتماعي تخصص عضو پيشين ھيات
ه تامين اجتماعي برشمرد و مدير ھاي مورد نياز در تركيب ھيات مالي و پزشكي را از تخصص

اي و مالي است و بھتر است كه مديرعامل  ھاي اقتصادي، بيمه اولويت با تخصص: افزود
  . فردي آشنا به مسائل اقتصادي باشد

عوني بركناري رئيس صندوق بازنشستگي كشوري از سوي مديرعامل سازمان تامين 
 اساسنامه فعلي سازمان تامين براساس: كرد و اظھار داشت اجتماعي را غيرقانوني عنوان

ھاي خدمات درماني،  اجتماعي كه طبق نامه رئيس مجلس غيرقانوني است، سازمان
  . بازنشستگي كشوري و بيمه روستائيان زير نظر تامين اجتماعي ھستند

كرد بايد تاكنون اساسنامه  وزيران به نامه رئيس مجلس توجه مي اگر ھيات: او تصريح كرد
ھاي بازنشستگي كشوري، بيمه روستائيان و  شدو صندوق اصالح ميتامين اجتماعي 

  . شدند ھاي سازمان تامين اجتماعي خارج مي سازمان خدمات درماني بايد از زيرمجموعه
 نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي رئيس شوراي عالي 17طبق ماده : عوني تصريح كرد

  . تامين اجتماعي بايد وزير رفاه باشد
ر فرض كنيم كه اساسنامه فعلي تامين اجتماعي فاقد اشكال قانوني باشد اگ: وي گفت

  . مديره اين صندوق است بازھم تغيير رئيس صندوق بازنشستگي كشوري از وظايف ھيات
مديره  طبق ھمين اساسنامه غيرقانوني تامين اجتماعي اعضاي ھيات: عوني افزود

مديره  دمات درماني بايد توسط ھياتھاي بازنشستگي كشوري، بيمه روستائيان و خ صندوق
ھا،مديرعامل را به  مديره اين صندوق سازمان تامين اجتماعي انتخاب شوند و ھيات

مديره تامين اجتماعي احكام  مديره تامين اجتماعي پيشنھادكندكه پس از تصويب ھيات ھيات
  . آنھا توسط مديرعامل سازمان تامين اجتماعي صادر شود

 پايان پيام
  : ه درگفت وگو با ايلنا دادخوا

 جلسه فوري شوراي عالي تامين اجتماعي را خواستاريم 
نماينده :   آمده است1388 دی ماه 15 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي اختيار : كارفرمايان در شوراي عالي تامين اجتماعي گفت
تگي را ندارد و اين كار فعال از اختيارات ھيات مديره تامين تعيين رئيس صندوق بازنشس

  . اجتماعي است
وگو با خبرنگار ايلنا با اظھار تاسف از وضعيت نابه سامان سازمان تامين  امير دادخواه درگفت

مشكالت مديريتي در اين سازمان به اوج خود رسيده است و بايد : اجتماعي اظھار داشت
  .  شودفكري اساسي براي حل آن

: وي خواستار تشكيل فوري جلسه شوراي عالي تامين اجتماعي شد و تصريح كرد
نمايندگان كارگري و كارفرمايي شورا در ابتداي ھفته جاري درخواست خود را براي تشكيل 

  . ھرچه زودتر جلسه شورا ارائه كرده اند
 30ديت آن و آينده با ادامه مشكل مديريتي درسازمان تامين اجتماعي موجو: او تاكيد كرد

  . ميليون عضو آن به خطر افتاده است
ھيات مديره و مديرعامل  ،  اعضاي شوراي عالي : گرايي شد و افزود دادخواه خواستار قانون

  . تامين اجتماعي بايد به قانون تن دھند و كسي خود را فراقانوني نداند
  پايان پيام

 کردند کارگران کارخانه لبنی کنلوس تجمع 
  



ھای لبنی کنلوس، کارگران اين کارخانه  ادامه روند اخراج کارگران کارخانه توليد فرآوردهبا 
نفر از کارگران اين 120سفير، بيش از سایت حکومتی به گزارش . دست به تجمع زدند

ھای  کارخانه در اعتراض به وضعيت نامناسب اقتصادی از يک سو و از سوی ديگر اخراج
خانه در تنکابن، دست به تجمع زدند و از مسئوالن خواستند تا درپی کارگران اين کار پي

عالوه بر رسيدگی به اين موضوع ھرچه سريعتر نسبت به پرداخت حقوق پرداخت نشده 
 .ھای الزم را به عمل آورند چھار ماھه گذشته خود مساعدت

  
  : رئيس كميسيون اجتماعي مجلس
  شود محصولي سركار خود حاضر نمي

:   آمده است1388 دی ماه 16 ایلنا در تاریخ –      به گزارش خبرگزاری کار ایران               
اي در اين كميسيون با حضور  امروز بعدازظھر جلسه: كميسيون اجتماعي مجلس گفت رئيس

وزير رفاه وتامين اجتماعي، مديرعامل سازمان تامين اجتماعي و رئيس ديوان محاسبات 
  . شود امين اجتماعي در آن مطرح ميبرگزار و مسائل مرتبط با ت
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي را به : وگو با خبرنگار ايلنا افزود سليمان جعفرزاده درگفت
  . دادگاه معرفي خواھيم كرد

كنيد ذبيحي مقصر نيست و اساسنامه تامين  وي در پاسخ به اين سوالي كه آيا فكر نمي
مجلس معتقد است كه ذبيحي به دليل غير : رداجتماعي است كه ايراد دارد، تصريح ك

  . قانوني بودن اساسنامه تامين اجتماعي بايد ازسمت خود استعفا دھد
جمھور مبني بر   نامه الريجاني رئيس مجلس به رئيس2نماينده ماكو در مجلس با اشاره به 

 تا رئيس مجلس از ما خواسته: غير قانوني بودن اساسنامه تامين اجتماعي تصريح كرد
  . تكليف اين نامه ھا را مشخص كنيم

در جلسه امروز درباره تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي، سازمان : جعفرزاده گفت
  . گيري خواھد شد ھاي تابعه راي بازنشستگي كشوري و شركت

خبرھا حاكي از اين است صادق محصولي : رئيس كميسيون اجتماعي مجلس تصريح كرد
 روز 5ن اجتماعي در اعتراض به مسائل مربوط به سازمان تامين اجتماعي وزير رفاه وتامي

شود و قھر كرده است كه اين موضوع شايد منجر به استعفاي  است كه سركار حاضر نمي
  . وي شود

جمھور و  شود مشايي، رئيس دفتر رئيس او در پاسخ به اين سوال كه آيا اينكه گفته مي
از اين مساله : كنند صحت دارد، افزود ز ذبيحي حمايت ميجمھور ا رحيمي، معاون اول رئيس

  . اطالعي ندارم
  پايان پيام

  تجمع کارگران ایران پویا 
 درحياط کارخانه ایران پویا تجمعی ازکارگران 16/10زچھارشنبه به گزارش کارگران ایران پویا ا

 نيزنھار 19/10ه شکل گرفت که دراعتراض به قطع اضافه کاریھا از یکماه پيش بود ازروزشنب
در روز تجمع آقای مھندس علی .قطع شده وساعت کار کارخانه به یک بعدازظھرکاھش یافته

محمدی درجمع کارگران حاضرشده واعالم کرده که فروش نداریم،بدھکاریم،کارگران پاسخ 
اگر پول نيست چرا به کارمندان اداری اضافه کاری می دھيد وتعداد آنھا کاھش پيدا :دادند
                                                                                  . کندنمی

  جعفرزاده به ايلنا خبر داد 
  محصولي به مجلس ھم نيامد

 :   آمده است1388 دی ماه 16 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
جلسه ديروز اين كميسيون طرح در: كميسيون اجتماعي شوراي اسالمي تصريح كرد رئيس

  . تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي راي آورد
كميسيون اجتماعي مجلس تصويب كرد : وگو با خبرنگار ايلنا افزود سليمان جعفرزاده درگفت

نامه داخلي مجلس، تخلفات مديرعامل سازمان تامين اجتماعي   آيين233كه براساس ماده 
  . به دادگاه ارسال مي شود

مسووالن ديوان محاسبات كه در جلسه ديروز حضور داشتند : نماينده ماكو در مجلس گفت
  . تخلفات مالي و غيرقانوني بودن اساسنامه سازمان تامين اجتماعي را تاييد كردند

جعفرزاده تاييد تخلفات صورت گرفته در سازمان تامين اجتماعي توسط ديوان محاسبات و 
ھاي  را بيانگر نگراني شديد مجلس و بررسي)  اجتماعيكميسيون(كميسيون تخصصي 

  . دقيق عنوان كرد
صورتجلسه ديروز براي امضاي نھايي رئيس : رئيس كميسيون اجتماعي مجلس بيان كرد

شود تا پرونده مديرعامل سازمان تامين اجتماعي به دادگاه ارسال  مجلس فرستاده مي
  . شود

 ديوان محاسبات حضور داشتند و محصولي، وزير در جلسه ديروز مسووالن: جعفرزاده گفت
رفاه و ذبيحي، مديرعامل سازمان تامين اجتماعي به مجلس نيامدند و فقط اعتمادزاده، 

  . مديره سازمان تامين اجتماعي در جلسه حضور داشت رئيس ھيات



اشت اعتمادزاده در دفاع از مديرعامل سازمان تامين اجتماعي حرفي براي گفتن ند: او افزود
  . كه اين بيانگر تاييد تخلفات ذبيحي است

جعفرزاده در پاسخ به اين سوال كه استعفاي محصولي جدي است يا يك ژست تبليغاتي 
اگر دولت به قانون تمكين كند و ھمانگونه كه محصولي قول داده بود : است، خاطرنشان كرد
وي ماندگار خواھد شد اما اگر ھاي تابعه وزارت رفاه را اصالح و ابالغ كند  اساسنامه سازمان

  . اين كار نشود احتمال استعفاي محصولي جدي خواھد شد
 جلسه ھيات دولت ھم شركت نكرده 2به گزارش ايلنا، گفته مي شود كه محصولي در 

وحتي دركارگروه مسكن دولت كه به رياست محمود احمدي نژاد برگزار شده نيز شركت 
موضوع استعفاي وزير رفاه و تامين اجتماعي را قوت نكرده است كه اين موارد مي تواند 

  .بخشد
  : کارگران شرکت کندلوس درگفتگو با ايلنا

  ما ضرر كرديم 
کارخانه :     آمده است1388 دی ماه 16 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 

در شمال توليدی کندلوس که زمانی از معتبرترین واحد ھای توليدی فراورده ھای لبنی 
  . شد کشور محسوب و عمده اقالم توليدی آن به خارج از کشور صادر می

در حال حاضر : تنی چند از کارگران کندلوس در مصاحبه اختصاصی با ایلنا در تنکاین گفتند
این شرکت با یکسری مسائل و مشکالتی مواجه شده که بيش از ھر چيزی کارگران آن 

  . متضرر می شوند
ان از جمله این مشکالت عدم تشکل شورای اسالمی کار ، و پرداخت نشدن به ادعاي كارگر

پاداش ھای ساليانه و خود داري اداره بيمه تامين اجتماعی عباس اباد از تمديد دفاتر بيمه 
  . کارگران است

ھاي  شود بدھی شرکت به سازمان تامين اجتماعي دليل تمديد نشدن دفترچه گفته مي
 در ماه ھای قبل ليست بيمه كارگران بدون واريز حق بيمه از بيمه است بطوري که حتی
  . شده است سوی کارفرما ارسال می

 كارگر خود و بدھي به 85كارخانه كندلوس به دليل تاخير چھار ماھه در پرداخت مطالبات 
سازمان تامين اجتماعي در حال حاضر یکی از واحد ھای صنعتی دارای بحران شناخته می 

  . شود 
ارخانه در شھرک صنعتی سلمانشھر در حوزه جغرافيایی فرمانداری شھرستان عباس این ک

آباد و از نظر اداره کار و امور اجتماعی در حال حاضر زیر نظر اداره کار شھرستان تنکابن قرار 
  . دارد 

کارگران كه در مورد شرایط کار خود از بی مھری مدیر عامل کارخانه نسبت به خود گله 
  . اند د تاكنون چند بار از روي ناچاري به فرمانداري نيز مراجعه كردهبسيار دارن
  پايان پيام

  
  / صبح امروز اتفاق افتاد/

 كارگر متروي ايستگاه 600تاخير شش ماھه دستمزد علت تجمع 
  صدر  پل

صبح امروز :    آمده است1388 دی ماه 16 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
صدر   تن از كارگران مشغول به كار در ايستگاه در دست احداث متروي پل600 – 500حدود 

  . تجمع كرده و دست از كار كشيدند
نزديك به سه سال است : يكي از كارگران معترض در محل تجمع به خبرنگار ایلنا،تاكيد كرد

دھند،   مي نفري را تشكيل800 كارگر مترو و عالوه بر كارگران افغاني كه يك جمعيت 500كه 
  . كشند و نزديك به شش ماه ھم حقوق دريافت نكردند براي احداث اين ايستگاه زحمت مي

ھا را در  به جاي دادن دستمزد كارگرھا، حق حساب بچه: او ھمراه با ساير معترضين افزود
  . كنند ھاي غير از مترو ھزينه مي پروژه

ي قرارداد خود از متن قرارداد خبر ندارند و  يك از كارگرھا زمان امضا ھيچ: اين كارگر ادامه داد
  . خوانند كارفرما با دست گذاشتن بر روي متن قرارداد، كارگر را براي امضاي قرارداد فرا مي

به گزارش خبرنگار ايلنا عبداللھي سرپرست كارگاه ايستگاه پل صدر نيز كه جز دريافت مجوز 
گويند نيست و  طور كه كارگرھا مي نآ: از متروي تھران تمايلي به مصاحبه نداشت، گفت
  . شود نھايت سه ماه از تعويق حقوق آنھا سپري مي

  . شود تا پايان ھفته مشكل آنھا حل مي: او افزود
  پايان پيام

  گزارش تکميلی 
  : پس از اعتراض كارگران ايستگاه صدر مترو 

  مسئوالن مترو دستور رسيدگی به مشکالت کارگران را صادر کردند 



صدر متروي تھران   نفر از كارگران ايستگاه پل600يري خبرنگار ايلنا در پي اعتراض حدود با پيگ
مسئوالن شركت مترو اعالم كردند كه به وضعيت اين كارگران تا پايان امروز رسيدگي 

  . شود مي
ھايي كه با مسئوالن شركت مترو برقرار شد، محسن  به گزارش خبرنگار ايلنا، طي تماس

مل مترو دستور رسيدگي به صورت وضعيت حقوق كارگران را صادر كرد و ھاشمی مديرعا
ھاي خود را  طي آن قرار شد كه مجري طرح، مشاور و پيمانكار به مترو خوانده شده و گزارش

  . ارائه دھد
مسئوالن مترو اعالم كردند كه چنانچه در گزارش ارائه شده از پيمانكار مشخص شود كه 

دستور بررسي و پرداخت ھر چه سريعتر حقوق معوقه كارگران را  ت،مترو به آنان بدھكار اس
  . دھيم مي

  پايان پيام
  : عضو كميسيون عمران مجلس

  دستمزد كارگران ربطي به اوضاع اقتصادي كشور ندارد
 نماينده خمين :   آمده است1388 دی ماه 16 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 

كند بايد حقوقي دريافت كنند  مي با تاكيد بر اينكه كارگري كه كار ميدر مجلس شوراي اسال
به كارگر ربطي ندارد كه اوضاع : اش را تامين كند گفت ھاي زندگي خود و خانواده  كه ھزينه

اقتصادي كشور چگونه است و كارفرما توان پرداخت حقوق و مزاياي كارگر را دارد يا ندارد 
اش دريافت  ھاي خود و خانواده كند حقوق پاسخگوي ھزينه  ميبلكه بايد در قبال كاري كه

  . كنند
محمد حسين مقيمي با تاكيد بر اينكه دستمزد دريافتي كارگران بايد تابع : به گزارش ايلنا

اگر قيمت كاالھاي و خدمات در كشور : شرايط روز و اوضاع اقتصادي جاري كشور باشد گفت
ھا را از  توان تاوان گراني قيمت ن نيز باال باشد و نميباالست بايد حقوق و دستمزد كارگرا

  . ترين اقشار جامعه يعني كارگران مطالبه كرد ضعيف
ھاي اقتصادي كشور  وي با اعالم اينكه درآمدھاي جاري كشور ناشي از توليد و ديگر فعاليت

ارگران توانيم انتظار داشته باشيم كه درآمد جاري كشور باال باشد اما ك نمي: است گفت
  . ھا را بگيرند و در محروميت باشند حداقل

كنيم كارفرمايان توان پرداخت دستمزد  عضو كميسيون عمران در پاسخ به اينكه گمان مي
به كارگران چه ربطي دارد كه كارفرما توان پرداخت دارد : باالي كارگران را داشته باشند گفت

  . لت بدھديا ندارد، پاسخ اين سئوال را بايد مسووالن و دو
ترين  ھاي مسووالن را ضعيف كجاي دنيا رسم بر اين است كه تاوان سياستگذاري: گفت.... 

دھد،  رويه را مي چه كسي مجوز واردات بي:  گفت. ...ان بپردازندفرد جامعه يعني كارگر
كيفيت چگونه و با چه مجوزي وارد كشور مي شود، قيمت مواد اوليه چرا  كاالھاي بي
  . ابد و دھھا سوال ديگر وجود دارد كه پاسخ ھمگي آنھا در عملكرد دولت استافزايش مي ي

ھاي  وي با تاكيد بر اينكه يه جاي پايين نگه داشتن دستمزد كارگران بھتر است در سياست
اگر توليد مشكل دارد مشكالت را بررسي و معضالت را  : اقتصادي تجديد نظر شود گفت

ھا، راھكارھايي را دنبال كنيم كه به افزايش توليد و  تگذاريبرطرف كنيم و با تجديد در سياس
  . درآمد منجر شود

مقيمي با تاكيد بر اينكه اگر توليد و فروش محصول نھايي باال برود درآمد نيز باال مي رود 
يك معادله ساده حكايت از آن دارد مشكل اقتصاد را حل و حقوق كارگران را نيز واقعي : گفت

ه بھانه مشكل اقتصادي، قشر عظيم كارگران كشور را در محروميت قرار كنيم نه آنكه ب
  . دھيم

  پايان پيام
  : مسوول كميته مزد استان تھران

  شود ھا تا بھمن مشخص مي شاخص ھزينه
رئيس كميته :   آمده است1388 دی ماه 16 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 

احتمال قوي تا بھمن ماه در خصوص : استان تھران گفتمزد كانون شوراھاي اسالمي كار 
  . رسيم  به جمع بندي مي89مبلغ مزد سال 

اكبر عيوضي در گفت و گو با ايلنا، گفت كه در حال حاضر تشكل متبوعش درحال جمع آوري 
  . ھاي ھزينه كاالھاي ضروري در استان تھران است شاخص

ه شوراھاي اسالمي كار استان تھران به  گان10به گفته عيوضي به ھمين اساس محورھاي 
  . جمع آوري اقدام ضروري مشغول ھستند

ھاي سبد ھزينه را در  عالوه بر اين، كانون استان تھران در نظر دارد تا مشخص: وي افزود
  . سراسر كشور جمع آوري كند

 به گفته مسوول شوراي اسالمي كار مجور شرق استان تھران اين جمع آوري با ھدف تعيين
  . شود تقريبي بھاي سبد ھزينه خانوار در تھران و سراسر كشور انجام مي

وي با بيان اينكه به احتمال قوي تكليف سبد ھزينه خانوار تھران و ساير استانھا تا بھمن ماه 
اين اقدام در جھت كمك به نمايندگان كارگري كه در جلسات تعيين : شود گفت مشخص مي



  . گيرد كنند؛ صورت مي ركت مي شوراي عالي كار ش9مزد سال 
 به دليل وضعيت اقتصادي كنوني براي 88موضوع دستمزدھاي سال : عيوضي يادآور شد

  . كارگران بسيار حايز اھميت است
  پايان پيام

  :نامه بدون شرح 
  نژاد عنوان شد؛  اي به احمدي طي نامه

  درخواست مساعدت براي حل مشكالت كارگران
 ھادي رضازاده، :   آمده است1388 دی ماه 16 ایلنا در تاریخ –یران به گزارش خبرگزاری کار ا

اي  كشور در نامه دبيراجرايي خانه كارگر ورامين با بيان مشكالت جامعه كارگري
  . نژاد براي حل اين مشكالت شد جمھورخواستار مساعدت احمدي رئيس به

  : به گزارش ايلنا، متن اين نامه به شرح ذيل است
 امين سالگي انقالب اسالمي  نژاد اين روزھا در روزھاي پاياني سي كتر احمديجناب آقاي د
بد نيست كه به گذشته گذركنيم و به ياد بياوريم كه انقالب ماحاصل حاكميت . قرار داريم

به ياد بياوريم كه انقالب، انقالب مستضعفان بود وگرنه چه . نشينان بود نشينان بر كاخ كوخ
حتما حضرتعالي به ياد داريد كه انقالب ما انقالب رفع تبعيض و . ت بودنيازي به تغيير حكوم

ايجاد عدالت و انصاف در جامعه بودكه اين موارد از شعارھاي ھميشگي حضرتعالي 
ترين اقشار   ساله را ورق بزنيم و جايگاه يكي از اصيل30اگر صفحات اين كارنامه . باشد مي

ھاي  عني كارگران را بررسي كنيم متاسفانه به واقعيتتاثيرگذار در انقالب و استمرار آن ي
  . رسيم تلخي مي

نژادكارگران در طول انقالب با اعتصابات و مبارزه، رژيم ستمگر و ظالم  جناب آقاي دكتر احمدي
ايم كه اگر اعتصاب كارگران  شاھنشاھي را سرنگون كردند، بارھا از زبان بزرگان نظام شنيده

 سال جنگ ھم 8اين كارگران در طول . رسيد  انقالب به پيروزي نميپااليشگاه نفت بود اين
در صف اول دفاع از سرزمين اسالمي ايران ايستادند و ھم در سنگر توليد به خدمت 

 سال دفاع مقدس ايثار كردند و قبول نمودند كه به خاطر شرايط 8كارگران در طول . پرداختند
  . موجود افزايش دستمزد نداشته باشند

ھا را  ھاي مختلف ھمراه شدند و انواع سختي جمھور، كارگران با دولت ب آقاي رئيسجنا
اما متاسفانه تاكنون به . تحمل كردند تا شايد درآينده توسط مديران جامعه جبران شود

  . ھاي بعد از جنگ توجھي نشده است ھا آنھا در دولت خيلي از خواسته
شيد كه جامعه كارگري و مستمربگيران با نژاد، مستحضر مي جناب آقاي دكتر احمدي

باشند كه متاسفانه اين جمعيت   ميليون نفر مي28سازمان تامين اجتماعي جمعيتي بالغ بر 
باشند كه اينجانب برخي از اين مشكالت خدمت حضرتعالي عرض  داراي مشكالت زيادي مي

  . نماييد نمايم كه انشاءهللا حضرتعالي اين موارد را پيگيري مي مي
 ھزار 263باشد، امروز حداقل حقوق كارگران  لين مساله مربوط به دستمزد شاغلين مياو

ھاي زندگي خود را تامين كنند اين در حالي  باشد و آنھا بايد با اين پول ھزينه تومان مي
ھا و  ھاي خصوصي و يا آموزشگاه مانند بعضي از شركت(ھاي متعددي  است كه در بخش

اين در . كنند ھمين حقوق را ھم دريافت نمي) كارگر ھاي  خانمھا و بسياري از داروخانه
وضعيتي ھست كه متوسط ھزينه خانوار بيشتر از اين رقم بر اساس آمارھاي موجود است، 

باشد و  ھاي زندگي آنھا كمتر مي متاسفانه امروز شاھد آن ھستيم درآمد كارگران از ھزينه
آيا با . ز نيازھاي خانواده خود را برآورده سازدتواند بسياري ا به ھمين دليل يك كارگر نمي

  . ھاي مسكن، درمان، آموزش، خوراك و پوشاك را تامين كرد شود ھزينه  ھزار تومان مي263
جمھور آنچنان بر طبقات ضعيف و مزدبگير فشار آمده است كه امروز سالمت  آقاي رئيس

  . ھا دچار تھديد شده است روحي و جسمي خانواده
باشد كه متاسفانه جامعه كارگري را دچار نگراني كرده  له اصالح قانون كار ميدومين مسا

اي از افراد كابينه دولت معتقدند كه اين قانون مخل  متاسفانه امروز عده. است
البته در گذشته نيز چنين مواردي (باشد  گذاري و ايجاد اشتغال و توليد دركشور مي سرمايه

  . نمايم رد بنده توضيحاتي ارائه ميكه در اين مو) نيز وجود داشته
 نفر را از شمول قانون كار خارج كنيم يك ميليون شغل 5ھا زير  يك روز گفتند اگر كارگاه) الف

ھاي ايجاد شده به خاطر اين  متاسفانه ھيچكس نتوانست آماري از شغل. شود ايجاد مي
  . قانون را ارائه دھد

د، آيا حضرتعالي اطالع داريد چه تعداد شغل ايجاد شو در بنادر آزاد قانون كار اجرا نمي) ب
  . گرديده است

شود، آيا مشكل  يك روزي گفتند اگر كارگران قراردادي شوند مشكل اقتصادكشور حل مي) ج
  اقتصاد حل شد؟ 

نژاد باور بفرماييد مشكل اشتغال ما و مشكل اقتصاد و  جناب آقاي دكتر احمدي
وجو كرد، مشكل  مشكل را در جاي ديگري بايد جستگذاري ما قانون كار نيست  سرمايه

محصولي و اقتصاد  وضعيت اقتصادي ھست اقتصاد معيشتي و اقتصاد بنكداري، اقتصاد تك
كند اينھا  وارداتي ھست، اينھا ھستند كه در واقع ناامني شغلي را براي كارگر فراھم مي



به . گذاري نداشته باشد يهدار رغبتي براي سرما شوند سرمايه مواردي ھستند كه باعث مي
بيند قيمت تمام شده يك كاالي وارداتي كمتر از قيمت  گذار مي عنوان مثال وقتي سرمايه

  . ماند باشد آيا رغبتي براي توليد مي توليد آن كاال در داخل كشور مي
باشد، ھمانگونه كه حضرتعالي نيز  مساله سوم مربوط به سازمان تامين اجتماعي مي

 ميليارد تومان از 2500اشيد مجلس شوراي اسالمي مصوب كرد دولت مبلغ ب مستحضر مي
ھاي دولتي را به تامين اجتماعي بدھد تا با اين مبلغ دستمزد مستمربگيران  سھام شركت

افزايش يابد و دولت محترم نيز قبول كرد و آن را مصوب نمود اما متاسفانه تاكنون فقط مبلغ 
ابرات به سازمان تامين اجتماعي پرداخت گرديد ولي از ھزار ميليارد از سھام شركت مخ

مانده تاكنون خبري نشده است كه خواھشمنديم ترتيبي اتخاذ فرماييد تا   ميليارد باقي1500
  . مابقي اين پول به سازمان تامين اجتماعي پرداخت گردد

 و باشد  مي1388باشيد اين مصوبه مجلس براي سال  البته حضرتعالي نيز مستحضر مي
  . انديشد  بي1389اي براي سال  اميدواريم ھيات دولت محترم چاره

باشد، كه متاسفانه تاكنون سھام عدالت  مساله چھارم، مساله سھام عدالت كارگران مي
كارگران پرداخت نگرديده است و اميدواريم كه حضرتعالي دستورات الزم را جھت پيگيري اين 

  . مورد صادر فرماييد
دانيم حضرتعالي قلبا به  جمھور، الزم ھست اين نكته را يادآور شوم، مي جناب آقاي رئيس

باشيم ھمين موارد سبب گرديد تا  فكر فقرا ھستيد و منكر دلسوزي حضرتعالي نيز نمي
  . اينجانب اين نامه را براي حضرتعالي بنويسم

  . اميدواريم حضرتعالي مسائل فوق را پيگيري نماييد
  پايان پيام

  : خ داددر اصفھان ر
   کارگر بر اثر ريزش زمين2مرگ 

دو کارگر پيمانکار :   آمده است1388 دی ماه 16 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
پروژه آب و فاضالب ميدان عتيق اصفھان که در اثر ریزش خاک در قسمت ھایی از این پروژه 

  . ت گرفته جان خود را از دست دادنددر زیر آوار باقی مانده بودند، عليرغم تالش ھای صور
به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفھان، روز گذشته قسمت ھایی از خاک منطقه حفاري دچار 

ریزش شده بود و دو تن از کارگران در زیر آوار باقی مانده بودند که تالش پرسنل آتش 
  . نتيجه ماندنشانی، شھرداری اصفھان و آبفای استان برای نجات جان این کارگران بی 

  . شرکت آب و فاضالب استان اصفھان در این زمينه توضيحات منتشر کرد
كارگران اين شركت زير نظر : در توضيحات شركت آب و فاضالب استان اصفھان آمده است

ھاي  پيمانكار و در راستاي درخواست شھرداري اصفھان مبني بر ھمكاري تمامي شركت
سات موجود در ميدان عتيق مشغول جابجا كردن کلکتور خدماتي براي جابجايي تمامي تأسي

  . اصلی ھدايت فاضالب بودند كه اين اتفاق افتاد
به گفته شركت آب و فاضالب استان اصفھان وجود الیه ھای شن در ميان الیه ھای رسی و 
بافت خاص خاک این منطقه حفاري که ریزشی و از نوع آبرفت است در بروز اين حادثه منجر 

  . است ت كارگران پيمانکار دخيل بودهبه فو
ھای ملي تاريخ ايران  ترين پروژه پروژه ميدان عتيق اصفھان که برخی آن را یکی از بزرگ

سبز «یا » ميدان کھنه«نامند، در یکی از ميادین مھم اصفھان یعنی ميدان عتيق که به  می
  . نيز شھرت دارد، در حال اجراست» ميدان

  پايان پيام
  ھا اي وزارت رفاه درھدفمندكردن يارانه نقش حاشيه

با تعيين تكليف :   آمده است1388 دی ماه 16 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
 نقش وزارت رفاه و تامين اجتماعي دراجراي اين ،ھا در مجلس اليحه ھدفمند كردن يارانه

  . طرح به حداقل ممكن كاھش يافت
ھا نقش كليدي  د وزارت رفاه و تامين اجتماعي در ھدفمند كردن اليحهبه گزارش ايلنا، قرار بو

  . و محوري داشته باشد اما مجلس ديروز اين نقش را كمرنگ كرد
پيش از اين در اليحه ارسالي دولت به مجلس تصريح شده بود كه سازمان ھدفمند كردن 

عي ايجاد شعب وزارت ھايي باشدكه اين كار به نو ھا در سراسر كشور داراي شعبه يارانه
در سراسركشور بود اما نمايندگان مجلس ديروز تصويب كردند كه  رفاه و تامين اجتماعي 

ھا بدون شعبه باشد و فقط يك اداره مركزي در تھران داشته  سازمان ھدفمند كردن يارانه
  . باشد

قتصاد و ھا از وزارت ا ھمچنين دولت در تركيب مجمع عمومي سازمان ھدفمند كردن يارانه
جمھور  ريزي و نظارت راھبردي رئيس دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامه

نام برده بود اما در تركيب جديد آن كه مورد تصويب مجلس قرارگرفت وزارت راه و ترابري، 
فه وزارت نفت، وزارت نيرو، وزارت صنايع و معادن، وزارت جھاد كشاورزي نيز به اين تركيب اضا

  . اند شده
ھا توسط وزارت رفاه  نامه نحوه تشكيل سازمان ھدفمند كردن يارانه در عين حال قرار بودآيين



وزيران ارائه شود اما  و تامين اجتماعي و وزارت اقتصاد و دارايي تھيه و براي تصويب به ھيات
ھا شامل  هنمايندگان مردم درخانه ملت مقرركردند كه اساسنامه سازمان ھدفمندكردن ياران

ريزي و نظارت  اركان، وظايف و اختيارات توسط وزارت اقتصاد و دارايي و معاونت برنامه
وزيران ارائه شود كه اين موضوع  جمھورتھيه و براي تصويب به ھيات راھبردي رئيس

كاري وزارت رفاه و تامين اجتماعي دررايزني با نمايندگان مجلس  تواندبه نوعي بيانگر كم مي
  . شودارزيابي

  پایان پيام 
  : دبير اجرايي خانه كارگر ايالم

 ھا بيكارند  درصد ايالمي15كم  دست
يك فعال كارگري :   آمده است1388 دی ماه 16 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 

اگر بيكاران ھمگي در مراكز :  درصد است؛ گفت15با اعالم اينكه ميزان بيكراي در ايالم باالي 
  . نام كنند ميزان بيكاري بسيار بيشتر از اينھاست مربوطه ثبت

: علي غياثي در گفتگو با ايلنا با تاكيد بر اينكه ميزان بيكاري در استان ايالم باالست، گفت
ايالم استاني محروم است كه به صنعت و كشاورزي آن توجه الزم نشده به ھمين دليل 

  . ميزان بيكاري در آن باالست
در :  درصد اعالم شده است؛ گفت12تقاد از اينكه نرخ بيكاري در ايالم وي با ان
 درصد است البته اگر مالك افرادي باشد كه به 15ترين حالت، ميزان بيكاري  بينانه خوش

نام كنند ميزان  اند و چنانچه قرار باشد ھمه بيكاران ايالمي ثبت نام كرده عنوان بيكار ثبت
  . واھد رفت درصد فراتر خ15بيكاري از 

اين فعال كارگري با اعالم اينكه بيكاران ايالمي تجربه، تخصص و توان الزم را براي اجراي 
تجربه يا ناكارآمد بودن  اگر دليل ميزان بيكاري باال، غير متخصص، بي: مشاغل دارند گفت
  . پذيريم زيرا واقعيت حاكي از توانمندي بيكاران ايالمي است مطرح شود نمي
نبود امنيت شغلي نيروي كار، انعقاد :  بحران ايالم را تشريح كرد و گفتوي مشكالت

قراردادھاي موقت كار، نبود بيمه در بسياري از واحدھا به دليل مخالفت مديران و كارفرمايان، 
ھاي پيمانكاري تامين نيروي انساني كه عامل اول تضييع حقوق كارگران  وجود شركت

سياري عوامل ديگر باعث مشكالت حال حاضر كارگران ھستند، نبود خدمات درماني و ب
  . است

وي با تاكيد بر اينكه اگرچه ايالم استاني محروم است اما قابليت رشد و توسعه را دارد 
توان صنايع پتروشيمي را در  اين استان در مسير انتقال گاز كشور قرار دارد بنابراين مي: گفت

تاني بودن منطقه، امكان ايجاد كارخانه سيمان وجود آن تعريف و اجرا كرد، با توجه به كوھس
توان از  دارد، واحدھاي كوچك خدماتي و توليدي نيز با فرھنگ مردمي ھمخواني دارد كه مي

  . آن طريق به اشتغالزايي و اقتصاد ايالم رونق داد
امروزه مشكل اصلي : غياثي تورم و گراني را ناشي از توقف گردش مالي دانست و گفت

. ھاي كارگري و كارفرمايي واردات است زيرا عامل اصلي ركود صنعت و  در حوزهكشور
كيفيت چيني است  اشتغال كشور، وجود كاالھاي وارداتي به ويژه از نوع ارزان قيمت و بي

  . رود ھرچه سريعتر با واردات برخورد شود بنابراين انتظار مي
امروزه : نقاط محروم بيشتر باشد گفتوي با اعالم اينكه بايد توجه دولته و مسووالن به 

معضل اصلي كشور مھاجرت است بنابراين بايد شرايطي به وجود آورد كه اگر ھم مھاجرتي 
  . گيرد از شھرھا به روستاھا و مناطق محروم باشد صورت مي
   پايان پيام

   ...ميليارد تومان خرج فوتبال شد اما  400از پول محرومان  
رئيس اسبق فدراسيون فوتبال دوشنبه :  آمده است 88دی 16 تاریخ به نوشته آفتاب یزد در

بنده چھار سال و اندي رئـيـس فـدراسـيـون فوتبال : گفت 90شب در برنامه زنده تلويزيوني 
  بودم و در اين مدت

ھمواره بر استقالل فدراسيون تاكيد كردم و آن زمان ھمه اذعان داشتند كه در اين راه موفق 
المللي را حفظ كنيم و تحت ھيچ شرايطي اجازه  ه سعي داشتيم قوانين بينھموار. بوديم
حتي تھديد ھم شدم، به دادگاه و كالنتري ھم . ام كسي در كار فدراسيون دخالت كند نداده

اي با ھيچ كس انجام نداده و استقالل  رفتم، اما خوشحالم كه در آن زمان ھيچ معامله
در آن مقطع برخوردھايي را با مسئوالن : ان افزودمحمد دادك. فدراسيون را حفظ كردم

من خودم بعد از جلسه مجمعي كه قبل از جام جھاني بود، . سازمان تربيت بدني داشتيم
رئيس سازمان تربيت > آبادي محمد علي<آن زمان . گفتم كه ديگر در فدراسيون نخواھم بود

فت كه اگر دادكان برود ما از يك ھاي تلويزيوني شبكه يك گ بدني با حضور در يكي از برنامه
آن زمان، او قول حضور تيم ايران . كنيم تر در راس فدراسيون فوتبال استفاده مي نيروي جوان

ھايي كه داشتيم باز ھم قول  االن با پسرفت. تيم دنيا را به مردم داد 4  در ميان يكي از
ھا به ھمين روند ادامه  زيكنم اگر تا شروع با دھند و فكر مي سومي المپيك آسيايي را مي
اين مسئوالن سازمان تربيت بدني در دولت دھم بودند كه . دھيم، به جايگاه دھم برسيم

داوري را . مشكالتي را بين تعامل فدراسيون فوتبال با سازمان تربيت بدني ايجاد كردند



را > سيھاي پار ستاره<حتي آرم . دادند كرديم اما آنھا دستور به بخشش او مي محروم مي
براي درج در روي پيراھن تيم ملي انتخاب كرديم كه در وزارت علوم تاييد شد و به يكي ديگر 

روز مانده به  10اين موضوع را به فيفا ھم اعالم كرده بوديم، اما . ھا ھم رفت از وزارتخانه
زمان آن : دادكان ادامه داد. خواست كه اين آرم بايد تغيير كند مسابقات، سازمان از ما مي

ھيچ تعاملي بين فدراسيون و سازمان تربيت بدني وجود نداشت و اين عدم تعامل از جانب 
خواستند در  من براي آنھا ھمواره احترام قائل بودم، اما آنھا مي. شد ھا شروع مي سازماني

دانم نزول جايگاه به چه معناست و چرا رئيس  من نمي. فدراسيون فوتبال، رئيس شوند
آبادي خودش تالش كرد رئيس  دارد رئيس فدراسيون فوتبال ھم باشد؟ عليسازمان دوست 

شود كه فيفا با آن مخالفت كرد و در نھايت كفاشيان را روانه ميدان ساخت كه البته او ھم 
خواستند فدراسيون فوتبال را بگيرند  آنھا مي. خودش بود، چرا كه كامال وي را در اختيارداشت

 من روشن  ھدفشان تخريب بود، اما سابقه.  به اينجا برسانندو وضعيت فوتبال مملكت را
. ام دانند قبل از انقالب ھمبا ھمين شرايط اجتماعي و اخالقي زندگي كرده است و ھمه مي

ملي  كنم تيم فكر مي: گفت 2006دادكان با اشاره به حضور ايران در مسابقات جام جھاني 
با حريف مساوي  67بازي تا دقيقه  3 ما در ھر .ھاي خوبي انجام داد در آن مسابقات، بازي

ھايي به  متاسفانه ناكارشناس. ھا را بگويد بوديم، اما يك كارشناس نيامد كه واقعيت
آنھا انتظار داشتند ايران تيم پرتغال را . كردند آمدند و تخريب مي ھاي تلويزيوني مي برنامه
آيند و بگويند كه چرا به بحرين،  نميشد ما چنين كاري كنيم؟ پس چرا حاال  مگر مي. ببرد

آن زمان شرافت ملي زيرسوال رفت كه به پرتغال باختيم، . بازيم مي... كويت، قطر، اردن و 
رود؟ در آن زمان  بازيم، شرافت ملي زير سوال نمي  مي  دو آسيا ھاي درجه اما حاال كه به تيم

د بگويد تيم ملي بايد ببرد چرا ھم من تاكيد داشتم كه رئيس سازمان تربيت بدني حق ندار
 شفافيت حساب و  دادكان درباره.  وظايف او مسائل كالن ورزش و ھدايت آن است كه حيطه

زماني كه فدراسيون فوتبال را شسته و رُفته : ھاي مالي فدراسيون خود نيز تصريح كرد كتاب
ميليارد تومان در  6به از مدير قبلي تحويل گرفتم ، به اضافه پول مسابقات جام جھاني نزديك 

ھاي مردمي را ھم براي  ما البته كمك. حسابش پول بود، كارھاي زيادي انجام داديم
ما .  فدراسيون فوتبال بود ھا به عھده پيشرفت كار جذب كرديم، اما بخش عظيمي از ھزينه

كرديم كه  ھاي عاشق را ھم پيدا مي  داشتيم و البته آدم در بخش اقتصادي برنامه
توانند چنين  در دوره كنوني ھم اگر مشكلي ھست، مي. واستند به فوتبال كمك كنندخ مي
ھاي اقتصادي  ھاي مردمي به بخش اگر به زعم برخي، ورود كمك. ھايي را پيدا كنند آدم

ميليارد  10فدراسيون كاري نيمه سازمان يافته بوده است، اكنون كه اصال سازماني نداريم و 
من تيم ملي نه تنھا توانست به مسابقات جام جھاني راه يابد بلكه در در دوره . بدھي داريم

رئيس اسبق فدراسيون . ھاي آسيايي پوسان كره جنوبي ھم قھرمان آسيا شديم بازي
مسئوالن پيشين ورزش كشور در آن زمان به دليل عدم راھيابي تيم ملي به : فوتبال گفت

د، اما امروز كه به بحرين، قطر، كويت و مرحله بعدي جام جھاني از مردم عذرخواھي كردن
ھا  آيا شكست برابر اين تيم. بازيم بايد ھر روز اينجا باشند و از مردم پوزش بخواھند اردن مي

ميليارد تومان  400خواھند؟ چرا فوتبالي كه ساالنه در آن  فاجعه نيست؟ پس چرا عذري نمي
ـمـال اسـت و پـول منطقه محروم ال اين پول بـيـت.  ندارد شود، ھيچ خروجي ھزينه مي

شود و بدون ھدف و برنامه در فوتبال تزريق  سيستان و بلوچستان است كه گرفته مي
: انتخاب سـرمـربـي تـيـم مـلـي نـيز تاكيد كرد  به گزارش ايسنا، وي درباره .شود مي

يم؟ ما قطبي ھايش آورد احترام است اما آيا او را به خاطر توانايي شخصيت قطبي برايم قابل
قطبي ديگر محبوبيتي . را آورديم كه محبوبيتش تمام شود و سپس به خارج از كشور برگردد

آنھا دنبال اين ھستند كه صبح به قطبي بگويند برو و ديگرتو را . در ميان مردم ندارد
پول :  نبود پاكي در فوتبال كشور و داليلش توضيح داد وي ھمچنين درباره. خواھيم نمي

بازيكني كه دستمزد چنداني نداشته به يكباره . ن عامل ناپاكي فوتبال ما شده استمھمتري
ميليون تومان  25سال سابقه در اين مدت  25گيرد، اما يك معلم با  ميليون تومان مي 400

دھند كه شايد خودش ھم  ميليون تومان پول مي 300يا اينكه به برخي مربيان . نگرفته است
ھايي است كه به مربيان  اين چه پول. ارزد ميليون تومان بيشتر نمي 40قبول داشته باشد 

المال است و مردم  كنيم؟ اين پول بيت نفر را در يك نيم فصل بركنار مي 12دھيم و  مي
 .صاحب آن ھستند

کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکلھای ” جالل حسينی عضو
 در گفتگو با راديو ندا ” کارگری

در ايران تشکلھای ” :  از خانواده کارگران زندانی نيشکر ھفت تپه گفتدر مورد حمايت
به ھمين . کارگری اساسنامه اش از پيش تدوين شده و از سوی وزرات کار ابالغ می شود

صندوقی که بتواند از موقعيت کارگران و از . دليل اجازه ايجاد صندوقھای کارگری را نميدھند
ين دليل ما در صدد ايجاد تشکلھای مستقل کارگری به ھم. اعتصاباتشان حمايت بکند

ما کارگران که . ھستيم که خود تدوين کننده اساسنامه باشند و خود تصميم گيرنده باشند



با دستمزد ناچيزی کار ميکنيم در اين مورد صندوقی نداريم که از کارگران زندانی يا از کارگران 
و اضافه کرد که در صدد ھستند ” .ايت بشودبيکار يا از کارگرانی که مشکل خاصی دارند حم

  .که ھر کارگر با اختصاص يک روز حقوقش بدنبال حل اين مشکل باشند و اين را تداوم دھند

در ايران قانون کاری که ” : وی در مورد ارائه مشاوره رايگان به کارگران اخراجی و بيکار گفت 
کار بين المللی مطابقت ندارد اما خود حاکم است با وجود اينکه نارسايی دارد و با قوانين 

. ھمين قانون ھم که در ايران تدوين شده متاسفانه پايمال ميشود و قدرت اجرائی ندارد
اينھا . برای مثال ما اينجا ھيئت ھای سه جانبه داريم؛ ھيئت سازش، ھيئت حل اختالف

 اداره کار و يک نفر ھيئت ھايی ھستند که در مجموع يک نفر نماينده کارگر، يک نفر نماينده
ھيئت حل اختالف، سه نفر . ھيئت تشخيص ھم به ھمين منوال است. نماينده کارفرماست

نماينده ھای ] در واقع.[ نماينده کارگر، سه نفر نماينده دولت و سه نفر نماينده کارفرما ست
 اگر اينجا اگر ما فرض را بر اين بگيريم که حتی. دولت ھم نماينده ھای کارفرما ھستند

و اکثرًا حق کارگران در . نمايندگان کارگر کامال ھم راديکال باشند، دارای آرای کافی نيستند
من بر . متاسفانه ما نا آگاھی از قوانين زياد داريم” : و اضافه کرد ” .ھيئت ھا ضايع ميشود

م کرده ام من اين را اعال. کارگر حق زندگی برابر دارد. اين باورم که حق کارگر بايد داده بشود
ًکه حداقل بتوانيم از قوانين موجود استفاده بکنيم و کارگری که مورد ظلم قرار ميگيرد مثال با 

 ساله با يک امضای ھيئت او را بدون ھيچ سنوات و پولی اخراج ميکنند؛ ٢٠يک سابقه کاری 
را قبول ] مشاوره[ به ھمين دليل من با جان و دل اين اقدام . از حقوق کارگران دفاع بکنم
  .دارم و در حد توان ميکوشم

 پرونده در دست اقدام دارم که خوشبختانه تا ٣٠ھمين االن حدود ” : وی خاطر نشان کرد 
  ”.حال خوب بوده و توانستيم کارگران را با حقوق خود آشنا بکنيم

ل متاسفانه قوانين به نوعی پابند ما شده و اجازه يک تشک”: اين فعال کارگری در ادامه گفت
اما با اين وجود ھر جا مشکلی باشد . سراسری، يک تشکل واحد کارگری را به ما نميدھد

  ”.ما در صدد حل آن ھستيم) چه جمعی و چه فردی (

: وی در مورد قراردادھای جديد کار و قرارداد سفيد امضا و انعکاس اش در بين کارگران گفت 
من نميتوانم بگويم صد در (تفاق کارگران اکثريت قريب به ا. انعکاس اش کامال ً منفی بوده” 

و متاسفانه تا حاال اين . ھمه مخالف اين نوع قراردادھا ھستند) صد چون ما بر آورد نکرده ايم
برای اينکه اينھا قراردادی را تدوين . نوع قراردادھا حق کارگران را ضايع و پايمال کرده است
اين .  سفيد امضا از آنھا می گيرندمی کنند و ھنگام عقد قرارداد ھم يک تسويه حساب

ما معتقد به پيمان دسته جمعی . ًکامال به ضرر کارگران است و حق کارگران را پايمال ميکند
ما معتقد به قراردادی ھستيم که نماينده منتخب کارگران در تدوين آن دخيل باشد . ھستيم

. رای مبارزه با اين موضوعو تالش ھم ھست ب. نه اينکه در جای ديگر برای ما تصميم بگيرند
اگر بناست قراردادی تدوين بشود . اين قراردادھا کامال به ضرر کارگران و طبقه کارگر است

  ”.بايد نماينده کارگران در آن دخيل باشد

حداقل دستمزدی که تعيين می شود در سال با ”: او در بخش ديگری از سخنان خود گفت 
 نرخ تورم مثال در اين حد است ولی حتی يک چھارم وجود اينکه بانک مرکزی اعالم ميکند

اين نشانه آن است که خود کارگران و نمايندگانش . تورم را برای کارگران در نظر نمی گيرند
ًمثال برای نمونه . در تعيين دستمزدش ھيچ نقشی ندارند؛ از باال برايش تصميم ميگيرند

اين .  ھيچ ربطی به طبقه کارگر ايران نداردخانه کارگر. برای ما پدرخوانده شده” خانه کارگر”
ما ” : و افزود ” .خانه کارگر شاخه ای از حزب کارگزاران سازندگی است. يک واقعيت است

خواھان اين ھستيم که در ھر شرايطی برای تعيين دستمزد نمايندگان منتخب کارگران در 
  ”.آن دخيل باشند

در بين کارگران در مورد …نسی، نژادی واين فعال کارگری با اشاره به اعمال تبعيض ج
مشکالت کارگران آنقدر زياد است که با يک ساعت و با ” : مشکالت کنونی طبقه کارگر گفت

ولی چيزھای اساسی که می شود به آن اشاره کرد . يک گفتگو نميشود توضيح داد
ی کارخانه آمار زياد بيکاران و سياست دستگاه حاکمه برای بيکار سازی، ورشکستگ: اينست

ھا و بيکاری ھر روزه کارگران اين معضل اصلی کارگران است؛ حداقل دستمزدی که برای 
کارگران تعيين ميشود کفاف زندگيش را نميدھد؛ مورد بعدی که از ھمه مھمتر است، خود 

اينھا ھمگی ” :و اضافه کرد ” .متفرق کارگران و اجازه ندادن به تشکلھای کارگری است
 داده اند و باعث شده اند که حق کارگران ضايع شده و مشکالت دست به دست ھم

  ”. طبقاتی کامال حاد باشد



اين ” : جالل حسينی در مورد مسئله حقوقھای معوقه و وضعيت معيشت کارگران گفت
اين مشکلی است که علی الخصوص در چند سال اخير . مشکل خيلی بزرگی است

ارگر را پرداخت نمی کنند و متاسفانه کارفرما از کارخانه ھا ھر کدام به بھانه ای حقوق ک
و . طرف سيستم ھم حمايت می شود که حتی حاضر نيستند جوابگوی کارگر باشند

در ” : و در ادامه خاطر نشان کرد” .کارگران در نھايت بدبختی زندگی خودشان را ميگذرانند
  ”.ن را روشن کنندآينده نه چندان دوری کارگران ناچارند با اين قضيه تکليف خودشا

اين فعال کارگری در پايان گفتگو با راديو ندا ضمن اشاره به واقعيت درناک فروپاشی خانواده 
ھا، طالق و خودکشی کارگران بخاطر عدم توانايی تامين معيشت شان، درخواست کمک و 

ما تنھا با ” : ھمبستگی از ھمه شنوندگان علی الخصوص کارگران کرد و خاطر نشان شد 
  ”.تحاد ميتوانيم موفق باشيما

  :  تھران خبر داد استان ھاي شھرستان مديركل تامين اجتماعي
   ھزار نفر از مقرري بيمه بيكاري 8استفاده بيش از 

اداره کل :    آمده است1388 دی ماه 17 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
ھزار نفر بيمه شده اصلی 253بيش از شھرستانھای استان تھران با تحت پوشش قراردادن 

 ھزارنفر مستمری بگيرکه بااحتساب افراد خانواده حدود یک ميليون نفر می 45و بيش از 
شوند در راستای راھبردھای کالن دولت اقداماتی را ازابتدای سال انجام داده که مختصری 

 ن اجتماعی شھرستان، رضایی مدیر کل تأمي...ازعملکرد این اداره کل در مصاحبه با حجت ا
  : ھای استان تھران ارائه می شود

ل حاضر دارای چه ویژگيھایی آقای رضائی اداره کل شھرستان ھای استان تھران در حا-1
  است؟ 

اداره کل تأمين اجتماعی شھرستانھای استان تھران در حال حاضر با تحت پوشش داشتن 
در سطح شھرستانھای رباط کریم  کارگزاری رسمی 5 شعبه اقماری ، و6 شعبه اصلی ، 10

، ورامين ، اسالمشھر ، رودھن، دماوند ،فيروزکوه ، فشم ، فشافویه ، پاکدشت و قرچک 
 ھزارو 253 از مجموع 1388 ماھه اول سال 6براساس آمار عملکرد . مشغول فعاليت است 

مه شده  بي970 ھزارو 9 نفر بيمه شده اجباری ، 570 ھزارو 218 بيمه شده اصلی حدود 255
 2 نفر بيـــمه رانندگان و 269 ھزارو 7 بيمه شده حرف و مشاغل آزاد ، 232ھزارو 7اختياری ، 

 بيمه شده خاص از قبيل قاليبافان و روحانيون تحت پوشش شعب تابعه این اداره 61ھزارو 
  . کل ھستند

 8جموع برطبق آمار بر آوردی طی نيمه اول امسال در سطح شعب تابعه این اداره کل در م
طبق گزارش عملکرد . مقرری بگير بيمه بيکاری از خدمات مورد نظر بر خوردارند153ھزارو 
 ميليون ریال در سطح شعب تأمين 987 ميلياردو 115 ماه گذشته رقمی بالغ بر 6طی 

 ميليون ریال 548اجتماعی شھرستانھای استان تھران به مقرری بگيران بيمه بيکاری 
 ميليون ریال کمترین ميزان پرداخت 793 ميليارد و17ت با پرداخت بيشترین و شعبه پاکدش

  . اند قرری بيمه بيکاری را داشتهم
یکی از سياست ھای چند سال اخير سازمان تأمين اجتماعی در مقابله با افزایش ميزان -2

مصارف سازمان افزایش تعداد بيمه پردازان است ، اداره کل شھرستانھای استان تھران در 
  رد چه اقداماتی انجام داده است؟ مواین 

اداره کل شھرستانھای استان تھران ھمسو با سياست ھای کالن سازمان در طول چند 
سال اخير در چارچوب قوانين و مقررات سازمانی اقدام به افزایش تعداد بيمه پردازان کرده 

امکان اقدام است و سعی نموده با تسھيل شرایط واستفاده از بخشنامه ھای جدید تا حد 
در این مورد با فعال نمودن واحد ھای بازرسی و . به افزایش تعداد بيمه شدگان کرده است 

در ھمين . گسترش دایره اطالع رسانی اقدام به افزایش تعداد بيمه شدگان شده است 
 مورد بازرسی 521 ھزارو 21رابطه بر اساس گزارش عملکر د واحد بازرسی از مجموع 

 کارگاه جدید کشف شده که به 15 ھزارو 2ماه اول امسال در مجموع  6کارگاھی طی 
 بيمه شده 489 ھزارو 11 درصد رشد بازرسی داشته و بر اساس آن 19نسبت نرم مصوب 

تقویت واحدھای بازرسی شعب . جدید به تعداد بيمه شدگان این اداره کل اضافه شده است
ی موجب کسب این موفقيت  در امر پالک بردارو استفاده از توان کارکنان عالقه مند و پيگيری

  . شده است
 به بيمه شدگان  شعبه تابعه این اداره کل چه خدماتی10 ماھه اول امسال در 6طی -3

  ارائه شده است ؟ 
 شعبه تابعه اداره کل 10 در حوزه عملکرد 1388 ماھه اول سال 6بر اساس گزارش عملکرد 

 مورد کمک ھزینه اروتز و پروتز ، یک 865ھزارو  7شھرستانھای استان تھران در مجموع 
 778 مورد غرامت دستمزد بيماری عادی ، 800ھزارو 2 مورد کمک ھزینه ازدواج ، 409ھزارو 

 423 مورد غرامت دستمزد غير ناشی از کار ، 455مورد غرامت دستمزد حادثه ناشی از کار ،
با توجه به . اخت شده است  مورد غرامت نقص عضو پرد24فقره کمک ھزینه بارداری و 



 شعبه اقماری در مناطق لواسان ، پردیس ، پيشوا ، نسيم شھر ، گلستان و احمد 6فعاليت 
، )مورد 2( کارگزاری رسمی در شھرستانھای رباط کریم 5آباد مستوفی و ھمچنين وجود 

ارو  ھز4 ماھه اول امسال در شعب اقماری در مجموع 6پاکدشت ، رودھن ، اسالمشھر ، در 
 مورد تعویض دفتر چه ھای 319 ھزارو 3 مورد تأمين اعتبار دفترچه ھای درمانی ، 425

ھمچنين .  مورد صدور دفترجه برای بيمه شدگان جدید اتفاق افتاده است 483درمانی و 
  .  کارگاه جدید شده است114ب کشف طی این مدت فعاليت شعب اقماری موج

دات کوتاه مدت و بلند مدت چه ميزان ھزینه شده و  در بخش تعھ1388 در نيمه اول سال -4
   کل را چگونه ارزیابی می کنيد ؟ وضعيت وصولی شعب تابعه این اداره

 در مجموع مبلغ یک 1388 ماه اول سال 6برآوردھای آماری گویای این واقعيت است که طی 
بلند مدت  ریال به عنوان تعھدات 984 ھزارو 853 ميليون و 767 ميليارد و 196ھزارو 

 68 ھزار و444 ميليون و 305 ميليارد 19و مبلغ ) بازنشستگی ، ازکارافتادگی ، بازماندگان (
....) پروتز ، اروتز ، کفن و دفن ، کمک ھزینه ازدواج و (ریال به عنوان تعھدات کوتاه مدت 

  . پرداخت شده است 
ع رقمی بالغ بر یک  ماھه اول امسال در مجمو6ھمچنين بر اساس گزارش واحد بودجه طی 

 ميليون ریال توسط شعب تابعه وصول شده است که با توجه به 316 ميليارد و339ھزارو 
 ميليون ریالی مصوب در بخش منابع در نيمه اول سال حدود 500 ميلياردو632 ھزارو 2بودجه 

  .  درصد رشد وصولی صورت گرفته است 8/1
 134رآمدی مربوط به شعبه ورامين با برپایه این گزارش طی مدت مذکوربيشترین رشد د

 درصد رشد درآمدی 19 ميليون ریال درآمد که به نسبت بودجه مصوب این دوره 548ميليارد و 
 در صد رشد کمترین رشد درآمدی را به 8داشته و شعبه تأمين اجتماعی رودھن با منفی 

  . خود اختصاص داده اند 
طح تمامی شعب تابعه اداره کل تأمين با توجه به تشکيل کميته وصول مطالبات در س

اجتماعی شھرستانھای تاستان تھران و فعال شدن روند بازرسی کارگاھی و توسعه 
چشمگير اطالع رسانی اميد می رود تا پایان سال جاری شاھد رشد درآمد ھای شعب 

  . تابعه این اداره کل باشيم
  پايان پيام

  گيران نقش کميته امداد در ھمراھی با رقم مستمری ب
 ميليون نفراز افراد مستمری 9:   آمده است 88 دی 17به نوشته روزنامه اعتماد  در تاریخ 

 ھزارتومانی خرید نوروزی خواھند 10بگيرتحت پوشش کميته امداد بن ھای 
                                              .گرفت

  : مديرعامل سازمان تامين اجتماعي درسيما
  قرص دولت ھستم طرفدار پروپا

در :   آمده است1388 دی ماه 17 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران : ايلنا
اختالفات شديد صادق محصولي، وزير رفاه و تامين اجتماعي و علي ذبيحي، مديرعامل  پي

كه با بركناري طوبايي، رئيس سازمان بازنشستگي اوج گرفت،گفت و  سازمان تامين اجتماعي 
 شبكه دوم سيما به اين موضوع اختصاص يافت و ذبيحي 30/22وي ويژه خبري پخش خبري گ

و سليمان جعفرزاده، رئيس كميسيون اجتماعي مجلس در اين باره سخنان خود را مطرح 
  . كردند
ھاي  صندوق: گزارش خبرنگار ايلنا، علي ذبيحي، مديرعامل سازمان تامين اجتماعي گفت به

ريزي براي  ھاي گذشته داشتند مشكالتي را در برنامه ھايي كه طي سال نوعگر به دنبال ت بيمه
كردند كه به دنبال آن مجلس ششم قانون نظام جامع تامين اجتماعي را تدوين  دولت ايجاد مي

ھا نبوده و  اي را تجميع كرد، البته ھدف از اين تجميع تداخل مالي صندوق ھاي بيمه و صندوق
  . نيست

حرف مخالفين اين است كه وزارت رفاه متعددي « به اين سوال مجرمي كه ذبيحي در پاسخ 
ھا زير  اي و نه سازمان تامين اجتماعي و قانون گذار نگفته كه ھمه صندوق ھاي بيمه صندوق

ترين صندوق  چون سازمان تامين اجتماعي بزرگ: گفت»نظر سازمان تامين اجتماعي باشند
ھاي ديگر را از حيطه وزارت رفاه خارج  محور قرارداده و صندوقعنوان  بود دولت اين سازمان را به

  . جمھوري آورده است كرده، وزير نظر رئيس
ًمديرعامل سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه مثال اين كه يك 

ار ھدف قانون گذ: ھاي كوچك را تجميع كند كه درست نيست، اظھارداشت تر بانك بانك بزرگ
  . ھا بوده است مديريت واحد صندوق

  ذبيحي در پاسخ به اين سوال مجري كه چرا بايد سازمان تامين اجتماعي اين كار ار بكند،
ھاي شخصي  من نه حقوقدان ھستم و نه قانون گذار،اگر صحبتي كنم برداشت: تصريح كرد
ن خصوص دارند من ھاي مختلفي در اي بنابراين اگر مجلس ودولت تفاسير و برداشت.من است

كه سخنگوي دولت نيستم و ازنظر من قانون مبھم نيست و به ھرحال دولت آمده و اين كار را 
  . انجام داده است

او در پاسخ به اين سوال كه به استناد كدام قانون رئيس سازمان بازنشستگي كشوري را 



،  ن بازنشستگي كشوري زيرا سازما استناد اساسنامه اين كار را كردم به: بركنار كرديد،گفت
  . بيمه روستاييان و عشاير مديريتش با من است خدمت درماني، 

ھا را آن جا بگوييد، خاطرنشان  ذبيحي در پاسخ به اينكه چرا مجلس نرفتيد كه ھمين صحبت
  . تا جايي كه دعوت كردند در كميسيون حضور پيدا كردم: كرد

پرونده را به دادگاه و صحن علني مجلس او در پاسخ به اين سوال كه كميسيون اجتماعي 
دادگاه فرستادن اشكال ندارد روز قبل از جلسه كميسيون  به: ارسال خواھد كرد،گفت

گويد مرا به دادگاه معرفي  كند و مي اجتماعي، جعفرزاده رئيس اين كميسيون مصاحبه مي
  . خواھد كرد آيا من بايد در اين جلسه شركت كنم

رزاده،رئيس كميسيون اجتماعي مجلس در پاسخ به اين سوال كه پس از اين اظھارات جعف
 2درجلسه اخيركميسيون اجتماعي : مشكل شما با سازمان تامين اجتماعي چيست،گفت

موضوع مطرح شديكي تصويب تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي و سازمان 
  . جتماعي به دادگاه بودھاي تابعه وديگري ارسال پرونده تامين ا كشوري و شركت بازنشستگي
خواھيم نقض قانون بدعت شود زيرا برخي از قوانين توسط  ما نمي: جعفرزاده افزود

  . شود ھاي اجرايي تفسير مي دستگاه
ھا خالف قانون است و در  ادغام صندوق: كميسيون اجتماعي مجلس تصريح كرد رئيس

 17نه توجه نشد و ماده استفسار دولت از مجلس ھم براين موضوع تاكيد شد كه متاسفا
  . قانون نظام جامع رفاه وتامين اجتماعي نقص شد

ھا با وزارت رفاه است ولي با اين  دولت خالف قانون بود زيرا اختيارات صندوق خروجي: او افزود
جمھور متاسفانه ذبيحي باز ھم به كار   نامه رئيس مجلس به رئيس2حال بعد از استفساريه و 

  . ين خالف قانون استخود ادامه داد كه ا
استفساريه مجلس ارتباطي به تامين اجتماعي نداشته و : گفت پس از اين سخنان، ذبيحي

  . اگر ھم داشته باشد بايد به صورت رسمي و از سوي دولت به ما ابالغ شود
پس از اين مجري از جعفرزاده پرسيد كه اصوال چرا اساسنامه دردولت تصويب شده است كه 

 قانون نظام جامع، قانون است و اگر ھم بناست ادغامي صورت گيرد 17ماده : پاسخ نشنيد
  . اي را ندارد  صندوق بيمه25چرا در تامين اجتماعي زيرا اين سازمان صالحيت نظارت بر 

جمھور و وزير رفاه  رئيس كميسيون اجتماعي در پاسخ به اينكه چرا اين حرفھا را به رئيس
ھاي تابعه را به وزارت رفاه برگردند كه متاسفانه  اد تا سازمانمحصولي قول د: گوييد،گفت نمي

  . اين گونه نشد
اطالعي ندارم، وي : ذبيحي در پاسخ به اينكه راست است محصولي قھر كرده،اظھار داشت

ھاي جديد دردولت بازنگري  مشغول كار است، آقاي محصولي موافق ھستند كه اساسنامه
  . دولت داردھاي  شودكه اين بستگي به سياست

سوال من اين است كه بنده چه قصوري كردم كه : مديرعامل سازمان تامين اجتماعي گفت
  . بايد پاسخگو باشم

اگر بنا بود براساس ھمان : پس از سخنان ذبيحي ،رئيس كميسيون اجتماعي مجلس گفت
  .  صندوق ديگر ھم لحاظ نشد25اساسنامه مورد ادعاي آقاي ذبيحي عمل شود چرا ھمه 

گوييدكه  ھا را به محصولي نمي چرا اين: در اين ھنگام مجري خطاب به جعفرزاده گفت
گذاري  به چه حقي پاداش يك ميليارد توماني به ھيات مديره شركت سرمايه: جعفرزاده،گفت

  . شود آن ھم بدون ماليات پرداخت مي) شستا(تامين اجتماعي 
تامين اجتماعي تحقيق و تفحص كنند ھا از  شدم دستگاه خوشحال مي: ذبيحي اظھار داشت

  .  شركت دارد عددھا را درذھن ندارم250 اما چون شستا 
اگر دولت و مجلس به سازمان تامين اجتماعي كمك نكنند سازمان قادر : جعفرزاده تصريح كرد
  . به ادامه كار نيست
ون اين قانوني كردم وكجاي اين قضيه ھستم چون تاكن من چه گناھي و بي: ذبيحي ھم گفت

  . اساسنامه لغو نشده است
طبق اساسنامه مورد ادعاي ذبيحي، وزير رفاه عمال ھيچ گونه : جعفرزاده ھم درپاسخ گفت

ھاي تابعه ندارد پس ذبيحي مسوول نقض قانون است بنابراين بايد به  مسووليتي در سازمان
  . دادگاه معرفي شود

ت اما چيزي كه براي من محصولي برادر و دوست من اس: ذبيحي ھم اظھار داشت
 يار 2برندكه سعي دارند اختالفات بين  كننده است اين است كه ديگران چه منافعي مي ناراحت
جمھور ھستيم،شيريني سازمان  جمھور را دامن بزنند ما تابع مصوبات دولت و رئيس رئيس

  . تامين اجتماعي به خاطر پولدار بودن اين سازمان است
اجازه نخواھيم داد پول كارگران حيف و ميل : ھم در پاسخ گفترئيس كميسيون اجتماعي 

 ميليارد تومان وام گرفته است و چرا درشستا رانت 500شود اگرسازمان پولدار است چرا 
  . وجوددارد

شستا ھم ورشكسته نيست و سود  قبول ندارم كه ورشكسته ھستيم، : ذبيحي ھم گفت
  . دھد  ميليارد تومان آن رابه سازمان مي900  ميليارد تومان بوده كه1050سال گذشته آن 

جمھور  رئيس:  ھزار ميليارد تومان تامين اجتماعي از دولت،گفت18ذبيحي با اذعان به طلب 
  . تصريح كرده كه تامين اجتماعي به تحول اقتصادي نياز دارد



سوال من از رئيس كميسيون اجتماعي اين است كه چرا سازمان : ذبيحي ادامه داد
  . مشكلي نداشت اما حاال دارد) دي9(شستگي تا قبل از بركناري رئيس اين سازمان بازن

 ماه پيش مطرح بوده است و عدم اجراي 2تحقيق وتفحص از : جعفرزاده ھم جواب داد
از جمله تخلفات تامين ... ھا، تخلفات مالي و اساسنامه پرداخت نكردن طلب بيمارستان

  . اجتماعي است
كنندگان تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي و سازمان  اھمه امض: او افزود

ھاي تابعه از دوستان دولت ھستند اما ما نگران ھستيم كه  بازنشستگي و شركت
  . جمھور آسيب ببينند رئيس

اگر كساني در اين مقوله گرفتار شدند سرنوشت آنھا نبايد مثل شھرام : ذبيحي پاسخ داد
  . يمه شدگان رعايت شودجزايري شودبلكه بايد حقوق ب

جمھور داشتم كه  جمھوري صحبتي با رئيس بيش از انتخابات رياست: جعفرزاده ھم پاسخ داد
  . آقاي احمدي نژاد از وضعيت شستا نگران بود

از آقاي جعفرزاده كه نماينده ماكوست : مديرعامل سازمان تامين اجتماعي ھم تاكيد كرد
به شستا تحميل شد و شستاي دو براي چه درست كنم كه قند سحر ماكو چطور  سوال مي

  . گلي چه كساني ھستند شد، در پرونده چھاردانگه چه اتفاقي افتاده است، در پرونده ايل
ھاي شستا يك ھزار نفر ھستندكه نفري يك ميليون  مجموع ھيات مديره: ذبيحي تصريح كرد

  . اند گرفته تومان پاداش
 طرفدار پروپا قرص دولت نھم ودھم ھستم و ھر آن چه كنم كه من صريحا اعالم مي: او گفت
  . دھم و در اختيار وي ھستم جمھور از من بخواھد انجام مي رئيس

اختالفي با محصولي ندارم و از اينكه اين بارسنگين از روي دوش من : ذبيحي تصريح كرد
  . كنم برداشته شود استقبال مي

  پايان پيام
  : دبير اجرايي خانه كارگر رشت

  شود  حران با تزريق نقدينگي و جلوگيري از واردات درمان ميب
يك فعال كارگري :    آمده است1388 دی ماه 18 ایلنا در تاریخ – به گزارش خبرگزاری کار ایران 

تواند بحران  آنچه كه امروزه مي: با اعالم اينكه بحران صنايع در استان گيالن جدي است گفت
رويه و تزريق نقدينگي به  برطرف كند جلوگيري از واردات بيصنعت را در كل كشور و گيالن 
  . واحدھاي اقتصادي كشور است
 كه در استان گيالن باريد 83با يادآوري برف سنگين سال : محمد يعقوبي در گفتگو با ايلنا

احدھاي توليدي گيالن را دچار . كه بارش سنگين برف بسياري از و83از ھمان سال : گفت
ت و اشتغال گيالن دچار مشكل شد و امروزه بسياري از واحدھايي كه در آن بحران كرد صنع

اند و يا به صورت نيمه  سال از بارش برف لطمه ديدند يا تعطيل شده و كارگران را اخراج كرده
  . كنند تعطيل ھمچون بيماري در حال مرگ كار مي
ماه قيل كارگران كاشي حدود يك : زده گفت وي با يادآوري نام بسياري از واحدھاي بحران

سازي شد اما   سال قبل خصوصي10اين كارخانه . گيالن مقابل خانه كارگر تجمع كرده بودند
خريدار كه تعھد كرده اين واحد را فعال كند به تعھد خود عمل نكرد تا اين واحد تعطيل و 

  . كارگرانش سرگردان شدند
 از شكايت كارگران مصوب شد كه با پس: وي از شكايت كارگران كاشي گيالن خبر داد و گفت

 ماه سنوات به كارگران پرداخت 2 قانون بازسازي و نوسازي صنايع، سالي 10 و 9توجه به ماده 
و تعديل نيرو صورت گيرد اما كارفرمايي وجود نداشت كه اين مصوبه را اجرايي كند در نتيجه 

 سال است كه 2در شد و اكنون كارگران دوباره شكايت كردند كه حكم بازگشت به كار آنان صا
  . برند  كارگر در سرگرداني به سر مي800

 جلسه در 2پس از مراجعات كارگران، : وي با اشاره به بحران كارخانجات بھران كنف گفت
استانداري برگزار شد و به دستور استاندار بخشي از حقوق معوقه كارگران پرداخت شد كه 

  . نندك اكنون با پخش حقوق معوقه كار مي
 300 ھزار و 3 كارخانه بزرگ نساجي بود كه 4يعقوبي با اعالم اينكه صنايع پوشش شامل 

 خراب شد اما ھنوز بازسازي 83اين واحد بزرگ توليدي پس از برف سال : كارگر داشت گفت
  . كنند دھد كارگران حقوق دريافت مي نشده و در حالي كه كاري انجام نمي

ايران برك روزگاري بزرگترين واحد : ن منحل شده است گفتوي با اعالم اينكه فرش گيال
رويه صورت گرفت كه اين واحد دچار بحران  اقتصادي گيالن و ايران بود اما به حدي واردات بي

 50اكنون توان تامين بنا و پارچه و پوشاك كشور را دارد اما با كمتر از  شد و با وجودي كه ھم
  . كند درصد ظرفيت كار مي

اگر دولت :  با تاكيد بر اينكه ايران و ايراني در توليد و خودكفايي مشكلي ندارد گفتيعقوبي
رويه جلوگيري كند در زمينه توليد  نقدينگي الزم را در اختيار اين واحدھا قرار دھد و از واردات بي

  . ھيچ مشكلي نخواھيم داشت
  پايان پيام



 تشکل ھای کارگری و توده ای را سازمان دھيم 

   ھای کارگران سوسياليست داخل کشور کميته
  7اطالعيه شماره 

خيزش جنبش توده ای بيش از پيش ضرورت ايجاد تشکل ھای کارگری و توده ای را برجسته 
اما به دليل اينکه دستگاه عريض و طويل سرکوب، ھمچنان جان دارد و از ھمه . نموده است

بزرگ کارگری بيشتر با اين مانع روبرو سو به مردم و کارگران يورش می برد، ايجاد تشکل ھای 
  . است

در بحران انقالبی موجود، . اما در فضای کنونی نمی توان و نبايد دست روی دست گذاشت
اگر ممکن نباشد که . کارگران آگاه و پيشرو بايد دخالتگر باشند و از فرصت ھا استفاده نمايند

ييم ، می توانيم با چند نفر از کارگران در محل کار و زيست خود تشکل وسيع توده ای ايجاد نما
پيشرو کميته کارگری ايجاد نماييم که ھم در مبارزات محل کار و ھم در مبارزات جاری شرکت 

اين کميته ھا و جمع ھای کارگری می توانند در ارتباط با ھم و در ارتباط با . داشته باشند
با افزايش جمع ھای کوچک . ندجنبش وسيع توده ای نقش بسيار موثر و پررنگی داشته باش

کارگری ، زمينه برای ايجاد تشکل ھای بزرگ کارگری و توده ای نيز فراھم می شود و در 
جمع ھا ،ھسته ھا . چشم انداز دراز مدت می توانند به ايجاد شوراھای کارگری کمک نمايند

د که با ،محافل و کميته ھای کارگری جدای از نام و عنوانشان جويبارھای کوچکی ھستن
 تاب افزايش و پيوستنشان به يکديگر رودخانه ای خروشان را خواھند ساخت که ھيچ نيروی

  . تحمل در مقابل آنرا ندارد
در صورتی که . ارزش ايجاد و تداوم کميته ھا ی کارگری در اعمال اراده طبقاتی کارگران است

ل ھای بزرگتر فراھم می شود کميته ھای کارگری افزايش يابند نه تنھا زمينه برای ايجاد تشک
و نه تنھا می توانند با سازماندھی در مبارزات موجود دخالتگری داشته باشند، بلکه قادر 

خواھند بود تا با اراده طبقاتی خود مانع دنباله روی از رھبری ديگر گرايشات طبقاتی شوند که 
  . سعی دارند ميوه چين مبارزات کارگران و توده ھا باشند

ان آگاه با تمام توان در مبارزات موجود دخالتگری خواھيم داشت و نبايد اجازه دھيم ما کارگر
 گرايش ديگری از سرمايه داری مبارزات ما را به سکوی پرش رسيدن 57ھمچون انقالب سال 
  . به قدرت تبديل نمايد

جنبش کارگری طی مبارزات ساليان طوالنی و بطور مشخص طی مبارزات ساليان اخير از 
انسيل زيادی برای متشکل شدن برخوردار است، و شاھد بوده ايم که با سرکوب ھمه جانبه پت

ای برای ممانعت از ايجاد تشکل روبرو بوده است، اما بطور نسبی توازن قوا و چشم انداز 
تغييرات بيشتر، زمينه زيادی برای ايجاد تشکل فراھم کرده و می کند، لذا با ايجاد تشکل 

  . چک قادر خواھيم شد تا در اين راه پيشروی قابل مالحظه ای انجام دھيمھايی ھر چند کو
  زنده باد جنبش کارگری ، زنده باد جنبش توده ھا 
  کميته ھای کارگران سوسياليست داخل کشور 

   88ديماه 18
  : عضو كميسيون كشاورزي مجلس ھشتم

  دستمزد پايين كارگري را به ضد ارزش تبديل كرده است
نماينده اردبيل در :    آمده است1388 دی ماه 18 ایلنا در تاریخ –رگزاری کار ایران به گزارش خب

ھا  ھا به نوعي باشد كه ارزش گيري مجلس شوراي اسالمي با تاكيد بر اينكه رفتارھا و تصميم
كنند به خاطر آن  ترين شرايط كار و تالش مي اگر كارگران در سخت: را زير سئوال نبرد گفت

 كارگري يك ارزش انساني و اسالمي است اما با ادمه دستمزدھاي پايين است كه شغل
  . رود شغل شريف كارگري به يك ضد ارزش تبديل شود گمان مي

قاسم محمدي با اظھار تاسف از اينكه حقوق كارگران در شرايط فعلي : به گزارش ايلنا
توان   حقوق نه تنھا نميناگفته پيداست كه با اين ميزان:  ھزار تومان است گفت263اقتصادي 

كند بنابراين انتظار مي رود دستمزد كارگران  ھا را نيز تامين نمي آبرومند زندگي كرد بلكه حداقل
  . اش را تامين كند ھاي نسبي خود و خانواده به حدي افزايش يابند تا پاسخگوي حداقل

بھداشت، مخاطرات وي با اعالم اينكه كارگري در ايران به معناي سختي كار، رعايت نشدن 
شايد كارگر بتواند تمام مشكالت : محيط كار و از ھمه بدتر تعيين حقوق و دستمزد است گفت

ھاي محيط كار را تحمل كنند اما دستمزد پايين ارتباط مستقيم با خانواده كارگر  كارگاه و سختي
كه جبران كند  دارد و مشكالت مالي و ضعف معيشتي آنچنان ضربه روحي به كارگر وارد مي

  . رسد اين معضل غير ممكن به نظر مي
ھا در حال افزايش است  وي با تاكيد بر اينكه تورم و گراني به نوعي است كه ھمواره قيمت

قيمت كاال و خدمات و حتي بسياري از امور روزمره در حالي گرانتر شدن است و نيروي : گفت
  . اش را تامين كند ھاي زندگي كار بايد بتواند ھزينه

ھاي جاري  گونه تعادلي بين حقوق كارگران و ھزينه محمدي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر ھيچ
اي نيست كه بتوان تشريح كرد  ھا به اندازه تفاوت حقوق كارگر و ھزينه: كشور وجود ندارد گفت

  . كه اختالف فاحشي است: توان گفت بلكه فقط مي



عي باشد كه حداقل رفاه نسبي را داشته باشد وي با اعالم اينكه حقوق كارگر بايد به نو
توان حقوق را تا به آن اندازه باال برد يا به تامين اجتماعي را باال برد تا ارزش  اگر نمي: گفت

  . افزوده در زندگي كارگر ايجاد كند و فاصله ھزينه و درآمد را به حداقل كاھش دھد
خواھيم رفاه نسبي براي كارگران ايجاد  عضو كميسيون كشاورزي مجلس با تاكيد بر اينكه نمي

  . امروزه اگر رفاه حداقلي نيز براي كارگران تامين شود جاي شكر دارد: شود گفت
خواھيم كارگري را به ارزش تبديل و يا ارزش كارگري را حفظ كنيم  وي با تاكيد بر اينكه اگر مي

اي دارند كه بايد تامين  اوليهھا نيازھاي  انسان: بايد در حد يك انسان به او توجه كنيم گفت
شود و نگران ھستيم كه با   ھزار توماني اين نيازھا ھرگز تامين نمي263شود و با دستمزد 

  . ادامه اين روند، كارگري به ضد ارزش تبديل شود
  پايان پيام

وگو  ریيس اتحادیه توليدکنندگان و فروشندگان پوشاک تھران در گفت
  :با ایلنا

    اند  پوشاك در آستانه ورشكستگي ايستادهاغلب توليدكنندگان
اکنون بسياری از فروشندگان به دليل رکود   ھم:  آمده است 88 دی 18به گزارش ایلنا در تاریخ 

سابقه در بازار، با نصب اتيکت تحت عنوان فروش فوق العاده در تالش ھستند که پوشاک  بی
  .خود را با حداقل قيمت به فروش برسانند

ایام محرم و صفر بر رکود : س اتحادیه توليدکنندگان و فروشندگان پوشاک تھران گفتریي: ایلنا
 درصدی منسوجات و افزایش 10یکسال گذشته بازار پوشاک دامن زد و باعث کاھش قيمت 

  .حجم عرضه بدون تقاضا در این بازار شده است
د در بازار پوشاک به خصوص وگو با خبرنگار ایلنا به تشریح دالیل رکو ابوالقاسم شيرازی در گفت

مسائل سياسی و تشنجاتی که طی چند ماه گذشته : طی چند ماه گذشته پرداخت و افزود
  .به وقوع پيوست، موجب کاھش بيش از پيش متقاضيان در بازار پوشاک شد

تغييرات : وی با اشاره به اين كه تغييرات جوي نيز بر بازار پوشاک تاثير گذار است، گفت
  .وی باعث شده تا طی این مدت بازار زمستانی پوشاک با کساد مواجه شودنابھنگام ج

طی سال جاری : شيرازی از ورشکستگی توليدکنندگان طی یکسال گذشته خبر داد و گفت
اغلب توليد کنندگان پوشاک به دليل رکود و عدم حمایت دولت سرمایه خود را ازدست داده و 

  .رشکستگی قرار دارنداغلب دچار ورشکستگی و یا در آستانه و
ھای توليدی محدودی ھمچون ھاکوپيان، آرین جين که از  در حال حاضر شرکت: وی تصریح کرد

ھای توليدی  برند مشغول به فعاليت ھستند و بسياری از شرکت تسھيالت بانکی سود می
  .اند حتی توان واردات پوشاک را نيز ندارند  درصد سرمایه خود را از دست داده90که
ھا در بازار پوشاک نسبت  قيمت: س اتحادیه توليدکنندگان و فروشندگان تھران بيان داشتریي

  . درصد کاھش یافته است10به گذشته چندان رو به رشد نبوده و حتی در حال حاضر تا حدود 
ھم اکنون بسياری از : ریيس اتحادیه توليدکنندگان و فروشندگان پوشاک تھران گفت

العاده در  سابقه در بازار، با نصب اتيکت تحت عنوان فروش فوق د بیفروشندگان به دليل رکو
  .تالش ھستند که پوشاک خود را با حداقل قيمت به فروش برسانند

شود   درصد واردات پوشاک به صورت قاچاق وارد می60:شيرازی در خصوص واردات بيان داشت
  . فراوانی روبرو شودو ھمين امر موجب شده است تا توليد پوشاک در کشور با معضالت

وی افزایش ھزینه ھا، دستمزد کارگران و رکود حاکم بر اقتصاد کالن را از دالیل ناتوانی 
    .توليدکنندگان ذکر کرد

ھكتارزمين را 100ھزاربشكه نفت،20نشت:مديرعمليات نفت مارون
  آلوده كرد

  اليروبي اوليه رودخانه جراحي انجام شد:شركت نفتHSEمدير
   نفت به شادگان نرسيده است:ستمعاون محيطزي

 روز از نشت چاه نفت 12با گذشت حدود : آمده است 1388 دی 18به نوشته ایسنا در تاریخ  
ھزار 20سوزد و به گفته مسووالن شركت نفت و گاز مارون نشت مارون اين چاه ھمچنان مي

 مھار نشتي اين ھا براي ھكتار زمين را آلوده كرده است و تالش100بشكه نفت تا كنون حدود 
از سوي ديگر به گفته مسووالن شركت ملي . سوزي آن به نتيجه نرسيده است چاه و آتش

نفت ايران اليروبي اوليه رودخانه جراحي براي پاكسازي نفت وارد شده به آن انجام شده و در 
   .شود صورت مساعد بودن وضعيت جوي عمليات پاكساز نفت از رودخانه جراحي تكميل مي

، حادثه نشت نفت چاه مارون بر اثر رانش زمين و شكستگي كيسينگ چاه )ايسنا(زارش به گ
   . ميدان نفتي مارون رخ داد كه در نتيجه آن نفت و گاز به مجاري زمين راه پيدا كرد104شماره 

از : برداري نفت و گاز مارون گفت برداري شركت بھره غالمحسين قريشي، مدير عمليات بھره
 ھزار بشكه نفت نشت 20 تا 18 مارون تاكنون حدود 104دثه فوران چاه شماره زمان آغاز حا
  .كرده است



اكنون فشار چاه مطرح نيست و موضوع اصلي مھار چاه است،  وي با اشاره به اين كه ھم
گيرد اما موضوع مھار چاه، موضوعي  به صفر رساندن فشار چاه به راحتي صورت مي: افزود

  . استاست كه ھنوز محقق نشده
مخزن مارون به دليل قدمت بااليي خود به صورت طبيعي ھمواره افت : كرد قريشي تصريح

ھايي بوده كه براي   تاكنون تزريق گاز يكي از پروژه1368از سال . فشارھايي داشته است
 ميليون فوت مكعب گاز به اين 900روزانه . شده است داشت مخزن و توليد آن اجرا مي نگه

  .شود مخزن تزريق مي
 2000اين چاه روزانه : كرد  يك چاه توليدي بوده است، عنوان104كه چاه شماره  وي با بيان اين

اي براي رسيدگي به امور فني،  كرد كه پس از وقوع اين حادثه كميته بشكه نفت توليد مي
سازي منطقه و بررسي ضايعات و صدمات به رودخانه جراحي تشكيل  نحوه مھار چاه، ايمن

   .شد
ريشي نصب پل شناور در پايين دست محل فوران توسط نيروھاي ارتش را يكي از كارھاي ق

 متر احداث شده 85اين پل به طول : مھم انجام شده در جريان اين عمليات دانست، اظھاركرد
دھد كه در صورت وارد شدن مواد نفتي به درون رودخانه، جلوي  است و به ما اين فرصت را مي

   آن را سد كنيم
ھايي توسط پيمانكاران سازمان بنادر و دريانوردي كشور  در كنار پل شناور بوم: وي گفت

كند كه تاكنون حدود  ھا آب و مواد نفتي را از يكديگر تفكيك مي استفاده شده است كه اين بوم
 متري رودخانه 300 تا 200محل حادثه در شعاع . آوري شده است  بشكه نفت جمع85 تا 80

اي است كه مواد نفتي را به سمت مخالف رودخانه و دور  ا شيب مخزن به گونهقرار دارد ام
  .رود شدن از آن مي

. تمام گازھاي منطقه سوزانده شده و يا در حال سوختن ھستند: كرد قريشي خاطرنشان
اين گازھا به دليل . بنابراين ميزان زيادي از مواد ھيدروكربني نفتي به رودخانه وارد نشده است

كه بدون بو ھستند به صورت عادي  گازھا با توجه به اين. شوند سازي منطقه سوزانده مي ايمن
ترين جرقه، حريق بزرگي  قابل شناسايي نيست و به ھمين دليل اگر مشتعل نشوند، با كوچك

   .كردند را در منطقه ايجاد مي
ردن آن مشكل ور ك كه گازھاي متصاعد شده گوگرد ندارد، با شعله به دليل اين: وي افزود

اينك براي  آوري آنھا ھم شوند و جمع اكنون تمام گازھا سوخته مي شود ھم خاصي ايجاد نمي
  .پذير نيست ما امكان

 چشمه نفت و گاز بر روي 35 تا 30 مارون 104از زمان آغاز فوران چاه شمار : قريشي افزود
ھايي گازي از  ترين چاه اكنون براي حفظ مسايل ايمني نزديك ھم. سطح زمين ايجاد شده است

   اند  بسته و به صورت موقت از مدار توليد خارج شده193 و 152، 136ھاي شماره  جمله چاه
 ساعته و با بالگرد از 24ھاي مستقر در منطقه، به صورت  اكنون گروه ھم: كرد وي خاطرنشان

  .كنند محل حادثه بازديد مي
 منتشر شده بازيافت شده است، عنوان اكنون بخش عظيمي از نفت كه ھم وي با بيان اين

 ھزار 2500 تا 2000كند كه از اين ميزان   بشكه نفت از اين چاه فوران مي4000روزانه : كرد
ھاي انجام شده در اين  با بررسي. شود  بشكه سوزانده مي1500بشكه بازيافت و حدود 

يد ھفته گذشته و با وجود بارندگي شد. دھنده اجتناب ناپذير سوزاندن است منطقه نشان
ميزان آلودگي اين . شكسته شدن سدھا خوشبختانه ميزان اندكي از مواد وارد رودخانه شد

وجود آمد، به  چاه براي رودخانه جراحي، با آلودگي كه در حادثه نشت نفت به رودخانه كرخه به
   .ھيچ وجه قابل مقايسه نيست

ھاي زمين وارد رودخانه حراجي   اليحهاكنون و به صورت روزانه از آبي كه ھم: قريشي افزود
شود و خوشبختانه با نتايج خوبي ھمراه بوده است و نشان دھنده  شود نيز آزمايش مي مي

  .درصد متعادل نمك در آن است
ھمچنين اين . كارھاي متعددي كه براي مھار چاه صورت گرفته، منحصر به فرد است: وي گفت

   .بيني بوده است سابقه و غير قابل پيش ت بي ساله صنعت نف100حادثه در طول تاريخ 
آوري نفت در كنار  ھا نصب و وسايل جمع در حال حاضر در كنار پل، بوم: كرد قريشي خاطرنشان

توانند نفت و آب  گيري شناور به صورت اتوماتيك مي ھاي نفت ظرف. رودخانه مستقر شده است
آوري مقادير  ھا براي جمع ند كه در اقيانوسھا در واقع ابزاري ھست ھا و بوم اين پمپ. جدا كنند

   .گيرند بسيار مواد نفتي مورد استفاده قرار مي
ھاي ھيدروكربوري حاشيه رودخانه و در رودخانه از نوع  خوشبختانه چشمه: وي اظھاركرد

الزم به ذكر است . ھاي گازي بوده و آلودگي خاصي را براي رودخانه ايجاد نكرده است چشمه
ھايي  اگر كل زمين. مارون، كشاورزي نبوده و عموما باير ھستند104ي اطراف چاه ھا كه زمين

ببنديم به آلوده شدن كمتر  كه در به صورت پراكنده از مواد ھيدروكربوري آلوده شده با ھم جمع
   .يابيم ھا به مواد ھيدروكربوري دست مي  ھكتار از زمين100از 

به منظور : ان در اين خصوص به ايسنا گفتشركت ملي نفت اير HSE دكتر نصيري، مدير
جلوگيري از ورود آب ھمراه نفت به داخل رودخانه جراحي در مراحل اوليه نشتي، توسط 
   .مسووالن ستاد بحران استان تصميم بر آن شد كه نفت خروجي به آتش كشيده شود



بر بوده و  اال زمانھاي فني احتم وي با اشاره به اين كه عمليات مھار و اطفا به دليل پيچيدگي
خيز و شركت ملي حفاري ايران در  ھاي شركت ملي مناطق نفت ترين تيم در حال حاضر مجرب
گيرد مھار آن به  به دليل اين كه نشت نفت و گاز از چند نقطه صورت مي: محل حاضرند، افزود

  .پذير نيست راحتي امكان
گي كيسينگ طبق برآردھاي شركت ملي نفت ايران با اشاره به اين كه شكست HSE مدير

 راھكار كوتاه مدت و 2:  متري چاه صورت گرفته است، به ايسنا گفت700 تا 600فني در عمق 
ھاي عملياتي در تالشند تا با  بلند مدت براي مھار اين نشتي در نظر گرفته شده است و تيم

  .پذير از نشت بيشتر نفت جلوگيري كنند ھاي امكان كمك تمامي روش
راھكار اول كوتاه مدت بوده و در صورتي كه جواب دھد ظرف يك ھفته آينده نشتي : وي افزود

  .شود نفت و گاز مھار مي
در پي : شركت ملي نفت ايران در خصوص نشت نفت به رودخانه جراحي نيز گفت HSE مدير

 سد خاكي براي 2 مارون، مسووالن امر نسبت به ايجاد 104آغاز نشت نفت و گاز از چاه 
ري از ورود نفت به رودخانه اقدام كردند كه متاسفانه با بارندگي شديدي كه انجام شد جلوگي

سدھاي خاكي ايجاد شده پاسخگو نبود و بخشي از نفت به رودخانه جراحي وارد شد كه با 
اكنون اليروبي اوليه روخانه  آوري نفت ورودي آغاز شد و ھم ھا براي جمع قطع بارندگي تالش
   . استجراحي انجام شده

 سد خاكي عظيم در محل حادثه ايجاد شد كه ديگر به نظر 2به دنبال اين امر : وي افزود
   رسد با اين سدھا نفت وارد رودخانه شود نمي
در حال حاضر نشتي نفت به رودخانه جراحي : شركت ملي نفت ايران تاكيد كرد HSE مدير

ھاي  رف چند روز آينده لكهكامال مھار شده است و در صورت مساعد بودن شرايط جوي ظ
شود اما در حال حاضر نيز با تمھيدات انديشيده شده  باقيمانده نيز از رودخانه پاكسازي مي

   .مشكلي براي آب شرب مردم منطقه وجود ندارد
دكتر حسن اصيليان، معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست نيز در اين 

المللي شادگان  افتي حاكيست ھنوز نفتي وارد تاالب بيناطالعات دري: خصوص به ايسنا گفت
  .نشده است

   *پيام انتھاي
  : نماينده ساري در مجلس 
  ست دستمزد كارگران ناكافي

عضو كميسيون :   آمده است1388 دی ماه 19 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
ترين قشر جامعه ھستند  كش  زحمتترين و فرھنگي مجلس با تاكيد بر اينكه كارگران شريف

برند و  ترين شرايط به سر مي كشند در سخت با وجود تمام زحماتي كه كارگران مي: گفت
  . كند كمترين حقوق و دستمزد را دريافت مي

به گزراش ايلنا، سيد رمضان شجاعي كياسري با تاكيد بر اينكه كارگران قشري ھستند كه 
اگرچه برنامه ريزي و : اند؛ گفت زندگي كشور ايفا كردهبيشترين و بھترين نقش را در سا

مديريت نقش مھمي در اداره كشور دارد اما كارگران به عنوان بازوي اجرايي كشور، برنامه 
  . كنند و تاثيرگذارترين نقش را دارند ھاي مديران را اجرايي مي

تفكرات مديران را اندازند تا  كارگران توان وجود جسمي خودشان را به زحمت مي: وي گفت
اجرايي كنند بنابراين بايد در قبال ھزينه كرد توان جسمي، يك آسايش رفاھي و آرامش 

  . خانوادگي داشته باشند
اي  عضو كميسيون فرھنگي مجلس ھشتم با تاكيد بر اينكه دستمزد فعلي كارگران به اندازه

اي باشد كه   به اندازهبايد دستمزد كارگران: نيست كه در شان زحمات كارگران باشد گفت
  . معيشت خانواده كارگران را تامين كنند
ھاي اقتصادي  پذيرترين اقشار در عرصه ترين و نقش وي با تاكيد بر اينكه كارگران برجسته

اند به نوعي كه در فكر  كارگران ھميشه به عنوان ابزار سياسي مطرح شده: ھستند گفت
  . شود م كارگر به اھداف سياسي پرداخته ميتامين معيشت آنان نيستند اما در پشت نا

آنچه : شجاعي با تاكيد بر اينكه قانون كار تكليف دستمزد كارگران را روشن كرده است گفت
كه قانون بر آن اصرار دارد حمايت از حقوق كارگران است و اگر اين قانون به درستي اجرا شود 

  . بايد زندگي اجتماعي و رفاھي كارگران تامين شود
: ي با تاكيد بر اينكه نبايد نگاه يك طرفه و حمايت بيش از حد از كارفرما داشته باشيم گفتو

باره بھاي بيش از اندازه آن به ھر يك  شود يك گرايي است و نمي روابط كار بر اساس سه جانبه
   .طرفين روابط كار تحميل كرد بلكه بايد وضعيت كارفرما، و شرايط كارگاه را نيز در نظر گرفت

  پايان پيام
  : رئيس كميسيون اجتماعي مجلس در پاسخ به اتھامات ذبيحي

  اگر مدركي داريد منتشر كنيد 
رئيس كميسيون :   آمده است1388 دی ماه 19 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 

د اجتماعي مجلس در پاسخ به اتھامات مدير عامل سازمان تامين اجتماعي درباره تحميل قن
اينھا جنگ تبليغاتي : گفت) شستا(سحر ماكو به شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي 



  . است اگر مدركي دارند منتشركنند
چرا حاال كه پرونده تخطي مديرعامل : وگو با خبرنگار ايلنا افزود سليمان جعفرزاده درگفت

ن مي شود سازمان تامين اجتماعي به دادگاه معرفي مي شود اين گونه اظھارات بيا
واگرمديرعامل تامين اجتماعي فرد صادقي است چرا اين تخلفات را پيش از اين مطرح نكرده 

  . است
من ھم مي گويم ماجراي قند سحر ماكو : نماينده ماكو در مجلس شوراي اسالمي گفت

  . ماجراي پتروشيمي كرمانشاه چيست ، ماجراي شستاي دوچيست چيست ،
تامين اجتماعي بنگاه خصوصي و خانوادگي مديرعامل اين سازمان : جعفرزاده مدعي شد 

سازمان شده است و وي به ھيچ يك از مصوبات ھيات مديره كه منصوب رئيس جمھور 
  . ھستند، تن نمي دھد

او با بيان اين كه ھيات مديره سازمان تامين اجتماعي تقاضاي عزل ذبيحي را كرده است 
ل ستاد ھمراھان مركزي دكتر احمدي نژاد من نمي خواستم بگويم كه مسوو: افزود ،

درانتخابات رياست جمھوري دھم بودم اما مجبورم بگويم وقتي مديرعامل سازمان تامين 
كنم كه طرفداريي كه موجب  اجتماعي مدعي است طرفدار پرو پا قرص دولت است اعالم مي

  . ضربه به دولت مي شود چگونه طرفداري است
 با بيان اين كه ذبيحي با اقدات خودكارھاي خوب دولت نھم رئيس كميسيون اجتماعي مجلس

اگر روند فعلي ادامه پيدا كند شھرام : تصريح كرد را درسازمان تامين اجتماعي زيرسوال برد،
  . جزايري ھا در سازمان تامين اجتماعي بيشتر خواھند شد

ن صديق احمدي نژاد امضا كنندگان تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي از يارا: او گفت
  . ھستند
  پايان پيام

  : وگو با ايلنا مرندي درگفت
  ام  استيضاح محصولي مطلبي نشنيده درباره

عضو كميسيون :   آمده است1388 دی ماه 19 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
تماعي بحث استيضاح محصولي، وزير رفاه و تامين اج: بھداشت مجلس شوراي اسالمي گفت

  . ام مطرح نيست و بنده چيزي در اين خصوص نشنيده
گيري در  آقاي محصولي قبل از راي: وگو با خبرنگار ايلنا افزود رضا مرندي درگفت سيدعلي

جمھورگفت كه سازمان تامين  مجلس حاضر شد و با حضور در بين نمايندگان از قول رئيس
تي از فتاح به عنوان رئيس آينده اين سازمان اجتماعي را به وزارت رفاه بر خواھند گرداند و ح

ھا باعث شد بتواند نظر مساعد نمايندگان مجلس را براي تصدي وزارت  نام بردكه اين صحبت
  . رفاه و تامين اجتماعي جلب كند

ھاي محصولي دير  معتقدم ھنوز ھم براي اجراي قول: نماينده مردم تھران در مجلس تصريح كرد
  . نيست

كنيد با توجه به نزديكي محصولي و ذبيحي به  خ به اين سوال كه فكر نميمرندي در پاس
جمھور در اعالم تصميم نھايي خود درباره سازمان تامين اجتماعي دچار  نژاد، رئيس احمدي

موضوع اصلي نظام و قانون است و حيف است كه به اين : ترديد شده باشد، اظھارداشت
  . نقطه برسيم
  پايان پيام

  : وگو با ايلنا  درگفتروج حسينيم
  سازمان تامين اجتماعي اولويت اول دولت نيست

كارفرمايان  نماينده:   آمده است1388 دی ماه 19 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
مديره سازمان تامين  درگيري بين مديرعامل و ھيات: در شوراي عالي تامين اجتماعي گفت

  . اجتماعي ادامه دارد
اعضاي كارگري و كارفرمايي شوراي :وگو با خبرنگار ايلنا افزود مد مروج حسيني درگفتمح

عالي تامين اجتماعي طي درخواستي كتبي خواستار تشكيل فوري جلسه اين شورا 
  . اند شده

رسد اولويت اول دولت، سازمان تامين اجتماعي نيست و موضوعات  به نظر مي: او تصريح كرد
توان به حل مشكالت مربوط به سازمان تامين   است بنابراين نميديگري در دولت مطرح

  . اي نزديك اميدوار بود اجتماعي در آينده
اند تا وي ھركاري دلش  گويا سازمان تامين اجتماعي را به ذبيحي سپرده: وي مدعي شد

  . خواھدانجام دھد مي
: رد و اظھار داشتمروج حسيني مھمترين موضوع تامين اجتماعي را اساسنامه آن عنوان ك

بر  اي كه با محصولي داشتيم وي معتقد بود اصالح اساسنامه از طريق مجلس زمان درجلسه
جمھور به عنوان رئيس شوراي عالي  خواست كه اختيارات رئيس است بنابراين محصولي مي

  . تامين اجتماعي به وزير رفاه محول شود كه اين كار ھنوز صورت نگرفته است
ھاي مالي ھميشه در تامين اجتماعي مطرح  بحث: ي تامين اجتماعي گفتعضو شوراي عال



  . بوده است و بحث اين دولت و آن دولت مطرح نيست
 پايان پيام

  : كدخدايي در نشست خبري
ھا در دستور كار شوراي نگھبان قرار گرفته  اليحه ھدفمند كردن يارانه

 است 
سخنگوي شوراي :   آمده است1388 دی ماه 19  ایلنا در تاریخ–به گزارش خبرگزاری کار ایران 

  . ھا در دستور كار شوراي نگھبان قرار گرفته است اليحه ھدفمند كردن يارانه: نگھبان گفت
به گزارش خبرنگار ايلنا، عباسعلي كدخدايي در نشست خبري در خصوص بررسي اليحه 

طي روزھاي پاياني ھفته اين اليحه : ھا در شوراي نگھبان اظھار داشت ھدفمند كردن يارانه
كنيم كه در ظرف مھلت  گذشته به دست ما رسيد و در دستور كار قرار گرفت، سعي مي

  . قانوني آن را بررسي كنيم
  .  روز است20 روزه استمھالي جمعا 10 روز و با فرصت 10مھلت قانوني اين كار : وي افزود

راد كند آيا مجلس شوراي اسالمي خبرنگاري پرسيد چنانچه اين شورا به بخشي از ماده اي اي
به طور كلي در ايرادات : تواند كل آن ماده را تغيير دھد، سخنگوي شوراي نگھبان پاسخ داد مي

تواند ھرگونه اصالح و تغييري نسبت به ھمان ماده انجام دھد؛ به عنوان  شورا، مجلس مي
تواند كل اين ماده را   ايراد گرفت مجلس مي15مثال چنانچه شوراي نگھبان نسبت به ماده 

  . تواند ماده ديگري را ھم اصالح و يا تغيير دھد اصالح كرده و يا تغيير دھد اما در عين حال نمي
مبني بر )  روز5 روز به 20از (ھمچنين سوالي در خصوص بحث كاھش مھلت اعتراض به احكام 

من اطالعي در : سخ دادكه آيا تصويب چنين قانوني به لحاظ قوانين منعي ندارد؟ كه وي پا اين
اي  اين خصوص ندارم و دوستان ما در مجلس شوراي اسالمي بايد پاسخ دھند اما اگر مصوبه

  . در مجلس باشد كه با شرع مغايرت نداشته باشد از نظر ما ھم اشكالي ندارد
سخنگوي شوراي نگھبان ھمچنين به ارائه گزارشي در مورد اليحه مجازات اسالمي پرداخت و 

اين اليحه كه به صورت آزمايشي توسط كميسيون مربوطه در مجلس شوراي اسالمي : گفت
اين اليحه به صورت غيررسمي در اختيار شورا قرار .  ماده دارد730به تصويب رسيده بيش از 

  . گرفت و ما نيز در جلسات فراوان آن را مورد بحث و بررسي قرار داديم اما قطعا كار زيادي دارد
اين راستا مجمع مشورتي فقھي شوراي نگھبان نيز در استان قم جلسات در : وي افزود

  . كند متعددي را در ھفته داشته و ما را در اين زمينه كمك مي
 ماده از اين اليحه بررسي شده و ايرادات تا ماده 380تاكنون : كدخدايي در پايان تصريح كرد

سي مواد ديگر داريم اما با  به مجلس فرستاده شده است، ما فرصت اندكي براي برر350
  . كنيم اين كار را ھم به پايان برسانيم برگزاري جلسات بيشتر سعي مي

  پايان پيام
   کارگران از اخراج نگران ھستند

حميد حاج اسماعيلي، از نبود  :  آمده است88 دی 19به گزارش فعاالن  کارگران در تاریخ 
ون نيروي کار کشور از بيکار، کارگر فصلي،  ميلي13 تا 12ھاي  مرجع مشخصي براي رفع دغدغه

خالء نھادھاي کارگري فراگير و : ساعتي و ثبت شده در تامين اجتماعي انتقاد کرد و گفت
  .زند ھاي صنفي در کشور، به نيروي کار آسيب مي انجمن

بر : عضو کميته دفاع از انجمنھاي صنفي کارگري سراسر کشور، در گفتگو با مھر، اظھار داشت
توان گفت که نيروي متقاضي  ھاي پنج ساله مي س سند چشم انداز بيست ساله و برنامهاسا

ھاي آينده ھمچنان روبه افزايش است، ھمچنين نيمي از مردم کشور از اين  کار کشور در سال
  .کنند طريق امرار معاش مي

  استفاده از نظرات کارگران
ي مسائل کارگران در زمانھاي مورد حاج اسماعيلي از عدم وجود ارگاني تخصصي براي پيگير

ھا  ريزي براي ھدفمند کردن يارانه به دليل اينکه در زمان برنامه: نياز سخن گفت و بيان داشت
از نظرات کارگران استفاده نکردند قرار بود که افزايش ساليانه دستمزد کارگران متوقف شود که 

  .ھا حذف کرد خوشبختانه مجلس اين بند را از اليحه ھدفمندي يارانه
وي با بيان اين نکته که در اين خصوص به خوبي وجود يک ارگان کامال تخصصي که بتواند از 

 44با توجه به اينکه بر اساس اصل : شود، تاکيد کرد منافع کارگران دفاع کند احساس مي
ھاي دولتي به بخش خصوصي قابل قبول است ولي براي تضمين منافع و  واگذاري تصدي

  .ران در شرکتھاي واگذار شده برنامه خاصي در نظر گرفته نشده استحقوق کارگ
  ھاي واگذار شده ابھام در وضعيت کارگران شرکت

ھاي بزرگ   متاسفانه برنامه روشني در زمان واگذاري شرکت: اين مقام کارگري تصريح کرد
خش خصوصي دولتي براي ادامه وضعيت کارگران ارائه نشده است، عالوه بر اينکه خريداران ب

   .دھند نيز براي ادامه کار نيروي شاغل در بنگاه توافق منطقي صورت نمي
ھاي اقتصادي به ويژه دولتي در زمان  حاج اسماعيلي يکي ديگر از مواردي که توسط بنگاه

ھاي پيمانکاري و واگذاري وظايف خود  گيرد را استفاده از شرکت مواجه با نيروي کار صورت مي
   .داند ران ميبر عھده پيمانکا



ھاي پيمانکاري و  البته وجود شرکت: نماينده سابق کارگران در شوراي حل اختالف بيان داشت
توان آن را ناديده گرفت به نحوي که وجود  استفاده از آنھا در بازار کار حقيقتي است که نمي

ار ھاي احتمالي که به نيروي ک چنين شرکتھايي از مختصات دنياي مدرن است ولي آسيب
  .تواند وارد شود نيز بايد مورد توجھات جدي قرار گيرد مي

  ضمانت اجراي قانون کار
 قانون کار و ھمچنين مصوبات شوراي عالي کار 10وي بر رعايت حقوق کارگر بر اساس ماده 

ھاي دقيق و منظم و ھمچنين نبود برنامه  متاسفانه به دليل عدم بازرسي: تاکيد کرد و افزود
ي صيانت از نيروي کار باعث شده تا ضمانتي در اجراي قانون فعلي کار به نفع ريزي دقيق برا

  .کارگر وجود نداشته باشد
اين فعال کارگري با طرح اين سئوال که در حال حاضر وظيفه صيانت از نيروي کار برعھده چه 

متاسفانه به علت عدم وجود مناسبات درست اجتماعي، نيروي : دستگاھي است؟ ادامه داد
ار نمي تواند در بنگاه اقتصادي بھره وري الزم را داشته باشد که در اين خصوص لزوم ايجاد ک

  .نھادھا و انجمن ھاي کارگري احساس مي شود
چون فقط در مناسبات : عضو کميته دفاع از انجمنھاي صنفي کارگري سراسر کشور تصريح کرد

تاکنون نيروي کار به عنوان مھم ترين بين نيروي کار و کارفرمايان، سرمايه اصل قرار مي گيرد 
رکن توليد مطرح نشده و در زمينه ارتقاء سطح مھارتھا و آموزش کارگران نيز برنامه ھاي 

  .روشني اجرا نمي شود
  : دبير اجرايي خانه كارگر ايالم

  ھا بيكارند   درصد ايالمي15كم  دست
  

اگر :  درصد است؛ گفت15ي در ايالم باالي يك فعال كارگري با اعالم اينكه ميزان بيكرا دی 19: ايلنا
  . نام كنند ميزان بيكاري بسيار بيشتر از اينھاست بيكاران ھمگي در مراكز مربوطه ثبت

ايالم استاني : علي غياثي در گفتگو با ايلنا با تاكيد بر اينكه ميزان بيكاري در استان ايالم باالست، گفت
  . ه الزم نشده به ھمين دليل ميزان بيكاري در آن باالستمحروم است كه به صنعت و كشاورزي آن توج

ترين حالت،  بينانه در خوش:  درصد اعالم شده است؛ گفت12وي با انتقاد از اينكه نرخ بيكاري در ايالم 
اند و چنانچه قرار  نام كرده  درصد است البته اگر مالك افرادي باشد كه به عنوان بيكار ثبت15ميزان بيكاري 

  .  درصد فراتر خواھد رفت15نام كنند ميزان بيكاري از  ه بيكاران ايالمي ثبتباشد ھم
اين فعال كارگري با اعالم اينكه بيكاران ايالمي تجربه، تخصص و توان الزم را براي اجراي مشاغل دارند 

م زيرا پذيري تجربه يا ناكارآمد بودن مطرح شود نمي اگر دليل ميزان بيكاري باال، غير متخصص، بي: گفت
  . واقعيت حاكي از توانمندي بيكاران ايالمي است
نبود امنيت شغلي نيروي كار، انعقاد قراردادھاي موقت : وي مشكالت بحران ايالم را تشريح كرد و گفت

ھاي پيمانكاري  كار، نبود بيمه در بسياري از واحدھا به دليل مخالفت مديران و كارفرمايان، وجود شركت
ي كه عامل اول تضييع حقوق كارگران ھستند، نبود خدمات درماني و بسياري عوامل تامين نيروي انسان

  . ديگر باعث مشكالت حال حاضر كارگران است
اين استان : وي با تاكيد بر اينكه اگرچه ايالم استاني محروم است اما قابليت رشد و توسعه را دارد گفت

وان صنايع پتروشيمي را در آن تعريف و اجرا كرد، با توجه ت در مسير انتقال گاز كشور قرار دارد بنابراين مي
به كوھستاني بودن منطقه، امكان ايجاد كارخانه سيمان وجود دارد، واحدھاي كوچك خدماتي و توليدي 

  . توان از آن طريق به اشتغالزايي و اقتصاد ايالم رونق داد نيز با فرھنگ مردمي ھمخواني دارد كه مي
امروزه مشكل اصلي كشور در :  را ناشي از توقف گردش مالي دانست و گفتغياثي تورم و گراني

اشتغال كشور، وجود . ھاي كارگري و كارفرمايي واردات است زيرا عامل اصلي ركود صنعت و حوزه
رود ھرچه سريعتر  كيفيت چيني است بنابراين انتظار مي كاالھاي وارداتي به ويژه از نوع ارزان قيمت و بي

  .  برخورد شودبا واردات
امروزه معضل اصلي : وي با اعالم اينكه بايد توجه دولته و مسووالن به نقاط محروم بيشتر باشد گفت

گيرد از شھرھا  كشور مھاجرت است بنابراين بايد شرايطي به وجود آورد كه اگر ھم مھاجرتي صورت مي
  . به روستاھا و مناطق محروم باشد

 پايان پيام
  : ارگر قزويندبير اجرايي خانه ك

 شود ھا با خصوصي سازي درمان نمي بحران كارخانه
 يك فعال كارگري :   آمده است1388 دی ماه 20 ایلنا در تاریخ – به گزارش خبرگزاری کار ایران 

در استان قزوين با انتقاد از اينكه قانون كار را تخريب و مواد حمايتي از كارگران را حذف 
گذاري را رفع  قوانين حمايتي بھتر است موانع توليد و سرمايهبه جاي حذف : كنند؛ گفت مي
  . كنيد

عيدعلي كريمي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر بزرگترين مشكل توليد و : به گزارش ايلنا
رويه باعث شده است  واردات بي: رويه است؛ گفت سازي و واردات بي اشتغال كشور خصوصي

  .  نداشته باشندتا واحدھاي بزرگ توان ادامه فعاليت
اگر : وي با انتقاد از ضعف ھمكاري بين وزارت صنايع، كار، بازرگاني و اداره استاندارد گفت

شود وزارت صنايع به عنوان متولي نبايد اجازه واردات بدھد و  كااليي در داخل كشور توليد مي
از آنكه سازمان اگر قرار شد به ھر دليل ممكن وارداتي صورت گيرد بايد مجوز واردات را پس 

  . ھايي از آن را بررسي كرد ارائه داد استاندارد نمونه



وي با اعالم اينكه بسياري از خريداران واحدھاي توليدي ھيچگونه آشنايي و شناختي از 
اي به اين صنعت ندارد  شود ھيچگونه شناخت و عالقه فردي كه مالك مي: صنعت ندارند؛ گفت

معنا كه كارگران را اخراج،  كند بدين ه را به پول نزديك ميدر نتيجه در اولين فرصت كارخان
ھاي بسياري  كند كه نمونه ھا و مواد اوليه را حراج و زمين كارخانه را به برج تبديل مي دستگاه

  . را سراغ داريم
دبير اجرايي خانه كارگر قزوين با اعالم اينكه گوشت زياران زماني از كارخانجات مطرح كشور 

 كارگر 700كند زماني  ين كارخانه كه در زمينه توزيع گوشت و دامپروري فعاليت ميا: بود گفت
 كارگر دارد و ھمين تعداد نيز به دليل آنكه حقوق معوقه دارند داريم 200داشت اما امروز 

  . كنند راھپيمايي و تجمع مي
ل حاضر قوانين در حا: اند گفت كريمي با اعالم اينكه بسياري از كارخانجات اسير قوانين شده

فرستد تا  كند و به بيمه بيكاري مي شود كه كارگران را از كارخانه جدا مي جديدي وضع مي
كارخانه بازسازي و نوسازي شود اما در ھمين فرصت زمينه را براي تعطيلي كارخانه فراھم 

  . كنند مي
 پايان پيام

  : رئيسه كميسيون اجتماعي مجلس عضو ھيات
 رسد جمھور نمي  تامين اجتماعي به رئيساطالعات درستي درباره

عضو :    آمده است1388 دی ماه 20 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران  
عملكرد مديرعامل سازمان : رئيسه كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي گفت ھيات

  . تامين اجتماعي افراطي و تفريطي است
تنھا پاسخگوي نمايندگان مجلس  ذبيحي نه: يلنا افزودوگو با خبرنگار ا علي زنجاني درگفت

  . كند نيست بلكه از وزير رفاه و تامين اجتماعي ھم تمكين نمي
نماينده مردم نقده و اشنويه در مجلس، اساسنامه فعلي سازمان تامين اجتماعي را 

 به جمھور اين موضوع را  نامه به رئيس2رئيس مجلس طي : غيرقانوني دانست و تصريح كرد
  . اطالع دولت رسانده است
تواند با تمكين از وزير رفاه  مديرعامل سازمان تامين اجتماعي مي: زنجاني خاطرنشان كرد

باعث ختم اين موضوع شود يا اينكه اگر زيرنظر محصولي كاركردن براي ذبيحي سخت است 
  . جمھور را درتنگنا قرار ندھد تواند از سمت خود استعفا دھد و رئيس وي مي

ھاي خود موارد تناقض  آقاي ذبيحي در صحبت: عضو كميسيون اجتماعي مجلس تاكيد كرد
وگوي ويژه خبري شبكه دو سيما  توان به سخنان وي درگفت بسيار دارد كه از آن جمله مي

  . اشاره كرد
اختالفي با «گفت كه  سو مي وگو از يك مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در اين گفت: او افزود
كند اين است كه ديگران  چيزي كه مرا ناراحت مي«و چند دقيقه بعدگفت كه » ولي ندارممحص

  » .برند جمھور مي چه نفعي از دامن زدن به اختالفات دو يار رئيس
قانوني در سازمان تامين  اگر منظور ذبيحي سكوت نمايندگان مجلس و بي: زنجاني گفت

 وظيفه خود عمل خواھند كرد و تسليم اجتماعي است وي بداند كه نمايندگان مجلس به
  . ھا نخواھند شد اينگونه جوسازي

رسد اطالعات درستي در خصوص سازمان تامين اجتماعي به اطالع  به نظر مي: وي گفت
  . رسد جمھور نمي رئيس

 پايان پيام
  ھا در بستر اقتصاد؛  نگاه ايلنا به بازار سرمایه و ناکارآمدی شاخص

 شود  اسی برای بزرگی بازار سرمایه میھای کوچک مقي وقتی تپه
زماني كه :    آمده است1388 دی ماه 20 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 

توانيم به مثال باال رفتن يك فرد از  گويند حجم معامالت بورس باالست مي مسئولين بورس مي
توانند ادعا  تپه است آنھا ميزيرا زماني كه مالك قياس مسئولين بورس . يك تپه توجه كنيم

  . كنند حجم معامالت بورس باال است
داري و بازار سرمايه بسيار قابل لمس و  ھاي متکی بر ایده سرمايه لزوم بازنگري بر سياست

توان بورس تھران را بازاري موفق و پررونق قلمداد كرد، چرا كه  در شرايط فعلي نمي. درك است
ھا در لباس  م تنھا جايگاھي براي دالالن و شبه دولتيطي چند سال گذشته بازار سھا

ھاي شبه دولتي به  ھا بوده، تا آنجا كه بورس تھران در امتداد روابط پنھان شركت خصوصي
دليل عنوان چنين كالمي بر بورس، . آمد برای اقتصاد کشور تبديل شده است نھادی ناکار

ھاي ھمين  ه توسط بازيگردانيھا است ك نوسانات شديد قيمت سھام بسياري از شركت
ھاي  توان به نحوه واگذاري البته در اين راستا مي. گيرد نھادھاي به ظاھر خصوصي صورت مي
ھا در بورس كه ھر از گاھی به ابطال معامالت و وارد  عجوالنه و نادرست اصل چھل و چھاري

براين اساس بايد در . دانجامد، ايراد وارد كر  ميليارد توماني مي900شدن خساراتي با مبالغ 
توان  چرا كه نمي. اين بازار طرحي نو در انداخت تا بتوان به معناي واقعي بازار سھام رسيد

چرا كه حجم معامالت بازار سھام در . ھای کوچک را بازاري پررونق قلمداد كرد بازاري با ارزش
گري از اين بازار خارج گذاران نيز يكي پس از دي ھاي گذشته بسيار كاھش يافته و سرمايه ماه



  . شدند
در اين راستا غالمرضا اسالمي بيدگلي در گفت وگو با خبرنگار ايلنا با انتقاد از وضعيت 

چرا كه وقتي سازمان خصوصي . اصل بورس را بايد درست كرد: نابسامان بازار سرمايه گفت
دليل اجراي رساند و به   ماه در بورس به فروش مي6 را 44ھاي مشمول اصل  سازي شركت

 900كند، تا آنجا كه با ابطال معامله،   ماه دوم معامالت را باطل مي6ھا در  نادرست در واگذاري
شود، دولت بايد از مردم چقدر ماليات دريافت كند تا بتواند اين ضررھا  ميليارد تومان متضرر مي

  . را جبران كند
گويند حجم معامالت بورس  س ميزماني كه مسئولين بور: اين كارشناس اقتصادي ادامه داد

زيرا زماني كه . توانيم به مثال باال رفتن يك فرد از يك تپه يا قله اورست توجه كنيم باالست مي
  . توانند ادعا كنند حجم معامالت بورس باال است مالك قياس مسئولين بورس تپه است آنھا مي

 و تعداد بسياري از به گفته اسالمي بيدگلي بورس تھران حجم معامالت كمي داشته
  . سھامداران از آن خارج شدند

 پايان پيام
ھای حوزه رفاه وتامين اجتماعی، متضمن اجرای  توجه به ظرفيت

 ھا صحيح ھدفمندی یارانه
علي حيدري :    آمده است1388 دی ماه 20 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 

 بررسي ھدفمند كردن يارانه ھا و ارتباط آن با ،كارشناس تامين اجتماعي در يادداشتي به
  . حوزه رفاه و تامين اجتماعي پرداخته است

  : به گزارش ايلنا ،متن كامل اين يادداشت به شرح ذيل است
اصل انجام این طرح .طرح تحول اقتصادی وبویژه ھدفمندی یارانه ھا در دستور کار نظام قرار دارد

یکی از .د و فقط اختالف در نحوه اجرای آن بوده استمورد اتفاق نظر واجماع ھمگان بو
اختالفات عمده بين مجلس و دولت در مراحل بررسی و تصویب قانون ھدفمندی یارانه 

  . ھا،سازمان یا نھاد متولی اجرای آن بود
حال آنکه تکليف ساختار و سازمان متولی ھدفمندی یارانه ھا قبال وفق قانون ساختار نظام 

بنظر می رسد چنانچه دولت به .امين اجتماعی مشخص ومتعين گردیده استجامع رفاه و ت
ظرفيتھای بالفعل و بالقوه حوزه رفاه وتامين اجتماعی توجه نموده والزامات و مجوزات واختيارات 

و تکاليف و مسئوليت ھای وزارت رفاه و تامين اجتماعی را که در قانون مزبور تصریح شده 
 دھد، زمينه اجرای سریع و مطلوب طرح ھدفمندی یارانه ھا فراھم است را مورد التفات قرار

  . می گردد
تجارب علمی و عملی دنيا نيز موید این است که ھدفمندی یارانه ھا بایستی از طریق حوزه 

به ھمين سبب نيز قانونگذار الزامات وتکاليف و مسئوليتھای .رفاه وتامين اجتماعی صورت گيرد
ندی یارانه ھا برای دولت و متولی اجرای قانون نظام جامع رفاه وتامين زیادی را در حوزه ھدفم

اجتماعی تعریف و احصاء نموده است،که تاکنون از سوی متصدیان وزارتخانه موصوف مورد 
به نحوی كه معاونت ھدفمندی یارانه ھا در وزارت رفاه .توجه کافی و وافی قرار نگرفته است
ردید و اولين وزیر رفاه و تامين اجتماعی آنقدر که به مسائل وتامين اجتماعی ھيچگاه فعال نگ

جزئی و حاشيه ای وریز ترین مسائل اجرایی سازمانھای تابعه بھا می داد به این معاونت 
اساسی و مھم توجه نکرد واین سنگ بنای غلط باعث گردید تا اصلی ترین فلسفه وجودی 

  . ق قرار گيردوزارت مزبور که ھدفمندی یارانه ھا بود در محا
برخی الزامات و تکاليف ومسئوليت ھای وزارت رفاه وتامين اجتماعی ،مندرج در قانون نظام 

  : جامع رفاه و تامين اجتماعی ناظر به مقوله ھدفمند سازی یارانه ھا به عبارت زیر است
ساماندھی و ھدفمندی کردن ):"اھداف ووظایف حوزه حمایتی و توانبخشی(4بند الف ماده .1

  ." یارانه ھاو منابع حمایتی
منابع حاصل از ):"پایداری منابع مالی-اصول وسياستھای مالی(7 بند الف ماده 2جزء.2

  ". ھدفمندکردن یارانه ھا
منابع اختصاص داده ):"پایداری منابع مالی-اصول وسياستھای مالی(7 بند الف ماده 5جزء.3

  ). ی اقتصادی و توسعه ایشده برای جبران اجتماعی خسارتھای ناشی از سياستھا
اتخاذ سياستھای یارانه ای در چارچوب قانون وبر ):"اصول وسياستھای یارانه ای(10ماده .4

اساس سياستھای کلی نظام به منظور ھدفمند کردن یارانه ھا با استفاده از نظام اطالعاتی 
د به نحوی جامع و منسجم کشور مانند طرح کد ملی ویا نظام مالياتی کشور صورت می گير

که به تدریج یارانه اعطایی به خانواده ھای پر درامد کاھش یافته و یا حذف گردد و ميزان یارانه 
منابع حاصل از حذف یا کاھش یارانه خانواده .اعطایی به خانواده ھای کم درامد افزایش یابد 

  " شدھای پر درامد برای تامين منابع مورد نياز جامع تامين اجتماعی منظور خواھد 
ساماندھی و ):"اختيارات و مسئوليتھای وزارت رفاه وتامين اجتماعی(16ماده "ط"جزء.5

مدیریت اجرایی نظام ھدفمندی یارانه ھای اجتماعی و جھت دھی آن به سوی افراد وخانواده 
  " ھای نيازمند با رویکرد خوداتکایی و اشتغال در چارچوب قانون و سياستھای کلی نظام

حظه می شود تکليف سازمان متولی و نحوه ھزینه کرد منابع حاصل از ھمانطور که مال
چه بسا . کامال تبيين و تصریح شده است1383ھدفمندی یارانه ھا در قانون مصوب سال 



  . برخی از ظرفيتھای فوق نه تنھا مجوز و اختيار ،بلکه نوعی تکليف و مسئوليت است
 نگاھی دوباره بياندازد و به عملکرد متصدیان بنظر می رسد چنانچه دولت به این احکام قانونی

قبلی وزارت رفاه وتامين اجتماعی توجه نکند وھمچنين وزارت رفاه وتامين اجتماعی نيز با درک 
سریع ،دقيق وصحيح این وظيفه خطير وارد عرصه شود، بستر و زیر ساخت مدیریتی و 

تدارک می شود و ھمچنين به ساختاری الزم برای اجرای طرح ھدفمندی یارانه ھا تمھيد و 
  . قانون عمل می شود و تسریع زیادی در تحقق طرح بوجود خواھد آمد

دو احتمال در مورد عدم اقبال والتفات دولت به ظرفيتھای حوزه رفاه و تامين اجتماعی در مقوله 
  : ھدفمندی یارانه ھا شده است

وزارت رفاه و تامين اجتماعی در دیرگامی وعدم اقدام مناسب وبموقع اولين تيم مدیریتی :الف
و ... ميليارد دالری صندوق ذخيره ارزی14دولت ھشتم عليرغم احکام قانونی دراختيار و ذخيره 

پرداختن به مسائل جزئی و حاشيه ای که این رویه در تيمھای مدیریتی بعدی نيز تداوم 
عی و در اختيار داشتن نتيجه آنکه عليرغم شکل گيری پایگاه اطالعات نظام تامين اجتما.یافت

 ميليون خانوار تحت پوشش سازمانھای تابعه 12اطالعات دقيق و ثبتی و عملياتی بيش از 
،مرکز آمار ایران ) ميليون نفر است17.5مجموع خانوارھای کشور (وزارت رفاه وتامين اجتماعی 

مردم گردید با ھزینه و زمان زیاد وبدون اثربخشی الزم متولی جمع آوری اطالعات اقتصادی 
اطالعاتی که بعلت گذشت زمان زیاد دیگر قابل اتکاء برای پرداخت یارانه نمی باشد در حالی .

شدگان و  که اطالعات موجود درحوزه رفاه وتامين اجتماعی به علت مراجعه مستمر بيمه
  . مددجویان ،اطالعاتی روزآمد ثبتی و عملياتی است

 وزارت امور اقتصادی و دارایی وسازمان خصوصی ميل شدید بخشھایی از بدنه دولت نظير:ب
سازی و مرکز آمار ایران به افزایش اختيارات و اعتبارات و توسعه دستگاھھای زیر مجموعه 

بالعکس وزارت رفاه وتامين اجتماعی که اولين تيم مدیریتی آن بدنبال کوچک کردن توابع (
امين اجتماعی در ایفای وظایف ذاتی و بعبارت دیگر ھمانقدر که وزارت رفاه وت)وزارتخانه بود

اصلی خود یعنی ھدفمندی یارانه ھا اھمال و سستی مينموددستگاھھای دیگر برای جذب 
اعتبارات و اختيارات پيشروی می کردند به نحوی که در یک زمان مطرح شد که دھک ھای 

  ؟ ...!داخت کند ومشمول یارانه را مرکز آمار ایران مشخص کند و بانک مرکزی ھم یارانه ھا پر
دولت بایستی به این نکته مھم توجه کند که ھر اقدام حمایتی ویا جبرانی چنانچه از طریق 

کاالی "مرجعی جز وزارت رفاه و تامين اجتماعی صورت پذیر د کارکرد خود را به عنوان یک 
راد از دست خواھد دادو به ھمپوشانی و برخورداری من غير حق اف" خير اجتماعی"و" عمومی

امری که وظيفه .است"سھام عدالت " نمونه بارز این امربحث.غير مشمول منجر می شود
ذاتی وزارت رفاه و تامين اجتماعی بود ولی وزارتخانه ھای امور اقتصادی و دارایی و تعاون آنرا 
مصادره به مطلوب نمودند ونتيجه آن شد که سھام عدالت اعطایی کارکرد حمایتی و توانمند 

  . د را از دست داد و ھمپوشانی و برخورداری من غير حق زیادی حادث شدسازی خو
باتوجه به مراتب فوق بنظر می رسد دولت می تواند با بھره گيری از ظرفيتھای بالقوه و بالفعل 

حوزه رفاه و تامين اجتماعی ،طرح ھدفمندی یارانه ھا را به بھترین نحو ممکن و با کمترین 
وزارت رفاه و تامين اجتماعی و سازمانھای تامين اجتماعی و .گذاردانحراف به مورد اجرا ب

بازنشستگی کشوری و بھزیستی و بيمه خدمات درمانی و بيمه روستائيان وعشایر اطالعات 
ميليون خانوار کشور را در اختيار دارندوبعلت مراجعات مستمر و ماھانه 12روزآمد بيش از 

 به سھولت و با کمترین ھزینه در دسترس آنھا مخاطبين آنھا ،تغييرات جمعيتی مربوطه
غالب خانوار ھای مشمول و مستحق دریافت یارانه در بين ذینفعان این پنج سازمان می .است

باشند و اگر بفرض که اینگونه نباشد ،باز ھمين سازمانھا ھستند که بلحاظ امکانات و نيروھای 
آزمون وسع ونيازمندیابی فعال اقدام تخصصی موجود خود ميتوانند نسبت به غربالگری و یا 

  . نموده وسایر خانوار ھای مشمول یارانه را شناسایی نمایند
 ھزارواحد اجرایی وکارگزاری دارند که می 10سازمان ھای حوزه رفاه وتامين اجتماعی حدود 

که در وزارت رفاه و تامين اجتماعی "ستاد ھدفمندی یارانه ھا "توانند تحت ھدایت وراھبری 
کل می گيرد ،اجرای طرح را برعھده گيرندو بانک رفاه کارگران که متعلق به سازمان تامين ش

  . اجتماعی است می تواند شبکه بانکی را در خدمت عمليات پرداخت یارانه ھا قرار دھد
  : منابع حاصل از ھدفمندسازی یارانه ھا به سه بخش عمده اختصاص خواھد یافت

 ھای عمومی و جاری دولت که در اختيار متولی برنامه و بودجه جھت جبران افزایش ھزینه:الف
  . کشور قرار می گيرد تا به دستگاھھای دولتی تخصيص یابد

جھت کمک به صنایع و توليد کنندگان که در اختيار وزارت صنایع و سایر وزارتخانه ھای :ب
  . توليدی قرار می گيرد

دی مشمول دریافت یارانه که در اختيار جھت جبران اجتماعی و پرداخت به دھکھای درآم:ج
  . وزارت رفاه وتامين اجتماعی قرار می گيرد

از طریق (وزارت رفاه و تامين اجتماعی با ایجاد یک صندوق بيمه اجتماعی بصورت مجازی 
ای به سازمانھای بيمه گر و حمایتی جھت پرداخت به ذینفعان مشمول  تخصيص منابع یارانه

مجری طرح کوپن ھای (جاد یک ستاد مرکزی نظير ستاد بسيج اقتصادی ،یا ای)دریافت یارانه
نسبت به مدیریت و راھبری امور مربوط به پرداخت یارانه به خانوارھای )کاالھای اساسی

مشمول یارانه با ھمکاری سازمانھای حمایتی و بيمه گر اقدام خواھد نمود ویا اینکه انجام امور 



در نتيجه .ھای بيمه گر و حمایتی موجود احاله خواھد نمودیارانه ھا را به یکی از سازمان
ھدفمندسازی یارانه ھا طبق قانون و با استفاده از ظرفيتھای موجود و بدون نياز به انجام 

  . ھزینه جدید و ایجاد ساختار جدید و توسط یک متولی تخصصی انجام می پذیرد
 بين خانوارھای مشمول صورت می پذیرد دراین طرح ابتدا توزیع یارانه بين کل خانوارھا و سپس

که تشخيص تداوم نياز به دریافت یارانه فقط در صالحيت وزارت رفاه و سازمانھای بيمه گر 
وحمایتی است ودر ادامه با اجرای طرح ھای نيازمند یابی فعال و غربالگری وآزمون وسع 

بيمه درمان سطح شکل می یابد که "بيمه اجتماعی ملی تضمين معيشت وسالمت "یک ...و
ھمگانی را برای تمامی افراد جامعه تامين می کندویک سطح معيشتی معين را برای افراد زیر 

که در درازمدت با توانمندسازی اقشار و گروھھای ھدف وایجاد فرصتھای برابر .تضمين می کند
  : به ھدف غایی برای نيل به سرافرازی ملی دست می یابيم

که ... ونيازمند نظير سالمندان ومعلوالن وشبه خانواده ھاواقشار و گروھھای ھدف:الف
  . بایستی مستمرا از یارانه بھره مند باشند

  . بيکاران کارجو تا ماداميکه شاغل نشده اند:ب
  . شاغلين وبازنشستگانی که درآمد آنھا از سطح حداقل معيشت تضمين شده کمتر است:ج 

اعی و سازمانھای بيمه گر اجتماعی و حمایتی از مخلص کالم اینکه وزارت رفاه و تامين اجتم
منظر تجارب علمی وعملی دنيا و نيز براساس احکام قانونی و بدليل زیرساختھای اطالعاتی و 

بھترین بستر اجرای قانون ھدفمندی یارانه ھا ...اجرایی ونيروی انسانی متخصص و مجرب و
ن یا ساختار سازمانی جدید اجرای قانون است که می تواند در کمترین زمان وبدون نياز به قانو

ولی متاسفانه درخالل مناقشات بين وزارت رفاه وتامين اجتماعی و سازمانھای .را برعھده گيرد
تابعه ،قانونی که در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسيد نقش حاشيه ای وفرعی برای 

تصادی ودارایی متولی وزارت رفاه وتامين اجتماعی قائل شده است وعمال وزارت امور اق
از ھمين االن قابل پيش بينی است که سرنوشت سھام .سازمان ھدفمندی یارانه ھا گردید

این در حالی است که مھمترین . در انتظار ھدفمند سازی یارانه ھا است44عدالت و اصل 
بخشی که در صورت اجرای قانون ھدفمندسازی متاثر می گردد قلمرو رفاه وتامين اجتماعی 

ت و بموجب قانون وبر اساس تمام تجارب علمی وعملی دنيا صالح ترین بخش برای انجام اس
  . است"وزارت رفاه وتامين اجتماعی "امور اجرایی قانون ھدفمندسازی یارانه ھا 

 ميليون ازخانوارھای واجد شرایط دریافت یارانه 12 ميليون خانوارایرانی حدود17وقتی از حدود
ارت رفاه وتامين اجتماعی وکميته امداد تحت پوشش قرار دارند چگونه در زیر مجموعه ھای وز

وزارت امور اقتصاد ودارایی و سيستم بانکی می توانند نياز ھای خانوارھای مشمول یارانه را 
  . تشخيص دھند

  پايان پيام

 سايه سنگين اعتصاب بر روی بزرگترين پروژه کشور 

رين پروژه دولتی کشور به دليل پرداخت نشدن بزرگت:  نوشت 88 دی 20ھم ميھن در تاریخ 
به گزارش خبرنگار . حقوق کارکنان در خطر اعتصاب عمومی و توقف فعاليت قرار گرفته است

 35 و با ھدف توليد روزانه 86ھم ميھن، پروژه احداث پااليشگاه ستاره خليج فارس از سال 
 درصد پيشرفت 17ايطی که تنھا ميليون ليتر بنزين آغاز شد، اما با گذشت سه سال و در شر

  . فنی داشته در آستانه توقف قرار گرفته است
، دو پيمان کار اصلی اين پروژه »بينا«و » تھران جنوب«بر پايه گزارش ھای رسيده شرکت ھای 

ھمچنين به . بيش از سه ماه است که دستمزد کارکنان و مھندسان خود را پرداخت نکرده اند
 پيمان کار خرد اين پروژه، اکثر اين پيمان کاران نيز برای سه تا 10بات دليل پرداخت نشدن مطال

پنج ماه است که از پرداخت حقوق مھندسين خود عاجز مانده و در شرف ورشکستگی کامل 
  . قرار گرفته اند

تعدادی از مھندسين مشاور پروژه ستاره خليج فارس در گفت و گو با خبرنگار ھم ميھن اظھار 
جه به پرداخت نشدن دستمزدھای معوقه، قصد دارند تا از ادامه فعاليت خودداری داشتند با تو

طی چند ماه گذشته «اين متخصصين که اصرار داشتند نام آنھا فاش نشود می گويند . کنند
بارھا تالش کرده ايم تا از مديران شرکت در مورد وضعيت دستمزدھای خود اطالع کسب کنيم، 

پاسخ مشخصی دريافت نکرده ايم، بلکه حتی کسی حاضر نيست با اين حال نه تنھا ھيچ 
  . »تعھد دھد که اين دست مزدھا يک روز پرداخت خواھند شد

پااليشگاه ستاره خليج فارس، بزرگترين پروژه دولتی کشور است که حتی از آن به عنوان 
  . بزرگترين پروژه پااليشگاھی خاور ميانه نيز ياد می شود

 ميليارد يورو سرمايه گذاري، کشور را از واردات بنزين بی نياز 6 با بيش از اين پروژه قرار بود
در واقع به پشتوانه ساخت ھمين پااليشگاه بود که محمود احمدی نژاد مدعی شد به . سازد

  . زودی کشور در برابر تحريم ھای احتمالی بنزين مصون خواھد شد
فزايش روزافزون احتمال تحريم بنزين عليه ايران با اين حال و در شرايطی که اخبار پراکنده، از ا

، مديرعامل شرکت پااليش نفت ستاره خليج فارس »محمداسماعيل کراچيان«حکايت دارد، 



 درصد پيشرفت 17احداث اين پااليشگاه در بندرعباس « دی ماه اعالم کرد 12روز شنبه، 
نياز اين پااليشگاه خريداری  ميليون يورو تجھيزات خارجی مورد 407فيزيکی داشته و تاکنون 

  . »شده است
 خرداد ماه امسال، مديرعامل 10 ماه پيش از اظھارات کراچيان و در تاريخ 6گفتنی است 

 درصد 19ھای نفتی ايران مدعی شده بود که اين پروژه بيش از  شرکت پااليش و پخش فرآورده
  . پيشرفت داشته است

 راه 91مدعی شده بود اين پااليشگاه تا سال به گزارش خبرگزاری شانا، شھنازی ھمچنين 
اندازی خواھد شد؛ امری که بدون در نظر گرفتن احتمال اعتصاب کارکنان و تنھا با نگاھی 

  . ساده به سرعت پيشرفت کار دور از ذھن به نظر می رسد
 به عنوان سال راه اندازی اين 1390بنابر پيش بينی ھای اوليه در زمان آغاز پروژه، سال 

  . االيشگاه در نظر گرفته شده بودپ
برخی گزارش ھا حاکی از آن است که علت توقف پرداخت دستمزد متخصصين ساخت 

پااليشگاه ستاره خليج فارس، تغيير سياست دولت برای اجرای پروژه ھای کالن کشوری 
  . است

ساخت ھای بر پايه اين گزارش ھا، به دليل شرايط ويژه کشور، دولت از سرمايه گذاری در زير
کالن اقتصادی که تضمين کننده دورنمای کشور است منصرف شده و قصد دارد معدود سرمايه 

  . گذاری ھای خود را بر روی پروژه ھايی که بازدھی سريع و کوتاه مدت دارند متمرکز کند
در ھمين راستا خبرگزاری ايسنا در تاريخ اول مھر از تشکيل جلسه ای در شرکت پااليش و 

ھاى  به گزارش ايسنا مسووالن پااليش و پخش فراورده. ورده ھای نفتی خبر دادپخش فرآ
سازى و توسعه ظرفيت  ھاى بھينه نفتی درصد ھستند كه بيشتر توجه خود را به طرح

  . ھاى موجود معطوف كنند پااليشگاه
ھرچند برخی کارشناسان نفتی مدعی ھستند آنچه از جانب مسوولين به عنوان طرح ھای 

است؛ به اين معنا که دولت » تغيير کاربری«معرفی می شود، غالبا طرح ھای » نه سازیبھي«
برای جبران کمبود شديد بنزين تصميم گرفته است تا از پااليشگاه ھای موجود خود بخواھد 

تمامی تمرکز خود را بر روی توليد بنزين بگذازند و توليد ديگر فرآورده ھای نفتی را متوقف کرده 
  کم کاھش دھندو يا دست

  : وگو با ايلنا اعالم كرد اشرفي درگفت
  ھزار بيمار در بيمارستان ميالد 10پذيرش روزانه 

 رئيس ھيات :    آمده است1388 دی ماه 20 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
وزانه اين بيمارستان ر: گفت) وابسته به سازمان تامين اجتماعي(مديره بيمارستان ميالد 

ھاي سرپايي و اعمال بزرگ جراحي  كندكه شامل درمان پذيرش مي  ھزار بيمار را10بيشاز 
  . است

از بيمه شدگان تامين اجتماعي تقاضا دارم كه : وگو با خبرنگار ايلنا افزود محمد اشرفي درگفت
  . ھاي سطحي به بيمارستان ميالد مراجعه نكنند براي درمان

ترين مشكل بيمارستان ميالد را افزايش  مان تامين اجتماعي بزرگمشاور عالي مدير عامل ساز
اين امر ھم به دليل اعتماد مردم و بيمه : روز افزون مراجعان به اين بيمارستان دانست و افزود

  . شدگان به ميالد است
تماس : نماينده بيمه شدگان موسسات اداري و دولتي در شوراي عالي تامين اجتماعي گفت

ھاي  گيري از طريق سايت اينترنتي بيمارستان ميالد و ارسال پيامك از جمله روش تلفني، وقت
  . تعيين وقت در اين بيمارستان است

به ھمين :  ھزار نفر با بيمارستان ميالدي تصريح كرد100اشرفي با اشاره به تماس روزانه 
  . ھاي بيمارستان اشغال است دليل بيشتر اوقات تلفن

توانيم از شمال، جنوب، شرق، غرب و مركز  زيع بيمار در تھران باشد مياگر ستاد تو: وي گفت
  . كشور سيستم ارجاع را به كل كشور تعميم دھيم

  پايان پيام

  بھره برداری از بزرگترین کارخانه آلو مينيوم سازی 
 بزرگترین کارخانه آلومينيوم :  آمده است 88 دی 20به نوشته روزنامه کار و کارگر در تاریخ 

 نفرفراھم 700با بھره برداری از این کارخانه زمينه اشتغال .ازی کشور افتتاح شدس
                                             .شد

  گزارشي از مسير ھموار ورود كاالھاي چيني به ايران
  شود؟ اژدھا چگونه وارد مي

اعتراض به واردات انبوه  اين روزھا - :  آمده است 88 دی 20 یکشنبه دنياي اقتصادبه نوشته 
كنند كه واردات اين  كاالھاي نامرغوب چيني در حالي باال گرفته است كه بسياري تصور مي

اين در . ھا از نياز بازارھاي داخلي صورت گرفته است كاالھا، پس از بازاريابي گسترده چيني
ل آشنايي شرايطي است كه بخش اعظم كاالھاي چيني از سوي واردكنندگان داخلي به دلي

دراين ميان نقش . گيري نظام توزيع پرسود شكل گرفته است با نياز بازارھاي داخلي و شكل



شود  سياست ارزي چين را كه جھان غرب را به ستوه آورده و در ايران نوع معكوس آن اجرا مي
   .نبايد ناديده گرفت

  دھد ر مي دولت براي مقابله با كاالھاي بنجل خب وزير صنايع از تدابير ويژه 
   كاالي نامرغوب مرجوع شد21: استاندارد تھران 

 اين روزھا اعتراض به واردات انبوه كاالھاي نامرغوب چيني در حالي باال - گروه صنعت و معدن
كنند كه واردات اين كاالھا، پس از بازاريابي گسترده  گرفته است كه بسياري تصور مي

اين در شرايطي است كه بخش اعظم . ه استھا از نياز بازارھاي داخلي صورت گرفت چيني
كاالھاي چيني از سوي واردكنندگان داخلي به دليل آشنايي با نياز بازارھاي داخلي و 

  .گيري نظام توزيع پرسود شكل گرفته است شكل
 21به گزارش خبرنگار ما، در شرايطي روز گذشته موسسه استاندارد تھران از مرجوع شدن 

دھد كه بخش عمده  در آبان ماه خبر مي) غالبا چيني(اندارد وارداتي قلم از كاالھاي غيراست
اين كاالھا نه توسط صادركنندگان چيني بلكه از سوي واردكنندگان ايراني كه از نياز بازارھاي 

   .شوند داخلي و محصوالت توليدي چيني ارزان اطالع دارند، وارد كشور مي
از شير مرغ تا جان « كيفيت چيني كه به تعبيري تصور اوليه از گسترش صادرات كاالھاي بدون

شود اين است كه اين كاالھا ابتدا با انجام تحقيقات بازار از سوي رايزنان  را شامل مي» آدميزاد
ھاي  ھاي صادركننده با روش شود؛ اما بسياري از شركت تجاري و جاسوسان صنعتي انجام مي

عث كسري تراز تجاري ايران با اين كشور به مختلف به اين تجارت سودده و زود بازده كه با
ھا ارائه  ترين اين روش يكي از متداول. اند ميزان بيش از سه ميليارد دالر شده است، روي آورده

سفارش كاالھاي مورد نياز داخلي با برند ايراني بدون اشاره به ساخت آن در چين است؛ به 
  ت يا ايراني؟اي كه مشخص نيست اين كاال سرانجام چيني اس گونه

شكل ... اين روش معموال پس از چند سفر سياحتي تجارتي به گوانگجو، شنزن، شانگھاي و 
روش ديگر به اين صورت است كه توليد كنندگان ايراني به دليل حمايت دولت چين از . گيرد مي

 كل... گذاران خارجي، اعطاي تسھيالت ارزان، پايين بودن ھزينه نيروي انساني و  سرمايه
   .كنند فعاليت توليدي خود را به اين كشور منتقل كرده و از مبدا چين به ايران صادر مي

ھا توليد محصول در كشتي در حاشيه  ھاي مرسوم توليد كاال توسط چيني يكي ديگر از روش
اين ترتيب رشد  به. كنند كشورھا است كه در مجموع خود را منطبق با نياز بازار توليد مي

ھاي كوچك و توليدات سنتي و حتي مدرن  اي چيني به كشور باعث تضعيف بنگاهواردات كاالھ
به تازگي يك روزنامه ترك اعالم كرده است كه كارخانجات چيني كاالي . در كشور شده است

بندي كرده و ھر كاال را متناسب با بازار   كالس تقسيم13 كالس و كشورھا را به 6خود را به 
  .دكنن ھدف توليد و صادر مي

يابد و تنھا فروش آن   اختصاص مي3 تا 1در ميان كاالھاي توليد شده، باالترين كيفيت به كالس 
. پذير است و حمل آن به كشور مقصد توسط خريدار خواھد بود به مشتري در خاك چين امكان

گيرد و تنھا در  اين روش به دليل افشا نشدن كيفيت كاال براي بيرون كردن رقبا صورت مي
  .رساند ھدف است كه خريدار قيمتي را براي كاال تعيين كرده و آن را به فروش ميكشور 

شود و قيمت آن توسط  كاالھاي درجه دو و سه نيز صرفا توسط توليدكنندگان صادر مي
كنند تا به ھر شكل ممكن كاالي خود را به  توليدكننده تعيين و معموال قيمت پاييني تعيين مي

  .كنند مرجوع شدن را از مشتري سلب ميفروش برسانند و امكان 
بندي شده تعريف مشخصي دارند و كشورھاي اروپايي   كالس طبقه13كشورھاي جھان نيز در 

، آفريقا و آمريكاي 7 تا 5، كشورھاي آمريكاي مركزي و شمالي و ژاپن در رده 4 تا 1در كالس 
ه و به دليل اينكه بازارھاي بندي شد  طبقه13 تا 11 و آسيا در كالس 10 تا 8جنوبي در كالس 

ھاي بنجل و مرجوعي از  اين كشور ھر كااليي را با ھر كيفيتي پذيرا ھستند، اغلب كاالي
  .رسانند  روانه كرده و آنھا را به فروش مي13 تا 8ھاي باالتر را به بازارھاي كالس  كالس

مواردي كه موضوع به عالوه بر آن، كشورھاي آسيايي امكان مرجوع كردن كاال را نداشته و در 
المللي كشيده شود، توليدكننده چيني تنھا ملزم به بازگرداندن حقوق گمرگي  ھاي بين دادگاه

و بيمه كاال است و اصل مبلغ كاال قابل برگشت نيست؛ زيرا در مبدا، قيمت مشخصي را براي 
 بازار رقمي كنند و بسته به بازار ھدف و خريداران، براي كاال در ھر قطعه كاال مشخص نمي

شود و فروشندگان دقيقا بر اساس بازارپسندي قيمت را براي كاال تعيين  براي فروش تعيين مي
  .كنند مي

كارشناسان براين باورند كه دولت براي واردات كاالي كشوري كه از آن مبدا حتي نشان 
اداره کل روز گذشته . تري اتخاذ كند گيرانه شود بايد تدابير سخت استاندارد نيز جعل مي

 قلم کاالي غيراستاندارد 21استاندارد استان تھران اعالم كرد كه در آبان امسال از ورود 
  .وارداتي به اين استان جلوگيري کرده است

به گزارش روابط عمومي سازمان استاندارد استان تھران، مديرکل استاندارد و تحقيقات 
 ميليون 9/2د وارداتي به ارزشي حدود  قلم کاالي غيراستاندار21: صنعتي استان تھران گفت

دالر در گمرکات استان تھران شناسايي و براي مرجوع کردن آن به مبدا حمل، به گمرکات 
  .ربط اعالم شد ذي

 قلم کاالھاي 21: مھدي پورھاشم با معرفي اين کاالھا با اشاره به نام تجاري آنھا افزود
توليد چين، ويدئو  NOKIAبا نام تجارتي  BL-5CAغيراستاندارد وارداتي شامل باتري موبايل کد 



DVR  مدلPV04  با نام تجارتيHUNTER  توليد تايوان، سيم بکسل توليد آلمان، سيم بکسل با
 با نام 4200 - 5016 -  7008 - 4100ھاي  مدل DVRتوليد اسپانيا، ويدئو  OR ONAنام تجارتي 

توليد  NET - VIEWبا نام تجارتي  HA640مدل  DVRتوليد چين، ويدئو  ALPHA TECHتجارتي 
 - CS390بوک مدل  توليد چين، نوت WOSONبا نام تجارتي  TANZO E18تايوان، اتوکالو مدل 

CS325  با نام تجارتيSONY بوک مدل  توليد چين، نوتNW250  با نام تجارتيSONY  توليد
با نام  dv4مدل  HPبوک  توليد چين، نوت SONYبا نام تجارتي  NW240بوک مدل  چين، نوت

بوک مدل  توليد چين، نوت SONYبا نام تجارتي  MW270بوک مدل  توليد چين، نوت hpتجارتي 
NW110  با نام تجارتيSONY بوک مدل  توليد چين، نوتNW228  با نام تجارتيSONY  توليد

با نام  NW250بوک مدل  توليد چين، نوت SONYبا نام تجارتي  AW390بوک مدل  چين، نوت
  .توليد چين بوده است ACER با نام تجارتي 6930بوک مدل  توليد آمريکا، نوت SONYارتي تج

 قانون اصالح قوانين و مقررات موسسه استاندارد، کاالھاي وارداتي که 9ايران با اجراي ماده 
مغاير با استانداردھاي مورد قبول موسسه استاندارد باشند، از ورود اين قبيل كاالھا به کشور 

  .كند گيري ميجلو
 محدوديت عرضه و توزيع ناعادالنه  به گفته كارشناسان افزايش نرخ تورم، باال بودن ھزينه توليد،

درآمد از جمله داليلي است كه برخورد جدي با واردات كاالھاي چيني به كشور را با مشكل 
   .رو كرده است روبه

  ممنوعيت ورود کاالھای نامرغوب
دولت قصد دارد با : عيت، وزیر صنایع و معادن روز گذشته اعالم کردگيری این وض به دنبال شکل

ھا، بازار صنایع کشور را  جلوگيری از واردات کاالھای نامرغوب ضمن جلوگيری از افزایش قيمت
  .تر کند رقابتی
بينی و درخواست دولت این است که در برنامه پنجم  پيش: اکبر محرابيان تاکيد کرد علی 

ھای فنی و استاندارد  ير خاصی، واردات به ویژه برای کاالھای نامرغوب، به روشتوسعه، با تداب
ھا و ورود کاالھای نامرغوب، رقابت نيز به طور  کنترل شود تا عالوه بر جلوگيری از افزایش قيمت

ھای نظام طرح تحول اقتصادی را  این عضو کابينه دولت یکی دیگر از برنامه. مستمر ادامه یابد
اکنون تسھيالتی که به توليدکنندگان داده  ھم: ح نظام بانکی دانست و افزودبحث اصال

شود خيلی کمتر از تقاضای واقعی است و ميزان سود دریافتی از توليدکننده نيز انگيزه وی  می
    دھد که حل این موضوع در طرح اصالح تحول اقتصادی پيگيری خواھد شد را کاھش می

 در ميان آتش سوختند " ابھر شرک فوالد سيادن "دو کارگر 

در اين حادثه که عصر يکشنبه رخ  : آمده است  88 دی 21 در تاریخ به گزارش خبرگزاری مھر
بر اثر سوختگی شديد جان خود را از دست " شرک فوالد سيادن ابھر "داد دو نفر از کارگران 

  . دادند
ح شدند که يک نفر از آنھا به به گزارش مھر، در اين حادثه ھمچنين سه نفر از کارگران مجرو

  . اند صورت سرپايی درمان و دو نفر نيز بستری شده
ھم اکنون کارشناسان در حال بررسی علل و چند و چون حادثه ھستند تا علت اين حادثه  

  . مشخص شود
 با ھدف توليد مقاطع سبک و سنگين فوالدي، ساختمانی و مقاطع 79فوالد سيادن ابھر سال 

  . اندازی شده است به روش نورد گرم طراحی و راهسبک و سنگين 
انفجار منبع سوخت مازوت اين : فرماندار شھرستان ابھر در اين زمينه به خبرنگار مھر گفت

  . کارخانه بر اثر گرم شدن المنتھای منبع سوخت رخ داده است
يی در اين کارخانه در چند سال گذشته نيز با سھل انگاری ھا: اميرحسين اسکندری افزود

رعايت مسائل ايمني، دچار مشکالتی شده بود که اين بار اين سھل انگاري، باعث بروز 
  . خسارتھای جانی شد

وی با بيان اينکه داليل بروز حادثه آتش سوزی در کارخانه فوالد سيادين ابھر در دست بررسی 
اليل بروز اين به نظر می رسد عدم رعايت موارد ايمنی توسط کارفرما، از د: است ادامه داد
  . حادثه است

فرماندار ابھر با بيان اينکه استاندار زنجان پس از اطالع از موضوع دستور رسيدگی فوری اين 
در صورت محرز شدن بی مباالتی از : موضوع و احقاق حقوق حادثه ديدگان داده است افزود

 .سوی کارفرما، قطعاً برخورد قانونی با اين افراد خواھد شد
  : ن شوراھاي اسالمي كاراستان تھرانكانو رئيس

 مگرسازمان تامين اجتماعي باالتر از قانون است
 رئيس :     آمده است1388 دی ماه 21 ایلنا در تاریخ – به گزارش خبرگزاری کار ایران :ايلنا
آيا اينكه بانك مركزي تورم فعلي را : مديره كانون شوراھاي اسالمي كاراستان تھران گفت ھيات

  . كند مضحك نيست د اعالم مي درص13
به گزارش خبرنگار ايلنا، ناصر برھاني درگردھمايي شوراھاي اسالمي كار استان تھران كه 

امروز اشتغال و معيشت دغدغه اصلي جامعه كارگري : درشركت كارتن ايران برگزار شد، افزود



  . است
آقاي ذبيحي نامه  مكررا به: وي با انتقاد شديد از مديرعامل سازمان تامين اجتماعي تصريح كرد

ايم تا در جمع كارگران حضور پيدا كند ولي متاسفانه وي قبل از جلسات موافقت خودرا  نوشته
  . آورد ھاي غيرقابل قبول مي شود و بھانه كنداما در جلسات حاضر نمي اعالم مي

 صابري، معاون قرار بود، باران پوريان، معاون درمان سازمان تامين اجتماعي و: برھاني افزود
گويند كه در جلسه  زنند و مي فني سازمان در اين جلسه شركت كنند كه االن به من زنگ مي

  . مجلس ھستند
رئيس كانون شوراھاي اسالمي كار استان تھران با بيان اينكه آيا شنيدن مشكالت كارگران از 

رايطي كه درش: آور است افزود زبان خود آنھا براي مديرعامل تامين اجتماعي شرم
  . آميز دارد داند چرا آقاي ذبيحي با كارگران رفتار توھين جمھور خود را نوكر مردم مي رئيس

برھاني از حضور نيافتن اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس و وزيركار ھم در اين جلسه انتقاد 
  . گذاريم ايم و امروز را به حساب گرفتاري وي مي با وزير كار ديدارھايي داشته: كردوگفت

 ماه است كه با اساسنامه 10سازمان تامين اجتماعي : اين مقام كارگري تصريح كرد
مديره اين سازمان غيرقانوني  شود و از نظر كارگران مديرعامل و ھيات غيرقانوني اداره مي

  . ھستند
جمھور درخصوص غيرقانوني بودن  ھاي رئيس مجلس به رئيس متاسفانه به نامه: گفت برھاني

  . شود تامين اجتماعي ھم توجه نمياساسنامه 
امروز : ھاي صادره چند ماه اخير تامين اجتماعي را غيرقانوني عنوان كردوافزود او بخشنامه

كنند و از حضور نمايندگان كارگران در كميته سوابق  برخالف قوانين بخشنامه صادر مي
  . كنند جلوگيري مي

مگر سازمان تامين اجتماعي : ريح كردرئيس كانون شوراھاي اسالمي كار استان تھران تص
  . باالتر از قانون است

مديره و مديرعامل سازمان تامين اجتماعي اظھار  برھاني با اشاره به اختالفات شديد ھيات
خواھيم كه نسبت به تغيير مديريت اين سازمان به نفع كارگران  جمھور مي از رئيس: داشت

  . اقدام كند
آقاي : نژاد عنوان كرد و گفت محوري را شعار اصلي احمدي عدالتاين فعال كارگري مھرورزي و 

  . فروشند به ما فخر مي جمھور، با سرمايه خودمان در تامين اجتماعي رئيس
ھا كارگران  چرا در ھدفمند كردن يارانه: او با تاكيد براينكه صبر كارگران تمام شده است، افزود

  . گيرند  قرار مي5ھاي باالي  در دھك
 ھزار 264چطور با دستمزد :  ھزار تومان دانست و گفت700 فقر سال گذشته را وي خط

ھايمان  توماني زندگي كنيم آيا بايد دانشگاھي باشيم و شعار انحرافي بدھيم كه به خواسته
  . توجه شود

از سازمان بازرسي كل : برھاني حمايت از دولت را خواست و عمل كارگران دانست و افزود
خواھيم كه عملكرد تامين اجتماعي وشستا را بررسي كند و  محاسبات ميكشور و ديوان 

  . گذاري تامين اجتماعي ھستند مديره شركت سرمايه بگويد كه چه افرادي عضو ھيات
درشركت : شود سازمان تامين اجتماعي را اداره كرد، افزود او با بيان اينكه مگر با دروغ مي

نامه آتيه تعطيل شد، چرا معاونت  خبر است، چرا ھفتهسازي سازمان تامين اجتماعي چه  خانه
  . ھاست فرھنگي، تامين اجتماعي تعطيل شد، چه دستي پشت سر كارگزاري

گويد خوب است  كه مديرعامل سازمان تامين اجتماعي مي ھايي كاھش ھزينه: برھاني گفت
  . اما به چه قيمتي

  پايان پيام
  

 امين اجتماعي وشستا درت افشاي پرداخت چند صد ميليون توماني
دو :      آمده است1388 دی ماه 21 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران : ايلنا: ايلنا

پس از ) ع. ع(و ) م. ف(نفرازاعضاي پيشين ھيات مديره سازمان تامين اجتماعي بنامھاي 
خدمت و  ميليون تومان مزاياي سنوات 300بازنشستگي از اين سازمان ھركدام حدود 

  . اند بازنشستگي دريافت كرده
اين افراد در : به گزارش ايلنا، يك منبع مطلع از سازمان تامين اجتماعي با بيان اين مطلب افزود

اند و اين درحالي است كه علي ذبيحي،   مبلغ مورد نظر را دريافت كرده1388فروردين ماه سال 
  . مين اجتماعي منصوب شده بود به مديرعاملي سازمان تا1387 اسفندماه سال 22از 

طبق قانون، سنوات خدمت و بازنشستگي يك فرد معادل يك ماه حقوق و مزاياي : وي گفت
 ھزار 500كسر حق بيمه است كه براساس سال گذشته، ماھانه حدود يك ميليون و  مشمول

 ميليون 300 شد، نه  ميليون تومان مي50تومان بودكه بايد دريافتي ھر كدام از اين افراد حدود 
  . تومان

 عضو ھيات مديره سازمان تامين 1387عالوه بر اينكه در سال ) م. ف(آقاي : او اظھار داشت
گذاري تامين  در عين حال رئيس ھيات مديره ھلدينگ دارويي شركت سرمايه اجتماعي بوده، 

  ميليون تومان نيز پاداش در شستا150اجتماعي نيز بوده و ھست و سال گذشته حدود 



  . دريافت كرده است و در حال حاضر ھم رئيس ھيات مديره ھلدينگ دارويي شستاست
ھاي دارويي بزرگ وابسته به  نيز رئيس ھيات مديره يك از شركت) م. ف(برادر آقاي : وي افزود

  . است) شستا(گذاري تامين اجتماعي  شركت سرمايه
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 محصولی ،ذبيحی را برکنارکرد
سخنگوی :      آمده است1388 دی ماه 21 ایلنا در تاریخ –ری کار ایران به گزارش خبرگزا

  . کميسيون اجتماعی مجلس شورای اسالمی از تغيير رئيس سازمان تامين اجتماعی خبر داد
وزیر رفاه و : به گزارش ايلنا به نقل از خانه ملت ،جواد زمانی با اعالم این خبر، اظھار داشت

گو با اعضای کميسيون اجتماعی طی حکمی علی ذبيحی، رئيس تامين اجتماعی پس از گفت
  . سازمان تامين اجتماعی کشور را عزل و گزینه دیگری را جایگزین آن کرده است

پس از نشست ھفته : نماینده مردم کنگاور در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد
 از دیوان گذشته کميسيون اجتماعی مجلس شورای اسالمی که با حضور نمایندگانی

محاسبات، وزارت رفاه و تامين اجتماعی و سازمان تامين اجتماعی برگزار شد نظرات اعضاء 
شنيده شدو اعضای کميسيون طی تصميمی ھمه جانبه خواستار ارائه پرونده سازمان تامين 

  . اجتماعی به دادگاه و تحقيق و تفحص از این سازمان شدند
این تصميم :  اسالمی اظھار اميدواری کردسخنگوی کميسيون اجتماعی مجلس شورای

  . وری، کارایی بيشتر در نظام تامين اجتماعی کشور شود موجب افزایش بھره
قطعا درآمدزایی سازمان تامين اجتماعی : پيش از این ذبيحی در گفت و گو با ایرنا گفته بود

پس از اعمال ھاست که این روزھا و بالفاصله  ھمين وسوسه. ھایی به دنبال دارد وسوسه
ھا اجماع ایجاد کرد و با اقدام ھای به دور از  تغييرات در سازمان بازنشستگی، در برخی گروه

  . اخالق اسالمی مانند دادگاھی کردن ذبيحی، اھداف خودشان را دنبال کنند
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  : وگو با ايلنا كميسيون اجتماعي مجلس درگفت نايب رئيس
 شود  اجتماعي به زودي معرفي ميمديرعامل جديد سازمان تامين 

نايب رئيس :     آمده است1388 دی ماه 21 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
ايم كه  به وزير رفاه و تامين اجتماعي تكليف كرده: كميسيون اجتماعي مجلس گفت

  . اساسنامه تامين اجتماعي را اصالح كند
وزير رفاه ھم قول داده به زودي اساسنامه : ايلنا افزودوگو با خبرنگار  ھادي مقدسي درگفت

  . تامين اجتماعي را اصالح و مدير عامل جديد اين سازمان را معرفي كند
كه تغيير علي ذبيحي مدير عامل سازمان تامين اجتماعي حتمي است اما تا  وي با تاكيد بر اين

تاح، ضيائي و ھاشمي از گزينه آقايان ف: خاطر نشان كرد كنون اين امر صورت نگرفته است،
  . ھاي مدير عاملي تامين اجتماعي ھستند

تا اين لحظه تماس خبرنگار ايلنا با روابط عمومي سازمان تامين اجتماعي براي تاييد و يا 
  . نتيجه مانده است تكذيب خبر بركناري ذبيحي بي
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  بركناري ذبيحي كذب است: بانيان

 اداره کل روابط :     آمده است1388 دی ماه 21 ایلنا در تاریخ –ایران به گزارش خبرگزاری کار 
ای در پاسخ به برکناری مدیر عامل  الملل سازمان تامين اجتماعی جوابيه عمومی و امور بين

  . سازمان تامين اجتماعی ارسال نموده است
  : باشد به گزارش ايلنا،متن جوابيه به شرح زیر می

ھا مبنی بر برکناری مدیر عامل سازمان تامين  ر برخی خبرگزاریطبق خبرھای درج شده د
  . کند اجتماعی، این سازمان خبر مذکور را تکذیب می

الملل سازمان تامين اجتماعی، ابراھيم دربانيان،  به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بين
باتوجه به ضرورت : دمدیر کل روابط عمومی سازمان تامين اجتماعی با اعالم این مطلب افزو

ھای داخلی، از آن رسانه محترم که به نقل از  انعکاس درج اخبار معتبر و واقعی از رسانه
رود که  اند، انتظار می نماینده محترم مجلس شورای اسالمی خبر غير واقعی را درج نموده

بار از نسبت به درج اخبار صحيح از مراجع ذی صالح و مرتبط نيز پيگير صحت و سقم این اخ
  . منابع آگاه باشند
ھای اصلی  ھا از الویت صحت اخبار، برای درج در مطبوعات و رسانه: وی اظھار داشت

  . باشد خبرنگاران و اھالی رسانه می
  . ھا کذب محض است لذا اخبار واصله از سوی خبرگزاری
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  : مخبر كميسيون صنايع مجلس

 ن را بدھند اواردكنندگان پاسخ بيكار
نماينده شھريار :      آمده است1388 دی ماه 21 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 

بايد از وارد كنندگان و : رويه گفت در مجلس شوراي اسالمي با انتقاد شديد از واردات بي



را كارگران بيكار شده  ھا و گرفتاري خانواده دھند دليل تعطيلي كارخانه كساني مجوز واردات مي
  . جويا شد

حسين گروسي با تاكيد بر اينكه عامل بحران در صنعت، كشاورزي و اشتغال : به گزراش ايلنا
رويه  امروزه اكثر صنعتگران و كشاورزان كشور از واردات بي: رويه است؛ گفت كشور واردات بي

  . اند و شاھد تعطيلي كارخانجات و بيكاري كارگران ھستيم ضربه خورده
رو ھستيم منطقي  بر اينكه واردات در شرايط فعلي كشور كه با رشد بيكاري روبهوي با تاكيد 
سياست واردات ھنگامي درست است كه در يك كشور پول به اندازه : رسد گفت به نظر نمي

كافي باشد ظرفيت توليد و ايجاد صنعت و كشاورزي نيز مھيا شود اما نيروي كار نباشد تا با 
 كاالي نھايي را تحويل مردم بدھد اما در حال حاضر ايران با مشكل استفاده از عوامل توليد،

  . رو است نيروي كار مازاد روبه
كيفيت  اشتباه بزرگتر آن است كه كاالي بي: وي با تاكيد بر اينكه واردات كار غلطي است گفت

  . كيفيت چيني تبديل شده است وارد كنيم و امروزه كشور ما به انبار كاالي بي
گويم  من نمي: ا تاكيد بر اينكه واردات پدر صنايع و كشاورزي ما را درآورده است افزودگروسي ب

كيفيت جلوگيري كنيم تا در رقابتي سالم قرار  واردات نداشته باشيم اما از ورود كاالي بي
  . گيريم

كنند  كفش چيني وارد مي: شود گفت ترين محصول وارد ايران مي كيفيت وي با اعالم اينكه بي
فروشند و مردم ناآگاه نيز توليد داخل را گران  ه بھاي يك ماه است و آن را دو ھزار تومان ميك

نامند در حالي كه اگر كفش وارداتي از لحاظ كيفيت با كاالي ايراني برابري كند چندين برابر  مي
  . قيمت كاالي ايراني خواھد بود

ت را براي ايران و ايراني ايجاد كنيم عضو كميسيون صنايع مجلس با تاكيد بر اينكه فضاي رقاب
كنيد تا صنعتگر ايراني در فضايي سالم با ھمتاي خود رقابت  چرا كاالي اروپايي وارد نمي: گفت
  . كند

اگر : كيفيت را وزارت بازرگاني و اداره استاندارد دانست و گفت وي مسوول واردات كاالي بي
تعيين سطح و كيفيت باشد بسياري از كاالھا به قبل از ورود كااليي اداره استاندارد مكلف به 

  . ويژه از نوع چيني ھرگز از مرزھاي ايران عبور نخواھد كرد
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  : دبير كانون عالي شوراھا
  استان داريم 19زده در   واحد توليدي بحران335

ير كانون عالي دب:      آمده است1388 دی ماه 21 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
دار بودن  ايم بحران تاكنون براساس تحقيقي كه انجام داده: شوراھاي اسالمي كار كشور گفت

  .  استان كشور محرز شده است19 واحد توليدي در 335
هللا صالحي در گردھمايي شوراھاي اسالمي كار استان تھران كه  به گزارش خبرنگار ايلنا، ولي
ايم و نشستي را  اي به وزير كار نوشته باره نامه در اين:  شد، افزوددر شركت كارتن ايران برگزار

  . ايم ھم با كانون عالي كارفرمايان داشته
از وزير كار : ھا دانست و تصريح كرد زده شدن كارخانه وي مديريت را معضل اساسي در بحران

علمي و تجربي  كارگر دارند براساس ضوابط 35ايم تا مديريت واحدھايي كه بيش از  خواسته
باشد و مركزي مجوز مديريت به اشخاص دھد نه اينكه ھر شخصي يك كيفيت و كت و شلوار 

  . داشت را مدير بناميم
آور در شوراي عالي حفاظت  نامه بازنشستگان كارھاي سخت و زيان صالحي از تاييد شدن آيين

  .  كندتر آن را تصويب اميدواريم دولت نيز ھرچه سريع: فني خبر داد و گفت
مديره كانون شوراھاي اسالمي كار استان تھران خواستار تسري آراي شوراھاي  عضو ھيات

از وزير كار و شوراي : حل اختالف و تشخيص ادارات كار براي كارگران يك واحد شد و افزود
  . خواھيم كه اين موضوع را عملياتي كنند عالي كار مي
  .  بھمن آماده خواھيم كرد22 گروه سرود ملي كارگري را براي: صالحي گفت

اي ندارد و يك منت  افزايش مزدي كه قدرت خريد كارگران را افزايش ندھد فايده: او گفت
  . فايده است بي

گذاري و نظارت بر حسن اجراي قانون از وظايف اصلي مجلس  صالحي با بيان اينكه قانون
  . انين نظارت داشته باشدنمايندگان مردم در مجلس بايد بر حسن اجراي قو: است، افزود

چيزي كه من از : ھا را در مقوله مزد كارگران اثرگذار دانست و افزود وي ھدفمند كردن يارانه
كننده است كه  ھا فھميدم قطع يارانه از توليدكننده و ارائه آن به مصرف ھدفمند كردن يارانه

  . شود باعث اقتصادي كردن مردم مي
 وزير كار و امور اجتماعي كه به مراسم دعوت شده بود در اين االسالمي، بنابراين گزارش شيخ

گردھمايي حضور نيافت و علي ذبيحي مديرعامل سازمان تامين اجتماعي ھم در اين جلسه 
  . حاضر نشد

زاده، مديركل امور اجتماعي وزارت كار و خبازھا، رئيس كانون كارگران بازنشسته تامين  كاظم
  . نداجتماعي از حاضرين جلسه بود
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  : كارگر استان اصفھان  دبير اجرايي خانه
 ركود ساختمان به صنعت سيمان ھم رسيد 

به گفته دبير   :  آمده است1388 دی ماه 21 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
  در يك سال گذشته، صنايع اجرايي خانه كارگر استان اصفھان استمرار ركود صنعت ساختمان

  . است سازي و فوالد اين استان را نيز تحت تاثير گذاشته باال دستي سميان، كاشي
در استان اصفھان، استمرار ركود صنعت ساختمان : اصغر برشان در گفتگو با خبرنگار ايلنا، گفت

ھاي  باعث كسادي بازار صنايع وابسته به اين صنعت شده است؛ چنانچه از ھم اكنون زمزه
ر پرداخت مطالبات كارگران شاغل در واحدھاي توليد سيمان، ساخت كاشي و تعديل و تاخير د

  . شود صنايع فوالدي شنيده مي
به گفته اين فعال كارگري ھيچ آمار مشخصي در خصوص كارگراني كه به دليل ركود پيش آمده 

  . اند وجود ندارد، زيرا رابطه استخدامي بيشتر كارگران موقت است كار خود را از دست داده
چون مطابق قانون و عرف جاري امكان اخراج كارگر قراردادي در ھر زمان : برشان يادآور شد

توان گفت كه تاكنون چند نفر در ارتباط با ركود صنعت  ميسر است به ھمين دليل نمي
  . اند ساختمان از واحدھاي صنايع وابسته اخراج شده

تواند بدون ذكر عنوان اقدام  طر كند ميبراين اساس كارفرما ھر زمان كه احساس خ: وي افزود
  . به تسويه حساب با كارگران خود كند

ھاي مرتبط با صنعت  كارگر استان اصفھان، بحران پيشروي كارخانه به گفته دبير اجرايي خانه
  . تواند بعد از بحران صنعت نساجي در رتبه دوم قرار گيرد ساختمان مي

  . ھاي ساختماني كشور ياد كرد ز قطببرشان از صنعت اصفھان به عنوان يكي ا
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وگو با  ھاي امور دام كشور در گفت عضو ھيات مديره مركز ھمكاري
  : ايلنا

 شود  تر مي شير و گوشت در سه ماه آينده گران
عضو ھيات مديره :     آمده است1388 دی ماه 21 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 

رويه دام زنده و گوشت گرم از ارمنستان نه  واردات بي: اي امور دام كشور گفتھ مركز ھمكاري
زده  تنھا بازار گوشت را به تعادل بازنگردانده است بلكه موجب افزايش قيمت شير دربازار بحران

  . آن شده است
 شاھد با وجود اينگونه تمھيدات بار ديگر بايد: وگو با خبرنگار ايلنا افزود احمد مقدسي در گفت

  . ھاي شير در سه ماه آينده باشيم افزايش قيمت گوشت و فرآورده
رويه شير خشك در دو سال گذشته موجب شده است  حجم باالي واردات بي: وي تصريح كرد

ھاي   درصد از دام30تا 20تا توليدكنندگان شير بيش از پيش دچار بحران شده و به اجبار حدود 
  . كنندمولد خود را به كشتارگاه عرضه 

ھاي گذشته خريداري  ھايي كه از سال داران نيز با دپو كردن شيرخشك كارخانه: وي تصريح كرد
  . اند ھيچگونه تمايلي براي خريد شير خام ندارند كرده

رويه دام زنده و گوشت گرم براي تنظيم بازارگوشت نيز در اين ميان  به گفته وي واردات بي
  . يش از پيش متضرر شوندموجب شده است تا توليد كنندگان ب

ھاي امور دام كشور افزايش قيمت گوشت قرمز را در شرايطي  عضو ھيات مديره مركز ھمكاري
در سال گذشته ھر : كرد و اظھار داشت كه عرضه آن در بازار بيش از تقاضا است مبھم توصيف

شد و آنھا   ھزار تومان به فروشندگان فروخته مي7كنندگان  الشه گوشت دام زنده به مصرف
كردند، اين در حالي است كه در سال   ھزار تومان به مصرف كننده عرضه مي9نيز به قيمت 

كنندگان  شود اما مصرف جاري نيز ھر الشه گوشت دام زنده با ھمين قيمت به بازار عرضه مي
  . خرند  ھزار تومان به ازاي ھر كيلو مي16آن را تا حدود 

 اصلي گراني گوشت و تاثير منفي آن بر روند بازار شير خام مقدسي با بيان اين اظھارات عامل
  . داند را كاھش عرضه ندانست و علت گراني را در موضوعات ديگر مي

 پايان پيام
  : عضو ھيات رئيسه شوراھاي اسالمي كار محور جاده قديم كرج

 خواھند  كار قراردادي مصنونيت مي شوراھاي اسالمي
عضو ھيات :      آمده است1388 دی ماه 21 ایلنا در تاریخ – به گزارش خبرگزاری کار ایران

 پيشكش، در 89مزد سال : رئيسه كانون شوراھاي اسالمي كار محورجاده قديم كرج گفت
  .  ھنوز نظر كارگران تامين نشده است88مورد مزد 

 به گزارش خبرنگار ايلنا، محمدرضا ستاري درگردھمايي شوراھاي اسالمي كار استان تھران
 يك شبه بانك 87در روزھاي پاياني سال : كه در محل شركت كارتن ايران برگزار شد، افزود

 درصد كاھش دادوباعث شدحداقل مزد مصوب شوراي عالي كاھش 5مركزي ميزان تورم را 
  . پيدا كند

 درصد كارگران 80سازي ساسان با بيان اينكه  عضو شوراي اسالمي كار شركت نوشابه
شوراھاي اسالمي كاركه قرار دادي ھستند مصونيت :  تصريح كردقراردادي ھستند،



ايم كه پس از اتمام مدت قرارداد به دليل فعاليت شورايي  خواھندزيرا موارد بسيار داشته مي
  . كارگران اخراج شده است

شود و دولت بايد فكري  حل مشكالت كارگري با مصاحبه و بيانيه حل نمي: ستاري تصريح كرد
  .  كارگران بكنداساسي براي

 پايان پيام
ھا را  اتاق ايران نظر فعاالن اقتصادي در مورد اليحه ھدفمندي يارانه

  منتشر كرد؛ 
ساالري دولت، کاھش صادرات  افزایش شدید تورم، رشد ديوان

 پذيري توليدكنندگان غيرنفتی و توان رقابت
 براساس اولين :  آمده است1388 دی ماه 21 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 

 100ھا،  طرح نظرسنجی از فعاالن بخش خصوصی کشور درباره الیحه ھدفمندکردن یارانه
اند که با اجرایی شدن این الیحه، تورم افزایش بسيار  دھندگان بر این عقيده درصد از پاسخ 

  . زيادي را تجربه خواھد كرد
یران، سامان جھاندیده کارشناس ارشد مرکز به گزارش ايلنا به نقل از روابط عمومی اتاق ا

ھای  ھای اقتصادی اتاق ایران با اشاره به برنامه مرکز تحقيقات و بررسی تحقيقات و بررسی
: اقتصادی اتاق ایران برای انجام نظرسنجی ماھيانه از اعضای ھيأت نمایندگان اتاق ایران، گفت

ر سه قوه درباره موضوعات مختلف از اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی و مشاو
ایم که ھر ماه یک بار از  شود و بر این اساس طرحی را تدوین کرده اقتصادی نظرخواھی می

  . اعضای ھيأت نمایندگان اتاق ایران نظرسنجی کنيم
به عنوان دومين ) WTO(وی از نظرسنجی فعاالن بخش خصوصی کشور درباره الحاق ایران به 

حاضر رژیم تجاری ایران به سازمان  درحال: ز خبر داد و یادآور شدطرح نظرسنجی این مرک
)WTO ( ارائه شده و الزم است که نظرات بخش خصوصی درباره وضعيت موجود، تأثيرات و

  . نحوه اجرای این الحاق بررسی شود
ھا  ھای بخش خصوصی را منبع علمی خوبی برای سياستگذاری وی نتایج حاصل از نظرسنجی

ھا از طریق  نتایج این نظرسنجی:  نھادھای اقتصادی کشور دانست و خاطرنشان کردو تعامل با
اتاق اعالم خواھد شد و به شکل علمی و شفاف نظرات جامعه اقتصادی بخش خصوصی را در 

  . کند مورد موضوعات مختلف مطرح می
این : خت و افزودھا پردا وی در ادامه به نحوه اجرا و نتایج نظرسنجی الیحه ھدفمند کردن یارانه

در محور . نظرسنجی حول سه محور اساسی از اعضای ھيأت نمایندگان اتاق ایران انجام شد
دھندگان موافق  درصد از پاسخ 70ھا مورد بررسی قرار گرفت که  اول ضرورت اصالح نظام یارانه

 نظام فعلی که این اکثریت فعاالن اقتصادی بخش خصوصی در این بر اند، بنا اجرای این طرح بوده
ھا مناسب نيست توافق دارند و این مسأله را به عنوان یک مشکل اساسی  پرداخت یارانه
  . کنند احساس می
وری، تأثير بر تورم،   معيار اصلی برقراري عدالت، بھبود بھره 6در محور دوم : جھاندیده افزود

ی از الیحه و زمان مطرح توجه به تقویت توان توليد، شفاف و خودکار بودن توزیع درآمدھای ناش
  . ھا مورد پرسش قرار دادیم کردن الیحه را در مورد کارآمدی الیحه ھدفمند کردن یارانه

دھندگان  درصد پاسخ 100دھد که  نتایج حاصل از این نظرسنجی نشان می: وی در ادامه گفت
  82ای که   به گونهرو خواھيم شد معتقدند که با اجرای این الیحه، با افزایش تورم در جامعه روبه

) خيلی(دھندگان بر این عقيده ھستند که با اجرای این الیحه تورم به ميزان  درصد از پاسخ
  . یابد زیادی افزایش می

نتایج دیگر حاصل : ھای اقتصادی اتاق ایران یادآور شد کارشناس ارشد مرکز تحقيقات و بررسی
ھندگان الیحه موجود را در مسير د درصد از پاسخ 78دھد که  از این نظرسنجی نشان می

ھا  درصد نيز معتقدند که الیحه ھدفمند کردن یارانه 80دانند و بيش از  برقراری عدالت نمی
  . حمایت و تقویت توان توليد را مورد توجه قرار نداده است

دھندگان بخش خصوصی ھمچنين معتقدند که توزیع   درصد پاسخ85: وی در ادامه گفت
کمی شفاف و ) خيلی(ھا به ميزان  ز اجرای الیحه ھدفمند کردن یارانهدرآمدھای ناشی ا

  . خودکار است
عوارض ناشی از اجرای الیحه «جھاندیده محور سوم مورد بررسی در این نظرسنجی را 

کاھش صادرات غيرنفتی، کاھش قدرت : دانست و تأکيد کرد» ھا ھدفمند کردن یارانه
ھمسو نبودن با (ساالری دولتی  گسترش دیوانپذیری توليدکنندگان داخلی و  رقابت

  . عنوان پيامدھای منفی این الیحه مطرح شدند به)  قانون اساسی44 ھای کلی اصل سياست
دھندگان به کاھش صادرات غيرنفتی پس از اجرای   درصد از پاسخ 82وی با اشاره به نظر 

درصد گزینه خيلی  6/19ه زیاد و دھندگان گزین  از پاسخ2/52: ھا گفت الیحه ھدفمند کردن یارانه
ھای توليد و  کنندگان از افزایش ھزینه زیاد را انتخاب کردند که این امر ناشی نگرانی توليد

  . احتمال کاھش صادرات محصوالت داخلی است
ھای  دھندگان، الیحه فعلی را ھماھنگ با سياست  درصد پاسخ 57: وی در ادامه تصریح کرد

  . ساالری دولتی ھستند دانند و نگران گسترش دیوان ی نمی قانون اساس44 کلی اصل



به گزارش ايلنا متن كامل نتايج نظر سنجي اتاق بازرگاني ايران از فعاالن بخش خصوصي در 
  . سايت اتاق بازرگاني ايران درج شده است

 پايان پيام
  : مديره كانون شوراھاي اسالمي كار تھران عضو ھيات

 عالي كار با كسي تعارف نكنندنمايندگان كارگري شوراي 
مديره  عضو ھيات:      آمده است1388 دی ماه 21 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 

 ھفته پيش مباحث مربوط به تعيين 2از : كانون شوراھاي اسالمي كار استان تھران گفت
  . ايم حداقل مزد را دركانون تھران آغاز كرده

اكبر عيوضي درگردھمايي شوراھاي اسالمي كار استان تھران كه  لنا، عليگزارش خبرنگار اي به
نرخ تورم و سبد ھزينه خانوار مالك ما براي تعيين : در شركت كارتن ايران برگزار شد، افزود

  . حداقل مزد است
  . ھا در تعيين حداقل مزد را مدنظر داريم در نظر گرفتن اليحه ھدفمند كردن يارانه: وي گفت
ھا خوب است اما شرايط اجراي آن نيز بايد  اجراي ھدفمند كردن يارانه:  افزودعيوضي
  . بيني شود پيش

 نماينده ديگر كارگران را در شوراي عالي 2اين مقام كارگري با بيان اينكه به جز آقاي صالحي، 
كنم اگر نمايندگان كارگران درشوراي  ھمين جا اعالم مي: شناسم، خاطرنشان كرد كار نمي

الي كار با كسي تعارف دارند از مقام خود استعفا دھند تا كانون عالي افراد ديگري را ع
  . جايگزين آنھا كنند زيرا تعيين حداقل مزد براي كارگران اولويت اساسي دارد

شود كارفرمايان تھران  اينكه گفته مي: عيوضي دولت را بزرگترين كارفرما دانست و افزود
  . ان را ندارند صحيح نيستپرداخت حقوق واقعي كارگر

خواھند تعيين حداقل مزد كارگران را سياسي كند، خاطرنشان  او با اشاره به اينكه برخي مي
  .  نفر را اداره كند4حداقل مزد كارگران بايد بتواند يك خانوار : كرد

خت  ھزار تومان و كمتر به كارگران پردا100ھا مزد  عيوضي با بيان اينكه در خيلي از كارگاه
  . اين ظلم و سوءاستفاده از كارگر است: شود، تصريح كرد مي

  . او خواستار توجه شوراي عالي كار به افزايش ساير سطوح مزدي نيز شد
 پايان پيام

 !  دست کارگرى قطع شد،پااليشگاه اصفھان

 در كارگاه ١٣٧٩ احمد عابدى كارگر استخدامى سال آقای .ک .ک.اتحاد ح ،بنا به خبر دريافتى
.  در حين تست مبدل حرارتى دست خود را از دست داد،مركزى تعميرات پااليشگاه اصفھان

احمد عابدى بعد از حادثه جھت انتقال به تھران براى مداوا توسط ھلى كوپتر به محل پرواز 
انتقال داده شد ولى به علت پرداخت نشدن پول پرواز مدتھا بالتكليف مانده بود و بعد از انتقال 

  ! ارستان دستش از كتف قطع شدبه بيم
ولى . قابل ذكر است که معموال عمل تست در محيطھاى در بسته و كامال ايمن صورت ميگيرد

به علت ھزينه باال براى تاسيس اين قبيل محلھا از ساخت آن توسط كارفرما خوددارى ميشود 
بار " سانحه محيط کار"با تکرار ھر . و جان كارگران را در معرض ھزاران نوع خطر قرار ميدھند

.  كارگران ابزارى بيش نيستند،ديگر اثبات ميشود که در جامعه سرمايه دارى و از ديد بورژواھا
تبديل کارگر و انسان مولد به . ابزارى كه وظيفه آنھا كار با ھزينه حداقل در پروسه توليد است

 منطق ،ندگى اشزائده ماشين توليد و بى ارزشى براى سالمت و جان و نحوه معاش و ز
ميزان کارگرانى که ھر روز و ھر ساعت و ھر دقيقه در . سرمايه دار و نظم سرمايه دارى است

 از قربانيان بزرگترين و مخوف ،ميشوند" حوادث کار"محيطھاى کار در چھارگوشه جھان قربانى 
است که اين جنگ اعالم نشده و جارى و روزمره سرمايه عليه کارگر . ترين جنگھا بيشتر است

را بر آن نھادند و اخبارش را حتى نميتوان در صفحه حوادث روزنامه ھا " حوادث کار"نام جعلى 
  . پيدا کرد

صنايع كشور و در كنار آن با تقديم چندين " لوح ايمنى"پااليشگاه اصفھان با در دست داشتن 
سال گذشته كارگر سانحه ديده از قبيل احمد عابدى و كارگران سوخته شده در آتش سوزى 

 حاكى از اين است كه محيطھاى كارگرى در ايران تبديل به قتلگاه انسانھاى ،پروژه اور ھال
شريفى شده كه تنھا جرمشان توليد ثروتھاى افسانه اى براى سرمايه داران و تھيه لقمه 

  . نانى محقر براى خود و خانواده شان است
. را روى آن گذاشته اند بيتفاوت بگذرند" حوادث کار"كارگران نبايد از كنار فجايع اينچنينى که نام 

اين قصابى و کشتار در محيط کار رابطه مستقيمى با کسب سود بيشتر سرمايه دارد که 
تنھا راه جلوگيرى از تکرار چنين فجايعى . ھمواره با جسم و جان کارگر پرداخت شده است

 و ، نظارت مستمر کارگران بر آن،اراعتراض کارگران با خواست تامين ايمنى استاندارد محيط ک
  .خوددارى از کار کردن در محيطھائى است که چنين مخاطراتى کمين کرده اند

   



  :نمایندگان کارگری 
 واحد توليدی وضعيت بحرانی 335/  ھزار تومان است 700خط فقر 
   دارند

 بيان اینکه نمایندگان کارگری با:  آمده است 88 دی 21به گزارش خبرگزاری مھر در تاریخ 
بر اساس محاسبات : کنند مطرح کردند  واحد توليدی در وضعيت بحرانی فعاليت می335حداقل 

 ھزار تومانی 263 ھزار تومان است بدین ترتيب حداقل دستمزد 700انجام شده، خط فقر 
   .کارگران کجا به عدالت نزدیک است

یی شوراھای اسالمی کار استان هللا صالحی امروز در گردھما به گزارش خبرنگار مھر، ولی 
در حال حاضر شرایط : تھران که به منظور بررسی دستمزد سال آینده کارگران برگزار شد، گفت

 استان کشور با کمتر از ظرفيت مناسب و در 19 واحد توليدی در 335به نحوی است که حداقل 
  .بحران کار می کنند

باید : ی توليدی اشاره کرد و اظھار داشتعضو شورای عالی کار به مسئله مدیریت بر واحدھا
 نفر نيروی کار مدیری با شرایط علمی و تجربی مورد تایيد 35برای کارگاھھای توليدی باالی 

   .تعيين شود تا ھر شخصی نتوانتد بدون داشتن شایستگی بر کارگران مدیریت کند
  تصویب آئين نامه مشاغل سخت و زیان آور

مشاغل سخن و زیان آور در شورای عالی حفاظت فنی خبر داد و صالحی از تصویب آئين نامه 
تصویب نھایی این آئين نامه در دولت نيز می تواند بسياری از مشکالت کارگران را حل : افزود
  .کند

وی ھمچنين به مباحث مربوط به آراء ھيئتھای تشخيص و حل اختالف و انعکاس آن به وزارت 
ین طریق ھر کارگری که پس از صدور یک رای دارای مشکل از ا: کار اشاره کرد و بيان داشت

  .مشابه باشد می توان بدون اطاله دادرسی، ھمان رای را برای وی نيز اجرا کرد
این مقام مسئول کارگری به موضوع دستمزد کارگران با توجه به اینکه از این طریق بتوان برای 

متاسفانه برخی از کارفرمایان به جای : آنان قدرت خرید ایجاد کرد نيز پرداخت و اظھار داشت
توجه به کارگر، منابع را صرف خرید ساختمانھای بلند مرتبه و گران قيمت می کنند به نحوی 

  .که نه تنھا تسھيالت را به سمت توليد نمی برند بلکه آن را بازپرداخت نيز نمی کنند
  اجرای عدالت برای کارگران

نی رئيس کانون ھماھنگی شورای اسالمی کار استان در ادامه این گردھمایی، ناصر برھا
اند با مسئوالن سازمان  تھران با اشاره به اینکه ماھھا است که نمایندگان کارگری نتوانسته 

این سازمان با سرمایه کارگران ایجاد شده : تامين اجتماعی ارتباط مستقيم برقرار کنند، گفت
   .و مسئوالن باید جوابگوی کارگران باشند

. دولت باید از کارگران حمایت کند و حقوق آنھا را نيز محترم بشمارد: رھانی اظھار داشتب
  .متاسفانه تاکنون سھام عدالت کارگران نيز پرداخت نشده و پيگيریھا نيز بی نتيجه بوده است

 ھزار تومان اعالم شده، دستمزد 700وی با طرح این سئوال که بر اساس محاسبات، خط فقر 
در تعيين دستمزد کارگران تورم و : تومانی کارگران کجا به عدالت نزدیک است؟ افزود ھزار 263

   .حداقل معيشت باید با ھم دیده شود
   پيشنھادات دستمزدی کارگران

اکبر عيوضی رئيس کميته مزد استان تھران نيز در این گردھمایی با بيان اینکه جلسات  علی 
ان تھران از دو ھفته پيش آغاز شده و در حال جمع تعيين دستمزد در کميته بررسی مزد است
اميدواریم حداکثر تا پایان بھمن ماه نتایج بررسيھا  : آوری اطالعات دیگر استانھا ھستيم، گفت
  .تکميل و به شورای عالی کار ارائه شود
 ھا از زمان طرح در جامعه، تورم ایجاد کرده است، وی با اشاره به اینکه ھدفمند کردن یارانه

   .شود اولين اثر افزایش قيمتھا بر حقوق کارگر و تعدیل نيرو مشخص می : اظھار داشت
کارگران برای تعيين دستمزد سال آینده پيشنھاداتی مبنی بر تعيين دستمزد بر : وی افزود

  .اساس عرضه و تقاضا، کار و قدرت پرداخت دارند
  : وگو با ايلنا مديرعامل شستا درگفت

  ايم   ميليون تومان نداشته100پاداش باالتر از 
) شستا(گذاري تامين اجتماعي   نوشت مديرعامل شركت سرمايه88 دی 22ایلنا در تاریخ 

 ميليون تومان 100ھاي زير مجموعه شستا پاداشي باالتر از  در ھيچ يك از شركت: گفت
داخت  نفر از اعضاي ھيات مديره پر5تخصيص نيافته است و حتي اين ارقام نيز به مجموع 

  . نشده است
وگو با خبرنگار ايلنا در پاسخ به اين سوال كه ماجراي پاداش يك  محمد علي يزدان جو درگفت

حتي يك دھم آن ھم صحت ندارد ، ھنگامي كه : تصريح كرد ميليارد توماني در شستا چيست، 
ن عنوا رسد مجمع ھر شركت درصدي از سود مشاركت را به ھا به اتھام مي سال مالي شركت
 10 ميليون تومان سود داشته حداكثر 100عنوان مثال اگر شركتي  دھد به پاداش تخصيص مي
  . عنوان پاداش تقسيم كند تواند بر طبق قانون تجارت به درصد را مجمع مي

اظھار   ميليارد تومان است، 1257مديرعامل شستا با بيان اينكه سود امسال اين شركت 
 درصد و نسبت به حقوق صاحبان سھام 2/35مايه آن بازدھي شستا نسبت به سر: داشت



  .  درصد بازدھي داشته است4/26
 ميليون 90 صدم درصد يعني 9 ميليارد تومان سود شستا كمتر از 1057از : يزدان جو افزود

تومان پاداش تقسيم شده است ولي اين رقم نيز پرداخت نشده و فقط بخشي از آن پرداخت 
  . شده است
 پايان پيام

 تایر نفر از نماینده ھای کارگران کيان 9اخراج 

این کارخانه را   نفر از نمایندگان کارگران9حکم اخراج ) الستيک البرز(مدیریت کارخانه کيان تایر
 .صادر و از ورود آنھا به محل کارخانه ممانعت کرد

.  کيان تایر، خشم کارگران کيان تایر را بر انگيخت از نمایندگان کارگران  نفر9کم اخراج ح
  نفر از نماینده ھای خود و جلوگيری از ورود9این کارگران پس از شنيدن خبر اخراج  بطوری که 

 سرویسھای آنھا به کارخانه، کار خود را ترک و با توجه به ساعات پایانی کار به محل ترمينال
سخنرانی یکی از  کارخانه آمده و با جلوگيری از حرکت سرویسھا دست به تجمع زدند و پس از

خود بازنگردند دست به  نماینده ھا، اعالم کردند چنانچه فردا این نماینده ھا بر سر کارھای
 .دانگه خواھند کرد اعتصاب زده و اقدام به تجمع اعتراضی در مقابل بخشداری چھار

دیه آزاد کارگران ایران، پس از اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران کيان تایر در روز به گزارش اتحا
 ماه دستمزد معوقه سال گذشته و عدم پرداخت 5نھم دیماه که در اعتراض به عدم پرداخت 

صورت گرفت مدیریت کارخانه ناچار شد روز بعد یعنی دھم دیماه …  و  بموقع دستمزد ماھيانه
 درصد باقی مانده 50ماھيانه این کارگران را پرداخت کند و پرداخت  درصد از دستمزد 50

 اما از روز شنبه مورخه   موکول نماید14/10/88دستمزد ماھيانه آنان را به روز دوشنبه مورخه 
 دی ماه کارخانه و کارگران را به حال خود رھا 20 مدیریت کارخانه را ترک و تا امروز 12/10/88
 .کرد

يت صبح امروز بيستم دی ماه نماینده ھای کارگران برای طرح مشکل خود به بدنبال این وضع
 که به کارخانه باز گشتند متوجه شدند 14سازمان حمایت از صنایع رفتند و حدود ساعت 

 نماینده را که به سازمان 9تعدادی از اعضای ھيئت مدیره به کارخانه آمده اند و حکم اخراج 
صادر کرده و این حکم را بدست نگھبانی داده اند تا ضمن ابالغ آن حمایت از صنایع رفته بودند 

  .به نماینده ھا از ورود آنان به کارخانه جلوگيری شود

 نماینده جھت شکایت و اعتراض به اخراج شان به وزارت کار مراجعه 9گفتنی است که این 
ان کيان تایر با دست خواھند کرد و چنانچه ھمانجا حکم بازگشت به کار آنان صادر نشود کارگر

  .کشيدن از کار در مقابل بخشداری چھاردانگه دست به تجمع اعتراضی خواھند زد

 کارگر که حکم اخراج شان صادر شده است سال گذشته و بدنبال 9الزم به یاد آوری است این 
 یک مجمع عمومی بزرگ از سوی کارگران به   با برگزاری اعتراضات کارگران کيان تایر،

  .دگی آنان انتخاب شدندنماین

 طرح مشاغل خانگي؛ برنامه تازه ايران برای مقابله با بيکاری 

وزارت کار ايران دوباره طرح تازه ای را :  نوشت 88 دی 22بی بی سی بخش فارسی در تاریخ 
يک ميليون " مشاغل خانگی"برای مقابله با بيکاری مطرح کرده و می گويد که با اجرای طرح 

  .  شودشغل ايجاد می
طرح بنگاھھای زود بازده با . اين دومين طرح اشتغال دولت احمدی نژاد در سالھای اخير است

 ھزار شغل ايجاد ٩٠٠سرو صدای زيادی ھمراه بود و بر اساس آخرين برآوردھای وزارت کار تنھا 
  . کرد

مرھمی در دولت دوم آقای احمدی نژاد، ھم طرح تازه ای در دستور کار قرار گرفته است تا 
  . باشد بر زخمی کھنه و خيل عظيم بيکارانی که ھر روز وارد بازار کار می شوند

عبدالرضا شيخ االسالمی وزير فعلی کار ھمانند ھمتای پيشين خود محمد جھرمی درصدد 
  . است تا نقش وزارت کار را در عرصه اقتصادی با توليد و ايجاد شغل برجسته کند

ر چنين وظيفه ای ندارد و مھمترين وظيفه وزارت کار و دولت اين اين در حالی است که وزارت کا
است که موانع سرمايه گذاری و توليد را برطرف کند و با اين کار زمينه را برای ايجاد شغل 

  . فراھم کند
طرح آقای شيخ االسالمی بر خالف ھمتای سابقش چندان روشن نيست ولی خودش می 

از کسانی است که در خانه کسب و کاری ايجاد کرده طرح مشاغل خانگی حمايت "گويد که 
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  ." اند
  . به گفته وزير کار، ظرفيت ايجاد شغل طرح مشاغل خانگی بيشتر از يک ميليون نفر است

از ويژگی ھای طرح تازه به قول آقای شيخ اسالمی اين است که نياز به کارخانه، سوله و 
 نظير آلودگی ھوا و ترافيک نيز در طرح تشکيالت خاص، ھزينه رفت و آمد ندارد و مشکالتی

  . جايی ندارد
ابعاد طرح تازه وزارت کار به درستی روشن نيست اما به نظر می رسد بخشی از اين طرح به 

  . فعاليت ھای زنان خانه دار بستگی دارد
اشتغال زنان در طرح مشاغل خانگی و حضورشان در خانه به "آقای شيخ االسالمی می گويد 

، حرمت، جايگاه و کرامت بانوان منجر می شود و بسياری از ھزينه ھای ضروری حفظ کيان
  ." افراد در خانه کاسته می شود

وام اشتغال زايی قرض ) يک ميليارد دالر(دولت تصميم گرفته فعال يک ھزار ميليارد تومان 
  .  کندالحسنه به متقاضيان طرح مشاغل خانگی پرداخت

  طرح ھای جنجالی و بی ثمر 
ين طرح در حالی در دستور کار قرار گرفته که سرنوشت طرح ھای ديگری نظير بنگاھھای ا

زودبازده در دولت آقای احمدی نژاد و طرح ضربتی ايجاد اشتغال در دولت محمد خاتمی 
  . نتوانست به اھداف خود برسد

ای اخير بر  درصد است و در ماھھ١١.٣بنابر تازه ترين آمار منتشر شده نرخ بيکاری در ايران 
  . تعداد بيکاران به دليل رکود اقتصادی افزوده شده است

جمعيت بيکاران ايران بيشتر از سه ميليون است و دولت ھمواره سعی کرده تا با اجرای 
  . طرحھايی برای بخشی از بيکاران شغل ايجاد کند

صاص بيشتر طرح جنجالی و پر سر و صدای بنگاھھای زودبازده با وجود فشارھای دولت و اخت
  . به نتيجه مطلوب نرسيد) بيست ميليارد دالر( ھزار ميليارد تومان ٢٠از 

دولت برای اجرای اين طرح در فاصله چھار سال بانک ھا را وادار کرد تا بخشی از وامھا را برای 
ايجاد اين بنگاھھا اختصاص دھند اما اکنون بانکھا نمی توانند وام ھای پرداخت شده را پس 

   .بگيرند
وام پرداخت کرده )  ميليارد دالر۴٨( ھزار ميليارد تومان ۴٨بنابر آمار بانک مرکزی ايران بانک ھا 

  . اند و اکنون وام گيرندگان نمی توانند پول ھايی را که از بانک گرفته اند، پس بدھند
د رکو. بخشی از اين وامھا مربوط به وامھايی است که به بنگاھھای زود بازده داده شده است

اقتصادی موجود در ايران و ناتوانی مديران اين بنگاھھای برای اقتصادی کردن طرحھا از جمله 
  . داليل ناتوانی مديران بنگاھھای برای بازپرداخت وامھای بانکی است

طرح پر سر و صدای بنگاھھای زودبازده با وجود حمايت سرسختانه دولت تنھا توانسته کمتر از 
ند و مشخص نيست که طرح بنگاھھای مشاغل خانگی چگونه يک يک ميليون شغل ايجاد ک

 .ميليون شغل ايجاد خواھد کرد

کارگران قسمت قالب بندی وآرماتور بندی نيروگاه برق سنندج  تجمع
 ترکيبی  واحد سيکل

نيروگاه برق سنندج   نفر از کارگران25 کارگران ایران فعاالن بنا بر گزارشھای دریافتی توسط 
کار ميکنند به دليل  د سيکل ترکيبی که در بخش اجرا قسمت قالب بندی و آرماتوربندیواح

روزی است که دست از   ماه گذشته توسط پيمانکار مربوطه چند5عدم پرداخت دستمزدھای 
کرده اند که از امروز  کار کشيده و در کمپ کارگری خود که خوابگاھشان نيز ميباشد اعتصاب

ذکر است که ھمگی این  الزم به.  محيط سایت نيروگاه تجمع کردند در22/10/88سه شنبه 
به دليل عدم .نيروگاه ميباشد کارگران غير بومی می باشند و محل خوابگاھشان نيز در جنب
 نفر 25آقای جاویدان نام دارد  حضور کارگران در چند روز گذشته پيمانکار قسمت مربوطه که

الزم به ذکر است که .سر کار آورده است کارگران اعتصابی بهکارگر جایگزین را از امروز به جای 
خبر شده اند که حقوق کارگران تا پایان آذر ماه  کارگران اعتصابی از طریق امور مالی نيروگاه با

پيمانکار مذکور پرداخت گردیده و پيمانکار از پرداخت   ميليون تومان است به110که مبلغ 
ھم اکنون مسئولين نيروگاه و حراست واحد . رده استک دستمزدھا به کارگران خودداری

 .می باشند سيکل ترکيبی مشغول پيگيری مسئله

 کشور سنگين اعتصاب بر روی بزرگترین پروژه سایه

عمومی و  ق کارکنان در خطر اعتصاببزرگترین پروژه دولتی کشور به دليل پرداخت نشدن حقو
پاالیشگاه ستاره  به گزارش خبرنگار ھم ميھن، پروژه احداث. توقف فعاليت قرار گرفته است

آغاز شد، اما با گذشت   ميليون ليتر بنزين35 و با ھدف توليد روزانه 86خليج فارس از سال 

http://weblagrahekargar.wordpress.com/2010/01/12/%d8%aa%d8%ac%d9%85%d8%b9-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%88%d8%a2%d8%b1%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8/
http://weblagrahekargar.wordpress.com/2010/01/12/%d8%aa%d8%ac%d9%85%d8%b9-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%88%d8%a2%d8%b1%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8/
http://weblagrahekargar.wordpress.com/2010/01/10/etesa-2/


انه توقف قرار گرفته آست  درصد پيشرفت فنی داشته در17سه سال و در شرایطی که تنھا 
 .است

پروژه  ، دو پيمان کار اصلی این»بينا«و » تھران جنوب«بر پایه گزارش ھای رسيده شرکت ھای 
ھمچنين به  .بيش از سه ماه است که دستمزد کارکنان و مھندسان خود را پرداخت نکرده اند

کاران نيز برای سه تا  ن پيمان کار خرد این پروژه، اکثر این پيما10دليل پرداخت نشدن مطالبات 
شرف ورشکستگی کامل  پنج ماه است که از پرداخت حقوق مھندسين خود عاجز مانده و در

  .قرار گرفته اند

اظھار  تعدادی از مھندسين مشاور پروژه ستاره خليج فارس در گفت و گو با خبرنگار ھم ميھن
فعاليت خودداری  تا از ادامهداشتند با توجه به پرداخت نشدن دستمزدھای معوقه، قصد دارند 

چند ماه گذشته  طی«این متخصصين که اصرار داشتند نام آنھا فاش نشود می گویند . کنند
اطالع کسب کنيم،  بارھا تالش کرده ایم تا از مدیران شرکت در مورد وضعيت دستمزدھای خود

ر نيست حاض با این حال نه تنھا ھيچ پاسخ مشخصی دریافت نکرده ایم، بلکه حتی کسی
  «تعھد دھد که این دست مزدھا یک روز پرداخت خواھند شد

عنوان  پاالیشگاه ستاره خليج فارس، بزرگترین پروژه دولتی کشور است که حتی از آن به
 .بزرگترین پروژه پاالیشگاھی خاور ميانه نيز یاد می شود

بنزین بی نياز   از واردات ميليارد یورو سرمایه گذاری، کشور را6این پروژه قرار بود با بيش از 
نژاد مدعی شد به  در واقع به پشتوانه ساخت ھمين پاالیشگاه بود که محمود احمدی. سازد

 .شد زودی کشور در برابر تحریم ھای احتمالی بنزین مصون خواھد

بنزین عليه ایران  با این حال و در شرایطی که اخبار پراکنده، از افزایش روزافزون احتمال تحریم
ستاره خليج فارس  ، مدیرعامل شرکت پاالیش نفت»محمداسماعيل کراچيان«یت دارد، حکا

درصد پيشرفت  17 احداث این پاالیشگاه در بندرعباس« دی ماه اعالم کرد 12روز شنبه، 
پاالیشگاه خریداری   ميليون یورو تجھيزات خارجی مورد نياز این407فيزیکی داشته و تاکنون 

 .«شده است

مدیرعامل   خرداد ماه امسال،10 ماه پيش از اظھارات کراچيان و در تاریخ 6گفتنی است 
 درصد 19از  ھای نفتی ایران مدعی شده بود که این پروژه بيش شرکت پاالیش و پخش فرآورده

  .پيشرفت داشته است
 راه 91مدعی شده بود این پاالیشگاه تا سال  به گزارش خبرگزاری شانا، شھنازی ھمچنين

گرفتن احتمال اعتصاب کارکنان و تنھا با نگاھی  واھد شد؛ امری که بدون در نظراندازی خ
  .به نظر می رسد ساده به سرعت پيشرفت کار دور از ذھن

به عنوان سال راه اندازی این  1390 بنابر پيش بينی ھای اوليه در زمان آغاز پروژه، سال
 .پاالیشگاه در نظر گرفته شده بود

 از آن است که علت توقف پرداخت دستمزد متخصصين ساخت برخی گزارش ھا حاکی
ستاره خليج فارس، تغيير سياست دولت برای اجرای پروژه ھای کالن کشوری  پاالیشگاه

 .است

زیرساخت ھای  بر پایه این گزارش ھا، به دليل شرایط ویژه کشور، دولت از سرمایه گذاری در
معدود سرمایه  ست منصرف شده و قصد داردکالن اقتصادی که تضمين کننده دورنمای کشور ا

 .متمرکز کند گذاری ھای خود را بر روی پروژه ھایی که بازدھی سریع و کوتاه مدت دارند
جلسه ای در شرکت پاالیش و  در ھمين راستا خبرگزاری ایسنا در تاریخ اول مھر از تشکيل

ھاي   و پخش فراوردهپااليش به گزارش ایسنا مسووالن. پخش فرآورده ھای نفتی خبر داد
سازي و توسعه ظرفيت  بھينه ھاي نفتی درصد ھستند كه بيشتر توجه خود را به طرح

 .ھاي موجود معطوف كنند پااليشگاه
کارشناسان نفتی مدعی ھستند آنچه از جانب مسوولين به عنوان طرح ھای  ھرچند برخی

ست؛ به این معنا که دولت ا» تغيير کاربری«معرفی می شود، غالبا طرح ھای  «بھينه سازی«
کمبود شدید بنزین تصميم گرفته است تا از پاالیشگاه ھای موجود خود بخواھد  برای جبران

کرده  تمرکز خود را بر روی توليد بنزین بگذازند و توليد دیگر فرآورده ھای نفتی را متوقف تمامی
 و یا دست کم کاھش دھند

 تایر نفر از نماینده ھای کارگران کيان 9اخراج 
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این کارخانه را   نفر از نمایندگان کارگران9حکم اخراج ) الستيک البرز(مدیریت کارخانه کيان تایر
 .صادر و از ورود آنھا به محل کارخانه ممانعت کرد

. کيان تایر، خشم کارگران کيان تایر را بر انگيخت  از نمایندگان کارگران  نفر9حکم اخراج 
  نفر از نماینده ھای خود و جلوگيری از ورود9این کارگران پس از شنيدن خبر اخراج  بطوری که 

سرویسھای  آنھا به کارخانه، کار خود را ترک و با توجه به ساعات پایانی کار به محل ترمينال
سخنرانی یکی از  ویسھا دست به تجمع زدند و پس ازکارخانه آمده و با جلوگيری از حرکت سر

خود بازنگردند دست به  نماینده ھا، اعالم کردند چنانچه فردا این نماینده ھا بر سر کارھای
 .دانگه خواھند کرد اعتصاب زده و اقدام به تجمع اعتراضی در مقابل بخشداری چھار

ان کيان تایر در روز نھم دیماه که در پس از اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگربنا بر این گزارش 
 ماه دستمزد معوقه سال گذشته و عدم پرداخت بموقع دستمزد 5اعتراض به عدم پرداخت 

 درصد از 50صورت گرفت مدیریت کارخانه ناچار شد روز بعد یعنی دھم دیماه …  و ماھيانه
انده دستمزد ماھيانه  درصد باقی م50دستمزد ماھيانه این کارگران را پرداخت کند و پرداخت 

 12/10/88 اما از روز شنبه مورخه   موکول نماید14/10/88آنان را به روز دوشنبه مورخه 
 . دی ماه کارخانه و کارگران را به حال خود رھا کرد20مدیریت کارخانه را ترک و تا امروز 

کل خود به بدنبال این وضعيت صبح امروز بيستم دی ماه نماینده ھای کارگران برای طرح مش
 که به کارخانه باز گشتند متوجه شدند 14سازمان حمایت از صنایع رفتند و حدود ساعت 

 نماینده را که به سازمان 9تعدادی از اعضای ھيئت مدیره به کارخانه آمده اند و حکم اخراج 
 آن حمایت از صنایع رفته بودند صادر کرده و این حکم را بدست نگھبانی داده اند تا ضمن ابالغ

  .به نماینده ھا از ورود آنان به کارخانه جلوگيری شود

 نماینده جھت شکایت و اعتراض به اخراج شان به وزارت کار مراجعه 9گفتنی است که این 
خواھند کرد و چنانچه ھمانجا حکم بازگشت به کار آنان صادر نشود کارگران کيان تایر با دست 

  .گه دست به تجمع اعتراضی خواھند زدکشيدن از کار در مقابل بخشداری چھاردان

 کارگر که حکم اخراج شان صادر شده است سال گذشته و بدنبال 9الزم به یاد آوری است این 
 یک مجمع عمومی بزرگ از سوی کارگران به   با برگزاری اعتراضات کارگران کيان تایر،
  .نمایندگی آنان انتخاب شدند

 سوختند  در ميان آتش” شرک فوالد سيادن ابھر “ دو کارگر

حادثه  در اين. در ميان آتش سوختند ” شرک فوالد سيادن ابھر “به گزارش مھر، دو کارگر 
و دو نفر  ھمچنين سه نفر از کارگران مجروح شدند که يک نفر از آنھا به صورت سرپايی درمان

 .اند بستری شدهنيز 
حادثه ھستند تا علت اين حادثه  ھم اکنون کارشناسان در حال بررسی علل و چند و چون

 .مشخص شود
مقاطع سبک و سنگين فوالدي، ساختمانی و مقاطع   با ھدف توليد79فوالد سيادن ابھر سال 

 .اندازی شده است راه سبک و سنگين به روش نورد گرم طراحی و
انفجار منبع سوخت مازوت اين  :بھر در اين زمينه به خبرنگار مھر گفتفرماندار شھرستان ا

 .است کارخانه بر اثر گرم شدن المنتھای منبع سوخت رخ داده
ھايی در  اين کارخانه در چند سال گذشته نيز با سھل انگاری: اميرحسين اسکندری افزود

بروز   انگاري، باعثرعايت مسائل ايمني، دچار مشکالتی شده بود که اين بار اين سھل
 .خسارتھای جانی شد

فوالد سيادين ابھر در دست بررسی  وی با بيان اينکه داليل بروز حادثه آتش سوزی در کارخانه
ايمنی توسط کارفرما، از داليل بروز اين  به نظر می رسد عدم رعايت موارد: است ادامه داد
 .حادثه است

ان پس از اطالع از موضوع دستور رسيدگی فوری اين استاندار زنج فرماندار ابھر با بيان اينکه
در صورت محرز شدن بی مباالتی از : حادثه ديدگان داده است افزود موضوع و احقاق حقوق
 .برخورد قانونی با اين افراد خواھد شد سوی کارفرما، قطعًا

 سنندج –کارگران شاغل در پروژه راه آھن ھمدان  اخراج

آھن  بنا به گزارش کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری پروژه احداث راه
اخراج   سنندج به دليل کسری بودجه به حالت تعليق در آمده و کارگران شاغل در آن–ھمدان 
 .شده اند
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 سنندج به –ھمدان   پروژه ساخت راه آھن دیماه15گزارش منتشره حاکی است در تاریخ 
پروژه می باشد به حالت  بھانه واھی کمبود بودجه از سوی سپاه پاسداران که ناظر اجرای این

آالت این پروژه که بصورت  در پی آن تمامی کارگران و رانندگان ماشين. تعليق در آمده است
  .قرار داد موقت مشغول بکار بودند از کار اخراج شده اند

 بودجه بسيج بازھم بيشتر می شود 

برخی نمايندگان حامی دولت در جلسه روز :  نوشت 88 دی 22ھم ميھن در تاریخ به گزارش 
 ماھی که به پايان 2، برای حدود 88سه شنبه مجلس پيشنھاد کردند در اصالحيه بودجه سال 

  . وده شود ميليارد تومان ديگر به بودجه بسيج افز100سال جاری باقی مانده است 
اين پيشنھاد از سوی محمد رضا کامران، نماينده اصفھان ارايه شد اما محمدرضا باھنر نايب 

  . نامه دانست رييس مجلس که اداره جلسه سه شنبه را برعھده داشت آن را مغاير با آيين
  . باھنر در عين حال قول افزايش بودجه سازمان بسيج در اليحه بودجه سال آينده را داد

، مھرداد )نماينده كرج( عمل باھنر موجب شد تا تعدادی از نمايندگان از جمله فاطمه آجرلو اين
بيغش نسبت به اين مساله به رئيس  و احمدي) نماينده سميرم(الھوتي، بھروز جعفری 

  . جلسه تذكر دھند
متاسفانه شما در اين زمينه گزينشی عمل : فاطمه آجرلو در تذكر خود خطاب به باھنر گفت

كرديد و از برخی پيشنھادات با كمال تعجب به سرعت گذشتيد و نگذاشتيد نمايندگان نظر خود 
  . را اعالم كنند
كنم اين سخن شما مبنی بر عدم آگاھی  فكر مي: رئيس مجلس در جواب او گفت باھنر نايب
ست و اين نامه باشد، بر اينكه بنده عنوان كردم پيشنھاد آقای كامران قابل طرح ني شما از آيين

  . سخن به معنای موافق و مخالف با پيشنھاد نيست
در اين طرح مبالغ كامال توزيع شده است و پيشنھادات ديگر ھمچون پيشنھاد آقای : او افزود

  . خواست مطرح شود، اجازه نداديم عباسپور برای آموزش عالی كه مي
ی شده است و كميسيون اين پيشنھادات كامال كارشناس: آجرلو مجددا در تذكری ديگر گفت

  . به آن رای داده است
در ھر : باھنر در پاسخ به اين تذكر و ديگر نمايندگانی كه تذكری مشابه را مطرح كردند گفت

صورت حساسيت شما قابل تقدير است اما اين پيشنھاد قابل طرح نبود و در آن زمان ھم 
الغ بيشتری در نظر خواھيم ھای بسيج مب  برای ماموريت89توضيح دادم كه در بودجه سال 

  . گرفت
 ميليارد تومان برای ۴٠٠گفتنی است براساس قانون برنامه چھارم توسعه بايستی ھر سال 

 ميليارد تومان و در ١٧٣، ١٣٨۴بسيج در نظر گرفته شود که در سال اول برنامه يعنی سال 
  . است  ميليارد تومان در نظر گرفته شده١٧٣ نيز مجدداً ٨۵سال 
ارگان دفتر سياسی سپاه بودجه اين نھاد در » صبح صادق«ته فرمانده بسيج و نشريه به گف
 ميليارد تومان نيز برای ۵٠ افزايش پيدا کرده و بصورت جداگانه از اين بودجه، ٪٢٠٠ ١٣٨٧سال 

  . است کمک به بسيجيان بيکار در نظر گرفته شده
اونت برنامه ريزی و نظارت راھبردی  ھم بر اساس اعالم نشريه برنامه ارگان مع١٣٨٨در سال 

  .  ميليون تومان افزايش يافت٢٣٨ ميليارد و ۴۵رئيس جمھوري، بودجه بسيج 
 به منظور تامين منابع مالی و ارزی و رفع سريع مشکالت درمانی و ١٣٨٣ھمچنين در سال 

مورد نياز خدماتی توانبخشی جانبازان و ايثارگران انقالب اسالمی و تھيه تجھيزات و امکانات 
 ميليون دالر از محل حساب ذخيره ارزی به ٣۵٠ھای عاشورا و الزھرای بسيج معادل  گردان

  .بسيج اختصاص يافت
 ھا و مناطق مرزی  در کارخانه ناامنی

در اوج بحران سياسی، کاھش  :  گزارش کرده است 88 دی 22 آلمان در تاریخ دويچه ولهرادیو 
شورای . ایران نيز، به یک مساله امنيتی تبدیل شده است ایتوليد و اشتغال در صنایع و مرزھ
مرزبانی زمينی و دریائی، نگران کنترل ناپذیر شدن بحران،  تامين استان تھران و فرماندھان

  .اند داده ھایی تشکيل نشست
بدھی خود به  (یک ميليارد دالر(ھای خودروسازی ایران، از پرداخت ھزار ميليارد تومان  کارخانه
معادن مجلس  رئيس کميسيون صنایع و. اند ھای سازنده قطعات خودرو عاجز مانده اهکارگ

بحران توليد و  نژاد، برای جلوگيری از شورای اسالمی خواستار آن شده است که دولت احمدی
 .دھد در اختيار صنایع قرار" نقدینه اورژانس" ميليارد دالر ١٠اشتغال، 

 توليد با نصف ظرفيت 
اعالم کرد که   صنایع و معادن ایران، چند ھفته پيش ان، رئيس اتاق بازرگانی ومحمد نھاوندی 

روزنامه . کار ھستند صنایع ایران در حال حاضر تنھا با نيمی از ظرفيت توليد خود مشغول به
 .تایيد کرده است نژاد گزارش اتاق بازرگانی را اعتماد این ھفته نوشت که احمدی

باید کار  درصد ظرفيت، به معنای آن است که نيمی از افراد شاغل ۵٠ھا با  کارکردن کارخانه
استان تھران  ھای شورای تامين ھمين موضوع، یکی از مھمترین نگرانی. خود را ازدست بدھند



تر از  بحرانی افزایش تعداد بيکاران، در شرایطی که اوضاع کشور به لحاظ سياسی. است
 .ا گسترش دھدتواند دامنه این بحران ر ھميشه است، می

  ھزار جواز تاسيس٨لغو  
بارھا از  نژاد تاکنون احمدی. مشکل صنایع کشور تنھا کاھش توليد، نقدینگی و اشتغال نيست

تامين  اما در جلسه اخير شورای. رشد صدور جواز تاسيس در سراسر کشور خبر داده است
 ٨جواز تاسيس  ه به تازگیاستان تھران، رئيس سازمان صنایع و معادن این استان اعالم کرد ک

 .ھزار کارگاه توليدی فقط در استان تھران لغو شده است
 فروش رئيس سازمان صنایع و معادن استان تھران درباره دليل لغو جوازھای محمدرضا مس
 ھا ھای صنعتی است که پيشرفت فيزیکی آن گروه طرح لغو جواز مربوط به آن«:تاسيس گفت

 این اقدام با ھدف بستن منشاء نفوذ بعضی از افراد و«:افزودوی » . درصد بوده۴کمتر از 
 «.ھای صنعتی صورت گرفته است ھا و جلوگيری از بورس بازی در بخش پروژه شرکت

مس «:نوشت ھای رئيس سازمان صنایع و معادن استان تھران روزنامه اعتماد در تفسير گفته
ھزار گيرنده  ٨ف کرده، به طوری که فروش به این ترتيب به فساد موجود در بخش صنعت اعترا

را دریافت  جواز تاسيس به دليل سوء استفاده از این جوازھا، حکم ابطال جوازھای خود
 «.اند کرده

 رشد واردات و ورشکستگی صنایع داخلی
نيز از  کارگر شيراز شورای تامين استان تھران، دبير اجرائی خانه ھمزمان با تشکيل نشست

 .ھا در استان فارس خبر داد شکستگی کارخانهافزایش بيکاری و ور
اجرائی خانه  به نقل از علی راستگو دبير)  ژانویه١٠ دی، ٢١(خبرگزاری کار ایران روز یکشنبه 

تعداد شاغالن  گویند که شمار شاغالن افزایش یافته، در حالی که می«:کارگر شيراز نوشت
 «.ھش یافته است نفر کا٢٠٠ ھزار نفر به ٢ھا از  بسياری از کارخانه

اند  نکرده ھا است حقوق کارگران را پرداخت ھا ماه علی راستگو، افزود که بسياری از کارخانه
 .است تاخير در پرداخت حقوق کارگران، به روالی عادی در صنایع ایران تبدیل شده و

توضيح خانگی  دبير اجرائی خانه کارگر شيراز با تاکيد بر وجود بحرانی عميق در صنایع لوازم
کن و بخاری در  گرم آب ھای سازنده لوازم خانگی مثل تلویزیون، یخچال، بسياری از کارخانه«:داد

ھا ورشکست  نشود، آن حال تعطيل شدن ھستند و اگر از ورود کاالھای خارجی جلوگيری
 «.خواھند شد

ران دو نژاد حجم واردات ایران چندین برابر جمھوری محمود احمدی در دوران نخست ریاست
 .خاتمی شد

 بحران در مرزھای غرب و جنوب
امنيتی  در کنار بحران توليد و اشتغال، بستن مرزھای غربی و جنوبی ایران نيز، یک مشکل 

دولت حق «:گفت  دیماه به خبرنگاران٢١عباسعلی نورا نماینده زابل روز . دیگر ایجاد کرده است
 «.ببندد ردم کرده باشدنداشت مرزھا را پيش از آن که فکری به حال معيشت م

 ھای مرزی کشور با فرماندھان مرزبانی نماینده زابل در جلسه مشترک نمایندگان استان
 او تصریح کرد که پس از بسته شدن مرزھای سيستان و. زمينی و دریائی شرکت کرده بود

 در ھمين نشست، حسين. اند بلوچستان مردم منطقه رودرروی ماموران مرزبانی قرار گرفته
مرزھا  ذوالفقاری فرمانده مرزبانی نيروھای انتظامی جمھوری اسالمی نيز تایيد کرد که انسداد

 .سبب ایجاد تضاد ميان مرزبانان و مرزنشينان کشور شده است
شھروندان  تشدید کنترل مرزھای غربی و جنوبی ایران، با ھدف جلوگيری از ورود غيرقانونی

فرمانده   به گفته محمدعلی اسالمی  اما. ستکشورھای بحرانی ھمسایه صورت گرفته ا
مرزبانان و  مرزبانی دریائی ناجا، این امر سبب افزایش ورود کاالھای قاچاق و درگيری ميان

 .مرزنشينان شده است
مرزنشينانی   درصد با٨٠پليس مرزبانی ھم اکنون «:ایلنا به نقل از سردار اسالمی نوشت
مرزبانی دریائی،  به گفته فرمانده» .کنند اچاق میدرگير است که اقدام به ورود کاالی ق

ھدف اصلی خود دور  درگيری با عموم مردم بر سر قاچاق کاال سبب شده است که مرزبانان از
 .کشورھای ھمسایه است ھا، جلوگيری از ورود غيرمجاز شھروندان ماموریت اصلی آن. بمانند

  جواد طالعی
سازان با حفظ سمت به  يي در چين قطعهبيكار كردن كارگران ايراني و اشتغالزا

  ! اند واردكننده تبديل شده
اگر زماني توليدكنندگان داخلي از سيل :  آمده است 88 دی 22به نوشته آفتاب یزد در تاریخ 

حاال كار به جايي رسيده  كردند،  واردات انواع و اقسام كاالاز كشور كمونيستي چين گاليه مي
ابراز  بديل شدن برخي توليدكنندگان به واردكننده كاالھاي چيني كه افكارعمومي داخلي از ت

تر بودن قيمت  پايين سازان داخلي به دليل  چندي است كه برخي قطعه .كنند تعجب و تاسف مي
تمام شده توليد در چين در مقايسه با ايران، توليد قطعه در داخل كشور را كاھش داده و به 

  !كنند  چين توليد كرده و با آرم ساخت ايران وارد كشور ميجاي آن، قطعات مورد نظر را در 
سازان داخلي كه خود زماني انواع و اقسام انتقادات را  چرا برخي قطعه<شايد اين مسئله كه 

اي  كردند، اكنون خود حتي نه به واردكننده دليل واردات قطعه از چين وارد مي به برخي تجار به 
اند كه روي قطعات توليد شده در كشور كمونيستي  تبديل شده سازاني  شريف، بلكه به قطعه



چندان مھم نباشد، اما موضوع زماني ناگوار جلوه > چسبانند؟ مي را " ساخت ايران"چين مارك 
واحد توليدي خود را تعطيل، كارگران ايراني را  اي حاضر شودخط توليد  كند كه توليدكننده مي

خط توليد يك واحد توليدي را در  قطعه به توليدكننده چيني، بيكار وبا سفارش دادن توليد ھمان 
ھرچه بگندد "كه  گفتند  ھا درست مي قديمي. چين فعال و براي كارگران چيني اشتغالزايي كند

 درصد سود بيشتر، 20آيا كسب حدود <اينكه  ."زنند، واي به حالي كه بگندد نمك نمكش مي
حتي اين كه . نباشد نيز شايد چندان مھم > ه؟دليل درستي براي چنين اقدامي ھست يا ن

درست  زايي در چين از نظر اخالقي و تعصبات ملي  آيا بيكاركردن كارگران ايراني و اشتغال<
نيز مھم نيست ، بلكه مسئله اين است كه طبق قوانين كشور، توليد محصولي > است يا نه؟

در . شود امي خالف قانون محسوب مياقد" ساخت ايران"و واردات آن با مارك  در كشوري ديگر 
سازان مھمترين نھادي است كه بايد به چنين اقداماتي از  قطعه اين زمينه مطمئنا انجمن 
به ھر حال حرمت امامزاده را خود متوليان  ھاي خود رسيدگي كند،  سوي برخي از ھم صنفي

ھاي   از معدود تشكلسازان به عنوان يكي رسد كه انجمن قطعه به نظر نمي! بايد نگه دارند
سازان كشور و موضوع ھايي ھمچون  مربوط به وضعيت قطعه قدرتمند صنعتي كشور كه امور 

كند، از پديده تبديل شدن برخي  رسيدگي و پيگيري مي ھا از خودروسازان را به خوبي  طلب آن
 - اما محمدرضا نجفي منش. باشد خبر  سازان داخلي به واردكننده قطعات چيني بي قطعه

كه  درحال حاضر مستنداتي مبني بر اين<: گويد  چيز ديگري مي-سازان  دبيرانجمن قطعه
سازان محصوالت خود را در چين توليد كرده و بعد اين محصوالت را با آرم ايران  قطعه برخي از "

از اعضاي ھمين  به گزارش ايسنا، ھرچند كه به گفته برخي  >.وجود ندارد " وارد كشور كنند
سازان، توليد كنندگاني ھستند كه ناگھان  ، يكي از مسائل مورد بحث در انجمن قطعهانجمن

البته اينكه دبيريك انجمن درخصوص  .اند واردكننده البته با حفظ سمت توليدكننده تبديل شده به 
بگويد شايد چندان عجيب  كاري و اما و اگر سخن  ھاي خود با محافظه تخلف برخي ازھم صنفي

متوجه  چطور خودروسازان كشور تاكنون <شود كه  تر مي سد، اما قضيه آنجا عجيببه نظر نر
ھرچند كه دليل اين مسئله در جاي خود بسيار مھم است، اما به > اند؟ چنين موردي نشده
 رئيس انجمن - داليل اصلي اين موضوع به ذكر اين تذكر منوچھر توسطي  دليل روشن نبودن 

خودروسازان بايد با تقويت :" گويد كنيم كه مي مي بسنده  - سازان استان مركزي  قطعه
شده و به اسم توليد ملي عرضه  ھاي نظارتي خود از خريد قطعاتي كه در چين توليد  سيستم

به ھرحال اگر قرار بر واردات قطعه بود كه خود خودروسازان  ."شود، خودداري كنند مي
ساز نماھا نبود كه قطعات را  وجود برخي قطعه  توانستند اين كار را انجام دھند و لزومي به مي

 اما شايد مھمترين وظيفه در چنين شرايطي  !وارد كرده و با سود باال به خودروسازان بفروشند
سازي در  از واحدھاي قطعه بازرسان اين وزارتخانه بايد . برعھده وزارت صنايع و معادن باشد

پروانه تاسيس  اند،   كه به واردكننده تبديل شدهسازاني كشور بازديد كرده و با شناسايي قطعه
ھا را ابطال كنند تا چنين افرادي از به يدك كشيدن صفت  برداري واحدھاي توليدي آن و بھره

ھرچند در آن . ساز و توليدكننده نيز رھا شده وبا فراغ بال به واردات قطعه از چين بپردازند قطعه 
ھد آمد و آن اينكه اين واردكنندگان ديگر مشتري در احتماال يك مشكل كوچك پيش خوا صورت 

ماھي را ھر "اند كه  اگرچه از قديم گفته! نخواھند داشت، البته شايد بين خودروسازان كشور 
سازان  خطرناك تبديل برخي قطعه اما در خصوص پديده نادر و " وقت كه از آب بگيري تازه است

اين زمينه به زودي  كرد، زيرا در صورت تعلل در به واردكننده، اين مثل چندان صدق نخواھد 
 -" عضو انجمن قطعه سازان -كاربه جايي خواھد رسيد كه به گفته فرشيد شاه محمدي 

ھاي ايجاد شده در اين صنعت و از بين  سازان به واردات به فروپاشي زيرساخت رويكرد قطعه 
   !نبيد كه فردا دور نيستبج." ھاي داخلي توليد قطعه منجر خواھد شد زيرساخت رفتن 

  : وگو با ايلنا خبر داد كدخدايي در گفت
   ھا از سوي شوراي نگھبان  تصويب نھايي اليحه ھدفمند كردن يارانه

شوراي نگھبان اليحه : سخنگوي شوراي نگھبان اعالم كرد:  نوشت 88 دی 23در تاریخ ایلنا
  . ھا را تصويب كرد ھدفمند كردن يارانه
در جلسه صبح امروز شوراي نگھبان، با : وگو با خبرنگار ايلنا، گفت  در گفتعباسعلي كدخدايي

ھا مخالف شرع  توجه به رفع موارد ابھامي اين شورا توسط مجلس، اليحه ھدفمند كردن يارانه
  . يا قانون اساسي دانسته نشد و مورد تصويب قرار گرفت

 پايان پيام

 دارد  کارگران شرکت آونگان اراک ادامه اعتصاب

اجرایی  کارگران شرکت آونگان اراک که طی سالھای گذشته بنابر: خبرنامه دانشگاه آزاد اراک 
  قانون اساسی حکومت اسالمی به بخش خصوصی واگذار شده بود پس از ماه44شدن اصل 

 .بال حقوق و مزایای عقب افتاده خود در اعتصاب به سر می برندھا انتظار ھمچنان به دن
  ماه ھست حقوق خود را دریافت نکرده اند و مدیران این8گفتنی است کارگران این شرکت 

پرداخت  شرکت در پاسخ به در خواست این افراد اعالم ميکنند ھيچ حقوقی ندارند که به آنھا
برای   این افراد نيز اعالم ميکنند ھيچ پولیکنند و حتی در قبال درخواست بازنشستگی

http://weblagrahekargar.wordpress.com/2010/01/13/nawi-6/


 .بازنشستگی آنھا ندارند
دریافت حقوقشان با سرکوب شدید  این کارگران که چندی قبل در پی اعتراض خود به عدم

مقابل درب این کارخانه تجمع و عليه مدیران  نيروی انتظامی مواجه شده بودند امروز و دیروز در
 .این شرکت شعار سر دادند

دوم دی ماه کارگران این شرکت اعتراضی سراسری را ترتيب داده بودند و در  ز چھارشنبهرو
این اعتراض خود جوش با حضور . اعتراض شعارھایی عليه دولت احمدی نژاد سر دادند پی این
انتظامی به خشونت کشيده شد و ده ھا کارگر این شرکت بازداشت و صدھا تن دیگر  نيروی

 .شدید قرار گرفتندضرب وشتم  نيز مورد
پالکاردی که روی آن نوشته شده بود ما  روز گذشته نيز کارگران این شرکت با در دست داشتن
یک کارگر این شرکت با . بر پا کردند خواھان حقوق قانونی خود ھستيم تجمع دیگری را

دیگری نمی توانيم با دست خالی به  چشمانی گریان فریاد ميزد ھشت ماه ھست گرسنه ایم
کارگران بوسه بزنند چرا بر سرمان باتوم  انصاف کجاست؟ مرگ قرار نبود بر دست. خانه برویم

طلب کرده ایم؟ یکی به داد ما برسد فریاد ما را  می کوبيد؟ مگر ما غير از حقوق مان چه چيز
ای مرگ . بداند ما در این حکومت اسالمی چه ميکشيم به گوش جھانيان برسانيد بگذارید دنيا

 . ین دولت ای مرگ بر این حکومتبر ا
سوال اینجاست در حکومتی که خصوصی شدن راھی به بخشش اموال عمومی به سپاه و 

 ندارد و چيزی که بر باد دادن بيت المال نيست اجرایی شدن این قانون که سبب بيکاری بسيج
آیا  م نيست؟ھزاران کارگر و گرسنگی آنھا شده است چه لزومی دارد؟ آیا این غارت اموال مرد

 نتيجه اش گرسنگی و فقر ھزاران خانواده نيست؟

مال و   یعنی جان و44در حکومتی به نام عدل علی بر سر کارگر گرسنه باتوم می زنند اصل 
  .ناموس مردم را به نام سپاه و بسيج زدن

  : وزير نفت
ھا بايد پس از دوران دفاع مقدس اجرا  طرح ھدفمند كردن يارانه

 شد مي
 ميليون مترمکعب 500اکنون روزانه حدود  ھم: وزير نفت گفت:   نوشت 88 دی 23 تاریخ ایلنادر

  . شود که نزديک به مصرف کل اتحاديه اروپاست گاز در کشور مصرف مي
به گزارش ايلنا، وزير نفت ضمن اعالم مطلب فوق در گردھمايي سراسري مديران روابط 

ھا براي كنترل مصرف انرژي در  يارانه دكردناجراي طرح ھدفمن: ، افزود  صنعت نفت عمومي
نگرند؛ در حالي که با نگاھي  كشور ضروري است برخي با ديد سياسي به اين طرح مي
  . شود عميق به نتايج اجراي آن، ضرورت اجراي اين طرح آشکار مي

ھاي  درصد مردم که جزء دھک30ھا از سوي  درصد يارانه70اکنون ھم: مسعود ميرکاظمي گفت
  . ھا رعايت شود شود؛ در حالي که بايد عدالت در تخصيص يارانه رآمد ھستند، استفاده ميپرد

توليد " مديريت"و " کنترل مصرف"رويه انرژي بايد دو اقدام  براي جلوگيري از مصرف بي: او گفت
  . انجام شود

شد،  اجرا ميھا بايد پس از دوران دفاع مقدس  يارانه وزير نفت با بيان اين که طرح ھدفمندکردن
اکنون نيز اجرا  به داليل مختلف اين طرح به مرحله عمل نرسيد و در صورتي که ھم: ادامه داد

  . اي برگشت ناپذير خواھيم رسيد نشود، به نقطه
اي جز اجراي  بيني وضعيت آينده کشور و مشکالت کنوني، چاره با پيش: وزير نفت اضافه كرد
  . ھا نيست يارانه طرح ھدفمند کردن

ھا ضرورتي ملي و سازماني است،  يارانه وزير نفت با تاکيد بر اين که اجراي طرح ھدفمندکردن
رويه انرژي در کشور به طور قطع بايد متوقف شود، زيرا ھم اکنون روند مصرف  مصرف بي: گفت

  . انرژي در کشور کامال غير منطقي است
کشاورزي است و با در اختيار داشتن  نفت و گاز، معدن و  ايران داراي منابع گسترده: او گفت

ھاي اقتصادي، حجم  ھاي کشور مانند شدت مصرف انرژي، شاخص اين منابع، توجه به شاخص
  . وري سرمايه قابل تامل است  تجارت و بھره

ھا را دليلي براي رفع مشکالت کشور در  يارانه او اجراي طرح تحول اقتصادي و ھدفمندکردن
اي از درآمد کشور از محل فروش نفت  اکنون بخش عمده ھم: فزودموارد ياد شده خواند و ا

  . ھاي عمراني اختصاص داده شود شود؛ اين در حالي است که بايد به پروژه تامين مي
ھا بر ھيچ  يارانه اکنون ضرورت اجراي طرح ھدفمندکردن وزير نفت با تاکيد بر اين نكته كه ھم

ھاي تابعه وزارت نفت خواست با  ھا در شركت يکس پوشيده نيست، از مسئولين روابط عموم
  . ھاي متعدد ابعاد آن را بازگو کنند فعاليت بيشتر و با برگزاري نشست

، اضافه  شود ميرکاظمي با بيان اين که فعال بودن يک سازمان با روابط عمومي آن مشخص مي
  .  نقش داردافزار و مغز افزار افزار، نرم در موفقيت يک سازمان سه مولفه سخت: کرد

ھاي داخلي و  ھا در صحنه ھا بايد با فعال کردن سازمان روابط عمومي: ميرکاظمي يادآور شد
  . المللي اثر بخش باشند حتي بين



ھايي  ھا از جمله موضوع يارانه گذاري در صنعت نفت و ھدفمندکردن سرمايه: وزير نفت تاکيد کرد
  . ويژه شوداست که بايد از طريق روابط عمومي به آن نگاه 

  پايان پيام
  : وگو با ايلنا رئيس كميسيون اجتماعي مجلس درگفت

تحقيق و تفحص تامين اجتماعي ھفته آينده در صحن علني مطرح 
  شود  مي

بحث تحقيق و : رئيس كميسيون اجتماعي مجلس گفت:   نوشت 88 دی 23ایلنادر تاریخ 
گان ھفته آينده درصحن علني مطرح تفحص از سازمان تامين اجتماعي براي راي نھايي نمايند

  . شود مي
با راي نمايندگان در صحن علني ھيات : وگو با خبرنگار ايلنا افزود سليمان جعفرزاده درگفت

تحقيق و تفحص تشكيل وھيات مانند كميسيون داراي رئيس، نايب رئيس و سخنگو خواھد 
  . شد

قدر  ز سازمان تامين اجتماعي آنكه مدارك مجلس ا نماينده ماكو در مجلس با تاكيد بر اين
كارگران چه :مستند است كه زمان تحقيق و تفحص طوالني نخواھد شد تصريح كرد

  . اند كه بايد پولشان را به مديران ضعيف بدھند كرده گناھي
كند در   ھزار ميليارد تومان برآورد مي17شستا سرمايه اين شركت را : جعفرزاده اظھار داشت

  . داند  ميليارد تومان مي85000را  ل تامين اجتماعي آنكه مدير عام صورتي
شستا تاكنون به تعھداتش درباره پرداخت سود : رئيس كميسيون اجتماعي مجلس تصريح كرد
  . به سازمان تامين اجتماعي عمل نكرده است

 ميليارد تومان وام 500كرد آقاي ذبيحي  اگر شستا به تعھدات خود عمل مي: جعفرزاده افزود
  . گرفت نمي

:  ماه از زمان بازپرداخت وام تامين اجتماعي گذشته است خاطر نشان كرد2كه  وي با بيان اين
 ميليارد تومان زيان براي 20گيردكه اين ماھي   درصد جريمه ديركردبه آن تعلق مي40ھر ماه 

  . تامين اجتماعي است
ي تامين اجتماعي نياز  ميليارد تومان500دريافت وام : رئيس كميسيون اجتماعي مجلس گفت

به مصوبه شوراي عالي و ھيات مديره تامين اجتماعي را داشت اما مدير عامل تامين 
  . اجتماعي مراحل قانوني را طي نكرده است

  پايان پيام

 دارد  کارگران شرکت آونگان اراک ادامه اعتصاب

کارگران شرکت آونگان اراک که :  می نویسد 88 دی 23خبرنامه دانشگاه آزاد اراک در تاریخ 
 قانون اساسی حکومت اسالمی به بخش 44اجرایی شدن اصل  طی سالھای گذشته بنابر

ھا انتظار ھمچنان به دنبال حقوق و مزایای عقب افتاده  خصوصی واگذار شده بود پس از ماه
 ماه ھست حقوق خود را 8گفتنی است کارگران این شرکت  . به سر می برندخود در اعتصاب

شرکت در پاسخ به در خواست این افراد اعالم ميکنند ھيچ  دریافت نکرده اند و مدیران این
پرداخت کنند و حتی در قبال درخواست بازنشستگی این افراد نيز  حقوقی ندارند که به آنھا
 .بازنشستگی آنھا ندارندبرای  اعالم ميکنند ھيچ پولی

دریافت حقوقشان با سرکوب شدید  این کارگران که چندی قبل در پی اعتراض خود به عدم
مقابل درب این کارخانه تجمع و عليه مدیران  نيروی انتظامی مواجه شده بودند امروز و دیروز در

 .این شرکت شعار سر دادند
راضی سراسری را ترتيب داده بودند و در دوم دی ماه کارگران این شرکت اعت روز چھارشنبه

این اعتراض خود جوش با حضور . اعتراض شعارھایی عليه دولت احمدی نژاد سر دادند پی این
انتظامی به خشونت کشيده شد و ده ھا کارگر این شرکت بازداشت و صدھا تن دیگر  نيروی

 .ضرب وشتم شدید قرار گرفتند نيز مورد
پالکاردی که روی آن نوشته شده بود ما  ن شرکت با در دست داشتنروز گذشته نيز کارگران ای

یک کارگر این شرکت با . بر پا کردند خواھان حقوق قانونی خود ھستيم تجمع دیگری را
دیگری نمی توانيم با دست خالی به  چشمانی گریان فریاد ميزد ھشت ماه ھست گرسنه ایم

کارگران بوسه بزنند چرا بر سرمان باتوم  دستانصاف کجاست؟ مرگ قرار نبود بر . خانه برویم
طلب کرده ایم؟ یکی به داد ما برسد فریاد ما را  می کوبيد؟ مگر ما غير از حقوق مان چه چيز

ای مرگ . بداند ما در این حکومت اسالمی چه ميکشيم به گوش جھانيان برسانيد بگذارید دنيا
 . بر این دولت ای مرگ بر این حکومت

 در حکومتی که خصوصی شدن راھی به بخشش اموال عمومی به سپاه و سوال اینجاست
 ندارد و چيزی که بر باد دادن بيت المال نيست اجرایی شدن این قانون که سبب بيکاری بسيج

آیا  ھزاران کارگر و گرسنگی آنھا شده است چه لزومی دارد؟ آیا این غارت اموال مردم نيست؟
 انواده نيست؟نتيجه اش گرسنگی و فقر ھزاران خ
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ناموس مال و  یعنی جان 44گرسنه باتوم می زنند اصل درحکومتی به نام عدل علی برسرکارگر
  .مردم را به نام سپاه و بسيج زدن

  : عضو ھيات نظارت بر سازمان تامين اجتماعي
 خير است  نيت ذبيحي

كه  ا بيان اينعضو ھيات نظارت بر سازمان تامين اجتماعي ب:  نوشت 88 دی 23ایلنادر تاریخ 
رسيدگي به اين وضعيت از وظايف : چيز دراين سازمان به ھم ريخته است، تصريح كرد ھمه

  . ھيات نيست و شوراي عالي تامين اجتماعي بايد به آن رسيدگي كند
شدگان تامين اجتماعي در  كه منافع بيمه وگو با خبرنگار ايلنا،با بيان اين اوليا علي بيگي درگفت

خواھند به كارگران خدمت كنند بايد اختالفات را كنار  مسئوالن اگر مي: دخطراست، افزو
  . بگذارند زيرا ھر جا اختالف است ھواي نفس ھم ھست

كه ھدف ذبيحي، مدير عامل  كانون عالي شوراھاي اسالمي كاركشور با بيان اين نايب رئيس
او :  است، افزودسازي اين سازمان است و نيتش خير سازي و سالم تامين اجتماعي پاك

  . ھاي زائدرا كاھش دھد اما دراجرا بدون اشكال ھم نيست خواھد ھزينه مي
با : وي عملكرد معاونت فرھنگي تامين اجتماعي را غيرقابل قبول ارزيابي كرد و اظھار داشت

  . اين حال به لحاظ گستردگي اين سازمان بايد از خرد جمعي براي اداره آن بھره برد
با : خاطر نشان كرد درمقوله سالمت نقطه تاريكي ندارد، كه ذبيحي يان اينعلي بيگي با ب

  . حال وي با ھيات مديره سازمان ھماھنگ نيست اين
او خواستارحضور نمايندگان كارگري وكارفرمايي در ھيات مديره تامين اجتماعي شد و اظھار 

 اختالف بوده در پي آن دلي بوده موفقيت ھم بوده اما ھر جا كه ھرجا كه وحدت و ھم: داشت
  . آسيب ھم بوده است

ھاي  تخصص:  پزشك در ھيات مديره تامين اجتماعي گفت3علي بيگي با انتقاد از حضور 
  . اقتصاد، بيمه نيز از ضروريات ھيات مديره است

  پايان پيام

 تایر ر از نماینده ھای کارگران کياننف 9اخراج 

این کارخانه را   نفر از نمایندگان کارگران9حکم اخراج ) الستيک البرز(مدیریت کارخانه کيان تایر
 .صادر و از ورود آنھا به محل کارخانه ممانعت کرد

. ت کيان تایر، خشم کارگران کيان تایر را بر انگيخ از نمایندگان کارگران  نفر9حکم اخراج 
  نفر از نماینده ھای خود و جلوگيری از ورود9این کارگران پس از شنيدن خبر اخراج  بطوری که 

سرویسھای  آنھا به کارخانه، کار خود را ترک و با توجه به ساعات پایانی کار به محل ترمينال
ز سخنرانی یکی ا کارخانه آمده و با جلوگيری از حرکت سرویسھا دست به تجمع زدند و پس از

خود بازنگردند دست به  نماینده ھا، اعالم کردند چنانچه فردا این نماینده ھا بر سر کارھای
 .دانگه خواھند کرد اعتصاب زده و اقدام به تجمع اعتراضی در مقابل بخشداری چھار

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، پس از اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران کيان تایر در روز 
 ماه دستمزد معوقه سال گذشته و عدم پرداخت 5دیماه که در اعتراض به عدم پرداخت نھم 

صورت گرفت مدیریت کارخانه ناچار شد روز بعد یعنی دھم دیماه …  و  بموقع دستمزد ماھيانه
 درصد باقی مانده 50 درصد از دستمزد ماھيانه این کارگران را پرداخت کند و پرداخت 50

 اما از روز شنبه مورخه   موکول نماید14/10/88 را به روز دوشنبه مورخه دستمزد ماھيانه آنان
 دی ماه کارخانه و کارگران را به حال خود رھا 20 مدیریت کارخانه را ترک و تا امروز 12/10/88
 .کرد

بدنبال این وضعيت صبح امروز بيستم دی ماه نماینده ھای کارگران برای طرح مشکل خود به 
 که به کارخانه باز گشتند متوجه شدند 14ز صنایع رفتند و حدود ساعت سازمان حمایت ا

 نماینده را که به سازمان 9تعدادی از اعضای ھيئت مدیره به کارخانه آمده اند و حکم اخراج 
حمایت از صنایع رفته بودند صادر کرده و این حکم را بدست نگھبانی داده اند تا ضمن ابالغ آن 

  .د آنان به کارخانه جلوگيری شودبه نماینده ھا از ورو

 نماینده جھت شکایت و اعتراض به اخراج شان به وزارت کار مراجعه 9گفتنی است که این 
خواھند کرد و چنانچه ھمانجا حکم بازگشت به کار آنان صادر نشود کارگران کيان تایر با دست 

  .واھند زدکشيدن از کار در مقابل بخشداری چھاردانگه دست به تجمع اعتراضی خ

http://weblagrahekargar.wordpress.com/2010/01/13/nawi-15/


 کارگر که حکم اخراج شان صادر شده است سال گذشته و بدنبال 9الزم به یاد آوری است این 
 یک مجمع عمومی بزرگ از سوی کارگران به   با برگزاری اعتراضات کارگران کيان تایر،
  .نمایندگی آنان انتخاب شدند

متھم به در کيفرخواست ند، افرادی که در محل کار دستگير شد
 شدند   ری و اغتشاشدرگي

  
گفت و گویی با صالح نيکبخت وکيل دادگستریی  طی 88 دی 23در تاریخ روزنامه اعتماد 

مجلس درباره حوادث کھریزک انجام داده است که البته بخش  درباره گزارش کميته ویژه
 اقدامات دیگر سعيد مرتضوی دادستان وقت تھران در رابطه با انتھایی این گفت و گو درباره

  .است دستگيری چھره ھای سياسی
  
درخصوص بررسی وضعيت بازداشت شدگان  شما از گزارش کميته ویژه مجلس ارزیابی-

 حوادث پس از انتخابات چيست؟
پيش از ورود به این . تھيه کرده تشکر کنيم ابتدا باید از کميته ویژه مجلس که این گزارش را

شترین اعضای نخستين مجلس خبرگان بي از آنجا که. مساله ذکر یک نکته ضروری است
رفتگان و شکنجه دیدگان بودند در دو اصل  ، خود از زندان۵٨بررسی قانون اساسی در سال 

اقرار یا کسب اطالع و اجبار شخص به شھادت،  ً اوال ھرگونه شکنجه برای گرفتن٣٩ و ٣٨
.  قانونی اعالم کردنداقراری را فاقد ارزش و اعتبار اقرار و سوگند را ممنوع و چنين شھادت و

حيثيت حتی کسی که به حکم قانون دستگير،   ھمين قانون ھتک حرمت و٣٩اصل 
که باشد ممنوع و در ھر دو اصل عوامل این  بازداشت، زندانی یا تبعيد شده به ھر صورتی

 .دانسته است کار و شرکای آنھا را محکوم به مجازات
به ویژه مراجع انتظامی، اطالعاتی،  ای مختلفبنابراین اولين مساله یی که مردم از نھادھ

حوادثی که نظام جمھوری اسالمی ایران از  امنيتی و قضایی انتظار درند این است که چنين
بنده به عنوان . کرده ھرگز به وجود نياید آغاز و در قانون اساسی آن را به شدت محکوم
مير جوادی فر، اولين فرد کشته پدر مرحوم ا سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زندانيان و وکيل

گویم با توجه به اطالعاتی که در ھمان آغاز از  شده در بازداشتگاه کھریزک با صراحت می
متوجه شده بودیم حوادث غيرعادی در آنجا صورت  وضعيت کھریزک به انجمن رسيده بود،

 .می گيرد
  
 رسيد؟ گزارش ھا از چه کانالی به انجمن می-

این حوادث دستگير شده بودند  بعضی از ھمان کسانی که در جریانمردم و حتی خانواده 
ھم گزارش ھای مشابھی  ٨۶ حتی در سال. تلفنی اطالعات را در اختيار ما می گذاشتند

عنوان اراذل و اوباش در این  درخصوص رفتارھای غيرعادی و نامناسب برخی با افرادی که به
در حوادث جاری . رسيده بود نھا به انجمنزندان نگھداری می شدند توسط خانواده ھای آ

منتقل می شد و اسناد و مدارکی  ھم اطالعاتی به ما رسيد اما چون اطالعات تلفنی به ما
مشخص و از کانال قانونی مطرح و  نداشتيم، طبعًا نمی توانستيم این حوادث را به طور

 این وضعيت را به مدیره انجمن منعکس کنيم ولی تا آنجا که اطالع دارم، ریاست ھيات
 .مقامات قضایی منعکس کردند

  
طرح ارتقای امنيت اجتماعی این بازداشتگاه  یعنی تصور شما این بود که با منتفی شدن-

 ھم تعطيل شده است؟
قائم مقام . تعطيل شده است خود مقامات قضایی اعالم کردند بازداشتگاه کھریزک

البته در . تعطيل شده است د بازداشتگاهدادگستری استان تھران آن زمان رسماً اعالم کر
 . است گزارش کميته ویژه اشاره شده که این بازداشتگاه تعطيل نشده

  
 اطالع نداشت؟ یعنی کسی از دایر بودن این بازداشتگاه-

قانون مقرر شده است ھمه زندان ھا و  تقریباً فکر می کردیم تعطيل شده است، زیرا مطابق
باشند و اقدامات تامينی و تربيتی وابسته  نظر سازمان زندان ھابازداشتگاه ھای کشور زیر 

ما نمی دانستيم بازداشتگاھی وجود دارد . کنند به قوه قضائيه را زیر نظر این سازمان اعمال
به ھر صورت گزارش فعلی . انتظامی از آن خبر دارند که فقط آقای مرتضوی و برخی مقامات
ًاست که نشان می دھد اوال ادعای دادستان وقت  کميته مسائل مختلفی را روشن کرده

کھریزک به علت بيماری مننژیت فوت کرده اند و  مبنی بر اینکه سه نفر از بازداشت شدگان
 .مننژیت صورت می گرفته کذب محض بوده است در بازداشتگاه ھا عمليات واکسيناسيون

براساس گزارش . می شوداین مورد ن البته این خالف گویی ھا و تناقضات تنھا محدود به
به کھریزک به علت نبودن ظرفيت الزم  کميته ویژه مجلس این ادعا که انتقال افراد بازداشتی

عالوه بر این دادستان وقت تھران که در  .در زندان اوین بوده است نيز تکذیب شده است



کرده از زیر بار مسووليت شانه خالی  مصاحبه ھای مختلف از خود سلب مسووليت کرده و
که در گزارش کميته ویژه ھم  خالف گفته است و مکاتبات فرماندھی نيروی انتظامی

وانگھی تمامی این زندانی  .منعکس شده است کذب بودن این ادعاھا را ثابت کرده است
پليس پيشگيری و آگاھی تھران   تير از محل١٩ھا در ساعات بين چھار تا پنج بعدازظھر روز 

 .انتقال یافته اند  تھران به بازداشتگاه کھریزکبه دستور دادستان وقت
  
 ھمه بازداشت شدگان؟-

 .شده اند  نفر از آنھا به این بازداشتگاه منتقل١۴٧حدوداً 
  
مصاحبه یی که با اعتماد داشتند عنوان کردند  خانم الھيان از اعضای کميته ویژه مجلس در-

به آمرین و مجرمين ضرب و شتم به از انتخابات  در گزارش کميته ویژه درخصوص حوادث بعد
 تفکيک اشاره شده است ؟

آمرین و مباشرین قتل و حتی یکی  در قرار بازپرسی شعبه اول دادسرای نظامی تھران برای
منتشر کرده بود قرار مجرميت صادر  از مقامات عالی رتبه نيروی انتظامی که اخبار کذب

مقامات قضایی اتخاذ تصميم کند  ت بهشده است ولی از آنجا که دادسرا نمی توانست نسب
تعقيب انتظامی قرار نگيرد و از مقام  و تا زمانی که قاضی در دادسرای انتظامی قضات تحت
قرار داد به ھمين جھت دادسرای  خود معلق نشود، نمی توان او را تحت تعقيب کيفری

تارھای تحقيرآميز زندانيان و رف نظامی نمی توانست به تبع اقدامات مباشرین قتل و شکنجه
 .ذکر نشده است تصميمی اتخاذ کند که در گزارش ھم به آن اشاره شده و البته جزیيات آن

  
پرونده توسط مراجع قضایی بررسی و  پس این احتمال وجود دارد در مراحل بعدی که-

 شود؟ پيگيری می شود به این مساله پرداخته
در چندین جا دادستان وقت تھران را  رش کهمطمئناً خانواده ھای زندانيان براساس ھمين گزا

انتظامی قضات عليه نامبرده جھت  مسوول و مقصر معرفی کرده است ابتدا در دادسرای
ویژه کارکنان دولت نيز عليه وی و ھر  تعليق وی شکایت خواھند کرد به تبع آن در دادسرای
 .کرداعالم جرم خواھند  کس دیگر که در این راستا مسووليت داشته باشد

  
بازداشت شدگان به کھریزک را داده اند و  آقای مرتضوی مدعی ھستند تنھا دستور انتقال-

 .اند در جریان ضرب و شتم ھا نبوده
مکاتبات نيروی انتظامی با  در مورد این مساله ھمان طور که در گزارش آمده است و
در گزارش ھم اشاره خاصی که  دادستان وقت تھران نشان می دھد قرار نبوده غير از افراد

 .شده افراد دیگری به این بازداشتگاه منتقل شوند
  
 دسته از جرائم حقوقی قرار می گيرد؟ جرائم رخ داده در کھریزک در زمره کدام-

 تيرماه تا ساعت ١٩ظھر روز جمعه  حوادث بازداشتگاه کھریزک در فاصله ساعت پنج بعد از
جرائم که شامل توھين، تحقير،  این. ه است مرداد اتفاق افتاد٢٣ صبح روز سه شنبه ١٠

مصداق ھای جرائم عمومی  می شود ھمگی از… سوءاستفاده از مقام و موقعيت شغلی و
نيروی انتظامی یا جبران  با وجود اینکه تعدادی از بازداشت شدگان به علت دلجویی. ھستند

حتی اگر . دوجود دار آن از شکایت خود منصرف شده اند ولی ھنوز عده زیادی شاکی
تھران باید به  شاکی ھم وجود نداشته باشد به دليل عمومی بودن جرم ھا دادستانی
انتظامی و قوه  عنوان مدعی العموم از عامالن این جنایت در ھر رده و مقامی در نيروی

درخواست قصاص  بنابراین این موضوع جنبه خصوصی ندارد و تنھا. قضائيه شکایت می کرد
به عنوان یک جرم  مطرح نيست بلکه طبق قانون، دادسرا باید این مساله رابرای عاملين آن 

 .عمومی تعقيب کند
  
آیا به لحاظ . بازداشتگاه کھریزک برده نشده است در گزارش کميته ویژه نامی از مسوول-

 ھست؟ حقوقی اتھامی متوجه این فرد
ز طرف دیگر در جرائم ا. آمده ھستند بله، ایشان ھم یکی از افراد مسوول در حوادث پيش
تحت تعقيب قرار دھند بلکه باید تمام  مربوط به نيروھای مسلح نباید تنھا آمر و مامور را
برای جلوگيری از وقوع جرم و جنایت به  کسانی که از موضوع مطلع بوده و اقدامات الزم را

ميته ویژه گزارش ک» ب«ویژه اینکه در بند  به. عمل نياورده اند تحت تعقيب قرار بگيرند
 ١٨است؛ ظلم اول بر بازداشت شدگان  مجلس اعالم شده است دو ظلم بزرگ انجام شده

ًاسالمی ایران رفته و عمال آبروی یک نظام  تيرماه و ظلم دوم و بزرگ تر بر نظام جمھوری
منظر  است و موجب وھن نظام اسالمی در برآمده از خون شھيدان به بازی گرفته شده

یابی دقيق، با ھمه عوامل این حادثه  و باید دستگاه قضایی با ریشهجھانيان شده است 
ھيچ گونه مالحظه یی برخورد جدی  تلخ اعم از قضایی، اداری و انتظامی و بدون رعایت

مقصر ھست یا نيست تنھا مقام  در مورد اینکه آیا کس دیگری مجرم ھست یا نيست،. بکند
 .قضایی باید تصميم گيری کند



این اعتقاد ھستم که با توجه به اینکه  مورد نمی توانم نظر قضایی بدھم ولی بربنده در این 
امنيت اجتماعی مطرح بود حول مساله   که طرح ارتقای٨۶از ابتدا یعنی از ھمان سال 

و در ھمان موقع ھيات ھای قضایی  بازداشتگاه کھریزک حرف و حدیث فراوان به وجود آمد
بودند، مقامات انتظامی و قضایی   این محل بازدید کردهمنتخب دادگستری استان تھران از

کامل بر این بازداشتگاه به عمل می  که از وجود چنين بازداشتگاھی مطلع بودند باید نظارت
 .نمی آمد آوردند تا حوادثی که در گزارش آمده است به وجود

  
ی را باید در نقص و مشکل اصل. رخ می دھد اساساً چرا چنين حوادثی در بازداشتگاه ھا-

 کدام مرجع مسوول جست وجو کرد؟
دادسراھا در تھران اجرا شد حوادث   که قانون موسوم به احيای٨٢از اردیبھشت ماه سال 

موارد انگشت اتھام متوجه یک مقام  متعددی در زندان ھای کشور اتفاق افتاد که در اغلب
 . خالی می کرداتھام شانه خاص بود ولی ھميشه آن مقام به نوعی از زیر بار

  
متھم در حوادث پس از انتخابات نام برده  ١٢ در اطالعيه سازمان قضایی نيروھای مسلح از-

ھمچنين . در بين متھمان حضور دارند شد و عنوان شد تعدادی سرتيپ و سرھنگ ھم
در ایم .اصلی محکوم به اعدام شدند براساس این اطالعيه سه نفر به عنوان مجرم و متھم

 ان چيست؟باره نظرت
و بازپرس پرونده اقدامات  گزارش سازمان قضایی نيروھای مسلح، گزارش درستی است

عالی رتبه نيروھای مسلح ھم  حتی بسياری از مقامات. بسيار خوبی در آن مورد انجام داد
در نھایت چون آن مقام ھای عالی  احضار شده بودند و از آنھا ھم تحقيق به عمل آمده بود و

این محل نداشته اند و گزارشی در آن   تير، آمد و رفتی به٢٣ تا ١٨له روزھای رتبه در فاص
فارغ از اینکه آیا این گزارش با . شده اند مورد ثبت نشده بود آن افراد از نظر قضایی تبرئه
است مورد قبول من ھست یا خير، با توجه  ھمين شکل و صورت که در قرار مجرميت آمده

سازمان قضایی استان تھران رسيده است دیگر  يت به تایيد دادسرایبه اینکه این قرار مجرم
و من نمی خواھم راجع به آن صحبتی کنم  نمی توان در مورد آن مساله یی را مطرح کرد

اما اینکه در این گزارش به ریشه . آید زیرا ممکن است حرف و حدیث ھای بعدی به وجود
تاکيد کند که اگر دستور اعزام بازداشت  مساله توجه شده است، می خواھد بر این مساله

نمی گرفت چنين حوادثی به وجود  شدگان توسط دادستان وقت تھران به کھریزک صورت
  .نمی آمد

  
افراد بازداشت شده، بازداشت شدگان   نفر از٢۵٠در گزارش کميته ویژه عنوان شده -

شدگان غيرميدانی ھمان منظور از بازداشت  آیا.  نفر ھم غيرميدانی۵٠ميدانی بوده اند و 
 حکم قضایی بازداشت شده اند؟ بازداشت شدگان سياسی است، یعنی افرادی که با
وقت تھران، در مالقاتی که با نمایندگان  اول این نکته را بيان کنم که آقای مرتضوی دادستان

کھریزک منتقل شده اند، ایشان گفته اند در   نفر ھمه به٣٩٠داشتند عنوان نکردند این 
 نفر بازداشت ٢۵٠شده اند که از ميان آنھا   نفر بازداشت٣٩٠ خرداد ٢٢حوادث بعد از 

البته در این گزارش . درگيری ھا دستگير شده اند شدگان ميدانی ھستند که در خيابان ھا و
غيرميدانی ھستند در حالی که بازداشت ھای   نفر بازداشت شدگان۵٠عنوان شده 

 نفر روزنامه نگار در آن زمان دستگير ۴٣تنھا  .ن تعداد بودغيرميدانی خيلی بيشتر از ای
سياسيون ھم در کنار روزنامه نگاران جزء بازداشت  تعداد زیادی از دانشجویان و. شدند

 .شدگان غيرميدانی بودند
  
 بازداشت شده اند؟  نفر یا بيشتر با حکم قضایی۵٠یعنی این -

را داشتم، وقتی پرونده آنھا را  ن مشھورواقعيت این است که من که وکالت بعضی سياسيو
این افراد وجود ندارد و بازداشت  مطالعه کردم متوجه شدم حکم بازداشت مشخصی در مورد

 خرداد توسط دادستان وقت ٢٢انتخابات  آنھا براساس یک حکم کلی که چھار روز قبل از
م، دیدم افرادی که پرونده را مطالعه کرد از طرف دیگر وقتی. صادر شده صورت گرفته است

کيفرخواست صادره برای آنھا آمده است که ما آنھا  در محل کار خود دستگير شده بودند در
 .دستگير کرده ایم را حين درگيری و دامن زدن به اغتشاش

  
 کسی صادر شود؟ آیا ممکن است قبل از وقوع جرم حکم بازداشت-

نی نيست و باید آقای مرتضوی به قانو به ھر حال این مساله اتفاق افتاده است ھر چند
  .بدھد عنوان کسی که حکم را صادر کرده است جواب

  
  :تجمع اعتراض آميزکارگران شرکت صنایع اراک

کارگرانشرکت صنایع اراک می  : آمده است 88 دی 23به نوشته روزنامه کار و کارگر در تاریخ 
اگرھرکدام از مسووالن .اریمگویند؛ گناه ما چيست که کارگرمی باشيم وھيچ پشتوانه ای ند



شش ماه حقوق نگيرند آیا سکوت می کنند پس گناه ما چيست که کسی ما را درک نمی 
نزدیک ده روز است که دراین سرما ،ما جلوی شرکت دست به تجمع زده وپالکاردھایی .کند

  نصب کرده ایم وبا آتش خود راگرم می کنيم 
  : معاون اموراسنان ھاي خانه كارگر

  بايد بماندذبيحي 
 

به اعتقاد رئيس پيشكسوتان جامعه كارگري، برخالف مديران :  نوشت 88 دی 23ایلنادر تاریخ 
قبلي سازمان تامين اجتماعي، مدير عامل فعلي توانسته است تا از حيف و ميل شدن اموال 

  . شدگان جلوگيري كند بيمه
ه علي ذبيحي كه د كنار وگو با خبرنگارايلنا درخصوص عملكرد چندماھ حسن صادقي درگفت

مشاور نيروي انساني رئيس جمھور، مقام مدير عاملي سازمان تامين اجتماعي را نيز برعھده 
ھاي زايد و جلوگيري از ريخت و  تاكنون ذبيحي به وعده خود مبني بر كاھش ھزينه: دارد؛گفت

  . كرده است شدگان به خوبي عمل ھاي اموال بيمه پاش
در اداره سازمان بايد : بيحي در سخنراني روز معارفه خود گفته بودوي يادآور شد كه علي ذ

ھاي معوقه دولت به اين سازمان بايد  ھا كاھش و كارايي افزايش يابد ھمچنين بدھي ھزينه
  . بازگردانده شود

به اعتقاد صادقي از آنجاكه ذبيحي تاكنون اموال سازمان را به خوبي حفظ كرده است حداقل 
  . دولت دھم در اين سمت به فعاليت خود ادامه دھدبايد تا پايان 

درپي مديران درست به اندازه انتشار شايعه  وي با يادآوري اينكه در ھر سازمان و نھاد تغيير پي
 شالوده آن سازمان آسيب رساند، از دولت خواست  تواند به كيان عزل و بركناري مسووالن مي

  . ين اجتماعي جلوگيري كندتا از تغيير مدير عامل كنوني سازمان تام
صادقي در عين حال عملكرد و برخورد مدير عامل كنوني سازمان تامين اجتماعي را با بدنه 

طي چند ماه گذشته : نيروي انساني اين سازمان ناپخته بوده و قابل انتقاد دانست و افزود
 و بدنه نيروي متاسفانه ارتباط ذبيحي تحت تاثير مشاوره غلط، اخبار غيرشفاف با كاركنان

تواند درروند نارضايتي  كه اين مسئله مي طوري انساني سازمان داراي ايرادھايي بوده است؛ به
  . داخلي از مدير عامل موثر باشد

: معاون اموراستان ھاي خانه كارگر درخصوص انتقادھايي كه امروز از ذبيحي مطرح است گفت
گردد كه تاكنون به دليل خالء موجود   باز ميدليل اصلي اين نارضايتي به سوء استفاده جرياني

  . برده است در مديريت گذشته از منابع سازمان تامين اجتماعي به نفع خود سود مي
وجود آمدن  برخورد قاطع مدير عامل سازمان با اين گروه باعث به: وي تصريح كرد

 ھيات مديره و ھايي شده است، چنانچه مطرح شدن مسائلي چون فاقد اعتبار بودن نارضايتي
  . است غيرقانوني بودن اساسنامه نيز در ھمين راستا مطرح شده

تواند  حضور و ادامه كار مديراني چون ذبيحي در سازمان تامين اجتماعي مي: صادقي تاكيد كرد
  . رفت از بحران درآمد وكسر بودجه ساليانه منجر شود به بھبود وضع درآمدھاي سازمان و برون

  پايان پيام
به دستگيری فعاالن کارگری در " کارگری"اض یک نھاد بين المللیاعتر

 ایران 
  

خامنه ارسال نامه ای به  گای رايدر، دبير کل کنفدراسيون بين المللی اتحاديه ھای کارگری، با
شرکت نيشکر ھفت تپه را  بازداشت مسئول روابط عمومی سنديکای کارگراننسبت به ، ای

 رادیو فردا در .امنيتی بازداشت شد وز پيش توسط مامورانرضا رخشان ھشت ر. اعتراض کرد
در نامه دبير کل کنفدراسيون بين المللی اتحاديه ھای کارگری گفته : این رابطه می نویسد
اين فعال کارگری در ارتباط با فعاليت .بازداشت آقای رخشان روشن نيست شده است که دليل

کشور و تبليغ عليه نظام شده و در سال گذشته  ھای کارگری خود متھم به اقدام عليه امنيت
  .نيز برای مدتی بازداشت شده بود

علی  پيشتر، تعدادی ديگر از اعضای ھيئت مديره سنديکای کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه،
شده  نجاتی، فريدون نيکوفرد و رمضان عليپور با حکم دادگاه تجديدنظر خوزستان زندانی

خامنه  ن المللی اتحاديه ھای کارگری در نامه خود به آيت هللا علیدبير کل کنفدراسيون بي.اند
حقوق  ای با درخواست برای آزادی فعاالن کارگری بازداشت شده، ھمچنين از ناديده گرفتن

  .پايه ای کارگران توسط حکومت ايران انتقاد کرد
  ھماھنگی حميدی از فعالين کارگری و عضو کميته بازداشت مجيد

فعالين   به دست ما رسيده، مجيد حميدی از24/10/88بنا بر خبری که امروز پنج شنبه مورخ 
 کارگری شھر سنندج و عضو کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھا ی کارگری

 .بازداشت گردید

http://weblagrahekargar.wordpress.com/2010/01/18/nawi-20/


و ھيچ  ه از منزل خارج شده اما تا کنون به منزل مراجعه نکردهمجيد حميدی ظھر روز پنج شنب
 بر اساس شواھد، نامبرده توسط مامورین امنيتی. اطالعی از وضعيت او در دست نيست

 .دستگير و بازداشت شده است

را  ما اعضای کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری بازداشت مجيد حميدی
 . خواستار آزادی فوری این فعال کارگری ھستيمشدیدا محکوم کرده و

 کميته ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

 کميته ھای کارگران سوسياليست داخل کشور
                                                                                                       9اطالعيه شماره 

        یکبار دیگر سه جانبه گرایی، یکبار دیگر مبارزه
 

به ( با نزدیک شدن پایان سال یکبار دیگر مسئله حداقل دستمزد و کميسيون سه جانبه گرایی
دست بکار تعيين دستمزد می ) اصطالح نماینده کارگران، نماینده دولت و نماینده کارفرمایان

کميسيون سه جانبه گرایی که . کارگران را برای یکسال دیگر رقم بزنندگردد، تا سرنوشت ما 
نماینده کارگران از طرف شوراھای اسالمی تعيين می گردد که یک نھاد کامال غير کارگری 
است و به ھيچ وجه از طریق انتخابات آزاد و عادالنه در شرایط مناسب انتخاب نشده اند و 

 آنھا ھستند و از طرف دیگر نماینده دولت که ھميشه حامی عموما از عوامل دولت و وابستگان
سرمایه داران بوده و خود دولت مردانی که عموما صاحب کارخانه ھا و شرکت ھای بزرگ 

ھستند و یا ھر یک سرمایه گذاران بزرگ مملکت می باشند، و باالخره نماینده کارفرمایان نيز 
ش خصوصی است، ایجاد شده و در نتيجه از که مستقيما از طرف سرمایه داران و بخصوص بخ

قبل تصميم ناعادالنه آنھا در تعيين دستمزد به ضد ما کارگران و به نفع سرمایه داران بدیھی 
  . بنا بر این، این کميسيون نھادی سرمایه داری عليه منافع ما کارگران است. است

تعيين دستمزد اعتراض کرده ما نيز به سھم خود ھر سال و در حد توانمان در مقابل این نوع 
از یکسو چند . اما امسال و در این شرایط اوضاع تا حدود زیادی با گذشته متفاوت است. ایم

ماه است که مردم با مطالبات آزادیخواھانه و ضد حکومتی در خيابان ھا دست به مبارزات 
ام قوا دست به ھر چند دولت مرتجع با تم. وسيعی زده اند و جدال گسترده ای در جریان است

سرکوب وحشيانه زد اما جنبش توده ھا ھمچنان به پيش می رود و خاموش نشده است و از 
سوی دیگر فشار اقتصادی ابعاد عميقی یافته و با تصویب برنامه ھدفمند کردن یارانه ھا اوضاع 

ر بيشتر اقتصادی بر ضد کارگران و مردم به شدت تغيير خواھد نمود و فاصله طبقاتی را چند براب
  .خواھد کرد

در چنين اوضاع و احوالی اگر ما کارگران نتوانيم صدای اعتراضمان را بلند کنيم و راه ھای 
عملی برای مبارزه در راه مطالباتمان نيابيم، محکوم به آن خواھيم بود که در مبارزه اجتماعی 

ا با طرح مطالبات تنھ. موجود حاشيه نشين باشيم و در نھایت تحولی به سود ما اتفاق نيفتد
وسيع اقتصادی و سياسی طبقه خودمان می توانيم در جریان تحوالت جاری در جامعه نقشی 

با وجود اینکه ما کارگران و اکثر مردم تحت . به نفع منافع خود و در واقع جامعه ایجاد نمایيم
تصادی فشار شدید اقتصادی قرار داریم و یک پایه اصلی مبارزات کنونی نيز فشار ھای اق

اما در جریان مبارزات کنونی ھنوز این مطالبات وسيع طرح نشده  وحتی در گرد  موجود است،
چنانچه قادر نباشيم در شرایط کنونی مطالباتمان را طرح . و خاک مبارزات کنونی گم شده اند

نمایيم و برای آنھا مبارزه کنيم، به صراحت باید گفت در جریان بحران کنونی شکست خواھيم 
ما کارگران کوھی از مطالبات اقتصادی  داریم که اگر پنھان بمانند و یا صدای رسایی . وردخ

  . نيابند مطمئنا ما موقعيت به کرسی نشاندن وضعيتی به نفع خود  نخواھيم داشت
بنا بر این در چنين شرایطی با ھدفمند کردن یارانه ھا که از یکسو تھاجم وسيع به سفره ما 

ورت گرفت از طرف دیگر مبارزات آزادیخواھانه مردم وجود دارد، و در دو ماه کارگران و مردم ص
آینده که مسئله تعيين حد اقل دستمزد برجسته می گردد، باید در راه دستمزد متناسب با 

  . تورم مبارزه نمایيم و این مطالبه مھم اقتصادی را با مبارزات جاری تلفيق نمایيم
  ميته ھای کارگران سوسياليست داخل کشورک                           

 88 دیماه 24                                            
  : وگو با ايلنا سخنگوي كميسيون بھداشت مجلس درگفت

ھايي براي الحاق تامين اجتماعي به وزارت رفاه وجود  اندازي سنگ
 دارد

بر اساس نظر : ت مجلس گفتسخنگوي كميسيون بھداش:  نوشت 88 دی 24ایلنادر تاریخ 
نمايندگان مجلس و نظر كارشناسي، سازمان تامين اجتماعي بايد زير مجموعه وزارت رفاه 

  . باشد
وگو با خبرنگار ايلنا با اشاره به دعوت كميسيون بھداشت  محمدرضا رضائي كوچي درگفت



دليل ھمراھي وزير رفاه به : مجلس از محصولي و ذبيحي براي حضور در اين كميسيون افزود
ھيات دولت در سفر استاني نتوانست در اين جلسه شركت كند اما مديرعامل تامين 

  . اجتماعي در اين جلسه حاضر شد
نماينده مردم جھرم در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه به آقاي ذبيحي گفتيم كه وزير 

ھا را تحت  ند و تمامي بيمهرفاه قول داده كه سازمان تامين اجتماعي را به وزارت رفاه ملحق ك
ذبيحي به اساسنامه سازمان تامين اجتماعي اشاره : پوشش اين وزارتخانه درآورد، تصريح كرد

دار  جمھور كه رياست شوراي عالي تامين اجتماعي را عھده كرد و گفت كه طبق آن رئيس
  . است بايد به من دستور اين كار را دھد

داد و معتقد بود كه  ھاي طوالني مدت ارائه مي مهذبيحي برنا: رضائي كوچي تصريح كرد
  . مديرعامل سازمان تامين اجتماعي است

كنيد به دليل نزديكي به  عضو كميسيون بھداشت مجلس در پاسخ به اين سئوال كه فكر نمي
داند كه چه اقدامي در اين باره  نژاد نمي جمھور، آقاي احمدي آقاي محصولي و ذبيحي به رئيس

جمھور منافع كشور را به خاطر دوستي  كنم آقاي رئيس فكر نمي:  خاطر نشان كردانجام دھد،
  . با افراد فدا كند

رضائي كوچي با بيان اينكه سازمان تامين اجتماعي به زودي به وزارت رفاه ملحق خواھد شد، 
  . كنم حداكثر تا دو ماه آينده اين كار عملي شود فكر مي: افزود

ھا در دولت براي الحاق سازمان تامين  ھايي از سوي برخي اندازي نگوي با تاكيد بر اينكه س
نژاد  با اين حال به نظر من خود آقاي احمدي :اظھار داشت اجتماعي به وزارت رفاه وجود دارد،

  . ھم اعتقاد دارد كه تامين اجتماعي بايد به وزارت رفاه ملحق شود
دعوا با وزير رفاه، : سب عنوان كرد و گفترضائي وضعيت مالي سازمان تامين اجتماعي را نامنا

نارضايتي تشكالت كارگري و كارفرمايي از تامين  دعوا با مجلس، دعوا با اعضاي ھيات مديره،
كند و بايد ھر چه زودتر به اين وضع پايان  اي را براي آن ارائه نمي اجتماعي آينده اميدواركننده

  . داده شود
اي قادر به  ديرعامل سازمان تامين اجتماعي با چه انگيزهدانم با وضع موجود م نمي: او گفت

  . ادامه كار است
كنيد با منتفي شدن بحث وزارت آقاي ذبيحي اگر وي  او در پاسخ به اين سئوال كه آيا فكر نمي

از سمت مديرعاملي سازمان تامين اجتماعي نيز كنار گذاشته شود نوعي ضربه به كارنامه 
مھم نظام است و نبايد بحث اشخاص بر آن : خواھد بود، گفتسوابق مديريت اجرايي وي 

  . اولويت داشته باشد
  . به ھر حال بايد ھر چه سريعتر تكليف روشن شود: رضائي گفت
  پايان پيام
  تبریزدرچاپخانه یک پلمپ 

  
و محلھای توزیع و فروش پوسترھای  چاپخانه : دی گزارش می دھد 24در : ساواالن سسی

 .اداره اماکن نيروی انتظامی پلمپ شد تراکتورسازی تبریز توسط مامورانتيم  تبليغاتی 
 با مراجعه به ليتوگرافی و ٨٨ دی ٢١ماموران اداره اماکن نيروی انتطامی تبریز روز دوشنبه 

چاپخانه ھای عافيت و نگار و مغازه صوتی تصویری آذربایجان اقدام به پلمپ این اماکن 
ال چاپ و انتشار پوستری با شعارھای ملی در حمایت از تيم پلمپ این اماکن بدنب.نمودند

  .فوتبال تراکتورسازی تبریز در شھرھای مختلف آذربایجان صورت می گيرد
 با مراجعه به مغازه صوتی تصویری آذربایجان، داود ٨٨ دی ١٩ماموران ھمچنين روز شنبه 

بط کيس کامپيوتر و پوسترھای شيری صاحب مغازه را بازداشت و اقدام به تفتيش مغازه او و ض
شيری پس از یک روز بازداشت به قيد ضمانت از بازداشت آزاد .تيم تراکتورسازی تبریز نموده اند

  .شده است
پلمپ مراکز چاپ و انتشار پوسترھای تيم تراکتورسازی تبریز و آزار و اذیت صاحبان آنھا در 

نشر از اداره ارشاد و باشگاه حالی صورت می پذیرد که این پوسترھا پس از کسب مجوز 
  .تراکتورسازی انتشار یافته بود

به صحنه طرح مطالبات ملی و زبانی  مسابقات تيم تراکتورسازی تبریزدر ماھھای اخير
آذربایجانيھا تبدیل گشته است و ماموران امنيتی سعی در محدود کردن بروز احساسات ملی 

   .ه اندمسابقات این تيم را داشت پس از آذربایجانيھا
   واحد توليدی تعطيل شدند60

 واحد توليدی 60تعداد :  آمده است 88 دی 24به گزارش روزنامه مردم ساالری در تاریخ 
   .درشھرک صنعتی سنندج تعطيل شده است

  
 و تھدید کارگران به اعتصاب کيان تاير نفر از نمایندگان کارگران ٩اخراج 
 عمومی

  



 کارگران هنمايندنه حکم اخراج :  دی آمده است 24ن در تاریخ به گزارش فعاالن  کارگری از ايرا
شنيدن خبر اخراج  پس ازکارگران کيان تایر . را بر انگيختاین کارخانه کيان تاير، خشم کارگران 

. کردندکار خود را ترک محل  از نماينده ھای خود و جلوگيری از ورود آنھا به کارخانه، نه تن
 ترمينال سرويسھمين خاطر به به .  روزانه ھمراه بودپايانی کارساعات اعتراض کارگران با 

یکی از .   جلوگيری کردندھا سرويسرفته، در آنجا تجمع کرده و از حرکت ھای کارخانه 
نمایندگان کارگران به نمایندگی از طرف ھمه ی کارگران اعالم کرد چنانچه کارگران اخراجی تا 

تجمع در مقابل بخشداری چھار دانگه خواھند و  اعتصاب  دست به، کار خود بازنگردنده بفردا
  . زد
  

پس از اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران کيان تاير در روز نھم ديماه که در اعتراض به عدم 
صورت ...  ماه دستمزد معوقه سال گذشته و عدم پرداخت بموقع دستمزد ماھيانه و5پرداخت 

 درصد از دستمزد ماھيانه اين 50يعنی دھم ديماه گرفت مديريت کارخانه ناچار شد روز بعد 
 درصد باقی مانده دستمزد ماھيانه آنان را به روز دوشنبه 50کارگران را پرداخت کند و پرداخت 

 مديريت کارخانه را ترک و تا 12/10/88 موکول نمايد اما از روز شنبه مورخه 14/10/88مورخه 
  .  حال خود رھا کرد دی ماه کارخانه و کارگران را به20امروز 

  
بدنبال اين وضعيت صبح امروز بيستم دی ماه نماينده ھای کارگران برای طرح مشکل خود به 

 که به کارخانه باز گشتند متوجه شدند 14سازمان حمايت از صنايع رفتند و حدود ساعت 
 سازمان  نماينده را که به9تعدادی از اعضای ھيئت مديره به کارخانه آمده اند و حکم اخراج 

حمايت از صنايع رفته بودند صادر کرده و اين حکم را بدست نگھبانی داده اند تا 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 9گفتنی است که اين 

م بازگشت به کار آنان صادر نشود کارگران کيان تاير با دست خواھند کرد و چنانچه ھمانجا حک
الزم به ياد . کشيدن از کار در مقابل بخشداری چھاردانگه دست به تجمع اعتراضی خواھند زد

 کارگر که حکم اخراج شان صادر شده است سال گذشته و بدنبال اعتراضات 9آوری است اين 
عمومی بزرگ از سوی کارگران به نمايندگی آنان کارگران کيان تاير، با برگزاری يک مجمع 

  .انتخاب شدند

 تا سه سال دیگر ایران فقير و بيکار نخواھد داشت :نژاد احمدی
  

زمان اجرای این . را تایيد کرد ھا شورای نگھبان الیحه جنجالی ھدفمند کردن یارانه: دويچه وله 
گوید با اجرای این طرح  نژاد می احمدی محمود. الیحه پس از ابالغ آن به دولت اعالم خواھد کرد

 .نخواھد داشت ظرف سه سال آینده فقر و بيکاری در کشور وجود

شورای نگھبان مورد تایيد  (ماه  دی٢٣(شنبه  ی روز چھار ھا در جلسه ی ھدفمند کردن یارانه الیحه
 به شورای نگھبان با توجه» :عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگھبان گفت. قرار گرفت

از سوی مجلس شورای اسالمی، این  ھا اصالحات انجام گرفته درمورد الیحه ھدفمند کردن یارانه
 .«نداد الیحه را مغایر با شرع و قانون اساسی تشخيص

بزرگترین جراحی «نژاد،  احمدی ھای دولت ای که از سوی کارشناسان و نيز مقام به این ترتيب الیحه
گوید، زمان  نژاد می مشاور پارلمانی احمدی .ی اجرا قرار گرفت آستانهنام گرفته، در » اقتصاد ایران

نژاد، اعالم خواھد  ابالغ آن از سوی الریجانی به احمدی ھا پس از اجرای الیحه ھدفمند کردن یارانه
 .شد

به بخش بزرگی از کاالھای  - ھا  یارانه-ھای دولتی  ھا، کمک ی ھدفمند کردن یارانه با اجرای الیحه
ھای انرژی، مثل  شامل حامل ی نخست این حذف در درجه. سی مصرفی از بين خواھد رفتاسا

ھای انرژی، به رشد  یارانه حامل گویند حذف کارشناسان می. نفت، گاز، بنزین و برق خواھد شد
 .شدید تورم در ایران منجر خواھد شد

 نژاد تضمين احمدی

اگر عدالت اجرا شود  کشور ثروتمندی است کهایران «: نژاد روز چھارشنبه در اھواز گفت احمدی
دولت دارای دو برنامه برای اجرای » :او افزود. »حتی یک نفر فقير و بيکار در آن پيدا نخواھد شد
 «.و دیگری برنامه پنجم توسعه است ھا عدالت است که یکی از آنھا ھدفمند کردن یارانه



بلندی در جھت اجرای عدالت  ھا را گام یارانهنژاد، ھدفمند کردن  به گزارش خبرگزاری مھر، احمدی
اگر این طرح بدون مانع و مشکل و در  من به نمایندگان در مجلس نيز گفتم«: به شمار آورد و افزود

ظرف سه سال آینده یک بيکار و یک فقير در  دھم یک سازوکار روان اجرا شود به شما تضمين می
 .«کشور پيدا نشود

رسيد و مجلس با  ی گذشته در مجلس به پایان ھا ھفته دن یارانهی ھدفمند کر بررسی الیحه
 .اختالف خود با دولت پایان داد به» ھا سازمان ھدفمند کردن یارانه« نھادی به نام  تصویب ایجاد

  برابر۴افزایش قيمت انرژی تا 

گویند  کارشناسان می .ھنوز روشن نيست که اجرای این الیحه از چه مقطع زمانی آغاز خواھد شد
ی بنزین، گاز، برق،  تومان از یارانه  ھزار ميليارد٢٠سال حدود  با اجرای این الیحه، ظرف کمتر از یک

با حذف این : در این باره نوشته است در گزارشی» آینده«وبسایت . شود آب و نان حذف می
 .شوند  برابر می٣ز  برابر و آب و نان ني۴برابر، برق  ۵ برابر، گاز ٣کم  ھا قيمت بنزین دست یارانه

 دھک ۵ده ھزار تومان به  ھا تصميم دارد سرانه به طور متوسط دولت برای جبران این افزایش قيمت
 .پایين جامعه پرداخت کند

متوسط ھشتصدھزار تومان   به طور-  براساس گزارش بانک مرکزی -ھزینه ماھانه ھر خانوار ایرانی 
 درصد ٣٠توسط دولت، تنھا  بينی شده با تورم پيشھای غيرنقدی  است که حتی اگر حذف یارانه

دولت در مقابل برای یک . خواھد یافت  ھزار تومان افزایش٢۴٠افزایش یابد، ھزینه خانوار ماھيانه 
 ٢٠٠خواھد کرد که این به معنای وجود کسری   ھزار تومان پرداخت۴٠خانواده چھار نفره ماھيانه 

 .بود خواھدھزار تومان در ماه برای یک خانواده 

به .  درصد برسد۶٠ھا تا  یارانه ی حذف تواند الیحه ھا تورم ناشی از اجرای می بينی بنابر برخی پيش
شوک تورمی و فشار شدید به ویژه در  ھای نقدی ممکن است به یک ، حذف یارانه»آینده«نوشته 

ماعی یا جنبش ھای گسترده اجت نارضایتی» شود که احتمال بروز اقشار محروم جامعه منجر می
  کند را جدی می» گرسنگان

  
 آونگان اراکاعصاب کارگران کارخانه 

  
کارگران شرکت آونگان اراک که طی :  دی نوشت 24آزاد اراک در تاریخ خبرنامه دانشگاه 

 قانون اساسی حکومت اسالمی به بخش 44اجرایی شدن اصل  سالھای گذشته بنابر
تظار ھمچنان به دنبال حقوق و مزایای عقب افتاده ھا ان خصوصی واگذار شده بود پس از ماه

 ماه ھست حقوق خود را 8گفتنی است کارگران این شرکت  .خود در اعتصاب به سر می برند
شرکت در پاسخ به در خواست این افراد اعالم ميکنند ھيچ  دریافت نکرده اند و مدیران این

درخواست بازنشستگی این افراد نيز پرداخت کنند و حتی در قبال  حقوقی ندارند که به آنھا
  .برای بازنشستگی آنھا ندارند اعالم ميکنند ھيچ پولی

 این کارگران که چندی قبل در پی اعتراض خود به عدم دریافت حقوقشان با سرکوب شدید
مدیران  نيروی انتظامی مواجه شده بودند امروز و دیروز در مقابل درب این کارخانه تجمع و عليه

 .شعار سر دادنداین شرکت 
در  روز چھارشنبه دوم دی ماه کارگران این شرکت اعتراضی سراسری را ترتيب داده بودند و

حضور  این اعتراض خود جوش با. پی این اعتراض شعارھایی عليه دولت احمدی نژاد سر دادند
دیگر  نيروی انتظامی به خشونت کشيده شد و ده ھا کارگر این شرکت بازداشت و صدھا تن

 .يز مورد ضرب وشتم شدید قرار گرفتندن
بود ما  روز گذشته نيز کارگران این شرکت با در دست داشتن پالکاردی که روی آن نوشته شده

با  یک کارگر این شرکت. خواھان حقوق قانونی خود ھستيم تجمع دیگری را بر پا کردند
 م با دست خالی بهچشمانی گریان فریاد ميزد ھشت ماه ھست گرسنه ایم دیگری نمی تواني

باتوم  انصاف کجاست؟ مرگ قرار نبود بر دست کارگران بوسه بزنند چرا بر سرمان. خانه برویم
فریاد ما را  می کوبيد؟ مگر ما غير از حقوق مان چه چيز طلب کرده ایم؟ یکی به داد ما برسد

ای مرگ . کشيممي به گوش جھانيان برسانيد بگذارید دنيا بداند ما در این حکومت اسالمی چه
 . بر این دولت ای مرگ بر این حکومت

سوال اینجاست در حکومتی که خصوصی شدن راھی به بخشش اموال عمومی به سپاه و 
 ندارد و چيزی که بر باد دادن بيت المال نيست اجرایی شدن این قانون که سبب بيکاری بسيج

آیا  ین غارت اموال مردم نيست؟ھزاران کارگر و گرسنگی آنھا شده است چه لزومی دارد؟ آیا ا
 نتيجه اش گرسنگی و فقر ھزاران خانواده نيست؟



مال و   یعنی جان و44در حکومتی به نام عدل علی بر سر کارگر گرسنه باتوم می زنند اصل 
  .دناموس مردم را به نام سپاه و بسيج زدن

  گزارش تکميلی
   گزارشی از اعتراضات کارگری در شرکت صنایع اراک

این : ھفته نامه عطر یاس :  آمده است 88 دی 24به گزارش وبالک اراک شھر من در تاریخ 
تجمع در ادامه اعتراضات دو سال اخير کارگران این شرکت در قبال تاخير مدیرعامل در پرداخت 

  .طيلی کارخانه و اخراج کارگری می باشدحقوق و مزایای کارکنان، تع
تعدادی از کارگران که در حين اعتراض و تجمع در محوطه داخل کارخانه بازداشت شده بودند، 
پس از یک شبانه روز بازداشت موقت آزاد شدند اما کارگران ھمچنان با مشکالت فراوان روبرو 

  .ھستند
  

کجای دنيا فردی را که : دن بازداشت آنھا گفتیکی از این افراد ضمن اعتراض به غيرمنصفانه بو
به دنبال حق طبيعی خود می باشد بازداشت می کنند؟ مگر ما از مدیر کارخانه بيشتر از 

حقوق عادالنه خود طلب دا ریم؟ دفعات مکرر حتی به ھمراه خانواده ھای خود جھت احقاق 
ع کردیم ولی نه تنھا حقوق معوقه و مأخره به نشانه اعتراض جلوی در استانداری تجم

مشکالت ما از سوی ھيچ مقام مسئولی حل نشد بلکه با ھمکاران ما و خانواده آنھا برخورد 
ھمه این جریانات در حالی رخ داده که شرکت صنایع اراک ھمچنان تعطيل است . صورت گرفت

 . و توليد در شرکت متوقف می باشد
 مدیر شرکت به: د خودداری کرد، اظھار داشتدیگر از کارگران کارخانه که از ذکر نام خو یکی

مقابل  ھمچنين در. ھيچ وجه در کارخانه حضور فيزیکی نداشته و بر اوضاع فعلی نظارت ندارد
دریافت کنيد  اعتراض کارگران و شکایت آنھا اینگونه اظھار می دارد که حقوق خود را از فردی

 .اید که در انتخابات به او رای داده
 

اعتراضات خود به اداره کار نيز مراجعه کردیم که رئيس اداره کار در  ی در ارائهحت: وی افزود
مدیرعامل شرکت صنایع، انبوه سازی در کارخانه است که البته ما مخالفت  ھدف: پاسخ گفت
 .زمينه اعالم کرده ایم، ولی وی بر تصميم خود پافشاری می کند خود را در این

ایع که از ابتدای بروز مشکالت، پا به پای کارگران احقاق کار شرکت صن رئيس شورای اسالمی
واگذاری یک شرکت، اگر به توليد و اشتغال بيشتر منجر : پيگيری کرده گفت حقوق آنھا را
ایجاد بيکاری و مشکالت معيشتی کارگران گردد، به ھيچ وجه نمی تواند  نشود و سبب

 .صنایع داشته باشد نقشی در توسعه
 

کمتر از ضرر یک واگذاری نابجا و  ضرر دولتی بودن یک کارخانه به مراتب: زودحسين نوروزی اف
 .توليدی می گردد بی نتيجه است که منجر به افزایش مشکالت آن واحد

پرسنل، عده ای شایعه کرده اند  البته اخيرا به بھانه تشویش اذھان کارگران و: وی اشاره کرد
 و ۴۴و ھيچگونه ارتباطی به اصل  صورت گرفته استکه واگذاری شرکت صنایع از طریق مزایده 

اسالمی کار شرکت صنایع جھت  اما این در حالی است که شورای. خصوصی سازی ندارد
با استعالم از مراجع قانونی و تھيه  تنویر افکار عمومی و نيز اثبات نادرست بودن موضوع مذکور،
، موضوع را کامال رد می ۴۴ل اص اسناد مربوطه مبنی بر خصوصی سازی شرکت در چارچوب

 .نماید
 

اخير کارگران شرکت صنایع به واسطه عملکرد ضعيف   روز١٠اعتراضات : نوروزی ادامه داد
کارگران ھيچگونه اعتمادی به طرح ھا و تعھدات مدیران  خریداران شرکت است به گونه ای که

 .ندارند شرکت صنایع نداشته و
 

اشاره به نامه  ع متفق القول با کارگران شرکت بارئيس شورای اسالمی کار شرکت صنای
تنھا خواسته  :استاندار مرکزی خطاب به رئيس جمھور، مبنی بر ارجاع شرکت به دولت گفت

استانداری به دفتر  کارگران از مسئوالن ارشد استان این است که نامه ارسال شده از سوی
تکليف کارگران بيکار و  يجه نھایی،ریاست جمھوری مورد پيگيری قرار گرفته تا با اعالم نت

  .بالتکليف شرکت مشخص گردد

  : رئيس اتحاديه كارگران صنعت آب و برق
 عدالتي وجود دارد  ميان بازنشستگان بي

: رئيس اتحاديه كارگران صنعت آب و برق كشور، گفت:   نوشت 88 دی 25ایلنادر تاریخ 
  . ھاي اقماري آن زياد است ركتعدالتي در ميان بازنشستگان شركت برق تھران و ش بي

بازنشستگاني كه از خود شركت برق تھران : وگو با خبرنگار ايلنا، افزود نوروز بلوكات درگفت
ھاي  كنند اما بازنشستگان شركت اند مزايايي از اين شركت دريافت مي بازنشسته شده

http://arak88.blogspot.com/2010/01/blog-post_7973.html


  . ت كننداقماري برق تھران بايد فقط به ھمان مستمري سازمان تامين اجتماعي قناع
از ديگر مشكالت كارگران اين صنعت اين است كه شركت تعاوني مسكن برق تھران : وي گفت

ھاست وعده مسكن در ھشتگرد را به كارگران داده است اما ھنوز خبري از اين واگذاري  سال
  . نيست

ھاي اقماري برق  ھاي مصرف شركت او با اشاره به عدم حمايت شركت برق تھران از تعاوني
  . اند ھاي مصرف بسته شده به ھمين دليل بسياري از تعاوني: ران گفتتھ

بلوكات با بيان اينكه سازمان تامين اجتماعي ماھيت اجتماعي خود را از دست داده و 
 ماه از سال ھنوز 10متاسفانه با گذشت : سياسي شده است، خاطر نشان كرد

  . سازي مستمري بازنشستگان انجام نشده است ھمسان
  ن پيامپايا
 

  : نماينده بندرعباس در مجلس
  كنم  ھا التماس مي براي جذب بيكاران به شركت

عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي با تاكيد بر :  نوشت 88 دی 25ایلنادر تاریخ 
روزي نيست : اينكه مشكالت اشتغال و بيكاري در استان ھرمزگان شدت گرفته است؛ گفت

  . يندگي مراجعه نكنندكه بيكاران به دفتر نما
براي حل مشكل مراجعه كنندگان و از روي : سيد مصطفي ذوالقدر در گفتگو با ايلنا، گفت

كنيم تا با استخدام مردم، چند بيكاره را مشغول  ھا التماس مي شرمندگي، گاھي به شركت
  . كنند

 نفر به دفتر 30زانه حداقل رو: كند گفت ھا اظھار نظر مي وي با تاكيد بر اينكه بر اساس واقعيت
كنند تا آنان را براي يافتن شغل به اداره، كارخانه يا شركتي معرفي  نمايندگي من مراجعه مي

  . خواھد جا نيروي كار نمي كنم اما ھيچ
وجه مناسب نيست؛  وي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر وضعيت صنعت و اشتغال استان به ھيچ

زايي   وضع كشاورزي و صنعت رونق داشته باشد، اشتغالنكته مھم در آن است كه بايد: گفت
  . توان انتظار كاھش بيكاري را داشت رويه چگونه مي بشود اما وقتي واردات بي

رابطه رونق اقتصادي با بيكاري رابطه : وي در تشريح وضعيت صنعت و كشاورزي استان گفت
رزي رونق دارد حال سئوال من اي عكس دارد بدين معنا كه اگر بيكاري كم بشود صنايع و كشاو

اين است كه چگونه امكان دارد بيكاري باال باشد و صنايع و كشاورزي شكوفايي داشته 
  . باشيم

در سال : ذوالقدر با يادآوري سفري كه به ھمراه وزير كار دولت خاتمي به تونس رفته بود گفت
يكار بود يا فردي كارگر ھاي تونس رايانه نصب كرده بودند و اگر كارگري ب قبل در خيابان

ترين زمان ممكن كارگر به كار  كرد و در سريع خواست بدون واسطه به آن مراجعه مي مي
ايم بين كارگر و  يافت اما در ايران ھنوز نتوانسته رسيد يا كارفرما كارگر مورد نيازش را مي مي

  . كارفرما ارتباط منطقي برقرار كنيم
ماه پس از ثبت نام فرد بيكار براي وي   چنانچه دولت ظرف يكوي با اعالم اينكه در كشور تونس

در ايران جوانان بيكار بايد دنبال آشنا : كند؛ گفت شغلي پيدا نكند، ببيمه بيكاري پرداخت مي
  . بگردند تا كاري برايشان پيدا شود و دولت ھم جوابگوي بيكاران نيست

زايي و كاھش بيكاري معنا  ار اشتغالشع: ذوالقدر با انتقاد از شعارھاي كاھش بيكاري گفت
سواد تا دكترا در كشور بيكار نداشته  فھمم كه از بي ندارد من زماني معناي اين شعارھا را مي

  . باشيم
 پايان پيام

  : وگو با ايلنا خباز در گفت
 ھا به صورت آزمايشي اجرا شود  اليحه ھدفمند كردن يارانه

ميسيون اقتصادي مجلس پيشنھاد كرد اليحه ھدفمند عضو ك:  نوشت 88 دی 25ایلنادر تاریخ 
  . ھا در ابتدا به صورت آزمايشي اجرا شود كردن يارانه

وگو با خبرنگار ايلنا در پاسخ به سوالي كه به زمان اجراي قانون  محمدرضا خباز در گفت
اين مساله قانون دارد و پس از آنكه شوراي : ھا اشاره داشت، گفت ھدفمند كردن يارانه

 روز بايد آن را به دولت ابالغ كند و دولت 10نگھبان آن را نھايي كرد رئيس مجلس در كمتر از 
ھاي مجري ابالغ  طبق قانون يك ماه فرصت دارد كه در روزنامه رسمي كشور چاپ و به دستگاه

  . كند
ت نامه از ارديبھش ھاي مجري و تيم اقتصادي دولت پس از نوشتن آيين دستگاه: وي ادامه داد

  . سال آينده بايد آن را اجرا كنند
ھا ابتدا به صورت آزمايشي  اين نماينده مجلس با بيان اينكه بھتر است ھدفمند كردن يارانه

ماه سال گذشته به مجلس  ھا در چھار دي البحه ھدفمند كردن يارانه: اجرا شود، تصريح كرد
 گذشته انتقاداتي مطرح در.تقديم و پيش از يكسال است كه مجلس روي آن كار كرده است

بود اما در حال حاضر چون قانون شده بايد ھمه از آن حمايت كنند تا دولت موفق شود آن را 
  . اجرا كند



اي و نادرست به  چنانچه اين قانون درست اجرا شود به نفع مردم و اگر سليقه: خباز تاكيد كرد
  . اجرا درآيد آثار منفي براي كشور خواھد داشت

در آن :  اشاره كرد و گفت87 غيرعلني و غيررسمي مجلس و دولت در مرداد وي به جلسه
ھا را مطرح كردند و بنده گفتم بعد از تصويب اليحه  نژاد ھدفمند كردن يارانه جلسه آقاي احمدي

كه امروز ھمان روز است، آن را به صورت آزمايشي در يك يا دو استان كوچك اجرا كنيد تا 
  .  تا سپس در مرحله نھايي در كل كشور اجرا شودنقايص آن را متوجه شود

اي كه   ميليون جمعيت ايران را با اليحه70عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه نبايد 
تواند با اجراي اين اليحه در يك  دولت مي: رو كنيم، اظھار داشت تجربه اجرايي آن را نداريم روبه

را متوجه شود و با اصالح آن و كمك گرفتن از مجلس يا دو استان كوچك ايراد كار و محاسن 
  .  استان ديگر آن را اجرا و سپس در كل كشور اجرا كند5تواند در  مي

اين قانون بايد طوري اجرا شود كه ضرر آن حداقلي و منافع آن حداكثري : خباز خاطرنشان كرد
  . باشد

  پايان پيام
 قابل استانداري فارستجمع کارکنان يك شركت وابسته به وزارت نيرو م

 ايم  ماه است حقوق نگرفته9:يک کارمند
  

جمعي از کارکنان شرکت پارس نيرو وابسته به وزارت نيرو، با تجمع در مقابل استانداري فارس، 
 .خواستار رسيدگي به مشکالت صنفي خود شدند

رکنان شرکت ، منطقه فارس، جمعي از کا)ايسنا(به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران
پارس نيرو در حالي که تصاويري از مسووالن نظام را در دست داشتند، خواستار پرداخت مطالبات 

 .خود شدند
 ماه است که 9کارکنان اين شرکت : يکي از کارمندان حاضر در اين تجمع، به خبرنگار ايسنا گفت

 .اند حقوق نگرفته
: ن صنعت برق کشور ھستند، معتقد استوي با بيان اينکه کارکنان شرکت پارس نيرو متخصصا

تاکنون ھيچ اقدامي براي نجات اين شرکت توانمند در عرصه صنعت برق، صورت نگرفته و اين 
 .شرکت به حال خود رھا شده است

جمھوري در سفر اخير ھيأت دولت به استان فارس را ھم  دستور نماينده رياست: وي ادامه داد
 حقوق و مطالبات کارکنان را پرداخت کنندتاکنون کسي جدي نگرفته است که 

 جمع و تظاھرات سکوت کارگران در شھرک قدس تھران

تجمع و تظاھرات سکوت کارگران در شھرک قدس تھران خيابان زرافشان شمالی مقابل : دنباله 
سازمان خصوصی سازی که به دليل عدم پرداخت حقوق خود که بمدت ھشت ماه است که 

اقدام به تجمع و حمل پالکاردھائی مبنی بر اعتراض خود براین عمل غير پرداخت نگردیده است 
 کرده اند,انسانی دولت که کارگران را تحت فشار قرار ميدھند

 وقراری فضای امنيتی در ایران خودر
  

حراست ایران خودرو با ھمکاری وزارت اطالعات و شورای امنيت در داخل شرکت فضای امنيتی را 
 . یک گروه ویژه برای شناسائی کارگران مبارز و فعالين کارگری ایجاد کرده استتشدید کرده و حتی

بعد از رشد جنبش کارگری در ایران وبخصوص جنبش کارگری در شرکت ایران خودرو وزارت اطالعات 
برای به زانو در آوردن این جنبش اولين کار بنا را در بازنشسته کردن کارگران قدیمی کرد برای 

 سال را بازنشسته کرده تا ارتباط کارگران جوان را با بدنه فعالين 25کارگران باالی ھمين تمام 
کارگری قطع کند وبعد از موفقيت در این کار اکنون با ایجاد پليس امنيت در در ون شرکت به تھدید 

وشناسی کارگران جوان کرده و ھر گونه ارتباط کارگران با جنبش را در نتفه خفه می کند احضار 
تھدید به اخراج دھھا کارگر در ھفته گذشته به بازداشتگاه مخوف زیر زمين حراست ایران خودرو وبا و

 .ایجاد فضای کامال امنيتی می خواھد از گسترش و ارتباط کارگران با جنبش جلوگيری کند
 :نامه یکی از کارگر بازداشت شده در ھفته گذشته عينآ درج می گردد

خودرو با جلب و دستگيری قصد ایجاد رعب و وحشت بين کارمندان چندی است که حراست ایران 
نيروھای تحت . مقدم مدیر منتصب از سمت وزیر صنایع مامور این کار شده است .  دارد  شرکت را

امر او با احضار و بردن کارمندان شرکت و بردنشون به ساختمان معروف به بغل آتش نشانی با 
 اونھا رو مجبور به قبول ارتباط با جنبش سبز کرده و اگه از اینکار ,گذاشتن برگه سفيد جلوی اونھا 

 . امتناع کنند با یه تھمت ارتباط غير اخالقی اونھا رو روانه پليس می کنند
به کار بردن فحشھای رکيک غير اخالقی و مجبور کردنشون به ایستادن تو راھروھای , تحقير 

 . حراست از کوچکترین کارھای اونھا می باشد



فقط کافيه یک نفر فقط اسم موسوی رو به دھان . جو امنيتی شدیدی تو فضای شرکت حاکمه 
 .بياره تا ببرنش بغل آتش نشانی وزیر سوال وبازجوئی قرار بدھند

  منبع پيک ایران                  
 

  : گرايان مجلس  عضو فراكسيون اصول
  شود  وضع موجود ادامه پيدا كند محصولي استيضاح مي

 
تمامي : عضو كميسيون بھداشت و درمان مجلس گفت:  نوشت 88 دی 26در تاریخ ايلنا

گر بايد زير نظر وزارت رفاه باشند و سازمان تامين اجتماعي ھم از اين قائده  ھاي بيمه سازمان
  . مستثني نيست

الم صورت رسمي اع كه محصولي ھنوز به وگو با خبرنگار ايلنا با بيان اين بشير خالقي درگفت
ھنوز براي انجام : نكرده كه قادر به الحاق تامين اجتماعي به وزارت رفاه نيست، افزود

  . كارخيلي دير نشده است اين
محصولي در مجلس قول : نماينده مردم خلخال و كوثر در مجلس شوراي اسالمي تصرح كرد

 سازمان مفيد داد تا مسئولي براي سازمان تامين اجتماعي انتخاب كند كه بتواند براي اين
  . باشد

كه الحاق تامين اجتماعي به وزارت رفاه از  گرايان مجلس با تاكيد بر اين عضو فراكسيون اصول
كاري وزير  نمايندگان به برنامه: جمله برنامه ھاي محصولي بود كه در مجلس ارائه شد، افزود

يدا كند محصولي اند نه به شخص و نام خاصي، بنابراين اگر وضع موجود ادامه پ راي داده
  . شود استيضاح مي

ھاي كاري وزير رفاه براي نمايندگان مجلس سئوال  كه تحقق نيافتن برنامه خالقي با بيان اين
فعال بناي نمايندگان مجلس بر حل مشكالت از طريق : برانگيز است، خاطر نشان كرد

  . گفتگوست
دانم كه مشكل  ا دارد اما نميھاي خود ر معتقدم محصولي توان اجراي برنامه: او تصريح كرد
  . ازكجاست
  پايان پيام

کارگران معترض به عدم پرداخت معوقه ھای الستيک  اخراج
 گردن می زنند اعتراض را کنار تيرک چراغ برق/البرز

الستيک البرز که برای  شماری از کارگران: شاید در نگاه بسياری بی اھميت. خبر ساده بود
 .عه کرده بودند، اخراج شدنداعتراض به وزارت صنایع مراج

بيانيه ھا گم می  چنين خبری این روزھا البه الی ده ھا خبر زندانيان سياسی و دیدارھا و
که اگر نبودند، ھمين دو خط  باز خدا عزت دھاد بانيان و کوشندگان خبرگزاری کار ایران را. (شود

 آن اعتراض حق نيست، که در داستان شھری. ھمين دو خط اما داستان ھا دارد.) ھم نبود
و پرسنده نه ولی نعمت  .مدرسه ای که در آن پرسش نعمت نيست، عصيان است. گناه است

 .و کيست که نداند یاغی را چه باید کرد. که یاغی است

نانش، آبش و  .خبر اخراج حتی یک کارگر مھم است چون برای او بی کاری بی جانی است
به . گيرند ری است که چه آسان و بی صدا میھمان سقف لرزان باالی سرش در گرو کا

داستان ویرانی  خبر اخراج حتی یک کارگر مھم است چون. و آب از آب تکان نمی خورد. ناحق
 .زندگی یک انسان دیگر است

ھمه اینھا، خبر خفه کردن یک  برای امروز ما، اما، خبر اخراج یک کارگر نه فقط این، که فراتر از
شود، خانه دار است که کتک   آن کارگر دانشجوست که تعليق می.صدای معترض دیگر است

تبعيد می شود، و نوجوانی  می خورد، نویسنده است که زندان می شود، دگراندیش است که
 فرھنگ سرکوبگر -- حامل   و دریغ که گاه--آن کارگر، قربانی . است که تحقير می شود

 .شھر ماست مدرسه و نشانیخبر اخراجش، خبر اخراج ما، تابلوی . اعتراض است

خشونت را عریان  این جنبش که به راه افتاده فرصت است چون پرده ھا را دریده، چون زشتی
شمریم و به خفه کردن  و بر ماست که این فرصت را غنيمت. و پلشتی سرکوب را نمایان کرده

اید آن خانه ش. نباشد. نيست شاید آن معلم که فریاد می زند سبز. ھر اعتراض اعتراض کنيم
اینھا اعتراض شان غنيمت . باشد داده. دار که کتک می خورد به احمدی نژاد رای داده باشد

 .ماست حق ھمه.  اعتراض حق شان است :سعی شان مقصود ماست. است



 برق گردن می زنند اینجا اعتراض را کنار تيرک چراغ: خبر ساده است. خبر ساده بود. گفتم

  پيک ایران: منبع

کارگران / که به بيکاری کارگران ختم می شود واگذاریھایی
 بالتکليف آونگان

مدتی است :  اعالم می دارد88 دی 26 خبرگزاری مھردر تاریخ –اراک / گزارش تحليلی مھر
کارگران شرکت خصوصی شده آونگان اراک شاھد اعتراض  مردم در محدوده کارخانه ھای

ختم نشد و به مقابل فرمانداری اراک کشيده شد امری  ھستند اعتراضی که به مقابل کارخانه
 .صدایشان با مسئوالن تعبير کردند که کارگران آن را کم شدن فاصله

 40د از جمله کارخانه ھای مھم و باسابقه حدو به گزارش خبرنگار مھر در اراک، کارخانه آونگان
انواع نبشی ھا برای ساخت انواع دکل و  ساله اراک است و توليدات آن شامل ساخت

توليدات خود را صادر می کرد و نامی  برجھای انرژی است واحدی که ساالنه بخشی از
 .شناخته شده در بازارھای بين المللی است

ی واحد بيش از شش سال پيش بر اساس خصوصی سازی واحدھا به بخش خصوص این
پس بود که مسائل این کارخانه در صدر اخبار استان و حتی کشور قرار  واگذار شد و از آن

آونگان اراک قبل از واگذاری دارای بيش از یک ھزار کارگر بود که اکنون به نصف  کارخانه. گرفت
 .است رسيده

 مجلس کمک ارزان فروشی کارخانه و متعاقب آن تشکيل پرونده از سوی نمایندگان استان به
این کارخانه،  برای پيگيری قيمت گذاری کارخانه، کاھش و رکود توليد در فصلی از فعاليتھای
رسانی از سوی  کاھش شدید صادرات، جلوگيری از حضور خبرنگاران و قطع شدن روند اطالع

نام آونگان و به  خریداران بخش خصوصی و موضوع دریافت تسھيالت از سوی خریدار کارخانه به
واحد را با خود درگير  ارخانه ھای دیگرش، از جمله مسائلی بود که پس از واگذاری اینکام ک
 .کرد

اما اخبار این کارخانه در دستان  گرچه مسئولين کارخانه در ميان خبرنگاران حاضر نشدند
 .خبرنگاران بود و مسائل آن راپيگيری می کردند

 کارخانه ھا به افراد صالحيت دار واگذار شود

دریافت  ه اخير کارگران کارخانه آونگان با این ادعا که شش ماه است حقوق خود رایک ما
به مقابل  نکردند برای چند روز متوالی در مقابل این کارخانه تجمع کردند و این تجمع را

 .فرمانداری اراک کشاندند
ینکه تالش می اراک را دنبال می کند با تاکيد برا فرماندار اراک که به طور جدی مسائل کارگران

مجلس مشکل کارگران حل کند صالحيت برخی مدیران و  کند با ھمکاری نمایندگان اراک در
 .زیر سئوال برد مسئوالن کارخانه ھای خصوصی شده را

: سوددھی باال باشد، گفت محمد حسن آصفری با بيان اینکه، آونگان می تواند کارخانه ای با
گرفتن سنوات خود اموال  ه بازنشستگان شرکت برایچرا باید این واحد به وضعيتی برسد ک

 .در خيابان تحصن کنند شرکت را مصادره کنند و یا کارگران برای مطالبات پنج ماھه خود
ادامه این روند ما ھر ورز با  با: وی با بيان اینکه استان مرکزی استانی صنعتی است، گفت

 .رود میمشکلی روبرو خواھيم شد و سرمایه ھای استان به ھدر 

 سرمایه استان در جای دیگر ھزینه می شود

دست رنج  فرماندار اراک با تاکيد بر اینکه کارخانه ھا حاصل ميلياردھا توان سرمایه کشور و
برخی  واحدھای صنعتی باید به افراد صالحيت دار واگذار شود و: مردم اراک است، گفت

درجای دیگر  ارند و سرمایه استان رامدیران بخش خصوصی صالحيت مدیریت این کارخانه را ند
 .کنند ھزینه می

 ميليارد بدھی ۶٠فرمانداری گفته که من با  وی در: با اشاره به اظھارات مدیر شرکت افزود
 .نيستم دیگر قادر به چرخاندن کارخانه

می کند، خاطر  آصفری با اشاره به اینکه استان ھزینه ھای کارکرد نادرست دیگران را پرداخت
است و  وجه ممتاز استان مرکزی در مقاطع مختلف، صنعت و توسعه صنعتی:  کردنشان

این  استان تاکنون خدمات قابل توجھی در این حوزه به کشور کرده است و درست نيست با
 روند خصوصی سازی و نطارت نکردن بر عملکردھا، تبعات منفی شامل حال استان شود و

 .مردم را دچار مشکل کند
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به دليل عدم نظارت در بحث : گفت داخت نکردن حقوق کارگران را نادرست خواند وفرماندار پر
 .کنند حقوق کارگر خودداری می ای با سوء استفاده، از پرداخت حق و سازی، عده خصوصی

 نيازمند ایجاد زمينه ھای اشتغال پایدار ھستيم

شود  غال در کشور میبا توجه به اینکه اکنون ھزینه ھا و اعتبرات زیادی برای اجياد اشت
 .خصوصی سازی نادرست در استان اشتغال موجود در بخش صنعت را تھدید می کند

  درصد از محل صنعت ارتزاق می کنند و50یک و نيم ميليون نفر جمعيت استان بيش از  از
 کارشناسان بر این عقيده ھستند، ادامه این روند و بی توجھی در واگذاریھا کفه ترازوی

 .تان را نامتعادل می کنداشتغال اس
ھای اجرایی و قضایی تالش  است که دستگاه الزم: فرماندار اراک در این زمينه معتقد است
برای اشتغال پایدار فراھم کنند و با افرادی که  کنند تا با به وجود آوردن شرایط، زمينه را

 .برخورد شودمطالب زمينه اعتراض را فراھم کنند،  خواھند با عدم پرداخت حقوق و می
ھمه اميد کارگر این است که اقتصاد و امرار : کارگران گفت وی با اشاره به لزوم پرداخت حقوق

 کنند برخورد باید با کسانی که حقوق کارگران را پرداخت نمی معاش خود را فراھم کند پس
 .شود

ستمرار اشتغال ا مدیریت کنونی کارخانه آونگان، توان چندانی برای حفظ و: کرد فرماندارعنوان
اما، اگر متعھد شوند  پایدار کارگران ندارد به ھمين دليل خواھان پس گرفتن کارخانه ھستيم

کنيم و ھمکاری الزم را نيز با  می که شرایط را به حالت اوليه بازگردانند ھمچنان از آنھا حمایت
 . آونگان خبر دادبرای حل مشکل کارگران وی از رایزنيھا با وزیر صنایع.دھيم آنھا انجام می

 مشکالت باید از ریشه حل شوند

حل مشکل صنایع در استان در این بخش نيازمند حل ریشه ای آن است و درمان ھای 
 .نمی تواند راه حل واقعی باشد مقطعی

باید آسيب شناسی شود و ھر کارخانه ای  کارشناسان استان بر این عقيده ھستند واگذاریھا
ھمکاری و ھمفکری مدیران بومی باشد و  ی واگذار شود باکه می خواھد به بخش خصوص
 .نظرات آنان نيز مورد توجه باشد

کارخانه ای که در اراک به بخش خصوصی نشان می دھد نظارت بر 10واگذاری بيش از  تجربه
 .واحدھا باید بيش از دو سال که در شرایط واگذاری قيد شده است، باشد این

ارھا و کنگره ھایی که برگزار می شود سميناری علمی و البالی ھمه سمين چه خوب است
خصوصی سازی و آسيب ھای آن برگزار شود تا بخشی از مشکالت شھرھایی  عملی در باره

با خصوصی سازی مجبور به تحمل ھزینه ھای مضاعف می شوند، حل  که صنعتی ھستند و
 .شود

ھای کارگران، تاکيد بر ادامه حساسيتھای منطقه ای، مطالبات و درخواست توجه به مسائل و
  .روند توليد و فروش و صادرات می تواند راھکاری در این زمينه باشد توليد، نظارت بر

  : نماينده ورامين درمجلس
  انتقاد از محصولي در مجلس جدي است

  
: گفت عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس:  نوشت 88 دی 26ايلنادر تاریخ 

دگان معتقدندكه وزير رفاه و تامين اجتماعي تاكنون نتوانسته است به برنامه بسياري از نماين
  . كاري خود كه در مجلس بيان كرد جامه عمل بپوشاند

اي در مجلس مبني بر  كه تاكنون نامه وگو با خبرنگار ايلنا با بيان اين سيد حسن نقوي درگفت
كه محصولي را فردي مدير  ه به ايننمايندگان با توج: ام، افزود استيضاح محصولي را نديده

اي وزارت رفاه را تحت پوشش اين  اي و جزيره ھاي بيمه ديدند به او راي دادند تا سازمان مي
  . وزارتخانه درآورد و ارتباطي منطقي بين آنھا تعريف كند

نماينده مردم ورامين در مجلس انتقاد از محصولي در مجلس را جدي ارزيابي كرد و اظھار 
  . العمل نشان خواھند داد طور قطع نمايندگان عكس  در صورت ادامه روند فعلي به:داشت
العمل نمايندگان مختص به وزير رفاه نيست و مثال وزيركشور نيز در مجلس  عكس: او افزود

اعالم كرد كه از مديران توانمند در اين وزارتخانه استفاده خواھد كرد بنابراين ما منتظر اقدام 
  . العمل نشان خواھيم داد و اگر اقدامي مشاھده نكنيم عكسعملي ھستيم 

گرايان مجلس خواستار عمل محصولي به برنامه كاري خود شد و تصريح  عضو فراكسيون اصول
  . ھايشان بوده است اولويت نمايندگان در راي به وزرا عمل به برنامه: كرد

  پايان پيام



 مجدد فعال کارگری در آستانه دادگاه مھدی فراحی ،

مھدی فراحی شاندیز فعال کارگری در :  آمده است 88ی  د26به گزارش رسانه ھا در تاریخ 
فعال کارگری محبوس در زندان . مھدی شد بند مجددا در پایان محکوميت خود محاکمه خواھد

 . ماھه خود مجددا محاکمه خواھد شد٨وميت پایان دوره محک اوین در
اوین که به علت شرکت در تجمع روز  مھدی فراحی شاندیز فعال کارگری محبوس در زندان

زندان محکوم شده بود در پایان دوره محکوميت   ماه٨جھانی کارگر با اتھام توھين به رھبری به 
 .محاکمه خواھد شد خود مجددا به دليل تجمع در پارک الله

ماه رو به اتمام است و  الزم به ذکر است دوره محکوميت این فعال صنفی در تاریخ سوم بھمن
به دليل شرکت در تجمع  ( ١٠٢٨شعبه ( آقای شاندیزدر مجتمع قدوسی در خيابان کوه نور 

 بھمن ماه توسط ١۴در  پارک الله محاکمه خواھد شد، ھمچنين در دادگاھی دیگر، نامبرده
برای آزادی منصور اسانلو  نقالب به دليل جمع آوری امضا در ترمينال خاوراندادگاه ا١۴شعبه 

 قرار است محاکمه شود

 ھاى خيابان آزادى  خواب يك شب در ميان كارتن               

بوى دود » .ديگر سگى ھم نيست بغلش كنيم« :  می نویسد 88 دی 26جھان نيوز در تاریخ 
كنار آنھا بوى كاغذ . بوى دود كاغذ و مقوا. وب باشدنه دودى كه مال سوختن چ. دھد مي

سياھى روى آنھا از جنس روسياھى مقابل خانواده و شرم از خود . پيچد سوخته در مخت مي
  . نيست

كنند چه جور  ھايى كه اعالم مي ھاى ادارى و ورق شود، با كمى نامه شب كه وقت خواب مي
كنند و براى اينكه گرما به ھمه جايشان   مياى مورد نياز است، آتشى حقيرانه به پا منشي

فقط يك . گيرد كشند كه آتش ھم زير آن قرار مي برسد، رواندازشان را به شكلى روى خود مي
براى ھمين است كه بوى كاغذ سوخته . شان نكند كنند تا دود خفه سوراخ كوچك درست مي

  . شان است شان رسيده و سياھى قسمتى جدانشدنى از زندگي به مغز استخوان
معنى ديگرى » گرما«واژه » ھا  خواب خيابان«براى اين :روزنامه تھران امروز در گزارشی نوشت

شود،  ھر جا آتشى روشن مي. كند با آن چيزى كه براى ديگران ھست، خيلى فرق مي. دارد
ى آتش آنھا را به صبح ديگر. رسانند مانند حشرات بزرگ و سنگين آرام آرام خود را به آن مي

تواند فكر كند، از كشتن  شان كه ھنوز مي يكي. ھاى سرد زمستان رساند، در اين شب مي
  . اند ھاى ولگرد زنده مانده ھايشان با سگ خيلي. ھاى ولگرد ناراضى است سگ

ھاى نشئگى و خواب تلخ  بايد خودت ھم باور كنى كه با آنھا نقطه مشتركى داري، تا در ھذيان
بايد بگويى دنبال . تش راھت بدھند، اما ھنوز وقت خواب نشده استخمارى و گرم شدن كنار آ

حاال متاع حشيش . ھا بخوابند گردى كه آنھا حاضرند براى رسيدن به آن كنار خيابان چيزى مي
با ترياك و حشيش كارت به خوابيدن زير سقف آسمان . اى دور براى آنھاست و ترياك، خاطره

ھاى تھران به دنياى  خواب شان، راه ميانبر آسفالت ريقكراك و ھروئين آن ھم تز. رسد نمي
  غيرواقعي، آنھاست كه براى رسيدن به آن از 

مانندى كه سر آنھا را به ميان  روياھاى داس. اند داشتند، گذشته ھر چه دوست مي
شوند  آنھا تنھايند اما براى فرار از خمارى و سرما، به ھم وصل مي. رساند زانوھايشان مي

اى  دھند ميان خودشان اگر تحفه ھا را راه مي سى را به كسى كارى نيست و غريبهوگرنه ك
اى كه گرما را از جمع  براى جمع داشته باشي؛ چند نخ سيگار ارزان يا مقوا و جعبه شكسته

  . دور نكند
  سوز گداكش 
ش را ا بيني تواند جلوى ريزش آب اما نمي. تواند چشمان خمارآلودش را باز كند مي. سرد است

. چسبد به ريش انبوه سياھش مايع لزج مي. كشد روى صورتش با پشت دست مي. بگيرد
ھاى توى  رود الى درخت انگار باد مي. در خودش مچاله شده از سرما. كشد خجالت مي

  . »سوز گداكش«: گويد مي. پيچد تا سردتر شود ترمينال غرب و در آن مي
بھانه جور كنى كه از اين خواب خمارى دردآور . يىفھمى بايد چيزى بگو ھاى خيره مي از نگاه

حوصله  بي. شوى وقتى چند ساعت از زمان مصرف موادت بگذرد، خمار مي. بيدارش كردى
 35. است و بچه كرج» اصغر«اسمش . افتد ھاى صورتت راه مي ھستى و آب از ھمه سوراخ

فندك . ار بيدارش كردندزند كه چرا به خاطر روشن كردن يك سيگ غر مي. دھد ساله نشان مي
  . ھا پالك تابلوى شناخت كراكي. آورد اى از جيبش درمي كوره

اندازد كه به  آورد و روى زانوھايش مي از كيسه پالستيكى كنار دستش يك كاپشن ديگر درمي
: شود منتظر جواب نمي» خيلى صدايم كردي؟... عجب خوابى بود«: گويد مي. اند لرزه افتاده

ھا كه ھفت جان دارند  آدميزاد از گربه... كنى ھمين ھوا بخوابي، عادت مياگر ھر شب در «
  . »حال صد بار مرده بود ھم بيشتر جان دارد وگرنه اصغر بايد تابه

ام كه كنار  يك وقت فكر نكنى من بدبخت بيچاره«. ونيم است يك. پرسد مي. ساعت ندارد
  . »نه، من نادار نيستم، ناچارم. خوابم خيابون مي
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قدمى كه  در دوازده. رود باال مي» انكار«گر بپرسى معتادي، مثل ھمه معتادھا از ديوار بلند ا
يك مرحله مھم دانسته » انكار«شوند، غلبه بر  با آن از شر مواد رھا مي» معتادان گمنام«

اما اين . در مقابل اعتياد خود است» عجز و ناتوانى«شود، مثل اولين قدم كه اعتراف به  مي
ھاى سياه اصغر كه در  از لب. زنند شان را فرياد مي كنند، عجز و ناتواني ھا اگر انكار مي آدم

كند، گدا نيست و حتى به صبح حواله  مقابل يك اسكناس دو ھزار توماني، مدام تاكيد مي
بار و بنديلش را به مقصد آن . دھم پولت را مي. دھد كه اگر بيايي، من ھمين جا ھستم مي

كشى توانا، جلوى  رود كه با ھمين اسكناس، مثل لوله مي. اندازد وى كولش ميسوى اتوبان ر
  . ھا را ببندد ريزش ھمه آب

  ھاى شھر  ترين آدم طبقه فاصله طبقاتى در بي
ھاى شبانه را براى زنده ماندن تحمل  توانند مبارزه آيد كه اگر بيايد، نمي با اينكه دردشان نمي

شان را بگذارند توى  ويشان بيندازند و ته مانده ساندويج فالفلكنند از اينكه رھگذرى پولى جل
شايد آنقدر كرخت و . كنند؛ درد حقارت شان، دردى احساس نمي ھاى سياه و دودگرفته دست
بالد، براى چند قطره تزريق  حس شدند كه ته مانده ھر آن چيزى را كه يك مرد به آن مي بي

اگر مرد ديدي، «: گويد يكى شان مي. ى چيزھاى ديگرغرور، غيرت و خيل. دھند كراك و دوا مي
  » ...خواھد سالم ما را برساني؛ چون حتما جراحى كرده نمي

كنى ھركس كه  شان بروى فكر مي اگر تا پيش از آنكه به ميان. اينجا ھم فاصله طبقاتى ھست
فھمى  كشد كه مي است، طولى نمي» كارتن خواب«جورد  ھا را مي لباس كثيف داشت و زباله

اينجا ھم تفاوت . گيرد سايه قوى قانون طبقاتي، ھمه را زير خود مي. ھا ھم نيست اين جوري
كار، ديوانه و عاقل، حتى پولدار و فقير ھم دارند  قديمى و تازه. قوى و ضعيف وجود دارد. ھست
  » .خوابى ھم معتاد و دزد و بدبخت نيست ھر كارتن«و البته 

» عليرضا«ل از اينكه به داخل محوطه ترمينال وارد شويم، قب. بيشتر منظورش خودش است
. اين با ھمه فرق دارد«: ھا سروكار دارد، گفته بود خانمان ھاست با اين بي دارى كه سال دكه

رود  شويد يا مي ھا را مي روزھا اتوبوس. دزدد مثل بقيه خرج موادش را از صندوق صدقات نمي
اما . كشد سيگار ھم نمي. آورد  خرجش را درميكند و ھاى بيست ليترى آب پر مي دبه

  » .زمستان و تابستان. كند سال است كه توى ھمين ترمينال زندگى مي ھشت
روزى كه يك نوجوان . داند در شناسنامه نامش چه بوده اسمش چيز ديگرى است، كسى نمي

 به اين نام معرفى كرده و حاال ھمه» ميشل«آيد، خودش را   ساله بوده و به اينجا مي18-20
گويند است وقتى كه مسافرى خارجى در ترمينال به مشكلى  حتى مي. شناسندش مي
  . فرستند دنبال ميشل تا برايشان ترجمه كند خورد، ماموران كالنترى مي برمي

رمقى كه چند كارتن و جعبه ميوه در يكى از فضاھاى تاريك شمال ميدان  دورتر كنار آتش بي
بازى ھستند و انتظار  اند و در حال خودسازى و خون ندتايى جمع شدهآزادى به وجود آورده چ

 اتاقك دورافتاده در گوشه ترمينال كه براى 3چند ھفته قبل، . كشند شان را مي رسيدن ساقي
جا مانده از آن كه با  ھاى به حاال در ويرانه. آنھا سرپناھى بوده لودر انداختند و خرابش كردند

آنھا .  صندلي، خانه شاھانه چند كارتن خواب معتاد شكل گرفته استچند بلوك سيمانى ميز و
سرحالند و . كنند از بد روزگار و اينكه كى بودند و چى شدند سرايى مي ھستند كه افسانه

و آن يكى چند » با آدم كارى ندارند. گرمخانه خاوران خيلى خوبه«: نشئه كه حوصله حرف دارند
ه در گرمخانه ديگري، وسايلش كه در آن يك پالتوى كند ك فحش نصيب زمين و زمان مي
  . پشمى بوده گم شده است

اما ھمين چند . خواھند و زمانى براى بوروكراسى نامه مي. گذاريم وگو مي با مديران قرار گفت
اى  فقط ھزينه ساالنه«: ھا گفته بود خواب وقت قبل يكى از مديران مسئول ساماندھى كارتن

آورى و ساماندھى كارتن  ھاى جمع ھا الزم است، بر كل ھزينه  خوابكه براى درمان كارتن
  » .اندازد ھاى تھران سايه مي خواب

آيد كسى در  ھا راه افتاده، كمتر پيش مي ھر چه باشد حداقلش در اين چند ساله كه گرمخانه
كنيم ھنوز زنده  خوريم و احساس مي غذاى گرم مي«: به قول يكى شان. زمستان يخ بزند

  . »تيمھس
ھاى اين  ترين آدم آنھا مچاله شده. آيد از دور صداى اذان صبح مي. زند ھوا به گرگ و ميش مي

زنند تا يك شب ديگر را زنده به صبح  با صورت و دستانى سياه به ھر چيزى چنگ مي. شھرند
  ... شود، بغلش كنند حيف ديگر سگى ھم پيدا نمي. بخيه بزنند

   سنگين یک فعال کارگریممانعت از تودیع قرار وثيقه
:  در رابطه با حقوق کارگران خبر می دھد 88 دی 26 در تاریخ دانشجویی خبرگزاری 

دادگستری شھرستان شوش از تودیع قرار وثيقه یک فعال کارگری در بند ممانعت به عمل 
  .آورد

دادستان شھرستان شوش برای آزادی موقت رضا رخشان مسئول روابط عمومی سندیکای 
 ميليون تومانی صادر نموده است که از تودیع آن توسط 150ران ھفت تپه قرار وثيقه کارگ

  .خانواده وی نيز ممانعت به عمل می آورد
نامبرده از سوی دادگاه عمومی و انقالب به اتھام نشر اکاذیب ، تشویش اذھان عمومی و 



موران امنيتی بازداشت  دی ماه سالجاری در محل کار خود توسط ما14تبليغ عليه نظام در روز 
  .شد

  تشدید بحران ھا و مسائل کارگری در ایران
 ترین آمار مرکز آمار ایران و سایر مراکز دولتی، نرخ بر اساس تازه  :به گزارش سایت آفتاب 
  درصد در سال جاری افزایش یافته3/11 درصد در سال گذشته به 10رسمی بيکاری از حدود 

 با توجه به. دھد رصدی نسبت به سال گذشته را نشان می د13که بر این اساس افزایشی 
  ميليون نفر از جمعيت3 ميليونی کشور، قریب 22 ميليونی و اشتغال حدود 25جمعيت فعال 

  ميليون نفر از شاغالن کشور، از مزایای بيمه،15فعال کشور بيکار ھستند و حدود 
 د چرا که با توجه به جمعيتباشن بازنشستگی و سایر مزایای تامين اجتماعی محروم می

یعنی  اند  ميليون نفر بر اساس آمار سازمان تامين اجتماعی بيمه5/7 ميليونی فقط 22شاغل 
  . درصد شاغالن کشور بيمه نيستند60حدود 

کارگری ناشی از بيکاری و تعطيلی واحدھای صنعتی نيز در سال  ھای به گزارش آفتاب، بحران
حوی که بارھا شاھد تجمع و تحصن کارگران شرکتھای واگن ن جاری افزایش یافته است به

کارگران شرکت . ایم ایران خودرو و واحدھای دیگر بوده پارس، یک واحد الستيک سازی،
اراک نيز پس از واگذاری این شرکت به سرمایه گزاری مھر اقتصاد  در) ایرالکو(آلومينيوم ایران

و عدم پرداخت مطالبات خود ) سيجيان سابقب(صندوق قرض الحسنه مھر ایرانيان وابسته به
  .دادند اعتراضاتی را صورت
ایران نيز اعتراضات خود  نژاد به شيراز نيز کارکنان شرکت مخابراتی راه دور در سفر اخير احمدی

 ماه است که 6بھداشت نيز حدود  بسياری از کارکنان وزارت. را به رئيس جمھور منتقل کردند
  .اند  خودر را دریافت نکردهمطالبات و اضاقه کاری

رویه برنج و مرکبات  ھا مصون نبوده اند به نحوی که دراثر واردات بی کشاورزان نيز از این بحران
تنظيم بازار چای، برنج و  ھای شمال کشور وارد عمل شده و در سال جاری، استانداران استان

  .اند مرکبات را خواستار شده
 عدم اعطای وام توسط بانکھا به واحدھای توليد کنسانتره، نقدینگی و امسال در اثر نبود
ھا توانی برای خرید مواد اوليه خود  سایر واحدھایی از این دست، این واحد آبميوه، رب گوجه و

 ھا به این دليل ارزان را ندارند و قيمت این ميوه... پرتقال، سيب ، گوجه فرنگی و  ھمچون انار،
  .نده استشده و روی دست کشاورزان ما

  رکود صنعت و افزایش اشتغال در بخش داللی
نگرانی می  کارشناسان اقتصادی از افزایش داللی در اقتصاد و کاھش فعاليت ھای مولد اظھار

کشاورزی  که سھم اشتغال در بخش صنعت و مطابق آخرین گزارش مرکز آمار در حالی. کنند
  .و به افزایش گذاشته استکاھش یافته است، اشتغال در بخش خدمات و داللی ر

بوده و   درصد9/21، حدود 88مطابق این گزارش سھم اشتغال در بخش کشاورزی در تابستان 
  . درصد اشتغال کل کشور را در بر داشته است9/31صنعت نيز در تابستان سالجاری 

 وجود دارد در ھمين حال بخش خدمات نيز به عنوان بخشی که بيشترین اشتغال کشور در آن
 1نفر مرد و   ھزار317 ميليون و 8 ميليون شغل ایجاد کند که 10توانست در تابستان حدود 

در تابستان از طریق   درصد کل اشتغال کشور2/46برابر با .  ھزار نفر زن بوده اند650ميليون و 
در کشور و اشتغال   ھزار واحد صنفی200 ميليون و 4با توجه به وجود . خدمات ایجاد شد

گری در ایران، امر  واسطه  ميليون نفر در بخش داللی و5/8 نفر در ھر واحد، حدود 2ن ميانگي
  .چند برابر کردن قيمت کاالھا را بر عھده دارند

 در حالی است که بانك مركزى درآخرين گزارش خود از وضعيت صنعت با اشاره به كاھش این
 7/44حدھاى صنعتى و  درصد تعداد جوازھاى تاسيس وا۴۵درصدى سرمايه گذارى، ٣۴

  .اشتغال وضعيت صنعت را بحرانى خوانده است درصدى
ھای اقتصادی باعث شده  توزیع غيرمنطقی سود در بخش در ھمين حال کارشناسان معتقدند

در حال حاضر . اقتصادی به طور نامتناسب توزیع شود است که اشتغال در بخش ھای مختلف
 . برابر بخش صنعت است8 ایران اقتصاد شود سود بخش داللی در گفته می

شود، به نظر  ای که از این آمارھا ناشی می کننده ھای نااميد بر اساس آمارھای فوق و تحليل
ای از ابھام فرو رفته است و چنانچه برای حل  کارگران در ھاله رسد که وضعيت مزدبگيران و می

غاتی، به فکر چاره ای اساسی ھای ناکارآمد و تبلي تر به جای طرح سریع این مشکالت، ھر چه
توجھی کمتر از موضوعات  نيست تبعات اجتماعی و سياسی ناشی از این بی نبود، معلوم

ھای  بدیھی است توجه به عدالت اجتماعی نه در گرو پرداخت. باشد مستقيما سياسی
 در ھای ھدفمند اقتصادی و به وجود آوردن الزامات آن تعميق برنامه مستقيم مالی که در گرو

ھای  قطعا عدالت اجتماعی و سخن راندن از مزدبگيران تنھا به زمان. است ھای مختلف حوزه
ھای تاریخی  تجربه. شود ھا ھستيم خالصه نمی نيازمند حضور سياسی آن مشخصی که
تواند ثبات اجتماعی را نيز کمتر دستخوش  توجه به این قشر از جامعه، می دھد که نشان می
  نماید مشکالت
  : شوراي عالي تامين اجتماعيعضو 



پرداخت نشدن افزايش مزد كاركنان نشانگر ضعف مسئوالن اجرايي 
  است 

: گفت كارفرمايان در شوراي عالي تامين اجتماعي نماينده:  نوشت 88 دی 26 در تاریخ ايلنا
 88شايعات مربوط به مخالفت شوراي عالي تامين اجتماعي با پرداخت افزايش مزد سال 

باره انجام داده و در صورت نياز  اين سازمان كذب است و اين شورا وظايف خود را در اينكاركنان 
  . انجام ھم خواھد داد

شوراي عالي تامين اجتماعي بودجه : وگو با خبرنگار ايلنا افزود محمد مروج حسيني درگفت
  . كرده استبيني و با آن موافقت   پيش88افزايش مزد كاركنان اين سازمان را در بودجه سال 

اند تاكنون اين مھم  متاسفانه ھيات مديره و مدير عامل در مقام اجرا نتوانسته: وي تصريح كرد
  . را عملياتي كنند كه اين نشان از ضعف آنھاست

اي به شوراي عالي درخصوص  كه ھيات مديره تامين اجتماعي نامه مروج حسيني با بيان اين
شورا به ھيات مديره اعالم كرد مبلغ : ده است،گفتپرداخت افزايش مزد كاركنان ارسال كر

بيني كرده است اما اگر ھم مشكلي وجود دارد شورا آماده   پيش88مورد نظر را در بودجه 
  . را در متمم بودجه لحاظ كند است تا آن

 كاركنان تامين 88 ماه از سال ھنوز افزايش مزد سال 10كه با گذشت  او با انتقاد از اين
ھيات مديره و مدير عامل بايد پاسخگوي اين موضوع : داخت نشده است گفتاجتماعي پر

  . باشند
  پايان پيام

  شود  برابر مي21.5ھا  قيمت برق با حذف يارانه              
مسئول واحد مديريت مصرف انرژي :  آمده است 88 دی 26به گزارش خبرگزاری ایسنا درتاریخ 

ھا طي برنامه   با اجراي طرح ھدفمند كردن يارانه:شركت مھندسي آب و فاضالب كشور گفت
    . شود  برابر مي21.5ھا  ارانهپنجم توسعه، قيمت برق با حذف ي

منظور  ھاي نو، به  توليد انرژي با استفاده از انرژي: به گزارش ايسنا، محمدقاسمي ابراز داشت
ھاي  زمينه سوختاي و حفظ منافع ملي در  حفاظت از محيط زيست و كاھش گازھاي گلخانه

بھينه سازي و افزايش راندمان مصرف انرژي در : وي افزود . فسيلي بسيار مھم و ضروري است
بَر و صرفه جويي در مصرف انرژي از جمله مواردي است كه بايد به آن توجه  تاسيسات انرژي

     . شود
ه ملحق مسئول واحد مديريت مصرف انرژي شركت مھندسي آب و فاضالب كشور با اشاره ب

كشورھايي كه عضو اين پيمان ھستند ملزم به كاھش : گفت» كيوتو«شدن ايران به پيمان 
  . انجامد يش ميزان مصرف انرژي مياي ھستند، زيرا اين گازھا در نھايت به افزا گازھاي گلخانه

ھاي فسيلي است،  وي با اشاره به اينكه كشورھاي خاورميانه از جمله ايران منبع سوخت
شود، در داخل مصرف  ھاي فسيلي در كشور توليد مي  درصد آنچه از سوخت50: اشتاظھار د

شود كه براي ذخيره اين انرژي براي آيندگان و ھمچنان حفظ ثروت   درصد مابقي صادر مي50و 
ھاي فسيلي ضروري  مصرف سوختجويي در  ملي و افزايش درآمد سرانه ھر ايراني، صرفه

  . است
اجه بودن كشور را با بسياري از بالياي طبيعي مورد توجه قرار داد و محمدقاسمي در ادامه مو

با توجه به اينكه در مواقع اضطراري و بحراني، شريان حياتي از جمله گاز و برق و : ابراز داشت
شود، بايد به سمتي حركت  ھاي دسترسي به منطقه حادثه ديده نيز قطع مي ھمچنين راه

 سراسري برق و  ھاي نو استفاده كنيم و به نوعي از شبكه رژيكنيم كه بتوانيم ھمزمان از ان
   . ازي كشور استقالل داشته باشيمسيستم گ

با توجه به اينكه اين طرح بايد طي برنامه پنجم توسعه در كشور اجرا شود و از : وي تصريح كرد
 طي دو ، قيمت برق افزايش خواھد يافت، بايد ھر نوع سرمايه گذاري الزم1389ابتداي سال 

ھاي نو  ما اگر بتوانيم از انرژي: او تاكيد كرد  . سال آينده براي كاھش مصرف انرژي صورت گيرد
ايم و در اين صورت صنعت  استفاده كنيم، ظرفيت را براي بخش صنعت كشور خالي كرده

 .تواند توليدش را باال ببرد و در نھايت باعث پيشرفت در اقتصاد ملي شود مي

   کارگر استزندگی بھتر حق
  بياینه اعالم موجودیت شورای موقت کارگران ذوب آھن اصفھان

 کارگری ایران بوده و می  کارخانه ذوب آھن اصفھان ھمواره یکی از بزرگترین مجموعه ھای 
  با این ھمه و به رغم حرکت ھای کوچک و بزرگ کارگران ذوب آھن برای احقاق حقوق. باشد

 از داشتن ھر گونه تشکل کارگری برای دفاع از حقوق و پيگيری آنان, و بھبود شرایط کاری خود
اینک با توجه به شرایط دشوار کارگران و نيز آینده مبھم در . مطالبات بحق خود محروم بوده اند

 می  و درحالی که بحرانھای اقتصادی فشار مضاعف و کمرشکنی به قشر کارگر وارد, پيش رو



نخستين گام برای دفاع از حقوق  ھن بر آن شدیم تا درما جمعی از کارگران ذوب آ, کنند 
شورای موقت کارگران ذوب (( تشکيل , کارگران و انسجام بخشيدن به صفوف پراکنده آنان 

از آنجا که این شورا در شرایط غيرعلنی تشکيل شده و . را اعالم نمایيم )) آھن اصفھان
را برای خود بر می )) شورای موقت ( (لذا عنوان , منتخب آرای کارگران کارخانه نمی باشد

گزیند ولی با این حال متعھد می گردد که در صورت فراھم شدن شرایط مساعد در اولين 
تا آن زمان شورا به .انتخاباتی آزاد با شرکت تمامی کارگران کارخانه برگزار کند, فرصت 

 کوشيد و تصميمات خود برای دفاع از حقوق آنان خواھد, نمایندگی از تمامی کارگران کارخانه
  . را از طریق صدور بيانيه به اطالع آنان خواھد رساند

دیدگاه ھا و مواضع خود را به شرح زیر اعالم می , شورا خط مشی   
  : دارد

 شورا تمامی کارگران را یکسان و برابر می داند و بر این باور است که تبعيض ھای پيدا و -1 
داد مستقيم و شرکت ھای پيمانکاری را نه کارگران بلکه پنھان ميان کارگران رسمی و قرار

 شورا ایجاد تبعيض   .تصميم گيرندگان جامعه به وجود آورده اند و ھمانان در برابر آن مسئول اند
  . ميان کارگران را سياستی در جھت ایجاد تفرقه و تشتت در صفوف آنان ارزیابی می کند

و در شرایطی که بسياری از ,  کارگران است  شورا اعتقاد دارد که اعتصاب حق مسلم-2
کارگران شرکت ھا دو تا شش ماه از حقوق خود را دریافت نکرده اند ، اعتصاب را تنھا سالح 

شورا با کارگران شجاع احيا گستران اسپادان، نسوز آذر، ایثارگران . کارگران می داند
 اعتصاب زده اند اعالم  دست به حدید،نصير بنياد و تمامی کارگرانی که طی این مدت

  . ھمبستگی می کند 

 شورا نسبت به تاخير در پرداخت حقوق و پاداش ماھانه کارگران رسمی و احتمال کاھش یا -3
حذف پاداش ھا ھشدار می دھد و درصورت چنين اتفاقی ،توسل این کارگران به اعتصاب غذا 

اعتصاب کاری را مجاز و مشروع و در نھایت ) کم کاری و اخالل در روند توليد(،اعتصاب سفيد
  . می داند

شورا سياست کارخانه را در کليه حوادث ایمنی، یعنی سرشکن کردن تمام تقصيرھا ميان -4
کارگران ،به ویژه حوادث منجر به فوت و نقص عضو ،سياستی ضد انسانی قلمداد می کند و 

اب و فشار مدیریت علت عمده حوادث ایمنی را شرایط سخت کاری ،تکنولوژی فرسوده و شت
  . بر کارگران برای توليد ھر چه بيشتر می داند

ھزار تومانی را برای کارگران قرارداد مستقيم و شرکتھای پيمانکاری 400شورا حقوق حداکثر -5
ھزار تومان اعالم شده است 800در شرایطی که طبق آمار رسمی خط فقر یک خانوار شھری 

اده ھای شان می داند و خواھان برداشته شدن گام به  را ستمی آشکار به کارگران و خانو–
  . گام تبعيض ميان کارگران رسمی و سایر کارگران می باشد

شورا معتقد است خصوصی سازی ذوب آھن ،تاثيراتی مصيبت بار بر زندگی و کار کارگران -6
  و تجربه خصوصی سازی در دوران سازندگی و تاثير آن بر معيشت و شرایط خواھد گذاشت

تجربه ای که ھمه ما کارگران ھر روزه در ذوب .کاری کارگران را گواھی بر این ادعا می داند
  . آھن شاھد آن ھستيم

شورا ھزینه ھای ميلياردی و قراردادھای چندصد ميليونی در فوتبال ذوب آھن را ،در وضعيتی -7
رگران در زیر خط که حقوق و پاداش کارگران رسمی با تاخير پرداخت می شود و حقوق سایر کا

  .  می داند فقر قراردارد که آن ھم به موقع پرداخت نمی شود،بی عدالتی محض

 –شورا ھفته نامه داخلی آتشکار را تریبونی برای خودستایی مدیران و ادعاھای گزافی -8
 می داند که دروغ بودن شان بر ھمه کارگران - مانند توليد و تحویل ریل ملی به شرکت راه آھن

شورا خواستار درج گزارش وضعيت پرداخت حقوق کارگران شرکتی و اعتراضات .  استآشکار
کارگری ،پوشش کامل حوادث منجر به فوت و نقص عضو، اعالم نام کارگرانی که در اثر حوادث 

  .  ارایه آمار ماھانه حوادث کاری درھفته نامه آتشکار می باشد کاری جان می سپارندو نيز



بود امکان فعاليت علنی ، تمامی کارگران را به تشکيل خودجوش ھسته شورا با توجه به ن-9
ھای کارگری در سرتاسر ذوب آھن فرا می خواند و بر این باور است که بدون تشکيل این 

نقش .ھسته ھا توسط خود کارگران، امکان پيشبرد خواسته ھای آنان وجود نخواھد داشت
بستگی ميان کارگران و انتخاب افرادی برای  ھسته ھا آگاھی بخشی ،ایجاد وحدت و ھم این

این ھسته ھا می توانند بر محور محافل دوستانه . رھبری فعاليت ھای آنان خواھد بود
  . شکل بگيرند... ،تفریحات گروھی،صندوق ھای قرض الحسنه کارگری و 

  . دستتان را می فشاریم

   88 دی ماه -شورای موقت کارگران ذوب آھن اصفھان

 ه به ایميل اتحادیه آزاد کارگران ایران ارسال شده استاین بياني

  خواھند شركت ساسان را تعطيل كنند ھا مي كراواتي

  ساسان کارگر شرکت نوشابه سازی 400تجمع 
صبح روز يكشنبه :  آمده است  88 دی 27تاریخ  ایلنا در –به گزارش خبرگزاری کار ایران : ايلنا

سازي ساسان در اعتراض به فشار مديريت براي   نفر از كارگران شركت نوشابه400حدود 
اخراج خود در محوطه داخلي اين كارخانه دست به تجمع زدند و اظھار داشتند اگر به 

را به گوش جمھوري خواھند رفت و صداي خود  مشكلشان رسيدگي نشود مقابل رياست
  . مسووالن خواھند رساند

مديران :  كارگر دارد،افزودند1200خبرنگارايلنا، اين كارگران با بيان اينكه ساسان حدود  به گزارش
خواھند ما را خانه به دوش كنند و چشم طمع به  اين شركت كه ھمگي كراباتي ھستند مي

  . ندخواھند كارخانه را تعطيل كن زمين اين كارخانه دارند و مي
  .  سال است و ھمه ما قراردادي ھستيم20 سال تا 5سابقه كاري ما از : آنھا تصريح كردند

 نفر از كارگران ساسان اخراج 300 تاكنون حدود 88اين كارگران با بيان اينكه از ابتداي سال 
است كه خط توليد شركت تعطيل شده است و كارخانه تبديل به  يك ماه: اند، افزود شده

  . سازي شيراز و مشھد شده است ھاي نوشابه راي پخش توليدات كارخانهمركزي ب
 ماه 2حساب كنيم   ماه جاري تسويه29گويد اگر تا  مديريت مي: كارگران ساسان اظھار داشت

خواھيم،كار  دھد اما ما پول نمي دھند اما اگر اين كاررا نكنيم يك ماه سنوات مي سنوات مي
  . خواھيم مي

در حال حاضر :  ماھه بود گفتند12 و 6، 3شان  نكه پيش از اين قراردادھاي كاري اآنان با بيان اي
  .  روزه شده است10مدت قرارداد ما 

شود اما يك  َحقوق ما فعال پرداخت مي: آنان با اشاره به عدم پرداخت حق بيمه كارگران، گفتند
  . شود سال است كه كاال به كارگران داده نمي

ايلنا براي توضيح مديريت شركت ساسان پيرامون اظھارات كارگران ھاي خبرنگار  پيگيري
  . نتيجه ماند و نگھباني شركت مانع ورود خبرنگار ما به قسمت مديريت شد بي

  پايان پيام
امروز اعتصاب رانندگان کاميون ھای شرکت احياگستران اسپادان در 

  اصفھان وارد سومين روز خود شد ذوب آھن

نقل غير ريلی   متعلق به کارخانه ذوب آھن را در اجاره دارد وتمامی حمل واين شرکت کاميون ھای
   اعتصاب رانندگان اين شرکت در ادامه اعتصاب. کارخانه را انجام می دھد

رانندگان . شد آبان ماه است که به راھپيمايی وتجمع در برابر فرمانداری شھرستان لنجان نيز کشيده
اين تاخير را دريافت   خود را دريافت نکرده اند وشرکت نيز علتشرکت ھنوز حقوق آبان و آذر ماه

  .نکردن مطالبات اش از کارخانه عنوان می کند
ماه پس از آنکه رانندگان در محل کار خود حاضر شدند نماينده شر کت اعالم کرد   دی٢٦روز شنبه 
 بات اش را از کارخانهاز رانندگان به خاطر ايجاد شايعه ای مبنی بر اين که شرکت مطال که يکی

 دريافت کرده است از کار اخراج می شود شايعه ای که موجب نارضايتی واعتراض ونيز تھديد
آن يکی  رانندگان در اعتراض به اين حکم دست از کار کشيدند ودر پی. شرکت به اعتصاب شده بود

با مخالفت  شد کهاز مسئوالن حراست ذوب آھن به ميان کارگران آمد و خواستار ازسرگيری کار 
حراست با نماينده  موضوع اخراج يکی از رانندگان باعث مشاجره شديد مسئول. رانندگان روبرو شد

ھيچ وجه حق اخراج ھيچ  شرکت احياگستران اسپادان شد و مسئول حراست اعالم کرد که شرکت به

http://weblagrahekargar.wordpress.com/2010/01/17/nawi-18/


نده خود شدند وبه حقوق عقب ما يک از رانندگان را ندارد با اين ھمه رانندگان خواستار پرداخت
  .اعتصاب شان ادامه دادند
 دی ماه اعتصاب در سه شيفت کاری صبح عصر و شب ادامه ٢٨دوشنبه  از روز شنبه تا امروز

 کاميون شخصی را برای انجام کار به خدمت ۴۵احيا گستران مجبور شده  دارد به طوری که شرکت
ينی می شود در صورت ادامه اعتصاب حمل ونقل کارخانه پيش نيايد پيش ب بگيرد تا توقفی در
 ذوب آھن قراردادش را با شرکت ياد شده لغو کند وقرارداد رانندگان را به قرارداد رانندگان کارخانه
   .مستقيم تبديل کند

 فعال کارگری دستگير شد 
  

از :  دی نوشت27کميته ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری در تاریخ 
به گزارش این کميته مجيد .  اعضای خود به نام مجيد حميدی خبر داده استیکی ازدستگيری 

حميدی از فعالين کارگری شھر سنندج و عضو کميته ی ھماھنگی روز پنجشنبه ی گذشته 
مجيد حميدی ظھر روز پنج شنبه از منزل خارج شده اما تا کنون به منزل .  شده استدستگير

بر اساس شواھد، نامبرده توسط . ت او در دست نيستمراجعه نکرده و ھيچ اطالعی از وضعي
کميته ھماھنگی برای در ادامه این گزارش . شده است زندانی مامورین امنيتی دستگير و

 محکوم کرده و خواستار آزادی  را مجيد حميدی دستگيریکمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 
  . فوری این فعال کارگری شده است

 قتصادی و اوضاع اسفناک مزدبگيران ايران از زبان منابع رژيم بحران ا               

ترين آمار مرکز آمار  بر اساس تازه:  نوشت 88 دی 27 پرويز بابايی در -آفتاب از قول سایت 
 3/11 درصد در سال گذشته به 10ايران و ساير مراکز دولتي، نرخ رسمی بيکاری از حدود 

 درصدی نسبت به سال 13ر اين اساس افزايشی درصد در سال جاری افزايش يافته که ب
 ميليونی 22 ميليونی و اشتغال حدود 25با توجه به جمعيت فعال . دھد گذشته را نشان مي

   ميليون نفر از جمعيت فعال 3کشور، قريب 
 ميليون نفر از شاغالن کشور، از مزايای بيمه، بازنشستگی و 15کشور بيکار ھستند و حدود 

 22باشند چرا که با توجه به جمعيت شاغل  ين اجتماعی محروم ميساير مزايای تام
 60اند يعنی حدود   ميليون نفر بر اساس آمار سازمان تامين اجتماعی بيمه5/7ميليونی فقط 

  . درصد شاغالن کشور بيمه نيستند
ھای کارگری ناشی از بيکاری و تعطيلی واحدھای صنعتی نيز در سال جاری افزايش  بحران
است به نحوی که بارھا شاھد تجمع و تحصن کارگران شرکتھای واگن پارس، يک واحد يافته 

  الستيک سازي، 
در اراک نيز ) ايرالکو(کارگران شرکت آلومينيوم ايران. ايران خودرو و واحدھای ديگر بوده ايم

پس از واگذاری اين شرکت به سرمايه گزاری مھر اقتصاد ايرانيان وابسته به صندوق قرض 
  . و عدم پرداخت مطالبات خود اعتراضاتی را صورت دادند) بسيجيان سابق(سنه مھرالح

نژاد به شيراز نيز کارکنان شرکت مخابراتی راه دور ايران نيز  در سفر اخير آقای دکتر احمدي
بسياری از کارکنان وزارت بھداشت نيز حدود . اعتراضات خود را به رئيس جمھور منتقل کردند

  . اند طالبات و اضاقه کاری خودر را دريافت نکرده ماه است که م6
ھا مصون نبوده اند به نحوی که دراثر واردات بی رويه برنج و  کشاورزان نيز از اين بحران

ھای شمال کشور وارد عمل شده و تنظيم بازار  مرکبات در سال جاري، استانداران استان
  . اند چاي، برنج و مرکبات را خواستار شده

   اثر نبود نقدينگی و عدم اعطای وام توسط بانکھا به واحدھای امسال در
توليد کنسانتره، آبميوه، رب گوجه و ساير واحدھايی از اين دست، اين واحد ھا توانی برای 

را ندارند و قيمت اين ... خريد مواد اوليه خود ھمچون انار، پرتقال، سيب ، گوجه فرنگی و 
  .  روی دست کشاورزان مانده استھا به اين دليل ارزان شده و ميوه

  رکود صنعت و افزايش اشتغال در بخش داللی 
کارشناسان اقتصادی از افزايش داللی در اقتصاد و کاھش فعاليت ھای مولد اظھار نگرانی 

که سھم اشتغال در بخش صنعت و  مطابق آخرين گزارش مرکز آمار در حالي. می کنند
   بخش خدمات و داللی رو به افزايش کشاورزی کاھش يافته است، اشتغال در

  . داشته است
 درصد بوده 9/21، حدود 88مطابق اين گزارش سھم اشتغال در بخش کشاورزی در تابستان 

  .  درصد اشتغال کل کشور را در بر داشته است9/31و صنعت نيز در تابستان سالجاری 
کشور در آن وجود در ھمين حال بخش خدمات نيز به عنوان بخشی که بيشترين اشتغال 

 ھزار نفر مرد و 317 ميليون و 8 ميليون شغل ايجاد کند که 10دارد توانست در تابستان حدود 
 درصد کل اشتغال کشور در تابستان از 2/46برابر با .  ھزار نفر زن بوده اند650 ميليون و 1



کشور و  ھزار واحد صنفی در 200 ميليون و 4با توجه به وجود . طريق خدمات ايجاد شد
گری در   ميليون نفر در بخش داللی و واسطه5/8 نفر در ھر واحد، حدود 2اشتغال ميانگين 

  . ايران، امر چند برابر کردن قيمت کاالھا را بر عھده دارند
اين در حالی است که بانك مركزى درآخرين گزارش خود از وضعيت صنعت با اشاره به 

داد جوازھاى تاسيس واحدھاى صنعتى و  درصد تع۴۵درصدى سرمايه گذارى، ٣۴كاھش 
   درصدى اشتغال 7/44

  . وضعيت صنعت را بحرانى خوانده است
ھای اقتصادی باعث  در ھمين حال کارشناسان معتقدند توزيع غيرمنطقی سود در بخش

در . شده است که اشتغال در بخش ھای مختلف اقتصادی به طور نامتناسب توزيع شود
  .  برابر بخش صنعت است8د بخش داللی در اقتصاد ايران شود سو حال حاضر گفته مي

شود، به  ای که از اين آمارھا ناشی مي ھای نااميد کننده بر اساس آمارھای فوق و تحليل
ای از ابھام فرو رفته است و چنانچه  رسد که وضعيت مزدبگيران و کارگران در ھاله نظر مي

ھای ناکارآمد و تبليغاتي، به فکر چاره  رحتر به جای ط برای حل اين مشکالت، ھر چه سريع
توجھی کمتر  ای اساسی نبود، معلوم نيست تبعات اجتماعی و سياسی ناشی از اين بي

بديھی است توجه به عدالت اجتماعی نه در گرو . از موضوعات مستقيما سياسی باشد
 وجود آوردن ھای ھدفمند اقتصادی و به ھای مستقيم مالی که در گرو تعميق برنامه پرداخت

قطعا عدالت اجتماعی و سخن راندن از مزدبگيران . ھای مختلف است الزامات آن در حوزه
. شود ھا ھستيم خالصه نمي ھای مشخصی که نيازمند حضور سياسی آن تنھا به زمان

تواند ثبات اجتماعی را  دھد که توجه به اين قشر از جامعه، مي ھای تاريخی نشان مي تجربه
  . تخوش مشکالت نمايدنيز کمتر دس

 :کد مطلب 
  ميلياردي نشانه ورشكستگي تامين اجتماعي است540وام

آنچه كه مسلم است :  آمده است  88 دی 27 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
  . اي بايد زيرنظر وزارت رفاه قرار گيرند ھاي بيمه اين است كه تمامي سازمان

عليخاني ،نماينده مردم قزوين با بيان اين مطلب به خبرنگار ايلنا ... حجت االسالم قدرت ا
تواند پاسخگوي نمايندگان  ھا اشراف داشته باشد مي اگر وزير رفاه بر اين سازمان: افزود

  . مجلس باشد وگرنه نمايندگان مجلس بايد از چه كسي سوال كنند
يد مشخص شود با: عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تصريح كرد
شود وكارگران و  درآمدھاي شستا كه خود مثل وزارت نفت پردرآمد است چه مي

  . برند بازنشستگان چه نصيبي از آن مي
اگر بناست كه ذبيحي ھمچنان : طلبان مجلس خاطرنشان كرد عضو فراكسيون اصالح

  . كار كند مديرعامل تامين اجتماعي باقي بماند بايد زير نظر وزير رفاه
گيري در  ھاي خود پيش از راي خاني با اشاره به حضور محصولي براي معرفي برنامهعلي

جمھور را براي الحاق تامين اجتماعي به  محصولي گفت كه موافقت رئيس: مجلس، گفت
وزارت رفاه را دارد و حتي از فتاح به عنوان مديرعامل بعدي تامين اجتماعي نام برد كه اين 

  .  اعضاي كميسيون امنيت ملي شدسخنان باعث رضايت اكثريت
او با بيان اينكه كارگران، كارفرمايان و بازنشستگان از بالتكليفي در مديريت تامين اجتماعي 

فعال كسي در سازمان تامين اجتماعي پاسخگوي نمايندگان : بينند، اظھار داشت زيان مي
 ميليون 30نده براي اي اميدواركن مجلس نيست و اگر وضعيت موجود ادامه پيدا كند آينده

  . بيمه شده اين سازمان متصور نيست
 ميليارد توماني تامين اجتماعي از بانك رفاه كارگران، تصريح 540عليخاني با اشاره به وام 

تواند زنگ خطرو نشانه اي براي  بار درتاريخ اين سازمان رخ داد كه مي اين كار براي اولين: كرد
  . ورشكستگي اين سازمان تلقي شود

  پايان پيام
  شوند بيصدا قربانی می کارگرانی که

بروز حادثه در حين کار برای کارگری :  می نویسد 88 دی 27 خبرگزاری مھر در تاریخ –گرگان 
ايمنی در کار و زخم در شرق گلستان، حديث رعايت نشدن  در شھرستان گنبد کاووس

 .را تکرار کرد” می شوند کارگرانی که بيصدا قربانی“کھنه 
پاکسازی دستگاه مخلوط کن  به گزارش خبرنگار مھر در گرگان، يک کارگر گنبدی که مشغول

 .زير دستگاه گير افتاد سيمان بود، به دليل چرخش ناگھانی دستگاه، از ناحيه گردن در

 و نجات گنبد کاووس پس از گذشت مدتی با بريدن شاسینيروھای آتش نجات و امداد 
 .دستگاه مخلوط کن و برداشتن تانکر بوسيله جرثقيل، جان کارگر را نجات دادند
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 اگر چه اين حادثه، منجر به تلفات جانی و مرگ کارگر نشده است ولی بی احتياطی و
جھان و   و مرگ و مير دررعايت نکردن موارد ايمنی در حين کار، باعت بروز بسياری از حوادث

 .کشور می شود

 بر اساس آمارھا، ھمه ساله در جھان حوادث ناگواری به وقوع می پيوندد که بر اثر آن
 ميليونھا کارگر در معرض خطراتی چون مرگ، نقص عضو و بيماری ھای ناشی از کار قرار می

 .گيرند

 الم زندگی کنند،حوادث کار اغلب جان انسان ھايی را می گيرد که می خواھند س
شب  ھيچ رابطه ای ندارند، بلکه از صبح تا… انسانھايی که با رانت، زد و بند، سودجويی و

 .تالش می کنند که لقمه نانی حالل را بر سر سفره زن و فرزندشان بياورند

آسيب  با بروز حوادثی مانند انفجار گاز در معدن، ريزش کوه، ريزش تونل، تخريب ساختمان و
خورشيد و  ابر و باد و مه و”  مرگ کارگران در اين حوادث چنين احساس می شود که ديدن يا

 .”فلک در کارند تا کارگری جان ببازد و نانی را به غفلت بخوريم

 بی احتياطی رده نخست حوادث کار

 بنابر گزارشھای رسمي، بی احتياطی در رده نخست حوادث ناشی قرار دارد و بريدگی و
 .مھمترين عوارض حوادث حين کار در ايران به شمار می رودشکستگی از جمله 

 قطع دست و انگشت دست، شايعترين حادثه حين کار در ايران است و نيمی از حوادث حين
 کار را تشکيل می دھد و بيشترين حوادث کار در فصل تابستان و کمترين حوادث در فصل

 .زمستان رخ می دھد

 ی اقتصادي، به خصوص کارھای ساختمانی در تابستانکارشناسان می گويند رشد فعاليتھا
 .و رکود فعاليتھا در زمستان علت اين مسئله است

  حادثه شغلی برای134 ھزار و 22 نيز 87براساس برخی آمارھای غيررسمي، در سال 
 درصدی 8شدگان تامين اجتماعی رخ داده که نسبت به سال گذشته آن با کاھش  بيمه
 .بوده است مواجه

 ه نبودن کارگران، دغدغه اصلیبيم

به  در حاليکه حوادث زيادی در کمين کارگران بخشھای مختلف از جمله روز مزد و ساختمانی
تدبير  کمين نشسته است، بيمه نبودن اين قشر از جمله مشکالت است و بايد در اين حوزه

 .اساسی انديشيده شود

 است، و ھفته گذشته به دليليک کارگر ساختمانی که در گرگان مشغول کار ” جعفر ”
متاسفانه زير پوشش بيمه : افتادن از داربست دستش شکست، در اين زمينه می گويد

 .تا بتوانيم از مزايای ان استفاده کنيم نيستم

 از حدود يک ھفته قبل بيکار: وی که نان آور يک خانواده سه نفری است، اظھار داشت
ستم بايد گچ گرفته باشد، اين در حاليست ھستم و براساس اعالم پزشک تا شش ھفته د

 .فاقد بيمه ھستم تا از مزايای آن نظير بيمه بيکاری بھره مند شويم که

با وضعيت کنونی مجبور ھفته آينده به رغم آنکه ھنوز شکستگی : وی خاطرنشان کرد
 .درمان نشد، به سر کار روم تا بتوانم خرج زندگيم را تامين کنم دستم

 حوادث ناشی از کار در بخش ساختمان از ھمه بخش ھا ی دھد که رشدبررسيھا نشان م
 .بيشتر است و برای حمايت از فعاالن اين بخش بايد تالش شود

تامين  بروز اين حوادث در حاليست که حفظ و صيانت از نيروی انسانی و منابع مادی کشور و
چه به   سرمايه انسانی وسالمت کارگران و کارآفرينان و کارفرمايان چه به لحاظ توجه به

  .لحاظ جلوگيری از اتالف منابع مادی از اھميت فوق العاده ای برخوردار است



 گرفت امضای کارگران شدت قراردادھای سفيد

 کانون شوراھای اسالمی عضو ھيئت مدیره: می نویسد 88 دی 27خبرگزاری مھردر تاریخ 
انعقاد قراردادھای سفيد امضا را باعث کاھش ضریب امنيت  کار استان تھران، ادامه روند

 .کرد شغلی کارگران اعالم
باقی بودن  علی دھقان کيا در گفتگو با مھر در خصوص ادامه روند قراردادھای سفيد امضا و

 شی از عدم ساماندھیمشکالت کارگران، در کنار کاھش محسوس امنيت شغلی نا
 ما با این واقعيت تلخ روبرو ھستيم که بخش قابل توجھی از قراردادھای: قراردادھا، گفت

 .شود کارگران در فضای خارج از قانون کار، امنيت شغلی و به صورت سفيد امضا منعقد می
ر کارگ عضو ھيئت مدیره کانون شوراھای اسالمی کار استان تھران با بيان این مطلب که
کند،  چون مجبور به داشتن شغل است، این نوع قراردادھا را می پذیرد و آن را امضا می

دليل  متاسفانه ھيئتھای تشخيص و حل اختالف کارگری و کارفرمایی نيز به: اظھار داشت
 .عدم تعادل در عرضه و تقاضای نيروی کار نمی توانند کاری انجام دھند

 ی که می توان آن را در زمينه ساماندھی قراردادھا و باالتنھا راھکار: کيا ادامه داد دھقان
رفتن ضریب امنيت شغلی کارگران موثر دانست، حل مشکالت اشتغال به صورت ریشه ای 

چون در غير این صورت و در صورت ادامه شرایط فعلی، کارفرما به ھر نحوی که  است،
 .کارگر برخورد می کند بخواھد با

بودن آنھا دانست و خاطر  قراردادھای موقت را غيرقابل پيگيریوی یکی از ضعفھای عمده 
دستمزد کارگر در حساب  روشی که توسط وزارت کار برای پرداخت حقوق و: نشان کرد

رعایت حقوق نيروی  بانکی دنبال می شد می توانست تا حدودی کارفرمایان متخلف را به
 .است یی، دنبال نشدهکار ترغيب کند که متاسفانه به دليل نبود ضمانت اجرا

کارگری  این مقام مسئول کارگری خواستار برنامه ریزی مسئوالن و دست اندرکاران مسائل
زمينه  در این: برای صدور کارتھای بانکی و افتتاح حساب برای کارگران شد و بيان داشت

 واریز قانون داریم که کارفرما موظف است حقوق و دستمزد کارگر را به حساب بانکی وی
 .کند

این طریق بتواند  به گفته دھقان کيا، اجرای این قانون به نيروی کار کمک می کند تا از
 .کند موضوع قرارداد خود با کارفرما، عيدی، پاداش و سنوات خود را دنبال

 اعالم نحوه انتقال سوابق ازساير صندوقھا به تامين اجتماعي
مديركل امور فني :  آمده است  88 دی 27 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 

شدگان سازمان تأمين اجتماعي از  بيمه شدگان، نحوه انتقال سوابق خدمت دولتي بيمه
  . ساير صندوقھا را اعالم كرد

: شدگان در اين خصوص ، اظھار داشت  گزارش ايلنا، احمد پايور، مديركل امور فني بيمه به
اند و رابطه  ھاي بيمه و بازنشستگي بوده دوقًاشخاصي كه قبال مشمول ھر يك از صن

استخدامي آنان به داليلي چون استعفاء ، اخراج ، بازديد ، انفصال ، انتقال و يا تغيير ساختار 
توانند در  سازماني قطع شده و در حال حاضر مشمول قانون تأمين اجتماعي قرار دارند ، مي

 قبلي به تأمين اجتماعي نمايند خواست انتقال كسور بازنشستگي خود را از صندوق
  . مشروط بر اينكه كسورات بازنشستگي خود را از صندوق قبلي دريافت ننموده باشند

عالوه بر افراد مذكور ، مستخدمان شاغل ھر يك از مؤسسات و : وي خاطر نشان كرد
توانند با ارايه درخواست به سازمان  ھاي دولتي بدون تغيير محل خدمت خود مي دستگاه

  . تأمين اجتماعي مبني بر تغيير صندوق بازنشستگي به عضويت اين صندوق درآيند
براي احتساب سوابق منتقل شده به صندوق تأمين اجتماعي ، فرد : پايور يادآور شد

التفاوت كسور پرداختي به صندوق قبلي را مطابق ضوابط قانوني مقرر  متقاضي بايد مابه
  . پرداخت نمايد

سوابق انتقال يافته به صندوق تأمين اجتماعي در : شدگان تأكيد كرد بيمهمديركل امور فني 
صورتي در احراز شرايط بازنشستگي و تعيين ميزان مستمري مؤثر خواھد بود كه اين افراد 

بيمه مقرر درقانون تأمين اجتماعي  در زمان بازنشستگي ، حداقل سابقه پرداخت حق
  . زمان پرداخت نموده باشد را داشته باشندسال را عالوه برسوابق منتقله به سا10

  پايان پيام

  بيانيه ی مادران عزادار 
   تيرماه٢۶ -گزارش گردھمایی مادران عزادار در تھران 

  
بيست و شش دی ماه برای مادران یادآور روزی است که محمدرضا شاه دیکتاتوررا فراری 

 آزادی، جوانانی با ایمان و دادند و سرمست از این پيروزی با آرزوی عدالت و برابری و
آزادیخواه پرورش دادند غافل از اینکه دشمنان آزادی آنان را بدتر از دوران گذشته به خاک و 

خون خواھند کشيد و اکنون ھر روز به عزای جوانی می نشينند و با اشک و سکوت 
 کنار ھم خواسته ھای بر حق خود را تکرار می کنند تا شاید روزی فرزندان این سرزمين در
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چه جوانان آزدیخواھی چون امير ارشد فرزند شھين . با عشق و صلح و صفا، زندگی کنند
مھين فر مادری عاشق که صدایش چھل و چھار سال با متن ھای مادرانه و عاشقانه در 

نيمه ھای شب از طریق رادیو به گوش مردم رسيد و چه جوانان فریب خورده لباس شخصی 
برای امرار معاش به مردم کشی کشانده شده اند، ھمه و ھمه ی و نظامی و بسيجی که 

  . مردم ایران بتوانند زندگی شایسته و انسانی داشته باشند 
شنبه این ھفته نيز نيروھای ضدامنيت پارک الله را اشغال کرده بودند ولی نگذاشتند مادران 

ک و خيابان ھای اطراف در پارک تجمع کنند، ھرچند تعدادی از مادران در گوشه و کنار پار
شاید تعدادی ھم بازداشت شده باشند . دیداری تازه کردند و پيمان شان را یادآور شدند

  . ھنوز خبر موثقی به ما نرسيده است
و تعدادی از مادران در گوشه ای دیگر از تھران با در دست داشتن پالرکارد و عکس فرزندان 

ور شدند که پارک الله را می توانيد اشغال کنيد شان اجتماع کردند و به دشمنان آزادی یادآ
  . ما ھنوز زنده ایم. ولی تمام سرزمين ما را نه

  مادران عزادار 
   ١٠/٨٨/ ٢٧یکشنبه

 نامه یکی از کارگر بازداشت شده در ھفته گذشته عينآ درج می
 .گردد

وحشتبين  چندی است که حراست ایران خودرو با جلب و دستگيری قصد ایجاد رعب و
. ماموراین کار شده است  مقدم مدیر منتصب از سمت وزیر صنایع.  دارد  ارمندان شرکت راک

وبردنشون به ساختمان معروف به  نيروھای تحت امر او با احضار و بردن کارمندان شرکت
اونھا رو مجبور به قبول ارتباط با  , بغل آتش نشانی با گذاشتن برگه سفيد جلوی اونھا

با یه تھمت ارتباط غير اخالقی اونھا رو روانه  گه از اینکار امتناع کنندجنبش سبز کرده و ا
بردن فحشھای رکيک غير اخالقی و مجبور کردنشون به  به کار,  تحقير . پليس می کنند

جو امنيتی شدیدی تو . کوچکترین کارھای اونھا می باشد ایستادن تو راھروھای حراست از
نفر فقط اسم موسوی روبه دھان بياره تا ببرنش بغل کافيه یک  فقط. فضای شرکت حاکمه 

 .وبازجوئی قرار بدھند آتش نشانی وزیر سوال

 خودروکار

 بيکاری بزرگترین آفت جامعه است
معاون اول ریيس :  آمده است  88 دی 27 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 

ه شخص ریيس جمھور به امر اشتغال، جمھور با توجه به تاکيد واھتمام دولت دھم و به ویژ
از وزرا و مسئوالن مرتبط با این موضوع خواست تا به اشتغال و کاھش بيکاری در کشور به 

  . عنوان یک امر جھادی توجه کنند
گزارش ايلنا ، محمد رضا رحيمی در نخستين نشست شورای عالی اشتغال در دولت  به

نامه مدون، منطقی و کارشناسی شده می توان یقين دارم با ایجاد یک بر: دھم اظھارداشت
  . مشکل بيکاری کشور را به حداقل ممکن رساند

  مھمترین و حساسترین وظيفه دولت در شرایط کنونی ایجاد اشتغال است 
وی با بيان اینکه این نشست ھا را به صورت ھفتگی آن قدر ادامه می دھيم تا به یک فرمول 

ال در کشور برسيم از وزرا و مسئوالن عضو این شورا مدون و ھماھنگ برای ایجاد اشتغ
  . خواست تا در نشست ھا بعدی حضور یابند

معاون اول ریيس جمھور مھمترین و حساسترین وظيفه دولت را در شرایط کنونی ایجاد 
اميدواریم که با ھمراھی و  : اشتغال دانست و خطاب به اعضای شورای عالی اشتغال گفت

ھای مسئول در کمترین زمان به یک برنامه مسنجم و دقيق برای  هھم فکری ھمه دستگا
  . تصویب در ھيات دولت و اجرا در سراسر کشور برسيم

باید در این برنامه مدون وظيفه و مسئوليت ھر دستگاه دولتی مشخص شود : وی یاد آورشد
ران از گردونه تا احياناً بروکراسی اداری و برخی دیگر از موانع باعث نشوند که سرمایه گذا

  . کار و اشتغال درکشور خارج شوند
در گذشته به خاطر نبود برنامه و : رحيمی بيکاری را بزرگترین آفت جامعه دانست و گفت 

تاکيد بيش از حد به در آمدھای نفتی توجه آن چنانی به مسئله اشتغال و کاھش بيکاری در 
  . کشور نشده است

اد اشتغال دانست و از ھمه وزرا و دستگاھھای وی اساسی ترین کار دولت دھم را ایج
مسئول در این امر خطير خواست تا به این موضوع مھم اھتمام و توجه ویژه ای داشته 

  . باشند
به طور یقين ایجاد اشتغال شادابی و نشاط را در : معاون اول ریيس جمھور یاد آور شد 

  . ی شودجامعه بيش از پيش ایجاد و باعث سالمتی و کيان جامعه م



ھمچنين مقرر شد دریکی از نشست ھای بعدی شورای عالی اشتغال استانداران سراسر 
  . کشورحضور داشته باشند تا کشور به یک کارگروه برای ایجاد اشتغال تبدیل شود

بھداشت و درمان، نيرو، صنایع و معادن،  در این نشست وزرای کار و امور اجتماعی، تعاون، 
ری و نمایندگان بخش خصوصی راھکارھای خود را برای ایجاد اشتغال علوم تحقيقات و فناو

  . بيان کردند
  پايان پيام

  . ھيچکس برای دادن حق کارگران پا پيش نمی گذارد 
سالھا :دبير خانه کارگر مازندران:  آمده است 88 دی 27به نوشته روزنامه کارو کارگر در تاریخ 

سالھاست به عنوان نماینده .ویز می شودیک نسخه تکراری برای دستمزد کارگران تج
محروم ترین قشر جامعه یعنی کارگران فریاد می زنيم که بعضی از پيمانکاران تامين نيروی 

انسانی حق کارگر را ضایع می کنند،کارچندکارگر رابردوش یک کارگر می گذارد،از حداقل 
ش را نمی حقوق نيزکمترمی پردازد ،کارگران را بيمه نمی کنند،عيدی وسنوات

پردازند،قراردادھای سفيد امضا می گيرند ودھھا بالی کوچک وبزرگ برکارگر نازل می کنند 
  اما ھيچ کس برای دادن حق کارگران پا پيش نمی گذارد 

  تھران  سکوت کارگران در شھرک قدس تجمع و تظاھرات
تجمع و تظاھرات سکوت کارگران در شھرک قدس تھران خيابان زرافشان شمالی مقابل 

خصوصی سازی که به دليل عدم پرداخت حقوق خود که بمدت ھشت ماه است  سازمان
است اقدام به تجمع و حمل پالکاردھائی مبنی بر اعتراض خود براین  که پرداخت نگردیده

 دنباله:منبع. کرده اند, تحت فشار قرار ميدھندکه کارگران را عمل غير انسانی دولت
 :تکميلی گزارش

 .است تجمع و تظاھرات سکوت مربوط به کارگران سازمان خصوصی سازی
به این عمل  آنان پالکاردھائی مبنی بر اعتراض خود. نفر بالغ ميشدند60کارگران ناراضی بر 

  . می کردندغير انسانی دولت که کارگران را تحت فشار قرار ميدھند حمل
  توليد در وضعيت قرمز

  ھزار بنگاه توليدی مشکل دارند ده

 6700پيش از این ليست بلند باالی :  گزارش می دھد 88 دی 27سایت فردا نيوز به تاریخ 
 تایی وزارت تعاون برای تقاضای استمھال بدھی به خودی خود 750تایی وزارت صنایع و 

با این حساب تعداد کل . داد بی نشان میوضعيت حاد بخش توليد در کشور را به خو
  .شرکت رسيده است10000ھا به نزدیک  شرکت

معاون اشتغال وزارت کار از شناسایی دو ھزار بنگاه دارای مشکل بزرگ و متوسط توليدی 
 تایی وزارت صنایع 6700این در حالی است که پيش از این ليست بلند باالی . کشور خبر داد

 وضعيت حاد بخش   خودی خود اون برای تقاضای استمھال بدھی به وزارت تع  تایی750و 
با این حساب تعداد کل شرکت ھای خواھان . داد توليد در کشور را به خوبی نشان می

  .شرکت رسيده است10000استمھال بدھی به نزدیک 

 درصدی مطالبات معوق بانک ھا طی 30، افزایش »فردا«به گزارش سرویس اقتصادی 
 ھزار ميليارد تومان 48 ھزار ميليارد تومان پایان سال گذشته به 38از (ل سال ھشت ماه او
  .از دیگر نشانه ھایی وضعيت به شدت قرمز برای توليد است) در آبان ماه

 درصدی بنگاه ھای فعال در این صنعت 40در ھمين حال رئيس انجمن صنایع بازیافت از توقف 
 درصدی فعاليت صنایع مختلف دارای ظرفيت 40 این گفته به معنای کاھش حدود. خبر داد

 بنگاه بزرگ 150ھمچنين یکی از روزنامه ھا اخيرا خبر داده بود که. ایجاد فرایند بازیافت است
  .کشور در آستانه ورشکستگی ھستند

    راھکار ھای سه گانه ای بنابراین گزارش در اردیبھشت ماه گذشته بخش خصوصی نيز
آل اسحاق رئيس اتاق تھران اخيرا . د از بحران پيشنھاد داده بودبرای برون رفت بخش تولي

و آزاد سازی نرخ ارز را در محافل رسانه ای و کارشناسی کليد » خرید دین«بحث بررسی 
  .زده است

  ھمه مشکل نقدینگی دارند

معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی از شناسایی دو ھزار 
  .ارای مشکل نقدینگی در کشور خبر دادبنگاه د

http://weblagrahekargar.wordpress.com/2010/01/18/876-2/


 ھزار واحد صنعتی 2ھم اکنون بيش از : حميد حاجی عبدالوھاب در گفتگو با مھر تصریح کرد
بزرگ و متوسط دارای مشکل نقدینگی و بحران مالی در کشور شناسایی شده است که 

تسھيالت به ھمين دليل، . کارگروه متناسب با وضعيت ھر کارگاه، تصميم گيری می کند
  .دارای ارقام متفاوت است؛ ولی پرداخت آن در اولویت کاری بانکھا قرار دارد

   بنگاه7300تقاضای استمھال بدھی بيش از 

. ميزان مشکالت بخش توليد را می توان از افزایش تقاضا برای استمھال بدھی استنباط کرد
ای ابالغ  ن نيز بخشنامه واحد توليدی وزارت تعاو6700اخيرا در پی استمھال بدھی بانکی 

چنانچه ارقام عبدالوھاب .ھا حکایت دارد کرد که از استمھال بدھی بانکی تعدادی از تعاونی
را به تعداد شرکتھای ليست وزارت صنایع و تعاون اضافه کنيم تعداد شرکتھایی خواھان 

  . شرکت خواھد رسيد10000استمھال بدھی به 

تسھيالت بانکی و اقتصادی وزارت تعاون از ابالغ پيشاز این احمد اسدی، مدیرکل دفتر 
بخشنامه استفاده از حمایتھای تسھيالتی کارگروه حمایت از توليد دولت برای واحدھای 
توليدی بحران دار تعاونی و ھمچنين برای استفاده از امکانات استمھال بدھی واحدھا به 

نامه ای به استانھا اجرای طرح وزارت تعاون با ابالغ بخش: استانھا خبر داده و گفته بود
  .حمایت از توليد را در بخش تعاون دنبال می کند

  گارگروه توليد یا بسترسازی برای استمھال بدھی 

کارگروه حمایت از توليد به منظور بررسی و تصميم گيری برای رفع موانع و مشکالت فراوری 
 ھای توليد کشور، رسيدگی به توليد، ایجاد انگيزه، اميد و تحرک بيشتر برای فعاالن عرصه

اما به نظر . وضعيت واحدھای مشکل دار در بخشھای مختلف در دولت تشکيل شده است
  .می رسد این کارگروه به جھت تالش برای استمھال بدھی تشکيل شده است

اخيرا ھيئت وزیران با توجه به اھميت تعاونی ھا در اقتصاد کشور و به منظور توسعه آنھا با 
بخش تعاون در تصميم گيری، مدیریت توليد و لزوم برنامه ریزی صحيح و در راستای مشارکت 

اعطای تسھيالت مناسب، با عضویت وزیر تعاون در کارگروه حمایت از توليد موافقت کرده 
  .است

  وضعيت بخش توليد از نگاه وزیر

با : را گفته استعلی اکبر محرابيان وزیر صنایع و معادن و رئيس کارگروه حمایت از دولت اخي
 6700ھدف کمک به واحدھای توليد فعال کشور و جبران کمبود نقدینگی ، بدھی بانکی 

  . ھزار ميليارد ریال برای مدت یکسال استمھال شده است25واحد توليدی به ميزان اعتباری 

این تصميم شامل واحدھای توليدی فعالی که بدھی بانکی آنھا کمتر از : وی افزوده است
  .ليارد ریال است می شود که بی سابقه ترین حمایت از صنعت است مي20

  .چنانچه استمھال بدھی بنگاه ھای بزرگتر از راه برسد وزیر صنایع چه خواھد کرد

ليست جدید استمھال بدھی بانکی واحدھای توليدی : محرابيان ھمچنين اعالم کرده است
  .برای مدت یکسال در راه است

ل که تمدید پياپی استمھال بدھی واحدھای توليدی از نشانه ھای وی در پاسخ به این سوا
  .در شرایط فعلی در وضعيت رکود قرار نداریم: رکود در بخش صنعت کشور نيست؟ پاسخ داد

استمھال : این در حالی است که محمود بھمنی رئيس کل بانک مرکزی تاکيد کرده است
  .بانکی می گذاردبدھی واحدھا اثرات منفی بر اقتصاد کشور و نظام 

برخی از توليد کنندگان و : رئيس کل بانک مرکزی به دولتمردان توصيه کرده است
اند، اما با توجه به اثرات منفی  صادرکنندگان درخواست استمھال تسھيالت خود را داشته

  .این کار بھتر است برای حل مشکالت صادرکنندگان از خط اعتباری استفاده شود

 ھزار ميليارد 48زارش بانک مرکزی، ميزان مطالبات معوق بانکھا به براساس جدیدترین گ
 .تومان افزایش یافته است

 سبدھزينه خانوار درتعيين حداقل مزد لحاظ شود



نايب رئيس انجمن :  آمده است  88 دی 28 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
كارگران اين صنف مجبورند با  :فتھاي شھرستان ورامين گ پزخانه صنفي كارگران كوره

  . ھا بسازند حداقل
وگو با خبرنگارايلنا، با اشاره به ركود حاكم بر بازار مصالح ساختماني  جعفرمعصومي در گفت

ھا تاثير  پزخانه حداقل مزد درزندگي كارگران كوره: و به خصوص بازار آجرفشاري، اظھار داشت
خواھيم كه به سبد ھزينه خانوار توجه خاصي   ميزيادي دارد بنابراين از شوراي عالي كار

  . داشته باشند
ھا را فراموش نكنند و آنان را  پزخانه خواھيم كه كارگران كوره از دولتمردان مي: وي گفت

  . مشمول دريافت سھام عدالت قرار دھند
 ھا ھستند پزخانه پذيرتراز كارگران كوره تر و آسيب چه كساني واجب: معصومي تصريح كرد

  . شود اي به آنان نمي پس چرا توجه
  پايان پيام

 تشکيل گروه امنيتی و اطالعاتی برای شناسائی فعاالن کارگری
  

حراست ایران خودرو با ھمکاری :  دی آمده است 28به گزارش فعاالن ایران خودرو در تاریخ 
 یک امنيتی را تشدید کرده و حتی وزارت اطالعات و شورای امنيت در داخل شرکت فضای

بعد از رشد  .کارگری ایجاد کرده است گروه ویژه برای شناسائی کارگران مبارز و فعالين
شرکت ایران خودرو وزارت اطالعات برای  جنبش کارگری در ایران وبخصوص جنبش کارگری در

در بازنشسته کردن کارگران قدیمی کرد برای  به زانو در آوردن این جنبش اولين کار بنا را
بازنشسته کرده تا ارتباط کارگران جوان را با بدنه   سال را25کارگران باالی ھمين تمام 

موفقيت در این کار اکنون با ایجاد پليس امنيت در در ون  فعالين کارگری قطع کند وبعد از
کارگران جوان کرده و ھر گونه ارتباط کارگران با جنبش را در نتفه  شرکت به تھدید وشناسی

تھدید به اخراج دھھا کارگر در ھفته گذشته به بازداشتگاه مخوف زیر و خفه می کند احضار
خودرو وبا ایجاد فضای کامال امنيتی می خواھد از گسترش و ارتباط  زمين حراست ایران
  .جلوگيری کند کارگران با جنبش

  
 :نامه یکی از کارگر بازداشت شده در ھفته گذشته عينآ درج می گردد

 
 ن خودرو با جلب و دستگيری قصد ایجاد رعب و وحشت بينچندی است که حراست ایرا

 مقدم مدیر منتصب از سمت وزیر صنایع مامور این کار شده است.  دارد  کارمندان شرکت را
 نيروھای تحت امر او با احضار و بردن کارمندان شرکت و بردنشون به ساختمان معروف به .

 اونھا رو مجبور به قبول ارتباط با , بغل آتش نشانی با گذاشتن برگه سفيد جلوی اونھا
روانه  جنبش سبز کرده و اگه از اینکار امتناع کنند با یه تھمت ارتباط غير اخالقی اونھا رو

  . پليس می کنند
 

کردنشون به ایستادن تو  به کار بردن فحشھای رکيک غير اخالقی و مجبور, تحقير 
امنيتی شدیدی تو فضای  جو. شدراھروھای حراست از کوچکترین کارھای اونھا می با

بياره تا ببرنش بغل آتش  فقط کافيه یک نفر فقط اسم موسوی رو به دھان. شرکت حاکمه 
  .نشانی وزیر سوال وبازجوئی قرار بدھند

  
  بيان يخچال فريز پر براي عدم افزايش واقعي مزد است

يك فعال كارگري با  :  آمده است 88 دی 28 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
اينگونه : اشاره به اظھارات معاون وزيركار مبني بر اينكه يخچال فريزر كارگران پر است، گفت

  .  است1389سازي براي عدم افزايش واقعي حداقل مزد كارگران براي سال  اظھارات زمينه
د كه بانك مركزي نرخ دانن آقايان چون مي: وگو با خبرنگار ايلنا افزود اسماعيلي درگفت حميد حاج

خواھند براساس اين نرخ، مزد كارگران را افزايش دھند و  تورم را كاھش داده است مي
  . خواھند به سبد ھزينه خانوار توجه كنند نمي

ھا و مراكز درماني كشور با بيان اينكه افزايش بن و  مديره اتحاديه كارگران بيمارستان عضو ھيات
تواند جاي افزايش واقعي مزدكارگران را بگيرد،  ه باشد نميك حق مسكن كارگري ھرچقدر ھم

  . اند ماندگي مزدي شده درسه دھه گذشته كارگران دچار عقب: تصريح كرد
آنان است و  به گفته حاج اسماعيلي حداقل مزد فعلي كارگران يك سوم دستمزد واقعي

  . ي محسوس نيستكارگر كاھش نرخ تورم اعالمي از سوي دولت در سبد ھزينه خانوارھاي
كمي از كارگران  حتما مالك معاون وزير كار در پر بودن فريزرھا مربوط به بخش: او اظھار داشت

است و شايد ) شستا(گذاري تامين اجتماعي  از جمله كارگران تحت پوشش شركت سرمايه
كار  گيرند و مشمول قانون شود كه حقوق چند ميليوني مي ھم مربوط به اندك مديراني مي

  . ھستند
  پايان پيام



  :بان آمار در ایران زوضعيت زنان از 
نرخ بيکاری ”درگزارشی با عنوان :  آمده است 88 دی 28به گزارش خبرگزاری ایسنا در تاریخ 

به نقل از آمارھای رسمی جمھوری اسالمی “  برابر افزایش پيدا کرده است٢ /۶زنان ایرانی 
 ميدھد طی یک دوره چھل ساله نرخ بيکاری آخرین بررسی ھای آماری نشان”: می نویسد

مردان تغييرات چندانی نداشته، اما نرخ بيکاری زنان دراین دوره به حدود سه برابر افزایش یافته 
زنان کارگر طی ساليان “ .... درصد بود٢٣/ ٣ نرخ بيکاری درميان زنان ١٣٨۵در سال ... است 

قرار داشته و تبعيض جنسيتی سبب “ یتعدیل نيروی انسان”اخير درصف مقدم اخراج ھا و 
آمار رسمی حاکی از آنست که بيش از . شده درکليه واحدھا نخستين قربانيان اخراج باشند

یک ميليون و سيصد ھزار زن سرپرست خانوار در کشور با فقر سياه دست و پنجه نرخ می 
ت خانوار می توان از وضعيت موجود زنان سرپرس”:  آذر ماه، گزارش داده بود٨ایلنا ،. کنند

دریافت که نه تنھا از مشکالت بی شمار و فراوان آنھا کاسته نشده، بلکه فقر این دسته از 
ھمواره درصد فقر درخانوارھای زن سرپرست بيشتر از . زنان روز به روز شدیدتر می شود

  “.خانوارھا با سرپرست مرد بوده است
 ھزار ۴٠٠ضد ملی احمدی نژاد، حدود فقط طی دو سال گذشته، یعنی درست دردوران دولت 

نفر به شمار زنان سرپرست خانوار ، به شمار زنانی که از ھيچ حقی برخوردار نبوده و درفقر 
  . بسر می برند، افزوده شده است

  ذبيحي درتامين اجتماعي ماندني شد
مچنان به علي ذبيحي ھ:  آمده است  88 دی 28 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 

  . عنوان مديرعامل سازمان تامين اجتماعي باقي خواھند ماند
اين مطلب بين كارشناسان و مديران سازمان تامين ) يكشنبه(گزارش ايلنا، از ديروز  به

گشت و آنھا معتقد بودند كه پرونده اختالفات صادق محصولي و علي  اجتماعي دھان به دھان
  . م در سمت خودابقا شده استذبيحي بسته شدو ذبيحي با قدرت الز

ھاي مطرح  كه فتاح به زودي به عنوان مديرعامل يكي از بانك ھا در شرايطي است اين گفته
دولتي كشور منصوب خواھد شد و ضياتي ھم اعالم كرده كه آمدنش به سازمان تامين 

اجتماعي كذب است و ھاشمي ھم سكوت كرده و صحبتي از آمدنش به سازمان تامين 
  . كند عي نمياجتما

گذاريم صحت ماندن علي ذبيحي در پست مديرعامل  وقتي اين اطالعات را در كنار ھم مي
  . شود تر مي تامين اجتماعي شفاف

نژاد، مديرعامل  ھمچنين ديروز خبرآنالين ھم اعالم كرد كه با نظر مستقيم محمود احمدي
  . ا شده استفعلي سازمان تامين اجتماعي يعني علي ذبيحي در سمت خود ابق

نژاد خبر داده  اين سايت ھمچنين از وجود اختالف نظر بين صادق محصولي و محمود احمدي
  . بود

شود كه بعد از بركناري رئيس سازمان بازنشستگي از سوي علي ذبيحي  گفته مي با اين حال
 نوبت به مديرعامل بيمه خدمات درماني رسيده است زيرا پس از بركناري طوبائي از رياست

اي نبود كه موضوع بركناري مديرعامل بيمه  گونه سازمان بازنشستگي كشوري شرايط به
  . خدمات درماني عملي شوداما گويا اين كار طي روزھاي آينده انجام خواھد گرفت

سازمان بيمه خدمات درماني، صندوق بيمه روستاييان و عشاير و سازمان بازنشستگي 
ھاي اين سازمان  امين اجتماعي از زيرمجموعهكشوري طبق اساسنامه جديد سازمان ت

  . شوند محسوب مي
 راه بيشتر ندارد، راه اول استيضاح وي توسط نمايندگان مجلس 3با اين وجود صادق محصولي 

است و راه دوم سازش وكنار آمدن با مسائل موجود بين وزارت رفاه و سازمان تامين اجتماعي 
  . ارت رفاه و تامين اجتماعي استاست و راه سوم نيز استعفا از سمت وز

  پايان پيام
  ی در تھران و شيراز کارگر اعتراضی تجمع دو 

تجمع و تظاھرات سکوت کارگران در  :  دی آمده است 28 در تاریخ دنبالهسایت به گزارش 
مقابل سازمان خصوصی سازی که به دليل عدم  شھرک قدس تھران خيابان زرافشان شمالی

پرداخت نگردیده است اقدام به تجمع و   بمدت ھشت ماه است کهپرداخت حقوق خود که
غير انسانی دولت که کارگران را تحت  حمل پالکاردھائی مبنی بر اعتراض خود براین عمل

  .کرده اند,فشار قرار ميدھند
  

جمعي از کارکنان شرکت پارس نيرو وابسته به وزارت نيرو، با تجمع : خبرگزاری حکومتی ایسنا
به گزارش .استانداري فارس، خواستار رسيدگي به مشکالت صنفي خود شدند در مقابل

شرکت پارس نيرو  ، منطقه فارس، جمعي از کارکنان)ايسنا(خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران
پرداخت مطالبات خود  در حالي که تصاويري از مسووالن نظام را در دست داشتند، خواستار

ماه  9کارکنان اين شرکت :  اين تجمع، به خبرنگار ايسنا گفتيکي از کارمندان حاضر در.شدند
  .اند است که حقوق نگرفته



 وي با بيان اينکه کارکنان شرکت پارس نيرو متخصصان صنعت برق کشور ھستند، معتقد
 تاکنون ھيچ اقدامي براي نجات اين شرکت توانمند در عرصه صنعت برق، صورت نگرفته: است

 . رھا شده استو اين شرکت به حال خود
را ھم  جمھوري در سفر اخير ھيأت دولت به استان فارس دستور نماينده رياست: وي ادامه داد

  .تاکنون کسي جدي نگرفته است که حقوق و مطالبات کارکنان را پرداخت کنند
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نژاد به من ھم قول الحاق تامين اجتماعي به وزارت رفاه را  احمدي

  داد
نماينده كرج در :  آمده است  88 دی 28 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
كنيم مي  اگر به ساختار و شكل كلي وزارت رفاه خوب نگاه: مجلس شوراي اسالمي گفت

ھاي اين وزارتخانه است و اساسنامه قبلي  اجتماعي از زيرمجموعهبينيم كه سازمان تامين 
  . اين سازمان ھم بر آن تاكيد داشت

وگو با خبرنگار ايلنا با تاكيد بر اينكه از نظر مجلس، اساسنامه فعلي  فاطمه آجرلو درگفت
بايد با تفاھم رئيس : سازمان تامين اجتماعي غيرقانوني است و بايد اصالح شود افزود

  . جمھور اين مشكل برطرف شود زيرا تفاھم قوا دركشور وجود دارد لس و رئيسمج
نژاد در دولت دھم براي تصدي وزارت رفاه و تامين  وي كه به عنوان انتخاب اول محمود احمدي

اجتماعي به مجلس معرفي شد و نتوانست راي اعتماد نمايندگان را كسب كند، تصريح 
گام به من نيز قول داد كه سازمان تامين اجتماعي نژاد در آن ھن اقاي احمدي: كرد

  . درزيرمجموعه وزارت رفاه قرار گيرد
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اشاره به حضور فتاح در مجلس براي رايزني با 

محصولي به نقل از : نمايندگان براي تصدي وزارت رفاه توسط صادق محصولي، اظھار داشت
شود و حتي فتاح  ازمان تامين اجتماعي زيرمجموعه وزارت رفاه ميجمھور گفت كه س رئيس

  . را مدير آن سازمان معرفي كردكه اين سخنان تاثير خوبي روي نمايندگان گذاشت
ھاي وزارت رفاه و سازمان تامين اجتماعي را بحث جديدي ندانست و  آجرلوكشمكش
ر وزارت رفاه و سازمان تامين اين دعواھا تاثير نامطلوبي درروند امور د: خاطرنشان كرد

  . اجتماعي دارد كه پسنديده كشور نيست
جمھور مشكالت  عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس اظھار اميدواري كرد كه با نظر رئيس

  . وزارت رفاه و تامين اجتماعي مرتفع شود
ين عزل ا: ھاي صورت گرفته در سازمان تامين اجتماعي تصريح كرد او با انتقاد از عزل و نصب

ھا ناپخته، عجوالنه و به شكل نامناسب و غيرعلمي انجام گرفت و متاسفانه برخي  و نصب
از كارشناسان و مديران خدمتگزار، ارزشي و تاثيرگذار درسازمان تامين اجتماعي 

  . كنارگذاشته شدند
اگر مشكالت وزارت رفاه با تعامل حل نشود نمايندگان مجلس : آجرلو خاطرنشان كرد

خواھند شد الحاق سازمان تامين اجتماعي به وزارت رفاه را به شكل قانون به دولت مجبور
  . كنم كار به آنجا برسد الزام كنند كه البته فكر نمي

  پايان پيام
  اختالف آماری چند ميليارد دالری در وزارت نفت

 پنجم در صنعت  ماه از آغاز برنامه3در حالی کمتر از :  آمده است 88 دی 28به نوشته فرارو در 
نفت زمان باقی مانده است مسئوالن وزارت نفت ھنوز درباره ميزان دقيق حجم منابع مالی و 

اند و آمارھای متفاوتی نيز در  بندی واحد دست نيافته گذاری در این صنعت به یک جمع سرمایه
   .شود این باره ارائه می

ان رسيدن مھلت قانونی اجرای برنامه به گزارش مھر، در حال حاضر کمتر از سه ماه تا به پای
چھارم باقی مانده که تاکنون گزارشی در مورد نتایج و دستاوردھای اجرای این برنامه چھارم از 

  .سوی دستگاھھای دولتی ھمچون وزارت نفت ارائه نشده است
از سوی دیگر، با توجه به تحریم نظام بانکی و مالی کشور از سوی کشورھای غربی، ھم 

 جذب منابع مالی و سرمایه ای برای اجرای طرحھای مختلف صنعت نفت با اکنون
  .محدودیتھایی مواجه شده است

 50 ميليارد متر مکعب، ایجاد 1.1 ميليون بشکه نفت، افزایش توليد روزانه گاز به 7توليد روزانه 
 2.5ميليون تن ظرفيت جدید توليد محصوالت پتروشيمی و افزایش ظرفيت پاالیش نفت به 

ميليون بشکه بخشی از برنامه ھای وزارت نفت برای اجرای برنامه پنجم توسعه است اما به 
نظر می رسد که مسئوالن وزارت نفت تاکنون درباره ميزان دقيق جذب منابع مالی و سرمایه 

  .ای برای اجرای این برنامه به یک جمع بندی واحد دست نيافته اند
ارشھای متعددی درباره ميزان جذب منابع مالی و سرمایه  روز گذشته گز10در این ميان، در 

ای در برنامه پنجم توسعه توسط شرکت ملی نفت ایران، پایگاه خبری وزارت نفت و مدیران 
عامل شرکتھای تابع وزارت نفت اعالم شده است که ميزان رقم نھایی جذب منابع مالی در 

  .ميليارد دالری دارندھر یک از این گزارشھا با یکدیگر اختالفات چندین 
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    ميليارد دالری جذب منابع مالی در صنعت نفت26فاصله 
در این باره سيد مسعود ميرکاظمی وزیر نفت شھریور ماه امسال به عنوان وزیر پيشنھادی 

نفت دولت دھم گزارشی در مورد جذب منابع مالی ارائه کرد که با گزارشھای موجود اختالفات 
   .زیادی دارد
از ضرورت ) 88 شھریور 3( يرکاظمی در گزارش خود به عنوان وزیر پيشنھادی نفت مسعود م

 ميليارد دالر سرمایه برای اجرای برنامه پنجم توسعه دربخشھای 196جذب نزدیک به 
با ) 88 دی 26(باالدستی و پایين دستی صنعت نفت خبر داده بود، اما شرکت ملی نفت ایران 

 ميليارد 170ت که برای اجرای این برنامه در صنعت نفت به انتشار گزارشی اعالم کرده اس
  .دالر جذب سرمایه نياز دارد

بر اساس : " اعالم کرده است) 88 دی ماه 22(در ھمين حال پایگاه اطالع رسانی وزارت نفت 
 ميليارد 155، این صنعت نيازمند )1393 تا 1389( سال آینده 5برنامه تنظيم شده صنعت نفت در

 ميليارد دالر آن به صورت بيع متقابل، فاینانس و 90ایه گذاری است که از این مبلغ، دالر سرم
  ".شود  ميليارد دالر دیگر از محل منابع داخلی تأمين می65

   ميليارد دالر حجم سرمایه گذاری بين وزارت و شرکت نفت40شکاف بيش از 
شکه ای نفت ایران و توسعه  ھزار ب300بر اساس اعالم کارشناسان با توجه به افت ساالنه 

ميادین جدید نفت و گاز سرمایه گذاری در بخش باالدستی صنایع نفت و گاز نسبت به سایر 
  .بخشھا از اولویت برخوردار است

 87.3(  ميليارد دالر سرمایه 140مسعود ميرکاظمی وزیر نفت پيشتر از ضرورت جذب حدود 
برای توسعه ) ارد دالر توسعه ميادین نفتی ميلي52.7 - ميليارد برای توسعه ميادین گازی 

ميادین، نگھداشت توان توليد نفت و گاز در برنامه پنجم خبر داده بود اما شرکت ملی نفت در 
 درصدی توليد نفت، اعالم کرده 7گزارش اخير خود با اشاره به ضرورت جبران افت ساالنه 

 ميليارد دالر 100جموع به برای تحقق برنامه ھای بخش باالدست نفت و گاز در م: است
  .سرمایه گذاری نياز است

 ميليارد دالر 155اما سيف هللا جشن ساز مدیرعامل شرکت ملی نفت در این باره از نياز به 
گذاری به تنھایی بخش باالدستی صنعت نفت در برنامه پنج ساله پنجم خبر داده  سرمایه
  .است

   از واردات بنزیناختالف از حجم سرمایه گذاریھا برای خودکفایی
در بخش پاالیش و پخش فرآورده ھای نفتی خودکفایی کشور از واردات فرآورده ھای نفتی و 

  .به ویژه بنزین و گازوئيل محوری ترین ھدف وزارت نفت است
 ميليارد دالر سرمایه برای ساخت 12.6در این باره مسعود ميرکاظمی در حالی از جذب 

 بھينه سازی پاالیشگاھھای موجود نفت و طرحھای بنزین پاالیشگاھھای جدید، توسعه و
 ميليارد دالر سرمایه 20سازی خبر داده که سایت شرکت ملی نفت ایران از نياز به حدود 

  .گذاری برای اجرای برنامه ھا در این بخش سخن به ميان آورده است
ای توسعه بخش پایين  ميليارد دالر سرمایه بر23.3در بخش گاز ھر چند وزیر نفت برنامه جذب 

 در قالب ساخت پاالیشگاھھای جدید گازی، توسعه 93 تا 89دستی صنعت گاز را در سالھای 
پاالیشگاھھای موجود، افزایش ظرفيت خطوط انتقال گاز و توسعه شبکه گاز در شھرھا و 

ن  ميليارد دالری در ای20روستاھا ارائه کرده است که شرکت نفت از نياز به سرمایه گذاری 
  .بخش خبر داده است

در این باره اخيرا جواد اوجی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در نشستی با حضور خبرنگاران 
 ميليارد دالر سرمایه در بخش پایين دستی صنعت گاز در برنامه پنجم 35از نياز به جذب 

  .توسعه خبر داده است
 نامشخص بودن سرمایه گذاریھا در صنعت پتروشيمی

) 88 دی 22(ش مھر، عبدالحسين بيات مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشيمی اخيرا به گزار
 ميليون تنی ظرفيت توليد محصوالت پتروشيمی در برنامه پنجم توسعه، 50با اشاره به افزایش 

 ميليارد دالر منابع سرمایه 25 مجتمع جدید به 46برای تحقق این برنامه با ساخت : گفته است
  .ای نياز داریم

 20سيد مسعود ميرکاظمی ھم در برنامه پيشنھادی خود شھریور ماه امسال از ضرورت جذب 
  .ميليارد دالر سرمایه در بخش صنایع پتروشيمی در برنامه پنجم خبر داده است

 ميليارد دالر 30در ھمين حال شرکت ملی نفت جذب با انتشار گزارشی از ضرورت جذب حدود 
  . خبر داده است1394 پتروشيمی تا سال سرمایه گذاری جدید در صنایع

بدین ترتيب، ارائه آمارھای متفاوت از ميزان منابع مالی و سرمایه گذاری مورد نياز برای صنعت 
) نبود اطالعات دقيق آماری ( نفت نشان می دھد این مشکل ھميشگی اقتصاد ایران 

   .ھمچنان پابرجاست و ظاھرا برای حل آن نيز عزمی وجود ندارد
  !آید؟ نژاد از كجا می ھزار ميليارد تومان احمدی 20

 برابر 4كه قيمت بنزین  عالوه بر این:  آمده است 88 دی 28به گزارش سایت آینده نيوز در تاریخ 
 ھزار تومان بيشتر پرداخت 400شود، ھر مشترك گاز و برق، ساالنه باید   برابر می6و گازوئيل 



ًوندان باید عمال مبلغی كه از دولت به عنوان یارانه كند كه این به معنای آن است كه شھر
  كنند به عنوان تفاوت قبض گاز و برق بپردازند نقدی دریافت می

ھای انرژی از ابتدای سال جدید، پرداخت  شود تا با حذف یارانه در حالی كه دولت آماده می
   .مخوانی ندارددھد دخل و خرج دولت ھ ھای نقدی را آغاز كند، محاسبات نشان می یارانه

 50 دھك از مردم یعنی بيش از 7، بنابر اعالم مقامات دولتی، »آینده«به گزارش خبرنگار 
 ھزار 15كنند و اگر به ھر نفر تنھا ماھيانه به طور متوسط   یارانه نقدی دریافت می ميليون نفر،

 ھزار تومان در 180تومان پرداخت شود، بودجه موردنياز دولت برای پرداخت یارانه نقدی معادل 
باشد و در   ميليون نفر می50 ھزار ميليارد تومان در سال برای كل 9سال برای ھر نفر یا 

ھای حذف شده را نقداً پرداخت   درصد از یارانه50شرایطی كه مطابق قانون دولت تنھا 
  . ھزار ميليارد تومان در سال شود18كند، كل یارانه حذف شده از انرژی باید معادل  می

ای برای خودروھای شخصی حذف شود و بنزین از ابتدای سال  در این شرایط اگر بنزین سھميه
 50 تومان فروخته شود، با توجه به سھميه خودروھای عمومی، حداكثر 400آینده به قيمت 

 ھزار ميليارد 6ميليون ليتر بنزین آزاد فروخته نخواھد شد كه رقم یارانه حذف شده آن، كمتر از 
   .واھد بودتومان خ

 تومان فعلی به صد تومان و 16در رابطه با گازوئيل نيز در صورت افزایش قيمت گازوئيل از 
 ميليون ليتر در روز، یارانه حذف شده گازوئيل نيز كمتر از دو ھزار ميليارد تومان 80مصرف حدود 
  .خواھد بود

 6ار برابر شدن قيمت بنزین و  ھزار ميليارد تومان مورد نياز دولت حتی با چھ18با این حساب از 
آید و مابقی باید از گران كردن   ھزار ميليارد تومان به دست می8برابر شدن قيمت گازوئيل تنھا 
  .بھای گاز و برق تأمين شود

 ميليون واحد كه مشترك مسكونی، تجاری و اداری در 25در این شرایط، با توجه به حدود 
عداد مشترك به معنای آن خواھد بود كه ھر مشترك كشور ھستند، تأمين این رقم از این ت

 ھزار تومان بيشتر پرداخت كند كه این به معنای آن است كه گران شدن قبض 400ساالنه باید 
 ھزار تومان در ماه خواھد بود، 34گاز و برق ھر واحد مسكونی، اداری یا تجاری به طور متوسط 

ًشود، شھروندان باید عمال   برابر می6گازوئيل  برابر و 4كه قيمت بنزین  یعنی عالوه بر این
كنند به عنوان تفاوت قبض گاز و برق  مبلغی كه از دولت به عنوان یارانه نقدی دریافت می

  .بپردازند
كه مجلس در مصوبه خود، كليه اختيارات  شود كه با توجه به این اكنون این پرسش مطرح می

ًلت واگذار كرده، آیا نباید قبال از اجرای چنين طرح راجع به ميزان افزایش دخل و خرج را به دو
تأثيرگذاری، دولت محترم حداقل اطالعات اوليه راجع به محاسبات دخل و خرج را به افكار 

  كشد؟ عمومی اعالم كند تا مردم بدانند چه سرنوشتی در سال جدید انتظارشان را می
  : كارگران گوشت زياران در تجمع امروز خود خواستار شدند

  خلع يد از مالك خصوصي كارخانه 
شود به  گفته مي:  آمده است  88 دی 28 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 

دنبال تجمع صبح امروز كارگران كارخانه واگذار شده گوشت زياران در مقابل سازمان 
ي اين اي خلع يد مالك خصوص خصوصي سازي، سرانجام مسووالن اين سازمان در نامه

  . كارخانه را اعالم كردند
ساعتي پيش مسووالن : يكي از كارگران كارخانه گوشت زياران در گفتگو با ايلنا اعالم كرد

اي را به كارگران داداند كه درآن از دستگاه قضايي خواسته شده است تا  سازمان نامه
جعه قبلي نسبت به خلع يد مالك خصوصي شركت اقدام كند اما با توجه به تجربه مرا

  . توان نسبت به قطعيت اين درخواست مطمئن بود نمي
ماه پيش و درجريان براي خلع يد به سازمان خصوصي 2بنابر گفته كارگران گوشت زياران 

 ماه از حقوق معوقه ھركارگر را 2سازي مراجعه كرده بودند اما سازمان تنھا به آنھامعادل 
  . پرداخت كرد

اه صنعتي دام و طيور در استان قزوين است، اين كارخانه با كارخانه گوشت زياران كشتارگ
به گفته كارگران .  از سوي سازمان به بخش خصوصي واگذارشد86 كارگر در سال 120

توان  مديريت مالك خصوصي در اداره كارخانه آنقدر ضعيف و نامطلوب بوده است كه مي
  .  خواندتجربه خصوصي سازي در اين كشتارگاه صنعتي را شكست خورده

گويند مالك خصوصي پس آنكه از اسفند سال گذشته پرداخت  كارگران تجمع كننده مي
مطالبات كارگران را به تاخير انداخت؛ نسبت به تصويه حساب با كارگران قرادادي و تعطليل 

  . كارخانه اقدام كرد
اردادي تعداد براسا اين ادعاي كارگران از پنج ماه پيش به دليل تسويه حساب با كارگران قر

  . است  نفر كاھش يافته و سپس كراخانه تعطيل شده100افراد شاغالن ابتدا به 
پيشتر عيدعلي كريمي دبير اجرايي خانه كارگر استان قزوين نيز از وضعيت بحراني اين 

  . بود كارخانه انتقاد كرده
داري قزوين به گفته اين فعال كارگري در پي بروز بحران در اين واحد توليدي در استان

  . تصميماتي در خصوص تسويه حساب با كارگران اين كارخانه اتخاذ شده است



وي ھمچنين گفته بود كه مديريت خصوصي كارخانه گوشت زياران به جاي آنكه به خريد دام 
از دامداران منطقه و ذبح و بسته بندي آن بپردازد، فضاي كارخانه را به توزيع محصوالت 

  . است ختصاص دادهآرايشي و بھداشتي ا
  پايان پيام

  دنبال دارد نظرم در مورد مزد، بار رواني به
عضو كميسيون :   آمده است  88 دی 28 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 

 ھزار توماني عددي 263اجتماعي مجلس شوراي اسالمي با تاكيد بر اينكه دستمزد 
ار نظر نماينده مردم در تعيين حداقل دستمزد بار به دليل آنكه اظھ: غيرواقعي است؛ گفت

كنم اما  كند از اعالم مبلغ حداقل دستمزد خودداري مي رواني خاصي در جامعه ايجاد مي
  . ھاي فعلي كشور ھمخواني ندارد وجه با واقعيت  ھزار تومان به ھيچ263اعتقاد دارم كه 

شك   در شرايط فعلي كشور، بيسيدعلي ميرخيلي در گفتگو با ايلنا با تاكيد بر اينكه
انتظار اين است در نظام جمھوري : ترين قشر به كارگران اختصاص دارد گفت كش زحمت

كشد نفع بيشتري به دست آورد اما مشاھده  اسالمي ايران، ھر كس كه بيشتر زحمت مي
   .كنند كش، كمترين درصد را در قبال بيشترين زحمت دريافت مي كنيم كه كارگران زحمت مي

منظور از توجه بيشتر، : وي با تاكيد بر اينكه بايد به دستمزد كارگران بيشتر توجه شود گفت
اي حقوق كارگران افزايش يابد كه با  دادن پول زياد نيست بلكه انتظار داريم به اندازه

  . شان تناسب داشته باشد ھاي زندگي خود و خانواده ھزينه
ھاي جامعه با آمارھا و ارقامي كه از  ينكه امروزه واقعيتنماينده ميناب در مجلس با تاكيد بر ا

اگر قرار است دستمزد : وجه ھمخواني ندارد گفت شود به ھيچ سوي مسووالن ارائه مي
كارگران بر مبناي تورم و سبد خانواده تعيين شود ميزان واقعي تورم را تعيين كنند و ميزان 

  . درآمد الزم براي تھيه سبد خانواده اعالم شود
وي با اعالم اينكه در حال حاضر بخش قابل توجھي از درآمد كارگران صرف پرداخت اجاره 

اين ھزينه كه غيرقابل انكار است اما ھرگز دستمزد كارگران با اجاره : شود گفت مسكن مي
  . مسكن ھمخواني نداشته است

: فاوت باشد گفتميرخليلي با پذيرفتن اينكه بايد دستمزد كارگران در نقاط مختلف كشور مت
توان دستمزدھا را  ھاي زندگي در نقاط مختلف كشور متفاوت است به ھمين دليل مي ھزينه
  . اي كرد تا در حق كارگران ساكن در كالنشھرھا اجحاف نشود منطقه

  پايان پيام
  سا یپا در اختيار خانواده مشایی

برادر زاده دیگر (آرش کوشا :  آمده است 88 دی 28به نوشته سایت کلمه در دوشنبه 
پيش از این به عنوان مدیرعامل باشگاه سایپا منصوب شده بود و جالب اینکه ) مشایی

به عنوان معاون کوشا ) خواھرزاده پوستين دوز مدیرعامل شرکت سایپا(فردی به نام اميری 
  .در باشگاه سایپا مشغول به کار شده است

یک مقام دولتی در شرکتھای ”  چينیمھره“سایت جھان گزارش داده  چندی پيش از :کلمه
خودروسازی و صنعتی خبر دادیم، اما خبرنگار ما مطلع شد جدیداً انتصابات تازه ای در سایپا 

  .انجام شده است
بنابراین گزارش، رضا رحيم مشایی به عنوان مدیر اداری شرکت سرمایه گذاری سایپا 

به عنوان مدیر دفتر توسعه ) برادرزاده مشایی(منصویب شده است و برادر آرش کوشا 
  .مدیریت سایپا منصوب گشته است

پيش از این به عنوان مدیرعامل باشگاه سایپا منصوب ) برادر زاده دیگر مشایی(آرش کوشا 
) خواھرزاده پوستين دوز مدیرعامل شرکت سایپا(شده بود و جالب اینکه فردی به نام اميری 
  .شغول به کار شده استبه عنوان معاون کوشا در باشگاه سایپا م

گفتنی است طبق اطالعات تکميلی این افراد با حضور در محل کار خود منتظر ابالغ حکم 
  .رسمی ھستند

  تھران  سکوت کارگران در شھرک قدس تجمع و تظاھرات
 در شھرک قدس تھران خيابان زرافشان شمالی مقابل تجمع و تظاھرات سکوت کارگران

خصوصی سازی که به دليل عدم پرداخت حقوق خود که بمدت ھشت ماه است  سازمان
است اقدام به تجمع و حمل پالکاردھائی مبنی بر اعتراض خود براین  که پرداخت نگردیده

 دنباله:منبع. دکرده ان,که کارگران را تحت فشار قرار ميدھند عمل غير انسانی دولت
 :تکميلی گزارش

 .است تجمع و تظاھرات سکوت مربوط به کارگران سازمان خصوصی سازی
به این عمل  آنان پالکاردھائی مبنی بر اعتراض خود. نفر بالغ ميشدند60کارگران ناراضی بر 

  غير انسانی دولت که کارگران را تحت فشار قرار ميدھند حمل می کردند

رگران يک سوم دستمزد نرخ خط فقر را دريافت  درصد از کا80تعداد 
 مى کنند 

http://weblagrahekargar.wordpress.com/2010/01/18/876-2/


 عضو ھيات مديره کانون عالى - :  گزارش کرده است 88 دی 29سایت موج در تاریخ 
شوراھاى اسالمى کار استان تھران از بررسى نياز غذايى يک خانوار چھار نفره کارگرى خبر 

 160 ھزار و 437 کالرى ماھيانه 2300نياز غذايى يک خانوار کارگرى بر مبناى : داد و گفت
  . تومان برآورد شد

على دھقان کيا عضو ھيات مديره کانون عالى شوراھاى اسالمى کار استان تھران در گفتگو 
با خبرنگار موج، افزايش روزانه نياز غذايى خانوار کارگرى را متاثر از افزايش نرخ تورم اعالم 

 نرخ ماھيانه نياز غذايى يک 86رفته در سال بر اساس برآورد صورت گ: کرد و ياد آور شد
 ھزار تومان برآورد شد و اين در حاليست که ھم اکنون به علت 368خانوار چھار نفره کارگرى 

 ھزار تومان ارتقاء يافته 437افزايش بيش از پيش نرخ تورم ميزان مايحتاج غذايى کارگران به 
  . است

ى کار استان تھران، با اشاره به روند عضو ھيات مديره کانون عالى شوراھاى اسالم
نرخ مسکن در سبد : افزايشى نرخ ھزينه مسکن در سبد ھزينه خانوار کارگرى ياد آور شد

  .  ھزار تومان تعيين شد200ھزينه خانوار کارگرى ماھيانه 
در : دھقان کيا از روند فراينده نرخ خط فقر در بين جواع کارگرى کشور خبر داد و ياد آور شد

اين در .  درصد از کارگران يک سوم دستمزد نرخ خط فقر را دريافت مى کنند80ل حاضر حا
حاليست که روند فراينده بيش از پيش نرخ تورم موجب شده است که کارگران سراسر 

  . کشور به منظور تامين معيشت خود با مشکالت عديده اى مواجه شوند
 استان تھران در بخش ديگرى از عضو ھيات مديره کانون عالى شوراھاى اسالمى کار

سخنان خود وقوع بحران ھاى اقتصادى جھانى را موجب ورشکستگى واحدھاى توليدى 
به دليل وقوع بحران ھاى جھانى اقتصاد : کشور اعالم کرد و در اين مورد اذعان داشت

  . بسيارى از واحدھاى توليدى ھم اکنون در آستانه ورشکستگى قرار دارند
ل در ادامه خواستار افزايش ميزان حمايت ھاى دولت از واحدھاى بزرگ اين مقام مسئو

به منظور پيشگيرى از ورشکستگى واحدھاى توليدي، : توليدى شد و خاطرنشان ساخت
دولت بايد در کنار حمايت از واحدھاى کوچک صنعتى از واحدھاى بزرگ توليدى نيز حمايت 

  .توليدى پيشقدم شودکند و در راستاى تامين نقدينگى اين واحدھاى 

  ميليون نفر فراتر رفته است 14جمعيت فقرا در ايران از 

 780در حالی كه بانك مركزی خط فقر خانوار را : نوشت 88 دی 29در تاریخ آينده خبر سایت 
نفره دارای درآمد كمتر از 6 ميليون نفر را در قالب خانوار 47، مركز آمار  ھزار تومان برآورد كرده

  . تومان اعالم كرد ھزار 780
ھا ھيچ حسنی كه نداشته باشد، حداقل دولت را از وضعيت  سياست ھدفمندكردن يارانه
  . كند درآمدی جامعه مطلع مي

 ھزار 4 ميليون ايرانی به طور سرانه روزانه كمتر از 47ترين اعالم مركز آمار ايران،  مطابق تازه
رين اظھارات رييس مركز آمار ايران است كه اين رقم نتيجه تازه ت.  تومان درآمد دارند300و 

خانوار .  ھزار تومان است473درآمد خانواده شش نفری در خوشه يك، كمتر از :" گفته است
 ھزار تومان است در خوشه دو قرار 788 ھزار تومان تا 473شش نفره ای كه درآمدش بين 

 ميليون و 17شه دوم ھم در خو.  ميليون نفر قرار دارند30در خوشه نخست حدود . می گيرد
  ." ششصد ھزار نفر قرار دارند

 تومان است و درآمد روزانه 600 ھزارو 2 ميليون نفر كمتر از 30بدين ترتيب درآمد روزانه حدود 
می توان اين گونه نتيجه گرفت .  تومان است300 ھزارو 4 ميليون نفر ديگر روزانه كمتر از 17
در اين ميان .  تومان درآمد دارند 300 ھزارو 4زانه كمتر از  ھزار ايرانی رو600 ميليون و 47كه 
  .  تومان را دارند600ھزار و 2 ميليون نفر حداكثر حق ھزينه كرد 17

 و در آخرين آمار اعالمی 85اعالم اين آمار در شرايطی است كه بانك مركزی ايران در سال 
 ھزار تومان 300ر ماه حدود  نفره شھری را د4در خصوص خط فقر، خط فقر مطلق يك خانوار 

 780اگر تازه ترين خط فقر برآورد شده از سوی كارشناسان مستقل مبنی بر . اعالم كرد
كه از سوی بانك مركزی تاييد ( را كنار بگذاريم87 نفره در سال 5ھزار تومان برای خانورھای 

د جمعيت باز ھم اعالم مركز آمار اعتراف تكان دھنده ای است به رش) ضمنی شده است
  . فقرا در جامعه ايران

 ھزار 130 ھزار تومان به معنای درآمد ماھيانه 788نفره با درآمد ماھيانه 6چرا كه خانوار 
 ھزار تومان در ماه خواھد 520 نفره معادل 4اين درآمد برای خانوار . تومان برای ھر فرد است

  . شد
 را در محاسبات 87صدی سال در25.4 و نرخ تورم 86درصدی سال 18.4حال اگر نرخ تورم 

 نفره كه بانك 4افزايش ھزينه خانوارھای فقير وارد كنيم، بدون ترديد خط فقر مطلق خانوار 
 ھزار 500 به حدود 88 ھزار تومان اعالم كرده بود در سال 300 حدود 85مركزی در سال 

 511يش از تومان رسيده است و در حالت ارتباط يك به يك نرخ تورم و خط فقر مطلق به ب
  . ھزار تومان رسيده است



 درصد در اثر اجرای قانون 10بدين ترتيب با يك شوك تورمی نه چندان شتابان و در حدود 
ھدفمند كردن يارانه ھا، تمام شھری ھای عضو خوشه يك 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 ) برآوردھای كارشناسان مستقل(اين بدان معناست كه در بدبينانه ترين ترين حالت
حال حاضر نيز بخشی از خانوارھای شھری موجود در خوشه سومی كه مركز آمار ايران 

زندگی می ) 87 نفره در سال 5 ھزار تومان برای خانوار 780حدود (برآورد كرده نيز زير خط فقر
  . كنند

در )  ھزار نفر107 ميليون 61(مطابق ادعای رييس مركز آمار ايران، دو سوم شركت كنندگان
با اين حال اگر . طرح جمع آوری اطالعات اقتصادی خانوار را شھری ھا تشكيل می دھند

در اين طرح بيش از )  ھزار نفر700 ميليون و 19(فرض كنيم كه تمام روستاييان شركت كننده
 ميليون شھری در خوشه و اول و دوم 27تومان در روز درآمد ندارند، آن گاه حدود  ھزار 130

  . قرار می گيرند
 ميليون نفر شركت نكرده در طرح جمع آوری اطالعات اقتصادی 12بدين ترتيب اگر فرض كنيم 

خانوارھا در خوشه ھای باالی درآمدی قرار گيرند، ھمچنين با فرض اين كه روستاييان كم 
 تر ھمه در خوشه اول باشند تا شھر نشينان پرتعداد تر ھمه خوشه درآمدی باالتر را جمعيت

 ميليون ايرانی شھرنشين 10پر كرده باشند تا جمعيت فقرا كمتر شود، به طور قطع بيش از 
زير خط فقر )  نفره6 ھزارتومان برای خانوار 473درآمد ماھيانه كمتر از (حاضر در خوشه اول

 نفره كمتر از 6ھمچنين شھری ھای حاضر در خوشه دوم نيز كه در بعد . دمطلق قرار دارن
درآمد دارند زير )  نفره4 ھزار تومان برای خانوار 500بر مبنای خط فقر مطلق (  ھزارتومان750

  . خط فقر مطلق ھستند
پس چندان بيراه نيست كه جمعيت فقرای كشور را با فرض فقير نبودن روستاييان، تنھا در 

 ميليون نفر است و در واقع بينانه ترين حالت 27 شھری ھا، در حال نزديك شدن به قالب
  .  ميليون نفر نيست20كمتر از 

 نفره روستايی 5البته آخرين گزارش رسمی دولت نشان می دھد كه خط فقرمطلق خانوار 
 تورم سال  ھزار تومان بوده كه در حال حاضر با تعديل اين رقم با رنخ113 ماھيانه 84در سال 

بر اين اساس .  ھزار تومان فراتر رفته باشد200ھای اخير خط فقر مطلق روستايی نبايد از 
  . مجموع فقرای روستايی در خوشه اول درآمدی قرار می گيرند

 ميليون نفری كه بانك مركزی برای 14اما آن چه كه واضح است، جمعيت فقرا در ايران از 
رفته است و اين سوال جدی از مركزآمار ايران و بانك مركزی  اعالم كرده بود، فراتر 86سال 

وجود دارد كه چگونه در شرايط حاضر مدعی كاھش مستمر ضريب جينی در چھار سال 
  گذشته ھستند؟

 چھل و ھفت ميليون نفر در ایران در زیر خط فقر زندگی می کنند
  

در حالی که کارشناسان :  دی اعالم داشت29 در تاریخ  نزدیک به الریجانیخبرآنالینسایت 
 ميليون نفر را در قالب 47اند، مرکز آمار   ھزار تومان برآورد کرده780خط فقر شھری را بيش از 

ترین اعالم مرکز آمار  مطابق تازه. ھزار تومان اعالم کرد780نفره دارای درآمد کمتر از 6خانوار 
این رقم .  تومان درآمد دارند300ھزار و  4 ميليون ایرانی به طور سرانه روزانه کمتر از 47ایران، 

درآمد خانواده شش :" نتيجه تازه ترین اظھارات ریيس مرکز آمار ایران است که گفته است
 473خانوار شش نفره ای که درآمدش بين .  ھزار تومان است473نفری در خوشه یک، کمتر از 

 30 در خوشه نخست حدود . ھزار تومان است در خوشه دو قرار می گيرد788ھزار تومان تا 
  ." ميليون و ششصد ھزار نفر قرار دارند17در خوشه دوم ھم . ميليون نفر قرار دارند

 تومان است و درآمد روزانه 600 ھزارو 2 ميليون نفر کمتر از 30بدین ترتيب درآمد روزانه حدود 
گونه نتيجه گرفت که می توان این .  تومان است300 ھزارو 4 ميليون نفر دیگر روزانه کمتر از 17
 17در این ميان .  تومان درآمد دارند 300 ھزارو 4 ھزار ایرانی روزانه کمتر از 600 ميليون و 47

  . تومان را دارند600ھزار و 2ميليون نفر حداکثر حق ھزینه کرد 
 و در آخرین آمار اعالمی در 85اعالم این آمار در شرایطی است که بانک مرکزی ایران در سال 

 ھزار تومان 300 نفره شھری را در ماه حدود 4ص خط فقر، خط فقر مطلق یک خانوار خصو
 ھزار 780اگر تازه ترین خط فقر برآورد شده از سوی کارشناسان مستقل مبنی بر . اعالم کرد

که از سوی بانک مرکزی تایيد ضمنی ( را کنار بگذاریم87 نفره در سال 5تومان برای خانورھای 
م اعالم مرکز آمار اعتراف تکان دھنده ای است به رشد جمعيت فقرا در باز ھ) شده است
  .جامعه ایران

 ھزار تومان 130 ھزار تومان به معنای درآمد ماھيانه 788نفره با درآمد ماھيانه 6چرا که خانوار 
  . ھزار تومان در ماه خواھد شد520 نفره معادل 4این درآمد برای خانوار . برای ھر فرد است

 را در محاسبات 87درصدی سال 25.4 و نرخ تورم 86درصدی سال 18.4گر نرخ تورم حال ا
 نفره که بانک 4افزایش ھزینه خانوارھای فقير وارد کنيم، بدون تردید خط فقر مطلق خانوار 

 ھزار تومان 500 به حدود 88 ھزار تومان اعالم کرده بود در سال 300 حدود 85مرکزی در سال 



 ھزار تومان 511لت ارتباط یک به یک نرخ تورم و خط فقر مطلق به بيش از رسيده است و در حا
  .رسيده است

 درصد در اثر اجرای قانون 10بدین ترتيب با یک شوک تورمی نه چندان شتابان و در حدود 
ھدفمند کردن یارانه ھا، تمام شھری ھای عضو خوشه یک و دو به جمع فقرا خواھند پيوست 

 حتی بخشی از حاضران در خوشه سوم را ھم بی نصيب نخواھد و دامنه خط فقر مطلق
  . گذاشت

حتی در ) برآوردھای کارشناسان مستقل(این بدان معناست که در بدبينانه ترین ترین حالت
حال حاضر نيز بخشی از خانوارھای شھری موجود در خوشه سومی که مرکز آمار ایران برآورد 

  .زندگی می کنند) 87 نفره در سال 5تومان برای خانوار  ھزار 780حدود (کرده نيز زیر خط فقر
در )  ھزار نفر107 ميليون 61(مطابق ادعای ریيس مرکز آمار ایران، دو سوم شرکت کنندگان

با این حال اگر فرض . طرح جمع آوری اطالعات اقتصادی خانوار را شھری ھا تشکيل می دھند
 130در این طرح بيش از )  ھزار نفر700 و  ميليون19(کنيم که تمام روستایيان شرکت کننده

 ميليون شھری در خوشه و اول و دوم قرار می 27ھزار تومان در روز درآمد ندارند، آن گاه حدود 
  .گيرند

 ميليون نفر شرکت نکرده در طرح جمع آوری اطالعات اقتصادی 12بدین ترتيب اگر فرض کنيم 
ند، ھمچنين با فرض این که روستایيان کم خانوارھا در خوشه ھای باالی درآمدی قرار گير

جمعيت تر ھمه در خوشه اول باشند تا شھر نشينان پرتعداد تر ھمه خوشه درآمدی باالتر را 
 ميليون ایرانی شھرنشين 10پر کرده باشند تا جمعيت فقرا کمتر شود، به طور قطع بيش از 

زیر خط فقر )  نفره6ای خانوار  ھزارتومان بر473درآمد ماھيانه کمتر از (حاضر در خوشه اول
 750 نفره کمتر از 6ھمچنين شھری ھای حاضر در خوشه دوم نيز که در بعد . مطلق قرار دارند

درآمد دارند زیر خط )  نفره4 ھزار تومان برای خانوار 500بر مبنای خط فقر مطلق ( ھزارتومان
  .فقر مطلق ھستند

 با فرض فقير نبودن روستایيان، تنھا در پس چندان بيراه نيست که جمعيت فقرای کشور را
 ميليون نفر است و در واقع بينانه ترین حالت کمتر 27قالب شھری ھا، در حال نزدیک شدن به 

  . ميليون نفر نيست20از 
 نفره روستایی در 5البته آخرین گزارش رسمی دولت نشان می دھد که خط فقرمطلق خانوار 

ده که در حال حاضر با تعدیل این رقم با رنخ تورم سال ھای  ھزار تومان بو113 ماھيانه 84سال 
بر این اساس مجموع .  ھزار تومان فراتر رفته باشد200اخير خط فقر مطلق روستایی نباید از 

  .فقرای روستایی در خوشه اول درآمدی قرار می گيرند
مرکزی برای سال  ميليون نفری که بانک 14اما آن چه که واضح است، جمعيت فقرا در ایران از 

 اعالم کرده بود، فراتر رفته است و این سوال جدی از مرکزآمار ایران و بانک مرکزی وجود 86
دارد که چگونه در شرایط حاضر مدعی کاھش مستمر ضریب جينی در چھار سال گذشته 

  ھستند؟ 

 ھاى خيابان آزادى  خواب يك شب در ميان كارتن

ديگر « : گويد مي:  نوشت 88 دی 29در تاریخ » يهتھ« سايت روشنگری به نقل از سایت  
بوى . نه دودى كه مال سوختن چوب باشد. دھد بوى دود مي» .سگى ھم نيست بغلش كنيم

سياھى روى آنھا از جنس . پيچد كنار آنھا بوى كاغذ سوخته در مخت مي. دود كاغذ و مقوا
  . روسياھى مقابل خانواده و شرم از خود نيست

كنند چه جور  ھايى كه اعالم مي ھاى ادارى و ورق شود، با كمى نامه  ميشب كه وقت خواب
كنند و براى اينكه گرما به ھمه جايشان  اى مورد نياز است، آتشى حقيرانه به پا مي منشي

فقط يك . گيرد كشند كه آتش ھم زير آن قرار مي برسد، رواندازشان را به شكلى روى خود مي
براى ھمين است كه بوى كاغذ سوخته . شان نكند  دود خفهكنند تا سوراخ كوچك درست مي

  . شان است شان رسيده و سياھى قسمتى جدانشدنى از زندگي به مغز استخوان
معنى ديگرى » گرما«واژه » ھا  خواب خيابان«براى اين :روزنامه تھران امروز در گزارشی نوشت

شود،   ھر جا آتشى روشن مي.كند با آن چيزى كه براى ديگران ھست، خيلى فرق مي. دارد
آتش آنھا را به صبح ديگرى . رسانند مانند حشرات بزرگ و سنگين آرام آرام خود را به آن مي

تواند فكر كند، از كشتن  شان كه ھنوز مي يكي. ھاى سرد زمستان رساند، در اين شب مي
  . اند ھاى ولگرد زنده مانده ھايشان با سگ خيلي. ھاى ولگرد ناراضى است سگ

ھاى نشئگى و خواب تلخ  بايد خودت ھم باور كنى كه با آنھا نقطه مشتركى داري، تا در ھذيان
بايد بگويى دنبال . خمارى و گرم شدن كنار آتش راھت بدھند، اما ھنوز وقت خواب نشده است

حاال متاع حشيش . ھا بخوابند گردى كه آنھا حاضرند براى رسيدن به آن كنار خيابان چيزى مي
با ترياك و حشيش كارت به خوابيدن زير سقف آسمان . اى دور براى آنھاست اك، خاطرهو تري
ھاى تھران به دنياى  خواب شان، راه ميانبر آسفالت كراك و ھروئين آن ھم تزريق. رسد نمي

  غيرواقعي، آنھاست كه براى رسيدن به آن از 
 آنھا را به ميان مانندى كه سر روياھاى داس. اند داشتند، گذشته ھر چه دوست مي



شوند  آنھا تنھايند اما براى فرار از خمارى و سرما، به ھم وصل مي. رساند زانوھايشان مي
اى  دھند ميان خودشان اگر تحفه ھا را راه مي وگرنه كسى را به كسى كارى نيست و غريبه

ز جمع اى كه گرما را ا براى جمع داشته باشي؛ چند نخ سيگار ارزان يا مقوا و جعبه شكسته
  . دور نكند

  سوز گداكش 
اش را  بيني تواند جلوى ريزش آب اما نمي. تواند چشمان خمارآلودش را باز كند مي. سرد است

. چسبد به ريش انبوه سياھش مايع لزج مي. كشد روى صورتش با پشت دست مي. بگيرد
توى ھاى  رود الى درخت انگار باد مي. در خودش مچاله شده از سرما. كشد خجالت مي

  . »سوز گداكش«: گويد مي. پيچد تا سردتر شود ترمينال غرب و در آن مي
بھانه جور كنى كه از اين خواب خمارى دردآور . فھمى بايد چيزى بگويى ھاى خيره مي از نگاه

حوصله  بي. شوى وقتى چند ساعت از زمان مصرف موادت بگذرد، خمار مي. بيدارش كردى
 35. است و بچه كرج» اصغر«اسمش . افتد ورتت راه ميھاى ص ھستى و آب از ھمه سوراخ

فندك . زند كه چرا به خاطر روشن كردن يك سيگار بيدارش كردند غر مي. دھد ساله نشان مي
  . ھا پالك تابلوى شناخت كراكي. آورد اى از جيبش درمي كوره

دازد كه به ان آورد و روى زانوھايش مي از كيسه پالستيكى كنار دستش يك كاپشن ديگر درمي
: شود منتظر جواب نمي» خيلى صدايم كردي؟... عجب خوابى بود«: گويد مي. اند لرزه افتاده

ھا كه ھفت جان دارند  آدميزاد از گربه... كنى اگر ھر شب در ھمين ھوا بخوابي، عادت مي«
  . »حال صد بار مرده بود ھم بيشتر جان دارد وگرنه اصغر بايد تابه

ام كه كنار  يك وقت فكر نكنى من بدبخت بيچاره«. ونيم است يك. پرسد مي. ساعت ندارد
  . »نه، من نادار نيستم، ناچارم. خوابم خيابون مي

قدمى كه  در دوازده. رود باال مي» انكار«اگر بپرسى معتادي، مثل ھمه معتادھا از ديوار بلند 
ك مرحله مھم دانسته ي» انكار«شوند، غلبه بر  با آن از شر مواد رھا مي» معتادان گمنام«

اما اين . در مقابل اعتياد خود است» عجز و ناتوانى«شود، مثل اولين قدم كه اعتراف به  مي
ھاى سياه اصغر كه در  از لب. زنند شان را فرياد مي كنند، عجز و ناتواني ھا اگر انكار مي آدم

 به صبح حواله كند، گدا نيست و حتى مقابل يك اسكناس دو ھزار توماني، مدام تاكيد مي
بار و بنديلش را به مقصد آن . دھم پولت را مي. دھد كه اگر بيايي، من ھمين جا ھستم مي

كشى توانا، جلوى  رود كه با ھمين اسكناس، مثل لوله مي. اندازد سوى اتوبان روى كولش مي
  . ھا را ببندد ريزش ھمه آب

   ھاى شھر ترين آدم طبقه فاصله طبقاتى در بي
ھاى شبانه را براى زنده ماندن تحمل  توانند مبارزه آيد كه اگر بيايد، نمي دشان نميبا اينكه در

شان را بگذارند توى  كنند از اينكه رھگذرى پولى جلويشان بيندازند و ته مانده ساندويج فالفل
شايد آنقدر كرخت و . كنند؛ درد حقارت شان، دردى احساس نمي ھاى سياه و دودگرفته دست
بالد، براى چند قطره تزريق  كه ته مانده ھر آن چيزى را كه يك مرد به آن ميحس شدند  بي

اگر مرد ديدي، «: گويد يكى شان مي. غرور، غيرت و خيلى چيزھاى ديگر. دھند كراك و دوا مي
  » ...خواھد سالم ما را برساني؛ چون حتما جراحى كرده نمي

كنى ھركس كه  شان بروى فكر مي  مياناگر تا پيش از آنكه به. اينجا ھم فاصله طبقاتى ھست
فھمى  كشد كه مي است، طولى نمي» كارتن خواب«جورد  ھا را مي لباس كثيف داشت و زباله

اينجا ھم تفاوت . گيرد سايه قوى قانون طبقاتي، ھمه را زير خود مي. ھا ھم نيست اين جوري
حتى پولدار و فقير ھم دارند كار، ديوانه و عاقل،  قديمى و تازه. قوى و ضعيف وجود دارد. ھست
  » .خوابى ھم معتاد و دزد و بدبخت نيست ھر كارتن«و البته 

» عليرضا«قبل از اينكه به داخل محوطه ترمينال وارد شويم، . بيشتر منظورش خودش است
. اين با ھمه فرق دارد«: ھا سروكار دارد، گفته بود خانمان ھاست با اين بي دارى كه سال دكه

رود  شويد يا مي ھا را مي روزھا اتوبوس. دزدد رج موادش را از صندوق صدقات نميمثل بقيه خ
اما . كشد سيگار ھم نمي. آورد كند و خرجش را درمي ھاى بيست ليترى آب پر مي دبه

  » .زمستان و تابستان. كند سال است كه توى ھمين ترمينال زندگى مي ھشت
روزى كه يك نوجوان . امه نامش چه بودهداند در شناسن اسمش چيز ديگرى است، كسى نمي

معرفى كرده و حاال ھمه به اين نام » ميشل«آيد، خودش را   ساله بوده و به اينجا مي18-20
گويند وقتى كه مسافرى خارجى در ترمينال به مشكلى  حتى مي. شناسندش مي
  . فرستند دنبال ميشل تا برايشان ترجمه كند خورد، ماموران كالنترى مي برمي

رمقى كه چند كارتن و جعبه ميوه در يكى از فضاھاى تاريك شمال ميدان  دورتر كنار آتش بي
بازى ھستند و انتظار  اند و در حال خودسازى و خون آزادى به وجود آورده چندتايى جمع شده

 اتاقك دورافتاده در گوشه ترمينال كه براى 3چند ھفته قبل، . كشند شان را مي رسيدن ساقي
جا مانده از آن كه با  ھاى به حاال در ويرانه. ناھى بوده لودر انداختند و خرابش كردندآنھا سرپ

آنھا . چند بلوك سيمانى ميز و صندلي، خانه شاھانه چند كارتن خواب معتاد شكل گرفته است
سرحالند و . كنند از بد روزگار و اينكه كى بودند و چى شدند سرايى مي ھستند كه افسانه

و آن يكى چند » با آدم كارى ندارند. گرمخانه خاوران خيلى خوبه«: له حرف دارندنشئه كه حوص
كند كه در گرمخانه ديگري، وسايلش كه در آن يك پالتوى  فحش نصيب زمين و زمان مي
  . پشمى بوده گم شده است



د اما ھمين چن. خواھند و زمانى براى بوروكراسى نامه مي. گذاريم وگو مي با مديران قرار گفت
اى  فقط ھزينه ساالنه«: ھا گفته بود خواب وقت قبل يكى از مديران مسئول ساماندھى كارتن

آورى و ساماندھى كارتن  ھاى جمع ھا الزم است، بر كل ھزينه كه براى درمان كارتن خواب
  » .اندازد ھاى تھران سايه مي خواب

آيد كسى در   كمتر پيش ميھا راه افتاده، ھر چه باشد حداقلش در اين چند ساله كه گرمخانه
كنيم ھنوز زنده  خوريم و احساس مي غذاى گرم مي«: به قول يكى شان. زمستان يخ بزند

  . »ھستيم
ھاى اين  ترين آدم آنھا مچاله شده. آيد از دور صداى اذان صبح مي. زند ھوا به گرگ و ميش مي

 ديگر را زنده به صبح زنند تا يك شب با صورت و دستانى سياه به ھر چيزى چنگ مي. شھرند
  ... شود، بغلش كنند حيف ديگر سگى ھم پيدا نمي. بخيه بزنند

  جھان نيوز: منبع

یک کارگر شھرداری اندیمشک به علت عدم دریافت حقوق  خودسوزی
   ماه١١به مدت 

مقابل فرمانداری  روز یکشنبه ھفته گذشته نورعلی اسدی از کارکنان شھرداری اندیمشک در
  قدام به خودسوزی نموداین شھرستان ا

  
اسدی، بيماری ھمسر نامبرده و نياز ایشان به معالجه و عدم دریافت  به گفته نزدیکان آقای
 ماه و ھمچنين عدم تمدید دفترچه ھای بيمه خانواده ١١بمدت حدود  حقوق از شھرداری
ين سازمان بيمه بعلت پرداخت نشدن حق بيمه از سوی شھرداری و ھمچن نامبرده از سوی

 .ناشی از عدم دریافت حقوق از جمله دالیل این اقدام ایشان بوده است دالیل و مشکالت دیگر
خبرنامه اميرکبير ھم اکنون از شرایط جسمانی این کارگر معترض پس از خودسوزی  به گزارش

  دقيقی در دست نيست اطالع

  متخصصان نفت به خارج مھاجرت
  

معاون وزیر نفت یکی از مھمترین چالشھای : نوشت  دی 29 در تاریخ  مھر حکومتیخبرگزاری
پيش روی توسعه صنعت نفت را بررسی وضعيت حقوقی و دریافت کارکنان صنعت نفت عنوان 

در حال حاضر صنعت نفت در دنيا یک بازار رقابتی بوده که باید با بازارھای مختلف : کرد و افزود
تمامی بازارھای دنيا مشخص شده دنيا رقابت کند و نرخ نيروی کار در این صنعت در 

جشن ساز با اشاره به اینکه اگر بازارھای خليج فارس، دریای شمال، اروپای غربی و .است
در ھر یک از : آمریکا را از نظر ميزان دریافت حقوق کارکنان مورد بررسی قرار دھيم تبيين کرد

ود دارد که ھم اکنون این بازارھا یک تعریف مشخص از ميزان حقوق و دریافتی کارکنان وج
 .ميزان دریافت حقوق کارکنان صنعت نفت ایران از تمامی این بازارھا کمتر است

 حلقه چاه را 20وی با اشاره به اینکه ھم اکنون ما در سطح صنعت نفت مدیریت و بھره برداری 
 ميليون 200به یک مھندس متخصص واگذار می کنيم متوسط ارزش مادی این چاھھا حدود 

اما حقوقی که ماھيانه به این مھندس تعلق می گيرد صدھا برابر کمتر :  است، ادامه داددالر
  .از ارزش کاری است که انجام می دھد
اگر وضعيت نظام حقوقی و دریافت کارکنان صنعت نفت : جشن ساز در پایان خاطر نشان کرد

ه خارج از کشور وجود به ھمين روال موجود ادامه یابد احتمال خروج برخی از این کارکنان ب
  .دارد

  روستاى اھواز در اعتراض به تامين نشدن آب 15تجمع ساكنان 

 15اى از ساكنان  معترضان كه عده:  آمده است 88 دی 29 در تاریخ فارسبه گزارش خبرگزاری 
ھاى مذكور ھستند، براى دومين روز متوالى است كه اعتراض خود را  روستا در دھستان
  . گذارند شدن آب با تجمع در مقابل استاندارى به نمايش مينسبت به تامين ن
ھا كه پيش  كنندگان در اين اعتراض، آب مورد نياز اراضى كشاورزى اين دھستان به گفته تجمع

شد، امسال اختصاص نيافته، اين در  از اين از كانال كوثر از طريق رودخانه كرخه تامين مي
  . ھا منعقد شده استحالى است كه قرارداد تامين آب با آن

شود و  به گفته آنان، اراضى اين منطقه زير كشت گندم و جو است و از طريق آبى تامين مي
  . ھاى اخير نيز تاثيرى بر تامين آب آنھا نداشته است بارندگي

در ھفته گذشته به مناسبت سفر ھيئت دولت به : به گزارش فارس، برخى از آنان تاكيد كردند
 كانال كوثر براى آبيارى اراضى اين منطقه گشوده شد، اما دوباره از اول خوزستان چھار روز

  . ھفته جارى اين كانال مسدود شده و اراضى آنان تشنه مانده است



ھاى بسيارى به كشاورزان  به گفته معترضان، خشكسالى چند سال اخير خسارت
  .ھاى اھواز وارد آورده است دھستان
 در خوزستاناعتراضی مردم یک دھستان تجمع 

 
ھاي الباجي،  اي از ساكنان دھستان عده:  دی نوشت29 در تاریخ خبرگزاری حکومتی ایسنا

بروايه و عچرش شھرستان اھواز در اعتراض به عدم تامين آب مورد نياز كشاورزي مقابل 
ھاي   روستا در دھستان15اي از ساكنان  معترضان كه عده.استانداري خوزستان تجمع كردند

ستند، براي دومين روز متوالي است كه اعتراض خود را نسبت به تامين نشدن آب با مذكور ھ
در ھفته گذشته به : برخي از آنان تاكيد كردند.گذارند تجمع در مقابل استانداري به نمايش مي

مناسبت سفر ھيئت دولت به خوزستان چھار روز كانال كوثر براي آبياري اراضي اين منطقه 
باره از اول ھفته جاري اين كانال مسدود شده و اراضي آنان تشنه مانده گشوده شد، اما دو

  .است

 کشور خروج کارکنان صنعت نفت به خارج از احتمال                  

:  جشن ساز،معاون وزیر نفت نوشت  در گزارشی به نقل از88 دی 29خبرگزاری مھر در تاریخ 
وی ھشدار .کارکنان صنعت نفت کمتر از سایر کشورھا حقوق دریافت می کنند  ھم اکنون” 

صورت عدم تامين مالی کارکنان، ممکن است بخشی از آنھا به دیگر کشورھا  داده که در
 ……کنند مھاجرت

اروپای غربی و  ای شمال،جشن ساز با اشاره به اینکه اگر بازارھای خليج فارس، دری..…
در ھر یک از : تبيين کرد آمریکا را از نظر ميزان دریافت حقوق کارکنان مورد بررسی قرار دھيم
وجود دارد که ھم اکنون  این بازارھا یک تعریف مشخص از ميزان حقوق و دریافتی کارکنان

 . استبازارھا کمتر ميزان دریافت حقوق کارکنان صنعت نفت ایران از تمامی این

 «رجايی شھيد" نفر از کارکنان يک شرکت در اسکله 160 اعتصاب

«  تن از کارکنان شرکت ١۶٠ از بندرعباس حاکيست؛ که بيش از 88 دی 29گزارش ھا در تاریخ 
ھيد رجايی اين بندر دست از کار کشيده از روز دوشنبه در اسکله ش» دريا پيوند امواج

کارکنان اين شرکت در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه حقوق آنان صورت گرفته  اعتصاب.اند
ھفته ھای اخير، گزارش ھای متعددی در مورد اعتصاب ھا و يا تجمع ھای صنفی  در.است

  .نتشار يافته استمناطق گوناگون ايران در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق شان ا کارگران

 وكار ھاي رفاه  ادغام وزارتخانه
عضو كميسيون :   آمده است  88 دی 29 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 

بحث ادغام وزارت رفاه و تامين اجتماعي با وزارت كار در مجلس مطرح : اجتماعي مجلس گفت
  . است

فعال اين طرح به صحن علني مجلس نيامده : زودوگو با خبرنگار ايلنا اف داريوش قنبري درگفت
  . است

وزارت رفاه  :نماينده مردم ايالم در مجلس ادغام وزارت رفاه و كار را جدي ارزيابي كردوگفت
  . خاصيت خود را از دست داده كه مقصر نيز دولت است

د كه از كن ھاي زيرمجموعه وزارت رفاه را آن قدر قوي مي وقتي دولت سازمان: وي تصريح كرد
وزير مقتدرتر باشند معلوم است كه فلسفه وجودي وزارت رفاه و تامين اجتماعي از بين 

  . رود مي
 پايان پيام

  پایان اعتصاب کارگران ذوب آھن اصفھان
 دی ماه در حالی که اعتصاب رانندگان 29روز سه شنبه فعاالن کارگری از ایران به تاریخ 

ب آھن اصفھان وارد چھارمين روز خود شده بود کاميون شرکت احياگستران اسپادان ذو
آقایان وکيلی مدیر حراست ميرلوحی ریيس انتظامات و کریمی از دیسپاچرکل ذوب آھن به 

ميان رانندگان آمدند و قول دادند که حقوق آبان در چھارشنبه و حقوق آذرماه در شنبه ھفته 
 با ذوب آھن  ان به قرارداد مستقيمدر مورد تبدیل وضعيت قرارداد رانندگ. آینده پرداخت شود

  .نيز قول پيگيری داده شد
بعد از صحبت این مسئوالن رانندگان از شيفت عصرکاری سه شنبه کار خود را از سر 

  .گرفتند و در صبح چھارشنبه حقوق ھر دوماه پرداخت گردید
قسمت در تحولی دیگر در روز سه شنبه رانندگان ليفتراک و لودر شرکت رسول ماشين در 

 ذوب آھن برای چندین ساعت دست به اعتصاب زدند که با حضور مسئوالن 600موسوم به 
 .شرکت وقول پرداخت حقوق آبان ماه تا آخر ھمين ھفته رانندگان بر سر کار باز گشتند

http://weblagrahekargar.wordpress.com/2010/01/19/765-3/
http://weblagrahekargar.wordpress.com/2010/01/19/160/


  پایان اعتصاب کارگران ذوب آھن اصفھان
حالی که اعتصاب  دی ماه در 29روز سه شنبه فعالين کارگری از ایران گزارش کردند ؛ 

رانندگان کاميون شرکت احياگستران اسپادان ذوب آھن اصفھان وارد چھارمين روز خود شده 
بود آقایان وکيلی مدیر حراست ميرلوحی ریيس انتظامات و کریمی از دیسپاچرکل ذوب آھن 

به ميان رانندگان آمدند و قول دادند که حقوق آبان در چھارشنبه و حقوق آذرماه در شنبه 
 با  در مورد تبدیل وضعيت قرارداد رانندگان به قرارداد مستقيم. ھفته آینده پرداخت شود

  .ذوب آھن نيز قول پيگيری داده شد
بعد از صحبت این مسئوالن رانندگان از شيفت عصرکاری سه شنبه کار خود را از سر 

  .گرفتند و در صبح چھارشنبه حقوق ھر دوماه پرداخت گردید
ر روز سه شنبه رانندگان ليفتراک و لودر شرکت رسول ماشين در قسمت در تحولی دیگر د

 ذوب آھن برای چندین ساعت دست به اعتصاب زدند که با حضور مسئوالن 600موسوم به 
  .شرکت وقول پرداخت حقوق آبان ماه تا آخر ھمين ھفته رانندگان بر سر کار باز گشتند

 40افزايش / آلودگی ھوا ھزار تھرانى بر اثر6 تا 5فوت ساالنه بين  
   درصدی ميزان موارد سقط جنين در نقاط آلوده تھران

ماه اول امسال 9در :   آمده است  88 دی 29 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
ايم كه اين  يك روز بسيار ناسالم و يك روز ھشدار در زمينه آلودگى ھوا داشته  روز ناسالم، 34

دگى تفاوت چندانى با مدت مشابه سال قبل ندارد و اين خبر از نظر معاون تعداد روز آلو
تواند بگويد در دو سه سال گذشته روند  سازمان حفاظت محيط زيست خوب است چراكه مي

  ! آلودگى ھوا در تھران صعودى نبوده و رشد آن متوقف شده است
مشكالت فنى در توليد خودروھا زنى بر سر حل  به گزارش خبرنگار ايلنا، به نظر مى رسد چانه

ھاى داخلى در مسئوالن از اعالم اولتيماتوم پليس به صنايع خودروساز تا عدم  و موتورسيكلت
پاسخگويى مناسب ھمچنان پابرجاست و كسى به فكر سالمت مردم نيست،طبق آمار 

خود را  ميليون نفر در اثر آلودگی ھوا در سطح جھان جان 3سازمان جھانی بھداشت، ساالنه 
  . دھند از دست مي

  ھا ھا براى رعايت استاندارد الزام رويايى خودروسازان و موتورسكلت
علت افزايش مونواكسيد كربن در كشور تردد -معاون سازمان حفاظت محيط زيست - اصيليان 

كربن در كشور استفاده از گازوئيل غيراستاندارد  اكسيد خودروھاى غيراستاندارد و افزايش دي
ھا از   موتورسيكلت :گويد ھا در كشور مي داند و در مورد وضعيت موتورسيكلت ر ميدر كشو

 نيز 89اند استاندارد يورو يك را رعايت كنند و از ابتداى سال  ابتداى امسال مجبور شده
سازان  اگر موتورسيكلت. كنيم مي2سازان را موظف به رعايت استانداردھاى يورو  موتورسيكلت

 به آنھا داده نشده و  را رعايت كنند اجازه ساخت موتورسيكلت2د يورو نتوانند استاندار
  . شود گذارى نمي ھاى آنھا شماره موتورسيكلت

كننده تكنولوژى   چون ما مصرف وى ھمچنين در رابطه با استاندارد خودروھا در ايران گفته
 يورو پنج را در توانيم به خودروسازھا بگوييم كه حتما بايداستاندارد وارداتى ھستيم نمي

زيست با وزارت  ساخت خودرو رعايت كنند بنابراين براساس توافقاتى كه بين سازمان محيط
.  خودروسازھا بايد استاندارد يورو سه را پاس كنند89صنايع صورت گرفته است از ابتداى سال 

كس شوخى ندارد و در صورتى اين استاندارد رعايت  زيست با ھيچ سازمان حفاظت محيط
  . كنيم نشود توليد را متوقف مي

 مى   مشاور محيط زيست معاون ترافيك شھردار تھران -اين در حالى است كه وحيد نوروزى
کند، ارتباط   جاست که خودروسازان با نھادى که استاندارد را برايش صادر مي مشکل اين: گويد

کنند و  ودرو وارد بازار ميمعقولى ندارند و در واقع کارخانجات خودروسازى به صورت انحصارى خ
زيست به سازمان گسترش و نوسازى  وظايف نظارتى ھم از سوى سازمان حفاظت از محيط

  . صنايع به نمايندگى از توليدکنندگان خودرو تفويض شده است
وى با اشاره به اينكه برنامه جامع كاھش آلودگى ھواى تھران كه امسال سال آخر خود را 

دھد كه اكنون كه سال  ه تصويب دولت و مجلس نرسيده پيشنھاد ميكند ھيچگاه ب سپرى مي
آلودگى .آخر اين برنامه ده ساله است ھمگان بايد بنشينند و يك برنامه جامع جديد بنويسند

كشد و اين يك واقعيت است و نبايد در اين زمينه تعارف كنيم،ھرسال  ھا را مي ھوا انسان
يابد و نياز است دادستان كل كشور بر  ھوا افزايش ميتعداد مرگ و ميرھاى ناشى از آلودگى 
  . موضوعات كاھش آلودگى ھوا نظارت كند

   ھزار تھرانى بر اثر آلودگی ھوا 6 تا 5فوت ساالنه بين 
 متخصص بھداشت محيط و آلودگی ھوا و عضو ھيات علمی دانشگاه علوم -سعيد متصدی

ردرد، سرگيجه،سوزش چشم، بی پزشکی شھيد بھشتی نيز در اين باره گفته است كه س
حوصلگی از جمله عوارض خفيف آلودگی ھواست که در ھمه افراد ديده می شود و البته 

ھای خاص از جمله بيماران، کودکان و سالمندان بيش از ھمه تحت تاثير اين عوارض  گروه
  . ھستند

ھزار نفر بر اثر  6 تا 5بر اساس اطالعات موجود به طور کلی ساالنه بين : وی ادامه مى دھد



ھا به علت  دھند که بيشتر اين مرگ آلودگی ھوا در شھر تھران جان خود را از دست مي
  . آلودگی ھوا در روزھايی است که در وضعيت ھشدار يا اضطرار قرار دارد

  ھاى جنينى بر اثرآلودگى ھوا  اريافزايش ناھنج
ھاى اخير بر سالمت  بق بررسيشود بلكه ط اثرات مضر آلودگى ھوا تنھا به اينجا ختم نمي

  گذارد، دکتر  جنين نيز اثرات سوء برجاى مي
دھد كه مواجه شدن با   در اين باره ھشدار مي- متخصص زنان و مامايى -ابولفضل مھدى زاده 

ھاى قلبى و يک  ھا و نارسايي ھواى آلوده به خصوص در ماه اول باردارى احتمال بروز بيماري
  . دھد ھاى اندامى را در جنين افزايش مي ھنجاريھا و نا مجموعه بيماري
 حاملگي، مغز جنين شروع به رشد و 12 تا 8ھاى  با توجه به اينکه در ھفته: وى گفته است

ھاى مغزى جنين تاثير بگذارد،بھتر  تواند در توانايي کند و اختالل در رشد آن مي گيرى مي شکل
  . مادران در معرض ھواى آلوده قرار نگيرند

 -مال بروز صدمات جنين تا آنجا مشھود و ھشدار برانگيز شده كه مرضيه وحيد دستجردى احت
دانيم آلودگى ھوا بر سالمتى افراد اثر  در عين حال كه مي وزير بھداشت به ايلنا گفته است كه 

مضر دارد اما حتما بررسى تاثيرات آلودگى بر جنين نياز به پژوھش دارد به ھمين دليل كادرى 
  . كنند شكان و متخصصان زنان به صورت دقيق و علمى بر اين مسئله تحقيق را آغاز مياز پز

ھا را  دانيم بخشى از آزمايشات و اعالم شاخص ما وظيفه خودمان مي: وى ادامه مى دھد
بازگو كنيم اما اقدامات اجرايى براى مبارزه با آلودگى مربوط به ستادى متشكل از 

 وزارت صنايع، وزارت نفع و شھردارى است بنابراين بايد اقدام اجرايى ھاى مرتبط مانند وزارتخانه
ھاى صنعتى انجام شود ما نيز كه مسئول سالمتى ھستيم مسائل را در اين  توسط وزارتخانه

  . كنيم ارتباط پيگيرى مي
  موارد فوتى از سوى وزارت بھداشت عدم اعالم 

كند كه سال  ھا مي ز اعالم آمارھا و شاخصنژاد خبر ا در حالى وزير بھداشت دوره دھم احمدي
گذشته در زمان كامران باقرى لنكرانى و ھمزمان با بحران آلودگى ھواى تھران كه منجر به 

روزھا  تلفات بسيارى شد، وزارت بھداشت از اعالم آمار صرفه نظر كرد درحالى كه در ھمان
  . ست قلبی خبر داده بودند درصدی مرگ ناشی از اي15مسئوالن شھردارى تھران ازافزايش 

 تھرانی در ھمان 89زھرا نيز اعالم كرد  اين اختالف نظر تا آنجا پيش رفت كه سازمان بھشت
زمان به دليل ايست قلبی فوت کرده بودند و در پی اعالم اين آمار بود که مشاور شھردار تھران 

ھای پژوھشی  عاليتدر امور محيط زيست ضمن درخواست از وزارت بھداشت مبنی بر انجام ف
ھای بر اثر آلودگی ھوا اعالم کرد که شھرداری آماده ھرگونه  به منظور تعيين درصد سکته

ھمکاری با اين وزارتخانه است؛ اما وزارت بھداشت در واکنش به اين موضوع شھرداری را در 
  . مردجايگاه اعالم اين آمار ندانست و پزشکی قانونی را مسئول اعالم اين گونه آمار برش

  د سقط جنين در نقاط آلوده تھران  درصدی ميزان موار40افزايش 
ھا است؛  ھاى علمى انجام شده سکته قلبی نخستين عامل مرگ و مير تھراني طبق بررسي

ھا بر اثر آلودگی ھوا اتفاق افتاده موضوعی است که  اما اينکه چند درصد از اين سکته
رت بھداشت تاکنون به آن نپرداخته است؛ ھرچند شھرداری تھران سال گذشته معتقد بود وزا

 درصدی ميزان موارد سقط جنين در نقاط آلوده تھران 40كه شھرداری تھران مبنی بر افزايش 
 متبوع تاکيد کرده و  ھا در وزارتخانه کرده بود، وزارت بھداشت به در دست اجرا بودن اين بررسي

ھای عمر از دست  ل از موارد مرگ و مير و سالياد آور شده بود که به زودی نتايج نھايی حاص
كند، اتفاقی که  رفته ناشی از آلودگی ھوا برای تھران و تعدادی از شھرھای ديگر را اعالم مي

ھنوز رخ نداده است و بايد اميدوار بود كه با پيشنھاد وزير بھداشت فعلى گروه پزشكى 
  . تشكيل شود و در اين زمينه كارى انجام شود

  تر شده است   سال کوتاه5ھا،  انيآلودگی ھوا، عمر تھربه علت 
ھای ناشی از آلودگی ھوا  بر طبق برآورد بانک جھاني، ارزش اقتصادی تلفات جانی و خسارت

 ميليارد دالر است و در آمار ديگري، گفته شده به علت آلودگی 1/ 8در ايران، ساالنه بيش از 
ھای شھر  و در جاى ديگر آمده كه ميزان آالينده. استتر شده  سال کوتاه5ھا،  ھوا، عمر تھراني

 روز ھوای ناسالم در تھران 125 برابر استاندارد جھانی است و سال گذشته 5/2تھران حدوداً 
 روز 100وجود داشت و اين در حالی است که براساس استاندارھای جھانی حد قابل تحمل 

  . شود دھنده مي شدار روز وضعيت ھ300 تا 200است که در صورت رسيدن به 
   ايران در ميان كشورھاى آلوده 17رتبه 

ھای ريوي، کم ھوشی کودکان، کاھش بازده فکری و کاری افراد  مرگ و مير، بروز بيماري
ھای   ھای عصبی و خستگی جسمی و روحي، سقط جنين و ھمچنين ھزينه جامعه، تنش

شھرھای  يانبار آلودگی ھوا در کالنناشی از درمان و بھبود بيماران، تنھا بخشی از اثرات ز
شھرھايى كه براساس آخرين آمارھای جھانی از نظر آلودگى ھوا بررسى  جھان است، كالن

  .  را از نظر آلودگی ھوا دارد17کشور، ايران رديف 133اند ايران در ميان  شده
  خورد   آلودگی ھواى تھران خاك ميطرح جامع کاھش

 درصد ٨٠كه خودروھا و کارخانجات صنعتی حاشيه تھران عامل بر اثر اعالم برخی کارشناسان 
آلودگی اين شھر ھستند و اعالم تلفات جانى آلودگي، برای حل اين معضل ھميشگی در 

برنامه جامع آلودگی ھوای «ای با عنوان   تصميم گرفت برنامه79شھر تھران دولت در سال 



 سال کيفيت ھوای پايتخت به 10ف مدت را به اجرا در آورد که بر اساس آن بايد ظر» تھران
  . شرايط قابل تنفس و سالم می رسيد

دھد وضعيت  ھا نشان مي البته اين برنامه ھيچگاه مطابق برنامه پيش نرفت و حتی گزارش
ھای  ھمزمان گزارش. ھوای تھران در آستانه پايان يافتن اين برنامه بدتر از قبل نيز شده است

ه اين برنامه حتی به صورت کامل نيز تدوين نشده و ھنوز بندھايی ديگری حکايت از آن دارد ک
به ھمين دليل مشاور . از آن در انتظار تصويب دولت به سر برده و ھمچنان خاک می خورد

 5مند بوده و  اى جديد كه قانون محيط زيست معاون ترافيك شھردار تھران خبر از تدوين برنامه
  . دھد ساله تدوين شود خبر مي

 بايد ديد كه سرانجام طرح جامع کاھش الودگی ھواى تھران به كجا مى رسد؟ وضعيت حال
سالمت كودكان، سالمندان و زنان باردار، بيماران قلبى و ريوى چه مى شود؟ چراكه خارج از 

ھا در ھفته ھواى پاك و استفاده نمادين مسئوالن از  ھا و برگزارى ھمايش ھا و بيانيه زني گمانه
و نقل عمومي، به تازگي، محققان دانشگاه ھاروارد، با ھمکاری محققان وسايل حمل 

دھد با کم کردن آلودگی ھوای  اند که نشان مي ای را چاپ کرده دانشگاه بريگام، نتايج مطالعه
  .  ماه به عمر افراد اضافه کرد5توان تا  شھرھای صنعتي، مي

    مرضيه سعادت: گزارش

  ندارد اتژيي اجتماعي ھيچ استر سازمان تامين
طبق نظررئيس مجلس كه : گفت گذاري شوراي عالي تامين اجتماعي كارگروه سرمايه رئيس
در تناقض با  است اساسنامه سازمان تامين اجتماعي جمھوراعالم شده رئيس كتبي به صورت به

  . كشوراست و بايداصالح شود قوانين
اجتماعي مطابق با قانون  ح اساسنامه تامينوگو باخبرنگارايلنا با تاكيد براصال اميردادخواه درگفت

 ميليون نفر درصندوق تامين 30عضويت  با توجه به: كرد نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي تصريح
  . كه وزيررفاه به عنوان نماينده دولت براين صندوق نظارت داشته باشد اجتماعي بھتراست

طبق قانون نظام جامع، وزيررفاه رئيس : تگف تامين اجتماعي كارفرمايان درشوراي عالي نماينده
 عضو اين شورا نيز از اختيارات وزيررفاه 7تامين اجتماعي است و اختيار تعيين  شوراي عالي

  . است
دادخواه خواستارحضور نمايندگان قوه قضائيه و قوه مقننه درشوراي عالي تامين اجتماعي 

كندشورا ازجامعيت بيشتري  رامنصوباگروزيررفاه نمايندگاني از سايرقوا درشو: شدوافزود
  . شود برخوردارمي
كارفرمايي با اشاره به وجود اشكال درتعريف و تركيب ھيات مديره و مدير عامل  اين مقام

مدير عامل بايد عضو ھيات مديره باشد : سازمان تامين اجتماعي درقانون نظام جامع،گفت
ھاي  گيري مديرعامل درجريان تصميم دكهشو كار باعث مي رئيس ھيات مديره، بنابراين اين نه

  . ھيات مديره قرارگيردوبتواندوظايف خودرا بھترانجام دھد
  سازمان ھيچ استراتژي ندارد 

درست و قانوني با ھيات مديره  تعامل كه مديرعامل سازمان تامين اجتماعي وي با تاكيد براين
  . شي سازمان ھيچ استراتژي نداردھاي فرساي درگيري  دليل اين به: ندارد، افزود اين سازمان

 تامين اجتماعي،   ھزار ميليارد توماني دولت به سازمان18دادخواه با اذعان به بدھي 
گوييم بلكه سازمان حسابرسي كه وابسته به وزارت اقتصاد و  اين عدد را ما نمي: اظھارداشت

  . است كرده دارايي است اين عددرا اعالم
  كمك سازمان بيايند و مجلس سريعا به  بايددولت
و مجلس  بايددولت: كرد اجتماعي خاطرنشان تامين گذاري شوراي عالي كارگروه سرمايه رئيس

 ميليون بيمه 30اي براي  كننده آينده اميدوار سريعا به كمك سازمان بيايند در غير اين صورت
  . شده اين سازمان متصور نيست

كل كشور بھاي الزم به پرداخت 1389دجه سال من اطالع دارم دربو كه گونه آن: گفت دادخواه
رسد  ھاي دولت به سازمان تامين اجتماعي داده نشده است بنابراين به نظر مي بدھي

  . تحقيق و تفحص از اين سازمان واجب است و بايد ھرچه سريعتردردستوركار مجلس قرارگيرد
شدگان و بازنشستگان  حاضربيمه كه در حال عضو شوراي عالي تامين اجتماعي با بيان اين

 30كه  آيا درست است كسي: اند، افزود سازمان تامين اجتماعي دچار تشويش ذھني شده
  .  است با نگراني مواجه شود سال حق بيمه به سازمان پرداخت كرده

 ھزار 84) شستا(گذاري تامين اجتماعي كه ارزش روز سھام شركت سرمايه دادخواه با بيان اين
درمناظره ذبيحي و جعفرزاده اطالعات درستي درباره شستا به مردم : فتميلياردلایر است،گ

  . داده نشد
اي داراي راھبرد  گذاري شوراي عالي تامين اجتماعي، شستا را مجموعه سرمايه كميته رئيس
 ميليارد 574 ھزار و 10 آن 87 ميليارد لایر و سود سال 7285 آن 86سود سال : وافزود دانست

 به تامين اجتماعي 87 ميليارد تومان از سود سال 400 تا امروز بالغ بر لایر بوده است كه
  . پرداخت شده است
   ميليون تومان 90 نفره شستا در سال گذشته 5پاداش ھيات مديره 



 ميليون تومان 90 نفره شستا را در سال گذشته 5كارفرمايي پاداش ھيات مديره  اين مقام
  . ورت كامل پرداخت نشده استص اين مبلغ ھنوز به: كردوگفت عنوان

كه ھيات مديره و مدير عامل سازمان تامين اجتماعي در ارائه بودجه  به اين دادخواه با اشاره
ماه اين  قرار است تا پايان دي: اند، افزود  اين سازمان به شوراي عالي تاخيركرده89سال 

شدگان  زيان به بيمه باعثكار  بودجه ارائه شود وگرنه بررسي بودجه دقيق نخواھد بودكه اين
  . شود مي

خواستارتعيين تكليف مديريت سازمان از سوي  عضو شوراي عالي تامين اجتماعي
كارگروبازنشسته است بنابراين   ميليون30ادامه روند فعلي ضربه به : جمھور شدوافزود رئيس

  . كند تواند به بھبود اموركمك تعيين تكليف مديريت مي
كه از مھرماه سال جاري جلسات شوراي عالي تامين اجتماعي  ايندادخواه با اشاره به 

ھر ماه اين جلسات تشكيل  طبق قانون بايد شنبه اول: كرد تشكيل نشده است، خاطر نشان
  . شود

 ميليارد تومان كسري بودجه مواجه 3500كه تامين اجتماعي در سال جاري با  او با تاكيدبراين
  . ين مشكل انجام شودبايد فكري به حال ا: است، افزود

دادخواه در پاسخ به اين سئوال كه كسري بودجه در شرايطي كه ذبيحي مدعي است كه اين 
بردند دليل  اگر اين سازمان را به راه غلط مي: سازمان ثروتمند است چه معنايي دارد، افزود

ريف و برفقر تامين اجتماعي نيست بنابراين بايد ساختار درستي براي تامين اجتماعي تع
  . كرد مديريت درستي را برآن حاكم

  پايان پيام
  در اسکله بندر عباسکارگران بندراعتصاب 

 تن از کارکنان ١۶٠گزارش ھا از بندرعباس حاکيست که بيش از : اعالم داشت رادیو فردا 
از روز دوشنبه در اسکله شھيد رجايی اين بندر دست از کار » پيوند امواج دريا » شرکت
 اعتصاب کارکنان اين شرکت در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه حقوق آنان صورت.اند کشيده

 در ھفته ھای اخير، گزارش ھای متعددی در مورد اعتصاب ھا و يا تجمع ھای.گرفته است
 صنفی کارگران مناطق گوناگون ايران در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق شان انتشار يافته

 .است
 

 تفاوت ھستند  بيمسوالن نسبت به بيكاري
نماينده ولي فقيه در :   آمده است  88 دی 30 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 

نورآباد دلفان با تاكيد بر اينكه درحال حاضر بيكاري و بحران صنايع در اين منطقه بيداد 
ي بدون اين منطقه از نظر سطح بي سوادي، ضعف جاده و مخابرات، روستاھا: كند،گفت مي

  . برق، كمبود اماكن مذھبي و سوء مديريت درسطح كشورباالترين رتبه را دارد
وگو با ايلنا با اعالم اينكه به عنوان نماينده  االسالم سيد حسين حسيني نوري در گفت حجت

ولي فقيه در منطقه و يك روحاني مورد اعتماد مردم، موظف ھستم مسايل و مشكالت را 
طور كه استان لرستان از لحاظ بيكاري رتبه اول را در كشور دارد، نورآباد  ھمان: بازگو كنم،گفت

  . دلفان نيز از لحاظ بيكاري رتبه اول را در سطح استان دارد
اشتغال در حوزه : وي با اعالم اينكه براي اثبات يك ادعا بايد داليل منطقي ارائه شود،گفت

  . كنيم مورد ھر يك اعالم وضعيت ميدھد بنابراين به تفكيك در صنعت و كشاورزي رخ مي
گونه امكانات صنعتي يا كارخانه كه  امام جمعه نورآباد دلفان با تاكيد بر اينكه دراين منطقه ھيچ

دراين منطقه يك شھرك صنعتي به نام : است،گفت مشكالت اشتغال را رفع كند ايجاد نشده
 كارخانه اين 17آور اين است كه   كارخانه دارد اما تاسف19علي ميرزايي وجود دارد كه تنھا 

اي ھم  كارخانه  كارخانه ديگر نيز در حال بحران ھستند و ھيچ2شھرك صنعتي تعطيل است و 
  . در حال احداث نيست

دلفان نورآباد : وي با اعالم اينكه خشكسالي باعث بحران دركشاورزي شده است،گفت
 توسعه كشاورزي نشده و كشاورزي، دامپروري است اما ھيچ اقدامي براي اي منطقه
  . رود ھاي شغلي بسياري در حوزه كشاورزي به سوي نابودي مي فرصت

: زده تبديل شده است گفت اي بحران حسيني با اظھار تاسف از اينكه نورآباد دلفان به منطقه
ھاي آخر كشور را داشته باشد، در  كشاورزي و صنعت و اشتغال، رتبه اي در بخش اگر منطقه
ياد و خودكشي رتبه اول را خواھد داشت و اين باليي است كه بر سرنورآباد دلفان زمينه اعت
  . آمده است

آيا وظيفه من اين : ازمراجعات مكرر مردم به نماينده ولي فقيه درنورآباد دلفان خبر دادوگفت وي
است كه مردم را به سكوت و تحمل و پذيرفتن شرايط فعلي كه ناشي از ناكارآمدي مسئووالن 

نطقه است دعوت كنم يا وظيفه دارم كه مسووالن را مورد بازخواست قرار دھم و از مقامات م
  . شان تجديدنظركنند جمھور بخواھم نسبت به زيرمجموعه باالتر از جمله وزرا و شخص رئيس

امام جمعه نورآباد دلفان با اعالم اينكه كافي است سر راه جاده بايستيد وآمار بيكاراني كه 
كه زن و  مردي: روند را از خودشان بپرسيد،گفت كار به شھرھاي ديگر مي اكردنبراي پيد

رود  كند و براي پيدا كردن لقمه ناني به دورترين نقاط كشور مي فرزندش را به امان خدا رھا مي



  . آيا تبعات ندارد
 تھران باره از نورآباد دلفان به جواني كه يك: وي از تھاجم فرھنگي در سطح كشورخبر دادوگفت

اش  رود آيا باز ھم به ھمان اصول خانوادگي و بافت بومي منطقه شھرھاي ديگر مي يا كالن
  . شود پايبنداست يا به موجودي سرگردان بين فرھنگ بومي و فرھنگ شھري تبديل مي

ھاي  بارھا طي نشست: ايد،گفت وي در پاسخ به اينكه آيا مشكالت را با مسووالن مطرح كرده
دھند و  ايم اما ترتيب اثر نمي والن استان و شھر مشكالت را مطرح كردهمتعدد با مسو

  . گردندكه به فكر محروميت مردم نيستند دانيم آقايان دنبال چه مي نمي
جمھور  ايم تا رئيس ھا آمده اكنون به سراغ رسانه:نماينده ولي فقيه در نورآباد دلفان تاكيدكرد
جمھور بدانند مسووالن  ا اطمينان داريم كه اگر رئيسعدالت محور و وزراي ايشان بشنوند زير

  . كنند تحمل نخواھدكرد استاني چگونه با مردم رفتار مي
  پايان پيام

 اعتصاب رانندگان کاميون ھای کارخانه ذوب آھن 
  

کارخانه ذوب آھن را در  شرکت کاميون ھای متعلق به :  خبر رسيد ایرانی کارگراز فعاالن 
اعتصاب رانندگان این . دھد  حمل و نقل غير ریلی کارخانه را انجام میاجاره دارد وتمامی

در برابر فرمانداری شھرستان  شرکت در ادامه اعتصاب آبان ماه است که به راھپيمایی وتجمع
آذر ماه خود را دریافت نکرده اند  رانندگان شرکت ھنوز حقوق آبان و. لنجان نيز کشيده شد

  .اش از کارخانه عنوان می کند ا دریافت نکردن مطالباتوشرکت نيز علت این تاخير ر
 

خود حاضر شدند نماینده شر کت اعالم   دی ماه پس از آنکه رانندگان در محل کار26روز شنبه 
مبنی بر این که شرکت مطالبات اش را از  کرد که یکی از رانندگان به خاطر ایجاد شایعه ای

شایعه ای که موجب نارضایتی واعتراض ونيز  می شودکارخانه دریافت کرده است از کار اخراج 
اعتراض به این حکم دست از کار کشيدند ودر  رانندگان در. تھدید شرکت به اعتصاب شده بود

ميان کارگران آمد و خواستار ازسرگيری کار شد  پی آن یکی از مسئوالن حراست ذوب آھن به
 از رانندگان باعث مشاجره شدید مسئول اخراج یکی موضوع. که با مخالفت رانندگان روبرو شد

اسپادان شد و مسئول حراست اعالم کرد که شرکت  حراست با نماینده شرکت احياگستران
رانندگان را ندارد با این ھمه رانندگان خواستار پرداخت  به ھيچ وجه حق اخراج ھيچ یک از
  .اعتصاب شان ادامه دادند حقوق عقب مانده خود شدند وبه

 
شيفت کاری صبح عصر و شب ادامه   دی ماه اعتصاب در سه28نبه تا امروز دوشنبه از روز ش

کاميون شخصی را برای انجام کار به  45دارد به طوری که شرکت احيا گستران مجبور شده 
نياید پيش بينی می شود در صورت ادامه  خدمت بگيرد تا توقفی در حمل ونقل کارخانه پيش

با شرکت یاد شده لغو کند وقرارداد رانندگان را  وب آھن قراردادش رااعتصاب رانندگان کارخانه ذ
  .به قرارداد مستقيم تبدیل کند

   برابر شده6/2 سال گذشته، 40نرخ بيكارى زنان ايرانى در                
 است 

دھد اگر  ھا نشان مي آخرين بررسي:  خبر داده است 88 دی 30خبرگزاری زنان ايران در تاریخ 
 تغيير چندانى 1385 تا 1345ھاى   دوره چھل ساله بين سال رخ بيكارى مردان طى يكچه ن

  . اما نرخ بيكارى زنان در اين دوره به حدود سه برابر افزايش يافته است نداشته، 
 درصد بوده كه پس از آن در 3/9، نرخ بيكارى مردان 1345دھد در سال  آمار موجود نشان مي

اما در سال   درصد افزايش يافته، 9/12 با 1365ين ميزان خود در سال ھاى آمارى به بيشتر دھه
 درصد رسيده كه در مقايسه با عدد مشابه چھل سال پيش از آن، تنھا 8/10 اين رقم به 1385

  .  رصد تفاوت دارد5/1
 درصد بوده، اين رقم در 7/8 معادل 1345كه نرخ بيكارى زنان در سال  از سوى ديگر با وجود اين

 رسيده و در نھايت با اندكى كاھش، 1365 درصد در سال 4/25شترين افزايش خود به عدد بي
 برابرى طى اين 2.6 ثبت شده است كه از افزايش 1385 درصد براى آن در سال 3/23عدد 

  . مدت حكايت دارد
ھمچنين نسبت نرخ بيكارى زنان به مردان در اين مدت تقريبا ھمواره افزايشى بوده، به طورى 

  .  رسيده است1385 در 2/2 به عدد 1345 در سال 9/0كه از عدد 
 ميزان رشد ساالنه جمعيت بيكار منفى دو ثبت شده، اما در 1375اگر چه در سرشمارى سال 

بقيه موارد اين عدد ھمواره مثبت بوده و ميزان رشد ساالنه جمعيت بيكاران در سال پايانى اين 
  .است درصد رسيده 1/12بررسى آماري، به 

 بدون شرح 
 كارگران حداقل و حداكثر عيدي



ھاي  معاون اموراستان:   آمده است  88 دی 30 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
 و عرف  كه به قانون كارگران براساس مصوبه شوراي انقالب است ميزان عيدي: كارگرگفت خانه

    .كنند را تائيد مي ھا ھر ساله آن تبديل شده و دولت
طبق قانون ميزان حداقل عيدي كارگران نبايد از : وگو با خبرنگار ايلنا افزود حسن صادقي درگفت

  .  برابر حداقل مزد بيشتر باشد3 برابر حداقل مزد كمتر باشد و حداكثر عيدي نيز نبايد از 2
 كارگران حداقل عيدي:  تومان اعالم كرد وافزود520 ھزار و 263او حداقل مزد سال جاري را 

  .  تومان است650 ھزار و 790 تومان و حداكثر آن نيز 40 ھزار و 527
از عيدي كارگران را در شش ماھه اول سال و نيمه  برخي از واحدھا نيمي: صادقي تصريح كرد

  . كند ديگر را در شش ماه دوم سال پرداخت مي
  پايان پيام

  اسرائيل قرارداد یک ميليونی شھرداری تھران با شرکت اینترنتی
  

، از طریق شعبه "ایالد" ھای یھودی در شھرک ، متعلق به ارتدکس"داروُنت"شرکت اسرائيلی 
به گزارش تلویزیون .منعقد کرد خود در بروکسل، قراردادی یک ميليون دالری با شھرداری تھران
ان کاربری آسان برای مشتری ان تی وی، تخصص ویژه شرکت دارو نت در زمينه اتوماتيزه کردن

 شھرزادنيوز در ادامه این گزارش .ھای ھند از آن استفاده می کنند است و ھمه پمپ بنزین
، رئيس امور مالی این شرکت، شھرداری ایران تاکنون "یاکوب ھارپاتس"به گفته : می نویسد

 ھزار دالر بابت ترجمه برنامه به زبان فارسی، پيش پرداخت کرده و قرار است که تا 200 حدود
  .يون دالر به صورت اقساط پرداخت کندیک ميل

 
ایران  وی در پاسخ به این سوال که آیا با پخش این خبر، نگران لغو این قرارداد از سوی

مقابل او  ھا در این معامله توسط یک تاجر اروپایی صورت گرفته و ایرانی! نه: نيستيد؟ گفت
یھودی ارتدکس کار می کنند  زن 120شایان ذکر است که در شرکت دارونت  .تعھد سپرده اند
  . ھزار بيننده دارد280روزانه بيش از  و وبسایت ھایش

  
امروز اعتصاب رانندگان کاميون ھای شرکت احياگستران اسپادان در 

  اصفھان وارد سومين روز خود شد ذوب آھن

ی اين شرکت کاميون ھا:  نوشته شده است 88 دی 30به نقل از سايت خبری خودرو کار در تاريخ 
متعلق به کارخانه ذوب آھن را در اجاره دارد وتمامی حمل و نقل غير ريلی کارخانه را انجام می 

اعتصاب رانندگان اين شرکت در ادامه اعتصاب آبان ماه است که به راھپيمايی وتجمع در . دھد
 خود را رانندگان شرکت ھنوز حقوق آبان و آذر ماه. برابر فرمانداری شھرستان لنجان نيز کشيده شد

دريافت نکرده اند وشرکت نيز علت اين تاخير را دريافت نکردن مطالبات اش از کارخانه عنوان می 
  .کند

 دی ماه پس از آنکه رانندگان در محل کار خود حاضر شدند نماينده شر کت اعالم کرد 26روز شنبه 
ات اش را از کارخانه که يکی از رانندگان به خاطر ايجاد شايعه ای مبنی بر اين که شرکت مطالب

دريافت کرده است از کار اخراج می شود شايعه ای که موجب نارضايتی واعتراض ونيز تھديد 
رانندگان در اعتراض به اين حکم دست از کار کشيدند ودر پی آن يکی . شرکت به اعتصاب شده بود

د که با مخالفت از مسئوالن حراست ذوب آھن به ميان کارگران آمد و خواستار ازسرگيری کار ش
موضوع اخراج يکی از رانندگان باعث مشاجره شديد مسئول حراست با نماينده . رانندگان روبرو شد

شرکت احياگستران اسپادان شد و مسئول حراست اعالم کرد که شرکت به ھيچ وجه حق اخراج ھيچ 
ده خود شدند وبه يک از رانندگان را ندارد با اين ھمه رانندگان خواستار پرداخت حقوق عقب مان

  .اعتصاب شان ادامه دادند
 دی ماه اعتصاب در سه شيفت کاری صبح عصر و شب ادامه 28از روز شنبه تا امروز دوشنبه 

 کاميون شخصی را برای انجام کار به خدمت 45دارد به طوری که شرکت احيا گستران مجبور شده 
ی می شود در صورت ادامه اعتصاب بگيرد تا توقفی در حمل ونقل کارخانه پيش نيايد پيش بين

رانندگان کارخانه ذوب آھن قراردادش را با شرکت ياد شده لغو کند وقرارداد رانندگان را به قرارداد 
  . مستقيم تبديل کند

بندر » شھيد رجايی«  تن از کارکنان يک شرکت در اسکله ١۶٠اعتصاب بيش از 
  عباس

از » پيوند امواج دريا«  تن از کارکنان شرکت ١۶٠گزارش ھا از بندرعباس حاکيست که بيش از 
  .روز دوشنبه در اسکله شھيد رجايی اين بندر دست از کار کشيده اند

رادیو فردا ادامه می دھد اعتصاب کارکنان اين شرکت در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه 



تصاب ھا و در ھفته ھای اخير، گزارش ھای متعددی در مورد اع. حقوق آنان صورت گرفته است
يا تجمع ھای صنفی کارگران مناطق گوناگون ايران در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق شان 

  .انتشار يافته است
  آزادی رضا درخشان مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران نيشکر ھفت تپه

 ظھر رضا رخشان سئول 12 ساعت 88 دی ماه 30امروز : فعاالن کارگری از ایران می نویسند
ط عمومی سندیکای کارگران نيشکر ھفت تپه با قرار وثيقه یکصد و پنجاه ميليون توماتی رواب
 . روز بازداشت از زندان آزاد شد17 از   پس

 دی ماه بطور موقت در اداره 14 گزارش ، رضا رخشان پس از بازداشت در صبح روز بنابر این
 و وارد   وی به دادستانی شوش پس از انتقال آگاھی تحت بازداشت قرار گرفت و صبح روز بعد

کردن اتھام تبليغ عليه نظام، قرار وثيقه برای آزادی اش صادر کردند اما پس از تامين قرار توسط 
 دی ماه 15خانواده رضا رخشان، دادستانی شوش از پذیرش قرار خودداری کرد و او را در روز 

  .  زندان دزفول منتقل کردند5به بند 

گذشته دادگاه عمومی شوش با وارد کردن اتھام نشر اکاذیب به رضا ھمچنين روز پنج شنبه 
 ميليون تومانی برای وی صادر کرد و از طرف دیگر دادگاه انقالب برای 30رخشان قرار وثيقه 

 ميليون تومانی صادر نمود و به این ترتيب 120رضا رخشان به اتھام تبليغ عليه نظام قرار وثيقه 
 ظھر امروز از زندان آزاد 12 ميليون تومانی ساعت 150ع قرار وثيقه رضا رخشان با تامين مجمو

  . شد

  گوش شنوا براي استيفاي حقوق كارگران پيماني وجود ندارد
نماينده قال و رجال در :   آمده است  88 دی 30 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 

كارگران راتضييع   انساني به صورت آشكار حقوقمجلس با انتقاد از اينكه پيمانكاران تامين نيروي
پردازند اما  داليل محكمي در دست داريم كه پيمانكاران حقوق كارگران را نمي: كنند، گفت مي

  . كند آورتر اين است كه وزارت كار با اين متخلفان برخورد قانوني نمي تاسف
 كارگران به صورت آشكارتضييع گزلرش ايلنا،سيد ناصر موسوي با اظھار تاسف از اينكه حقوق به
شود اما پيمانكاران  كنندوكسي ھم متوجه نمي گاھي موارد حقي را ضايع مي: شود،گفت مي
  . كنند و ھمگان ھم ازآن باخبر ھستند كارگران را ضايع مي حق

كارگران بارھا به رفتارھاي  اين: وي از مراجعات مكرركارگران به دفتر نمايندگان خبر داد وگفت
اند و مدارك مستندي نيز براي اثبات اين تضييع  كرده نكاران تامين نيروي انساني اعتراضپيما

  . دردست دارد اما گوش شنوايي نيست تا اين حقوق را استيفا كند
ھا دراكثر موارد باعث  عضو كميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد بر اينكه تضعييع حقوق انسان

عملكرد غيرانساني و غيراخالقي خودش سرپوش كند بر  شرمساري است و ظالم سعي مي
گونه عذاب وجداني ندارندو به  متاسفانه پيمانكاران تامين نيروي انساني ھيچ: بگذارد،گفت

كنند زيرا اطمينان دارند كه  كارگر را ضايع مي ترين قشر جامعه يعني صورت آشكار حق ضعيف
  . برند مسووالن مربوطه درسكوت كامل به سر مي

: كاتبات نمايندگان مجلس با ادارات كار و مسووالن مربوطه در وزارت كار خبر دادوگفتوي از م
  . پاسخ مانده است اين مذاكرات نيز بي

كارگران را   ھزارتومان تكافوي زندگي263موسوي الرگاني با تاكيد بر اينكه حقوق 
 ھزار تومان 150  تا100كارگران بخت برگشته حقوق  متاسفانه پيمانكاران به: كند،گفت نمي
  . پردازند تا با سفره خالي كارگران به زندگي خودشان رنگ و بويي بدھند مي

وي با اعالم اينكه تضييع حقوق كارگران دركارخانجات بزرگ تحت پوشش دولت نيز اتفاق 
 50دھد اما پيمانكاران حدود  دولت پول را به پيمانكار تامين نيروي انساني مي: افتد،گفت مي

  . دارند را براي خودشان بر مي ندرصد آ
اميدوارم : كالورجان با اعالم اينكه اسناد و داليل روشني براي اثبات اين ادعا دارد،گفت نماينده

كنيم اما سكوت  روزي وزارت كار و پيمانكاران از نمايندگان مردم مدرك بخواھند تا ظالم را محكوم
  . آنھا معناي ديگري دارد

  پايان پيام
  خروج کارکنان صنعت نفت به خارج از کشور              

معاون وزیر نفت با بيان اینکه ھم :  آمده است 88 دی 30به گزارش خبرگزاری مھر در تاریخ 
در : اکنون کارکنان صنعت نفت کمتر از سایر کشورھا حقوق دریافت می کنند، ھشدار داد

  .ه دیگر کشورھا مھاجرت کنندصورت عدم تامين مالی کارکنان، ممکن است بخشی از آنھا ب
به گزارش خبرنگار مھر، سيف هللا جشن ساز در مراسم اختتاميه چھاردھمين ھمایش بين 

 سال سابقه اقتصاد 100المللی موسسه مطالعات انرژی با بيان اینکه ایران ھم اکنون از 
کایی به اگر چه از نگاه تحليلگران این خودات: متکی به منافع نفتی برخوردار است، گفت

درآمدھای نفتی یک نقطه ضعف برای اداره کشور باشد اما کارکنان صنعت نفت در سالھای 



پس از انقالب با پشت سر گذاشتن فراز و فرودھای بسيار اما از قطع یک لحظه صادرات نفت 
  .ایران جلوگيری کرده اند

ندگيھا را در وی با اشاره به اینکه برخی از مدیریتھای علمی ریشه بسياری از عقب ما
ھم اکنون در کنار منابع : سازمانھا را کمبود منابع مالی و فيزیکی نمی دانند، تصریح کرد

فيزیکی و مادی توسعه منابع و نيروی انسانی برای توسعه یافتگی یکی از ضرورتھای اصلی 
  .است

به گزارش مھر، وی یکی از مھمترین چالشھای پيش روی توسعه صنعت نفت را بررسی 
در حال حاضر صنعت نفت در : عيت حقوقی و دریافت کارکنان صنعت نفت عنوان کرد و افزودوض

دنيا یک بازار رقابتی بوده که باید با بازارھای مختلف دنيا رقابت کند و نرخ نيروی کار در این 
  .صنعت در تمامی بازارھای دنيا مشخص شده است

فارس، دریای شمال، اروپای غربی و آمریکا را جشن ساز با اشاره به اینکه اگر بازارھای خليج 
در ھر یک از این بازارھا : از نظر ميزان دریافت حقوق کارکنان مورد بررسی قرار دھيم تبيين کرد

یک تعریف مشخص از ميزان حقوق و دریافتی کارکنان وجود دارد که ھم اکنون ميزان دریافت 
  .ارھا کمتر استحقوق کارکنان صنعت نفت ایران از تمامی این باز

 حلقه چاه را 20وی با اشاره به اینکه ھم اکنون ما در سطح صنعت نفت مدیریت و بھره برداری 
 ميليون 200به یک مھندس متخصص واگذار می کنيم متوسط ارزش مادی این چاھھا حدود 

متر اما حقوقی که ماھيانه به این مھندس تعلق می گيرد صدھا برابر ک: دالر است، ادامه داد
  .از ارزش کاری است که انجام می دھد
اگر وضعيت نظام حقوقی و دریافت کارکنان صنعت نفت : جشن ساز در پایان خاطر نشان کرد

به ھمين روال موجود ادامه یابد احتمال خروج برخی از این کارکنان به خارج از کشور وجود 
  .دارد

   ميليون نفر زیر خط فقر۴٧
در حالی که کارشناسان خط فقر :  گزارش کرده است 88 دی 30نبه در تاریخ چھارش خبرآنالین

 ميليون نفر را در قالب خانوار 47اند، مرکز آمار   ھزار تومان برآورد کرده780شھری را بيش از 
  . ھزار تومان اعالم کرد780نفره دارای درآمد کمتر از 6

 ھزار و 4ه طور سرانه روزانه کمتر از  ميليون ایرانی ب47ترین اعالم مرکز آمار ایران،  مطابق تازه
این رقم نتيجه تازه ترین اظھارات ریيس مرکز آمار ایران است که گفته .  تومان درآمد دارند300
خانوار شش .  ھزار تومان است473درآمد خانواده شش نفری در خوشه یک، کمتر از :" است

.  است در خوشه دو قرار می گيرد ھزار تومان788 ھزار تومان تا 473نفره ای که درآمدش بين 
 ميليون و ششصد 17در خوشه دوم ھم .  ميليون نفر قرار دارند30در خوشه نخست حدود 

  ."ھزار نفر قرار دارند
 تومان است و درآمد روزانه 600 ھزارو 2 ميليون نفر کمتر از 30بدین ترتيب درآمد روزانه حدود 

می توان این گونه نتيجه گرفت که .  تومان است300و  ھزار4 ميليون نفر دیگر روزانه کمتر از 17
 17در این ميان .  تومان درآمد دارند 300 ھزارو 4 ھزار ایرانی روزانه کمتر از 600 ميليون و 47

  . تومان را دارند600ھزار و 2ميليون نفر حداکثر حق ھزینه کرد 
و در آخرین آمار اعالمی در  85اعالم این آمار در شرایطی است که بانک مرکزی ایران در سال 

 ھزار تومان 300 نفره شھری را در ماه حدود 4خصوص خط فقر، خط فقر مطلق یک خانوار 
 ھزار 780اگر تازه ترین خط فقر برآورد شده از سوی کارشناسان مستقل مبنی بر . اعالم کرد

رکزی تایيد ضمنی که از سوی بانک م( را کنار بگذاریم87 نفره در سال 5رھای اتومان برای خانو
باز ھم اعالم مرکز آمار اعتراف تکان دھنده ای است به رشد جمعيت فقرا در ) شده است
  .جامعه ایران

 ھزار تومان 130 ھزار تومان به معنای درآمد ماھيانه 788نفره با درآمد ماھيانه 6چرا که خانوار 
  .ر تومان در ماه خواھد شد ھزا520 نفره معادل 4این درآمد برای خانوار . برای ھر فرد است
 را در محاسبات 87درصدی سال 25.4 و نرخ تورم 86درصدی سال 18.4حال اگر نرخ تورم 

 نفره که بانک 4افزایش ھزینه خانوارھای فقير وارد کنيم، بدون تردید خط فقر مطلق خانوار 
 ھزار تومان 500 به حدود 88 ھزار تومان اعالم کرده بود در سال 300 حدود 85مرکزی در سال 

 ھزار تومان 511رسيده است و در حالت ارتباط یک به یک نرخ تورم و خط فقر مطلق به بيش از 
  .رسيده است

 درصد در اثر اجرای قانون 10بدین ترتيب با یک شوک تورمی نه چندان شتابان و در حدود 
اھند پيوست ھدفمند کردن یارانه ھا، تمام شھری ھای عضو خوشه یک و دو به جمع فقرا خو

و دامنه خط فقر مطلق حتی بخشی از حاضران در خوشه سوم را ھم بی نصيب نخواھد 
  .گذاشت

حتی در ) برآوردھای کارشناسان مستقل(این بدان معناست که در بدبينانه ترین ترین حالت
حال حاضر نيز بخشی از خانوارھای شھری موجود در خوشه سومی که مرکز آمار ایران برآورد 

  .زندگی می کنند) 87 نفره در سال 5 ھزار تومان برای خانوار 780حدود (نيز زیر خط فقرکرده 
در )  ھزار نفر107 ميليون 61(مطابق ادعای ریيس مرکز آمار ایران، دو سوم شرکت کنندگان



با این حال اگر فرض . طرح جمع آوری اطالعات اقتصادی خانوار را شھری ھا تشکيل می دھند
 130در این طرح بيش از )  ھزار نفر700 ميليون و 19(وستایيان شرکت کنندهکنيم که تمام ر

 ميليون شھری در خوشه و اول و دوم قرار می 27ھزار تومان در روز درآمد ندارند، آن گاه حدود 
  .گيرند

 ميليون نفر شرکت نکرده در طرح جمع آوری اطالعات اقتصادی 12بدین ترتيب اگر فرض کنيم 
وشه ھای باالی درآمدی قرار گيرند، ھمچنين با فرض این که روستایيان کم خانوارھا در خ

جمعيت تر ھمه در خوشه اول باشند تا شھر نشينان پرتعداد تر ھمه خوشه درآمدی باالتر را 
 ميليون ایرانی شھرنشين 10پر کرده باشند تا جمعيت فقرا کمتر شود، به طور قطع بيش از 

زیر خط فقر )  نفره6 ھزارتومان برای خانوار 473يانه کمتر از درآمد ماھ(حاضر در خوشه اول
 750 نفره کمتر از 6ھمچنين شھری ھای حاضر در خوشه دوم نيز که در بعد . مطلق قرار دارند

درآمد دارند زیر خط )  نفره4 ھزار تومان برای خانوار 500بر مبنای خط فقر مطلق ( ھزارتومان
  .فقر مطلق ھستند
ه نيست که جمعيت فقرای کشور را با فرض فقير نبودن روستایيان، تنھا در پس چندان بيرا

 ميليون نفر است و در واقع بينانه ترین حالت کمتر 27قالب شھری ھا، در حال نزدیک شدن به 
  . ميليون نفر نيست20از 

 نفره روستایی در 5البته آخرین گزارش رسمی دولت نشان می دھد که خط فقرمطلق خانوار 
 ھزار تومان بوده که در حال حاضر با تعدیل این رقم با رنخ تورم سال ھای 113 ماھيانه 84 سال

بر این اساس مجموع .  ھزار تومان فراتر رفته باشد200اخير خط فقر مطلق روستایی نباید از 
  .فقرای روستایی در خوشه اول درآمدی قرار می گيرند

 ميليون نفری که بانک مرکزی برای سال 14ان از اما آن چه که واضح است، جمعيت فقرا در ایر
 اعالم کرده بود، فراتر رفته است و این سوال جدی از مرکزآمار ایران و بانک مرکزی وجود 86

دارد که چگونه در شرایط حاضر مدعی کاھش مستمر ضریب جينی در چھار سال گذشته 
  ھستند؟

  ا بر صنایع سنگين کشورآثار ویرانگر پياده کردن طرح ھدفمند سازی یارانه ھ
، درگزارشی پيرامون پيامدھای اجرای قانون ھدفمندی 88 دی ماه٣٠روزنامه اعتماد ،در تاریخ 

مدیران عامل دو کارخانه ذوب آھن اصفھان و پوالد ”: سازی یارانه ھا خاطر نشان ساخت
شده پوالد خام مبارکه اعالم کردند با اجرایی شدن الیحه ھدفمند کردن یارانه ھا، قيمت تمام 

پيش بينی می شود با اجرای قانون ھدفمند سازی یارانه ھا . ایران افزایش پيدا خواھد کرد
طی سال اول، قيمت تمام شده محصوالت پوالد مبارکه بيش از شش درصد بطور مستقيم 

 درصد ۴ھزینه نيروی انسانی، مواد اوليه و قطعات و حمل و نقل نيز تا . افزایش خواھد یافت
مدیر عامل ذوب آھن نيز تصریح کرد آزاد سازی قيمت ھا وحذف یارانه ھا . زایش می یابداف

  “. ...تاثير جدی دارد) کارگران(برروی ھزینه نيروی انسانی 
بی شک نخستين پيامد افزایش قيمت محصوالت صنعتی، کاھش رقابت با محصوالت خارجی 

نه تنھا صنایع پوالد و واحد . رگران استو تعدیل نيروی انسانی یاھمان اخراج ھای گسترده کا
ھای راھبردی یی چون ذوب آھن و پوالدمبارکه، بلکه تمامی رشته ھای صنعتی با افزایش 

بنابر این، دریک چارچوب کلی می . قيمت و درنتيجه تعدیل نيروی انسانی روبه رو خواھند بود
 اقتصادی دولت ضد ملی توان نتيجه اجرای قانون ھدفمند سازی یارانه ھا و خوشه بندی

احمدی نژاد را تضعيف توان و بنيه توليد ملی، رشد تورم، افزایش بيکاری، جھش قيمت ھا و 
 .فقر ارزیابی و معرفی ساخت

   ابھام نرخ واقعي بيکاري در

بنابر گزارش مرکز آمار از نتايج آمارگيري نيروي کار تابستان جمعيت فعال -گروه اقتصادي
 ميليون و 16 ھزار نفر اعالم شده که از اين ميزان 223 ميليون و 24ان کشور در فصل تابست

در ھمين حال . درصد کل جمعيت فعال کشور در شھرھا زندگي مي کنند69 ھزار نفر معادل 781
 200 سال شھرھا،قطع نظر از واقعي بودن يا نبودن آمار دو ميليون و 10تعداد افراد بيکار باالي 
 ھزار و 745 درصد کل بيکاران کشور معادل دو ميليون و 80.2ه اين ھزار نفر اعالم شده ک

درصد و 3.11 سال کشور را 10ھمچنين مرکز آمار نرخ بيکاري جمعيت باالي . نفر است219
به گزارش فردا در ھمين حال نرخ .  درصد اعالم کرده است1.13براي شھرھا اين شاخص 

 درصد به تعداد يک ميليون و 20.4 کشور نيز ) سال29 تا 15جمعيت بين (جمعيت بيکار جوان 
 461 درصد به تعداد يک ميليون و 23.8 نفر است که اين شاخص در شھرھا 516 ھزار و 834

 درصد جمعيت بيکار جوان 28در ھمين حال آمار نشان مي دھد . نفر اعالم شده است178ھزار و 
ھمچنين يک ميليون و . ي مي کنند ھزار نفر در شھرھا زندگ909، معادل ) سال24 تا 15(شھري 

در واقع .  سال قرار دارند29 تا 15 درصد بيکاران شھري بين 8.23 ھزار نفر به ميزان 460
چنانچه رقم .  سال تشکيل مي دھند29 تا 15 درصد بيکاران کشورمان را جمعيت جوان 5.66



 3.2 رقمي حدود 29 تا 15 ميليون نفر در نظر بگيريم، جمعيت بيکار شھري 4.4بيکاري را 
اين در حالي است که مرکز آمار نرخ بيکاري تابستان و پاييز را .ميليون نفر خواھند بود

درصد اعالم کرده اما محاسبات آماري به گفته برخي کارشناسان و مسئوالن وجود حدود 3.11
يش حسن طائي عضو ھيات علمي دانشگاه عالمه پ.چھار ميليون بيکار در کشور را ثابت مي کند

ھمچنين محسن رضايي . از اين اعالم کرده بود تعداد بيکاران کشور بالغ بر چھار ميليون نفر است
.  درصد است20نيز در يکي از سخنراني ھاي خود خاطرنشان کرد نرخ واقعي بيکاري حدود 
قد کارشناسان در ن.اين ادعا ھا از طريق تجميع تعداد افراد بيکار و شاغالن ناقص قابل اثبات است

آمارھاي رسمي بيکاري يکي از عوامل را تعريف کار از نظر مرکز آمار اعالم مي کنند در سايه 
اين تعريف شاخص ديگري به نام اشتغال ناقص به شاخص ھاي مربوط به اشتغال اضافه مي 

با تحليل اين شاخص مشاھده مي شود در واقع مجموع بيکاران و شاغالن به اشتغال ناقص به .شود
براساس تعريف مرکز آمار افرادي که . ھزار نفر افزايش مي يابد428 چھار ميليون و بيش از

در ) زمان آمارگيري(داراي اشتغال ناقص ھستند شامل تمام شاغالني ھستند که در ھفته مرجع 
محل کار حاضر يا موقتا غايب بوده اما به داليل اقتصادي نظير رکود کاري، پيدا نکردن کار با 

 ساعت کار کرده، خواھان و 44کمتر از ... يشتر، قرار داشتن در فصل بيکاري وساعت کار ب
فرد فعال اقتصادي است -  ;1اين تعريف سه رکن اساسي دارد.آماده براي انجام کار اضافي ھستند

اما  -3بيش از يک ساعت در ھفته کار مي کند پس شاغل است، -2چون خواھان کار اضافه است، 
ماھيت واقعي -4ار استاندارد براي اشتغال کامل است، کار نمي کند،  ساعت که معي44زير 

اشتغال ناقص در واقع بيکاري است چرا که فرد به ناچار پذيرفته کمتر از استاندارد کار کند اما 
در واقع علت تعريف اشتغال ناقص را بايد در تعريف . ساعت است44خواھان کار کامل و باالي 
بنابر تعريف اين مرکز افرادي که در ھفته حداقل يک . جست وجو کردشاغل از نگاه مرکز آمار

مانند کارخانجاتي که به دليل رکود، (ساعت کار مي کنند، موقتا کارشان را ترک مي کنند 
کارگران خود را به مرخصي مي فرستند، افرادي که بدون مزد براي يکي از اعضاي خانوار يا 

 بستگاني که براي کمک به معاش خانواده يا آموزش نزد پدر يا فرزندان يا) خويشاوند کار مي کنند
ھمانند کارآموزي سه ماھه دوره (کارآموزان دوره ھاي کارآموزي . فاميل کار يا شاگردي مي کنند

يا محصالني که طي ھفته بنا به ھر دليل بيش از يک ساعت ) ھاي ھنرستان يا رشته ھاي مھندسي
در واقع اين دسته افراد، در .وظيفه، شاغل محسوب مي شوندکار مي کنند، ھمچنين سربازان 

 درصد از افراد شاغل يعني عددي 8.7سرشماري افراد شاغل و بيکار، تابستان سال جاري 
اين ميزان بيکاري نرخ بيکاري جامعه . ھزار نفر را شامل شده است680نزديک به يک ميليون و 

سوال اينجاست که آيا مي توان . فزايش مي دھد درصد ا2.18 درصد اعالم رسمي به 3.11را از 
 درصد است؟ جمشيد اسماعيلي کار شناس حوزه کار معتقد 2.18ادعا کرد نرخ بيکاري در کشور 

مرکز آمار، ھر فصل و ھر سال نرخ مشارکت اقتصادي و اشتغال را براساس جمعيت فعال : است
واره کلي است، و ھيچ گاه در آمارھاي کشور اعالم مي کند، اما اين نرخ و جمعيت اعالم شده ھم

مرکز آمار اعالم نمي شود، تعداد جمعيت فعال از ميان چه گروه ھاي مرجعي و با چه مشخصاتي 
محاسبه مي شود و طبعا ھر فصل نيز نمي توان سرشماري دقيقي از تعداد افراد فعال کشور انجام 

شرايطي باعث مي شود تا جمعيت فعال عضو ھيات علمي دانشگاه آزاد با بيان اينکه چنين . داد
حتي اگر فرض را بر سليقه اي نبودن : مي گويد. کشور به صورت سليقه اي قابل محاسبه باشد

محاسبه بگذاريم، وقتي امکان دسترسي دقيق به گروه ھاي مختلف جامعه نيست طبعا شناخت 
کز آمار، کليه افراد براساس تعريف کار مورد نظر مر: وي معتقد است.جمعيت فعال مشکل است

.  سال فعال اقتصادي محسوب مي شوند10خواھان فعاليت اقتصادي چه شاغل و چه بيکار باالي 
 سال کشور را نيز جمعيت فعال دانست، 10به عبارت ديگر، مي توان، مجموع جمعيت باالي 

مدي داشته چراکه بسياري از دانش آموزان، از مقطع راھنمايي و دبيرستان اساسا از اينکه درآ
ھمچنين بسياري از زنان . باشند، بدشان نمي آيد پس خواھان مشارکت اقتصادي محسوب مي شوند

خانوار براي اينکه بتوانند در پوشش ھزينه ھاي خانوار شريک باشند، طبعا ابراز تمايل خواھند 
 90 و 80کرد که کار اقتصادي انجام دھند، در نتيجه نرخ مشارکت جامعه مي تواند، حتي تا 

وي اعتقاد .درصد افزايش يابد اما آيا اين رقم واقعيت مشارکت اقتصادي جامعه را منعکس مي کند
در بخش جمعيت فعال کشور بايد مشخص شود گروه ھاي تشکيل دھنده شامل چه افراد با : دارد

انعکاس اين مساله باعث مي شود تا کارشناسان بتوانند به . چه مشخصاتي و تيپ ھايي ھستند
 .مرکز آمار کمک کنند تا جمعيت فعال کشور را واقعي تر محاسبه کنند

  گزارش خبری مالی                  



  )سوئد( گوتنبرگ-کانون ھمبستگی با کارگران ایران                  
گری درپاسخ به فراخوان علی نجاتی ازفعاالن سندیکای مستقل کار                   

   شوش–نيشکرھفت تپه 
اقدام ھرچند کوچک ما، دربرابرروحيه مقاوم وبا اصالت شما زحمتکشانی                        

  درمقابلکه تا پای جان ایستاده اید وحاضر نشده اید که  است
  . گردن فرود آرید بی عدالتی ھا و زورگوئی ھا                       

تا این لحظه ھرچند ناچيز،اما نمایانگرھمبستگی اقدام انسانی واجتماعی ما                     
  وپيوند ساليان ما به خواست طبقه ایست که خود برخاسته ازميان آنيم

کارگرانی که تا به امروزبه پای خود ایستادند وحاضرنشده اند،به دورسفره                    
  ھرمرتجع ومدعی جانبداری ازحقوق کارگران وعمله ھای شبکه ھای 

شبکه ھایی که آگاھانه،مزورانه وبا رندی . مافيایی بنشينند ودست درازنمایند                 
  واسطه می تراشند ، که پيوند عميق ما با شما را بگسلند تا خود نان به

  . نرخ روزخورند               
 " سوئد–کانون ھمبستگی با کارگران ایران، گوتنبرگ "ما فعاالن                  

  ھمانطوریکه تا به امروزدرسری اقدامات عملی خود نشان داده ایم ،درھمبستگی
 با یکایک شما واعضاء خانواده تان، ھيچگاه ازوظایف انسانی خود شانه خالی                

  نکرده وھيچ نوع انگ واتھامی،ما راازپيشبرد وظایف انقالبی مان، که
  . رزات مستقل شمااست، بازنمی دارد  پشتيبانی ازشما ومبا                  
ما به عنوان نھادی دمکراتيک وفرا گروھی وسازمانی تا به امروز،استقالل عمل                   

  به معنای واقعی تشکل ھای مستقل کارگری رابرسميت شناخته و
مالی وآن وجه ازموجودیت آنھا به دفاع برخواسته ایم وھمواره نيزبه امراستقالل                  

  ازتاکيدات فراخوان علی نجاتی بعنوان چھره شناخته شده سندیکای
 مستقل نيشکرھفت تپه شوش، تاکيد داشته ایم که ایشان در فراخوان خود به                 

  .آن صراحت داده اند
یف ما نيک اطمينان داریم که عمل ما دربرانگيختن ومشارکت دادن جامعه شر                 

  وآزادیخواه ایرانی وشھروندان جامعه ميزبان دریاری به کارگران ایران
  .  ھمچون خاری درچشم این شبکه ھای ارتجاعی ومافيایی بوده ومی باشد                  

ما برآنيم که دفاع مالی ازکارگران ایران، دفاع ازحرمت و شان انسانی است وما                   
  حتی اگردوستانی به نا حق اتھاماتی را .می باشيم پيگيراقدام خود 

چرا که ازیک سرشتيم واین عمل را .ما ازاقدام خود بازنمی مانيممتوجه ما نمایند                  
  . جزء وظایف خویش دررودررویی با حکومت ضد کارگری ایران می شناسيم

آوری شده دردروه اخير،مبلغ ماازمجموع مبالغ جمع :  اعالم می داریم                 
   تومان کمکی ناچيز،برای یاری خانواده ھای زندانی فعاالن 3000000

سندیکای مستقل کارگران نيشکرھفت تپه درپاسخ به فراخوان آقای                   
  .علی نجاتی به ایران فرستاده ایم 

بی ادعا به خانواده ھای کارگران و ما براین باوریم که یاری رسانی بيدریغ و                     
  .زحمتکشان ایران یاری به مبارزات حق طلبانه ی آنان است

    ھمه شوا ھد وعمل کرد ما،علنی وشفاف واسنادش نيزموجود                      
  شوربختانه ما نه به تازگی ونه به خواست وميل خود که اغلب دربدران .است

يدیان سالھای خون وجنایت جمھوری سرمایه داری اسالمی ایران دردھه وتبع                      
                                                      ی شصت می باشيم که چنانچه قصد پرکردن 

خود را داشتيم ھمانند بيشمارانی دیگرازبھترین امکانات " جيبھای خالی                      "
  آن را که حساب: ازقدیم ھم گفته اند . برخورداربودیمبرای پرکردن آنھا 
  ! پاک است ازمحاسبه چه باک است                       

درریزاقدامات این دوره ازفعاليت یاری رسانی مالی خود را به مانند دوره                               
  . ھای پيشين جھت آگاھی عموم گزارش می نمایيم

  : با احترام                           
  ) سوئد( گوتنبرگ–مسولين کانون ھمبستگی با کارگران ایران                               
  1388 دی 30 برابر 2010 ژانویه 20                             

  
  ١اطالعيه شماره

   گوتنبرگ–          اولين گزارش خبری مالی 
  )سوئد(ی مشترک درگوتنبرگ اقدام مال               

  دفاع از کارگران ھفت تپه، دفاع از شان انسانی
به ھمراه نھاد ھای ھمبستگی با جنبش ) سوئد( گوتنبرگ –کانون ھمبستگی با کارگران ایران 

   پيوست 2009 خارج ازکشور، با کارزار مالی ماه دسامبر -کارگری ایران 



 ھا و نھاد ھای فرھنگی شھر،رادیوھا وانسان ھای ما دراین اقدام بزرگ تنھا نيستيم ، انجمن
پرشمارجانبدارکارگران وزحمتکشان ومخالف زندان وشکنجه و اعدام وھرگونه سرکوب دراین 

  . این اولين گزارش ما به شماست . اقدام ، خود را سھيم می شناسند
خارجی به آنرا برای آکاھی عموم انتشارمی دھيم تا ھرگونه ابھام کمک رسانی دولت ھای 

اینھا اسامی کوچک زنان ومردان محترم .فراخوان علی نجاتی کارگرزندانی رادرنطفه خفه کننم 
 که ما با اجازه آنان تنھا - وایرانيان شریف ومراکزفرھنگی شناخته شده شھرگوتنبرگ اند

  . ما در این اقدام بيشمارانيم. اسامی کوچک آنان را ردیف کرده ایم
 فراخوان علی نجاتی چھره شناخته شده سندیکای مستقل کمپين مالی درپاسخ به

  نيشکرھفت تپه 
  :جمع آوری شده در پاتوق کتاب اندیشه 

  کرون        100آقای اکبر                                                                                    
  100                                            بھروز                                        // 
  100فرخ                                                                                      // 
  100شکور                                                                                    // 
  200                                                                           یحيایی        // 

  100خانم سودابه                                                                               
  310        رفعت                                                                            // 

     200آقای رحيم                                                                                  
  200خانم زھره                                                                                  

  200                                   مرکزفرھنگی اندیشه                                  
  250آقای رضا                                                                                   

  20آقای عسکر                                                                                 
  100                                                                آقای نادر                    

  100خانم دیانا                                                                                    
  100  آقای کاميار                                                                               

  100آقای مجيد                                                                                   
  100آقای علی                                                                                   

-----------------------------------------------------------------------------------  
  2380جمع                                                                                     

  ٢٠٠٩ دسامبر٧ آذر گوتنبرگ در تاریخ ١٦جمع آوری با قللک  در آکسيون 
  1152          شمارش قللک                                                               

-----------------------------------------------  
  کرون   3532موجودی صندوق                  

  
                                                   ٢٠٠٩ دسامبر28                         2اطالعيه شماره                             

   گوتنبرگ–                    گزارش خبری مالی          
     دستان ھمه شما را که تا به حال به پای صندوق ھای کمک                           

  ! رسانی مالی ما آمدید،یا پول حواله کردید، به گرمی ميفشاریم
ی شھر،رادیوھا مشترک انسانی انجمن ھا ونھاد ھای فرھنگ     اقدام                      

  وانسان ھای پرشمارجانبدارکارگران وزحمتکشان ومخالفان زندان،شکنجه،اعدام
  . دومين گزارش ما به شماست .  وھرگونه سرکوب درایران                           

     آنرا برای آکاھی عموم انتشارمی دھيم تا ھرگونه ابھام کمک رسانی                     
  .خارجی به فراخوان علی نجاتی کارگرزندانی رادرنطفه خفه نمایيم دولت ھای 

  
    اینھا اسامی کوچک زنان ومردان محترم وایرانيان شریف                            

  . که ما با اجازه آنان ردیف کرده ایم- ومراکزفرھنگی شناخته شده شھرگوتنبرگ اند
  :زیر است به شرح                               

    موجودی صندوق ازقبل که گزارش شماره یک آمده                                       
   کرون              3532است    

 گوتنبرگ                                          - ایران ....    کانون پژوھش                               
   کزون 1000

 گوتنبرگ                               -   انجمن ایران ھمراه و رادیو ھمراه                             
     کرون 300

    رستوران شيراز                                                                                              
     کرون 200

 مھری                                                                            خانم                          
   کرون 500



   آقای پرویزی                                                                                                     
   کرون100

                                                                             رضا                                     
  کرون100

  به یاد سھراب                                                                                                  
   کزون 100
                                                               یاری ھنرمند ایرانی                              
   دالر آمریکا 200
 گوتنبرگ شمارش قلک                                      –    جشن ایرانيان                        

   کرون 8347
                             شمارش قلک  ھای سيمنار گوتنبرگ                                       

   کرون 1823
 یورو 4_____________________________________   وھمچنين                           
  ______اروپا
 16002+   موجودی صندوق                                                                                     

  کرون سوئد
   دالر آمریکا 200                                                                                       

   یورو اروپا     4                                                                                       
 
  

                                             ٢٠٠٩ژانویه 20                          3                                  اطالعيه شماره 
    گوتنبرگ–                      گزارش خبری مالی              

  
احضار، دستگيری، زندان واخراج فعالين کارگران سندیکای مستقل نيشکرھفت تپه 

  .را قویا محکوم می کينم
ان علی نجاتی، چھره شناخته شده سندیکای نيشکرھفت درپاسخگویی به فراخو

تپه،ھمچنان باجامعه ایرانيان مقيم گوتنبرگ گره می خوریم تا امرجمع آوری پول و یاری به 
  . خانواده ھای کارگری را بعنوان یک وظيفه انسانی پی گيریم 

 مقيم دستان ھمه شما ایرانيان شریف وآزادیخواه شھرونھاد ھای فرھنگی یاری کننده
گوتنبرگ را که تا به حال به پای صندوق ھای کمک رسانی مالی ما آمدید،یا پول حواله کردید، 

  ! به گرمی ميفشاریم
  از گزارش پيشين موجودی ما 

   کرون سوئد16002+       موجودی                                                                   
  1500به کرون                                                             دالر 200        تبدیل 

     44 یورو به کرون                                                               4  تندیل 
  --------------------------------------------------------------------------------  

  کرون17546وق                                                            موجودی صند
  

   کرون100به یاد جانباخته پروانه موسوی                                                          
  700    خانم ناری                                                                               

  240خانم مریم                                                                                    
  500آقای انوش                                                                                   

  100                                    آقای حسين                                              
 100آقای خسرو                                                                                  
  200آقای محمود                                                                                 

  500                                                                 آقای مھدی                 
  200)                                                                 رادیو تالش (آقای اکبر 

  300)                              سھميه دی ماه ( انجمن ایران ھمراه و رادیو ھمراه 
  1117نون بازنشستگاه و ھيئت مسئولين کانون                         شمارش قللک کا

  900آقا رضا شمارش قللک                                                                   
  500تجمع فعاالن اتحادیه سوئدی ھا                                                         

  500                                                                              آقای عباس    
                                

__________________________________________________________  
  

     کرون سوئد   23503                             1388 موجودی صندوق  تا پایان دی ماه 
  



فرخ :  مبالغ فوق درمرکزاندیشه با حضورخانم ھامریم افشاری ، نرگس شریفی وآقایان :توجه 
  .قھرمانی واميرجواھری و داوود رحيمی شمارش وصورتجلسه گردید 

  
   سوئد بانک477-9104بانک جيرو :              شماره حساب کانون 

   
  :               با احترام 

  )سوئد ( گوتنبرگ –مبستگی با کارگران ایران ھيئت مسئولين کانون ھ
  

       kanounhambastegi@gmail.com 
  

  مشکوک بودن مرگ خریدار سھام مخابرات ديگر مطرح نيست
  !موتورخانه :اعالم عامل مرگ خریدارمخابرات

  
حسين شاملو بازپرس  محمد:  آمده است 88 دی 30به گزارش خبرگزاری فارس در تاریخ 
: پ ا ( كارشناسان اداره گاز علت مرگ مرحوم سليمانی  : شعبه اول دادسرای جنایی گفت

خریدار سھام )  رئيس شرکت توسعه اعتماد مبين متعلق به سپاه, پور مجيد سليمانی
 .ن فرد عنوان كردندھای خروجی موتورخانه به داخل منزل ای مخابرات را نشت گاز از لوله

  
ھای  ھای خروجی گاز دارای ترك شركت گاز مدعی است لوله: به گزارش فارس شاملو افزود

بسياری است كه به صورت صحيح نصب نشده و به ھمين دليل گاز به جای تخليه به داخل 
 .منزل نشت كرده است

  
در نظریه اوليه مسئول موتورخانه، سازنده ساختمان و مھندس ناظر : وی اظھار داشت

 .مقصرند
    

  ھزار ايرانى در سوانح رانندگى300شدن بيش از  كشته و زخمي
   

قوانين موجود مربوط : رئيس پليس راھور ناجا : گزارش داد 88 دی 30 در تاریخ ايلناخبرگزاری 
به چند دھه گذشته است و اميدواريم قانونى كه در مجلس در دست بررسى است اين نقش 

  .را براى متخلفان افزايش دھدبازدارندگى 
 300به گزارش خبرنگار ايلنا سردار اسكندر مومنى با بيان اينكه كشته و زخمى شدن بيش از 

اين فاجعه به دليل : زند، گفت ھزار نفر در سال در سوانح رانندگى فاجعه بزرگى را رقم مي
و حساسيت الزم را تدريجى و پراكنده بودنش نتوانست ابعاد خود را به جامعه نشان دھد 

  .ايجاد كند
ھاى آن پديده تبيين و  براى حل ھر مسئله الزم است كه در مرحله اول ھمه جنبه: وى افزود

  .شناخته شود
ھا اين است كه در يك دھه آينده ھم  بيني فرمانده راھنمايى و رانندگى با اشاره به اينكه پيش

ونقل كشور افزايش پيدا  خه حمليابد و ھم ورود خودرو به چر تقاضاى سفر افزايش مي
ده سال پيش تعداد كل خودروھاى موجود در كشور بالغ بر سه ميليون و : كند، تصريح كرد مي
 ھزار خودرو داريم 800 ھزار خودرو بوده است اما امروز صرفا در تھران حدود سه ميليون و 400

  .شور وجود داشته است در سراسر ك77و اين بيش از تعداد كل خودروھايى است كه در سال 
شود  ونقل اضافه مي مومنى با اشاره به اينكه ساالنه بيش از يك ميليون خودرو به چرخه حمل

با وجود اينكه در سوخت بنزين محدوديت ايجاد شده و مصرف كمى كاھش يافته : ادامه داد
دھد كه ما  ھا نشان مي است اما در مقابل، مصرف گاز و گازوئيل افزايش يافته است و بررسي

  .ايم  درصد افزايش حجم سفر داشته15در سال جارى حدود 
بايد براى حل موضوع سوانح رانندگى :  پليس راھنمايى و رانندگى ناجا تصريح كرد رئيس

دغدغه از سوى مردم و دولت وجود داشته باشد تا در حوزه ايمنى و ترافيك به يك وضعيت 
  .مطلوب برسيم

ھاى دخيل براى حل  مند ھمه سازمان د كه در يك اقدام نظامطلب مي: وى خاطر نشان كرد
  .ھا و مردم فعال شوند ترين دغدغه ھمه دولت جدي

ونقل و آمد و شد بوده و براى  كننده حمل مومنى با تاكيد براينكه قوانين و مقررات بايد تسھيل
راھنمايى و  درصد مردم مقررات 85در كشور ما بيش از : متخلفان بازدارنده باشند افزود

 درصد داراى تخلف مكرر ھستند كه قوانين موجود بايد 15كنند و حدود  رانندگى را رعايت مي
  .شكن و متخلف بازدارنده باشد براى اين تعداد اندك قانون

قوانين موجود مربوط به چند دھه گذشته است و اميدواريم : رئيس پليس راھور ناجا ادامه داد
 بررسى است اين نقش بازدارندگى را براى متخلفان افزايش قانونى كه در مجلس در دست

  .دھد

mailto:kanounhambastegi@gmail.com


بايد رويكردى كه : مومنى به رفتار ترافيكى و نقش انسان در سوانح رانندگى اشاره كرد و گفت
وجود دارد تغيير اساسى پيدا كند و با توجه به نقش منحصر به فرد انسان در رانندگي، نگرش 

فردى به يك مشاركت جمعى افزايش پيدا كند چرا كه دليل به رانندگى بايد از يك رويكرد 
شود و رانندگان سعى  شتاب در رانندگى اين است كه اين امر يك موضوع فردى تلقى مي

  .كنند كه با ھم رقابت كنند مي
رئيس پليس راھنمايى و رانندگى با بيان اينكه در كنار قوانين و مقررات در ھر كشور و ارتقاى 

امكان خطا در انسان : پذير نيست، تصريح كرد ھاى ديگر انكار  توجه به مولفهفرھنگ ترافيكى
تواند به صفر برسد و حال كه چنين است بايد تالش كنيم اگر اين انسان مرتكب خطا شد  نمي

اين خطا منجر به مرگ و يا وارد شدن خسارات جدى نشود يعنى ايمنى جاده و خودرو را 
  .افزايش دھيم
 به موازات تالش در حوزه ارتقاى فرھنگ ترافيك در حوزه ايمنى راه و ايمنى  :وى تاكيد كرد

خودرو و نظام امداد و نجات و انتقال و درمان مجروحان بايد ارتقا پيدا كند به طورى كه بسيارى 
  .اند كنند كه موفق نيز شده ھاى مختلف به خوبى عمل مي از كشورھا در حوزه

محيطى  جھت خسارات مستقيم و ھمچنين از جھت زيستمومنى به ايمنى خودرو از دو 
تواند تاثير بسيارى در كاھش تلفات رانندگى و ترافيك  ايمنى خودرو مي: اشاره كرد و افزود

اينكه صرفا به يك مولفه يعنى عامل انسانى توجه كنيم درست نيست و .داشته باشد
 رانندگى تاثير دارند چرا كه ھمه توانيم بگوئيم عامل انسانى و جاده چند درصد در سوانح نمي

  .عوامل در ارتباط با آن ھستند
 درصد سوانح رانندگى 80 تا 70شود به ناگھان  اى دو طرفه مي وقتى جاده: مومنى ادامه داد

كند در حالى كه عامل انسان و خودرو تغييرى نيافته است و يا  در اين جاده كاھش پيدا مي
افتد اما يك خودروى ديگر كه  شود اتفاق خاصى نمي م ميبينيم كه وقتى يك خودرو منھد مي

دھنده نقش ايمنى خودرو در  شود كه اين نشان شود، متالشى مي به ھمان شكل منھدم مي
  .ھاى دخيل توجه شود از اين رو بايد به ھمه مولفه. تلفات رانندگى است

ورھا خودرو ارزان است و رئيس پليس راھنمايى و رانندگى با اشاره به اينكه در بسيارى از كش
در اين كشورھا ھم تلفات رانندگى كم است و ھم خودرو : ايمنى بااليى دارد، تصريح كرد

اين در حالى است كه در . شود اما ھزينه استفاده از خودرو باال است سرمايه محسوب نمي
  .شود كشور ما خودرو گران و با ايمنى پايين ارائه مي

ر گرايش حداكثرى به استفاده از خودرو در كشور ما وجود دارد و با از طرف ديگ: وى ادامه داد
كنند با تعميرات مكرر عمر خودرو را افزايش  توجه به قيمت باالى خودرو رانندگان سعى مي

 25اكنون بيش از دو ميليون خودروى فرسوده داريم كه عمر آنھا  دھند و به ھمين دليل ھم
  .رسد  سال مي40سال و حتى به 

اى باشد  در حوزه نظام سالمت، امداد و نجات و انتقال و درمان بايد به گونه: نى تاكيد كردموم
شدگان سوانح  كه در كمترين زمان ممكن امداد و نجات صورت گيرد و از آنجا كه دو سوم كشته

تواند در  دھند امداد به موقع مي رانندگى پس از انتقال ازمحل حادثه جان خود را از دست مي
  .ش تلفات نقش موثرى داشته باشدكاھ

بايد تالش كنيم كه توليد سفرھاى اجبارى به حداقل ممكن برسد كه در دولت : وى تاكيد كرد
  .توان به اين بحث توجه كرد الكترونيك مي

براى دريافت حق بيمه مراكز متعددى : وى به نقش بيمه در كاھش سفرھا اشاره كرد و گفت
 براى دريافت خسارتشان بايد سفرھاى متعدد شھرى انجام ديدگان وجود دارد اما خسارت

  .دھند تا خسارت آن را دريافت كنند
   

  از ابتداى برنامه پنجم توسعه نصب كيسه ھوا اجبارى است
به گزارش ايلنا، رئيس پليس راھنمايى و رانندگى در جمع خبرنگاران نيز به نقش بيمه در رابطه 

بيمه در افزايش احساس امنيت :  اشاره كرد و گفتبا كاھش تصادفات و سفرھاى بيھوده
  .تواند در اين زمينه موفق باشد اش عمل نكند نمي نقش دارد و اگر درست به وظيفه

نھادھاى نظارتى مشخص ھستند و : وى در رابطه با دريافت بودجه از سازمان بيمه اظھار كرد
مسئولى نداند كه بودجه در چه به روند بودجه در ھر سازمانى نظارت دارند و بعيد است كه 

  .بخشى مصرف شده است
ھاى كشور داشتيم اما اين   ھزار كشته در جاده27، 85ما سال : سردار مومنى تصريح كرد

ھا چھار و نيم   ھزار نفر رسيد و امسال نيز تا اين لحظه تعداد كشته23 به 87تعداد در سال 
 ھزار تصادف بوده 800تصادفات رانندگى درصد كاھش يافته و در حالى كه سال گذشته تعداد 

  .ايم  درصد كاھش داشته14است امسال در اين زمينه نيز تاكنون 
رئيس پليس راھنمايى و رانندگى تاكيد كرد اين در حالى است كه تاكنون ھيچ مبلغى از سوى 

ار از از اين رو انتظ.  درصد افزايش يافته است15بيمه واريز نشده و از طرف ديگر سفرھا نيز 
مسئوالن اين است كه با توجه به حساسيت باالى اين امر اعتبارات را از مسيرھاى مشخص 

  .ارائه دھند



تصميم : ماه و اسفندماه امسال گفت ھاى پرمخاطب در بھمن وى در رابطه با برگزارى نمايشگاه
 ھاى پرمخاطب در مناطق پرتردد شھرى در بھمن ماه و اسفندماه اين است كه نمايشگاه

  .برگزار نشود
سردار مومنى در پاسخ به سئوالى در رابطه با اجبارى شدن نصب كيسه ھوا در خودروھا 

 قرار شده كه از ابتداى برنامه پنجم نصب كيسه ھوا اجبارى شود اما اميدواريم كه  :گفت
  .بتوانيم زودتر در اين رابطه اقدام كنيم

  
 

      1388اخبار بھمن 
مشھد که قطب مھم و بزرگ توليد چرم و اجناس چرمی در :  سفيرنيوز            

  . دست و پنجه نرم ميکند» چرمی«نون با بحران کشور به شمار ميرفت ، اک

ش قاچاق کفشھای چينی و تایلندی و ھمچنين واردات بيرویه این اجناس به  به دليل افزای
توليدکنندگان چرم کشور و بخصوص مشھد با توجه به اینکه بيشتر چرم توليدی در صنعت 

  . کفش استفاده ميشود ضرر ھنگفتی وارد کرده است

 کارخانه چرمسازی در مشھد فعال بودند این رقم در حال 65 در حالی که تا پيش از این 
  .  کارخانه تقليل یافته است20حاضر به 

  ب بيکاری بسياری از کارگران مشھدی شده است تعطيل شدن این کارخانھھا موج

یکی از مشکالت شھر کرمان افزایش حاشيه نشينی در :  علی انجم شعاع اظھار داشت 
 نشينان و افزایش آلونک ھا مواجه اطرف شھر است که ھم اکنون نيز با افزایش حاشيه

  . ھستيم

بحث حاشيه نشينی در کرمان از یک مسئله شھری :  فرماندار کرمان خاطرنشان کرد 
 . ح شده استخارج شده و به عنوان یک معضل مطر

   ھای کارگری بازداشت کارگران با افزایش اعتراض
به گزارش منابع کارگری، ھمزمان با افزایش اعتراضات کارگری، در روزھای اخير، شماری از 

  .ی ایران بازداشت شده اندفعاالن کارگری توسط ماموران امنيتی جمھوری اسالم
طبق این گزارش ھا، رضا رخشان، شریف ساعد پناه، پيمان چاالکی و مجيد حميدی از 

  .جمله بازداشت شدگان اخير ھستند
این بازداشت ھا ھمزمان با اعتراض کارگران کارخانه ھای مناطق گوناگون ایران به افزایش 

 ھمراه با عدم پرداخت دستمزد کارگران مشکالت اقتصادی، مانند گرانی و تورم روزافزون،
  .صورت گرفته است

ھای کارگران به اشکال گوناگون مانند اعتصاب، تجمع در داخل کارخانه ھا یا در  اعتراض
  .اند ھا نمود یافته ھای دولتی و راھپيمایی در خيابان مقابل ساختمان

ھای حمل ونقل کارخانه توان به اعتراض ھای کارگران رانندگان کاميون  در این خصوص، می
ذوب آھن اصفھان و کارگران کارخانه الستيک البرز تھران، کارخانه لوله سازی اھواز، صنایع 

مخابراتی راه دور شيراز، فاز سه پاالیشگاه بزرگ آبادان، کارخانه فرنخ ومه نخ قزوین و 
  .شھرک صنعتی فوالد و مجتمع فوالد آلياژی مالیر اشاره کرد

 کارگری بر این باورند که شمار اینگونه اعتراض ھا از زمانی که محمود برخی از فعاالن
  . به ریاست جمھوری اسالمی ایران رسيد، افزایش یافته است١٣٨۴احمدی نژاد در سال 
ھای صنفی، سه تن از فعاالن کارگری در سنندج و ھفت تپه  ھمزمان با این اعتراض

گران ایران اعالم کرد که مدیریت کارخانه الستيک زمان اتحادیه آزاد کار ھم. اند بازداشت شده
البرز ھفته گذشته حکم اخراج نه نفر از نمایندگان کارگران این کارخانه را صادر و از ورود 

البته این نخستين بار نيست که چنين اقداماتی . ھا به محل کارخانه ممانعت کرده است آن
گری در شھرھای گوناگون ایران با ھا فعال کار در ساليان اخير، ده. صورت می گيرد

ھا نفر از  توان به بازداشت ده از جمله می. برخوردھای امنيتی و قضایی مواجه شده اند
فعاالن کارگری در مراسم روز جھانی کارگر در تھران و سنندج و یا پنج تن از اعضای ھيئت 

  .مدیره سندیکای کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه اشاره کرد
دو تن از رھبران سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حومه به تر نيز  پيش

  .اتھام ھای امنيتی بازداشت و زندانی شده اند

http://sinmag.blogspot.com/2010/01/blog-post_4358.html


حکومت “: گوید علی مبارکی، از فعاالن کارگری در سوئيس، درباره دليل این برخوردھا می
اب ھای کارگری اسالمی می داند که پاشنه آشيل او، جنبش کارگری و اعتراض ھا و اعتص

ھای سراسری کارگری شکل بگيرد، می تواند تکميل  اگر اعتصاب“: وی می افزاید” .است
در نتيجه دست به اقدامات . کننده اعتراض ھای مردمی باشد و رژیم را سرنگون کند
حکومت دو “به گفته مبارکی، ” .پيشگيرانه می زند و فعاالن کارگری را بازداشت می کند

کند؛ نخست، اعمال فشار بر روی فعاالن کارگری که به دنبال   میھدف را پيگيری
سازماندھی و متشکل کردن کارگران ھستند و نيز قطع ارتباط آنان با کارگران، و دوم، 

  ”.خواھد به کارگران بگوید که آنان سرنوشت مشابھی خواھند داشت می
ای کارگری در جھان مواجه ھا و اتحادیه ھ برخوردھا با فعاالن کارگری با اعتراض سازمان

  .شده است
ھای  ھا، گای رایدر، دبير کل کنفدراسيون بين المللی اتحادیه در آخرین مورد از این اعتراض

ای به رھبر جمھوری اسالمی، بازداشت مسئول روابط عمومی  کارگری، با ارسال نامه
 کل کنفدراسيون بين دبير. سندیکای کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه را مورد انتقاد قرار داد

ای با درخواست برای آزادی فعاالن  ھای کارگری در نامه خود به علی خامنه المللی اتحادیه
ای کارگران توسط حکومت  کارگری بازداشت شده، ھمچنين از نادیده گرفتن حقوق پایه

  .ایران انتقاد کرد
   سال انجام مي شود5ھا طي  ھدفمند كردن يارانه

معاون :  آمده است 1388 ایلنا در تاریخ اول بھمن ماه – کار ایران به گزارش خبرگزاری
در حال حاضر چون قيمت : ھدفمند کردن یارانه ھا در وزارت رفاه وتامين اجتماعی گفت

سوخت بسيار ارزان است این ماده ارزشمند برای واحدھای توليدی بی ارزش محسوب 
  . مي شود

االن در ژاپن ارزش افزوده یک بشکه : ایلنا افزودوگو با خبرنگار  حسينعلی ضيایی درگفت
 واحد است در 10 واحد و ميانگين جھانی آن 14 واحد، در آمریکا 20 واحد ، در اروپا 22نفت 

 واحد است که این ھدر دادن انرژی 3حالی که در کشورما ارزش افزوده یک بشکه نفت 
  . است

ق فوالدی درکشور و در شرکت فوالد طبق بررسی ھای انجام شده برای توليد ور: وی گفت
 برابر بيشتر از ميانگين جھانی 5/2مبارکه كه بھترين كارخانه ما در اين زمينه است حدود 
  .  صدم گيگاژور است84انرژی مصرف می شود در حالی که متوسط آن در دنيا 

حدھای ضيایی در پاسخ به این سوال که آیا طرح ھدفمند کردن یارانه ھا باعث آسيب به وا
پيش بينی ھای الزم انجام گرفته تا از : توليدی و تعطيلی این واحدھا نخواھد شد، گفت

 درصد آن برای اصالح ساختار فنی کارخانه ھا ھزینه 30محل باز توزیع حاصل از این طرح 
شود تا به این ترتيب انرژی بری واحدھای توليدی در حد استانداردھای جھانی شود و به 

  . وليد مزیت ھای خود را نشان دھدعبارت دیگر ت
ھر واحد توليدی : معاون ھدفمند کردن یارانه ھای وزارت رفاه وتامين اجتماعی تاکيد کرد

باید به قيمت واقعی انرژی اھميت بدھد و این نباشد که قيمت انرژی در واحدھا مالک 
  . نباشد
يز به صورت نقدی به مردم  درصد از منابع حاصل از ھدفمند کردن یارانه ھا ن50: او افزود

  . داده خواھد شد
 سال انجام خواھد 5این امر طی : وی اصالح قيمت ھا را تدریجی دانست و اظھار داشت

  . شد
 درصد حاصل 50در سال اول اجرای ھدفمند کردن یارانه ھا تمامی مبلغ : ضيایی تصریح کرد

   . دھک پرداخت خواھد شد7از اصالح قيمت ھا به صورت نقدی به 
در سالھای بعد : معاون ھدفمند کردن یارانه ھا در وزارت رفاه وتامين اجتماعی تاکيد کرد

درآمدھای حاصل از اصالح قيمت ھا صرف تامين و توسعه نظام جامع رفاه وتامين اجتماعی 
  . و درمان خواھد شد

 درصد دیگر حاصل از طرح ھدفمند کردن یارانه ھا صرف ھزینه ھای 20: ضيایی افزود
  . عمرانی خواھد شد

او در پاسخ به این سوال که اصوال اولين بارپرداخت یارانه در كشور از چه زمانی آغاز شد، 
 و قبل از انقالب اسالمی درآمدھای نفتی کشور افزایش 50دردھه : اظھار داشت

چشمگيری پيدا کرد و به ھمين علت کارشناسان آمریکایی که در آن زمان نقش موثری در 
ریزی کشور داشتند بر ای این که درآمدھای نفتی را به نوعی به جيب خود برگردانند برنامه 

طرحی را تحت عنوان کمک به افراد کم درآمد ایجاد کنند و در حقيقت پرداخت یارانه را آغاز 
کردند در صورتی که پرداخت یارانه در آمریکا متفاوت از آن چيزی بود که آنھا در ایران اجرایی 

  . کردند
آن زمان درکشور ھر کس که روستا را ترک می کرد و به شھر می آمد : ضيایی افزود

  . مشمول دریافت یارانه می شدو مثال قيمت نان در شھرھا یک پنجم روستاھا بود
 سال 30معاون ھدفمند کردن یارانه ھا دروزارت رفاه وتامين اجتماعی با تاکيد بر اینکه بعد از 



: ه فکر حفظ منافع خود واصالح روند غلط یارانه ھا باشيم ، افزوداز انقالب جرات نکردیم ب
اصالح قيمت ھا رونق اقتصادی ایجاد می کند چون با باز توزیع این درآمدھا در بين مردم 

 درصد مردم افزایش پيدا می کند که این امر به سوئ اقشار جامعه و توليدگر 70قدرت خرید 
  . است

رت خرید اقشاری که در حال حاضر زندگی اشان به سختی مطمئنا قد: ضيایی تصریح کرد
  . می گذرد چندین برابر بيشتر از نرخ تورم خواھد بود

این مبلغ :  ميليارد دالر دانست و افزود5 مبلغ 1367او یارانه ھا حاصل ھای انرژی را درسال 
  .  ميليارد دالر افزایش پيدا کرده است90 به حدود 1386در سال 

 4:  خوشه قرار خواھند گرفت ، تصریح کرد3ن این که دھکھای ھزینه ای در ضيایی با بيا
 دھک بعدی در خوشه سوم جای 3 دھک بعدی در خوشه دوم و 3دھک اول در خوشه اول، 

  . دارند
 دھک اول یارانه خود 7: معاون ھدفمند کردن یارانه ھا در وزارت رفاه و تامين اجتماعی گفت

واھند کرد و سایر دھکھا نيز به تدریج از منافع ھدفمند کردن را به صورت نقدی دریافت خ
  . یارانه ھا در قالب استفاده از نظام جامع تامين اجتماعی برخوردار خواھند شد

ضيایی در پاسخ به این سوال که برخی نمایندگان مجلس وکارشناسان اقتصادی طرح 
این موضوعات را قبول : د ، گفتھدفمند کردن یارانه ھا را باعث فقيرتر شدن فقرا می دانن

ندارم و آنھا را ناامنی ذھنی برای اجرای این طرح می دانم زیرا اگر مردم از ھدف واقعی این 
  . طرح مطلع شوند برای اجرای سریعتر آن لحظه شماری خواھند کرد

امروز کسانی که دلسوز کشور ھستند باید به اجرای درست طرح ھدفمند کردن : او افزود
ه ھا و دادن حق به حق دار کمک کنند و این حرف که ھر که بامش بيش یارانه اش یاران

  . بيشتر حرف غلطی است
 8/5 دھم درصد، گاز مایع 7 درصد ، نفت گاز 1/1ضيایی سھم دھک اول از یارانه بنزین را 

این درحالی :  درصد عنوان کرد وا فزود2/4 درصد و گاز طبيعی را 4درصد، نفت سفيد را 
 درصد ، 8/13 درصد ، گاز مایع 32 درصد ، نفت گاز 32 که سھم دھک دھم ازیارانه است

 درصد است که این عددھا بيانگر استفاده حتي 9/15 درصد وگاز طبيعی 6/14نفت سفيد 
  .  برابری ثروتمندان نسبت به فقرا از یارانه است45تا 

  پایان پيام
  وجود ندارد ھيچ تضمينی برای امنيت شغلی

رئيس :   آمده است 1388 ایلنا در تاریخ اول بھمن ماه –ارش خبرگزاری کار ایران به گز
در حال حاضر از مجموع کل : اتحادیه پيشکسوتان جامعه کارگری استان تھران گفت

 درصد در قالب 33 درصد در قالب قراردادھای موقت و تنھا 67نيروھای شاغل کشور 
  . قراردادھای دائم مشغول به کار ھستند

 30از مجموع شاغالن قراردادی حدود : حسن صادقی درگفت وگو با خبرنگار ایلنا گفت
 درصد با قرارداد ھای موقت یک تا سه 22 ماه تا یک ساله، 3درصد با قراردادھای پيمانی 

  .  روزه مشغول به کار ھستند29 درصد باقيمانده نيز با قراردادھای روزمزد یک تا 15ماه و 
 درصد باقيمانده ای که در قالب قراردادھای دائم مشغول به کار 33معيت ج: وی یادآور شد

 سال سابقه کار دارند و پيش 10ھستند را کارکنانی تشکيل می دھند که حداقل بيش از 
  . از متداول شدن قراردادھای موقت و پيمانی استخدام شده اند

ارکنان قراردادی و این فعال صنفی ھمچنين در مورد تقسيم بندی زمينه ھای شغلی ک
بيشترشاغالن در بخش خدمات به ویژه خدمات شھری و صنوف کوچک در : پيمانی گفت

قالب قراردادھای یک روز تا نھایت یک ماه مشغول به کار ھستندو در مقابل قرارداد شاغالن 
  . در واحدھای بزرگ صنعتی از یک تا سه ماه متغير است

ی که در بخش دولتی مشغول به کار ھستند از نوع به گفته صادقی قراردادکار بيشترکسان
  .  ماه تا یک سال است3پيمانی و با مدت 

رئيس پيشين کانون عالی شوراھای اسالمی کار کشور با بيان اینکه صرفن ظر از نوع رابطه 
حتی در : استخدامی ھيچ تضمينی برای امنيت شغلی نيروھای انسانی وجود ندارد، گفت

  . ارفرما برای خاتمه دادن به قراردادکار به دنبال بھانه استمورد شاغالن دائم ک
  پایان پيام

  مدیریت صحيح است راه نجات سازمان تامين اجتماعي
عزیز بيگی، :   آمده است 1388 ایلنا در تاریخ اول بھمن ماه –به گزارش خبرگزاری کار ایران 

ه علی ذبيحی ب) شستا(مدیرعامل پيشين شرکت سرمایه گذاری تامين اجتماعی 
مدیرعامل سازمان تامين اجتماعی توصيه کرد که در سخنان خود به اخالق اسالمی و یا 

  . حداقل اخالق انسانی توجه داشته باشد
درست نيست که شخصی به علت ضعف مدیریتی : وگو با خبرنگار ایلنا افزود وی درگفت

   .خود مدیران قبلی سازمان را بدون ارایه سند ومدرک متھم کند
او سرمایه گذاری ھای شستا در دوران مدیریت خود را براساس مطالعات کارشناسی و 

 درصد سھام فوالد 25به عنوان مثال در زمان مدیریت : علمی دانست وخاطرنشان کرد



  .  درصد بود42مبارکه خریداری شد که سودآوری آن 
لب بدھی ھای شرکتھای زیان دھی که به شستا واگذار شده در قا: بيگی تصریح کرد

واگذار شده ) شستا(دولت به تامين اجتماعی به شرکت سرمایه گذاری تامين اجتماعی 
  . که البته این موضوع در دولت ھای گذشته نيز انجام گرفته است

از مدیر عاملی که مشاور رئيس جمھور نيز ھست انتظار می رود در سخنان خود : وی گفت
  . دقت داشته باشد
 سمت معاونت امور استانھای سازمان تامين اجتماعی را نيز عده دار بود ای وی که در دوره

اتھاماتی که آقای ذبيحی درباره اعتبارات غير شمول مطرح می کند نادرست است و : افزود
من شھادت می دھم که این اعتبار در زمان حضور من در سازمان به صاحب حق رسيده 

  . است
 ایران وضعيت سازمان تامين اجتماعی را نامطلوب مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری بيمه

این سازمان می تواند با مدیریت صحيح و استفاده از پتانسيل : عنوان کرد و اظھار داشت
کارشناسی درون خود پویایی گذشته را به دست آورد و تنھا راه نجات تامين اجتماعی 

  . ھمين کار است
  پایان پيام

   عادالنه تعيين شود89حداقل مزد کارگران برای سال 
عضو ھيات :   آمده است 1388 ایلنا در تاریخ اول بھمن ماه –به گزارش خبرگزاری کار ایران 

کارگران از تکرار : رئيسه کانون ھماھنگی شوراھای اسالمی کار محور جاده قدیم کرج گفت
اخبار و جلسات مربوط به تعيين حداقل مزد خسته شده اند و خواھان تعيين حقوقی 

  . عادالنه برای خود ھستند
می گویند از نظرات استادان دانشگاه : وگو با خبرنگار ایلنا افزود حسن کوه خواھی درگفت

در تعيين حداقل مزد استفاده خواھد شد اما من می پرسم آیا شورای عالی کار از این 
  . نظرات استفاده خواھد کرد

ال غرب تھران با اشاره به کاھش نماینده کارگران در ھيات حل اختالف اداره کار شم
از وزیر کار جدید می : مزدکارگران در سال گذشته و برخالف مصوبه شورای عالی کار،گفت

خواھيم که تجربه تلخ آقای جھرمی را تکرار نکند و حقوق واقعی و عادالنه را برای کارگران 
  . در نظر گيرد

ت تا اگر به ھر دليل قادر به دفاع کوه خواھی از نمایندگان کارگری شورای عالی کار خواس
  . از حقوق کارگران نيستند از سمت خود استعفا داده و خود را مدیون کارگران نکنند

  پایان پيام
  حساب كند تواند بيايد، تسويه ھركس نمي

كارگران :   آمده است 1388 ایلنا در تاریخ دوم بھمن ماه –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
گويندكارفرماي جديد بدون توجه به قانون آنھا را براي  ازي بيك ميكارخانه خودكارس

  . جايي كارخانه تحت فشار گذاشته است جابه
وگو با خبرنگار ايلنا  عليرضا جلمباداني نماينده كارگران كارخانه خودكارسازي بيك درگفت

 ھمين به تازگي وزارت صنايع مجوز انتقال محل كارخانه را صادر كرده است و به: گفت
 كيلومتري محل 140اساس قرار است تا كارخانه به محلي در منطقه فيروز كوه كه در 

  . پارس است منتقل شود كنوني كارخانه واقع در سه راه تھران
بر ھمين اساس كارفرما از كارگران قديمي كارخانه خواسته است تا خود را براي : وي افزود

اكنون حاضر به فراھم كردن امكانات اوليه اياب و اما ت. كاركردن در محل جديد آماده كنند
  . ذھاب و اتاقي براي كارگران خود نيست

 نفر به دليل داشتن قرارداد دائم در اين 50اين كارگر با بيان اينكه در حال حاضر حدود 
پيشتر كارفرما با تمامي كاركنان قراردادي تسويه حساب كرده : اند گفت كارخانه باقي مانده

  . بود
كارگران باقيمانده از كارفرماي خود انتظار دارند تا حداقل وسيله اياب و ذھاب : ي يادآور شدو

اما .  كيلومتري محل كنوني قرار دارد فراھم كند140و اقامت آنھا را در محل جديد كه در
  . حساب كند تواند بيايد، تسويه گويد كه ھركس نمي كارفرما به آنھا مي
ت كارفرما با خواسته كارگران در حالي است كه وي در ازاي اين مخالف: جملباداني افزود

 سال معافيت مالياتي 5جايي عالوه بر مزيت فروش محل كنوني كارخانه، از مزاياي  جابه
  . نيز استفاده خواھد كرد
اكبر عيوضي مسوول كانون شرق شوراھاي اسالمي كار استان تھران  در ھمين رابطه علي

  . ات كارفرماي جديد خودكار بيك غيرقانوني استاقدام: به ايلنا گفت
مطابق قانون، كارفرما بايد در ازاي انتقال محل كارخانه براي كارگران وسيله اياب : وي افزود

  . و ذھاب و محل اقامت فراھم كند
مطابق قانون كار : اين فعال كارگري ھمچنين در خصوص اجرا نشدن عرف كارگاه گفت

  . رفرماي جديد در برابر تعھدات كارفرماي قبلي به كارگران متعھد استنماينده كارفرما يا كا
توانند با طرح شكايت در اداره كار به  عيوضي با بيان اينكه از نظر قانون، كارگران مي



گيري مجريان قانون باعث  متاسفانه در شرايط كنوني آسان: ھاي خود برسند، گفت خواسته
  . تعھدات قانوني خود خودداري كندشود تا كارفرما از قبول كردن  مي

  پايان پيام
  بدون شرح 

نبايد در ايران وسيع و ثروتمند شاھد فقر : احمدی نژاد می گوید 
  باشيم

رييس جمھور ساختن ايران اسالمي را، : آمده اشت 88 بھمن 2به گزارش ايلنا در تاریخ 
 ساختن و :ساختن دنياي شكوھمند فردا براي ھمه بشريت دانست و اظھار داشت

پيشرفت ايران ، خدمت به كل جامعه بشري است و امروز اقتدار و عظمت ايران متعلق به 
  . باشد ھا مي ھمه ملت

» احياي يك«در مراسم افتتاح واحد ) جمعه(به گزارش ايلنا،محمود احمدي نژاد ظھر امروز
امروز بايد : تفوالد خراسان با قدرداني از زحمات ھمه دست اندركاران اين پروژه بزرگ گف

اي پيشرفته و الگو برپا شود  ايران را به نقطه اي برسانيم كه در اين سرزمين نوراني، جامعه
  . و اين ماموريت ھمه ملت ايران است

اگر در بخش ھاي مختلف صنعتي، علمي و ھنري تالش و سرمايه : كرد وي خاطر نشان
  . و سعادتمند ايجاد شودشود ھمه براي اين است كه يك ايران پيشرفته  گذاري مي
توان سرنوشت ايران را از سرنوشت جھان تفكيك كرد، اظھار  نژاد با بيان اينكه نمي احمدي
داري با مشكالت سنگيني مواجه است به فضل الھي  در حالي كه اقتصاد سرمايه: داشت

  . كاروان پيشرفت ملت ايران با سرعت و شتاب روز افزون در حال حركت است
داري و انديشه اومانيستي رو به افول است  ر با اشاره به اينكه نظام سرمايهرييس جمھو

انديشه اومانيستي كه با اصالت دادن به تمايالت و غرايز فردي ، كرامت و : خاطر نشان كرد
ھاي متعالي و خداپرستي را به سخره گرفته بود امروز به پايان راه  ھويت انساني و ارزش

  . رسيده است
انديشه اومانيستي بستر ظھور و بروز ديكتاتورھا و جنايتكاراني بود كه : دادوي ادامه 

ھاي دو سده اخير و استعمار كھنه و نو  سابقه بود و تمام جنگ جنايات آنھا در تاريخ بي
مبتني برھمين انديشه شكل گرفت كه براساس آن ده ھا ميليون انسان كشته و آواره 

  . شدند
در صد سال اخير نيز بيش از صد ميليون انسان توسط : د رييس جمھور خاطر نشان كر

  . دادند، كشته شدند كساني كه شعار اومانيسم و انديشه ليبراليستي سر مي
اي از دنيا از آثار ظلم و فساد پيروان اين انديشه خالي  نژاد با بيان اينكه ھيچ نقطه احمدي

  . ز حضور اين جنايتكاران وجود دارددر اذھان مردم دنيا خاطرات تلخي ا: نيست، اظھار داشت
وي با اشاره به جناياتي كه در نقاط مختلف دنيا اتفاق افتاده و در حال وقوع است اظھار 

ھا كساني ھستند كه با شعار اصالت فردي به انسان  عامل اصلي ھمه اين جنايت: داشت
  . اند كم شدهو ليبراليسم و شعارھاي حقوق بشر و دموكراسي در مراكز قدرت جھاني حا

امروز به فضل الھي امپراطوري دروغ ، چپاول ، كشتار و سرمايه به : نژاد تصريح كرد احمدي
امروز مطالبه عدالت، پاكي و .پايان راه خود رسيده و جھان در انتظار دوران جديدي است 

صداقت و احترام به انسان به سرعت به مطالبه عمومي ھمه ملت ھاي دنيا تبديل شده 
   .است

رييس جمھور با بيان اينكه سقوط نظام سرمايه داري خالئي را به وجود خواھد آورد و از اين 
تنھا پاسخ درست به اين مطالبه : رو بسياري به دنبال پركردن اين خالء ھستند، تصريح كرد
  . و خالء ، فرھنگي است كه در ايران اسالمي جاري است

روي از انبيا و اوليا الھي ، عدالت خواھي ، فرھنگ يكتا پرستي ، پي: وي خاطرنشان كرد
ھايي است  ظلم ستيزي، حمايت از مظلومان،عشق به نوع انسان و كرامت انساني مولفه

كه بشر امروز به آن نياز دارد و ملت ايران با ساختن ايران و برپا كردن جامعه الگو اين نياز را 
شود بايد با اين   در ايران انجام ميبنابراين ھمه اقداماتي كه. به خوبي پاسخ خواھد داد

  . ھدف باشد
نبايد در : نژاد ضرورت سر و سامان دادن اقتصاد كشور را مورد تاكيد قرار داد و گفت احمدي

ھاي مثبت در بخش ھاي  ايران وسيع و ثروتمند شاھد فقر باشيم و الزم است با فعاليت
ختارھاي اقتصادي در اين مختلف صنعتي، كشاورزي و علمي و اصالحات اساسي در سا

مسير حركت كنيم كه البته ھمه اين موارد در برنامه ھاي دولت وجود دارد و بايد دست به 
  . دست ھم در مسير تحقق اين اھداف تالش كنيم

ھاي دشمنان براي اين است كه ايران  ھا و مخالفت رييس جمھور با بيان اينكه ھمه طراحي
خواھند ايران قدرتمند  آنھا نمي:  پيدا نكند تصريح كردبه نقطه نوراني و پيشرفت دسترسي

ھاي مختلفي را در اين راستا  ريزي و الھام بخش باشد و در طول ساليان گذشته برنامه
در دولت نھم نيز با تحريم ، تبليغات و دروغ سعي كردند جلوي حركت ملت . انجام دادند

ري اھداف خود را دنبال كنند، از اين رو بايد خواھند با شيوه ديگ امروز ھم مي. ايران را بگيرند
  . در مقابل طراحي ھاي دشمن ھوشيار بود



ھاي دشمن، در مسير نوراني كمال  ملت ايران به رغم طراحي: نژاد خاطر نشان كرد احمدي
  . و پيشرفت با سرعت زياد حركت خواھد كرد

ھاي  و اشتياقي در ملتھا شور  ھاي بزرگ برخي قدرت رييس جمھور با بيان اينكه پيشرفت
زماني : كند، به پرتاب ماھواره اميد توسط ايران به فضا اشاره كرد و گفت جھان ايجاد نمي

ھاي جھان احساس شوق و اشتياق كردند چرا  كه ماھواره ايراني در مدار قرار گرفت ملت
 كه با كنند دانند و احساس مي كه آنان پيشرفت و اقتدار ايران را ، عزت و عظمت خود مي

پيشرفت ايران فرصتي براي بالندگي و نشاط پيدا خواھند كرد، اين در حالي است كه 
ھا با  ھاي استكباري صدھا ماھواره پيشرفته و بسيار پيچيده در فضا دارند اما ملت قدرت

  . گر احساس ھمدلي ندارند عملكرد دولت ھاي سلطه
 جھان نسبت به پيشرفت ايران، ھاي نژاد با اشاره به احساس ھمدلي و شوق ملت احمدي

علت اصلي پيروزي ملت ايران در : اي كشورمان خاطر نشان كرد در خصوص موضوع ھسته
ھاي دنيا با ملت  اي مطرح شد كه ھمه ملت اي اين بود كه در دنيا به گونه موضوع ھسته

ايران ايران اعالم ھمبستگي كردند و به تعبيري افكار عمومي جھان در دفاع از حقوق ملت 
  . فعال شد و اين وسيله دشمنان خلع سالح شدند

رييس جمھور با تاكيد بر اينكه امروز در ايران اسالمي احساس اقتدار، ھمبستگي و روحيه 
اگر چه دشمنان با تبليغات : گرايي بيش از ھر زمان ديگري است خاطر نشان كرد آرمان

موضوع را معكوس جلوه دھند اما ھاي مختلف قصد دارند اين  دروغين و راه اندازي شبكه
امروز وحدت ، خداخواھي، پيوستگي با . دانند كه دورغ مي گويند خودشان ھم مي

جمھوري اسالمي و راه شھيدان در باالترين حد ممكن قرار دارد و بايد قدر اين نعمت بزرگ 
  . را بدانيم و دست در دست ھم ايران را بسازيم

نكه خراسان بايد در راه ساختن ايران پيشتاز و پيشگام باشد، نژاد در ادامه با بيان اي احمدي
كانون جوشش و عشق ، . خراسان ھمه عناصر الزم براي پيشرفت را در اختيار دارد: گفت

، مردم مومن، علماي فاضل و عامل، دانشگاه ھاي ) ع(حضرت علي بن موسي الرضا
تواند در  عناصري است كه ميپيشرفته و كارآمد ، صنعتگران و كشاورزان ماھر از جمله 

  . پيشرفت خراسان و ايران اسالمي قرار بگيرد
خراسان دياري است كه در طول قرن ھاي گذشته مردم آن با بھره گيري از : وي تاكيد كرد

پرچمدار يگانه پرستي، عدالت و انسانيت بوده اند و نيشابور نيز ھمچون ) ع(امام رضا 
  . ت ايران زمين مي درخشدنگيني بر تارك فرھنگ و تاريخ مل

  پايان پيام
  جلسات شوراي عالي تامين اجتماعي به صورت عادي برگزار شود

نماينده :    آمده است 1388 ایلنا در تاریخ دوم بھمن ماه –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
سازمان تامين اجتماعي : در شوراي عالي تامين اجتماعي گفت) شدگان بيمه(كارگران 
  . برد ناسبي ندارد و در يك حالت بالتكليفي به سر ميوضعيت م

 ھزار ميليارد توماني دولت به 19وگو با خبرنگار ايلنا با اشاره به بدھي  نبي رسولي درگفت
تواند موجب ورشكستگي اين سازمان شود كه  ادامه روند موجود مي: تامين اجتماعي گفت

  . بيمه شده اين سازمان مواجه خواھد شد ميليون 30به تبع آن دولت نيز بايد با مشكالت 
به دليل وجود بحران : مديره كانون عالي شوراھاي اسالمي كار كشور تصريح كرد عضو ھيات

ھاي پاياني سال  مالي مديران تامين اجتماعي براي پرداخت مستمري بازنشستگان در ماه
  . اند از دولت طلب كمك كرده

رسد تغيير  به نظر مي: ه و مديرعامل سازمان گفتمدير رسولي با اشاره به مشكالت ھيات
  . مديره و مديرعامل ضروري باشد ھيات

در صورت ادامه روند بالتكليفي در سازمان تامين اجتماعي به طور قطع : او تاكيد كرد
  . كارگران و كارفرمايان يك اقدام جدي را در دستور كار خود قرار خواھند داد

وز اعضاي كارگري و كارفرمايي شوراي عالي تامين رسولي با اشاره به جلسه دير
در اين جلسه از وزير خواستيم كه ھرچه سريعتر جلسات : اجتماعي با وزير رفاه گفت

  . شوراي عالي را به صورت روال عادي برگزار كند
موضوع ديگري كه اعضاي شوراي عالي تامين اجتماعي از محصولي خواستند : او افزود

  . ت اين سازمان بودتعيين تكليف مديري
 پايان پيام

  . د بيکاری دستمزد کارگران ايران را پايين آورده استرش 
نماينده كرج و اشتھارد در مجلس شوراى : آمده است 88 بھمن 2به گزارش ايلنا در تاریخ 

اگرچه اين مبلغ به :  ھزار تومان منطقى نيست،گفت263اسالمى با اعالم اينكه دستمزد 
اى شده  كشور به گونه ى وانسانى نيست اما موقعيت اقتصادى واشتغالھيچ عنوان منطق
  . دھند كمتر از اينھا نيز تن مي كه كارگران به

 ھزار 500وگو با خبرنگار ايلنا با اعالم اينكه دستمزد كارگران نبايد كمتر از  عزيزاكبريان درگفت
ھاى موجودكشور  قعيت ھزار تومان با وا263اگرچه معتقديم دستمزد : تومان باشد گفت



توان زندگى متوسط به پايين را اداره كرد اما ھر چيزى با  خوانى ندارد و با اين مبلغ نمي ھم
  شود و امروزه شرايط اقتصادى كشور اجازه پرداخت توجه به شرايط مكان و زمان تعيين مي

  . دھد دستمزد بيشتر را نمي
 ميليون بيكار دركشور داريم 4وزه بيش از امر: وى با اعالم رقم باالى بيكارى دركشورگفت

شود با  آور اين است كه نيروى كار به دليل آنكه مدتھاست بيكار مانده حاضر مي اما تاسف
  . اش نرود ھر دستمزدى و تحت ھر شرايطى كاركند تا شب دست خالى به خانه

براى توسعه كه  ھنگامي: رويه گفت اكبريان با اظھار تاسف ازتوليد پايين و واردات بي
كشاورزى كار زيربنايى صورت نگرفته، واحدھاى صنعتى درحال بحران و تعطيلى قرار دارند و 

افتد بايد ھم شغل پايدار تعريف نداشته باشد و  اتفاق جديدى در عرصه اشتغالزايى نمي
  . ھا ھمخوانى نكند دستمزد نيروى كار با واقعيت

: شود گفت كشور منجر مي به رونق و توسعهوى با اعالم اينكه تصميمات درست اقتصادى 
ھاى كشور را به  امروزه اقتصادكشور بر مبناى تعادل واردات با صادرات نيست بلكه دروازه

كيفيتى به آسانى وارد كشور  ايم و ھر جنس بنجل و بي روى ورود ھركااليى بازگذاشته
  . شود تا صنايع را به نابودى بكشاند مي

ھر : خبر داد و گفت ھاى كار، صنايع، كشاورزي، بازرگاني بين وزارتخانهاكبريان از ناھماھنگى 
  . كند و ھركدام رشته ديگرى را پنبه كرده است ھا كارخودش را مي كدام از اين وزارتخانه

اگرچه نبايد چنين : ھا را كارگران بدھند،گفت وى در پاسخ به اينكه بايد تاوان ناكارآمدي
 ھزار تومان پس 263ھا را كارگران با دستمزد   ناكارآمديباشد اما درحال حاضر تاوان

  .دھند مي

  بدون شرح 

معتقدم تامين اجتماعي باید ھمچنان زیر نظر رئيس جمھور اداره 
  شود

به نظر من مستمری بازنشستگان تامين : آمده است 88 بھمن 2به گزارش ايلنا در تاریخ 
کمک ھای غير نقدی به اصل حقوق اجتماعی ھمسان سازی نشده است زیرا اضافه کردن 

  . را نمی توان ھمسان سازی دانست
وگو با خبرنگار   حسن صادقی رئيس مجمع پيشکسوتان جامعه کارگری استان تھران در گفت

چرا برای بازنشستگان کشوری ھر نوع امتيازی را تعریف و اجرا می کنند اما : ايلنا افزود
  . می رسد می گویند نداریمنوبت به بازنشستگان تامين اجتماعی که 

 ميليارد تومان بابت ھمسان سازی 2500وی با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر اختصاص 
چرا ھيچ وزیر و نماینده مجلس خود را موظف : مستمری بازنشستگان تامين اجتماعی گفت

  . به پيگيری این موضوع نکرده است
ی برای ارایه بيمه مکمل به کارگران صادقی پيگيریھای برخی کانون ھای کارگری بازنشستگ
این کار آینده درمان مستقيم تامين : و بازنشستگان را خطرناک توصيف کرد و اظھار داشت

  . اجتماعی را با خطر مواجه می کند و باعث می شود که این نوع درمان کم رنگ شود
ریت شریف کم رنگ کردن درمان مستقيم تامين اجتماعی را موضوعی مربوط به دوران مدی

  . در آن زمان ھم ما مانع از این کار شدیم: زادگان در این سازمان دانست و گفت
بازنشستگان تامين : رئيس پيشين کانون عالی شوراھای اسالمی کار کشور تصریح کرد

اجتماعی می دانند که چه کار می کنند و ھنوز احساس می کنند راھھایی برای احقاق 
از برگزاری تجمع در مقابل مجلس و سایر مراکز دیگر ھراسی حقوقشان وجود دارد وگرنه 

  . ندارند
 ميليارد تومان مصوبه 2500: صادقی با مخاطب قرار دادن وزیر رفاه و تامين اجتماعی گفت

  . مجلس برای ھمسان سازی مستمری بازنشستگان تامين اجتماعی کجاست
عی شود که ما کار سياسی این حرفھا تماما صنفی است و کسی نمی تواند مد: او گفت

  . می کنيم و با شخص یا دولت خاصي مشکل داریم
 ميليارد تومان برای سال جاری است بنابراین ما حاضریم در 2500: این فعال کارگری گفت

  . جلسه مشترک این موضوع را باید عامل سازمان تامين اجتماعی به بحث بگذاریم
ه ای در این زمينه دارد ما می توانيم به او توضيح صادقی با بيان اینکه اگر آقای ذبيحی شبھ

من معتقدم که مدیرعامل سازمان تامين اجتماعی امانتدار خوبی است اما : دھيم گفت
باید رفتار خود را با کارکنان این سازمان تغيير دھد و در نوع مدیریت خود کمی تجدید نظر 

  . کند
ست اندازی افراد منفعت طلب و مدیرعامل تامين اجتماعی مانع د: وی تصریح کرد

  . سازمانھای این چنين در تامين اجتماعی شده است
صادقی خواستار شفافيت ذبيحی در دریافت بدھی ھای تامين اجتماعی ازدولت شد و 



به نظر من برخوردھای حذفی بامديران الیق و متعھد ھمانند آقای اميری و : تصریح کرد
 افراد مدیرانی توانمند ھستند بنابراین از مدیر عامل عالئی و جعفری جایز نيست زیرا این

  . تامين اجتماعی خواھش می کنيم کمی تجدید نظر کند
این : وی مشکل دیگر مدیریت تامين اجتماعی را ارتباط کم با رسانه ھا عنوان کرد وگفت

  . موضوع می تواند به سود کارگران کارفرمایان و سازمان و بيمه شدگان آن باشد
به :  وضعيت حال حاضر تامين اجتماعی را از نظر مالی مناسب ندانست و افزودصادقی

ھمين دليل معتقدم این سازمان باید ھمچنان زیر نظر رئيس جمھور اداره شود تا در صورت 
  . وجود مشکالت مالی، رئيس دولت سریعا به آن رسيدگی کند

پرداختی ھا دچار مشکل پيش بينی می کنيم سازمان در پایان سال به لحاظ : وی گفت
شود بنابراین به این دليل می گویيم مدیریت سازمان توسط رئيس جمھور دارای مزیت 

  . است زیرا بحران ھای آن تصميماتی ضربتی می طلبد
  پایان پيام

  ایران بھشت تجاربزرگ ، واسطه ھا و دالالن شکم گنده 

ن دبيرانجمن توليد کنندگان پوالد  دوم بھمن ماه، سخنا-ایلنا- به گزارش خبرگزاری کارایران
ایران را انتشار داد که با نگاھی حتی گذرا به این سخنان می توان وضعيت وخيم توليد 

  !کننده داخلی را دریافت
اقتصاد ایران بدون شک درچند سال گذشته بزرگترین پرش را درميدان ”: ایلنا از جمله نوشت

ندگان پوالد ایران وضعيت نابسامان صنعت پوالد دبير انجمن توليد کن... واردات داشته است 
قيمت پوالد دو ... تعرفه گمرکی پوالد خام ومحصوالت آن صفر است ... را تشریح می کند،

 درصد ظرفيت خود کار می کنند و روز به روز از ٣۵برابر کاھش یافته و توليد کنندگان ما با 
 از توليد کنندگان کاری نکرده است؟ چرا دولت برای حمایت... ظرفيت آنھا کاسته می شود 

انتظار توليد کنندگان از دولت این است که تعرفه گمرکی واردات پوالد را افزایش دھد یا 
سيستم بانکی . توليد کنندگان از یک حمایت مالی و پولی سيستم بانکی برخوردار شوند 

 را برای توليد کنندگان ما ھمانگونه که حمایت ھایی از واردات انجام می دھد باید بودجه ای
درحال حاضر بانک ھای ما و شرکت ! آیا این خواست ھای نابجایی است؟. اختصاص دھد

ھای خارجی برای اینکه آنھا بتوانند محصوالت خود را به فروش برسانند اعتبارات مدت دار 
قدیم که ما معت. قرار می دھند) تجاربزرگ(دراختيار آنھا و وارد کنندگان ) معموال یک ساله(

ما تنھا یک شرایط ... ھمين امکانات نيز باید دراختيار توليد کنندگان داخلی قرا بگيرد 
اگر از توليد کننده داخلی حمایت . مساوی می خواھيم تا محصوالتمان را به فروش برسانيم

این امر عالوه برافزایش اشتغال، ... کنيم، مطمئن باشيد بازار داخل ھم رشد می کند 
  “.نعت راھم در بر داردتوسعه ص

وی سپس درادامه به حمایت مستقيم دولت احمدی نژاد و سيستم بانکی از تجار بزرگ و 
درکشور ما از ورود کاالھای خارجی “دالالن عمده بازار اشاره کرده، خاطر نشان می سازد

دگان بانک ھا وام بلند مدت برای خرید به وارد کنن... حمایت پولی و مالی به عمل می آید 
ارایه می دھند و این مساله سود زیادی ] بخوان تجاربزرگ و دالالن وابسته به حکومت[

اگر دولت . باید از توليد کننده حمایت شود... نصيب آنھا خصوصا وارد کنندگان پوالد می کند 
 درصد کار می کند که درصورت تحقق، ٨٠از ما حمایت کند پوالد کشور با ظرفيت باالی 

درحال حاضر آدم ھای ...  را نصيب کشور می کند و مانع خروج ارز می شود سود سرشاری
غير متخصصی پوالد وارد می کنند و با استفاده از نقدینگی که به دست می آورند آن را 

درسرتاسر دنيا استانداردھای متفاوتی برای پوالد وجود . درجاھای دیگر مصرف می کنند
به رغم اینکه درایران استاندارد ملی ... اده شده است دارد که با شرایط اقليمی مطابقت د

برای توليد و واردات پوالد وجود دارد، وارد کنندگان اجازه دارند ھر پوالدی را با ھر 
که امروز بازار (پوالدھای وارداتی با استاندارد آمریکا یا انگلستان ... استانداردی وارد کنند 
و مناسب ایران (يمی ھمان کشورھا مطابقت دارد با شرایط اقل) داخلی را تسخير نموده

  “).نيست

فعال کارگری را به اتفاق ھمسر و کودکش دستگير و                
 خانوادگی زندانی کرده اند 

با گسترش بازداشت خانوادگی فعالين :  آمده است 88 بھمن 2به گزارش ميزان در تاریخ 
غيرانسانی نيروھای امنيتی اقدام به سياسی توسط وزارت اطالعات در آخرين اقدام 

بازداشت پيمان چاالکی و ھمسرش به ھمراه فرزند خردسالشان نمودند پيمان چاالکي، 
کارگری و دبير اسبق انجمن اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی ساوه و - فعال سياسی

ھمسرش سميه عالمی پسند از اعضای سابق جبھه مشارکت، منطقه تھران و دبير 



ن اسالمی دانشگاه آزاد تھران ھست که روز يکشنبه به اتفاق دختر سابق انجم
خردسالشان مانا در منزلشان واقع در شھرستان ساوه توسط عوامل وزارت اطالعات 

  .بازداشت و به تھران منتقل شدند

  کاھش رشد اقتصادی ایران به یک درصد

جدیدترین گزارش خود بانک جھانی طی :  آمده است 88 بھمن 2به گزارش ایسنا در تاریخ 
 رشد توليد ناخالص داخلی واقعی ایران در سال ″٢٠١٠دورنمای اقتصاد جھانی “با عنوان 

بينی کرد که این شاخص در سال جاری با کاھش زیاد به   درصد اعالم و پيش٢٫۵گذشته را 
 بوده است و بانک جھانی دليل ١٩٩۵یک درصد برسد که کمترین ميزان از سال مالی 

 درصدی درآمدھای ۴٠ درصدی توليد نفت و نيز کاھش ٧٫٣نين رویدادی را کاھش اصلی چ
 .نفت و گازی عنوان کرده است

 رشد اقتصادی ایران دوباره روند صعودی ٢٠١٠بانک جھانی معتقد است که در سال مالی 
 درصد برسد که تداوم این روند رشد توليد ناخالص داخلی واقعی ٢٫٢به خود گرفته و به 

  . درصد خواھد رساند٣٫٢ن در سال پس از آن را به ایرا

در گزارش بانک جھانی در خصوص ایران آمده است که کاھش درآمدھای نفتی و گازی 
در ھمين حال انتظار . ای تحت فشار قرار بگيرد ایران باعث شده است تا درآمدھای بودجه

 درصد ٢٢حساب جاری از  درصدی باقی بماند و مازاد ٢٠رود تورم ایران در ھمان سطح  می
 ٢٠٠٩ درصد توليد ناخالص داخلی در سال مالی ٧٫۵ به ٢٠٠٨توليد ناخالص داخلی در سال 

  .کاھش یابد

 ھای امنيتی در سال آینده از بودجه دستگاه طالعاتیا

، بودجه برخی 89سال  در ادامه گزارشھای خود در خصوص بودجه تقدیمی" آینده"سايت  :  آينده
 .كند ، فرھنگی و خدماتی را منتشر میمراكز امنيتی

 ميليارد تومان، 2300انتظامی   ميليارد تومان، نيروی670بنا بر این گزارش بودجه وزارت اطالعات، 
 ميليارد تومان و ستاد كل 5800تومان و سپاه   ميليارد2300 ميليارد تومان، ارتش 6700وزارت دفاع 

ه مجموع بودجه نظامی و انتظامی و امنيتی كشور ك باشد،  ميليارد تومان می5نيروھای مسلح 
 .رساند می  ھزار ميليارد تومان18را به حدود 

 47دفتر تبليغات حوزه علميه   ميليارد،37 ميليارد تومان، سازمان تبليغات 1700برای كميته امداد، 
 و شورای  ميليارد114خدمات حوزه علميه   ميليارد، مركز191ميليارد، شورای عالی حوزه علميه 

 .شده است  ميليارد تومان بودجه درنظر گرفته6عالی حوزه 

ميليارد تومان، بودجه دیوان  425 ميليارد تومان، بودجه وزارت خارجه 1300قضائيه  بودجه كل قوه
 .باشد ميليارد تومان می 34 و سازمان بازرسی كل كشور   ميليارد13عدالت اداری 

ميليارد و وزارت  660 ميليارد، وزارت ارشاد 353شگری بودجه سازمان ميراث فرھنگی و گرد
تومان و بودجه صداوسيما   ميليارد3100 ميليارد تومان، بودجه بنياد شھيد 11800آموزش و پرورش 

ميليارد و وزارت نيرو  590 ھمچنين بودجه وزارت مسكن.  ميليارد تومان برآورد شده است650
  . ميليارد در نظر گرفته شده است6300

  ھاي مولد؛   براي فعاليت گذاري نگاھي به پديده بيكاري و افت سرمايه
  ھاي توليد  ناله ناكارآمدي در ميان چرخ دنده

ھا برگزار شد، نوعی اعتراف  نخستين جلسه شورای عالی اشتغال که پس از مدت: ايلنا
این جلسه در . تلویحی دولتمردان به فراگير شدن ھر چه بيشتر معضل بيکاری در جامعه بود

نژاد با اعالم اینکه مشکل اصلی و اساسی دولت و کشور، موضوع  معاون اول احمدی
ھای صنعت و توليد در  اشتغال است نشان داد که ھشدارھای کارشناسان مبنی بر ناکامی

  . کشور چندان بيراه نبوده است
ی با شيب دھد که بيکار به گزارش ایلنا، آمار رسمی اعالمی از سوی دولت ھم نشان می

مطابق آمار رسمی مرکز آمار، نرخ بيکاری در پایيز سال جاری به . تندی در حال حرکت است
 درصدی فصل مشابه سال 9.5 درصد رسيده است که نسبت به رقم بيکاری 11.3رقم 

 درصدی بيکاری 18.95دھد، که به معنای رشد   درصد افزایش را نشان می1.8گذشته، 
نتایج اجرای طرح آمارگيری نيروی کار نشان داد . ر بوده استطی یک سال گذشته در کشو



برھمين اساس، . اند  درصد از جمعيت فعال کشور بيکار بوده11.3 معادل 1388که در پایيز 
 ھيچگونه 1388 درصد افزایش و نسبت به تابستان 1.8این شاخص نسبت به پایيز پارسال 

 24.1 ساله نيز حاکی از آن است که 24  تا15نرخ بيکاری جوانان . تغييری نداشته است
بررسی تغييرات فصلی نرخ . اند  بيکار بوده1388درصد از فعاالن این گروه سنی در پایيز 

دھد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل   ساله نشان می24 تا 15بيکاری جوانان 
دھد بيکاری در بين   درصد افزایش یافته است که نشان می2.6 درصد بود، 21.5که معادل 

  .  درصد رشد داشته است12.1 ساله معادل 24 تا 15جوانان 
، بخش 1388دھد که در پایيز  ھای عمده اقتصادی نيز نشان می بررسی اشتغال در بخش

در مراتب .  درصد بيشترین سھم اشتغال را به خود اختصاص داده است48.6خدمات با 
  .  درصد قرار دارند19.8ورزی با  درصد و کشا31.6ھای صنعت با  بعدی بخش

  علل افزایش نرخ رشد بيکاری در کشور 
توان به عوامل  در بررسی علل افزایش نرخ بيکاری و نيز نرخ رشد بيکاری در کشور می

، کاھش )گذاری داخلی و خارجی سرمایه(گذاری در کشور  متعددی ھمچون کاھش سرمایه
ھای مصوب عمرانی به سوی بودجه جاری  ھای عمرانی در کشور و ھدایت بودجه بودجه

ھا به دليل افزایش ریسک اقتصادی در  کشور، فضای نامناسب کسب و کار، فرار سرمایه
ھای گذشته و  کشور و کاھش امنيت در این بعد، افزایش واردات و کاھش صادرات در سال
درصدی  19موارد دیگر اشاره کرد، اما باید توجه داشت که در بررسی علت اصلی رشد 

، به عامل دیگری به نام وضع وخيم صنعت 87 نسبت به پایيز سال 88بيکاری در پایيز سال 
در کشور باید توجه داشت که سبب شده است بخش صنعت به عنوان موتور محرکه 

  . اقتصاد، با مشکالت متعددی روبرو شود
  بھشت واردکنندگان و جھنم توليدگران و صادرکنندگان 

دھد که در سال جاری واحدھای کوچک و بزرگ  نعت نشان مینگاھی به وضعيت ص
اند که منجر به تعطيلی بسياری از این واحدھا  ھای متعددی شده بسياری متحمل بحران

در ھمين زمينه دبير انجمن صنفي كارفرمايي چرمسازان خراسان رضوي . شده است
ھاي كفش و چرم شده  هھاي چيني و تايلندي منجر به بيكاري كارگا قاچاق كفش: گوید می
سازي بود كه در   كارخانه چرم65كه در مشھد حدود  ھادي ايزدپرست، با بيان اين. است

توان : دھد  كارخانه رسيده و مابقي تعطيل شده است، ھشدار می20حال حاضر به 
ھا را به سمت  اقتصادي ھر كشوري بر روي توليدات است و ما بايد بخش عمده فعاليت

مديرعامل شركت . دھيم كه اين مشكل براي بخش اقتصاد پيش نيايدتوليدات سوق 
سازان رضوي با اشاره به نقش دولت در حمايت از توليدكننده داخلي، اذعان  تعاوني چرم

 ھزار تومان است، دولت متاسفانه نرخ ارز 2با توجه به اين كه نرخ ارز واقعي باالي : داشت
كم از  ھا باعث شده توليدكننده كم از ديگر بخشرا مصنوعي نگه داشته است و حمايت آن 

صحنه رقابت محو شود، به عبارتي با شرايط موجود بھشتي براي واردكننده كاالي وارداتي 
قاچاق : وي درباره وضعيت بازار اظھار داشت. و جھنمي براي صادركننده ايجاد شده است

كند كه منجر به بيكاري  د ميترين قيمت در بازار بيدا ھاي چيني و تايلندي با نازل كفش
نايب رئيس اتحاديه صنايع بازيافت ايران نيز . ھاي كفش و چرم كشور شده است كارگاه
  . اند  درصد از واحدھاي فعال در اين عرصه به مرز تعطيلي كشيده شده90  :گوید می

در . شود ھيچ حمايتي از واحدھاي فعال در صنعت بازيافت نمي: افزاید كاميار فيلسوفي می
كه  گيرد؛ ضمن اين ھمين حال مواد اوليه نيز به درستي در اختيار صنعت بازيافت قرار نمي

  . قيمت مواداوليه نيز مشخص نيست
  ھای اقتصادی کشور  کمک به چين و امارات به بھای تخریب بنيان

به دليل ورود : گوید رئيس اتحاديه توليدكنندگان و فروشندگان كفش استان اصفھان می
ھاي چيني به كشور، امسال نيمي از واحدھاي توليدي كفش در اصفھان  رويه كفش بي

ھزار كارگاه توليدي كفش  ، 88تا پيش از سال : کند پور اظھار می  محمد نايب .اند تعطيل شده
ھاي خارجي و بروز بحران اقتصادي در  در اصفھان فعاليت داشتند، اما با افزايش ورود كفش

  . ھاي خود شدند ھا مجبور به تعطيلي واحد  درصد از اين كارگاه60 تا 50جھان، اكنون حدود 
ھا مشغول به فعاليت بودند، در   نفر از افرادي كه در اين كارگاه500 ھزار و 2: افزاید وي می

ھاي  ھاي فعلي كه در بازار  درصد از چكمه90: گوید پور می نايب. حال حاضر بيكار ھستند
رسند، چيني و از طريق امارات و بنادر جنوبي كشور وارد بازار  شھر اصفھان به فروش مي

  . اند شده
   ھزار نفر در خوزستان 4خلف وعده مسووالن و بيکاری 

 واحد 13در سال جاری، : گوید معاون اتحاديه خشكبار در خوزستان نيز در ھمين رابطه می
   . ھزار نفر بيكار شدند4بندي خرما در استان تعطيل و حدود  بسته

بندي خرما در   كارگاه و كارخانه بسته60ھم اكنون حدود : كند احمد ميرھاشمي عنوان می
 واحد به تعطيلي كشيده شده و مابقي 13استان موجود است كه به علت مشكالت مالي 

  . اند تعطيل درآمده فعال و نيمه ھم به حالت نيمه
 صورت گرفته با دولت مبني بر ارائه  و با توافق85ھا كه از سال  اين كارگاه: كند وي بيان می

 درصد فعاليت خود را به شيوه كنوني آغاز كردند، با خلف وعده مسؤوالن 7  تسھيالت با بھره



  . مواجه شدند
تواند به  اگر وضع به ھمين منوال ادامه يابد حتي يك واحد ھم نمي: كند وي خاطرنشان می

صت شغلي كه به طور مستقيم يا  ھزار فر25 تا 20فعاليت خود ادامه دھد و حدود 
  . رود اند، از بين مي ھا ايجاد شده غيرمستقيم در ارتباط با اين كارگاه

بندی خرما محدود نمانده است و مصوبه  البته خلف وعده مسووالن تنھا به بخش بسته
 سھم   ماھه به صنايع براي پرداخت حق بيمه4كارگروه حمايت از توليد در مورد دادن مھلت 

  . گيرد، ھم اجرايي نشده است فرما که تمامی صنعت کشور را در برمیكار
 باره  مديره انجمن صنايع سلولزي و بھداشتي ايران در اين هللا ملكي، رئيس ھيات سيف
 ماھه براي پرداخت حق بيمه سھم كارفرما به صاحبان صنايع و 4قرار بود مھلتي : گوید می

ار ھنوز انجام نشده و حق بيمه سھم كارفرما بايد كارفرمايان صنعتي داده شود كه اين ك
  . شوند حداكثر ظرف يك ماه پرداخت شود، در غير اين صورت صاحبان صنايع جريمه مي

كم  اكنون مدت زمان فروش در صنايع بھداشتي و سلولزي دست كه ھم وي با اشاره به اين
مانند بحران نقدينگي طي به داليل بروز مشكالت مختلف  : كند  ماه است، خاطر نشان می4

  . اند چند ماه اخير چندين واحد توليدي فعال در صنعت سلولزي و بھداشتي تعطيل شده
  سالی که برای صنعت نکو نبود 

، اخراج 88از ابتدای سال . ھای بخش صنعت نيست آنچه اشاره شد البته تمام واقعيت
. انه سامان نخستين گروه بودندکارگران کارخ. کارگران در واحدھای مختلف توليدی آغاز شد

پس از کارگران سامان نوبت به کارگران مراکز مخابراتی سقز رسيد تا طعم تلخ فقر را این 
پس از آن روند اخراج دامان کارگران واحدھای مختلفی از . بار با چاشنی بيکاری مزمزه کنند

 ایران تفال ساوه، سازی اھواز، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، ایران صدرای بوشھر، لوله
گر، پایا، ھوایار، روژن آزمون، زیبا ماندگار و صدھا کارگاه ریز و  کشت و صنعت شمال، توزین

حتی واحدھای بزرگی ھمچون ایرالکو، ملی سرب و روی، . درشت دیگر را گرفت
 چند ماه پيش مديركل دفتر صنايع. اند نيز از این بالیا در امان نبوده... سازی پارس و واگن

 درصدی ظرفيت توليدی لوازم 60برق، الكترونيك و فناوري اطالعات وزارت صنايع از کاھش 
 60این مقام مسوول با اشاره به اين موضوع، از غيرفعال شدن . خانگی در کشور خبر داد

ھم اکنون ظرفيت توليد برخي از : درصد از ظرفيت توليد لوازم خانگي خبر داد و گفت
  . ازم خانگي به صفر رسيده استھاي توليد لو کارخانه

گذاري صنعتي در  ھاي مجلس در گزارشي درباره سقوط نرخ رشد سرمايه مركز پژوھش
، نھايتاً به اين نتيجه رسيد كه نرخ رشد 86 تا 78ھاي  كشور با مقايسه آمار سال

. ھاي مورد بررسي بوده است ، بدترين رقم طي سال86گذاري صنعتي در سال  سرمايه
 263 ھزار و 9 معادل 87بنا بر گزارش نمادگرھاي بانك مركزي در سه ماه اول سال ھمچنين 

فقره جواز براي تاسيس واحدھاي جديد صنعتي صادر شد كه نسبت به سه ماه اول سال 
گذاري موردنياز براي  ھمچنين ارزش سرمايه.  درصد كاھش داشته است20.6 معادل 86

 بود كه نسبت به 87 ميليارد لایر در سال 379و  ھزار 253تاسيس واحدھاي جديد صنعتي 
دھد و شکی نيست که این   درصد كاھش نشان مي18.3 به ميزان 86دوره مشابه سال 

 با آشکار شدن ھر چه بيشتر اثرات بحران جھانی بر اقتصاد ایران و رکود 88روند در سال 
نگر این واقعيت است تورمی گسترده در اقتصاد، با شتاب بيشتری ھمراه شده است که بيا

 نيز بدتر 86ھا؛ یعنی سال   از بدترین سال مورد بررسی مرکز پژوھش88که در سال 
  . ایم شده

  انتظاراتی که برآورده نشد 
در این وانفسا البته انتظار جامعه به طور عام و توليدکنندگان و صنعتگران به طور خاص از 

ه با درک موقعيت حساس صنعت و شرایط وزارت صنایع و معادن و مسووالن آن، این بود ک
شکننده آن، به کمک صنعت بشتابند، اما مسووالن این وزارتخانه با ندیدن مشکالت و بعضاً 

کشيد، شرایطی پيش آوردند  ھای صنعت را به تصویر نمی ارائه آماری غيرواقعی که واقعيت
خت، و البته صدای که برخی از صنایع کشور را به مرگی آرام و بدون سروصدا محکوم سا

  . برند، در جایی منعکس نکرد ھا رنج می ھای باقيماندگان صنعت را که از بحران ضجه
  پایان پيام

  ابھام درپرداخت به موقع مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي
كارفرمايان درشوراي عالي تامين  نماينده:  آمده است 88 بھمن 3به گزارش ایلنا در تاریخ 

جمھور   ماه پيش با حضور معاون اول رئيس3درآخرين جلسه اين شورا كه : گفت اجتماعي
برگزار شد آقاي رحيمي قول داد خود شخصا درجلسات اين شورا شركت كند اما نه تنھا 

  . اي برگزار نشده است اين امر محقق نشده بلكه از آن زمان تاكنون جلسه
 نشدن جلسات شوراي عالي تامين وگو باخبرنگارايلنا تشكيل داودآبادي درگفت... ولي ا

ماھي يك جلسه حداقل كاري : كرد وافزود اي بزرگ به اين سازمان توصيف اجتماعي را ضربه
  . است كه بايد شورا انجام دھد

طبيعتا وي : كردو گفت جمھور را رئيس شوراي عالي تامين اجتماعي معرفي وي رئيس
  . بايدبه دبير شورا اعالم كند تا جلسات برگزارشود

ھاي پاياني سال نقدينگي سازمان  شود ممكن است در ماه او درپاسخ به اين كه گفته مي



كافي نباشد،   ھزار بازنشسته300تامين اجتماعي براي پرداخت مستمري يك ميليون و 
اين احتمال وجود دارد واگر دولت به كمك سازمان نشتابد احتمال بروز مشكل : تصريح كرد
  . وجود دارد
: گفت ي با اشاره به اختالفات ھيات مديره و مديرعامل سازمان تامين اجتماعيداودآباد

درآغاز به كارآقاي ذبيحي، نمايندگان كارگري و كارفرمايي شوراي عالي تامين اجتماعي و 
 روز 15ھيات مديره اين سازمان به آقاي ذبيحي پيشنھادكردندكه حاضرند براي بھبود امور ھر

 كه مديرعامل تامين اجتماعي ھم موافقت كرد اما خود ذبيحي يكبار جلسه تشكيل دھند
  . قانون شكني را آغاز و در اين جلسات حاضر نشد

  پايان پيام
  اظھار نظر در مورد دستمزد خطاست

به اعتقاد يك فعال كارفرمايي تا زماني كه :  آمده است 88 بھمن 3به گزارش ایلنا در تاریخ 
 مشخص 89ھا و نيز بھاي دالر در اليحه بودجه سال  ارانهتكليف بار تورمي ھدفمند كردن ي

ھاي كارگري و كارفرمايي موضع خود را در مورد حداقل مزد سال  نشود ھيچ كدام از طرف
  . آينده مشخص نخواھندكرد

از آنجا كه قدوم و تغييرات بھاي ارز دالر : عباس وطن پرور درگفت وگو با خبرنگار ايلنا گفت
ھي بر وضع اقتصادي جامعه خواھند داشت بعيد است نمايندگان كارگري و تاثيرات قابل توج

  .  اعالم كنند89كارفرمايي موضع خود را در مورد دستمزدھاي سال 
در اين شرايط تمام جلسات درون گروھي كارگري يا كارفرماي و ھمچنين مذاكره : وي افزود

  .  استنتيجه  بي89 طرف براي تعيين حداقل مزد سال 2نمايندگان 
بھاي دالر درست مانند ھدفمند كردن : وي در تشريح اھميت نرخ ارز دالر براقتصاد گفت

ھاي توليد و زندگي را نيز  ھا داراي بار تورمي است چنانچه افزايش آن افزايش ھزينه يارانه
  . به دنبال خواھد داشت

توان از  وجه نميھا روشن نشود به ھيچ  وطن پرور گفت ھمچنين تازماني كه تكليف يارانه
  . ھاي غير نقدي به كارگران سخني گفت ميزان افزايش پرداخت كمك
در شرايط كنوني ھرگونه اظھار نظر در مورد دستمزدھا : اين فعال كارفرمايي گفت

  . خطااست
  پايان پيام

   بھمن ماه5آغاز پرداخت سودسھام عدالت بازنشستگان از 
: ریيس سازمان خصوصی سازی گفت: ه است  آمد88 بھمن 3به گزارش ایلنا در تاریخ 

  .  بھمن ماه آغاز خواھد شد5پرداخت سود سھام عدالت بازنشستگان از 
وگوی اختصاصی با پایگاه اطالع رسانی  به گزارش ايلنا،غالم رضا حيدری کرد زنگنه در گفت

پرداخت سود سھام عدالت : دولت، در خصوص زمان توزیع سود سھام عدالت اظھار داشت
مام بازنشستگان اعم از لشکری، کشوری و تامين اجتماعی از پنجم بھمن ماه آغاز می ت

  . شود
 ميليون نفر باز نشسته 4وی با اشاره به اینکه در این مرحله سود سھام عدالت،بين 

بازنشتگان با مراجعه به تعاونی ھای : وخانواده ھایشان توزیع خواھد شد، اظھارداشت
 فيش سود سھام خود را گرفته و از طریق شعب بانک ھای سھام عدالت در شھرستان

  . سپه یا کشاورزی سود خود را دریافت کنند
:  شرکت سرمایه گذاری نيز تصریح کرد4معاون وزیر اقتصاد در مورد علت ممنوعيت معامله 

 ميليارد تومان اقساط معوقه دارند و با وجود استمھال ھنوز 300این شرکت ھا تا کنون 
از این رو ھيات عالی واگذاری ورود این شرکت ھا به . ه پرداخت بدھی خود نکرده انداقدام ب

  . مزایده ھای جدید را تا قبل از تسویه حساب بدھی قبلی ممنوع کرده است
سھام : وی از روند رو به رشد واگذاری سھام عدالت کارگران خبر داد و اظھارداشت

از جمله انجمن ھای کارگری دریافت شده در کارگرانی که اطالعات آنان از طرق مختلف 
  . حال واگذاری است و به زودی سھام کارگران به طور کامل توزیع خواھد شد

کرد زنگنه با بيان اینکه درآمد ھای حاصل از واگذاری سھام شرکت ھای دولتی در سال 
نون از ابتدای سال جاری تا ک: جاری نسبت به سال گذشته رشد خوبی داشته است،افزود

 ميليارد تومان درآمد داشته که یک 850 ھزار و 2از محل واگذاری سھام شرکت ھای دولتی 
 ميليارد تومان به حساب 250ھزار ميليارد تومان از این مبلغ به سازمان تامين اجتماعی،

  . است  ميليارد تومان به حساب خزانه واریز شده600شرکت ھای مادرتخصصی و یک ھزار و 
  پايان پيام

  كانون كاركنان بازنشسته تامين اجتماعي از ذبيحي ارضايتين

كاركنان بازنشسته سازمان  كانون رئيس:  آمده است 88 بھمن 3به گزارش ایلنا در تاریخ 
مديرعامل اين سازمان از پرداخت بدھي ساختمان اين كانون كه : گفت تامين اجتماعي

د و ارزشي براي بازنشستگان اين كن متعلق به سازمان تامين اجتماعي است خودداري مي



  . سازمان قائل نيست
مديره وقت   سال پيش ھيات6حدود : وگو با خبرنگار ايلنا افزود غالمرضا انصاري درگفت

سازمان تامين اجتماعي با دادن ساختماني به كانون كاركنان بازنشسته اين سازمان 
ھا درتھران مستقر  يدان گلموافقت كرد و ما در ساختماني متعلق به سازمان واقع در م

  . شديم
 تھران ساختمان كانون كاركنان بازنشسته تامين 6وي با بيان اينكه شھرداري منطقه 

كه با مسووالن  ھايي با صحبت: اجتماعي را به علت بدھي پلمپ كرد، تصريح نمود
ان كردند اما مديرعامل سازم شھرداري انجام داديم آنھا ميزان بدھي را تا حد ممكن كم

تامين اجتماعي از پرداخت اين مبلغ خودداري كرد وگفت كه حاضر به ھمكاري در اين زمينه 
  . نيست
تھيه ساختمان براي كانون كاركنان بازنشسته امري است كه ھمه : گفت انصاري
ھا به آن ارزش قائل ھستند و ھرگونه كمك را در اين زمينه انجام  ھا و سازمان وزارتخانه

  . ن كار در واقع ارزش گذاشتن به زحمات بازنشستگان استدھند چون اي مي
بارھا از مديرعامل سازمان تامين اجتماعي درخواست مالقات كرديم اما وي : او گفت

تواند انجام  نپذيرفت و ما به طور اتفاقي وي را در آسانسور ديديم كه او گفت كاري نمي
  . دھد

شدگان را داد چون تھيه   حفاظت از منافع بيمهتوان پز با اين كارھا نمي: انصاري تصريح كرد
كانون كاركنان بازنشسته كه درخواست نامشروعي نيست كه با آن مخالفت  دفتر براي

  . شود
 ھزار عضو دارد 15اين كانون : رئيس كانون كاركنان بازنشسته سازمان تامين اجتماعي گفت

  .  ھزار نفر از آنان در تھران ھستند7كه 
اي در باب عدم حمايت ذبيحي از كانون كاركنان بازنشسته  ره به ارسال نامهانصاري با اشا

  . متاسفانه ھنوز جوابي به ما داده نشده است: جمھور گفت تامين اجتماعي به رئيس
  پايان پيام

   ھزار تومان است 600ھزينه ماھانه يك خانواركارگري 

رئيسه كانون ھماھنگي  تعضو ھيا:  آمده است 88 بھمن 3به گزارش ایلنا در تاریخ 
 ھزار 600ھزينه ماھانه يك خانوار كارگري : كرج گفت شوراھاي اسالمي كار محورجاده قديم

  . تومان است
اين ھزينه با احتساب اجاره بھاي : وگو با خبرنگار ايلنا افزود خواھي درگفت كوه حسن

لفن مسكن، خوراك و پوشاك، ھزينه دارو درمان، ھزينه آب و برق، گاز و ت
  . است شده محاسبه
 6300 ھزار تومان است و ھزينه خوراك ھم روزانه 200بھا درتھران  كمترين اجاره: او گفت

  .  تومان است1300تومان و پوشاك ھم روزانه 
اين ارقام مربوط به زمان  البته: رئيس شوراي اسالمي كارشركت كارتن ايران گفت
ارانه اجرا شود گراني بيشتر و ھزينه حاضراست و طبيعي است كه اگر ھدفمند كردن ي

  . يابد خانوارھاي كارگري نيز افزايش مي
ھا را درست اجرا كنند  خواھي به مسووالن ھشدارداد كه اگر نتواند ھدفمند كردن يارانه كوه

تواند  پذير خانوارھاي كارگري و بازنشستگان خواھند بودكه اين موضوع مي اولين قشر آسيب
  . آن شودباعث مشكالت بعدي 

  پايان پيام

   وزير دولت دھم3نامه يك مسئول سابق به 

رزاق صادق قائم مقام و عضو پيشين ھيات :  آمده است 88 بھمن 3به گزارش ایلنا در تاریخ 
مديره پيشين سازمان تامين اجتماعي ً در نامه اي به وزاري كار،بھداشت و رفاه خواستار 

  . جدي گرفتن صندوق ھاي مستمري شد
  : گزارش ايلنا، متن كامل اين نامه به شرح ذيل استبه 

  ! صندوق ھای مستمری را جدی بگيرید
چندی است سازمان تامين اجتماعی درگير مسایل مدیریتی شده وروزانه شاھد چندین 

اعضای ھيات مدیره و ( شایعه درآن می باشيم ، پای این دعوا از یکسو در رکن اجرایی 
رفاه وبرخی نمایندگان مجلس و دیوان محاسبات  ی دیگر وزارتسازمان واز سو) مدیرعامل 

البته به تبع تنشھای مدیریتی عالی ( و مدیران و کارکنان سازمان ازطرف سوم ... کشور و 
ای می باشد و شوخی و  سازمانی که بزرگترین صندوق بيمه. به ميان آمده است) 

  . ک کنندهرفتارھای اینچنينی در آن ، بازی با دم شير است وھال
چرا درکشور ما مسایل جدی گرفته نمی شوند و کار بجایی می رسد که بجای پيشگيری 



رو به درمان آنھم درمان غيرموثرمی آوریم و با ھزینه ھای سنگين بجای آدمی سالم ، 
  . آدمی بی یال و دم واشکم روی دستمان می ماند

امين اجتماعی با اینھمه مسایل البته اگرنگویيم عدم توجه به سازمانی مانند سازمان ت
ریشه ای ، ناشی از جھل است باید اذعان نمایيم که ھنوز مسئولين عالی رتبه کشوربا آن 

باور کنيد کمتر از یک درصد مشکالت سازمان تامين . کم آشنا و یا اساساً نا آشنا ھستند 
درصد آن 99د و می باش... اجتماعی ناشی از مدیریتھای آنھا و دعواھای اساسنامه ای و 

. ناشی اززیرپا گذاشتن اصول وقواعد بيمه گری وعدم نظارت تخصصی سھامداران آن است
زیر " واژه صوری عدالت " بعنوان مثال اصل عدالت در سازمان تامين اجتماعی تحت عنوان 

پا له می شود و اصل بين النسلی و مشاع بودن آن با پرداختھای نسلی ومالکيت نسلی و 
  . ی و رانتی مخدوش می گرددحتی گروھ

جا دارد بعنوان یک متخصص امربيمه گری به طرفين یا طرفھای متعدد دعوا نصيحت و 
ھشدار دھم که یقيناً یکی ازمشکالتی که کشوررا به لحاظ اجتماعی واقتصادی وحتی 

سياسی وامنيتی تھدید می کند ، صندوقھای مستمری و بویژه سازمان تامين اجتماعی 
  . خواست نمایم وقتی را ھم به سرنوشت این صندوقھا صرف نمائيداست و در

دعواھای نظير آنچه درسازمان تامين اجتماعی می گذرد دیگررمقی برای پرداختن 
( مسئولين واحيای صندوقھای ورشکسته و درحال موت نمی گذارد و صندوقھای خاص 

  . کل زا ميگردندھر روز پروارغير طبيعی شده و فردا مش) حيات خلوتی دوپينگی 
سوال اینجاست که وزارت رفاه و تامين اجتماعی برای چه بوجود آمد؟ برای اینکه 

ساختمانی را تصاحب و وزیری را مشغول سازد؟ بنظرم این وزارتخانه برای سه منظورعمده 
  : تشکيل شد 

  .  ھدفمند کردن یارانه ھا و تعيين خط فقر و بانک اطالعاتی جمعيتی – 1
 کردن تعارضھا وموازی کاریھا درعرصه ھای بيمه ھای اجتماعی و بویژه جلوگيری  برطرف– 2

  . ازتداخل مالی بيمه ھای اجتماعی و سيستمھای 
  .  ترسيم حرکت ازسيستمھای حمایتی به طرف نظامھای بيمه ای-3

مند ساختن تصميمات  انجام امورفوق با اصالح نظام تصميم سازی و تصميم گيری و روش
وتغيير نحوه نگاه به صندوقھای بيمه ای و حمایتی و رعایت اصول بيمه گری واصالح 

امکانپذیرمی باشدوبدون تعصب باید اذعان کرد که پس از تشکيل وزارت رفاه و انتخاب اولين 
وزیر ، اقداماتی شکل گرفت که بدليل عمرکم مدیریتی ، اقدامات نھادینه نشد و به محاق 

دوقھای مستمری به فراموشی سپرده شد و جای آن را فرو رفت و مشکالت اساسی صن
  . دعواھای روزمره مدیریتی گرفت

مخاطب قراردادن شما عزیزان نه بمنظوررفع دعواھا که شاید درحد توان شما نباشد ، 
نيست ولی با شناختی که از شما وجود دارد می توانيد زمينه ساز مطالعات اساسی در 

  : ًبل توجه ذیال آورده شده و بمعنای تمامی آنھا نمی باشداین زمينه باشيد ، موضوعات قا
  :  نرخ حق بيمه -1

نرخ حق بيمه وتعيين آن در ھر صندوق مستمری به تعداد جمعيت تحت پوشش ، شرایط و 
خدمات ارائه شده به مشترکين ، سن اميد به زندگی ، سن ورود به سيستم بيمه ھای 

فراد تحت پوشش ، نرخ بازدھی سرمایه و دھھا اجتماعی ، درآمد متوسط مشمول بيمه ا
  . عامل کوچک و بزرگ دیگر وابسته است 

یعنی تعيين نرخ پيچيده و تخصصی و نيازمند داده ھا و اطالعات دقيق می باشد و پرداختن 
به آن در زمينه فنی دراین مقال مورد بحث نمی باشد ، ولی چرا نرخ حق بيمه 

ت است ؟ این تفاوت اساساً ھيچ رابطه معنی داری با درصندوقھای موجود درکشورمتفاو
پس تعدد . ندارد ... خصوصيات مشترکين و به خدمات ارائه شده ومبنای کسر حق بيمه و 

نرخ حق بيمه آنھم با اختالف قابل توجه درچيست ؟ آیا صندوقھای دارای نرخ حق بيمه باال 
باال که نرخ آنھا رابطه ای با خدمات ، ،خدمات بھتری ارائه می دھند؟ آیا صندوقھای با نرخ 

ندارد نمی تواند منشا تقویت یا تضعيف منابع ... تعدادجمعيت تحت پوشش ، درآمد افراد و 
گردد؟ درصندوقھای بزرگ که درآمد یا بعبارت بھتر کارفرمای آنھا دولتی اند ، نرخ حق بيمه 

صارف جاری آنھا کمتر شده حساسيت ایجاد نمی کند و منابع جاری آنھا مدتھا است از م
ولی نرخ حق . است ، این کمبود را از طرق مختلف از قبيل کمکھای دولتی جبران می کنند 

بيمه سازمان تامين اجتماعی ازاین امر مستثنی است ، یعنی کارفرما بمفھوم دولتی و 
 خصوصی در مقابل آن عکس العمل دارد و آنرا گاھی زیاد و گاھی ناعادالنه توصيف می

ًکنند و گمان ميکنند که سازمان تامين اجتماعی از آنھا زیاده ازحد طلب می کند و متقابال 
البته این شبھه گاھی اوقات در . این امر موجب نارضایتی آنھا ازارائه خدمات نيزمی گردد 

خارج از تفکرودرعينيت واقعی نيز می باشد ، دریافت حق بيمه در مواقعی که سازمان بيمه 
  . ی متعادل با افراد تحت پوشش ندارد ، این شائبه را تقویت می کند گر تعھد

گرچه ھمانطور که . مسائل ذکر شده تخصصی و پيچيده نيست بلکه مسائل عينی ھستند 
گفته شد تعيين نرخ حق بيمه فنی و تخصصی و پيچيده است و شفاف نبودن نحوه تعيين 

عات قابل اطمينان و جدیت در استفاده از آن در حال حاضر بدليل عدم وجود داده ھا و اطال
ولی . نرم افزارھای موجود در این زمينه ، شائبه باال بودن نرخ حق بيمه را بيشتر می سازد



اگر نرخ حق بيمه باالست ، پس چرا وضعيت مالی سازمان تامين اجتماعی در صورتھای 
  مالی غير شفاف آن گویای باال بودن نرخ حق بيمه نيست ؟ 

ر حال حاضر نمی تواند پاسخ باال یا پایين بودن نرخ حق بيمه را بصورت علمی دھد کسی د
و نقطه ضعف در این جاست بدیھی است شفاف شدن این امر ، کفایت یا عدم کفایت 

مدیریتھا را به سادگی نشان می دھد و شاید بھمين دليل است که سازمان تامين 
ه سال یکبار موظف به ارائه گزارش در این ھرس اجتماعی عليرغم وجود قانون مربوطه که

زمينه است ، نمی تواند گزارش به مخاطبين و حتی دولت ارائه دھد و تالشھای بعمل آمده 
در این زمينه که نگارنده ھم نقشی در تھيه نرم افزار مربوطه برای تعيين نرخ حق بيمه 

 جزئيات آن مجدداً بر لذا الزم است نرخ حق بيمه با ھمه. داشت ، ھمگی رھا شده اند 
  . اساس اطالعات دقيق بررسی گردد

  :  توليد درمان-2
ھمانطورکه مطلعيد برخی از صندوقھای مستمری به بھانه ملموس جلوه دادن بيمه ھای 

اجتماعی و بعنوان ویترین فرھنگ سازی ، به امر توليد درمان پرداخته اند؟ البته ارائه خدمات 
حال آنکه . ساوی و معادل با امر توليد درمان تصور شده است درمانی توسط این صندوقھا م

ارائه خدمات درمانی بمعنای خرید خدمت مد نظرمی باشد و ارائه توسط صندوقھای 
مستمری نه تنھا مضر نيست بلکه احساس تعلق را بدنبال دارد ولی توليد درمان توسط 

  . صندوقھای مستمری سھمی مھلک است و تداوم آن مھلک تر 
نگاھی به خدمات درمانی ارائه شده توسط صندوقھای مستمری و مقایسه کيفيت خدمات 

مزبور با خدمات خریداری شده نشانگرعدم رعایت عدالت درصندوقھای بيمه گر می 
علت آن است که اگر کيفيت خدمات ارائه شده باالتر از خدمات خریداری شده باشد ، .باشد

 برابر قيمت خریداری شده است و ھمه افراد تحت پوشش و یقيناً ھزینه توليد آن دو یا چند
  . اکثریت آنھا از این خدمات بی بھره اند وعکس آنھم صادق است 

  . نتيجه این اقدام را می توان در پيکره سازمان تامين اجتماعی به سادگی مالحظه کرد 
ختار مستمری ساختار درمانی سازمان تامين اجتماعی بسيار وسيعتر و پرھزینه تر از سا

سازمان مزبور است و در واقع سازمان تامين اجتماعی بجای صندوق مستمری ، به 
تبدیل شده است که ھزینه ھای ... سازمانی درمانی و دارای درمانگاه و بيمارستان و 

حاصل ھم این می گردد که سازمان تامين . تامين و نگھداری آنھا سرسام آور گردیده است 
د خدمات درمانی بر عھده را بپردازد و در برخی مواقع پرداخت فرانشيز اجتماعی نمی توان

البته این .  درصد قيمت تمام شده می رسد 80 تا 70خدمات درمانی توسط بيمه شده به 
امر معلول توليد و فروش خدمات درمانی توسط وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و 

زیرا .  درصد ظرفيت درمانی کشور می باشد 95یکطرفه عمل کردن آن و دراختيار گرفتن 
) صندوقھای بيمه گر ( بعنوان فروشنده ، ھر قيمتی را که می تواند بر دوش مصرف کننده 

در حاليکه بعنوان بازوی اجرائی کشور و قانون اساسی ، مسئول ارائه خدمات . می گذارد 
آن بخش دولتی و بھداشتی و درمانی بعھده دولت است که می تواند توليد کننده 

خصوصی باشد و اگر قيمت تعادلی مد نظر دولت باشد باید بخش خصوصی را توسعه دھد 
تا امکان حضور صندوقھای بيمه گر در بازار خرید ، رقابتی باشد و اال باید تعيين قيمت را 

  . بعھده صندوقھای بيمه گر گذارد 
رمان در صندوقھای مستمری می مشکل دوم عالوه بر آنچه گفته شد پرھزینه بودن توليد د

باشد که در مراحل ساخت موسسات توليدی ، تا انتخاب پزشک و خرید امکانات خود را بروز 
  . می دھد 

مشکل سوم این است که توليد درمان توسط صندوقھای مستمری محل مناسبی را برای 
ورھای دیگر رانت جوئی فراھم ساخته و طرفداران پرقدرت و نفوذ را جذب می کنند در کش

نيز این راھھا طی شده است و تقریباً صندوقھای مستمری از توليد درمان حتی در مواقعی 
... ) از سوی دولت یا شھرداری ھا و خيریه ھا و ( که مراکز درمانی به رایگان دراختيارآنان 

 از قرار گرفته است خودداری کرده و ضمن اینکه درمان دربسته بيمه ای آنھا وجود دارد ولی
  . توليد آن خودداری و به خرید آن روی آورده اند 

بسياری ( در کشورما نيز متولی تامين خدمات درمانی دولت است وبه جای تعددوتنوع رفتار
بایستی تکليف صندوقھای ) از صندوقھای مستمری مجاز به توليدخدمات درمانی نيستند 

یا تحت عنوان ( درمانی مکمل مھمتر اینکه خدمات . مستمری در این زمينه روشن شود 
باعث شده است که افرادی از کمترین امکانات درمانی بھره مند گردند و در کنار ) مکمل 

  . آنھا ، افرادی عالوه بر آن از خدمات بيمه ای مکمل استفاده نمایند 
که منافع و مضار توليد درمان بطور . غرض از بيان مطلب فوق روشن شدن این مطلب است 

وسط صندوقھای مستمری مورد بررسی قرار گيرد ودر صورت باال بودن ھزینه ، آنھا را جدی ت
مقيد به تعطيلی و واگذاری عادالنه شبکه ھای درمانی متعلق به آنھا نمایيم و در صورت 
فایده ، ضمن تعریف مشخص خدمات درمانی اجازه ندھيم وجوھی که بابت مستمری از 

  . يردرمان ھزینه و گم کردد مشترکين دریافت می گردد در مس
  ) : بيمه ای یا حمایتی (  صندوقھای مستمری -3

  : در این زمينه باید با شفافيت کامل به سواالت زیر پاسخ داده شود 



  از یک صندوق بيمه ای چه انتظاری داریم ؟ •
  صندوقی با رویکرد بيمه ای یا حمایتی یا ھر دو ؟ •
 ای و حمایتی مورد انتظار است ، صندوقھای حمایتی اگر صندوق مستمری با رویکرد بيمه•

  برای چيست ؟ ... ) ھمانند بھزیستی ، کميته امداد و ( محض 
  صندوق مستمری با رویکرد بيمه ای کامل و حمایتی نسبی برای مشترکين ؟ •
 • ...  

اتخاذ ھر یک از سياست ھای فوق ، ورودیھا و خروجيھا را در صندوق مشخص می کند و 
  . راین در تعادل آنھا و تعيين نرخ بيمه و مشارکت دولت بسيار مھم است بناب

صندوقھای مستمری موجود بویژه سازمان تامين اجتماعی بعلت غفلت درعمل ، گرچه 
بعنوان یک صندوق بيمه ای طراحی شده است، ولی در عمل گاھی بيمه ای ھستند و 

 بدانھا تحميل می شود و این گاھی حمایتی محض می گردند و گاھی ھم ھر دورویکرد
رویه درصندوقھای بزرگ نظير سازمان تامين اجتماعی بسيار خطرناک است و موجب بروز 

  : مشکالتی می گردد که به دور ازانصاف و عدالت است بطوریکه 
 کسانی با کمترین مشارکت درپرداخت حق بيمه ، از بيشترین بھره مزایای بيمه ای - الف

 بعبارتی از ته صف به سر صف آمده واز کيسه و سھم سایر بيمه برخوردار می شوند و
علت ھم فرق نمی کند که سياسی باشد یا اقتصادی و یا ھر . شدگان بھره مندمی شوند 

در واقع متولی این گروھھا ھر کسی یا دستگاھی می تواند باشد ، ولی صندوق . دو 
  . ًمستمری نيست که عمال بدانھا تحميل می شود 

خروجيھا بعلت نقص در ورودیھا ، شأن افراد رعایت نمی شود ، اساساً در صندوقھای  در- ب
قشر بندی نشده ، ارتباطی بين شغل و ميزان مستمری وجود ندارد و برخی تصميم گيریھا 
به این مشکل دامن می زند که تحت عنوان ھماھنگ سازی مستمری ھا و یا ترميم ھای 

  .  ھستند نامعقول شواھدی از این تصميمات
برای نمونه می توان ليستی از کارکنان شاغل در سازمان تامين اجتماعی که بازنشسته 

شده اند دریافت کرد که حاوی اطالعات مربوط به مشاغل دوران اشتغال و ميزان مستمری 
دریافتی آنھا باشد و تحصيالت آنھا نيز مشخص باشد ، آنگاه مالحظه خواھيد کرد که حقوق 

 در زمان حاضر در مقایسه با سایرین با مشاغل ، تحصيالت و حتی درآمد زمان بازنشستگان
  . خودشان وابستگی ندارد 

 مشکل دیگرعدم ھماھنگی بين افزایش حداقل مستمریھا با حداقل حقوق شاغلين -ج
است گرچه زمان دریافت مستمری ظاھراً اوج اشتغال است و می بایست طبيعتاً با حداقل 

تفاوت باشد ولی زمان بيمه پردازی اغلب موجب می گردد که حقوق زمان حقوق شاغلين م
بازنشستگی حتی کمتر از يك سوم حداقل حقوق باشد که به حداقل ترميم و سپس 

مالحظه می گردد که حداقل حقوق مستمری حدود دو برابر حداقل حقوق شاغلين می 
يقت از طریق کاھش حقوق این تفاوت ازمحمل حق بيمه سایر بيمه شدگان و درحق. گردد

ای و  مستمری افراد بازنشسته تامين و پرداخت می گردد واین خالف مکانيزم ھای بيمه
  . برخالف قاعده عدالت است 

  :  نوع حقوقی صندوق -4
باالخره معلوم نيست که در کشور ما،صندوقھای مستمری که عمدتاً به فعاليت ھای 

تی اند ؟ خصوصی اند ؟ عمومی اند ؟ عمومی مشابه می پردازند ، به لحاظ حقوقی دول
  ... غير دولتی اند؟ 

این عدم تصميم گيری قاطع و شکلھای متنوع آن ، این امکان را بوجود می آورد که ھر روز 
به شکلی ظاھر شوند و نھایتًا به دليل عدم مدیریت صحيح منابع و مصارف ورشکسته شده 

  . و بردوش دولت سنگينی کنند 
ک مطالعه جامع و دریک خرد جمعی ومتناسبات با کشور، به نوع مشخص پس چرا دری

حقوقی صندوقھای مستمری نرسيم و با اتخاذ تدابيری بتوانيم با حداقل ھزینه ، حداکثر 
بھره وری را داشته باشيم ؟ صندوقھا به دنبال منابع تعریف شده خود بروند و منابع را در 

  و به جای بار دولت ، یار آن گردند ؟ امور سودآوری سرمایه گذاری نمایند 
عالوه بر شکل حقوقی ، باید تصميمی مھم نيزبگيریم و آن این است که آیا به دنبال تعدد 

صندوقھای مستمری ھستيم یا تک صندوقی را جستجو می کنيم ؟ و در کنار آن 
  . صندوقھای مستمری خاص را منطقی ایجاد کنيم ؟ و از این قبيل سواالت 

ت تکثر صندوقھا نگاھی ھم به مشاغل و نوع آن بياندازیم و متناسب با قشر تحت در صور
  . پوشش ، صندوق خاص و نرخ آن و نوع مشارکت را تعریف کنيم 

  :  بيمه اختياری یا اجباری -5
در کشورما ظاھراً بيمه اجباری است ولی در کنار آن بيمه اختياری ھم داریم ، ھرچند درصد 

ًآنان عمال کم است ولی بالقوه تعداد قابل توجھی ھستند ؟ لشگر جمعيتی بيمه شده 
کارفرمایان ، لشگر افراد بيکار شده ، رانندگان اعم از شھری و بين شھری ، کارگران یقه 

و در کنار آنھا گروھی ھم ... ، روستائيان و عشایر و ... ) باربرھا ، فصليھا ، ميادین و ( آبی 
ند و آنھا اغلب کسانی ھستند که بالقوه می توانند بيمه داریم که اساساً بيمه نيست

اختياری شوند ، کسانی که جزو جمعيت فعال ھستند ولی اشتغال به کار ندارند و 



ھمچنين اغلب کسانيکه سرمایه آنھا کار می کند و نيز زنان خانه دار و کليه کسانيکه از 
  ... . طریق موسسات مختلف حمایتی تحت پوشش اند و 

ت این گروھھا و عمدتاً دو گروه اجباری و اختياری صرفاً در این نيست که حق بيمه را در تفاو
کارگروکارفرما می پردازند و در گروه دوم راساً توسط فرد یا به کمک ) اجباری ( نوع اول آن 

) بالنتيجه اعظم گروه دوم بدليل گرفتاری مالی ، بيمه نيستند ( دولت پرداخته می شود 
تی غيرعادالنه است که گروه دوم می یابند که به اختيار به یک سيستم بلکه فرص

مستمری وصل شوند که اختيار حساب و کتاب در دست آنھاست و در واقع با پرداخت اندک 
خود شریک بيمه شده اجباری می شوند وبه عبارت بھترانتقال نسلی ، بين النسلی یا ھر 

  .  خطرناک است دو دراین سيستم اتفاق می افتد که بسيار
( نرخ حق بيمه بيمه اختياری مانند ھمه بيمه ھا با احتساب ریسک بایستی تعيين شود 

، و در بيمه اجباری مانند ھمه بيمه ھا باز ھم با احتساب ریسک حق بيمه ) بطور فردی 
و یقيناً بين این دو نوع تفاوت عمده ای وجود دارد که ریختن فله ) بطور جمعی ( تعيين شود 

  . ای آنھا در یک صندوق مستمری کاری غلط و غير حساب شده است 
سخن دراین زمينه بسيار است و مطالعات انجام شده نيز این امر را به اثبات رسانده است 

بيمه شدگان ( منتھی تصور عده ای بویژه مسئولين این است که نرخ حق بيمه این افراد 
آن را بعھده بگيرد مشکل حل می شود ، در زیاد است و اگر دولت قسمتی از ) اختياری 

حاليکه اغلب این افراد از یارانه ای برخوردار می شوند که این یارانه ھا شاید 
  . غيرھدفمندترین یارانه باشد و نھایتاً به ضرر بيمه شدگان اجباری و دولت تمام می شود

  : قانون کاروتامين اجتماعی -6
 چگونه است ؟ ھمواره از سوی سازمان تامين اجتماعی ، ارتباط این دو قانون و انفکاک آنھا

وزارت کار و قانون کار یک تھدید محسوب شده است و به ھمين دليل ھر از چند گاھی 
ادغام سازمان تامين اجتماعی در وزارت کار مطرح شده است و سرکار خانم دستجردی این 

راتی برای تامين اجتماعی وجود ھم اکنون در قانون کار ، مقر. مطالب را خوب بياد دارند 
دارد و از سوی دیگر بدليل این انفکاک قوانينی در این زمينه در سه دھه اخير تصویب شده 

  . است که قسمت مھمی از منابع مالی سازمان را بلعيده است 
ھمانند بازنشستگی ھای پيش از موعد ، تسھيل شرایط بازنشستگی ، قانون تسھيالت 

  .... زنشستگی با ارفاق در مشاغل سخت و زیان آور و نوسازی صنایع ، با
در کنار آن طرحھایی به تصویب رسيده است که سازمان تامين اجتماعی بطورغير مستقيم 

از آن ضربه خورده است مانند طرح ضربتی اشتغال ، طرح بنگاھھای زود بازده ، طرح 
ارفرما از پرداخت حق بيمه معافيت کارفرما از پرداخت حق بيمه سھم خود ، طرح معافيت ک

  ... . سھم خود در مورد اشتغال جدید و 
این طرحھا و قوانين نه تنھا چاره ای برای حل مشکل بيکاری نشده اند ، بلکه بعضاً رانت 

و مھمتر از ھمه ضربه بر پيکره مالی سازمان تامين اجتماعی ... خواری و فرار از حق بيمه و 
  . را فراھم کرده است 

ل در این زمينه باید عميق تر اندیشيد و ارتباط با ثبات و معنی داری ایجاد نمود که بھر حا
  . چنين مشکالتی با صرف بودجه ميلياردی بوجود نياید 

  :  رویکرد صندوق مستمری -7
کمترصندوقی را می توان مالحظه کرد که سرمایه گذاری دردستورکارش قرار نداشته باشد 

ذارھا را بتوان در ميان صندوق ھای بازنشستگی جستجو وشاید بزرگترین سرمایه گ
البته بازدھی و کارآمدی در این سرمایه گذاریھا بعلت عدم نظارت کافی مشخص و .کرد

ھرچند بظاھر سودآوری آنھا تبليغ می گردد ولی معلوم نيست این سود آوری .معين نيست
  در ازای چه مقدار سرمایه بدست آمده است ؟ 

ق تامين اجتماعی این امر در بسته ھای خاص و تخصصی خود دیده شده بود ًقبال در صندو
، یعنی سازمان تامين اجتماعی مکلف به امور بيمه گری خود بود و بانک رفاه کارگران 

سرمایه گذار آن محسوب می گردید و شرکت خانه سازی ایران موظف به توليد خانه ھای 
 به بعد نادیده 50رگران بود ولی این امر از دھه ارزان قيمت و ایجاد الگوی مصرف برای کا

گرفته شد و صندوقھا خود راساً سرمایه گذاری کردند و متاسفانه عمدتاً بجای تزریق 
 قانون 44سرمایه به بازار ، بنگاه داری را پيشه خود ساختند و روزی چيزی شبيه اصل 

  . اساسی را برای آنھا باید اجرا کرد 
به مصلحت بيمه شدگان بودن این امر جداً جای تردید دارد ... واری و عدم شفافيت ، رانت خ

سرمایه گذاریھای صندوقھای مستمری جای .ًو بایستی تکليف این امر کامال مشخص شود
بحث بسيار و مفصل و کارشناسی دارد و چون قصد بيان رئوس مطالب است به ھمين 

  . اندک بسنده می گردد 
  : سایر موارد -8

رد کلی و جزئی دیگر که پرداختن به آن ھا مثنوی ھفتادمن می گردد ، از جمله سایر موا
عدم کارآمدی سازمان تامين اجتماعی در استفاده از فناوری نوین عليرغم ميلياردھا تومان 
ھزینه دراین زمينه ، عدم شفافيت درامورمالی که از بالیای بزرگ محسوب می گردد و این 

ی زیر پوشش و انعکاس نظارت نشده آن ھا در صورت ھای عدم شفافيت در مجموعه ھا



مالی آنھم در حد یک قلم فاجعه است ، عدم رسيدگی به ھزینه ھای اداری ومالی 
وپرسنلی در سازمان مزبور که از حد استانداردھای بين المللی تجاوز کرده است ، عدم 

مانند تعداد بيمه شدگان ، وجود آمار و تحليل آماری حتی در سطح آمارھای مبنا و پایه ای 
که ھرگونه امکان پژوھش را سلب می کنند ...خانوار آنھا ، مستمری بگيران و خانواده آنھا و

، ساختار موجود سازمان تامين اجتماعی بطوریکه کپی برداری ناشيانه از قانون ساختار 
ت و می باشد ولی بعلت نقض آن در عمل و ریاست شورایعالی توسط دومين شخص مملک
درنتيجه القای انتصابی بودن اعضای ھيات مدیره ومدیرعامل وتشدید اختالف بين آنھا ، 

حداقل مبنای کسر حق بيمه و حداکثر آن که مبنای فرار از حق بيمه می گردد و پرداخت 
مستمری بر مبنای متوسط دو سال آخر پرداخت با تناقضاتی در ميان صندوقھا و غير 

ایش در دو سال آخر ، اعمال سقف سابقه در برخی صندوقھا و عدم قانونمند بودن این افز
اعمال آن در برخی دیگر،رویکرد شدیداً عاطفی در فوتھا و از کار افتادگی ھا ناشی از کار به 

علت قصور کارفرما ، عدم پاسخگوئی و نداشتن سقف زمانی برای رسيدگی به مطالبات 
اداری در این زمينه ، نارضایتی بيمه شدگان مخاطبين و در نتيجه شکل گيری وسيع فساد 

از خدمات فعلی و خروجيھا در آینده ، نارضایتی کارفرما درمورد نحوه عمل سازمان تامين 
اجتماعی در انجام امور خود که منجر به این نتيجه می شود که کارفرمایان خوش حساب و 

انين نه تنھا مجازات نمی شوند رعایت کنندگان قوانين ضربه می خورند و فرار کنندگان از قو
بلکه تشویق ھم می گردند و دھھا چالش بزرگ و با اھميت دیگر لزوم پرداختن به آنھا را 

البته نقش وزرای صنعتی در این زمينه بعلت . ھم ضروری و ھم در اولویت قرار می دھد 
ر تمام دولتھا حاکميت آنھا براغلب بنگاھھای اقتصادی فراموش شود ولی نگاه یکطرفه آنھا د

موجبات ورود ضرروزیان به صندوقھای مستمری گردیده است و از سوی دیگر وزارت رفاه و 
تامين اجتماعی در اصل برای رفع این مشکالت از وضع موجود و ایجاد شبکه ھای حمایتی 

و بيمه ای منسجم برای سایر افرادیکه حمایتی از آنھا نمی شود و یا بطور غير منسجم 
 قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران و نيز 29ت ھستند و استقرار اصل تحت حمای

تشکيل و تاسيس گردید که متاسفانه بعلت عملکرد نادرست و ... ھدفمند کردن یارانه ھا و 
نوسانات گسترده درآن و بویژه گماردن وزیرانی با رویکرد غيرعلمی و حمایتی ، نه تنھا 

ح نکرد بلکه بر باروتعداد مشکالت افزود بطوریکه وضعيت موجود قبل از تاسيس را اصال
زمزمه انحالل آن مدتھاست به صدا درآمده است ولی باید قبول کرد که غلبه بر چالشھای 

فوق مستلزم بکارگيری خرد جمعی است که از وزیران با توجه به مشغله ، انتظار کار 
ای پاسخ به سواالت و کارشناسی نمی رود ، بلکه باید از متخصصان کشوردر زمينه بر

شبھات فوق استفاده کرد و آنھا گزارش خود را به وزرا تقدیم و سپس مراحل خود را طی 
این ھمان کميته ای خواھد بود که زیر نظر وزرا و با تصویب دولت مبنی بر لزوم تشکيل .کند

ی جزئ.آن ایجاد و بدین ترتيب گزارشات الزم و حل مشکالت در دستور قرارخواھد گرفت 
نگری یا سازمان محوری افراد تشکيل دھنده کميته بالئی خواھد بود که بر سرسایرکميته 

ھای مشابه آمده است و پس از مدتی یا در حاشيه مانده اند و یا اینکه صبر را به سر آورده 
در این کميته باید افراد بر اساس کارکرد و شناخت و تخصص تجربی آنھا .و منحل شده اند 

  .  انتخاب شوند در صندوقھا
تھيه کننده این مکتوب با توجه به شناختی که از دستگاھھای موجود درکشور دارد و نيز با 
نظر اصالح امور و داشتن سالھا تجربه در این راه از شما درخواست می کند این راه کار را 
 امتحان کنيد نه تنھا ضرری نمی کنيم بلکه سودھای سرشار نصيب کشور خواھد شد و از

  . وقوع بحران بزرگ درآینده جلوگيری خواھد کرد 
... شایعات و واقعيات موجود در سازمان تامين اجتماعی و نيز وزارت رفاه و : حاشيه "

وزارت رفاه با . آنچنان موجب تضعيف آنھا شده است که دست و دل کسی بکار نمی رود 
سازمان تامين اجتماعی با خبر به کما رفته است و ... تھدید انحالل ، استيضاح ، ادغام و 

لذا آرام کردن فضای . در وضع نامناسبی قرار دارد ... تعویض مدیرعامل ، اختالفات درونی و 
  ." موجود لزوم توجه به پيشنھادات فوق را تسریع می بخشد 

  پايان پيام

  سال بحران ھای کارگری ؟ ٨٩              سال 

در نخستين : بھمن اعالم می دارد 3انسه در تاریخ به نقل از سایت روشنگری ، راديو فر
جلسۀ عالی شورای اشتغال معاون اول محمود احمدی نژاد، رئيس جمھوري، و ديگر 

مقامات دولت دھم ضمن اعتراف به فراگير شدن بحران بيکاری مشکل اصلی کشور و دولت 
 که بيکاری با آمار رسمی دولت نشان می دھد. را در حال حاضر مسألۀ اشتغال ناميدند

٪ جوانان ٢٤شيب تندی در حال پيشروی است، به طوری که تنھا در پائيز گذشته بيش از 
  .  سال بيکار بوده اند٢٤ تا ١٥بين 

 سال تشکيل می دھند و ٣٠ تا ١۵٪ بيکاران کشور را جوانان بين ٨٧بر اساس آمار رسمی 
گاه ھا و مراکز آموزش عالی  بيکاران جوان شامل فارغ التحصيالن دانش٪٤۵در اين ميان 



  . کشور ھستند
مقامات از جمله عوامل افزايش بيکاری را در کشور کاھش سرمايه گذاری اعم از داخلی و 
خارجي، کاھش بودجه ھای عمرانی و ھدايت بودجه ھای مصوب عمرانی به سوی ھزينه 

ب و کار، ھای جاری دولت، فرار سرمايه ھا، کاھش امنيت، فضای نامناسب و پرخطر کس
وضعيت وخيم صنعت، حجيم تر شدن ھزينه ھای دولت و نيز واردات قاچاق دانسته اند که 

 ميليارد دالر در سال بالغ می ١٧به گفتۀ رئيس کميسيون صنايع مجلس دست کم به 
  . شود

به گفتۀ ھادی ايزدپرست، دبير انجمن صنفی کارفرمايی چرمسازان استان خراسان رضوي، 
 کارخانه ٦۵قاچاق کفش ھای چينی و تايلندی به کشور، از مجموع در نتيجۀ ورود 

  .  کارخانه باقی مانده و مابقی تعطيل و ورشکسته شده اند٢٠چرمسازی اين استان تنھا 
رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان کفش استان اصفھان می گويد که تنھا در سال 

٪ از مجموع ھزار واحد توليد ۵٠دست کم جاري، به دليل ورود بی رويه کفش ھای چيني، 
 کارگر اين واحدھا ھم اکنون بيکار ٢۵٠٠به اين ترتيب، . کفش اصفھان تعطيل شده اند

  . ھستند
ًسياست تثبيت نرخ ارز که عمال دالر دوھزار و پانصد تومانی را به طور تصنعی به کمتر از 

غيرقاچاق پرسود و بنگاه ھای ھزار تومان کاھش داده، واردات کاال را اعم از قاچاق و 
  . توليدی را يکی پس از ديگری ورشکسته و تعطيل کرده است

 کارگر ٤٠٠٠ واحد بسته بندی خرما به بيکار شدن ١٣در استان خوزستان بسته شدن 
معاون اتحاديه خشکبار استان خوزستان می گويد که اگر وضع به ھمين . منجر شده است

ا يک واحد توليدی ھم نخواھد توانست در اين استان فعاليت منوال ادامه يابد به زودی حت
  .  ھزار نفر به خيل بيکاران خواھند پيوست٢۵ تا ٢٠کند و در نتيجه حدود 

پس . اخراج گستردۀ کارگران از آغاز سال جاری در واحدھای مختلف توليدی کشور آغاز شد
ابرات سقز رسيد و بعد از آن موج از اخراج کارگران کارخانه سامان نوبت به اخراج کارگران مخ

بيکاری واحدھای مختلف کشور از آذربايجان شرقی تا کرمانشاه، ايران صدرای بوشھر، لوله 
سازی اھواز، ايران تفال ساوه، کشت و صنعت شمال، توزين گر، پايا، ھوايار و صدھا کارگاه 

ت ملی ُسرب و روي، حتا شرکت ھای بزرگی مانند ايرالکو، شرک. ريز و درشت را دربرگرفت
  . واگن سازی پارس از گزند موج ھای گستردۀ بيکاری در امان نمانده اند

چندی پيش مدير کل دفتر صنايع برق، الکترونيک و فن شناسی اطالعاتِ وزارت صنايع از 
ھم اکنون ظرفيت توليد :  درصدی ظرفيت توليد لوازم خانگی خبر داد و گفت ٦٠کاھش 

  .  توليد لوازم خانگی به صفر رسيده استبرخی از کارخانه ھای
 به عنوان بدترين سال ٨٦مرکز پژوھش ھای مجلس در گزارشی پس از اعالم کردن سال 

در زمينۀ سرمايه گذاری صنعتی تصريح کرده است که در زمينۀ سرمايه گذاری صنعتی 
تر  نيز بد٨٦ از بدترين سال مورد بررسی مرکز پژوھش ھای مجلس يعنی سال ٨٨سال 

  . بوده است
 ھزار ٩، تنھا ٨٧بر اساس نماگرھای بانک مرکزی جمھوری اسالمی در سه ماھه اول سال 

 ٨٦ جواز تأسيس واحدھای جديد صنعتی صادر شد که نسبت به دوره مشابه سال ٢٦٣و 
در اين حال، ارزش سرمايه گذاری مورد نياز برای . ٪ کاھش داشته است٢٠بيش از 

 کاھش ٨٦٪ نسبت به سال ١٨٫٣ به ميزان ٨٧نعتی در سال تأسيس واحدھای جديد ص
 با توجه به اثرات بحران ٨٨نشان می دھد و ترديدی نيست که اين روند نزولی در سال 

  . جھانی و رکود تورمی مسلط بر اقتصاد کشور، شتاب بيشتری گرفته است
به بحران ھای افزايش بيکاری نگرانی مقامات تھران را از تبديل بحران اقتصادی کشور 

کارگری افزايش داده و از آنھا يکی از چالش ھای مھم جمھوری اسالمی در سال جاری را 
  . ساخته است

پرسش اين است که در نبود تشکل ھای مستقل کارگری آيا بحران ھای کارگری به جنبش 
پاسخ فشردۀ محمدرضا شالگوني، فعال سياسی مقيم . مطالبات کارگران تبديل می شوند

آنچه زمينه ساز ايجاد تشکل ھای مستقل کارگری است از يک طرف خود : پا، اين است ارو
جنبش ھای مطالباتی کارگران است که رو به فزونی است و در اصل ريشه در بحران 

اقتصادی کشور دارد و از طرف ديگر جنبش فراگير سياسی حاضر است که در آن طبقات 
  . فرودست و کارگر نيز حضور دارند

بايد توجه داشت که ھم اکنون جنبش مطالبات کارگری نسبتاً : درضا شالگونی محم
طبيعی است که بحران اقتصادی و بحران سياسی که . گسترده ای در ايران وجود دارد

وخامت بحران اقتصادی به گونه ای است . کشور را فراگرفته در صعود اين جنبش نقش دارند
ر بستر بحران سياسی حاضر دست به اقدام ھايی که جمھوری اسالمی ناگزير است حتا د

 که حاصلش جز تشديد معضالت و مشکالت سياسی و اقتصادی   نظير حذف يارانه ھا  بزند 
شکی نيست که در اين وضعيت عمومی مبارزات اقشار و طبقات زحمتکش . کشور نيست

کل ھای البته روشن است که در جمھوری اسالمی فقط تش. جامعه گسترش خواھد يافت
. اما، تشکل ھای رسمی يعنی زائده ھای رژيم اسالمی. رسمی يا دولتی مجاز ھستند



رھبران تشکل ھای مستقل در زندان اند و تحت پيگرد و شکنجه و ھزار بدبختی ديگر را بايد 
. بنابراين، درست است که تشکل ھای مستقل کارگری سرکوب می شوند. به جان بخرند

 بيابند که ظاھراً در حال گسترش نيز ھستند، سرکوب کردن ولی اگر حرکت ھا گسترش
جنبش است که تشکل ھا را به وجود می آورد و . اين تشکل ھا کار آسانی نخواھد بود

نکته . تشکل ھا برای سامان دادن به آرايش کارگران و تدوين مطالبات آنان بسيار مھم اند
 با جنبش سراسری است که اکنون حياتی در اين بين، متصل کردن اين جنبش و مطالبات

منظورم مبارزات برحقی است که مردم دارند دنبال می کنند و بخشی . در کشور جريان دارد
اگر اين دو جنبش به ھم بپيوندند طبيعتاً يک موج . از کارگران نيز در آنھا شرکت دارند

لبات کارگری از طرف ديگر، گسترش جنبش مطا. گستردۀ فشار بر رژيم به وجود می آوردند
به منزلۀ ايجاد يک ستون قدرتمند برای جنبش سياسی خواھد بود که مردم ايران عليه 

  . بيداد و خفقان و سرکوب حاکم به راه انداخته اند

  امين قربانی فقط در يک معدن 21             

  معدن ھشونی بيست و يکمين قربانی را گرفت 
تعداد تلفات معادن استان کرمان :  گزارش ميدھد88 بھمن 4 خبرگزاری مھردر تاریخ -کرمان 

 مورد در سال جاری رسيد و از مرز تراژدی نيز 21با مرگ يک معدنکار در معدن ھشونی به 
  . گذشت

به گزارش خبرنگار مھر در کرمان، در حاليکه طی ماه گذشته به دليل بروز دو حادثه پی در 
 نفر 20 تعداد جان باختگان معادن کرمان به پی و مرگ دو کارگر در معادن زغال سنگ کرمان

 معدن ھشونی اين تعداد به 18رسيده بود شب گذشته با مرگ يک کارگر در تونل شماره 
 خانواده داغدار و نان آور خانواده خود را از 21 نفر رسيد و در واقع از ابتدای سال جاری 21

  . دست داده اند
نی در اين شھرستان واقع شده اند در گفتگو فرماندار شھرستان کوھبنان که معادن ھشو

 ھشونی 18شب گذشته يک کارگر در معدن شماره : با خبرنگار مھر در کرمان اظھار داشت
  . جان خود را از دست داد

: علی توکلی با اشاره به اينکه مرگ اين کارگر به دليل بروز حادثه بوده است، گفت
کار به دليل ريزش معدن و يا گازگرفتگی نبوده تحقيقات اوليه نشان داده که مرگ اين معدن

  . است و ھم اکنون تيمھای کارشناسی درحال بررسی علت بروز حادثه ھستند
دليل اصلی بروز اين حوادث عدم رعايت ايمنی الزم در معادن و ھمچنين بی : وی افزود

  . احتياطی کارگران است
   کوھبنان پنج حادثه رخ داده استاز ابتدای سال جاری تاکنون تنھا در معادن زغال سنگ

              اخراج کارگران معترض به عدم پرداخت معوقه ھای 
 الستيک البرز 

شماری از کارگران :  آمده است ؛ کلمه88 بھمن 4به نقل از سایت روشنگری در تاریخ 
  . الستيک البرز که برای اعتراض به وزارت صنايع مراجعه کرده بودند، اخراج شدند

 سايت ندای سبز آزادی ،گزارش داده چنين خبری اين روزھا البه الی ده ھا خبر زندانيان وب
باز خدا عزت دھاد بانيان و کوشندگان . (سياسی و ديدارھا و بيانيه ھا گم می شود

ھمين دو خط اما داستان ھا .) خبرگزاری کار ايران را که اگر نبودند، ھمين دو خط ھم نبود
مدرسه ای که در آن .  که در آن اعتراض حق نيست، گناه استداستان شھری. دارد

و کيست که . و پرسنده نه ولی نعمت که ياغی است. پرسش نعمت نيست، عصيان است
  . نداند ياغی را چه بايد کرد

نانش، آبش و . خبر اخراج حتی يک کارگر مھم است چون برای او بی کاری بی جانی است
به .  گرو کاری است که چه آسان و بی صدا می گيرندھمان سقف لرزان باالی سرش در

خبر اخراج حتی يک کارگر مھم است چون داستان . و آب از آب تکان نمی خورد. ناحق
  . ويرانی زندگی يک انسان ديگر است

برای امروز ما، اما، خبر اخراج يک کارگر نه فقط اين، که فراتر از ھمه اينھا، خبر خفه کردن 
آن کارگر دانشجوست که تعليق می شود، خانه دار است . يگر استيک صدای معترض د

که کتک می خورد، نويسنده است که زندان می شود، دگرانديش است که تبعيد می 
 فرھنگ   و دريغ که گاه حامل  آن کارگر، قربانی . شود، و نوجوانی است که تحقير می شود

ابلوی مدرسه و نشانی شھر خبر اخراجش، خبر اخراج ما، ت. سرکوبگر اعتراض است
  . ماست

اين جنبش که به راه افتاده فرصت است چون پرده ھا را دريده، چون زشتی خشونت را 
و بر ماست که اين فرصت را غنيمت شمريم و به . عريان و پلشتی سرکوب را نمايان کرده



. باشدن. شايد آن معلم که فرياد می زند سبز نيست. خفه کردن ھر اعتراض اعتراض کنيم
اينھا . داده باشد. شايد آن خانه دار که کتک می خورد به احمدی نژاد رای داده باشد

حق . اعتراض حق شان است: سعی شان مقصود ماست. اعتراض شان غنيمت است
  . ھمه ماست

  . اينجا اعتراض را کنار تيرک چراغ برق گردن می زنند: خبر ساده است. خبر ساده بود. گفتم
 نفر از کارگران اين ٩ ھفته گذشته ٢ا کارفرمای کارخانه الستيک البرز در به گزارش ايلن

  . کارخانه را اخراج کرده است
اخراج شدگان کارگران رسمی بودند که سابقه : يکی از کارگران کارخانه الستيک البرز افزود

  . رسيد  سال نيز مي٢٠الستيک البرز حتی به کار آنھا درکارخانه
جعه به دليل طوالنی شدن زمان پرداخت مطالبات معوقه کارگران انجام اين مرا: وی افزود

  .  حقوق به کارگران پرداخت شد شد و در پی آن سرانجام معادل نصف يک ماه

اه بھمن سالروز جان باختن عده ای از کارگران بی گن روزچھارم
 .است  شھربابک معدن خاتون آباد

 جمعی از کارگران شرکت ایران خودرو
 دوستان و ھمکاران گرامی

یاد کارگران جانباخته را گرامی می داریم که جنبش مبارزات مردم وارد مرحله  امروز در حالی
 .است؛ گویا حتی سالگرد کشتار کارگران شھربابک فراموش شده است نوینی شده

سالگرد کشتار کارگران شھر بابک را گرامی می داریم که صدھا نفر از   یادامسال در حالی
آزادی جان خود را از دست داده و به خيل شھدای راه آزادی زحمتکشان  ھم ميھنان در راه

 .اند پيوسته
مردم وارد مرحله  امروز در حالی یاد کارگران جانباخته را گرامی می داریم که جنبش مبارزات

 است ست که حتی سالگرد کشتار کارگران شھربابک فراموش شدهنوینی شده ا
مبارزات کارگران   و در ادامه۵٧در حاليکه جنبش بزرگی که اینک با الھام از مبارزات قيام 

 .در تالشند شھربابک وارد فاز جدیدی شده است که ھمه آزادیخواھان برای تداوم آن
دانشجویان وصدھا  که صدھا نفر از کارگرانامروز در حالی چھارم بھمن را گرامی می داریم 

 .نفر از مردم آزادیخواه در زندانھا ھستند
استقبال چھارم بھمن می رویم که دولت صدای ھر اعتراضی را با کشتار  امروز در حالی به
 .دھد و زندان جواب می

 دوستان و ھمکاران گرامی
ک نيست، چھارم بھمن یورش باب چھارم بھمن تنھا یک روز برای ھمدردی با کارگران شھر
چھارم بھمن دفاع . آنان می باشد به کارگران برای استثمار بيشتر و بھره کشی بيشتر از

بھمن و روزھای دیگر ھمچون روز  چھارم. کارگران از منافع و از امنيت شغلی خودشان بود
ند اسفند روز اعتصاب شکوھم ١٧چھارم دی ماه روز اعتصاب کارگران شرکت واحد، روز 

شرکت ایران خودرور دیزل و ھزاران  کارگران ایران خودرو، روز دھم تيرماه روز اعتصاب کارگران
این مبارزه ھستند برای آزادی و برای  روز دیگر نشان داده است که کارگران پرچمدار دار
چھارم بھمن یک برگ زرینی در تاریخ جنبش  .منافع خود تا پای جان از آن پيش خواھند رفت

که ھر روز چھارم بھمنی دیگر متولد می شود  ری بوده که اینک در مسير مبارزاتی خودکارگ
اینک وظيفه ماست که با گرامی داشت این  تا جنبش ھمچنان زنده و پویا به پيش برود و

و ھمگام با مردم مبارز برای تداوم آن  روز پرچم این جنبش را ھمچنان زنده نگه داریم
 .بکوشيم

 خودرو در سالگرد این فاجعه ضمن ھمدردی مجدد با بازماندگان و اعضایکارگران ایران 
عامالن  خانواده جان باخته گان و ھمکاران؛ خواھان آزادی تمام زندانيان دربند و محاکمه

 .کشتار شھر بابک و کشتار مردم در خيابانھا ھستيم
ھای غذا  ساعت ده صبح در سالن١٣٨٨یکشنبه چھارم بھمن  برای ھمين مناسبت روز

یادآوری این روز یاد کارگران جان باخته شھر بابک و تمام  خوری دور ھم می نشينيم و با
 .گرامی می داریم جانباختگان راه آزادی را

 زنده باد یاد تمام جانباختگان راه آزادی طبقه کارگر
 کارگران شرکت ایران خودرو جمعی از

  ١٣٨٨چھارم بھمن 

 داریم  جان باخته ی خاتون آباد را گرامی می یاد کارگران

http://weblagrahekargar.wordpress.com/2010/01/26/987-3/
http://weblagrahekargar.wordpress.com/2010/01/26/987-3/
http://weblagrahekargar.wordpress.com/2010/01/26/6987/


زن و   نيروھای سرکوبگر از زمين و ھوا به کارگران خاتون آباد و1382 بھمن سال 4در روز 
بابک  بچه کارگران و دیگر پشتيبانان کارگرانی که خواھان حفظ کارشان بودند، در شھر

 در این یورش وحشيانه چھار کارگر به نام ھای ریاحی، مھدوی،. کرمان حمله ور شدند
 جاویدی ، مومنی و یک دانش آموز به نام پورامينی جان باختند و به خيل جان فشانان راه

  .آزادی و سوسياليسم پيوستند

مبارزه توده  کامسال در حالی یاد کارگران جان باخته ی خاتون آباد را گرامی می داریم که ی
ھزارجان  ای به وسعت کل ایران برای به زیر کشيدن قاتالن کارگران شھر بابک و صدھا

متشکل  این جنبش سرنوشتش به، به ميدان آمدن طبقه کارگر. باخته ی دیگر جاری است
  .برای رھبری نمودنش بستگی دارد

جان  من را بعنوان روز بھ4، ما دور ھمدیگر جمع می شویم تا روز 1388 بھمن 9روز جمعه 
 به سرکوبگران حامی سرمایه بگوئيم تا. باختگان جنبش کارگری ایران گرامی داریم

سرنگونی جمھوری اسالمی سرمایه و محاکمه آمران و عامالن به قتل رساندن کارگران 
آباد و کليه جانباختگان و جان فشانان راه آزادی و سوسياليسم، عھد می بندیم که  خاتون

 .ی نه نشينيمپا از
   بھمن، روز جان باخته گان جنبش کارگری ایران4گرامی باد روز 

   شب به وقت اروپای مرکزی7بھمن ساعت 9جمعه : زمان 

   پالتالک، اتاق یاد کارگران جانباخته ی خاتون آباد گرامی: مکان 

خودسوزی يک کارگر شھرداری انديمشک به علت عدم دريافت حقوق              
  ماه ١١دت به م

روز يکشنبه ھفته گذشته نورعلی :  می نویسد  88 بھمن 4خبرنامه اميرکبيردر تاریخ 
اسدی از کارکنان شھرداری انديمشک در مقابل فرمانداری اين شھرستان اقدام به 

  . خودسوزی نمود
 به گفته نزديکان آقای اسدي، بيماری ھمسر نامبرده و نياز ايشان به معالجه و عدم دريافت

 ماه و ھمچنين عدم تمديد دفترچه ھای بيمه خانواده ١١حقوق از شھرداری بمدت حدود 
نامبرده از سوی سازمان بيمه بعلت پرداخت نشدن حق بيمه از سوی شھرداری و ھمچنين 

داليل و مشکالت ديگر ناشی از عدم دريافت حقوق از جمله داليل اين اقدام ايشان بوده 
  . است

ميرکبير ھم اکنون از شرايط جسمانی اين کارگر معترض پس از به گزارش خبرنامه ا
  .خودسوزی اطالع دقيقی در دست نيست

  بحث  یارانه ھا و قطع بن کارگری 
دولت احمدی نژاد در دوره چھار ساله :  آمده است 88 بھمن 4به نقل از خبرگزاری ایلنا در تاریخ 

این سياست که درچارچوب . را قطع کرده استدوم ، از چندی قبل یارانه ھای مربوط به بن کارگری
طرح تحول اقتصادی می گنجد، سبب گردیده خانواده ھای کارگری با مبلغ بن دریافتی نتوانند حتی 

خبرگزاری ایلنا، چھارم بھمن ماه، دراین باره طی . گوشت، برنج و روغن مورد نياز خود را تامين کنند
 ١با مبلغ بن کارگری نمی توان حتی ”: گری گزارش دادمصاحبه ای با یکی از اعضای ستاد بن کار

 کيلوگوشت قرمز و ١ ھزار تومان بن کارگری درماه نمی توان ١٠با مبلغ . کيلو گوشت خریداری کرد
. دیگر مایحتاج را خریداری کرد، حال مسئوالن توضيح دھند که چرا به کارگران توجه الزم نمی شود

اد بن کارگری که باید ھر ماه یکبار تشکيل شود، ھر چھار شرایط طوری شده است که جلسات ست
دولت نه تنھا نمی باید یارانه دربن ”: دراین گزارش تاکيد می گردد“ .ماه یکبار برگزار می شود

بسياری از کارگران و . کارگری را قطع نمی کرد، بلکه باید مبلغ یارانه افزایش ھم پيدا می کرد
“ . ...د مبلغ بن کارگری نيز باید مثل مزد ھر ساله افزایش یابدانجمن ھای صنفی موجود معتقدن

 ھزار تومان بن به صورت ماھانه با توجه به سطح دستمزدھای ١٠درحال حاضر کارگران با دریافت 
پایين تر از نرخ واقعی تورم، قادر نيستند مایحتاج ضرور زندگی از قبيل غذا، مسکن وخدمات دیگر را 

 جھت با قطع یارانه دربن کارگری این امکان و روزنه کوچک نيز برای کمک به به این. تامين کنند
دولت ضد . قدرت خرید زحمتکشان از ميان رفته و نمی توان کاالی ضروری را با آن خریداری کرد

ملی و نامشروع احمدی نژاد عالوه بر حذف یارانه بر بن کارگری و تالش در پایين نگاه داشتن سطح 
 سندیکایی کشور را نيز -خی دستاوردھای تاریخی و بسيار مھم جنبش کارگریدستمزدھا، بر

سازمان تامين اجتماعی، تعاونی ھای . ھدف حمالت پی درپی و حساب شده خود قرار داده است
مسکن کارگری و جز اینھا، زیر فشار سياست ھای کارگر ستيز، ماھيت، حيطه نفوذ و تاثير خود را 

قانون ھدفمند سازی یارانه ھا یا . فع زحمتکشان از دست داده و می دھندبرای تامين حقوق و منا
ھمان طرح تحول اقتصادی که دولت ومجلس وعده اجرای آن را درسال آینده داده اند، بيش از پيش 



از . منافع و دستاوردھای تاریخی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان ميھن ما را پایمال و نابود می سازد
 برای مبارزه با این برنامه ومقابله با تاثيرات مخرب آن زحمتکشان را آماده و سازمان ھم اکنون باید

  !دھی کرد
  كيلو گوشت خريداري كرد توان حتي يك با مبلغ بن كارگري نمي

مبلغ بن : عضو ستاد بن كارگري گفت:  آمده است 88 بھمن 4به گزارش ایلنا در تاریخ 
  . افزايش پيدا كندكارگران نيز بايد مثل مزد ھر ساله 

: وگو با خبرنگار ايلنا با انتقاد از قطع يارانه دولت در بن كارگران افزود اتابكي درگفت… عبدا
  . يافت شد بلكه بايد مبلغ يارانه افزايش ھم مي تنھا بايد اين يارانه قطع نمي نه

تومان  ھزار 10با مبلغ : رئيسه كانون عالي شوراھاي اسالمي كار كشور گفت عضو ھيات
كيلو گوشت قرمز خريداري كرد حال مسووالن توضيح  توان حتي يك بن كارگران در ماه نمي

شود و فقط كارمندان دولت ھستند كه مورد توجه  دھند كه چرا به كارگران توجه الزم نمي
  . گيرند قرار مي

ك جلسه  ماه يكبار ي4ھر : وي با انتقاد از برگزاري ديرھنگام جلسات ستاد بن كارگري گفت
  . شود در صورتي كه بايد ھر ماه يكبار جلسات ستاد بن كارگري تشكيل شود برگزار مي
  پايان پيام

  ھاي تامين نيروي انساني به يك خبر واكنش كانون شركت
در پي انتشار خبري از سيدناصر موسوي، :  آمده است 88 بھمن 4به گزارش ایلنا در تاریخ 

گوش شنوا براي استيفاي حقوق كارگران « بر اينكه نماينده مجلس شوراي اسالمي مبني
ھاي  ھاي صنفي كارفرمايان شركت روابط عمومي كانون انجمن»پيماني وجود ندارد

خدماتي، پشتيباني و تامين نيروي انساني سراسر كشور با ارسال نمابري به ايلنا 
  . توضيحاتي را ارائه كرده است

  :  ذيل استگزارش ايلنا، متن اين توضيح به شرح به
 30/10/88احتراما نظر به درج مطلبي در قسمت اخبار كارگري آن خبرگزاري محترم در تاريخ 

به نقل از جناب آقاي سيدناصر موسوي نماينده محترم مجلس شوراي اسالمي با عنوان 
كه در ذيل آن به انتقاد از ” گوش شنوا براي استيفاي حقوق كارگران پيماني وجود ندارد”

مطلبي به . ھاي خدمات نيروي انساني به صورت عام پرداخته شده است شركتعملكرد 
تقاضا دارد دستور فرماييد نسبت به درج اين مطلب . گردد شرح ذيل به حضورتان تقديم مي

  . آيد جھت تنوير افكار عمومي اقدام الزم به عمل
كه اين كانون و ھاي ارسالي عنوان گرديده  مكررا چه درجلسات مشترك خبري با اطالعيه”

ھاي عضو در سراسر كشور آمادگي كامل براي تعامل و ھمكاري براي برخورد با اندك  انجمن
ترين مماشاتي ندارند و تاكيد ھم گرديده  ھاي متخلف را داشته و در اين راه كوچك شركت

ھايي نيز وجود دارندكه ضوابط و مقررات  كه به مانند ھر صنف و تشكيالتي، اندك شركت
اي نيست واساسا  نمايند و اين امر مورد قبول و تاييد ھيچ مجموعه وني را رعايت نميقان

ھا و كانون سراسري براي ساماندھي و دفاع از حقوق مشروع صنفي اعضا  تشكيل انجمن
  . مند ھاي متخلف و غيرضابطه باشد نه حمايت و دفاع از اندك شركت مي

 نماينده محترم مجلس كه دلسوزانه نسبت به لذا بار ديگر از آن رسانه محترم و ھمچنين
اند تقاضا دارد ھرگونه نقد،  اين مھم دغدغه داشته و نسبت به انعكاس آن اقدام نموده

ھاي صنفي سراسر  پيشنھاد و انتقادات و شكايات احتمالي را مستند و مصداقي به انجمن
ارزيابي و بازرسي ھاي  كشور يا كنون سراسري منعكس تا در اسرع وقت از طريق كميته

  . ھا و كانون رسيدگي و اقدام قانوني صورت گيرد عملكرد انجمن
  پايان پيام

  بازنشستگان کارگران ایران خودرو  انتخابات کانون درگيری درمحل برگزاری

کانون .ایران خودرو جلوگيری کرد بازنشسته  نمایندگان کارگران انتخاب  وزارت کشور از
 انحالل قرار گرفت ران خودرو در آستانهبازنشستکان کارگران ای

 صدھا ٨٨روزیکشنبه چھارم بھمن ماه: به نقل از وبالگ خود رو کار آمده است 
برای دومين بار از راھھای دور از  کارگربازنشسته ایران خودرو با وجود کھولت سن

کو بازنشستگان خود در سالن ساپ شھرستانھا به محل برگزاری انتخاب نمایندگان کانون
با ھمه مشکالت ونارسائی ھا  گرد ھم آمده بودند تا نشان بدھند برای کارگران تشکل

 .چقدر اھميت دارد

محروم  کارگران بازنشسته که سالھا از ایجاد ھر گونه تشکل در داخل شرکت ودر حين کار
ودور  بودند ولی بعد از بازنشسته شدن چاره حضور وزنده بودن خودرا وبرای حل مشکالت

 وبرای ھمين چند سال پيش تشکل کانون جمع شدن را داشتن تشکل دیده بودند ھم 
به  وکانون را بازنشسته را تشکيل داده و حتی آن را در وزارت کشور به ثبت رسانده بودند 

 .یکی از کانون ھای فعال در عرصه مبارزاتی ساختند



ھمچنان برای  ل ایران خودروکارگران بازنشسته با کوله باری از تجربه بر خالف کارگران شاغ
 فعاليت کانون خود پافشاری می کنند

این بار ھمه آمده .دی ماه به علت مشکالت زیاد ودرگيری برگزار نشد٢٠در حاليکه انتخابات 
 .بودند تا اجازه ندھند کانون بازنشستگان منحل شود

خود  ر به ھمکاراندر حضور پرشور کارگران یکی از نمایندگان روی سن رفتند وخودرا بار دیگ
 .ومنتظر ماندند تا نمایندگان وزارت کشور تشریف بياورند.معروفی کردند

  ظھر سروکله نمایندگان وزارت کشور در ميان اعتراض کارگران وارد سالن١٢حدود ساعت 
وزارت  با کمال وقاحت اعالم کردند این انتخابات مورد تائيد قصه بافی   وبعد از کلی.شدند

وقتی که ھمه کاندیدھھا روی سن بودند از آنھا . نمی باشد١٠ن ماده کشور وکمسيو
کار نمایندگان وزارت کشور با اعتراض کارگران مواجه  ولی این.ترک کنند خواستند سالن را

را ترک نخواھيم کرد ما برای انتخابات آمده ایم وباید  شد وکارگران اعالم کردند ما سالن
 .کنيم نمایندگان خودر انتخاب

 شما رای: مایند وزارت کار وقتی که با اعتراض یکپارچه کارگران مواجه شد اعالم کرد ن
 .بدھيد ما انتخابات را باطل اعالم می کنيم

این یک  که می گفتند وبا آوردن بھانه ھای مختلف وتھدید کارگران در ميان فریاد کارگران
ب نماینده وزارت کشور شقاقی وبدین ترتي.سالن را ترک کرد توھين آشکار به کارگران است 

جلوگيری به عمل آورد وعمال انتخابات به ھم  خودرو از انتخاب نمایندگان کارگران ایران 
 .خورد

  خودروکار

   خانوار باشد حداقل مزد سبد ھزينه بايدمالك تعيين
عضوكميسيون اجتماعي مجلس با :  آمده است 88بھمن  4 به گزارش ایلنا در تاریخ 

اين رقم ھرگز :  ھزارتومان است،گفت263اظھارتاسف از اينكه حداقل دستمزد كارگران 
  . كند كه درسبد ھزينه خانوار تعريف شده را تامين  نفره4تواند نيازھاي يك خانواده  نمي

يب اليحه ھدفمندكردن وگو با خبرنگارايلنا با يادآوري تصو ھادي مقدسي درگفت
اگر اين اليحه براي اجرا به دست دولت برسد يك تحول وتغيير اساسي در : ھا،گفت يارانه

پيوندد بنابراين قبل از اين كه اليحه ھدفمندكردن  سيستم اقتصادي كشور به وقوع مي
  . دھا اجرايي شود ھرگونه اظھار نظردرمورد حداقل دستمزدكارگران منطقي نخواھد بو يارانه

: ھا نجات اعتبارات ملي است،گفت اليحه ھدفمند كردن يارانه ال وي با تاكيدبر اينكه ايده
ھا را كه در حال حاضر بسيار نادعاالنه است به سوي اقتصاد  اگربتوانيم نظام توزيع يارانه

توانند بدون آنكه حقوق بااليي  كنيم اقشار محروم ھمچون كارگران مي منطقي ھدايت
  . ي خوبي داشته باشندبگيرندزندگ

 ھزار توماني چيست 263وي درپاسخ به اينكه در شرايط فعلي تحليل شما از دستمزد 
كشور يك فاجعه براي جامعه كارگري  شك اين دستمزد در شرايط فعلي اقتصادي بي: گفت

ھا نظر خود  كنند براي جلوگيري از چالش كه اظھارنظرھا ايجاد مي است اما به دليل تبعاتي
  . كنم  درخصوص حداقل دستمزد اعالم نميرا

به : ھايي را در نظرگرفت،گفت مقدسي با تاكيد بر اينكه در تعيين دستمزدھا بايدگزينه
نظرمن بايدمالك تعيين حداقل دستمزد سبد ھزينه خانوار باشد امابراي ھزينه مسكن كه 

عنوان  انديشيد كه بهاي  كنند بايد چاره بخش قابل توجھي از درآمد كارگر را سال خود مي
مسكن حقوق بيشتري بدھد يا راھكار ديگري بايد كارشناسي  مثال كارفرما به كارگران بي

  . شود
ھدف اين : وي با اعالم اينكه ھدف از افزايش دستمزد ايجاد يك رفاه عمومي است،گفت

تر ھستند دستمزد بيشتري دريافت  است تا افرادي كه وضع مناسبي نداشته و نيازمند
  . كنندو زندگي آنھا از لحاظ كيفي ارتقا يابد
كنيدكارفرمايان توان پرداخت دستمزد بااليي به  مقدسي در پاسخ به اينكه گمان مي

كارفرمايان در  ھا درصدي براي دراليحه ھدفمند كردن يارانه: كارگران را داشته باشند،گفت
  . توانند دستمزدكارگران را افزايش دھند نظر گرفته شدكه مي

 پايان پيام
 تاخير در پرداخت مطالبات كارگران جدي گرفته شود

http://khodrokar.blogfa.com/


دبير اجرايي خانه كارگر :   آمده است 88 بھمن 5به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا در تاریخ 
در صورت استمرار ركود اقتصادي پيش آمده، ممكن است دامنه اين : استان اصفھان گفت

  .  كشيده شودركود به واحدھاي صنعتي باالدستي نيز
اصغر بروشان در گفتگو با ايلنا با بيان اينكه از ھم اكنون آثار ركود صنايع پايين دستي به 

ركود به وجود آمده باعث : شودافزود صورت كمرنگ در واحدھاي صنعتي بزرگ مشاھده مي
سابقه مطالبات ماھيانه كارگران شاغل در صنايع باالدستي با  شده است تا در اقدامي بي

  . اخير چند روزه پرداخت شودت
ھر چند اين تاخير به صورت موردي قابل اعتنا نيست؛ اما اگر براي خروج از : وي تاكيد كرد

بحران به وجود آمده چاره انديشي نشود ممكن است تكرار آن پيامدھايي را به ھمراه 
  . داشته باشد

مال گسترش بحران اين فعال كارگري پيش از اين نيز با اعالم ھشدار نسبت به احت
استمرار ركود يك سال گذشته صنعت ساختمان باعث : اقتصادي واحدھاي توليدي گفته بود

ھاي  كسادي بازارھاي وابسته به اين صنعت شده است چنانچه در استان اصفھان زمزمه
سازي و فوالد  تاخير در پرداخت دستمزد كارگران شاغل در واحدھاي توليد سيمان، كاشي

  . ودش شنيده مي
اين اظھارات در حالي است كه در چند روز اخير اتحاديه آزاد كارگران ايران از اعتراض گروھي 

  . آھن اصفھان خبر داده است از كارگران شاغل در مجموعه ذوب
براين اساس اخبار منتشر شده از سوي اين تشكل كارگري كارگران شركت احيا گستران 

آھن اصفھان مشغول ھستند نسبت  ر مجموعه ذوبونقل غير ريلي د كه به حمل اسپادان 
  . به تاخير در پرداخت مطالبات خود تجمع اعتراضي برگزار كردند

 دي شروع شده بود سرانجام پس از سه روز و در ازاي پرداخت 28اين اعتصاب كه از 
  . مطالبات كاگران به پايان رسيد

  پايان پيام

  بازگشت ھمه به سوی اوست 

 88 بھمن 5دیکایکارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه در تاریخبه نوشته سایت سن
با كمال تاسف و تاثر با خبر شديم ھمسر گرامي آقاي سلطانعلي شكاري يكي از : نوشت 

اعضاي ھيئت مديره سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تھران وحومه دارفاني را 
احد اتوبوسراني تھران در گذشت اين بانوي سنديكاي كارگران شركت و.وداع گفته است 

مكرمه را به خانواده داغدار و جامعه كارگري تسليت عرض نموده و بقاي عمر بازماندگانش را 
 .آرزو مي كند 

 ھنوز مصوبه رياست جمھوري ابالغ نشده است
كارگران صنايع :  آمده است 88 بھمن 5به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا در تاریخ 

گويند به دليل ابالغ نشدن مصوبه سفر اخير ھيات دولت، ھنوز  ابراتي راه دور اير ان ميمخ
  . اي براي كمك به حل بحران اين كارخانه نشده است ھيچ بودجه

با گذشت نزديك به يك ماه از سومين سفر رئيس جمھور به استان فارس، : به گزارش ايلنا
اي كه ھيات  اه دور ايران از اجرا نشدن مصوبهيكي از كارگران كارخانه صنايع مخابراتي ر

  . دولت براي كمك به حل بحران اين كارخانه تصويب كرده بود خبرداد
 15پيشتر كارگران صنايع مخابراتي راه دور ايران اعالم كرده بودند كه ھيات دولت اعتباري 

  .  استميليارد توماني براي تامين نقدينگي و حل بحران اين كارخانه تعيين كرده
 ماه حقوق 11 کارگر کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران نزدیک به 900: وی یادآور شد

  . پرداخت نشده طلبکار ھستند
كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران به دنبال خصوصي سازي در سالھاي اخير به يكي از 

  . واحدھاي بحران زده استان فارس تبديل شده اند
 پايان پيام

 شد رجھرمي ھم درشرايط فعلي وزير كار بود متولي اشتغال نمياگ
وزيركار و امور اجتماعي :  آمده است 88 بھمن 5به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا در تاریخ 

  . اميدواريم تا پايان دولت دھم نرخ بيكاري كمتر از نرخ فعلي شود: گفت
عنوان   درحاشيه مراسم معارفه پرويز بهخبرنگار ايلنا، عبدالرضا شيخ االسالمي  به گزارش

ايده آل برنامه : وگو با خبرنگاران افزود اي كشور درگفت رئيس سازمان آموزش فني و حرفه
  .  درصد شود7پنجم اين است كه تا پايان اين برنامه نرخ بيكاري 

ھايي در مجلس درباره ادغام وزارت رفاه و تامين  وي در پاسخ به اين سوال كه زمزمه
اگر : شود نظر شما چيست،گفت اجتماعي در وزارت كارواموراجتماعي شنيده مي

  . مسووالن به جمع بندي برسند ما تابع نظرات ھستيم
تا حاال كه به : ھاي كارشناسي دارد، تصريح كرد وزير كار با بيان اينكه اين ادغام نياز به بحث



  . ام اين بحث ورود نكرده
سوال كه چه اتفاقي افتاده كه جھرمي وزيركار دولت نھم درپاسخ به اين  شيخ االسالمي

اگر به : دانيد،گفت دانست اما شما خود را متولي اشتغال نمي خودرا متولي اشتغال مي
  . ايم دنبال اشتغال رفتيم معنايش اين نيست كه خطا كرده

ير كار اگر جھرمي ھم درشرايط فعلي وز: مقام عالي وزارت كار و امور اجتماعي تصريح كرد
  . شد بود متولي اشتغال نمي

ھاي زودبازده بايد شناسايي و برطرف شود،  وي با اشاره به اينكه نواقص طرح بنگاه
ھا و  ھاي زودبازده نيست و بانك وزارت كار مسوول مستقيم طرح بنگاه: خاطرنشان كرد

  . داردكننده  گر و تسريع وزارت صنايع نقشي اصلي را دارند و وزارت كار نقش تسھيل
شود و آيا  شيخ االسالمي در پاسخ به اينكه سازمان ملي مھارت چه زماني تشكيل مي

تاكنون مھارت آموزي : اظھار داشت گنجانده شده است،  اين مورد در برنامه پنجم توسعه
  . شود متفرق بوده است اما با تشكيل اين سازمان اين مشكل بر طرف مي

  . گاني مسوول سازمان ملي مھارت باشد فرع استاينكه چه ار: وزير كار تاكيد كرد
وي در پاسخ به اينكه آيا تغييرات در سطوح مديريتي وزارت كار به پايان رسيده است يا 

  . برنامه جدي براي تغيير مديران وزارت كار نداريم: ادامه دارد گفت
  . بنده ھم الزاما نبايد تا پايان اين دوره بمانم: شيخ االسالمي افزود

اي كشوردراين  ابر اين گزارش مرتضي شريف النبي رئيس سابق سازمان فني و حرفهبن
 .مراسم شركت نكرده بود

 ماموريت اصلي وزارت كار اجراي قانون كار است
:  آمده است 88 بھمن 5به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا در تاریخ 

ابله با پديده شوم بيكاري دولت دھم اولويت اصلي خود را مق: گفت وزيركارواموراجتماعي
  . قرار داده است

شريف النبي و  خبرنگار ايلنا، عبدالرضا شيخ االسالمي درمراسم توديع و معارفه،  به گزارش
بيكاري به دوش دولتمردان سنگين : اي كشورافزود پرويزدرسازمان آموزش فني و حرفه

  . كند مي
كننده نيست،  با ساير كشورھا نگرانوي با بيان اينكه وضعيت بيكاري دركشور در مقايسه 

  . اي فراگير دردنيا شده است امروز، بيكاري پديده: كرد تصريح
اوضاع بد اقتصادي : شيح االسالمي با اشاره به افزايش شديد نرخ بيكاري در آمريكا،گفت

ا تر از آن است كه با چند اقدام ظاھري بشود آن را درمان كرد چون تفكر اقتصاد آنھ دنيا وخيم
  . است از پاي بست ويران

، فرھنگي  مشكل بيكاري ما به ساير ابعاد حيات اجتماعي: مقام عالي وزارت كار تصريح كرد
  . و حتي سياسي سايه انداخته است

حتي اگر : وي با اشاره به اينكه بيكاري به يك يا چند وزارتخانه ارتباطي ندارد، اظھار داشت
واند مشكل را حل كند زيرا ھر سه قوه بايد به ميدان ت ھمه دولت ھم به ميدان بيايد نمي

  . آيند
ماموريت : باشيم، افزود وزيركار با تاكيد بر اينكه ما مسوول كساني كه شاغل ھستند مي

  . اصلي وزارت كار اجراي قانون كاراست
مجلس :  درصد قانون كاررا مربوط به حقوق و روابط كاردانست وگفت90شيخ االسالمي 

  .  بگويد كه اين چه وضع بيكاري است زيرا بيكاري به ما ارتباطي نداردتواند نمي
كه توسعه الزاما به دانايي محور  ھا دركشور تقاضا محور نيست درصورتي آموزش: وي گفت

  . نيست بلكه بايد مھارت محور و حرفه محور باشد
  پايان پيام

   مشکالت مالی پروژه ھای عسلویه را زمين گير کرده است

محمد کاظم اسدی در جمع خبرنگاران در  :   نوشته است 1388 – 11 – 6 –زاری مھر خبرگ
خصوص پروژه ھای در حال اجرا در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و وضعيت تامين اعتبار 

با توجه به ماموریت اصلی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس : این طرحھا، گفت
خت و نگھداری زیر ساختھای مورد نياز منطقه برای بستر مبنی بر مدیریت طراحی، سا

سازی و تسھيل در اجرای طرحھا و پروژه ھای توليدی و عملياتی در حوزه ماموریت صنایع 
نفت، گاز، پتروشيمی، تمرکز بر ساماندھی، تامين اعتبار و تسریع در اجرای زیرساختھای 

  .عمومی و شھری منطقه انجام گرفته است
د بر اینکه مشکل اساسی که پروژه ھای در دست اجرا و آماده اجرا را در وی با تاکي

عسلویه زمين گير کرده است، مسائل مالی و عدم تخصيص به موقع اعتبارات مصوب به 
به طوری که در سالجاری : علت مشکالت مالی موجود در صنعت نفت است، تصریح کرد

 ویژه اقتصادی انرزی پارس مورد  درصد بودجه درخواستی سازمان منطقه10فقط حدود 
تصویب قرار گرفته است که این مساله فشار مضاعفی را بر برنامه ریزی و فعاليتھای 

  .اجرایی پروژه ھا وارد کرده است
کل بودجه مصوب سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در : اسدی اظھار داشت



 ميليارد ریال آن 110که تا خرداد ماه  ميليارد ریال کاھش یافته است 200سالجاری به حدود 
  . ماه باقی مانده سال باقی مانده است9 ميليارد ریال برای 90ھزینه شده بود و فقط 

مدیر پارس دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با اشاره به اقدامات انجام گرفته برای تامين 
که زمينه شروع مجدد این موضوع موجب شد : بودجه مناسب در اواسط امسال، بيان کرد

  .پروژه ھای جدید و تزریق نقدینگی به پروژه ھای در دست اجرا مھيا شد

  کند کنسرن زیمنس دیگر با ایران معامله نمی
پتر لوشر رئيس ھيئت مدیره :   گزارش کرده است 1388 بھمن 6 –سایت دویچه وله 

د که از اواسط سال اعالم کر)  بھمن۶/ ژانویه ٢۶(کنسرن آلمانی زیمنس روز سه شنبه 
وی گفت که این اقدام بر . جاری ميالدی دیگر معامله جدیدی با ایران انجام نخواھد شد

پيش از این شبکه دوم تلویزیون . گيرد  ميالدی صورت می٢٠٠٩اساس مصوب اکتبر سال 
 نوکيا برای کنترل - ھای مخابراتی شرکت زیمنس  آلمان افشا کرده بود که از دستگاه

پتر لوشر در جواب سئوال یکی از سھامداران کنسرن در . ن استفاده شده استاپوزیسيو
ما به حساسيت معامالت خود با ایران واقف ھستيم و به آن با نگاھی «:این زمينه گفت
 .»نگریم انتقادی می

 است از تامين اجتماعي حتمي  تحقيق و تفحص
كميسيون  نايب رييس:  آمده است 88 بھمن 6به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا در تاریخ 

گذاشتن طرح تحقيق و تفحص از سازمان تامين  زمان به راي: گفت اجتماعي مجلس
  . اجتماعي به صورت دقيق مشخص نيست اما اجراي آن حتمي است

اين روزھا صحن علني مجلس روزھاي : وگو با خبرنگار ايلنا افزود ھادي مقدسي درگفت
ھاي   از اولويت89د و بررسي برنامه پنجم و قانون بودجه سال كن شلوغ و پركاري را طي مي

  . كاري نمايندگان است
 4اگر مجلس دراين ايام : نماينده مردم بروجرد در مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد

  . آورد شيفته ھم كار كند باز ھم وقت كم مي
نخواھد شد، او با تاكيد براينكه تحقيق و تفحص از تامين اجتماعي منتفي نشده و 

  . اين امر ارتباطي با ابقا يا تغيير مديريت سازمان تامين اجتماعي ندارد: : كرد خاطرنشان
سازي براي بيمه شدگان و  مقدسي تحقيق و تفحص از تامين اجتماعي را باعث شفاف

شود مديريت سازمان بتواند  اين كار باعث مي: نمايندگان مجلس ارزيابي كردواظھارداشت
  . خودرا شناسايي كنداستراتژي 
ممكن است طرح تحقيق وتفحص از سازمان تامين اجتماعي براي راي نھايي : وي گفت

  .  در مجلس مطرح شود1389نمايندگان در ابتداي سال 
 پايان پيام

  ھا ادغام شود وزارت رفاه با سايروزارتخانه
عضوكميسيون :  آمده است 88 بھمن 6به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا در تاریخ 
بھتراست كه اين : گفت كارسازمان تامين اجتماعي بھداشت مجلس با اشاره به گستردگي
  . جمھوري باشد سازمان ھمچنان زيرمجموعه رياست

مقوله درمان، بيمه، شركت : وگو با خبرنگار ايلنا افزود عبدالعزيز جمشيد زھي درگفت
اي ھستند بنابر اين اگر سازمان  ردهگست ھاي مقوله) شستا(گذاري تامين اجتماعي  سرمايه

  . شوند تامين اجتماعي زير مجموعه وزارت رفاه شود مردم با مشكل مواجه مي
كفايت مديريت عالي تامين  درباره نماينده مردم سراوان درمجلس شوراي اسالمي

ام  كه من شنيده اجتماعي نظر دھد اما چيزي دراين باره بايدكميسيون: گفت اجتماعي
كالن دولت به تامين اجتماعي و پرداخت نكردن  ودجه دراين سازمان، بدھيكسري ب

  . است ھاي دولتي از سوي تامين اجتماعي مطالبات بيمارستان
درعمل وزارت رفاه : ھا گفت جمشيد زھي با تاكيدبرادغام وزارت رفاه درساير وزارتخانه

  . دھد ھا انجام مي هھا ووزارتخان غيرفعال و زيادي است وكارموازي با سايردستگاه
  . است چيزي جز نام از وزارت رفاه باقي نمانده: وي گفت
 پايان پيام

  : ھاي كارگري و كار فرمايي محجوب در نشست بزرگ تشكل
 توليدملی صرفه اقتصادي خود را از دست داده است

 به اعتقاد رئيس:  آمده است 88 بھمن 6به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا در تاریخ 
ھا وماليات  فراکسيون کارگری مجلس، با اجرای قوانين مربوط به ھدفمندسازی یارانه

  . شود برارزش افزوده، توليدملی درایران به پایان خود نزدیک می
ھای  به گزارش خبرنگارایلنا، عليرضا محجوب شب گذشته درھمایش ھم اندیشی تشکل

، نمايندگان ستاد مبارزه با قاچاق كاال و کارگری و کارفرمایی، اقتصاددانان، نمايندگان مجلس
ھاي ساختماني برگزار شد،  رويه كه در سنديكاي شركت ارز برای مقابله با واردات بي

مشکل اصلی توليدکنندگان این است که چند سال اخير دراموراقتصادی مسير : گفت
ھای  غيير سياستتوان اميدوار بود که با ت ایم به طوری که دیگر حتی نمی راھه طی کرده بی

  . ارزی و افزایش بھای دالر وضع توليدکنندگان بھبود یابد



که تاکنون مسووالن از سردلسوزی برای بھبود توليد ملی راه کارھای  وی با بيان این
وضع اقتصاد ایران مانند یک فرد : اند گفت نادرست و حتی خطرناکی توصيه و اعمال کرده

خورانند تا به  اطرافيانش از سردلسوزی به اوقند میمبتال به بيماری قند خون است که 
  . کنند ھوش آید اما ناخواسته اسباب مرگ او را فراھم می

درعرصه اقتصاد امروز شرایط کار برای فعاليت بازرگانی واردات به : دبيرکل خانه کارگر گفت
  . تر است نسبت شرایط کاربرای فعاليت توليدی مناسب

کند که به زیان توليد داخلی  اتخاذ می انديشي تصميماتی مجلس ازروي ساده: محجوب
  است 

ھای  اند از طریق ھمراه کردن بخش برخالف توليدکنندگان، بازرگانان توانسته: وی افزود
کنيم  مختلف جامعه شرایط را به نفع خود تغييرداده وثابت نگھدارند، چنانچه مشاھده می

اندیشی و به نام حمایت از اقتصاد ملی  ادهکه نمایندگان مجلس شورای اسالمی از روی س
  . کنند که به زیان توليدکنندگان داخلی تمام شده است تصميماتی را اتخاذ می

به عنوان مثال درحالی كه نفت به عنوان یک کاالی : نماینده مردم تھران درمجلس یادآورشد
نامه توسعه، کنيم که در اجری بر ای غير مصرفی تعریف شده است، مشاھده می سرمایه
به .  ميليارافزایش پيدا کرده است285 ميلياردی درنظر گرفته شده برای واردات به 85بودجه 

  . گفته محجوب چنين انحرافی برای نابودی تمام توليد کنندگان کافی است
این وضع درحالی است که مرحوم شھيد بھشتی با آگاھی از این موضع از ھمان : وی گفت

  .  باید از توليدکنندگان درمقابل بازرگانان حمایت کردابتدا معتقد بود که
مجموع این شرایط باعث شده است تا به دليل : عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت

  . وجود ھزینه نھفته توليد ملی صرفه اقتصادی خود را ازدست بدھد
رف وی درخصوص پيشنھاد مراجعه به مراجع دینی برای حمایت از توليد داخلی وتحریم مص

وجود مراجع برای این است تا مردم برای حل مسائل خود به آنھا : کاالھای خارجی گفت
  . توان نوعی اتمام حجت تلقی کرد رجوع کنند و این مراجعه را حداقل می

دراین شرایط اگر ھمه کارگران و کارفرمایان بخش توليد برای برون رفت از وضع : وی افزود
  . شود رھایی یافت توان اميدوار بود که ازنابودی می میپيش آمده با یکدیگرمتحد شوند 

  
  رويه به معناي صادر كردن دالر است  واردات بي: حيدري

واردات در قبال : کارشناس مسايل کارگری گفت" عليرضا حيدری"ھمچنين دراین ھمایش، 
  . رویه به معنای صادر کردن دالراست شود و واردات بی صادرات انجام می

کنيم اما  نفت را صادر می: کانون عالی شوراھای اسالمی کار کشورتاکيد کرددبيرپيشين 
  . درآمدھای حاصل از این فروش در چرخه اقتصاد کشورنيست

 زيرا افزایش درآمدھای نفتی طی  باید جلوی عامل واردات را گرفت: وی بيان داشت
راقتصاد کشور ایجاد ای د تواند عارضه ھای اخير وقتی به چرخه توليد وارد نشود می سال
  . کند

گذاری شود و زمينه  درآمدھای حاصل از فروش نفت باید درکشور سرمایه: حيدری گفت
  . اشتغال را توسعه دھد
برای توسعه نيازبه : ھای صنفی کارفرمایی ایران نيزگفت دبير کانون عالی انجمن

و ایجاد بستر تواند ازطریق قابليت توليد کنندگان  بسترمناسب است که این مھم می
  . اجتماعی ازسوی دولت ميسر شود

بخش خصوصی ھمواره در سایر کشورھای جھان : افزود" محمد عطاردیان "به گزارش ایلنا، 
  . تواند بر پاھای خود بایستد و اقتصاد کشورھا را، متحول کند ثابت کرده است که می
درمسير توسعه ھيچ کشوری : ھای ساختمانی کشور یادآور شد رئيس سندیکای شرکت

اندیشی برای  خصوصی آن با ھم قرار نگرفته است مگر اینکه کارگران و کارفرمایان بخش
  . توسعه کشور ھم اندیشی كنند

  درايران تصميم گيري ھا پشت درھاي بسته گرفته مي شود : عطارديان
رای ھا ب گيری کنيم که درایران تصميم با این حال مشاھده می: این فعال کارفرمایی گفت

خصوصی درپشت درھای بسته و بدون توجه به نظر پيشنھادھای مطرح شده  فعاليت بخش
  . گيرد ازسوی نمایندگان کارگری و کارفرمایی بخش صورت می

این درحالی است که در ميان کارشناسان دولت افراد مطلع و خبره که به : عطاردیان افزود
  . دھند نيز وجود دارد نظارت مطرح شده اھميت می

خواھد که به نظراتش  خصوصی از دولت فقط می این فعال کارفرمایی با بيان اینکه بخش
پذیر  نتيجه وضع موجود این است که اجرای قانون ابالغ شده امکان: اھميت داده شود گفت

  . نيست
ھا درجھت توسعه ھستند و  خصوصی بھترین یاوران دولت ھای بخش تشکل: وی تاکيد کرد

توان به سوی آینده   استراتژی باشد زیرا بدون یک راھبرد مشخص نمیتوسعه باید دارای
  . متعال گام برداشت

امروزدرصنایع ساختمانی : ایم، گفت عطاردیان با بيان اینکه روزگار سختی را سپيری کرده
  . کيفيت مواجه ھستيم رویه کاالھای بی ھم متاسفانه با واردات بی



ھا به صنعت ساختمان نيز لطمه زده است و درصورتی که رویه کاال واردات بی: وی تاکيد کرد
  . يابد شک رکود بخش مسکن افزايش مي این روند ادامه یابد بی

فرھنگ توليدی درکشور باید توسعه یابد و جایگزین : یک کارشناس اقتصادی ھم گفت
  . فرھنگ واردات شود

موضوع دراقتصاد کشوراست و منافع ملی مھمترین : افزود" ابراھيم رزاقی "به گزارش ایلنا، 
در زمان انقالب و جنگ ھمواره منافع ملی مد نظربود و باید ھم اکنون منافع ملی برتمام 

  . ھای اقتصادی درنظر گرفته شود فعاليت
 ميليارد دالرکسری تراز بازرگانی بدون 194 حدود 88تا 84ھای  بين سال: وی بيان داشت

  .  جبران شده بودنفت بوده که این موضوع با فروش نفت،
متاسفانه اقتصاد کشور ھمواره برپایه فروش نفت و واردات بوده است و : وی تاکيد کرد

واردات به معنای اقتصاد غيرتوليدی است و اقتصاد غيرمولد رشد سرطانی را 
  . دھد درکشورافزایش می
ه با نيروی  ھزار نفر توليد کننده در کشور داریم ک400ھم اکنون حدود : رزاقی بيان داشت
  . رسد  ميليون نفر می2.5واسطه به حدود 

 نفر یک مغازه وجود دارد در کشورھای 500که درکشور به ازای  به گفته رزاقی در حالی
  .  نفر به ازای یک مغازه است30توسعه یافته، این ميزان 

ع تاثير رود و این موضو ھای غير توليدی می سرمایه در توليد به سوی فعاليت: وی تاکيد کرد
  . بسيار نامطلوبی بر اقتصاد کشور دارد

ھای کشور به خارج از کشور رانده  متاسفانه ھمواره سرمایه: این استاد دانشگاه گفت
ھای بسياری ازکشور  شوند و ھر وقت حکومتی درایران تغيير کرد متاسفانه سرمایه می

  . خارج شد
  بيکاری درحال تشدید است : رزاقي

 پرستی درکشورشکل گرفته است و بيکاری درحال تشدید است سود: وی معتقد است
  . بنابراين دولت نباید از خودش مسئوليت زدایی کند

ھای آن،  ھيچ کشوری در مسير توسعه قرارنگرفته است مگر اینکه دولت: اواظھارداشت
  . را به درستی دنبال کرده باشند ای برای توسعه تدوین وآن برنامه

تفاده ازکاالی خارجی بدون اینکه شرمندگی در آن باشد، به راحتی متاسفانه اس: وی گفت
  . شود تبليغ می

بدترین نسخه برداری از : وی با انتقاد از نبود نظریه پرداز اقتصاد بومی درکشور، گفت
  . ھای غربی در کشور ایجاد شده است نظریه

به سه ھزارتومان دالرھم اکنون باید : رزاقی با انتقاد از ثابت بودن قيمت دالر گفت
ھزار تومان یارانه برای پایين نگه داشتن قيمت دالرپرداخت 2رسيد، به عبارتی دولت  می
  . کند می

تواند ازاقتصاد ملی  این رویه نمی: وی وزارت بازرگانی را وزارت واردات عنوان کرد وگفت
  . کشور حمایت کند

ر نفر در صنایع کوچک کشور فعال  ھزا400 ھزار توليد کننده صنایع بزرگ و6به گفته رزاقی 
  . ھستند

مھمترین ھستی ھر جامعه توليد است و توليد باید به قصد صادرات انجام : وی بيان داشت
  . شود

کند چه گروه سياسی درکشور حاکم باشدآنچه که مھم است ھمه  فرقی نمی: او گفت
  . ھای خود قراردھند ھا باید توليد را محور فعاليت گروه

ایم و در  ھای اخير در صنایع نظامی رشد قابل توجھی داشته طی سال: استوی معتقد 
گرفتيم بزوی شاھد  ھای دیگر توليد در نظرمی ای را در زمينه صورتی که چنين رویه
  . ھای دیگرتوليد بودیم شکوفایی درزمينه

: وند، افزودمند ش  ميليون نفر درکشور باید از یارانه نقدی بھره60وی با اشاره به اینکه حدود 
  . تواند ثروت را درجامعه افزایش دھد توسعه به معنای توليد می
ھا نقش  وجود این نوع تشکل: ھای کارفرمایی و کارگری گفت وی با اشاره به نقش تشکل

  . ای در بھبود وضعيت توليد درکشور دارد تعيين کننده
م بياورد ودرصورت ادامه تواند دوا چنين روندی به طور یقين نمی: این استاد اقتصاد گفت

  . یابد شک مھاجرت سرمایه به خارج ازکشور افزایش می چنين روندی بی
توليد کنندگان قھرمانان ملی : وی توليد کنندگان را با آرش کمانگير مقایسه کرد و گفت

گونه که آرش تمام وجود خود را برای رھایی تير گذاشت شما باید توان  کشور ھستند ھمان
  . را برای ارتقا توليد به کارگيریدو ھمت خود 

در شرایط گذار که به طور معمول برای : عضو فعال جامعه کارفرمایی کشور نيز گفت
توانند با حمایت از توليد شرایط اقتصادی را برای  ھا می توليدکنندگان نامتعارف است دولت
  . آنھا تا حد زیادی، متعارف سازند

 ميليون تن توليدات 25 سال پيش حدود 25ایران از : فزود،ا"بھروز فروتن"به گزارش ایلنا، 
  . شد  ميليون تن آن درصنایع غذایی کشور استفاده می10کشاورزی داشت که 



 ميليون تن توليدات 100ھم اکنون : این عضو فعال صنایع غذایی کشوراظھار داشت
  . رود  ميليون تن آن، درصنایع غذایی به کار می30کشاورزی داریم که 

 ميليون تن افزایش یابد 300 باید توليد محصوالت کشاورزی به 1400تا سال : ی تصریح کردو
  .  ميليون تن آن درصنایع غذایی کشور به کارگرفته شود100وحداقل 

نيروی انسانی ارزان، آرایش : ھای توليد کشاورزی درایران بيان داشت وی با اشاره به مزیت
  . ھای نسبی توليد کشاورزی درایران است ز جمله مزیتزمين، بازار مصرف و سوخت ارزان ا

  . ھای کشاورزی ھستند  درصد جمعيت کشورمشغول فعاليت3ھم اکنون : فروتن گفت
ھای خدماتی  به گفته این عضو فعال جامعه کارفرمایی کشور، مواد اوليه مناسب، سيستم

باید مورد توجه قرار ھای نسبی اقتصاد کشور است که  بندی از جمله مزیت و خدمات بسته
  . گيرند

ھم اکنون در زمينه مناطق متنوع توریستی، باغذاری و وجود ذخائر فلزی از جمله : وی گفت
ریزی این امکانات بالقوه را به بالفعل تبدیل  توان با برنامه کشورھای سرآمد ھستيم که می

  . کنيم
  دھد  توليد درکنار امنيت رخ می: فروتن مھر

دھد و برای حمایت از مقوله توليد باید به شدت با  وليد درکنار امنيت رخ میت: وی تاکيد کرد
ورود کاالھای قاچاق مبارزه کرد و مانع ورود کاالھای خارجی که اقتصاد کشور را تھدید 

  . کند شد می
ھای کارفرمایی و کارگری کشور به منظور مقابله  اندیشی تشکل این نشست نخستين ھم

ھای  نفر از نمایندگان تشکل150کاال در حالی برگزار شد که نزدیک به رویه  با واردات بی
  . کارفرمایی و کارگری درآن حضور داشتند
توليد کشور ھمواره از ورود کاالھای نامرغوب چينی : رئيس خانه صنعت و معدن ھم گفت

  . ورود این کاالھا تھدیدی برای توليد ملی است. صدمه دیده است
  منطق است  رویه نيست بلکه واردات بی کاال به کشور بیواردات : غنيمي فرد

رویه نيست بلکه  واردات کاال به کشور بی: افزود" ھادی غنيمی فرد "به گزارش ایلنا، 
  . منطق است و توليد را ھدف قرار داده است واردات بی

ار باال بودن بھره بانکی،توليد کنندگان را تحت فش: وی با انتقاد از بھره بانکی گفت
ھای بانکی خود را  کنند فقط بتوانند بھره برخی از واحدھای توليدی تالش می. دھد قرارمی
  . ھا پس بدھند به بانک

واردات در صورتی که مواد اوليه باشد به نفع اقتصاد است به طور مثال : وی یادآور شد
ليارد دالر  مي700کشور آلمان ساالنه یکھزار ميليارد دالرصادرات کاالھای ساخته شده و 

  . واردات مواد اوليه دارد
  پايان پيام

وضعيت جسمانی مجيد حميدی، فعال کارگری بازداشت شده وخيم 
  است

   
  !کارگران، مردم شرافتمند و آزاده

   !تشکل ھای کارگری و مدافع حقوق بشر
 که در روز ھای گذشته به اطالع افکار عمومی رسيده است، مجيد حميدی فعال گونهھمان 
/ 24ری وعضوکميته ھماھنگی برای کمک به ایجادتشکل ھای کارگری در روز پنج شنبه کارگ
   . ، بازداشت و تاکنون خانواده اش ھيچ اطالعی از سرنوشت او ندارند88/ 10

مجيد در یک مغازه ی کوچک گليم . مجيد حميدی کيست؟ الزم است بھتر او را بشناسيم
او . رش فروشان سنندج، کار می کندفروشی که متعلق به پدرش است، در بازارف

یاورھميشگی کارگران زحمتکش بوده وسراسرزندگی اش را نيز وقف تالش برای باور داشتن 
   . به نيروی آنھا، کرده است
فردی  دریغ جمعی و ھا و دست فروشان سنندج حمایت ھای بی باربران بازار فرش فروشی
 کردستان در اعتصابات شان برای بدست آوردن کارگران نساجی. او را بارھا و بارھا دیده اند

حقوق پایمال شده خود، کارگران فرش غرب بافت و شرکت ریسندگی پرریس سنندج در 
اعتراض ھای گسترده شان برای بازگشت به کار و گرفتن مطالبات شان، ھمواره مجيد 

 به عنوان یکی از خبازان و دیگر کارگران شھر سنندج، او را. حميدی را در کنار خود دیده اند
پشتيبانی مجيد حميدی از خواسته ھا و حقوق . حاميان پر تالش و پيگير خود می شناسند

او از اعتراض ھای رانندگان اتوبوسرانی . کارگران، تنھا مختص به شھرسنندج نبوده است
تھران، فرش غرب بافت کرمانشاه، کارگران نيشکر ھفت تپه برای دستيابی به مطالبات 

   . مایت کرده استشان، ح
چھره مردمی و مورد اعتماد مجيد حميدی در بين کارگران و حضور عينی و عملی اش با 

صنف ھای مختلف و کارنامه درخشان او در دفاع از حقوق طبقه کارگر، باعث شد که 
سرمایه داران و حاميان آنھا، از او کينه داشته باشند و خار چشم شان باشد و تصميم به 

 مھر 26به این ترتيب مجيد حميدی، این فعال کارگری روز پنجشنبه مورخ . گيرندترور وی ب



او در این اقدام تروریستی جان .  با شليک چندین گلوله مورد سوء قصد قرار گرفت1386
سالم بدر برد، اما ھنوز گلوله ھای بر جای مانده در سرش، سالمتی شنوایی و بينایی اش 

بنا به گفته پزشک معالج، یکی . لج شدن او را افزایش می دھدرا تھدید می کند و احتمال ف
با چشم و دھان در ارتباط ھا که از پشت سر به وی اصابت کرده، روی عصبی که  از گلوله
قرار گرفته که به دليل حساسيت عمل، شدت جراحت و احتمال تاثير منفی روی  است،

و ھمين امر، سالمتی جسمی قسمتی از صورت او، عمل جراحی به تعویق افتاده است 
مجيد حميدی نياز به مراقبت جدی و فضای . مجيد حميدی را شدیدا به خطر انداخته است

 وی را به   سالمتی  و یا عصبی  فيزیکی  شوک  ھر گونه پس. جسمی و روحی دارد امن
  .اندازد   می خطر

لی و مردم شریف ما از ھمه کارگران، تشکل ھای کارگری و حقوق بشر داخلی و بين المل
می خواھيم که از ھر طریق ممکن به بازداشت مجيد حميدی اعتراض کرده و خواستار 

بدون شک مسئوليت سالمتی جسمی مجيد حميدی   .این فعال کارگری شوند آزادی فوری
بر عھده بازداشت کنندگان اوست چرا که مجيد حميدی ھيچ جرمی جز دفاع از حقوق و 

ما خواھان آزادی .  حق کارگران و مردم زحمتکش مرتکب نشده استایی و بر مطالبات پایه
  .فوری و بی قيد و شرط مجيد حميدی ھستيم

  کميته ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری
  1388ششم بھمن 

  
“ زنان دانشمند جھان اسالم”تشکيل ھمایش بين المللی زنان درتھران با نام 

  .است
سخنان ریيس دولت :  آمدھاست 88نادر تاریخ  ھفتم بھمن ماه به گزارش خبرگزاری ایس

 را دردیدار با اعضای شرکت کننده دراین ھمایش صرفا تبليغاتی - محمود احمدی نژاد- ارتجاع
منتشر ساخت که درجای خود قابل توجه بوده و ماھيت تفکرات صرفا قرون وسطایی 

  . دید و داوری عمومی قرار می دھدعناصری چون احمدی نژاد و احمدی نژاد ھا را درمعرض
احمدی نژاد دراین سخنان که گویای ھراس جدی او از جنبش ریشه دار و ژرف، زنان 

سراسرکشورما است، به اصل برابری زن و مرد و تامين حقوق برابر و رفع ھر گونه تبعيض 
ثال، او به عنوان م. معرفی می سازد“ غلط و زیانبار”جنسيتی حمله کرده و آن را تفکری 

به لطف خدا تفکر مارکسيسم به تاریخ پيوسته است، اما یکی از شعارھای ”: یادآوری کرد
به نظر من این شعار بزرگترین . این تفکر و سایر تفکرھای مادی، برابری زن و مرد است

احمدی نژاد “ ....ضربه را به زن زده است، با این شعار ببينيد که زن را به کجا رسانده اند؟ 
در دولت خودمان چند زن فعاليت می کنند که متخصص اند، مانند معاون ”:  افزودسپس

اینکه عده ای از خانم ھا ... علمی، معاون حقوقی، وزیربھداشت و مشاور ریيس جمھور 
تا .... اعالم می کنند که به دنبال احقاق حقوق زنان ھستند، حرکت درپالن قبلی است 

باشند، ھمين شرایط که بر زنان جھان حاکم است، ادامه وقتی زنان به دنبال حقوق زنان 
ما باید به دنبال اصالح جھان باشيم و با اصالح جھان آن وقت جایگاه زنان نيز ... خواھد یافت 

  “.مشخص خواھد شد
  برند  ھفتاد درصد مردم از گرانی و قيمت باال کاالھای اساسی رنج می

یک مرجع تقليد از وجود گرانی در جامعه :: است  آمده88 بھمن 7به گزارش ایلنا در تاریخ 
به   .برند ھفتاد درصد مردم از گرانی و قيمت باال کاالھای اساسی رنج می:انتقاد کرد و گفت

ھای معظم شھدا و ریيس بنياد  گزارش ایلنا، نوری ھمدانی در دیدار جمعی از خانواده
 ارکان سه گانه انقالب اسالمی مردم شھيد و امور ایثارگران کشور با اشاره به اینکه یکی از

باید بيکاری را ریشه کن کرد؛ زیرا فقر و تبعيض نباید در جامعه : ھستند، اظھار داشتند
    .اسالمی وجود داشته باشد

برند در  ھفتاد درصد مردم از گرانی و قيمت باال کاالھای اساسی رنج می: وی ادامه داد
در نظام جمھوری : این مرجع تقليد تصریح کرد .صورتی که مردم را باید راضی نگه داشت

اسالمی ایران مسئله رفاه و آسایش مردم اھميت فراوانی دارد و این مردم ھمان مردمی 
   .ھستند که با ایثار جان و مال خود در دوران ھشت سال دفاع مقدس مردانه جنگيدند

گران  د در برابر فتنه بھمن ماه امسال با خروش عظيم خو22مردم باید : وی خاطرنشان کرد
مردم حاضرند تا آخرین قطره خونشان استقامت کنند تا : این مرجع تقليد تاکيد کرد .بایستند

رھبر و انقالب را حفظ نمایند، لذا دشمنان بدانند مقام معظم رھبری از محبوبيت بسيار 
ه و طومار به از سراسر ایران ھزاران نام: ھمدانی تصریح کردند نوری .باالیی برخوردار است

اند تا آخرین قطره خون از انقالب و والیت فقيه  دفترم ارسال شده است و مردم ابراز داشتنه
  .دفاع خواھند کرد

   است88ميليارد توماني براي ھمسان سازي مستمري ھا در سال 2500بودجه 
: نایب رئيس کميسيون اجتماعی گفت:  آمده است 88 بھمن 7به گزارش ایلنا در تاریخ 

 ميليارد تومانی که مجلس برای ھمسان سازی مستمری بازنشستگان تحت پوشش 2500
  . تامين اجتماعی اختصاص داده است مختص امسال است

آقایان اگر نمی دانند ھمين جا اعالم می : وگو با خبرنگار ایلنا افزود ھادی مقدسي درگفت



مان تامين اجتماعی کنم که قانون بودجه برای یک سال است پس این که مدیریت ساز
 ميليارد تومان مختص امسال نيست و برای سالھای آینده نيز ھست 2500مدعی است 

  . اشتباه و غير قانونی است
مجلس این گونه اظھار نظرھا را در : نماینده بروجرد در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد
  . خوشبينانه ترین حالت سوء برداشت لحاظ می کند

ن که مسایل حادی در سازمان تامين اجتماعی اتفاق می افتد که مقدسی با بيان ای
نمایندگان مجلس نگران آن ھستند در پاسخ به این سوال که نمونه ھایی از این موارد را 

منابع و مصارف این سازمان حساب شده نيست و به ھم ریختگی : نام ببرید،اظھار داشت
  . مدیریتی را دراین سازمان شاھد ھستيم

 ميليون بيمه شده تامين 30ئيس کميسيون اجتماعی مجلس با اشاره به حدود نایب ر
اگر ازمعضالت این سازمان به سادگی عبور کنيم در آینده نزدیک مشکالت : اجتماعی گفت

  . در سطح ملی خود را نمایان خواھد کرد
 فوریتی اساسنامه فعلی تامين اجتماعی را 2به گفته مقدسی مجلس براساس طرحی 

 قانونی دانسته است و نزدیک به یک سال است که شاھد عدم اصالح اساسنامه غير
تامين اجتماعی ھستيم و قبول ھم داریم که دیر شده است اما مجلس پيگير موضوع 
  . اصالح اساسنامه سازمان تامين اجتماعی است و تا آخر موضوع را پيگيری خواھد کرد

 17ندن سازمان تامين اجتماعی براساس ماده او بااشاره به برنامه محصولی برای برگردا
یکی از دالیل رای اعتماد مجلس به محصولی : قانون نظام جامع به وزارت رفاه اظھار داشت

ای  ھمين موضوع بود و ما می دانيم که وزیر رفاه و تامين اجتماعی می خواھد طی الیحه
  . اساسنامه سازمان را اصالح کند

  پایان پيام
  ژاد با فعاليت پيمانکاران تامين نيروی انسانیاحمدي ن مخالفت

نایب رئيس کانون عالی شوراھای :   آمده است 88 بھمن 7به گزارش ایلنا در تاریخ 
اسالمی کارکشور با تاکيد بر اینکه پيمانکاران تامين نيروی انسانی عامل اصلی تضييع 

 روزه به وجود نيامده اند این پيمانکاران ظالم یک: حقوق کارگران در حال حاضر ھستند گفت
بنابراین باید بررسی کرد که پيمانکار از چه لحظه ای شکل گرفت و چگونه تا بدین حد 

  . تقویت شد که از ھيچ نھاد وارگانی واھمه ندارد
وگو با ايلنا با اعالم اینکه درکشورھای توسعه یافته شرکتھای  اوليا علی بيگی درگفت

جالب است بدانيد که در ھيچ کشوری به اندازه ایران : پيمانکاری فعاليت می کنند گفت
  . پيمانکاران در حق کارگران ظلم نمی کنند و حقوق آنان را به نفع خود مصادره نکرده اند

وی با تاکيد بر اینکه در حال حاضر پيمانکاران تامين نيروی انسانی در حق کارگران ظلم می 
اران تامين نيروی انسانی فریاد می زنند و بارھا مدتھاست کارگران از ظلم پيمانک: کنند گفت

  . اند این حق خواھی ھا به مسووالن منعکس شده اما توجھی نکرده
نماینده کارگران کشور با یادآوری اینکه در سال گذشته نامه ای به محمد جھرمی وزیر کار 

 و در جلسه ای با وزیر کار وقت به صورت مفصل صحبت کردیم: وقت نوشته است گفت
نتيجه آن شد که ھيات دولت مصوب کرد پيمانکاری در نھادھای دولتی حذف شود که در 

بسياری از جاھا حذف شد و در بسياری از جاھا ھمچنان حضور دارند و حق کارگران را 
  . تضييع می کنند

: وی از مذاکره نمایندگان کارگری با شيخ االسالمی وزیرکار دولت دھم خبر داد وگفت
يز مواضع کارگران را در خصوص پيمانکاران قبول دارد و از مخالفت شخص رئيس وزیرکار ن

  . جمھور با فعاليت پيمانکاران تامين نيروی انسانی خبر داد
وگو می کنيم  با ھر یک از مسووالن که گفت: اند گفت وی با تاکيد بر اینکه تاکنون شعار داده

اران تامين نيروی انسانی دل خوشی ندارد و تاکيد دارند که دولت نھم و دولت دھم از پيمانک
به زودی این شرکت ھا حذف خواھد شد اما نمی دانيم چه موقع حرف آنھا به عمل تبدیل 

  . می شود و کارگران از وجود پيمانکاران خالص می شوند
 یا 10صحبت ما از :  ساعت کار می کنند گفت12علی بيگی با اعالم اینکه کارگران پيمانکار

رگر نيست بلکه بحث بر سر ھزاران کارگری است که از سوی پيمانکاران استثمار  کا100
  . می شوندو به دنبال مسوولی دلسوز می گردند

  پایان پيام
   ميليارد تومان براي رفع بحران صنایع مخابراتی راه دور ایران15اختصاص 

راتی راه دور ایران می کارگران صنایع مخاب:   آمده است 88 بھمن 7به گزارش ایلنا در تاریخ 
 15گوینددر جریان سفر اخير رئيس جمھور به استان فارس ھيات دولت طی مصوبه ای 

  . ميليارد تومان را به رفع بحران این کارخانه اختصاص داد
بيش از این سفر نيز مدیریت : وگو با خبرنگار ایلنا گفت یکی ازکارگران این کارخانه درگفت

  .  مطالبات معوقه ھرکارگر را به طور علی الحساب پرداخت کرد ھزار تومان از800موقت 
 ماه حقوق 11 کارگر کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران نزدیک به 900: وی یادآور شد

  . پرداخت نشده طلبکار ھستند که پرداختی اخير تنھا معادل یک برج حقوق است
ر به استان فارس ھيات دولت در پيشتر در جریان سفر دوم رئيس جمھو: این کارگر گفت



 ميليارد تومان بابت تامين تن خواه 5 به دولت و اختصاص ITIخصوص واگذاری موقت مدیریت 
  . کارخانه مصوبه ای داشت

 ماه از مصوبات دولت قبلی تنھا بخش اول آن اجرا و تامين تنخواه 9وی با بيان اینکه پس از 
  . ميدواریم این مصوبه به طور کامل اجرا شودا: کارخانه ھنوز اجرایی نشده است، گفت 

  پایان پيام
  اند  ماه است حقوق نگرفته4کارکنان بيمارستان رامتين 

درحالی که برخی از کارکنان بيمارستان :   آمده است 88 بھمن 7به گزارش ایلنا در تاریخ 
ارستان دھنددکتر عصمت رئيس این بيم  ماھه خود خبر می4رامتين از عدم دریافت حقوق 

خصوصی با قبول این اظھارات، وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی را مسوول اصلی 
  . کند کارکنان این بيمارستان معرفی می دیرکرد در پرداخت حقوق

معاونت سالمت وزارت بھداشت ورئيس بازرسی : وگو با خبرنگار ایلنا افزود وی درگفت
 مانع از پذیرش بيمار در این بيمارستان دانشگاه شھيد بھشتی در اقدامی غير قانوني

  . شوند می
 ماه است که از دیوان عدالت اداری رای گرفته ایم که پروانه بيمارستان 18او با بيان این که 

با این وجود مسووالن وزارت بھداشت : از سوی وزارت بھداشت صادر شود، خاطرنشان کرد
  . از این رای قانونی تمکين نمی کنند

اگرخانواده این افراد نيز به عدد :  پرسنل دارد، افزود120ن این که بيمارستان رامتين او با بيا
  . فوق اضافه شود این عدد به یک ھزار نفر می رسد

ما ھم از ندادن حقوق پرسنل ناراحت ھستيم اما در وضعيتی که وزارت : عصمت افزود
داخت حقوق کارکنان خود بھداشت مانع از پذیرش بيماران می شود ما چگونه قادر به پر

  . ھستيم
 بيمار درآن 2 تخت را دارد و در حال حاضر فقط 60به گفته وی بيمارستان رامتين ظرفيت 

  . پذیرش شده است
  پایان پيام

  وقتی توليد نباشد فقرگسترش می یابد
دبير اجرایی خانه کارگر استان کرمان :   آمده است 88 بھمن 8به گزارش ایلنا در تاریخ 

تعطيلی واحدھای توليدی و بيکار شدن کارگران گسترش فقر و بی عدالتی : ر داشتاظھا
  . را باعث می شود

در ھمين استان کرمان و احدھای زیادی : عباس کار بخش در گفت و گو با خبرنگار ایلناافزود
تعطيل شده اند که از آن جمله می توان به شرکت توليدی کاغذ پاکتی، پروفيل کرمان، چند 

  . د توليد کود شيميایی و قند بردسير اشاره کردواح
واردات بی رویه و :  تصریح کرد وی با بيان اینکه وقتی توليد نباشد فقرگسترش می یابد،

  . عدم مدیریت کارشناسی باعث ورشکستگی برخی صنایع شده است
شکلی پرداخت نقدی یارانه م: این فعال کارگری خواستار اختصاص یارانه به توليد شدوگفت

  . را از مردم حل نخواھد کرد و ضد توليد نيز خواھد شد و به تبع آن فقر گسترش خواھد یافت
 پایان پيام

  چھارمين سالروز اعتراض كارگران شركت واحد گرامي باد

سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تھران و حومه كه براي احقاق حقوق كارگران 
 احياشد با تالش ھا و پيگيري ھاي مستمر كه با بي 1384بعد از وقفه اي طوالني در سال 

 8اعتنايي مسئوالن مواجه گرديد ، با خواست كارگران شركت واحد اعتراض خود را در تاريخ 
 كه منجر به    اعتراض صنفي كارگران با سركوب بي سابقه   اعال م كرد ،1384بھمن 

  .ركت واحد بود روبه رو گرديددستگيري و بي كاري تعدادكثيري از رانندگان زحمتكش ش

سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تھران و حومه چھارمين سالروز اعتراض با شكوه 
 دو نفر از اعضاي ھيئت مديره سنديكا   در حالي كه   را و به ياد ماندني كارگران شركت واحد

قوق كارگران مي در زندان به سر مي برند گرامي مي دارد و ھمچنان در راه رسيدن به ح
  .كوشد

   سنديكاي كارگران شركت واحد

   اتوبوسراني تھران و حومه
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کميسيون اجتماعی مجلس نسبت به وضعيت موجود سازمان تامين اجتماعی 
  معترض است

کميسيون اجتماعی مجلس شورای :   آمده است 88 بھمن 8به گزارش ایلنا در تاریخ 
  .  سازمان تامين اجتماعی معترض استاسالمی نسبت به وضعيت موجود

وگو  علی زنجانی، عضو ھيات ریيسه کميسوین اجتماعی مجلس شورای اسالمی درگفت
 فوریتی مجلس و برنامه ارایه شده از سوی محصولی، 2طبق مصوبه : با خبرنگار ایلنا افزود

  . سازمان تامين اجتماعی باید زیر نظر وزارت رفاه باشد
 و اشنویه در مجلس شورای اسالمی با اشاره به نامه ھای ھيات مدیره نماینده مردم نقده

متاسفانه تاکنون با پيگيری ھای نمایندگان : سازمان تامين اجتماعی به ریيس جمھور گفت
ای حاصل نشده است و  مجلس و نامه نگاری ھای ھيات مدیره تامين اجتماعی ھنوز نتيجه

  .  نکرده استریيس جمھور نظر صریح و شفافی را اعالم
به گفته وی وزیر رفاه و تامين اجتماعی در حال پيگيری موضوع است و ھمان گونه که از نام 

  . این وزارتخانه بر می آید تامين اجتماعی از زیر مجموعه ھای آن است
نمایندگان مجلس، وزیر رفاه و تامين اجتماعی را به رسميت می : زنجانی تصریح کرد

 فعلی ھيچ وزیری پاسخگوی مسایل و معضالت موجود در سازمان شناسند زیرا در وضعيت
  . تامين اجتماعی نيست

در برنامه ھای محصولی ھم بر اینکه : عضو کميسيون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد
سازمان تامين اجتماعی زیر مجموعه وزارت رفاه می شود تاکيد شده بود که این موضوع 

ھماھنگی با احمدی نژاد به طور قطع  ارد زیرا وزیر بدونحاکی از موافقت ریيس جمھور نيز د
  . این برنامه را ارایه نمی کرد

ای نه چندان  اگر مسایل مرتبط با سازمان تامين اجتماعی حل نشود در آینده: زنجانی افزود
  . دور این موضوع در دستور کار نمایندگان در صحن علنی مجلس قرار خواھد گرفت

 نمی خواھند که برخوردھای تلخ دوران پرویز کاظمی در وزارت رفاه مجلس و دولت: او گفت
و داود مددی در سازمان تامين اجتماعی تکرار شود و بيمه شدگان زیان کنند بنابراین باید 

  . ھر چه سریعتر به وضعيت موجود پایان داده شود
بلکه آنان بحث نمایندگان مجلس حمایت از محصولی یا ذبيحی نيست : زنجانی تصریح کرد

  . خواستار اجرای قانون ھستند
عضو ھيات ریيسه کميسيون اجتماعی مجلس درباره قول محصولی برای آمدن فتاح به 

فتاح را فردی مناسب می دانيم که دارای قدرت برنامه : سازمان تامين اجتماعی نيز گفت
  . ریزی و اجرایی خوبی است

  پایان پيام
  بخشي نكند اتمح مديرعامل سازمان تامين اجتماعي

كارگران بازنشسته تامين  كانون رئيس:    آمده است 88 بھمن 8به گزارش ایلنا در تاریخ 
درحال حاضر سازمان تامين اجتماعي به صورت خود محور اداره : اجتماعي مدعي شد

دربرابر نمايندگان مجلس و شركاي اجتماعي  شود و اين سازمان پاسخگوي عملكردش مي
  .  مديره اين سازمان نيستخود و حتي ھيات

وگو با خبرنگار ايلنا با بيان اينكه طبق قانون نظام جامع رفاه و نظر  اكبرخبازھا درگفت علي
كه به صورت كتبي ھم منتشر شده است سازمان تامين اجتماعي  صريح نمايندگان مجلس

ھيم ھرچه سريعتر خوا از وزير رفاه و تامين اجتماعي مي: بايد زيرنظر وزارت رفاه باشد افزود
اي در دولت براي بازگرداندن تامين اجتماعي به وزارت رفاه  به وعده خود براي تصويب اليحه

  . كند عمل
: او بازگشت به اساسنامه قبلي تامين اجتماعي را بھترين حالت عنوان كرد و اظھار داشت

 به امور فني و مديره يكي  نفر عضو ديگر ھيات2مديره باشد و  مديرعامل بايد رئيس ھيات
  . شوند ديگري به امور درمان مسلط باشد كه اين افراد قطعا در سازمان يافت مي

 ھزار 310خبازھا با اشاره به وعده مديرعامل سازمان تامين اجتماعي براي پرداخت عيدي 
 10نظري وي است چون افزايش  اين مساله بيانگركوته: گفت بگيران توماني به مستمري

كند و عالوه بر آن مبلغ عيدي را ھيات  شكلي را از مستمري بگيران حل نميھزار تومان م
  . كند دولت تصويب و ابالغ مي

اطالعي  كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي با اظھار تاسف از بي رئيس
: كرد واداري مديرعامل سازمان تامين اجتماعي از امور جاري در اين سازمان، تصريح مديريتي
 ميليون تومان به سفرھاي 200ته بايد يك ميليارد تومان و امسال نيز يك ميليارد و گذش سال

شداما  يافت و پرداخت مي زيارتي سياحتي بازنشستگان تامين اجتماعي اختصاص مي
 ھزار توماني 10كند و وعده افزايش  متاسفانه مديرعامل سازمان اين مبلغ را پرداخت نمي

 ميلياردھا تومان ھزينه دارد و دردي را ھم از بازنشستگان دھد كه به قول خودش عيدي مي
  .  در برھه كنوني است  اين بيانگر تبليغاتي بودن اين وعده دوا نخواھدكردكه

ديدگان حوادث اخير  خبازھا با اشاره به اظھارات ذبيحي مبني بر پرداخت مستمري به حادثه
علق به كارگران است و اموال عمومي سازمان تامين اجتماعي مت: آنھاگفت و درمان رايگان

كاركه از نظر ما شايسته ھم  كند بنابراين اين بخشي كه مديرعامل سازمان آن را حاتم نيست



ھست از وظايف نھادھاي دولتي است و ارتباطي به سازمان تامين اجتماعي وكارگران 
  . ندارد

  پايان پيام
   :در ديدار نمايندگان كارگري با كارفرمايي مطرح شد

  سه جانبه گرايي دلبخواھي نيست 
نمايندگان كارگران و كارفرمايان :    آمده است 88 بھمن 8به گزارش ایلنا در تاریخ : ايلنا

عالي كارفرمايان ايران و  عالي شوراھاي اسالمي كار سراسر كشور و كانون كشور در كانون
 و بيمه تامين 89مديره پيرامون مھمترين مسائل صنفي چون مزد سال  اعضاي ھيأت

  . اجتماعي بايكديگر ديدار كردند
به گزارش ايلنا به نقل از روابط عمومي كانون عالي كارفرمايان ايران، اين نشست روز 

ھا  آرا، تجربه انديشي و تبادل عالي كارفرمايان با ھدف ھم ماه در دفتر كانون  دي2چھارشنبه 
  . و نظريات درباره مسايل مشترك دو گروه برگزار شد

ھاي عالي كارگري و كارفرمايي ضمن   ساعته اعضاي ھيات مديره كانون3در اين نشست 
ھاي خود درباره مسايلي مثل وضعيت فعلي سازمان تأمين اجتماعي و ضرورت  بيان ديدگاه

 و ضرورت اتخاذ 1389ھاي مقدماتي نرخ مزد حداقل سال  بھبود اين وضعيت، بحث
  . ه شكل سازماندھي شده را طرح كردندراھكارھاي ايجاد ھمكاري مشترك ب
عالي كارفرمايان ايران در اين نشست ضمن  مديره كانون ابوالفضل احمدخانلو، رييس ھيأت

 تأكيد كرد، 1360ھاي صنعتي در اوايل دھه  تشريح شرايط و مناسبات كار در محيط
 كردند و  سال براي رسيدن به تشكيل كانون مستقل تالش15كارفرمايان ايراني بيش از 

  . اكنون در موقعيت مناسبي قرار داريم
صورت  به» گرايي جانبه سه«عالي كارفرمايان ايراني به مسأله  اعضاي كانون: وي گفت

مندي آن در توسعه  انديشند و با درك ضرورت نھادينه كردن اين مقوله، به فايده عميق مي
ايم و با ھمه  ا جدي فرض كردهاين مقوله را م. اقتصادي و صنعتي كشور اعتقاد راسخ دارد

  . گرايي در ايران پياده شود جانبه كنيم كه ھمه ماھيت سه نيروي در اختيارمان تالش مي
عالي كارفرمايان ھمكاري با شركاي خود يك اصل  براي كانون: اين فعال كارفرمايي تأكيد كرد

قوه مجريه است، دار  پذيرفته شده است و اينكه كدام دولت با كدام گرايش سياسي عھده
چون نھاد كارفرمايي تشكيالت سياسي نيست كه . كند در اصل كار تفاوتي ايجاد نمي

  . ھا تفاوت كند ھايش با تغيير دولت ھا و روش تصميم
گرايي نھادھاي  جانبه مفھوم سه: عالي كارفرمايان ايران افزود مديره كانون رييس ھيأت

د كه با يكديگر ھمكاري كنند تا مسايل و كن كارگري، كارفرمايي و دولت را موظف مي
  . مشكالت برطرف شود و اين يك ضرورت است و اتفاق دلبخواھي نيست

عالي  مديره كانون به اعتقاد احمد خانلو آنچه كه در اين مدت در تعامل با اعضاي ھيأت
شوراھاي اسالمي كار سراسر كشور از سوي تشكل متبوعش مشاھده شده؛ بسيار 

ھاي دو گروه براي برطرف كردن   اينرو مي توان نسبت به ادامه ھمكاريمفيد است از
  . تنگناھا اميدوار بود

اعضاي : عالي كارفرمايان ايران نيز در اين نشست گفت محسن خليلي دبيركل كانون
 سال سابقه فعاليت در 25كم   تا دست50عالي كارفرمايان ھركدام از  مديره كانون ھيأت
اين گروه در ھمه مدت فعاليت خود در . عتي را در كارنامه خود دارندھاي صنفي و صن تشكل
اند و آن اتحاد و ھمدلي با  يك موضوع بسيار بااھميت انديشيده و عمل كرده ھا به تشكل

  . تواند رمز كاميابي باشد نمايندگان كارگران است، چون اين اتحاد مي
رغم ھمه فراز و  كنيم كه به  شكر ميخدا را: عالي كارفرمايان ايران افزود دبيركل كانون

ايم و اين اتفاق كمي  ھا، اكنون به اين آرزوي اتحاد و ھمدلي بسيار نزديك شده نشيب
نيست كه نمايندگان كارفرمايان و كارگران ايران در كنار ھم نشسته و با كمترين تنش و 

  . دكنن ھاي خود را مطرح مي دار، مسايل و مشكالت و توانايي اختالف ريشه
شدند  به اعتقاد اين فعال بخش خصوصي علت كاھش تضادھايي كه درگذشته مانع كار مي

شود توجه ھردو گروه نمايندگان به منافع و مصالح ملي  صورت عمده ديده نمي و امروز به
  . است

عالي شوراھاي  مديره كانون ھاي كاري كه با اعضاي ھيأت در نشست: خليلي افزود
ھاي  ھا و خواسته ايم كه فعاليت ايم، به اين نتيجه رسيده ور داشتهاسالمي كار سراسر كش

عالي كارفرمايان ايران  شما برپايه اصول كارشناسي و علمي است و چون ما نيز در كانون
  . كنيم، تضادھا كمتر شده است ھمين روش را دنبال مي

ن و كارگران درباره ھاي نمايندگان كارفرمايا ديدگاه: عالي كارفرمايان گفت دبيركل كانون
ھاي كارگري نزديك است و اميدواريم  ضرورت بھبود عملكرد سازمان تأمين اجتماعي و بن

كه اين اتحاد ديدگاه به مسؤوالن سازمان تأمين اجتماعي و دولت منتقل شده و شرايط 
  . وري باال از منابع اين سازمان پديدار شود مناسب براي بھره

ھاي مؤثرتري براي شرايط بھتر در مناسبات كار  وانيم در آينده گامبه گفته وي براي اينكه بت
. برداريم بايد روي چند مسأله بيش از پيش كار علمي و كارشناسي مشترك انجام دھيم

حل براي مھار نرخ تورم  يكي از اين مسايل مھم كمك به دولت و ارايه راه: خليل تصريح كرد



يده مشكالت متعددي در اقتصاد كشور حل است كه درصورت موفقيت در مھار اين پد
گذاري در ھمه  فراھم كردن شرايط مناسب كسب و كار براي رشد سرمايه. شود مي

ھا با ھدف ايجاد اشتغال پايدار و كامل از ديگر مسايل مھمي است كه اگر حل شود،  بخش
ن، توجه مسأله بسيار مھم ديگر در سطح كال. دھد وكار را افزايش مي اميدواري براي كسب

اي فراموش  اين پديده. وري است عميق نھادھاي كارگري و كارفرمايي و دولت به مقوله بھره
  . شده است كه اگر روي آن متمركز شويم، بسيار فايده خواھد داشت

ما در اين تنھا نھاد كارفرمايي قانوني اعتقاد داريم : عالي كارفرمايان تأكيد كرد دبيركل كانون
ھاي فرھنگي، مطالعاتي و  ويژه ھمكاري ھا به  عمق و سطح و تنوع ھمكاريكه بايد دامنه و

نتايج دستاوردھاي مطالعاتي و . كارشناسي با نھاد كارگري بايد گسترش پيدا كند
  . ھاي كار آشكار شود كارشناسي دو گروه بايد مبادله شوند تا فايده

 كارفرمايان ايران نيز در اين عالي مديره كانون دكتر ولي هللا داودآبادي از اعضاي ھيأت
نشست، با يادآوري اينكه پيشتر در ديدار با آقاي محصولي، وزير رفاه بر اتحاد موجود 

: است؛ گفت عطف و يك مزيت تاكيد شده عنوان يك نقطه نمايندگان كارفرمايان و كارگران به
  . شود رف ميتواند از اين وضعيت استفاده كرده و بخشي از مشكالت حتماً برط دولت مي

اتحاد و ھمدلي نمايندگان دو گروه كارفرمايي و كارگري موجب شده است : داودآبادي افزود
دست آوريم و تداوم ھمكاري و انسجام  كه در سازمان تأمين اجتماعي موقعيت مناسبي به
  . تري قرار خواھد داد حتماً ما را در نھادھاي ديگر نيز در موقعيت مناسب

اريم كه با ھمكاري دوجانبه و كمك دولت بتوانيم سازمان تأمين اجتماعي ما اميدو: وي گفت
  . وري باالتر فعاليت كند را به سمتي سوق دھيم كه اين نھاد بين نسلي با كارآمدي و بھره

عالي كارفرمايان ايران نيز با يادآوري برخي  مديره كانون محمد مروج حسيني از اعضاي ھيأت
عي خواستار ھمكاري براي كارآمدتر كردن اين نھاد تأمين اجتماھاي سازمان  آمار و شاخص

  . شد
ھاي عالي كارگري و كارفرمايي با تدوين مسايل اين  نمايندگان كانون: وي توضيح داد

يكي از مسايلي كه بايد در اين . سازمان از مجلس كمك بگيريم تا به نقطه مطلوبي برسيم
  . تر براي اين سازمان است باره در كانون توجه واقع شود انتخاب مديران ورزيده

مديره كانون عالي شوراھاي اسالمي كار سراسر كشور  از سوي ديگر احمدي، عضو ھيأت
واقعيت اين است كه در : نيز كه به نمايندگي از كارگران دراين نشست حضور داشت؛ گفت

ا در ھ ايم از تجربه آن عالي كارفرمايان ايران ھمكاري كرده اين مدت كه با اعضاي كانون
  . ايم مسايل گوناگون براي توانمندشدن خود استفاده كرده

ھدف ما اين است كه با گسترش ھمكاري و تبادل آرا و نظرات درباره آرا و عقايد، : وي افزود
نيرومندتر شويم و بتوانيم مسايل كالن كشور در حوزه مناسبات كار را تاجايي كه ممكن 

  . است حل كنيم
ما در رفتار مھندس خليلي جز خيرخواھي براي منافع : نون افزودمديره اين كا عضو ھيأت

واقعيت اين است كه كارگران و كارفرمايان ضمن اينكه ھركدام . ايم ملي چيز ديگري نديده
منافع صنفي خاص خود را دارند، منافع مشترك نيز دارند و بايد براي اين منافع مشترك 

 اين منافع مشترك صيانت از كار است كه حتماً نقطه مركزي. ھاي مشترك پيدا كنيم حل راه
  . گرايي روي اين مسأله متمركز شويم جانبه بايد در سه

ھايي براي  به گفته احمدي يكي ديگر از مسايل مشترك كارگران و كارفرمايان است كه راه
 درپي دليل تغييرات پي كارآمدتر كردن مديريت و منابع سازمان تأمين اجتماعي كه اكنون به

  . مديريتي، وضع و حال خوبي ندارد، پيدا كنيم
عالي شوراھاي اسالمي كار سراسر كشور  مديره كانون صالحي يكي ديگر از اعضاي ھيأت

ھاي دو نھاد كارگري و كارفرمايي بايد يكپارچه شده و با  توانايي: نيز در اين نشست گفت
 در تغيير وضعيت سازمان ھمكاري نھاد دولت براي حل مسايل ساختاري در مناسبات كار،

  . تأمين اجتماعي و شرايط توليد صنعتي شود
رسيدن به اين ھدف نيازمند اين است كه نھادھاي كارگري و كارفرمايي از : وي توضيح داد

نبايد منتظر باشيم كه يك خبر را بشنويم و سپس وارد . انفعال خارج شده و فعال باشند
طور مثال  به. ل غيرمھم نبايد در دستور كار باشداز طرف ديگر توجه به مساي. عمل شويم

گذاري و اشتغال سوق دھيم،  سمت رشد سرمايه درحالي كه بايد ھمه نيروي جامعه را به
بايد . مسايلي مثل تأمين مسكن براي كارگراني كه شغل ندارند يك مسأله فرعي است

ل ايجاد شود تا تالش كنيم كه نوعي تعادل در واردات كاالھاي صنعتي و توليد داخ
  . ھا با بحران مواجه نشوند كارخانه

به گفته وي اگر راھي پيدا كنيم كه اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي را با مشاركت 
دولت، نھادھاي كارگري و كارفرمايي به شكل جديد و ماھيت كارآمدتري بنويسيم بسياري 

  . از مشكالت اين سازمان برطرف خواھد شد
گذرد و تا فرصت باقي است و شرايط فعلي پابرجاست  سرعت مي مان بهز: وي تأكيد كرد

  . بايد به سمت اصالح ساختارھا حركت كنيم
  پايان پيام

   ھزار تومان است900خط فقر امسال 



عضو ھيات مدیره کانون ھماھنگی :    آمده است 88 بھمن 8به گزارش ایلنا در تاریخ  
 کالری 2300انرژی مورد نياز روزانه ھر انسان : گفت شوراھای اسالمی کار استان تھران
وگو با  کيا درگفت  دھقان   علی  .شود  تومان می3650است که مبلغ ریالی آن برای ھر روز 

 نفره روزانه 4زندگی یک خانوار ھای به عبارت دیگر برای تامين ھزینه: خبرنگار ایلنا افزود
 4ھای زندگی یک خانوار کارگری  امين ھزینهت: گفت وی  .کرد  تومان ھزینه500 ھزار و 14باید

   . ھزار تومان ھزینه دارد440نفره در یک ماه 
 ھزار 440 ھزار تومان است که با رقم 200ترین رقم اجاره مسکن  پایين: کيا گفت دھقان 

   .شود  ھزار تومان می640تومان مبلغی حدود 
خط : کرد خاطرنشان  تھرانکاراستان کانون ھماھنگی شوراھای اسالمی عضو ھيات مدیره

کنند به مردم   ھزار تومان است اگر مسووالن غير از این فکر می900جاری  فقردرسال
 بحث   ھزار تومان محال است اما حاال که دولت900البته حداقل مزد : گفت  وی  .کنند اعالم

صورت شفاف بيان را در این طرح به  کند جایگاه کارگران  ھا را پيگيری می ھدفمند کردن یارانه
از دولتمردان : او گفت .کند و تورم ناشی از اجرای این طرح را در مزد کارگران لحاظ کند 

  .کارگران تکرار نشود  که سرنوشت سھام عدالت برای  استدعا داریم
احمدي  دومين نامه سرگشاده اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري به محمود

  نژاد؛ 
  كنيد  پرداخت مطالبات تامين احتماعي را 

دومين نامه سرگشاده اتحاديه :    آمده است 88 بھمن 8به گزارش ایلنا در تاریخ 
كشور و  پيشكسوتان جامعه كارگري درخصوص وضعيت نامناسب جامعه كارگري، صنعت

  . نژاد رئيس جمھور منتشر شد سازمان تامين اجتماعي خطاب به محمود احمدي
  : امه به شرح ذيل استبه گزارش ايلنا، متن كامل اين ن

با سالم و با عرض تسليت به مناسبت عاشورا و تاسوعاي حسيني و با تقدير از زحمات 
  . حضرتعالي كه ھمواره دغدغه محرومين و مستضعفين را داشته و داريد

جمھور؛ اين دومين نامه سرگشاده اين نھاد كارگري است كه براساس  جناب آقاي رئيس
نويسد تا  كند به محضر حضرتعالي مي  اسالمي كه احساس ميوظيفه شرعي، انقالبي و

افكار عمومي از وضعيت اسفباري كه براي كارگران، صنعت كشور و سازمان تامين 
درپي است، آگاه  اجتماعي به مرور زمان حادث شده و امروز در وضعيت ھشدارھاي پي

اييد معلوم نيست توجھي نم شود كه اگر حضرتعالي ھمچنان نسبت به اين ھشدارھا بي
كننده آينده آنھا  كه آينده چه خواھد شد و چه بر سر كارگران، اشتغال آنان و سازمان تامين

  . خواھد آمد
 50نويسيم كه  نژاد؛ ما در حالي دومين نامه را خطاب به حضرتعالي مي جناب آقاي احمدي

 20ي مانده نيز  درصد باق50برد و از  درصد صنعت كشور در تعطيلي و انحالل به سر مي
 درصد 100 درصد تا نزديك 30كنند و تنھا   درصد توليد واقعي خود فعاليت مي50درصد، زير 

  . كنند ظرفيت اسمي خودشان توليد مي
 درصد كاھش 50از طرفي به تاسي از اين وضعيت، درآمد كارگران واحدھاي تعطيل شده 

از طرفي سازمان . تندداشته و بعضا حتي براي تھيه شام شب خود دچار مشكل ھس
ھاي اجتماعي در مواقع بروز حوادث بيكاري و از كار  تامين اجتماعي كه با ھدف حمايت

ھا از جمله دولت  پذيري دولت افتادگي و بازنشستگي شكل گرفته، به دليل عدم مسووليت
ھاي آن ھيچگونه  جنابعالي در سراشيبي سقوط قرار گرفته و امروز درآمدھا و ھزينه

ھاي اجتماعي اين  كننده كاھش سطح حمايت ني با ھم نداردو ھمين موضوع بيانھمخوا
  . سازمان از افراد تحت پوشش است

اي و منويات قلبي شما مبني بر دفاع از  جمھور با وجود شعارھاي توده جناب آقاي رئيس
ته كارگران و فقراي جامعه گذاش طبقه محروم، امروز شاھد اين ھستيم كه بار دولت بردوش

سازان و اغنيا تبديل  شده و دوش محرومين به نردباني براي دادن آجر توسط دولت به برج
كنند تا  تر، جامعه فقير كشور نقش داربست را براي اغنيا بازي مي شده يا به قولي ساده

كرده و ثروت خود را به رخ  ھاي چند صد ميلياردي خود استفاده آنھا از اين داربست براي برج
  . كنند شند و به آنان فخر فروشيفقرا بك

كه آيا عدالت و مھرورزي اين است؟آيا عدالت يعني اينكه بدون پرداخت  حال سوال اين است
ھاي پايين و مياني جامعه را   ھزار انسان از دھك500مطالبات تامين اجتماعي يك ميليون و 

 آنھا نسبت به صندوق به افراد تحت پوشش اضافه كنند بدون اينكه تعھدات خود را در قبال
  . سازمان تامين اجتماعي عملياتي نمايند

جمھوربه نظر شما دولت چه زماني بايد مطالبات معوقه سازمان تامين  جناب آقاي رئيس
گيري دولت در ايران، ھيچ دولتي به اندازه دولت  اجتماعي را بپردازد؟ آيا از زمان شكل

 را كاھش داده و يا به  ازمان تامين اجتماعيجنابعالي درآمد داشته تا بتواند مطالبات س
صفر برساند؟ قطعا تاريخ به ياد ندارد ھيچ دولتي از زمان انقالب مشروطيت كه نظام 

  . بندي در كشور مرسوم شد تا به امروز اين ميزان درآمد داشته باشد بودجه
رد، بلكه ظرف تنھا مطالبات اين صندوق را پرداخت نك پس چگونه است كه دولت جنابعالي نه

چھار سال گذشته اين مطالبات به دو برابر افزايش يافته است؟ از طرفي مگر نه اينكه 



ھا باشد، پس چگونه برنامه چھارم كه نحوه پرداخت  بايست قانون مالك عملكرد دولت مي
اي از جمله سازمان تامين اجتماعي را مشخص نموده در اين  ھاي بيمه مطالبات صندوق
جراي قانون برنامه توسعه متوقف شد و دولت نه تنھا بدھي صندوق سازمان مورد خاص، ا

را صفر نكرد بلكه از پرداخت سود طلب مذكور براساس اوراق منتشره بر مبناي محاسبات 
  . بانك مركزي نيز طفره رفته و حاضر نشده بر تعھدات خود عمل كند

اي به تعھد جنابعالي براي توزيع  هجمھور در قانون برنامه چھارم ھيچ اشار جناب آقاي رئيس
گرچه از نظر اين مجموعه، كاري شايسته و قابل تقدير است  ھا نشده  پول در بين روستايي

شود كه متاسفانه  اما براي دولت قانونمدار، اجراي تعھدات قانوني اولويت اول محسوب مي
ين اجتماعي شما نسبت به مطالبات قشر وسيع و ضعيف جامعه تحت پوشش سازمان تام

ھاي بيش از حد  ايدكه اميدوارم عمدي نباشد، بلكه به دليل گرفتاري توجھي كرده بي
  . حضرتعالي، اين كم توجھي حادث شده باشد

لذا جھت يادآوري تقاضا داريم قبل از اينكه سازمان تامين اجتماعي با بحران منابع مواجه 
ستمري بگيران بيمه بيكاري منتقل شود و اين بحران به جامعه بيمه شده، بازنشسته و م

شود و در نتيجه بحران اجتماعي وسيعي به ھمراه داشته باشد دستور فرماييد سريعا 
نسبت به پرداخت مطالبات سازمان تامين اجتماعي طبق قانون برنامه چھارم توسعه 

  . اقتصادي كشور اقدام نمايند تا عالج واقعه قبل از وقوع به عمل آيد- سياسي
جمھور اعتقاد راسخ داريم كه حضرتعالي دلسوز محرومين و مستضعفين  قاي رئيسجناب آ

توجھي صورت گرفته دل نيروي كار را از شما رنجانده كه  به خصوص كارگران ھستيد اما بي
  . اميدواريم با الطافي كه مبذول خواھيد فرمود اين دلشكستگي التيام يابد

  پايان پيام
  خانه شودھيچ كارگري نمي تواند صاحب 

نماينده لنگرود در مجلس شوراي :    آمده است 88 بھمن 9به گزارش ایلنا در تاریخ 
در شرايط فعلي كوچكترين واحد : رويه قيمت مسكن گفت اسالمي با انتقاد از رشد بي

 ميليون تومان قيمت دارد بنابراين كارگران و 40ترين نقطه تھران بيش از  آپارتماني در جنوبي
اند  توانند خانه بخرند و گويا محكوم شده ان با دريافتي ناچيزي كه دارند ھرگز نميبگير حقوق

  . كه تا آخر عمر مستاجر باقي بمانند
: رويه قيمت مسكن گفت مھرداد بائوج الھوتي با انتقاد از رشد بي: به گزارش ايلنا

باره و در  كقيمت مسكن به ي. بگيران ھماھنگ نيست متاسفانه رشد تورم با دريافت حقوق
 3 برابر شده اما سوال اينجاست كه آيا دستمزد نيروي كار نيز 3 سال حدود 2عرض مدت 

  . برابر شده است
 110وي با تاكيد بر اينكه در اكثر نقاط جھان ميزان تسھيالت پرداختي براي خريد مسكن 

يشتر  درصد نيز ب10پردازند و   درصد قيمت خانه را مي100ھا  بانك: درصد است گفت
ھاي جانبي از جمله حمل و نقل و تجھيزخانه را تامين  پردازند تا خريدار با اين مبلغ ھزينه مي
  . كند

عضو كميسيون عمران مجلس ھشتم با انتقاد از ثابت بودن سقف تسھيالت مسكن در 
پردازد در   ميليون تومان براي خريد مسكن نمي18در حال حاضر بانك بيش از : كشور گفت
 ميليون تومان است به عبارت 50 ميليون و قيمت خانه ديگر 100 قيمت يك خانه حالي كه

  . بھتر ميزان تسھيالت بايد به قيمت خانه بستگي داشته باشد
آور  در يك مقطع شاھد رونق سرسام: ثبات مسكن كشور گفت وي با انتقاد از فضاي بي

ركود در اين بخش ھاي اخير، شاھد  بخش مسكن ھستيم و در مقطع ديگري مثل ماه
  . آور است ھستيم كه ھر دو مورد براي اقتصاد كشور زيان

در حالي كه حداقل : الھوتي فضاي اقتصادي كشور را ناھماھنگ توصيف كرد و گفت
 ھزار تومان تعيين 200 ھزار تومان است اقساط وام مسكن 263دستمزد نيروي كار 

ير به ويژه كارگران در حد يك روياست وي بگ دار شدن براي قشر حقوق شود بنابراين خانه مي
 5/17 ميليون خانوار در سطح كشور وجود دارد كه تنھا 5/19با اعالم اينكه در حال حاضر 

 ميليون واحد مسكوني كم داريم تا ميزان 2بنابراين : ميليون واحد مسكوني وجود دارد گفت
  . عرضه و تقاضا در بخش مسكن برابر شود

اگر : گيرد گفت در حال حاضر حدود يك ميليون ازدواج در سال صورت ميوي با اعالم اينكه 
بپذيريم كه اين افراد به خانه نياز دارند بايد اين را نيز بپذيريم كه اگر ساالنه يك ميليون خانه 

ساخته شود در ھمان نقطه اول قرار داريم بنابراين بايد طي يك برنامه زمانبندي شده به 
   .رفع كمبودھا پرداخت

ھاي جدي نياز  پذير به حمايت عضو كميسيون عمران مجلس با تاكيد بر اينكه اقشار آسيب
الزم است دولت به نحوي مديريت كند كه در وھله اول براي اقشاري ھمچون : دارند گفت

  . سازي شود و در مراحل بعد به سوي اقشار ديگر توجه شود كارگران خانه
تر وارد  ھا بايد جدي اين تعاوني: سكن كارگري گفتھاي م وي با انتقاد از ضعف تعاوني

عرصه مسكن شوند و در وھله اول به فكر ساخت مسكن باشند به ويژه آنكه دولت نيز بايد 



  . مسكن داشته باشد تري با كارگران بي تسھيالت ويژه و نگاه مھربان
  پايان پيام

  با حكم مديرعامل سازمان تامين اجتماعي؛ 
  ستگي كشوري بركنار شدرئيس سازمان بازنش

علي ذبيحي مديرعامل سازمان تامين :     آمده است 88 بھمن 9به گزارش ایلنا در تاریخ 
  . اجتماعي طي حكمي فريدون اجاللي را به سمت رئيس سازمان بازنشستگي منصوب كرد

به گزارش ايلنا، ھمچنين در مراسمي ھم كه صبح امروز در محل سازمان بازنشستگي 
  . گزار شد، رئيس جديد فعاليت خود را آغاز كردكشوري بر

  . كشاورزي بود  جھاد اجاللي تا پيش از اين معاون سابق ْآب و خاك و صنايع وزارت
پيشتر طوبايي مسووليت سازمان تامين اجتماعي را برعھده داشت؛ وي در زمان دولت نھم 

  . به اين سمت برگزيده شده بود
  پايان پيام

  بندی؟خوشه بندی یا طبقه 
  ھاجر عطاران 

ھاجر عطاران،کارشناس ارشد :  آمده است 88 بھمن 10به نوشته سایت فرارو در تاریخ 
علم آمار در  ، از نادیده گرفتنقمار دیگرخود، آمار در یادداشتی در وبالگ شخصی

 بندی یا طبقه بندی خوشه ت؛ یادداشت او را با عنوانھا انتقاد کرده اس ھدفمندسازی یارانه
 :خوانيد ادامه می در

 !نبود و واقعا ھم! ما را به سخت جانی خود این گمان نبود
ز یکی ا چند سال پيش ھمکاری داشتم که که دانشجوی دوره کارشتاسی ارشد اقتصاد در

 گاھی که با من از سياست ھای اقتصادی دولت نھم حرف. دانشگاه ھای صاحب نام بود
 می زد، با اندوه می گفت که خيلی از اقتصاددانان خوب از دست این سياست ھای غلط

 این روزھا، اما، نوبت آن رسيده است که آماردان ھا ھم سکته! اقتصادی سکته کرده اند
 .کنند

مصطلح  خوشه و خوشه بندی داغ است که ھيچ کس به غلط عمدااین روزھا انقدر بحث 
تحليل » اما، محض احتياط، شما را ارجاع می دھم به کتاب. توجه نمی کند» خوشه«شده 

توسط دکتر  ویچرن که. جانسون و دین دبليو. نوشته ریچارد آ» آماری چند متغيری کاربردی
 شھد منتشر شده و با تقریبحسينعلی نيرومند ترجمه و توسط دانشگاه فردوسی م

در . است... خوبی بھرتين مرجع فارسی موجود در خصوص خوشه بندی، طبقه بندی و 
دسته بندی کردن یا «: ، نوشته شده است685فصل دوزادھم این کتاب، در صفحه  مقدمه

طبقه بندی . کردن با روش ھای طبقه بندی مورد بحث در فصل گذشته فرق دارد خوشه ای
تعدادی از دسته ھای معلوم مربوط می شود و ھدف عملی تخصيص مشاھدات  کردن به

این دسته ھاستو تحليل خوشه ای یک روش قدیمی است که در آن ھيچ  جدید به یکی از
دسته بندی کردن . گروه ھا یا ساختمان آن ھا در نظر گرفته نمی شود فرضی در مورد تعداد

در این جا ورودی ھای . انجام می شود)  ھاعدم مشابھت(یا فواصل  بر اساس مشابھت ھا
یا داده ھایی ھستند که از آن می توان شباھت ھا را محاسبه  الزم اندازه ھای مشابه

 «.کرد
چندی پيش، مردم فرم ھایی را پر کرده اند و در آن . به روزگار خودمان برگردیم! خب

مطلع می  sms حاال از طریق. خانوارشان را به مرکز آمار اعالم نموده اند اطالعات اقتصادی
با توجه به تعریف باال، آن ھا در حقيقت به طبقه ای . کدام خوشه تعلق دارند شوند که به

یعنی عمال به آن ھا اعالم می شود که به کدام طبقه تعلق . داده می شوند تخصيص
ان زنده می از آن جا که استفاده از اصطالح درست طبقه، نظام طبقاتی را در اذھ اما،. دارند
مردم را به واکنش وا می دارد؛ اصطالح نادرست خوشه بندی جایگزین اصطالح طبقه  کند و
 .شده است بندی

و یا اعضای  (N) نکته مھم آنجاست که روش ھای خوشه بندی متاثر از تعداد اعضای جامعه
اشيا را به این . دارد نام X شی داریم که یکی از آن ھا n مثال، فرض کنيد. است (n) نمونه

حاال اگر به تعداد . باشد  قرار داشته1در خوشه  X فرض کنيد.  خوشه تقسيم کرده ایم3
 3دوباره اشيا را به  و) شی داشته باشيم n+1) اشيایی که داشتيم یکی اضافه کنيم

. نداشته باشد  قرار1دیگر در خوشه  X خوشه تقسيم کنيم، آنگاه ممکن است شی
اقتصادی خانوار کنند،  اد جامعه اقدام به پر کردن فرم ھای اطالعاتبنابراین، اگر ھمه افر

  ممکن است خوشه بندی ھا تغيير کند
  در رابطه با وضعيت نابسامان سازمان تامين اجتماعی 

به رغم ادعاھای مدیر عامل تامين ”: ، در این باره می نویسد88 بھمن١١سایت تابناک،
زمان تامين اجتماعی، اطالعات خبرنگار ما از اجتماعی مبنی بر اوضاع عادی و خوب سا

بنا بر ھمين “ .بحرانی بودن وضعيت بزرگترین و ثروتمند ترین سازمان کشور حکایت دارد
گزارش، کسری بودجه ھنگفت سازمان تامين اجتماعی در حالی است که این سازمان که 

 و ثروتمندترین  درصد جمعيت کشور را تحت پوشش خود دارد ، مالک بزرگ ترین۴٠حدود 
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است، و عالوه بر فعاليت ھای متعدد اقتصادی از ) شستا(شرکت سرمایه گذاری کشور
به گزارش تابناک، .امتيازھای ویژه در زمينه کشتيرانی و راه سازی و نفت بھره مند است

  . ھزار ميليارد تومانی روبه رو است٢۵سازمان تامين اجتماعی با کسری بودجه 
در حال حاضر “:  مدیر عامل تامين اجتماعی، نيز در این باره گفتمحمد اشرفی، مشاور

سازمان تامين اجتماعی از لحاظ مالی در وضعيت نامناسبی قرار دارد و منابع و مصارف آن 
محمد مروج حسينی، عضو شورای عالی تامين ).  بھمن١٧ایلنا ، (“ھمخوانی ندارد

 ۴٧٠٠ باره می گوید که، دولت باید ساالنه  بھمن، در این١٣اجتماعی، در مصاحبه با ایلنا ،
ميليارد تومان از بدھی ھای خود را به این سازمان پرداخت کند اما برای بودجه سال 

 . ميليارد تومان بابت بدھی ھای دولت به تامين اجتماعی پرداخت خواھد شد٧٠فقط ١٣٨٩
  : كارگران ھفت تپه اعالم كردند

  اه كاھش يافت تاخير در پرداخت مطالبات به يك م
به گفته كارگران  :  آمده است 1388 – بھمن – 11 ایلنادر تاریخ  به نوشته خبرگزاری 

نيشكر ھفت تپه در حال حاضر فاصله ميان پرداخت مطالبات كارگران اين كارخانه به يك ماه 
  . كاھش پيدا كرده است

، با بيان اينكه پيشتر رضا رخشان از كارگران و از اعضاي سنديكاي كارگري نيشكر ھفت تپه
توان گفت كه وضعيت  مي: شد؛ گفت مطالبات كارگران با سه تا چھار ماه تاخير پرداخت مي
  . است پرداخت مطالبات نسبت به سال گذشته بھتر شده

ھم : اين فعال كالرگري در مقايسه وضعيت كنوني با گذشته كارخانه نيشكر ھفت تپه گفت
  . ارخانه نسبت به سال قبل افزايش داشته استبھاي شكر، حجم توليد و فروش ك

به گفته رخشان در پي افزايش جھاني قيمت شكر، ھم اكنون قيمت ھركيلو شكرخام توليد 
  . شود  تومان فروخته مي740شده نيشكر در بازار 

وي يادآور شد كه در گذشته به دليل وضع بحراني صنعت شكر، بھاي محصول كارخانه تا 
  .  ھم كاھش يافته بود تومان400كيلويي 
  پايان پيام

  : مديره نساجي خامنه رئيس ھيات
   ميليون تومان تعطيل شديم 200فقط براي 

مديره   رئيس ھيات :  آمده است 1388 – بھمن – 12 ایلنادر تاریخ  به نوشته خبرگزاری 
شده؛  ماه است تعطيل 15نساجي خامنه با اظھار تاسف از اينكه اين كارخانه بزرگ توليدي 

ھا سرگردان ھستند و ھيچكس به فرياد اين واحد   كارگر اين كارخانه ماه170بيش از : گفت
  . رسد توليدي نمي
حسن عقيقي خامنه كه براي استمدادطلبي از نمايندگان به مجلس : به گزارش ايلنا

 سال 100شھر خامنه يك موسسه خيريه دارد كه بيش از : شوراي اسالمي آمده بود؛ گفت
اي دارد و در طي اين مدت بيمارستان، مدرسه، دانشگاه و  ھاي خيريه ه فعاليتسابق

  . كارخانه ساخته است كه يكي از اين موارد نساجي خامنه است
 سھامدار 300 ھزار و 3وي با اعالم اينكه نساجي خامنه يك شركت سھامي عام است كه 

 كارگر آن 170اه قبل تعطيل و  م15اين كارخانه دچار سو مديريت شد و از : خير دارد گفت
  . بيكار شدند

 ھزار متر مربع سالن با سازه قضايي اعالم كرد و 24 ھكتار با 60وي زمين نساجي خامنه را 
بيش از سه چھارم زمين كارخانه اھدايي و در بھترين نقطه جغرافياليي قرار دارد و با : گفت

انه موجود بود اما كارگران به دليل  تن نخ در كارخ10 تن پنبه و 50وجودي كه سال گذشته 
آنكه سه ماه حقوق نگرفته بودند جنجال آفريدند و از شھريور سال گذشته كارخانه تعطيل 

  . شد
: اي خبر داده و گفت گذار تركيه عقيقي خامنه از مذاكره مسووالن نساجي خامنه با سرمايه

 5/1نه بسته شده بيش از  ماھي كه كارخا15اند كه در طول  كارشناسان ترك اعالم كرده
  . ميليارد تومان خسارت به اين واحد وارد آمده است

كرد و ھيچ  وي با اعالم اينكه نساجي خامنه بھترين نخ را با نام نخ خامنه توليد مي
 ميليون تومان نقدينگي 200اين كارخانه تنھا به خاطر : مشكلي براي فروش نداشت گفت
كرد نيازي به كمك گرفتن از تركيه  دولت به ما كمك ميدچار بحران و تعطيلي شده و اگر 

  . نبود
به : ايم گفت اندازي كارخانه با ھم مذاكره كرده اين مقام كارفرمايي با اعالم اينكه براي راه

كارگران گفتيم بياييد كار را شروع كنيم در اولين فرصت حقوق عقب افتاده شما را 
تشكيل دھيد تا مقصر شناسايي شود و آنگاه دھيم، به مقامات گفتيم يك كارگروه  مي

ھا التماس كرديم و خالصه فريادمان به  ھرجور كه خواستيد گوشش را بپيچانيد، به بانك
  . ھا شديم اي جايي نرسيد تا دست به دامن تركيه

 500توانيم ساليانه  مي: ھاي پيشرفته در نساجي خامنه خبر داد و گفت وي از دستگاه
 ميليون تن نخ توليد كنيم حتي امكان صادرات ھم 8رچه مرغوب و حدود ھزار متر مربع پا

  . داريم



چون قسط كارخانه عقب : وي با اعالم اينكه نساجي خامنه به بانك ملي بدھي دارد گفت
افتاده بانك ملي روي كارخانه دست گذاشته و درھا را قفل زده و نگھباني از بانك ملي مانع 

  . شود ورود به كارخانه مي
اين مقام كارفرمايي با اعالم اينكه مقام معظم رھبري امسال را به نام الگوي مصرف 

ھا را خاموش يا غذاي كاركنان را حذف كنيد بلكه  خواھد المپ نمي: اند گفت نامگذاري كرده
 ميليارد تومان زيان آشكار به 5/1ھاي كارخانه خامنه را برداريد تا ساليانه  بھتر است قفل

  . نشودكشور وارد 
به جاي خاموش : اند گفت عقيقي خامنه با تاكيد بر اينكه مسووالن دچار سوءبرداشت شده

 كارگر شاغل شوند و چرخ توليد كشور 170ھا را از كارخانه برداريد تا  كردن چند المپ، قفل
  . به حركت درآيد

 پايان پيام
  : نماينده خوي در مجلس

  تدستمزد كارگران نيازمند بازنگري جدي اس
 عضو كميسيون انرژي  :  آمده است 1388 – بھمن – 12 ایلنادر تاریخ  به نوشته خبرگزاری 

قطعا دستمزد : مجلس با تاكيد بر اينكه دستمزد كارگران به يك بازنگري جدي نياز دارد گفت
تواند  تنھا غيرواقعي بلكه در حد رفع مسووليت است و ھرگز نمي  ھزار توماني نه263

  . ي يك خانواده را تامين كندنيازھاي اساس
صدر در گفتگو با ايلنا با تاكيد بر اينكه دستمزد كارگران به يك بازنگري جدي  مويد حسيني
دستمزد بايد تابعي از حسن انجام كار، كارآيي، تخصصي، جايگاه شغلي : نياز دارد گفت

د را بپردازد برآورد كارگر باشد به ويژه آنكه بايد توان واحدھاي توليدي كه قرار است دستمز
  . شده باشد

اي است كه تاب فشارھاي بيشتر از  ھاي اقتصادي به گونه وي با اعالم اينكه شرايط بنگاه
شايد اگر بخواھيم حقوق كارگران را با شرايط تورم جامعه : شرايط موجود را ندارند گفت

ه خود را در ھا ورشكست شده و يا به اين نتيجه برسند كه سرماي افزايش دھيم بنگاه
  . گري به جريان اندازند ھاي ديگر از جمله واسطه حوزه

ھاي اقتصادي را از  ھاي كار و صنايع خواست تا ميزان توليد يا خدمات بنگاه خانه وي از وزارت
ھاي اقتصادي چاره كار نيست  تعطيلي بنگاه: ھاي دقيق برآورد كنند و گفت طريق بازرسي

ھا تعطيل شده  به ميزان كمتري پرداخت شود تا اينكه بنگاهبلكه بھتر است حقوق كارگران 
  . و كارگران اخراج شوند

اين وظيفه دولت : صدر خواھان حمايت دولت از واحدھاي اقتصادي شد و گفت حسيني
ھاي اقتصادي طراحي كند تا ھم واحدھا سرپا  ھايي براي حمايت از بنگاه است كه مكانيزم

  . اي منطقي دريافت كنندبمانند و ھم كارگران دستمزدھ
اي از  بھتر است دولت به اندازه: وي رابطه توليد را با حمايت از بنگاه اقتصادي گره زد و گفت

ھا  ھا با ميزان حمايت اند و در اصل خروجي كارگاه ھا حمايت كند كه توليد داشته بنگاه
  . وابسته باشد

ھاي  ه در اول به بھانه اشتغالزايي وامھاي بسياري را سراغ دارد ك وي با اعالم اينكه كارگاه
متاسفانه : اند گفت اند اما پس از دريافت وام، كارگران را اخراج كرده كالني را دريافت كرده

ھاي  ھيچگونه نظارت منطقي و مستمر بر تسھيالت پرداختي نيست و مالك آقايان پرداخت
  . اوليه است
، جايگاه )كاري و روزكاري شب(ار صدر محل كار، محل سكونت، زمان و ساعت ك حسيني

شغلي، مدرك تحصيلي و كارايي نيروي كار را از جمله عوامل تاثيرگذار بر توليد معرفي كرد 
بايد پس از در نظر گرفتن جميع شرايط در يك بنگاه اقتصادي، حداقل دستمزد و : و گفت

  . ميزان دريافتي نيروي كار تعيين شود
ن ميزان دستمزد، رضايت كارفرما بايد شرط اصلي و اوليه باشد وي با تاكيد بر اينكه در تعيي

  . البته انتظار نداريم كه كارفرما عقايد محض خود را تحميل كند: گفت
:  ھزار تومان دستمزد منطقي براي زندگي در تھران نيست گفت263وي با تاكيد بر اينكه 

ما در تھران و شھرھاي بزرگ شايد بتوان در شھرھاي كوچك با اين مبلغ گذران زندگي كرد ا
  . ھرگز اين مبلغ جوابگو نيست

عضو كميسيون انرژي مجلس با تاكيد بر اينكه تعيين حداقل دستمزد براي كل كشور درست 
تر باشد زيرا كارفرما به خاطر ھمين گزينه  بايد دستمزد شھرھاي كوچك پايين: نيست گفت

گذاري كند كه اين رويكرد به توسعه  شود در مناطق محروم سرمايه تاثيرگذار، حاضر مي
  . شود شود افزون برآنكه مانع مھاجرت نيز مي مناطق محروم منجر مي

دستمزد تھران و : صدر حاضر نشد مبلغي براي حداقل دستمزد تعيين كنند و گفت حسيني
  . شھرھاي بزرگ بايد يك و نيم برابر شھرھاي كوچك باشد

  پايان پيام
  ن شھرداری اندیمشک اوضاع وخامت بار کارگرا



 بھمن مقابل شھرداری این شھر دست به 12و11و10کارگران شھرداری اندیمشک روزھای 
یکی از این کارگران تایيد .اعتراض می زنند وخواستار پرداخت حقوق معوقه خود می شوند

این .می کند که یکی از ھمکاران او درھفته گذشته بنام اسدی اقدام به خودکشی می کند
ه جلوفرمانداری خود را به آتش کشيد،به علت دریافت نکردن چند ماه حقوق وشرایط کارگرک

  .سخت مالی دست به این عمل زده است
  : يك فعال كارگري پيشنھاد داد

  پيگيري مطالبات صنفي كارگران از مجراي كميته ملي صيانت ازكار
 به اعتقاد يك فعال   : آمده است 1388 – بھمن – 12 ایلنادر تاریخ  به نوشته خبرگزاری 

كارگري در شرايك كنوني كه امكان نقش آفريني براي نھادھاي صنفي كارگري وجود ندارد؛ 
  . بايد يك كميته ملي براي صيانت از حقوق نيروي كار تشكيل داد

در شرايط كنوني به دليل مسائل اقتصادي به : حميد حاج اسماعيلي در گفتگو با ايلنا افزود
وي از انباشته شدن مطالبات صنفي كارگران به . فعاليت صنفي وجود ندرادھيچ وجه امكان 

براي نمونه سالھا ست كه كارگران خواھان : عنوان شاھد مدعاي خود ياد كرد و گفت
افزايش منطقي دستمزدھاي خود ھستند اما اين خواسته تحت تاثير فضاي اقتصادي ھنوز 

  . برآورد نشده است
 از امنيت شغلي ناپايدار كارگران به عنوان يكي ديگر از موارد عدم اين فعال كارگري ھمچنين

سالھاست كارگران به دليل وضعيت : تحقق مطالبات صنفي كارگران ياد كرد و افزود
  . اقتصادي با خطر بيكاري مواجه ھستند

حاج اسماعيلي با بيان اينكه جانبداري دولت از كارفرما باعث بدتر شدن وضعيت صنفي 
در اين شرايط كه امكان پيگيري مطالبات صنفي كارگران وجود :  شده است؛ گفتكارگران

  . ندارد بايد يك كميته ملي سه جانبه براي تحقق اين مطالبات تالش كند
ھاي اجتماعي جدي پرھزينه اي به ھمراه دارد  ادامه وضع كنوني تبعات و آسيب: وي گفت

  . كه جبران آنھا به آساني ميسر نيست
تواند با حضور فعاالن كارگري ،  ل كارگري مدعي شد كه كميته ملي سه جانبه مياين فعا

  . كارفرمايي ، دانشگاھي و دولتي زمينه تحقق برخي از اين مطالبات را فراھم كند
  پايان پيام

  اوضاع کيان تایر 
مدیریت دولتی ھم حقوق پرداخت نمی :  فلز کار ميکانيک می نویسد 11خبرنامه شماره 

که بدليل محقق نشدن وعده :آنان به ایلنا گفتند.ارگران کيان تایر دوباره تجمع کردندکند،ک
پس از آمدن فرماندار .ھای داده شده صبح دیروز برای مدتی درمحوطه کارخانه تجمع کردند

درھفته ھای گذشته .اسالمشھرآنان درسالن غذاخوری با فرمانداربه مذاکره پرداختند
ز دراعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود عالوه بر برگزاری نيزکارگران الستيک البر

ھمان زمان گفته شد که .تجمعی مشابه به وزارت صنایع ومعادن نيز مراجعه کرده بودند
 نفره از گارگران الستيک البرز توسط 9بدنبال مراجعه کارگران به وزارت صنایع،گروھی 

 شرکت کيان تایرھرگونه اخراج نمایندگان کارفرمایان اخراج شدند که پس از اعتراض کارگران
  .را تکذیب کرد

  گسرش فقر و گرسنه گی درایران

 درصد جمعيت کشور 5/11:مدیرکل دفتربرنامه ریزی وفناوری اطالعات کميته امداد حسين ھوشياری
 .زیرخط فقرھستند

نابع نفتی  مييليون گرسنه درکشوری زندگی می کنند که دومين منابع گازی وچھارمين م8 یعنی -
 سال بعدازوعده دولت مبنی برنفتی 5. دالربفروش می رسد100درجھان را داراست ونفت باالی 

  . ميليون گرسنه واقعا نوبر است 8کردن سفره ھای مردم 

  12/11/88  کاروکارگر                                                                             

                                                      قفیث بازداشت عليرضا
عليرضا ثقفی از طرف  1388  بھمن12در پی بازداشت ھای گسترده اخير امروز دوشنبه 

 دفتر پيگيری اطالعات واقع در خيابان
به اتفاق عليرضا ثقفی در   اطالعات مامورین. صبا تھران احضار و سپس بازداشت شد 

شبانه اقدام به تفتيش منزل نموده   فرزندان وی در منزل حضور داشتندحالی که ھمسر و
 کردند و کيس ، لب تاپ و جزوات وی را ضبط

چندمين بار با احضاریه دادگاه  این در حالی است که عليرضا ثقفی ھفته گذشته برای
 در پارک الله به مناسبت روز انقالب در دادگاه حاضر شده بود و نسبت به اتھام تجمع



فر نيز فرصت یافته بود تا ضمن  جھانی کارگر از خود دفاع نموده و وکيل وی آقای اوليایی
 دھد دفاع از وی طی روزھای آینده الیحه خود را ارائه

 کارگر کانون مدافعان حقوق                  
  

  1388 بھمن 12دوشنبه 

 تجمع ق کارگران کارخانه الستيک البرز

البرز، کيان تاير   تن از کارگران کارخانه الستيک٧٠٠ند که حدود منابع کارگری خبر می دھ
خود در داخل اين  سابق، طی دو روز گذشته در اعتراض به پرداخت نشدن حدود دو ماه حقوق

 .واحد توليدی تجمع کردند
الستيک البرز بارھا در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق  در دو سال اخير، کارگران کارخانه

 .کارخانه دست به اعتراض يا اعتصاب زده اند ين عملکرد مديريت اينخود و ھمچن
توليدی، در مورد اعتراض کارگران الستيک البرز و سابقه  حسين، يکی از کارگران اين واحد

کارگران خواستار پرداخت حقوق يک ماه و «: می گويد» فردا راديو«مشکالت اين کارخانه به 
 «.شان از دوره مديريت گذشته اين کارخانه بودندمطالبات  نيم خود و نيز پنج ماه
وضعيت اين کارخانه از دی ماه گذشته که دولت، مديريت آن را به ھيئتی  وی اشاره می کند که
  .و معادن واگذار کرد، به مراتب بدتر شده است از وزرات صنايع

د، اين موضوع که حقوق کارگران خود را پرداخت نکرده ان ھمانند ساير واحدھای توليدی ای
  .خانواده ھای آنان به ھمراه داشته است پيامدھای منفی برای کارگران و

البرز تھران ھمراه با آتش زدن الستيک ھای فرسوده از  تجمع روز يکشنبه کارگران الستيک
 .گرفت سوی آنان صورت

سئوالن، موقت و م پس از بی توجھی مديريت: حسين در مورد دليل اين اقدام کارگران می گويد
چھارلنگه را که در مقابل  کارگران تصميم گرفتند تا با روشن کردن آتش، مسئوالن بخشداری

شد و بخشدار به کارخانه آمد و  کارخانه قرار دارد، متوجه خواسته ھاي خود کنند که چنين ھم
 .پرداخت خواھد شد در مذاکره با کارگران قول داد که حقوق معوقه شان

، در مذاکره فرماندار اسالمشھر »ايران اتحاديه آزاد کارگران« گزارش سايت در اين ارتباط، به
 از جمله پنج ماه  ساير خواسته ھای آنان، با کارگران، قرار شد که نسبت به بر آورده کردن

 .رسيدگی شود مطالبات باقی مانده کارگران از سال گذشته
 عمومی  جاه، مدير روابط ز بابک زندهروز يکشنبه به نقل ا» ايلنا« در ھمين حال، خبرگزاری 

مورد بحث به مدير خلع يد  مطالبات«: کارخانه الستيک البرز، در مورد تجمع کارگران نوشت
دولتی پرداخت اين مطالبات را  ھرچند مديريت موقت«: و افزود» شود شده کارخانه مربوط می

دارد، پرداخت مطالبات و تامين وجود  به عھده دارد، اما به دليل مشکالتی که در تامين منابع
ھای گذشته نيز در اعتراض به  الستيک البرز در ھفته کارگران «.مواد خام دچار تاخير است

بر برگزاری تجمع در کارخانه، به وزارت صنايع و معادن  پرداخت نشدن مطالبات خود، عالوه
ز نمايندگان آنان توسط به دنبال اعتراض آن زمان کارگران، نه تن ا .نيز مراجعه کرده بودند

موقت دولتی اخراج شدند، اما در پی اعتراض کارگران الستيک البرز، اين نمايندگان  مديريت
در ايران  کارگران کارخانه ھای گوناگون در ماه ھای اخير، .سر کار خود بازگردانده شدند به

   .در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود دست به تجمع يا اعتصاب زده اند

 درصدی رشداقتصادی 65كاھش :بانك مركزی

بر اساس گزارش نماگرھای اقتصادی :  آمده است 88 بھمن 13آفتاب در تاریخ به گزارش 
 كه توسط بانك مركزی منتشر شده است، رشد اقتصادی يا رشد 1388ماھه دوم سال  سه

 1386ال  درصد كاھش نسبت به س65 با بيش از 1387توليد ناخالص داخلی ايران در سال 
 درصد بوده 6 / 7 معادل 86 درصد رسيده است درحالی كه رشد اقتصادی در سال 2 / 3به 

  . است
 توسط بانك 87به گزارش آفتاب اين آمار در حالی پس از گذشت بيش از ده ماه از سال 

شود كه بانك جھانی رشد اقتصادی ايران در اين سال را حدود يك درصد  مركزی اعالم مي
  .  درصدی بانك مركزی تفاوت زيادی دارد2 / 3ه كه با رقم اعالم كرد

  4 به 1387بر اساس گزارش بانك مركزی بايد رشد اقتصادی كشور با احتساب نفت در سال 
ضمنا رشد . درصد رسيده است2 / 3 درصدی به 72رسيد كه با كاھش   درصد مي8/ 



 درصد عدم تحقق 72رافی معادل رسيد كه با انح  درصد مي9 / 6اقتصادی بدون نفت بايد به 
  .  درصد رسيده است2 / 7به 

ھای  طبق بندھايی از اين گزارش در بخش ساختمان و مسكن نيز، روند نزولی تعداد پروانه
ھای صادره در نيمه دوم سال  ھمچنان ادامه دارد و پروانه1388صادره ساختمانی در سال 

در كل كشور رسيده است كه حاكی از به  فقره 29449 فقره در شھر تھران و 2265به رقم 
  . ماھه دوم دارد  درصدی در سه37 / 5 درصدی و منفی 64 / 9ترتيب رشد منفی 
 62ماھه اول سال نيز به ترتيب رشد منفی   اين شاخص در سه شايان ذكر است كه

ھمانطور كه قبال تذكار داده شده است .  درصدی را تجربه كرده بود36درصدی و منفی 
ی آينده به  ھا تواند عرضه مسكن را در سال ھای صادره مي منفی در تعداد پروانهرشد 

و نزديك شدن به سال (شدت كاھش دھد كه با توجه به ھرم سنی جمعيت در كشور 
ھا و تشكيل خانواده و در نتيجه سال اوج تقاضای مسكن   كه سال اوج ازدواج1391
نده خوبی را پيش روی بازار مسكن بسيار خطرناك است و آي) گذاری شده است نام
  . گذارد نمي

دھد كه جواز تاسيس واحدھای صنعتی در اتفاقی نادر  در بخش صنعت، آمارھا نشان مي
 جواز تاسيس واحدھای 86به طوری كه در سال . برای دومين سال متوالی منفی است

 صورت اين شاخص به  نيز 87 درصد كاھش يافته بود و در سال 11 / 3صنعتی منفی 
 اين شاخص نيز ھمچون  .رو شده است  درصد روبه45 / 7ای با رشد منفی  سابقه بي

بينی كننده وضعيت آتی اقتصاد  نگر و پيش ھای صادره، يك شاخص پيش شاخص پروانه
  . دھد ھا وضعيت مطلوبی را نويد نمي است كه متاسفانه ھمچون ديگر شاخص
 و چه در سه ماھه 87ت نفت نيز چه در سال بر اساس گزارش بانك مركزی توليد و صادرا

  اين شاخص كوچك بوده است اما ھرچند كه رشد منفي. دوم سال جاری منفی بوده است
دھنده وضعيت نامناسب كشور در  تواند نشان اين رشد منفی خصوصا برای توليد مي

گذاری  هگذاری كردن در ميادين نفتی و به طور كلی عدم توجه به سرماي گسترش و سرمايه
دھد  مجموع آنچه آمد نشان مي. ھای گذشته باشد كه خطرناك است در اين بخش در سال

ايران بر مبنای آمارھای بانك مركزی كشور وضعيت مطلوب و مناسبی  كه وضعيت اقتصاد 
  . نيست

دھد كه بدانيم رشد اقتصادی  بيش از پيش خود را نشان مي اين وضعيت نامناسب ھنگامی  
گذاری شده بود كه بنابر آمارھای رسمي،   درصد ھدف8 / 4 معادل 1387سال كشور برای 
ھا  دھد كه زنگ ايم كه حتی به تنھايی نشان مي  درصدی را تجربه كرده2 / 3تنھا رشدی 
  .ايران به صدا در آمده است برای اقتصاد 

 اعتصاب کارگران کارخانه نورد لوله صفا در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد
اعتراض به عدم  کارگران کارخانه نورد و لوله صفا در الن کارگری گزارش می دھند ؛فعا

با وعده معاونت  پرداخت دستمزدھايشان روز پنج شنبه گذشته در صدد اعتصاب بر آمدند که
روزشنبه دھم بھمن ماه  اداری مالی کارخانه مبنی بر پرداخت دستمزدھای معوقه کارگران در

ماه از دستمزد معوقه  5/2اما روز شنبه از پرداخت حدود .  شدنداز اقدام خود منصرف
کارفرما به وعده خود مبنی   بھمن ماه12کارگران خبری نشد و به ھمين منوال تا روز دوشنبه 

 بدنبال اين وضعيت : آمده است گزارش نا بر اينب. بر پرداخت دستمزد کارگران عمل نکرد
 بھمن ماه دست از کار کشيدند و توليد را در 12شنبه روز دو کارگران از اولين ساعت کاری

در پی اين اعتصاب از سوی کارگران بار ديگر معاونت اداری و  .سالنھای مختلف خواباندند
صبح به کارگران اعالم کرد شب دستمزدھای آنان پرداخت  11 مالی کارخانه حدود ساعت
 .ود پايان دادندکارگران به اعتصاب ھشداری خ خواھد شد و به اين ترتيب

صفا به وعده خود عمل نکرد و ھمين امر باعث شد  شب گذشته نيز کارفرمای نورد لوله
 بھمن ماه بار ديگر اعتصاب خود را 13اداری سه شنبه  کارگران اين کارخانه از اولين ساعت

اعتصاب از سوی کارگران حوالی ظھر تعدادی از مسئولين  با شروع مجدد. از سر بگيرند
 بھمن ماه 14در ميان آنان حاضر شدند و اعالم کردند فردا  انه که از تھران آمده بودندکارخ

کارگران نيز متقابال اعالم نمودند چنانچه . حتما پرداخت خواھد شد دستمزدھای معوقه کارگران
به وعده خود عمل نکند بار ديگر و اين بار بطور نامحدودی اعتصاب را از  فردا نيز کارفرما

 .گرفت و تا دريافت دستمزدھای معوقه خود دست از اعتصاب نخواھند کشيد اھندسر خو
 اظھارات کارگران کارخانه نورد لوله صفا، کارفرمای اين کارخانه در حالی که از حدود بنا بر

خريد  دو ماه و نيم پيش تاکنون ريالی از دستمزد کارگران را پرداخت نکرده است اقدام به
 .کرده است  تبريز و کارخانه پمپ ايران سازنده دستگاھھای توليد ھواکارخانه ھای موتوژن

تھران ساوه قرار دارد و   اتوبان9الزم به يادآوری است کارخانه نورد لوله صفا در کيلومتر 
  ھستند  کارگر در آن مشغول بکار1300حدود 



  بدون شرح 
  : مسوول امور اعضاي خانه كارگر

  اند  يتگر به خانه كارگر بيشتر روي آوردهكارگران از ضعف صندوق ھاي حما
  مسوول امور اعضاي  :  آمده است 1388 – بھمن – 13 ایلنادر تاریخ به نوشته خبرگزاری 

خانه كارگر از ارايه خدمات گسترده رفاھي، فرھنگي، تفريحي و علمي در خانه كارگر خبر 
ا به نجو احسن انجام نمي از آنجا كه بسياري از نھادھا مسووليت ھاي خود ر: داد وگفت

  . دھند خانه كارگر درصدد پركرده اين فضاھا خالي بر آمد
پرويز نصيري در گفتگو با ايلنا با اعالم اينكه خانه كارگر حضور چشمگيري در ارايه خدمات به 

بسياري از افراد تعجب مي كنند كه چرا خانه كارگر تا : كارگران وخانواده ھاي آنان دارد گفت
د وارد عرصه رفاھي و خدمات رساني به كارگران شده است اما اگر به وظايف بدين ح

محموله بسياري از دستگاھي توجه كنيم مشاھده خواھيم كرد كه اين نھادھا كم كاري 
كرده اند و ھمين امر باعث شده تا خانه كارگر وارد اين عرصه شود وفضاھاي خالي حمايت 

  . از كارگران پر شود
 ھزار عضوجديد به اعضاي 100 تاكنون ھمه ساله بيش از 1385ينكه از سال وي با اعالم ا

اين حجم عضو گيري نشاندھنده آن است كه خدمات : خانه كارگر افزوده شده است؛ گفت
ارايه شده از سوي خانه كارگر به حدي جذاب و مورد نياز ويژه كارگران بوده كه در اين حجم 

  . جذب خانه كارگر شده اند
تنھا شرط عضويت آن : شرايط عضويت در خانه كارگر را آسان توصيف كرد و گفتنصيري 

است كه داوطلب تحت پوشش قانون كار و تامين اجتماعي باشد و پس از آن ھيچ مشكل 
  . جدي براي عضويت وجود ندارد

اساسنامه خانه كارگر شرايط :  اساسنامه خانه كارگر اشاره كرد و گفت5وي به ماده 
تابعيت قانون كار اعالم كرده و اينكه داوطلب عضويت حتما بايد كارگر باشد عضويت را 

بنابراين مالحظه مي شود كه درعضوگيري چاره اي جز اطاعت از اساسنامه خانه كارگر 
  . نداريم

عضويت اين افراد مشكل ندارد زيرا : وي در خصوص بازنشستگان تامين اجتماعي نيز گفت
انين كار و تامين اجتماعي بوده اند و اكنون نيز با ھمان ھنگام اشتغال تحت پوشش قو

  . شرايط بازگشت شده اند
 قانون اساسي ھرگونه اجبار در عضويت تشكل با نھادي را 26نصيري با اعالم اينكه اصل 

ھيچگونه اجباري براي عضويت افراد در تشكل ھا وجود ندارد بنابراين : منع كرده است گفت
  .  ميل و رغبت نام به عضويت خانه كارگر در آمده اند اعضاي خانه كارگر با

در گذشته كارتھاي : وي از صدور كارت عضويت خانه كارگر براي داوطلبان خبر داد و گفت
 ساله افزايش بافته وكارگران مي 5 و 3عضويت يك ساله بود اما اكنون مدت اعتبار كارتھا به 

  . يين كنند سال تع5توانند عضويت خود را به دلخواه تا 
  پايان پيام

  : به دنبال اعتراض اخير كارگران الستيك البرز
  بخشي از مطالبات معوقه پرداخت شد

   به دنبال تجمع  :  آمده است 1388 – بھمن – 13 ایلنادر تاریخ به نوشته خبرگزاری 
اعتراضي كارگران الستيك البرز در چھارشنبه گذشته نسبت به پرداخت نشدن پنج ماه 

بات صورت گرفت، سرانجام بخشي از اين مطالبات در روز جمعه به حساب ھاي بانكي مطال
  . كارگران واريز شد

معادل نصف حقوق يك برج در روز : يكي از كارگران الستيك البرز در گفتگو با ايلنا، گفت
  . است جمعه به حساب كارگران اين كارخانه ريخته شده

آن صورت گرفت كه جمعي از كارگران الستيك البرز روز به گفته اين كارگر اين اقدام پس از 
چھارشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود در مقابل دفتر مدير كارخانه تجمع 

  . كردند
عالوه بر تاخير در پرداخت مطالبات، مسئله كمبود مواد اوليه و نيز خودداري : وي يادآور شد

نتخب كارگر ان نيز در اين شكل گيري اين تجمع موثر مدير كارخانه از گفتگو با نمايندگان م
  . بوده است

كارگران از بازگشت شرايط بحراني سال گذشته به كارخانه نگران :اين كارگر تاكيد كرد
  . ھستند و به ھمين دليل نسبت به وضع فعلي معترض شدند

اداره اين سال گذشته به دنبال بحران كارگري چندين ماھه در كارخانه الستيك البرز، 
  . كارخانه از مالك خصوصي سلب و بطور موقت به كمسيون حمايت از صنايع سپرده شد

  پايان پيام
  : نماينده محالت در مجلس

  حداقل دستمزد با خط فقر بايد برابر باشد 



   عضو كميسيون  :  آمده است 1388 – بھمن – 13 ایلنادر تاریخ به نوشته خبرگزاری 
 ھشتم با يادآوري اينكه قانون اساسي تامين معيشت ھمه آموزش و تحقيقات مجلس

 ھزار 600در حالي كه خط فقر : اقشار را برعھده متوليان و مسووالن گذاشته است گفت
 ھزار تومان 263شود جاي تعجب دارد كه چگونه حداقل دستمزد كارگران را  تومان اعالم مي

  . كنند يعني يك سوم خط فقر است تعيين مي
اين قشر جامعه در : ھار تاسف از اينكه كارگران كمترين ميزان درآمد را دارند گفتوي با اظ

ھايشان  اي از اين اقشار و خانواده ھاي ويژه ھا قرار دارند و بايد دولت حمايت گروه محرومترين
  . به عمل آورد

است نماينده محالت و دليجان با اعالم اينكه زمينه ثروت در جامعه كارگري بسيار پايين 
از سوي زمينه ثروت در بين جامعه كارگري وجود ندارد و از سوي ديگر دستمزد آنان : گفت

دار شدن را در سر  تر از خط فقر است در اين شرايط كارگران بايد روياي خانه بسيار پايين
  . نشيني است بپرورانند و سھم آنان از مسكن، اجاره

درد كارگران را به خوبي : بر داد و گفتاش خ  ھزار كارگر در حوزه انتخابيه20وي از 
ام بنابراين به خوبي از مشكالت جامعه  شناسم و بارھا پاي درد دل آنان نشسته مي

  . كارگري آگاھم
از يك سو درآمد : ھاي زندگي دائم در حال افزايش است گفت سليمي با اعالم اينكه ھزينه
دھد در  انداز را به كارگران نمي سھاي باالي زندگي اجازه پ پايين و از سوي ديگر ھزينه

  . زنند و اميدي به رونق در زندگي كارگران نيست نتيجه كارگران در يك شرايط ايستا درجا مي
ھاست يك نسخه تكراري براي كارگران  عضو كميسيون آموزش مجلس با تاكيد بر اينكه سال

ھاي موجود تعيين  انتظار داريم دستمزدھاي امسال براساس واقعيت: شود گفت تجويز مي
  . شود نه آنكه يك فرمول تكراري و يك ميزان تورم غيرواقعي مبناي يقين دستمزد قرار گيرد
شود  وي با اعالم اينكه افزايش دستمزد باعث بحران و تعطيلي و تعديل نيرو در واحدھا مي

 اما شوند واقعيت اين است كه كارفرمايان با افزايش باالي دستمزد دچار مشكل مي: گفت
  . شود كه كارگران در محروميت باشند اين باعث نمي

سليمي با اعالم اينكه وزارت كار، شوراھاي عالي كار، وزارت صنايع، وزارت بازرگاني و خانه 
ھاي مرتبط با عرصه روابط كار، اميد  در سايه ھمدلي تشكل: كارگر بايد ھمدل شوند گفت

يطي در عرصه توليد، صنعت، واردات و رود كه دستمزدھا واقعي شوند اما شرا آن مي
  . ھاي اقتصادي وارد شود صادرات پيش بيايد كه كمترين آسيب به بنگاه

ھاي  ھزينه: وي با يادآوري اينكه فاصله تورم در شھرھاي بزرگ و كوچك زياد نيست گفت
ھاي جانبي  كلي يك زندگي در شھرھاي بزرگ و كوچك برابر است اما برخي ھزينه

  . ھا در نظر گرفت توان دستمزد كمتري را براي شھرستان  دارد كه ميھايي تفاوت
اميدواريم امسال دستمزدي تعيين شود كه كارگران را به خط فقر : سليمي تاكيد كرد

 ھزار توماني به 200برساند زيرا امروزه كارگران در آرزوي فقير شدن ھستند تا از دستمزد 
  .  ھزار توماني برسند600دستمزد 

  ن پيامپايا
  : دبير اجرايي خانه كارگر قزوين

  بحران نمايي كارفرما براي ندادن حق كارگران
دبير اجرايي كارخانه :  آمده است 1388 – بھمن – 13 ایلنادر تاریخ به نوشته خبرگزاری 

كاغد وكارتن الموت از تعلل عمدي كارفرما در پرداخت به موقع مطالبات كارگران اين كارخانه 
  . انتقاد كرد

كارفرماي : عيدعلي كريمي، دبير اجرايي خانه كارگر قزوين در گفتگو با خبرنگار ايلنا، گفت
كارخانه كاغد وكارتن الموت با بحران سازي در پرداخت به موقع مطالبات كارگران تاخير ايجاد 

  . كند مي
اما با وجود اينكه وضعيت توليد و فروش دراين كارخانه خصوصي مطلوب است، : وي افزود

  . كند كارفرما به بھانه وضعيت نامطلوب حقوق كارگران را با چند ماه تاخير پرداخت مي
به گفته اين فعال كارگري، كارفرماي اين كارخانه با كمك استانداري بابت پرداخت مطالبات 
كارگران درحالي از تسھيالت مالي نيز استفاده كرده است كه حتي يك لایر نيز به كارگران 

  . رفته استتعلق نگ
در ھمين رابطه يكي از كارگران اين كارخانه در گفتگو با ايلنا اظھارات عيدعلي كريمي را 

  . تاييد كرد
 كارگر دارد و تاكنون كارفرما به كمك 300كارخانه : اين كارگر كاغذ و كارتن الموت گفت

  .  ماه حقوق كارگران تسھيالت دريافت كرده است2استانداري معادل 
  . قرار بود كه اين پول بابت مطالبات معوقه به كارگران پرداخت شود اما چنين نشد: وي افزود

كارفرما از چند سال پيش كه بخشي از كارخانه دچار حادثه حادثه آتش : اين كارگر گفت
  . كند سوزي شد در پرداخت مطالبات تعلل مي

 آتش سوزي دركوتاھترين به گفته اين كارگر اين تعلل در حالي است كه آثار ناشي از حادثه



  . زمان برطرف شد و كارخانه به وضع سابق برگشت
  پايان پيام

 استان ھمدان رتبه اول بيکاری در کشور 
عضو کميسيون صنایع  :  آمده است 1388 – بھمن – 14 ایلنادر تاریخ  به نوشته خبرگزاری 

مدان در سال جاری و معادن مجلس شورای اسالمی با اعالم اینکه ميزان بيکاری استان ھ
 درصد 17در تابستان امسال ميزان بيکاری استان : ھای باال بوده است گفت ھمواره در رده

شھریار طاھرپور در گفتگو با ایلنا با تاکيد بر اینکه  . درصد گذشته است23بود و اکنون از مرز 
تصاددانان و براساس اعالم نظر اق: استان ھمدان رتبه اول بيکاری را در کشور دارد؛ گفت

شواھد واقعی ھمواره ميزان بيکاری در تابستان پایين است اما در استان ھمدان نرخ 
   .بيکاری فعلی حتی از تابستان ھم بيشتر است

ریزی کشور   درصدی از سوی مراکز نظارتی و برنامه23وی با تاکيد بر اینکه نرخ بيکاری 
اندیشی نشده و  چارهمتاسفانه برای حل این معضل : اعالم شده است؛ گفت

نماینده تویسرکان در مجلس با اعالم اینکه  .گذاری منطقی صورت نگرفته است سرمایه
متاسفانه با وجود این شرایط نامطلوب : استان ھمدان برای مدتياستاندار نداشت؛ گفت

   .اشتغال و رشد بيکاری، مسوولی که بتواند این مشکالت را حل کند وجود نداشته است
گذاری  سرمایه: ھای استان تعطيل شده است گفت عالم اینکه بسياری از پروژهوی با ا

شود و ھمه اینھا ناشی از ضعف  گيرد و در نتيجه اشتغالی نيز ایجاد نمی صورت نمی
: طاھرپور استان ھمدان را به کشتی بدون ناخدا تشبيه کرد و گفت .مدیریت استان است

دانيم  يم اما استان سه ماه مدیر نداشته و نمیخواھيم برای رفع مشکالت اعتراض کن می
   .شود لطفی می چرا تا بدین حد به این استان کم

با خود وزیر کشور صحبت : ایم گفت وی با اعالم اینکه در نطق ميان دستور تذکر داده
عضو کميسيون  .ای نداشته و ھمچنان استان با مشکل مواجه است ایم اما نتيجه کرده

رو  ھای صنعتی استان با مشکل جدی روبه جلس با تاکيد بر اینکه شھرکصنایع و معادن م
خواھند و از  بسياری از این صنایع مشکل مالی دارند سرمایه در گردش می: ھستند گفت

وی از کشاورزی به عنوان ظرفيتی مناسب یاد کرد و   .ھای الزم برخوردار نيستند حمایت
وجه است اما در ھمين بخش نيز توجه الزم ارزش افزوده در بخش کشاورزی قابل ت: گفت

   .گيرد صورت نمی
ھای اشتغال باعث رشد بيکاری شده است  توجھی به ظرفيت طاھرپور با تاکيد بر اینکه بی

امروزه اولين و مھمترین بحث توجه به صنایع و کشاورزی و جلوگيری از واردات : گفت
  .رویه است بی

  : يك فعال كارگري در صنعت لوازم خانگي
  صنعت لوازم خانگي در حال نابودي است

نماينده كارگران يخچال  :  آمده است 1388 – بھمن – 14 ایلنادر تاریخ  به نوشته خبرگزاری 
لوازم خانگي راھي را مي : سازي ايران پويا از بحران در صنعت لوازم خانگي خبر دادو گفت
اي بحران زده كشور طي رود كه درگذشته صنعت كفش ، نساجي، پوشاك و ساير واحدھ

  . كرده اند 
اكبر قرباني با تاكيد بر اينكه در امر اشتغالزايي بايد كار بزرگ مستمر انجام : به گزارش ايلنا

 مشكل اساسي وجود دارد كه يكي كمبود 2امروزه در واحدھاي بزرگ كشور : شود گفت
  . نقدينگي و ديگري سوء مديريت است

متاسفانه توليدات داخلي بازار فروش : ع كشور خبر داد وگفتوي از بحران نقدينگي در صناي
خوبي ندارند و آن بخش از فروش نيز به صورت مدت دارد پرداخت ھاي طوالني مدت صورت 
مي گيرد بنابراين كمبود نقدينگي به ويژه ضعف سرمايه در گردش اولين و مھمترين عامل 

  . بحران واحدھاي داخلي است
در حالي كه : نابع بانكي بر روي توليد كننده داخلي انتقادكردو گفتوي از سه قفله شدن م

وارد كنندگان بدون كمترين مشكلي تسھيالت ميلياردھاي از بانكھا مي گيرند؛ توليد كنندگان 
  . بايد براي دريافت وام به صدھا نفر التماس كنند

 بي رويه كمر توليد داخل را نماينده كارگران يخچال سازي ايران پويا با تاكيد بر اينكه واردات
اكنون كه دولت تسھيالت نمي دھد و درھاي كشور را به روي واردات : شكسته است گفت

  . بي رويه باز گذاشته است بايد ھم در انتظار مرگ صنعت باشيم
امروزه در ھر : وي با اظھار تاسف از اينكه مردم به ابزار دست دشمن تبديل شده اندگفت

 درصد 70از وجود يك بام بيكار رنج مي برد اما وارد خانه اش كه مي شوي خانه اي كه بزني 
  . كاالھاي خانه اش ا زنوع خارجي است

شايد : قرباني با تاكيد بر اينكه مردم بايد با ھدف حمايت از اشتغال كاالي داخلي بخرند گفت
از اين كاال رويگردان كيفيت كاالي داخلي پايين باشد اما به آن اندازه اي بد نيست كه مردم را 

  . كنند بلكه مردم بايد براي آنكه بيكاران خانگي شان كاھش يا به كاالي داخلي بخرند
بھتر است دولت كارگروھي را : وي از بي كيفيت بودن لوازم خانگي خارجي خبر داد وگفت



ز ورود آن تعيين كنند تا كاالي وارداتي را مورد نقد و بررسي قرار دھد تا اگر بي كيفيت بود ا
جلوگيري به عمل آيد نه انكه كاالي بي كيفيت خارجي وارد شود و دھھا براي قيمت خريد 

  . صرف تعمير و بازسازي آن شود
  پايان پيام

  : ھيات مديره مطرح كرد
  پيشنھاد عزل مديرعامل سازمان تامين اجتماعي با قيد فوريت 

 محمد حسن طريقت  :  آمده است 1388 – بھمن – 14 ایلنادر تاریخ  به نوشته خبرگزاری 
نايب رييس ھيات مديره سازمان تامين اجتماعي و حسن زاده عضو ھيات مديره اين  منفرد، 

اي به اعتماد زاده، رييس ھيات مديره اين سازمان با شمردن اعمال غير  سازمان در نامه
 اين سمت مديرعامل سازمان تامين اجتماعي خواستار عزل وي از قانوني علي ذبيحي ،

  . شدند
  : به گزارش ايلنا متن اين نامه به شرح ذيل است

 به عنوان رياست محترم 18/9/88 مورخ 251/1101/8538عطف به رونوشت نامه شماره 
جمھوري اسالمي ايران در خصوص ملزم نمودن مديرعامل سازمان تامين اجتماعي به اجراي 

ه مستحضريد پيرو مصوبه ھيات محترم وزيران ھمانگونه ك مصوبات قانوني و مكرر ھيات مديره ،
 در 20/12/87مبني بر تصويب اساسنامه سازمان تامين اجتماعي، ھيات مديره جديد از تاريخ 

سازمان تامين اجتماعي آغاز به كار نمود وطي اين مدت با فراز و نشيب ھايي مواجه بود كه 
  . گردد آن مشروح موارد زير اعالم ميحضرتعالي در جريان آن بوده ايد ليكن گزارش مختصري از 

 قانون نظام جامع رفاه و تامين 17 با توجه به تغيير شكل ھيات مديره كه مطابق ماده –الف 
اجتماعي صورت گرفت اعضاي ھيات مديره از سه نفر به پنج نفر افزايش يافت و انتخاب مدير 

با . ھيات مديره انجام گرديدعامل كه عضو ھيات مديره نبوده و مجري مصوبات آن بود توسط 
عنايت به جديد بودن ساختار حدود دو ماه طول كشيد تا استقرار اعضا در طبقه ھشتم 

  . عملياتي شود
كرد كه اولين وظيفه ھيات مديره تدوين آيين نامه   اساسنامه تاكيد مي14تبصره ذيل ماده 

ه وظايف جديد محوله بود كه تشكيل جلسات و بدنبال آن تصويب ساختار ھيات مديره با توجه ب
 به تصويب رسيد ولي متاسفانه 19/3/88اين امر پس از بحث و بررسي فراوان در تاريخ 

از آن جايي كه وجود ابزارھايي . اي نرسيد عملياتي نشد و تذكرات مكرر و مستند به نتيجه
اي  تحقيق و توسعه بر مانند حسابرسي داخلي براي نظارت و يافتن مشكالت پيش رو 

اي به منظور آگاھي از اثرات تصميم گيري  بررسي چالش ھا و يافتن راه كارھا و محاسبه بيمه
بر منابع و تعھدات سازمان و پيش بيني آينده از ضروريات تصميم گيري در نھادھاي تصميم گير 

اي نداد و بنابراين  در سازمان تامين اجتماعي در دنياست تالش ھاي مكرر مستند نيز نتيجه
اين موضوع در حالي است كه . يات مديره بدون داشتن ابزار الزم به فعاليت خود ادامه دادھ

  . اي نگرديد پيشنھاد برنامه كالن ھيات مديره براي دوره چھار ساله نيز منجر به نتيجه
 اساسنامه را در 13ماده “ ز”و “ ج” ھيات مديره در بدو شروع به كار اختيارات بندھاي - ب

ل امور تصميم گيري و اجرايي به مديرعامل تفويض نمود و انتظار بر اين بودكه راستاي تسھي
ھيات مديره در جريان تصميمات و بعضا مورد مشورت مسايل مربوط به صندوق ھا و موسسات 

تابعه قرار گيرد ، چرا كه تفويض اختياررافع مسووليت آنھا نبوده، نه تنھا از اين امر بديھي 
ستفاده بھينه از اختيارات موجب سرافكندگي سازماني گرديد كه به تخطي شد بلكه عدم ا

  . شود مواردي به شرح زير اشاره مي
 تغيير مديرعامل و اعضاي ھيات مديره شستا بزرگترين شركت سرمايه گذاري سازمان و -1

  . پس گرفتن آن به فاصله يك روز بعد از صدور ابالغ به دليل بروز تنش در كشور
 شركت ھا  ز نيروھاي ناكارآمد به لحاظ تخصص و شناخت سازماني در مديريت ھا  استفاده ا-2

 پيمانكار و ناظر در برخي از آنھا از جمله شركت مشاور و  و موسسات و تداخل وظايف كارفرما
  .... خدمات ماشيني تامين و

 از  حذف و ادغام بر فراز شركت ھا و موسسات بدون لحاظ وظايف و ماموريت ھاي آنھا-3
و واگذاري اختيارات ... طر ح و اجرا ، امالك و مستغالت و جمله شركت ھاي خانه سازي،

شركت سرمايه گذاري آتيه تامين به شستا بدون اخذ مصوبه ھيات مديره علي رغم ضرورت آن 
و آخرين اقالم ايشان در خصوص تعطيلي موسسه عالي پژوھش تامين اجتماعي علي رغم 

تبصره يك امور اقتصادي » ر«يره مبني بر ادامه فعاليت و ھمچنين بند مصوبات مكرر ھيات مد
  .  مصوب شوراي عالي سازمان88برنامه و بودجه سال 

 علي رغم وظايف اصلي كه بر طبق اساسنامه به عھده ھيات مديره سازمان بود به دليل –ج 
امه يافت و منجر به عدم تميكن مديرعامل به اجراي مصوبات ھيات مديره خودكامگي نامبرده اد

  . كاھش اقتدار سازماني و ناديده انگاشتن اختيارات ھيات مديره شد
پرداخت تفاوت ( بدھي بي سابقه به موسسات طرف قرارداد و ناتواني در ايفاي تعھدات –د 

كه منجر به اخذ وام از بانك ھا ) حسان سازي خصوصي مستمري بگيران  تطبيق كاركنان ،
موضوع تاخير در .ديره گرديد سازمان را در شرايط بحران نقدينگي قرار داد بدون مصوبه ھيات م

پرداختھا به موسسات به ويژه بيمارستان ھاي دانشگاھي كه بيشترين آمار ارايه خدمات 



بشري را برعھده دارند عالوه براز دست رفتن اعتماد عمومي موجب شد مراكز اعالم نمايند از 
اين امر پيگيري شد ولي متاسفانه . خودداري خواھندكرد اجتماعيپذيرفتن بيمه شدگان تامين 

  . اي در برنداشت نتيجه
با توجه به بدھي گسترده سازمان و تعھدات ناشي از اجراي مصوبات مجلس و دولت محترم 

 ميليارد لایر بوده و ھيچگاه به صورت نقدي پرداخت نشده است 2500كه ساالنه بالغ بر 
قدينگي به اطالع مديرعامل واعضا ھيات مديره رسيد ولي متاسفانه بعضا موضوع بروز بحران ن 

شود و مديرعامل در مصاحبه ھاي مطبوعاتي و  مشاھده شد كه وجود بحران كتمان مي
 با حضور معاون اول محترم رياست 2/8/88ھمچنين در جلسه شوراي عالي كه در تاريخ 

ده و اعالم فرمودند كه وصولي ھاي جمھوري برگزار شد به كل منكر بحران نقدينگي ش
  . سازمان چند درصدي از بودجه مصوبه نيز پيشي گرفته است

اي بود كه موجب افت انگيزشي   عملكرد مديريت سازمان در چند ماه گذشته به گونه- ه 
كاركنان گرديد موضوع از آن جائي آغاز شد كه تعدادي از پزشكان شاغل در بخش ھاي غير 

لحاظ مھارتھا و تخصص ھاي مختلف مديريتي با توجه به مشورت ھاي اشتباه درماني ستاد به 
و غير كارشناسي جابه جا شد و به صف منتقل شدند اين موضوع مورد اعتراض قرار گرفت و 

مراتب به اطالع ھيات مديره رسيد ولي متاسفانه جابه جايي ھا و نقل و انتقال سريع مديران، 
 حذف برخي رديف ھاي تشكيالتي در  تاد و انتقال آنان به صف،بي انگيزه كردن كارشناسان س

عمل و بدون اخذ مجوز ھيات مديره، جابه جايي سريع مديران مياني صف بدون ارزيابي صحيح 
اي كه در برخي موارد اين تحوالت به قدري مساله ساز بود كه مدير سه  به گونه از عملكرد آنان،

گرديد اعالم تشكيالت كالن سازمان كه بدون مشورت با  ا ميچھار ماه كار نكرده مجددا جابه ج
جامعه علمي، مقايسه تطبيقي با ساير سازمان ھا و مشاوره با كارشناسان بخش ھاي تاثير 

  . پذير انجام شدكه موارد مغايرت آن به ھيات مديره اعالم شد
تماعي و عدم توجه مديرعامل سازمان تامين اج حال به عنايت به قانون گريزي آقاي ذبيحي ،

 با حضور تعدادي از اعضاي 18/9/88به مصوبات قانوني ھيات مديره و پيرو جلسه مورخ 
 اساسنامه سازمان 13ماده » ج«غيردولتي شوراي سازمان تامين اجتماعي به استناد بند 

شود پيشنھاد عزل نامبرده به شوراي  موضوع وظايف و اختيارات ھيات مديره، درخواست مي
ن تامين اجتماعي با قيد فوريت دراولين جلسه ھيات مديره مطرح گردد تا پيش از اين سازما

  . سازمان تامين اجتماعي در معرض سخره گرفتن قرار نگيرد
رونوشت اين نامه به رييس جمھور، اعضاي شوراي عالي تامين اجتماعي و اعضاي ھيات 

  . مديره سازمان تامين اجتماعي ارسال شده است
  امپايان پي

 يدهللا خسروشاھى از ميان ما رفت

از ميان )88 بھمن 15( ٢٠١٠ فوريه ٤یدهللا خسروشاھی امروز پنجشنبه   با كمال تاسف رفيق 
يه سکته مغزى کرده بود دیروز بعد از ظھر وضعيت جسمانی ر فو٢يدهللا كه در تاريخ . ما رفت

یش به اعضای خانواده و در بيمارستان رو به وخامت گذاشت و متخصصان بعد از آزما اش 
دوستانى که در بيمارستان حضور داشتند اطالع دادند كه او برای دومين بار دچار سکته مغزی 

  . صبح امروز درگذشت٥رفيق يدهللا ساعت . شده است

يدهللا خسروشاھى يكى از فعالين و رھبران شناخته شده و زحمتكش جنبش كارگرى ايران 
گرى خود سالھاى زيادى را در زندانھاى رژيم سلطنتى و جمھورى بود كه بخاطر فعاليتھاى كار

وى از جمله نمايندگان كارگران صنعت نفت ايران و شوراھاى كاركنان صنايع . اسالمى گذرانيد
نفت بود كه بدنبال سركوب شوراھا و تشكالت مستقل كارگران نفت توسط جمھورى اسالمى 

ر به ترك ايران گردید اما لحظه ای از تالش در و سپرى كردن سالھاى ديگرى در زندان مجبو
  . جھت حمايت از جنبش كارگرى ايران دست برنداشت

رفيق يدهللا در طی ده سال گذشته ھمكار نزديك و بسيار فعال کارزار اتحاد بين المللى در 
حمایت از کارگران ایران بود و تا آخرين لحظات زندگى خود مشغول فعاليت كارگرى و جلب 

 .ستگى كارگرى براى طبقه كارگر ايران بودھمب

جايش در ميان ما و کليه فعاالن جنبش کارگری ! گرامى باد ياد عزيز يدهللا خسروشاھى 
 !بشدت خالى خواھد بود

 اتحاد بين المللی در حمایت از کارگران در ایران
  ٢٠١٠چھارم فوريه 

info@workers-iran.org  
www.etehadbinalmelali.com  

mailto:info@workers-iran.org
http://www.etehadbinalmelali.com/


پيام تسليت سندیکای واحد به خانواده محترم یداله خسروشاھی و 
 سندیکای شرکت نفت 

دیکای از اعضای سابق سن با کمال تاسف و تاثر با خبر شدیم یداله خسروشاھی یکی
دار   سالگی 68  به علت سکته مغزی درسن1388بھمن ماه  15شرکت نفت در تاریخ 
  .فانی را وداع گفت

فقدان این فعال کارگری را به  سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه
 .خانواده محترم و جامعه کارگری تسليت عرض می نماید

 یادش گرامی و پر رھرو باد

  اتوبو سرانی تھران وحومه ارگران شرکت واحدسندیکای ک

  1388بھمن 

   "ید از ميان ما رفت"
  ! خبر چه ساده می آید

یدهللا چه خوب و خوش و چه سخت زندگی کرد نمی ! چه سخت می آئيم و چه ساده ميرویم
دانيم در آخرین لحظات آرزوی کدامين دیدارھا را داشته است نمی دانيم به جز خانواده، دل 

اش می خواست با چه کسانی آخرین حرف ھایش را بزند نمی دانيم دم دمای آخر چه 
چيزھائی وجودش را به خود مشغول داشته است، کاشکی می شد که بدانيم خسروشاھی 
این فرزند رنج و کار این فعال جنبش کارگری ـ سندیکائی و سوسياليستی ایران که سال ھای 

ف سامانيابی مبارزات کارگری کرد در آخرین لحظات با دیدار درازی از زندگی شيرین خود را وق
  .آرام تر از ميان ما می رفت) کارگران و ھمکاران اش(کدامين یاران 

  مگر می شود ما دیگر یدو را در ھيچ جلسه ای ھيچ آکسيونی ھيچ اعتراضی نبينيم؟
  آیا امکان دارد یاران یدوی عزیز دیگر نتوانند او را ببينند؟ 

یدوی عزیز ھميشه در مبارزات کارگری جلو خواھد افتاد او ما را تنھا نمی ! طور نيستنه این
گذارد نه یدهللا خودِ خودِ مبارزه است او تا ھميشه ھمراه فروشندگان نيروی کار ھمراه کارگران 

  :نگاه کنيد به قطعه ای از نامه اش! در ھمه ی عرصه ھا حضور خواھد داشت
معدنچيان سراسر انگليس با زن و بچه ھا به لندن آمده و ...  ٢١/١٠/٩٢امروز"       

  راھمپيمائی
   سال که از عمرم می گذرد، امروز واقعًا۵٠پس از . ...  با شکوھی را بر گزارکردند      
   عظمت طبقه ی کارگر را با چشمان خودم دیدم تا کنون اینھمه کارگر با این ھمه وسعت      
   ایران وسعت مردم بی سابقه ۵٧ن ھا و تظاھرات ندیده بودم، در انقالب  و مصمم در خيابا      
  در جلو ...  بود ولی در یک تظاھرات که تنھا کارگران به این وسعت باشند من شاھد نبودم      
  در باالی پرچم اسم معدن و شھر آن و در وسط آن یکی ...  ھر صف پرچم یک معدن       
حداقل . ... نوشته شده" کارگران جھان متحد شوید " و ...  ھرمعدن از رھبران برجسته      
٢٠٠   
تظاھرات با شکوه و عظيمی بود جای تو خالی، من که برای مدتی شارژ ...  ھزار نفر      

  شدم 
  . ..." و احساس قدرت عجيبی در من بوجود آمده است      

ی حرف می زند و چگونه شارژ و می بينيد یدوی نيرو بخش از مبارزات ھمکاران اش با شعف
یدو گرایش . احساس قدرت می کند؟ به این خاطر که او خود ِ خود ِ مبارزه ی کارگری است

معينی است در جنبش کارگری و نمی توانست خارج از مبارزات کارگری جایگاھی برای 
شت و خودش پيدا کند بھمين خاطر در سازمان سياسی ھم دوام نياورد و به اصل خویش بازگ

  !با حوصله ای بی پایان در این جھت کار کرد و زحمت کشيد
  !یدو جان تا زنده ھستيم ھمراه ما خواھی بود

  شورای ھمبستگی کارگری فرانکفورت
  مجيد خرمی
  کيومرث عزتی
  مينو ميرانی
  نادر خليلی
  قاسم لطيف
  بھروز بزرگی



به   در گذشت نابھنگام یدهللا خسرو شاھی را كارگران ايران خودرو
 طبقه كارگر تسلئيت مي گويند

 دوستان وھمكاران گرامي

كارگر مبارزي كه سالھا در سنگر مبارزه براي  باكمال تاسف باخبر شديم یدهللا خسروشاھی
  . از ميان ما رفت   بھمن15نكرد امروز پنجشنبه  رھائي كارگران از ھيچ كوششي فروگزار

 وزندان و شالق ھر دو  مايه داري تازيانهسر  كه در راه مبارزه با ستم  خسروشاھي كارگري
ھرگز سنگر مبارزه را ترك نكر وتا آخرين لحظه عمر  رژيم سرمايه داري رابرتن خود احساس كرد

  كرد براي رھائي كارگران مبارزه

از پيگيرترین مبارزان جنبش کارگری ایران بود  یدهللا یکی از مدافعان برجسته حقوق کارگران و
  .  آرمان ھای طبقه کارگر ایران تالش کرد برای تحقق   وبيش از چھار دھه وجود   با تمامی که

 در راه رھائي طبقه  تالش ھاي اين انسان بزرگ  به ما كارگران ايران خودرو ضمن ارج نھادن
رفقایش و جنبش کارگری ایران تسليت می گوپيم و خود   او را به خانواده ،   در گذاشت كارگر 

شريف ومبارز وحامي خستگي ناپذير كارگران شریک می  ست دادن اين انسانرا در غم از د
   . دانيم

 داریم یادش را گرامی می

  خودرو جمعي از كارگران ايران

با کمال تاسف خبر درگذشت یدهللا خسروشاھی را شنيدیم و بسيار 
  متاسف شدیم

  .دانی از آرزوھای دیرینه برای جنبش کارگری ایران از ميان ما رفتبا چم

  .یدهللا خسروشاھی از فعالين جنبش کارگری و یار زحمتکشان و کارگران ایران از ميان رفت

بار سنگين و پرمشقت و زجر زندان ھای رژیم شاه و جمھوری اسالمی را بر دوش داشت و از 
  .ميان ما رفت

با کارگران ایران یاد یدهللا خسروشاھی را گرامی می داریم و تاسف ما نھادھای ھمبستگی 
عميق خود را در از دست دادن یدهللا را به دوستانش و بویژه خانواده محترم او تسليت عرض 

  .می کنيم

  خانه ای که دوست در آن نيست،

  مان را به نگاه یارانش می آویزیمنگاه

   بردچه صدایی ما را به مالقات ھمسایه خواھد

  و

  چه کلماتی ما را

  در انتظار پر قوت بھار به پيوند خواھند کشيد؟

  .یادش گرامی باد

  نھادھای ھمبستگی با کارگران ایران

http://khodrokar.blogfa.com/


  proletarianunite@gmail.com  استراليا-كميته ھمبستگى با جنبش كارگرى ايران

   cdkargari@gmail.com  نروژ–دفاع از کارگران ایران کميته 

   sstiran@yahoo.fr  فرانسه–ھمبستگی سوسياليستی با کارگران ایران 

   kanoonhf_2007@yahoo.de نکفورت و حومه فرا–کانون ھمبستگی با کارگران ایران 

   kanon.hannover@yahoo.de  ھانوفر–کانون ھمبستگی با جنبش کارگری ایران 

   isask@comhem.se ئدکميته ھمبستگی کارگران ایران و سو

   kanounhambastegi@gmail.com  گوتنبرگ–کانون ھمبستگی با کارگران ایران 

   ankjch@yahoo.co.uk انجمن کارگری جمال چراغ ویسی

   iranwsn@fastmail.fm شبکه ھمبستگی کارگری

   leftalliance@yahoo.com اتحاد چپ ایرانيان واشنگتن

  toronto_committee@yahoo.ca ه حمايت از کارگران ايران تورنتو کاناداکميت

  دعوت به مراسم بزرگداشت یداله خسروشاھی در ھانوفر

   زین زھر،سمومی که گذشت از سر باغگرچه

  سرخ گل ھای بھاری ھمه بيھوشانند

  ر خونين تو، ای روح بھاباز در مقدم

  بيشه در بيشه درختان، ھمه آغوشانند

  ما ھمگان را به برگزاری مراسم گرامی داشت یداله خسرو شاھی دعوت می کنيم

    19ه ساعت  فوری26:زمان

  Freizeitheim Linden: مکان

WindheimStraße 4      30451Hannove     

. رودخانه ای توفنده و زالل از حرکت بازماند) 1388 بھمن 15 (2010 فوریه 4بامداد پنج شنبه 
قلب پرتپش یداله خسروشاھی، از فعالين برجسته و یار دیرینه جنبش کارگری از حرکت باز 

  .ایستاد

یداله خسروشاھی از کارگران نفت و دبير سندیکای کارگران پاالیشگاه تھران در اوایل دھه  
ایت اعتصابات صنعت نفت در دوره انقالب او نقش بسزایی در سازماندھی و ھد.  بود1350

در مجموع شش سال .  داشت و عضو فعال شورای سراسری کارکنان شرکت نفت بود57
در زندان ھای رژیم ھای سلطنتی و جمھوری اسالمی گذراند و تحت شکنجه و آزار قرار 

یر و پيگير پس از خروج از ایران نيز تا آخرین روزھای زندگی به گونه ای خستگی ناپذ. گرفت
در جھت تقویت تشکل ھای مستقل کارگری و جلب حمایت بين المللی از مبارزات کارگران 

 .ایران فعاليت می کرد

خبر مرگ ناگھانی او موج گسترده ای از تاثر و ھمدردی در ميان شخصيت ھا و گروه ھای 
ر خارج از ایران سياسی، فعالين کارگری، اتحادیه ھا، دوستان و یاران او چه در داخل و چه د
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این ھم زبانی گرایشات گوناگون و حتی متناقض نشانگر احترامی است که در دل . برانگيخت
با درگذشت یداله نه فقط جنبش کارگری، بلکه کل جنبش آزادی . ھمگان کاشته بود

ما ھمگان را به .خواھانه و سوسياليستی ایران یاری صميمی و دلسوز را از دست داد
  .  این انسان سترگ دعوت می کنيمشرکت در مراسم

 یداله خسروشاھی، بازگویی خاطراتی از   معرفی زندگی نامه و دیدگاه   :محتوای مراسم
  ، دکلمه شعر، عکس ھایی از یداله، موسيقی زنده و هللاو، نمایش فيلمی از ید

 کميته برگزاری بزرگداشت یداله خسروشاھی

 :یر تماس بگيریدبرای اطالع بيشتر می توانيد با تلفن ھای ز

:  پيمان                          015203235448:  علی                    017681070443: حسين
017624311486  

دليل عدم دريافت حقوق تجمع  کارگران شرکت کندلوس تنکابن به
  كردند

از کارگران  تن 40بيش از :  آمده است 1388 – بھمن – 15 ایلنادر تاریخ  به نوشته خبرگزاری 
شرکت کندلوس تنکابن در اعتراض به وضعيت نامناسب خود در مقابل فرمانداری این شھر 

  . دست به تجمع زدند
ھای بيمه، و  به گزارش ايلنا، عدم دریافت حقوق از چھار ماه پيش تاکنون، عدم تمدید دفترچه

  . اضی بوده استھای بی سرانجام مدیریت اين شرکت از مھمترین علل این تجمع اعتر وعده
فرمانداری برای حل : باره به خبرنگار ايلنا گفت یکی از مسئولين فرمانداری تنکابن در این

دليل عدم ھمکاری  مشکالت کارگران این شرکت جلسات گوناگونی را برگزار کرده، اما به
  . ای در بر نداشت مدیریت شرکت این جلسات نتيجه

يات از چندی پيش از صدور توليدات به خارج از کشور دليل عدم پرداخت مال شرکت کندلوس به
ھای توليد مواد لبنی در تنکابن است که بيش از  ترین شرکت کندلوس یکی از بزرگ. منع شد

  . کند ھشت سال است در این منطقه فعاليت می
   پايان پيام

  : رئيس كانون شوراھاي استان تھران: ايلنا
  پرداخت خواھيم 89ھفته آينده به موضوع مزد 

 ھفته آينده نشست  :  آمده است 1388 – بھمن – 15 ایلنادر تاریخ  به نوشته خبرگزاری  
 89ماھانه كانون شوراھاي اسالمي كار استان تھران با ھويت برسري دستمزدھاي سال 

  . شود در محل كارخانه كارتن ايران واقع در جاده ديم كرج برگزار مي
يس كانون شوراھاي اسالمي كار استان تھران با اعالم اين به گزارش ايلنا ناصر برھاني رئ

با توجه به نقش كليدي كانون استان تھران از مسووالن و ارشد وزارت كار نيز : مطلب گفت
  . براي شركت در اين جلسه دعوت كرده ايم

اين فعال كارگر بيشتر از كارگران تھراني خواسته بود تا در خصوص موضوع دستمزدھاي 
  . پيشنھادھاي خود را به اين كانون استاني ارجاع دھند 88سال 

وي سه ھفته پيش در حاشيه جلسه كانون شوراھاي اسالمي كار محور شرق استان 
تھران كه دركارخانه اكباتان برگزارشد اعالم كرده بود كه با توجه به وضع اقتصادي كنوني، 

سيت بيشتري برخوردار ھاي گذشته از حسا  نسبت به سال89ھاي سال  موضوع دستمزد
  . است

برھاني با بيان اينكه جلسه ھفته آينده كانون شوراھاي استان تھران درتعيين خود 
قرار است تا در اين جلسه كميته فرد : درخواستي كارگران بسيار حايز اھميت است گفت
  . ھاي خود را مطرح كند استان تھران پس از بررسي نظر كارگران ديدگاه

امسال موضوع دستمزدھا براي كارگران بسيار حائز اھميت : ري تاكيد كرداين فعال كارگ
است و به ھمين دليل نمانيدگان كارگري شركت كننده در جلسه تعيين مزدھا حق ندارند 

  . حتي يك لایر از مزد درخواستي كارگران عدول كنند
  پايان پيام

  : يك فعال كارگري
   خط فقر مالك تعيين مزد نيست

به اعتقاد يك فعال :  آمده است1388 – بھمن – 15 ایلنادر تاریخ  خبرگزاری  به نوشته 
كارگري نبايد به جاي سبد ھزينه خانوار، مالك تعيين دستمزد كارگران را خط فقر قرار داد؛ 

  . زيرا خط فقر مالك تعيين مزد نيست



مطابق قانون كار : ودجعفر عظيم زاده از اتحاديه آزاد كارگران ايران در گفت وگو با ايلنا افز
  . سبد خانوار مالك تعيين دستمزد كارگران است

خط فقر به معناي رفع : وي با بيان اينكه ميان خط فقر و سبد خانوار تفاوت است افزود
نيازھاي اوليه خوراك و پوشاك انسانھاست اما سبد ھزينه خانوار شامل ھزينه نيازھايي يك 

  . زندگي شرافتمندانه است
 كارگري با بيان اينكه ميان يك فرد محتاج و فقير با شخصي كه قادر به تامين اين فعال
حتي در برترين : ھاي اوليه زندگي خود است تفاوت بسياري وجود دارد تاكيد كرد ھزينه

  . شرايط اقتصادي نبايد دستمزد كارگران را به مبني سبد ھزينه تامين كرد
كند،  كند مي ساس اقتضا و نيازھاي روز تغيير ميبه گفته عظيم زاده سبد ھزينه خانوار برا

چنانچه درگذشت شايد زندگي معمولي و شرافتمندانه افراد بدون يخچال، تلويزيون يا  
  . شود شد اما امروز بدون اين اقالم زندگي افراد دچار اخالل مي اتومبيل سواري برطرف مي
تعيين دستمز كارگران بطور شفاف ھرچند در قانون معيارھاي : اين فعال كارگري يادآور شد

تواند باعث اجرا  اند اما مقايسه كردن دستمزدھا با خط از سوي صاحب نظران مي بيان شده
  . نشدن قانون شود

تعيين دستمزدھا بر اساس ھرگونه معياري خارج از قانون كار : عظيم زاده تاكيد كرد
  . تواند اعتراض طرفين را به دنبال داشته باشد مي
   پيامپايان

  : عضو كميسيون اقتصادي مجلس
   ھزار تومان نباشد400دستمزد كارگران كمتر از 

نماينده فالورجان در :  آمده است1388 – بھمن – 15 ایلنادر تاریخ  به نوشته خبرگزاری 
كشد نبايد فقير  مجلس شوراي اسالمي با تاكيد بر اينكه كارگري كه زحمت مي

كند   ھزار تومان نيست بنابراين كارگري كه كار مي500ز اكنون خط فقر كمتر ا: باشد،گفت
  . نبايد نصف يك آدم فقير درآمد داشته باشد

اي  سيد ناظر موسوي الرگاني درگفتگو با ايلنا با تاكيد بر اينكه دستمزد كارگران به اندازه
ھمه ساله دستمزد كارگران : شوند؛ گفت پايين است كه حتي فقير ھم محسوب نمي

 اشكال اساسي دارد اول اينكه ھمواره از حداقل خط فقر كمتر دريافت 2يابد اما  ميافزايش 
  . شود ھا گران مي كنند و دوم آنكه قبل از دريافت اولين حقوق قيمت مي

آنھايي كه حداقل دستمزد : وي با اعالم اينكه بايد حداقل دستمزد آبرومندانه باشد گفت
 درصد يك آدم فقير، 50انند كه پرداخت دستمزدي معادل د كنند آيا نمي كارگران را تعيين مي

  . كنم كارگران را تحقير مي 
نماينده فالورجان در مجلس با تاكيد بر اينكه در حال حاضر كارگران در سختي به سر 

گيرند شرمنده خود و  ناگفته پيدا ست كه كارگران با اين حقوقي كه مي: برند گفت مي
  . راين بايد ھرچه سريعتر دستمزدھا تعديل شودخانواده ھايشان ھستند بناب

ھاي اقتصادي به ھيچ وجه  موسوي الرگاني با تاكيد بر اينكه در حال حاضر وضعيت بنگاه
بسياري از كارفرمايان با مشكل كمبود نقدينگي روبه رو ھستند و : خوب نيست،گفت

رويه و ركود   واردات بياي دارند كه به دليل بسياري ديگر انبارھاي پر ازكاالي توليد شده
  . اقتصادي بازار فروش را از دست داده اند

در حال حاضر مقادير قابل توجھي آھن از : رويه آھن چيني خبر داد و گفت وي از واردات بي
رو كرده  آالت با چالش جدي روبه چين وارد شده كه اقتصاد و اشتغال كشور رادر بخش آھن

  . است
با اين : د بر اينكه ھمه مشكالت كار فرمايان را قبول داريم گفتنمايندده فالورجان با تاكي

  . توانيم از كارگر بخواھيم كه يك زندگي حداقل آبرومندانه نداشته باشد وجود نمي
به نظر :  ھزار تومان اعالم كرد گفت400وي حداقل دستمزد پيشنھادي براي سال آينده را 

  . ارگران است ھزار تومان ظلم آشكار به ك400من كمتر از 
 تا 150ھاي اقتصادي حقوق  موسوي الرگاني با تاكيد بر اينكه در حال حاضر بسياري از بنگاه

مشكل در پرداخت است و اينكه نظارتي بر : دھند،گفت  ھزار تومان به كارگران مي200
مشكالت كارگران وجود ندارد به ھمين دليل در بدترين كارگران شرايط موجود به سر 

   .برند مي
  پايان پيام

  : يس كميسيون اجتماعي مجلسرئ
  شود محصولي سركار خود حاضر نمي

كميسيون  رئيس:   آمده است1388 – بھمن – 15 ایلنادر تاریخ   به نوشته خبرگزاری :ايلتا
اي در اين كميسيون با حضور وزير رفاه  امروز بعدازظھر جلسه: اجتماعي مجلس گفت

ان تامين اجتماعي و رئيس ديوان محاسبات برگزار و وتامين اجتماعي، مديرعامل سازم
  . شود مسائل مرتبط با تامين اجتماعي در آن مطرح مي

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي را به : وگو با خبرنگار ايلنا افزود سليمان جعفرزاده درگفت
  . دادگاه معرفي خواھيم كرد



ي مقصر نيست و اساسنامه تامين كنيد ذبيح وي در پاسخ به اين سوالي كه آيا فكر نمي
مجلس معتقد است كه ذبيحي به دليل غير : اجتماعي است كه ايراد دارد، تصريح كرد

  . قانوني بودن اساسنامه تامين اجتماعي بايد ازسمت خود استعفا دھد
جمھور مبني بر   نامه الريجاني رئيس مجلس به رئيس2نماينده ماكو در مجلس با اشاره به 

رئيس مجلس از ما خواسته تا : ي بودن اساسنامه تامين اجتماعي تصريح كردغير قانون
  . تكليف اين نامه ھا را مشخص كنيم

در جلسه امروز درباره تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي، سازمان : جعفرزاده گفت
  . گيري خواھد شد ھاي تابعه راي بازنشستگي كشوري و شركت
خبرھا حاكي از اين است صادق محصولي : لس تصريح كردرئيس كميسيون اجتماعي مج

 روز 5وزير رفاه وتامين اجتماعي در اعتراض به مسائل مربوط به سازمان تامين اجتماعي 
شود و قھر كرده است كه اين موضوع شايد منجر به استعفاي  است كه سركار حاضر نمي

  . وي شود
جمھور و  شود مشايي، رئيس دفتر رئيس او در پاسخ به اين سوال كه آيا اينكه گفته مي

از اين مساله : كنند صحت دارد، افزود جمھور از ذبيحي حمايت مي رحيمي، معاون اول رئيس
  . اطالعي ندارم

  پايان پيام
  جعفرزاده به ايلنا خبر داد 

  محصولي به مجلس ھم نيامد
كميسيون  رئيس: ست آمده ا1388 – بھمن – 16 ایلنادر تاریخ  به نوشته خبرگزاری : ايلنا

درجلسه ديروز اين كميسيون طرح تحقيق و تفحص : اجتماعي شوراي اسالمي تصريح كرد
  . از سازمان تامين اجتماعي راي آورد

كميسيون اجتماعي مجلس تصويب كرد : وگو با خبرنگار ايلنا افزود سليمان جعفرزاده درگفت
ديرعامل سازمان تامين اجتماعي نامه داخلي مجلس، تخلفات م  آيين233كه براساس ماده 

  . به دادگاه ارسال مي شود
مسووالن ديوان محاسبات كه در جلسه ديروز حضور داشتند : نماينده ماكو در مجلس گفت

  . تخلفات مالي و غيرقانوني بودن اساسنامه سازمان تامين اجتماعي را تاييد كردند
اجتماعي توسط ديوان محاسبات و جعفرزاده تاييد تخلفات صورت گرفته در سازمان تامين 

ھاي  را بيانگر نگراني شديد مجلس و بررسي) كميسيون اجتماعي(كميسيون تخصصي 
  . دقيق عنوان كرد

صورتجلسه ديروز براي امضاي نھايي رئيس : رئيس كميسيون اجتماعي مجلس بيان كرد
گاه ارسال شود تا پرونده مديرعامل سازمان تامين اجتماعي به داد مجلس فرستاده مي

  . شود
در جلسه ديروز مسووالن ديوان محاسبات حضور داشتند و محصولي، وزير : جعفرزاده گفت

رفاه و ذبيحي، مديرعامل سازمان تامين اجتماعي به مجلس نيامدند و فقط اعتمادزاده، 
  . مديره سازمان تامين اجتماعي در جلسه حضور داشت رئيس ھيات

 از مديرعامل سازمان تامين اجتماعي حرفي براي گفتن اعتمادزاده در دفاع: او افزود
  . نداشت كه اين بيانگر تاييد تخلفات ذبيحي است

جعفرزاده در پاسخ به اين سوال كه استعفاي محصولي جدي است يا يك ژست تبليغاتي 
اگر دولت به قانون تمكين كند و ھمانگونه كه محصولي قول داده بود : است، خاطرنشان كرد

ھاي تابعه وزارت رفاه را اصالح و ابالغ كند وي ماندگار خواھد شد اما اگر  ه سازماناساسنام
  . اين كار نشود احتمال استعفاي محصولي جدي خواھد شد

 جلسه ھيات دولت ھم شركت نكرده 2به گزارش ايلنا، گفته مي شود كه محصولي در 
رگزار شده نيز شركت وحتي دركارگروه مسكن دولت كه به رياست محمود احمدي نژاد ب

نكرده است كه اين موارد مي تواند موضوع استعفاي وزير رفاه و تامين اجتماعي را قوت 
  .بخشد

  : مسوول كميته مزد استان تھران
  شود ھا تا بھمن مشخص مي شاخص ھزينه
رئيس كميته مزد كانون :  آمده است1388 – بھمن – 16 ایلنادر تاریخ  به نوشته خبرگزاری 

احتمال قوي تا بھمن ماه در خصوص مبلغ مزد : ي اسالمي كار استان تھران گفتشوراھا
  . رسيم  به جمع بندي مي89سال 

اكبر عيوضي در گفت و گو با ايلنا، گفت كه در حال حاضر تشكل متبوعش درحال جمع آوري 
  . ھاي ھزينه كاالھاي ضروري در استان تھران است شاخص

 گانه شوراھاي اسالمي كار استان تھران 10حورھاي به گفته عيوضي به ھمين اساس م
  . به جمع آوري اقدام ضروري مشغول ھستند

ھاي سبد ھزينه را در  عالوه بر اين، كانون استان تھران در نظر دارد تا مشخص: وي افزود
  . سراسر كشور جمع آوري كند

 با ھدف به گفته مسوول شوراي اسالمي كار مجور شرق استان تھران اين جمع آوري



  . شود تعيين تقريبي بھاي سبد ھزينه خانوار در تھران و سراسر كشور انجام مي
وي با بيان اينكه به احتمال قوي تكليف سبد ھزينه خانوار تھران و ساير استانھا تا بھمن ماه 

اين اقدام در جھت كمك به نمايندگان كارگري كه در جلسات تعيين : شود گفت مشخص مي
  . گيرد كنند؛ صورت مي اي عالي كار شركت مي شور9مزد سال 

 به دليل وضعيت اقتصادي كنوني براي 88موضوع دستمزدھاي سال : عيوضي يادآور شد
  . كارگران بسيار حايز اھميت است

  پايان پيام
  / صبح امروز اتفاق افتاد

  صدر  كارگر متروي ايستگاه پل600تاخير شش ماھه دستمزد علت تجمع 
 – 500صبح امروز حدود :  آمده است1388 – بھمن – 16 ایلنادر تاریخ  ری به نوشته خبرگزا

صدر تجمع كرده و   تن از كارگران مشغول به كار در ايستگاه در دست احداث متروي پل600
  . دست از كار كشيدند

نزديك به سه سال است : يكي از كارگران معترض در محل تجمع به خبرنگار ایلنا،تاكيد كرد
 نفري را تشكيل 800ارگر مترو و عالوه بر كارگران افغاني كه يك جمعيت  ك500كه 
كشند و نزديك به شش ماه ھم حقوق  دھند، براي احداث اين ايستگاه زحمت مي مي

  . دريافت نكردند
ھا را در  به جاي دادن دستمزد كارگرھا، حق حساب بچه: او ھمراه با ساير معترضين افزود

  . كنند ھزينه ميھاي غير از مترو  پروژه
 يك از كارگرھا زمان امضاي قرارداد خود از متن قرارداد خبر ندارند و  ھيچ: اين كارگر ادامه داد

  . خوانند كارفرما با دست گذاشتن بر روي متن قرارداد، كارگر را براي امضاي قرارداد فرا مي
ز كه جز دريافت مجوز به گزارش خبرنگار ايلنا عبداللھي سرپرست كارگاه ايستگاه پل صدر ني

گويند نيست و  طور كه كارگرھا مي آن: از متروي تھران تمايلي به مصاحبه نداشت، گفت
  . شود نھايت سه ماه از تعويق حقوق آنھا سپري مي

  . شود تا پايان ھفته مشكل آنھا حل مي: او افزود
  پايان پيام

  : عضو كميسيون عمران مجلس
  قتصادي كشور ندارد دستمزد كارگران ربطي به اوضاع ا

نماينده خمين در مجلس :  آمده است1388 – بھمن – 16 ایلنادر تاریخ  به نوشته خبرگزاری 
كند بايد حقوقي دريافت كنند كه  شوراي اسالمي با تاكيد بر اينكه كارگري كه كار مي

ضاع به كارگر ربطي ندارد كه او: اش را تامين كند گفت ھاي زندگي خود و خانواده  ھزينه
اقتصادي كشور چگونه است و كارفرما توان پرداخت حقوق و مزاياي كارگر را دارد يا ندارد 

اش دريافت  ھاي خود و خانواده كند حقوق پاسخگوي ھزينه بلكه بايد در قبال كاري كه مي
  . كنند

محمد حسين مقيمي با تاكيد بر اينكه دستمزد دريافتي كارگران بايد تابع : به گزارش ايلنا
اگر قيمت كاالھاي و خدمات در : شرايط روز و اوضاع اقتصادي جاري كشور باشد گفت

ھا  توان تاوان گراني قيمت كشور باالست بايد حقوق و دستمزد كارگران نيز باال باشد و نمي
  . ترين اقشار جامعه يعني كارگران مطالبه كرد را از ضعيف

ھاي اقتصادي كشور   توليد و ديگر فعاليتوي با اعالم اينكه درآمدھاي جاري كشور ناشي از
توانيم انتظار داشته باشيم كه درآمد جاري كشور باال باشد اما كارگران  نمي: است گفت

  . ھا را بگيرند و در محروميت باشند حداقل
كنيم كارفرمايان توان پرداخت دستمزد  عضو كميسيون عمران در پاسخ به اينكه گمان مي

به كارگران چه ربطي دارد كه كارفرما توان پرداخت دارد : ته باشند گفتباالي كارگران را داش
  . يا ندارد، پاسخ اين سئوال را بايد مسووالن و دولت بدھد

ھاي اقتصادي يا شكوفايي كشور تابع سياستگذاري ھاي دولت و  وي با اعالم اينكه بحران
ھاي مسووالن را  ريكجاي دنيا رسم بر اين است كه تاوان سياستگذا: مجلس است گفت

  . ترين فرد جامعه يعني كارگران بپردازند ضعيف
مقيمي با تاكيد بر اينكه اگر كارفرمايان بازار فروشي ندارند و به عبارت بھتر دخل و 

چه : شود مشكالت خودشان را با سياستگذاران در ميان بگذارند گفت خرجشان جور نمي
كيفيت چگونه و با چه مجوزي وارد  ھاي بيدھد، كاال رويه را مي كسي مجوز واردات بي

كشور مي شود، قيمت مواد اوليه چرا افزايش مي يابد و دھھا سوال ديگر وجود دارد كه 
  . پاسخ ھمگي آنھا در عملكرد دولت است

ھاي  وي با تاكيد بر اينكه يه جاي پايين نگه داشتن دستمزد كارگران بھتر است در سياست
اگر توليد مشكل دارد مشكالت را بررسي و معضالت را  : فتاقتصادي تجديد نظر شود گ

ھا، راھكارھايي را دنبال كنيم كه به افزايش توليد و  برطرف كنيم و با تجديد در سياستگذاري
  . درآمد منجر شود

مقيمي با تاكيد بر اينكه اگر توليد و فروش محصول نھايي باال برود درآمد نيز باال مي رود 
ساده حكايت از آن دارد مشكل اقتصاد را حل و حقوق كارگران را نيز يك معادله : گفت



واقعي كنيم نه آنكه به بھانه مشكل اقتصادي، قشر عظيم كارگران كشور را در محروميت 
  . قرار دھيم
  پايان پيام

  : کارگران شرکت کندلوس درگفتگو با ايلنا
  ما ضرر كرديم

کارخانه توليدی کندلوس :  آمده است1388 –من  بھ– 16 ایلنادر تاریخ  به نوشته خبرگزاری 
که زمانی از معتبرترین واحد ھای توليدی فراورده ھای لبنی در شمال کشور محسوب و 

  . شد عمده اقالم توليدی آن به خارج از کشور صادر می
در حال حاضر : تنی چند از کارگران کندلوس در مصاحبه اختصاصی با ایلنا در تنکاین گفتند

کت با یکسری مسائل و مشکالتی مواجه شده که بيش از ھر چيزی کارگران آن این شر
  . متضرر می شوند

به ادعاي كارگران از جمله این مشکالت عدم تشکل شورای اسالمی کار ، و پرداخت 
نشدن پاداش ھای ساليانه و خود داري اداره بيمه تامين اجتماعی عباس اباد از تمديد دفاتر 

  . بيمه کارگران است
ھاي  شود بدھی شرکت به سازمان تامين اجتماعي دليل تمديد نشدن دفترچه گفته مي

بيمه است بطوري که حتی در ماه ھای قبل ليست بيمه كارگران بدون واريز حق بيمه از 
  . شده است سوی کارفرما ارسال می

بدھي به  كارگر خود و 85كارخانه كندلوس به دليل تاخير چھار ماھه در پرداخت مطالبات 
سازمان تامين اجتماعي در حال حاضر یکی از واحد ھای صنعتی دارای بحران شناخته می 

  . شود 
این کارخانه در شھرک صنعتی سلمانشھر در حوزه جغرافيایی فرمانداری شھرستان عباس 
 آباد و از نظر اداره کار و امور اجتماعی در حال حاضر زیر نظر اداره کار شھرستان تنکابن قرار

  . دارد 
کارگران كه در مورد شرایط کار خود از بی مھری مدیر عامل کارخانه نسبت به خود گله 

  . اند بسيار دارند تاكنون چند بار از روي ناچاري به فرمانداري نيز مراجعه كرده
  پايان پيام

  ھا اي وزارت رفاه درھدفمندكردن يارانه نقش حاشيه
با تعيين تكليف اليحه :  آمده است1388 – بھمن – 16 ایلنادر تاریخ  به نوشته خبرگزاری 
ھا در مجلس نقش وزارت رفاه و تامين اجتماعي دراجراي اين طرح به  ھدفمند كردن يارانه

  . حداقل ممكن كاھش يافت
ھا نقش  به گزارش ايلنا، قرار بود وزارت رفاه و تامين اجتماعي در ھدفمند كردن اليحه

  . ما مجلس ديروز اين نقش را كمرنگ كردكليدي و محوري داشته باشد ا
پيش از اين در اليحه ارسالي دولت به مجلس تصريح شده بود كه سازمان ھدفمند كردن 

ھايي باشدكه اين كار به نوعي ايجاد شعب وزارت  ھا در سراسر كشور داراي شعبه يارانه
تصويب كردند كه در سراسركشور بود اما نمايندگان مجلس ديروز  رفاه و تامين اجتماعي 

ھا بدون شعبه باشد و فقط يك اداره مركزي در تھران داشته  سازمان ھدفمند كردن يارانه
  . باشد

ھا از وزارت اقتصاد و  ھمچنين دولت در تركيب مجمع عمومي سازمان ھدفمند كردن يارانه
جمھور  سريزي و نظارت راھبردي رئي دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامه

نام برده بود اما در تركيب جديد آن كه مورد تصويب مجلس قرارگرفت وزارت راه و ترابري، 
وزارت نفت، وزارت نيرو، وزارت صنايع و معادن، وزارت جھاد كشاورزي نيز به اين تركيب اضافه 

  . اند شده
وسط وزارت رفاه ھا ت نامه نحوه تشكيل سازمان ھدفمند كردن يارانه در عين حال قرار بودآيين

وزيران ارائه شود اما  و تامين اجتماعي و وزارت اقتصاد و دارايي تھيه و براي تصويب به ھيات
ھا شامل  نمايندگان مردم درخانه ملت مقرركردند كه اساسنامه سازمان ھدفمندكردن يارانه

 نظارت ريزي و اركان، وظايف و اختيارات توسط وزارت اقتصاد و دارايي و معاونت برنامه
وزيران ارائه شود كه اين موضوع  جمھورتھيه و براي تصويب به ھيات راھبردي رئيس

كاري وزارت رفاه و تامين اجتماعي دررايزني با نمايندگان مجلس  تواندبه نوعي بيانگر كم مي
  . ارزيابي شود
  پايان پيام

  : در اصفھان رخ داد
   کارگر بر اثر ريزش زمين2مرگ 

دو کارگر پيمانکار پروژه :  آمده است1388 – بھمن – 16 ایلنادر تاریخ   به نوشته خبرگزاری
آب و فاضالب ميدان عتيق اصفھان که در اثر ریزش خاک در قسمت ھایی از این پروژه در زیر 

  . آوار باقی مانده بودند، عليرغم تالش ھای صورت گرفته جان خود را از دست دادند
ان، روز گذشته قسمت ھایی از خاک منطقه حفاري دچار به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفھ



ریزش شده بود و دو تن از کارگران در زیر آوار باقی مانده بودند که تالش پرسنل آتش 
  . نشانی، شھرداری اصفھان و آبفای استان برای نجات جان این کارگران بی نتيجه ماند

  . منتشر کردشرکت آب و فاضالب استان اصفھان در این زمينه توضيحات 
كارگران اين شركت زير نظر : در توضيحات شركت آب و فاضالب استان اصفھان آمده است

ھاي  پيمانكار و در راستاي درخواست شھرداري اصفھان مبني بر ھمكاري تمامي شركت
خدماتي براي جابجايي تمامي تأسيسات موجود در ميدان عتيق مشغول جابجا كردن 

  . ب بودند كه اين اتفاق افتادکلکتور اصلی ھدايت فاضال
به گفته شركت آب و فاضالب استان اصفھان وجود الیه ھای شن در ميان الیه ھای رسی 

و بافت خاص خاک این منطقه حفاري که ریزشی و از نوع آبرفت است در بروز اين حادثه 
  . است منجر به فوت كارگران پيمانکار دخيل بوده

ھای ملي تاريخ ايران  ترين پروژه خی آن را یکی از بزرگپروژه ميدان عتيق اصفھان که بر
سبز «یا » ميدان کھنه«نامند، در یکی از ميادین مھم اصفھان یعنی ميدان عتيق که به  می

  . نيز شھرت دارد، در حال اجراست» ميدان
  پايان پيام

 : وگو با فارس عضوفراكسيون كارگري مجلس در گفت
  شود  بيكاري آنھا را موجب ميافزايش نامعقول دستمزد كارگران

 17در تاریخ » توانا«وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس  الرضا ثروتي در گفت موسي
با اشاره به تعيين حداقل دستمزد كارگران براي سال آينده، اظھار :  گفته است 88بھمن 
ز كارگر، كارفرما جانبه متشكل ا براي تعيين دستمزد كارگران بايد يك كميسيون سه: داشت

  . و نماينده دولت با ھمكاري و رضايت راجع به اين موضوع بپردازند
برند و در  ھاي اقتصادي در ركود اقتصادي به سر مي در حال حاضر بنگاه: وي ادامه داد

ھا ورشكست شده و با از بين رفتن  صورتي كه حداقل دستمزد افزايش يابد، كارخانه
  . يابد كاري افزايش مياشتغال موجود در نھايت بي

عضو كميسيون برنامه و بودجه در پاسخ به اين سوال كه كارگران معتقدند حداقل دستمزد 
ھزينه آن  ھا،  در بحث ھدفمند سازي يارانه: با تورم موجود در جامعه ھمخواني ندارد، گفت

و اين  درصد است 13شود و تورم در حال حاضر  به كارگران با توجه به تورم پرداخت مي
  . موضوع جاي نگراني ندارد

 نفره 4 ھزار توماني سبد مصرفي خانوار 430عضو فراكسيون كارگري در مورد ھزينه 
كارخانه و دولت و كارفرما بايد در شرايطي باشند كه بتوانند حقوق : كارگري، تصريح كرد

د را با ھاي خو بيشتري به كارگر بدھند و اين موضوع در حالي است كه دولت برخي شركت
  . قيمت ھر سھم معادل يك تومان واگذار كرده اما كسي براي خريد و توليد رغبت ندارد

دولت حاضر است ھر شخصي كه بتواند كارخانه را با كارگران آن نگه داشته : وي ادامه داد
و اخراج نكند با ھمه تجھيزات كامل مجاني واگذار كند اما تمايلي از سوي بخش خصوصي 

  . ھا زياد است ھاي جاري بنگاه به خاطر اينكه ھزينهوجود ندارد 
ثروتي با بيان اينكه كارگران زماني معتقد بودند كه حقوقشان با كارمندان دولت مساوي 

نمايندگان اين موضوع را قبول كردند و در حال حاضر حقوق كارمندان : باشد، خاطرنشان كرد
  .  دستمزد كارگران براساس تورم است درصدي براي سال آينده دارد در حالي كه8افزايش 

ھاي تورم، ھزينه زندگي،  به گفته عضو فراكسيون كارگري افزايش دستمزد بر اساس معيار
وري وجود نداشته  وري نيروي كار است اما زماني كه بھره توانايي پرداخت حقوق و بھره

  . رود  درصدي دستمزد ھم كار موجود از بين مي30باشد حتي با افزايش 
بايد يك كميسيون ھمه جانبه براي دستمزد تشكيل شود تا با ھمفكري، : ثروتي تصريح كرد

 .افزايش معقول دستمزد تعيين گردد

ھاي رفاه و كار فردا در صحن علني مجلس به  ادغام وزارتخانه
 رسد  تصويب مي

ادغام وزارتخانه رفاه و كار فردا در صحن علني : رئيس كميسيون اجتماعي مجلس گفت
  .شود مجلس تصويب مي

 17در تاریخ »توانا«وگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس  سليمان جعفرزاده در گفت
اي  ھاي بيمه ھاي رفاه و كار تمام صندوق در صورت ادغام وزارتخانه:  اظھار داشت88بھمن 

امور از جمله سازمان تأمين اجتماعي زير نظر وزارتخانه جديدي به نام وزارت رفاه و 
  . رود اجتماعي مي

اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي با تصويب اين ادغام به حالت قبل : وي در ادامه افزود
  . شود گردد و سازمان تأمين اجتماعي نيز از اين بالتكليفي خارج مي برمي

اين وزارتخانه داراي يكسري وظايف : وي در خصوص وظايف وزارتخانه جديد بيان داشت



  . شود توسعه اجتماعي، اشتغال و وظايف ديگر ميجديد مانند 
رئيس كميسيون اجتماعي مجلس در خصوص دادگاھي شدن علي ذبيحي، مدير عامل 

اين موضوع در كميسيون اجتماعي مجلس به تصويب : سازمان تأمين اجتماعي گفت
  . رسيده و به ھيئت رئيسه مجلس براي ارسال فرستاده شده است

لسه اين ھفته مجلس به راي گذاشته طرح مشاغل خانگي در ج
 شود مي

طرح مشاغل خانگي اين ھفته در صحن علني : عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت
مطرح، و با توجه به تصويب كليات طرح، با نظر مثبت نمايندگان جزئيات آن تصويب خواھد 

  .شد
 17 در تاریخ ،»توانا«وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس  ھادي مقدسي در گفت

با بيان اين كه رأي آوردن يك فوريت طرح مشاغل خانگي براي زودتر :  اعالم داشت88بھمن 
در جلسه اين ھفته مجلس : آمدن اين طرح به صحن علني مجلس است، اظھار داشت

  . طرح مشاغل خانگي در دستور كار براي بررسي و تصويب قرار دارد
طرح علمي و كارشناسي شده براي ايجاد اشتغال طرح مشاغل خانگي يك : وي ادامه داد

  . و مبارزه با بيكاري است
شنبه اين ھفته در  به گفته عضو كميسيون اجتماعي طرح مشاغل خانگي يكشنبه يا سه

صحن علني مطرح خواھد شد و با توجه به تصويب كليات طرح، موافقان و مخالفان در مورد 
اي مثبت مجلس و نمايندگان اين طرح تصويب كنند و در نھايت با فض جزئيات صحبت مي

  . خواھد شد
ھاي دولت و وزارت كار واموراجتماعي براي رسيدن به  طرح مشاغل خانگي يكي از برنامه
 درصد در برنامه پنجم توسعه است كه وزير كار ظرفيت 7اشتغال پايدار و تحقق نرخ بيكاري 

  . ن شغل ارزيابي كرده استايجاد اشتغال اين طرح را ساالنه بيش از يك ميليو
  ھا در دستمزد سال آينده كارگران لحاظ شود  تورم اجراي ھدفمند كردن يارانه* 

ھا بر تعيين حداقل دستمزد  نماينده مجلس ھشتم در خصوص تأثير ھدفمند كردن يارانه
 پيشنھادي دولت مبني بر توقف افزايش حقوق و 13ماده : كارگران، خاطرنشان كرد

ھا تصويب نشد، لذا با افزايش سطح زندگي و  بحث ھدفمند كردن يارانهدستمزد در 
ھا بايد با بررسي و محاسبات كارشناسي دستمزد سال آينده را متناسب با تورم  قيمت
  . ھا تعيين نمود بيني شده در ھدفمند كردن يارانه پيش

ھا و  يارانهمسلما با توجه به قانون ھدفمند كردن : عضو كميسيون اجتماعي تصريح كرد
ھا و تأثير آن در معيشت  اعتبار آن در اليحه بودجه، به خاطر واقعي شدن سطح قيمت

  . مردم، دستمزد بايد براساس تورم سال آينده تعيين شود
ھا، با خواسته مجلس  به گفته مقدسي، رقم پيشنھادي دولت در بحث ھدفمند كردن يارانه

آيد كه نحوه پرداخت  مورد دستمزد به وجود ميتفاوت دارد كه با اين موضوع دو حالت در 
  . يارانه و تورم انتظاري آن متفاوت است

دولت و مجلس مصمم ھستند كه وضعيت اقتصادي جديد كه حركت به سمت : وي افزود
پذير تحميل نكند و در صورت بروز مشكل  تحول اقتصادي است بار اضافه به اقشار آسيب

شامل پرداخت نقدي و تنظيم حقوق و دستمزد است پيشاپيش سيستم جبران آن را كه 
  .لحاظ شود

  : مدير كل كار و امور اجتماعي استان كرمانشاه
شركتھاي خدماتي بايستي حقوق و مزاياي كارگران خود را به 

  پرداخت كنند موقع

مدير كل كار و امور اجتماعي  :  آمده است 88 بھمن 17به گزارش خبرگزاری فارس در تاریخ 
: خدماتي استان كرمانشاه گفت   كرمانشاه در جمع مديران عامل شركت ھاياستان

به موقع و كامل و شفاف  شركتھاي خدماتي بايستي حقوق و مزاياي كارگران خود را
خدماتي اظھار داشت  سھراب برانديشه در خصوص نحوه عملكرد شركتھاي. پرداخت كنند 

برخي از شركت در  جامعه معرفي نمايند واين شركتھا نتوانسته اند خود را بخوبي به : 
تمايل مديران دولتي و  پرداخت حقوق و مزايا به نيروھاي خود بدرستي عمل نكرده اند لذا
برانديشه از . است  خصوصي در بكارگيري نيروھا از طريق اين شركتھا كاھش پيدا كرده

تا شركت ھاي  مدير عامل و اعضاي ھيئت مديره انجمن صنفي شركتھاي خدماتي خواست
باال را به اين  خدماتي را مورد ارزيابي و رتبه بندي قرار دھند و شركتھاي حايز رتبه ھاي

شدن پيش  اداره كل معرفي نمايند و بھتر است كه اين شركت ھا نيز به سمت تخصصي
عامل اين  وي برگزاري كالسھاي آموزشي در رابطه با قوانين كار را براي مديران. روند 



اجتماعي نيز  در اين راستا اداره كار و امور:  ضروري و مفيد خواند و گفت شركت ھا
جلسه  در ادامه. ھمكاري الزم را با انجمن صنفي شركتھاي خدماتي خواھند داشت 

 مرادي مدير عامل انجمن صنفي شركت ھاي خدماتي استان نيز ضمن ارايه گزارش كاملي
 من داراي سايت اينترنتي بوده و اكثر خدماتاين انج: از نحوه فعاليت اين شركتھا گفت 

 گفتني است مديران عامل شركتھاي خدماتي. خود را بصورت الكترونيكي ارايه مي دھيم 
 روز در سالن ٢بمنظور شركت در كالسھاي آموزشي قوانين و مقررات كار به مدت 

  اداره كل كار و امور اجتماعي گردھم آمده اند اجتماعات

 بيکاری ازمان جھانی کار و آمارس:کميته ھماھنگی

دروغ پردازی، وارونه نمایی و جعل واقعيت برای دفاع از نظام بردگی مزدی فقط به صورت 
بسياری اوقات ایراد، انتقاد و حتی مخالف . مدح و ثنای این نظام خود را نشان نمی دھد

 . می کندنمایی بسيار بيش از ستایش و مداحی به حفظ پایه ھای قدرت سرمایه خدمت 

سازمان جھانی کار . تاریخ سرمایه داری در بند بند خود گواه صادق و گویای این نکته است 
)ILO (  نھادی است که توسط قطب ھای مسلط و فرمانفرمای بين المللی سرمایه به

وجود آمده است تا به سھم خود، در کنار نھادھا، مراکز و ساز و کارھای دیگر برای تحميل 
 ستيزی، جنگ افروزی و انسان کشی نظام سرمایه داری بر طبقه کارگر توحش، حقوق

با این ھمه، رسالت ویژه سردمدارانش آن است که این نقش ھا و . جھانی تالش کند
ایرادگيری ھای اصالح . مأموریت ھا را در لباس کار و زیر نام سازمان کار به بوته اجراگذارند

کار مشروط به این که ھيچ دیناری از سود سرمایه در طلبانه در قلمرو خرید و فروش نيروی 
ھيچ کجا نکاھد، انتقاد نيم بند از برخی عملکردھای این یا آن دولت منوط به این که حتی 
ھمين خرده گيری ھای تصنعی نيز پاسخگوی نيازھای مبرم قطب مسلط سرمایه جھانی 

فقط و فقط با این ھدف که باشد، انتشار برخی گزارش ھا و آمارھا از مشکالت کارگران 
دنيای گرسنگی، ستم کشی، تشدید استثمار و سيه روزی تحميل شده بر طبقه کارگر 
بين المللی توسط نظام سرمایه داری را از نظرھا مخفی سازد و نوع این کارھا از جمله 

گزارش اخير این سازمان در مورد . اموری است که بر دوش این نھاد گذاشته شده است
 در سطح جھانی در طول سال جاری ميالدی نيز دقيقاً یکی از ھمين مأموریت بيکاری
ارقام این گزارش از بيخ و بن دروغين، فریب کارانه و عوام فریبانه را پایين تر با ھم . ھاست

مرور می کنيم، اما پيش از آن باید ولو بسيار گذرا به طول و عرض واقعی معضل بيکاری در 
  .مبيندازی دنيا نگاھی 

واقعيت این است که آمار بيکاران جویای کار دنيا در ھمين لحظه حاضر بيش از یک ميليارد 
فقط در آسيا، آفریقا و آمریکای التين بخش غالب زنان یا به بيان دیگر عظيم ترین . نفر است

فقط در جامعه . بخش نيمی از کل جمعيت سه قاره جھان در بيکاری کامل به سر می برند
ميليون زن زیر نام خانه دار به رغم روزانه کار دو شيفتی بيکار مطلق ھستند، 13د ایران حدو

در ھمين جامعه، ھر انسان در . دستمزدی دریافت نمی کنند زیرا در قبال کار خویش ھيچ 
سنين کار و جویای اشتغال که در ھر ھفته فقط یک ساعت کار کند و مزد بگيرد شاغل 

در ھمين جھنم سرمایه !! ھرست بيکاران حذف می شودمحسوب می شود و نام وی از ف
کار ثبت نام نکند شاغل به  داری ایران ھر کارگر بيکاری که مدام زیر نام بيکار در اداره 

اگر ھمه این مؤلفه ھا را در نظر بگيریم خواھيم دید که رقم واقعی بيکاران !! حساب می آید
. ل سراغ آمارھای دولتی و جھانی برویمحا.  ميليون باشد20جامعه نمی تواند کمتر از 

 ميليون نفر گزارش نکرده 3دولت سرمایه داری ایران در ھيچ کجا آمار بيکاران را بيش از 
صندوق بين المللی پول، سازمان . آمار واقعی است% 15است و این رقم به تقریب فقط 

کارگری، سازمان جھانی کار، بانک جھانی، کنفدراسيون بين المللی اتحادیه ھای آزاد 
جھانی تجارت و تمامی مراجع و مراکز بين المللی سرمایه داری ھم عين ھمين آمار دولت 

آنچه در مورد ایران . احمدی نژاد را مالک قرار می دھند و در ھر رسانه ای منتشر می کنند
وضع . گفتيم حداقل در مورد کل سه قاره آفریقا، آمریکای التين و آسيا صدق می کند

رگيری چه بسا در پاره ای از کشورھای این سه قاره از دولت اسالمی سرمایه داری آما
حال پس از بيان این واقعيت ھا، به گزارش سازمان جھانی کار در مورد . ایران ھم بدتر باشد

  .رقم بيکاری در شرایط کنونی جھان بردگی مزدی بازگردیم

 به گونه ای است که اشاره کردیم، در روزھایی که وضع اشتغال در عظيم ترین بخش جھان
را پشت % 10 مدت ھا است رقم  در دل موقعيتی که نرخ رسمی بيکاری حتی در قاره اروپا

سر نھاده است، در زمانی که حتی دولتمردان اروپایی اعتراف می کنند که رقم واقعی 
ست، آری در بيکاری در این قاره با محاسبه بيکاری ھای پنھان حدود دو برابر نرخ رسمی ا

 سازمان جھانی کار به صدا در می آید که چه  »نگرانی«بطن چنين اوضاعی یکباره شيپور 



دو سال پيش از این، !!  ميليون نفر رسيده است212نشسته اید که شمار بيکاران جھان به 
 ميليون انسان شاغل را 100ھنگامی که ھنوز طغيان جدید موج بحران سرمایه داری حدود 

در این گزارش .  باالی یک ميليارد نفر بود ه بود، جمعيت بيکار جھان سرمایه داریدرو نکرد
ھمه ارقام مربوط به بيکاری توده ھای کارگر جھان و عوارض این بيکاری ھا بسی کمتر از 

گزارش % 4ميزان بيکاری کشورھای شرق آسيا حدود . آنچه ھست نشان داده شده است
گ ترین غول صنعتی این منطقه و دومين قدرت اقتصادی شده و این در حالی است که بزر

دنيای سرمایه داری یعنی چين با نرخ رشدی که در سراسر جھان بی ھمتا بوده است رقم 
 درصد اعالم کرده 10بيکاری آشکار و رسمی خود را حتی بر اساس آمارھای دولتی قریب 

اما .  درصد ناليده است27ی باالی در قاره آفریقا، کشور آفریقای جنوبی بارھا از بيکار. است
 تا ھر کجا که ميل داشته اند  سران سازمان جھانی کار بسيار سخاوتمندانه این رقم را

   .جذر گرفته اند

 از توسعه اشکال نامطمئن اشتغال سخن به ميان آمده است و ميزان آن ILOدر گزارش 
مقوله اشتغال دارای . استاین رقم دروغ محض .  ميليارد نفر برآورد شده است5/1حدود 

ًتضمين در بسياری از جوامع جھان در وسيع ترین سطح عمال به بایگانی تاریخ سپرده شده 
 سال است که استخدام رسمی یا اشتغال دارای 30در جھنم سرمایه داری ایران، . است

ی حداقل تضمين از دستور کار سرمایه خارج شده و اشکال گوناگون استثمار ماورای افراط
ًاین وضع اصال خاص جوامعی مانند . نيروی کار بدون ھيچ تضمين جای آن را گرفته است

ایران، چين، آمریکای التين و شرق آسيا یا قاره آفریقا، روسيه و اروپای شرقی نيست بلکه 
حتی در اروپای غربی نيز منوال کار ھمه سرمایه داران و دولت ھای سرمایه داری شده 

 ميليون برای شمار بيکاران 212ھمان اندازه دروغين است که رقم این آمار به . است
در ھمين سند جمعيت شاغالن زیر خط فقر در   ILO. غيرواقعی و گمراه کننده است

رقمی که نه فقط دروغ محض است !!  ميليون گزارش کرده است215سراسر جھان را فقط 
قر اعالم شده از سوی سازمان ًاوال خط ف. بلکه شاھکاری در روند دروغ پردازی ھا است

 به عنوان جزئی از این نھاد، از بيخ و بن جعلی، واھی و آکنده از وارونه ILOملل و طبعاً 
بر پایه معيارھای اعالم شده سازمان مذکور ھر . پردازی به نفع نظام بردگی مزدی است

حاسبه درست در و این م!! کارگری که درآمد روزانه اش از یک دالر بيشتر باشد فقير نيست
اوضاعی توسط عوامل سرمایه در بوق و کرنا فریاد می شود که رقم یاد شده حتی در 

فقيرترین کشورھای آفریقایی ھم کفاف اجاره بھای سرپناه یک خانواده کارگری را نمی 
 از ميان جمعيت چندین ميلياردی بردگان مزدی دنيا شمار کارگرانی که واقعاً  ثانيًا. دھد

  .الب فقر نباشند مطلقاً رقم محسوسی نيستاسير منج

 نه فقط در ھيچ کدام از اقالم و ارقام خود حاوی ھيچ حقيقتی نيست بلکه در  ILOگزارش 
ھمه وجوه و در تمامی زمينه ھا عوام فریبی محض و دروغ پردازی بدون ھيچ حساب و 

. بيشتر نيستاین واقعيتی است که شاید نيازمند شرح و تفصيل . کتاب و محدوده است
 چنين دروغ ھایی را محتوای گزارش خود ساخته ILOاما سؤال اساسی این است که چرا 

و با چه ھدف یا اھدافی به انتشار این جعليات به ویژه در مورد ارقام مربوط به بيکاری توده 
ھای کارگر دست زده است؟ پاسخ این سؤال را ھمچنان که گفتيم باید در موضوعيت نقش 

 تأسيس شده است تا در کنار ILO. د در ساختار قدرت سرمایه جھانی جستجو کرداین نھا
تمامی مؤسسات، ارگان ھا، مراجع و سازمان ھای مدنی، سياسی، نظامی، انتظامی و 

امنيتی دنيای سرمایه داری برای رفع خطر جنبش کارگری از سر نظام بردگی مزدی تالش 
 پردازی ھر چه گسترده تر در مورد واقعيت ھای عوام فریبی، گمراه سازی و وارونه. کند

رؤسا و مدیران این نھاد .  باید ایفا کندILO کریه این دنيا محور اساسی نقشی است که 
باید به کارگران دنيا القا کنند که فروش نيروی کار و زندگی در جھنم سرمایه داری 

ت، که ھر تغيير و تبدیل سرنوشت محتوم آن ھاست، که نظام سرمایه داری پایان تاریخ اس
و پيشرفت و پسرفت و عزت و ذلت و فقر و مکنت یا ھر نوع جا به جایی در شکل زندگی و 

شرایط کار انسان ھا فقط در چھاردیواری این نظام می تواند انجام گيرد، که آخرین منزل 
ھستی ھمين جاست و در فراسوی مرزھای سرمایه ھيچ چيز و ھيچ چشم اندازی قابل 

برای شستشوی مغزی توده ھای کارگر دنيا و القای آنچه گفتيم باید   ILO. ر نيستتصو
تالش کند تا کل سبعيت ھا، جنایات و بشرستيزی ھای ذاتی نظام سرمایه داری را به 

باید به ھر نوع وارونه سازی . ًصورت پدیده ھای کامال طبيعی حيات انسانی جلوه دھد
بطه خرید و فروش نيروی کار یا شيوه توليد سرمایه داری دست بزند تا بر تناقضات ذاتی را

بکشد و رابطه ميان کل سيه روزی ھا و مصائب بشری با درونمایه سرمایه و تناقضات  پرده 
نھادھای سرمایه داری دست به کار تمامی  ھمه . ذاتی آن را از انظار و اذھان پنھان دارد

نوان جزئی از این نھادھا ایفای ھمين نقش  به عILOاین وارونه پردازی ھا ھستند و کار 
  .است



مسأله بيکاری پدیده خانه زاد، نھادی و ذاتی سرمایه داری و از عوارض اجتناب ناپذیر و 
رابطه سرمایه در ذات خود آبستن بيکاری است و نمی تواند . محتوم این شيوه توليد است

ید و فروش نيروی کار و توليد ارزش سرمایه رابطه خر. این نوزاد نامبارک را به دنيا نياورد
سرچشمه ارزش اضافی نيز فقط و فقط کار پرداخت نشده بردگان مزدی . اضافی است

سرمایه بر افزایش بی عنان و بی مھار بخش  است و، درست به ھمين دليل، شالوده 
پرداخت نشده کار توده ھای کارگر و کاھش بازھم بدون ھيچ مھار بخش پرداخت شده کار 

افزایش مستمر کار اضافی یا . این، قانون اساسی نظام بردگی مزدی است. ان استآن
ھمان کار پرداخت نشده و کاھش بی وقفه کار الزم یعنی دستمزد کارگران به دو طریق 

شکل نخست، افزایش ساعات کار روزانه، پایين آوردن رسمی و زوری . صورت می گيرد
. و باال بردن بيش از پيش شدت کار ھر کارگر استمزدھا، وخامت ھر چه بيشتر شرایط کار 

شکل دوم، . این شيوه افزایش ارزش اضافی را شکل مطلق توليد ارزش اضافی می گویند
یا شکل نسبی توليد ارزش اضافی، توسل سرمایه به تکنولوژی و ماشين آالت ھر چه 

 و اختراعات مدرن تر، به کارگيری ھر چه بيشتر دستاوردھای دانش بشری و اکتشافات
در شيوه نخست، . علمی در روند توليد و به بيان دیگر باال بردن بارآوری کار اجتماعی است

از ھر کارگر کار به مراتب بيشتری کشيده می شود تا ارزش اضافی افزون تری به دست آید 
و در حالت دوم با حداقل نيروی کار حداکثر توليد صورت می گيرد تا بازھم ارزش اضافی 

بازھم تکرار می کنيم که سرمایه رابطه توليد سود است و ھر . يار انبوه تری حاصل شودبس
کدام از این دو شيوه متفاوت نيز صرفاً و قھراً و الزاماً افزایش ھر چه کالن تر ارزش اضافی و 

نظام سرمایه داری در مراحل اوليه انکشاف و توسعه خود طبعاً به . سود را دنبال می کند
سرمایه بيشتر روی  اما ھر چه زمان گذشت، . ست اتکای بسيار بيشتری داشتشيوه نخ

پای خود ایستاد و توانست از طریق متحول ساختن روند فنی توليد، استفاده از تکنيک 
مدرن و به کارگيری دستاوردھای دانش انسانی بخش ھر چه بيشتری از کار توده ھای 

 در ھمين جا الزم است بر یک نکته مھم تاکيد .کارگر را به صورت ارزش اضافی تصاحب کند
توليد ارزش اضافی ھرچه  نظام سرمایه داری نه در گذشته، نه در حال و نه در آینده : کنيم 

در ھمين لحظه فعلی، . انبوه تر به شکل مطلق را رھا نکرده، نمی کند و نخواھد کرد
یقا، آسيا و آمریکای التين، حتی در سه قاره آفر سرمایه جھانی در ھمه جای دنيا و به ویژه 

در اروپای شرقی، آمریکای شمالی و استراليا از ھمان شيوه نخست نيز برای توليد اضافه 
در جھنم سرمایه داری ایران این شکل در کنار شکل دیگر . ارزش ھای کالن سود می جوید

و کاھش ھمه جا سالح کارساز سرمایه برای سالخی ھر چه سبعانه تر معيشت کارگران 
در این زمينه ما . کار پرداخت شده آن ھا به نفع افزایش بی مھار کار پرداخت نشده است

دولت احمدی نژاد و طرح « به مناسبت ھای مختلف توضيح داده ایم و آخرین بار در مقاله 
  .ھم به ھمين موضوع پرداخته ایم» مشاغل خانگی

والت توسط حداقل نيروی کار یا سرشکن بنياد رابطه سرمایه بر توليد حداکثر محص. بگذریم
کردن ھر چه انبوه تر کارھا بر دوش شمار معين کارگران قراردارد، زیرا این رابطه صرفاً رابطه 

این امر به خوبی نشان می دھد که سرمایه در روند ارزش . توليد سود و سرمایه است
د و بازتوليد می کند، افزایی و سودآفرینی خود به طور مستمر و مضاعف بيکاری را تولي

سرمایه داری در دوره ھای اوليه تکوین . گسترش می دھد و روز به روز عظيم تر می سازد
و تکامل خود با وسيع ترین خلع یدھا از توده ھای دھقان و توليدکنندگان خرد شھر و روستا 

ایش بی مھار زمين و زمان را از ارتش بيکاران جویای کار می آکند و در دوره ھای بعد با افز
بارآوری کار باز ھم نياز به نيروی کار را به صورت نسبی یعنی در قياس با حجم کھکشانی 

بيکاری پدیده جبری و قھری سرمایه . رو به گسترش بخش ثابت سرمایه کاھش می دھد
داری است و تا سرمایه ھست، تا رابطه خرید و فروش نيروی کار و توليد برای سود بر 

توسعه خواھد  کم است بيکاری نيز نه فقط وجود خواھد داشت بلکه مدام جامعه بشری حا
  .یافت

نمایندگان فکری و دولتمردان سرمایه کل واقعيات بدیھی باال را انکار می کنند و سازمان 
جھانی کار نيز به وجود آمده است تا تلقی وارونه از این واقعيت ھا را در فکر و ذھن توده 

حرف ھمه آن ھا این است که فقر، گرسنگی، جنگ و ھمه . ياری کندھای کارگر بکارد و آب
سيه روزی ھای موجود بشر از جمله بيکاری نه عارضه جبری و بی چون و چرای نظام 

سرمایه داری بلکه محصول اشتباھات، ندانم کاری ھا، سوء مدیریت ھا و برنامه ریزی ھای 
اگر این ھا بھتر !! کشورھا استناپخته دولت ھا یا سرمایه داران و سياستمداران 

بيندیشند، دقيق تر چاره اندیشی کنند و در تدارک بھبود کارھا باشند ھمه این مشکالت و 
به عنوان مثال بيکاری نيز بسيار کمتر و کمترخواھد شد و چه بسا در چھارچوب ھمين نظام 

شاتی را منتشر سازمان جھانی کار ھر ساله چنين گزار. سرمایه داری از ميان خواھد رفت
می کند تا نقش خویش را برای تحميق توده ھای کارگر، انصراف آنان از مبارزه طبقاتی عليه 

 ILOفحوای گزارش . سرمایه و دفع خطر جنبش کارگری از سر نظام بردگی مزدی ایفا کند



ه تبليغ این دروغ بزرگ است که گویا سرمایه داری می تواند بدون بيکاری باشد و وظيفه او ب
عنوان نھادی از سازمان ملل این است که سرمایه داران و دولت ھا را متوجه خطر بيکاری 
سازد، به آن ھا ھشدار دھد که منحنی اشتغال باال یا پایين رفته است و حواس خویش را 

 در گزارش خود این ھدف ضدکارگری را ILO !! برای رفع غائله بيکاری کارگران جمع کنند
ر ھمين راستا است که ھمه آمارھا و واقعيت ھا را نيز بر پایه منویات دنبال می کند و د

  . دستکاری می کند سرمایه و در پاسخ به ملزومات دفاع از نظام بردگی مزدی

  کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری

  1388 بھمن 18

  : دبير اجرايي خانه كارگر رشت
  شود درمان ميبحران با تزريق نقدينگي و جلوگيري از واردات 

يك فعال كارگري با :  آمده است 88 بھمن 18 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
تواند بحران  آنچه كه امروزه مي: اعالم اينكه بحران صنايع در استان گيالن جدي است گفت

گي به رويه و تزريق نقدين صنعت را در كل كشور و گيالن برطرف كند جلوگيري از واردات بي
  . واحدھاي اقتصادي كشور است
 كه در استان گيالن باريد 83با يادآوري برف سنگين سال : محمد يعقوبي در گفتگو با ايلنا

احدھاي توليدي گيالن را دچار . كه بارش سنگين برف بسياري از و83از ھمان سال : گفت
واحدھايي كه در آن بحران كرد صنعت و اشتغال گيالن دچار مشكل شد و امروزه بسياري از 
اند و يا به صورت نيمه  سال از بارش برف لطمه ديدند يا تعطيل شده و كارگران را اخراج كرده

  . كنند تعطيل ھمچون بيماري در حال مرگ كار مي
حدود يك ماه قيل كارگران كاشي : زده گفت وي با يادآوري نام بسياري از واحدھاي بحران

سازي شد اما   سال قبل خصوصي10اين كارخانه . كرده بودندگيالن مقابل خانه كارگر تجمع 
خريدار كه تعھد كرده اين واحد را فعال كند به تعھد خود عمل نكرد تا اين واحد تعطيل و 

  . كارگرانش سرگردان شدند
پس از شكايت كارگران مصوب شد كه با : وي از شكايت كارگران كاشي گيالن خبر داد و گفت

 ماه سنوات به كارگران پرداخت 2 قانون بازسازي و نوسازي صنايع، سالي 10 و 9توجه به ماده 
و تعديل نيرو صورت گيرد اما كارفرمايي وجود نداشت كه اين مصوبه را اجرايي كند در نتيجه 

 سال است كه 2كارگران دوباره شكايت كردند كه حكم بازگشت به كار آنان صادر شد و اكنون 
  . برند به سر مي كارگر در سرگرداني 800

 جلسه در 2پس از مراجعات كارگران، : وي با اشاره به بحران كارخانجات بھران كنف گفت
استانداري برگزار شد و به دستور استاندار بخشي از حقوق معوقه كارگران پرداخت شد كه 

  . كنند اكنون با پخش حقوق معوقه كار مي
 300 ھزار و 3خانه بزرگ نساجي بود كه  كار4يعقوبي با اعالم اينكه صنايع پوشش شامل 

 خراب شد اما ھنوز بازسازي 83اين واحد بزرگ توليدي پس از برف سال : كارگر داشت گفت
  . كنند دھد كارگران حقوق دريافت مي نشده و در حالي كه كاري انجام نمي

احد ايران برك روزگاري بزرگترين و: وي با اعالم اينكه فرش گيالن منحل شده است گفت
رويه صورت گرفت كه اين واحد دچار بحران  اقتصادي گيالن و ايران بود اما به حدي واردات بي

 50اكنون توان تامين بنا و پارچه و پوشاك كشور را دارد اما با كمتر از  شد و با وجودي كه ھم
  . كند درصد ظرفيت كار مي

اگر دولت : فايي مشكلي ندارد گفتيعقوبي با تاكيد بر اينكه ايران و ايراني در توليد و خودك
رويه جلوگيري كند در زمينه توليد  نقدينگي الزم را در اختيار اين واحدھا قرار دھد و از واردات بي

  . ھيچ مشكلي نخواھيم داشت
  پايان پيام

 فعال کارگری ، دستگير شد  اسعد مولود زاده 

ک به ایجاد تشکل ھای اسعد مولود زاده فعال کارگری وعضو کميته ھماھنگی برای کم
  .بازداشت شد  اطالعات  توسط مامورین اداره88/11/15کارگری ، روز پنجشنبه مورخ 

 صبح ، مامورین اداره اطالعات شھرستان نقده به منزل مسکونی وی واقع در 8ساعت 
، وی را بازداشت و به اداره اطالعات اروميه انتقال دادند و تا زمان  روستای قالتان مراجعه 
  .   اطالعی از سرنوشت ایشان در دست نمی باشد  ارسال خبر، ھيچ گونه



ما اعضای کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری ،دستگيری و بازداشت 
این فعال کارگری رامحکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بی قيد و شرط اسعد مولودزاده می 

  .باشيم

  ه ایجاد تشکل ھای کارگریکميته ی ھماھنگی برای کمک ب

18/11/1388  
  

  : دبير اجرايي خانه كارگر ايالم
  ھا بيكارند   درصد ايالمي15كم  دست

يك فعال كارگري با :  آمده است 88 بھمن 19 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
ھمگي در مراكز اگر بيكاران :  درصد است؛ گفت15اعالم اينكه ميزان بيكراي در ايالم باالي 

  . نام كنند ميزان بيكاري بسيار بيشتر از اينھاست مربوطه ثبت
: علي غياثي در گفتگو با ايلنا با تاكيد بر اينكه ميزان بيكاري در استان ايالم باالست، گفت
ايالم استاني محروم است كه به صنعت و كشاورزي آن توجه الزم نشده به ھمين دليل 

  . ستميزان بيكاري در آن باال
در :  درصد اعالم شده است؛ گفت12وي با انتقاد از اينكه نرخ بيكاري در ايالم 

 درصد است البته اگر مالك افرادي باشد كه به 15ترين حالت، ميزان بيكاري  بينانه خوش
نام كنند ميزان  اند و چنانچه قرار باشد ھمه بيكاران ايالمي ثبت نام كرده عنوان بيكار ثبت

  .  درصد فراتر خواھد رفت15بيكاري از 
اين فعال كارگري با اعالم اينكه بيكاران ايالمي تجربه، تخصص و توان الزم را براي اجراي 

تجربه يا ناكارآمد بودن  اگر دليل ميزان بيكاري باال، غير متخصص، بي: مشاغل دارند گفت
  . ستپذيريم زيرا واقعيت حاكي از توانمندي بيكاران ايالمي ا مطرح شود نمي

نبود امنيت شغلي نيروي كار، انعقاد : وي مشكالت بحران ايالم را تشريح كرد و گفت
قراردادھاي موقت كار، نبود بيمه در بسياري از واحدھا به دليل مخالفت مديران و 

ھاي پيمانكاري تامين نيروي انساني كه عامل اول تضييع حقوق  كارفرمايان، وجود شركت
مات درماني و بسياري عوامل ديگر باعث مشكالت حال حاضر كارگران ھستند، نبود خد

  . كارگران است
وي با تاكيد بر اينكه اگرچه ايالم استاني محروم است اما قابليت رشد و توسعه را دارد 

توان صنايع پتروشيمي را  اين استان در مسير انتقال گاز كشور قرار دارد بنابراين مي: گفت
ا توجه به كوھستاني بودن منطقه، امكان ايجاد كارخانه سيمان در آن تعريف و اجرا كرد، ب

وجود دارد، واحدھاي كوچك خدماتي و توليدي نيز با فرھنگ مردمي ھمخواني دارد كه 
  . توان از آن طريق به اشتغالزايي و اقتصاد ايالم رونق داد مي

مشكل اصلي امروزه : غياثي تورم و گراني را ناشي از توقف گردش مالي دانست و گفت
. ھاي كارگري و كارفرمايي واردات است زيرا عامل اصلي ركود صنعت و كشور در حوزه

كيفيت چيني است  اشتغال كشور، وجود كاالھاي وارداتي به ويژه از نوع ارزان قيمت و بي
  . رود ھرچه سريعتر با واردات برخورد شود بنابراين انتظار مي

امروزه :  و مسووالن به نقاط محروم بيشتر باشد گفتوي با اعالم اينكه بايد توجه دولته
معضل اصلي كشور مھاجرت است بنابراين بايد شرايطي به وجود آورد كه اگر ھم مھاجرتي 

  . گيرد از شھرھا به روستاھا و مناطق محروم باشد صورت مي
  پايان پيام

  : نماينده ساري در مجلس 
  ست دستمزد كارگران ناكافي

عضو كميسيون :  آمده است 88 بھمن 19 ایلنا در تاریخ –ی کار ایران به گزارش خبرگزار
ترين قشر جامعه ھستند  كش ترين و زحمت فرھنگي مجلس با تاكيد بر اينكه كارگران شريف

برند و  ترين شرايط به سر مي كشند در سخت با وجود تمام زحماتي كه كارگران مي: گفت
  . دكن كمترين حقوق و دستمزد را دريافت مي

به گزراش ايلنا، سيد رمضان شجاعي كياسري با تاكيد بر اينكه كارگران قشري ھستند كه 
اگرچه برنامه ريزي و : اند؛ گفت بيشترين و بھترين نقش را در سازندگي كشور ايفا كرده

مديريت نقش مھمي در اداره كشور دارد اما كارگران به عنوان بازوي اجرايي كشور، برنامه 
  . كنند و تاثيرگذارترين نقش را دارند را اجرايي ميھاي مديران 

اندازند تا تفكرات مديران را  كارگران توان وجود جسمي خودشان را به زحمت مي: وي گفت
اجرايي كنند بنابراين بايد در قبال ھزينه كرد توان جسمي، يك آسايش رفاھي و آرامش 



  . خانوادگي داشته باشند
تم با تاكيد بر اينكه دستمزد فعلي كارگران به عضو كميسيون فرھنگي مجلس ھش

اي  بايد دستمزد كارگران به اندازه: اي نيست كه در شان زحمات كارگران باشد گفت اندازه
  . باشد كه معيشت خانواده كارگران را تامين كنند

ھاي اقتصادي  پذيرترين اقشار در عرصه ترين و نقش وي با تاكيد بر اينكه كارگران برجسته
اند به نوعي كه در فكر  كارگران ھميشه به عنوان ابزار سياسي مطرح شده: تند گفتھس

  . شود تامين معيشت آنان نيستند اما در پشت نام كارگر به اھداف سياسي پرداخته مي
آنچه : شجاعي با تاكيد بر اينكه قانون كار تكليف دستمزد كارگران را روشن كرده است گفت

ارد حمايت از حقوق كارگران است و اگر اين قانون به درستي اجرا كه قانون بر آن اصرار د
  . شود بايد زندگي اجتماعي و رفاھي كارگران تامين شود

: وي با تاكيد بر اينكه نبايد نگاه يك طرفه و حمايت بيش از حد از كارفرما داشته باشيم گفت
 بيش از اندازه آن به ھر باره بھاي شود يك گرايي است و نمي روابط كار بر اساس سه جانبه

يك طرفين روابط كار تحميل كرد بلكه بايد وضعيت كارفرما، و شرايط كارگاه را نيز در نظر 
  . گرفت

  پايان پيام

  دشواری زندگی در بين کارگران مازندران 

ھزارنفراز کارگران نساجی :  سايت فلز کار ميکانيک آمده است 11به نوشته خبرنامه شماره 
وضعيت کارگران نساجی مازندران .ماه حقوق دريافت نکرده اند 5مازندران 

درمازندران نرخ بيکاری باالست وگرانی .بسياراسفناک است) طبرستان،تالر،گونی بافی،فايناس(
 ماه حقوق دريافت نکرده اند امروز با 5کارگران نساجی مازندران که .وتورم بيداد می کند

  .نزد خانواده ھای خود قرار دارندمشکالت شديد روحی وروانی وشرمندگی در

مرگ جانگداز یکی از کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه در آسياب خوراک 
  دام این کارخانه

 یکی از کارگران 19/11/88بنا بر گزارشھای دریافتی از فعالين کارگری ایران روز دوشنبه مورخه 
سنگی را از درون دستگاه شرکت نيشکر ھفت تپه به نام منصور بشمه در حالی که تالش ميکرد 

آسياب خوراک دام بيرون بکشد به دليل روشن شدن دستگاه در ميان آن گير کرد و دستگاه یکی از 
پاھای وی را کند و پای دیگرش البه الی دستگاه ماند و ھمين مسئله باعث شد کارگران حاضر در 

  .آنجا نتوانند وی را بالفاصله از الی دستگاه بيرون بکشند

 این گزارش پس از گير کردن یک سنگ در ميان دستگاه خوراک دام، مسئولين کارخانه بطور بنا بر
ناقصی اقدام به خاموش کردن دستگاه ميکنند و زمانی که منصور بشمه در ميان دستگاه مشغول 
بيرون آوردن سنگ بوده است مسئولين کارخانه با زدن یکی از کليدھا باعث به راه افتادن دستگاه 

د و منصور بشمه در ميان دستگاه گير می افتد و در حالی که یکی از پاھایش بطور کامل کنده ميشون
  . ميشود یکی دیگر از پاھایش در ميان دستگاه گير ميکند

 ساعت طول 3بنا بر اظھار کارگران این کارخانه به دليل نبود واحد ایمنی ماھر در کارخانه حدود 
شيدن منصور بشمه از الی دستگاه بشوند و زمانی که کشيد تا کارگران موفق به بيرون ک

 ساعت خونریزی مداوم چان خود را از 3منصور از الی دستگاه بيرون کشيده شد به دليل 
مسئولين پزشک قانونی نيز علت مرگ منصور را خونریزی عنوان کرده و اعالم . دست داده بود

ستگاه بيرون کشيده شده و به نموده اند چنانچه این کارگر یک ساعت زودتر از الی د
  ....بيمارستان منتقل می شد، زنده می ماند

 )ث ژ ت(پيام كنفدراسيون عمومى كارگران فرانسه 

  در گراميداشت يدهللا

براى سالھاى طوالنى، ما با يدهللا در دست در دست كار كرديم و از اينرو امروز در ستايشش 
  .مى گوييم



او متحمل سركوب و زندان در رژيمھاى .  احترام برانگيز بوديدهللا بخاطر سادگى و اعتقاداتش
او درگير مبارزه اى تمام عيار براى رساندن . شاه و جمھورى اسالمى و سرانجام تبعيد شد

   . جنبش كارگرى بود  و دفاع از استقالل  صدای مبارزات کارگران

ش بود كه بتوند روابط نزديكتر وی تا آخرین لحظات حياتش ، فعاالنه در اتحاد بين المللى در تال
  .و ھمكارى مشترك با اتحاديه ھای كارگرى از جمله ث ژ ت را تقويت كند

مرگ وى ، ضايعه ای بزرگ براى تمامى كسانى است كه افتخار آشنايى با اين فعال برجسته 
 ما به خانواده، دوستان و رفقاى يدهللا اطلمينان می دھيم كه براى ث ژ ت يدهللا. را داشتند

  .ھميشه نمونه و سمبل مبارزه براى آزادى اتحادیه ھاى كارگرى در ايران باقى خواھند ماند

مناسبترين كارى كه در گراميداشت خاطره وى ميتوان كرد ، ھمانگونه كه او  بدون شک 
  . ميخواست ، ادامه مبارزات وى است

ى كارگرى در خاطر ما يدهللا، شما بعنوان يك شخصيت واالى جنبش بين المللى اتحاديه ا
  .ھمواره بوده و باقى خواھى ماند

  )ث ژ ت(از طرف كنفدراسيون عمومى كارگران فرانسه 

  ژان فرانسوا كورب 

    ٢٠١٠ فوريه ٩

  ترجمه و تكثير از اتحاد بين المللى در حمايت از كارگران در ايران
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به جای حذف قوانين حمایتی ، بھتر است موانع توليد و سرمایه 
  .د گذاری را رفع کني

يك فعال كارگري در :  آمده است 88 بھمن 20 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
استان قزوين با انتقاد از اينكه قانون كار را تخريب و مواد حمايتي از كارگران را حذف 

گذاري را رفع  به جاي حذف قوانين حمايتي بھتر است موانع توليد و سرمايه: كنند؛ گفت مي
  . دكني

عيدعلي كريمي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر بزرگترين مشكل توليد و : به گزارش ايلنا
رويه باعث شده  واردات بي: رويه است؛ گفت سازي و واردات بي اشتغال كشور خصوصي

  . است تا واحدھاي بزرگ توان ادامه فعاليت نداشته باشند
اگر : كار، بازرگاني و اداره استاندارد گفتوي با انتقاد از ضعف ھمكاري بين وزارت صنايع، 

شود وزارت صنايع به عنوان متولي نبايد اجازه واردات بدھد  كااليي در داخل كشور توليد مي
و اگر قرار شد به ھر دليل ممكن وارداتي صورت گيرد بايد مجوز واردات را پس از آنكه 

  .  دادھايي از آن را بررسي كرد ارائه سازمان استاندارد نمونه
وي با اعالم اينكه بسياري از خريداران واحدھاي توليدي ھيچگونه آشنايي و شناختي از 

اي به اين صنعت  شود ھيچگونه شناخت و عالقه فردي كه مالك مي: صنعت ندارند؛ گفت
معنا كه كارگران را  كند بدين ندارد در نتيجه در اولين فرصت كارخانه را به پول نزديك مي

ھاي  كند كه نمونه ھا و مواد اوليه را حراج و زمين كارخانه را به برج تبديل مي اهاخراج، دستگ
  . بسياري را سراغ داريم

دبير اجرايي خانه كارگر قزوين با اعالم اينكه گوشت زياران زماني از كارخانجات مطرح كشور 
 700ماني كند ز اين كارخانه كه در زمينه توزيع گوشت و دامپروري فعاليت مي: بود گفت

 كارگر دارد و ھمين تعداد نيز به دليل آنكه حقوق معوقه دارند 200كارگر داشت اما امروز 
  . كنند داريم راھپيمايي و تجمع مي

در حال حاضر : اند گفت كريمي با اعالم اينكه بسياري از كارخانجات اسير قوانين شده
كند و به بيمه بيكاري  ميشود كه كارگران را از كارخانه جدا  قوانين جديدي وضع مي

فرستد تا كارخانه بازسازي و نوسازي شود اما در ھمين فرصت زمينه را براي تعطيلي  مي
  . كنند كارخانه فراھم مي

  پايان پيام
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  بيکاری کارگران واگن سازی

 کارگر کارخانه ھای واگن سازی بدليل پرداخت نشدن بدھکاری دولت بيکار شدند بيکاری اين کارگران 400
                     .بدليل نرسيدن تجھيزات وقطعات است

  20/11/88       کاروکارگر  

  : دبير اجرايي خانه كارگر شيراز
  آمار اشتغال منطقي نيست 

يك فعال كارگري در :  آمده است 88 بھمن 21 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
تنھا  نه: عديل نيرو شدت گرفته است؛ گفتاستان فارس با تاكيد بر اينكه امروزه ت

افتد بنابراين بايد  اشتغالزايي قابل توجھي نداشته ايم بلكه تعديل نيرو به وفور اتفاق مي
  . كنند بپذيريم كه ميزان بيكاري بسيار باالتر از آن است كه مسووالن اعالم مي

تان فارس بسيار باالتر از علي راستگو در گفتگو با ايلنا با تاكيد اينكه ميزان بيكاري اس
از يك سو جمعيت افزايش چشمگيري : ؛گفت كنند آمارھايي است كه مسووالن اعالم مي

 كاگر دارند 200 ھزار نيرو داشتند امروز 2داشته و از سوي ديگر كارخانجاتي كه در گذشته 
  . توانيم بپذيريم كه ميزان بيكاري كاھش يافته است بنابراين نمي
 اينكه درصد قابل توجھي از كارگران كشور در سالھاي اخير به كمك قوانين وي با يادآوري

ھاي گذشته  اگر آمار كارگران بازنشسته شده را طي سال: اند؛ گفت خاص بازنشست شده
، استخدام قابل توجھي  بررسي كنيم مشاھده خواھيم كرد كه ھرگز در قبال بازنشستگان 

  . صورت نگرفته است
 كنار بازنشسته شدن كارگران شاھد بوديم كه به دليل مشكالت اقتصادي در: راستگو افزود

توانيم بپذيريم كه ميزان  شوند به ھمين دليل نمي ھا تعطيل و كارگران آنھا بيكار مي كارخانه
  . بيكاري پايين آمده است

دبير اجرايي خانه كارگر شيراز با اعالم اينكه درحال حاضر اكثر كارخانجات كشور ظرفيت 
گيرد كه دايم كارخانجات بزرگ افتتاح  اشتغال زماني رونق مي: كنند؛ گفت پايين كار مي

 درصد ظرفيت خود كار كنند اما اين در 100 تا 80شود و در كنار آن كارخانجات موجود با 
اكثر  ،  حالي است كه امروزه بنابر ادعاي نمايندگان مجلس و مسووالن صنعت كشور

  . كنند  درصد ظرفيت كار مي50كارخانجات كشور زير 
راستگو با اعالم اينكه در حال حاضر بسياري ازكارخانجات حقوق معوقه دارند گفت، اگر 

 ماه حقوق معوقه دارد بايد بپذيريم كه در وضعيت بحراني قرار گرفته زيرااولين 5اي  كارخانه
ست كه اين شود نپرداختن حقوقكارگران ا چيزي كه در بحث حفظ دوان توليدي مطرح مي

  . روند به روال جاري صنايع تبديل شده است
: وي از وجود بحران در صنايع بزرگ كشور از جمله صنعت لوازم خانگي اشاره كرد و گفت

يخچال، آب گرمكن و بخاري در  امروزه بسياري از كارخانجات لوازم خانگي از جمله تلويزيون، 
مشابه خارجي جلوگيري نشود ھمين حال تعطيل شدن ھستند و چنانچه از ورود كاالي 

كنند به ورشكستگي سقوط خواھند  صنايعي كه به صورت دست و پا شكسته فعاليت مي
  . كرد
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  : مخبر كميسيون صنايع مجلس
  واردكنندگان پاسخ بيكارن را بدھند

يار در نماينده شھر:  آمده است 88 بھمن 21 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
بايد از وارد كنندگان و : رويه گفت مجلس شوراي اسالمي با انتقاد شديد از واردات بي

كارگران بيكار  ھا و گرفتاري خانواده دھند دليل تعطيلي كارخانه كساني مجوز واردات مي
  . شده را جويا شد
 و حسين گروسي با تاكيد بر اينكه عامل بحران در صنعت، كشاورزي: به گزراش ايلنا

امروزه اكثر صنعتگران و كشاورزان كشور از : رويه است؛ گفت اشتغال كشور واردات بي
  . اند و شاھد تعطيلي كارخانجات و بيكاري كارگران ھستيم رويه ضربه خورده واردات بي

رو ھستيم  وي با تاكيد بر اينكه واردات در شرايط فعلي كشور كه با رشد بيكاري روبه
سياست واردات ھنگامي درست است كه در يك كشور : د گفترس منطقي به نظر نمي

پول به اندازه كافي باشد ظرفيت توليد و ايجاد صنعت و كشاورزي نيز مھيا شود اما نيروي 
كار نباشد تا با استفاده از عوامل توليد، كاالي نھايي را تحويل مردم بدھد اما در حال حاضر 



  .  استرو ايران با مشكل نيروي كار مازاد روبه
اشتباه بزرگتر آن است كه كاالي : وي با تاكيد بر اينكه واردات كار غلطي است گفت

  . كيفيت چيني تبديل شده است كيفيت وارد كنيم و امروزه كشور ما به انبار كاالي بي بي
من : گروسي با تاكيد بر اينكه واردات پدر صنايع و كشاورزي ما را درآورده است افزود

كيفيت جلوگيري كنيم تا در رقابتي  ات نداشته باشيم اما از ورود كاالي بيگويم وارد نمي
  . سالم قرار گيريم

كفش چيني وارد : شود گفت ترين محصول وارد ايران مي كيفيت وي با اعالم اينكه بي
فروشند و مردم ناآگاه نيز توليد  كنند كه بھاي يك ماه است و آن را دو ھزار تومان مي مي

نامند در حالي كه اگر كفش وارداتي از لحاظ كيفيت با كاالي ايراني برابري  ن ميداخل را گرا
  . كند چندين برابر قيمت كاالي ايراني خواھد بود

عضو كميسيون صنايع مجلس با تاكيد بر اينكه فضاي رقابت را براي ايران و ايراني ايجاد 
راني در فضايي سالم با ھمتاي كنيد تا صنعتگر اي چرا كاالي اروپايي وارد نمي: كنيم گفت

  . خود رقابت كند
اگر : كيفيت را وزارت بازرگاني و اداره استاندارد دانست و گفت وي مسوول واردات كاالي بي

قبل از ورود كااليي اداره استاندارد مكلف به تعيين سطح و كيفيت باشد بسياري از كاالھا 
  .  نخواھد كردبه ويژه از نوع چيني ھرگز از مرزھاي ايران عبور
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  : دبير كانون عالي شوراھا
   استان داريم 19زده در   واحد توليدي بحران335

دبير كانون عالي :  آمده است 88 بھمن 21 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
 335ايم،تعداد  تاكنون براساس تحقيقي كه انجام داده: شوراھاي اسالمي كار كشور گفت

  .  استان كشور محرز شده است19واحد توليدي بحران زده در 
هللا صالحي در گردھمايي شوراھاي اسالمي كار استان تھران  به گزارش خبرنگار ايلنا، ولي

ايم و  اي به وزير كار نوشته باره نامه در اين: كه در شركت كارتن ايران برگزار شد، افزود
  . ايم ن داشتهنشستي را ھم با كانون عالي كارفرمايا
از وزير : ھا دانست و تصريح كرد زده شدن كارخانه وي مديريت را معضل اساسي در بحران

 كارگر دارند براساس ضوابط علمي و 35ايم تا مديريت واحدھايي كه بيش از  كار خواسته
تجربي باشد و مركزي مجوز مديريت به اشخاص دھد نه اينكه ھر شخصي يك كيفيت و 

  . اشت را مدير بناميمكت و شلوار د
آور در شوراي عالي  نامه بازنشستگان كارھاي سخت و زيان صالحي از تاييد شدن آيين

  . تر آن را تصويب كند اميدواريم دولت نيز ھرچه سريع: حفاظت فني خبر داد و گفت
مديره كانون شوراھاي اسالمي كار استان تھران خواستار تسري آراي شوراھاي  عضو ھيات
از وزير كار و شوراي : الف و تشخيص ادارات كار براي كارگران يك واحد شد و افزودحل اخت

  . خواھيم كه اين موضوع را عملياتي كنند عالي كار مي
  .  بھمن آماده خواھيم كرد22گروه سرود ملي كارگري را براي : صالحي گفت

ي ندارد و يك منت ا افزايش مزدي كه قدرت خريد كارگران را افزايش ندھد فايده: او گفت
  . فايده است بي

گذاري و نظارت بر حسن اجراي قانون از وظايف اصلي مجلس  صالحي با بيان اينكه قانون
  . نمايندگان مردم در مجلس بايد بر حسن اجراي قوانين نظارت داشته باشد: است، افزود

چيزي كه من از : زودھا را در مقوله مزد كارگران اثرگذار دانست و اف وي ھدفمند كردن يارانه
كننده است كه  ھا فھميدم قطع يارانه از توليدكننده و ارائه آن به مصرف ھدفمند كردن يارانه

  . شود باعث اقتصادي كردن مردم مي
االسالمي، وزير كار و امور اجتماعي كه به مراسم دعوت شده بود در  بنابراين گزارش شيخ

يرعامل سازمان تامين اجتماعي ھم در اين اين گردھمايي حضور نيافت و علي ذبيحي مد
  . جلسه حاضر نشد

زاده، مديركل امور اجتماعي وزارت كار و خبازھا، رئيس كانون كارگران بازنشسته  كاظم
  . تامين اجتماعي از حاضرين جلسه بودند

  پايان پيام

  : كارگر استان اصفھان  دبير اجرايي خانه
  ركود ساختمان به صنعت سيمان ھم رسيد 

به گفته دبير اجرايي :  آمده است 88 بھمن 21 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
 در يك سال گذشته، صنايع باال  خانه كارگر استان اصفھان استمرار ركود صنعت ساختمان



  . است سازي و فوالد اين استان را نيز تحت تاثير گذاشته دستي سميان، كاشي
در استان اصفھان، استمرار ركود صنعت : با خبرنگار ايلنا، گفتاصغر برشان در گفتگو 

ساختمان باعث كسادي بازار صنايع وابسته به اين صنعت شده است؛ چنانچه از ھم اكنون 
ھاي تعديل و تاخير در پرداخت مطالبات كارگران شاغل در واحدھاي توليد سيمان،  زمزه

  . شود ساخت كاشي و صنايع فوالدي شنيده مي
 گفته اين فعال كارگري ھيچ آمار مشخصي در خصوص كارگراني كه به دليل ركود پيش به

اند وجود ندارد، زيرا رابطه استخدامي بيشتر كارگران موقت  آمده كار خود را از دست داده
  . است

چون مطابق قانون و عرف جاري امكان اخراج كارگر قراردادي در ھر زمان : برشان يادآور شد
توان گفت كه تاكنون چند نفر در ارتباط با ركود صنعت   ھمين دليل نميميسر است به

  . اند ساختمان از واحدھاي صنايع وابسته اخراج شده
تواند بدون ذكر عنوان  براين اساس كارفرما ھر زمان كه احساس خطر كند مي: وي افزود

  . اقدام به تسويه حساب با كارگران خود كند
ھاي مرتبط با صنعت  كارگر استان اصفھان، بحران پيشروي كارخانه به گفته دبير اجرايي خانه

  . تواند بعد از بحران صنعت نساجي در رتبه دوم قرار گيرد ساختمان مي
  . ھاي ساختماني كشور ياد كرد برشان از صنعت اصفھان به عنوان يكي از قطب
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  : جعضو ھيات رئيسه شوراھاي اسالمي كار محور جاده قديم كر
  خواھند كار قراردادي مصنونيت مي شوراھاي اسالمي

عضو ھيات رئيسه :  آمده است 88 بھمن 21 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
 پيشكش، در مورد 89مزد سال : كانون شوراھاي اسالمي كار محورجاده قديم كرج گفت

  .  ھنوز نظر كارگران تامين نشده است88مزد 
خبرنگار ايلنا، محمدرضا ستاري درگردھمايي شوراھاي اسالمي كار استان تھران به گزارش 

 يك شبه بانك 87در روزھاي پاياني سال : كه در محل شركت كارتن ايران برگزار شد، افزود
 درصد كاھش دادوباعث شدحداقل مزد مصوب شوراي عالي كاھش 5مركزي ميزان تورم را 

  . پيدا كند
 درصد كارگران 80سازي ساسان با بيان اينكه  ر شركت نوشابهعضو شوراي اسالمي كا

شوراھاي اسالمي كاركه قرار دادي ھستند مصونيت : قراردادي ھستند، تصريح كرد
ايم كه پس از اتمام مدت قرارداد به دليل فعاليت شورايي  خواھندزيرا موارد بسيار داشته مي

  . كارگران اخراج شده است
شود و دولت بايد  شكالت كارگري با مصاحبه و بيانيه حل نميحل م: ستاري تصريح كرد

  . فكري اساسي براي كارگران بكند
  پايان پيام

  درتامين اجتماعي وشستا افشاي پرداخت چند صد ميليون توماني

دو نفرازاعضاي پيشين :  آمده است 88 بھمن 21 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
پس از بازنشستگي از اين ) ع. ع(و ) م. ف(ن تامين اجتماعي بنامھاي ھيات مديره سازما

 ميليون تومان مزاياي سنوات خدمت و بازنشستگي دريافت 300سازمان ھركدام حدود 
  . اند كرده

اين افراد در : به گزارش ايلنا، يك منبع مطلع از سازمان تامين اجتماعي با بيان اين مطلب افزود
اند و اين درحالي است كه علي ذبيحي،   مبلغ مورد نظر را دريافت كرده1388فروردين ماه سال 

  .  به مديرعاملي سازمان تامين اجتماعي منصوب شده بود1387 اسفندماه سال 22از 
طبق قانون، سنوات خدمت و بازنشستگي يك فرد معادل يك ماه حقوق و مزاياي : وي گفت
 ھزار 500ه، ماھانه حدود يك ميليون و كسر حق بيمه است كه براساس سال گذشت مشمول

 ميليون 300شد، نه   ميليون تومان مي50تومان بودكه بايد دريافتي ھر كدام از اين افراد حدود 
  . تومان

 عضو ھيات مديره سازمان تامين 1387عالوه بر اينكه در سال ) م. ف(آقاي : او اظھار داشت
گذاري تامين  ھلدينگ دارويي شركت سرمايهدر عين حال رئيس ھيات مديره  اجتماعي بوده، 

 ميليون تومان نيز پاداش در شستا 150اجتماعي نيز بوده و ھست و سال گذشته حدود 
  . دريافت كرده است و در حال حاضر ھم رئيس ھيات مديره ھلدينگ دارويي شستاست

زرگ وابسته به ھاي دارويي ب نيز رئيس ھيات مديره يك از شركت) م. ف(برادر آقاي : وي افزود
  . است) شستا(گذاري تامين اجتماعي  شركت سرمايه

  پايان پيام



  بدون شرح 
  : مديره كانون شوراھاي اسالمي كار تھران عضو ھيات

  نمايندگان كارگري شوراي عالي كار با كسي تعارف نكنند

ديره م عضو ھيات:  آمده است 88 بھمن 21 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
 ھفته پيش مباحث مربوط به تعيين 2از : كانون شوراھاي اسالمي كار استان تھران گفت

  . ايم حداقل مزد را دركانون تھران آغاز كرده
اكبر عيوضي درگردھمايي شوراھاي اسالمي كار استان تھران  گزارش خبرنگار ايلنا، علي به

و سبد ھزينه خانوار مالك ما براي نرخ تورم : كه در شركت كارتن ايران برگزار شد، افزود
  . تعيين حداقل مزد است

  . ھا در تعيين حداقل مزد را مدنظر داريم در نظر گرفتن اليحه ھدفمند كردن يارانه: وي گفت
ھا خوب است اما شرايط اجراي آن نيز بايد  اجراي ھدفمند كردن يارانه: عيوضي افزود

  . بيني شود پيش
 نماينده ديگر كارگران را در شوراي 2ينكه به جز آقاي صالحي، اين مقام كارگري با بيان ا

كنم اگر نمايندگان كارگران  ھمين جا اعالم مي: شناسم، خاطرنشان كرد عالي كار نمي
درشوراي عالي كار با كسي تعارف دارند از مقام خود استعفا دھند تا كانون عالي افراد 

  . قل مزد براي كارگران اولويت اساسي داردديگري را جايگزين آنھا كنند زيرا تعيين حدا
شود كارفرمايان تھران  اينكه گفته مي: عيوضي دولت را بزرگترين كارفرما دانست و افزود

  . پرداخت حقوق واقعي كارگران را ندارند صحيح نيست
خواھند تعيين حداقل مزد كارگران را سياسي كند،  او با اشاره به اينكه برخي مي

  .  نفر را اداره كند4 حداقل مزد كارگران بايد بتواند يك خانوار :خاطرنشان كرد
 ھزار تومان و كمتر به كارگران پرداخت 100ھا مزد  عيوضي با بيان اينكه در خيلي از كارگاه

  . اين ظلم و سوءاستفاده از كارگر است: شود، تصريح كرد مي
  . ي نيز شداو خواستار توجه شوراي عالي كار به افزايش ساير سطوح مزد

  پايان پيام

  محصولی ،ذبيحی را برکنارکرد

سخنگوی :  آمده است 88 بھمن 21 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
کميسيون اجتماعی مجلس شورای اسالمی از تغيير رئيس سازمان تامين اجتماعی خبر 

  . داد
وزیر رفاه و :  این خبر، اظھار داشتبه گزارش ايلنا به نقل از خانه ملت ،جواد زمانی با اعالم

تامين اجتماعی پس از گفتگو با اعضای کميسيون اجتماعی طی حکمی علی ذبيحی، 
  . رئيس سازمان تامين اجتماعی کشور را عزل و گزینه دیگری را جایگزین آن کرده است

پس از نشست ھفته : نماینده مردم کنگاور در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد
ه کميسيون اجتماعی مجلس شورای اسالمی که با حضور نمایندگانی از دیوان گذشت

محاسبات، وزارت رفاه و تامين اجتماعی و سازمان تامين اجتماعی برگزار شد نظرات اعضاء 
شنيده شدو اعضای کميسيون طی تصميمی ھمه جانبه خواستار ارائه پرونده سازمان 

  . حص از این سازمان شدندتامين اجتماعی به دادگاه و تحقيق و تف
این تصميم : سخنگوی کميسيون اجتماعی مجلس شورای اسالمی اظھار اميدواری کرد

  . وری، کارایی بيشتر در نظام تامين اجتماعی کشور شود موجب افزایش بھره
قطعا درآمدزایی سازمان تامين اجتماعی : پيش از این ذبيحی در گفت و گو با ایرنا گفته بود

ھاست که این روزھا و بالفاصله پس از اعمال  ھمين وسوسه. ی به دنبال داردھای وسوسه
ھا اجماع ایجاد کرد و با اقدام ھای به دور  تغييرات در سازمان بازنشستگی، در برخی گروه

  . از اخالق اسالمی مانند دادگاھی کردن ذبيحی، اھداف خودشان را دنبال کنند
  پايان پيام

  : وگو با ايلنا اعي مجلس درگفتكميسيون اجتم نايب رئيس
  شود مديرعامل جديد سازمان تامين اجتماعي به زودي معرفي مي

نايب رئيس :  آمده است 88 بھمن 21 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
ايم كه  به وزير رفاه و تامين اجتماعي تكليف كرده: كميسيون اجتماعي مجلس گفت

  . عي را اصالح كنداساسنامه تامين اجتما
وزير رفاه ھم قول داده به زودي اساسنامه : وگو با خبرنگار ايلنا افزود ھادي مقدسي درگفت

  . تامين اجتماعي را اصالح و مدير عامل جديد اين سازمان را معرفي كند
كه تغيير علي ذبيحي مدير عامل سازمان تامين اجتماعي حتمي است  وي با تاكيد بر اين



آقايان فتاح، ضيائي و ھاشمي از : خاطر نشان كرد ن اين امر صورت نگرفته است،اما تا كنو
  . گزينه ھاي مدير عاملي تامين اجتماعي ھستند

تا اين لحظه تماس خبرنگار ايلنا با روابط عمومي سازمان تامين اجتماعي براي تاييد و يا 
  . نتيجه مانده است تكذيب خبر بركناري ذبيحي بي

  پايان پيام

  شور مطالبات حداقلی کارگران ایرانمن

   57به مناسبت سی و یکمين سالروزانقالب 

مردم ایران در آنروزھا با اميد به برخورداری از .  گذشت57سی و یک سال از انقالب بھمن 
یک زندگی بھتر و برچيده شدن چتر اختناق و سرکوب در صفی ميليونی به خيابانھا آمدند و 

شاپيش آنان کارگران شرکت ملی نفت با اعتصاب سراسری خود و طبقه کارگر ایران و پي
بستن شيرھای نفت کمر حاکميت استبداد را در ھم شکستند و توده ھای ميليونی مردم 

پاسخی شورانگيز به این اقدام تاریخی آنان " کارگر نفت ما، رھبر سر سخت ما"با شعار 
   .تاد قدرت به دست مردم اف1357 بھمن 22دادند و در روز 

 برای مردم به جان آمده از ستم و خفقان، 1357 بھمن 22سقوط حکومت استبداد در روز 
بھارانی پر شکوه بود که زن و مرد و پير و جوان و کودک با سرود بھاران خجسته باد و با 

شوری وصف ناپذیر به استقبالش شتافتند، مردم ھمدیگر را در آغوش می کشيدند، اشک 
در پس قطره ھای اشک شوق شان رھائی و بھروزی خود را با تمامی شوق می ریختند و 

   .وجودشان لمس ميکردند

 سال ميگذرد، سی و 31اینک از آنروزھای پر شکوه و از آن روزھای اميد و طراوت و شادابی 
یک سالی که امروز از آن ھمه اميد و طراوات و شادابی چيزی جز فقر و بدبختی، بيکاری و 

 فقر، طرح قطع یارانه ھا و درماندگی ميليونھا کارگر و مزد بگير برای گذران دستمزد زیر خط
   .زندگی بر جای نمانده است

اما زندگی ادامه دارد و مردم ایران ھنوز و به حق در حال و ھوای تغيير اند و اميدشان را 
   .برای دست یابی به یک زندگی انسانی و شاد و مرفه و آزاد از دست نداده اند

 این ميان کارگران ایران در طول سالھای گذشته با اعتصابات و اعتراضات جسورانه خود و در
برپائی تشکلھای مستقل شان به دفاع از حق حيات و زندگی خود برخاستند و امروز 

بسياری از آنان به جرم تشکل خواھی و خواست یک زندگی انسانی در پشت ميله ھای 
   .زندان بسر ميبرند

ا کارگران سلولھای زندان پایان کار نيست، ما ميليونھا انسانيم، ما توليد کنندگان اما برای م
تمامی ثروتھا و نعمات موجود ھستيم، چرخ توليد و زندگی در جامعه در دستان ماست، 

 است و ما 57پشتوانه ما تجربه اعتصاب متحدانه و شکوھمند کارگران نفت در انقالب بھمن 
اتکا به قدرت ميليونی خود و با الھام از خواستھای انسانی مردم ایران این پشتوانه و با  با 

 رئوس خواستھای حداقلی  57امروز و پس از سی و یک سال از بھمن  ، 57در انقالب سال 
خود را به شرح زیر اعالم ميداریم و خواھان تحقق فوری و بی قيد و شرط ھمه آنھا 

   .ھستيم

 شرط ایجاد تشكلھاي مستقل كارگري، اعتصاب،  برسميت شناخته شدن بی قيد و-1
  اعتراض، تجمع، آزادی بيان، مطبوعات و تحزب 

 لغو فوری مجازات اعدام و آزادی فوری و بی قيد و شرط کليه فعالين کارگری و دیگر -2
   جنبشھای اجتماعی از زندان

ايندگان  افزايش فوري حداقل دستمزدھا براساس اعالم نظرخود كارگران ازطريق نم-3 
  منتخب آنھا در مجامع عمومی کارگری 

و بي "  طرح ھدفمند کردن یارانه ھا باید متوقف و دستمزدھاي معوقه كارگران باید فورا-4
  ھيچ عذر و بھانه اي پرداخت گردد 



 تامين امنيت شغلي براي كارگران و تمامی مزد بگيران، لغو قراردادھاي موقت و سفيد  -5
ليه نھادھای دست ساز دولتی از محيطھای کار و تدوین و تصویب امضاء، برچيده شدن ک

  قانون کار جدید با دخالت مستقيم نمایندھای منتخب مجامع عمومی کارگران 

 اخراج و بيكار سازي كارگران به ھر بھانه اي بايد متوقف گردد و تمامي كساني كه بيكار -6
ھستند بايد تا زمان اشتغال به كار از شده اند و يا به سن اشتغال رسيده و آماده به كار 

  بيمه بيكاري متناسب با يك زندگي انساني برخوردار شوند 

 لغو کليه قوانين تبعيض آميز نسبت به زنان و تضمين برابری کامل و بی قيد و شرط -7
حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه ھای زندگی اجتماعی، اقتصادی، سياسی، فرھنگی 

   و خانوادگی

برخورداري تمامي بازنشستگان از يك زندگي مرفه و بدون دغدغه اقتصادي و رفع  -8
ھرگونه تبعيض در پرداخت مستمري بازنشستگان و بھره مندی آنان از تامين اجتماعی و 

   خدمات درمانی

 تمامي كودكان بايد جداي از موقعيت اقتصادي و اجتماعي والدين، نوع جنسيت و -9
و  ژادي و مذھبي از امكانات آموزشي، رفاھي و بھداشتي يكسان   وابستگي ھاي ملي و ن
  رایگانی برخوردار شوند 

 اول ماه مه بايد تعطيل رسمي اعالم گردد و در تقويم رسمي كشور گنجانده شود و ھر -10
  گونه ممنوعيت و محدوديت برگزاري مراسم اين روز ملغي گردد 

   ران و حومهسندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھ

   سندیکای کارگران کشت و صنعت نيشکر ھفت تپه

  اتحادیه آزاد کارگران ایران 

   انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه

  1388   بھمن ماه21

 اتوبوسرانی تھران و حومه اطالعيه سندیکای کارگران شرکت واحد

 طالعيه

تنھا مرجع رسمی انتشار  ران و حومه ،تارنمای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھ
سندیکای کارگران شرکت  بيانيه ھا و اطالعيه ھای سندیکا می باشد و ھر مطلب منتسب به

نرسد فاقد ھر گونه ارزش و اعتباری  واحد اتوبوسرانی تھران و حومه که از این تارنما به انتشار
  می باشد

 سندیکای کارگران شرکت واحد

   حومهاتوبوسرانی تھران و

  بھمن ماه

  آخرین خبر در مورد مجيد حميدی

 مجيد حميدی فعال کارگری، موفق 1388 بھمن ماه 23بر اساس گزارش رسيده روز جمعه 
  .اش به صورت تلفنی تماس بگيرد شد که بعد از یک ماه با خانواده

 دي ماه در گورستان بھشت محمدي در شھر سنندج، 24مجيد حميدي روز پنجشنبه 
راد لباس شخصي دستگير و خانواده و بستگانش تا روز جمعه از وي بی اطالع توسط اف
  .بودند



الزم به ذکر است که خانواده مجيد حميد ي چندين بار به اداره اطالعات و دادگستري 
شھر سنندج مراجعه كرده اما مراکز نامبرده اطالع درستي از سرنوشت مجيد حميدی 

  .ارائه نميدادند

ھماھنگی باری دیگر وضعيت وخيم جسمانی مجيد حميدی را یادآوری ما اعضای کميته 
کرده و ادامه بازداشت این فعال خوش نام کارگری را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری 

  .و بی قيد و شرط وی و کليه فعالين کارگری دربند ھستيم

  کميته ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

23/11/1388  

 ایران از اجالس ژنو خواسته ھای کارگران

 نامه مشترک سه نھاد کارگری
سه نھاد کارگری مھم ایران در نامه :  آمده است 88 بھمن 23به گزارش اخبار روز در تاریخ 

سازمان ملل متحد خواھان رسيدگی این شورا  شورای حقوق بشری مشترکی خطاب به 
شورای حقوق بشر . ھای کارگری شدند به وضعيت کارگران ایران و دفاع از حق تشکل

دوشنبه شروع می شود، قرار است به  سازمان ملل متحد در اجالس خود در ژنو که از روز
نی مدافع حقوق بشر، انجمن ایرا ده ھا نھاد. وضعيت حقوق بشر در ایران رسيدگی کند

دوشنبه در ژنو در برابر مقر  ھای دموکراتيک و تشکل ھای ایرانی خارج از کشور، روز
اجالس به نقض خشن حقوق  سازمان ملل متحد گرد می آیند تا ھمزمان با برگزاری این

 .اعتراض کنند بشر در ایران و بازداشت و شکنجه و اعدام مخالفين حکومت
 ان شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه، سندیکای کارگران نيشکر ھفتسندیکای کارگر

مجازات  تپه و اتحادیه آزاد کارگران ایران در نامه ی مشترک خود به این اجالس خواھان لغو
لغو  اعدام و آزادی فوری و بی قيد و شرط کليه فعالين کارگری و جنبشھای اجتماعی،

 بی قيد و شرط ایجاد تشکلھای کارگری ؛ آزادی بیاتھامات کليه دستگيرشدگان، آزادی 
 قيد و شرط اعتصاب، اعتراض، تجمع و آزادی بيان، برابری کامل حقوق زنان و مردان و محو

 .کار کودک و تامين امکانات رفاھی، آموزشی و بھداشتی برای ھمه کودکان شده اند
  :متن این نامه ی مشترک را در زیر می خوانيد

  حقوق بشر سازمان ملل متحدخطاب به شورای
در ھفتمين اجالس بررسی ادواری جھانی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در 

 در مقر سازمان ملل متحد در ژنو، وضعيت حقوق بشر در ٢٠١٠ فوریه ١٧تا  ١۵ روزھای
 .بررسی قرار خواھد گرفت ایران مورد

 ھانی از کارگران زندانیشروع این اجالس مصادف است با چھارمين سالروز حمایت ج
  در سراسر جھان بسياری از کارگران عضو٢٠٠۶ فوریه ١۵سندیکای شرکت واحد که در 

 اتحادیه ھای کارگری جھان با اعالم ھمبستگی با این کارگران زندانی، صدای اعتراض خود
 عليه اقدامات ضد سندیکایی در ایران را به گوش مسووالن جمھوری اسالمی ایران

 .رساندند
 مسووالن جمھوری اسالمی ایران در تمام این سالھا پس از آن دستگيریھا و بازداشت
 کارگران و فعاالن سندیکایی اعالم کرده اند که در صورت امضای تعھد از سوی کارگران

 زندانی سندیکای شرکت واحد مبنی بر عدم فعاليت سندیکایی و اتحادیه ای، آنان از زندان
 الن امنيتی اعالم کرده اند که جمھوری اسالمی علی رغم پذیرشمسوو. آزاد خواھند شد

 مقاوله نامه ھای بين المللی فعال مصلحت نمی دانند که در ایران سندیکا تشکيل شود و
چنانچه کسی اقدام به فعاليت سندیکایی کند مخالف نظام جمھوری اسالمی شناخته و 

 .خواھد شد محاکمه
تنھا  ، نه۵٧ل گذشته و بر خالف مطالبات پایه ای انقالب طبقه کارگر ایران در طول سی سا

فالکت و  تغييری در بھبود شرایط زندگی شان ایجاد نشده است بلکه روزبروز بر ابعاد فقر،
را یکی از  تا آنجا که امروز سازمان جھانی کار ایران. بی حقوقی آنان افزوده گردیده است

ميکنند و پایه ای   در آن در بدترین شرایط کارسه کشور اصلی در دنيا ميداند که کارگران
معضل اساسی  وضعيت کار زنان و جوانان به یک. ترین حقوق شان بشدت نقض ميشود

امضا به تنھا  تبدیل شده است، نبود ایمنی کار، تبعيض، قراردادھای موقت یکماھه و سفيد
خط فقر است  ابر زیرشکل استخدام کارگران تبدیل شده و حداقل دستمزد کارگران چھار بر

آورانشان بطور  و ميليونھا خانواده کارگری در نتيجه عدم پرداخت بموقع دستمزدھای نان
و موج عظيم  دائمی در غيرانسانی ترین شرایط برای زنده ماندن خود دست و پا ميزنند

ھایشان به جھنمی  بيکاری و خطر بيکارسازی کارگران شاغل، زندگی را بر آنان و خانواده

http://www.kar-online.com/wp/?p=11273


غيرانسانی نياز به یک  غير قابل تصور تبدیل کرده است و تنھا راه برون رفت از این شرایط
 .تغييرات اساسی در تمام سطوح اقتصادی و اجتماعی را ميطلبد

شرایط ضد انسانی فوق در حالی بر کارگران ایران تحميل شده است که در طول سی 
يت شناخته شده بين المللی خود گذشته طبقه کارگر ایران از تمامی حقوق برسم سال

و ھرگونه اعتصاب و اعتراض کارگران و تشکل خواھی آنان با سرکوب، تھدید،  محروم بوده
 .مواجه شده است زندان و اتھامات امنيتی بيکاری،

 کارگران ایران در طول سالھای گذشته عليرغم وجود سرکوب و خطر زندانی شدن و
با  شقت بار خود بارھا به ميدان آمده و در برخی مراکزبيکارسازی، در اعتراض به شرایط م

 برپایی تشکلھای خود و اعتصابات و تجمعات بی شمار در دھھا و صدھا مرکز توليدی و
 .صنعتی نشان دادند حاضر به تحمل شرایط غيرانسانی حاکم بر کار و زیست شان نيستند

 سياری از شرکت کنندگان درابعاد این اعتراضات را در این یکماه گذشته ميبنيم که ب
 .ھایشان ھستند اعتراضات خيابانی از زنان، جوانان و کارگران و خانواده

ھفتمين اجالس بررسی ادواری جھانی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در 
شود که ھنوز رئيس و نایب رئيس سندیکای واحد آقایان منصور اسالو و  برگزار می شرایطی
دیکای نيشکر ھفت تپه آقای علی نجاتی، و عليرضا ثقفی و برخی نمایندگان سن مددی،
 فعالين کارگری در زندان، آقای فرزاد کمانگر معلم در زیر حکم اعدام، بسياری از دیگر از

دستگير شدگان اول ماه می امسال در انتظار صدور حکم و تعدادی از فعالين سندیکای 
 .ھستندبصورت بالتکليف منتظر بازگشت به کار  واحد

 ھای کارگران ایران که داشتن یک زندگی انسانی و شرافتمندانه و ما اميدوارم خواست 
 بدور از ھر گونه سرکوب و رعب و وحشت است در این اجالس مورد بررسی قرار بگيرد و در

 .طول ھفتمين اجالس بررسی ادواری جھانی حقوق بشر به آن پرداخته شود
 :ھا در شرایط حاضر عبارتند از واست فوری ترین و حداقل ترین این خ

جنبشھای  لغو مجازات اعدام و آزادی فوری و بی قيد و شرط کليه فعالين کارگری و دیگر -
 اجتماعی از زندان،

لغو اتھامات کليه دستگيرشدگان جنبش کارگری و سایر جنبشھای اجتماعی و صدور  -
 منع تعقيب قضائی آنان، حکم

نھادھای  جاد تشکلھای کارگری بدون کسب اجازه از کارفرمایان وآزادی بی قيد و شرط ای -
نھادھای  المللی کارگری و بر چيده شدن تمامی دولتی و پذیرفتن کليه کنوانسيونھای بين

 کارگران، غيرکارگری از محيط ھای کار و محاکمه سرکوبگران و نقض کنندگان حقوق
 زادی بيان،آزادی بی قيد و شرط اعتصاب، اعتراض، تجمع و آ -
 برابری کامل حقوق زنان و مردان در محيط کار و تمامی عرصه ھای زندگی اجتماعی و -

 اقتصادی و خانوادگی،
 محو کار کودک و تامين امکانات رفاھی، آموزشی و بھداشتی برای ھمه کودکان، -

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه
 تپهسندیکای کارگران نيشکر ھفت 

  اتحادیه آزاد کارگران ایران
  : رئيس اتحاديه كارگران صنعت آب و برق

  عدالتي وجود دارد ميان بازنشستگان بي

رئيس اتحاديه :  آمده است 88 بھمن 24 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
ھران عدالتي در ميان بازنشستگان شركت برق ت بي: كارگران صنعت آب و برق كشور، گفت

  . ھاي اقماري آن زياد است و شركت
بازنشستگاني كه از خود شركت برق تھران : وگو با خبرنگار ايلنا، افزود نوروز بلوكات درگفت
ھاي  كنند اما بازنشستگان شركت اند مزايايي از اين شركت دريافت مي بازنشسته شده

  . اعي قناعت كننداقماري برق تھران بايد فقط به ھمان مستمري سازمان تامين اجتم
از ديگر مشكالت كارگران اين صنعت اين است كه شركت تعاوني مسكن برق : وي گفت

ھاست وعده مسكن در ھشتگرد را به كارگران داده است اما ھنوز خبري از اين  تھران سال
  . واگذاري نيست

ي ھاي اقمار ھاي مصرف شركت او با اشاره به عدم حمايت شركت برق تھران از تعاوني
  . اند ھاي مصرف بسته شده به ھمين دليل بسياري از تعاوني: برق تھران گفت

بلوكات با بيان اينكه سازمان تامين اجتماعي ماھيت اجتماعي خود را از دست داده و 
 ماه از سال ھنوز 10متاسفانه با گذشت : سياسي شده است، خاطر نشان كرد

  . تسازي مستمري بازنشستگان انجام نشده اس ھمسان
  پايان پيام

  : نماينده بندرعباس در مجلس



  كنم  ھا التماس مي براي جذب بيكاران به شركت

عضو كميسيون :  آمده است 88 بھمن 25 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي با تاكيد بر اينكه مشكالت اشتغال و بيكاري در استان 

روزي نيست كه بيكاران به دفتر نمايندگي مراجعه : ه است؛ گفتھرمزگان شدت گرفت
  . نكنند

براي حل مشكل مراجعه كنندگان و از روي : سيد مصطفي ذوالقدر در گفتگو با ايلنا، گفت
كنيم تا با استخدام مردم، چند بيكاره را  ھا التماس مي شرمندگي، گاھي به شركت

  . مشغول كنند
 نفر به 30حداقل روزانه : كند گفت ھا اظھار نظر مي ساس واقعيتوي با تاكيد بر اينكه بر ا

كنند تا آنان را براي يافتن شغل به اداره، كارخانه يا شركتي  دفتر نمايندگي من مراجعه مي
  . خواھد جا نيروي كار نمي معرفي كنم اما ھيچ

 مناسب وجه وي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر وضعيت صنعت و اشتغال استان به ھيچ
نكته مھم در آن است كه بايد وضع كشاورزي و صنعت رونق داشته باشد، : نيست؛ گفت

  . توان انتظار كاھش بيكاري را داشت رويه چگونه مي زايي بشود اما وقتي واردات بي اشتغال
رابطه رونق اقتصادي با بيكاري : وي در تشريح وضعيت صنعت و كشاورزي استان گفت

بدين معنا كه اگر بيكاري كم بشود صنايع و كشاورزي رونق دارد حال رابطه اي عكس دارد 
سئوال من اين است كه چگونه امكان دارد بيكاري باال باشد و صنايع و كشاورزي شكوفايي 

  . داشته باشيم
در : ذوالقدر با يادآوري سفري كه به ھمراه وزير كار دولت خاتمي به تونس رفته بود گفت

اي تونس رايانه نصب كرده بودند و اگر كارگري بيكار بود يا فردي كارگر ھ سال قبل در خيابان
ترين زمان ممكن كارگر به كار  كرد و در سريع خواست بدون واسطه به آن مراجعه مي مي
ايم بين كارگر و  يافت اما در ايران ھنوز نتوانسته رسيد يا كارفرما كارگر مورد نيازش را مي مي

  . برقرار كنيمكارفرما ارتباط منطقي 
ماه پس از ثبت نام فرد بيكار براي  وي با اعالم اينكه در كشور تونس چنانچه دولت ظرف يك

در ايران جوانان بيكار بايد دنبال : كند؛ گفت وي شغلي پيدا نكند، ببيمه بيكاري پرداخت مي
  . آشنا بگردند تا كاري برايشان پيدا شود و دولت ھم جوابگوي بيكاران نيست

زايي و كاھش بيكاري معنا  شعار اشتغال: قدر با انتقاد از شعارھاي كاھش بيكاري گفتذوال
سواد تا دكترا در كشور بيكار  فھمم كه از بي ندارد من زماني معناي اين شعارھا را مي

  . نداشته باشيم
  پايان پيام

  علی رضا ثقفی آزاد شد
بدون )  فوریه١٣( بھمن٢۴اوین امروز شنبه  زندان ٢۴٠ روز در بند ١٢عليرضا ثقفی بعد از گذراندن 

  .اطالع از علت دستگيری اش و بدون گذاشتن وثيقه آزاد شد 
 بھمن به دادگاه برده شده بود و بدون داشتن ھيچگونه حق قانونی، ٢١ھمچنين ایشان در تاریخ 

 قانونی نھاد غير"حکم سه سال زندان به ایشان ابالع شد، که یکی از دالیل این حکم عضویت در 
  است" کانون نویسندگان ایران

  
  : عضو شوراي عالي تامين اجتماعي

  پرداخت نشدن افزايش مزد كاركنان نشانگر ضعف مسئوالن اجرايي است

كارفرمايان  نماينده:   آمده است 88 بھمن 26 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
ربوط به مخالفت شوراي عالي تامين شايعات م: گفت در شوراي عالي تامين اجتماعي

 كاركنان اين سازمان كذب است و اين شورا 88اجتماعي با پرداخت افزايش مزد سال 
  . باره انجام داده و در صورت نياز انجام ھم خواھد داد وظايف خود را در اين

جه شوراي عالي تامين اجتماعي بود: وگو با خبرنگار ايلنا افزود محمد مروج حسيني درگفت
بيني و با آن موافقت كرده   پيش88افزايش مزد كاركنان اين سازمان را در بودجه سال 

  . است
اند تاكنون اين  متاسفانه ھيات مديره و مدير عامل در مقام اجرا نتوانسته: وي تصريح كرد

  . مھم را عملياتي كنند كه اين نشان از ضعف آنھاست
اي به شوراي عالي  امين اجتماعي نامهكه ھيات مديره ت مروج حسيني با بيان اين

شورا به ھيات مديره اعالم : درخصوص پرداخت افزايش مزد كاركنان ارسال كرده است،گفت
بيني كرده است اما اگر ھم مشكلي وجود دارد   پيش88كرد مبلغ مورد نظر را در بودجه 

  . را در متمم بودجه لحاظ كند شورا آماده است تا آن
 كاركنان تامين 88 ماه از سال ھنوز افزايش مزد سال 10كه با گذشت  ايناو با انتقاد از 



ھيات مديره و مدير عامل بايد پاسخگوي اين موضوع : اجتماعي پرداخت نشده است گفت
  . باشند

  پايان پيام

  : وگو با ايلنا رئيس ھيات مديره سنديكاي صنعت برق درگفت
  ايم  ھاي كارگري مواجه شده با بحران

 ميليارد دالر 5لبات اعضاي سنديكاي صنعت برق از دوبلت به رقم نگران كننده حجم مطا
  . رسيده است 

رييس سنديكاي توليد كنندگان صنعت برق ضمن اعالم مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار ايلنا 
درحال . مشكالت بيشماري واحدھاي توليد كننده تجھيزات برقي را تھديد مي كند : افزود 

 از توليدكنندگان يا تعطيل ھستند و يا با بخش اندكي از ظرفيت توليدشان كار حاضر بسياري
  . مي كنند 

متاسفانه رقم بدھي ھاي دولت به ما آن قدر سنگين شده كه در : محمد پارسا گفت 
صورت عدم چاره جويي واحدھاي توليد كننده مجبور ه تعطيلي خواھند بود و بيش از نھصد 

قيم و غير مستقيم در اين صنعت مشغول به كار ھستند ،در معرض ھزار نيروي كار كه مست
  . بيكاري ھستند 

چون دولت طلب ھاي ما را به موقع نداده ما نتوانسته ايم وام : او در توضيح اين مطلب افزود 
از اين رو . ھايمان را تسويه كنيم و بدھي مان به سيستم بانكي بسيار سنگين شده است 

تحت فشار شديد ھستيم و بين خود اعضا نيز دعواي حقوقي در جريان ما زا سوي بانك ھا 
  . است 

ھا دانست كه مجلس وقت تصميم به تثبيت قيمت  او سرآغاز مشكل را از زمان تثبيت قيمت
از آن موقع وزارت نيرو نتوانست بدھي ھاي خود را بپردازد و صنعت برق : برق گرفت و گفت 

  .  سير قھقرايي آن آغاز شد آھسته آھسته درگير بحران شده و
رد طبيعي است كه مجموعه .به ھر حال وقتي تعادل در وزارت نيرو بر ھم مي خو: او گفت 

  . اي كه در حال كار با اين وزارتخانه ھستند نيز دستخوش تغيير مي شوند 
ين  درصد از ا40 ھزار ميليارد تومان است كه 5بدھي وزارت نيرو به ما حدود : او ادامه داد 

  . مبلغ را شركت مپنا به ما بدھكار است 
رقم : او در پاسخ به اين سئوال كه سيستم بانكگي چقدر از شما طلبكار است گفت

با برخي از بانك ھا در حال .  ھزالر ميليارد تومان است 5مطالبات بانك ھا از ما بيش از 
انك ھا براي وصول باالخره برخي ب. مذاكره ھستيم تا مگر بدھي ما را استمھال كنند 

ما ديگر زورمان نمي رسد خودمان . مطالباتشان دست به اقدامات حقوقي و قضايي زده اند 
باور . در حالت اضطرار ھستيم و خيلي از مديران ما فراري شده اند . را سر پا نگه داريم 

چي كنيد برخي از مديران ما به خاطر چك برگشتي به خانه ھايشان نمي روند و مثل قاچاق
  . ھا با من در اتومبيل قرار مي گذارند تا مسائلشان را بگويند 

ترين مشتريان ما  وزارت نفت و نيرو عمده.  درصد از توليدات ما دولت است99خريدار : او گفت
اين بحران . دھند تعادل ما بر ھم مي خورد خرند و پول نمي ھستند اما وقتي كاال را مي

ھاي كارگري مواجه  ما با بحران.  در معرض خطر قرار گيرد سبب شده بازار صادراتي ما نيز
ايم خطوط توليد را كامل تعطيل نكنيم اما در برخي واحدھا با  ھر چند سعي كرده. ايم شده

اي  مثال در شركت آونگان كه به طور كامل تعطيل شد ، برنامه. ايم اعتراضات كارگران مواجه
بود اما اين شركت ھر روز شاھد تظاھرات كارگري براي صادرات به پاكستان طرح ريزي شده 

كارگراني كه حقوق ھم نگرفته اند دست روي . است و به طور كامل تعطيل شده است 
مواد اوليه موجود در اين شركت گذاشته اند و نمي گذارند آن را خارج كنيم در نتيجه ما با 

  . ايم  مشكالتي مواجه
. دھد دون ترديد صادرات ما را در معرض خطر جدي قرار ميتداوم اين روند ب: پارسا تاكيد كرد 

 ميبيارد دالر قرارداد صادراتي دارد اما اگر وضعيت به ھمين منوال 2 تا 5/1صنعت برق حدود 
. ادامه يابد نمي توانيم از پس تعھداتمان برآييم و بازارھاي خارجي را نيز از دست مي دھيم 

ين سھم صادرات خدمات فني و مھندسي را اين در حالي است كه صنعت برق بيشتر
  . داراست 

كنند ، گفت  او با شااره به اين كه كارخانه ھا در حال حاضر با سي درصد ظرفيت خود كار مي
چيني ھا و ھندي ھا در حال در دست گرفتن بازارھاي ما ھستند و پايين بودن نرخ ارز از : 

وي ديگر پايين بودن تعرفه ھا به بازار ھاي يك سو صادرات ما را با مشكل مواجه كرده و از س
  . داخلي ضربه مي زند و سبب شده تجھيزات چيني بازار داخلي را در دست بگيرند 

ما : او پيش بيني كرد اگر مسكل به زودي حل نشود بحران خاموشي از راه برسد و گفت 
ا از دولت بگيريم خواستار آن ھستيم كه براي پرداخت حقوق كارگران بخشي از مطالباتمان ر

در ضمن سئوال ما اين است كه وقتي بانك ھا از ما به خاطر تاخير بھره مي گيرند چرا . 
  .مطالبات ما از دولت مشمول بھره ديركرد نمي شود 



وگو با  گذاري تأمين اجتماعي در گفت مدير عامل شركت سرمايه
 :فارس

   
  رداخت كرد ميليارد تومان به سازمان تأمين اجتماعي پ700شستا 

گذاري تأمين  مدير عامل شركت سرمايه:  نوشت 88 بھمن 27خبرگزاري فارس در تاریخ 
به سازمان ) شستا(گذاري تأمين اجتماعي  سھم سود شركت سرمايه: اجتماعي گفت

 درصد اين مبلغ 80 ميليارد تومان برآورد شده است كه تاكنون بيش از 900تأمين اجتماعي 
  .اعي پرداخت شده استبه سازمان تامين اجتم

با اشاره » توانا«وگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس  جو در گفت محمدعلي يزدان
ھيچ مشكلي با سازمان تأمين ) شستا(گذاري تأمين اجتماعي  به اينكه شركت سرمايه

 1388 مھر 31ھا كه در  بر اساس تصويب مجمع شركت: اجتماعي ندارد، اظھار داشت
 ميليارد تومان بابت سھم سود به 900 مبلغ 1389 شستا بايد تا شھريور سال تشكيل شد،

 ميليارد تومان آن را پرداخت كرده 700سازمان تأمين اجتماعي بپردازد كه تا كنون حدود 
  . است

 ميليارد تومان ديگر نيز به سازمان 200شود تا پايان وقت مقرر  سعي مي: وي در ادامه افزود
  . رداخت شودتأمين اجتماعي پ

نرخ : جو در خصوص نرخ بازدھي شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي، بيان داشت يزدان
 درصد و بر اساس نرخ روز تابلوي 4/26بازدھي شستا بر اساس سود به سرمايه بالغ بر 

  .  درصد است4/30بورس بالغ بر 
 18بازدھي شستا با : گذاري تأمين اجتماعي در ادامه يادآور شد مدير عامل شركت سرمايه

ً بانك مقايسه شده است و سود شستا كامال مشخص 8گذاري مشابه و  شركت سرمايه
  .است ضمن اينكه با ھيچ بحراني مواجه نشده است

  گزارش تکميلی

  خواھند شركت ساسان را تعطيل كنند ھا مي كراواتي

صبح روز يكشنبه  :   آمده است88 بھمن 26 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
سازي ساسان در اعتراض به فشار مديريت براي   نفر از كارگران شركت نوشابه400حدود 

اخراج خود در محوطه داخلي اين كارخانه دست به تجمع زدند و اظھار داشتند اگر به 
جمھوري خواھند رفت و صداي خود را به گوش  مشكلشان رسيدگي نشود مقابل رياست

  . د رساندمسووالن خواھن
:  كارگر دارد،افزودند1200خبرنگارايلنا، اين كارگران با بيان اينكه ساسان حدود  به گزارش

خواھند ما را خانه به دوش كنند و چشم  مديران اين شركت كه ھمگي كراباتي ھستند مي
  . خواھند كارخانه را تعطيل كنند طمع به زمين اين كارخانه دارند و مي

  .  سال است و ھمه ما قراردادي ھستيم20 سال تا 5سابقه كاري ما از : آنھا تصريح كردند
 نفر از كارگران ساسان اخراج 300 تاكنون حدود 88اين كارگران با بيان اينكه از ابتداي سال 

است كه خط توليد شركت تعطيل شده است و كارخانه تبديل به  يك ماه: اند، افزود شده
  . سازي شيراز و مشھد شده است ھاي نوشابه مركزي براي پخش توليدات كارخانه

 2حساب كنيم   ماه جاري تسويه29گويد اگر تا  مديريت مي: كارگران ساسان اظھار داشت
دھد اما ما پول  دھند اما اگر اين كاررا نكنيم يك ماه سنوات مي ماه سنوات مي

  . خواھيم خواھيم،كار مي نمي
در حال :  ماھه بود گفتند12 و 6، 3شان  اي كاري اآنان با بيان اينكه پيش از اين قراردادھ

  .  روزه شده است10حاضر مدت قرارداد ما 
شود اما  َحقوق ما فعال پرداخت مي: آنان با اشاره به عدم پرداخت حق بيمه كارگران، گفتند

  . شود يك سال است كه كاال به كارگران داده نمي
 شركت ساسان پيرامون اظھارات كارگران ھاي خبرنگار ايلنا براي توضيح مديريت پيگيري

  . نتيجه ماند و نگھباني شركت مانع ورود خبرنگار ما به قسمت مديريت شد بي
 پايان پيام

 اخراج و زندان پایان کار نيست



ای که ھست و  کارخانه . تپه مراجعه کردم  کارخانه نيشکر ھفت  دیروز جھت انجام کاری به
رفت و ترس از  ی فکری و ذھنی ما کارگران بشمار می  نيستم بود و وجودش تمام دغدغه

  نمود، کابوس شبانه  اش رخ می بسته شدن آن و آینده مبھی که در آن سوی ورشکستگی
  .ام بود

ی دولت ھم باشد که البته در این مورد  تپه بخش کوچکی از دغدغه شاید کارخانه ھفت 
، اما ھفت تپه برای )تپه چنين نمی شد ر ھفتروزگا برای این که اگر اینطور بود، (تردید دارم 

به در کارخانه که رسيدم مأمور حراست که . آمد تمام دغدغه ام بشمار می) کارگر(من 
 کارخانه را گرفت و گفت آقای رخشان شما  اتفاقاً از دوستان قدیمی بود، جلوی ورودم به

کارخانه را  تيجه حق ورود بهنامتان جزو آن دسته از کارگرانی است که اخراج شده اید و درن
ای که نبودش مایه  کارخانه. راستش حال و ھوای گذشته بيادم آمد و دلم گرفت. ندارید

گونه مرا از خود بيرون می اندازد و جزو محارم خود  ترس و وحشت از آینده بود، حاال این 
  .رد می شوم آنجا وا  شده ام و انگار که تازه به من در کنار آن من غریبه. داند نمی

شود، باشم و غرش صدایش را از  گر بخارھایش که از بویلر خارج می دیگر باید از دور نظاره
کند و نانی  چرخد و ھنوز ھم کارگر کار می دور بشنوم تا بدانم که ھنوز چرخ ھایش می

 فعاليت کارگری ما  اگر نتيجه.  برد و زندگی ادامه دارد برسر سفره خانواده اش می
  .ایم این دستاوردھا را داشته باشد، ما پيروز شده )  سندیکامسؤلين(

زندان انداخت و بيکارمان کرد تا به  رحمانه از ما انتقام گرفت و ما را به ھرچند که کارفرما بی
آینده ای نامعلوم پرتاب شویم و در مقابل زندگی به زانو بيفتيم و درس عبرت بگيریم تا دیگر 

خطر نيندازیم و مانع مافيا نشویم  اندیشند را به فعت خویش میمن سود کسانی که تنھا به
 زمين نخواھد گذاشت و  که زمين ھای ھفت تپه را ببلعد؛ اما مافيای شکر سر آسوده به

زیراکه کارگران دوباره . نمی تواند زمين ھایی را که زندگی ما کارگران برآن بنا شده را ببلعد
  .ع آن ھا خواھند شدفریاد حق طلبی سرخواھند داد و مان

ی شرکت تصاحب کرده و اعضای  راستی از معدن سليسی که ھمين مافيا در محوطه
  ی شرکت بودند، چه خبر؟ دنبال بيرون کردن متجاوزان از محدوده سندیکا به

آیا از این پس صدا و فریاد کارگر در گلو خواھد ماند و نسبت : حال یک سؤال اساسی
خواھد کرد؟ خير این فریاد و مبارزه تا زمانی که شکم کارگر وضعيت موجود اعتراضی ن به

مبارزه . خالی است و رنج و بدبختی ناشی از اخراج و بيکاری وجود دارد، برقرار خواھد بود
. شود گذشت کرد از حق زندگی که نمی. ما جنبشی است برای حق زندگی انسانی

ت که برای یک زندگی انسانی دریافت مزد و امنيت مناسب شغل و زندگی آن حداقلی اس
ھا حداقل ھا صرفنظر کند؟ پس تا زمانی  چگونه کارگر می تواند از این. به آن نيازمندیم

چرخد، مبارزه کارگر ھم ادامه خواھد داشت و جدال بين  زندگی و روزگار بر این پاشنه می
  .کارگر و کارفرما را پایانی نخواھد بود

کوشد و آن طرف  تر می آن برای دریافت مزد بيشاین جدالی است که ھميشه یک سوی 
خواھد مطالبه حداقلی خود را  می) ًفعال(سوی این مبارزه  یک. نگران کاھش سود خود است

ھای  و تمام اھرم. کوشد سود خودرا به حداکثر برساند سوی می محفوظ نگھدارد و آن
نون ھم منافع اش را سرمایه زور دارد، پول دارد و قا. سرکوب ھم در دست سرمایه است

این است . ھمان قانون و قانونمداری که عدالت را برایمان وعظ می کند. تضمين می کند
  معنای عدالت وقتی که نوبت به کارگران می رسد؟

صدای کارگر "گيرد ھنوز ھم طنين  اما ھمه اینھا جلوی شکم گرسنه کارگر را نمی
ما خواستار این مبارزه و . رسد گوش می ا بهھ از دور دست" ایم، گرسنه ایم، گرسنه تپه ھفت

اما این مبارزه . ھایمان ھستيم دنبال آسایش و رفاه خود و خانوداده ما ھم به. ایم جدال نبوده
تر رو در  دیگران برای سود بيش. ما فقط برای بقا و زندگی خود جنگيدیم. به ما تحميل شد
سانی و اخالقی، اما انتقام کارفرما و ی ما تالشی است ان پس، مبارزه. روی ما ایستادند

  .دار عملی است حریصانه و غيرانسانی سرمایه

برای . او جنگد، چه با رضا رخشان چه بدون  حقوق خود می تپه برای رسيدن به کارگر ھفت 
چرا که ھمين مبارزه که به ما تحميل شد، به من . من ھم اخراج و زندان پایان کار نيست

  .کوت نابودی روح و جان من استفھماند که سکون و س



  رضا رخشان

27/11/88  

فعالين کارگری شھر نقده و از اعضای ھيئت اجرایی   خسرو بوکانی از
  .تشکلھای کارگری، دستگير شد کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد

امروز   ،کميته ی ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگریاز بر اساس گزارش رسيده، 
 فعالين کارگری شھر نقده و از اعضای ھيئت اجرايی ، خسرو بوکانی از 27/11/88مورخ  نبهش سه

 .کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکلھای کارگری، دستگير شد

 بعد از ظھر 4الزم به ذکر است که ھشت نفر از ماموران حفاظت اطالعات شھر نقده، ساعت 
ھنوز از . ه و بعد از تفتيش منزل، وی را با خود بردندبه منزل خسرو بوکانی یورش برد امروز، 

 .وضعيت خسرو بوکانی اطالعی در دست نيست

دستگيری خسرو بوکانی در حالی صورت ميگيرد که ھنوز مجيد حميدی از فعالين کارگری شھر 
و اسعد مولودزاده نيز  اش در بازداشت به سر ميبرد  سنندج عليرغم وضعيت وخيم جسمانی

 به اداره اطالعات شھر اروميه انتقال و ھيچ خبری از وضعيت وی در دست نيست، دستگير و
اند، فشار و آزار و  ھمچنين چند تن دیگر از فعالين کارگری در شھر کامياران به دادگاه احضار شده

ھای کارگری، مدت  اذیت فعالين کارگری عضو کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل
ما با قاطعيت ضمن دفاع از خواست و مطالبات واقعی .  در جریان استایی است که طوالنی

طبقه کارگر، ایجاد فضای رعب و وحشت، دستگيری و بازداشت فعالين کارگری را شدیدا محکوم 
  . کرده و خواستار آزادی فوری و بی قيد و شرط کليه فعالين کارگری دربند ھستيم

  درآستانه بيکاری درصنعت برق 

ھزار نفراز کارگران صنعت برق درآستانه بيکاری 900: مدیره سندیکای صنعت برقریيس ھيات 
رقم بدھی ھای دولت به ما آنقدر سنگين شده که درصورت عدم چاره جویی واحدھای .قراردارند

     27/11/88    کاروکارگر                                         .توليد کننده مجبور به تعطيلی خواھند بود 

 مجيد حميدی و خسرو بوکانی قرار وثيقه برای
مجيد حميدی فعال کارگری و عضو  27/8/88 بر اساس گزارش رسيده، روز سه شنبه مورخ

 .سنندج انتقال یافت کميته ھماھنگی بعد از دادگاھی به زندان مرکزی
ميدی تعيين را برای آزادی مجيد ح  ميليون تومان40بر اساس این گزارش، دادگاه سنندج وثيقه 

  .کرده است
کارگری و عضو ھيئت اجرائی کميته ھماھنگی نيز به زندان  خسرو بوکانی یکی دیگر از فعالين

 اند  ميليون تومانی تعيين کرده6آزادی وی وثقيه  رضائيه انتقال یافت و برای
 فوری و فعالين کارگری را شدیدا محکوم ميکنيم و خواستار آزادی ما بار دیگر دستگيری و زندان

 .ھستيم بی قيد و شرط آنان
 کارگری کميته ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای

27/11/1388  

  فقر از نظر نماینده مجلس 

ھزارتومان یعنی یک سوم خط 263تصور کنيد که حقوق کارگری : نماینده فالورجان درمجلس
رگشته درچه شرایطی  ماه ھم دریافت نکند ببينيد خانواده این کارگربخت ب5فقرباشد و
درشرایطی که درھای اقتصاد کشور به روی کاالھای خارجی بویژه از نوع بی .بسرمی برد

کيفيت چينی باز باشد،توقع دارید یک کارفرما بتواند از عھده مخارج توليد وکارگاه ازجمله 
نی را اکنون بسياری ازکارخانجات ذوب آھن انواع محصوالت آھ.افزایش دستمزد کارگران برآید

 تومان تمام 720آھن انبار شده کيلویی .درحجم باال توليد وانبارکرده اند اما بازار فروشی نيست
درحال حاضرآھن فراوانی از . تومان بفروشند اما خریداری وجود ندارد 520شده حاضرھستند 

به نظرمن دستھایی درکاراست تا با . تومان عرضه می شود420چين وارد شده که به قيمت 
                                              .ردات بی رویه صنعت واشتغال کشوررا به نابودی بکشاندوا

  28/11/88   کاروکارگر



  اجرای حکم و بازداشت محمد اشرفی

. فعال کارگری محمد اشرفی فعال کارگری شب گذشته برای اجرای حکم در منزلش بازداشت شد
 .  بھمن ماه جھت اجرای حکم در منزل خود دستگير شد20 یک فعال کارگری شب گذشته مورخ

بھمن ماه با مراجعه  20به گزارش فعاالن کارگری درون کشور، نيروھای امنيتی شب گذشته مورخ 
ايجاد تشكلھاي آزاد كارگری  به منزل محمد اشرفی از فعاالن کارگری و عضو كميته پيگيري براي

ایشان و انتقال نامبرده به نقطه ای  ، اقدام به بازداشتجھت اجرایی کردن حکم یکسال زندان وی
تر در پی مراسم بزرگداشت روز جھانی کارگر  الزم به ذکر است محمد اشرفی پيش. نامعلوم کردند

به تحمل یکسال حبس تعزیری از سوی دادگاه انقالب  بازداشت شده بود و پيش تر بابت این اتھام
  .شھر تھران محکوم شده بود

  .ميدی آزاد شدمجيد ح

مجيد  بعد از ظھر، 2، ساعت 1388 بھمن 29امروز پنجشنبه ...به گزاش کميته ھماھنگی 
ھای  حميدی از فعاالن خوشنام کارگری و عضو کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل

.  توسط نيروھای امنيتی و اطالعاتی دستگير و بازداشت شد88 دی ماه 24کارگری، در تاريخ 
مورين اداره اطالعات به بازرسی منزل مجيد حميدی پرداخته و کيس و کامپيوتر وی را با سپس ما

اش از سرنوشت و  با گذشت چند روز از دستگيری و بازداشت مجيد حميدی، خانواده. خود بردند
در شرايطی مجيد حميدی در بازداشت بسر می برد که چند گلوله . محل بازداشت او بی اطالع بودند

ز ترور نافرجام او، ھنوز در پشت سرش قرار داشته و از نظر جسمی در وضعيت نامساعدی ناشی ا
 در حالی که از منزل خارج می شد، توسط 1386/ 7/ 26اين فعال کارگری در تاريخ . قرار دارد

او بعد از مجروح شدن، در .  قرار گرفتقصدافراد ناشناس با شليک چندين گلوله مورد سوء 
ری شد، اما بنا بر تشخيص پزشکان و به دليل قرار گرفتن گلوله ھا در پشت سرش و بيمارستان بست

  .تاثير منفی جراحی روی عصب چشم و دھان، عمل جراحی او تاکنون به تعويق افتاده است

ما ضمن تبریک آزادی مجيد حميدی به ھمه کارگران، فعالين کارگری و مخصوصا خانواده او، 
  . قيد و شرط کليه فعالين کارگری دربند ھستيمخواھان آزادی فوری و بی

  کميته ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری
29/11/1388 

  ھفتاد درصد از کارگران کشور مسکن ندارند
 درصد از کارگران فاقد مسکن ھستند و در 70حداقل  اولياء علی بيگی با اعالم اينکه در حال حاضر

تامين نيازھای اوليه ھر خانوار کارگری بايد : کنند، گفت  زندگی میواحدھای مسکونی استيجاری
عالی  نايب رئيس کانون.مورد برنامه ريزی قرار گيرد) کارفرما- دولت-کارگر(اجتماعی توسط شرکای

کشور فاقد   درصد از کارگران70در حال حاضر حداقل : شوراھای اسالمی کار سراسر کشور گفت
  .استيجاری زندگی می کنندمسکن ھستند و در واحدھای 

  درصد از کارگران فاقد70بيگی در گفتگو با مھر با اعالم اينکه در حال حاضر حداقل  اولياء علی
ھر  تامين نيازھای اوليه: مسکن ھستند و در واحدھای مسکونی استيجاری زندگی می کنند، گفت

 .قرار گيرد ورد برنامه ريزیم) کارفرما- دولت-کارگر(خانوار کارگری بايد توسط شرکای اجتماعی
در حال حاضر حداقل  :نايب رئيس کانون عالی شوراھای اسالمی کار سراسر کشور اظھار داشت

را برطرف کند به نحوی که   نفره4 ھزار تومانی نمی تواند نياز يک خانوار کارگری 263دستمزد 
 .کندتامين نمی  حتی نيازھای اوليه آموزش، بھداشت، مسکن و معاش را نيز

البته شرايط اقتصادی و وضعيت : تصريح کرد علی بيگی با تاکيد بر اينکه واقعيتھا بايد پذيرفته شود،
اين رابطه الزم است تا بحرانھای اقتصادی تاثيرگذار بر  کارفرمايان نيز بايد در نظر گرفته شود، در

 .شود بنگاھھا نيز بررسی
کارفرمايان به دليل  خت دستمزد مناسب از سویبا توجه به عدم توان پردا: وی خاطر نشان کرد

دريافت دستمزدھای واقعی محروم  مشکالت نقدينگی و توليد با ظرفيت پايين، کارگران ھم اکنون از
 .ھستند

ھمکاری بيشتر دولت در کنار دو شريک اجتماعی ديگر  اين مقام مسئول کارگری خواستار تالش و
جتماعی موظف ھستند تا وظايف خود را در قبال يکديگر ا شرکای: شد و افزود) کارفرما- کارگر(



دستمزدھای پايين و ھمچنين باال بردن توان توليد و بھبود وضعيت  دولت برای حل مشکل. انجام دھند
 .اقدامات سازنده ای انجام دھد نقدينگی بنگاھھا بايد

ھای ساليانه آنھا ھزينه محسوب می شوند که درآمد به گفته علی بيگی، کارگران ھم اکنون از اقشاری
حمايتی دولت به عنوان شريک اجتماعی سوم می تواند بخش زيادی از  نگاه. ھايشان را تامين نمی کند
 .برطرف کند مشکالت کارگران را

مسئولين فدراسيون جھانی کارگران حمل و نقل یک بار دیگر خواھان 
   ...آزادی منصور اسالو و ابراھيم مددی شدند 

 مسئولين فدراسيون جھانی کارگران ند؛ داده ا گزارش 88 بھمن 30 در تاریخ ھاخبرگزاری 
حمل و نقل خواھان آزادی منصور اسالو و ابراھيم مددی رئيس و نایب رئيس سندیکای کارگران 

  .شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حومه شده است
ه منصور اسالو، رئيس ھيئت نقل اعالم کرد ک و بنابر این گزارش فدراسيون جھانی کارگران حمل
رانی تھران و حومه، از سلول انفرادی در زندان  مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس

  .شھر به بند عمومی بازگردادنده شده است رجایی
نقل، به  و  کرافت، دبيرکل فدراسيون جھانی کارگران حمل  این اقدام پس از اعتراض دیوید مک

  .انتقال آقای اسالو به سلول انفرادی صورت گرفته استدولت ایران نسبت به 
نقل، خواستار  و  در ھمين حال، مک اوراتا، یکی از مسئوالن فدراسيون جھانی کارگران حمل 

رئيس ھيئت مدیره سندیکای کارگران  آزادی منصور اسالو و ابراھيم مددی، رئيس و نایب
  .رانی تھران و حومه شد شرکت واحد اتوبوس

نقل و گای  و   این نيز دیوید کرافت دبيرکل کنفدراسيون جھانی کارکنان و کارگران حمل پيش از
جمھور  المللی سندیکاھای کارگری جھان، نامه مشترکی به رئيس رایدر، دبيرکل اتحادیه بين

  .ایران نوشته و درخواست کردند به وضعيت اسالو رسيدگی شود
  .اند ه زندان محکوم شدهاین دو فعال کارگری به اتھامات امنيتی ب

گفتنی است منصور اسالو فعال کارگری و رئيس ھيات مدیره سندیکای شرکت واحد و 
گذراند، در   زندان رجایی شھر می١٠اتوبوسرانی تھران که دوران محکوميت خود را در سالن 

 به پی یورش گارد زندان به این سالن و ضرب و شتم زندانيان، اعتراض نموده و از آن تاریخ
  . منتقل شده بود١سلولھای انفرادی بند 

ھای اخير یورش گارد زندان و ضرب و شتم زندانيان به امری عادی بدل شده است و در  در ماه
 و یک تن از ١آخرین مورد این درگيری که به شورش زندانيان تبدیل شد، آخریان رئيس بند 

  .نيروھای گارد مورد ضرب و شتم زندانيان قرار گرفتند
زم به ذکر است که منصور اسالو از رھبران سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران ال

و فعال سندیکاليست ایرانی است که بارھا بدليل مبارزات کارگری و ) شرکت واحد(و حومه 
تالش برای احقاق حقوق کارگران شرکت واحد و اتوبوسرانی، توسط دستگاه امنيتی تحت 

ای  اسالو کماکان بر حق قانونی داشتن اتحادیه. ه و زندانی شده استبازجویی قرار گرفت
  .ورزد مستقل و غيردولتی، به صورت کامال قانونی اصرار می

در .  ماه بازداشت کردند٨ و در پی اعتراضات کارگری دستگير و به مدت ١٣٨۴  ابتدا او را در دی
  . ماه آن را در انفرادی سپری کرد٣ ماه، حدود ٨مدت این 

ھا بعد تحت کنترل قرار   با قيد وثيقه سنگين آزاد شد ولی بعد از آزادی تا ماه١٣٨۵وی در مرداد 
 در خيابان و در حالی که با ابراھيم مددی نایب رئيس ١٣٨۵ آبان ٢٨داشت تا اینکه مجدداً در 

رفتند تا به وضعيت کارگران اخراجی  ھيئت مدیره سندیکای شرکت واحد به اداره کار می
رسيدگی کنند، مورد ضرب و شتم قرار گرفت و ربوده شد و بعد اعالم کردند که اسالو در زندان 

  .ماه بعد از این تاریخ مجدداً با قيد کفالت آزاد شد برد، وی یک اوین به سر می
ای شناخته شده در سطح ایران و جھان و در مجامع  ھا اسالو دیگر چھره بعد از این اتفاق
ای را در سطح  ارھای وارده بر او و سندیکای تحت رھبری او اعتراض گستردهکارگری بود و فش

ایران و جھان در بر داشت و بر ھمين اساس سندیکای اتوبوسرانی شرکت واحد به عضویت 
و نقل در آمده و تحت حمایت سازمان  رسمی و دائمی اتحادیه بين الملل کارگران حمل 

ضویت از آقای اسالو به عنوان نماینده سندیکای جھانی کار، قرار گرفت و در پی این ع
که ) اتحادیه بين الملل کارگران حمل و نقل(اتوبوسرانی ایران برای شرکت در اجالس ساليانه 

  .برگزار شد دعوت به عمل آمد)  ميالدی٢٠٠٧ (١٣٨۶در لندن و در تابستان سال 
نده در ارتباط با وضعيت آقای اسالو در این اجالس شرکت و ضمن ابراز نقطه نظرھای ساز

کارگران اتوبوسرانی ایران و وضعيت معيشتی آنان، مسائلی را پيرامون حل مشکالت کارگران 
  .ایران بيان کرد

دو ھفته پس از بازگشت از اجالس لندن، ماموران امنيتی برای بار سوم او را در خيابان و در 
 داده و ربودند تا فصل دیگری را در گشت مورد ضرب و شتم قرار حالی که به منزل خود باز می

  .زندان اوین تھران بگذراند



اند، که مددی از   سال زندان محکوم شده٢ و ۵منصور اسالو و ابراھيم مددی، به ترتيب به 
  .اتھامات وارده تبرئه شد

المللی به دستگيری او  ھای کارگری و نھادھای بين در پی دستگيری اخير اسالو، اتحادیه
  .ند و اسالو تبدیل به نماد مبارزات کارگری در ایران و جھان شداعتراض کرد

 ميليون عضو دارد و ۵کنفدراسيون جھانی کارکنان و کارگران حمل و نقل که در سراسر جھان 
 ١۶( ميالدی ٢٠٠٨ مارس ۶ کشور جھان عضو آن ھستند، روز ١۴٨ اتحادیه کارگری از ۶٨١

اقدام جھانی در ھمبستگی با منصور « عنوان روز آھن را، به ، روز جھانی راه)١٣٨۶اسفند 
  .اعالم کرد» اسالو

  خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل

 آمده 88 بھمن 30به نوشته سایت سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه در تاریخ 
 شروع اين برنامه مصادف است با چھارمين سالروز جھاني حمايت از کارگران زنداني: است 

سراسر جھان بسياري از کارگران عضو اتحاديه ھاي کارگري جھان با  سنديکا واحد که در 
اعالم ھمبستگي، صداي اعتراض خود عليه اقدامات ضد سنديکايي در ايران را به گوش 

  .مسووالن جمھوري اسالمي ايران رساندند

  خطاب به شوراي حقوق بشر سازمان ملل

 15ي شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد، در روزھاي ھفتمين اجالس بررسي ادواري جھان
 در مقر سازمان ملل متحد در ژنو، وضعيت حقوق بشر ايران مورد بررسي 2010 فوريه 17تا 

  .قرار خواھد گرفت

شروع اين برنامه مصادف است با چھارمين سالروز جھاني حمايت از کارگران زنداني سنديکا 
ز کارگران عضو اتحاديه ھاي کارگري جھان با اعالم سراسر جھان بسياري ا واحد که در 

ھمبستگي، صداي اعتراض خود عليه اقدامات ضد سنديکايي در ايران را به گوش مسووالن 
  .جمھوري اسالمي ايران رساندند

و بازداشت کارگران  مسووالن جمھوري اسالمي ايران در تمام اين سالھا پس از آن دستگيريھا 
اعالم کرده اند که در صورت امضاي تعھد مبني بر عدم فعاليت و فعاالن سنديکايي، 

مسووالن امنيتي اعالم کرده اند که جمھوري .  اتحاديه اي آزاد خواھند شد-سنديکايي
اسالمي علي رغم پذيرش مقاوله نامه ھاي بين المللي فعال مصلحت نمي داند که در ايران 

يت سنديکايي کند مخالف نظام جمھوري سنديکا تشکيل شود و چنانچه کسي اقدام به فعال
  .اسالمي شناخته و محاکمه خواھد شد

 نه تنھا تغييري در بھبود 57طبقه کارگر ايران در طول اين مدت بر خالف مطالبات پايه اي انقالب 
شرايط زندگي شان ايجاد نشد بلکه روزبروز بر ابعاد فقر، فالکت و بي حقوقي آنان افزوده 

امروز سازمان جھاني کار ايران را يکي از سه کشور اصلي ميداند که شرايط   تا آنجا که. گرديد
وضعيت کار زنان و جوانان به يک معضل اساسي . کارگري در آن از بدترين کشورھا ميباشد

تبديل شده است، نبود ايمني کار، تبعيض، قراردادھاي موقت يکماھه و سفيد امضا به تنھا 
شده و حداقل دستمزد کارگران چھار برابر زير خط فقر است و شکل استخدام کارگران تبديل 

ميليونھا خانواده کارگري در نتيجه عدم پرداخت بموقع دستمزدھاي نان آورانشان بطور دائمي 
در غير انساني ترين شرايط براي زنده ماندن خود دست و پا ميزنند و موج عظيم بيکاري و خطر 

ا بر آنان و خانواده ھايشان به جھنمي غير قابل تصور بيکار سازي کارگران شاغل، زندگي ر
تبديل کرده است وتنھا راه برون رفت از اين شرايط غير انساني نياز به يک تغييرات اساسي در 

  .تمام سطوح اقتصادي و اجتماعي را ميطلبد

شرايط ضد انساني فوق در حالي بر کارگران ايران تحميل شده است که در طول سي سال 
 طبقه کارگر از تمامي حقوق برسميت شناخته شده بين المللي خود محروم بوده و گذشته

ھر گونه اعتصاب و اعتراض کارگران و تشکل خواھي آنان با سرکوب، تھديد، بيکاري، زندان و 
  .اتھامات امنيتي مواجه شده است

جديدي شد اي  پس از مراسم اول ماه مه امسال در تھران، جنبش کارگري ايران وارد مرحله
دستگيريھاي وسيع ھمه . که بطور مشخص اتحاد وسيع نھادھاي کارگري شاخص آن بود 

و اتفاقاتي که پس از انتخابات رياست جمھوري رخ داد مطالبات طبقه کارگر را بيش از  جانبه 
   .تر ميکند ھر زماني برجسته



ني شدن و کارگران ايران در طول سالھاي گذشته عليرغم وجود سرکوب و خطر زندا
با بر  بيکارسازي، در اعتراض به شرايط مشقت بار خود بارھا به ميدان آمده و در برخي مراکز 

پايي تشکلھاي خود و اعتصابات و تجمعات بي شمار در دھھا و صدھا مرکز توليدي و صنعتي 
ين و ابعاد ا. نشان دادند حاضر به تحمل شرايط غير انساني حاکم بر کار و زيست شان نيستند

اعتراضات را در اين يکماه گذشته ميبنيم که بسياري از شرکت کنندگان اين اعتراضات از زنان، 
  .ھايشان ھستند جوانان و کارگران و خانواده

شود که ھنوز رئيس و نايب رئيس سنديکا واحد آقايان  اين نشست در شرايطي برگذار مي
په آقايان علي نجاتي، فريدون  نمايندگان سنديکاي نيشکر ھفت ت-منصور اسالو و مددي

آقاي فرزاد کمانگر معلم در زير حکم اعدام و بسياري از - نيکوفر، جليل احمدي و حيدري مھر
 تعدادي از فعالين سنديکاي واحد –دستگير شدگان اول ماه مي امسال منتظر براي حکم 

   .معطل به بازگشت به کار ھستند

يز که داشتن يک زندگي شرافتمندانه بدور از سرکوب ھاي کارگران ايران ن ما اميدوارم خواسته
  و رعب و وحشت است نيز در اين روزھا به آن پرداخته شود

   :ھا عبارتند از اين خواسته

لغو مجازات اعدام و آزادي فوري و بي قيد و شرط کليه فعالين کارگري و ديگر جنبشھاي • 
   اجتماعي

  لھالغو کليه اتھامات دستگيرشدگان در اين سا• 

آزادي بي قيد و شرط ايجاد تشکلھاي کارگري بدون کسب اجازه از کارفرمايان و نھادھاي • 
المللي کارگري و از بين بردن کليه نھادھاي غير  دولتي و پذيرفتن کليه کنوانسيونھاي بين

  .کارگري در محيط کار و محاکمه سرکوبگران محيط کار 

   مع و آزادي بيانآزادي بي قيد و شرط اعتصاب، اعتراض، تج• 

   برابري کامل حقوق زنان و مردان در محيط کار• 

   محو کار کودک و تامين امکانات رفاھي، آموزشي و بھداشتي کودکان• 

نامه اعتراضى اتحاديه كارگران پست كانادا به سفارت جمھورى 
  اسالمى

 ٢٠١٠ فوريه ١٩ 

 به سفارت جمھورى اسالمى ايران، اتاوا

245 Metcalfe Street, Ottawa, Ontario 

 نگرانى بسيار شديدمان بخاطر   ھزار عضو اتحاديه كارگران پست كانادا،٥٤به نمايندگى از 
گزارشات رسيده مبنى بر دور جديد ھدف قرار دادن منصور اسانلو، رھبر كارگرى زندانى، توسط 

 .مقامات حكومتى ايران را اعالم ميكنم

و و يك زندانى سياسى ديگر در زندان رجايى شھر مورد اتحاديه ما مطلع شده است كه اسانل
اين اعمال برخالف ابتدايى ترين . بازجويى، تھديد و انتقال به زندان انفرادى قرار گرفته اند

 .استانداردھاى پذيرفته شده دادگسترى ميباشد

س اتحاديه كارگران پست كانادا، ھمچنين نگران است كه بدليل ضرب و شتم ھاى پيشين و حب
انتقال به سلول انفرادى معموال شرايط را . ناعادالنه وى، سالمتى منصور وخيم تر شده است

 .منجمله از جنبه مراقبتھاى پزشگى و غذايى بدتر ميكند

اتحاديه كارگران پست كانادا از دولت ايران ميخواھد كه منصور را بالفاصله به بيمارستان منتقل 
 . فورى و بى قيد و شرط منصور اسانلو ھستيمما ھمچنين خواستار آزادى . نمايد



 با احترام،

 دنيس ليملين،
 رئيس سراسرى اتحاديه كارگران پست كانادا

  
  فدراسيون جھانى كارگران حمل و نقل، مك اوراتا: رونوشت

  ترجمه و تكثير از اتحاد بين المللى در حمايت از كارگران در ايران 

 و نقل یک بار دیگر خواھان مسئولين فدراسيون جھانی کارگران حمل
  ...آزادی منصور اسالو و ابراھيم مددی شدند 

 مسئولين فدراسيون جھانی : نوشتند2010 فوريه 19برابر  88 بھمن 30فعالين شرکت واحد در تاريخ 
کارگران حمل و نقل خواھان آزادی منصور اسالو و ابراھيم مددی رئيس و نايب رئيس سنديکای 

  . اتوبوس رانی تھران و حومه شده استکارگران شرکت واحد
نقل اعالم کرد که منصور اسالو، رئيس ھيئت مديره  و بنابر اين گزارش فدراسيون جھانی کارگران حمل

شھر  رانی تھران و حومه، از سلول انفرادی در زندان رجايی سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس
  .به بند عمومی بازگردادنده شده است

نقل، به دولت  و  کرافت، دبيرکل فدراسيون جھانی کارگران حمل   پس از اعتراض ديويد مکاين اقدام
  .ايران نسبت به انتقال آقای اسالو به سلول انفرادی صورت گرفته است

نقل، خواستار آزادی  و  در ھمين حال، مک اوراتا، يکی از مسئوالن فدراسيون جھانی کارگران حمل 
رئيس ھيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد  مددی، رئيس و نايبمنصور اسالو و ابراھيم 

  .رانی تھران و حومه شد اتوبوس
نقل و گای رايدر،  و  پيش از اين نيز ديويد کرافت دبيرکل کنفدراسيون جھانی کارکنان و کارگران حمل 

ر ايران نوشته و جمھو المللی سنديکاھای کارگری جھان، نامه مشترکی به رئيس دبيرکل اتحاديه بين
  .درخواست کردند به وضعيت اسالو رسيدگی شود

  .اند اين دو فعال کارگری به اتھامات امنيتی به زندان محکوم شده
گفتنی است منصور اسالو فعال کارگری و رئيس ھيات مديره سنديکای شرکت واحد و اتوبوسرانی 

گذراند، در پی يورش گارد  ر می زندان رجايی شھ١٠تھران که دوران محکوميت خود را در سالن 
 ١زندان به اين سالن و ضرب و شتم زندانيان، اعتراض نموده و از آن تاريخ به سلولھای انفرادی بند 

  .منتقل شده بود
ھای اخير يورش گارد زندان و ضرب و شتم زندانيان به امری عادی بدل شده است و در آخرين  در ماه

 و يک تن از نيروھای گارد ١نيان تبديل شد، آخريان رئيس بند مورد اين درگيری که به شورش زندا
  .مورد ضرب و شتم زندانيان قرار گرفتند

الزم به ذکر است که منصور اسالو از رھبران سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و 
و تالش برای و فعال سنديکاليست ايرانی است که بارھا بدليل مبارزات کارگری ) شرکت واحد(حومه 

احقاق حقوق کارگران شرکت واحد و اتوبوسرانی، توسط دستگاه امنيتی تحت بازجويی قرار گرفته و 
ای مستقل و غيردولتی، به صورت کامال  اسالو کماکان بر حق قانونی داشتن اتحاديه. زندانی شده است
  .ورزد قانونی اصرار می
در .  ماه بازداشت کردند٨گری دستگير و به مدت  و در پی اعتراضات کار١٣٨۴  ابتدا او را در دی

  . ماه آن را در انفرادی سپری کرد٣ ماه، حدود ٨مدت اين 
ھا بعد تحت کنترل قرار داشت   با قيد وثيقه سنگين آزاد شد ولی بعد از آزادی تا ماه١٣٨۵وی در مرداد 

م مددی نايب رئيس ھيئت مديره  در خيابان و در حالی که با ابراھي١٣٨۵ آبان ٢٨ًتا اينکه مجددا در 
رفتند تا به وضعيت کارگران اخراجی رسيدگی کنند، مورد  سنديکای شرکت واحد به اداره کار می

برد، وی  ضرب و شتم قرار گرفت و ربوده شد و بعد اعالم کردند که اسالو در زندان اوين به سر می
  .ًماه بعد از اين تاريخ مجددا با قيد کفالت آزاد شد يک
ای شناخته شده در سطح ايران و جھان و در مجامع کارگری بود و  ھا اسالو ديگر چھره عد از اين اتفاقب

ای را در سطح ايران و جھان در  فشارھای وارده بر او و سنديکای تحت رھبری او اعتراض گسترده
اديه بين بر داشت و بر ھمين اساس سنديکای اتوبوسرانی شرکت واحد به عضويت رسمی و دائمی اتح

و نقل در آمده و تحت حمايت سازمان جھانی کار، قرار گرفت و در پی اين  الملل کارگران حمل 
عضويت از آقای اسالو به عنوان نماينده سنديکای اتوبوسرانی ايران برای شرکت در اجالس ساليانه 



)  ميالدی٢٠٠٧ (١٣٨۶که در لندن و در تابستان سال ) اتحاديه بين الملل کارگران حمل و نقل(
  .برگزار شد دعوت به عمل آمد

آقای اسالو در اين اجالس شرکت و ضمن ابراز نقطه نظرھای سازنده در ارتباط با وضعيت کارگران 
  .اتوبوسرانی ايران و وضعيت معيشتی آنان، مسائلی را پيرامون حل مشکالت کارگران ايران بيان کرد

ران امنيتی برای بار سوم او را در خيابان و در حالی که دو ھفته پس از بازگشت از اجالس لندن، مامو
گشت مورد ضرب و شتم قرار داده و ربودند تا فصل ديگری را در زندان اوين  به منزل خود باز می

  .تھران بگذراند
اند، که مددی از اتھامات   سال زندان محکوم شده٢ و ۵منصور اسالو و ابراھيم مددی، به ترتيب به 

  . شدوارده تبرئه
المللی به دستگيری او اعتراض  ھای کارگری و نھادھای بين در پی دستگيری اخير اسالو، اتحاديه

  .کردند و اسالو تبديل به نماد مبارزات کارگری در ايران و جھان شد
 ۶٨١ ميليون عضو دارد و ۵کنفدراسيون جھانی کارکنان و کارگران حمل و نقل که در سراسر جھان 

 اسفند ١۶( ميالدی ٢٠٠٨ مارس ۶ کشور جھان عضو آن ھستند، روز ١۴٨از اتحاديه کارگری 
اعالم » اقدام جھانی در ھمبستگی با منصور اسالو«آھن را، به عنوان روز  ، روز جھانی راه)١٣٨۶
  .کرد

  بيانيه ی مراسم بزرگداشت زنده یاد یداله خسروشاھی در تھران

سخت کوش جنبش   مبارز و رفيق صدیق وامروز روز خاکسپاری و مراسم بزرگداشت کارگرِ
بزرگداشت وی در  عالوه بر مراسم. کارگری، زنده یاد یداله خسرو شاھی در شھر لندن است

یداله مراسم ھایی  لندن، در شھرھای دیگر دنيا ھم برای بزرگداشت خاطره و مبارزات رفيق
  .برگزار شده است

 گوناگونی که گردھمایی ای اینچنينی ھای ما نيزدر اینجا و در ایران با وجود دشواری
داشته باشد، بر خود الزم دانستيم که به  ميتوانست در شرایط امروز، برای دوستان وجود

صادقانه و شرافتمندانه ای که رفيق یداله برای  خاطر مبارزات بيدریغ، پيوسته، جانفشانانه،
 ۴٠گری ایران، در طول بيش از کارگر و به ویژه جنبش کار دفاع از منافع و آرمان ھای طبقه ی

مشغول بوده است، گرد ھم آیيم و یاد وی را گرامی داریم و با  سال به طور شبانه روزی به آن
راه و آرمان ھای کارگران تجدید پيمان کنيم که راه آنان، اعتقاد ماست  یداله و دیگر جانباختگان

  .اعتقاد و بر این عھد بوده و خواھيم بود و ما بر این
محروميت ھایی که به او و دیگر کارگران تحميل  رایطی عينی که یداله در آن ميزیست وش

معيشت به مثابه کارگری که قربانی نظام سرمایه  ميشد و ھنوز ميشود، و غم ِ خویشتن و
و یداله . پای در راه مبارزه عليه وضعيت موجود بگذارد داری است او را به واکنش واداشت تا

◌ِ مبارزه بماند و عالوه بر خود، برای احقاق مطالبات ِ دیگر   که بر ھمين راهسپس انتخاب کرد
  .ادامه دھد زیرا که کارگران را برای رھایی، چاره، جز جنگيدن نيست کارگران به نبرد خود

یداله، بزرگداشت یک فرد نيست، بزرگداشت راه و شيوه ی شرافتمندانه ی  بزرگداشت
يميای کم یابی است که رفيقی چون یداله تا آخرین لحظات بزرگداشت این ک زیستن است،
 غم ِ نان و آزادی و برابری و مبارزه برای آن، غم ِ انسان را داشتن،: آن پایدار بود زنده بودن به

  .غم انسانيت وغم انسانيت فراموش شده
سانيت و تمام جسم و جانشان، برای برابری و ان و بزرگداشت او، بزرگداشت آنانی است که با

دیگر مبارزان با شيوه ی زیستنشان، با دغدغه ھای بلند  یداله و. آزادی و عشق مبارزه ميکنند
شرافتمندانه شان، یادآور اصلی اساسی و پر مسئوليت ھستند؛ و آن اصل  انسانی و با بودنِ 

درازای زندگی نيست که اھميت دارد، مھم آن است که محتوای زیستن ما،  :این است که
یداله انتخاب کرده بود شرافتمندانه بماند و در زندگی برای حقوق، مطالبات و  .نه باشدچگو
 چه مبارزات و چه تالش ھایی. دیگران، حتی از منافع، خواسته ھا و راحتی ِ خود بگذرد منافع

  .نشد زندان و شکنجه و تبعيد برای یداله ھيچ گاه سدی. که یداله در این راه انجام نداد
و . گذاشت  سال برای کارگران و مردم از لحظه لحظه ی حيات اش مایه۴٠يش از یداله ب

جلسه بدون  درآخرین روز زندگی اش نيز قرارِ یک جلسه ی کارگری در شھر لندن داشت و آن
ناپذیرش،   برخالف روحيه و فکر خستگی٨٨ بھمن ماه ١۵غيبت یداله برگزار شد، و از روز 

اما ! داشت این پس یداله از تمامی جلسات ما غيبت خواھدجسم یداله به ما گفت که از 
اعتقاداتش ،  ھمانطور که در مورد دیگر مبارزان اینچنين بوده است، خاطرات یداله، راھش،

طبقه ی کارگر  تجاربش ونقد و سنجش این تجارب و عملکرد ھا، برای ھميشه در ميان جنبش
  .اھد بودو تمامی برابری طلبان و آزادیخواھان، باقی خو

 خسروشاھی شرکت کنندگان در مراسم بزرگداشت رفيق یداله



  :جمعی از

  کودک کارگران، فعاالن کارگری، دانشجویان، نویسندگان و فعالين لغو کار

  یداله ، خستگی ناپذیری ، شرافت

جسمش اگر کم نياورده بود ، آن روز قرار یک جلسه کارگری داشت ؛درست روز پنجشنبه که قلبش 
 .88 بھمن ماه 15یستاد ،باز ا

 سال 40 ؛ ولی روح سرکش یداله بيش از 88 جسمش را در خاک می کارند سی ام بھمن ماه 
مبارزه عليه دو نظام سرمایه داری و عليه کليت نظام .روحيه بخش مبارزات کارگری بود و خواھد بود

 .سرمایه داری

نچه برای ھمه ی گرایشات ِ فکری ِ اما ا.از مبارزات و کارھایش بسيار نوشته و خواھند نوشت
 :کارگری می تواند مورد اشتراک و تحسين و برای من ھم بزرگترین درس باشد این است که 

یداله خسروشاھی در ھمه ی این سال ھا از پا درنيامد ، جنگيد و وقتی به او با این ھمه تجربه و 
د ھر لحظه تا اگر باید ، خودش و سابقه ی مبارزاتی مطلبی می گفتی ، گوش می سپرد و اماده بو

 .و ھمه ی اینھا با چاشنی شرافت و صداقت.کارھایش را نقد کند و قدمی بيشتر رو به جلو بردارد

نام اش بر پيشانی مبارزات کارگری درخشان است و یادش در جان ھایمان اشاره به خستگی 
 ناپذیری

  .شتراه تو و راه مبارزات کارگران ادامه خواھد دا! یداله 

 عليرضا عسگری 

   88 سی ام بھمن ماه-با بغض و اشک و بھت 

  توانيم موفق باشيم ما تنھا با اتحاد می:جالل حسينی در گفتگو با رادیو ندا

در گفتگو با ” کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکلھای کارگری” جالل حسينی عضو
در ايران ” : شکر ھفت تپه گفتراديو ندا در مورد حمايت از خانواده کارگران زندانی ني

. تشکلھای کارگری اساسنامه اش از پيش تدوين شده و از سوی وزرات کار ابالغ می شود
صندوقی که بتواند از موقعيت . به ھمين دليل اجازه ايجاد صندوقھای کارگری را نميدھند

ای مستقل به ھمين دليل ما در صدد ايجاد تشکلھ. کارگران و از اعتصاباتشان حمايت بکند
ما . کارگری ھستيم که خود تدوين کننده اساسنامه باشند و خود تصميم گيرنده باشند

کارگران که با دستمزد ناچيزی کار ميکنيم در اين مورد صندوقی نداريم که از کارگران زندانی 
و اضافه کرد که در ” .يا از کارگران بيکار يا از کارگرانی که مشکل خاصی دارند حمايت بشود

صدد ھستند که ھر کارگر با اختصاص يک روز حقوقش بدنبال حل اين مشکل باشند و اين را 
  .تداوم دھند

در ايران قانون کاری که ” : وی در مورد ارائه مشاوره رايگان به کارگران اخراجی و بيکار گفت 
ما خود حاکم است با وجود اينکه نارسايی دارد و با قوانين کار بين المللی مطابقت ندارد ا

. ھمين قانون ھم که در ايران تدوين شده متاسفانه پايمال ميشود و قدرت اجرائی ندارد
اينھا . برای مثال ما اينجا ھيئت ھای سه جانبه داريم؛ ھيئت سازش، ھيئت حل اختالف

ھيئت ھايی ھستند که در مجموع يک نفر نماينده کارگر، يک نفر نماينده اداره کار و يک نفر 
ھيئت حل اختالف، سه نفر . ھيئت تشخيص ھم به ھمين منوال است. ارفرماستنماينده ک

نماينده ھای ] در واقع.[ نماينده کارگر، سه نفر نماينده دولت و سه نفر نماينده کارفرما ست
اينجا اگر ما فرض را بر اين بگيريم که حتی اگر . دولت ھم نماينده ھای کارفرما ھستند

و اکثرًا حق کارگران در .  راديکال باشند، دارای آرای کافی نيستندنمايندگان کارگر کامال ھم
من بر . متاسفانه ما نا آگاھی از قوانين زياد داريم” : و اضافه کرد ” .ھيئت ھا ضايع ميشود

من اين را اعالم کرده ام . کارگر حق زندگی برابر دارد. اين باورم که حق کارگر بايد داده بشود
ًز قوانين موجود استفاده بکنيم و کارگری که مورد ظلم قرار ميگيرد مثال با که حداقل بتوانيم ا
 ساله با يک امضای ھيئت او را بدون ھيچ سنوات و پولی اخراج ميکنند؛ ٢٠يک سابقه کاری 



را قبول ] مشاوره[ به ھمين دليل من با جان و دل اين اقدام . از حقوق کارگران دفاع بکنم
  .وشمدارم و در حد توان ميک

 پرونده در دست اقدام دارم که خوشبختانه تا ٣٠ھمين االن حدود ” : وی خاطر نشان کرد 
  ”.حال خوب بوده و توانستيم کارگران را با حقوق خود آشنا بکنيم

متاسفانه قوانين به نوعی پابند ما شده و اجازه يک تشکل ”: اين فعال کارگری در ادامه گفت
اما با اين وجود ھر جا مشکلی باشد .  را به ما نميدھدسراسری، يک تشکل واحد کارگری

  ”.ما در صدد حل آن ھستيم) چه جمعی و چه فردی (

: وی در مورد قراردادھای جديد کار و قرارداد سفيد امضا و انعکاس اش در بين کارگران گفت 
يم صد در من نميتوانم بگو(اکثريت قريب به اتفاق کارگران . انعکاس اش کامال ً منفی بوده” 

و متاسفانه تا حاال اين . ھمه مخالف اين نوع قراردادھا ھستند) صد چون ما بر آورد نکرده ايم
برای اينکه اينھا قراردادی را تدوين . نوع قراردادھا حق کارگران را ضايع و پايمال کرده است

اين . می کنند و ھنگام عقد قرارداد ھم يک تسويه حساب سفيد امضا از آنھا می گيرند
ما معتقد به پيمان دسته جمعی . ًکامال به ضرر کارگران است و حق کارگران را پايمال ميکند

ما معتقد به قراردادی ھستيم که نماينده منتخب کارگران در تدوين آن دخيل باشد . ھستيم
. و تالش ھم ھست برای مبارزه با اين موضوع. نه اينکه در جای ديگر برای ما تصميم بگيرند

اگر بناست قراردادی تدوين بشود . قراردادھا کامال به ضرر کارگران و طبقه کارگر استاين 
  ”.بايد نماينده کارگران در آن دخيل باشد

حداقل دستمزدی که تعيين می شود در سال با ”: او در بخش ديگری از سخنان خود گفت 
ولی حتی يک چھارم وجود اينکه بانک مرکزی اعالم ميکند نرخ تورم مثال در اين حد است 

اين نشانه آن است که خود کارگران و نمايندگانش . تورم را برای کارگران در نظر نمی گيرند
ًمثال برای نمونه . در تعيين دستمزدش ھيچ نقشی ندارند؛ از باال برايش تصميم ميگيرند

اين .  نداردخانه کارگر ھيچ ربطی به طبقه کارگر ايران. برای ما پدرخوانده شده” خانه کارگر”
ما ” : و افزود ” .خانه کارگر شاخه ای از حزب کارگزاران سازندگی است. يک واقعيت است

خواھان اين ھستيم که در ھر شرايطی برای تعيين دستمزد نمايندگان منتخب کارگران در 
  ”.آن دخيل باشند

ر مورد در بين کارگران د…اين فعال کارگری با اشاره به اعمال تبعيض جنسی، نژادی و
مشکالت کارگران آنقدر زياد است که با يک ساعت و با ” : مشکالت کنونی طبقه کارگر گفت

ولی چيزھای اساسی که می شود به آن اشاره کرد . يک گفتگو نميشود توضيح داد
آمار زياد بيکاران و سياست دستگاه حاکمه برای بيکار سازی، ورشکستگی کارخانه : اينست

 کارگران اين معضل اصلی کارگران است؛ حداقل دستمزدی که برای ھا و بيکاری ھر روزه
کارگران تعيين ميشود کفاف زندگيش را نميدھد؛ مورد بعدی که از ھمه مھمتر است، خود 

اينھا ھمگی ” :و اضافه کرد ” .متفرق کارگران و اجازه ندادن به تشکلھای کارگری است
ق کارگران ضايع شده و مشکالت دست به دست ھم داده اند و باعث شده اند که ح

  ”. طبقاتی کامال حاد باشد

اين ” : جالل حسينی در مورد مسئله حقوقھای معوقه و وضعيت معيشت کارگران گفت
اين مشکلی است که علی الخصوص در چند سال اخير . مشکل خيلی بزرگی است

سفانه کارفرما از کارخانه ھا ھر کدام به بھانه ای حقوق کارگر را پرداخت نمی کنند و متا
و . طرف سيستم ھم حمايت می شود که حتی حاضر نيستند جوابگوی کارگر باشند

در ” : و در ادامه خاطر نشان کرد” .کارگران در نھايت بدبختی زندگی خودشان را ميگذرانند
  ”.آينده نه چندان دوری کارگران ناچارند با اين قضيه تکليف خودشان را روشن کنند

گری در پايان گفتگو با راديو ندا ضمن اشاره به واقعيت درناک فروپاشی خانواده اين فعال کار
ھا، طالق و خودکشی کارگران بخاطر عدم توانايی تامين معيشت شان، درخواست کمک و 

ما تنھا با ” : ھمبستگی از ھمه شنوندگان علی الخصوص کارگران کرد و خاطر نشان شد 
  ”.اتحاد ميتوانيم موفق باشيم

  

  خبار کارگری اسفندا



ھای صنعت برق ايران بيکار   کارگر کارخانه۵٠٠ھزار و  بيش از يک
 ! شدند

ـ سه کارخانه به دليل بحران مالی تاکنون تعطيل : ایلنا گزارش می دھد 
  اند شده

کنند بحران خاموشی  ھا با تمام ظرفيت خود کار نمی ـ به دليل آن که کارخانه
  دھد خود را نشان نمی

  . کنند درصد ظرفيت کار ٣٠ تا ٢٠ھا با حدود  ن مالی باعث شده تا کارخانهـ بحرا
ھای عضو سنديکای صنعت برق ايران به دليل   نفر از کارکنان کارخانه۵٠٠بيش از يکھزار و : ايلنا

  . اند تعطيلی واحد توليدی از کار بيکار شده
يکای توليدکنندگان تجھيزات به گزارش خبرگزاری ايلنا، محمد پارسا، رييس ھيات مديره سند

اند و  سه کارخانه به دليل بحران مالی تاکنون تعطيل شده: برقی ضمن اعالم مطلب فوق افزود
  . اند  نفر کارگر از کار بيکار شده٢٠٠٠ تا ١۵٠٠با تعطيلی اين واحدھا حدود 

ند و ا ھای اخير سياست انقباضی پيش گرفته ھای ما ھم در سال بقيه کارخانه: او افزود
  . اند کارگرانشان را تعديل کرده

ای شده  ھا، کارخانه آونگان اراک بوده است که چون نامش رسانه يکی از اين کارخانه: او گفت
توانم اسمش را ببرم اما اسم دو کارخانه ديگر ار به دليل اين که از صاحبانش اجازه ندارم  می
  . توانم اعالم کنم نمی

درصد ٣٠ تا ٢٠ھا در اين بخش با حدود  ليل بحران مالی کارخانهاو با اشاره به اين که به د
تواند صنعت برق را با مشکالتی  اين وضعيت در آينده می: کنند توضيح داد ظرفيت کار می

مان ھستيم و از سوی ديگر به  از يک سو در حال از دست دادن بازارھای خارجی. مواجه کند
  . ايم مان را نيز در اختيار کشورھای ديگر قرار داده داخلیھا پايين است بازار  دليل اين که تعرفه

پارسا در پاسخ به اين سئوال که با توجه به اعالم آمادگی وزارت نيرو برای پرداخت بخشی از 
خواھيم با دريافت اين پول  ما می: ھای اين وزارتخانه آيا مشکل حل خواھد شد، گفت بدھی

دانيم که مسئوالن وزارتخانه  می. شب عيد پرداخت کنيمبتوانيم حقوق و عيدی کارگرانمان را 
اند اما واقعا پاسخگوی اين ھمه بحران  ھا به کار گرفته ھمه تالششان را برای پرداخت بدھی

ھا بروز اين  ما سال. ھای ناشی از اين وضعيت را جبران کرد شود خسارت آيا می. کيست
  . کرديم بينی می مشکل را پيش

بايد دقت کرد که وقتی وزارت نيرو يا ھر وزارتخانه ديگری : مطلب افزوداو در توضيح اين 
ای دو تا سه سال طول  کند و فاصله تواند پول ما را بدھد مشکل ھمان زمان بروز نمی نمی
ھا با  کما اين که نبايد تصور کرد به دليل کار کردن کارخانه. کشد تا بحران خود را نشان دھد می

شويم بلکه بايد توجه داشت که يک فاصله   با بحران خاموشی روبرو میظرفيت پايين ما سريع
  . شود تا بحران خاموشی خود را نشان دھد زمانی دو تا سه سال طی می

کنند و صنايع  ھا با تمام ظرفيت کار نمی البته به دليل وضعيت اقتصادی ھمه کارخانه: او گفت
ھا و صنايع با ھمه  بايد بگويم که اگر کارخانه. کنند شان توليد می ما با کمتر از ظرفيت اسمی

شديم اما در حال  کردند ما حتما ھمين حاال ھم با بحران خاموشی روبرو می توان خود کار می
  . دھد حاضر به دليل وضعيت اقتصادی بحران خاموشی خود را نشان نمی

ما مدعی ھستيم : فت ھزار ميليارد تومان اعالم کرد و گ۵او حجم مطالبات از وزارت نيرو را 
وزارت نيرو بايد ھزار ميليارد تومان خسارت نيز به ما بپردازد اما تا به حال آنھا چنين مطلبی را 

گيرند چرا دولت نبايد  ھا از ما جريمه می حرف ما اين است که وقتی بانک. اند قبول نکرده
  جريمه ديرکرد خود را به ما بپردازد؟

 نقل خواستار آزادی منصور اسانلو فدراسيون جھانی کارگران حمل و
 و ابراھيم مددی شد 

اين اقدام پس از اعتراض ديويد مک کرافت، :  آمده است 88به نوشته رھانادر اول اسفند 
دبيرکل فدراسيون جھانی کارگران حمل و نقل، به دولت ايران نسبت به انتقال منصور اسانلو 

  .به سلول انفرادی صورت گرفته است
ل، مک اوراتا، يکی از مسئوالن فدراسيون جھانی کارگران حمل و نقل، خواستار در ھمين حا

آزادی منصور اسانلو، رئيس ھيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و 
حومه و ابراھيم مددي، رئيس و نايب رئيس ھيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد 

   .اتوبوس رانی تھران و حومه شد
  .اين دو فعال کارگری به اتھام ھای امنيتی به زندان محکوم شده اند



   تجمع رانندگان شركت واحد مقابل سازمان تامين اجتماعى
دنبال ادامه توقف اجراى قانون بازنشستگى مشاغل  به:  آمده است 88به گزارش ایلنا در اول 

گروھى از ) شنبه( امروزسخت و زيان آور درشركت واحد اتوبوسرانى تھران و حومه، صبح
اعضاى شوراھاى اسالمى كار اين شركت درمقابل اداره كل تامين اجتماعى شرق تھران 

  . كردند تجمع
گزارش خبرنگارايلنا، اين تجمع چند ساعته در حالى برگزار شد كه پيش از اين سازمان تامين  به

 آور از بازنشستگى نامه جديد بازنشستگى مشاغل سخت و زيان اجتماعى به استناد آيين
  . پيش از موعد كارگران و رانندگان شركت واحد جلوگيرى كرده بود

مھدوى خواه از اعضاى شوراى اسالمى كار دھگانه شركت واحد كه در تجمع امروز حضور 
از مردادماه گذشته تاكنون سازمان تامين اجتماعى به استناد : داشت به خبرنگار ايلناگفت
 كارگر و راننده 500ازمان دولتى است با بازنشسته شدن حداقل اينكه شركت واحد يك س

  . شاغل در مشاغل سخت وزيان آور مخالفت كرده است
نامه جديد شاغالن موسسات دولتى مشمول استفاده از  از آنجا كه براساس آيين:وى افزود

ان مزاياى مشاغل سخت و زيان آور نيستند سازمان تامين اجتماعى با بازنشستگى كارگر
  . كند شركت واحد مخالفت مي

اين درحالى است كه در جريان تجمع امروز كارگران شركت واحد تاكيد كردند كه شركت واحد 
  . شود و ماھيت دولتى ندارد به طور مستقيم زير نظر شوراى شھرتھران اداره مي

: در ھمين رابطه على اكبر عيوضي، از اعضاى شوراى اسالمى شركت واحد به ايلنا گفت
 درصد باقيمانده متعلق به مردم 51 درصد از سھام شركت واحد سھم دارد 49دولت تنھا در 

  . بوده و اختيار اداره آن با شوراى اسالمى شھر تھران است
وى با بيان اينكه تا بيش از اين كاركنان شركت واحد به راحتى از مزاياى قانون مشاغل سخت 

 ھزار راننده و كارگر دارد كه بخش 14ت واحد بيش از شرك: و زيان آور استفاده ميكردند،گفت
  . ھاى سخت زيان آور مشغول به كار ھستند قابل توجھى از آنھا در محيط

وى با بيان اينكه براى اثبات حقانيت كارگران شركت واحد تاكنون چندين بار بيان شركت واحد با 
كارگران شركت :  است گفتسازمان تامين اجتماعى جلسات مذاكره و گفت وگو برگزار شده

دانند كه ھمچنان ازمزاياى  واحد به دليل انجام كار سخت و طاقت فرسا حق خود مي
  . بازنشستگى سخت وزيان آور بھره مند شوند

به گفته عيوضى در ھمين رابطه شركت واحد از شوراى اسالمى شھر تھران در رابطه با غير 
 آن به زودى به سازمان تامين اجتماعى ارائه دولتى بدون خود استخدام كرده است كه جواب

  . خواھد شد
چنانچه تا پايان ھفته جارى موضوع بازنشستگى مشاغل سخت وزيان : وى تصريح كرد

آوررانندگان شركت واحد از سوى مديران ارشد سازمان تامين اجتماعى حل وفصل نشود 
  . بيند ميداشتن كارگران ن شوارى اسالمى كار ديگردليلى براى آرام نگه

: در ھمين رابطه مھربانى از روابط عمومى اداره كل تامين اجتماعى شرق تھران به ايلنا گفت
  . گردد نامه ابالغ شده در ھيات دولت باز مي مشكل كارگران شركت واحد به آيين

توانستند از مزاياى  ھر چند تا پيش از اين كاركنان شركت واحد به راحتى مي: وى افزود
نامه جديد تنھا كارگران   سخت و زيان آور استفاده كنند اما از زمان ابالغ آيينبازنشستگى

  . توانند از اين مزايا استفاده كنند مشاغل در موسسات خصوصى و غير دولتى مي
 درصد سھام آن به 50ھايى كه بيش از  نامه جديد درشركت به گفته مھربانى براساس آيين

  .  وزيان آور اجرا نخواھد شددولت تعلق دارد قانون مشاغل سخت
با ھمكارى مسووالن ارشد سازمان تامين اجتماعي، شھردارى و شركت واحد اين :وى افزود

  . مساله قابل حل است
است به  بنا براين گزارش در چند ماه اخير شدت معضالت سازمان تامين اجتماعى افزايش يافته

ان از سوى دولت و مجلس باعث گونه اى كه عدم حل مسايل كالن مربوط به اين سازم
اى كه  است كه بيشتر وقت و انرژى سازمان تامين اجتماعى صرف اين امور شود به گونه شده

اى را  حال معلوم نيست كه ادامه روند موجود چه آينده.امروز شاھد تجمعات كارگرى ھستم
  .براى سازمان و كارگران رقم خواھد زد

   يا گستران اسپادان اخراج شدندبيست و پنج تن از کارگران شرکت اح
 تن از رانندگان شرکت احيا گستران تمديد قرارداد نشده و از سوی مسئولين اين 25دست کم 

  . شرکت اخراج شدند
 آمده ؛ در پی اعتصاب رانندگان شرکت احيا 88به گزارش سایت روشنگری در اول اسفند 

 دليل شرکت در تجمعات اعتراضی گستران اسپادان وابسته به مجموعه ذوب آھن اصفھان به
و اعتصاب گسترده ماه گذشته قرارداد کاريشان از سوی شرکت مزبور تمديد نشد و به صورت 

  . سيستماتيک از کار برکنار شدند
الزم به يادآوريست رانندگان شرکت احياگستران اسپادان که کاميون ھاى متعلق به کارخانه 



ل و نقل غير ريلى کارخانه را انجام مى دھند؛ در حرکتى ذوب آھن را در اجاره دارد وتمامى حم
  .اعتراضى در اواخر دی ماه سالجاری سه روز متوالى دست از کار کشيدند و اعتصاب نمودند

  :گزارشی از وضعيت اسفناک کارگری در آستانه نوروز

تعديل و بيکاری سازی از گوشت زياران و نساجی کرمان و مازندران تا 
م شھر و ساسان و آوند پالستيک قزوين و صنايع برق و کيان تاير اسال
   ...معدن کردستان

ھا از وضعيت  آخرين بررسي:  گزارش ميدھد 88 ایلنا در تاریخ اول اسفند –خبرگزاری کار ایران 
کارگران شاغل در واحدھای صنعتي، بيانگر وخيم و بحرانی شدن وضع اين قشر محروم جامعه 

الشعاع تجمع دوباره کارگران گوشت  نخستين روز بھمن ماه تحت. در آستانه سال نو است
اين کارگران در اعتراض به تعديل بخشی از نيروی کار و نيز تعويق در پرداخت . زياران قرار گرفت

مطالبات به حق خود، خواستار خلع يد مالک بخش خصوصی از شرکت بودند که اعالم شد 
فقت کرده است، اما زمانی برای پرداخت مطالبات سازی با اين پيشنھاد موا سازمان خصوصي
  . کارگران اعالم نشد

ھا را  ھای کرمان بودند که جاده به گزارش ايلنا، در روزھای بعد اين کارگران نساجی بافته
 نفر از کارگران و تصميم مديران شرکت برای انحالل، علت اصلی تصميم 18اخراج . بستند

به فاصله کوتاھی از اين ماجرا، اين بار اسالمشھر صحنه . شدکارگران برای بستن جاده اعالم 
 نفر از کارگرانی که به 9کارگران کيان تاير دست از کار کشيدند چرا که . اعتراضات کارگری شد

  . خواھی به وزارت صنايع و معادن مراجعه کرده بودند، از سوی کارفرما اخراج شدند قصد حق
در ميان کارگران شرکت ساسان اوج گرفت، چرا که بسياری از چند روز بعد، اضطراب و ناآرامی 

.  نفر اعالم کردند، از تيغ تعديل جان سالم بدر نبردند400کارگران شاغل که برخی تعداد آنھا را 
ھنوز ماه بھمن به نيمه نرسيده بود که اعالم شد کارگران آوند پالستيک قزوين، اين بار علم 

 5سريال .  ماه از حقوق و مطالبات آنھا پرداخت نشده بود5را که اند، چ خواھی بلند کرده تظلم
حقوقی ادامه داشت چرا که به فاصله کوتاھی اعالم شد که کارگران قزوينی در  ماه بي
 ماه است که حقوقی برای 5ماندگی حقوقی تنھا نيستند و کارگران نساجی مازندران نيز  عقب

  . کنند امرار معاض دريافت نمي
آھن که آمار توليد آنھا مايه  ھای ذوب فالورجان ھم در ھمين زمان با اشاره به کارخانهنماينده 

ھا روی خط بحران گام  افتخار مسووالن وزارت صنايع است، اعالم کرد که اين کارخانه
کارگران ساپکو ھم البته در روزھای . دارند و بزودی بحران گريبان آنھا را ھم خواھد گرفت برمي

وزير صنايع در روزھای نخست . ، به خلف وعده وزير صنايع اشاره کرده و گله کردندپايانی ماه
ھای انتخاباتی اعالم کرد که تمامی کارگران پيماني، قراردادی خواھند  سال و در اوج رقابت
ھا از آن وعده و اجرا نشدن متعاقب، نشان داد که شايد آن موضوع ھم  شد، اما گذشت ماه
  . وده و کارکرد واقعی نداشته استشعاری انتخاباتی ب

ھای محمد پارسا، رئيس ھيات مديره سنديكاى توليدكنندگان تجھيزات  شوک پايانی ماه گفته
 3: وی در اين باره افزود. اند  کارگر صنعت برق بيکار شده2000 تا 1500برقى بود که اعالم کرد 

اند و با  مالى تاكنون تعطيل شدهكارخانه فعال در صنعت برق از جمله آونگان به دليل بحران 
  . اند  نفر كارگر از كار بيكار شده2000 تا 1500تعطيلى اين واحدھا حدود 

ھای اخير به سختی  صنعت در ماه. شود البته تمامی موارد فوق تنھا به بھمن ماه مرتبط مي
با و کشد و اين موضوع آن قدر محسوس است که نتوان در البالی آمار و ارقام زي نفس مي

دھد که در بسياری از   ماه دوم سال نشان مي6اخبار منتشر شده در . پرکن مخفی کرد دھن
به محاق ... بندی و بري، توليد کيف و کفش، بسته ھای کشور صنايعی چون سنگ استان

ھايشان را از دست  اند و شمار فراوانی از کارگران نيز معاش خود و خانواده تعطيلی رفته
  . اند داده
ای با حضور  ر اجرايی خانه صنعت و معدن استان کردستان در ھمين زمينه و در جلسهمدي

 واحد فعال در 150در حال حاضر از مجموع : نمايندگان مجلس و استاندار کردستان گفت
اند و روند تعطيلی واحدھای صنعتی و   واحد تعطيل شده60شھرک صنعتی سنندج حدود 

برآيند کلی وضعيت صنعت استان کردستان نشان .  داردھمچنين تعديل نيرو ھمچنان ادامه
دھد که صنعت اين استان در حالت بحرانی قرار داشته و اين مساله قطعاً بر وضعيت کار و  مي

ھای ارائه شده در اين جلسه  بررسی ھمه شاخص. اشتغال استان نيز تاثير خواھد گذاشت
 به اين استان محروم است و اين توجھی دولت و مسووالن اقتصادی کشور دھنده بي نشان

  . ورزی منافات دارد نژاد يعنی عدالت مساله با شعار محوری احمدي
از اوايل سال جارى تاكنون با ورود : گويد رئيس اتحاديه توليدكنندگان كفش اصفھان نيز مي

ھاى چينى به كشور، بيش از نيمى از واحدھاى توليدكننده كفش در اصفھان  رويه كفش بي
 درصد از 60 تا 50پور با بيان اينكه از اوايل سال جارى حدود  محمد نايب. اند ل شدهتعطي
تا پيش از سال : دھد اند، ادامه مي كننده كفش در شھر اصفھان غيرفعال شده ھاى توليد كارگاه



ھزار كارگاه توليدى كفش در شھر اصفھان مشغول به فعاليت بودند، اما با افزايش  جارى يك
ھاى توليدى مجبور  ھاى خارجى و بروز بحران اقتصادى در جھان، نيمى از اين كارگاه ورود كفش

كننده كفش   واحد توليد500با تعطيلى بيش از : افزايد وى مي. ھاى خود شدند به تعطيلى واحد
ھا مشغول به فعاليت بودند   نفر از افرادى كه در اين كارگاه500 ھزار و 2در شھر اصفھان، 

ھای واحدھای توليدی و  ھا و انجمن شماری از رؤسای تشکل. اند از دست دادهشغل خود را 
ھای  در حالی که فقط حدود نيمی از ظرفيت: دھند صنعتی استان مازندران ھم ھشدار مي

شود به دليل رکود اقتصادی و نبود نقدينگی در  واحدھای توليدی و صنعتی استان استفاده مي
چرا که به دليل فروش نرفتن . مان ھستيم ت محصوالت توليديبازار داد و ستد، شاھد انباش

ھای مازندران در پرداخت اقساط تسھيالت خود به  محصوالت توليدي، بسياری از کارخانه
چنانچه در چند ماه اخير، . ھا دچار مشکل شده و حتی درصدد اخراج کارگران ھستند بانک

ه لبنی کندلوس، نساجی مازندران و صنايع برخی از کارگران واحدھای توليدی از جمله فرآورد
شيميايی ساری به دليل پرداخت نشدن حقوق که ناشی از عدم فروش محصوالت توليدی اين 

  . اند واحدھا بوده است، تجمع کرده
  خواند  ھا نمي آمار با واقعيت

ھای جامعه  واقعيت اين است که آمار اعالمی روزھای اخير ھيچ تطابق منطقی با واقعيت
 89شود تا از اين راه دستمزد سال   درصد اعالم مي13در حاليکه نرخ تورم کمتر از . داردن

ھای تورم ديگری را برای افزايش قيمت کاالھای خود  کارگران کمتر تعيين شود، بازار نرخ
در زمينه توليد و صنعت نيز بازار کار کشور تناسبی با آمارھای اعالم شده از . برگزيده است
در ھمين زمينه در .  درصدی ندارد10 تا 8ت صنايع و معادن مبنی بر رشدھای سوی وزار

 درصد کاھش 1.1گزارش بانك مرکزی نيز اعالم شد که نرخ اشتغال در واحدھای بزرگ صنعتی 
  . داشته است

  کشد  بخش وسيعی از صنعت بحران نفس مي
زرگ و متوسط توليدی  ھزار بنگاه دارای مشکل ب2معاون اشتغال وزارت کار از شناسايی 

 تايی وزارت 6700اين در حالی است که پيش از اين ليست بلندباالی . دھد کشور خبر مي
 تايی وزارت تعاون برای تقاضای استمھال بدھی به خودی خود وضعيت حاد بخش 750صنايع و 

ھای خواھان  با اين حساب تعداد کل شرکت. داد توليد در کشور را به خوبی نشان مي
 درصدی مطالبات معوق 30افزايش .  ھزار شرکت رسيده است10ھال بدھی به نزديک استم
 ھزار ميليارد 48 ھزار ميليارد تومان پايان سال گذشته به 38از ( ماه اول سال 8ھا طی  بانک

در ھمين حال . ھايی وضعيت به شدت قرمز برای توليد است از ديگر نشانه) تومان در آبان ماه
اين . ھای فعال در اين صنعت خبر داد  درصدی بنگاه40ع بازيافت از توقف رئيس انجمن صناي

 درصدی فعاليت صنايع مختلف دارای ظرفيت ايجاد فرايند 40گفته به معنای کاھش حدود 
 بنگاه بزرگ کشور 325ھمچنين يکی از نمايندگان کارگری اخيرا خبر داده بود که . بازيافت است

ضمن اينکه خداورد احمدی معاون وزير صنايع و معادن و مدير . در آستانه ورشکستگی ھستند
کند که مطالعات دقيق  ھای صنعتی خاطر نشان مي عامل سازمان صنايع کوچک و شھرک

  . دھد  درصد رکود در واحدھای صنعتی را نشان مي16انجام شده 
   درصدی 20فعاليت با ظرفيت 

ھای اخير با اشاره به  صنعت در سالعضو كميسيون صنايع مجلس در ارزيابى عملكرد بخش 
: گويد ھاى صنعت و معدن كشور مي تاخيرھاى ايجاد شده در تدوين و ابالغ استراتژى بخش
 14 ميليون تن و محصول فوالدى 10.5ھم اكنون ميزان توليد شمش فوالد در كشور ساالنه 

مبنا مدنظر است، ما در ميليون تن است و در شرايطى كه توليد فوالد خام در دنيا به عنوان يك 
ميليون تنى فوالد در كشور طى 17به گفته وى براى ايجاد ظرفيت . توليد اين فلز عقب ھستيم
وى . ريزى شده ولى باز ھم در اين بخش از برنامه عقب ھستيم امسال و سال آينده برنامه

 در زمينه توليد فلزات غيرآھنى مانند آلومينيوم و مس با وجود: دھد ادامه مي
فوالدگر در ادامه با اشاره به . ھاى انجام شده باز ھم از برنامه عقب ھستيم سازي ظرفيت

ھم اكنون سھم معدن در توليد : گويد  باالى منابع معدنى مي برخوردارى ايران از پتانسيل
مرتبا مراجعاتى از : دھد وى ادامه مي.  درصد است كه رقم ناچيزى است1.7ناخالص ملى 

. گيرد كه از وضعيت خود ناراضى ھستند به كميسيون صنايع صورت ميسوى صنعتگران 
زده باشد تا جزو واحدھاى بحرانى محسوب  لزوما نبايد واحدى بحران: كند فوالدگر تاكيد مي

شود و به اين ترتيب بگوئيم آمار واحدھاى بحرانى پايين است و صنعت از وضعيت مناسبى 
كه بسيارى از واحدھاى صنعتى با كمتر از ظرفيت خود برخوردار است، بلكه واقعيت اين است 

  . رسد  درصد كل ظرفيت نيز مي20 تا 10فعال ھستند و حتى اين رقم به 
  افزايش بيکاری به علت وضع نامناسب صنعت 

اند و يا  ھا حقوق نگرفته شود كه كارگران آن ماه واحد بحرانى به واحدى گفته مي: وى ادامه داد
لى كه بايد به تعداد باالى واحدھاى در شرف بحرانى شدن توجه ورشكست شده در حا

وضعيت نامناسب صنايع باعث شده نرخ بيكارى كشور با وجود روند : فوالدگر تصريح كرد. داشت
ھاى اوليه دولت نھم داشت، طى سال گذشته و اوايل امسال به وضعيت  كاھشى كه در سال
  . قبلى خود باز گردد
مسووالن وزارت صنايع و معادن به انتقادات نمايندگان مجلس و کارشناسان با تمام اين موارد، 



چنان بر طبل ادعاھای خود مبنی  اعتنا ھستند و ھم و نيز وضع بحرانی بسياری از کارگران بي
نگاھی به وضع صنعت و  بالند، حال آنکه نيم بر افزايش توليد و رشد صنعت کوفته و به خود مي

ھای خود ندارند، حداقل  ھاست نانی برای بردن به سر سفره  که ماهنشينی با کارگرانی ھم
  .توان در آستانه سال جديد انجام داد کاری است که مي

 با افزايش تورم احتمال افزايش دستمزد کارگران کم شد 

: معاون وزارت کار و امور اجتماعی می گويد: آمده است 88به گزارش مردمک در اول اسفند 
لی تعيين حداقل دستمزد کارگران در سال آينده است و احتمال داد که نرخ تورم تورم، مالک اص

  . رقمی شود تا پايان امسال تک
توان چنين برداشت کرد که دولت قرار نيست دستمزد کارگران  جاللی مي از گفته ابراھيم نظري

  . را افزايش دھد، زيرا منتظر است که نرخ تورم کاھش يابد
ضو شورای عالی کار نيز گفت که با اعالم نرخ تورم توسط بانک مرکزی و بر هللا صالحي، ع ولي

ھای خانوار، نمايندگان دولت، کارگران و کارفرمايان در چند جلسه حداقل   اساس سبد ھزينه
  . کنند دستمزد سال آينده را تعيين و اعالم مي

 يکديگر اختالف نظر دارند مجلس، دولت و بانک مرکزی درباره تعيين نرخ تورم در سال آينده با
 برابر امسال افزايش 1.5کم  ، دست89کنند نرخ تورم در سال  بينی مي اما کارشناسان پيش

  . يابد
 25 تا 20 درصد است در حالی که کارشناسان آن را 15 تا 12ميزان تورم کنونی از نظر دولت، 

  . کنند درصد محاسبه مي
ھا، در  تورمی اجرای طرح ھدفمندسازی يارانهدر اين ميان کارشناسان با محاسبه آثار 

 درصد تورم برای سال 50 تا 40 درصد و در حالت بدبينانه بين 30 تا 25ترين حالت  خوشبينانه
  . کنند بينی مي آينده پيش

ھای دولتی ھمواره از  کنند که نرخ تورم اعالم شده توسط دستگاه برخی از تحليلگران تاييد مي
کنند که توان اقتصادی کارگران به ھمين  گيری مي تر بوده و نتيجه يران پاييننرخ تورم واقعی در ا

  . دليل ھر سال نسبت به سال گذشته، به شدت کاھش يافته است
نماينده کارگران کشور در شورای عالی کار بر اين باور است که در شرايط کنونی امکان 

مايندگان دولت، کارگران و ن( افزايش دستمزد کارگران وجود دارد و شرکای اجتماعی
موظف ھستند برای افزايش قدرت خريد و تامين حداقل معيشت کارگران بر اساس ) کارفرمايان

  . ريزی کنند نرخ تورم برنامه
 ھزار تومان تعيين شد، در حالی که براساس 264، 88حداقل دستمزد کارگران برای سال 

 ھزار تومان محاسبه شده 800ت کشور رسمي، خط فقر برای زندگی در پايتخ آمارھای نيمه
ھای حداقل دستمزد و خط فقر در ايران اختالف زيادی با يکديگر دارند و نشان  رقم. است

  . دھنده وضعيت سخت اقتصادی و معيشت کارگران در ايران است
در سال گذشته حداقل دستمزد تعيين شده برای کارگران با اعتراض گسترده فعاالن و 

سنديکای کارگران «ھای کارگری مانند  ری مواجه شد و برخی از تشکلھای کارگ تشکل
در روزھای پايانی » اتحاديه آزاد کارگران ايران«و » رانی تھران و حومه شرکت واحد اتوبوس

 در اعتراض به اين موضوع، طوماری تھيه کردند که به امضای ھزاران نفر از کارگران 87سال 
  .  پاسخی به اين نامه ندادندھای دولت ايران رسيد اما مقام

، موضوع تعيين دستمزد 88 و با نزديک شدن به روزھای پايانی سال 89اکنون در آستانه سال 
  . ای در اخبار اقتصادی يافته است کارگران در ايران بار ديگر جايگاه ويژه

يد داخلی و دليل بحران مالی و رکود تول ھا به در کنار مشکالت مالی کارگران، تعطيلی کارخانه
  . دنبال آن بيکاری کارگران، معضلی بر مشکالت اين قشر ضعيف جامعه افزوده است به

ھای عضو سنديکای صنعت برق ايران   نفر از کارکنان کارخانه500به تازگی بيش از يک ھزار و 
  . اند به دليل تعطيلی واحدھای توليدی از کار بيکار شده

کای توليدکنندگان تجھيزات برقی خبر داده که ديگر محمد پارسا، رييس ھيئت مديره سندي
ھای اخير سياست انقباضی پيش گرفته و بخشی از  ھای صنعت برق نيز در سال کارخانه

  .اند کارگران خود را اخراج کرده

   !منصوراسانلورا آزاد کنيد: سنديکاھای آلمان
  نادرساده 

 فراخوانی خواھان آزادی فوری تعدادی ازروسای سنديکايی آلمان دراشتوتگارت آلمان طی
  . منصوراسانلوشدند

درفراخوان مربوطه ازدولت آلمان نيز خواسته شده که با در پيش گرفتن سياست تحريم 
 رعايت حقوق بشروتامين حق تشکل -1:اقتصادی و سياسی برای تن دادن به خواستھا ی

شکنجه درزندانھا وتوقف  توقف تجاوزو- 3 آزادی منصوراسانلو وکليه زندانيان سياسی - 2يابی



  . خطرموج اعدام، دولت ايران تحت فشارقرارگيرد
  : دراين فراخوان می خوانيم 

منصوراسانلو رئيس ھيات مديريه سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و "
 سال 5 بجرم دفاع مسالمت آميزازحق آزادی تشکل يابی کارگری به 2007حومه درسال 

اوھمچنين بدليل فعاليت سنديکايی بارھا . د که ھمچنان محبوس استزندان محکوم ش
  . مورد ضرب وشتم قرارگرفت، زبانش را زخمی کردند تا او را به سکوت وادارند

ھمچنين ھمکاران ديگراسانلو ورئيس سنديکای کارگران شکر ھفت تپه که متھم به اقدام 
  ." ی در زندان ھستندعليه امنيت ملی شده است، بدليل فعاليت ھای سنديکاي

  : رھبران سنديکاھا درآلمان نوشته اند
 که ھمچنان مخالفين در اعتراض وبرای آزادی 2009بعد ازتقلب انتخاباتی درجون " 

ودمکراسی درخيابانھا تظاھرات برپا می کنند، دولت ايران نيزمی کوشد به وحشيانه ترين 
شت شدگان به نمونه ای ازشکنجه تجاوزو شکنجه بازدا. روش ھا مردم را سرکوب نمايد

ھای سيستماتيک مردان وزنان مبدل شده و دولتمردان تالش می کنند با تصويب قوانينی 
بدين ترتيب کارگران زندانی بازداشت .  روزمحکوم به اعدام نمايند5بسرعت معترضين را طی 

  ." شده نيزدرامان نخواھند بود وخطرجان آنان را تھديد می نمايد
وان از تمامی اعضا وفعالين سنديکايی خواسته است با جمع آوری امضاء ازاين اين فراخ

ابتکاربرای دامن زدن مبارزه برای آزادی زندانيان سياسی و ھمچنين کارگران زندانی در ايران 
) DGB(حمايت نمايند وليست اسامی وامضاھا به دفترفدراسيون سنديکاھای آلمان 

  . دراشتوتگارت ارسال شود
به يادآوری است که گزاشات مستند سازمانھای حقوق بشری درباره ی سرکوب الزم 

  . دولتی درايران مھم ترين منبع موضع گيری اخيرسنديکاھای کارگری آلمان می باشد
اين ابتکارسنديکايي، اقدامی ديگردر دفاع ازکليه کارگران زندانی ايران ودورجديدی 

منصوراسانلو شناخته شده . محسوب می شودازھمبستگی بين المللی با کارگران ايران 
ترين کارگرزندانی ايران در سطح جھان است وبھمين دليل نيزاين فراخوان، منصوراسانلورا 

اما مھمتراينکه . نماد مقاومت ومبارزه کارگران ايران در راه تشکل يابی مستقل می شناسد
ربسزايی برافکار عمومی داشته نبايد فراموش کرد دو اقدام اخيرفعالين سنديکايی ايران تاثي

  . وخواھد داشت
 4گزارش ارسالی خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل و ھمچنين اقدام مشترک 

 دراعالم منشورمطالبات حداقلی 57تشکل کارگری درآستانه سی و يکمين سال قيام 
بھمن  8 سال بعدازاعتراض بزرگ کارگران شرکت واحد در 4کارگران ايران نشان می دھد 

 فعالين جنبش کارگری ھمچنان برخواست و مطالبات کليه کارگران ايران تاکيد داشته 1384
  . وبه فعاليت ادامه می دھند

بی ترديد نقش ايرانيان عالقه مند و مدافع جنبش کارگری ايران درخارج از کشور می تواند 
نگونه فعاليت ھا به درجلب بيشتر ھمبستگی بين المللی موثر باشد، چنانچه و اگراعالم اي

تاب خوردن درمحافل وروابط درونی ... و" کميته ھای کارگری"اعالم کميته ھای اسمی بنام 
جای بررسی نقاط ضعف وقوت فعالين ايرانی در خارج ازکشوردراين . ايرانيان ختم نشود

ه قبل ازھرچيزاما در شرايط کنونی درک وظايف فوری برای دامن زدن به مبارز. مختصرنيست 
عالقه مندان . برای آزادی کليه زندانيان سياسی و ھمچنين کارگران زندانی اھميت دارد

برای تکميل گزارشات کارگری ايران مثال تھيه ليست اسامی ومشخصات کارگران زندانی و 
آگاھی فعالين سنديکايی آلمان و ھمچنين برای اعالم پشتيبانی وارسال امضاھا برای 

  نديکاھای آلمان می توانند مستقيما با حمايت ازفراخوان اخيرس
  .  در اشتوتگارت تماس بگيرندDGBدفترسنديکا ی 

  : آدرس 

www.nordwuerttemberg.dgb.de  

  :نايب رئيس انجمن پزشکان                      

ھاى  نى با روند کنونى ھزينه                     حداقل دو ميليون ايرا
 روند  درمانى به زير خط فقر مي

ھاى اخير با جدى شدن  در ھفته:  آمده است  88 اسفند 2به نوشته سایت فرارودر تاریخ 
ھاى مختلف در مورد سقوط  ھا و تورم ناشى از آن، کارشناسان حوزه بحث پرداخت نقدى يارانه

اند البته پايين بودن سرانه درمان در بودجه فعلى ھم  افراد بيشترى به زير خط فقر ھشدار داده
مزيد بر علت شده تا نايب رئيس انجمن پزشکان عمومى از بودجه ضعيف بخش سالمت 

ھا،  با توجه به شرايط تورمى و اجراى قانون ھدفمندى يارانه«: کشور، انتقاد کند و بگويد

http://www.nordwuerttemberg.dgb.de/


  » .روند انى به زير خط فقر ميھاى درم حداقل دو ميليون ايرانى با روند کنونى ھزينه
: فرد در تشريح بودجه سال آينده بخش سالمت کشور گفته است دکتر مسعود مسلمي

توان با اين  متاسفانه بودجه ضعيف بخش سالمت با شعارھاى دولت ھمخوانى ندارد و نمي«
  » .ھا را از بين برد اعتبارات، امراض و بيماري

ھر سال اين مباحث از سوى «: کند ه است، تاکيد ميگو کرد و فرد که با مھر گفت مسلمي
گيران،  شود اما متاسفانه دولتمردان و تصميم کارشناسان حوزه سالمت مطرح و بازگو مي

  » .گيرند موضوع سالمت را جدى نمي
اکبر کائيدي، عضو کميسيون بھداشت و درمان مجلس ھم با اسفبار  پيش از اين نيز دکتر علي

 سالمت کشور و نارضايتى مردم از ادامه شرايط موجود، گفته بود که با خواندن وضعيت نظام
  . رسيم برنامگى در اين بخش است به جايى نمي اين وضعيت که حاصل بي

ھا و باال  با اجراى قانون ھدفمندى يارانه«: اما نايب رئيس انجمن پزشکان عمومى معتقد است
د که مردم در بخش سالمت کمتر ھزينه طور قطع باعث خواھد ش ھاى جارى به رفتن ھزينه

  » .کنند
فرد  بودجه بخش سالمت در سال آينده حدود نيم تا يک درصد افزايش دارد اما مسلمي

 ميليارد تومان از کسرى ھزار و 200متاسفانه اين افزايش با توجه به تامين ھزار و «: گويد مي
اند که غلط  ت، محاسبه کرده ميليارد تومانى وزارت بھداشت که مربوط به امسال اس900
  » .است

ھا نظام سالمت کشور  بسيارى از کارشناسان معتقدند که با اجراى قانون ھدفمندکردن يارانه
. ھاى اجتماعى در کشور باشيم دچار آسيب خواھد شد و بايد منتظر تشديد آسيب

سطح «: مه دادھاى دولتى در سال آينده اشاره کرد و ادا فرد به وضعيت بد بيمارستان مسلمي
  » .کيفى خدمات در مراکز درمانى پايين آمده است اما کسى پيگير اين مشکل نيست

پيش از اين نيز، دکتر حسن حسنى بافراني، عضو کميسيون بھداشت و درمان مجلس با 
دھد و  تاثير قرار مي ھا را تحت ھا ھمه حوزه عنوان اين مطلب که قانون ھدفمند کردن يارانه

قطعا آثار منفى اين برنامه به «: يز مستثنا از اين قاعده نيست، گفته استبخش سالمت ن
ھاى پايين جامعه را  مراتب شديدتر از نکات مثبت آن در بخش درمان کشور خواھد بود و دھک

  » .اى مواجه خواھد کرد با مشکالت عديده
ر در مورد جمھو مسلمى فرد، نايب رئيس انجمن پزشکان عمومى با اشاره به سخنان رئيس

اند که رتبه ھفدھم را داريم  نژاد عنوان داشته آقاى احمدي«: جايگاه ايران در دنيا گفته است
اگر در جھان ھفدھم ھستيم، . اما سوال اين است که جايگاه ايران در بخش سالمت کجاست

 . است90بايد در بخش سالمت ھم ھفدھم باشيم اما در حال حاضر رتبه ايران در دنيا باالى 
يعنى اينکه از سھم درآمد ناخالص داخلى کشور، بخش بسيار جزئى را براى سالمت مردم 

  » .شود کنيم که اين وضعيت باعث ماندگارى بيمارى در کشور مي ھزينه مي
شود که اين موضوع مغاير  ھاى درمانى از جيب مردم پرداخت مي  درصد ھزينه60در حال حاضر 

درصد از 70ر است چراکه مطابق برنامه چھارم توسعه بايد با قانون برنامه چھارم توسه کشو
ھا و دولت بپردازند، در حالى که آمارھا خالف اين موضوع را نشان  ھاى درمانى را بيمه ھزينه
  . دھد مي

 ميليون نفر در کشور با 1.5نايب رئيس انجمن پزشکان عمومى با اينکه در گذشته ساالنه 
قطعا اين آمار با توجه به شرايط «: کردند، گفت ر سقوط ميھاى درمانى به زير خط فق ھزينه

  » .ھا، حداقل به دو ميليون نفر افزايش خواھد يافت تورمى و اجراى قانون ھدفمندى يارانه
چنانکه نماينده سابق کارفرمايان در سازمان جھانى کار به تازگى اعالم کرده است که حذف 

 درصد افزايش خواھد 40يون تومان و نرخ تورم را نيز به ھا، خط فقر را به بيش از يک ميل يارانه
  .داد

 ممانعت از تجمع معترضان به تخريب جنگل گلستان     

  ميراث فرھنگی 
تخريب پارک ملى گلستان که اين :  آمده است 88 اسفند 2تاریخ دربه گزارش ميراث فرھنگی 

محيطى در  ھاى زيست تشکلزيست و بسيارى از  ترين دغدغه طرفداران محيط روزھا به جدي
  . سراسر کشور تبديل شده است

محيطى را از  شنبه، معترضان زيست سرانجام صبح روز پنج_ مژگان جمشيدى_ روزنامه پول
تھران و بسيارى از شھرھاى شمالى به گرگان و مقابل استاندارى گلستان رساند تا اعتراض 

ھا براى  ما دلمان بيشتر از تھراني«د خود رابه استاندار گلستان که چند روز قبل گفته بو
زيست  ھر چند کانون عالى گسترش فضاى سبز و حفظ محيط. ، برسانند»سوزد گلستان مي

ھاى متعدد به فرماندارى گرگان و استاندار، درخواست صدور   روز قبل با ارسال نامه24ايران از 
زيست در مقابل ساختمان  ط نفر از ھواداران محي400مجوز براى يک تجمع اعتراضى با حضور 

استاندارى را ارايه کرده بود، اما مسئوالن استاندارى از صدور اين مجوز به دليل 
ھاى سياسى موجود در کشور خوددارى کردند، تا اينکه به گفته دبير کل کانون  حساسيت



عالى گسترش فضاى سبز نھايتا قرار شد به جاى برگزارى تجمع اعتراضى تنھا نمايندگان 
محيطى به ھمراه برخى اساتيد و کارشناسان متخصص به مالقات استاندار  ھاى زيست شکلت

  . ھايشان را با وى در ميان بگذارند بروند تا دغدغه
االختيار وى در تعيين  چرا که او جواد قناعت، استاندار گلستان با حکم رييس جمھور نماينده تام

 که او به اين سمت منصوب شده، وزارت راه تکليف جاده پارک ملى گلستان شده و از زمانى
اما در نھايت شگفتى و در حالى . اقدام به تخريب شبانه جنگل پارک ملى گلستان کرده است

گويند استاندارى را از نشست حضورى با استاندار در  محيطى مي ھاى زيست که گروه
زيست حاضر نشد بلکه  محيطشنبه مطلع کرده بودند، نه تنھا استاندار در جمع طرفداران  روزپنج

مسئوالن استاندارى نيز از حضور اين افراد و توقف آنھا حتى در داخل حياط و جلوى در 
  . استاندارى ھم ممانعت کردند

کردند از جلسه مالقات حضورى  اين اقدام در حالى صورت گرفت که مسئوالن استانى ادعا مي
ان بى اطالع بودند، اما از سوى ديگر محيطى به گرگ ھاى زيست و عزيمت نمايندگان گروه

شنبه با استقرار در محوطه خيابان استاندارى  ماموران انتظامى و امنيتى استان از صبح روز پنج
 نفر بودند و 50زيست بودند و به محض ورود اين افراد که حدود  منتظر ورود طرفداران محيط

و تنکابن آمده بودند، تعداد بيشترى عمدتا از شھرھاى تھران، گرگان، گنبد، شاھرود، سمنان 
  . از اين ماموران در منطقه مستقر شده و خيابان استاندارى گلستان را مسدود کردند

زيست و نيروى انتظامى صورت نگرفت  وگويى بين طرفداران محيط ھر چند ھيچ برخورد و گفت
ھاى  ھم کردن گروهاما مسئوالن استاندارى با برخوردھاى تند و امنيتى و بعضا سياسى و مت

تر منطقه توسط اين  محيطى به کار غير قانونى و سياسي، خواستار ترک ھر چه سريع زيست
  . افراد شدند

محيطى و تاکيد بر اينکه خواسته آنھا  ھاى زيست با اين حال با اصرار نمايندگان منتخب گروه
قى کرده، تنھا در زيست را وظيفه عمومى تل  قانون اساسى که حفظ محيط50مطابق با اصل 

ھا به NGO نفر از نمايندگان 10محيطى آنھا است با ورود  راستاى احقاق حقوق زيست
ھاى دور و نزديک آمده   نفر مابقى که از راه40ساختمان استاندارى براى مذاکره موافقت شد و 

يز چھره  نماينده ن10يکى از اين ! بودند تا استاندار را ببينند در سرما به انتظار نشستند
محيطي، دکتر غالمعلى بسکى بود که با وجود کھولت سن تنھا به عشق  سرشناس زيست

شود، به گرگان آمده  ترين کانون تنوع زيستى ايران محسوب مي پارک ملى گلستان که اصلي
بود تا براى چندمين بار اعتراض خود را از تکه تکه کردن پارک ملى گلستان و نابودى جنگل و 

او پيش از اين بارھا با محمود احمدى نژاد و . ين منطقه به اطالع استاندار برساندوحش ا حيات
زيست در گذشته و حال براى نجات پارک ملى گلستان و خروج جاده  روساى سازمان محيط

  ! وگو نشسته اما نتيجه نگرفته است کند به گفت ترانزيت که از داخل اين پارک عبور مي
  زيست  طرفداران محيطجلسه مسئوالن امنيتى با 

محيطى سرانجام پس از راھيابى به ساختمان  ھاى زيست  نفر از نمايندگان منتخب گروه10
ھاى مرتبط در بحث عمران به  استاندارى گلستان، به جاى آنکه با استاندار و يا معاونت

ا وگو بنشينند با مسئوالن امنيتى و حراستى اين استان به بحث نشستند چرا که تنھ گفت
مدير کل امنيتى استانداري، مدير کل حراست و نيز مدير کل حوزه رياست پذيراى معترضان 

ساعت به طول انجاميد، جمشيدي، مدير کل  در اين جلسه که سه. محيطى شدند زيست
حوزه رياست سازمان بعد از شنيدن نقطه نظرات کارشناسى اين افراد و پوزش از نحوه برخورد 

  . رسد زيست قول داد که نتايج جلسه به اطالع استاندار مي رفداران محيطتند صورت گرفته با ط
محيطى  زيست که در حال حاضر ارزيابى زيست ميترا البرزى منش، کارشناس ارشد محيط

جاده شمالى پارک ملى گلستان را در دست مطالعه و بررسى دارد در اين جلسه اظھار 
 مورد جاده پارک ملى گلستان به اجرا خواست ما اين است که مصوبه دولت در: داشت

بار در دولت خاتمى و يک بار ھم در دولت احمدى نژاد  در اين مصوبه که يک. گذاشته شود
 مترى جاده سخن به ميان آمده در حالى که امروز عرض جاده 11تصويب شده، از عرض 

يطى و مصوبه مح  متر در برخى نقاط تعريض شده که نقض آشکار قوانين زيست50گلستان تا 
در اين مصوبات تاکيد شده که وزارت راه بايد ساخت گزينه شمالى در : وى گفت . دولت است

بيرون از پارک ملى گلستان را در دستور کار خود قرار دھد اما در نھايت شگفتى اکنون چند 
سالى است که ھر چه بودجه بوده صرف تعريض اين جاده در داخل پارک شده که خسارات 

  .  به منطقه وارد کرده و گويا گزينه شمالى کامال فراموش شده استزيادى
  سيل جاده گلستان را با خود خواھد برد 

ھا و  از ديگر کارشناسان اين جلسه محمد درويش، عضو ھيات علمى موسسه تحقيقات جنگل
 نفر در اين 500 گلستان و کشته شدن 1380بعد از سيل سال : وى گفت . مراتع کشور بود

ھاى  نحه، ھياتى به اتفاق وى براى بررسى موضوع به گلستان اعزام شدند و نتايج بررسيسا
حوزه آبخيز گلستان توسط اين ھيات نشان داده که به دليل موقعيت خاص حوزه آبخيز چنانچه 

ياسر انصاري، دبير کانون عالى . بار ديگر سيل بيايد جاده گلستان را تخريب خواھد کرد
زيست، نيز با اشاره به تخلفات صورت گرفته توسط وزارت راه و تعريض  گسترش فضاى محيط

در اين .  متر شد6/11غير قانونى جاده خواستار اجراى مصوبه دولت و بازگشت جاده به عرض 
جلسه تک تک شرکت کنندگان ضمن اينکه به صراحت اعالم کردند ھيچ مخالفتى با ساخت 



 اين جاده در پارک ملى گلستان و فراموش شدن ساخت جاده ندارند تنھا از تعريض غيرقانونى
ھاى زيستى اين منطقه سخن گفتند اما در نھايت  گزينه شمالى در بيرون از پارک و نيز ارزش

شگفتي، مدير کل حوزه رياست استاندارى بعد از اين سخنان به شرکت کنندگان گفت که 
شيدى در بخشى از جم! محيطى است نگاھشان به موضوع تک بعدى و صرفا زيست

ھاست که در برون از پارک ملى در حال تخريب  ھاى گلستان سال جنگل: اظھاراتش گفت
در جلسه با : او سپس گفت ! ايد است اما تاکنون احدى از شما به اين موضوع اعتراض نکرده

زيست قرار شده، ھر جا که وزارت راه اقدام به تعريض جاده کرده اين  مسئوالن سازمان محيط
 11نقاط دوباره شخم زده شده و به حالت اول برگردد و نھايتا عرض جاده گلستان در حد ھمان 

  . متر باقى بماند
اما طوالنى شدن عمليات ترميم جاده گلستان يکى از عمده ترين اشکاالت وارده دراين طرح 

ى بين ھا نامه در حالى که در تفاھم. مورد پرسش واقع شد» پول«است که از سوى خبرنگار 
زيست و وزارت راه قرار شده بود اين عمليات بيشتر از دو سال به طول نينجامد  سازمان محيط

اما اکنون با گذشت نزديک به پنج سال از حضور وزارت راه در پارک ملى گلستان، اين طرح به 
ھا  علت ممانعت: مدير کل حوزه رياست نيز در پاسخ به اين پرسش گفت . اتمام نرسيده است

  ! زيست بوده است ازمان محيطس
زيست و  ھاى گذشته کمترين ممانعتى از سوى سازمان محيط اين در حالى است که در سال

ھا از سوى اين سازمان  زيست استان، صورت گرفته و شايد ھمين عدم نظارت اداره کل محيط
ر اين پارک  متر د50اى به عرض   متر و جاده19 پل با عرض 10باعث شده تا امروز نزديک به 

شدند و  ھر چند مسئوالن استانى تمامى اين موارد مطرح شده را منکر مي. احداث شود
 مترى با 52در پايان اين جلسه تومار . مدعى بودند که اصال تخريبى صورت نگرفته است

زيست در مقابل مسئوالن استاندارى به  محيطى و طرفداران محيط ھاى زيست امضاى گروه
ھاى شمال و پارک ملى گلستان  د که خواستار جلوگيرى از تخريب جنگلنمايش گذاشته ش

  . شده بودند

 ماه 10کارگران : بحران در كارخانه روكش چوبى شھر صنعتى البرز
   است حقوق نگرفته اند

كارگران كارخانه روكش چوبى قزوين :   آمده است 88 اسفند 2به گزارش ایلنا در تاریخ 
 ماه قبل تاكنون ھيچ گونه حقوق و مزايايى دريافت 10مديريت از گويندكه به دليل سوء  مي
  . اند نكرده
خبرنگارايلنا، درآستانه برگزارى جلسات شوراى عالى كار براى تعيين دستمزدھاى  گزارش به

، كارگران كارخانه روكش چوبى شھر صنعتى البرز در استان قزوين براى پيگيرى 89سال 
  . ه خانه كارگر اين استان مراجعه كردند ماه حقوق معوقه ب10پرداخت 

 كارگر اين كارخانه 70گفته عيد على كريمي، دبير اجرايى خانه كارگر قزوين مطالبات مزدى  به
اين در حالى است كه كارخانه روكش .  ماه گذشته پرداخت نشده است10در حالى در طول 

گذارى سازمان  كت سرمايهھاى دولت به شر چوبى قزوين از يك سال پيش در قالب واگذاري
  . واگذار شده است) شستا(تامين اجتماى 

مطالبات كارگران در حالى به آستانه شب سال انباشته شده است كه براساس : وى افزود
ھاى چند  گذارى تامين اجتماعى به سر پاداش ھا ميان مديران ارشد شركت سرمايه شنيده

  . ميليونى بحث و جدل است
 سازمان تامين اجتماعى و وزارت رفاه و تامين اجتماعى خواست تا به وى از مديريت ارشد

اي، درمانى خود به وضع كارگران  اى در كنار تعھدات بيمه جاى پرداختن به مسائل حاشيه
  . شاغل در موسسات وابسته و تحت نظارت اين سازمان نيز توجه كنند

به دليل سوء مديريت :  با ايلنا گفتوگو يكى از كارگران كارخانه روكش چوبى قزوين نيز درگفت
آالت و تعديل نيروى انسانى فعاليت كارخانه به  در يك سال گذشته به دليل فروش ماشين

  . حالت نيمه فعال درآمده است
 سال كاھش 20 نفر كارگر باسابقه 70 نفر به 300در حال حاضر تعداد كارگران از : وى افزود

  . خانه با كمبود نيروى انسانى مواجه استيافته كه به ھمين دليل فعاليت كار
در كنار اين مساله مدتى است كه مديريت كارخانه شروع به فروش تدريجى : اين كارگرافزود

  . ابزاركارخانه كرده است
ھاى سه اليي، فيبر و نئوپان   تاكنون در زمينه توليد تخته1348وى با بيان اينكه كارخانه از سال 

سروصدا كارخانه را  رسد مديريت كارخانه قصد دارد تا بي  به نظر مي:است،گفت فعاليت داشته
  .كند براى ھميشه تعطيل

 اسعد مولود زاده آزاد شد



 اسعد مولود زاده فعال کارگری ،عضو کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای
بازداشت  ده در منزل خود واقع در روستای قالتان از توابع نق١٠/١١/٨٨کارگری که در تاریخ 
  . با قرار کفالت آزاد شد٨٨/١٢/١شده بود ، در تاریخ 
ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری ضمن تبریک آزادی  ما اعضای کميته

  .کليه فعالين کارگری ھستيم نامبرده ،خواھان آزادی

  88اسفند٢

 نفر از اھالى شھرستان كميجان در مقابل 50تجمع اعتراضى بيش از 
 س مجل

جمعی از اھالی شھرستان كميجان در اعتراض به ارتقا دھستان خنجين،امروز دوم اسفند ماه 
  . در مقابل مجلس تجمع كردند
 نفر بودند كه 50كنندگان بيش از  تجمع:  آمده است 88به گزارش ايلنادر دوم اسفند 

  . اعتراضشان به ارتقا دھستان خنجين در خارج از محدوده شھرستان كميجان بود
فرد استاندار استان  با ھماھنگى صورت گرفته ميان شعباني: كنندگان گفت يكى از تجمع

جمھور قرار بر اين شده است كه دھستان خنجين از  مركزى و رحيمى معاون اول رئيس
  . شھرستان كميجان جدا شده و به فرمھين پيوند داده شود
 جمعيت دارد كه براى تبديل شدن به گفته وى در حال حاضر شھرستان فرمھين سه ھزار نفر

ھاى كميجان،  به ھمين دليل از پيكره شھرستان.  ھزار جمعيت است50به شھر نيازمند 
  . ھايى جدا شده و به فرمھين پيوند داده شده است تفرش، ساروق و آشتيان دھستان 

شھر كنندگان اعالم كردند كه پيش از اين از طرف اھالى شھرستان كميجان و شوراى  تجمع
ھاى اعتراضى به استاندارى و فرماندارى كميجان، وزارت كشور،  اين استان نامه

  . اند جمھورى و سازمان بازرسى كل كشور ارائه داده رياست
  . آنھا خواستار ديدار با سيد احمد لطفى نماينده كميجان بودند

وده گفتنى است در تقسيمات كشورى اخير ھفت روستا نيز به شھرستان فرمھين افز
  . اند شده

  صنعت گاز کشور در آستانه تعطيلی
کميسيون برنامه جبھه مشارکت ایران اسالمی در گزارشی نسبت به : ندای سبز آزادی

 .وضعيت صنعت گاز کشور به مسئوالن اجرایی کشور ھشدار داد

  :متن کامل این گزارش اقتصادی که در سایت نوروز منتشر شده است به شرح زیر است

 شرایط کنونی کشور پرداختن به مسائل اسف بار اقتصادی کشور و نحوه مدیریت ھر چند در
قوای حاکم در این رابطه چنگی به دل نمی زند و توجھی را به ویژه از سوی دولتمردان حاکم 

برنمی انگيزد، اما از آنجا که منابع نفت و گاز شاھرگ حياتی ایران به لحاظ تامين انرژی و درآمد 
 و سرمایه گذاری در این منابع تضمين کننده حيات و پویایی و رشد کشور حساب می شوند

است و ھرگونه تعلل و سستی در اینباره آینده تاریک و سختی را برای ایرانيان بھمراه خواھد 
داشت، گزارش تحليلی زیر توسط کميسيون برنامه جبھه مشارکت به عنوان مشتی نمونه از 

از نھم در مورد وضعيت صنعت گاز ارائه می شود تا معلوم گردد خروار عملکرد دولت نھم و پس 
چه بالیی گریبانگير اقتصاد کشور شده و می شود و البته اگر خدا یار شود در گزارشی دیگر به 

  .ارائه گزارشی درباره صنعت نفت نيز خواھيم پرداخت

 منابع عظيم گاز گاز طبيعي نعمتي خدادادي است كه سرزمين ايران به عنوان دومين دارنده
در حال حاضر اين حامل انرژي با . از آن بھرھمند ميباشد) ذخاير اثبات شده گاز دنيا% 16(

زندگي مردم ايران ارتباطي وثيق پيدا كرده و در متن زندگي و كسب و كار ايرانيان نقش مھمي 
  .ايفا ميكند ضمن اينكه يك سرمايه عظيم مّلي است

خانوارھاي كشور % 75خانوارھاي روستايي و در مجموع % 31خانوارھاي شھري و % 2/91• 
مجموعه مصرف ). 88آمار نيمه سال(ميليون خانوار ايراني ازگاز بھرھمند ميباشند 15يعني 

  .كل مصرف داخلي گاز را به خود اختصاص ميدھد% 43خانگي ـ تجاري 
طبق آمار سال (سوخت نيروگاھھاي حرارتي تأمين برق كشور را گاز تشكيل ميدھد % 73• 

  .را نيروگاھھا مصرف ميكنند) 87مطابق آمار (كل مصرف داخلي گاز كشور % 32) 86
انرژي مصرفي صنايع كشور به ويژه صنايع عمده فوالد، پتروشيمي، سيمان و % 58• 

ضمن اينكه در پتروشيمي و فوالد به عنوان خوراك ھم . پااليشگاھھا توسط گاز تأمين ميشود
به . كل مصرف داخلي گاز در مجموعه مصروف صنايع ميگردد% 25. ار ميگيردمورد استفاده قر

  .عالوه امروزه بالغ بر يك ميليون و ششصد خودرو گازسوز ميباشند
عالوه بر مصارف داخلي بخش معتنابھي از گاز تزريقي به ميادين نفتي جنوب از طريق انتقال • 



يران كه نيمه عمر خود را طي كردھاند، گاز به منطقه نفتي تأمين ميشود تا چاھھاي نفت ا
  .صيانت شود و نفت ذخيره آن قابليت بھرھبرداري بيشتري پيدا كند

از كل سبد انرژي كشور را % 62ھمانگونه كه مالحظه ميشود گاز طبيعي كه در زمان حاضر 
اين حامل انرژي . تأمين ميكند با حيات اجتماعي و اقتصادي مردم کشورمان عجين شده است

در % 71 سھمي باالتر از 1404، در سال افق چشمانداز )حداقل% (13ا آھنگ رشد ساالنه ب
  .سبد انرژي كشور را به خود اختصاص خواھد داد

شركت ملي گاز ايران براي تأمين نيازھاي مصرف گاز در افق چشمانداز بايد به توليدي معادل 
  ميليون مترمكعب در روز با 1400 ميليارد مترمكعب در سال يعني ميانگين 520حداقل 

  . ميليارد دالر سرمايه گذاري برسد183 ھزار كيلومتر خط لوله فشار قوي و بالغ بر 52
 ميليون مترمكعب گاز 1400در صورتي كه اھداف چشمانداز در تأمين، فرآوري و انتقال روزانه 

ًات گاز عمال صادر. عالوه بر اينكه در داخل با چالش جدي مواجه خواھيم شد. تحقق نيابد
ھر چند در حال حاضر نيز واردات گاز از صادرات آن بيشتر است و ميرويم . امكانپذير نخواھد بود

  .كه به جاي صادركننده به يكي از واردكنندگان اصلي گاز در افق چشمانداز تبديل شويم
ت و شركت ملي گاز به عنوان يك نھاد و سرمايه بزرگ ملي با وجود منابع انساني با ظرفي

دلسوز و عليرغم برخورداري از ابعاد گسترده فني ـ عملياتي و بازرگاني در اثر شرايط موجود 
كشور و نقايص مديريتي و راھبردي در معرض موانع و چالشھاي عميقي قرار دارد كه در صورت 

استمرار اين وضعيت ھرگز قادر به تحقق مأموريتھاي محوله تا رسيدن به افق چشمانداز 
  :در اينجا به برخي از چالشھاي شركت ملي گاز ميپردازيم. شدنخواھد 

  :تراز منفي توليد و مصرف. 1
به قول جواد اوجي مدير (در حالي كه آھنگ مصرف گاز در كشور خصوصاً در بخش خانگي 

رشد % 27 نسبت به سال قبل 88عامل فعلي شركت ملي گاز رشد مصرف خانگي در سال 
رو به تزايد است و نرخ رشد ساالنه مصارف گاز ) 18/10/88تاريخ  2داشته ـ مصاحبه با شبكه 

اما نه تنھا توليد گاز از چاھھاي ميدان پارس جنوبي در سالھاي اخير . ميباشد% 13بالغ بر 
 پارس جنوبي نيز ھنوز در مدار توليد قرار 10 و 9متوقف شده بلكه چاھھاي فازھاي قبلي 

به عالوه فازھاي بعدي آن . ا پااليشگاھھا را در برميگيردنگرفته و افتتاحھاي صورت گرفته تنھ
.  سال است از جھت تأمين گاز در ميدان مشترك با قطر بالاقدام مانده است4نيز بيش از 

دراين ميان شركتھاي نفت و گاز معتبر بينالمللي ھمچون توتال كه ھمراه با اجراي پروژھھا، 
خود را به صنعت گاز كشور انتقال ميدادند مدتي سرمايه، فناوري و نظام پيشرفته مديريتي 

است از ورود به اجراي طرحھاي پارس جنوبي انصراف داده و دفاتر شركتھاي خود را در ايران 
  .جمع يا غيرفعال كردھاند

   ميليون مترمكعب تراز گاز منفي56در حال حاضر طبق آمار رسمي به طور ميانگين 
ويي به مصرف داخلي و رشد روزافزون آن ساالنه بايد به عبارت ديگر براي پاسخگ. ميباشد

 فاز پارس جنوبي توليد صورت گيرد و حتي در صورت اعمال محدوديت يعني 2حداقل در حد 
قطع سوخت نيروگاه و كاھش قابل توجه گاز صنايع و تقليل تزريق گاز به چاھھاي نفت باز ھم 

  .ميباشد در روز ميليون مترمكعب 20يانگين تراز منفي گاز به طور م
اين كمبود در فصل سرد خسارات زيادي به اقتصاد ملي وارد ساخته و محيط زيست را با 

به خصوص در ماھھاي دي و بھمن تحويل گاز به بسياري از . آسيبھاي جدي مواجه ميسازد
گاز تزريقي به چاھھا به طور قابل مالحظھاي كاھش . صنايع محدود و در مواقعي قطع ميشود

  استفاده) نفت گاز و نفت كوره(نيروگاھھا از سوخت دوم . مييابد
  .ميكنند و متأسفانه ناخالصيھاي گاز طبيعي به طور اعالم نشده افزايش مييابد

اين تراز منفي توليد نسبت به مصرف كه به صورت تصاعدي باال ميرود، در آينده نزديك به يك 
ًه افزايش و با بازدھي اندك مثال مصرف رو ب. بحران در بخش گاز و انرژي تبديل ميشود

كه بسيار پايين است كار ميكند و ايران سومين % 30نيروگاھھاي برق با راندمان متوسط زير 
  اين در حالي است كه. مصرفكننده گاز در جھان ميباشد

آنچه مسلم . طرحھاي مھم توليد گاز در پارس جنوبي متوقف و افق آينده آن مبھم ميباشد
  .ل آينده توليد گاز افزايش قابل توجه نخواھد داشتاست تا چند سا

با اين وجود شوراي انرژي كشور كه . بدين ترتيب شيب منحني تراز منفي گاز نگرانكننده است
در تنظيم سبد انرژي كشور و ھدايت مصرف بھينه و انجام ھماھنگيھاي الزم بين نھادھاي 

برنامھريزي براي جلوگيري از مصرف . باشدًذيربط وظيفه خطيري بر عھده دارد، عمال تعطيل مي
اما گويا دولت حاکم با . بيرويه انرژي و بخصوص مصرف بھينه گاز امري ضروري ميباشد

سادھانگاري حل اين مسئله را عمدتاً در ارتقاء قيمت حاملھاي انرژي ميبيند و به ابعاد ديگر 
  .رسيدن به مصرف بھينه كمتر توجه مينمايد

  :سرمايه گذاري. 2
اغلب كشورھا، تحقق چشمانداز و استراتژيھاي كالن خود را با سرمايه گذاري، فناوري، 

سرمايه گذاري در ايران بيشتر به سرمايه گذاري دولتي وابسته . كارآيي ورقابت دنبال ميكنند
است و متأسفانه سرمايه گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي بخصوص در حوزه توليد گاز 

  .اھش و به يك معني متوقف شده استبه نحو چشمگيري ك
اين در حالي است كه ايران در ميدان مشترك و عظيم پارس جنوبي با قطر در رقابتي اساسي 



تعداد چاھھاي گازي حفر شده توسط كشور قطر طي چند سال گذشته رو به . قرار دارد
به طوريكه . تكاھش داشته اس) از دولت احمدينژاد (2004افزايش بوده اما در ايران پس از 

 عبارتند از 2004-2007به ترتيب از . رشد توليد گاز قطر كه عمدتاً از پارس جنوبي صورت ميگيرد
 3 و 7/6، 9/9، 6/12 درصد اما در ھمين دوره رشد توليد گاز ايران عبارتند از 18 و 11، 17، 24

ظر بگيريد از اين ھم درصدبوده است اما اگر رشد توليدگاز ايران از منابع پارس جنوبي را در ن
 پارس جنوبي كه قرار بود در 10 و 9كمتر است به طوريكه حتي چاھھاي مربوط به فازھاي 

 افتتاح شود و با وجود افتتاح پااليشگاھھاي آن توسط رئيس جمھور به علت نقص 1385سال 
  .تأسيسات درون چاھي ھنوز در خط توليد قرار نگرفته است

ر بوده توسط شركتھاي شل و توتال با ھمكاري پتروپارس به  ھم كه قرا14 تا 11فازھاي 
بھرھبرداري برسد با مشكل مواجه شده و شركتھاي خارجي حاضر به ادامه كار نشدھاند 

 نيز كه بدون مناقصه در اختيار قرارگاه خاتم قرار گرفته با تأخير به پيش 16 و 15اجراي فازھاي 
  .ستندميرود و ھمه اينھا دچار مشكالت اساسي ھ

ويژگي سرمايه گذاري خارجي توسط شركتھاي خارجي عالوه بر ورود سرمايه به كشور انتقال 
كما . تكنولوژي و تجربه مديريتي و كارآيي و توانمندسازي صنعت داخلي را نيز به ھمراه داشت

  .اينكه شركت توتال و ديگر شركتھا چنين نقشي را در فازھاي اول تا دھم ايفا كردند
 ميليون مترمكعب در روز ميباشد كه طبق 500اضر ظرفيت توليد گاز در كشور حدود در حال ح

براي .  ميليون مترمكعب برسد1400 به بالغ بر 1403 ساله بايد تا سال 20پيشبيني چشمانداز 
پااليش ـ انتقال ـ (تحقق اين ميزان توليد فقط براي توسعه صنعت گاز در بخش پايين دستي 

البته اين .  ميليارد دالر سرمايه گذاري نياز ميباشد183حداقل )  توزيع وLNGذخيرھسازي ـ 
در . مقدار به جز سرمايه گذاري در بخش باالدستي يعني اكتشاف، توليد و تأمين گاز ميباشد

  .اينجا از ميزان سرمايه گذاري براي جبران استھالك و نگھداري صنعت گاز ھم صرفنظر كردھايم
، 44، 22ي در قالب برنامھھاي چھارم، پنجم، ششم و ھفتم به ترنيب اين ميزان سرمايه گذار

در برنامه چھارم كه در پايان آن به سر ميبريم و عمدتاً .  ميليارد دالر برآورد شده است58 و 59
  .سرمايه گذاري پيشبيني شده، جذب گرديده است% 80حدود . دولت سرمايھگذار بوده است
دو برابر بالغ ميشود كه قطعاً مشكل جذب سرمايه گذاري وجود در برنامه پنجم اين ميزان به 

دارد و اتفاقاً در برنامھھاي پنجم به بعد مشكل تأمين سرمايه ھم جدي است يعني ھم 
مشكل جذب . مشكل تأمين سرمايه و ھم مشكل جذب سرمايه در صنعت گاز خواھيم داشت

 اجتماعي ھمچنين عدم كارآيي ناشي از ضعف مديريتي و فناوري و ضعف نھادھاي دولتي و
قابل قبول بخش خصوصي در صنعت نفت و گاز و افت آنھا در سالھاي اخير به ويژه با توجه به 
عدم رقابت سالم و جايگزين كردن قرارگاه و شركتھاي دولتي بدون رقيب در عرصه فعاليتھاي 

  .نفت و گاز ميباشد
سته و ميتواند با يك مديريت درست اين در حالي است كه اين حجم سرمايه گذاري ميتوان

بازار گستردھاي . شركتھاي فعال در صنعت نفت و گاز را ارتقاء بخشد و آنھا را توانمند سازد
براي صنعتگران و توليدكنندگان داخلي فراھم نمايد و فرصتھاي شغلي زيادي بوجود آورد و 

  .بدين ترتيب توان داخلي كشور را توسعه دھد
حكايت از آن دارد كه با وضعيت موجود تحقق اھداف چشمانداز در صنعت گاز اما واقعيتھا ھمه 

تغييرات ھرم سني جمعيت و نرخ رشد .نياز داخلي كشور امكانپذير نيستحتي در حد تأمين 
فعاليتھاي اقتصادي و صنعتي وابسته به گاز و آھنگ  و و ضرورت توسعهتشكيل خانواده از يكس

ميزان ) در سال ميباشد% 25كه باالي (يژه در بخش خانگي رو به رشد مصرف داخلي گاز بو
 ميليون مترمكعب در روز يعني 2800تقاضاي داخلي براي گاز طبيعي در افق چشمانداز را به 

 1400حتي با فرض تحقق افق چشمانداز يعني . دو برابر ميزان پيشبيني شده ميرساند
فعلي و مديريت موجود ھمان ھم امكانپذير ميليون مترمكعب در روز كه استدالل كرديم با روند 

البته راه دوري نبايد . نيست، ايران به يك واردكننده تمام عيار گاز طبيعي تبديل خواھد شد
رفت، ھمانطور كه اشاره شد در حال حاضر نيز تراز صادرات ما منفي است و با دو قرارداد دولت 

نعقد كرد ميزان واردات از ھم اكنون رو به  با تركمنستان و آذربايجان م88حاکم كه در دي ماه 
ھر چند واردات گاز فينفسه منفي نيست اما به شرط آنكه ظرفيت صادرات . افزايش است

 درصدي 8- 10آنچه مسلم است اينكه پيشبيني سھم . تأمين شود و تراز آن منفي نباشد
  .صادرات گاز جھاني توسط ايران خيالي بيش نيست

وسعه تكنولوژي در صنعت گاز يكي از اولويتھاي مھم ميباشد كه بايد سرمايه گذاري در امر ت
صنعت گاز كشور در حوزه دانش و فناوري از . براي آن برنامھريزي ھدفمند و مؤثر صورت پذيرد

فقر و نيازمندي زيادي در زمينھھاي مختلف اعم از تأسيسات درون چاھي و سرچاھي، فرآوري 
، توزيع و حتي بازدھي اندك انرژي در بخش LNGازي، و پااليش، خطوط انتقال، ذخيرھس

  .مصرف و ھمچنين فناوريھاي محيط زيست رنج ميبرد و با چالشھاي جدي مواجه است
 سال 40ھر چند شركت ملي گاز با برخورداري از فرصتھاي بوجود آمده از آغاز تأسيس در 

رات صنعت گاز برخوردار گذشته از توانمندي قابل قبولي در بھرھبرداري، نگھداري و تعمي
ميباشد اما در امر توسعه فناوري صنعت گاز و بخصوص فناوريھاي برتر نتوانسته است ھمراه با 

  تحوالت صنعت گاز جھان به پيش رود و در صورت ادامه
سياستھاي موجود و بيتوجھي به امر سرمايه گذاري در فناوريھاي موردنياز صنعت گاز نخواھد 



ي عمل كند و از قافله شركتھاي بزرگ گاز جھان و دنيا و حتي رقباي توانست دركالس جھان
  .منطقھاي عقب خواھد ماند

  ناكارآمدي مديريت و خالءھاي منابع انساني. 3
توجه به ابعاد گسترده صنعت گاز كشور و اجتنابناپذيربودن توسعه شتابان زنجيره عرضه گاز و 

   در افق چشماندازنظر به چالشھاي جدي رسيدن به اھداف صنعت گاز
ـ رشد سھم گاز در سبد مصرف %) 10(افزايش سھم ايران در بازار جھاني تجارت گاز : يعني(

 ميليارد دالر سرمايه گذاري 7ـ دومين توليدكننده گاز جھان ـ جذب ساالنه %) 71(انرژي كشور 
ضرورت تبيين )  نفر منابع انساني مستعد1200در بخش پايين دستي ـ جذب ساالنه 

چشمانداز و استراتژي شفاف، اصالح ساختار و اساسنامه موجود و از ھمه مھمتر برخورداري 
حتي اگر از رسيدن به افق چشمانداز ھم . از مديريت و منابع انساني پيشرفته حتمي است

عدول شود، براي حفظ وضع موجود و جلوگيري از تخريب و عقبگرد اين شركت بزرگ ملي، 
به و كيفي در منابع انساني و كليه عوامل مؤثر در اين صنعت بخصوص توسعه و تحول ھمه جان

بويژه آنكه در چند سال گذشته سرمايه انساني . مديريت ارشد شركت ملي گاز ضروري است
در غير اينصورت شركت گاز كه از رقباي منطقه اي خود مثل . شركت آسيب جدي ديده است

  .ي از شركت گاز قطر نيز عقبتر خواھد رفتگاز پروم روسيه كيلومترھا عقب افتاده، حت
به نظر ميرسد مديريت ارشد گاز سرمايه اصلي خود يعني سرمايه انساني را كمتر به حساب 

 ساله 10بعلت ضعف مديريت منابع انساني در شركت و توقف . ميآورد و اھميت نميدھد
سان و كارشناسان استخدام در سالھاي پس از انقالب، در اين مقطع عمده مديران و مھند

بدون اينكه . مجرب و بادانش شركت گاز بازنشست شده يا در حال بازنشستگي ھستند
مديران ارشد وزارت نفت و مديريت عامل . جايگزينھاي باكيفيتي خالء حضور آنھا را پر كنند

شركت گاز نه تنھا به فكر رفع اين مشكل نيستند بلكه به جاي حفظ عوامل دانشي و مجرب 
 يا حتي به تأخير انداختن بازنشستگي آنھا، باكمال تعجب منابع انساني شايسته و موجود

توانمند موجود را حذف و يا در انزوا قرار ميدھند و به جاي آنھا افراد فاقد شايستگي و دانش و 
در حال حاضر در شركت، انتصابات از مدير عامل گرفته تا مديران ارشد، . مھارت را باال ميكشند

زل و نصب مديران عملياتي و تخصصي به شدت تابع عوامل سليقھاي و سياسي حتي ع
اين عزل و نصبھاي حاكم فرموده، حتي به مديران مياني و . است كه از بيرون ديكته ميشود
جالب اينجاست كه به افرادي كه عزل شده، گفته شده شما از . كارشناسان نيز رسيده است

  !اند شما نباشيد يا اينكه فشار براي عزل شما زياد استھر جھت شايسته ھستيد، اما گفته 
نه اينكه كارگزاران دولت، افراد متمايل به اصالحطلبان را برنميتابند كه آن اصل التغير آنھاست 

بارھا اتفاق . بلكه اينك در دوره جديد تصفيه ھا به عوامل راستگرا و محافظه كار رسيده است
ًمثال در يكي از . ت منصوب كرده عزل و از حيزّ انتفاع انداخته اندافتاده مديراني كه خود اين دول

 ماه يك 9يعني ھر .  مدير جابجا كرده اند5 تاكنون، 85مديريتھاي اصلي شركت گاز از سال 
  .مدير كه ھمه از يك جريان سياسي بودھاند، برگمارده شده اند

در آغاز فصل . ه لرزه درآورده استثبات مديريتي در شركت گاز بھم ريخته و اركان سازمان را ب
سرما كه فصل حساس كاري ميباشد، انتشار ليست تغييرات مديران گاز در مطبوعات و 

 معروف شد اين شايعه را در سطح كاركنان شركت ترويج كرد كه 2رسانھھا كه به اخراجيھاي 
 بيبرنامه و فاقد پس از فصل سرما، تعداد معتنابھي از مديران موجود جاي خود را افراد ضعيف،

  .شايستگيھاي حداقلي خواھند داد
به راستي اين دولت حتي اگر دلسوز خودش ھم بود، اينگونه اين صنعت استراتژيك را كه با 

حيات اجتماعي و اقتصادي كشور و جامعه پيوند تنگاتنگ دارد در دست مديران ضعيف و كوتاه 
شركت گاز يك شركت تخصصي بوده و بين قرار ميداد؟ آيا دولت اين را درك نميكند كه 

  لذا نبايد با قرار دادن عنان اختيار آن در كف. سياسي نيست
سياستبازاني كه به فكر تقسيم غنائم، ثروتھا و موقعيتھاي آن ھستند با سرنوشت خود بازي 

  شايد ھم خود دولت به كشور و امكانات آن به چشم طعمه و غنيمت نگاه. كند
  . مردم و كشور خسارت ميبيننددر ھر دو صورت. ميكند

 كارمند رسمي است كه اكثر آنھا جوان و 18000شركت ملي گاز در حال حاضر داراي بيش از 
در صورت اعمال سياستھاي . از تحصيالت دانشگاھي و تجربيات كاري و فني برخوردار ميباشند

گيري   بود با بھرهدرست توسعه منابع انساني، اين مجموعه با پتانسيل، به خوبي قادر خواھد
. از دانش و تجربه كاركنان مجرب و متخصص موجود، شركت را به اھداف تعريف شده برساند
 اما متأسفانه سياستھاي غلط و مديريتھاي ناكارآمد موجود، به ھمراه دخالتھاي بيجا و تنگ

ز ھا، اين ظرفيت عظيم سرمايه انساني را معطل گذاشته و مانع ا طلبي نظريھا و منفعت
  .رشد و شكوفايي آنھا در حوزھھاي مختلف عملياتي، كارشناسي و مديريتي گشته است

  :جمع بندي
مجموعه چالشھا و كاستيھايي كه از این صنعت عظيم در ميان گذاشته شد بعالوه عوامل 

  :ديگري مثل
oابھام در رسالت و چشمانداز صنعت گاز   
oز ناكارآمد بودن ساختار و اساسنامه شركت ملي گا  
oعدم مديريت يكپارچه در زنجيره عرضه گاز   



oضعف ارتباطات بين المللي   
oمشكل تأمين تجھيزات و مواد موردنياز   
oتحريمھا و اثرات منفي آن در صنعت گاز   
oعقبافتادگي در فناوري و دانش موردنياز صنعت گاز   
oبھرھبرداري يكطرفه قطر از ميدان مشترك پارس جنوبي   
oت شفاف در صادرات و واردات عدم وجود سياس  
oبالتكليفي در سياستھاي خصوصي سازي   
oمشكالت ايمني و زيست محيطي   
oشدت باالي مصرف انرژي در كشور   

اينھا ھمه مشكالت و مسائلي ھستند كه از ديد مديران ھوشمند و دورنگر نبايد ناديده گرفته 
  .شده و به حال خود رھا شود
. ار به ھم متصل ھستند در جاي خود از اھميت درخوري برخوردارندھر كدام از اينھا كه زنجيرو

بلكه . با اينھمه در شرايط موجود صنعت گاز نه فقط قادر به جبران كاستيھاي گذشته نيست
ھنوز ھم از مايه مي خورد، لذا اگر تدابير قوي براي حفظ و توسعه اين صنعت عظيم، چه در 

  .رت نفت اتخاذ نشود، آينده آن نگران كننده استسطح ملي و چه در سطح شركت گاز و وزا

    ماه مطالبات معوقه13تجمع كارگران مخابرات راه دور براى دريافت 
 ماھه در پرداخت مطالبات 13به دنبال تاخير :   آمده است 88 اسفند 3به گزارش ایلنا در تاریخ 

كارگران اين كارخانه در سه روز ، جمعى از )ITI(كارگران كارخانه صنايع مخابراتى راه دور ايران 
  . گذشته در مجاورت كارخانه و مقابل استاندارى فارس تجمع كردند

 روز گذشته 2كارگران صنايع مخابراتى در گفتگو با ايلنا اعالم كردند كه براى دومين بار در 
  . اند مقابل استاندارى فارس تجمع كرده

 در محدوده جاده منتھى به محل كارخانه صنايع اين كارگران گفتند كه سه روز پيش نيز با تجمع
 ماه مطالبات معوقه اعالم 13مخابراتى راه دور ايران، اعتراض خود را نسبت به پرداخت نشدن 

  . كردند
 كارگر 600اكنون تعداد كارگران شاغل در اين كارخانه با اجراى قوانين بازنشستگى به حدود ھم

  . كاھش يافته است
ھاى كارگرى خود ادامه   به منظور دريافت قطعى مطالبات خود به اجتماع:كارگران افروزدند

  . خواھند داد
به گفته اين كارگران، مقامات مسوول در استاندارى در حالى خواھان بازگشت كارگران به 

  .ھستند كه ھنوز ھيچ راھكارى براى پرداخت مطالبات معوقه به نتيجه نرسيده است كارخانه

   تعيين نرخ تورمھا در جرزنی دولتی

   است ھای بانک مرکزی بالی جان کارگران شده نقطه

شوند و ھر  با ھم سنجيده می پيام دولت اين است که از اين پس ھر بار تورم ساالنه و نقطه به نقطه
 درصد بودجه خود را بزرگ 30سالی  دولت/گيرد کدام کمتر بود، مالک تعيين دستمزد قرار می

   .شود درصد اضافه می15گران کند، اما حقوق کار می

نقاط عطف تاريخ تعيين مزد برای کارگران   يکی از1388تعيين دستمزد کارگران برای سال : ايلنا
شورای عالی کار پس از برگزاری جلسات خود، با  سال گذشته و در اسفند ماه،. رود به شمار می

 25سيد که حداقل دستمزد کارگران کارگران به اين نتيجه ر توافق نمايندگان دولت، کارفرمايان و
اين .  درصد رشد را تجربه کنند20 تا 17طور ميانگين حدود  درصد و ساير سطوح مزدی به

تورم از بانک مرکزی صورت گرفت که در اين استعالم، نرخ تورم  توافق پس از استعالم نرخ
ز تعيين دستمزد، نشان با اين حال سير حوادث پس ا. درصد اعالم شده بود 25.4 معادل 1387سال 

مرکزی که پيش از اين فقط به عنوان مرجع اعالم نرخ دستمزد، در بحث دستمزد  داد که بانک
حضوری غيرمحسوس داشت، اين بار از حيطه وظايف خود خارج شده و به طور مستقيم  کارگران
  .کند در تعيين مزد کارگران دخالت می و علنی

دستمزد کارگران، بانک مرکزی نامه دومی را به  ی از اعالمبه گزارش ايلنا، به فاصله کوتاھ
 به 1387که نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه سال  شورای عالی کار نوشت و در آن مدعی شد

در ادامه مدعی شد که اين نرخ در شش ماه نخست سال بعد  بانک مرکزی.  درصد رسيده است19
  .سيدخواھد ر  درصد15نيز کاھش يافته و به 

نمايندگان دولت داد، باعث شد  اين چنين بود که خط غيرمستقيمی که بانک مرکزی به کارفرمايان و



شود و در مصوبه دوم، حداقل مزد  تا برای نخستين بار مصوبه دستمزدی شورای عالی کار، لغو
  .کاھش را تجربه کردند  درصد4 تا 2 و ساير سطوح مزدی نيز بين 5کارگران 

با کارفرمايان و نگرانی آنھا از   بھمنی، رئيس کل بانک مرکزی مبنی بر جلسات ویسخنان بعدی
مرکزی با ھدف کاھش دستمزد کارگران  اعالم مصوبه اول دستمزد کارگران، نشان داد که بانک

ھم به خاطره تلخی از بانک مرکزی در ذھن  اقدام به ارسال نامه دوم کرد، که اين موضوع ھنوز
  .انده استکارگران باقی م

  ابھام در نرخ تورم بالی جان کارگران شده است
 4و در بحبوحه بحران جھانی اقتصاد که بسياری از کشورھا تورم منفی و کمتر از  1387 سال

با اين . بودند  درصد دست به گريبان25کردند، مردم ايران با تورم باالتر از  درصد را تجربه می
امسال و در . نقطه بسته شد کمتر از اين رقم بنا بر تورم نقطه به درصد 10 تا 5حال دستمزدھا بين 

رود، قرار  تورم در اقتصاد جھانی می شرايطی که رونق به اقتصاد جھان بازگشته و انتظار وقوع
ساالنه مالک افزايش دستمزدھا؛ چرا که تورم نقطه  است تا تورم نقطه به نقطه مالک نباشد و تورم

  .ميانگين کاھش داشته است برد و تورم  میبه نقطه در اوج به سر
اي براي  كه اعالم نرخ تورم نقطه اين رئيس كل بانك مركزي در آخرين اظھارنظر خود با بيان

نرخ تورم در پايان اسفند ماه سال گذشته : ايم، گفت گذاشته تعيين حداقل دستمزد كارگران را كنار
بوده )  درصد تعيين شد20رخ تورم نقطه به نقطه دستمزد كارگران با ن حداقل( درصد 25.4معادل 

  .درصد رسيد 13.5 است كه اخيرا به
و در زمان تعيين حداقل  وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا بانك مركزي در پايان سال گذشته

عالي كار اعالم داشته،   درصد به شوراي20.4 درصد را 25.4دستمزد كارگران، نرخ تورم 
در : وي افزود. را اعالم كرده بوديم ن زمان نرخ ميانگين تورم و نقطه به نقطهما در آ: اظھار كرد

اما بانك مركزي ديگر آن روش را كنار  سال گذشته بحث تورم نقطه به نقطه مطرح شده بود
براي دستمزد كارگران اعالم نخواھد شد و در سال  گذاشته است، بنابراين ديگر تورم نقطه به نقطه

  .افزايش خواھد يافت  دستمزد كارگرانآينده نيز حتما
جھانی کار با بيان اينکه بانک  در ھمين زمينه، نماينده سابق کارفرمايان در اجالس سازمان

ھا به دنبال اعالم کاھش نرخ تورم  قيمت مرکزی با تغيير اعداد از تورم نقطه به نقطه و متوسط
بانک : دھد وطن پرور ادامه می.  تغيير کندکارگران بايد روش تعيين حداقل دستمزد: گويد است، می

 درصد 12.2در روزھای گذشته نرخ پايان دی ماه سالجاری را  مرکزی در اعالم نرخ تورم که
نقطه را درنظر نمی گيرد و اين در حالی است که در سال گذشته از  اعالم کرد، نرخ نقطه به
  .م واقعی را کمتر نشان دادنقطه به نقطه به ضرر کارگران، تور طريق اعالم نرخ تورم
شايد يکی از داليلی که اخيرا از سوی بانک مرکزی اعالم شده که ديگر نرخ  :وی خاطر نشان کرد

 ماه اخير باشد تا جايی که به 2شود، سير صعودی آن در  نقطه در محاسبات بيان نمی تورم نقطه به
  . درصد است25م اکنون باالی بسياری از اقتصاددانان بزرگ نرخ تورم نقطه به نقطه ھ نظر

استفاده از  اين فعال کارفرمايی با بيان اين نکته که بانک مرکزی در بيان نرخ تورم واقعی با
ورزد، با  امتناع می ھای واقعی تورم ھا، از بيان نرخ ھای نقطه به نقطه و متوسط رشد قيمت واژه

مرکزی برای اعالم کاھش   که بانکھای متفاوتی ھا و روش طرح اين سئوال که با توجه به نرخ
ھای  دولت در زمينه نھاده: گويد می برد، آيا نبايد معيشت کارگر تامين شود؟ نرخ تورم به کار می

: کند کارفرمايان در اجالس سازمان جھانی کار تصريح می ای دارد؟ نماينده سابق توليد چه برنامه
ھا اجرا نشده، تورم انتظاری در سطح جامعه  هاجرای ھدفمندی ياران ھا برای ھنوز بحث تعديل نرخ

  .موظف است از تاثير مستقيم افزايش تورم در زندگی کارگران بکاھد دولت. باال رفته است
  خواند ھای جامعه نمی نرخ تورم بانک مرکزی با واقعيت

ه توسط منتشر شد كيا از فعاالن کارگری نيز با اشاره به كاھش نرخ تورم براساس آمار علي دھقان
جامعه با آن مواجھند، نه   آنچه كارگران و مردم در سطح :گويد ھاي اخير، می  ماه بانك مركزي طي

 قلم كاالي 60 تا 50محاسبات ما از  ھاست و تنھا كاھش تورم نيست، بلكه قطعا افزايش قيمت
 20كم اقالم نسبت به سال گذشته دست  دھد متوسط اين اساسي در سبد ھزينه خانوار نشان مي

كه نسبت به چگونگي محاسبه نرخ تورم در بانك  وي با اظھار اين عقيده. درصد افزايش قيمت دارد
 900در حالي كه به استناد محاسبات ما، خط فقر ھم اكنون  :افزايد مركزي ابھاماتي وجود دارد، می
طي بايد از داند و به نظر من در چنين شراي تورم را كاھشي مي ھزار تومان است، بانك مركزي

بخواھيم نحوه محاسبه نرخ تورم و سبد كاالھاي مورد محاسبه را منتشر كند  مسووالن بانك مركزي
  .تورم بر چه اساسي كاھش يافته است تا مشخص شود

كار ھمچنين به اظھارات اخير وزير رفاه  عضو ھيات مديره كانون ھماھنگي شوراھاي اسالمي



اگر دولت اين  : كند فقر اشاره و خاطر نشان می  شده براي خطمبني بر واقعي نبودن ارقام اعالم
واقعي را اعالم كند تا ھمه متوجه شوند خط فقر چه ميزان  ارقام را قبول ندارد، بھتر است رقم

  .است
به گفته رييس بانك مركزي مبني بر احتمال تك رقمي شدن نرخ تورم در پايان  كيا با اشاره دھقان
اگر  دھد، اما باز ھم ھاي اقتصادي جامعه چنين چيزي را نشان نمي چه واقعيتاگر : گويد می سال،

محاسبه دستمزد  تواند مبنايي براي رقمي براي پايان سال اعالم شود، اين عدد نمي نرخ تورم تك
او با . مشھود است كارگران قرار بگيرد، چرا كه افزايش قيمت در سبد ھزينه خانوار به وضوح

 درصد در حال 10.5حدود   درصد پايان سال گذشته به25.4كه كاھش نرخ تورم از بيان اين عقيده 
مركزي بيش از اينكه به دنبال  رسد بانك به نظر مي: دھد  ادامه می حاضر شبيه معجزه است،

برنامه چھارم توسعه براي تك رقمي  محاسبه نرخ واقعي تورم باشد، به دنبال محقق كردن ھدف
  . پاياني آن استكردن تورم در روزھاي

  کند جويی می دولت ولخرج کارگران را دعوت به صرفه
تصميم دارند تا  ترين حالت بينانه دھد که دولتمردان در خوش نگاھی به اظھارات بھمنی نشان می

اين در حالی است که   درصد افزايش پيدا کند،20 تا 15دستمزد کارگران برای سال آينده بين 
درصد حجم بودجه را  33دھد که دولت برای اداره امور خود، امسال  اليحه بودجه نشان می

  .افزايش داده است
چگونه دولت با وجود ھزاران کارشناس و : گويد می يکی از نمايندگان کارگری با بيان اين مطلب

ھای خود افزايش دارد، اما در بحث  درصد در ھزينه 35  تا25با اين ھمه ادعا، ھر ساله بين 
دھد؟ حسن صادقی با اشاره به   درصد رضايت نمی20تا  15 ستمزد کارگران به بيش ازافزايش د

 درصد بودجه خود را افزايش 30دولتی که ھر سال : گويد می کوچک شدن ساالنه سفره کارگران
ھای عمرانی را به  سال ھم با ارسال متمم به مجلس، بسياری از بودجه  ماه دوم ھر6دھد و در  می

 درصد افزايش در 20 تا 10کند، از کارگران توقع دارد تا با  سرريز می ای خودھ سمت بودجه
سئوال ما اين است که کارگرانی که بودجه عمرانی برای . خود را اداره کنند دستمزدھا، زندگی

  جويی کنند؟ ھای معيشت خود ندارند، از چه محلی بايد صرفه کسری جبران
کند که کف نرخ تورم سال بعد با اجرای ھدفمند کردن  اقتصاد اعالم می وزارت: گويد وی می
 کارگران، 87چگونه است که سال گذشته و برای تعيين دستمزد سال . درصد است 22ھا  يارانه

احتمالی اعالم شده از سوی بانک مرکزی مالک عمل قرار گرفت، ولی امسال قرار  نرخ تورم
  تعيين دستمزدھا باشد؟ درصدی مالک 13 تا 12نرخ تورم غيرواقعی  است که

اين روند، مسير نامبارک و ناميمونی است : افزايد کارگران در شورای عالی کار می نماينده سابق
از  پيام اين رفتارھا، اين است که. بانک مرکزی درباره معيشت کارگران در پيش گرفته است که

که کمتر بود،  شوند و ھر کدام اين پس ھر بار تورم ساالنه و تورم نقطه به نقطه با ھم سنجيده می
  گيرد مالک تعيين دستمزد کارگران قرار می

  پايان پيام  

  وقتی صنعت توانایی ایجاد اشتغال ندارد

 مثل بيکاری " ب"

  ) 88 تا آذر 86فروردین ( ماه 33طی 

بخش صنعت تنھا به حدود / دھد شغل را نشان می 333 ھزار و 6 تراز شغلی صنعت ماھانه ايجاد 
      .بينی شده برنامه چھارم در بحث اشتغال رسيد درصد از اھداف پيش 27

 ماه منتھی به زمستان سال 33بخش صنعت در :  نوشت 88 اسفند 3 در تاریخ ایلناخبرگزاری 
را نشان ) کسر مشاغل از بين رفته به اشتغال ایجاد شده) ھزار 209، تراز شغلی 1388
 درصد از اھداف محقق در برنامه چھارم اقتصادی 27ز دھد که بيانگر دستيابی به کمتر ا می
  .است

ھزار نفر اعالم و  466 ميليون و 23 برابر با 1385به گزارش ایلنا، جمعيت فعال ایران در سال 
 ھزار 814 ميليون و 20 حدود 1385مطابق این آمار در سال .  درصد اعالم شد11.3نرخ بيکاری، 

 درصدی صنعت در اشتغال، به این 31.75حتساب نرخ شاغل در کشور وجود داشت که با ا



  . ھزار نفر در صنعت مشغول به کار بودند608 ميليون و 6معنا بود که 
درصد كاھش  0.7 با 1386مطابق آمار اعالمی از سوی مرکز آمار ایران، نرخ بيكاري سال 

 درصد، تابستان 10.7 برابر 86اين نرخ در بھار سال .  درصد رسيد10.6 به 85نسبت به سال 
ھاي  ھمچنين بررسي اشتغال در بخش.  درصد بود11.9 درصد و زمستان 9.8 درصد، پائيز 9.9

 48.2داد كه بخش خدمات با  ، نشان مي87عمده اقتصادي در گزارش مرکز آمار ایران در سال 
ھاي  درصد بيشترين سھم اشتغال را به خود اختصاص داده است و در مراتب بعدي بخش

 ساله 15 - 24 درصد قرار دارند و بررسي نرخ بيكاري جوانان 19.5 و كشاورزي با 32.2با صنعت 
با توجه به  .اند  ساله بيكار بوده15 - 24 درصد از جمعيت فعال 25.6حاكي از آن است كه 

کرد،   ھزار نفر اعالم می579 ميليون و 23 را 1386جداول بانک مرکزی که جمعيت فعال سال 
 6اند که از این تعداد،   ھزار نفر در این سال شاغل بوده103 ميليون و 21 مشخص است که

  .اند  ھزار نفر در بخش صنعت مشغول به کار بوده816ميليون و 
  1387 ھزار فرصت شغلی صنعتی در سال 7از بين رفتن 

كرد درصد اعالم  10.4 كل كشور را 87در ابتدای سال جاری مركز آمار ايران نرخ بيكاري سال 
در این گزارش با اعالم نتايج طرح آمارگيري از . داد  كاھش نشان مي86كه نسبت به سال 

ساله و بيشتر 10 تصريح شده بود که بررسي نرخ بيكاري افراد 1387نيروي كار در زمستان 
بررسي روند . اند ، بيكار بوده)شاغل و بيكار( درصد از جمعيت فعال 12.5دھد  نشان مي

 درصد 0.6 معادل 1386رخ حاكي از آن است كه اين شاخص، نسبت به زمستان تغييرات اين ن
مطابق گزارش مركز آمار بررسي نرخ .  درصد افزايش داشت3حدود  1387و نسبت به پاييز 

 درصد از 27.4 معادل 1387 ساله حاكي از آن بود كه در زمستان 24 تا 15بيكاري جوانان 
 تا 15بررسي تغييرات فصلي نرخ بيكاري جوانان . اند دهجمعيت فعال اين گروه سني بيكار بو

، 1387درصد و نسبت به پاييز  1.8، 1386داد اين نرخ نسبت به زمستان  ساله نيز نشان مي24
ھاي عمده اقتصادي نشان  ھمچنين بررسي اشتغال در بخش.  درصد افزايش داشته است5.9
بيشترين سھم اشتغال را به خود درصد  48.2 بخش خدمات با 1387داد، در زمستان  مي

.  درصد بوده است18.5درصد و بخش كشاورزي  33.2سھم بخش صنعت . اختصاص داده است
 20شود که   ھزار نفر معلوم می892 ميليون و 22با احتساب جمعيت فعال در این سال؛ یعنی 

 ھزار 809 و  ميليون6 وجود داشته که از این تعداد، 1387 ھزار شاغل در سال 511ميليون و 
 در 1387ھای شغلی در سال  به عبارتی فرصت. اند نفر در بخش صنعت به فعاليت پرداخته

 ھزار نفری برخوردار بوده است و در 7بخش صنعت نسبت به سال گذشته از یک کاھش 
تری  ھای شغلی جدید در بخش صنعت، از بين رفتن اشتغال روند شتابان مقابل ایجاد فرصت

  .داشته است
 ساله و 10، بررسی نرخ مشارکت اقتصادی جمعيت 1388اساس نتایج این طرح در تابستان بر

اند؛ یعنی   درصد جمعيت در سن کار از نظر اقتصادی فعال بوده39.7دھد که  بيشتر نشان می
بررسی تغييرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور  .اند در گروه شاغالن یا بيکاران قرار گرفته

و ) 1387تابستان ( درصدی این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل 1.7 حاکی از افزایش
بررسی نرخ بيکاری جمعيت . است) 1388بھار ( درصدی آن نسبت به فصل گذشته 0.8کاھش 

. اند  درصد از جمعيت فعال، بيکار بوده11.3دھد که   نشان می88 ساله و بيشتر در تابستان 10
در بين زنان نسبت به مردان و در نقاط شھری نسبت به نقاط براساس این نتایج، نرخ بيکاری 

دھد که این  بررسی روند تغييرات نرخ بيکاری کل کشور نشان می. روستایی بيشتر بوده است
 0.2درصد افزایش و نسبت به فصل گذشته  1.1شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل 

دھد که   ساله و بيشتر نشان می15بررسی نرخ بيکاری جمعيت . درصد افزایش یافته است
براساس این نتایج، نرخ بيکاری در بين زنان نسبت . اند  درصد از جمعيت فعال، بيکار بوده11.4

بررسی اشتغال در . به مردان و در نقاط شھری نسبت به نقاط روستایی بيشتر بوده است
شترین سھم  درصد بي46.2دھد که بخش خدمات با  ھای عمده اقتصادی نشان می بخش

و کشاورزی  31.9ھای صنعت با  در مراتب بعدی بخش. اشتغال را به خود اختصاص داده است
 22.7 ساله حاکی از آن است که 15-24بررسی نرخ بيکاری جوانان .  درصد قرار دارند21.9با 

 این شاخص در بين زنان نسبت به مردان و. اند درصد از جمعيت فعال این گروه سنی بيکار بوده
بررسی روند تغييرات نرخ بيکاری . در نقاط شھری نسبت به نقاط روستایی بيشتر بوده است

دھد که این شاخص نيز نسبت به فصل مشابه در   ساله کل کشور نشان می15-24جوانان 
نرخ .  درصد افزایش یافته است0.3درصد کاھش و نسبت به فصل قبل  0.4سال گذشته 

 ساله 15-29 درصد از جمعيت فعال 20.4ز حاکی از آن است که  ساله ني15-29بيکاری جوانان 
این شاخص در بين زنان نسبت به مردان و در نقاط شھری نسبت به نقاط . اند بيکار بوده

 ساله نشان 15- 29بررسی روند تغييرات نرخ بيکاری جوانان . روستایی بيشتر بوده است
 درصد کاھش یافته و 0.1ال گذشته دھد که این شاخص نيز نسبت به فصل مشابه در س می

  .نسبت به فصل قبل تغييری نکرده است
ریزی و نظارت راھبردی رئيس جمھور، جمعيت  مطابق جدول اعالمی از سوی معاونت برنامه

 ھزار نفر رسيده است؛ یعنی در تابستان سال 323 ميليون و 24 به 1388فعال در تابستان 
 ھزار نفر در 882 ميليون و 6اغل بودند که از این تعداد،  ھزار نفر ش574 ميليون و 21جاری، 

  .اند بخش صنعت مشغول به کار بوده



کننده کرد گزارشی از مرکز آمار بود که درباره نرخ  اما آنچه آمار مربوط به نرخ بيکاری را نگران
ز مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود ا . فصل نخستين سال جاری منتشر شد3بيکاری در 

.  درصدی نرخ بيکاری در فصل پایيز امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد1.8افزایش 
 11.3 معادل 1388دھد که در پایيز  نتایج اجرای طرح آمارگيری نيروی کار در ھر فصل نشان می

برھمين اساس، این شاخص . اند بيکار بوده) شاغل و بيکار(درصد از جمعيت فعال کشور 
 ھيچگونه تغييری نداشته 1388 درصد افزایش و نسبت به تابستان 1.8یيز پارسال نسبت به پا

 ساله منعکس در این گزارش حاکی از آن است 24 تا 15ھمچنين نرخ بيکاری جوانان . است
اند که این نرخ نسبت به فصل   بيکار بوده1388 درصد از فعاالن این گروه سنی در پایيز 24.1که 

 درصد افزایش 1.44 حدود 88درصد افزایش و نسبت به تابستان سال 2.6مشابه در سال قبل 
دھد که در پایيز  ھای عمده اقتصادی نيز نشان می بررسی اشتغال در بخش. یافته است

در .  درصد بيشترین سھم اشتغال را به خود اختصاص داده است48.6، بخش خدمات با 1388
با فرض .  درصد قرار دارند19.8اورزی با  درصد و کش31.6ھای صنعت با  مراتب بعدی بخش

اینکه جمعيت فعال طی فصل پایيز تا زمستان تغييری نکرده باشد، به این نتيجه خواھيم رسيد 
ھزار نفری باقی خواھد ماند، ولی جمعيت  574 ميليون و 21که تعداد شاغالن در ھمان سطح 

  . کرده استھزار نفر تنزل پيدا 817 ميليون و 6شاغل در بخش صنعت به 
 6 ھزار نفری شاغل در بخش صنعت با رقم 817 ميليون و 6به گزارش ایلنا، مقایسه رقم 

کند   این نتيجه را مستفاد می1385 ھزار نفر شاغل بخش صنعت در پایان سال 608ميليون و 
، تراز شغلی در بخش صنعت 1388 و سه فصل نخست سال 87، 86ھای  که طی سال

 ھزار شغل خواھد 209برابر رقمی معادل  (ھای از بين رفته ر برابر شغلمشاغل ایجاد شده د(
 333 ھزار و 6 ماه مورد محاسبه، تراز شغلی صنعت ماھانه عدد ایجاد 33به عبارتی در . بود

  .دھد شغل را نشان می
 ھزار فرصت شغلی را 100این در حالی است که جھرمی، وزیر پيشين کار ایجاد ماھانه 

 ھزار فرصت شغلی 900خواند و در برنامه چھارم توسعه ایجاد ساالنه  کشور میحداقل نياز 
 31حال اگر سھم صنعت را ھمان . را ھدف برنامه خوانده بود)  ھزار فرصت شغلی75ماھانه (

 27دھد بخش صنعت تنھا به حدود   درصد در بحث اشتغال محدود کنيم، آمار نشان می32یا 
بند بوده که کارشناسان دالیل متعددی از جمله کاھش ھای خود پای درصد از برنامه

گذاری در این بخش، کاھش صرف اقتصادی در بخش توليد، بدتر شدن ساالنه فضای  سرمایه
  .کنند ھای ارائه می را برای توضيح این ناکامی... کسب و کار در کشور و

  پایان پيام

   سوء قصد به جان منصور اسالو در زندان گوھردشت کرج
 در زندانی سياسی 88به گزارش محافل کارگری  در ايران،صبح روز دوشنبه سوم اسفند بنا

  . منصور اسالو رئيس ھيئت مديره سنديکای شرکت واحد از يک سوء قصد جان سالم بسر برد
 اسفند ماه منصور اسالو رئيس ھيئت مديره سنديکای شرکت اتوبوس رانی 3روز دوشنبه 

 زندانی ديگر در حال 2 زندان گوھردشت کرج ھنگامی که با 4ند تھران و حومه در ھواخوری ب
که با ھوشياری زندانيان و واکنش . صحبت کردن بود با تيزی و از پشت مورد تھاجم قرار گرفت

اين حمله در حضور پاسدار بندی بنام حسن پور و فردديگر .به موقع او از خطر جدی نجات يافت
پاسداربندھا ھيچی اقدامی برای ممانعت از يورش . تبنام مرادی سر وکيل بند صورت گرف

انجام ندادند و بعد از اينکه زندانيان سياسی نسبت به اين حمله و بی عملی آنھا اعتراض 
فرد مھاجم . کردند آنھا فقط اقدام به گرفتن تيزی از فرد مھاجم کردند و او را رھا کردند 

که ترا می کشم و به عربده کشی :فت ھمچنان به سوی آقای اسالو حمله می کرد و می گ
  . خود ادامه می داد

اين فرد قبل از اين در مقابل فروشگاه چند بار سعی به ايجاد درگيری فيزيکی با آقای اسالو را 
داشت و چند بار بر سينه ايشان با مشت کوبيد ولی آقای اسالو با بردباری واکنشی از خود 

اين صحنه بودند به دفاع از آقای اسالو برخواستند و فرد اما زندانيانی که شاھد .نشان ندادند
  . مھاجم را عقب نشاندند

سيد محمد حسينی از اعضای . فرد مھاجمی که به زندانی سياسی منصور اسالو حمله کرد
يورش امروز به آقای . سپاه پاسدارن است که به جرم قتل ھمسرش در زندان بسر می برد

ه بدستور وزارت اطالعات و با طراحی علی حاج کاظم و علی اسالواز پيش طراحی شده بود ک
محمدی رئيس و معاون زندان و کرمانی و فرجی رئيس و معاون اطالعات و محمود مغنيان 

اين چندمين باری است که طرح حمله ناموفق عليه زندانيان .  به اجرا گذاشته شد4رئيس بند 
از اين حمالت برای حذف فيزيکی آقای  به اجرا گذاشته می شود و ھدف 4سياسی در بند 

  . اسالو و ساير زندانيان سياسی می باشد
.  انتقال دادند5 ھفته به سلولھای انفرادی بند 1پيش از اين آقای منصور اسالو را به مدت 

  . انتقال آقای اسالو به دستور کرمانی رئيس اطالعات زندان گوھردشت صورت گرفته بود
به زندانی سياسی منصور اسالو جھت حذف فيزيکی او ھشدار حملۀ از پيش طراحی شده 



می دھد و آن را محکوم می کند واز دبيرکل و کميسر عالی حقوق بشر برای نجات جان 
  . زندانيان سياسی در ايران استمداد می طلبد

  کارگر طرح توسعه پاالیشگاه بندرعباس 600 اعتصاب

 کارگر طرح توسعه پاالیشگاه 600 ایران حدود یفعاالن کارگر بنا بر گزارشھای دریافتی توسط
 ماه از دستمزدھای خود از روز شنبه اول اسفند 5اعتراض به عدم پرداخت  بندر عباس در
  .اعتصاب زده اند و این اعتصاب ھمچنان ادامه دارد ماه دست به

ارگاه اعتصاب کارگران در روز شنبه اول اسفند ماه رئيس ک بنا بر این گزارش پس از شروع
کارگران آمد و با وعده پرداخت یکماه از دستمزدھای معوقه  شرکت ئی سی سی به ميان

اسفند ماه از آنان خواست تا بر سر کارھای خود بازگردند اما  5کارگران در روز چھارشنبه 
قبول نکردند و خواھان پرداخت تمامی دستمزدھای معوقه خود شدند و  کارگران این وعده را

  .اسفند ماه ھمچنان به اعتصاب خود ادامه داده اند وشنبه سومتا امروز د

طرح توسعه پاالیشگاه بندر عباس بدنبال تداوم اعتصاب  بنا بر اظھار کارگران اعتصابی
دوشنبه حراست پاالیشگاه اقدام به تھدید کارگران کرده است  کارگران در روزھای یکشنبه و
 و باتوم و سایر سالحھا نيز در مقابل درب گاز اشک آور و نيروھای انتظامی مسلح به

  .از خروج کارگران به بيرون از پاالیشگاه ممانعت ميکنند خروجی کارگاه مستقر شده اند و

 آبانماه امسال نيز 19طرح توسعه پاالیشگاه بندر عباس روز  الزم به یادآوری است کارگران
د شھریور ماه خود را دریافت این اعتصاب موفق شدند دستمز دست به اعتصاب زدند و با
این کارگران ھيچ دستمزدی دریافت نکرده اند و در شرایط مشقت  کنند و ازآنزمان تال کنون

  .باری بسر ميبرند

 ضمن حمایت قاطعانه از اعتصاب کارگران طرح توسعه پاالیشگاه بندر عباس، تھدیدھایما 
 ر نيروھای مسلح به باتوم و گازحراست پاالیشگاه بندر عباس بر عليه کارگران و استقرا

 اشک آور را در مقابل درب ورودی کارگاه شرکت ئی سی سی قویا محکوم ميکند و خواھان
پرداخت فوری دستمزدھای معوقه کارگران طرح توسعه پاالیشگاه بندر عباس است و ھر 

   .ميکند تلقی این کارگران را اقدامی جنایتکارانه بر عليه تمامی کارگر ایران  تعرض به گونه

      آخرین خبر از وضعيت خسرو بوکانی 

خسرو بوکانی ،فعال کارگری و عضو کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای 
 در منزل خود واقع در شھر نقده توسط مامورین اداره اطالعات 88/11/27کارگری که در تاریخ 

  . تفھيم اتھام گردید 88/12/3بازداشت شده ،امروز مورخ 

  بر اساس خبر رسيده نامبرده به اتھام عضویت در کميته ھماھنگی دستگير و مورد بازجویی
  .  به زندان نقده انتقال داده شد  وی بعد از تفھيم اتھام. قرار گرفته است 

ما اعضای کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری خواستار آزادی فوری و 
  .ليه فعالين کارگری در بند ھستيم بی قيد و شرط نامبرده و ک

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

 88 اسفند 3

    درصد بازنشستگان سازمان تامين اجتماعی زير خط فقرند80  
رئيس کانون بازنشستگان و :  آمده است 88ند  اسف3به نوشته خبرگزاری مھردر تاریخ 

 درصد بازنشستگان و مستمری بگيران 80: مستمری بگيران سازمان تامين اجتماعی گفت
  . سازمان تامين اجتماعی زير خط فقر ھستند

حداقل : علی اکبر خبارھا در گفتگو با مھر، به بازنشستگان حداقل بگير اشاره کرد و گفت
 ھزار تومان است و بايد اذعان داشت تمامی اين 353تگان  درصد بازنشس80حقوق 

  . بازنشستگان زير خط فقر محسوب می شوند
 ھزار بازنشسته دارد که اغلب اين قشر 400سازمان تامين اجتماعی بيش از يک ميليون و 



  . حداقل بگير بوده و با مشکالت عديده مالی مواجه ھستند
ران سازمان تامين اجتماعی در ادامه گفتگو با مھر رئيس کانون بازنشستگان و مستمری بگي

:  ھزار تومان ذکر کرد و گفت700حداکثر حقوق بازنشستگان تامين اجتماعی را يک ميليون و 
تنھا درصد محدودی از بازنشستگان حداکثر حقوق را دريافت می کنند و اغلب بازنشستگان 

  . تامين اجتماعی حداقل بگير ھستند
: ت اقتصادی بازنشستگان در تامين ھزينه ھای معيشتی اشاره و تصريح کردخبازھا به مشکال

 ھزار تومان دارند جزء 800در جامعه امروز و با توجه به نرخ تورم کسانی که دريافتی کمتر از 
  . جمعيت زير خط فقر محسوب می شوند

انتظار : درئيس کانون بازنشستگان و مستمری بگيران سازمان تامين اجتماعی خاطرنشان کر
می رود دولت و مسئوالن سازمان تامين اجتماعی عنايت بيشتری نسبت به بازنشستگان 

  .        تامين اجتماعی به خصوص حداقل بگيرھا داشته باشند

 ۵٠٠ ھزار و ۵۴۶(حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده  ميزان 
 .شد  محاسبه) تومان

 ھای استانی، ميزان ھای مکرر کانون  نشستپس از: رئيس کميته مزد استان تھران گفت
) تومان ۵٠٠ ھزار و ۵۴۶( ھزار ریال ۴۶۵حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده پنج ميليون و 

 .محاسبه شد
ماھانه شوراھای اسالمی کار  اکبر عيوضی روز دوشنبه در گردھمایی به گزارش ایرنا، علی

ھزینه خانوار کارگری، محاسبه  عيين سبد حداقلرقم مذکور از طریق ت: ، افزود استان تھران
دستمزد ساالنه کارگران با احتساب   قانون کار،۴١براساس ماده : وی یادآور شد. شده ست

ھمچنين سبد ھزینه خانوار متوسط  نرخ تورم ھر سال که از سوی بانک مرکزی اعالم و
 ٣٣در این سبد : فه کردخانوار، اضا وی با اشاره به محاسبه سبد ھزینه. شود محاسبه می

 بار پرسش ١٠مبالغ ھر قلم کاال پس از  قلم کاالی ضروری برای کارگران در نظر گرفته شده و
کارگران باید از توليدات داخلی استفاده  :وی گفت. در نقاط مختلف شھر، محاسبه شده است
ر گرانتر از مشابه خرید کاالی داخلی اگ. پرھيز کنند کنند و از خرید کاالھای خارجی بطور جدی

 .است خارجی باشد، به نفع توليد ملی
قانون ھدفمندکردن  با توجه به اینکه: ھا، گفت عيوضی با اشاره به قانون ھدفمندکردن یارانه

شناوری را برای کارگران در نظر  شود، بنابراین باید مزد ھا از سال آینده در کشور اجرا می یارانه
 .دشوار معيشتی آنھا جلوگيری کرد ھا بتوان از بروز شرایط گرفت که در صورت افزایش قيمت

    درصدی بليط متروی تھران65افزايش 
قيمت بليط تک سفره در سال جاری :  آمده است 88 اسفند 4به نقل از روشنگری در تاریخ 

براساس مصوبه امروز شورای .  تومان افزايش پيدا کرده است250 تومان بود که اکنون به 150
 تومان در 450 تومان در سال جاری به 275ھران قيمت بليط رفت و برگشت مترو نيز از شھر ت
  .  افزايش يافت89سال 

 500 به يک ھزار و 88 تومان در سال 100 سفره نيز از قيمت يک ھزار و 10ھای  ھمچنين بليط
  .  افزايش يافت89تومان در سال 

 5 روزه 30 تومان، 700 روزه يک ھزار و 7ن،  توما900دار سه روزه نيز  ھای اعتباری مدت بليط
 ھزار تومان 32 ھزار تومان و يک ساله 21 روزه 180 ھزار تومان، 13 روزه 90 تومان، 100ھزار و 

  . تعيين شد
ھای اعتباری مبلغ دار با توجه  در جلسه امروز شورای اسالمی شھر تھران ھمچنين نرخ بليط

  .ھای مترو به تصويب اعضای شورای شھر رسيد به فواصل حرکتی مسافران بين ايستگاه

   گزارشی از تدارک اعتصاب در مجتمع ذوب آھن اصفھان

 برپایه ی گزارش این شورا، صدھا تن از کارگران قرارداد مستقيم این کارخانه در
اعتراض به کاھش حقوق و مزایای خود و عملی نشدن وعده ھای مدیران کارخانه در 

این اعتصابات بيشتر . اه گذشته دست به اعتصاب غذا زدند بھمن م١٢و  ١١ روزھای
در ادامه ی این گزارش . فوالدسازی و نورد سرد صورت گرفته است در بخش ھای

این شورا . اسفند این اعتصابات مجددا از سر گرفته شود ١٢ آمده است قرار است از
تصاب، مدیریت دنبال پخش اعالميه ھای فراخوان به اع ھمچنين گزارش داده است به

در گزارشی در این مورد امده . آورده است روی» ھویچ و چماق«مجتمع به سياست 
ھایی پخش شد که کارگران قرارداد  ھفته گذشته در کارخانه ذوب آھن اعالميه: است

کارگران به اختالف فاحش  اعتراض این. مستقيم را به اعتصاب غذا فراخوانده بود
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مزایا پس از تبدیل  سمی و مھم تر از آن کاھش حقوق وحقوق و مزایا با کارگران ر
در . ذوب آھن است وضعيت از قرارداد با شرکت ھای پيمانکاری به قرارداد مستقيم با
تازگی به   که به- پی پخش اعالميه ھای اعتصاب، سردار براتی مدیرعامل ذوب آھن

 ارگران در سرکشی از قسمت ھای مختلف کارخانه با ک-این سمت منصوب شده 
قرارداد مستقيم به گفتگو نشست وبه آنان قول بررسی خواسته ھای شان را تا آخر 

از سوی دیگر به موازات این اقدام حراست و انتظامات کارخانه به . ماه داد اسفند
جوالن دادن در کارگاه ھا پرداختند و در چندین کارگاه در گفتگو با کارگران  گشت زنی و

ه و عنوان کردند که قرار نيست کارگران قرارداد مستقيم از حقوق آنان پرداخت به تھدید
-آنان از کارگران مسئول غذا . ھم سطح با کارگران رسمی برخوردار شوند و مزایایی

 نيز خواستند که اسامی - توزیع غذای کارگران شيفت می پردازند که به دریافت و
در اقدامی دیگر . دھندغذا می کنند به حراست گزارش  کارگرانی را که اعتصاب

اعالميه توزیع شده بود به حراست احضار شده و  مسئوالن رختکن ھایی که در آنھا
مساعد مدیرعامل مبنی بر بررسی خواسته  با توجه به قول. تحت فشار قرار گرفتند

کاسته شده و فعال آنان منتظرند تا مدیرعامل  ھای این کارگران تا حد زیادی از التھابات
الزم به یادآوری است که قرارداد مستقيم  .يجه بررسی ھای اش را اعالم کندجدید نت

آستانه انتخابات آغاز شد و اميدھای  بستن با کارگران شرکت ھای پيمانکاری در
جدید حقوق اکثر این کارگران از سی  زیادی را در بين آنان برانگيخت اما در وضعيت

که در شرکت ھا نامحدود بود  ه کاریالی صد ھزار تومان کاھش یافته و سقف اضاف
پی اعتصاب   ساعت محدود شده است در ھمين حال گزارش شده است در۴۵به 

قراردادھای این  ماه گذشته رانندگان شرکت احياگستران اسپادان در دور جدید تمدید
از آنجا که . است  نفر از آنان برگه قرارداد فرستاده نشده٢۵کارگران برای نزدیک به 

اخراج بدون   روزه است این اقدام شرکت به منزله٢٩داد ھای کارگران این شرکت قرار
اوین  تجمع شبانه ی خانواده ھا در. سروصدا تحت لوای پایان قرارداد خواھد بود

دیگری از  ھمزمان با ادامه ی تجمعات شبانه ی خانواده ھا در برابر زندان اوین، عده ی
 ارش فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران،به گز. زندانيان سياسی آزاد شدند

خانواده ھای زندانيان سياسی عليرغم باران شدید و سرمای زمستان ھمانند شب 
در مقابل درب اصلی زندان اوین تجمع کردند و خواستار آزادی بی قيد و  ھای گذشته
ھای  اسفند ماه تعداد زیادی از خانواده ٣روز دوشنبه . سياسی شدند شرط زندانيان

مردم تھران برای آزادی فرزندان دلير ایران زمين در مقابل زندان  زندانيان سياسی و
. بر خواست خود که آزادی زندانيان سياسی است تاکيد کردند اوین تجمع کردند و

ھا و مردم باعث گردید که ھمزمان با این تجمع، تعداد  ایستادگی و پافشاری خانواده
با آزادی ھر زندانی سياسی موجی از شور و . شوند زاددیگری از زندانيان سياسی آ

خانواده ھا با دست زدن و سوت . انگيخته می شد شادی بين خانواده ھا و مردم بر
زندانيان سياسی . عزیزانشان ابراز می کردند کشيدن احساسات خود را نسبت به

روزی مردم ایران به عالمت پيروزی، نوید پي آزاد شده با لبخند و باال بردن دستان خود
دادند و تاکيد می کردند تا رسيدن به  برای رسيدن به آزادی و دمکراسی را می

شکنجه و صدور احکام اعدام خللی در  آزادی، مبارزه ادامه خواھد یافت و دستگيری،
سياسی آزاد شده به خانواده ھا و  بعضی از زندانيان. این مبارزه ایجاد نخواھد کرد

در درون زندان می  صدای دست زدن و سوت کشيدن آنھا رامردم می گفتند که 
نيروھای  امشب. شنيده اند و ھمزمان زندانيان ھم اقدام به دست زدن می کردند

آژیر  مستقر در برابر زندان اوین، ھنگام دست زدن و سوت کشيدن خانواده ھا و مردم
 دن و ابرازماشين ھای خود را به صدا در آوردند تا صدای دست زدن و سوت کشي

در برابر مردم بر شدت ابراز احساسات . شادمانی مردم را تحت شعاع قرار دھند
  افزودند

   اعتصاب غذای کارگران مجتمع فوالد مبارکه
جمع زيادی از کارگران :  آمده است 88 اسفند 4 از ایران در تاریخ سایت چشم اندازبه گزارش 

ملی نشدن وعده ھای مديران و کاھش حقوق، مجتمع فوالد مبارکه اصفھان، در اعتراض به ع
  . دست به اعتصاب غذا زدند

به گزارش شورای موقت کارگران ذوب آھن اصفھان، بر طبق خبرھايی که از مجتمع فوالد 
مبارکه رسيده است صدھا تن از کارگران قرارداد مستقيم اين شرکت در اعتراض به کاھش 

 بھمن دست به 12 و11ن کارخانه در روزھای حقوق و مزايا وعملی نشدن وعده ھای مديرا
  . اعتصاب غذا زده اند



اين اعتصابات بيشتر در بخش ھای فوالدسازی و نورد سرد اين کارخانه صورت گرفته است و 
  اسفند از سر گرفته شود12قرار است از 

                       قيمت انواع ميوه چند ھفته مانده به عيد 

آخرين آمار بانك مركزى از :  آمده است 88 اسفند 5گزاری ایسنا در تاریخ ايسنا به گزارش خبر
دھد كه قيمت ھمه نوع ميوه در بازار افزايش يافته  قيمت انواع ميوه چون مشاھدات نشان مي

 2000 تومانى و انگور حدود 900 تومانى تا خيار 3300اكنون در بازار از انار بيش از  ھم. است
ھا خود حاكى از شوك قيمتى در بازار شب عيد امسال   كه اين قيمتشود تومانى عرضه مي

  . است
ھايش براى تنظيم بازار شب  به گزارش ايسنا، ھرچند اين روزھا وزارت بازرگانى مكرر از طرح

گويد اما در عمل مشاھدات چون آمارھاى بانك مركزى  ھايش سخن مي عيد و افزايش بازرسي
  . تر دارد  عيد امسال نياز به تالشى وسيعدھد، تنظيم بازار شب نشان مي

  ترين ميوه شب عيد  انار؛ گران* 
چرا كه براساس . ترين ميوه شب عيد باشد دھد كه امسال اين ميوه گران قيمت انار نشان مي

فروشى در ھفته منتھى به  اعالم بانك مركزى در گزارش ھفتگى خود از متوسط قيمت خرده
 تومان است كه اين رقم در ھفته قبل 3300نار درجه يك بيش از  ماه امسال قيمت ا  بھمن30

در كنار اين .  درصدى اين ميوه9اين يعنى افزايش قيمت بيش از .  تومان بود3000بيش از 
بار در ديروز، قيمت ھر  وتره ھا در ميادين ميوه براساس اعالم سازمان بازرگانى تھران از قيمت

  .  تومان است3100 تومان و ممتاز 2500درجه دو  تومان، 2000كيلو انار درجه يك 
دھد كه اين ميوه در سطح شھر تھران  اين در حالى است كه مشاھدات در بازار ھم نشان مي

 3000رسد كه در پايان ھفته گذشته اين رقم   تومان به دست مردم مي3200با قيمت بيش از 
  . تومان بود

  انگور؛ بيشترين افزايش قيمت *
چرا كه طبق گزارش بانك .  ھم طبق آمارھا از نظر افزايش قيمت در صدر قرار داردميوه انگور

 1700 تومان و در ھفته قبل بيش از 1950مركزى قيمت اين نوع ميوه در ھفته گزارش شده 
اين افزايش قيمت بيشترين . دھد  درصدى را نشان مي12تومان بوده كه افزايش بيش از 
آمار سازمان بازرگانى تھران نيز نشان .  مركزى بوده استافزايش گزارش شده توسط بانك

  . دھد مي
 تومان به فروش 3000بار با قيمت  اين ميوه از نوع مرغوب و ممتازش ديروز در ميادين ميوه و تره

 تومان 2500 و 1800ھاى درجه يك و درجه دو آن نيز به ترتيب  ھاى نوع قيمت. رسيده است
  . بوده است

 تومان و در دو 1600ت ھر كيلو انگور در سطح شھر تھران در ھفته قبل كيلويى پيش از اين قيم
  .  تومان بود1750ھفته قبل كيلويى 

  اى كه كاھش تعرفه ھم كارى برايش نكرد  پرتقال؛ ميوه* 
ھرچند شايد ھنوز زود باشد كه بگوييم كاھش تعرفه پرتقال نتوانسته كارى انجام دھد اما با 

يك ھفته از زمان اين اقدام تاكنون اثر مثبتى در بازار از قيمت اين ميوه وجود پس از گذشت 
  . مشاھده نشده ، بلكه قيمت اين نوع ميوه افزايش ھم داشته است

 980 تومان به 800براساس مشاھدات پرتقال تامسون ھم كه در پايان ھفته قبل از كيلويى 
 تومان به دست مردم 1400 و 1300 ، 990تومان رسيده بود، اكنون با سه قيمت متفاوت 

  . رسد مي
.  درصد نشان داده شده است11اين افزايش قيمت در گزارش بانك مركزى نيز با رقم بيش از 

 تومان است 1400براين اساس قيمت ھركيلو پرتقال درجه يك در ھفته گزارش شده بيش از 
وب و شمال نيز از نوع قيمت پرتقال تامسون جن.  تومان گزارش شده بود1300كه ھفته قبل 

 1000 و 1200بار به ترتيب  ممتازشان طبق آمار سازمان بازرگانى تھران در ميادين ميوه و تره
  . تومان بوده است

  سيب ھم قيمتش صعودى شد * 
قيمت سيب نيز كه اواخر ھفته گذشته با كاھش نسبت به ھفته قبلش در سطح شھر تھران 

ھاى  اكنون نوع قرمزش با قيمت رسيد، ھم ت مردم مي تومان به دس1000با قيمت كيلويى 
  . شود  تومان عرضه مي1600 تا ھمان 890ھاى   و نوع زردش با قيمت1600 تا 1100

اين افزايش قيمت در گزارش بانك مركزى نيز وجود دارد و رقم آن را در سيب قرمز بيش از ھفت 
  . درصد و در سيب زرد بيش از پنج درصد اعالم كرده است

براساس اين گزارش بانك مركزى قيمت ھر كيلو سيب قرمز تخم لبنان در ھفته جارى بيش از 
قيمت ھر كيلو سيب زرد تخم لبنان .  تومان بود1250 تومان بوده كه در ھفته قبل حدود 1300

  .  تومان بود1200 تومان بوده كه ھفته قبل بيش از 1275نيز در ھفته جارى حدود 
بار درجه  دھد انواع سيب در بازار ميادين ميوه و تره ى تھران نيز نشان ميآمار سازمان بازرگان

  .  تومان بوده است1000 و درجه يك آن 500دو آن 



  نارنگى ھم گران شد * 
ھاى توليد داخلى با دو قيمت   تومان و نارنگي1000در دو ھفته قبل نارنگى پاكستانى با قيمت 

شد كه قيمت ھفته قبل اين ميوه تقريبا  عرضه مي تومان در سطح شھر تھران 1700 و 900
 تومان به 1800 تا 1300ھا ھمان است اما در ھفته جارى انواع نارنگى از  داد قيمت نشان مي

  . رسد دست مردم مي
گزارش بانك مركزى ھم ميزان اين افزايش نسبت به ھفته قبل را حدود چھار درصد ذكر كرده 

 1150 تومان و ھفته قبل حدود 1200 ھفته جارى را حدود اين گزارش قيمت نارنگى در. است
  . تومان اعالم كرده است

در گزارش سازمان بازرگانى تھران نيز قيمت ھر كيلو نارنگى پاكستانى درجه دو و درجه يك و 
قيمت ھر كيلو .  تومان است1000 و 750، 500بار به ترتيب  ممتازش در ميادين ميوه و تره

 1000 و 800، 500درجه دو، درجه يك و ممتازش در اين ميادين نيز به ترتيب نارنگى تخم كتانى 
  . تومان است

  افزايش قيمت خيار * 
مشاھدات در بازار در مورد قيمت خيار نيز حاكى است كه قيمت اين محصول كه ھفته قبل از 

سيده  تومان ھم ر900 تومان كاھش يافته بود، اكنون به 525 تومان دو ھفته قبل به 700
  . است

 تومانى را ھرچند گزارش بانك مركزى ذكر نكرده اما افزايش قيمت اين 900البته اين قيمت 
  .  درصد گزارش داده است9محصول در ھفته جارى نسبت به ھفته قبل را بيش از 
 525 تومان بوده كه ھفته قبل 575بر اين اساس قيمت ھركيلو خيار در ھفته جارى حدود 

دھد قيمت اين محصول در ميادين  ش سازمان بازرگانى تھران نيز نشان ميگزار. تومان بود
  .  تومان بوده است450 و 350 ، 250درجه دو و درجه يك و ممتازش به ترتيب 

  زمينى و پياز و گوجه ھم گران شدند  سيب* 
زمينى و پياز و گوجه ھم طبق گزارش بانك مركزى زيادتر شده است كه ھركدام  قيمت سيب

براين اساس قيمت ھر .  درصد افزايش قيمت داشتند11.5 و 11رتيب كمتر از يك، بيش از به ت
اين .  تومان بوده است700 تومان و گوجه حدود 750 تومان، پياز بيش از 545زمينى  كيلو سيب

  .  تومان بودند600 تومان و بيش از 700 تومان، حدود 545ارقام در ھفته قبل به ترتيب كمتر از 
   بازرگانى تھران سازمان

 300بار به ترتيب  زمينى نوع درجه دو و درجه يك و ممتاز را در ميادين ميوه و تره نيز قيمت سيب
 900 و 500 تومان گزارش داده كه در سطح شھر تھران با دو نوع قيمت حدود 450 و 350، 

  . رسد تومان به دست مردم مي
ھاى درجه دو، درجه يك و ممتازش  ار را ھم از نوعب اين سازمان قيمت پياز در ميادين ميوه و تره

 تومان گزارش داده كه در سطح شھر تھران قيمت اين محصول از 550 و 380 ، 300به ترتيب 
  . رسد  تومان به دست مردم مي900 تا حدود 650

  .در مورد گوجه ھم مشاھدات در بازار با قيمت اعالم شده بانك مركزى مطابقت دارد

 االھا، خدمات و رشد نقدينگی برخالف آمار بانک مرکزی افزايش نرخ ک

افزايش نرخ کاالھا :  آمده است 88 اسفند 5به گزارش مطبوعات  سایت داخل کشور در تاریخ 
و خدمات و رشد نقدينگی طی چند ماه گذشته سرعت بيشتری گرفته اما باز ھم بانک 

 نرخ تورم منتھی به پايان دی ماه مرکزی روند تورم را کاھشی اعالم کرده است به نحوی که
 درصد عالم شده و وعده يک رقمی شدن تورم ھم از سوی اين 13توسط بانک مرکزی در حد 

  . بانک داده شده است
نرخ انواع نان سنتی و صنعتی که اصلی ترين غذای ايرانيان است طی نيمه دوم امسال بيش 

 به 20تومان، نرخ نان لواش از 200 به 150  درصد باال رفته به نحوی که نرخ نان سنگک از30از 
 تومان در ھربسته، نان بربری از 300 به 200 تومان، نرخ نان لواش بسته ای درمغازه ھا از 30

 تومان دانه ای و نرخ انواع نان حجيم نيمه حجيم و صنعتی شامل نان باگت 200 به 150 و 100
 درصد 30 تومان ، بيش از 430 به 45يلويی و تست نيز پس از افزايش نرخ آرد اين واحدھا از ک

  . افزيش يافته است
 درصد افزايش يافته و ھرکيلو ميلگرد از 40 ماه گذشته بيش از 3قيمت انواع اھن آالت طی 

.  تومان باال رفته است550 تا 420 تومان و شمش از 820 تا 570 تومان، تيرآھن از 800 به 550
اس گزارش بانک مرکزی افزايش داشته درحالی که باز قيمت انواع ميوه و سبزی ھم بر اس

 800قيمت موز از کيلويی . ھم اين بانک افزايش را در حد کمتر از آنچه رخ داده نشان می دھد
 و 700 تا 550 از 2 تومان، پرتقال درجه 520 تا 400 از کيلويی 3تا ھزار تومان، پرتقال درجه 

اال کشيده و در ساير ميوه ھا ھم اين اتفاق رخ داده  تا ھزار تومان ب750پرتقال درجه يک از 
 تومان در 3200 تومان به 2100 درصد افزايش از 50قيمت مرغ طی يک ماھه گذشته با .است

قيمت گوشت نيز در نميه دوم امسال افزايش داشته به نحوی که .ھر کيلو رسيده است
 ھزار تومان و 12 به 8سفند از  ھزار تومان و گوشت قرمز گو6 به 4گوسفند زنده از کيلويی 



  .  ھزارتومان افزايش داشته است7 به 5قيمت گوشت يخ زده وارداتی گاو از 
.  درصد افزايش داشته است100قيمت آجيل نيز بنا به اظھارات مسئوالن اين صنف تا 

وگو با ايسنا ـ منطقه  سيدحسين آزادرزم رييس اتحاديه آجيل و خشکبار اھواز در گفت
ھا  در حال حاضر قيمت: که گرانی موجب رکود در بازار شده است، افزود  ـ با بيان اينخوزستان

آوری افزايش يافته و اين در حالی است که قدرت خريد مردم ضعيف است و  به طور سرسام
که قيمت اقالم آجيل  آزادرزم با اشاره به اين. زند خريد نکردن مردم ھم به گرانی دامن مي

 سال گذشته 2برای مثال در :  برابر شده است، عنوان کرد2ته تقريبا نسبت به سال گذش
 12 يا ھفت ھزار تومان بود اما ھم اکنون آجيل چھار مغز کيلويی 6قيمت ھر کيلوگرم آجيل 
 ھزار تومان، مغز 14رسد؛ در حال حاضر قيمت پسته آجيل چھار مغز  ھزار تومان به فروش مي

: وی افزود.  ھزار تومان است9 ھزار تومان و تخمه آن ھم 14دی  ھزار تومان، بادام ھن14بادام 
 ھزار تومان 20 تومان است که با قيمت600 ھزار و 18ھمچنين قيمت خريد ھر کيلوگرم انجير 

 ھزار تومان است؛ با اين گرانی مردم 10رسد؛ قيمت ھر کيلوگرم کشمش نيز  به فروش مي
  توان آجيل خريداری کرد؟  رگری چطور ميھم بالتکليفند، با يک حقوق کارمندی و کا

جات در اجناس ديگر بسيار  قيمت به جز صيفي: رييس اتحاديه آجيل و خشکبار اھواز يادآور شد
برای مثال در سال گذشته آلوی طرقبه را از مشھد به قيمت ھر کيلوگرم . افزايش يافته است

 ھزار تومان بود که ھمان آلو 6م کرديم و قيمت فروش عمده ما ھ پنج ھزار تومان خريداری مي
دولت : آزادرزم تصريح کرد.  ھزار تومان رسيده است14در حال حاضر به قيمت ھر کيلوگرم 

واردات اجناس آمريکايی را ممنوع کرده و اين در حالی است که اکثر اقالم آجيل آمريکايی 
 3يی يا بادام ھندی ھای خارجی مثل مغز بادام آمريکا است و در نتيجه يک مرتبه قيمت جنس

طی يک ماه گذشته در اثر افزايش قيمت آھن آالت و ساير .  ھزار تومان افزايش يافت4تا 
 ھزار تومان در ھر متر مربع 50مصالح ساختمانی ، قيمت مسکن در تھران بطور ميانگين حدود 

يمه دوم قيمت ساير فلزات مثل مس و آلومينيوم در ن.  درصد افزايش داشته است5و در حدود 
  .  درصد تورم داشته است30 درصد و محصوالت پتروشيمی حدود 20امسال بيش از 

چرا که . افزايش نقدينگی نيز رشد تورم فراتر از رقم اعالمی بانک مرکزی را تاييد می کند
 ھزار ميليارد تومان تا پايان 207 به 87 ھزار ميليارد تومان در پايان اسفند 197نقدينگی از 

 درصدی نقدينگی تا پايان سال حسب آمار 22 رسيده که با توجه به افزايش حداقل 88شھريور 
 ھزار ميليارد تومان خواھد رسيد که با توجه به نرخ رشد 240بانک مرکزي، نقدينگی حداقل به 

 درصد 20 درصدی کشور در سال جاری حداقل تورم منتھی به پايان اسفند به 2اقتصادی 
  . درصد اعالم کرده است13 بانک مرکزی اين رقم را حدود خواھد رسيد در حالی که

 ۵٠٠ ھزار و ۵۴۶ميزان حداقل دستمزد برای کارگران در سال آینده 
  تومان اعالم شد

پس : رئيس کميته مزد استان تھران گفت:  آمده است 88 اسفند 5به گزارش ایرنا در تاریخ 
ستمزد کارگران برای سال آینده پنج ھای استانی، ميزان حداقل د ھای مکرر کانون از نشست
  . محاسبه شد)  تومان۵٠٠ ھزار و ۵۴۶( ھزار ریال ۴۶۵ميليون و 

اکبر عيوضی روز دوشنبه در گردھمایی ماھانه شوراھای اسالمی کار  به گزارش ایرنا، علی
رقم مذکور از طریق تعيين سبد حداقل ھزینه خانوار کارگری، محاسبه : ، افزود استان تھران

 قانون کار، دستمزد ساالنه کارگران با احتساب ۴١براساس ماده : وی یادآور شد. ه ستشد
نرخ تورم ھر سال که از سوی بانک مرکزی اعالم و ھمچنين سبد ھزینه خانوار متوسط 

 ٣٣در این سبد : وی با اشاره به محاسبه سبد ھزینه خانوار، اضافه کرد. شود محاسبه می
 بار ١٠رگران در نظر گرفته شده و مبالغ ھر قلم کاال پس از قلم کاالی ضروری برای کا

کارگران باید از توليدات : وی گفت. پرسش در نقاط مختلف شھر، محاسبه شده است
خرید کاالی داخلی . داخلی استفاده کنند و از خرید کاالھای خارجی بطور جدی پرھيز کنند

  . ی استاگر گرانتر از مشابه خارجی باشد، به نفع توليد مل
با توجه به اینکه قانون ھدفمندکردن : ھا، گفت عيوضی با اشاره به قانون ھدفمندکردن یارانه

شود، بنابراین باید مزد شناوری را برای کارگران در  ھا از سال آینده در کشور اجرا می یارانه
وگيری ھا بتوان از بروز شرایط دشوار معيشتی آنھا جل نظر گرفت که در صورت افزایش قيمت

  . کرد

نامه اعتراضى اتحاديه كارگران پست كانادا نسبت به وضعيت نگران 
   کننده اسانلو

 از نامه 88 اسفند 5به نوشته سایت اتحاد بين المللى در حمايت از كارگران در ايران در تاریخ 
  : اعتراضی اتحاده کارگران پست کاناده نوشته است 

   به سفارت جمھورى اسالمى ايران، اتاوا
 ھزار عضو اتحاديه كارگران پست كانادا، نگرانى بسيار شديدمان بخاطر ٥٤به نمايندگى از 



گزارشات رسيده مبنى بر دور جديد ھدف قرار دادن منصور اسانلو، رھبر كارگرى زندانى توسط 
  . مقامات حكومتى ايران را اعالم ميكنم

ر در زندان رجايى شھر مورد اتحاديه ما مطلع شده است اسانلو و يك زندانى سياسى ديگ
اين اعمال برخالف ابتدايى ترين . بازجويى، تھديد و انتقال به زندان انفرادى قرار گرفته اند

  . استانداردھاى پذيرفته شده دادگسترى ميباشد
اتحاديه كارگران پست كانادا، ھمچنين نگران است كه بدليل ضرب و شتم ھاى پيشين و 

انتقال به سلول انفرادى معموال . سالمتى منصور وخيم تر شودحبس ناعادالنه وى، وضعيت 
  . شرايط را منجمله از جنبه مراقبتھاى پزشکى و غذايى بدتر ميكند

اتحاديه كارگران پست كانادا از دولت ايران ميخواھد كه منصور را بالفاصله به بيمارستان منتقل 
  .  منصور اسانلو ھستيمما ھمچنين خواستار آزادى فورى و بى قيد و شرط. نمايد

  با احترام، 
  دنيس ليملين، 

  رئيس سراسرى اتحاديه كارگران پست كانادا 
  فدراسيون جھانى كارگران حمل و نقل، مك اوراتا : رونوشت

 پيش بينی -ادامه تعطيلي، تحصن و بيکاری در کارخانجات کشور  
  درصدی ۴٠تورم 

 گزارش شده بود که بر اساس آمار رسمی ًقبال:  گزارش می دھد 88 اسفند 5سایت کلمه در 
 رکورد ١٣٨٧بانک مرکزي، ميزان واردات کاال و خدمات ايران از کشورھای خارجی در سال 

واردات منھای صادرات (ميليارد دالر را ثبت کرده و مجموع کسری تراز تجاری کشور  ۵۶تاريخی 
رکود توليدات .  مليارد دالر رسيد١٢٠به ) احمدی نژاد( سال دولت نھم ۴نيز در طی ) غير نفتی

داخلی موج جديدی از ورشکستگی و اعتصاب در صنايع کشور و ھمچنين تورم را به دنبال 
  : خواھد داشت

رئيس ھيات مديره سنديکای صنعت برق ھفته گذشته در گفت وگو با ايلنا اعالم کرده بود 
ليدکنندگان يا تعطيل ھستند و يا با  ميليارد دالر از دولت طلب دارد و بسياری از تو۵صنعت برق 

. کار می کنند و خيلی از مديران ھم فراری شده اند) سی درصد(بخش اندکی از ظرفيت توليد 
وی پيش بينی کرده بود نزديک دو ميليون نفر از كارگران صنعت برق در آستانه بيكاری قرار 

لی تعطيل شدھو منجر به بيکاری دارند و فقط در يک مورد اخيراً سه كارخانه به دليل بحران ما
 بينی كرد اگر مشكل بزودی حل نشود  او ھمچنين پيش.  نفر كارگر شده اند٢٠٠٠ تا ١۵٠٠

در پی اين سخنان معاون وزير نيرو در امور برق و انرژی از تالش . بحران خاموشی از راه برسد
  . خبر دادبرای پرداخت بخشی از مطالبات پيمانکاران و سازندگان تجھيزات برق 

 ماھه در پرداخت مطالبات کارگران کارخانه صنايع ١٣خبرگزاری ھا گزارش دادند به دنبال تاخير 
مخابراتی راه دور ايران، جمعی از کارگران اين کارخانه روز دوشنبه نيز برای سومين روز متوالی 

می گويند به منظور اين کارگران . به تجمع خود در مقابل استانداری فارس در شيراز ادامه دادند
  . دريافت قطعی مطالبات خود به تجمع ھای کارگری خود ادامه خواھند داد

عباس ترکمان عضو انجمن صنايع چرم ايران در گفت وگو با ايسنا اعالم کرد که به دليل 
آزادسازی صادرات مواد اوليه اين صنعت از کشور، احتمال تعطيلی صنعت چرم کشور وجود 

  . دارد
 کلمه بدنبال سياستھای دولت در جذب سرمايه ھای خارجی و داخلی و به گزارش

شرکت , در اجرای پروژھھای نفتی ) سپاه(انحصارگرايی شرکت ھای زير مجموعه خاتم االنبيا 
ھای مھندسی سازه و ناموران بعنوان دو شرکت بزرگ طراحی و مھندسی و با سابقه در 

 کارفرماھای دولتی و عدم وجود پروژه فعال جديد ايران بدليل عدم پرداخت بدھی شان از طرف
در صنعت نفت و گاز کشورجھت عقد قرارداد در آستانه زيان مالی و ورشکستگی قرار گرفته 

 نفر را در معرض اخراج در پايان ۴٠٠ نفر و شرکت سازه ١۵٠در مرحله اول شرکت ناموران . اند
  . سال قرار داده اند

سه مجلس با انتقاد از سياست ھای اقتصادی دولت گفت حسن غفوری فرد عضو ھيات رئي
که به اعتقاد برخی از کارشناسان با اجرای ھدفمند کردن يارانه ھا و آزاد کردن قيمت ھا، تورم 

الدينی معاون پارلمانی  ھمچنين محمدرضا ميرتاج.  درصد خواھد بود۴٠-۵٠در سال آينده 
برآورد دولت از افزايش نرخ تورم در "به سوال جمھور در جمع خبرنگاران مجلس در پاسخ  رئيس

توان گفت چون حتی بيان رقم آن ھم آثار تورمی خواھد  نرخ تورم را نمي: "گفت" سال آينده
  ."داشت

كارگران صنايع مخابراتى امروز نيز به تجمع اعتراضى خود ادامه    
 . دادند



كارگران صنايع مخابراتى راه دور :  آمده است 88 اسفند 5به گزارش خبرگزاری  ايلنا در تاریخ 
  . امروز نيز به تجمع اعتراضى خود در مقابل استاندارى فارس ادامه دادند) ITI(ايران 

كارگران اين : وگو با ايلنا گفت يكى از كارگران كارخانه صناذيع مخابراتى راه دور ايران در گفت
البات معوقه خود مقابل استاندارى  ماه مط13كارخانه، امروز نيز در اعتراض به پرداخت نشدن 

  . فارس تجمع كردند
ھايى داشته كه بر روی آن به  به گفته اين كارگر در تجمع امروز، كارگران در دست خود پالكارت

  . جمھورى اشاره شده بود اجرا نشدن مصوبه اخير رياست
عتبار اين جمھور به استان فارس، ھيات دولت در خصوص تامين ا در جريان سفر اخير رئيس

  . اى را تصويب كرده بود سازى شد، مصوبه كارخانه خصوصي
 كارگر كارخانه صنايع مخابراتى راه دور ايران از چھار روز پيش با اجتماع در مجاورت 600حدود 

  .  ماه حقوق معوقه خود شدند13كارخانه و مقابل استاندارى فارس خواھان پرداخت 
حقوقى باعث شده تا پاى بسيارى از كارگران به  ماه بي 13به گفته كارگران اين كارخانه، 

  . ھاى خانواده باز شود دادگاه
كنندگان به نشانه اعتراض در  به گفته يكى از كارگران، در جريان تجمع امروز، اجتماع

  . ھايى كه ھمراه خود داشتند دميدند سوت
گويند، تا  ارگران ميپيش از اين نيز كانون شوراھاى اسالمى كار استان فارس نسبت به ك

براى دريافت مطالب . ھاى آنھا پيدا نشود زمانى كه گوش شنوايى براى رسيدگى به خواسته
  ھاى خود ادامه خواھند داد معوقه و بازگشايى مجدد كارخانه به پيگيري

 کارگران و اصالح انتخابات : کميته ھماھنگی                          
ھنوز فشار خفه کننده  آمده است ؛ 88 اسفند 6نگی در تاریخ به نوشته سایت کميته ھماھ

طلبان بر جنبش اعتراضی جاری کاھش نيافته  این یا آن شعار ضدکارگری دار و دسته اصالح
  اصطالح مصلحان از راه می رسد است که شعارھای ضدکارگری جدیدی توسط این به

وری از محورھای تالش این بخش از موضوعی است که این روزھا به مح» اصالح قانون انتخابات
. طبقه سرمایه دار برای سوارشدن بر اعتراض مردم به نظام سرمایه داری تبدیل شده است

سران اصالح طلب و تریبون ھای این جماعت در طول روزھای اخير تالش کرده اند تا از طریق 
 خود بر جنبش جاری را توسل به ضرورت اصالح قانون انتخابات بازار توھم پراکنی و موج سواری

ھمه شواھد حاکی است که سطح اعتراض و انتظار توده ھای معترض باالتر از . رونق بخشند
با این ھمه، کندوکاو محتوای این تالش ھای موج . آن است که اسير این گونه تالش ھا شوند

ه بربریت سوارانه یک نياز ارتقا و تعميق آگاھی توده ھای کارگر و ھمه انسان ھای معترض ب
اگر اصالح طلبان این کارھا را می کنند تا طوق . سرمایه داری در دل مبارزات موجود است

بردگی مزدی را ھر چه محکم تر بر دست و پای ما کارگران ببندند، برای ما نيز بسيار مھم 
ر است که کالبدشکافی این تالش ھا را چراغ راه پيکار ھر چه آگاھانه تر و متحدتر و نيرومندت

اما پيش از آن که به این مسئله بپردازیم، تذکر یک نکته مھم را الزم . خود عليه سرمایه کنيم
مطرح » اصالح قانون انتخابات«به نظر ما، آنچه اکثر به اصطالح اصالح طلبان در مورد . می دانيم

اصالح «این » اصالحات«مطابق معمول، . نيز نيستاصالح می کنند حتی واجد مفھوم 
سست بنيادتر، خائفانه تر و غيرجدی تر از آن است که حتی محل اعتنای متوھمان به » طلبان

این زبونی و سستی و بزدلی در این مورد تا به آنجا پيش رفت که . اصالح طلبی قرارگيرد
اصالح طلبان، با کمترین حمله طرف مقابل، ماست ھا را کيسه کردند و با قسم ھای التماس 

نه تنھا شورای نگھبان را تضعيف » اصالح قانون انتخابات«ه طرح آن ھا برای گونه اعالم کردند ک
این برخورد یک بار دیگر ثابت کرد که، ھمان !! نمی کند بلکه این نھاد را کامال تقویت می کند

گونه که تاریخ صدسال اخير و به ویژه تاریخ پس از حاکميت نظام سرمایه داری در ایران نشان 
در جامعه ایران ھيچ محلی از اعراب ندارد و به قول معروف از شکم »  طلبیاصالح«می دھد، 

بنابراین، رسالت تاریخی این جریان سرمایه دارانه، به رغم ھر . مادر مرده به دنيا آمده است
نيتی که سردمداران آن داشته باشند، نه اصالحات به معنای واقعی کلمه بلکه سوارشدن بر 

 آدرس غلط به جنبش ضدسرمایه داری طبقه کارگر و به بيراھه بردن موج جنبش از طریق دادن
بدیھی است که حتی اصالحات به معنای واقعی کلمه، چنان که در زیر نشان . آن است

. خواھيم داد، در واقع اصالح نظام سرمایه داری برای تحکيم و تقویت و بقای بيشتر آن است
یه داری، توان مادی و فکری کارگران برای مبارزه با اما اگر اصالح، به رغم حفظ پایه ھای سرما

 امکانی که البته فقط و فقط تحت فشار مبارزه کارگران می تواند -سرمایه داری را تقویت کند 
بحث این است که چنين چيزی، .  بی گمان باید مورد دفاع کارگران قرار گيرد-متحقق شود 

این را ھم تاریخ استقرار و حاکميت . ذیر نيستدست کم در جامعه ایران، به ھيچ وجه امکان پ
اصالح . نظام سرمایه داری ایران نشان می دھد و ھم می توان به طور نظری آن را اثبات کرد

نظام سرمایه داری ایران و به اصطالح دموکراتيک کردن آن فقط و فقط یک توھم است و نقش 
اشتن طبقه کارگر از مبارزه با سرمایه تاریخی این تالش بيھوده و عبث ھيچ چيز نيست جز بازد

یا تسليم طبقه کارگر و تن دادن به : در سرمایه داری ایران، دو گزینه بيشتر وجود ندارد . داری
بنابراین، کارگران . توحش و بربریت موجود یا مبارزه برای برچيدن بساط کل نظام بردگی مزدی



سرمایه دار سر آن ھا را به بحث ھای به جای آن که اجازه دھند که این یا بخش از طبقه 
گرم کنند باید به اصل مسئله انتخابات سرمایه » اصالح قانون انتخابات«بيھوده و عبثی چون 

به عبارت دیگر، باید اعالم کنند که ما اساسا . دارانه و مغایرت آن با منافع طبقه کارگر بپردازند
شما برای ما از اصالح قانون آن . داریمنفس خود انتخابات در نظام سرمایه داری را قبول ن

 در اینجا مسئله مورد بحث را با توضيح نفس  با این ضرورت است که ! سخن می گویيد؟
  . آغاز می کنيم  انتخابات در نظام سرمایه داری 

. ریشه ھمه وارونه پردازی ھا در اینجا قرار دارد. توضيح را با نگاه به سرمایه شروع می کنيم
در  ایه وارونه نمایی ھمه واقعيت ھای اجتماعی موجود جھان و القای این وارونگی بنياد سرم

رابطه سرمایه جز این نمی . این کار، درونمایه سرمایه است. ذھن توده بردگان مزدی است
این امر، سالح سرمایه برای تحميل خود بر قلب و فکر و اراده و ذھن و ھمه چيز . تواند باشد

سرمایه نيروی کار ما را به نازل ترین بھای ممکن، به شکل شبه رایگان، . طبقه کارگر است
 10از یک روزانه کار . می خرد اما به ما القا می کند که گویا بھای کل کار ما را پرداخته است

ساعتی حتی ارزش واقعی یک ساعتش را ھم به ما نمی دھد، اما مدعی پرداخت ھمه 
مایه داری ھر چه ما توليد می کنيم به سرمایه تبدیل می در توليد سر. ارزش کار ما می شود

. ھر چه توليد می کنيم به طور مطلق از سيطره دخالت ما خارج و دور و دورتر می گردد. شود
در این شيوه . ھر چه توليد می کنيم به قدرت مسلط خداگونه حاکم بر ما تبدیل می شود

رت نيروی مقتدر و قاھر بر کل ھست و نيست توليد، ھمه حاصل کار و استثمار کارگران به صو
عمر، جسم، جان و . توليد کننده و آفریننده ھمه سرمایه ھا ما ھستيم. آنان مسلط می گردد

اما ھمين سرمایه خدای قاھر و قھار و فرمانفرمای . ھستی ماست که سرمایه شده است
بارھا .  دچار می کندمطلق ما می شود و ما را به ھر سرنوشت شوم و سياھی که اراده کند

گفته ایم که سرمایه یک رابطه اجتماعی است و این رابطه اجتماعی عين ھمين کار را در 
تمامی عرصه ھای حيات اجتماعی، در کل حوزه ھای فکر و شعور و نگاه و انتظار و رفتار و افت 

 و زور و صاحبان خود را صاحب قدرت. و خيز و ھمه شئون زندگی آدميزاد بر سر او می آورد
عزت و اختيار و حاکميت و موقعيت فرمانروایی می کند و توليد کنندگان و خالقان واقعی خود را 

. انسان ھای گرسنه و فقير و برھنه و ذليل و حقير و محکوم و فاقد ھر نوع قدرت می گرداند
تمامی شرایط و قواعد و ملزومات سوددھی ھر چه بيشتر و دیکتاتوری و خفقان و فرھنگ 

الزمه بقای خود را قانون زندگی، چگونه زندگی کردن، چگونه اندیشيدن، به چه چيز 
اندیشيدن، چه انتظاری داشتن و چه انتظاری نداشتن، چه آرزوھایی در سر پروراندن و چه 

سرمایه جامعه را بر پایه منویات . آرزوھایی را غيرمجاز دانستن و ھمه چيزھای دیگر می سازد
ی و خودگستری و بدین سان اعمال دیکتاتوری خود معماری می کند و نام و مصالح سودافزای

این جامعه را، که بر پایه سود و توليد . این بنای جھنمی بشرکش را جامعه انسانی می گذارد
انبوه تر سرمایه و بر محور استثمار و استبداد و خفقان و فرسایش و سقوط بی انتھای بردگان 

رخ می خورد، جامعه مطلوب مبتنی بر منافع ھمه انسان ھا نام مزدی به عمق دره نيستی چ
زندگی انسان ھا اعالم می کند، ھمه  سرمایه شرایط بقای جھنمی خود را شرایط . می نھد

سرمایه قدرت . این شرایط را قانونی می کند و نام آن ھا را قانون زندگی بشر می گذارد
این . خود یعنی طبقه سرمایه دار تبدیل می کندخداگونه خود را به قدرت خداگونه طبقه مالک 

افکار این طبقه را افکار . طبقه و دولت آن را حاکم قاھر و یکه تاز ھر جامعه و کل جھان می کند
و اجتماعی  قدرت این طبقه برای برنامه ریزی نظم توليدی و سياسی . مسلط دنيا می سازد

سرمایه از . انسان ھا مسلط می کندسرمایه را در شکل قدرت دولتی بر سرنوشت زندگی 
ورای ھمه این کارھا، توده ھای کارگر یا ھمان خالقان واقعی خود را از ھر نوع حق و حقوق و 

بشر   سرمایه تمامی این بربریت و توحش را عين تمدن و آزادی . آزادی و اختيار محروم می کند
  .اعالم می کند

 انتخابات آزاد و حق رأی در جامعه سرمایه داری موضوعيت انتخابات، رأی دادن، انتخاب کردن،
حق رأی در نظام . نيز دقيقاً و بدون ھيچ کم و کاست از جمله ھمين وارونه پردازی ھاست

بردگی مزدی در محتوای واقعی خود سلب مطلق حق انسان ھا و واگذاری این حق به 
نقش یا در واقع شکل نقشی که سرمایه در این گذر ایفا می کند عين ھمان . سرمایه است

بسط یافته اجتماعی و حقوقی ھمان کاری است که در رابطه خرید و فروش نيروی کار انجام 
در آنجا بھای نازل و سالخی شده نيروی کار کارگر را ارزش واقعی کار او می نامد، . می دھد

و در اینجا نيز مسلوب الحقوق بودن مطلق بردگان مزدی سرمایه را حق عظيم انسانی 
در آنجا خيل عظيم فروشندگان نيروی کار با کار خویش، سرمایه . اجتماعی آن ھا نام می نھد

و قدرت خداگونه سرمایه را می آفرینند و بر ھست و نيست خود مسلط می کنند، در اینجا نيز 
با به اصطالح رأی خویش باز ھم پایه ھای استيالی بی چون و چرای سرمایه بر زندگی و 

در آنجا با کار خویش، جدایی و بيگانگی مطلق خود از کار و .  را تحکيم می کنندسرنوشت خود
محروميت کامل خویش از ھر نوع دخالت در کار و روند کار و محصول کار خود را محقق می 
کنند، در اینجا نيز با رأی خود ناممکنی ھر نوع دخالت آزاد در تعيين کار و سرنوشت کار و 



معنی حق رأی و . ی و خصوصی خویش را جامه عمل می پوشانندسرنوشت زندگی اجتماع
برگزاری انتخابات حتی آزادترین انتخابات ھا این است که کارگران با دست خویش قدرت 

تأثيرگذاری خود بر ھمه مسائل کار و زندگی و چه کار کردن، چه توليد کردن، با کارھا و توليدات 
 اجتماعی کار خود را چه شکلی برنامه ریزی خود چه کردن، چگونه زندگی کردن، محصول

 حقوق را  کردن و ھمه چيزھای دیگر را از خود سلب می کنند و کل این اختيارات، آزادی ھا و
به افرادی، به . به کسانی، به نھادھایی و به دولتی در باالی سر خود واگذار می کنند

ميم گيرند و برای ھمه شئون نھادھایی و به دولت ھایی حق می دھند که به جای آن ھا تص
  .زندگی آن ھا تعيين تکليف کنند

افراد، نھادھا و دولت محصول رأی حتی در آزادترین حالت ھا و در بھترین دموکراسی ھا 
کارشان فقط این است که نظم توليدی، سياسی و اجتماعی سرمایه را برنامه ریزی کنند و 

 طریق نقش فائقه قانون و ساختار حقوقی جامعه این نظم را با زور سالح و قدرت سرنيزه یا از
رسالت این افراد و نھادھا و دولت محصول انتخابات این . بردگی مزدی بر کارگران تحميل کنند

است که برای استثمار ھر چه سبعانه تر کارگران، برای تبدیل ھر چه بيشتر حاصل استثمار و 
تر کارگران از ھر نوع قدرت دخالت و ھر کار آنان به سرمایه، برای محروم کردن ھر چه بيش

ميزان صف آرایی ضدسرمایه داری نقشه بکشند، برنامه بریزند و این نقشه ھا و برنامه ھا را از 
طریق ارتش و پليس و سپاه و بسيج و تمامی دستگاه ھای دیگر سرکوب، از طریق شبکه 

 قانون و حزب و مکتب و مرام و ھای عظيم تحميق و عوام فریبی و وارونه نمایی افکار، از طریق
فلسفه رأی دادن کارگران این است که آخرین . مذھب و شریعت بر کارگران مستولی سازند

بارقه ھای اختيار و حق و آزادی و قدرت را در وجود خود نابود سازند، ھمه این ھا را به سرمایه 
تی سرمایه اجازه دھند تا ھر و سرمایه داران و دولت سرمایه داری واگذار کنند و به ماشين دول

فریاد مخالفت و اعتراض آنان را عليه ھر حجم گرسنگی و فقر و بی خانمانی و جنگ زدگی و 
در  کارتن خوابی و اجبار به فحشا و اعتياد و ھمه سيه روزی ھای دیگر نظام سرمایه داری 

نه در جھنم  ن انتخابات و انتخابات و قانو معنای رأی و حق رأی . نطفه خفه و گلوله باران کنند
کشنده سرمایه داری ایران که در دموکراسی ھای بسيار نام و نشان دار دنيا نيز ھيچ چيز جز 

این که طبقه : تفاوت ھا صرفاً و صرفاً در یک چيز و فقط در ھمين یک چيز است . این نيست
ود را عليه این یکه کارگر تا کجا قادر به مھار یکه تازی سرمایه باشد و به چه ميزان قدرت خ

  .تازی به کارگيرد

به این ترتيب، تا جایی که به کارگران مربوط می شود، نه انتخابات و طبعا نه اصالح قانون آن  
سئوال . ھيچ گرھی از دنيای معضالت و بی حقوقی ھا و سيه روزی ھای آنان را حل نمی کند

کدام جناح و جریان سياسی را  قرار است مشکل  »اصالح قانون انتخابات«این است که پس 
این جار و جنجال، که چنان که گفتيم از بس . حل کند؟ پاسخ این سؤال نيز بسيار روشن است

ناچيز است که حتی نام اصالح را نيز نمی توان بر آن گذاشت، حتی اگر انجام گيرد و به ثمر 
م به اصالح طلب نشيند بناست که مشکل یک بخش از طبقه سرمایه دار یا ھمان جناح موسو

بارھا گفته ایم که باندھای مختلف طبقه سرمایه . نظام بردگی مزدی را کاھش دھد یا حل کند
دار بر سر چگونگی برنامه ریزی نظم توليدی و سياسی و اجتماعی سرمایه به طور معمول 

ھر بخش می خواھد سھم ھر چه عظيم تری از کل . دچار تصادمات و اختالفاتی ھستند
ھا متعلق به خودش باشد، ھر بخش خواستار صاحب سھم عظيم تری از سودھا و سرمایه 

حاصل استثمار کارگران است، ھر بخش برای تحقق ھمين اھداف خواھان موقعيت مسلط 
تری در ساختار قدرت دولتی است و ھر بخش اصرار دارد که راه را برای احراز این نقش مسلط 

را بر پا می » اصالح قانون انتخابات«بان حکومتی جنجال اصالح طل. تر ھموار و ھموارتر سازد
علم و کتل . کنند تا شاید در ھموارسازی این راه برای خود موفقيت ھایی به دست آورند

جزء پيوسته ای از جدال باندھای درون و . ھيچ فلسفه دیگری ندارد» اصالح قانون انتخابات«
برتر در چگونگی تحميل بربریت سرمایه حاشيه قدرت سياسی سرمایه برای یافتن موقعيت 

  .داری بر طبقه کارگر است

حرف کارگران نه انتخابات و نه اصالح قانون آن بلکه حداکثر تالش ممکن در راستای یافتن راه  
برای اعمال قدرت ھر چه مؤثرتر بر سرمایه، بر طبقه سرمایه دار و دولت آن و بر کل نظام 

 کارگر نه اصالح قانون انتخابات بلکه برچيدن تام و تمام سخن توده ھای. بردگی مزدی است
کل نظامی است که انتخابات را وسيله سلب مطلق ھر نوع اراده و آزادی و اختيار و قدرت 

 مشکل طبقه کارگر نه اصالح این یا آن قانون سرمایه بلکه   .دخالتگری کارگران قرارمی دھد
رای پایان دادن به قانون ساالری و قانون تشکيل صف مستقل قدرت ضدسرمایه داری خود ب

جنبش کارگری . بازی و قانون مداری سرمایه و انتخابات و حق رأی نظام بردگی مزدی است
ھر جا که ضدسرمایه داری است بر سينه ھر نوع انتخابات و رأی دادن رایج در جامعه سرمایه 

این  در رسم و نگاه . می کوبدداری، حتی بر دموکراتيک ترین اشکال متعارف آن ھا، دست رد 
. جنبش ھر نوع واگذاری قدرت کارگران به ھر فرد یا نھاد یا قدرت ماورای خود محکوم است



جنبش ضدسرمایه داری جنبشی شورایی است که در آن ھمه آحاد کارگران با درایت و آگاھی 
ھکارھای خود را بر و خالقيت و آزادی و اختيار ممکن، مھر راه حل ھا، تحليل ھا، افق ھا و را

جنبش ضدسرمایه داری . کل تصميم گيری ھا و برنامه ریزی ھا و تعيين سياست ھا می کوبند
با چنين سازمانيابی و چنين ظرف اعمال قدرت و رشد و کسب توانایی، برای برپایی جامعه ای 

 و ھيچ پيکار می کند که در آن ھيچ دولتی وجود ندارد، ھيچ قدرتی باالی سر کارگران نيست
انسانی حق تصميم گيری در مورد زندگی و کار و محصول کار و سرنوشت زندگی خود را به 

   . دیگری واگذار نمی کند

  کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری

  نفر را كشت 48جارى حوادث كار ماه اول سال6                     در 

 ھزار 6ديدگان ناشى از كار با  رين تعداد حادثهبيشت:  آمده است 88 اسفند 6به گزارش ايلنا در 
  . است مورد در زمان صبح رخ داده 602و 

به گزارش ايلنا، بر اساس اطالعات دفتر آمار و محاسبات اقتصادى و اجتماعى سازمان تامين 
شده حادثه ديده كه مربوط به زمان صبح است، تعداد  اجتماعى ، بعد از باالترين آمار بيمه

  . اند شدگان نيز در ھنگام شب حادثه ديده  نفر از بيمه624 نفر ھنگام بعد از ظھر و 630ھزار و 2
ھزار 9گيرد،  شده را در بر مي  نفر بيمه856 ھزار و 9گفتنى است از تعداد كل حادثه ديدگان كه 

، تعداد )غرامت نقص عضو(درصد 33 نفر كمتر از 510اند، تعداد  نفر بھبودى كامل يافته7و 
از كارافتادگى (درصد و بيشتر 66نفر 125، تعداد )از كارافتادگى جزئى(درصد66 تا 33فر ن166
  . اند نفر نيز فوت شده48توانايى خود را از دست داده و ) كلى

نفر نيز 159شده مرد و   نفر از اين حادثه ديدگان بيمه697ھزار و 9شود  خاطر نشان مي
 نفر 477 ھزار و 2 نفراز آنان متأھل و 379ھزار و  7اين درحالى است كه . شده زن ھستند بيمه

  .اند نيز مجرد بوده
  اعتصاب کارگران در شيراز

شيراز که  جمعی از کارگران این کارخانه امروز نيز به تجمع خود در مقابل استانداری فارس در
 دریافت قطعی این کارگران می گویند به منظور. از روز شنبه آغاز شده است، ادامه دادند

گزارش، گروه دیگری  بر اساس این. ھای کارگری خود ادامه خواھند داد مطالبات خود به تجمع 
تجمع در محدوده جاده منتھی  از کارگران کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران سه روز پيش با

ر، در ساليان اخي. معوقه اعتراض کردند  ماه مطالبات١٣به محل این کارخانه، به پرداخت نشدن 
کارخانه ھای مناطق گوناگون ایران نسبت به  گزارش ھای بسياری در مورد اعتراض کارگران

  .است عدم پرداخت حقوق و مزایای شان منتشر شده
  کارگران و اصالح قانون انتخابات: کميته ھماھنگی

طلبان بر جنبش  ھنوز فشار خفه کننده این یا آن شعار ضدکارگری دار و دسته اصالح
اصطالح  جاری کاھش نيافته است که شعارھای ضدکارگری جدیدی توسط این بهاعتراضی 

  .مصلحان از راه می رسد

موضوعی است که این روزھا به محوری از محورھای تالش این » اصالح قانون انتخابات«
بخش از طبقه سرمایه دار برای سوارشدن بر اعتراض مردم به نظام سرمایه داری تبدیل 

اصالح طلب و تریبون ھای این جماعت در طول روزھای اخير تالش کرده سران . شده است
اند تا از طریق توسل به ضرورت اصالح قانون انتخابات بازار توھم پراکنی و موج سواری خود 

ھمه شواھد حاکی است که سطح اعتراض و انتظار توده . بر جنبش جاری را رونق بخشند
با این ھمه، کندوکاو . این گونه تالش ھا شوندھای معترض باالتر از آن است که اسير 

محتوای این تالش ھای موج سوارانه یک نياز ارتقا و تعميق آگاھی توده ھای کارگر و ھمه 
اگر اصالح طلبان . انسان ھای معترض به بربریت سرمایه داری در دل مبارزات موجود است

تر بر دست و پای ما کارگران این کارھا را می کنند تا طوق بردگی مزدی را ھر چه محکم 
ببندند، برای ما نيز بسيار مھم است که کالبدشکافی این تالش ھا را چراغ راه پيکار ھر چه 

اما پيش از آن که به این مسئله . آگاھانه تر و متحدتر و نيرومندتر خود عليه سرمایه کنيم
اکثر به اصطالح اصالح طلبان به نظر ما، آنچه . بپردازیم، تذکر یک نکته مھم را الزم می دانيم

. نيز نيستاصالح مطرح می کنند حتی واجد مفھوم » اصالح قانون انتخابات«در مورد 
سست بنيادتر، خائفانه تر و غيرجدی تر از » اصالح طلبان«این » اصالحات«مطابق معمول، 

و این زبونی و سستی . آن است که حتی محل اعتنای متوھمان به اصالح طلبی قرارگيرد
بزدلی در این مورد تا به آنجا پيش رفت که اصالح طلبان، با کمترین حمله طرف مقابل، 

ماست ھا را کيسه کردند و با قسم ھای التماس گونه اعالم کردند که طرح آن ھا برای 
نه تنھا شورای نگھبان را تضعيف نمی کند بلکه این نھاد را کامال » اصالح قانون انتخابات«



 این برخورد یک بار دیگر ثابت کرد که، ھمان گونه که تاریخ صدسال اخير و !!تقویت می کند
» اصالح طلبی«به ویژه تاریخ پس از حاکميت نظام سرمایه داری در ایران نشان می دھد، 

در جامعه ایران ھيچ محلی از اعراب ندارد و به قول معروف از شکم مادر مرده به دنيا آمده 
یخی این جریان سرمایه دارانه، به رغم ھر نيتی که سردمداران بنابراین، رسالت تار. است

آن داشته باشند، نه اصالحات به معنای واقعی کلمه بلکه سوارشدن بر موج جنبش از 
. طریق دادن آدرس غلط به جنبش ضدسرمایه داری طبقه کارگر و به بيراھه بردن آن است

نان که در زیر نشان خواھيم داد، بدیھی است که حتی اصالحات به معنای واقعی کلمه، چ
اما اگر . در واقع اصالح نظام سرمایه داری برای تحکيم و تقویت و بقای بيشتر آن است

اصالح، به رغم حفظ پایه ھای سرمایه داری، توان مادی و فکری کارگران برای مبارزه با 
زه کارگران می  امکانی که البته فقط و فقط تحت فشار مبار-سرمایه داری را تقویت کند 

بحث این است که چنين .  بی گمان باید مورد دفاع کارگران قرار گيرد-تواند متحقق شود 
این را ھم تاریخ استقرار و . چيزی، دست کم در جامعه ایران، به ھيچ وجه امکان پذیر نيست

حاکميت نظام سرمایه داری ایران نشان می دھد و ھم می توان به طور نظری آن را اثبات 
اصالح نظام سرمایه داری ایران و به اصطالح دموکراتيک کردن آن فقط و فقط یک توھم . کرد

است و نقش تاریخی این تالش بيھوده و عبث ھيچ چيز نيست جز بازداشتن طبقه کارگر از 
یا تسليم طبقه : در سرمایه داری ایران، دو گزینه بيشتر وجود ندارد . مبارزه با سرمایه داری

ن دادن به توحش و بربریت موجود یا مبارزه برای برچيدن بساط کل نظام بردگی کارگر و ت
بنابراین، کارگران به جای آن که اجازه دھند که این یا بخش از طبقه سرمایه دار سر . مزدی

گرم کنند باید به اصل » اصالح قانون انتخابات«آن ھا را به بحث ھای بيھوده و عبثی چون 
به عبارت دیگر، . یه دارانه و مغایرت آن با منافع طبقه کارگر بپردازندمسئله انتخابات سرما

شما . باید اعالم کنند که ما اساسا نفس خود انتخابات در نظام سرمایه داری را قبول نداریم
 در اینجا مسئله مورد  با این ضرورت است که ! برای ما از اصالح قانون آن سخن می گویيد؟

  . آغاز می کنيم نتخابات در نظام سرمایه داری بحث را با توضيح نفس ا

. ریشه ھمه وارونه پردازی ھا در اینجا قرار دارد. توضيح را با نگاه به سرمایه شروع می کنيم
بنياد سرمایه وارونه نمایی ھمه واقعيت ھای اجتماعی موجود جھان و القای این وارونگی 

رابطه سرمایه جز این . ایه سرمایه استاین کار، درونم. در ذھن توده بردگان مزدی است 
این امر، سالح سرمایه برای تحميل خود بر قلب و فکر و اراده و ذھن و . نمی تواند باشد

سرمایه نيروی کار ما را به نازل ترین بھای ممکن، به شکل . ھمه چيز طبقه کارگر است
از یک . ما را پرداخته استشبه رایگان، می خرد اما به ما القا می کند که گویا بھای کل کار 

 ساعتی حتی ارزش واقعی یک ساعتش را ھم به ما نمی دھد، اما مدعی 10روزانه کار 
در توليد سرمایه داری ھر چه ما توليد می کنيم به . پرداخت ھمه ارزش کار ما می شود

ھر چه توليد می کنيم به طور مطلق از سيطره دخالت ما خارج و . سرمایه تبدیل می شود
ھر چه توليد می کنيم به قدرت مسلط خداگونه حاکم بر ما تبدیل می . ور و دورتر می گرددد

در این شيوه توليد، ھمه حاصل کار و استثمار کارگران به صورت نيروی مقتدر و قاھر بر . شود
توليد کننده و آفریننده ھمه سرمایه ھا ما . کل ھست و نيست آنان مسلط می گردد

اما ھمين سرمایه . جان و ھستی ماست که سرمایه شده استعمر، جسم، . ھستيم
خدای قاھر و قھار و فرمانفرمای مطلق ما می شود و ما را به ھر سرنوشت شوم و 

بارھا گفته ایم که سرمایه یک رابطه اجتماعی است و . سياھی که اراده کند دچار می کند
يات اجتماعی، در کل حوزه این رابطه اجتماعی عين ھمين کار را در تمامی عرصه ھای ح

ھای فکر و شعور و نگاه و انتظار و رفتار و افت و خيز و ھمه شئون زندگی آدميزاد بر سر او 
صاحبان خود را صاحب قدرت و زور و عزت و اختيار و حاکميت و موقعيت فرمانروایی . می آورد

قير و برھنه و ذليل و می کند و توليد کنندگان و خالقان واقعی خود را انسان ھای گرسنه و ف
تمامی شرایط و قواعد و ملزومات سوددھی . حقير و محکوم و فاقد ھر نوع قدرت می گرداند

ھر چه بيشتر و دیکتاتوری و خفقان و فرھنگ الزمه بقای خود را قانون زندگی، چگونه زندگی 
نداشتن، کردن، چگونه اندیشيدن، به چه چيز اندیشيدن، چه انتظاری داشتن و چه انتظاری 

چه آرزوھایی در سر پروراندن و چه آرزوھایی را غيرمجاز دانستن و ھمه چيزھای دیگر می 
سرمایه جامعه را بر پایه منویات و مصالح سودافزایی و خودگستری و بدین سان . سازد

اعمال دیکتاتوری خود معماری می کند و نام این بنای جھنمی بشرکش را جامعه انسانی 
جامعه را، که بر پایه سود و توليد انبوه تر سرمایه و بر محور استثمار و این . می گذارد

استبداد و خفقان و فرسایش و سقوط بی انتھای بردگان مزدی به عمق دره نيستی چرخ 
سرمایه شرایط بقای . می خورد، جامعه مطلوب مبتنی بر منافع ھمه انسان ھا نام می نھد

ا اعالم می کند، ھمه این شرایط را قانونی می کند زندگی انسان ھ جھنمی خود را شرایط 
سرمایه قدرت خداگونه خود را به قدرت خداگونه . و نام آن ھا را قانون زندگی بشر می گذارد

این طبقه و دولت آن را حاکم قاھر و . طبقه مالک خود یعنی طبقه سرمایه دار تبدیل می کند
قدرت . ین طبقه را افکار مسلط دنيا می سازدافکار ا. یکه تاز ھر جامعه و کل جھان می کند

و اجتماعی سرمایه را در شکل قدرت  این طبقه برای برنامه ریزی نظم توليدی و سياسی 



سرمایه از ورای ھمه این کارھا، توده . دولتی بر سرنوشت زندگی انسان ھا مسلط می کند
و آزادی و اختيار محروم ھای کارگر یا ھمان خالقان واقعی خود را از ھر نوع حق و حقوق 

  .بشر اعالم می کند سرمایه تمامی این بربریت و توحش را عين تمدن و آزادی . می کند

موضوعيت انتخابات، رأی دادن، انتخاب کردن، انتخابات آزاد و حق رأی در جامعه سرمایه 
ی در حق رأ. داری نيز دقيقاً و بدون ھيچ کم و کاست از جمله ھمين وارونه پردازی ھاست

نظام بردگی مزدی در محتوای واقعی خود سلب مطلق حق انسان ھا و واگذاری این حق به 
نقشی که سرمایه در این گذر ایفا می کند عين ھمان نقش یا در واقع شکل . سرمایه است

بسط یافته اجتماعی و حقوقی ھمان کاری است که در رابطه خرید و فروش نيروی کار 
بھای نازل و سالخی شده نيروی کار کارگر را ارزش واقعی کار او در آنجا . انجام می دھد

می نامد، در اینجا نيز مسلوب الحقوق بودن مطلق بردگان مزدی سرمایه را حق عظيم 
در آنجا خيل عظيم فروشندگان نيروی کار با کار . انسانی و اجتماعی آن ھا نام می نھد

رینند و بر ھست و نيست خود مسلط خویش، سرمایه و قدرت خداگونه سرمایه را می آف
می کنند، در اینجا نيز با به اصطالح رأی خویش باز ھم پایه ھای استيالی بی چون و چرای 

در آنجا با کار خویش، جدایی و . سرمایه بر زندگی و سرنوشت خود را تحکيم می کنند
و روند کار و بيگانگی مطلق خود از کار و محروميت کامل خویش از ھر نوع دخالت در کار 

محصول کار خود را محقق می کنند، در اینجا نيز با رأی خود ناممکنی ھر نوع دخالت آزاد در 
تعيين کار و سرنوشت کار و سرنوشت زندگی اجتماعی و خصوصی خویش را جامه عمل 

معنی حق رأی و برگزاری انتخابات حتی آزادترین انتخابات ھا این است که . می پوشانند
ا دست خویش قدرت تأثيرگذاری خود بر ھمه مسائل کار و زندگی و چه کار کردن، کارگران ب

چه توليد کردن، با کارھا و توليدات خود چه کردن، چگونه زندگی کردن، محصول اجتماعی 
کار خود را چه شکلی برنامه ریزی کردن و ھمه چيزھای دیگر را از خود سلب می کنند و کل 

 حقوق را به کسانی، به نھادھایی و به دولتی در باالی سر خود  این اختيارات، آزادی ھا و
به افرادی، به نھادھایی و به دولت ھایی حق می دھند که به جای آن ھا . واگذار می کنند

  .تصميم گيرند و برای ھمه شئون زندگی آن ھا تعيين تکليف کنند

 بھترین دموکراسی ھا افراد، نھادھا و دولت محصول رأی حتی در آزادترین حالت ھا و در
کارشان فقط این است که نظم توليدی، سياسی و اجتماعی سرمایه را برنامه ریزی کنند و 

این نظم را با زور سالح و قدرت سرنيزه یا از طریق نقش فائقه قانون و ساختار حقوقی 
رسالت این افراد و نھادھا و دولت محصول . جامعه بردگی مزدی بر کارگران تحميل کنند

انتخابات این است که برای استثمار ھر چه سبعانه تر کارگران، برای تبدیل ھر چه بيشتر 
حاصل استثمار و کار آنان به سرمایه، برای محروم کردن ھر چه بيشتر کارگران از ھر نوع 
قدرت دخالت و ھر ميزان صف آرایی ضدسرمایه داری نقشه بکشند، برنامه بریزند و این 

ھا را از طریق ارتش و پليس و سپاه و بسيج و تمامی دستگاه ھای دیگر نقشه ھا و برنامه 
سرکوب، از طریق شبکه ھای عظيم تحميق و عوام فریبی و وارونه نمایی افکار، از طریق 

فلسفه رأی . قانون و حزب و مکتب و مرام و مذھب و شریعت بر کارگران مستولی سازند
ی اختيار و حق و آزادی و قدرت را در وجود خود دادن کارگران این است که آخرین بارقه ھا

نابود سازند، ھمه این ھا را به سرمایه و سرمایه داران و دولت سرمایه داری واگذار کنند و 
به ماشين دولتی سرمایه اجازه دھند تا ھر فریاد مخالفت و اعتراض آنان را عليه ھر حجم 

وابی و اجبار به فحشا و اعتياد و گرسنگی و فقر و بی خانمانی و جنگ زدگی و کارتن خ
معنای رأی . در نطفه خفه و گلوله باران کنند ھمه سيه روزی ھای دیگر نظام سرمایه داری 

نه در جھنم کشنده سرمایه داری ایران که در  و انتخابات و قانون انتخابات  و حق رأی 
تفاوت ھا صرفاً و . دموکراسی ھای بسيار نام و نشان دار دنيا نيز ھيچ چيز جز این نيست

این که طبقه کارگر تا کجا قادر به مھار یکه : صرفاً در یک چيز و فقط در ھمين یک چيز است 
  .تازی سرمایه باشد و به چه ميزان قدرت خود را عليه این یکه تازی به کارگيرد

قانون به این ترتيب، تا جایی که به کارگران مربوط می شود، نه انتخابات و طبعا نه اصالح  
. آن ھيچ گرھی از دنيای معضالت و بی حقوقی ھا و سيه روزی ھای آنان را حل نمی کند

 قرار است مشکل کدام جناح و جریان  »اصالح قانون انتخابات«سئوال این است که پس 
این جار و جنجال، که چنان . سياسی را حل کند؟ پاسخ این سؤال نيز بسيار روشن است

است که حتی نام اصالح را نيز نمی توان بر آن گذاشت، حتی اگر که گفتيم از بس ناچيز 
انجام گيرد و به ثمر نشيند بناست که مشکل یک بخش از طبقه سرمایه دار یا ھمان جناح 

بارھا گفته ایم که . موسوم به اصالح طلب نظام بردگی مزدی را کاھش دھد یا حل کند
برنامه ریزی نظم توليدی و سياسی و باندھای مختلف طبقه سرمایه دار بر سر چگونگی 

ھر بخش می خواھد . اجتماعی سرمایه به طور معمول دچار تصادمات و اختالفاتی ھستند
سھم ھر چه عظيم تری از کل سرمایه ھا متعلق به خودش باشد، ھر بخش خواستار 

صاحب سھم عظيم تری از سودھا و حاصل استثمار کارگران است، ھر بخش برای تحقق 



اھداف خواھان موقعيت مسلط تری در ساختار قدرت دولتی است و ھر بخش اصرار ھمين 
اصالح طلبان حکومتی . دارد که راه را برای احراز این نقش مسلط تر ھموار و ھموارتر سازد

را بر پا می کنند تا شاید در ھموارسازی این راه برای خود » اصالح قانون انتخابات«جنجال 
ھيچ فلسفه دیگری » اصالح قانون انتخابات«علم و کتل . ورندموفقيت ھایی به دست آ

جزء پيوسته ای از جدال باندھای درون و حاشيه قدرت سياسی سرمایه برای یافتن . ندارد
  .موقعيت برتر در چگونگی تحميل بربریت سرمایه داری بر طبقه کارگر است

 تالش ممکن در راستای یافتن حرف کارگران نه انتخابات و نه اصالح قانون آن بلکه حداکثر 
راه برای اعمال قدرت ھر چه مؤثرتر بر سرمایه، بر طبقه سرمایه دار و دولت آن و بر کل نظام 

سخن توده ھای کارگر نه اصالح قانون انتخابات بلکه برچيدن تام و تمام . بردگی مزدی است
دی و اختيار و قدرت کل نظامی است که انتخابات را وسيله سلب مطلق ھر نوع اراده و آزا

 مشکل طبقه کارگر نه اصالح این یا آن قانون سرمایه بلکه   .دخالتگری کارگران قرارمی دھد
تشکيل صف مستقل قدرت ضدسرمایه داری خود برای پایان دادن به قانون ساالری و قانون 

ری جنبش کارگ. بازی و قانون مداری سرمایه و انتخابات و حق رأی نظام بردگی مزدی است
ھر جا که ضدسرمایه داری است بر سينه ھر نوع انتخابات و رأی دادن رایج در جامعه 

در رسم و . سرمایه داری، حتی بر دموکراتيک ترین اشکال متعارف آن ھا، دست رد می کوبد
این جنبش ھر نوع واگذاری قدرت کارگران به ھر فرد یا نھاد یا قدرت ماورای خود  نگاه 

دسرمایه داری جنبشی شورایی است که در آن ھمه آحاد کارگران جنبش ض. محکوم است
با درایت و آگاھی و خالقيت و آزادی و اختيار ممکن، مھر راه حل ھا، تحليل ھا، افق ھا و 
. راھکارھای خود را بر کل تصميم گيری ھا و برنامه ریزی ھا و تعيين سياست ھا می کوبند

ی و چنين ظرف اعمال قدرت و رشد و کسب جنبش ضدسرمایه داری با چنين سازمانياب
توانایی، برای برپایی جامعه ای پيکار می کند که در آن ھيچ دولتی وجود ندارد، ھيچ قدرتی 
باالی سر کارگران نيست و ھيچ انسانی حق تصميم گيری در مورد زندگی و کار و محصول 

   . کار و سرنوشت زندگی خود را به دیگری واگذار نمی کند

  ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگریکميته 

 اسفند 6
ی بيکاری و  وگو با کوروش عرفانی و مرتضی افشاری، درباره گفت
  ی کارگران معوقه حقوق

 در متن بحران اقتصادی ایران» بيکاری»

 آ بھرامی پانته
 

سوی دیگر، بحران در  از. ی ایران امروز با بيکاری چھار و نيم ميليونی روبرو است جامعه
دولت قادر به  زیرا. شان دولت است، فزاینده شده ای که مشتری ھای خصوصی تشرک

ھای خود  بدھی ھا و در نھایت بازپرداخت پرداخت کاالھای خریداری شده از این شرکت
 .نيست

جمله  ھا، از ی این روند، منجر به عدم پرداخت حقوق کارگران و کارمندان این شرکت ادامه
 ی سندیکای ی محمد پارسا، ریيس ھيأت مدیره به گفته. تکارگران صنعت برق شده اس

 .اند ھزار کارگر این صنعت در معرض بيکاری قرار گرفته٩٠٠برق، حدود 

روز است که  ی صنایع مخابراتی راه دور ایران، سه چنين به گزارش ایلنا، کارگران کارخانه ھم
ی  معوقه رداخت مطالباتاند و خواستار پ مقابل استانداری فارس در شيراز تجمع کرده

صنایع  موج بحران اقتصادی، عدم پرداخت مزد کارگران پيمانی. ی خود ھستند ماھه١٣
 .ھا توليدی دیگر را نيز به ھمراه داشته است آھن اصفھان و ده ذوب

 :کند می شناس، بيکاری را در متن بحران اقتصادی ایران ارزیابی دکتر کوروش عرفانی، جامعه

ایران  عاليت اقتصادی به معنای توليدی کلمه، جز در حالت حداقلی خود، درچيزی به نام ف
مختلف، در  شود و به ھمين دليل است که بسياری از واحدھای توليدی در صنایع انجام نمی

دارد؛ اول این  این مساله دو معنا. کنند درصد ظرفيت خود کار می٣٠ تا ٢٠حال حاضر با حدود 
درصد این نيروی ٩٠تا  ٧٠ درصد نيروی کار خود نياز دارند و بنابراین٣٠ تا ١٠که این واحدھا به 

 .کار عمال فاقد خصلت توليدی است



آمد  در تواند ای ھم که نتواند از نيروی کارش برای توليد استفاده کند، نمی واحدی توليدی
 ما با خيل نتيجه در. ای ندارد جز این که این نيروھا را بيکار کند کافی داشته باشد و چاره

برند،  کردن کار به سر می بيکاران مواجه خواھيم بود که به بيکارانی که از قبل در انتظار پيدا
 .اضافه خواھند شد

فراھم  واقعيت این است که انتظار این که دولت بتواند برای این ارتش ميليونی بيکاران کار
سال  ھی دستگاه دولتی درچرا که دولت برای تامين نيازھای بدی. کند، توھمی بيش نيست

 ميليارد دالری١۵اش کسری   با مشکل مواجه خواھد شد و از ھمين االن در بودجه٨٩
 .به عبارت دیگر صندوق دولت خالی است. شود بينی می پيش

 به ھمين دليل اگر کارگران بخواھند برای سرنوشت خودشان، به صورت سازماندھی شده
توانيم شاھد قتل، جنایت،  اھند شد و ما فقط میعمل نکنند، قربانی چنين شرایطی خو

 .در دنيای کارگری باشيم… و خودسوزی و خودکشی و  مرگ

 ھای بنابراین ضروری است که فعاالن کارگری از حاال به فکر سازماندھی خود در ھسته
 برم، به این خاطر اگر از ھسته نام می. ای برای سندیکاھای مستقل کارگری باشند اوليه

 ی اول و با توجه به شدت برخورد دستگاه امنيتی جمھوری اسالمی، این ه در درجهاست ک
 .ھا باید کم و بيش به صورت مخفی باشند ھسته

 زمانی که این ھسته توانست تا حدی قدرت سازماندھی و بسيج کارگری به دست بياورد،
  را شروع کند واطالعيه پخش کند و سازماندھی علنی و کار علنی. باید خود را علنی کند

که  به عبارت دیگر، نباید فرصتی را بگذارد. گری شود به محض شروع کردن آن، وارد فاز کنش
 دستگاه امنيتی جمھوری اسالمی بتواند در آن فرصت، فعاالن ھسته را دستگير کند مثل

 .کاری که تا کنون با سایر سندیکاھا کرده است

 لنی تشکيل شود، خود را تقویت کند، افرادی اوليه به صورت غيرع حتما باید یک ھسته
 جایگزین برای مسئوالن اوليه پيدا شود و بعد که حداقل قدرت را فراھم کرد، علنی شود و

 .شروع کند به کار سازماندھی کردن آن بخشی که این ھسته به آن مرتبط است

دارند،  ابه قرارکار دوم این است که با کارگرانی که در سایر واحدھای کارگری در وضعيت مش
حرکت  تواند مؤثر باشد، مگر این که یک چرا که حرکت کارگری نمی. تماس برقرار شود
این که  ھای کارگری ایزوله، منزوی، جدا و پراکنده، با توجه به تمام کنش. سراسری باشد

 به گوش مردم توانند صدای خود را ھا برای تبليغات ضعيف است و نمی  آن امکانات ارتباطاتی
 .ھستند ایران در داخل و یا خارج از کشور برسانند، به راحتی قابل سرکوب

  خود ماه حقوق١٣نکردن  مخابرات شيراز جلوی استانداری؛ به خاطر دریافت تجمع کارکنان

ھای  سال مرتضی افشاری، عضو ھيأت مؤسس و ھيأت اجرایی سندیکای صنعت چاپ بين
 ا به حال شاھد سرکوب مداوم سندیکاھای، معتقد است که جنبش کارگری ت۶١ تا ۵٧

 او بر این باور است که حاکميت از دو روش برای. مستقل کارگری از جانب دولت بوده است
 :ھای خود استفاده کرده است پيشبرد سياست

اعالم  ی تشکيالت مستقل کارگری را در ایران غيرقانونی  که رژیم کليه۶١ و ۶٠بعد از سال 
دو روش  به این منظور ھم از. اد که کارگران به ھيچ شکلی متشکل شوندکرد، دیگر اجازه ند

مستقل  ھا سرکوب و غيرقانونی خواندن ھر نوع تشکل استفاده کرده است که یکی از آن
و یا   مانند شوراھای اسالمی کار ھای دولتی طی این مدت تنھا تشکل. کارگری بوده است

این . اند داشته ی فعاليت اند، اجازه ه به دولتھای صنفی که مجموعاً وابست بخشاً انجمن
 .ایران ھستند داران ایران و دولت اند در خدمت سرمایه ھا ھم عمال نشان داده تشکل

 اند، وضعيت  سال گذشته برای کارگران ایران پيش آورده٢٠مشکل دیگری ھم که در 
 سازی شروع  خصوصیبعد از دوران رفسنجانی که. اقتصادی و شرایط کارخانجات ایران است
بخشی  ھا و اشکال مختلف از کار اخراج کردند و دوباره شد، کارگران را ھرچه بيشتر به بھانه

کارگر  طبيعتا. ھای خصوصی استخدام کردند را به عنوان کارگر موقت و سپيد امضا در بخش
 ترسد که شود، می شود اگر حرکت یا اعتراضی بکند، اخراج می شاغلی که تھدید می

 .شکلی ایجاد کندت

 ھر.  عضو سندیکای کارگران شرکت واحد را دستگير کردند١٢٠٠برای نمونه، در یک شب 
 ای داشت، تھدید شد که در صورت داشتن ارتباط با کارگری که به نحوی با سندیکا رابطه
 ھایی یا این که در کردستان تشکل. شود ھا، اخراج می فعالين سندیکا و حتی صحبت با آن



 ھای کارگری برای کمک به ایجاد تشکل» ی ھماھنگی کميته«یا » ی آزاد اتحادیه«م به نا
دوباره آزاد  ھای سنگينی اند و با وثيقه ھا را دستگير کرده بارھا اعضای این تشکل. وجود دارد

 .اند کرده

 در سنندج به خاطر شرکت در تظاھرات اول ماه مه، کارگران را به شالق محکوم کردند و
سقز،  آقای محمود صالحی، یکی از کارگران انجمن صنفی کارگران خباز. را شالق زدندھا  آن

چھارچوب  ھایی که در آن ھم به خاطر فعاليت. در این ارتباط بيش از یک سال در زندان بود
او .ال.آی.اس ھای چون جمھوری اسالمی مقاوله. قوانين جمھوری اسالمی انجام گرفته بود

ماه مه را  گران سنندج طبق این قوانين خواستند حرکت کنند و اولکار. را پذیرفته است
 .شان را اعالم کنند مستقال برگزار کنند و در یک تجمع مسائل و مشکالت

 ھای کار و یکی از مسائل بسيار مھم، فضای پليسی و اختناقی است که در محيط
 .دھند نمیھای کارگری را  ی ایجاد تشکل اند و اجازه کارخانجات ایجاد کرده

 پشت در ھر. اند وجود آورده ی دیگر مشکالت اقتصادی است که برای کارگران به مساله
قرارداد  ھر کارگری که اعتراض کند، بالفاصله با. اند کارخانه یک لشکر بيکار آماده نگاه داشته

ضلی امروز مع این. آورند کنند و دیگری را سر کار می ھایی که دارند، او را اخراج می موقت
 .است برای کارگران

محيط کار  اند دو تشکل را در تپه توانسته اما با این حال کارگران شرکت واحد و نيشکر ھفت
ی ھماھنگی  کميته ی آزاد، چند تشکل مستقل بيرون از محيط کار مانند اتحادیه. ایجاد کنند

ئل کارگری انجام مسا ھایی در رابطه با و کانون مدافعان حقوق کارگر نيز ھستند که فعاليت
اند و  زندان مواجه بوده ی این فعالين کارگری با مشکالت زیادی تا حد منتھا ھمه. دھند می

ی سندیکاھای ھفت تپه و شرکت  مدیره ت االن تمام اعضای ھيأ. اند عموماً از کار اخراج شده
 .زندان ھستنداصانلو، مددی و نجاتی نيز در  برخی از آنان مانند آقای. اند واحد بيکار شده

و یا  کنند پيشنھاد ایجاد یک صندوق مالی برای کارگرانی که در اعتصابات شرکت می
آن،  اما در مورد شکل عملی. اند، ھمواره یکی از راھکارھای مطرح بوده است دستگير شده

 :شود کوروش عرفانی معتقد است که این صندوق باید در خارج از کشور تشکيل

 باید این واقعيت را درنظر بگيریم که این صندوق در حمایت ازدر مورد صندوق مالی، 
 توانند دست به اعتصاب بزنند، به خصوص کارگران برق، کارگران صنعت کارگرانی که می

پول  نفت، کارگران ایران خودرو، باید در خارج از کشور تھيه شود و ایرانيان به این صندوق
 .بریزند

دارد، امکان  ت فراوانی برای انتقال پول به داخل کشور وجودبا توجه به این که امروز امکانا
روند،  ایران می انتقال این پول به خصوص از طریق چند ھزار مسافری که روزانه به طرف

ھا را به دست  این پول توان در ميان آنان افراد امينی را پيدا کرد که بتواند قطعا می. ھست
 .افراد رابط در ایران برساند

 مھم این است که تشکلی. پذیر است  قبال ھم در اروپا تجربه شده است و امکاناین امر
 آوری کند و با ھا را جمع دار تشکيل این صندوق بشود، اعتماد عمومی را جلب و پول عھده

 .داری شفاف از طریق افراد مورد اعتماد به داخل کشور بفرستد یک حساب

ی  پشتوانه شان، بدون داشتن چنين  آخر ماهبا توجه به وابستگی مطلق کارگران به حقوق
مالی قابل تصور  ای، تصور این که کارگران شاغل دست به اعتصاب بزنند، بنا به دالیل مالی
این موضوع نگاه  بنابراین باید به عنوان یک امر جدی در سازماندھی اعتصابات به. نيست
 .کرد

کارگری  ھی از مؤسسين سندیکایمرتضی افشاری، از فعالين کارگری، از یدهللا خسروشا
ادامه  آقای افشاری در. کند که چندی پيش در لندن درگذشت صنعت نفت ایران یاد می

 :کند پيشنھاد صندوق بيکاری را برای کارگران دستگير شده مطرح می

رژیم   در ایران شروع کرده بود، ھم در١٣۴٧یدهللا خسروشاھی که مبارزات خود را از سال 
درگذشت  . رژیم جمھوری اسالمی به زندان افتاد و مجبور به ترک ایران شدشاه و ھم در
تمام  درگذشت یدهللا خسروشاھی را به. ی بزرگی برای جنبش کارگری است  ایشان ضایعه

 .گویم ی کارگری ایران و جھان تسليت می فعالين کارگری و جامعه



باید به  کنند، رگران فعاليت میکنم کارگران ایران و کسانی که در حمایت از کا من فکر می
اصانلو و یا  ی صندوق بيکاری ھم بپردازند و صندوقی ایجاد کنند که اگر کارگری مانند مساله

شان سامان  زندگی ای که کار پيدا کنند و شوند، در فاصله دیگران دستگير و یا اخراج می
کارگران ایران باید انجام  این یکی از حرکاتی است که. بگيرد، بتوانند تامينی داشته باشند

 .بدھند

دیگر  کار عظيمی است اگر بتوان انجام داد و به اعتقاد من، بدون حمایت کارگران کشورھای
 ٢٠٠٠ و گاھی حتی ۵٠٠ تا ۴٠٠باره  آید که یک چون پيش می. مقداری مشکل خواھد بود
 برای گذرانتامين حداقل مبلغی که باید به کارگران . زنند کارگر دست به اعتصاب می

 شان طی این مدت پرداخت کرد، طبيعتاً برای ایرانيان خارج از کشور، به تنھایی زندگی
 ھای کارگری دھند، اما باید تشکل با این که کار حمایتی مھمی را انجام می. مشکل است

 .کشورھای دیگر را ھم متقاعد کنند به این کارگران کمک مالی کنند

و ایرانيان  کيل شود، باید با حمایت کارگران کشورھای دیگرکنيد، اگر صندوقی تش فکر می
 خارج از کشور تشکيل شود؟ یعنی اتحاد این دو با ھم؟

کشور  مخصوصا فعالين کارگری و حاميان جنبش کارگری در خارج از. بله اتحاد این دو با ھم
زندان  بهاند و  به خاطر کارگرانی که فعال. باید ھمت کنند و این حرکت را شروع کنند

بتوان برای  تا این که در آینده ھم. روند، ھرچه زودتر این حرکت شروع شود بھتر است می
 .تری انجام داد کارگران اعتصابی کار مھم

انتخابات را  خواھی پس از شناس، جنبش آزادی سخن آخر این که کوروش عرفانی، جامعه
را در  ت مشروعيت حاکميتداند؛ اوال که این جنبش توانس دارای دو کارکرد مھم می

 .ی جھانی زیر سؤال ببرد جامعه

تا  کاری را در داخل ایران و عالوه بر آن، این جنبش توانست فرھنگ ترس، شکست و محافظه
برای  ای تواند مقدمه ای قائل است که می وی برای این حرکت ویژگی. حد زیادی از بين ببرد

 اشد که سازماندھی کارگران را نيز درتری ب یک جنبش طبقاتی و جنبش اجتماعی وسيع
 :دستور کار خود قرار بدھد

 ی ما دچار فقر مادی و فقر فرھنگی با ھم است و سازماندھی فراموش نکنيم که جامعه
نخواھيم  ای بسيار دشوار است، اگر البداھه در چنين جامعه ی اجتماعی به صورت فی مبارزه

 .بگویيم ناممکن است

که  گر و تغييرگری ن است که جنبش سبز دارد برای تمام نيروھای کنشاتفاقی که افتاده ای
بزنند،  خواستند برای به وجود آوردن یک حرکت وسيعی اجتماعی دست به کار زیربنایی می

 .کند بر تاریخی عمل می به عنوان یک ميان

فقط  وی ایرانی به وجود آمده  این موقعيت امروز به صورت مسير کوتاه شده برای کل جامعه
 ی طبقات کافی است که پيوندی بين نيروھای بسيار وسيع معترض غيرسازماندھی شده

 ی ھای پایين و ميانی طبقه ی الیه گران فعال و در صحنه ی ایرانی و کنش محروم جامعه
 .متوسط که در جنبش سبز حضور دارند، ایجاد شود

آزادی  ھای ن توأمان ھم خواستاگر این پيوند به وجود بياید، حرکتی خواھيم داشت که در آ
 و مطالبات فرھنگی و سياسی وجود دارد، ھم خواست عدالت اجتماعی و مطالبات

صد  یک به این ترتيب از گره خوردن این دو، برای نخستين بار در تاریخ. اجتماعی− اقتصادی
وسيع  ی ایران یک جنبش فراگير از لحاظ بافت اجتماعی و جنبشی گسترده و سال گذشته

  . وجود خواھد آمد از لحاظ مطالبات به

 خون کارگرآبی است: رضارخشان

خيلی شدیدی  درچندروزاخيردراستان خوزستان شاھد ھوای بسيارآلوده ،توام باگردوخاک
کاھش  بطوریکه دربسياری ازساعات دراثرشدت غلظت گردوخاک ،دیدآدمی شدیدا.ھستيم
  .می یابد

مين مسئله جوی،ھمه ادارات ازقبيل مدارس درروزھای سه شنبه وچھارشنبه ،بخاطرھ
بااینکه تمامی ادارات یادشده ،کارشان درمحيط ھای .،بانکھاوسایرادارات دولتی تعطيل شدند



چون که دراین .اما گویا یادشان رفته که این ھوابرای کارگرھم مضراست.دربسته می باشد
ت تپه که ازمصادیق کارھای اشتغال درشرکت نيشکرھف.روزھا ھم کارگران به کارمشغول بودند

سخت وزیان آوراست وکارگران چه دربخش کارخانه وچه دربخش کشاورزی درفضای 
گویاکارگرازمنبع تنفس دیگری .آزادمشغول بکارھستنداین تعطيلی شامل آنھانشده است 

 .یا شایدھم خون کارگرآبی است.این دوبوم وھواازچيست.استفاده می کند

  رضارخشان

6/12/1388  
   كند ى براى بھار فرش قرمز پھن ميگران

 88اول زمستان :  آمده است 88 اسفند 7 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
بازارھاى ايران، شاھد اوج گيرى قيمت انواع كاالھاى اساسى به ويژه خواركى شدند و اكنون 

ى خود بر آغاز گرانى دوباره ، بانك مركزى با آمارھا89اى اندك مانده به بھار سال  در فاصله
  . كاالھاى اساسى در شب عيد صحه گذاشت

ھاى عرضه مستقيم كاال در اين ايام نيز تاكنون نتوانسته از  به گزارش خبرنگار ايلنا، نمايشگاه
  .  گرانى قيمت در آستانه شب عيد بكاھد حجم سنگين موج

وز مانده به شب عيد ايراني،  ر23ھاى نگران و خيره عابران و فروشندگان به ھم در  چشم
  . كند ھاى خالى مشتريان و حسرت فروشندگان را تداعى مي حكايت جيب

بازارھاى تھران به عنوان نماد بازار كشور تنھا شاھد عبور عابران حيران و خسته از اقتصادى 
 اين واقعيتى. گر آنان ھستند گير است و فروشندگان نيز مانند يك تماشاچى فقط نظاره نفس

خورد و گراني، مصرف را به سناريويى تلخ  است كه اين روزھا در اقتصاد ايران به چشم مي
ھا  ريزان اقتصادى نيز براى باور اين موضوع شايد بھتر باشد كه قيمت برنامه. تبديل كرده است

 آمدى كارگران، كارمندان و ديگر حقوق ھايى كه بدون تعارف خارج از ظرف در را دوره كنند؛ قيمت
  . بگيران قرار دارد

  افزايش دو برابرى قيمت شكر 
 200 تا يك ھزار و 100در حال حاضر قيمت شكر در بازارھاى تھران به ازاء كيلويى يك ھزار و 

 تومان به دست 700 تا 600رسد كه پيش از اين ھر كيلوى آن  تومان به فروش مي
است كه قيمت شكر در پايان البته در گزارش بانك مركزى آمده . رسيد كنندگان مي مصرف

 100 تومان بوده كه در پايان بھمن ماه امسال به يكھزار و 636بھمن ماه سال گذشته معادل 
  .  درصد رشد كرده است73يعنى در يكسال گذشته بھاى شكر نزديك به . تومان رسيده است

 تومان 400و قند نيز متاثر از شكر با افزايش قيمت مواجه شده است و به كيلويى يك ھزار 
نويسد كه قيمت اين كاال در پايان بھمن  بانك مركزى البته در مورد قند نيز مي. رسيده است

 تومان 228 تومان بوده كه در پايان بھمن ماه امسال به يكھزار و 874ماه سال گذشته معادل 
 دھد كه قيمت قند در يكسال گذشته نزديك به مقايسه اين دو رقم نشان مي. رسيده است

  .  درصد رشد كرده است41
كنندگان را فراھم  افزايش قيمت گوشت قرمز و به ويژه گوشت مرغ نيز موجبات نگرانى مصرف

ھاى شوراى اصناف و اتحاديه توليدكنندگان مرغ تاكنون نتوانسته از افزايش  تالش. كرده است
  . قيمت گوشت مرغ جلوگيرى كند

 تومان 450ى وزارت بازرگانى به مقدار دو ھزار ھرچند كه تعيين قيمت مرغ تا سه ماه از سو
مورد موافقت اتحاديه توليدكنندگان مرغ قرار گرفته است، اما به دليل عدم سياستگذارى 

مناسب از سوى دولت و نبود مكانيزم مناسب عرضه و تقاضا، بازار شاھد رشد قيمت مرغ بوده 
  . است

 مرغ بيش از نياز كشور در سال جارى به گفته دبير انجمن صنفى گوشت مرغ كشور، توليد
اى كه توليدكنندگان نيز از انباشت گوشت مرغ در انبارھايشان  صورت گرفته است به گونه

  . نگران ھستند
ھاى  ريزان اقتصادى به ويژه در دولت فعلى زير ساخت برنامه: آذروش معتقد است علي

توان به نبود بازارھاى   مي جملهاند كه از  مناسبى را براى واحدھاى توليدى ايجاد نكرده
  . مناسب داخلى و خارجى و ساماندھى بازارعرضه و تقاضا اشاره كرد

درصدى قيمت گوشت مرغ و تدوام رشد قيمتى آن با توجه به مازاد توليد نشان 12افزايش
غ دھد كه مسووالن ذيربط دولت دھم مانند دولت نھم نتوانند ثبات را در بازار پر از نوسان مر مي

  . برقرار كنند
 تومان در 400 تا سه ھزار و 800در حال حاضر قيمت مرغ در سطح شھر تھران بين دو ھزار و 

 تومان 500 ھزار و 14 ھزار تومان تا 13قيمت گوشت قرمز نيز به ازاى ھر كيلو از . نوسان است
ه سال دھد كه در پايان بھمن ما بانك مركزى در مورد گوشت قرمز گزارش مي. وجود دارد

 تومان بوده است كه در پايان 802 ھزار و 9گذشته گوشت گوسفندى با استخوان ھر كيلو 
به عبارتى از سال گذشته .  تومان افزايش يافته است544 ھزار و 14بھمن ماه امسال به 

از سوى ديگر .  درصد رشد كرده است49تاكنون گوشت گوسفندى با استخوان نزديك به 



استخوان بنابر اعتراف بانك مركزى در پايان بھمن ماه سال گذشته به  يگوشت گاو و گوساله ب
 10شده است كه در پايان بھمن ماه امسال به   تومان فروخته مي636 ھزار و 8ازاى ھر كيلو 

 درصدى اين نوع 22مقايسه اين دو رقم نيز گرانى .  تومان افزايش يافته است521ھزار و 
نويسد كه از پايان  بانك مركزى مي. زند ار ميوه نيز گرانى موج ميدر باز. كند گوشت را تاييد مي

بھمن ماه سال گذشته تا پايان بھمن ماه امسال بھاى ھر كيلو سيب قرمز لبنان، سيب زرد 
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  .  درصد رشد كرده است46.7 درصد و 48 درصد، 9.3 درصد، 48.4 درصد، 40.9درصد، 
از سوى ديگر قيمت روغن نباتى ھر چند نامحسوس در حال افزايش است اما نگرانى بسيارى 

  . است از توليد كنندگان را براى سال آينده به ھمراه آورده
ردات اين ھاى بازاريان سيل وا  است و بر اساس گفته حبوبات نيز در اين ميان در امان نبوده

 درصدى قيمت انواع 3افزايش . گروه كااليى باعث نشده است كه قيمت آن كاھش بيايد
حبوبات در آستانه شب عيد، گرانى بازار اين گروه كااليى را در سال گذشته براى مصرف 

ھا باعث شده است تا كارشناسان اقتصادي، ضرورت  اين گراني. كند كنندگان تداعى مي
  . ھاى اقتصادى را گوشزد كنند ياستبازنگرى دولت در س

ريزان اقتصادى  البته برنامه(ھاى جامعه از فشار تورم افسار گسيخته  در حالى كه اغلب دھك
بھاى مسكن و عدم تناسب  ھايى چون اجاره و افزايش نرخ مولفه) افزايش تورم را قبول ندارند

ھاى كاالھاى اساسى  متبرند، رشد فزاينده قي دستمزدھا بر اساس تورم موجود رنج مي
  . نامه آنان را در آستانه شب عيد تكميل كرده است ھم خوراكى رنج آن

 مسعود مير كاظمى وزير سابق بازرگانى تالش كرد دستورى كردن 88درآستانه عيد سال 
رسد امسال غضنفرى معاون اسبق  ھا را مبناى تنظيم بازار قرار دھد اما به نظر مي قيمت

و وزير فعلى اين وزارتخانه قصد ندارد خود را سيبل تركش انتقادھاى تكرارى وزارت بازرگانى 
  . ھا را كنترل كند ھاى متفاوتى قيمت دھد كه با سياستگذاري كند و ترجيح مي

وزير بازرگانى دولت دھم در مقابل سيل انتقادھاى انجام گرفته در خصوص افزايش قيمت 
الھاى مورد نياز مردم در سال جارى در آستانه عيد تامين كا: اغلب مواد خوراكى اظھار داشت

  . شود ھاى گذشته انجام مي نوروز به روال سال
خصوصى در تامين كاالھاى مورد نياز به اندازه كافى را يكى از مواردى ذكر  وى حمايت از بخش

  . كرده است كه مى تواند بازار شب عيد را ساماندھى كند
كند اما  ھاى تمام شده ذكر مي ايش تداوم قيمت ھزينهغضنفرى شبكه توزيع را عامل افز

  . كند مسئول ساماندھى شبكه توزيع را معرفى نمي
ھاى متناوب درگروه كاالھى اساسى را بيش از  در عين حال غضنفرى در جايى ديگر گراني

پول ھاى نظام توزيع بداند از عوامل تورم زا مانند افزايش نقدينگي، كاھش  كه متاثر از ضعف آن
  . داند ھاى بانكى مي ھاى پولى و سياست ملي، سياست ارزي، ماليات

به اعتقاد كارشناسان اقتصادي، وزير جوان بازرگانى با اين استدالل، عامل گرانى در بازار را به 
دھد و بر اساس قاعده تسري، ھمه اركان دولت را  ھاى ديگر دولتى تسرى مي ساير وزارتخانه

   .كند مقصر قلمداد مي
ھاى اقتصادى ھمچنان روند دولت نھم را   ماه دولت دھم در حوزه اتخاذ سياست7عملكرد 
دھد كه به اعتقاد اكثر كارشناسان و حتى نمايندگان مجلس ھشتم عامل اصلى  ادامه مي
. ھاى اعمال شده از سوى دولت اعم از سلبى و ايجابى است ھاى اخير نيز سياست گراني

ھاى اقتصادى  ارھا كارشناسان و اھالى خانه ملت نسبت به سياستالبته پيش از اين نيز ب
توان اميدوار بود كه  شود كه آيا مي اند اما ھنوز اين پرسش با نا اميدى مطرح مي ھشدار داده

  حركت كند؟  ھاى اقتصادى در جھتى غير از متورم شدن گراني برنامه
  گزارش از على پيرولى

       رگداشت یدهللا خسرو شاھی گزارش مراسم خاکسپاری و بز     

 کارگر شرکت نفت، فعال برجسته، صادق و خستگی ناپذیر جنبش   یدهللا خسرو شاھی، پيکر
و دوست   با حضور خانواده و جمع کثيری از رفقا، یاران2010 فوریه  19کارگری ایران، روزجمعه 

 در فضایی آکنده از اندوه و داران او که از انگلستان، سراسر اروپا و كانادا گرد آمده بودند،
پيکر یدهللا خسرو . لندن به خاک سپرده شد" گورستان ترنت پارک" احترام، با شکوه تمام در 

سپاری ھمراھی ای از یارانش از مقابل منزل تا محل خاک خانواده او به ھمراه عده شاھی را
طار ایستاده بودند به آرامی  که از ساعاتی پيش برای آخرین دیدار به انت جا جمعيتیآن. کردند

  . دائمی او مشایعت کردندجای پيکر او را تا خاک و در سکوتی سرشار از اندوه و حسرت،

مراسم خاک سپاری، با موسيقی و سپس با خوش آمدگویی به حاضرین و سپاسگزاری از 
اھی آغاز  نفر بودند با اعالم یک دقيقه سکوت به احترام یداله خسرو ش 200آنان که بيش از 

  .شد



سپس فرزندان یداله، دانش و رویا در ميان اندوه حاضرین، از پدر، از شخصيت او ، از مبارزات و  
آزاده، فرزند دیگر یداله شعری را که برادراش، . گوشه ھایی از خاطرات خود سخن گفتند

 یداله خسرو    آروین یکی از نوادگان خردسال در ادامه،. رامين، به یاد پدر سروده بود، خواند
 زبان انگليسی از دلتنگی ھایش به خاطر رفتن پدر بزرگ سخن   در سخنانی به شاھی
     .گفت

 حميد، یکی از رفقای دیرین یداله خسروشاھی درباره سير زندگی ، بخش ھایی از  پس ازآن،
 او بعد از. فعاليت ھا و مبارزات یداله در جنبش کارگری ایران سخن گفت و از او تجليل کرد 

 قدیم خسرو شاھی در شرکت نفت،   دوستان و ھمکاران حشمت ریيسی یکی دیگر از
.  او را با حاضرین در ميان گذاشت  از یداله و فعاليت ھای سياسی و کارگری خاطرات خود

پرواز دادن کبوتر سفيد، گلباران خاک و پخش ترانه ھا و اھنگھای مورد عالقه یداله ، از جمله 
    .، بخش دیگر مراسم بودتصنيف مرا ببوس

 و  آنگاه به پيشنھاد و دعوت خانواده خسرو شاھی، حاضران، به یاد یداله شراب نوشيدند
   سرود انترناسيونال  به خواندن  یک صدا  در پایان حاضرین   .جرعه ای را برخاک افشاندند

را به خاک، و خاطره  خسرو شاھی بدرود گفتند و پيکر او  پرداختند و برای آخرین بار با یداله
اش را به یاد سپردند و محل را به قصد سالن محل برگزاری مراسم یادمان و بزرگداشت ترک 

  . کردند

 نفر 350 بيش از    .مراسم بزرگداشت یداله خسرو شاھی شامگاه ھمان روز بر گذار گردید 
 و  ى از احزاب فعالين اجتماعی و رھبران و اعضای بسيار  یاران یداله خسرو شاھی ، شامل

علی اشرافی مجری برنامه ، . سازمانھای سياسی و چپ در مراسم حضور یافته بودند
سپس فرزندان .  با اعالم یک دقيقه سکوت به احترام یداله خسرو شاھی آغاز کرد مراسم را

 ضمن قدر دانی و سپاس گزاری از حاضرین از شخصيت  یداله خسرو شاھی، دانش و رامش
سپس حميد، دوست یداله از مبارزات یداله و . و رابطه خود با او سخن گفتندپدر و خاطرات 

بعد از آن اسالیدھایی شامل تصاویر . جایگاه برجسته او در تاریخ جنبش کارگری سخن گفت
یداله از نوجوانی تا روزھای پایانی زندگی او ھمراه با پخش ترانه ھا و آھنگ ھای مورد عالقه 

 از ان فيلمی که در پيوند با درگذشت یداله تھيه شده شده بود، بعد. اش نشان داده شد
 یداله که از احساسا   بخش ھایی از گفتگوی اعضای خانواده در این فيلم. نمایش داده شد

 پخش گردید که مورد توجه حاضرین قرار   و خاطرات زندگی خود و او سخن می گفتند ت
      .گرفت

 خسرو شاھی در مورد شخصيت  و دوست خانوادگی یداله رفيق دیرینه  آنگاه ستار رحمانی
یداله و جایگاه او در تاریخ جنبش کارگری ایران و دیگاه ھای او در مورد این جنبش و اھداف آن، 

  . سخن گفت

اتحاد بين المللی درحمایت از کارگران در  " فرید پرتوی از فعالين کارگری و از اعضای کارزار
 نقش مھم و کليدی یدهللا در گسترش و تداوم  او با اشاره به. م بود سخنران دیگر مراس" ایران

در ده سال گذشته از فعاليتھای خستگی ناپذیر او از جمله در جلب " اتحاد بين المللی"
فرید در بخش دیگر از سخنان خود به . حمایت ھای بين لمللی از مبارزات کارگران ایران یاد کرد

گری پرداخت و او را از فعالين و رھبران كارگرى و سوسياليست  یدهللا در جنبش کار جایگاه
 مستقل کارگری و    ایجاد تشکل ھای برجسته ای دانست که تا آخرین لحظه زندگی در راه

  .عليه كل نظام سرمایه داری مبارزه کرد

 ایرج جنتی عطایی، ترانه سرا و شاعر مشھور، چند شعر به یاد یداله   در بخش دیگر مراسم،
  . در بزرگداشت او برای حاضران خواندو 

 یداله پس از سخنان کوتاه به یاد او قطعه آوازی را با صدای خوش   از دوستان نعيمی،  ناھيد
  . برای حاضرین خواند که اندوه فقدان یداله در آن موج می زد

ری در بخش دیگر از برنامه تالش گردید که پيام مراسم بزرگداشتی که به ھمت فعالين کارگ
 بر گزار کرده بودند برای حاضرین پخش شود که به دليل کيفيت  بطور ھمزمان در ایران

نامناسب صدا بطور كامل ميسر نگردید، اما از تمامى دوستان برگزار كننده آن مراسم حمايت و 
  .قدردانى بعمل آمد



 و بخشی بعدی برنامه به پيامھا و اطالعيه ھای تشكالت و نھادھاى كارگرى و احزاب
مجری . سازمانھای سياسی و شخصيت ھا و فعالين سياسی و اجتماعی اختصاص داشت

برنامه با اشاره به کثرت پيام ھاى رسيده و قدردانى از آنھا یاد آور شد که بخاطر كمبود وقت از 
وى به نمایندگی از سوی خانواده یدهللا خسرو . امکان قرائت ھمه پيام ھا برخوردار نيست

از ميان پيامھاى رسيده چند پيام کوتاه از .  پيام دھندگان تشکر و قدر دانی کردشاھی از تمام
ايران خوانده شد از جمله پيام علی نجاتی رئيس زندانى ھيئت مديره سندیکای کارگران 

شركت نيشكر ھفته تپه و پيام سندیکای کارگران شرکت واحد و کارگران ایران خودرو و شوراى 
ث ژ (  المللی نيز پيام کنفدراسيون عمومى اتحادیه ھای کارگری فرانسه از پيامھای بين. زنان
  . قرائت شد" اتحاد بين الملی"توسط مھشيد مجاوريان از اعضاى ث ژت و فعالين ) ت

بخش پايانى برنامه به پيامھا و خاطرات حاضرين در مراسم اختصاص داده شد كه تعداد زيادى 
ود با يدهللا صحبت كردند، اما متاسفانه بدليل كمبود وقت از فعالين كارگرى و چپ از تجارب خ

تعدادى از حاضرين نتوانستند از اين فرصت استفاده كنند كه اميدواريم بعدھا بصورتھاى مختلف 
 .اين مھم صورت بگيرد

: در آخرین فرصت باقی مانده علی حسينی، راه اندازی سایت یداله را اعالم کرد
www.ykhosroshahi.com  

 شركت كنندگان از جا بر خاستند و سرود انترناسيونال در فضای سالن طنين   پایان مراسم،در
  . افکند و با درود بر یداله در ھم آميخت

اتحاد بين المللى به سھم خود از تمامى فعالين و تشكالت كارگرى و سازمانھا و احزاب و 
 ابراز ھمدردى كرده اند سايتھاى كارگرى و سياسى كه در رابطه با درگذشت رفيق يدهللا

در وب سايت اتحاد بين المللى سعى شده است تمامى اين پيامھا . صميمانه قدردانى ميكند
الزم به اطالع رسانى است كه مراسمھاى گراميداشت يدهللا در . حتى المقدور درج گردد

   .كشورھاى مختلف نيز برگزار شده است و يا در ھفته ھاى آتى برگزار خواھد گرديد

ما یک بار دیگر مرگ نابھنگام و تاسف بار رفيق و ھمكار عزيزمان یدهللا خسرو شاھی ، فعال و 
 ایران را به خانوده او و ھمه یاران و  رھبر خستگی ناپذیر در جنبش کارگری و سوسياليستی

یادش گرامی . ھم رزمانش تسليت ميگویيم و خود را در این غم مشترک در کنار آنھا می یابيم
 . راھش پر رھرو بادو 

 اتحاد بين المللی در حمایت از کارگران در ایران 
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  ھا در آستانه شب عيد  افزایش مجدد قيمت
  کند  گرانی برای بھار فرش قرمز پھن می

  علی پيرولی 
ای اندک مانده به بھار  در فاصله:  آمده است 88 اسفند 7به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ 

، بانک مرکزی با آمارھای خود بر آغاز گرانی کاالھای اساسی شب عيد صحه ٨٩ل سا
ھای خالی مشتریان و  ھای نگران و خيره عابران و فروشندگان حکایت جيب چشم. گذاشت

 بازارھای ایران، شاھد اوج گيری ٨٨اول زمستان  ...کند  حسرت فروشندگان را تداعی می
ای اندک مانده به بھار  ژه خوارکی شدند و اکنون در فاصلهقيمت انواع کاالھای اساسی به وی

، بانک مرکزی با آمارھای خود بر آغاز گرانی دوباره کاالھای اساسی در شب عيد ٨٩سال 
  . صحه گذاشت

ھای عرضه مستقيم کاال در این ایام نيز تاکنون نتوانسته از  به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایشگاه
  . يمت در آستانه شب عيد بکاھد گرانی ق حجم سنگين موج

 روز مانده به شب عيد ایرانی، ٢٣ھای نگران و خيره عابران و فروشندگان به ھم در  چشم
  . کند ھای خالی مشتریان و حسرت فروشندگان را تداعی می حکایت جيب

 بازارھای تھران به عنوان نماد بازار کشور تنھا شاھد عبور عابران حيران و خسته از اقتصادی
این واقعيتی . گر آنان ھستند گير است و فروشندگان نيز مانند یک تماشاچی فقط نظاره نفس

خورد و گرانی، مصرف را به سناریویی تلخ  است که این روزھا در اقتصاد ایران به چشم می
ھا  ریزان اقتصادی نيز برای باور این موضوع شاید بھتر باشد که قيمت برنامه. تبدیل کرده است

آمدی کارگران، کارمندان و دیگر حقوق  ھایی که بدون تعارف خارج از ظرف در ره کنند؛ قيمترا دو



  . بگيران قرار دارد
  افزایش دو برابری قيمت شکر 

 ٢٠٠ تا یک ھزار و ١٠٠در حال حاضر قيمت شکر در بازارھای تھران به ازاء کيلویی یک ھزار و 
 تومان به دست ٧٠٠ تا ۶٠٠ی آن رسد که پيش از این ھر کيلو تومان به فروش می

البته در گزارش بانک مرکزی آمده است که قيمت شکر در پایان . رسيد کنندگان می مصرف
 ١٠٠ تومان بوده که در پایان بھمن ماه امسال به یکھزار و ۶٣۶بھمن ماه سال گذشته معادل 

  .  کرده است درصد رشد٧٣یعنی در یکسال گذشته بھای شکر نزدیک به . تومان رسيده است
 تومان ۴٠٠قند نيز متاثر از شکر با افزایش قيمت مواجه شده است و به کيلویی یک ھزار و 

نویسد که قيمت این کاال در پایان بھمن  بانک مرکزی البته در مورد قند نيز می. رسيده است
تومان  ٢٢٨ تومان بوده که در پایان بھمن ماه امسال به یکھزار و ٨٧۴ماه سال گذشته معادل 

دھد که قيمت قند در یکسال گذشته نزدیک به  مقایسه این دو رقم نشان می. رسيده است
  .  درصد رشد کرده است۴١

کنندگان را فراھم  افزایش قيمت گوشت قرمز و به ویژه گوشت مرغ نيز موجبات نگرانی مصرف
نسته از افزایش ھای شورای اصناف و اتحادیه توليدکنندگان مرغ تاکنون نتوا تالش. کرده است

  . قيمت گوشت مرغ جلوگيری کند
 تومان ۴۵٠ھرچند که تعيين قيمت مرغ تا سه ماه از سوی وزارت بازرگانی به مقدار دو ھزار 

مورد موافقت اتحادیه توليدکنندگان مرغ قرار گرفته است، اما به دليل عدم سياستگذاری 
ا، بازار شاھد رشد قيمت مرغ بوده مناسب از سوی دولت و نبود مکانيزم مناسب عرضه و تقاض

  . است
به گفته دبير انجمن صنفی گوشت مرغ کشور، توليد مرغ بيش از نياز کشور در سال جاری 

ای که توليدکنندگان نيز از انباشت گوشت مرغ در انبارھایشان  صورت گرفته است به گونه
  . نگران ھستند

ھای  یژه در دولت فعلی زیر ساختریزان اقتصادی به و برنامه: آذروش معتقد است علی
توان به نبود بازارھای   می اند که از جمله مناسبی را برای واحدھای توليدی ایجاد نکرده

  . مناسب داخلی و خارجی و ساماندھی بازارعرضه و تقاضا اشاره کرد
درصدی قيمت گوشت مرغ و تدوام رشد قيمتی آن با توجه به مازاد توليد نشان ١٢افزایش
د که مسووالن ذیربط دولت دھم مانند دولت نھم نتوانند ثبات را در بازار پر از نوسان مرغ دھ می

  . برقرار کنند
 تومان در ۴٠٠ تا سه ھزار و ٨٠٠در حال حاضر قيمت مرغ در سطح شھر تھران بين دو ھزار و 

 تومان ۵٠٠ ھزار و ١۴ ھزار تومان تا ١٣قيمت گوشت قرمز نيز به ازای ھر کيلو از . نوسان است
دھد که در پایان بھمن ماه سال  بانک مرکزی در مورد گوشت قرمز گزارش می. وجود دارد

   تومان ٨٠٢ ھزار و ٩گذشته گوشت گوسفندی با استخوان ھر کيلو 
به .  تومان افزایش یافته است۵۴۴ ھزار و ١۴بوده است که در پایان بھمن ماه امسال به 

 درصد رشد کرده ۴٩ت گوسفندی با استخوان نزدیک به عبارتی از سال گذشته تاکنون گوش
استخوان بنابر اعتراف بانک مرکزی در پایان  از سوی دیگر گوشت گاو و گوساله بی. است

شده است که در   تومان فروخته می۶٣۶ ھزار و ٨بھمن ماه سال گذشته به ازای ھر کيلو 
مقایسه این دو رقم نيز . افته است تومان افزایش ی۵٢١ ھزار و ١٠پایان بھمن ماه امسال به 

بانک . زند در بازار ميوه نيز گرانی موج می. کند  درصدی این نوع گوشت را تایيد می٢٢گرانی 
نویسد که از پایان بھمن ماه سال گذشته تا پایان بھمن ماه امسال بھای ھر کيلو  مرکزی می

رجه دو، نارنگی، ليمو شيرین و سيب قرمز لبنان، سيب زرد لبنان، پرتقال درجه یک، پرتقال د
 ۴۶.٧ درصد و ۴٨ درصد، ٩.٣ درصد، ۴٨.۴ درصد، ۴٠.٩ درصد، ٢٠ درصد١۴.٨انار به ترتيب 

  . درصد رشد کرده است
از سوی دیگر قيمت روغن نباتی ھر چند نامحسوس در حال افزایش است اما نگرانی بسياری 

  . است از توليد کنندگان را برای سال آینده به ھمراه آورده
ھای بازاریان سيل واردات این   است و بر اساس گفته حبوبات نيز در این ميان در امان نبوده

 درصدی قيمت انواع ٣افزایش . گروه کاالیی باعث نشده است که قيمت آن کاھش بياید
حبوبات در آستانه شب عيد، گرانی بازار این گروه کاالیی را در سال گذشته برای مصرف 

ھا باعث شده است تا کارشناسان اقتصادی، ضرورت  این گرانی. کند اعی میکنندگان تد
  . ھای اقتصادی را گوشزد کنند بازنگری دولت در سياست
ریزان اقتصادی  البته برنامه(ھای جامعه از فشار تورم افسار گسيخته  در حالی که اغلب دھک

بھای مسکن و عدم تناسب  اجارهھایی چون  و افزایش نرخ مولفه) افزایش تورم را قبول ندارند
ھای کاالھای اساسی  برند، رشد فزاینده قيمت دستمزدھا بر اساس تورم موجود رنج می

  . نامه آنان را در آستانه شب عيد تکميل کرده است ھم خوراکی رنج آن
 مسعود مير کاظمی وزیر سابق بازرگانی تالش کرد دستوری کردن ٨٨درآستانه عيد سال 

رسد امسال غضنفری معاون اسبق  بنای تنظيم بازار قرار دھد اما به نظر میھا را م قيمت
وزارت بازرگانی و وزیر فعلی این وزارتخانه قصد ندارد خود را سيبل ترکش انتقادھای تکراری 

  . ھا را کنترل کند ھای متفاوتی قيمت دھد که با سياستگذاری کند و ترجيح می
سيل انتقادھای انجام گرفته در خصوص افزایش قيمت وزیر بازرگانی دولت دھم در مقابل 



تامين کاالھای مورد نياز مردم در سال جاری در آستانه عيد : اغلب مواد خوراکی اظھار داشت
  . شود ھای گذشته انجام می نوروز به روال سال
ر خصوصی در تامين کاالھای مورد نياز به اندازه کافی را یکی از مواردی ذک وی حمایت از بخش

  . کرده است که می تواند بازار شب عيد را ساماندھی کند
کند اما  ھای تمام شده ذکر می غضنفری شبکه توزیع را عامل افزایش تداوم قيمت ھزینه

  . کند مسئول ساماندھی شبکه توزیع را معرفی نمی
ھای متناوب درگروه کاالھی اساسی را بيش از  در عين حال غضنفری در جایی دیگر گرانی

ھای نظام توزیع بداند از عوامل تورم زا مانند افزایش نقدینگی، کاھش پول  که متاثر از ضعف نآ
  . داند ھای بانکی می ھای پولی و سياست ملی، سياست ارزی، ماليات

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، وزیر جوان بازرگانی با این استدالل، عامل گرانی در بازار را به 
دھد و بر اساس قاعده تسری، ھمه ارکان دولت را   دیگر دولتی تسری میھای سایر وزارتخانه

  . کند مقصر قلمداد می
ھای اقتصادی ھمچنان روند دولت نھم را   ماه دولت دھم در حوزه اتخاذ سياست٧عملکرد 
دھد که به اعتقاد اکثر کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس ھشتم عامل اصلی  ادامه می
. ھای اعمال شده از سوی دولت اعم از سلبی و ایجابی است يز سياستھای اخير ن گرانی

ھای اقتصادی  البته پيش از این نيز بارھا کارشناسان و اھالی خانه ملت نسبت به سياست
توان اميدوار بود که  شود که آیا می اند اما ھنوز این پرسش با نا اميدی مطرح می ھشدار داده

  حرکت کند؟ ير از متورم شدن گرانیھای اقتصادی در جھتی غ برنامه

ھاى  حداقل ھزينه: از زبان كارگران89                      پرونده دستمزد 
  ھزار تومان است 800زندگى يك كارگر 

به گفته يك كارگر بازنشسته لوازم خانگي، :  آمده است 88 اسفند 7به گزارش ايلنا در تاریخ 
  .  تا بازنشستگان ھمچنان دغدغه معاش داشته باشدھا باعث شده است پايين بودن دستمزد

چند سالى است كه : كاشفى كارگر بازنشسته كارخانه آبسال در گفتگو با ايلنا، گفت
ام تا مانند  ام اما به دليل پايين بودن مستمرى بازنشستگى مجبور شده بازنشسته شده

  . جوانان به فعاليت خود در بازار كار ادامه دھم
رى اينكه سازمان تامين اجتماعى مستمرى بازنشستگى را براساس حداقل وى با يادآو

به دليل افزايش ناچيز مزد مستمرى : كند؛ افزود مزدتعيين شده در شوراى عالى كار تغيير مي
ماند و در نتيجه بازنشستگان براى تامين معاش خود ناچار به انجام  بازنشستگان ھم پايين مي

  . كار ھستند
بازنشستگي، دوران استراحت كارگران : زنشسته صنايع لوازم خانگى تاكيد كرداين كارگر با

ھاى خود  است اما وضع نامطلوب اقتصادى باعث شده تا جوانان براى تامين معاش به خانواده
تر شوند و به ھمين دليل كارگران بازنشسته مجبور ھستند تا بر حسب تخصص يا  وابسته

  . ليت خود ادامه دھندامكاناتى كه دارند باز به فعا
توان نسبت به افزايش قدرت خريد كارگران شاغل  كاشفى با بيان اينكه با افزايش مزد پايه مي

  . و بازنشسته اميد وار بود
  . در برابر افزايش مزد كارگران نبايد از قدرت خريد كارگران كاسته نشود: يادآور شد

ندگى خانواده يك كارگر بازنشسته بين ھاى ز در شرايط فعلى حداقل ھزينه: وى تصريح كرد
 ھزار 600شود كه به دليل پايين بودن حداقل مزد تنھا  ھزار تا يك ميليون تومان برآورد مي800

  . شود تومان آن از طريق مستمرى پرداخت مي
به ھمين دليل براى تامين باقيمانده اين ھزينه، کارگر بازنشسته مجبور : اين كارگر سابق گفت

 .وباره مشغول به كار شوداست تا د

خطای رژيم وسيله ای /خيابانھای کرمان در تصرف کودکان خيابانی 
 برای تشديد نژادپرستی عليه کودکان افغانی 

درکشورھای پيشرفته محروميت مھاجرين ابزار شرمندگی دولت ھاست، اما در مقاله .روشنگری
ء استفاده قرار گرفته اند به وسيله ای زير می بينيم کودکان محروم افغانی که از ھرطرف مورد سو

  . برای تشديد نژاد پرستی عليه افغان ھا و مھاجران تبديل شده است
  : عکس کودکان محروم را در سايت خبرگزاری مھر ببينيد

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1038919   
تداوم حضور گسترده کودکان خيابانی به :  آمده است 88 آبان 7به گزارش خبرگزاری مھر در 

خصوص افاغنه در معابر کرمان طی ماه ھای اخير به عنوان يکی از مھمترين چالشھای اجتماعی 
اماندھی سريع وضعيت کرمان تبديل شده به طوريکه يکی از مھمترين خواسته ھای شھروندان س

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1038919%20


  . افاغنه در مرکز استان است
به گزارش خبرنگار مھر در کرمان، حضور گسترده کودکان خيابانی طی سالھای اخير در معابر 

اکثر شھرھای بزرگ کشور به امری عادی تبديل شده است اما اين پديده از اوايل تابستان سال جاری 
ان، رنگ جديدی در کرمان به خود گرفت و به رغم با ورود کودکان افغانی به معابر شھری کرم

وعده مسئوالن در خصوص رفع اين مشکل که چھره شھر کرمان را دگرگون کرده است اقدام 
  . تاثيرگذاری در اين خصوص انجام نشده است

نکته قابل توجه در اين خصوص حضور چشمگير کودکان افاغنه در بين کودکان خيابانی کرمان در 
ستمال کاغذي، شيشه پاک کن، تکدی گری و فروش اقالم مختلف کاالھای خوراکی قالب فروش د

است به طوريکه به يکی از آزاردھنده ترين مشکالت برای شھروندان کرمانی به خصوص در 
  . چھارراه ھای پر ترافيک شھر تبديل شده است

ر تشديد شده است که نياز در کنار اين مسئله حضور گسترده متکديان در پمپ بنزينھا نيز در ماه اخي
  . به پيگيری جدی دستگاه ھای مربوطه به خصوص بھزيستی استان دارد

در ابتدای حضور گسترده کودکان خيابانی افغانی در معابر شھری کرمان اين مشکل توسط مسئوالن 
ه به شروع فصل تابستان و تعطيلی مدارس ربط داده شد، اما به خوبی در ھمان زمان نيز اين مسئل

مشھود بود که اين کودکان اکثرا اتباع ايرانی نيستند و در سايه فعاليت اين کودکان افغاني، خدمات 
دھی و ساماندھی کودکان ايرانی که بر خدمات دھی بر اتباع بيگانه ای که عمدتا نيز غير مجاز وارد 

  . کشور شده اند ارجحيت دارند نيز مغفول مانده است
   کودکان افغانی در خيابانھا ھستند سودجويان، پشت پرده حضور

پس از مدتي، حضور سازماندھی شده کودکان افغانی در چھارراه ھا حتی برای مسئوالن شھر 
کرمان نيز واضح شد به طوريکه فرماندار کرمان در اين خصوص ھشدار داد و خواستار برخورد 

د کاھش کودکان در خيابانھا با اين پديده و شناسايی عوامل سودجو شد، ھرچند که در مقطعی شاھ
بوديم اما با نزديک شدن به ايام نوروز اين پديده، بار ديگر درحال نمايان شدن است و مسئوالن بايد 

  . برای رفع اين مشکل چاره انديشی کنند
استان کرمان در ابعاد مختلف ھزينه ھای زيادی در خصوص تبعات اجتماعی حضور افاغنه در 

ه می توان به افزايش نرخ بيکاري، تاثير در امنيت استان، استفاده از يارانه کشور متحمل شده است ک
اختصاصی به شھروندان ايرانی توسط اتباع افغاني، حضور دسته جمعی افاغنه در منازل مسکونی 

  . و تغيير بافت جمعيتی اشاره کرد که مشکل کودکان کار افغانی نيز اخيرا به آن افزوده شده است
  مانی بايد ھزينه حضور افاغنه را بپردازند شھروندان کر

حضور : يکی از شھروندان کرمانی در اين خصوص به خبرنگار مھر در کرمان اظھار داشت
گسترده افاغنه در کرمان قابل توجيه نيست و بايد ھر چه زودتر فکری به حال ساماندھی افاغنه 

نگ داخلی افغانستان به خوبی از انجام شود، ھر چند که مردم مھمان دوست کرمان در دوران ج
افاغنه در استان پذيرايی کردند اما ھم اکنون حضور گسترده اين افراد در متن جامعه مشکالت 
اجتماعی زيادی را به ھمراه آورده است که در نھايت مردم استانھايی که افاغنه در آنھا حضور 

  . ازندگسترده دارند به خصوص کرمان بايد ھزينه اين مسئله را بپرد
در صورت ساماندھی افاغنه می توانيم از حضور آنھا در برخی مشاغل استفاده کنيم اما : وی افزود

نبايد بگذاريم اين حضور بدون ساماندھی باشد چون بسياری از اين افراد بدون مجوز وارد کشور 
ردازند که در می شوند و در مواردی نيز افراد دارای مجوز نيز بدون اجازه کار به کارھايی می پ

نھايت نقدينگی داخل کشور را خارج می کنند و موجب بيکاری بسياری از جوانان ايرانی می شوند 
  . که اين مسئله به خوبی در ايستگاه ھای کار کارگران کرمان قابل مشاھده است

در بسياری از کشورھا در صورتيکه يک نفر به طور غير مجاز وارد کشورشان شود : وی گفت
ھای سنگينی در نظر می گيرند که نمونه آن در کشورھای ھمسايه نيز وجود دارد اما ورود مجازات

اتباع غيرمجاز و دستگيری و ترد آنھا و بازگشت مجدد افاغنه، به امری عادی تبديل شده است و در 
ماه ھای اخير حتی کودکان افغانی نيز در معابر شھری کرمان درحال تکديگری و يا فروش 

  .  ھستند که ھيچ گونه کيفيتی ندارند و چھره شھر را نيز مخدوش می کنندکاالھايی
  گسترش حضور کودکان افغانی در معابر شھری 

شھرک مطھری از شھرک ھای : يکی ديگر از شھروندان کرمان ساکن شھرک مطھری گفت
ين اقماری کرمان می باشد که حجم بااليی ساخت و ساز در اين شھرک درحال انجام است و ھم

  . مسئله موجب شده است افاغنه در اين شھرکھا حضور بيشتری داشته باشند
در روزھای ابتدايی حضور کودکان افغانی درمعابر شھری کرمان بيشتر در چھارراه : وی افزود

ھای اصلی شھر حضور داشتند اما در روزھای اخير کودکان افاغنه در تمام چھارراھھای شھر حتی 



  . که يکی از مبادی ورودی شھرک می باشد نيز حضور دارنددر چھار راه نيکزاد 
  حضور کودکان افغانی در آستانه ايام نوروز چھره شھر را مخدوش کرده است 

طی روزھای آينده مسافرتھای نوروزی به شھر کرمان : يک زن کرمانی در اين خصوص گفت
  . تحت تاثر قرار می دھدآغاز می شود و وجود کودکان افغانی در شھر چھره اجتماعی شھر را 

نبايد به اين افراد سودجو اجازه داد تنھا برای سودجويی چھره جامعه را تحت تاثير : وی عنوان کرد
قرار دھند چون حضور اين افراد در سطح جامعه موجب می شود حتی بافت اجتماعی نيز تحت 

  . ردتاثير قرار گيرند و امنيت جامعه تحت تاثير حضور اين افراد قرار گي
وی از مردم خواست از کمک به اين افراد خوداری کنند و نگذارند سود جويان از حضور افاغنه 

  . استفاده کنند
وجود اين کودکان با پوشش ايرانی موجب می شوند : اين بانوی ساکن شھر کرمان خاطرنشان کرد

  . حتی نتوانيم افراد نيازمند واقعی بشناسيم و کمک کنيم
ودکان دستمال کاغذی فروش در کرمان و در پی اعالم نارضايتی معاون سياسی با ادامه پديده ک

امنيتی استاندار کرمان و فرماندار کرمان، جلسه ساماندھی متکديان برای تسريع در عملياتی شدن 
  . مصوبه ھيئت وزيران در خصوص جمع آوری متکديان در محل فرمانداری کرمان تشکيل شد

  ين از حضور کودکان خيابانی در کرمان نارضايتی رئيس شورای تام
در اين جلسه کارگروھی متشکل از دستگاه ھای مرتبط از جمله شھرداري، دادگستري، اداره کار، 
اتباع بيگانه، کميته امداد، بھداشت و نيروی انتظامی و در نھايت بھزيستی در کرمان تشکيل شد و 

ورت جدی پيگير جمع آوری کودکان کار به مقرر شد اين کارگروه تا پايان رفع اين مشکل به ص
  . خصوص کودکان افغانی باشد

فرماندار کرمان در اين نشست ضمن اشاره به اجرايی نشدن صحيح مصوبه ھيئت وزيران در اين 
کارھای انجام شده در شھرستان محسوس نيست و به عنوان رئيس شورای تامين : خصوص گفت

  . اين طرح اعالم می کنمشھرستان عدم رضايت خود را از اجرای 
اگر کمبود بودجه در اين خصوص مشکل اصلی است بايد ھر چه زودتر : علی انجم شعاع افزود

اقدام الزم در خصوص تامين بودجه انجام شود که ھر روز بيشتر شاھد افزايش اين ناھنجاری و 
  . معضل اجتماعی نباشيم

از سوی ھيئت وزيران در خصوص، اردوگاه برای تسريع در اجرای مصوبه ابالغی : وی تاکيد کرد
محل نگھداری اتباع بيگانه و متکديان فرمانداری در اختيار بھزيستی قرار می گيرد که ھر چه 

  . زودتر اين مشکل در کرمان پايان يابد
به ھر حال سالھاست که به طور خفيف و ماه ھاست که به طور جدی کرمان با مشکل متکديان 

است و بھتر است يک بار برای ھميشه با عزم جدی مسئوالن استانی و کشوری افاغنه مواجه بوده 
  . اين مشکل که با گذر زمان به بحران تبديل خواھد شد، برطرف شود

و قول مساعد  اصفھان نارضایتی کارگران قرارداد مسقيم ذوب آھن
مبنی بر بررسی خواستھای کارگران قرارداد  همدیر عامل این کارخان

  مستقيم

برگزارش شورای موقت  بنا:  آمده است 88 اسفند 7به نوشته سایت چشم انداز در تاریخ 
شده است ھفته گذشته در  کارگران ذوب اھن اصفھان که به اتحادیه آزاد کارگران ایران ارسال

مستقيم را به اعتصاب غذا  ن قراردادکارخانه ذوب آھن اعالميه ھایی پخش شد که کارگرا
مزایا با کارگران رسمی و مھم  اعتراض این کارگران به اختالف فاحش حقوق و. فراخوانده بود

قرارداد با شرکت ھای پيمانکاری به  تر از آن کاھش حقوق و مزایا پس از تبدیل وضعيت از
 ا .قرارداد مستقيم با ذوب آھن بود

  ذوب آھن درسرکشی به قسمت ھای مختلف کارخانه با کارگرانپی این اقدام مدیرعامل در
 قرارداد مستقيم به گفتگو نشست وبه آنان قول بررسی خواسته ھای شان را تا آخر اسفند

کارگاه  از سوی دیگر به موازات این اقدام حراست و انتظامات کارخانه به گشت زنی در. ماه داد
عنوان کردند که قرار  گو با کارگران به تھدید آنان پرداخته وچندین کارگاه در گفت ھا پرداختند و در

کارگران رسمی برخوردار  ھم سطح با  نيست کارگران قرارداد مستقيم از حقوق و مزایایی
کارگران شيفت می پردازند نيز  آنان از کارگران مسئول غذا که به دریافت و توزیع غذای. شوند

در اقدامی . حراست گزارش دھند ب غذا می کنند بهخواستند اسامی کارگرانی را که اعتصا
بود به حراست احضار شده و تحت  دیگر مسئوالن رختکن ھایی که در آنھا اعالميه توزیع شده

  ا.فشار قرار گرفتند
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 خواسته ھای این کارگران تا حد زیادی از  توجه به قول مساعد مدیرعامل مبنی بر بررسی با
اعالم  نان منتظرند تا مدیرعامل جدید نتيجه بررسی ھایش راالتھابات کاسته شده و فعال آ

پيمانکاری در  الزم به یادآوری است که قرارداد مستقيم بستن با کارگران شرکت ھای. کند
در وضعيت جدید حقوق  آستانه انتخابات آغاز شد و اميدھای زیادی را در بين آنان برانگيخت اما

اضافه کاری که در شرکت  ر تومان کاھش یافته و سقفاکثر این کارگران از سی الی صد ھزا
   ا. ساعت محدود شده است45ھا نامحدود بود به 

 لطيفه قيطاسی ، محمد عبدی پور ، محمود –نجيبه صالحزاده 
 باد روز جھانی زن گرامی:صالحی

  جھانی زن گرامی باد روز 

مين برابری واقعی سياسی، مبارزه عليه تبعيض و برای تا مارس، روز جھانی زن، روز  ٨  م 
اين روز، روز تجليل جھانی از مقام . مردان در سراسر جھان است اجتماعی و اقتصادی زنان و

   سال پيش اين روز را به ياد مبارزات قھرمانانه١٠٠سوسياليست در  زنان و مردان. زن است
ھانی مبارزه زنان  و به عنوان روز ج١٨۵٧ مارس ٨کارخانجات نساجی نيويورک در  زنان کارگر
اين روز گرچه به نام کارگر و آرمان کارگری رقم خورده و مظھر جنبش . کردند نامگذاری
عظيم و بين المللی زنان است، اما به دليل تنوع پايگاه طبقاتی زنان يکدست  مبارزاتی
بخشھائی از آن به داشتن برابری قانونی و حقوقی و داشتن فرصت برابر در ارتقای  .نيست

قانعند و بخشھائی از آن خواھان تامين برابری واقعی اقتصادی، سياسی و  غلیش
جنبش کارگری بخش . داری ھستند طريق حذف استثمار و نابودی نظام سرمايه اجتماعی از
نزديک خود ميداند و ضمن حفظ مواضع انتقادی از خواستھای بخش ديگر نيز  اخير را متحد

 .ميکند دفاع

پيشرو در ايران دھھا سال است عليه قوانين زن ستيز و فرھنگ و قوانين بويژه زنان  زنان و
اين .. اند داده  و در اين راه فداکاريھا کرده و قربانی  کرده دارانه مبارزه ساالرانه و سرمايه مرد

عمق جامعه جريان داشته  اين مبارزه در.  است مبارزه محدود به فعاليتھای سازمانيافته نبوده
ھرگونه اعمال سرکوبگرانه و   لعمل اعتراضی و روزانه زنان و مردان آزاده عليهو در عکس ا

داری و مرد   سرمايه جامعه در اين شکی نيست که. تبعيض آميز خود را نشان داده است
عليه زنان ايجاد کرده است،  ساالر با قوانين و عملکردش تبعيضات و محدوديتھای زيادی را

طور مستمر و روزانه عليه اين تبعيضات  آنھا به. اند م بيکار ننشستهاما زنان و مردان پيشرو ھ
در جامعه و حفظ احترام و شئونات آنان در  حساسيت به جايگاه واالی زنان. اند مبارزه کرده

ھا، توجه ويژه به دختران و روی آوری ميليونھا دختر به  خانواده مراکز کاری و در تعداد زيادی از
شجاعانه در مبارزات سياسی و مخالفت منظم با ھر مرام و شيوه  تتحصيالت عالی، شرک

تقويت مبارزات سازمانيافته و اجتماعی . اين مبارزه اجتماعی است کار ضد زن از نشانه ھای
ای و خود ساخته بايد در راستا و تداوم ھمين  طرف ايجاد تشکلھای توده و جھت دادن آنھا به

ر توجه به زنان کارگر و زحمتکش، ايجاد ارتباط تنگاتنگ با در اين مسي. گيرد مبارزات انجام
گيری از ليبراليسم و فمينيسم در ميان زنان ، بيشترين کمک را  زنان محروم و فاصله ی توده
 .تقويت مبارزات و سازمانھای انقالبی زنان ميکند به

د درآوردن زن يادآور خواستھای زنان و فرصتی برای برجسته کردن و به فريا روز جھانی
مطالبات شامل برابری کامل اجتماعی، سياسی، اقتصادی، قانونی، حق  اين. آنھاست

گردھمائی، اعتراض، بيان آزادانه عقايد، حق انتخاب آزادنه پوشش و يار  تشکل خود ساخته،
ای  ی تعيين حقوق و پوشش بيمه حق سرپرستی بر کودکان و مطالبه و ھمسر و داشتن

از آنجا که . تعيين حقوق و امکانات برای زنان مطلقه توسط دولت ميباشد  ودار برای زنان خانه
صرفا به دليل زن بودن، يک پنجم دستمزد مردان در مقابل کار برابر را دريافت  کارگران زن،

مردان  ما در روز جھانی زن تاکيد ميکنيم که زنان بايد در ازاء کار برابر دستمزد برابر با ميکنند،
 الزم است جنبش زنان ضمن ھمدردی با مادران عزادر، مادرانی که. کنندرا دريافت 

 ھای زندانيان سياسی فرزندانشان به داليل سياسی در صف اعدام قرار دارند و خانواده
 ی عزيزان دربند شده و ھرگونه سرکوب عقايد و دستگيری فعالين خواستار رھائی ھمه

 بستگی به بيگانه و جنگ نرم و غيره را محکومجنبشھای اجتماعی به اتھامات واھی نظير وا
زنان را  دولت، که تمام درآمدھا را در اختيار دارد، بايد ناچار شود نگاه عقب افتاده به. کنند

امکانات کارآموزی  متوقف کرده و نه تنھا از ايجاد مانع در راه اشتغال زنان خودداری ورزد، بلکه
بايد کاری . جوان بگذارد تيار زنان و بويژه دخترانوسيع و فرصتھای شغلی بسياری را در اخ

 .ارتقای ھمه جانبه زنان درآيد کرد که جامعه به صورت يک ظرف طبيعی برای زندگی، رشد و



 کارگری جنبش زنان را به عنوان يک جنبش مستقل و دارای اھداف روا و قابل دفاع به جنبش
جنبش و ياری دادن به آن تالش رسميت ميشناسد و در جھت پيوندگيری نزديک با اين 

تامين حقوق ھمه جانبه و کامل زنان نبايد تحت ھيچ عنوانی فراموش گرديده و . کرد خواھد
 .پشت گوش انداخته شود يا

   ، محمد عبدی پور ، محمود صالحی   لطيفه قيطاسی–صالحزاده  نجيبه

  ١٣٨٨اسفند  ٧جمعه 

   درصد اراضی زراعی نير دیمی است83

از : فرماندار نير گفت:  آمده است 88 اسفند 8 اردبيل در تاریخ -خبرگزاری مھربه گزارش  
 ھزار ھکتار اراضی دیمی است که این ميزان 39 ھزار ھکتار اراضی کشاورزی نير 47مجموع 

  . درصد کل اراضی زراعی منطقه را شامل می شود83

لسه شورای اداری شھرستان شنبه در ج شامگاه به گزارش خبرنگار مھر در نير، ناصر آذری فر
  .نير خواستار آغاز و تسریع عمليات اجرایی سدھای معيشتی در این شھرستان شد

با توجه به وجود این ميزان اراضی دیمی و نيز کاھش بارندگی در سال جاری : وی اضافه کرد
زراعی در این شھرستان و استان، آغاز عمليات اجرایی سدھای معيشتی در دست اقدام و 

  .العه سدھا، استخرھا و بندھای انحرافی مورد نياز شھرستان ضروری استمط

: فرماندار نير با انتقاد از روند اجرایی طرحھای زراعی و سدھای معيشتی این شھرستان افزود
با روند فعلی و در صورت عدم بارندگی در ماه ھای پيش رو، با توجه به دیمی بودن اراضی 

وی با تاکيد بر ضرورت تسریع در روند  . را تھدید خواھد کردزراعی خشکسالی این شھرستان
 طرح زراعی در قالب پنج سد معيشتی، پنج پروژه 12امسال : اجرای پروژه ھا متذکر شد

استخر و دو طرح بند انحرافی در شھرستان نير به اجرا گذاشته شده که تاکنون اقدامات 
  .اجرایی قابل توجھی نداشته است

 کارگران شرکت متک در اصفھان  تن از 80تجمع 

 نفر از کارگران شرکت متک از توابع 80بر پایه گزارشات دریافتی امروز ھشتم اسفند حدود 
مجتمع صنايع قائم رضا در دفتر اين مجتمع واقع در سه راه توحيد شھر اصفھان دست به تجمع 

  . زدند
 ماه است که ھيچ پولی 7کارگر شرکت متک 200اين تجمع در حالی صورت گرفت که بيش از 

دريافت نکرده اند و پس از چندين اعتصاب و نيز مذاکرات شورای صنفی کارگران با مديران متک 
  . و قائم رضا ھيچ يک از وعده ھای پرداخت حقوق به کارگران عملی نشده است

کارگران پس از مشاھده بی تفاوتی وطفره رفتن مديران متک و قائم رضا وارد جلسه ھيات 
مشاجرات تندی بين کارگران . يره شدند و خواستار پاسخگويی به خواسته ھای شان شدندمد

  . و ھيات مديره درگرفت به نحوی که با درخواست مديريت قائم رضا پليس در محل حاضر شد
سرانجام ھيات مديره پس از ناتوانی در اقناع کارگران ومشاھده واکنش شديد نمايندگان 

ھندس تھماسبی مديرعامل شرکت متک تشکيل جلسه داد و در پايان کارگران با دعوت از م
 ھزار تومان علی الحساب و نيز تا آخر 300جلسه به کارگران قول داد که طی چند روز آينده 

شرکت متک در شھرک صنعتی . اسفند دوماه حقوق به اضافه عيدی به آنان پرداخت گردد
 راحی و ساخت سازه ھای فلزی فعاليت داردفوالد شھرستان لنجان واقع است و در زمينه ط

  : وگو با ايلنا ھاي تھران درگفت رييس اتحاديه سفره دارخانه
  ھا مربوط مي شود قھوه خانه يك ميليون نفر به  اشتغال 

:  اسفند از جانب مسئول قھوه خانه داران  می نویسد 8به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ 
: ھاي سنتي تھران اظھار داشت ھا و قھوه دارخانه ره دارخانهعباس عالیی رئيس اتحاديه سف

برگشتن به سنت قديم و تغيير ديد مردم به قھوه خانه ھا مھم است و مردم فكرنكنند قھوه 
  . اند خانه جايگاه آدمھايي است كه از ھمه جا را نده شده

وه خانه ھنوز جايگاه مامي خواھيم بگوييم قھ:وگو با خبرنگار ايلنا افزود عباس عاليي درگفت
زند ما  پھلوانان است، جاي كارگران و قشر زحمت كش جامعه است يعني قشری كه فرياد مي

  . كشيم كنيم و براي شما زحمت مي ًھم مثال شما زندگي مي



گويد قھوه خانه داري در تھران  كه تاريخ مي آنچه: وي با اشاره به قدمت اين شغل دركشورگفت
ل پيش و يا حتي بيشتر قدمت دارد در حال حاضر قھوه خانه داري  سا300 - 400از حدود 

طلبد يك  ھاي قديم درتھران ازلحاظ كيفي ضعيف شده است اما جامعه مي نسبت به زمان
  . ھاي خوب وجود داشته باشد جاھايي براي جوانان ما پاتوق
 250در سطح تھران در زمان قاجاريه : ھاي سنتي تھران اضافه كرد رييس اتحاديه قھوه دارخانه

 قھوه خانه وجود داشته آن ھم باوسعت آن زمان شھر تھران اما االن تھران گسترده 300الي 
رسدو اين   عدد مي500به  ھاي سنتي ما نزديك شد و جمعيت ھم زياد شده ولي قھوه خانه

اديه ساير قھوه خانه ھايي كه ھنوز اتح ھاي ھستندكه عضو اتحاديه ھستند،  تعداد قھوه خانه
اداره اماكن وھمچنين اتحاديه  توانند بستري را آماده كنند تا با ايجاد شرايطي كه  اند مي نشده

  . ھاي تھران شوند خواستار است عضو اتحاديه قھوه خانه داري
ترين  كوچك: اي تھران چند نفراشتغال دارند،گفت عاليي درپاسخ به اين سوال كه درقھوه خانه

كنند اما مشاغل ديگري نيز زنجيروار به قھوه   نفر را جذب مي4 يا 3ل ھاي ما حداق قھوه خانه
ھا، قليان  ھا، زغال فروش توان به تنباكو فروش شوند كه از جمله آنھا مي ھا مربوط مي خانه
ھا اشاره كرد وحتي  ھا، حبوبات فروش ھا، لبينات فروش ھا ، خواروبار فروش ھا، قصاب فروش
  . وعي به اين شغل وابستگي دارندھاي موتوري نيز به ن پيك

ھا  جمھور مجددا قھوه خانه ھا بسته شد اما با دستور رييس  قھوه خانه86در سال : وي افزود
باز شدند و به كار خود ادامه دادند واز آن زمان تاكنون ھيچ گونه مشكلي به وجودنيامده است 

يون نفر شايد ھم بيشتر توانم به جرات بگويم در سطح كشور در حدود يك ميل واالن مي
  . كنند زنجيروار از قھوه خانه داري ارتزاق مي

  . خورند  ھزار نفر از قھوه خانه داري نان مي300در تھران حدود : وي تصريح كرد
بيش : گفت ي عضو اتحاديه  قھوه خانه500ھاي تھران بااشاره به  رئيس اتحاديه قھوه دارخانه

كنند اما مجوز رسمي فعاليت بگيرد  ان فعاليت ميي غير رسمي در تھر قھوه خانه300از
  . اشتغالزايي آنھا نيز بيشتر مي شود

 بسياري از افرادي كه در 86ھا در سال  عاليي با ياداوري اين كه در زمان تعطيلي قھوه خانه
قھوه خانه داري يك كار طاقت فرسا است، : كردند بيكار شدند،گفت اين رشته فعاليت مي

 صبح كار خود را شروع 5كنند از  كه دربازار تھران فعاليت مي ھايي  خانهحتي براي قھوه
  . كند كنند و در واقع ھر قھوه خانه دار در اصل سه شيفت كار مي مي

كنم كاري به اندازه قھوه خانه داري طافت فرسا باشد ولي با اين حال  فكر نمي: وي تاكيد كرد
پذيرفته ايم كه يك لقمه نان حالل كاسب شويم و   راايم و سختي آن ما كه اين كار انتخاب كرده

ترين  توانم به جرات بگويم با نظارت نيروي انتظامي و اداره اماكن يكي از بھترين و مطمئن مي
  . شود صنوف اين مملكت چه از لحاظ نظارت وچه از لحاظ امنيت كار محسوب مي

ھا زياداست و براي اينكه با اين  درمملكت ما تھاجم فرھنگي از طريق رسانه: وي تاكيد كرد
ي وشعر  پرده خانه موضوع مبارزه كنيم بايد به فرھنگ قبلي خود بازگرديم وبايد نقال خواني، 

خواني را بازھم در قھوه خانه احياكنيم وانشاءهللا مردم اين ذھنيت را خود فراموش كنندكه 
  . تواند پاتوق خوبي باشد قھوه خانه نمي

ما اگر بتوانيم حوادث و تاريخچه كشورمان، حتي : گفت دارھاي استان  خانهرئيس اتحاديه قھوه
حوادث جبھه و مبارزات انجام شده را به صورت نقال خواني دراختيار جوانان قرار دھيم تا آنھا از 
اين طرق با اتفاقات گذشته كشورمان آگاھي پيداكنند اما از مسووالن كشور و مديران سازمان 

خواھيم چرا كه ما سنت كشور ايران ھستيم و ما خودمان خود به  مك ميميراث فرھنگي ك
  . شويم خود يك وزارت كاري براي دولت محسوب مي

ھا ارائه كار دھيم فقط  تر در قھوه خانه و جذاب توانيم برنامه ھاي سنتي ما مي: وي تاكيد كرد
ي سنتي ودرعين حال مدرن ھا توان قھوه خانه دولت به ما امكانات دھد و جاھايي كه واقعا مي

  .  كرددر اختيار ما قرار دھد تا بتوانيم قھوه خانه داري را احيا كنيم احداث
كند   ستاره خارجي اسكان پيدا مي4ھاي  رود و در ھتل كسي كه مي آن: عاليي اضافه كرد

خواھد دوباره به سنت قديم برگردد و ھمان  اززندگي مدرن وماشيني خسته شده و مي
شود ما اين فضا را مھيا كنيم تا گردشگر جذب شود  ھاي قديم را گوش دھد چه مي موسيقي

  . تواند باعث ايجاد شغل دركشورمان شود كه در نھايت ھم اين خود مي
كه  جوانان امروز بايد با كارھاي فرھنگي: گفت رئيس اتحاديه قھوه خانه دارھاي استان تھران

دآشنا شوند و بداند چه بزرگاني در گذشته دركشور ما توان انجام دا ھا مي حتي در قھوه خانه
اند تاآنھا را الگوي خود قرار دھند نه اينكه فالن خواننده خارجي را الگوي خود  كرده زندگي مي
  . قرار دھند
ھاي سنتي و شيك را راه اندازي كنيم و زماني كه  وقتي درصد باشيم قھوه خانه: وي افزود

ت خوبي ھم بر آن حاكم گرديد، خود به خود امنيت ھم در آنجا اين موضوع عملي شد و مديري
شود كه يك ميليون نفري كه االن در راستاي قھوه  ايجاد خواھد شد و ھمين مساله باعي مي

 ميليون واين روند ادامه داشته باشد فقط 3 ميليون و بعد از آن به 2خانه داري اشتغال دارند به 
  .  جامعه گسترش دھيممانده اين بسته را ما چگونه در

چندي قبل يكي از نمايندگان مجلس كه خود : رئيس اتحاديه قھوه خانه دارھاي تھران گفت
عضو كميسين بھداشت مجلس ھم ھست با چند نماينده ديگر بحثي در مورد غذاھاي آماده 



اي ھ گفته بود اين غذاھا كه اين روزھا مصرف آن در بين مردم زيادشده باعث بيماري داشت كه
خواھيم به مردم ياد بدھيم دوباره به سراغ غذاھاي  زيادي شده است و اوگفته چرا ما نمي

سالم مانند ديزي بروند و چرا ما نبايد به سنت خودمان برگرديم و بايد دائما از كشورھاي 
  . ، كوكتل، سويس و كالباس بخوريم خارجي تقليد كنيم وپيتزا

  پايان پيام

  ھا تا ميلياردھا تخلف نفتی از شعار نفت بر سر سفره

سالی که .  سال بد نفتی دولت بود٨٨سال : می نویسد 88 اسفند 8کلمه در تاریخ سایت 
 مختومه نشده، سالی که ٨۵ديوان محاسبات اعالم کرد که پرونده تخلف يک ميلياردی سال 

 ٧ اعالم شد و سالی که رئيس ديوان محاسبات، خبر از تخلف ٨۶رقم تخلف نفتی سال 
  .  داد٨٧ميليارد دالری در وزارت نفت سال 

اين کار را انجام داده است و ) نفت(ھای بنده معلوم شد که آقای معاون وزير پس از بررسي«
ھا مشغول است که بعد از مشاھده سريعا دستور دادم که او   سال است که در اين سمت٢٠

گويد و  ھا عليه دولت سخن مي نامهبينيم که اين فرد با مصاحبه در روز حال مي. را عزل کنند
  » .ھای دولت غلط است کند که سياست اعالم مي

نژاد است نه در نخستين روزھای رياست جمھوريش در  ھای محمود احمدي ھا حرف اين
ھای نفتی آوردن نفت بر سفره مردم و برخورد با مافيای نفتی  ؛ زمانی که با وعده٨۴تابستان 

 ٨٨٫ھای اوست در تبليغات انتخاباتی رياست جمھروی سال  ا حرفھ به قدرت رسيده بود، اين
  . نژاد از پاکی دولت خود دفاع کرد ، در پاکدشت، احمدي٨٨ خرداد ١٢

 سال پيش خود مبنی بر وجود مافيای نفتی در وزارتخانه ۴ بر باور ٨٨نژاد ھنوز در سال  احمدي
ری ھامانه، از وجود اين مافيا ابراز فشرد، اگرچه نخستين وزير نفت او يعنی وزي نفت پای مي

  . تر پای دولت او نيز به تخلفات نفتی باز شده بود اگرچه از چند ماه پيش. اطالعی کرده بود بي
گزارش تفريغ بودجه ھر سال را به «بر اساس قانون اساسي، ديوان محاسبات موظف است تا 
 اين گزارش بايد در دسترس .نمايد انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسالمی تسليم مي

  . کرد بودجه است گزارشی که در واقع برآيند نظارت قوه مقننه بر ھزينه» .عموم گذاشته شود
 ٨٧پاييز سال . ھای تفريغ بودجه آغاز شد ماجرا برای دولت نھم نيز تقريباً از ھمين گزارش

ارش آمده بود چه در اين گز  در صحن مجلس قرائت شد و آن٨۵گزارش تفريغ بودجه سال 
  . چيزی نبود جز تخلف يک ميليارد دالری وزارت نفت، در عدم واريز درآمدھايش به خزانه کل

» پاکی«قرائت اين گزارش در صحن مجلس با واکنش احمدی نژاد روبرو شد و وی نسبت به 
اما رئيس ديوان محاسبات کوتاه نيامد و خواستار فرصت مشابھی . دولت خود اطمينان داد

  .  ارائه داليل خود در صدا و سيما شدبرای
ماه اين سال  ھا در ارديبھشت  کشيد؛ و برخی رسانه٨٨ به سال ٨۵دامنه گزارش تفريغ بودجه 

نوذری وزير نفت و شماری از مديران ارشد مالی اين وزارتخانه در دادسرای « : اعالم کردند
پاسخ گويی در خصوص عدم وزير نفت و ھمراھان برای . ديوان محاسبات کشور حاضر شدند

  » . ھزار دالر به حساب خزانه احضار شده بودند١٫٠۵٨.۵۴٠واريز مبلغ 
شده اعالم کرد،   در تلويزيون اين مسئله را حل٨٨ خرداد ٢٠نژاد در  که احمدي حتی با وجود اين

نده  اعالم کرد که اين پرو٣ای به مدير شبکه  ديوان محاسبات، فردای آن روز با ارسال جوابيه
 پس از آن فروکش ٨۵جنجال تبليغاتی گزارش تفريغ بودجه . ھنوز مختومه اعالم نشده است

  .  نيز نپرداخت٨۶که کسی حتی به گزارش تفريغ بودجه  چه اين. کرد
بار با فشار دولت از   تسليم مجلس شد و اين٨٩٧ماه سال  ، در بھمن٨۶گزارش تفريغ بودجه 

گرچه برخی مفاد اين گزارش که طبق قانون اساسی بايد در قرائت آن جلوگيری به عمل آمد؛ ا
 ۴ منتشر شد، مفادی که اين بار حاکی از تخلف ٨٨دسترس عموم قرار گيرد، در ابتدای سال 

  .  ميليارد دالری دولت بود٧تا 
چرا که پاييز اين سال ھم برای او حاشيه نفتی . نژاد نبود  سال خوبی برای احمدي٨٨سال 
ترين  دولت به زودی بزرگ«:  نوشت٨٨ه که روزنامه دنيای اقتصاد در مھرماه گون آن. داشت

نويسی  دالر را که در تاريخ اقتصادی ايران و بودجه ميليارد  ۵/۶متمم اليحه بودجه به ارزش 
سابقه است،  کشور به ويژه برای تامين منابع واردات دو حامل انرژي؛ يعنی گازوئيل و بنزين بي

ای که ارائه آن نشان از ناديده گرفته شدن بخشی از مواد قانون  کند؛ اليحه ميبه مجلس ارائه 
دالر تقديم  ميليارد ۵/۶ تاکنون سابقه نداشته که دولت متممی به رقم  بودجه سال جاری است

  » .مجلس کند
چرخ زمان چرخيد و به زمستان رسيد؛ تا در اين سال بد نفتي، زمستان ھم خبر بدی برای 

بيت  اين بار رئيس ديوان محاسبات، به گفتگو با جام جم نشست و شاه.  داشته باشدھا دولتي
نژاد در حوزه نفت متاسفانه تخلفات زيادی به  در دولت آقای احمدي«: گفته ھايش اين بود که 
  » .ايم که بيشتر آن در مورد واردات فرآورده نفتی بوده است صورت موردی داشته

سال قبل دولت بخش عظيمی از واردات فرآورده را بدون اين «: ه گفتبار  فضلی در اين رحماني
امسال ھم باز ھم اين اتفاق افتاد . که مجوز از مجلس داشته باشد با معاوضه نفت انجام داد



  » .و از وزير ھم سوال شد که البته پاسخی در اين مورد ارائه نشد
يوان محاسبات در دوران مجلس معاون سياسی الريجانی در دوران صدا و سيما، و رئيس د

در «:  را عنوان کرد٨۶ و ٨۵تر از عدد و رقم تخلفات سال  بار عدد و رقمی بزرگ ھشتم، اين
 داريم که يک رقم آن مربوط به واردات بدون مجوز است ٨٧حوزه نفت، تخلفات زيادی در سال 

رقمی مربوط .  است ميليارد دالر است که در عوض نفت خام، فرآورده وارد شده٧٫٣که حدود 
  . به تراز گاز کشور است که با وزارت نفت در تراز گاز اختالف حساب داريم

رقم ديگر مربوط به وزارت نفت در مورد صادرات ميعانات گازی است «: چنين گفت رحمانی ھم
 ٨٠٠ ھزار و ۴٠ھای ما  ھا طبق بررسي ھا و بحث معوقه در مورد بانک. که اختالف وجود دارد

د تومان معوقه وجود دارد که اين رقم از ابتدا تاکنون مانده است باالخره اين پول مردم ميليار
  » .ھا موظف بودند از اينھا صيانت کنند ھای دولتی وجود دارد و بانک است که در بانک

پس از اين سال بد، آيا او باز ھم در . نژاد نبود  سال خوبی برای وزارت نفت احمدي٨٨سال 
  . ھايش برای پاک کردن مافيا از وزارتخانه نفت و حفظ پاکی آن موفق خواھد بود هپيشبرد برنام

  فرارو : منبع

  جان منصور اسالو در معرض خطر جدی قرار دارد . وضعيت منصور اسانلو را دریابيم 
 در رابطه با وضعيت منصور اسانلو 88 اسفند 8بنابه گزارشات رسيده از فعالين کارگری در تاریخ 

در طی چند روز گذشته زندانی سياسی منصور اسالو رئيس ھيئت مديره : است آمده 
سنديکای اتوبوس رانی تھران و حومه چندين بار با چاقو مورد تھاجم يکی از پاسداران قاتل قرار 

  . گرفته است
زندانی سياسی منصور اسالو رئيس ھيئت مديره شرکت اتوبوس رانی تھران و حومه در طی 

جمعه شب ھنگامی که آقای اسالو . ه چندين بار با چاقو مورد حمله قرار گرفتچند روز گذشت
درسلول ھمراه با ساير زندانيان سياسی بود فرد مھاجم با چاقو بسوی او يورش برد ولی با 

صبح روز . ھوشياری و حمايت به موقع زندانيان سياسی و ساير زندانيان اين حمالت دفع شد
 و اطالعات باز می گشت و در حالی که پاسداربندھا نظارگر شنبه ھنگامی که از حفاظت

در طی اين مدت زندانيان حتی از خود .بودند اين فرد با مشت به صورت آقای اسالو ضربه زد
دفاع نکردند و تا به حال واکنشی نشان ندادن و با صبر و بردبار در مقابل اين قاتل تحريک شده 

  . شکيبائی به خرج دادند
اسی منصور اسالو تا به حال چند بار به مسئولين زندان شکايت کرده است و تعداد زندانی سي

زيادی از زندانيان نيز در اين مورد شھادت دادند و حتی پاسدار بندھا ھم که شاھد حمالت اين 
فرد بودند شھادت دادند ولی تا به حال ھيچ اقدامی برای جلوگيری از حمالت اين فرد صورت 

. رد مھاجم به حمالت و تھديدات خود مبنی بر قتل آقای اسالو ادامه می دھدنگرفته است و ف
کرمانی رئيس حفاظت و اطالعات زندان به آقای اسالو گفته است که اين پاسدار قاتل از 

  . خانواده شھيد و جانباز است و ما نمی توانيم کاری انجام دھيم
ب دو قتل که يکی از آنھا قتل فرد مھاجم پاسداری بنام محمد حسينی که بدليل ارتکا

اين فرد بعد . زندانی است4ھمسرش می باشد در زندان بسر می برد و در حال حاضر در بند 
از بازگشت آقای اسالو از سلول انفرادی بدون ھيچ دليلی حمالت و تھديدات خود را شروع 

ا تکرار می محمد حسينی ھر بار که به آقای اسالو يورش می برد اين جمالت ر. کرده است
  . من ترا خواھم کشت/ کند که تا تو را نکشم دست بر نخواھم داشت 

 زندان گوھردشت به اين پاسدار قاتل مسئوليتھای در بند داده 4محمود مغنيان رئيس بند 
اين فرد ھمچنين بطور دائم در حال تردد . است و اين فرد از آزادی عمل کامل برخودار است 

 و علی محمدی رئيس و معاون زندان و بخصوص در ارتباط مستمر با بين دفتر علی حاج کاظم
کرمانی و فرجی رئيس و معاون اطالعات زندان است و ھر سری که از دفتر آنھا به بند 

  . بازگردانده می شود حمالت و تھديدات خودش را شدت می دھد
آغاز شده است تحرکاتی که از چند ھفته پيش عليه زندانيان سياسی زندان گوھردشت کرج 

ابتدا بصورت يورش گارد زندان به سلولھا، ضرب وشتم و اھانت و تخريب حداقل وسائل آنھا . 
 بھمن با انتقال زندانيان سياسی منصور اسالو و ارژنگ داودی به 22قبل از . صورت می گرفت

ھديد به و از چند روز پيش تا به حال بصورت يک جنگ روانی و ت. سلولھای انفرادی تشديد يافت
  . قتل و حمله به آقای اسالو به نحو شديدتری ادامه يافت

تمامی اين تحرکات بخصوص حمالت پی در پی به آقای اسالو به نظر می آيد که قصد حذف 
آقای اسالو از ناراحتی قلبی رنج می برد و جنگ روانی و نا امنی که بر . فيزيکی او را دارند

  . ندانی را در معرض خطر جدی قرار داده استعليه او ايجاد کرده اند جان اين ز
 . تصميم گيرندگان اصلی اين حمالت بازجويان وزارت اطالعات می باشند

  مصاحبه کميته ھماھنگی

   با محمود صالحی در رابطه با تعيين حداقل دستمزد



ی تعيين حداقل دستمزد توسط شورای   داریم به پایان سال نزدیک ميشویم و مسئله- س
  اھميت این مسئله از نظر شما چگونه است؟.  مطرح استعالی کار

 قانون کار ھر ساله شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را تعيين 41 بر اساس ماده -ج
البته امسال کليه کارگران در ھر صنف و مشاغلی که مشغول به کار ھستند شامل . می کنند

ا دولت قسمتی ازکارگران رسمی شرکت ام. قانون کار و مصوبه شورای عالی کار می باشند
و برای اینکه جلو اعتراض آنان را بگيرد به آنان سھام واگذار ) شامل گاز و پتروشيمی(نفت 

منھای آن دسته از کارگران کليه کارگران کارگاه ھای . کرده است و آنان سھام دار می نامد
 80ضوع در کل باید گفت که با توجه به این مو. شامل قانون کار می باشند  کوچک و بزرگ 

 درصد دیگر شامل سطوح مزدی 20درصد کارگران ایران شامل حداقل دستمزد می باشند و 
از طرف دیگر کل بازنشسته . ھستند که تعيين آن دستمزد ھم توسط شورای عالی کار است 

 شامل حداقل دستمزد یا سطوح ھا ، بيمه بيکاری ، دستمزد آیام سراحت پزشکی کارگران 
ی فعالين کارگری و کل  به این دليل مسئله تعيين حداقل دستمزد برای ھمه. مزدی ھستند 

ی  ما به عنوان اعضای طبقه. این مسئله یک بار طبقاتی و سياسی دارد. کارگران مھم است
  . مان چطوری زندگی ميکنند کارگر برایمان بسيار مھم است که بخشھای مختلف طبقه

 پنچ نفره  قاتی مسئله چند سال پيش نشستم، مخارج یک خانوادهمن با توجه به جنبه طب
کارگری را دقيقا حساب کردم و بر اساس آن ميزان یک حداقل دستمزد را تعيين کردم و آنرا 

به من گفته . ھمين نوشته به عنوان مدرک جرم روی پرونده من گذاشته شد. پخش نمودم
ام کارگران را   مربوط نيست و فقط خواستهام که به من شد که گویا من دست به کاری زده

. من جواب دادم که یک کارگر ھستم و به این دليل جدول فوق را تھيه کرده ام . تحریک کنم
  :قاضی پرسيد 

شما چرا پيش نویس جدول را روبه جمھوری اسالمی نوشتيد ؟ در پاسخ گفتم که من اھل و 
ھوری اسالمی بنویسم ، من که نه ساکن ایران ھستم و بر ھمين اساس باید رو به جم

 پنچ نفره کارگری تحریک  چرا باید محاسبه مخارج یک خانواده.امریکایی ھستم و نه اسرائلی 
  باشد؟

اما این مسئله از نظر . به جنبه طبقاتی مسئله است توجه کردن  منظورم از نقل این مورد  
ست بين کارگران و در واقع اینجا یک ميدان کشمکش ا. سياسی ھم خيلی مھم است
ما باید دولت را مجبور کنيم یک حداقل دستمزد کافی برای . مخصوصا فعالين کارگری و دولت
  .مشمولين قانون کار تعيين کنند

شورای عالی کارحداقل دستمزد را تعيين ميکند که طبق تعریف صرفا   طبق قانون کار، - س
بر این اساس . رگران نيز در آن عضویت دارندنماینده دولت نيستند، بلکه نمایندگان کارفرما و کا

  .دولت ادعا ميکند که صرفا نقش ميانجی دارد و کشمکشی با کارگران ندارد

بنابراین خودش .  در صد صنایع و مراکز کاری ایران را در اختيار دارد80 تا 70خود   دولت -ج
 درصد 30 تا 20ست بخش خصوصی نيز که زیر حمایت دولت ا. بزرگترین کارفرمای ایران است

 نفرشان نماینده اینھا 6 نفر اعضای شورا 9از . ی مراکز کاری و صنایع را زیر کنترل دارد بقيه 
سه نفر بقيه ھم تحت عنوان نمایندگان کارگران توسط کانون عالی شوراھای . ھستند

در اساس این شورا ساخته . اسالمی کارمنصوب ميشوند که کارگران نقشی در آن ندارند
با دولت   کارگر و الجرم کانون عالی شوراھای اسالمی کار  امروز خانه. دست دولت است

کنونی ميانه خوبی نداشته باشد، اما این تشکل بيشتر سنگ بخش خصوصی و بازار آزاد را به 
با . سينه ميزند تا کارگران را و در واقع مخلص و گوش به فرمان برای کارفرماھا تربيت کنند 

گرائی تشکيل شده، را  ین واقعيات من این شورا، که ظاھرا بر اساس سه جانبهتوجه به ا
از ھمه اینھا گذشته خود . چون در آن حرف دولت است که پيش ميرود. نماینده دولت ميدانم

داران است و  چون در ھمه جا دولت یا نماینده سرمایه. گرائی به ضرر کارگران است سه جنبه
  .یا خدمتگزار آنھاست

 آیا از این حرفھا ميتوان نتيجه گرفت که دولت ميزان حداقل دستمزد را تعيين ميکند و در - س
  مقابل آن کاری نميشود کرد؟

 من از این حرفھا اینطور نتيجه ميگيرم که کارگرھا باید بدانند با چه نيروئی در حال -ج
ب کارگران باید به نظر من نمایندگان منتخ. کمشکش ھستند و خود را برای آن آماده کنند

در این نظام نيروی کار کارگر کاالست و کارگر به فروشنده . ميزان حداقل دستمزد را تعيين کنند



خویش  کارگر باید حق داشته باشد از طریق نمایندگان منتخب . نيروی کار تبدیل شده است
وی کاالی چرا کارفرما ھر قيمتی که خود مناسب می داند ر. قيمت کاالی خودش را تعيين کند

اگر کسی تنھا یک . توليد شده می گذارد و کسی ھم ایشان را تحت تحقيب قرار نمی دھد 
بار به بازار برود و خرید کند مشاھده می کند که چطور کاالی که دیروز خریده امروز چند برابر 

اما اگر کارگران درخواست کنند .  و کسی ھم دادگاھی یا محاکمه نمی شود گران شده است
کارگران ھيچ .  دستمزد آنان برابر تورم اضافه شود بالفاصله مورد تحقيب و زندانی می شوندکه

من .  اینکه کارگران نتوانند کاری بکنند درست نيست راھی ندارند جز مبارزه با این سيستم ،
تنھا کارگران ھستند که می تواند دنيا را به نفع محرومان " اتفاقا. با این تفکر موافق نيستم

سرمایه داران قدرت کارگر را خوب می شناسند به این دليل است که صدھا . تغيير دھند
به نظر من .  انتشار می دھند تلویزیون و روزنامه و مجله را در شبانه روز عليه منافع این طبقه

اگر سرمایه داران از این طریق نتوانند کاری را . کليه ميدیای رسمی جھانی ضد طبقه کارگرند 
ببرند آن وقت دست به دامن دولت می شوند و اسم کارگرانی که تا دیروز سود برایشان پيش 

انباشت کرده، امروز اسمش را ضد انقالب ، مخل نظم عمومی گذاشته و به دادگاه معرفی 
سرمایه داران و دولت حامی آنان آنقدر از نيروی طبقه کارگر می ترسند که شبانه  . می کنند

اگر طبقه کارگر .  تا طبقه کارگر متشکل نشود و ھميشه پراکننده باشدروز ھزینه می کنند
البته . متشکل و با شعار خود به ميدان مبارزه بياید، ھيچ نيروی توان مقابله با ایشان را ندارد

باید به روشھائی فکر کرد که در ميدان کشمکش فعلی با دولت و کارفرما ،  در این موقعيت 
در .  تا بيشترین ميزان حداقل دستمزد را به دولت و کارفرما تحميل کنندکارگران را قادر سازد

ھائی متوسل شد که طی آن کارگران متوھم شوند، بلکه برعکس  دل این مبارزه نباید به شيوه
باید استقالل و اعتماد به نفسشان تقویت شود و آمادگی آنھا برای متشکل شدن بيشتر 

ابر تورم دستمزدھای خود را افزایش دھند و برای این کار تنھا کارگران می توانند بر. شده باشد
  . تا با نيروی متشکل به مقابله بپردازند  اتحاد و تشکل نياز دارند به 

  ھای مشخصی را شما توصيه ميکنيد که این نتایج را داشته باشد؟  چه شيوه- س

 امری ضروری است  ه در دل پراکندگی موجود دست زدن به اکسيونھای فعال و بسيج کنند-ج
اما به طور کلی قبل از ھر . ما این بحثھا را در دل آگاھگری پيش ميبریم. و مورد مباحثه ماست

چيز باید کارگران را قانع کرد که نيروی شما می تواند جھانی را از گرسنگی نجات دھد ، چون 
موش خواھد شد این جھان تنھا به نيروی شما در گردش است اگر نيروی شما نباشد جھان خا

" اگر فعاالن و نمایندگان کارگران بتوانند با این گرایش در بين کارگران تبليغ و ترویج کنند ؛ یقينا. 
مقابله کنند و ھر اندازه دستمزدی که  کارگران می توانند با ھر نيروی که ضد خودشان باشد 

  . خود بخواھند تحميل کنند

د حداقل دستمزد باالئی را تعيين کنند این ميتواند به معموال ميگویند اگر کارگران بتوانن  - س
چون کارفرماھا آنھا را بيرون ميکنند و سرمایه خود را یا از مملکت . ضرر خود کارگران تمام شود

   نظر شما در این باره چيست؟ .خارج ميکنند و یا در عرصه پر سودتری به کار مياندازند

ان . رفرما بدون نيروی کارکارگر وجود خارجی نداردکا. من با چنين تفکری موافق نيستم  -ج
دسته از کسانيکه این تفکر را دنبال می کنند و کارگران را از این تز می ترسانند یا خود کارفرما 

. ھستند و یا از دولت و کارفرما مزد می گيرند و این نظرات را در بين کارگران تبليغ می کنند
اما  . گزاری ميکند که سود بيشتری داشته باشد مایهکارفرما سرمایه اش را در جائی سر

در . انتقال سرمایه ھم محدودیتھای خود را دارد و کارفرما ھرجا برود به کارگر احتياج دارد
نان ، آب ، برق ، گاز و . نفت که باید توليد بشود. ھمانحال این جامعه به طریقی باید اداره شود

سئوال اینجاست این امکانات به دست چه کسی . وندکاالھای مایحتاج مردم باید توليد ش
توليد می شود؟ غير از کارگر؟ حتی اگر بخواھند موشک ھوا کنند و ناوشکن به دریا بياندازند تا 

که خود بزرگترین کارفرماست چند در صد از  دولت . ما را بترسانند به کارگر احتياج دارند
ی جامعه است و امکان  مسئول اداره ی که باشد اش را ميتواند بيرون ببرد؟ ھر دولت سرمایه

اش را کجا ميبرد؟  دار بخش خصوصی سرمایه حتی سرمایه. مانورش در این مورد زیاد نيست
. ھر کجا برود به نيروی کار احتياج دارد... دبی؟ آلمان ؟ انگليس ؟ عراق ؟ افغانستان ؟ و

به ھرحال ما تسليم این نظرات . سرمایه دار اگر مدتی کارش تعطيل شود دیوانه می شود
در ھر . نخواھيم شد و اگر زمانی سرمایه داران و دولت سود نخواستند ما ھم نان نمی خوریم

       .حال سرمایه داران زودتر از ما خواھند مرد

 یکی از مقامات گفته است که امسال حداقل دستمزد افزایش پيدا نکند و به جایش دولت - س
ھا نباید از  او گفته است ھزینه.  زندگی کارگر تامين گردد ایش ھزینهکمک خرجی بدھد تا افز

   نظر شما در این مورد چيست؟. جيب کارفرماھا پرداخت شود



دولت به عنوان خدمتگزار مردم باید کاری کند تا .  کارگران باید دستمزد کامل خود را بگيرند-ج
حرف این مقامات . به کارفرماھا کمک کند ميليون نفر از زیر خط فقر خارج شوند نه اینکه 47آن 

از ماليات ما محرومان جامعه پول  دولتی حرف امروز نيست چند سال است که به کارفرمایان 
پول ما آنقدر . بالعوض پرداخت می کنند تا شاید بتوانند کشور را از بحران اقتصادی نجات دھند 

اگر دولت، به عنوان . نور را بدھد زیاد است که ھر کسی بر سر قدرت باشد می تواند آن ما
متحمل ضرر نشوند می تواند از سود شرکتھا و  کارفرما، می خواھد سرمایه داران و کارفرما 

برای ما ھيچ تفاوتی ندارد که دستمزد ما از کجا . ھایش دستمزد کارگران را پرداخت کند پروژه
کارحانه ھا پرداخت   به صاحب دولت باید به جای اینکه پول بالعوض. تامين و ترميم ميشود

کند و وامھای داده شده را از آنان وصول نکند ، بياید این پولھای کالن را به صدوق بيمه بيکاری 
تقویت  تنھا راه نجات . بيمه بيکاری قرار دھند واریز کنند و کارگران بيکار را تحت پوشش 

نه اینکه از جيب ما . اخت شودصندوق بيمه بيکاری است و به کليه کارگران بيکار حقوق پرد
کارفرمایان را تقویت کنند تا با پولی که دولت در اختيار آنان قرار می دھند به عياشی و 

برای نمونه من . خوشگذرانی بپردازند، این در حالی است که ما محتاج به نان شب ھستيم
و با مزایا شاید  ھزار تومان دستمزد می گيرم 263 خودم یک نفر بازنشسته ھستم و در ماه 

 720اما وقتی یکی از پسرانم را برای یک ترم دانشگاه ثبت نام کردم .  ھزار تومان باشد 350
اگر .  تومان 240یعنی ھر ماه بدون ھزینه آیاب و ذھاب .  ماه3ھزار تومان از من گرفتند برای 

آیا .  نفره 6انواده  ھزار تومان برای یک خ110این مبلغ را از دستمزد بنده کسر کنيد می ماند 
   تومان زنده ماند ؟؟110می شود با این 

   فکر ميکنيد یک حداقل دستمزد عادالنه برای امسال چقدر باید باشد؟- س

در ضمن حساب و .  ھيچ دستمزدی عادالنه نيست، چون کارفرما بخشی از آنرا نميپردازد-ج
در ھمان قانون کار مصوب سال مثال . کتابی ھم نيست و قوانين خودشان را ھم اجرا نميکنند

 ، حرفی از اخراج کارگر وجود ندارد، اما 27 در ھيچ کدام از ماده ھای آن بجز تبصره ماده 1369
ما ھر روز شاھد اخراج صدھا نفر کارگر ھستيم ولی چند مدت است که مجلس شورای 

ن اختيار را دادند که ھر  کارفرمایان ای  قانون کار اضافه کرده و به21 را به ماده ز   بند اسالمی
در . زمان تشخيص دھند که کارگاه یا کارخانه آنان دچار بحران شده، کارگران خود را اخراج کنند 
. مورد ميزان تورم ھم گزارشات درست نيست و به ھمان اطالعات نادرست نيز عمل نميشود

عالم کند، می دانيد  ھر سال یک بار بيالن خود را ا در کشورما حسابدار یک شرکت نمی تواند
چرا؟ چون در کشور ما به جای اینکه ھر سال یک بار تورم اضافه شود، ھر روز افزایش تورم 

در . به این دليل نمی شود مشخص کرد که چقدر باید دستمزد افزایش داده شود . داریم
کشوری که قانون و مصوبات تصویب شده حاکم نباشد و ھر کسی برای خودش قانونی اتخاذ 

کسانی که می آیند و برای خودشان حساب و کتابی می کنند این . ند نمی شود حرفی زد ک
 من به آن اعتقاد ندارم و دوست ھم ندارم که کارگران را دنبال  .آب در ھاوان کوبيدن است

دستمزد کارگران را تورم بازار تعيين می کند نه کسی که حتی نمی داند . نخود سيا بفرستم
  . عنی چهخرید و بازار ی

آنانی که دستمزد کارگران را تعيين می کنند یا فرزند ندارند و یا اجاره نشين نيستند و یا از 
  .ھمه چيز بدون پرداخت مبلغی فرستاده می شود) منظور دولت است ( منزل پدری برایشان

 پس نتيجه خواھيم گفت این دستمزدی که از سوی شورای عالی کار تعيين می شود   -س 
   روز ھزینه خانواده کارگری را نمی دھد ؟10تی کفاف ح

ما . بمانيم نه اینکه زندگی کنيم اند تنھا زنده  ما مزدبگيران را مجبور کرده.  بلی نمی دھد–ج 
سرپرست خانواده ھا ھر روز ده ھا بار باید با ھمسر و فرزندان خود برای اینکه نمی توانيم 

طبقه " ھمين است که بزرگان طبقه کارگر گفتند . مھزینه آنھا را پرداخت کنيم درگير می شوی
کارگر در مبارزه ای که شروع کرده ھيچ چيزی را از دست نخواھد داد جز زنجيرھای دست و 

  " پایش 

ما کارگران و مزدیگيران باید برای یک زندگی انسانی مبارزه کنيم و به کسی یا کسانی متکی 
  .نباشيم جز نيروی خود 

   8/12/88شنبه مورخه 

  اعالم موجودیت شورای موقت کارگران مجتمع ھای پتروشيمی



    واقع در منطقه ویژه اقتصادی ماھشھر

( منطقه ویژه اقتصادی ماھشھر با احتساب دو مجتمع قدیمی ، پتروشيمی رازی و بندر امام 
 با شروع به ۴٠این منطقه از اواخر دھه .  مجتمع را شامل می شود ٢٠) ایران و ژاپن سابق

ار پتروشيمی رازی فعاليت صنعتی خود را آغاز کرده است و امروز قدیمی ترین منطقه ک
تا دو سال قبل ، تعداد کارگران شاغل در . صنعتی پتروشيمی در خاورميانه محسوب می شود 

 نفر بالغ ۵٠٠٠٠مجتمع ھای منطقه که به توليد رسيده و یا در حال ساخت بودند ، به بيش از 
 ٣٠٠٠٠پی بحران اقتصادی دوسال گذشته و اخراج ھای پشت سر ھم ، به می گردید که در 

 نفر ٢٠٠٠٠نفر تقليل یافته است و به معنی واقعی تر یعنی در طی دوسال گذشته در حدود 
اخراج کارگران به بھانه ھای مختلف صوزت . کارگر در این منطقه ، اخراج و از کار بيکار شده اند 

افتن دوره ساخت کارخانجات از طرف سرمایه داران و شرکت ھا گزفته که عمده آن پایان ی
اخراج ھا ، عمدتا با مقاومت ھای زیادی از سوی کارگران مواجه بوده است . مطرح شده است 

 ، این منطقه از مناطقی بود که فعالين ۵٧در دوران انقالب . و امروزه ھم ، ھمچنان ادامه دارد 
ن پروژه ای دست به ایجاد تشکلی برای متحد کردن کارگران کارگری ، با تشکيل شورای کارگرا

زده که این شورا سخنگوی کارگران بوده و نماینده خواست ھای برحق کارگران در انقالبی شد 
که اساسش کارگر بود و کارگر به عنوان ستون فقرات انقالب عليه رژیم شاه به حساب می 

بنابراین امروز ، . انيستند و یا بازنشست شده اند فعالين آن سال ھا امروز یا در ميان م. آمد 
اکثر فعالين کارگری ، فعالين جوانی ھستند که تجربه گذشته را ندارند و تاریخ آن دوره را از 

این فعالين به عنوان نماینده خواست ھای مختلف . فعالين باسابقه شنيده و آموخته اند 
 ، از جمله پرداخت حقوق معوقه و متحد کردن کارگران در دل مبارزه برای خواست ھای مختلف

کارگران برای مقابله با سياست ھای اخراج سازی سرمایه داران منطقه و دولت حامی آن ھا ، 
در ماه ھا و سال ھای گذشته ، بارھا این فعالين با دادن نامه حمایتی از . پرورش یافته اند 

  . ن را به نمایش گذاشته اند مبارزات کارگران سایر مناطق ایران ، اراده خودشا
امروز در دل شرایط جدید سياسی به وجود آمده در جامعه ایران، ما بخشی از این فعالين ، 

تصميم به تشکيل شورای موقت کارگران مجتمع ھای پتروشيمی ماھشھر گرفته و این شورا 
ه زیر را به عنوان را به عنوان تشکلی پایه ، برای متشکل نمودن کارگران منطقه اعالم و بياني

بيانيه شورا و خواست ھای کارگران این منطقه به اطالع عموم می رسانيم و از ھمه کارگران 
می خواھيم که در پخش و توزیع ھر چه بيشتر این بيانيه و خواست ھا در ميان کارگران ، 

ران نفره با این اميد که روزی با مجمع عمومی ھای صدھا و ھزا. خانواده ھا و مردم بکوشند 
در محيط ھای کارگری و محل ھای زندگی کارگران ، شاھد شکل گيری شوراھای علنی در 

 . قطعا آن روز دور نيست. منطقه باشيم 

 بيانيه شورای موقت کارگران مجتمع ھای پتروشيمی منطقه ویژه اقتصادی ماھشھر

رگران با مخاطرات  با توجه به شرایط حاد اقتصادی و سياسی موجود در ایران زندگی کا- ١
جدی روبرو شده و از آنجا که کارگر در ایران ھيچ گونه تشکلی برای طرح و دفاع از خواسته 

  : ھایش ندارد، لذا
ما کارگران خواھان حق ایجاد تشکل و داشتن چنين ظرفی برای طرح و دفاع از خواست ھای 

 در کارخانه و یا محل برحق ھر روزه مان ھستيم و این تشکل ھمانا، مجمع عمومی کارگران
مجمع عمومی کارگری، با توجه نياز کارگران برای دفاع از شرایط کار، . زندگی مان است

  . زندگی و معيشت می تواند و باید تشکيل شود
، توسط شورایی متشکل از ١٣٨٩ ما خواھان تعيين حداقل دستمزد کارگران برای سال -٢

ان تورم اقتصادی روز، و به ميزان حد اقل یکميليون نمایندگان کارگران و دولت و بر اساس ميز
در روزھای . تومان و با توجه به اعالم خط فقر از طرف مسئولين و ارگان ھای دولتی ھستيم

  .  این خواست را باید به نيروی متحد کارگران به کارفرمایان تحميل کرد١٣٨٨پایانی سال 
ری را نباید به دليل اعتصاب و اعتراض ھيچ کارگ.  اعتراض و اعتصاب حق کارگران است- ٣

در شرایطی که کارگران در گروه ھای ده ھا و صدھا نفره از محيط ھای . دستگير و زندانی کرد
کار اخراج می شوند، کارگر جز استفاده از ابزار اعتراض و اعتصاب چاره دیگری، برای دفاع از 

  . زندگی اش ندارد
ھم اینک ده ھا رھبر . ن سياسی و کارگران زندانی ھستيمما خواھان آزادی تمامی زندانيا - ۴

کارگری و از جمله منصور اصانلو و ابراھيم مددی اعضای ھيئت مدیره سندیکای کارگران 
شرکت واحد و علی نجاتی از اعضای ھيئت مدیره سندیکای کارگران ھفت تپه در زندان 

برای دفاع از حقوق کارگران مبارزه این کارگران . ھستند که باید بدون قيد و شرط آزاد شوند
ما ھمچنين خواھان . کرده اند و نباید به این دليل و ھر دليل مشابه دیگری در زندان بمانند

  .  ماھه گذشته ھستيم٨آزادی دستگيرشدگان اعتراضات 
  . ما خواھان پرداخت حقوق ھای معوقه کارگران شاغل در کارخانجات ھستيم - ۵
  . خراج کارگران از محيط ھای کار ھستيم ما خواھان توقف ا- ٦



 ما خواھان لغو مجازات اعدام و از جمله اعدام زندانيان سياسی مانند فرزاد کمانگر ، معلم - ٧
  . زندانی، ھستيم

با توجه به شرایط اقتصادی این منطقه و ثروت بی حد و حصری که از این منطقه به جيب 
ود، تحقق این خواست ھا و به ویژه حفظ کار و سرمایه داران ایران و جھان سرازیر می ش

تامين معيشت و زندگی کارگران کامال امری قابل تحقق بوده و بدین وسيله از مسئولين امر در 
 . منطقه خواسته می شود که به این خواست کارگران رسيذگی کرده و عملی نمایند

  شورای موقت کارگران منطقه ویژه اقتصادی پتروشيمی ماھشھر

٨/١٢/٨٨ 

  به کليه سازمان ھا، اتحادیه ھا و سندیکاھا و احزاب کارگری ایران و جھان: رونوشت

  کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری

 اخراج؛ عيدی احتمالی نوروزی به کارگران صنعت برق 

رئيس اتحاديه كاركنان آب و برق :  اسفند آمده است 9به نوشته ايران پرس نيوز در تاریخ 
ھای برق در آخرين روزھای سال جاری  يچ بعيد نيست كه كارگران شاغل در كارخانهھ: گفت

  . اخراج شوند
، عده 88ممكن است در آخرين روزھای باقيمانده از سال : نوروز بلوكات درگفتگو با ايلنا افزود

  . ھای اشتباه دولت شوند ای از كارگران صنعت برق كشور قربانی سياست
ھای اخير رئيس سنديكای كارفرمايان برق كشور كه احتمال اخراج بيش  وی با اشاره به گفته

اين اظھارت را بايد : ھای عضو اين سنديکا خبر داده بود؛ گفت از ھزار كارگر شاغل در كارخانه
  . ھشدار جدی برای امينت شغلی كارگران شاغل در صنعت برق تلقی كرد

تواند انگيره اين   در پرداخت مطالبات دولت ميصرفنظر از اينكه تاخير: اين فعال كارگری افزود
ھای برق  ھای غلط كارخانه پيش از اين نيز در پی واگذاري: اخراج احتمالی باشد؛ يادآور شد

  .  بود تعديل نيروی انسانی در مورد كارگران صنعت برق اجرا شده
  . جود آمده دانستو ھای برق تھران و ساخت نيرو را نتيجه وضع به وی اخراج كارگران كارخانه

به گفته بلوكات، كارخانه برق آونگان از كارخانه ھايی بود كه در زمان واگذراي، كارگرانش برای 
خريد آن اعالم امادگی كرده بودند اما اين كارخانه به دليل برخی مسائل به شخص ديگری 

  .واگذار و سرانجام به بحران فعلی دچار شد

 کند  نشين مي وزارت نيرو زنان کارمند را خانه

ستاد امور زنان و خانواده وزارت نيرو با :  اسفند آمده است 9به نوشته سایت کلمه در تاریخ 
ارائه طرحی که به تائيد رئيس دولت نيز رسيده است قصد دارد، زنان کارمند اين وزارتخانه را 

  . نشين کند تا آنان در خانه به کارھای اداری خود برسند خانه
ه، مجيد نامجو وزير نيرو، صبح امروز در دھمين گردھمايی مشاوران امور زنان به گزارش کلم

اشتغال در خانه بانوان ”وزارت نيرو، در شرکت مديريت منابع آب ايران، با استقبال از طرح 
برويم و طرح پيشنھادی “  مزدی- کار”به سمت “  مزدی-وقت ”بايد به جای : تاکيد کرد“ کارمند

خانواده وزارت نيرو به وزارت کار و امور اجتماعی در اين زمينه، در ھيات دولت ستاد امور زنان و 
  . مطرح شد و مورد تاکيد رييس دولت ھم قرار گرفت

ھايی از مصوبات دولت برای ارتقای جايگاه بانوان شاغل در جامعه و خانواده  نامجو به نمونه
 سال، افزايش مرخصی ٢٠کاھش سن بازنشستگی پيش از موعد به : اشاره کرد و گفت

  . زايمان به شش ماه و موارد ديگری از اين دست از جمله اقدامات يادشده ھستند
وی در ادامه به نقش بسيار مھم بانوان در دو زمينه اصالح الگوی مصرف و ھدفمند کردن 

وران ھای ما در وزارت نيرو، انتظار داريم که مشا به دليل ماموريت: ھا اشاره کرد و گفت يارانه
ھايشان قرار  خانه، عالوه بر زنان وزارت نيرو، کل جامعه را ھدف فعاليت امور زنان اين وزارت

  .بدھند

 دستگيری فعالين کارگری را محکوم می کنيم

  !کارگران، تشکل ھای کارگری، مردم شرافتمند



در روز گذشته . در روز ھای اخير دور تازه ای از دستگيری فعالين کارگری آغاز شده است
حالی که فقط چند ساعت از آزادی خسرو بوکانی در شھر نقده، گذشته بود که چھار نفر 
دیگر از اعضای کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری به نام ھای فتاح 

 حسين پيروتی وعيسی ابراھيم زاده فرزند  سليمانی، رحمان تنھا، رحمان ابراھيم زاده ،
  . در شھر اشنویه بازداشت شدندرحمان ابراھيم زاده

باید از مقام . فعاليت اعضای دستگير شده ی ما، تالش برای احقاق حق طبقه کارگر است
نامگذاری کرده اند، " عدالت " ھای امنيتی و قضایی و کسانی که اداره جامعه را بر مبنای 

ایت از کارگران پرسيد که آیا انعکاس شرایط نا مطلوب کار کارگران شھرداری اشنویه و حم
که در " منيره تقی زاده " و محکوم کردن مرگ دختران جوانی ھمچون " کيله شين " کارخانه 

نقده قربانی سنت ھای عقب افتاده می شوند، جرم است؟ دوستان دستگير شده ی ما، 
آنھا از مدافعان . ھيچ خطایی جز دفاع از مطالبات و حقوق کارگران از آنھا سر نزده است

ان نيشکر ھفت تپه و از مخالفين سر سخت شرایط نامساعد کار و زیست ھم طبقه کارگر
در شرایطی که سرمایه داران با در اختيار داشتن . ای ھای خود در سراسر ایران ھستند

ھمه ابزارھای قانونی و فرا قانونی حقوق کارگران را پایمال کرده، دستمزدشان را پرداخت 
رار داد سفيد امضا، ھر زمانی که اراده کنند، شرافت انسانی نمی کنند و با استفاده از ق

کارگر را لگد مال کرده و اخراجش می کنند، آیا اعضای ما این حق را ندارند که کارگران را با 
  حقوق خود و چگونگی دفاع از مطالبات شان را به آنھا بياموزند؟

ری، بار دیگر بازداشت ما اعضای کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگ
ھمچنين ضرب وشتم و . دوستان خود را در شھرھای اشنویه ونقده را محکوم می کنيم

تھدید منصور اسالو در زندان کرج را محکوم کرده و خواستار آزادی او و ابراھيم مددی، علی 
  .در بند ھستيم نجاتی، محمد اشرفی و ھمه فعالين کارگری 

   ایجاد تشکل ھای کارگریکميته ھماھنگی برای کمک به

  88 اسفند 9

انجام كار اضافى و مشاغل دوم يا سوم :كارگركارخانه صنايع فلزى
 براى تامين معاش 

يك كارگر صنعتى با بيان اينكه :   اسفند آمده است 9به نوشته خبرگزاری  ايلنا در تاریخ 
گر خيلى ا: ؛ گفت  زندگى را نداده است  ھيچگاه كفاف ھزينه88دستمزدھاى سال 

  . شانس باشيم بايد تمام حقوق ماھانه را بابت اجاره يا قسط خانه بپردازيم خوش
اى ندارند  كارگرانى مثل ما چاره: پروين محمدي، كارگركارخانه صنايع فلزى درگفتگو با ايلنا افزود

شان عالوه بر انجام كار  كه حتى در آستانه بازنشستگى براى تامين معاش خود و خانواده
  . بياورند افى به مشاغل دوم يا سوم نيز روياض

درخانواده بيشتر كارگران حداقل يك فرزند دانشجو وجود دارد گه باتوجه به : وى يادآور شد
 تحصيل در  ھاى دولتى سرپرست خانواده مجبور است تا ھزينه محدوديت فضا در آموزشگاه

  . مراكز دانشگاھى آزاد و غير انتفاعى را نيز پرداخت كند
ھاى خود  توان از اعضاى خانواده كارگران انتظار داشت كه خواسته اين كارگر با بيان اينكه نمي

وقتى كه فرزندانمان برخالف ما ھر : را تا سطح در آمد سرپرست خانواده پايين بياورند؛ گفت
كنند و تحت تاثير تبليغات آن قرار دارند چگونه  ساعت برنامه ھاى تلويزيونى را تماشا مي

  . ھاى آنھا پاسخ نگوييم توانيم به حداقل خواسته مي
نتيجه اين وضع حاشيه نشينى كارگران در مناطق محروم و دورافتاده شھرى : محمدى افزود

مان، سطح توقع خود را پايين  است؛ زيرا مجبوريم تا براى تامين حداقلى نيازھاى خانواده
  . بياوريم

است تا به جاى برنج و گوشت از   كارگر را مجبوركردهشرايط اقتصادى: اين كارگر صنعتى افزود
كند و به جاى اقامت در مناطق توسعه يافته و آباد شده شھرى به  بلغور و سويا استفاده

  . اى كه فاقد امكانات رفاھى و فرھنگى ھستند كوچ كند نواحى حاشيه
ده ھزينه حمل نقل شنويم كه قرار است از سال آين دركنار اين مسئله مي: محمدى تصريح كرد

  . با اتوبس و قطار شھرى افزايش يابد
شود كه ھيچگاه از افزايش واقعى دستمزد  اين افزايش ھزينه درحالى مطرح مي: وى گفت

  . كارگران صحبتى به ميان نيامده است

 كردند   شيرازمقابل وزارت صنايع تجمعITIكارگران



نتيجه ماندن  درپى بي: فند آمده است  اس10به نوشته خبرگزاری  ايلنا در تاریخ : ايلنا
كه در مقابل ) ITI(ھاى چند روزگذشته كارگران كارخانه صنايع مخابراتى راه دور ايران  تجمع

ساختمان استاندارى فارس برگزار شده بود، صبح امروز جمعى از كارگران اين كارخانه براى 
  . كردند واقع در تھران مراجعه ماه حقوق پرداخت نشده به وزارت صنايع و معادن 13پيگيرى 

: شمشيرى از اعضاى شوراى اسالمى كار صنايع مخابراتى راه دور ايران درگفتگو با ايلنا، گفت
ھاى صنفي،گروھى ازكارگران اين كارخانه روز گذشته شيراز  پاسخ ماندن خواسته به دنبال بي

ع و معادن مطالبات معوقه را به مقصد تھران ترك كردند تا با مراجعه حضورى به وزارت صناي
  . كنند خودرا پيگيري

اند تا مطالبات معوقه   به تھران آمدهITI كارگر 700 نفر به نمايندگى از200نزديك به : وى افزود
  . خود را پيگيرى كنند

ھاى خيريه  اين كارگر صنايع مخابراتى راه دور ايران با بيان اينكه ھزينه اين سفراز طريق كمك
 نفر به نمايندگى از كارگران به وزارت صنايع و معادن 5درحال حاضر :  افزودتامين شده است

 نفر از شب گذشته تاكنون درحرم بنيانگذارجمھورى اسالمى 200اند و مابقى  مراجعه كرده
  . اند كرده  زھرا اقامت ايران واقع در بھشت

كارگران واردكرده است، حقوقى لطمات زيادى را به خانواده   ماه بي13شمشيرى با بيان اينكه 
  . در آستانه شب عيدكارگران خواھان دريافت مطالبات معوقه خود ھستند: افزود

به دنبال مراجعه صبح امروزكارگران به وزارت صنايع، مسووالن اين وزارتخانه : وى افزود
  . اند اى را براى رسيدگى به وضع كارگران تشكيل داده جلسه

 200 به وزارت صنايع، تمامى itiجه بودن مراجعه امروز كارگران نتي درصورت بي: اين كارگرگفت
كارگر از فردا صبح براى پيگيرى مطالبات خود و ھمكارانشان به نھادھاى مسئوول درتھران 

  .مراجعه خواھندكرد

   از زبان کارگران ٨٩مزد پرونده دست

توقعمان را به : آورده است 88 اسفند 10به نوشته سایت ایران تریبون به نقل از ایلنا در تاریخ 
مزد پایين ما را واداشته تا برای پاسخ به نياز خانواده به جای برنج و : ایم اجبار پایين آورده

حی توسعه یافته شھری در مناطق گوشت از بلغور و سویا مصرف کنيم و به جای اقامت در نوا
 ھيچگاه ٨٨یک کارگر صنعتی با بيان اینکه دستمزدھای سال .دورافتاده و محروم ساکن شویم

شانس باشيم باید تمام حقوق  اگر خيلی خوش: ؛ گفت  زندگی را نداده است کفاف ھزینه
ایع فلزی درگفتگو با ماھانه را بابت اجاره یا قسط خانه بپردازیمپروین محمدی، کارگرکارخانه صن

ای ندارند که حتی در آستانه بازنشستگی برای تامين معاش  کارگرانی مثل ما چاره: ایلنا افزود
  .بياورند شان عالوه بر انجام کار اضافی به مشاغل دوم یا سوم نيز روی خود و خانواده
 گه باتوجه به درخانواده بيشتر کارگران حداقل یک فرزند دانشجو وجود دارد: وی یادآور شد

 تحصيل در  ھای دولتی سرپرست خانواده مجبور است تا ھزینه محدودیت فضا در آموزشگاه
توان از  مراکز دانشگاھی آزاد و غير انتفاعی را نيز پرداخت کنداین کارگر با بيان اینکه نمی

ھای خود را تا سطح در آمد سرپرست  اعضای خانواده کارگران انتظار داشت که خواسته
وقتی که فرزندانمان برخالف ما ھر ساعت برنامه ھای تلویزیونی : انواده پایين بياورند؛ گفتخ

ھای  توانيم به حداقل خواسته کنند و تحت تاثير تبليغات آن قرار دارند چگونه می را تماشا می
  .آنھا پاسخ نگویيم
رافتاده شھری نتيجه این وضع حاشيه نشينی کارگران در مناطق محروم و دو: محمدی افزود

مان، سطح توقع خود را پایين  است؛ زیرا مجبوریم تا برای تامين حداقلی نيازھای خانواده
  .بياوریم

است تا به جای برنج و گوشت از  شرایط اقتصادی کارگر را مجبورکرده: این کارگر صنعتی افزود
 شده شھری به کند و به جای اقامت در مناطق توسعه یافته و آباد بلغور و سویا استفاده

: ای که فاقد امکانات رفاھی و فرھنگی ھستند کوچ کندمحمدی تصریح کرد نواحی حاشيه
شنویم که قرار است از سال آینده ھزینه حمل نقل با اتوبس و قطار  درکنار این مسئله می

شود که ھيچگاه از افزایش  این افزایش ھزینه درحالی مطرح می: شھری افزایش یابدوی گفت
  . دستمزد کارگران صحبتی به ميان نيامده استواقعی 

   ما است٨ ما در گروی ٨ھميشه 
 ھزار تومان در ماه ھزینه دارد اما بيشتر کارگران ۶٠٠زندگی یک خانواده چھار نفره حداقل 

؛ دولت باید از کارگر نيز ھمانند کارمند حمایت   ھزار تومان درآمد دارند۴٠٠ماھانه کمتر از 
دولت در مسائل : کارگرشاغل درشرکت توليدی پالستيک شاھين، گفت یک.کند اقتصادی 

کندحسين خراج  دھد به کارگران توجه نمی اقتصادی آنگونه که به کارمندان اھميت می
 زندگی یک خانواده متوسط معادل  درحالی که ھزینه: وگو با خبرنگار ایلنا مدعی شد درگفت
شود، برای   ھزار تومان بيشتر نمی۴٠٠ کارگران از  ھزار تومان در ماه است، در آمد بيشتر۶٠٠

این وضع درحالی ادامه دارد که کارمندان : ھمين ھميشه ھشت ما گروی نه ما استوی افزود
: مند ھستندخراج گفت ھای اقتصادی دولت بھره در کنار دریافت ھمين حداقل حقوق از حمایت
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توان  ری و مشاغل دوم و سوم میآوردن کارگران شاغل و بازنشسته به اضافه کا از روی
دریافت که این گروه از جامعه برخالف قشر کارمند از قدرت اقتصادی کمتری برخوردار 

این کارگر گفت به عنوان مثال کارگران برخالف کارمندان از مزایای خدماتی چون سبد .ھستند
ت تایمن کننده و کاالی در ماه رمضان و سفرکارت محروم بوده اند و این درحالی است که دول

توان پذیرفت که وضع کارمندان  از آنجا که نمی: وی افزود.ارائه دھنده این خدمات بوده است
دولت از وضع کارگران بدتر است، کارگران حاضر ھستند تا برای کارفرمای دولتی کارکنندخراج 

کار  ، شورای عالی٨٩خواستار آن شد تا درکنار افزایش منطقی حداقل دستمزدھای سال 
  . بتواند دولت را مکلف کند تا از کارگران نيز مانند کارمندان دولت حمایت اقتصادی کند

  ھيچ پس اندازی نداریم
ھای اوليه من بيش از این مقدار است؛   ھزار تومان درآمد دارم اما ھزینه١٠از راه کارگری روزی 

 ماشين دوست و آشنا درآمدم آنقدر پایين است که برای گذران زندگی مجبورم شبھا ھم با
درآمدم آنقدر پایين است : اندازی ندارميک کارگر ساختمان گفت با این ھمه ھيچ پس. کارکنم

که برای گذران زندگی مجبورم شبھا ھم با ماشين دوست و آشنا کارکنمحسن غالمی کارگر 
گی خود  سالی است که برای گذران زند١٠: گوید ساختمان مقيم تھران در گفتگو با ایلنا، می

از شمال کشور به به تھران مھاجرت کرده ام و در این مدت از راه کارگری در ساختمانھای 
ھا آنقدر افزایش یافته است  ام اما در مدت اخير ھزینه خودم را تامين کرده درحال ساخت زندگی

ھا با ماشين دوست و آشنا مسافرکشی کنماین کارگر ساختمانی  ام شب که مجبور شده
ھای  شب مشغول کار ھستم اما درآمدم تنھا برای پرداخت ھزینه صبح و ھم با اینکه ھم: افزود

: اندازی داشته باشموی افزود کند؛ چنانچه ھنوز نتوانستم برای آیند خود پس روزانه کفایت می
ھر چند در کار ساختمان مزدکارگر براساس عواملی چون حجم و مدت انجام کار تعيين 

در : ورای عالی کار نيز تعيين دستمزدھا تاثير گذار استاین کارگر گفتشود اما مصوبه ش می
ھای   ھزار تومان درآمد دارم اما ھزینه١٠توانم بگویيم که از راه کارگری روزی  حال حاضر می

بدون شک با افزایش دستمزد سال تعيين شده در : اوليه من بيش از این مقدار استوی گفت
  .ت به افزایش مزد کارگران ساختمان خوش بين بودتوان نسب شورای عالی کار می

ادامه ي شرايط بغرنج و خطرناک زندان براي منصور اسالو را محکوم 
  مي کنيم

:  آمده است 89 اسفند 11به گزارش سایت شرکت واحد اتوسرانی تھران و حومه در تاریخ 
 ھيئت مديره طبق آخرين اخبار رسيده و ھمچنين به گزارش خانواده منصور اسالو رئيس

سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تھران و حومه که به داليل نامعلومي از چندي 
پيش به زندان رجائي شھر کرج منتقل شده است ، در شرايط بغرنج و خطرناکي محکوميت 

  .خود را در زندان فوق سر مي کند

جان وي داشته که با بر اساس ھمين اخبار ھفته پيش يکي از زندانيان سوء قصدي عليه 
تيزبيني و ھوشياري ديگر زندانيان و مداخله آنان فرد مذکور موفق به چنين اقدامي نشده 

   .است

تھديد منصور اسالو به ھمين جا ختم نشده و فرد مذکور به تھديدات خود عليه وي ادامه مي 
عه کارگري دھد و اين شرايط نگراني خانواده، اعضاي سنديکاي کارگران شرکت واحد، جام

  .را فراھم کرده است ايران 

سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه ضمن محکوم کردن اين گونه اعمال 
  .عليه زندانيان خواھان رسيدگي قانوني و محاکمه عامالن اين اتفاق مي باشد

در زندان  سال زندان است که ھم اکنون دوران محکوميت خود را 5منصور اسالو محکوم به 
رجائي شھر کرج که کمتر مسبوق به سابقه بوده است زندانيان عقيدتي در آنجا نگه 

  .شوند، طي مي کند داري

  سنديکاي کارگران شرکت واحد

   اتوبوسراني تھران و حومه

  1388اسفند 



 كردند  تامين اجتماعى تجمع  كاركنان سازمان

كاركنان ستاد مركزى سازمان تامين :  است  اسفند آمده11به نوشته خبرگزاری  ايلنا در تاریخ 
از تمامى كاركنان سازمان در  اجتماعى در اعتراض به پرداخت نشدن مزاياى خود به نمايندگي

  . كردند  اين سازمان تجمع سراسركشور در داخل
جمعيت حاضر در تجمع چند صد نفر بودند : جمعى از اين افراد درتماس با خبرنگار ايلنا افزودند

  . واستار دريافت حق و حقوق قانونى خود ھستندكه خ
 حضور على ذبيحي، مدير عامل سازمان تامين اجتماعى در ميان  آنان با اشاره به

به آقاى مديرعامل ھشدارداديم اگر تا چھارشنبه ھفته جارى حق : كنندگان اظھار داشتند تجمع
رفاه و تامين اجتماعى دست به و حقوق قانونى و مزاياى ما را پرداخت نكند در مقابل وزارت 

  . تجمع خواھيم زد
  پايان پيام 

  : كارتھران رييس كانون شوراھاي اسالمي
  دستمزد واقعي براي كارگران تعيين كنند

رييس ھيات مديره كانون ھماھنگي شوراھاي :  اسفند نوشت 11خبرگزاری ايلنا در تاریخ 
 10تورم : ي قابل اھميت دانست و گفتاسالمي كار استان تھران تعيين حداقل مزد را موضوع

  . دانيم  درصدي اعالم بانك مركزي را واقعي نمي12و 
خواھيم كه دستمزد واقعي براي  از دولت مي: وگو با خبرنگار ايلنا افزود ناصر برھاني در گفت
  . كارگران تعيين كنند

 به كيلويي  تومان گران شده است و1000در شرايطي كه قيمت مرغ در يك ھفته : وي گفت
  . كنند  تومان رسيده است، بايد از دولتمردان پرسيد كه چگونه نرخ تورم را محاسبه مي3300

تنھا : اين مقام كارگري با اعالم حمايت از الحاق سازمان تامين اجتماعي به وزارت رفاه گفت
  . گرايي وجود داشته باشد جانبه حرف ما اين است كه در اداره اين سازمان بايد سه

ترين تشكل  برھاني با بيان اينكه كانون ھماھنگي شوراھاي اسالمي كار استان تھران بزرگ
ايم كه وقتي را براي مالقات  از وزير رفاه و تامين اجتماعي خواسته: كارگري كشور است، گفت

  . ھاي كارگران را به گوش وي برسانيم حضوري اختصاص دھد تا صحبت
  پايان پيام

 کنند  ميوقتی فقر را سانسور 

اين روزھا رقابتی بين مسووالن و نھادھای مختلف :  اسفند نوشت 11خبرگزاری ايلنا در تاریخ 
مسووالن بانک . دولتی در اعالم کاھش نرخ تورم و افزايش سطح زندگی مردم آغاز شده است

کنند، مسووالن وزارت بازرگانی از   درصد در سطح کشور ارزيابی مي11مرکزی تورم را حدود 
دھند، فالن مقام مسوول يا غيرمسوول از  آمادگی کامل برای تامين ميوه عيد مردم خبر مي

دھد و اخباری از اين دست به کرات  گرانی قيمت گوشت مرغ به دليل تخلف يک فرد خبر مي
ھا درباره  وگو با رسانه جمھور کشور نيز در گفت نژاد، رئيس محمود احمدي. شود اعالم مي

: دم با توجه به آمار بانك مركزى و افزايش قيمت كاالى موردنظر مردم گفتوضعيت معيشت مر
شود و ممكن است كه يك   قلم كاالى مصرفى خانوار بررسى مي350شاخص تورم براساس "

كاال رشد منفى پيدا كرده يا كاالى ديگر رشد مثبت يابد، اما سبد كاالھا مھم است كه طبق 
 درصد است، در حالى كه 12 تورم تا پايان دى ماه امسال ھاى قبل متوسط ساالنه فرمول سال

 درصد است و اين به آن معناست كه قدرت خريد 20افزايش حقوق كارمندان و كارگران باالى 
اند و تحت پوشش  البته ممكن است براى افرادى كه درآمدى نداشته. مردم باال رفته است

  ".  رفته باشداند، قدرت خريد پايين نھادھاى حمايتى ھم نبوده
رسد آنچه دليل اصلی ادعاھايی مبنی بر کاھش نرخ تورم و  به گزارش ايلنا، به نظر مي

افزايش قدرت خريد مردم است، نبود شاخص و سنجه دقيق و محکمی برای ارزيابی ادعاھايی 
ھای برای دريافت  بندي با اين حال و در بحبوحه مطرح شدن خوشه. از اين دست است

ھای  بندي ھايی ادعا کردند که طبق خوشه ھا با انتشار گزارش بسياری از رسانهھا،  يارانه
ھر چند . کنند صورت گرفته از سوی دولت، درصد بسيار بااليی از مردم زير خط فقر زندگی مي

ھا بعدا حذف شد و ادعا شد که به تمامی افراد متقاضی يارانه پرداخت خواھد  بندي اين خوشه
 خود را ملزم ديد تا در مقام پاسخگويی به ابھامات درباره خط فقرھای اعالم شد، اما وزير رفاه

  . شده برآيد
صادق محصولی در اين باره ضمن تکرار ادعای مددي، وزير پيشين رفاه اعالم کرد که اساسا 

وی البته اعالم نکرد که . تاکنون کار کارشناسی دقيقی درباره خط فقر صورت نگرفته است
شود، در دستور کار دارد   سال است ديگر اعالم نمي4ررسی خط فقر را که قريب وزارت رفاه ب

يا خير، با اين حال ادعای وزير رفاه مبنی بر عدم انجام کار کارشناسی در زمينه خط فقر در 



ايران و نيز خط فقر يک دالری تعيين شده در سطح جھان، نشان داد که اساسا دولت ھمچنان 
کوبد و نظر کارشناسان  فايده بودن بررسی و اعالم خط فقر مي نی بر بيبر طبل ادعای خود مب

  . پذيرد مستقل را در اين زمينه نمي
ای تکراری بود، اما سخنان فرزين، معاون وزير اقتصاد و سخنگوی طرح  اين موضوع البته سوژه

ھد که د تحول اقتصادی مبنی بر لزوم عدم افزايش حقوق کارگران برای سال بعد، نشان مي
دولتمردان قصد دارند در خالء نبود شاخص دقيق و سنگ محکی به نام خط فقر در کشور، به 

  . بگير در کشور بپردازند ھای حقوق جلوگيری احتمالی از افزايش مزد کارگران و ساير گروه
  خط فقر براساس برآورد حداقل کالری مورد نياز فرد 

ل است که در آمريکا و بسياری از ساير کشورھای  سا30ھای وزير رفاه، بيش از  برخالف گفته
در اين . گيرند جھان از روش تعيين خط فقر براساس حداقل کالری مورد نياز ھر فرد بھره مي

ھا براساس اعالم کميته کارشناسان تغذيه در  روش که مقادير مورد نياز از ھر گروه از خوراکي
شود، قيمت   بھداشت جھاني، محاسبه ميسازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد و سازمان

اقالم فوق محاسبه شده و رقم به دست آمده، معادل خط گرسنگی در ھر نقطه محسوب 
  . شود مي

برای محاسبه نيازھای خوراکي، نخست بايد ميزان نياز فرد به مواد پروتئيني، چربی و 
دنياز ھر کس را برای مواد  درصد کالری مور30 تا 25به اين منظور . کربوھيدرات را تعيين کرد

ای   درصد را برای مواد قندی نشاسته60 تا 55 درصد را برای مواد پروتئينی و 15 تا 10چربي، 
 درصد کالری موردنياز 25 و 60، 15در تنظيم اين برنامه خوراکی به ترتيب . گيرند در نظر مي

 4 گرم پروتئين 1 کالري، 4قند  گرم 10برای مواد پروتئيني، کربوھيدرات و چربی بر مبنای اينکه 
  . شود کند، محاسبه مي  کالری ايجاد مي9 گرم چربی 1کالری و 

با اين حال، يکی از محققان کشور به نام پرند امامي، با توجه به قيمت باالی پروتئين در 
 شيوه ديگر برای تامين کالری مورد نياز بدن با روش کاستن از پروتئين در سبد غذايی 2کشور، 

  . کند  افزايش کربوھيدرات در اين سبد پيشنھاد ميو
در جدول ضميمه خبر مقدار مواد موردنياز بدن برای تامين سيری طبق استانداردھای 

ھای روز اين اقالم از سايت بانک مرکزی   شيوه ارائه شده حداقلی ارائه و قيمت2المللی و  بين
  . آورده شده است

  ) موجود استجدول ضميمه خبر در فھرست ضمايم (
شود که در روش استاندارد جھانی برای محاسبه خط فقر بر پايه پيشنھاد  مشاھده مي

 لایر 941 ھزار و 979 ميليون و 7انستيتو تغذيه، خط گرسنگی برای ھر فرد در سال برابر 
 5 لایر و 609 ھزار و 784 ميليون و 6در روش دوم و سوم نيز اين مقدار به ترتيب برابر . است
  .  لایر است396 ھزار و 920ليون و مي

  ھای بانک مرکزی  روش نخست محاسبه خط فقر مطلق؛ شاخص
ھاى ناخالص خانوار،  ، از كل ھزينه1387ھای بانک مرکزی برای سال  براساس نتايج بررسي

 درصد به پوشاک و 4.6 درصد به دخانيات، 0.4ھا،  ھا و آشاميدني  درصد به خوراکي23.8
 درصد به اثاث، لوازم و 5ھا،   به مسکن، آب، برق، گاز و ساير سوخت درصد33.1کفش، 

 درصد به ھزينه 11.6 درصد به ھزينه بھداشت و درمان، 4.5خدمات مورد استفاده در خانه، 
 درصد به 2.3 درصد به ھزينه تفريح و امور فرھنگي، 2.4 درصد به ارتباطات، 2.6حمل و نقل، 

 درصد به ھزينه کاالھا و خدمات 7.5نه رستوران و ھتل و  درصد به ھزي2.2ھزينه تحصيل، 
  . متفرقه اختصاص داشته است

ھا در سبد ھزينه خانوار و احتساب بعد  ھا و آشاميدني  درصدی خوراکي23.8با احتساب سھم 
شود که خط فقر در روش  ، اين نتيجه مستفاد مي) نفره4(يک خانوار متوسط شھری ايرانی 

 ھزار و 116 ميليون و 134برای ھر خانوار شھری ايرانی معادل ساالنه نخست و استاندارد 
اين رقم در روش دوم و .  لایر است387 ھزار و 176 ميليون و 11 لایر که معادل ماھانه 655

 لایر 871 ھزار و 291 ميليون و 8 و 253 ھزار و 502 ميليون و 9سوم به ترتيب معادل ماھانه 
  . خواھد بود

د که ارقام به دست آمده، تفاوت بسيار فاحشی با رقم تعيين شده برای شو مشاھده مي
  .  ھزار تومان دارد263 يعنی 1388حداقل دستمزد کارگران در سال 

  درصد خط فقر مطلق 40روش دوم محاسبه خط فقر مطلق؛ خط گرسنگی 
 40در روش دوم برای محاسبه خط فقر مطلق، خط گرسنگی طبق استانداردھای جھانی 

 الگوی محاسبه شده 3در اين روش و براساس . شود صد خط فقر مطلق در نظر گرفته ميدر
 و 840 ھزار و653 ميليون و 5 لایر، 950 ھزار و 649 ميليون و 6در جدول، ارقام ماھانه به ترتيب 

شود که در روش فوق نيز حداقل  مالحظه مي.  لایر خواھد شد663 ھزار و933 ميليون و 4
  . ن تفاوت بسيار فاحشی با ارقام به دست آمده برای خط فقر مطلق دارددستمزد کارگرا

  ھا جايگزين افزايش دستمزد  يارانه
ھای  بگيران مدعی ھستند که يارانه بسياری از مدافعان نظريه انجماد دستمزد کارگران و حقوق

ستمزد ًنقدی که احتماال در سال آينده به کارگران پرداخت خواھد شد، به جای افزايش د
حال اگر قرار است دولت با حربه نقدی . کارگران جبران کاھش قدرت خريد آنھا را خواھد کرد

ھا فاصله مزدی کارگران را جبران کند، و فاصله خط فقر مطلق با حداقل دستمزد کارگران  يارانه



ن تري را پوشش دھد، در صورتيکه در ھر دو روش اول و دوم، الگوی سوم تغذيه؛ يعنی کم خرج
الگو را مدنظر قرار داد، اين نتيجه مستفاد خواھد شد که در روش اول، دولت بايد ماھانه به ھر 

 لایر يا به ھر عضو اين خانواده بايد 871 ھزار و 656 ميليون و 5خانوار کارگری رقمی حدود 
ر در روش دوم نيز دولت بايد ماھانه به ھ.  تومان پرداخت کند421 ھزار و 141ماھانه حدود 

 لایر يا به تعبيری به ھر عضو خانوارھای 663 ھزار و 298 ميليون و 2خانوار کارگری رقمی حدود 
  .  تومان پرداخت کند446 ھزار و 57کارگری ماھانه حدود 

اين در حالی است که تورم سال آينده که نخستين سال اجرای طرح ھدفمند کردن 
تورمی که منابع رسمی از وزارت بازرگانی ھاست، در اين ارقام گنجانده نشده است،  يارانه

 درصد برای آن 56 تا 19ھای مجلس شورای اسالمی ارقامی بين  گرفته تا مرکز پژوھش
  . اند بينی کرده پيش

ھای فوق، ھر چند درصدی خطا در بطن خود به ھمراه  بديھی است محاسبه خط فقر از راه
بگير با خط فقر  ھای حقوق ی گروهخواھد داشت، اما واقعيت اين است که فاصله دستمزد

 ھزار تومان بايد به 300 تا 200ای است که برای جبران آن ماھانه حداقل  مطلق به اندازه
ھای کارگری پرداخت شود، امری که با توجه به ارقام اعالمی از سوی منابع متعدد  خانواده

  . رسد دولتي، بسيار بعيد به نظر مي
اعالم . ھاست فقر ھمسايه ديوار به ديوار بسياری از خانوادهفراموش نشود که در حال حاضر 

 درصدی زمانی برای افزايش دستمزد کارگران و ساير حقوق بگيران و اقشار 12 تا 11نرخ تورم 
. ھای زندگی محروم نبودند ضعيف جامعه محلی از اعراب داشت که اين قشر عظيم، از حداقل

نون اساسی و قانون کار که در آنھا بر حق مردم مبنی ھای متبلور در قا رسد آرمان به نظر مي
بر داشتن يک زندگی آبرومند تاکيد شده است، با مخفی شدن خط فقر از سوی مراجع، 

  .قابليت اجرا و عملياتی شدن نخواھد يافت

 كارگران نساجى قائمشھر در مقابل فرمانداری تجمع کردند 

كارگران نساجى مازندران به دليل عدم : است  آمده 89 اسفند 11اریخ ت در ايلنابه گزارش 
 ماه حقوق معوقه خود و بالتكليفى صبح امروز از مسير كارخانه جاده نظامى 5دريافت 

به گزارش ايلنا، كارگران ديگری ھم . قائمشھر به سمت فرماندارى قائمشھر به حركت درآمدند
  .در اين مسير در حال اضافه شدن به اين جمع ھستند

   تجمع کارگران شرکت ميالد:اسفند11
 نفر از کارگران 70صبح روز دوشنبه ده اسفند : شورای موقت کارگران ذوب آھن اصفھان

شرکت ميالد از توابع مجتمع صنايع قائم رضا به دفتر اين مجتمع واقع در سه راه توحيد شھر 
رگران به پيش از رسيدن کا. اصفھان مراجعه کردند و خواستار پاسخگويی مديران آن شدند

 مامور نيروی انتظامی و تعدادی لباس شخصی در ورودی شرکت مستقر شده 4دفتر شرکت 
  . بودند

کارگران نخست به دفتر دادخواه مديرعامل قائم رضا مراجعه کردند که وی را در محل کارش 
سپس آقايان طاھرفر عضو ھيات مديره و سھراب نژاد معاون اجرايی به گفتگو با .نيافتند
  ران پرداختند که موفق به اقناع آنان نشدند کارگ

در اين ميان ابکا عضو ديگر ھيات مديره و مديرعامل ذوب آھن اصفھان در دولت اصالحات از راه 
اشاره کارگران به تخلفات ابکا در .رسيد که کارگران با فرياد دزد آمد دزد آمد از او استقبال کردند

يش از ده مورد در ديوان عدالت اداری محکوم شناخته دوران مديريت در ذوب آھن بود که در ب
  . شد ولی به داليل سياسی رسيدگی کاملی به پرونده صورت نگرفت

کارگران پس از بی نتيجه ماندن مذاکرات از دفتر شرکت خارج شده و وارد خيابان شدند و به 
ود را با آنان مطرح گفتگو با عابران پياده و سرنشينان خودروھای عبوری پرداختند و مشکالت خ

در اين ميان پليس به ھمراه حراست قائم رضا بارھا از کارگران خواھش کردند که به . کردند
داخل ساختمان برگردند و اعتراضات شان را در آنجا ادامه دھند که با امتناع کارگران روبرو 

  . شدند
 ميليون تومان علی 100 در نھايت حراست قائم رضا به آنان قول داد که در طی چند روز آينده

الحساب به شرکت ميالد داده خواھد شد تا مطالبات کارگران را پرداخت کند و مابقی بدھی 
الزم به توضيح . شرکت به کارگران از محل فروش وسايل وضايعات شرکت تامين خواھد شد

 است که حرکت کارگران شرکت ميالد تحت تاثير تجمع روز شنبه کارگران شرکت متک صورت
گرفت و خود اين کارگران در طی تجمع شان بارھا اين موضوع را بيان کرده و از ھمکاران شان 

  . در شرکت متک ستايش نمودند
شرکت ميالد در شھرک صنعتی فوالد در شھرستان لنجان واقع است و در زمينه طراحی و 

ردادی را  کارگر قرا120اين شرکت در پی ورشکستگی .ساخت سازه ھای فلزی فعاليت دارد
  .  کارگر رسمی خود می باشد80اخراج کرده و درصدد بازخريد 

کارگران رسمی اعالم کرده اند تا زمانی که تمام مطالبات شان را دريافت نکنند در محل 



کارگران رسمی و . کارشان حاضر خواھند شد ولی از کار کردن خودداری خواھند نمود
نگرفته اند و شرکت در حالی به دنبال بازخريد  ماه است که حقوق 7قراردادی شرکت ميالد 

  .کارگران رسمی است که پولی برای پرداخت به آنان ندارد

  ٨٩ ھزار تومان يارانه، سھم ماھانه ھر ايرانی در سال ١۶

 ھزار ميليارد ٢٠با تصويب رقم درآمد :  اسفند آمده است 11به نوشته سایت کلمه در تاریخ 
 در صورتی ٨٩ در تلفيق، سھم ھر ايرانی از يارانه نقدی در سال تومانی ھدفمندی يارانه ھا

 تومان در ماه می ۶٠٠ ھزار و ١۶ ميليون متقاضی تقسيم شود، ۶٠که به طور مساوی بين 
  . شود

به گزارش فارس، کميسيون تلفيق در حالی صبح امروز رقم پيشنھادی دولت برای آزادسازی 
 ھزار ميليارد تومان موافقت کرد که ٢٠ نپذيرفت و با ٨٩ سال  ھزار ميليارد تومان يارانه را در۴٠

 درصد درآمد ھدفمند سازی يارانه ۵٠با محاسبات ساده رياضی در می يابيم، اگر طبق قانون 
 ميليون نفری که فرم اطالعات اقتصادی خانوار را پر کردند و متقاضی ۶٠ھا به صورت نقدی بين 

 تومان ۶٠٠ ھزار و ١۶ی تقسيم شود، به ھر نفر در ھر ماه دريافت يارانه ھستند به طور مساو
  . خواھد رسيد

اين در حالی است که طبق گزارش مرکز پژوھشھای مجلس، تورم ناشی از آزاد سازی اين 
 درصد خواھد بود و بايد ديد که اين رقم يارانه نقدی با ٣٧ميزان يارانه در سال آينده بيش از 

خواھد داشت، آيا کفاف ھزينه ھای اجرای اين طرح از جمله توجه به تورمی که به دنبال 
افزايش قيمت حاملھای انرژی را می دھد يا خير و قشر آسيب پذير جامعه توان جبران افزايش 

  . ھزينه ھای ناشی از تورم را با اين ميزان يارانه نقدی خواھند داشت
 افزايش رقم پرداختی يارانه نقدی  ھزار ميليارد تومان،۴٠يکی از داليل دولت در پيشنھاد رقم 

در حد کفاف ھزينه ھا بود که البته بايد با در نظر گرفتن تورم ناشی از آن نظر مخالفان اين 
  . پيشنھاد را ھم در نظر گرفت

کميسيون تلفيق در حالی نظر دولت را امروز رد کرد که اين مصوبه برای نھايی شدن بايد در 
  . و احتمال تغيير مصوبه تلفيق در صحن وجود داردصحن مجلس به رای گذاشته شود 

 ھزار ميليارد تومانی ھدفمندکردن يارانه ھا از سوی ۴٠اين کميسيون در حالی پيشنھاد درآمد 
دولت را رد کرده است که ميرتاج الدينی معاون پارلمانی رئيس دولت پيشتر از عدم امکان 

ده بود، البته وی امروز در جلسه کميسيون اجرای اين طرح در صورت رد پيشنھاد دولت خبر دا
  .تلفيق نقل اين اظھارات را تکذيب کرد و گفت که مدعی عدم اجرا نشده است

  از زبان كارگران 89پرونده دستمزد 

به گفته يك راننده اتوبوس شھرى در اصفھان براى :  اسفند نوشت 11به گزارش ايلنا در تاریخ 
  . كم يك ميليون تومان درآمد داشت اقلى بايد ماھانه دستگذران يك زندگى آبرومندانه و حد
 سال سابقه 18با : ھاى شھرى اصفھان درگفتگو با ايلنا، گفت ابوالفضل طاھري، راننده اتوبوس

 ھزار تومان است و اين درحالى است كه با اين 500 تا 400كارى درآمد خالص دريافتى من بين 
  . آموز را ھم پرداخت كنم ه و فرزند دانشجو و دانشپول بايد ھزينه يك خانواده چھار نفر

است و به ھمين دليل  كرده  كار دوم را براى من غير ممكن شرايط كار امكان يافتن: وى گفت
ام ساكن  ھاى خانه پدري ام در يكى از اتاق  سال پيش تاكنون به ھمراه اعضاى خانواده20از

  . ھستم
ھاى مربوط به قسط وام و مخارج خوراك و لباس  زينهھ: ھاى شھرى افزود اين راننده اتوبوس
  . دھد كه بتوان براى خريد خانه يا زمين پس انداز داشته باشم اين اجازه را نمي

 10به گفته اين كارگر درحالى كه متوسط مزد پايه يك راننده اتوبوس در شھر اصفھان روزانه 
 ھزار تومان در ماه 150ن شھر بالغ بر ھزار تومان است؛ ھزينه كرايه يك خانه آبرومند در ھمي

  . است
اى شھر در ھزينه  اگر كسى بخواھد با انتقال محل سكونت خود به مناطق حاشيه: وى افزود

جويى شده بابت رفت و آمد تا محل كار  جويى كند بايد حداقل معادل پول صرفه مسكن صرفه
  . ھزينه كند
 كار نيز براى كارگران اتوبسرانى شھر حتى اگر طرح طبقه بندى مشاغل و سختى: وى گفت

  . شود اصفھان بطور بروز شده اجرا شود بازھم مخارج زندگى آنھا به راحتى تامين نمي
رسد اما اين  نظر مي ھرچند درشرايط فعلى تصورش ھم براى كارگر بعيد به: طاھرى گفت

: وى گفت. ينه داردروزھا در اصفھان يك زندگى معمولى و آبرومند حدود يك ميليون تومان ھز
   دخل و خرجم با ھم برابر نشده است88ھاى سال  درھيچ كدام از ماه

 سرگردانی ميان آمارھای بيکاری :بيکاری در ايران 



دامنه اختالف درباره اعالم نرخ بيکاری در ايران با :  اسفند نوشت 11سایت مردمک در تاریخ 
  . تر شد  گستردهھای صنفي، ارائه گزارشی از کميته دفاع از انجمن

،  گويد که جمعيت فعال غيررسمي ھای صنفی کارگری مي يک عضو کميته دفاع از انجمن
  .  ميليون نفر است٧.۵ تا ۶ھای کاذب و دستفروشی در ايران بين  شغل

کند  ھای شغلی رسمی را بررسی مي اسمايلي، مرکز آمار ايران تنھا گروه به گفته حميد حاج
  . کند با واقعيت جامعه تفاوت زيادی دارد و آماری که اعالم مي

  . دربرآورد مرکز آمار تغيير اساسی کرد» فرد بيکار«از چند سال پيش، تعريف 
بر اساس تعريف مرکز آمار، فردی که يک يا دو ساعت در ھفته کار کند، شاغل شمرده 

  . شود مي
يکاری واقعی تفاوت زيادی به ھمين دليل است که آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ايران با نرخ ب

  . دارد
  آمار رسمی بيکاری 

 درصد اعالم کردند ١١.٣بھمن ماه امسال، مراکز رسمی آمار ايران، نرخ بيکاری در فصل پاييز را 
  .  درصد افزايش يافته است١.٨که نسبت به مدت مشابه قبل، 

 درصد ۴۵ر ، ھا و مراکز آموزش عالی کشو آموختگان دانشگاه براساس ھمين آمار، دانش
  . دھند بيکاران را تشکيل مي

ھای کاذب مانند  ی از بيکاران ايران به دليل روی آوردن به شغل از سوی ديگر، بخش بزرگ
  . کارگری فصلي، ساختمانی و روزمزد و ھمچنين فروشندگي، در آمارھای رسمی جايی ندارند

 افزايش بيکاری در مقاطع مختلف در ايران به دليل فراھم نبودن شرايط کاريابی برای جوانان و
کند  ھای کاذب ديگر رشد مي سال مانند تعطيالت و به ويژه نوروز، پديده دستفروشی و شغل

  . که خارج از چارچوب بازار کار است
  چه نھادی مسوول کودکان کار است 

 دھند که آمار دقيقی از ھای کاذب در ايران را تشکيل مي بخش مھمی از شغل» کودکان کار«
 ھزار کودک کار در تھران را ٢٠شمار آنھا در دست نيست، اما آمار غيررسمی وجود بيش از 

  . کند تاييد مي
اين قانون ھمچنين .  سال ممنوع است١۵براساس قانون کار ايران، به کار گماردن کودکان زير 

  . بينی کرده است  ساله نيز شرايط خاصی را پيش١٨ تا ١۵برای کار کودکان 
 ١٨ تا ١۵ديدگان اجتماعی بھزيستی گفته بود که کودکان  ش مديرکل امور آسيبچندی پي

سال به کارگران نوجوان گفته می شود و به ادعای او کار اين دسته از کودکان پذيرفته شده 
  . است

کودک کار «شوند را   سالگی به کار گمارده مي١٨سازمان جھانی کار، افرادی را که زير سن 
  . خواند مي
ن مشخص نيست چه نھادی در ايران مسئوليت اجرای کنوانسيون جھانی در ممنوعيت اکنو

  .کند کار کودکان را پذيرفته و آن را اجرا مي

 بازداشت خودسرانه فعالين كارگري در اشنويه
رسيده  طبق خبرھاي:  آمده است 88 اسفند 11به گزارش خبرنگار آژانس ايران خبردر تاریخ 

اعضای کميته  به و دوشنبه ھفته جاري تعدادي از فعالين كارگري و از،روزھاي شنبه ، يك شن
اشنویه  ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری توسط مامورین اداره اطالعات

 . بازداشت شدند
-4.  عيسی ابراھيم زاده - 3رحمان تنھا  -2 رحمان ابراھيم زاده -1باز داشت شدگان عبارتند از 

   حسين پيروتي-5فتاح سليماني 

  تجمع کارگران چينی البرز و بستن جاده

  ماه حقوق و مزایای خود9جمعی از کارگران شرکت چينی البرز در اعتراض به پرداخت نشدن 
 .تجمع کردند

نفر بود با تجمع در یکی از  350به گزارش پایگاه خبری سفير، تعداد تجمعکنندگان که نزدیک به 
بيش از یکساعت مسدود   شھرک صنعتی البرز را به مدتبلوارھای اصلی جاده قزویت به

 .کردند
شده به آنان در ماھھای گذشته از  این کارگران به شدت نسبت به وعده و وعيدھای داده

 .سوی مسئوالن اعتراض کردند
  ٨٨اسفند  ١١سه شنبه، 

 پيک ایران:منبع 



  و پيشنھاد تعيين حداقل دستمزد کارگران"خانه کارگر”
  ھنگی برای ایجاد تشکل کارگری کميته ھما

در زمان ھای قدیم حاکم خودکامه و جباری زندگی می کرده که چنان بالیی بر سر  می گویند
   مردم  ایجاد کرده بود که آورده بود و چنان فضایی از فشار اقتصادی و بگير و ببند و بکش مردم

خدمت کنند و  وانند به حکومت در صف می ایستادند تا تازه بت باید ساعت ھا و چه بسا روزھا
البته اکثر این فلک  !!مثال باج و خراج خود را تحویل ماموران این حاکم مستبد و خونخوار دھند

می کردند و  زدگان درصف ایستاده ضمن تحمل این وضعيت خفت بار به آن اعتراض ھم
که گرفتن باج و خراج  اما در ميان صف کسانی ھم بودند که از این. خواھان پایان دادن آن بودند

پيشنھاد می کردند که برای  به سرعت و به خوبی پيش نمی رود ناراحت بودند و به حکومت
بتواند باج و خراج را جمع آوری  کاستن از طول صف ھا تعداد مامورانش را بيشتر کند تا بھتر

 !!کند
ران برای سال جمھوری اسالمی در مورد تعيين حداقل دستمزد کارگ» خانه کارگر» پيشنھاد
فالکت و سيه روزی و فشار کمرشکن جھنم . جمله این گونه پيشنھاد ھا است آینده از

 کارگران را به چنان حدی از مظلوميت و استيصال کشانده است که  ایران سرمایه داری
بر بستر درماندگی خفت بار طبقه کارگر و درواقع » خانه کارگر«مستقر در  مزدوران ضدکارگر

در پيشگاه سرمایه به دولت سرمایه داری پيشنھاد می کنند که حداقل   رقصیبرای خوش
طوری تعيين کند که کارگران فقط و فقط بتوانند زنده بمانند تا ھمچون  دستمزد کارگران را

ھميشه و الی االبد مثل چھارپایان بارکش برای سرمایه داران کارکنند و دم  سابق و برای
 پس از» خانه کارگر«اویه و دقيقا با این ھدف است که کميته دستمزد درست از این ز .برنياورند

 جلسات متعدد بحث و بررسی طی نامه ای سرگشاده پيشنھاد خود را برای حداقل دستمزد
 .است کارگران در سال آینده به شورای عالی کار و مسئوالن کشور اعالم کرده

 سالمی دو شاخص را برای تعيين حداقل قانون کار جمھوری ا41بر اساس ماده » کارگر خانه»
 تورم اعالم شده از سوی بانک مرکزی و تامين حداقل: دستمزد کارگران در نظر گرفته است 

داده  خانه کارگر در نامه خود به مسئوالن کشور توضيح.  نفری4نيازھای زندگی یک خانواده 
کامال  رد تامين یک زندگیاست که تا چه حد تالش کرده است حداقل تمام حداقل ھا را در مو

سبد خوراکی ھا از  در تعيين اقالم تعيين کننده"از این رو . حداقلی برای کارگران در نظر بگيرد
رفاه تایيد شده استفاده   نفره که توسط وزارت4جدول حداقل کالری مورد نياز برای یک خانواده 

ھرداری که حداقل قيمت ھای ش  از ميادین تره بار88کرده و قيمت اقالم در پایان دی ماه 
 ".نظر قرار داده شود مصوب می باشد گرفته شده و سعی شده که قيمت ھای حداقلی در

سال    6 تا 2 نفره مورد نظر شامل پدر و مادر و کودکانی است که سن آن ھا بين 4خانواده  "
و خرج   رود که فرزند کارگر مدرسه یا دانشگاه نمی  یعنی فرض خانه کارگر این است ."است

آموزشی  تحصيل ندارد واین خود به معنی پيش فرض گرفتن محروميت از تحصيل و امکانات
 2000یک روز  کالری مورد نياز والدین در. "برای فرزندان کارگران در این محاسبه دستمزد است

 معموال برای کسانی این مقدار کالری."  کالری در نظر گرفته شده است1800کالری و کودکان 
می خواھند رژیم بگيرند  در نظر گرفته می شود که کمترین فعاليت را در طول روز می کنند یا

ساعت کار سخت و طاقت  16 تا 12تا الغر شوند نه برای کارگری که از صبح تا شب حداقل 
 .فرسا می کند

  از نظرمقدمات، خانه کارگر برای تعيين دستمزد کارگران و جایگاه خانواده ھای کارگری با این
کارگران   اما نه برای این که بگوید دستمزد. رفاه اجتماعی، یکراست سراغ خط فقر می رود

را توليد می  باید در حدی باشد که که کارگران و خانواده ھای کارگری، که تمام ثروت جامعه
ن فقير تا چه حد می توا کنند، در رفاه و آسایش زندگی کنند، بلکه از این رو که بگوید کارگر را

 و برای سرمایه داران مفت  کند به طوری که فقط از گرسنگی نميرد تا بتواند کار Tنگه داشت
 .و بيشتر و بازھم بيشتر توليد کند خوری که خانه کارگر از آن ھا دفاع می کند ثروت بيشتر

 که  خط فقر را معرفی و بررسی می کند تا کارگر را3اساس، خانه کارگر در نامه خود  بر این 
 ھر صورت باید در فقر زندگی کند در جایی قرار دھد که به نظر خانه کارگر برای حفظ این در

 : این سه خط فقر از نظر خانه کارگر چنين است. نظام بردگی مزدی بھترین جای ممکن است
فقر شدید یا خط گرسنگی مجموع درآمدی است که باید توسط خانوار ھزینه شود تا  خط -1 "
 .نواده از خطر سوء تغذیه دور شوند و حداقل کاالی مورد نياز را برای حيات کسب کنندخا افراد

 .است  ریال149667 0خط فقر شدید یا گرسنگی به دست آمده در این گزارش
 درصد خط فقر مطلق را به خود 40اساس مستندات مراجع رسمی خط گرسنگی تقریبا  بر -2

 ریال ميزان خط فقر مطلقی است که 3741675به عبارت دیگر، عدد . دھد اختصاص می
نيازھای یک خانواده برای تضمين سالمت غذا و نيازھای اجتماعی در سال  دربرگيرنده حداقل

 .است 88
 البته این رقم ميانگين کشوری است، ولی. مذکورخط فقر مطلق رابه ما معرفی می کند عدد

 درصد به لحاظ افزایش 20 سقف ھمواره تھران وشھرھای بزرگ به عنوان کالن شھرھا تا
 لذا این سبد برای. بيشتر خواھد بود...ھزینه ھا مثل ھزینه مسکن، ایاب و ذھاب و  برخی



 . ریال است4166010شھرھای بزرگ 
درنظر )  ریال8687500 (1387متوسط خانوار شھری بر اساس تعدیل نرخ تورم سال  درآمد -3

 درصد ميانگين درآمد شھری 66 تا 50قر نسبی با توجه به این که خط ف. است گرفته شده
لذا به نظر می رسد .  است88 در سال 5733750 ریال تا 4343750فقرنسبی بين  است، خط
   ریال تا3741675شورای عالی کاربر اساس اطالعات موجود باید بتواند عددی بين  مصوبات

 حداقل فقر نسبی را درریال را پوشش دھد، یعنی عددی که حداقل فقر مطلق تا  4343750
  .برگيرد

 مذکور فارغ از اتفاقاتی است که در سال آینده به دنبال اجرای قانون ھدفمند کردن محاسبات
 ".یارانه ھا و آزاد سازی قيمت ھا اتفاق خواھد افتاد

خانه کارگر برای دستمزد کارگران » سخاوتمندانه«ھمان طور که می بينيم، پيشنھاد  بنابراین،
البته ھمان طور که . ست از نگه داشتن کارگران و خانواده ھای کارگری در فقر مطلق ا عبارت

 بلکه می گوید. پایين خواھيم دید خانه کارگر در واقع رقم مشخصی را پيشنھاد نمی کند در
 حد اقل دستمزد طوری در نطر گرفته شود که با بن کارگری و کمک ھزینه مسکن در نھایت به

 و در واقع طبق محاسبات خودش برای کارگرانی که.  تومان نزدیک شود 374000رقم تقریبی 
خانه ضدکارگر تمام . در شھرھای بزرگ زندگی می کنند ھمين ھم زیر خط فقر مطلق است

  کارگرچه قدر باید مزد بگيرد که فقط از گرسنگی محاسبات را انجام داده تا نشان دھد این
توليد کند و بر  اشد تا بتواند برای سرمایه دار کار کند، سودنميرد و آن قدر جان در بدن داشته ب

دار صاحب کار باید  اما طبق ھمين محاسبه خانه کارگر، سرمایه. کوه ثروت ھای او بيفزاید
سرمایه داری که ھمين   برای  .حداقل ماھی صد ھزار تومان به دستمزد کارگر اضافه کند

کند، پرداخت این  اندازد و پرداخت نمیدستمزد فعلی کارگر را ھم ماه ھا عقب می 
خانه کارگر ھمه جوره منافع  .اما سرمایه داران نباید نگران باشند. صدھزارتومان فا جعه است 

است که مبادا این صد ھزار تومان بر روی  داران را در نظر گرفته و فکر اینجا را ھم کرده سرمایه
 و مانند آن ھا در  دی مثل افزایش حق سنواتمز پایه حقوق کارگر برود و به قول خودش اثرات

زیر را مطرح می کند برای آن که حداقل ممکن به  بنابراین، پيشنھادات. پی داشته باشد
افزایش حقوق اثرات مزدی کمتری برای سرمایه داران  حقوق ثابت کارگران اضافه شود و این

 : داشته باشد
  ریال نزدیک3740000سکن تا به رقم تقریبی حداقل دستمزد به عالوه کمک ھزینه بن و م -1"
 .شود

افزایش کمک ھزینه مسکن و بن کارگری ھمزمان بدون آن که اثرات مزدی داشته باشد،  -2
عالی  البته تشخيص آن بر عھده شورای. تواند به ميزان مؤثر در درآمد کارگران تأثير بگذارد می

 .کار است
 مزد روزانه به عنوان جبران یک سال سابقه را می  درصد5/2پایه سنوات به مأخذ  ميزان -3

 ".دستمزد کارگران سابقه دار اضافه کرد توان به
 شورای عالی کار بتواند مزد"کارگر در پایان نامه خود اظھار اميدواری کرده است که  خانه

  ".واقعی کارگر را که در برگيرنده عدالت اقتصادی و اجتماعی است به تصویب برساند
 که از نظر این خانه ضدکارگر عدالت اجتماعی و اقتصادی عبارت است از نگه داشتن نيممی بي

 عدالت اجتماعی و اقتصادی این است که یک اقليت سرمایه دار در. کارگران در فقر مطلق
لذت ھا  بھترین شرایط و با بھترین و مدرن ترین امکانات زندگی کند و از رفاه و آسایش و ھمه

مطلق زندگی  د و ميليون ھا کارگر و خانواده کارگری در فقر وفالکت و گرسنگیبرخوردار باشن
جانی در بدن داشته  کنند و از ھمه امکانات محروم باشند و آن قدر مزد بگيرند تا تنھا نيمه

مرده که نمی تواند کار کند و  باالخره کارگر. باشند تا بتوانند ھمچنان چرخ توليد را بگردانند
  .بود اگر کارگر نباشد سرمایه ای ھم نخواھد. ندسود توليد ک

ھمه، ھمان طور که در تمام این سال ھا دیده ایم معموال آنچه در نھایت در شورای  با این
کاربه تصویب می رسد بسيار کمتر از ھمين پيشنھاد فالکت زده خانه کارگر است و  عالی
ھادات خانه کارگر تره ھم خرد نمی از ھمين االن پيداست که دولت سرمایه برای پيشن امسال
  دولت رسما اعالم کرد که حقوق کارگران در سال آینده زیرا ھمين چند روز پيش بود که .کند

 .(اقتصادی  به نقل از سخنگوی طرح تحول4/12/88روزنامه آرمان (اضافه نخواھد شد
 و مرگ ناشی ازیا تحمل بردگی مطلق : ما دو راه بيشتر در پيش رو نداریم ! کارگران پس

 فقرمطلق و گرسنگی مفرط یا مبارزه متشکل و سراسری عليه نظام بردگی مزدی برای
راه  اگر می خواھيم. برخورداری از یک زندگی انسانی ھمراه با رفاه، آسایش، شادی و آزادی

بر دستمزد را  دوم را انتخاب کنيم، باید از ھمين االن از دولت و وزارت کارش بخواھيم که حداقل
این ثروت  اساس ثروتی که ما کارگران توليد کرده ایم و اختصاص سھم ھرچه بيشتری از

اساسی، چنان که  بر چنين. به معيشت و رفاه شھروندان تعيين کند) »توليد ناخالص داخلی«(
کارگری نباید از یک  ما قبال محاسبه کرده ایم، حداقل دستمزد برای یک خانواده چھارنفره

اساس تورم و نيازھای حداقل  تعيين حداقل دستمزد بر. صد ھزار تومان کمتر باشدميليون و پان
داری در قانون کارش آورده  یک خانواده کارگری ھمان چيزی است که خود دولت سرمایه

و امثالھم پيشنھاد می کنند  این گونه تعيين حداقل دستمزد و ارقامی که خانه کارگر. است
دردی را از دردھای بی شمار ما  اران و دولت آن ھا است و ھيچفقط و فقط به سود سرمایه د



خفت بار راحت شویم یا دست کم  اگر می خواھيم از شر این زندگی. کارگران دوا نمی کند
متشکل و شورایی با سرمایه و   مبارزه متحد و فشار آن را کمتر کنيم راھش فقط و فقط

ھا با ھدف بازگرداندن آن ھا به  ن و دولت آنمتمرکز کردن حمله بر کوه سودھای سرمایه دارا
 .ندارد برای زندگی بھتر ھيچ راه دیگری وجود. جامعه است

 ! عليه سرمایه متشکل شویم کارگران
  ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری کميته

  1388 اسفند 11

  کارگران نگرانی از چگونگی تعيين حداقل دستمزد

  بيژن برھمندی نوشتۀ

اقتصادی ناشی از رکود  بحث تعيين حداقل دستمزد کارگران، در آستانه سال نو با نگرانی ھای
ھمراه است و کارگران نگران  و تورم و اجرا شدن طرح ھدفمند شدن یارانه ھا در سال جدید

بيم دارند که در غيبت نمایندگان  آنان،. ی عالی کار ھستندچگونگی پيشبرد این بحث در شورا
 .دستمزد در نظر گرفته نشود مستقل کارگری، احتياجات معيشتی آنان در تعيين

تعيين  تعدادی از تشکل ھای مستقل کارگری طی بيانيه ای از روند کنونی چگونگی
 .نمودند د را بياندستمزدھای حداقلی کارگران ابراز نگرانی کردند و خواسته ھای خو

  :تشکل ھای مذکور مطالبات خود را در چند ماده توضيح داده اند
شورای عالی دستمزد بر اساس ماھيت اش و ھمينطور بنا به سابقه و عملکرد تا کنونی  ــ١

و  صرفا شورای عالی تشدید ِ استثمار کارگران و حمایت عالی از منافع سرمایه داران بوده اش
 .ھست

زندگی مرفه و   دستمزد کارگران باید بر اساس نيازھای الزم برای حداقل ھای یکــ تعيين٢
 .انجام گيرد انسانی توسط نمایندگان واقعی کارگران و از سوی تشکل ھای مستقل کارگری

حاکميت سرمایه، برای  ــ حتا رقم رسمی و دولتی اعالم شده از سوی ارگانھای وابسته به٣
لذا اعالم حداقل . است ومان درامد در ماه برآورد و اعالم شده ھزار ت٩٠٠خط فقر، مبلغ 

کردن کارگران به یک زندگی  ، به منزله محکوم٨٩ ھزار تومان در سال ٩٠٠دستمزد کمتر از 
سرمایه به صورت آشکار و رسمی  فالکت بار و زیر خط فقر، توسط دولت و نھاد ھای حاکميت

ھرگونه دستمزد زیرخط فقر، عکس   ميدانند که بهو در این صورت کارگران حق خود. می باشد
 .العمل مناسب و متحدی نشان دھند

بر ضرورت افزایش " ایلنا" از سوی دیگر، عليرضا محجوب دبير کل خانۀ کارگر نيز در گفتگو با
: آینده ھشدار داد و گفت حقوق کارگران تأکيد کرد و نسبت به افزایش ھزینه ھا در سال

کاالھای کارگری، حداقل   سال گذشته بدون در نظر گرفتن سبد20 شورای عالی کار در
 ."است دستمزدھا را فقط بر اساس آمار بانک مرکزی تعيين کرده

پائين ترین حالت،   در89محجوب، بر اساس محاسبه ھای تخمينی گفت، حداقل مزد در سال 
 .باید دو برابر ميزان کنونی باشد

، در تشریح "کارگران در ایران اتحاد بين المللی حمایت از "عليرضا نوائی، فعال کارگری و عضو
دارند که امسال نيز مانند سال ھای  نگرانی ھای کارگران ایران، می گوید که آنان از این بيم

 .گذشته حداقل دستمزد، برمبنای تورم تعيين شود

صورت فقر ب  ھزار تومان است در حاليکه خط263حداقل دستمزد کارگران در سال جاری 
تومان 1200000  ھزار تومان تعييين شده است و اقتصاد دانان مستقل آن را900رسمی 

 .دانسته اند

به داده ھای سال  عليرضا نوائی با ذکر این ارقام تذکر می دھد که رقم اعالم شده مربوط
 .خواھد داد جاری است و طرح ھدفمند کردن یارانه ھا مطمئناً این ميزان را تغيير

می گوید از آنجا که این   کارگری، خانۀ کارگر را نمایندۀ واقعی کارگران نمی داند واین فعال
 .منافع کارگران دفاع نماید شورا دنباله رو این یا آن جناح دولتی است، نمی تواند از
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دارند که مواد مندرج در  فعاالن کارگری، با تکيه بر قانون کار جمھوری اسالمی ايران، انتظار
معيار يک خانوادۀ چھار نفره  ت شود و حداقل ھای تأمين ھزينۀ زندگی کارگران باقانون رعاي
 .رعايت شود

  اتحاد بين المللی حمايت از کارگران در ايران"عليرضا نوائی، فعال کارگری و عضو  

 شھرک صنعتى سليمى
   کارگر در سه سال١۵کشته شدن 

   
 نفر از ١۵ ، در فاصله سه سال گذشته،ت  آمده اس88 اسفند 13بنا به خبر دريافتى در تاریخ 

 در ورودى شھرک صنعتى سليمى جان خود را ، ھنگام سرکار آمدن و يا رفتن به خانه،کارگران
  . از دست داده اند

ورودی .  آذرشھر واقع است-  کيلومتری جاده تبریز ٣۵شھرک صنعتی سليمی تبریز در فاصله 
ران براى ورود به شھرک ناچارند مسير اتوبان این شھرک صنعتى فاقد پل ھوایی است و کارگ

 مجبورند که ،کارگران صنايع مختلف اين شھرک که در اطراف منطقه زندگى ميکنند. را دور بزنند
. از موتورسيکلت بعنوان وسيله نقليه براى رسيدن سر کار و برگشت به منزل استفاده کنند

 مسير اتوبان را بدليل نبود ،مدن و وقت رفتن يعنى وقت سرکار آ،کارگران ھر روز مجبورند دو بار
. و ھمين اجبار مرتبا کارگران را طعمه تصادف ميکند و جانشان را ميگيرد. پل ھوائى دور بزنند

. آخرين مورد دو ھفته پيش بود که يک کارگر در اثر تصادف جانش را در ھمين محل از دست داد
   

با ھر بار . ودى اين شھرک صنعتى جان باختند کارگر در ور١۵بنا به خبر طى سه سال گذشته 
واقعه اعتراض وجود داشته و کارگران و مردم زحمتکش منطقه خواھان احداث پل ھوائى در 

اين در حالى است که يک پل ھوائى . ورودى اين محل بودند اما ترتيب اثرى داده نشده است
رگرانى که بايد وارد مراکز بى ثمر در نزديکى اين شھرک ساخته شده است اما معضلى از کا

  . کار در شھرک صنعتى سليمى تبريز شوند و يا از آن خارج گردند حل نميکند
رژیم ضد کارگری جمھوری اسالمی ایران تا به امروز کمتر توجه ای به این سطح از کشتار و در 

  .گذشت کارگران از خود نشان داده است 

 ميان سرمایه دارن  در  89سطح حداقل دستمزد کارگران برای سال 
  مز مزه ميشود

  جميل خوانچه زر

بحث بر سر تعيين حداقل دستمزدھا و برنامه ریزی برای تعيين حق معيشت طبقه کارگر 
نماینده ای از کارگران در شورای عالی کار . شده است  شروع  ایران توسط حافظان سرمایه

ده کارگر و کارگری که به وضعيت در این نظام نماین. وجود ندارد، ھيچوقت وجود نداشته است
نابرابر زندگی و کار و معيشت طبقه اش اعتراض دارد جایش در زندان است و باید اخراج 

  . شود

با محاسبه اینکه ھر فرد کاری روزانه نياز به  بحث بر سر تعيين حداقل دستمزدھا باز ھم  
  . شروع شده است!  کالری انرژی دارد2300

این در حالی .  ھزار تومان تعيين کرد264 را 88   دستمزد سالشورای عالی کار حداقل
 ھزار 800 تھران باال  است که با توجه به تورم، گرانی، حداقل ھزینه زندگی در شھری مثل

 ھزار تومان بعنوان حقوق پایه نشان دادن 264تومان برآورد شده است که تعيين دستمزد
نماینده و تشکلی وجود . ایط بردگی بوده است تحميل شر قدرت بيشمار سرمایه داران برای

ندارد تا نيرو و قدرت کارگران را به ميدان بياورد و حداقل دستمزد به نسبت تورم واقعی را 
حداکثر اعتراض کارگران دادن اعالميه است و در این سطح محدود مانده . روی ميز بکوبد

  سه ليس سرمایه دارانخانه ضد کارگر جمھوری اسالمی نيز مانند ھميشه کا. است
 ھزار تومانی در سالی که دارد تمام ميشود، برای کارگران یعنی 264حداقل دستمزد . است

 و  اضافه کاری بيشتر، یعنی چند شغله بودن و به معنای واقعی یعنی تبدیل کردن طبقه ما
برای .  کندنخانواده ھای ما به بردگان مزدی که ھيچ بھره دیگری از زندگی ندارند غير از جان

 ھم از ھم اکنون معلوم است چه نقشه ای برای کارگران و تعيين حداقل دستمزد 89سال 
دروغ و عوامفریبی (این یک نمونه اش است که باید به روش احمدی نژادی . ھایشان دارند

سطح تورم را آنقدر پایين اعالم کرد تا تعيين ) آنقدر افراطی باشد تا که قابل قبول شود
در این رابطه بنا به گزارش بانک مرکزی که ! دستمزد ھا بر اساس آن منطقی باشدحداقل 



ابالغ مينماید، باتوجه به افزایش روز به  تورم در کشور را  در پایان ھرسال گزارشی را ازنرخ 
روز تورم در ایران، نرخ تورم به دو طریق محاسبه ميشود یک تورم نقطه ای و دوم تورم 

داقل دستمزدھا باتوجه به اینھا محاسبه ميشود، و ھر کدام از این نوع ساالنه و تعيين ح
یعنی ھر موقع و در ھر شرایطی که ھر . تورم کمتر بود نرخ تعيين دستمزد تعيين ميشود

کدام از این نرخھا به نفع کارفرما بيشتر تمام شد آن را نرخ تورم سال برای تعيين دستمزدھا 
یعنی جنایت در حق طبقه کارگر و ھرچه ویرانتر کردن بنيان و و این در خود . ابالغ نمایند

 و یعنی تعيين حداقل دستمزدی که سرمایه دارن و دولت به عنوان  کارگران در ایران زندگی 
  .نماینده آنھا تعيين ميکنند

 در گرفته  ھم) بخوان خانه نمایند گان سرمایه داران(بحث تعيين دستمزد ھا در خانه ملت 
و از طرف دیگر کارفرما و .  کارگران را راضی کنند به قول خودشان کاری کنند که است تا 

اینھا .  دل رنج نشود و بيشترین سود را با کمترین ھزینه دریافت کند سرمایه دار نازنين شان
کار نمایندگان . باید نشان دھند که نقش آنھا و دولت پا در ميانی بين کارگر و کارفرماست

  .که چرندیات نمایندگان دولت را نشخوار کنند و به خورد مردم بدھندمجلس این است 

دولتی که با خفه کردن ھر نوع اعتراض کارگران که از نای بيجان طبقه کارگر بيرون مياید، 
 برای خفه کردن  از ھيچ طرفند و حيله ای لرزه بر اندامش می افتد و با تمام قوا و وجودش 

 شبھه ای به خود راه نمی دھد، راھی جز فراھم کردن صدای حق طلبانه کارگران ھيچ
کار دولت سرکوب . بيشترین امکان برای سرمایه داران برای استثمار بيشتر کارگران ندارد

در ھر . ابزار سرکوب و اختناق برای طبقه کارگر است. کارگران برای خاموش ماندنش است
قوانين ضد بشریشان برای اینکه در چه بيشتر سرکوب کردن طبقه کارگر و داشتن دادگاه و 

حفاظت از نظام کثيف سرمایه داریشان تمام و کمال نقش خود را ایفا کنند و با زندانی 
کردن، تبعيد، شکنجه و شالق زدن تصویری را از یک برده داری مدرن به سرمایه داران دنيا 

 مقابله با حکومت کارگران با اتحاد و تشکيالت و حزبشان ميتوانند به . ھم تقدیم کنند
اعتراض مستقل کارگران بھر اندازه قدرتمند و متحد باشد ميتواند بر . سرمایه داران بروند

  . موثر شود89تعيين دستمزد ھا در سال 
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 مصاحبه با رضا رخشان درباره

  منشور مطالبات حداقلی کارگران ایران
شکر از شما که دعوت سایت  با سالم آقای رضا رخشان و ت:سایت جنبش کارگری

ما چند روز پيش و در واقع یک روز قبل . اید  کارگری را برای انجام این مصاحبه پذیرفته جنبش
سندیکای واحد، (ای از جانب چھار تشکل کارگری   بھمن شاھد این بودیم که اطالعيه22از 

) فلزکار کرمانشاهتپه، اتحادیه آزاد کارگران و انجمن صنفی کارگران برق و  سندیکای ھفت
خواھيم بدانيم که ھدف شما  منتشر شد؛ می» مطالبات حداقلی کارگران در ایران«عنوان  به

از دادن این بيانيه که ھم مطالبات صنفی کارگران را مورد اشاره قرار داده و ھم برخی از 
 را مورد تأیيد قرار داده، چيست؟) مثل لغو مجازات اعدام(مطالبات اجتماعی 

اندرکاران سایت  چنين کليه دست شما و ھم  با عرض سالم به:خشانرضا ر
عنوان  بایست بگویم که جنبش کارگری در ایران به سؤال شما می کارگری، در پاسخ به جنبش
که از طرف بعضی از تشکالت و  ترین جنبش اجتماعی دارای یک سری مطالباتی است بزرگ

گاه یک صدای واحد برای  ی ما ھيچ تھا ھمهشد، من برخی فعالين منفرد کارگری اعالم می
مسائل جاری که طی چند ماه گذشته و  چنين با توجه به اعالم این مطالبات نداشتيم و ھم

اسم جنبش سبز شکل گرفت  در واقع بعد از انتخابات در ایران اتفاق افتاد و یک جنبشی به
ھا اجتماعی مثل  جنبشھای سایر  گونه قرابت و خویشی با خواسته نظر من ھيچ که به(

، نياز بود که جنبش کارگری )جنبش گارگری، جنبش زنان و حتی جنبش دانشجویی نداشت
عنوان روزی که مردم ایران در سال  به(ی مھم  خاطر یادبود این واقعه  بھمن و به22قبل از روز 

 کف مطالبات ً، اوال)ميدان آمدند و باعث تغيير در حاکميت شدند اميد یک زندگی بھتر به  به57
خودش را مطرح نماید و ثانياً با استفاده از این فرصت مطالبات خود را با یک صدای واحد بيان 

اگر که بخواھند ) و یا حتی دولت(ھای اجتماعی  که من معتقدم که سایر جنبش چنان. کند
اضر یک با جنبش کارگری وارد دیالوگ و گفتگو شوند، باید بدانند که جنبش کارگری در حال ح

این دالیل بود که ما این  به. گری نيست دنبال انقالب و انقالبی جنبش مطالباتی است و به
ھای اجتماعی  البابِ گفتگو با سایر جنبش عنوان کف مطالبات کارگری و فتح مطالبات را به

و یک سری ) مثل حق اعتصاب(ھای صنفی  مطرح کردیم، که در آن یک سری خواست
طورکلی الزم بود که جنبش کارگری  به.  و اجتماعی مطرح شده بودھای انسانی خواست



ھای  ترین جنبش اجتماعی وارد فازھای اجتماعی شود و روی خواست عنوان انسانی به
در واقع . انسانی مانند لغو مجازات اعدام، ممنوعيت کار کودکان و غيره اصرار داشته باشد

د، دنيایی است که نباید مجازات اعدام و کار کن دنيایی که جنبش کارگری برای آن تالش می
  .کودک در آن وجود داشته باشد

در واقع سؤال دیگر من را ھم شما در ھمون سؤال اول .  خيلی ممنون:جنبش کارگری
جواب دادید، چون من این سؤال را ھم داشتم که چرا در بيانيه شما اسمی از جنبش سبز 

نظر ما شاید الزم باشد  با این حال به. ؤال را دادیدھرحال شما جواب این س نيامده است؟ به
یک  ًمثال وضعيت جنبش کارگری را نسبت به. که شما یک تصویر عمومی از این جنبش بدھيد

آن اشاره کردید، جنبش کارگری جلوتر  بينيد؟ آیا در این یک سالی که به سال قبل چگونه می
نده؟ منظورم این است که ارزیابی شما گرد داشته یا در ھمان وضعيت سابق ما رفته، عقب

تر در جامعه  از یک سال گذشته چيست؟ آیا مسائل کارگری طی یک سال گذشته بيش
طورکلی ارزیابی شما از  تر شده است؟ به  جنبش بيش مطرح شده و شناخت مردم از این

  این مسئله چيست؟

اسم جنبش سبز  م بهی دھ  من در مورد آن چيزی که بعد از انتخابات دوره:رضا رخشان
 و  ام تقلب در انتخابات شروع شد، خيلی مطالعه و فکر کرده وجود آمد و در واقع از مسئله  به

ھایی را ھم که در پس این حرکت وجود داشته را با  چنين انگيزه حتی شعارھای آن و ھم
که من  ضيح استتو ام؛ اما قبل از بيان نظر و دریافتم از این جنبش، الزم به دقت مطالعه کرده

شود،  از خواست ایجاد دموکراسی، آزادی و عدالت از طرف تک تک مردم ایران مطرح می
گذارم؛   آزادی و عدالت ریخته شد، احترام می ھایی که در راه آرمان خون کنم و به حمایت می
ا و وجود آمد و خون ند ھای خيابانی به توانم غم و اندوھم را که در اثر تظاھرات و حتی نمی

ھا و ازجمله  ی جنبش که در مورد ھمه ولی چيزی. سایر شھدا را برزمين ریحت، فراموش کنم
. جنبشی مثل جنبش سبز باید مورد ارزیابی قرار بگيرد، وضعيت رھبران این جنبش است

واقع مردم  حاال ممکن است یکی بگوید که رھبران این جنبش خود مردم ھستند؛ اما به
رھبران این جنبش کسانی . اند نبش و ازجمله جنبش سبز نبودهگاه رھبران یک ج ھيچ

این را ما . ھستند که رھبری سياسی و خصوصاً رھبری معنوی این حرکت را در دست دارند
واقع آقایان  بينيم، ھرچند که جنبش سبز یک رھبری غيرمتمرکز دارد؛ ولی به بالعينه می

این . اسی و معنوی این جنبش ھستندھا رھبران سي موسوی، کروبی، خاتمی و مانند آن
گونه سخن  ھيچ) چه در زمان انتخابات و چه بعد از مسائل انتخاباتی(آقایان در ھيچ موقعی 

برای مثال در . اند ھای اجتماعی نداشته منافع و مطالبات سایر جنبش ی متفاوتی به  یا اشاره
مردان داشته باشند و خودشان گاه نگفتند که زنان باید حق برابر با  مورد جنبش زنان ھيچ

ی پوشش و لباسشان تصميم بگيرند؛ یا قوانين جزایی باید تغيير کند و چند  باید در مورد نحوه
که وقتی در مورد حقوق اجتماعی زنان صحبت  طبيعی است. ھمسری باید جرم تلقی شود

خواھد در  از طرف دیگر، وقتی کسی می. شود، قوانين مجازات اسالمی باید تغيير کند می
ھای کارگری، حق  مورد جنبش کارگری حرف بزند، باید بگوید که تشکيل سندیکا و اتحادیه

اما . شود رسميت شناخته می تشکيل کنفدراسيون کارگری، حق اعتصاب و مانند آن به
گونه حرف شفاف، روشن و حتی شعاری از طرف جنبش سبز در  طور مشخص من ھيچ به

ھا یک سری  ی این جای ھمه به. ام ھای اجتماعی ندیده شھای جنب حمایت از خواسته
ای ممکنه که پدید بياد و بعدش  نظر من در ھردوره مسائل کلی و مبھم مطرح شده که به

. شد ھای کلی زیاد دیده می  ھم از این قبيل حرف57که در سال  کمااین. ھم فراموش بشه
با این یادآوری که (منافع ما کارگران را تواند  ای نمی گونه ھيچ که جنبش سبز به واقعيت این

ترین  باورانه  خوش ، برآورده کند؛ چون)زنم عنوان یک فعال جنبش کارگری حرف می من به
ھا و  که این جنبش حاکميت را تغيير بدھد و حاکميت دیگری را با تکنوکرات  فرضيه این است

ار ھستند و قطعاً تسلط طرفداران خودش روی کار بياورد که آشکارا طرفدار نظام باز
تر  کنند و نتيجتاً استثمار و ظلم و ستم برای کارگر بيش تر می داری را بازھم بيش سرمایه

 عنوان در مورد مطالبات کارگران وارد جزئيات نشدند و  ھيچ که این آقایان به و این. خواھد شد
نافع کارگران حمایت کارگر چی بدھند و چی ندھند؛ یا چگونه از م نگفتند که قرار است به

ھا برای جنبش  که توی خيابان ھمين دليل ھم ھست که من برای مردمی خواھند کرد؟ به
که رھبران این  این تاوان دادن مردم درحالی است. دھند، عميقاً غمگينم سبز تاوان می

ھا و شعارھای واقعاً دموکراتيک و مردمی را  ترین خواست جنبش نه تنھا جسارت طرح کوچک
دھند، بلکه چنين  که تاوان پس می ھایی است ارند که در واقع مانيفست ھمانند

قول  که ھرچه این جنبش به جالب این. آید ًھایی اصال با وجودشان ھم جور درنمی خواست
تر  تر و رھبرانش ھم بزدل ی معنوی رھبری آن سفت شود، زنجيره تر می خودشان رادیکال

اما الزم . کنند تر می ن را با ھمين حاکميت سختشا شوند؛ و ارتباط و وابستگی می
. دنبال انقالب و تغيير حاکميت نيست که جنبش کارگری در حال حاضر به یادآوری است به

که برای  ھدف جنبش کارگری این است. کند جنبش کارگری برای یک دنيای بھتر مبارزه می
که سازندگان  ھایی است انساندست بياورد که در شأن و منزلت  کارگران ھمان رفاھی را به
ما معتقدیم که نبرد بين کارگر از یک طرف و کارفرما و . ھا ھستند نعمات و رفاھيات و منزلت



خاطر حق حيات  به) یعنی کارگر(دولت از طرف دیگر یک نبرد دیرینه است که یک طرف 
الی خواھد که استي که طرف مقابل می کند، درحالی اش مبارزه می  انسانی و رأفت

که من شاھد  باالخره این. تر کند و برشدت استثمارش بيفزاید روز بيش اش را روز به جانبه ھمه
) کارگر چه فعالين کارگری و چه کليت طبقه(یک نوع بالندگی و پختگی در جنبش کارگری 

تپه و  برھمين اساس سندیکای ھفت. شود تپه ھم می ھستم که شامل کارگران ھفت
وجود  ھایی که در این چند سال به چنين اتحادیه آزاد و سایر تشکل سندیکای واحد و ھم

که منشور مطالباتی کارگران را قبل  ھمين. اند تر شده گذشته پخته واقع نسبت به اند، به  آمده
ی تک  که ما نماینده درسته . ی این پختگی است دھنده زدیم، خودش نشان  بھمن فریاد 22از 

واقع صدای کارگران در ایران  کنند؛ ولی اآلن به ر ایران کار میتک کارگرانی نيستيم که د
منشور . کردیم ھای کارگران را مطرح می داری و شھامت خواسته ھستيم و باید با امانت

جلو و نشان بلوغ  من این را پختگی، حرکت روبه. مطالباتی در ھمين رابطه صادر شد
ای ما گاھی اوقات کند بوده است، اما این ھ که گام درست است. دانم کارگر ایران می طبقه

ھای بيھوده  زده نيست و دنبال آرمان نظر من کارگر امروز ایدئولوژی به. جلوست گام قطعاً روبه
اند که کارگری نيستند و  چپ ھم نشان داده اصطالح  از طرف دیگر، احزاب به. رود ھم نمی

این احزاب  ان ھم عنان اختيار خودرا بهکه کارگر چنان زندگی کارگران دلبستگی ندارد؛ ھم به
شان  گشا باشند و برای تغيير زندگی توانند راه اند که خودشان می نسپرده و نشان داده
ھای کارگری در کشورمان و  اميدوارم که روزی آرمان. پيش بردارند تالش کنند و گامی به

  .ی دنيا پياده بشه و تحقق پيدا کنه ھمه

شما در . ھاست سؤال بعدی من در باره طرح یارانه. ون خيلی ممن:جنبش کارگری
چنين  ھا باید متوقف شود؛ و ھم اید که طرح ھدفمند کردن یارانه منشور مطالباتی گفته

خوب، در مورد دستمزھای . ی کارگران باید فوراً پرداخت گردد اید که دستمردھای معوقه گفته
ولی در مورد ھدفمند کردن . استمعوقه مسئله روشن است، چون این یک خواست فوری 

رسد که  نظر می کنيد که درخواست شما برای توقف آن کافی است؟ به ھا، آیا فکر می یارانه
که در این مورد  بينيد  این طرح با صدور منشور مطالباتی متوقف نخواھد شد، آیا الزم نمی

ی برای توقف یا تغيير آن ی جدید و مناسب  چاره تری صورت بگيرد تا راه مطالعه و گفتگوی بيش
  کشان فراھم شود؟ نفع کارگران و زحمت به

نژاد قصد اجرای آن را  ھا که دولت آقای احمدی  طرح ھدفمند کردن یارانه:رضا رخشان
کارفرماھا و صاحبان سرمایه از . کند کارگر در ایران وارد می  طبقه ترین فشار را به دارد، بيش

توانند با استفاده از ھمين فرصت، با کاھش  ن میھرگونه خسرانی مصون ھستند، چو
تری ھم ببرند؛ اما کارگران و  ھا، حتی سود بيش ویژه کاھش دستمزد ھا و به ھزینه
از طرف دیگر، بسياری . درآمد جامعه زیر فشار این طرح له خواھند شد طورکلی اقشار کم به

آالت، مدیریت غلط و خصوصاً  شينازجمله فرسودگی ما(دالیل گوناگون  ھایی که به از کارخانه
توانند اعالم  ی این طرح می بھانه قصد تعطيلی دارند، به) زد و بندھای پشت پرده

ھا را بيکار کرده و ھستی و  ی کار کارگران، آن ورشکستگی کرده و با باال کشيدن سابقه
ره، مضحک و ھا تماماً مسخ بندی طرح ھدفمند کردن یارانه خوشه. شان را نابود کنند زندگی

 ھزار توان قرار 390بندی سقف حداقل درآمد را براساس  در این خوشه. زیان کارگران است به
 ھزار تومان درآمد داشته باشند، 390که باالی  بندی کسانی یعنی در این خوشه. اند داده

گيرند که در این طرح جزو  قرار می) ی سوم یعنی در خوشه(گانه  ھای سه باالی خوشه
کند  که بانک مرکزی اعالم می این درحالی است. گيرند ی متوسط و متمول جای  می طبقه

با این مغایرت . کنند  ھزار تومان درآمد دارند، زیر خط فقر زندگی می910کسانی که زیر 
آن  ی الزم برای یک زندگی عادی که ارقام و آمار خودشان ھم به آشکار بين درآمد و ھزینه

که در اثر اجرای این  ای در انتظار کارگران خواھد بود؟ آیا جز این است اذعان دارد، چه آینده
نظر من اجرای  شود؟ به تر می تر و ویرانه ی کارگران بازھم خالی ی خالی و ویرانه طرح سفره

تر از نفس بيافتند و اعالم  ھای ضعيف شود که بسياری از کارخانه این طرح باعث می
تعدیل نيروی انسانی  کارشان ادامه دھند، به توانند به ه میھا ھم ک ورشکستگی کنند؛ و آن

درآمد  تر برای کارگران و اقشار کم معنی بيکاری و ویرانگی بيش آورند که تماماً به روی می
که  گر است ًھا، یک طرح کامال غيرانسانی و ویران واقع، طرح ھدفمند کردن یارانه به. است

 کارگر و اقشار  طبقه اگر دولت واقعاً قصد کمک به. شودباید سریعاً جلوی اجرای آن گرفته 
» ھا ھدفمند کردن یارانه«ھا که  تواند بدون حذف یا کاھش یارانه درآمد را دارد، می کم
ھای غيرالزم  داران و کاھش ھزینه سود سرمایه گذاری شده، از طریق افزایش ماليات به نام

داران تحت کنترل قرار  خاذ این شيوه ھم سرمایهبا ات. دولتی و غيره بودجه آن را تأمين کند
ًولی مسئله اصال . شود گيرند و ھم از شکاف طبقاتی روزافزون در جامعه کاسته می می
واقع قصد  به. درآمد را داشته باشد کارگران و اقشار کم طور نيست که دولت قصد کمک به این

. درآمد است رگران و اقشار کمی خالی دولتی از جيب کا از اجرای این طرح جبران خزانه
تواند  که می ھای اجتماعی است نظر من پيامد این مسئله، اعتصابات کارگری و خيزش به

ی  ھرچند که من  دولت را از اجرای عادالنه. ی این سياست را برای دولت افزایش دھد ھزینه
با آمارھای ھای مسخره و مغایر  بندی دانم و این عجز از ھمين خوشه این طرح عاجز می



خودشان ھم معلوم است؛ ولی بسياری از اقتصاددانان و حتی بعضی از نمایندگان مجلس 
 50ترین صورت ممکن تورم  بينانه این باورند که اجرای آن در خوش اند و به ھم با آن مخالف
ی پا ی این تورم تماماً به  جای بحث و گفتگو ندارد که ھزینه. ھمراه خواھد داشت درصدی را به
که در اثر اجرای این طرح ایجاد  واقع تورمی اما به. درآمد نوشته خواھد شد اقشار کم

ھمين اآلن که . رسد  درصد ھم می100  احتمال زیاد به  درصد است و به50شود، باالی  می
افزایش گذاشته  ھا روبه اجرا درنيامده، در اثر تبعات روانی آن، یک سری از قيمت ھنوز طرح به
خود  ی اجرایی ھم به که این طرح جنبه درآمد از روزی  حال کارگران و اقشار کم  بهاست؛ وای

بينی جزئيات چنين روزی برای من غيرممکن است؛ اما ھرچه  گرچه تصور و پيش. بگيرد
اميدوارم که عقالنيت . درآمد نخواھد بود باشد، چيزی جز فاجعه برای کارگران و اقشار کم

چنين دیگر  حقوق انسانی و اقتصادی کارگران و ھم نھيب بزند که بهاین آقایان  اقتصادی به
اکنون قابل  درآمد احترام بگذارند و دست از اجرای این طرح بردارند؛ وگرنه از ھم مردم کم

ھای متعدد  ھا و شورش که اجرای این طرح کشور را با اعتصابات، خيزش بينی است پيش
این طرح غيرعقالنی و غيرانسانی را کنار  واھد شد که کند و باالخره دولت ناچار خ مواجه می

ًکه اوال این نقد و  توضيح است  تر این طرح ھم الزم به در مورد مطالعه و نقد بيش. بگذارد
اکنون در ابعاد گوناگون اجتماعی جریان دارد؛ و ثانياً آوردن آن در طرح منشور  بررسی ھم

تری روی آن   و تحقيق بيش باشد که باید مطالعه یمعنی ھم م مطالباتی کارگران، ضمناً بدین
  .انجام شود

که  ای است ھا مسئله نظر ما ھدفمند کردن یارانه به.  خيلی ممنون:جنبش کارگری
اند و ھم قابل  طلبد و نکاتی را ھم شما مطرح کردید، ھم جالب تری را می ھای مفصل بحث

سؤال آخر ما . ھا ما را رھا نخواھد کرد این زودی که به ھرصورت، این بحثی است به. گسترش
ی وضعيت اعضای زندانی  لطفاً مختصری ھم در باره. تپه است در مورد سندیکای ھفت

ای که از  چنين ارزیابی ی خودتون و ھم تپه، وضعيت پرونده ی سندیکای ھفت ھيئت مدیره
  .آینده سندیکا دارید، بگویيد

دنبال اعتصابات و اعتراضات  تپه به  ھفتدانيد سندیکای  ھمانطور که می:رضا رخشان
. بار نشست و تشکيل گردید  به87ی آن گذاشته شد، در سال   نطفه86کارگری که در سال 

چنين از  ھای مختلفی از طرف دولت و ھم اش با چالش گيری این سندیکا از ھمان آغاز نطفه
 نفر 5ھا بازداشت  ن چالشحادترین ای. فعال کارگری روبرو شد طرف بعضی از افراد موسوم به

، فریدون )رئيس ھيئت مدیره(اسامی آقایان علی نجاتی   ی سندیکا به از اعضای ھيئت مدیره
از عضای (، جليل احمدی و محمد حيدری مھر )منشی(پور  ، قربان علی)نایب رئيس(نيکوفر 

درا اکنون دوران محکوميت خو بود که در پایيز امسال صورت گرفت و ھم) ھيئت مدیره
 ماه 8چھار ماه حبس تعزیری و  پور و محمد حيدری مھر به ھرچند که آقایان علی. گذرانند می

ھا شد و اینک از زندان آزاد  حبس تعليقی محکوم شده بودند، ولی عفو مشروط شامل آن
مرخصی   روز از حق 15مدت  از طرف دیگر، آقای نيکوفر و جليل احمدی ھم به. اند شده

اما متأسفانه حق . برند سر می که در بيرون از زندان به و چند روزی است  برخوردار شده
آقای علی نجاتی ندادند و اگر قرار باشد که او بقيه محکوميت خودرا در زندان  مرخصی را به
 پرونده دارم که 3خودِ من ھم . ماه از زندان آزاد شود بایست در ابتدای اردیبھشت بماند، می
موصوع دوتا از این . اه انقالب و یکی ھم در دادگاه عمومی مفتوح استھا در دادگ دوتای آن
تبليغ عليه نظام )  ميليون تومانی120ی  با وثيقه(ھا که در دادگاه دزفول قرار دارد  پرونده

نشر )  ميليون تومانی30ی  در دادگاه شوش، با قرار وثيقه(است؛ و موضوع پرونده سوم 
ام زنگ زدند و  منزل پدری گرچه چند روز پيش به. ستاکاذیب و تشویش اذھان عمومی ا

دادگاه  دليل مکتوب و قانونی نبودن این احضاریه به دادگاه احضارم کردند و من ھم به به
ماه از کار اخراج شدم   دی14ھرصورت پس از آخرین بازداشتم در تاریخ  مراجعه نکردم؛ اما به

 روز طول 18واقع این بازداشت آخری که  به. برم  میسر اکنون بيکار و در انتظار دادگاه به و ھم
ی وثيقه  وسيله این بھانه مرا از کار اخراج کنند و به خاطر این بود که به تر به کشيد، بيش
ناگفته نماند که عين ھمين شيوه را ھم در مورد دیگر اعضای . گروگان باشم سنگين، در 

مان دور کنند، دیگر کارگران را از   کار و فعاليتاند تا ما را از محيط کار برده ھيئت مدیره به
  .ی کارگری ما را زیر فشار اقتصادی بشکنند طلبی متشکل بترسانند و اراده ی حق ھزینه

 لطفاً اگر امکان داره توضيح بدھيد که طبق قانون چند روز غيبت :جنبش کارگری
  شود؟ موجب اخراج می

ه دالبته ما. شود يرموجه موجب اخراج می روز غيبت غ15 کار   طبق قانون:رضا رخشان
شود که چندبار از   روز غيبت غيرموجه اخراج می15گوید کسی پس از   ھمين قانون می27

که   است این درصورتی. کار تذکر شفاھی و کتبی دریافت کرده باشد شورای اسالمی
اطالعات تحویل  دانند که من پس از احضار توسط حراست، به کارگزینی و مدیریت کارخانه می

خواستم سر کار حاضر  چون من می. ماژور و اضطراری است شدم و این یک حالت فورس
که پس  ھرحال، با وجود این به. ی آن را نداشتم دليل زندانی بودن امکان و اجازه شوم، اما به



اثر ام، اما ترتيب  از سپردن وثيقه و آزادی موقت، از دادگستری نامه بردم که در زندان بوده
  .ریخته بودند اش را  ندادند و ھمان کاری را کردند که از قبل برنامه

ھا قوانين خودشان را ھم نقض  توان اینطور گفت که این  در واقع می:جنبش کارگری
  کنند؟ می

. کنند ھا حتی قوانين خودشان را ھم نقض می  بله بخشی از این:رضا رخشان
لفن با منزل پدری من تماس گرفتند که رضا باید ھمانطور که گفتم چند روز پيش از طریق ت

آن نکردم؛ چون احضاریه قانونی  دادگاه دزفول مراجعه کند، که من توجھی به روز چھارشنبه به
کاش که  ای. کردند ھا قوانين خودشان را اجرا می ی این کاش ھمه ای. حتماً باید کتبی باشد

اما بخش . زدند اعمال غيرقانونی نمی هکردند و دست ب شکنجه در کار نبود، استراق نمی
ی اخراج،  در رابطه با مسئله. اند، باور ندارند اصولی ھم که خودشان نوشته ھا به زیادی از این

بایست مورد   اسفند می5وزارت کار و ھيئت تشخيص ارائه کردم که در   من شکایتی را به
د در خوزستان و تعطيلی ادارات، تا دليل گرد و غبار بسيار شدی گرفت؛ اما به بررسی قرار می

وزارت کار بروم تا یک تاریخ دیگری را  بعد از عيد ھم باید به. تعویق افتاد بعد از عيد نوروز به 
ی ادارات  که در جریان این گرد و غبار ھمه جالب این. برای بررسی پرونده مشخص کنند

) گرد و خاک قرار نداشتندکه در معرض مستقيم (ھا، مدارس و مانند آن  دربسته، بانک
کنند، فراموش شده  تپه که در فضای باز کار می تعطيل بودند؛ اما کارگران شھرداری و ھفت

. کشند دانند که کارگران ھم درست عين کارمندان نفس می که آقایان نمی مثل این. بودند
کارگران  که در مورد مسائل ایمنی نسبت به آميزی است ھای تبعيض این ھم یکی از نگاه

دار بودن  ریشه. تپه ریشه دارد تپه در شرکت ھفت ھرحال، سندیکای ھفت به. شود اعمال می
این سندیکا را ھم از محبوبيت و احترامی که اعضای ھيئت مدیره نزد کارگران دارند و ھم از 

بنابراین، بنا . توان تشخيص داد افراد بازداشتی سندیکا شد، می  که به ھایی ميزان کمک
تشکيل این سندیکا . تپه، سندیکا برقرار خواھد ماند لطف و پایداری کارگران شرکت ھفت به

تشکيل این دو . ی عطفی در جنبش کارگری ایران بود پس از سندیکای شرکت واحد نقطه
این . سندیکا خواستِ داشتن تشکل و اتحادیه را در بين کارگران فریاد زد و تقویت کرد

حق و حقوق خود  کنند که به تپه تالش می که کارگران ھفت ، چونسندیکا باقی خواھد ماند
. این حق و حقوق نرسند، دست از مبارزه و تالش نخواھند کشيد که به برسند؛ و تا زمانی

بندی سياسی و  چنين اعضای ھيئت مدیره، فارق از ھرگونه دسته اعضای سندیکا و ھم
کنند؛ و تا رسيدن  البات کارگری حرکت میجناحی و حزبی یا ایدئولوژیک، فقط در راستای مط

یک دنيای انسانی و شرافتمندانه و عاری از استثمار  یابی به ھای کارگری و دست آرمان به
ھای کارگری ھم  اميدوارم روزی فرابرسد که سایر تشکل. دھند ی خود ادامه می مبارزه به

نان نيرویی تبدیل شویم و چ طور متحد به شکل بگيرد تا ما بتوانيم دست در دست ھم و به
ھا و مطالبات خودمان را چنان رسا فریاد بزنيم که ھيچ جنبش و دولتی نتواند  خواست
  .کارگر را نادیده بگيرد طبقه

ی کارگران شرکت و اعضای سندیکای   متشکریم؛ و برای شما، ھمه:جنبش کارگری
کنيم که دعوت   تشکر میکنيم و بازھم ی کارگران ایران آرزوی موفقيت می تپه و ھمه ھفت
  .اگر حرف یا پيام دیگری دارید، لطفاً مطرح کنيد. گفتگو را پذیرفتيد ما به

 من حرف دیگری ندارم و خيلی خوشحال شدم که توانستم با شما و :رضا رخشان
   .اميدوارم که پاینده، پيروز و سرافراز باشيد. کاربران سایت شما صحبتی  داشته باشم

  87 اسفند 14معه ج: تاریخ مصاحبه

  مارس در شھرستان مھاباد8رگزاری مراسم ب

 3، جمعی از فعالين جنبش کارگری و فعالين جنبش زنان ساعت 1388 اسفند 13روز جمعه 
 .بعد از ظھر در اطراف شھر مھاباد دور ھم گرد آمدند و مراسم روز زن را برگزار کردند

 سپس حاضرین با یک دقيقه سکوت، یاد و مراسم با خواندن سرود انترناسيونال شروع شد و.
 .خاطره جانباختگان راه آزادی و برابری را گرامی داشتند

در ادامه، مجری برنامه تاریخچه ھشت مارس را برای حاضرین بيان کرد و سپس یکی از 
ھای کارگری در رابطه با روز جھانی زن و  اعضای کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل

 .روز، اتحاد جنبش زنان با جنبش کارگری و مواردی از این قبيل، سخنرانی کرداھميت این 

مراسم با خواندن سه مقاله راجع به ھشت مارس ادامه پيدا کرد و سپس شعری به این 
 .مناسبت خوانده شد



 شھرستان مھاباد توسط یکی از شرکت کنندگان قرائت 2010در پایان قطعنامه ھشت مارس 
 شد

 نگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگریکميته ی ھماھ
15/12/1388  

 :وگو با فارس خبر داد  يك عضو شوراي عالي كار در گفت
  افزايش قطعي دستمزد سال آينده كارگران با روش تركيبي

: عضو شوراي عالي كار گفت:  آمده است 88 اسفند 16 در تاریخ   به گزارش خبرگزاري فارس
قرر شد حداقل دستمزد كارگران براي سال آينده براساس روش در جلسه شوراي عالي كار م

  .تركيبي رقم ثابت و افزايش درصدي ساير سطوح تعيين شود

، در مورد جزئيات جلسه تعيين »توانا«وگو با خبرنگار اقتصادي فارس  هللا صالحي در گفت ولي
لسه گزارش طرفين در اين ج: حداقل دستمزد كارگران در جلسه شوراي عالي كار، اظھار داشت

  .  خانوار كارگري مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت راجع به موضوع سبد ھزينه
گزارش ھر استان در خصوص تورم و تاثير آن در سبد كاالي خانوار كارگري نسبت به : وي افزود

يدگاه ھاي متفاوت از فضاي اقتصادي استانھا براي نمايندگان در جلسه قرائت شد كه خوشبختانه د رقم
  . كارفرمايان و دولت به ھمراه كارگران راجع به اين موضوع نزديك است

نماينده شوراي عالي كار با بيان اينكه نمايندگان دولت، كارفرما و كارگر در جلسه شوراي عالي كار 
مقرر شد حداقل دستمزد و ساير سطوح بر : اند، گفت راجع به روش تعيين حداقل دستمزد توافق كرده

  . شود روش تركيبي تعيين اساس 
افزايش دستمزد كارگران براي سال آينده قطعي است و : اين فعال كارگري خاطرنشان كرد

ھاي افزايش درصدي ساير سطوح و رقم ثابت حداقل مزد در كنار ھم روش تركيبي را براي  روش
  . آورند دستمزد به وجود مي

: كارگران براي سال آينده تصريح كردصالحي در مورد مزيت روش تركيبي تعيين حداقل مزد 
يابد و از  ھاي موجود در جامعه كاھش مي فاصله دستمزد و اختالف طبقاتي اجتماعي و در ميان گروه

  . كند افزايش آن جلوگيري مي
به گفته نماينده كارگران در شوراي عالي كار در صورتي كه براي ھمه كارگران در سطوح مختلف 

  . شود كند كه با روش تركيبي فاصله حفظ مي رفته شود فاصله ايجاد مييك درصد مزدي در نظر گ
  / انتھاي پيام

 :وگو با فارس خبر داد يك عضو شوراي عالي كار در گفت
  تعيين حداقل دستمزد كارگران تا پايان ھفته جاري

نماينده كارفرمايان در :  :  آمده است 88 اسفند 16 در تاریخ   به گزارش خبرگزاري فارس
با توجه به تفاھم ميان طرفين دستمزد كارگران در شوراي عالي كار : شوراي عالي كار گفت

  .شود به احتمال زياد حداقل دستمزد تا پايان اين ھفته تعيين مي

، با اشاره به »توانا«وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس  حسين سالح ورزي در گفت
ان دولت، كارفرما و كارگر در شوراي عالي كار براي تعيين برگزاري دومين جلسه مشترك نمايندگ
خوشبختانه فضاي جلسه به دور از ھرگونه رقابت و كنش : حداقل دستمزد كارگران، اظھار داشت

ھاي مختلف و با تفاھم ھرچه تمام براي پيشبرد تعيين حداقل مزد براساس  ميان نمايندگان گروه
  . واقعيات جامعه برگزار شد

راجع به حداقل دستمزد در جلسه ھنوز تصميم جدي گرفته نشده است و جلسه بعدي : ه دادوي ادام
  . شوراي عالي كار به آخر اين ھفته موكول شد

نماينده كارفرمايان در شوراي عالي كار با بيان اينكه جلسه آينده شوراي عالي كار در مورد دستمزد 
احتماال چھارشنبه يا پنجشنبه ھفته جاري : ود، گفتبه احتمال بسيار زياد آخرين جلسه شورا خواھد ب
  . جلسه آخر نھايي شدن حداقل دستمزد خواھد بود

اي است كه طرفين به  فضاي حاكم بر جلسه شوراي عالي كار به گونه: اين فعال كارفرمايي افزود
ورد دنبال نگاه واقعي و منطقي بدون ھيچگونه تنش و بر اساس فاكتورھاي قانوني موجود در م



  . دستمزد دارند تا اين موضوع ھرچه سريعتر مشخص شود
  /انتھاي پيام

  در اھواز   كارگری ، پژمان رحيمی پرونده سازی برای فعال

 طبق خبر رسيده پژمان رحيمی كه به اتھام اجتماع و تبانی عليه جمھوری اسالمی و تحریك 
 ٣حبس تعزیری و   سال٢بدوی به كارگران ھفت تپه و لوله سازی اھواز پيش از این در دادگاه 

بازداشت به سر می برد پرونده  سال حبس تعليقی محكوم شده بود و در ھمان زمانی كه در
اما . دادگاه عمومی اھواز برای وی گشوده شد ای دیگر با اتھام اخالل در نظم عمومی در

ومی اھواز، یك اخطاریه از سوی اجرای احکام دادگاه عم شگفت اینكه چندی پيش طی ارسال
 سال ۴ و پس از ١٣٨۴كه متعاقب یك دستگيری و بازجویی در سال  پژمان رحيمی با خبر شد

پژمان رحيمی طی یك سخنرانی و ! به یك سال حبس محكوم شده است به صورت غيابی
  به نقد و بررسی آسيب١٣٨۴سمينار علمی در دانشگاه چمران اھواز در سال  ارائه ی یک

اطالعات   ساعت توسط اداره ی۴٨پرداخته بود كه به دنبال آن به مدت اجتماعی روسپيگری 
اكنون بعد . کفالت آزاد شد اھواز بازداشت شد و مورد بازجویی قرار گرفت و سپس به قيد قرار

به یك سال زندان محكوم شده "!! فحشاء اشاعه ی" سال به صورت غيابی و به اتھام ۴از 
دادگاه تجدید نظر است و ھمچنين جلسه ی  تيجه یوی ھم اکنون منتظر اعالم ن. است

  . برگزار خواھد شد٢٢/١/١٣٨٩ھم در تاریخ ) نظم به اتھام اخالل در(دادگاه عمومی وی 

88/12/15  

  "کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای گارکری"سایت : منبع

  : وگو با ايلنا موسوي درگفت
  كند  مين نميھاي معيشتي را تا دستمزدكارگران حداقل
عضو كميسيون  :   آمده است88 اسفند 17 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبر گزاری کار ایران 

كه بتواند  اي نيست اين دستمزد به اندازه: گفت  انرژي مجلس با انتقاد ازحداقل دستمزدكارگران
شود كه در خصوص تجديد نظر  كاستي باعث مي كند و ھمين معيشت كارگران را تامين

  . دستمزدكارگران اصرار داشته باشيم
وگو با ايلنا با تاكيد بر اينكه مالك بررسي وا عالم نظر بايد بر  سيد ناصرموسوي درگفت

كه اكنون از نظر ھمه صاحبنظران و فعاالن  آنچه: ھاي موجود جامعه استوار باشد،گفت واقعيت
كه  ه حدي نامناسب استپذيرفته شده اين است كه وضعيت حقوقي كارگران ب اقتصادي امر

  . ھاي معيشتي زندگي كارگران را تامين كند تواند حداقل نمي
وي با اعالم اينكه در حال حاضر شرايط اقتصادي به حدي شكننده است كه ھرگونه اظھارنظر 

عنوان  اگر ھر مبلغي را به: تواند به آن تاثير گذار باشد،گفت از سوي مسووالن و فعاالن مي
اي بر آن استفاده كرده و به تخريب شرايط  شود تا عده اعالم كنيم مبنايي ميحقوق كارگران 
  . فعلي بپردازند

حالت معمولي : كرد و گفت  حالت معمول و فوق العاده توصيف2وي شرايط اقتصادي را در 
ھاي اقتصادي شاھد باشيم بنابراين  اي را در عرصه يعني اينكه قرار نيست اتفاق فوق العاده

كرد اما ھنگامي كه از  بيني اي را پيش ھاي احتمالي، تورم ويژه  با در نظر گرفتن وضعيتتوان مي
اي در توان داشته  ھا اجرا شود و جھش ويژه دانيم قرار است اليحه ھدفمند كردن يارانه قبل مي

  . كرد ھا تصميم گيري باشيم بايد براساس اين واقعيت
عني اينكه زندگي حداقلي براي كارگران تعيين موسوي با تاكيد بر اينكه حداقل دستمزد ي

ھا بياوريم اما اين حداقل  رود كه كلمه حداقل را در ابتداي دستمزد انتظار نمي: شود،گفت
  . جوابگوي يك زندگي حداقلي نباشد

اي تعيين شود كه يك كارگر بتواند با دريافت آن يك  يا حداقل دستمزد به اندازه: وي افزود
شته باشد و يا كلمه حداقل را ازدستمزد حذف كنيم تا مشخص نباشد كه زندگي حداقلي دا

  . ھا را ندارد حداقل دستمزد توان تامين حداقل
  پايان پيام

  
  برگذاری روز جھانی زن در شھر سقز

 مارس روز جھانی زن مراسمی در شھر سقز با شرکت جمع کثيری 8به مناسبت فرار رسيدن 
 .ار شدز منطقه حاجی آباد برگاز زنان و مردان آزادیخواه در



درابتدا مجری برنامه به پاس ادای احترام به جان باختگان را ه آزادی و برابری انسان یک دقيقه 
انقالب ( شعر  سکوت اعالم کرد و شرکت کنندگان ایستاده ادای احترام کردند با این قطعه

وف این انقالب ای زنان ھمه کشور ، دوش به دوش مردان به صف است، بيدار شوید،
 .از طرف مجری برنامه سکوت شکسته شد )بپيوندید

  در مجلس89بحث داغ موافقان و مخالفان کليات بودجه 
دھم آنچه نوشته شده است سازی است که صدای آن چند سال بعد در  من ھشدار می

 به راستی چرا باید کميسيون نسبت به تعرفه نوشابه و سيگار و امثال آن تصميم. آید می
ام در زمان خاتمي دولت نفت  من در زمان ھاي مختلفي در فصل بودجه در مجلس بوده/بگيرد؟

در زمان ھاشمي اسكناس چاپ كرديم، اما در اين دولت حتي اوراق . پيش فروش كرد
  .ايم، فقط در تلفيق مقداري اوراق مشاركت ديده شده است مشاركت ھم چاپ نكرده

علني مجلس شوراي  اسفند در صحن 17كشور دوشنبه  كل 1389بررسي كليات بودجه سال 
  .اسالمي آغاز شد

نامه داخلي  قرار است طبق آيين:  آمده است 88 اسفند 17به گزارش خبرنگار تابناک در تاریخ 
 دقيقه در مورد كليات بودجه صحبت 15 مخالف ھر كدام به مدت 5 موافق و 5جديد مجلس، 

  .كنند
 و اشکاالت مختلفی که 89 انتقاد از عملياتی نبودن بودجه عضو کميسيون اقتصادی مجلس با

 صدای آن دھم آنچه نوشته شده است سازی است که ھشدار می: در آن وارد دانست ، گفت
  .آید چند سال بعد در می

 نماینده تھران در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس و در بررسی کليات بودجه الياس نادران
 کل کشور با انتقاد نسبت 89مصوبه کميسيون تلفيق الیه بودجه  با مخالفت کل کشور در 89

آنچه امروز تقدیم شده فرآیندی را طی کرده است : به عملياتی نبودن این بودجه اظھار داشت
  . بانی است و ھم ذاکر و ھم مستمعکه ھم باعث ضایع شدن

می که با کم و چه کسی از این ترکيب راضی است؟ دولت، مردم، مجلس یا عده ک: وی افزود
  . و ردیفھا رضایتشان جلب شده استزیاد کردن بعضی ارقام

به این معنا که . اصالح این روند مستلزم اصالح آیين نامه داخلی مجلس است: نادران افزود
ھا را در نيمه اول سال به دولت ابالغ می نماید و سپس در  مجلس کليات و خطوط کلی اولویت

این باعث خواھد شد که مجلس نقش . دھد  ضوابط تطبيق میتصویب بودجه آن را با این
دولت ھم . واقعی خود را در کالن نگری نسبت به بودجه و پرھيز از دخالت در جزیيات ایفا کند
نی خود اختيار پيدا می کند براساس قوانين دایمی و در سقف بودجه مصوب له وظایف قانو

  .عمل کند
گذاری جدید در این  ف قوانين دایمی، اصالح آنھا یا قانوندھھا مورد توق: نماینده تھران گفت

  کجای این کار بودجه نویسی است؟. مصوبه است
آنچه نوشته شده است مبھم و بسته به صالحدیدھایی است که در قوه : وی تصریح کرد

دارد با  مجریه انجام خواھد گرفت آنقدر ارقام غيرشفاف است که رئيس بانک مرکزی اعالم می
اگر از اعضای کميسيون تلفيق یا .  را اعالم کند89تواند نرخ تورم سال  ترکيب بودجه نمیاین 

تواند بدون اما و اگر و مشروط کردن ارقام به بعضی از احکام بگوید اعتبارات  دولت کسی می
  رایی چطور؟ای چقدر خواھد شد؟ اعتبارات تملک دا ھزینه

امی که اجازه جابجایی گسترده در اعتبارات ھای متفرقه و احک وجود بودجه: نادران گفت
 این مصوبه در واقع  ای را می دھد چه جای پيش بينی باقی می گذارد ای و سرمایه ھزینه

تواند به ھر نحوی   که به دولت داده شده که براساس آنھا می مجموعه ای از اختياراتی است
داند به آن  ی که مصلحت می بنویسد و به ھر نحو89داند بودجه را طی سال  که صالح می

  .ندارد و نظارت به کلی مخدوش استدیگر این مصوبه مفھوم بودجه . عمل کند
 اینکه کميسيون تلفيق تالشھای خوبی در اصالح مصوبه  عليرغم: نماینده تھران یادآور شد

کرده است اما کميسسيون حداقل دچار دو خطای اساسی شده است اول اینکه از پرداختن 
ت ھا را اصالح نماید غفلت کرده است ثانياً با پرداختن به جزئيا یل اساسی که چارچوببه مسا

  .دچار خطای جزیی نگری شده است 
اینکه ما چندین ھزار ميليارد تومان از بودجه را به عنوان بودجه فرھنگی در : وی ادامه داد 

است و ھم نسبت به دھيم که ھم سوابق رفتاری آنھا معلوم  اختيار یکی دو فرد قرار می
مجلس ھيچ مسئوليت پاسخگویی ندارند چه وجھی دارد؟ کجای آن با منطق بودجه نویسی 

دھم  سازگاری دارد؟ آیا مفھوم بودجه به این اختيارات دادن تطبيق می کند؟ من ھشدار می
به راستی چرا . آید آنچه نوشته شده است سازی است که صدای آن چند سال بعد در می

  و سيگار و امثال آن تصميم بگيرد؟سيون باید نسبت به تعرفه نوشابه باید کمي
 نيمه شب طول کشيد 5/2منطق تصویب بودجه در شنبه شب که تا ساعت : وی ادامه داد

چه بوده است؟ عالوه بر این در عين حال که کميسيون بعضی از اصالحات را انجام داده است 
 ھزار ميليارد 4 ھزار ميليارد تومان به 8یارانه ھا از از جمله کاھش سھم دولت از ھدفمند کردن 

تومان، یا حذف سھم دولت از صندوق توسعه ملی که جای تقدیر دارد دو ایراد اساسی نيز از 



اول اینکه خود کميسيون درآمدھای غيرواقعی اضافه کرده است مثل . این منظر وارد است
 ھزار ميليارد 10 دولتی که جمعاً به بيش از ھای درآمد حاصل از حقوق ورودی و واگذاری بنگاه

رسد، ثانياً در اصالحات چون ضابطه و منطق واقعی حاکم نبوده نتيجه این شده  تومان می
 شرکتھای دولتی  است که بعضی اختيارات ھنوز باقی است مثل سه درصدی که از سود ویژه

بد که ھم رقم آن روشن از بودجه جاری و عمرانی قرار است به امور فرھنگی اختصاص یا
ھای نظارتی نسبت به  نيست ھم مسئوليت اجرای آن با ھيچ وزیری نيست و ھم دستگاه

   کافی و ابزارھای الزم را ندارندکارکرد آن اطالع
 تا 5/2براساس برآورد بانک مرکزی نرخ رشد توليد ناخالص داخلی در سال جاری : نادران گفت

 درصد از آن کاھش می یابد به عبارت دیگر سال 51اقل  درصد بوده است و سال دیگر حد7/2
 این بودجه ھم سرعت  دیگر رکود حاکم بر بخش صنعت و اقتصاد ملی تشدید خواھد شد و با

  .اطی بودن آثار تورمی خواھد داشتشود ھم به دليل انبس این رکود تشدید می
 اتم و اکمل رکود تورمی به عبارت دیگر سال دیگر کشور مصداق: نماینده تھران اظھار داشت

ھای  المللی ھم تداوم رکود حاصل از سياست ھم رکود بين. به نحو عميق تجربه خواھد کرد
انقباضی پولی ھم رکود حاصل از ھدفمند کردن یارانه ھا در بخش صنعت و توليد در بخش 

ایش ھزینه کشاورزی و حمل و نقل و موارد این چنينی رکود را تشدید خواھد کرد و ھم آثار افز
ھای انرژی و کاالھای اساسی تورم  ھا به خصوص در بخش توليد متاثر از افزایش قيمت حامل

  . بودجه انبساطی تشدید خواھد کردرا با توجه به این
ھای  این مصوبه با ھدف گذاری ھای اقتصادی و اجتماعی مندرج در سياست: وی ادامه داد

 درصدی 8م رھبری چقدر فاصله دارد؟ آیا رشد کلی برنامه پنجم ابالغی از سوی مقام معظ
کند؟ بپرسيد مقامات  آیا نرخ تورم به سمت تک رقمی شدن حرکت می. محقق خواھد شد

اند آیا ضریب جينی و فاصله طبقاتی  پولی در جلسات خصوصی نرخ تورم را چقدر اعالم کرده
ھای دولتی بر بانکھا حاکم درآمدی کاھش خواھد یافت ؟ آیا انضباط مالی و رفتار دولت و شرکت

خواھد شد؟ آیا قوانين دایمی نقض نشده است؟ آیا اساس نامه صندوق توسعه ملی را تقدیم 
 آیا وضعيت رابطه نفت و دولت و اساسنامه چھار شرکت اصلی وابسته به وزارت  کرده اند؟

 ھای نفت مشخص شده است؟ آیا منابع صندوق توسعه ملی مشخص است؟ آیا ھدف گذاری
  آن در این بودجه محقق خواھد شد؟

عزیزان وحشت نداشته باشيم از رد کردن :  کرد عضو کميسيون اقتصادی مجلس خاطرنشان
کليات بيایيد برای یک بار به دولت اجازه دھيم برای سه ماه آینده تکاليفش را مشخص کند و 

مل کند؟ مگر چرا باید مجلس منفعل ع. پس از آن براساس یک منطق درست تصميم بگيریم
 روز تاخير تقدیم مجلس کرد چه اتفاقی افتاد بعد ھم اختياراتی را خواسته 50دولت الیحه را با 

است که وقتی تعدادی از آنھا را کسر کردید باز ھم ھنوز بر اساس ھمين مصوبه کميسيون 
  .داند و مصلحت ببيند عمل کند  میتواند ھر جور صالح تلفيق می

ن به این کليات رای نخواھم داد و از شما می خواھم بين خود و خدا به م: نادران تاکيد کرد
  .  کنيد و شجاعانه تصميم بگيریدوظيفه عمل

از سوی دیگر يك عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، بودجه سال آينده را 
  .بي كرداي شفاف ارزيا بودجه

من در زمان ھاي : گفت اليحه بودجه صحبت مي كرد موافق كه به عنوان حسن كامران
در زمان . ام در زمان خاتمي دولت نفت پيش فروش كرد مختلفي در فصل بودجه در مجلس بوده

ايم، فقط  ھاشمي اسكناس چاپ كرديم، اما در اين دولت حتي اوراق مشاركت ھم چاپ نكرده
  .ي اوراق مشاركت ديده شده استدر تلفيق مقدار

اين كه گفته مي . برنامه نداريم، اما بودجه نويسي مي كنيمام كه ما  من بارھا گفته: وي افزود
ما بايد نظارت شود اختيارات را به دولت داده ايم اين طور نيست حساب و كتاب وجود دارد، 

  .كنيم كه نمي كنيم
به عنوان مثال در تھران شركت ھايي : وي با انتقاد از بي توجھي مجلس به بحث نظارت گفت

نجاتشان در شھرھاي ديگر است، گفته بوديم كه اين ھا امالك خود را دفتر دارند كه كارخا
  .ايم يچ نظارتي بر اين كار نكردهھايشان بروند، اما تاكنون ھ بفروشند و كنار كارخانه

اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، سھم درآمدھاي نفتي در بودجه امسال 
سھم درآمدھاي نفتي در بودجه سال آينده : را نسبت به سال ھاي قبل كمتر دانست و گفت

كامران ادامه .  درصد بود48/5در حالي كه اين رقم در سال گذشته .  درصد شده است35/3
اين كه ما درآمدھاي نفتي را در بودجه به صفر برسانيم يك شبه امكان پذير نيست، بايد : داد

ايم، در حالي  ا مناطق آزاد را زياد كردهصادرات غيرنفتي را زياد كنيم كه اين اتفاق بيفتد، اما م
ما مخالف مناطق آزاد نيستيم، بلكه طرفدار استراتژي . كه خروجي اش واردات بي رويه است

  .م، اما چنين اتفاقي نيفتاده استصادرات از اين مناطق ھستي
ش ھدفمند كردن يارانه ھا كه گفته مي شود باعث افزاي: وي درباره تورم در سال آينده گفت

تورم مي شود را خودمان تصويب كرديم و بايد منتظر باشيم تا اجرايش را در سال آينده ببينيم، 
 درصد برآورد شده است كه كمتر از 11اما به غير از ھدفمند كردن يارانه ھا تورم در سال آينده 

  .ستسال ھاي قبل ا
ن كميسيون تلفيق ھم اكنو: اي شفاف ارزيابي كرد و گفت وي بودجه سال آينده را بودجه



  . نشان مي دھد كه بودجه شفاف استگزارش روشني از عملكردھاو درآمدھا مي دھد و اين
 ميليارد تومان 1500درباره اين كه گفته شد در شاخص ھاي فرھنگي دولت : كامران ادامه داد

طبق برنامه چھارم قرار شده شوراي برنامه . را بدون حساب و كتاب داده است درست نيست
  . ھا اين مقدار پول را ھزينه كنديزي استانر

اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، يكي ديگر از نقاط قوت اين بودجه را 
در سال ھاي گذشته درآمد نفت : روشن شدن حساب و كتاب بودجه نفت دانست و گفت

مي حساب و كتاب روشني نداشت و من ھمواره به عنوان مخالف در اين زمينه صحبت 
ايم من ھمين جا از آقاي الريجاني ھم  كردم،امسال در كميسيون تلفيق روي آن مايه گذاشته

  .اند تشكر مي كنم له تاكيد داشتهبه خاطر اين كه براين مسا
امسال بعضي احكام را براي بودجه سال آينده تصويب : وي درباره انضباط مالي در بودجه گفت

ايم كه گره گشاي  ھم چنين احكام تنفيذي را صادر كرده. ايم كه براي انضباط مالي است كرده
 ساله كه بيمه مي دادند بتوانند با درصدش 60 و 50كار مردم است مثل اين كه افراد 

بازنشسته شوند يا خدماتي به ايثارگران داده ايم و يا براي بدھي نيروھاي مسلح مواردي را 
رند اين بدھي ھا به صورت واگذاري سھام ايم كه از كارخانه ھايي كه سود دا تصويب كرده

ري اين سھام ھا چيزي در نمي پرداخت شود و اين درست نيست كه برخي مي گويند از واگذا
  .آيد

ھم چنين . ايم كه مفيد است براي محرومين مواردي را در اين بودجه ديده: كامران تصريح كرد
ھم چنين مصوباتي براي . ايم فتهمواردي را براي صرفه جويي دستگاه ھاي دولتي در نظر گر

  .ايم رصد مانده اند در نظر گرفتهجانبازان شيميايي ، اعصاب و روان و آنھا كه بدون د
: وي در پايان نظر كواكبيان مبني بر تصويب يك شبه صدھا مصوبه در تلفيق را رد كرد و گفت

 دستاوردھاي آن چشم اصال اين طور نبوده است وبرخي موارد مانند تحقيقات دفاعي كه ما در
  .اقدامات استراتژيك را تداوم دھدايم مصوبات مھمي را داشتيم كه  دشمن را كور كرده

 وابستگي به درآمدھاي نفتي مشھود است، 89  با بيان اينكه در بودجهمصطفي كواكبيان 
ھاي كلي تنظيم شده  گزارش كميسيون تلفيق با اسناد فرادستي و سياست: اظھار كرد

  .ام معظم رھبري منطبق نيستوسط مقت
نامه،  مطابق با آيين: ، گفت89 با كليات بودجه مخالفتنماينده مردم سمنان در خانه ملت در 

 بھمن به 15 آذر به مجلس تقديم كند اما ھنگامي كه اليحه در 15دولت بايد بودجه را در 
تصميمات گرفته  بامداد و به تبع آن 30/2شود بررسي بودجه تا ساعت  مجلس فرستاده مي

شده در آن زمان به لحاظ كار كاربردي و راھبردي براي كشور مشخص است پس ما كه ادعاي 
گرا داريم بايد به دولت تاكيد كنيم كه حداقل براي يك بار براي سال  گرايي و دولت قانون قانون

  .ه را به موقع به مجلس ارائه دھدآينده بودج
ھاي كلي تعيين شده از سوي مقام معظم  با سياستوي گزارش كميسيون تلفيق را مغاير 

ھاي كلي نيامده است كه بودجه بايد طوري  مگر در سياست: رھبري دانست و اظھار كرد
تنظيم شود كه تا پايان برنامه پنج ساله پنجم وابستگي بودجه به درآمدھاي نفتي به صفر 

  اد؟وابستگي را كم كرده است يا زي 89نزديك شود اما آيا بودجه 
 دالر براي ھر بشكه نفت 65اين نماينده مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه تعيين قيمت 

ھاي مجلس  ھاي مركز پژوھش بر اساس بررسي: كند، گفت تر مي وابستگي به نفت را اضافه
انگار تمام بودجه .  دالر باالترين قيمت نفت در كشورھاي منطقه است65پيشنھاد قيمت 

 و  نفت تنظيم شود و قرار نيست كه مبلغي در صندوق ذخيره ارزيخواھد بر اساس مي
  . ملي باقي بماند صندوق توسعه

 اساسنامه صندوق توسعه ملي تا  با وجودي كه كميسيون تلفيق به ارايه: كواكبيان ادامه داد
پايان فروردين به مجلس تاكيد كرده است اما ھنوز ساز و كار اين صندوق مشخص نيست و از 

شود و  بيني مي  ميليارد دالر براي مصارف ديگر پيش11دولت در حد بسيار بااليي يعني طرف 
گويد كه از ذخاير ارزي  تواند اين رقم را در نظر گيرند مي ھنگامي كه كميسيون تلفيق نمي

. ھاي گذشته را انجام دھد اش طي سال صندوق ذخيره ارزي استفاده شود تا تعھدات ارزي
 ميليارد دالر 280كه معلوم نيست دولت در طول چھار سال گذشته اين در حالي است 
  فت را كجا و چگونه خرج كرده است؟درآمدھاي حاصل از ن

مجلس، با طرح اين پرسش كه با مصوبات بودجه كميسيون ) ره(عضو فراكسيون خط امام 
 در بر اساس اظھارات وزير اقتصاد:  چقدر خواھد بود؟ گفت89تلفيق نرخ تورم در سال 
 درصد اضافه تورم به خاطر ھدفمند كردن يارانه شده 15 تا 10بيني  كميسيون تلفيق پيش
تواند  آيا در شرايط كنوني مجلس مي.  درصد تورم خواھيم داشت25، 89است يعني در سال 

 درصد تورم خواھد داشت؟ در 25شود  به اليحه و طرحي راي دھد كه از ھمين االن گفته مي
توان از پس اين ھمه   اين ميزان تورم چه پاسخي براي مردم داريم؟ آيا ميشرايط ركودي با

  ر اثر فقر و گراني دارند، برآيد؟مشكالت مردم كه ب
شود،  كواكبيان با طرح اين پرسش كه آيا گزارش كميسيون تلفيق به افزايش اشتغال منجر مي

اي  شتر به سمت اقتصاد صدقهاين گزارش و بودجه نه تنھا اشتغالزا نخواھد بود بلكه بي: گفت
  .رود زيع پول بين فقراي جامعه ميتو

 مصوبه در عرض دو ساعت در كميسيون تصويب شده 106در حالي كه : وي در پايان گفت



است بايد بررسي شود كه به چه مراكزي در عرض دو ساعت چندين ميليارد توزيع شده 
ھايي توزيع   موالنا و امثال اينھا پولاست؟ اين در حالي است كه در اين مصوبات براي بنياد

  .شده كه نظارتي به آن نيست
ھا در نقد اليحه و مصوبه كميسيون بسيار  گفتني: عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت

  . كنم است، ولي به مھمترين وجه يعني آثار تورمي و ركودي بسنده مي

: اي از قرآن كريم گفت رائت آيه با ق89 كليات بودجه سال مخالف به عنوان احمد توكلي
تان مي كنم قصد مخالفت با شما را ندارم تنھا  سخن را با اين آيه آغار كردم كه در آنچه نھي

قصدم اين است كه درحد توان اصالحي صورت دھم توفيقي جز به اتكاي خدا دست نخواھد 
  . گردم كنم و به سوي او بازمي داد بر او توكل مي

تشكر از زحمات دولت و نمايندگان به ويژه اعضاي كميسيون تلفيق به خاطر نماينده تھران با 
 اشكاالت اساسي داشت كميسيون 89اليحه بودجه  : تالش سختشان در بررسي بودجه گفت

ھايي كه بدست كميسيون بر آن افزوده  ھا را جبران كرد ولي بقيه نواقص و ضعف برخي ضعف
  . شتشد نتيجه را غير قابل دفاع باقي گذا

ھا در نقد اليحه و مصوبه كميسيون بسيار است، ولي به مھمترين وجه  گفتني: وي تصريح كرد
ھاي كالن در پي  بودجه ھمانند ھمه سياستگذاري. كنم يعني آثار تورمي و ركودي بسنده مي

آن است كه ثبات اقتصادي را ايجاد يا حفظ كند، نرخ رشد اقتصادي را افزايش دھد و به توزيع 
  . تر درآمدھا بينجامد النهعاد

در واقع اقدامات مالي بايد چنان تنظيم شود كه اقتصاد ملي در : اين نماينده مجلس افزود
تري از حيث كارايي و عدالت به تعادل برسد، اليحه و مصوبه كميسيون اين  نقطه مناسب

نج بيشتري به تر شده، ر ساله است ولي ھر چه مزمن40صفات را ندارند، البته اين درد كھنه 
  . جان اقتصاد انداخته است

ھا، ديگري بيماري ھلندي و بودجه   موضوع بحث من، يكي ھدفمند كردن يارانه3: توكلي گفت
ھاي عمراني است كه ھر سه ركود تورمي را در پي دارند، ھر  متكي به نفت و سومي طرح

  . سه عامل در اليحه و گزارش تقديمي كميسيون وجود دارند

ھا البته  در مورد ضرورت ھدفمندسازي يارانه: ھا اشاره كرد و گفت دفمند كردن يارانهوي به ھ
  . رعايت الزامات ملي و احتياطات عقلي حرفي نبوده و نيست با توجه به اقتتضائات ملي، 

 سال اخير از آن بسيار سخن 20در : عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان كرد
بانك جھاني و صندوق . ره آن منتشر شده يا به تصويب رسيده استرفته يا اسنادي دربا

اند متاسفانه اليحه دولت در اين باره  ھاي سياستي توصيه كرده المللي پول نيز بسته بين
اي تعديل شد  ھا داشت اين اليحه ھدفمند در مجلس تا اندازه بيشترين شباھت را با اين بسته

حه بودجه، قانون ھدفمندساي را ناديده گرفت و با ولي دولت با سماجت خاص خود در الي
  . رويكرد ھدفمندسازي، دو برابر سقف مجاز كسب درآمد را در اليحه بودجه گنجاند

 ساله را نيز كنار گذاشت و با پيشنھادش قصد داشت ھمان سال اول 5دولت تدريج : وي افزود
ھاي فعلي ما نفت  ق گفت با نرخ درصد راه را طي كند، وزير اقتصاد نيز در كميسيون تلفي65

 تا 42با پيشنھاد خودمان مي خواھيم به . كنيم  دالر حساب مي7خام را براي مصارف داخلي 
ھاي امروز فوب نفت خام خليج فارس   دالر برسيم يعني بيش از شش برابر كه با نرخ43
  .  درصد جھش در سال اول65.5شود  مي

يشنھاد آقاي وزير تصريح كرد كه دو واحد درصد نرخ رشد درباره آثار ركودي اين پ: توكلي گفت
 درصد تنزل 2.7 به 87 درصد بود و در سال 6.7، 86شود يعني نرخ رشد كه در سال  كم مي

  .  درصد پيش بيني شده در سال آينده يا صفر است يا منفي1.5كرد و سال جاري 

 9.5 ، 87دا است كه در پاييز سال روند ركودي كه از افزايش نرخ بيكاري نيز پي: وي ادامه داد
 درصد افزايش يافت، در مورد آثار تورمي اين پيشنھاد، آقاي 11.3 به 88درصد بود ولي در پاييز 

درصد تورمي اضافي را اعالم كردند، در حالي كه ھنگام 13درصد و معاونش 12 تا 9وزير 
درصد اعالم كرده 15.7ا ھزار ميلياردي، نرخ رشد ر34بررسي اليحه ھدفمندسازي با درآمد 

  . بودند



قابل توجه است كه اكثريت قاطعي از نھادھاي رسمي و مطالعات : نماينده تھران افزود
درصد بانك 30از . اند ھاي تورم اضافه ايجاد شده را بسيار باالتر گزارش كرده دانشگاھي نرخ

ي در سناريوي ھا  درصدي مركز پژوھش59 و 1380 درصد بانك مركزي در سال 46جھاني با 
  . اند ھا نيز نسبت به ركود ھشدار داده  ھزار ميلياردي، ھمه آن34درآمد 

كميسيون تلفيق بر اين اساس پيشنھاد اليحه را نپذيرفت، ولي اشتباھش : توكلي تصريح كرد
 ھزار ميليارد درآمد خالص را تصويب كرد، اين تصميم نيز پر خطر 20اين است كه سقف درآمد 

  . است

كنيم با توجه به ماليات و   ھزار ميليارد درآمد خالص مي20وقتي صحبت از : امه دادوي اد
ھا را چنان باال ببريم كه  پس بايد قيمت حامل.  ھزار ميليارد تومان بدھند31عوارض، مردم بايد 

   ھزار، 20 ھزار ميليارد كسب درآمد شود نه 31

ھا  گويد، مركز پژوھش افزايش قيمت را نميدولت اثر تورمي اين : اين نماينده مجلس ادامه داد
مقامات بانك مركزي در ارائه .  درصد برآورد كرده است44.6 تا 25ھاي متفاوت آن را  با روش

درصد 25 ھزار تايي، تورم اضافي را 20گزارش حضوري به رئيس جمھور براي درآمد خالص، 
مي بودجه انبساطي نفتي توجه كنيم و  آثار تور اگر ھمين رقم را بپذيريم و به. اند برآورد كرده
 آثار تورمي كاھش يا حذف يارانه كاالھاي اساسي را لحاظ نماييم، نرخ تورم در سال  ھمچنين

چنين نرخي براي اقتصاد ايران بسيار پرخطر است و بيكاري . رسد  درصد مي50آينده به حدود 
  اشت و فقر جدي و احتماال مسائل اجتماعي و سياسي در پي خواھد د

 را خاطر آوريد كه دولت وقت بسته سياستي تعديل بانك جھاني 74حوادث سال : توكلي گفت
 درصدي كرد حاال به چنان نرخ تورمي، ركود 49.5را نسخه نجات پنداشت و كشور را دچار تورم 

  . شود فاعتبروا يا اولي االبصار شديد اضافه مي

ستداللي كه اعضاي تلفيق را به سقف رسد ا به نظر مي: عضو كميسيون تلفيق مجلس گفت
 ھزار كه پيشنھاد بنده بود، اين است كه اگر ده ھزار تا تصويب 10 ھزار متمايل كرد نه كف 20

اگر اين تصميم تصويب شود مردم . ماند شود پول زيادي براي پرداخت جبراني به خانوارھا نمي
خالص از آن يعني ده ھزار ميليارد تومان،  درصد درآمد 50 ھزار ميليارد تومان بپردازند تا 31بايد 

 ھزار تومان براي ھر نفر، حال اين دريافتي چه مقدار 11جبراني بگيرند يعني ماھانه حدود 
  . داند كند خدا مي شوك شديد ياد شده را جبران مي

سوال اصلي اين است كه مگر حكومت وظيفه دارد ھمه مردم را جيره بگير كند كه  : وي گفت
 آيا به خطرات فرھنگي و  پردازيم؟ كنيم و به درآمد مورد نياز و كم و زياد آن مي جا آغاز مياز اين 

ايم؟ وقتي مدتي تورم آفريديم و يارانه ناكافي داديم و مردم را به  سياسي اين كار انديشيده
 دريافت درآمد كار نكرده عادت داديم، اگر قيت نفت كاھش يافت و درآمد براي پرداخت يارانه

شود، ولي از اين حقيقت غفلت  كنيم؟ ممكن است بگويند تورم ھم كم مي ناچيز شد چه مي
اي تجربه شده است،  ھا پديده شود كه در اقتصادھايي شبيه اقتصاد ما چسبندگي قيمت مي

آيد آن وقت يارانه ناچيز ناچيزتر  رود ولي به ندرت و به سختي پايين مي ھا باال مي قيمت
شود كه توجه  ماند، چه خواھد شد؟ خطر وقتي بيشتر مي ھا باال مي  قيمتشود اما اكثر مي

  . كنيم كه برخي مقدمات الزم ديگر نيز وجود ندارد

اما نفتي بودن و بيماري :  ادامه داد89احمد توكلي در ادامه مخالفت با كليات بودجه سال 
د صادراتي حجم وقتي كشور در اثر افزايش درآم. ھلندي كه با جان بودجه عجين است

نعمت درآمد زياد به نقمت  كند،  ھنگفتي از ارز خارجي به يكباره به اقتصاد خويش تزريق مي
مسير پيدايش اين بيماري در كشور ما . گردد شود و تورم ركودي حاكم مي تبديل مي

 رود، تقاضاي كل ھاي دولت باال مي ھزينه وقتي به اتكاي درآمد نفتي، . ھاي دولت است ھزينه
چه براي كاالھاي قابل تجارت و چه كاالھاي غيرقابل تجارت مانند زمين و مسكن  اقتصاد، 

  . يابد افزايش مي

زند و به توليد  واردات را دامن مي براي مقابله با تورم،  دولت، : اين نماينده مجلس تصريح كرد
 به سرعت آورد ولي چون كاالھاي غيرقابل تجارت عرضه محدود دارند و داخلي فشار مي

كند و سطح  ھاي سرايت مي شود و به ساير بخش يابند، تورم از اين جا آغاز مي افزايش نمي
  . گردد يعني ركود تورمي حادث مي. دھد ھا را افزايش مي عمومي قيمت



مھمترين آن در سال : وي با بيان اينكه اين پديده ناميمون چند بار در اقتصاد ايران رخ داد، گفت
نژاد اصرار در صرف دالرھاي نفتي   در آغاز دولت نھم وقتي آقاي احمدي ،1384 در.  بود1353

حاصل خصوصي در چنين روزھايي  ھاي مفصل و بي براي كارھاي عمراني داشت پس از بحث
 ھشدار دادم كه تورم ناشي از بيماري 85پشت ھمين تريبون ضمن بررسي بودجه سال 

به آن ھشدار به درستي توجه نشد و . كند  ميھلندي و ركود متعاقب آن شما را پشيمان
 با گراني 85، روند كاھشي يافته بود از خرداد 83متاسفانه ديديم كه نرخ تورم ماھانه كه از 

البته اين علت . مسكن سير صعودي يافت و ركود نيز متعاقب آن پيدا شد كه ھنوز ادامه دارد
  . تامه تورم و ركود فعلي نيست

آثار مشابھي  بودجه متكي به نفت، حتي اگر درآمد نفتي ھنگفت نباشد، : توكلي ادامه داد
اي كه حاصل تعامل دولت و كميسيون تلفيق است يك نمونه بارز اين مشكل  بودجه. دارد
با رفتاري كه دولت با حساب ذخيره ارزي پيشنھادي براي  پارسال در تلفيق گفتم، . است

شود و سال بعد از بستن بودجه  حساب خالي مي ، افزاييد بودجه كرده و شما ھم بر آن مي
حاال حساب خالي است قيمت ھر بشكه . عاجز خواھيد شد، متاسفانه چنين شده است

 درصد درآمد نفتي را به بودجه كل تزريق 80 دالر فرض كرديم و 65احتياطي  نفت را با بي
  . م تا بودجه به ظاھر تراز شودكنيم و ھزاران ميليارد درآمد غيرقابل تحقق در منابع گنجاندي مي

 درصد درآمد نفتي را در صندوق 20البته بايد از كميسيون سپاسگزار بود كه الاقل : وي گفت
توسعه ملي بلوكه كرد تا طبق نظر مقام رھبري صرف توليد به دست بخش غيردولتي شود، 

  . وگرنه اليحه دولت اين بيست درصد را نيز جزء منابع دولت گنجانده بود

 كل كشور تقريبا ھمان 1389 ميليارد دالر از طريق بودجه 55اما آثار تزريق حدود : وي افزود
بانك مركزي مكلف است كه ارزھاي دولتي را بفروشد تا بودجه تامين . ام است كه شرح داده

ھاي اخير  در سال. ارزھاي خريداري شده از صادرات غيرنفتي را نيز بايد بفروشد. ريالي شود
مركزي قادر به فروش ھمه ارزھاي دولتي و غيردولتي نبوده و بخشي از آنھا را خودش بانك 
كند و با فشار پول  اش اسكناس چاپ مي ھاي خارجي خرد و در ازاء افزايش خالص دارايي مي

  . كند سازي مي پرقدرت، تورم بيشتر را زمينه

ي كه عامل اصلي رشد پايه ھاي خارج ، خالص دارايي88 تا شھريور 84از : توكلي ادامه داد
 برابر 5/2  درصد، 2/35ھاي اخير بوده است، با رشد متوسط ساالنه  پولي و نقدينگي در سال

ھاي پايين، واردات تشويق  حاال اگر بخواھند اثر تورمي را كاھش دھند با تعرفه. شده است
ر سر محصوالت بيند مانند باليي كه دولت ب ولي در اين فرايند، توليد آسيب مي. شود مي

اي بينديشد،  اي براي اين بليه چاره تلفيق سعي كرد با احكام تعرفه. كشاورزي آورده است
  . ولي مقدور نشد

ھا كه دولت و  عطش غيرعلمي افزايش ھزينه: عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت
ي درباره اعتبارات گير اكثر نمايندگان به آن گرفتارند به ويژه در بودجه عمراني و نحوه تصميم

جاري و عمراني كه بيشتر تابعي از فشارھاي ديواني و مردمي و بده بستان سياسي است 
تا علم و تجربه، حجم و تركيب بودجه دولت را به يكي از عوامل مخرب اقتصاد بدل كرده است، 

ھاي  ھاي عمراني مھمترين مسير تزريق منابع بخش عمومي براي گسترش ظرفيت طرح
  . ي كشور استاقتصاد

راستايي با اھداف  ھا در كليه فرآيند خود از جمله ھم با اين حال اين طرح: وي ادامه داد
ھاي پنج  ھاي كلي برنامه انداز و سياست ھاي اخير در قالب چشم كه در سال(استراتژيك كالن 

الت داراي مشك.... برداري به ھنگام ، مقرون به صرفه بودن، بھره) ساله پنجم مطرح است
 اجرايي آشكار است ولي بيشتر در زمان بررسي -اي است كه ريشه آن در نظام فني  عديده
حل مشكالت مزبور به  كند به ھمين دليل نيز در عمل راه ھاي سنواتي خود را نمايان مي بودجه

ترين مشكالت  شود بدون اينكه توجھي به اصلي ھا ختم مي تزريق بيشتر اعتبار به اين طرح
  . ھاي در دست اجرا و مطالعات توجيھي آن بشود  طرح بندي ه مانند اولويتاين حوز

ھاي طوالني گذشته نشان داده است كه اين چنين   تجربه سال :نماينده مردم تھران گفت
كند و شاھد اين مدعا  ھاي عمراني نمي ھايي كمكي به رفع مشكل تاخير در اتمام طرح حل راه

اين تعداد . تر ھستند لي است كه ھر ساله از برنامه زماني عقبھاي م نيز تعداد فزاينده طرح
 675 ھزار ميليارد تومان بودند، به 1 طرح با اعتبار مورد نياز 190 تعداد 1381ھا كه در سال  طرح

به .  افزايش يافته است1388 ھزار و پانصد ميليارد تومان در سال 5طرح با اعتبار مورد نياز 



بايد ھزينه ) 1388براساس سال (افتاده  ھاي عقب اري كه براي طرحعبارت ديگر ميزان اعتب
  . حل اين مشكل چيست پس راه.  برابر شده است5/5 بيشتر از 1381شود نسبت به سال 

اند و اين  بيني تزريق منابع را انتخاب كرده ھا در پاسخ به اين مشكل پيش دولت: وي تصريح كرد
 ھزار 10ھا از   است، به طوري كه اعتبار اين طرحھاي اخير نيز تشديد شده روش در سال

 ھزار ميليارد تومان در اليحه بودجه رسيده كه كميسيون 38 به 1384ميليارد تومان در سال 
در چنين وضعيتي با افزايش : نماينده تھران افزود. تلفيق آن را كم و بيش پذيرفته است

ا طوالني شدن دوره احداث، بازده شود، ب ھا غير اقتصادي مي ھاي اتمام، پروژه ھزينه
  . كند دھد و به ركود كمك مي آيد، اين دو عامل نرخ رشد را كاھش مي گذاري پايين مي سرمايه

كند و تاخير در اتمام، آثار  با آغاز ھر طرح آثار درآمدي آن طرف تقاضا را تقويت مي: توكلي گفت
اين دو عامل نيز تورم را تقويت . كند ظرفيتي را عقب انداخته و طرف عرضه را تضعيف مي

  . كند مي

خالصه كالم آنكه اليحه دولت از حيث آثار ركودي و تورمي بر اقتصاد ملي : وي در پايان گفت
بايد به جاي . مخرب بود و تالش كميسيون گرچه از آن كاست ولي نتيجه قابل دفاع نيست

ھم گردد كه به دولت ابالغ  كميسيون تلفيق مامور تدوين چند سياست م تصويب اين گزارش،
شود و ظرف دو ماه بودجه با رعايت كامل قوانين باالدستي تھيه و تنظيم شود، به طوري كه 

در سه ماھه اول نيز دولت براساس . ضمن رسيدگي در مجلس تغييرات جدي در آن نياز نباشد
ر حد تصويبي كنم كه اجراي طرح ھدفمند كردن د به ويژه تاكيد مي.  عمل كند88بودجه سال 

   .كميسيون تلفيق در وضعيت فعلي خطرآفرين است

در مصوبه كميسيون تلفيق براي رابطه مالي : يك عضو كميسيون كشاورزي مجلس گفت
شركت ملي نفت با دولت سقف و كف مشخص شده است و اين امر بعد نظارتي مجلس را 

  . كند تقويت مي

گفت،به موضوع  سيون تلفيق سخن مي با كليات گزارش كميموافقت كه در عيسي جعفري
ھا و تالش نمايندگان در مجلس براي تصويب اين قانون اشاره و  قانون ھدفمندكردن يارانه

آنچه كميسيون تلفيق به آن به طور جد توجه كرد، ھمين خواست نمايندگان : خاطرنشان كرد
  . است كه به صورت قانون به تصويب رسيده است

ھاي  لفيق دقت و بصيرت و آگاھي الزم را به خرج داده تا از چالش كميسيون ت به گفته وي،
  . احتمالي اين قانون پيشگيري شود

در كميسيون تلفيق اين برداشت بوده است كه در اين : نماينده بھار و كبودرآھنگ اضافه كرد
ن  ھزار ميليارد باشد، قطعا تحمل جامعه براي جذب آن، پايي20راستا اگر اين منبع بيش از 

شاھد اعتراضات در سطح جامعه بوديم و  بندي مطرح شد،  خواھد بود، مثال وقتي بحث خوشه
ھاي تقسيم  ھا را براساس خوشه كار درستي كه دولت انجام داد اين بود كه ما يارانه

  . كنيم نمي

ھزار ميليارد از محاسن خوب مصوبه 20وي معتقد است كه بر اين اساس كاھش و كسر 
  . تتلفيق بوده اس

كه در سنوات گذشته  وي با اشاره به بحث استفاده از منابع صندوق توسعه ملي با بيان اين
 نگاه  نگاه دولت و مجلس نسبت به اين بحث،: گفت اين موضع در اين شكل مطرح نبود، 

  . تواند به عنوان حسن در اين اليحه ديده شود مشتركي است و اين مي

 و حمايت از بخش خصوصي در اجراي 44م اجراي اصل به گفته وي، اگر بحث دوستان لزو
 درصدي از درآمدھاي نفتي به صندوق 20ھاي عمراني باشد، بايد گفت كه اگر بناست  پروژه

  . توسعه ملي برود اين به نحوي حمايت از بخش خصوصي است

كه صراحت قانوني دارد، محل  وي اين پرسش را مطرح كرد كه آيا حمايت از بخش خصوصي،
  كال است؟ اش

: جعفري در ادامه به موضوع رابطه مالي شركت ملي نفت با دولت اشاره و خاطرنشان كرد
درسنوات قبل سقف و كف اين رابطه را مشخص نكرده بودند، يعني دست باز بود، ھر وقت 



ھا نياز به تزريق اعتبار بيشتري است از اين محل تزيريق  كردند در بدنه وزارتخانه احساس مي
كه كميسيون امسال عدد مشخصي در اين رابطه اعالم كرده، بعد نظارتي مجلس  ، اينشد مي

  . تر و آسانتر كرده است را قوي

دغدغه مجلس نسبت به بخش كشاورزي را يادآور شد،  عضو كميسيون كشاورزي مجلس، 
ي اند كاالھاي اين دغدغه به طور دقيق در كميسيون تلفيق لحاظ شده است و مثال گفته: گفت

شود، وارد كننده آن كاال بايد با چھار برابر تعرفه موثر سال  كه در داخل و در حد نياز توليد مي
 آن را عمل كنيم و يا اگر بناست يكي كاالي وارداتي جانشين يك كاالي توليد داخل در 88

ق  بپردازد و اين از محاسن مصوبه تلفي88كشور شود، بايد سه برابر تعرفه نرخ موثر در سال 
  . است

كميسيون تلفيق موارد و مصوبات خوبي را به اليحه پيشنھادي : نماينده مردم گرگان گفت
  . دولت افزود

بسياري از پيشنھادات :  گفت1389 با كليات اليحه بودجه موافقتدر عبدالحسين ناصري 
  .  به تاييد كميسيون تلفيق رسيد1389دولت در اليحه بودجه 

:  موافقت خود را گزارش كميسيون تلفيق عنوان كرد و افزودنماينده مردم گرگان مبناي
ھاي برابر با تاكيد بر كاھش  كميسيون تلفيق در گسترش عدالت اجتماعي و ايجاد فرصت

فاصله طبقاتي و توسعه مناطق روستايي، گسترش كمي و كيفي نظام تامين اجتماعي، 
 تقويت وحدت، كارآمدسازي ھا، فضائل اخالقي و سالم سازي فضاي فرھنگي، رشد آگاھي 

نظام آموزشي جھت تامين منابع انساني، تامين نيازھاي بھداشتي و درماني و توجه به 
ھاي دفاعي و قدرت بازدارندگي و تقويت نھاد خانواده  ارتقاء توانمندي مناطق محروم، 

  . پيشنھادات دولت را مورد تاييد قرار داده است

اي  كميسيون تلفيق در تاييد پيشنھادات بودجه: افزود قانون اساسي 90عضو كميسيون اصل 
سھم بودجه دولت .  ميليارد تومان افزايش داده است1500دولت اعتبارات بخش فرھنگ را 

 ھزار 32اعتبار  اي،  در اعتبارات ھزينه.  درصد افزايش يافته است32 حدود 88نسبت به بودجه 
اي اختصاص يافته  ھاي برق منطقه براي شركت برق   ميليارد لایر براي پرداخت يارانه341و 

آموزش عالي و بخش فرھنگ و  موسسات  ھا،  دانشگاه ھاي حمايتي،  اعتبارات دستگاه. است
 ھزار ميليارد لایر جھت ارتقاء 9در بودجه بخش فرھنگ و ھنر . ھنر افزايش داده شده است

  . ھاي فرھنگي و ھنري افزايش يافته است شاخص

منابع آب، مسكن و  اي در فصول حمل و نقل،  ھاي سرمايه  دارايي بارت تملكاعت: وي افزود
فرھنگ و ھنر مورد توجه دولت و كميسيون  انرژي،  عمران شھري و روستايي، كشاورزي، 

 ميليارد 790در اعتبارات بخش آب عالوه بر اعتبارات منظور شده در پيوست، . تلفيق بوده است
ھاي  مھار آب. منظور و از سوي كميسيون تلفيق افزايش يافتھاي متفرقه  تومان در رديف

ھا و قنوات، مورد توجه دولت و  رساني به مزارع، رودخانه  تامين آب شرب روستاھا، آب مرزي،
 يارانه، سود و   ميليارد تومان كمك بالعوض،450در بخش مسكن مھر . كميسيون تلفيق بود

  . ھر اختصاص يافته است ميليارد تومان براي زيرساخت مسكن م100

گذاري بخش خصوصي  ناصري تشكيل صندوق توسعه ملي را موجب حمايت و سرمايه
  . دانست

نماينده مردم گرگان با اشاره به اختالفات كميسيون تلفيق و پيشنھادات دولت با تاييد مصوبات 
ت اي معاون ھاي سرمايه  دارايي حذف سه درصد اعتبارات تملك: كميسيون تلفيق گفت

. داد، انجام شد ريزي كه اعتبار سنگيني را به صورت گلوبال در اختيار دولت قرار مي برنامه
كميسيون تلفيق بر افزايش چھار برابري واردات محصوالت كشاورزي كه درصد توليدشان 

حق بيمه كارگزاران مخابرات روستايي، معافيت مددجويان بھزيستي و . باالست تاكيد داشت
گاز و فاضالب و واگذاري اراضي كشاورزي در  ز پرداخت حق انشعاب آب، برق، كميته امداد ا

قالب اليحه احياء اراضي مصوب شوراي عالي انقالب از جمله مواردي بود كه خوشبختانه از 
  . سوي كميسيون تلفيق مورد توجه قرار گرفت

ھا موافقت  سازي يارانه ھزار ميليارد تومان درآمد حاصل از ھدفمند20ناصري در پايان با درآمد 
  . كرد



 به صورت بسيار مناسب 89عضو ھيات رييسه كميسيون برنامه و بودجه تصريح كرد كه بودجه 
  . در وقت محدود در كميسيون تلفيق مورد بررسي قرار گرفت

بيني  بودجه سند پيش:  گفت89 كليات اليحه بودجه سال موافق به عنوان ھادي قوامي
  . ستيابي به اھداف از پيش تعيين شده با يك مكانيزم مشخص استدرآمد و ھزينه براي د

بيني شده بود از نظر اين تعريف  اي كه توسط دولت پيش در كميسيون تلفيق اليحه: وي افزود
بودجه مورد توجه قرار گرفت كه اين برنامه كوتاه مدت بايد بتواند در راستاي برنامه ميان مدت 

  . حركت كند

كميسيون تلفيق به اين نكته توجه ويژه داشت كه بودجه بدون :  تصريح كرداين نماينده مجلس
مساله ديگر توجه به اسناد باالدستي . برنامه را تصويب نكند كه اين يكي از نكات قوت است

ھاي كلي است كه در  چنين مساله ديگر سياست ھم. بوده است، لذا اين بودجه برنامه دارد
 درصد صادرات حاصل 20يد مقام معظم رھبري ھم بود و آن بحث برنامه پنجم توسعه مورد تاك

  . از صادارت نفت خام بود كه اين بايد براي توسعه بخش خصوصي مورد توجه قرار گيرد

در كميسيون تلفيق توانستيم اين بخش از منابع حاصل از صادرات نفت را : وي ادامه داد
 آن مورد عنايت ويژه 13ار گرفته بود، در بند براساس آن چيزي كه در برنامه پنجم مورد توجه قر

  . قرار دھيم

ھاي كلي پنجم توسعه دولت را   سياست22به استناد بند : نماينده مردم اسفراين گفت
گاز و ميعانات گازي به صندوق   درصد درآمد حاصل از صادرات نفت،20موظف كرديم كه حداقل 

ب غيرقابل برداشت به نام صندوق توسعه توسعه ملي واريز شود و اين وجوه ھم در يك حسا
  . ملي نزد بانك مركزي واريز شود

شود وابستگي بودجه جاري دولت به درآمد حاصل از  اين مساله باعث مي: وي تصريح كرد
نفت كاھش يابد، چرا كه اگر وابستگي بودجه دولت به درآمد نفت افزايش يابد قطعا 

  . آيد  ميمشكالتي در اداره اقتصاد كشور به وجود 

وي در ادامه توجه به قوانين دائمي كه وجود دارد را از موارد مورد توجه كميسيون تلفيق 
 ھزار ميليارد تومان در اليحه پيشنھادي 8ھا  دولت در بحث ھدفمند كردن يارانه: دانست و گفت

عنوان كرده بود در كميسيون تلفيق بحث جدي در اين رابطه شد و براساس قانون ھدفمند 
يك گام كوچكي را مورد توجه قرار دھد  ھا به اين نتيجه رسيد كه در سال شروع ، كردن يارانه

  . كه اگر مشكالتي بخواھد به وجود آيد بتوانيم آثار ناشي از آن را مديريت كنيم

 ھزار ميليارد تومان به اين 4 ھزار ميليارد تومان به 8براين اساس كاھش : وي تصريح كرد
دھد كه حداكثر  اي تغيير مي  به گونه89ھاي انرژي را در سال  ولت قيمتمفھوم است كه د

  . آوري كند  ھزار ميليارد تومان منابع جمع20بتواند 

 را براي ورود بخش خصوصي در اقتصاد 44عضو كميسيون تلفيق مجلس توجه به قانون اصل 
 مالي شركت نفت با مساله ديگر بحث رابطه: كشور از موارد ديگر مورد توجه برشمرد و گفت
يكي از نكات قوتي كه در كميسيون مورد توجه . دولت بود كه مورد توجه كميسيون تلفيق بود 

تر كنيم و  ھاي اقتصادي را واقعي قرار گرفت اين بود كه در راستاي شفاف سازي شاخصه
 17 درآمدھايي كه منشاء نفتي دارند به ھمان اسم نفت مورد شناسايي قرار گيرد، لذا بحث

ميليارد دالر را به عنوان سھام و ماليات دولت خارج كرديم؛ چرا كه اين مقدار به شركت نفت 
شد و دوباره از اين شركت تحت عنوان ماليات و سود سھام گرفته شد كه اين را ھم  داده مي

  . شفاف كرديم

ين  درصد مشخص شد كه اين شركت بتواند با ا14به گفته وي سھم شركت نفت به ميزان 
گذاري اقتصادي خود را  ھاي جاري رشد را مديريت كند ھم بتواند سرمايه مقدار ھم ھزينه

  . انجام داده و ھم بتواند تعھدات مربوط به بيع متقابل را بازپرداخت كند 

 ميليارد دالري كه تحت عنوان 17: اين عضو ھيات رييسه كميسيون برنامه و بودجه ادامه داد 
اش كه درآمد نفت بود برگردانديم و از  شد به منشاء اصلي بندي مي بقهماليات و سود سھام ط

تر  اين جھت اليحه بودجه را نسبت به آن چيزي كه توسط دولت پيشنھاد شده بود شفاف
  . كرديم



ھا در كميسيون عنوان شد كه بايد مجمع  در بحث تعرفه: وي خاطرنشان كرد
شود توجه به توليد داخلي باشد كه بتوانيم  ھاي كه در اين زمينه انجام مي گذاري سياست

   .شاھد رشد اقتصادي بوده و ھم مشكالت بيكاري را كاھش دھيم

 بودجه سخن مخالفيك عضو كميسيون سياست داخلي و امور شوراھا كه به عنوان 
 سال گذشته اشكاالت فراواني داشته است و تدوين 50نحوه تبيين بودجه در : گفت، گفت مي

 باشد، متاسفانه از اين قانون عدول شده و 51 نيز كه بايد براساس قانون سال بودجه امسال
  . دانم چه كسي بايد در اين زمينه پاسخگو باشد من نمي

، از تغييرات اعمال شده در اليحه بودجه در كميسيون تلفيق انتقاد سيدمحمدجواد ابطحي
ين تكليف كرده است در حالي كميسيون تلفيق در تغييرات خود براي دولت تعي: كرده و گفت

  . بيند تغييرات انجام دھد ھايي از بودجه كه اشكال مي كه تنھا بايد در بخش

شود درآمدھاي حاصل از ھدفمند  گزارش بودجه تورم زاست با اين كه گفته مي: وي افزود
ما بايد  ھزار ميليارد تومان كاھش يافته است، ا20 ھزار به 40ھا در اين بودجه از  كردن يارانه

  . زا نيست ھا تورم پرسيد آيا افزايش تعرفه

ھاي  كاھش بودجه: وي ھم چنين از كاھش بودجه عمراني در اين بودجه انتقاد كرد و گفت
ھا با  شود كه ھزينه تكميل پروژه ھاست و اين باعث مي عمراني به مفھوم معطل كردن پروژه

  . متوقف شدن آنھا افزايش يابد

آقاي ابوترابي گفت كه بودجه عمراني امسال نيز به طور كامل : گفتنماينده خميني شھر 
محقق نشده بود بايد شما ببينيد كه موانع كار كجاست و آن موانع را برطرف كنيد، نه اين كه 

ھا كارش قفل  بودجه عمراني را كاھش دھيد، دولت امسال به دليل مواجه شدن با انواع فتنه
  . شده بود

اگر : به بحث مشاركت مردم در اقتصاد در اليحه بودجه انتقاد كرد و گفتابطحي از كم توجھي 
از سوي ديگر .  معتقد ھستيم بايد رديفي براي تقويت مشاركت مردم ديده شود44ما به اصل 

 درصد 54چرا با توجه به تاكيد مقام معظم رھبري مبني بر كاھش وابستگي بودجه به نفت، 
البته من از شفاف سازي درآمدھاي . ته شده استبودجه براساس درآمدھاي نفتي بس

  . كنم شود در اين بودجه تشكر مي ميعانات گازي كه براي اولين بار انجام مي

ھاي مالي به  اي براي كمك به آزادي زندانيان ديه و محكوميت وي ھم چنين از اختصاص بودجه
گيرد آيا بايد به او  رشوه ميكند و يا  فردي كه اختالس مي: جز كالھبرداري انتقاد كرد و گفت
  كمك كرد كه از زندان آزاد شود؟ 

ابطحي در پايان از نمايندگان مجلس خواست كه براي اولين بار به كليات اليحه بودجه راي 
چون اين اليحه در شرايطي تصويب : ندھند و بگذارند دولت بودجه دودوازدھم را بياورد و گفت

ديد برنامه چھارم نيز خالف بوده است، بياييد اين اليحه را رد شود كه ما برنامه نداريم و تم مي
  . كنيد و دولت بودجه دو دوازدھم بياورد

رويه ما   ميليارد دالر داريم و واردات بي60، واردات بيش از 89  در بودجه:  گفتمحمدرضا خباز
  . برد را به سوي بيماري اقتصادي ھلندي پيش مي

 با كليات مصوبه كميسيون مخالفتادي مجلس كه در عضو ھيات رييسه كميسيون اقتص
گفت، مصوبه تلفيق را مخالف با اسناد باالدستي مثل سند   سخن مي89تلفيق درباره بودجه 

ھاي كلي نظام در خصوص امنيت  يكي از سياست: انداز بيست ساله دانست و گفت چشم
ھاي قانوني و  آفريني از راهگذاري و كار اقتصادي، حمايت از ايجاد ارزش افزوده در سرمايه

ھا بايد اجرايي و شفاف باشد در حالي كه اينكه  ھمچنين قوانين و سياست. شرعي است
 ميليارد توماني فرھنگي در اختيار دو الي سه نفر براي تصويب و توزيع قرار گيرد 1500بودجه 

  . يقينا با شفافيت مغايرت دارد

ھا بر اساس نياز تقسيم شود تا به جاي سه  استانوي پيشنھاد داد كه اين مبلغ در سه فصل 
  .  نفر بر توزيع و اجراي آن نظارت داشته باشند30نفر از ھر استان 



گذاري، ايجاد رفاه عمومي، رونق اقتصادي،  خباز با بيان اينكه ھدف از ايجاد امنيت سرمايه
اين بودجه : ار كردسازي براي عدالت اقتصادي و از بين بردن فقر در كشور است، اظھ زمينه

زاست، ھمه مسووالن اقتصادي از جمله مسووالن اقتصادي دولت قبول دارند كه اين  يقينا تورم
نظر دارند در صورتي كه بايد تالش كنيم  البته در ميزان تورم آن با ھم اختالف. زاست بودجه تورم

  . تورم را يك رقمي كنيم

ن اينكه اين بودجه رشد اقتصادي را كاھش مجلس، با بيا) ره(اين عضو فراكسيون خط امام
 پنج ساله چھارم، ميانگين رشد اقتصادي ھشت درصد بوده، در  در قانون برنامه: دھد، گفت مي

 درصد بوده و اين 5/2، 87حالي كه بانك مركزي اعالم كرده كه ميانگين رشد اقتصادي سال 
  . ايش خواھد يافتوضع رشد اقتصادي را كاھش خواھد داد و بالتبع بيكاري افز

 كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه تصويب اين بودجه به بيكاري سال  عضو ھيات رييسه
كند در حاليكه در  انداز بر انضباط مالي تاكيد مي سند چشم: آينده خواھد انجاميد، اظھار كرد

ز ميزان انضباط  را داراست يعني روز به رو168 كشور دنيا، رتبه 180اين زمينه ايران از بين 
  . يابد مالي، كاھش مي

انضباطي مالي سوق خواھد داد و اين خالف   غيرشفاف ما را به سوي بي به گفته وي، بودجه
  . انداز است سند چشم

 است، 44ھاي كلي اصل  خباز با بيان اينكه بودجه مصوب كميسيون تلفيق مخالف سياست
در " انقالب اعالم شده، آمده است كه ھاي كلي كه از سوي رھبر معظم در سياست: افزود

 قانون اساسي به منظور رشد و توسعه اقتصادي و جلوگيري از زيان 44جھت اجراي اصل 
اين در ..." جامعه، جلوگيري از تبديل شدن دولت به كارفرماي بزرگ و انحصار غيرضروري 
در كند است كه حاليست كه گرايش به سوي اقتصاد خصوصي و تعاوني يا وجود ندارد يا آنق

  . چشمگير نيست

 ميليارد 60عضو ھيات رييسه كميسيون اقتصادي مجلس، با بيان اينكه در اين بودجه بيش از 
رويه را موجب بيماري اقتصادي ھلندي دانست و در توضيح اين  دالر واردات داريم، واردات بي

. كند ده، الغر و ناتوان مياين بيماري صنايع داخلي را روز به روز فرسو: بيماري اقتصادي، گفت
ترين وضع آنھا اين است كه بيش از  ھاي خصوصي مراجعه كنيد خوشبينانه اگر االن به شركت

  . اند  درصد آنھا به حال بيكاري و انزوا درآمده60كنند و  ھا كار نمي  درصد شركت40

شد، تصويب كنيم، گرد داشته با اي را كه نسبت به امسال عقب خبار با بيان اينكه نبايد بودجه
دھد و بيكاري را زياد كرده و توليد زمينگير  اين بودجه فاصله فقر و غنا را افزايش مي: گفت

  . خواھد شد

 افت رشد اقتصادي، افزايش نرخ انتظار تورمي، افزايش 89  به گفته وي، تصويب بودجه
ري گذاري خصوصي و رواج بيما نقدينگي، كاھش مصرف خصوصي، افت تشكيل سرمايه

  . اقتصادي ھلندي را به ارمغان خواھد آورد

 درصد كاھش 5/35 به 48كميسيون تلفيق و دولت ميزان وابستگي به درآمدھاي نفتي را از 
  . داد

اين بودجه در بخش ھاي تمركز :  گفت1389 با اليحه بودجه موافقتدر حسين گروسي 
 مناطق محروم ، انضباط زدايي، گسترش عدالت اجتماعي، كاھش فاصله طبقاتي ، توجه به

  . مالي نسبت به سال ھاي قبل بھتر شده است

اگر اشكاالت جزيي به مصوبات كميسيون تلفيق وارداست بايد : نماينده مردم شھريار افزود
بايد به مسايل . بايد نواقص كميسيون تلفيق را رفع كنيم. امروز درباره آن راھكار ارايه دھيم
، تورم، ھدفمندسازي يارانه ھا در سال آينده منجر مي شود، كالني كه به رونق كسب و كار

 درصد به 48كميسيون تلفيق و دولت ميزان وابستگي به درآمدھاي نفتي را از . توجه كرد
اگر اين موضوع سرعت گيرد قطعا در رونق اقتصادي و توليد فضاي .  درصد كاھش دادند5/35

  . مناسبي براي توسعه به وجود مي آيد

 درصد تعيين شد اين 14سھم وزارت نفت از درآمدھا : سيون صنايع و معادن افزودعضو كمي
موضوع مانع از خام فروشي نفت مي شود اين موضوع شفاف سازي و انضباط مالي بودجه را 



 با توجه ويژه اي كه به سازمان آموزش و فني حرفه اي 89اليحه بودجه . نشان مي دھد
در گسترش عدالت اجتماعي و . درصد افزايش داده است 22داشته بودجه اين سازمان را 

. كاھش فاصله طبقاتي، ھدفمندسازي يارانه ھا بايد به نحو شايسته اي در بودجه لحاظ شود
 ھزار ميليارد تومان حاصل از ھدفمندسازي يارانه ھا اقشار آسيب پذير در برابر 40با تصويب 

  . تورم و افزايش قيمت كمك مي شوند

 بايد با توجه 89در بودجه : د بر اين كه بايد به دولت و رئيس جمھور اعتماد كرد گفتوي با تاكي
 قانون اساسي، سرمايه گذاران به جاي داللي به سمت توليد 44به سياست ھاي كلي اصل 

 ھزار ميليارد لایر بودجه تملك 6 ھزار ميليارد لایر و 9بودجه ھاي ھزنيه اي بر . ھدايت شوند
تان ھا را بازتر مي گذارد، اختصاص سه درصد بودجه عملياتي دستگاه ھا به دارايي دست اس

  . بخش ھاي ورزش و فرھنگ بي سابقه بوده است

:  بر شمرد و افزود89گروسي تقويت نھضت نرم افزاري را يكي ديگر ويژگي ھاي اليحه بودجه 
  .دولت الكترونيك از ھزينه ھاي زايد جلوگيري و موجب راحتي مردم مي شود

نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه، يادآور شد كه كميسيون تلفيق در بررسي بودجه سال 
  . آينده سعي كرده ايرادات و اشكاالت قوانين مادر برطرف شود

در سخنان ھمكاران اشاره شد در : با كليات اليحه بودجه گفتموافقت در جعفر قادري 
سعي . و باالدستي نقض شده استبودجه پيشنھاد شده و مصوب شده قوانين مادر 

مانند مشكالتي كه . كميسيون تلفيق اين بوده كه ايرادات و اشكاالت قوانين مادر برطرف شود
  .  داريم44در قانون سياست ھاي اصل 

براي رابطه وزارت نفت و دولت ھيچ قانوني نداريم يا قانون مربوط به سال ھاي قبل : وي افزود
 وابسته به وزارت نفت، را دولت نمي آورد، لذا ما ناچاريم در است يا اساسنامه شركت ھاي
  . قانون بودجه قانونگذاري كنيم

اتفاقا در موارد مختلفي در اين . دوستان بحث عدم انضباط مالي را مطرح كردند: قادري گفت
جھت كار شده است، تنظيم موافقتنامه بين سازمان مديريت و دستگاه ھا، تكليف دولت جھت 

 اساسنامه صندوق توسعه ملي و اساسنامه شركت ھاي وابسته به نفت، پيش بيني ارايه
  . حساب ذخيره ارزي در كنار صندوق توسعه ملي از جمله كارھايي كه صورت گرفته است

 درصد اعتبارات ھزينه اي و عمراني 3در مورد ايرادي كه در ارتباط با : نماينده شيراز گفت
ي و ورزشي گرفته شد، بايد گفت كاري كه اينجا انجام صورت دستگاه ھا به بخش ھاي فرھنگ

ھاي  گرفت اين بود كه از حالت تكليفي به حالت مجاز تغيير پيدا كرد و سود عملياتي شركت
 درصد كرديم، بنابراين نسبت به گذشته تعديل شده است قبال اين پول در اختيار 3دولتي را 

 گرفت و االن در اختيار خود دستگاه است و بي معاونت برنامه ريزي رئيس جمھور قرار مي
  . انضباطي كه اشاره شد وجود ندارد

عضو كميسيون تلفيق مجلس با اشاره به مشوق ديدن براي مديراني كه به خصوصي سازي 
در مورد عدم شفافيت سوال كردند كه رابطه نفت و دولت، امسال :كمك مي كنند گفت

ھم . رد ديون براي اولين سال سقف را مشخص كرديمبيشترين شفافيت را دارد، در مورد 
چنين در بحث واگذاري تصدي گري ھا حتي در بخش ھايي مانند آموزش و بھداشت و درمان 

راه را باز كرديم و دقيقا تسھيل كرديم كه قانون مديريت خدمات كشوري تكاليفي كه در ھر 
   .برنامه مشخص مي كند، در حال حاضر امكان اجراي آن باشد

در مورد ركود و تورم . براي شروع عملياتي شدن بودجه، تعيين تكليف شده است: قادري گفت
 ھزار ميليارد تومان خالص سال آينده از ھدفمند 20ما . بحث ھايي كه شد، آن ھا را قبول ندارم

 ھزار ميليارد تومان عوارض و ماليات است اگر مكانيزم 4كردن يارانه ھا بايد بگيريم و حدود 
  .  ھزار ميليارد تومان بايد واردات داشته باشيم7دولت درست نباشد 

وي با بيان اين كه اوراق مشاركت ارزي و ريالي، آثار تورمي ندارد و ضد ركود ھم عمل مي 
 ميليارد يورو اوراق مشاركت 5/11 ھزار ميليارد تومان اوراق مشاركت ريالي و 11: كند، گفت

  . ايم ارزي پيش بيني كرده



در بحث رابطه نفت و دولت بايد گفت وقتي قانوني در اين رابطه وجود ندارد ، :  ادامه دادوي
 رديف مي توانيم شفافيت را ايجاد كنيم؟ طبيعي است كه چنين امكاني 4تكليف ما چيست با 

وجود ندارد، ناچاريم در يك بند وسيع و گسترده اين رابطه را به شكل مشخصي تعريف كنيم 
ال درگيري بين ديوان محاسبات و وزارت نفت درگيري بين دولت و مجلس تشديد كه در طول س

  . نشود، لذا قانون گذاري ھا ضرورت داشته است

عضو كميسيون تلفيق بودجه در مجلس شوراي اسالمي پيشنھاد كرد كه نمايندگان به گزارش 
گزارش كميسيون  89كميسيون تلفيق راي ندھند و به جاي آن پس از تصويب بودجه فروردين 

  . شود بررسي مي

در اليحه دولت تعرض :  گفت89 با بودجه سال مخالفت در عوض حيدرپور شھرضايي
 20بسيار زيادي به قوانين باالدستي و دايمي كشور شده كه در گزارش كميسيون بيش از 

ه قانون دايمي دستخوش تغييرات شده و به ھمين ميزان قانون دايمي جديد در اليحه وضع شد
  . است

تواند متعرض قانون  اين در حالي است كه اليحه و قانون بودجه قانوني يكساله است و نمي
شود و قانون دايمي وضع كند عدم توجه به اين مسايل باعث به ھم ريختگي اجتماعي و 

  . شود مشكالت اقتصادي در سال آينده مي

رابطه با بھتر شدن وضع حقوق وي با اشاره به روند اجراي قانون مديريت خدمات كشور، در 
با تغييرات به وجود آمده در گزارش كميسيون تلفيق اوضاع : بگيران دولت در ھر سال گفت

  . شود حقوق بگيران كشور در سال آينده نسبت به سال جاري و سنوات گذشته بدتر مي

گزارش نماينده مردم شھرضا در خانه ملت پيش بيني كرد كه با تغييرات به وجود آمده در 
تواند به  كميسيون تلفيق در رابطه با قوانين مربوط به حوزه نفت و سرمايه گذاري، دولت نمي

  . اش عمل كند و توسعه در صنعت نفت متوقف خواھد شد وظيفه

پيشنھاد دولت از محل ھدفمندكردن : ھا نيز گفت حيدرپور در رابطه با قانون ھدفمند كردن يارانه
 ھزار 20 ھزار ميليارد تومان بود كه كميسيون تلفيق اين ميزان را به 40 ھا در بودجه مبلغ يارانه

رسد در سال آينده چيزي به عنوان يارانه نقدي به  ميليارد تومان كاھش داد اما به نظر مي
  . گيرد كسي تعلق نمي

  ھزار10اي كه برآورد بنده اين است كه دولت در دي و بھمن ماه سال آينده با حداقل  به گونه
در اين شرايط آوردن طرحي در مجلس براي حل . شود ميليارد تومان كسري بودجه مواجه مي

  . مشكالت دولت اجتناب ناپذير است

ما به عنوان نمايندگان مردم بايد آمادگي داشته باشيم كه اگر دولت اعالم كرد : وي ادامه داد
واند بودجه را اجرا كند اين ت كه با تغييرات اعمال شده توسط كميسيون تلفيق در بودجه نمي

  . موضوع را بپذيريم و به قسم خود عمل كنيم

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با انتقاد از ادامه جلسه كميسيون تلفيق تا 
ھا و پيشنھادات فردي اعمال  اين كار باعث شد كه پيشنھادات كميسيون:  بامداد گفت30/2

ررسي بودجه را خيلي سريع و به سختي انجام دھيم تا نشود بنابراين ضرورتي ندارد كه ب
حتما بودجه را تا پايان سال به تصويب برسانيم تقاضاي بنده اين است كه اگر نمايندگان در 

تواند سال آينده به وظايفش عمل كند  بررسي بودجه به اين موضوع رسيدند كه دولت نمي
ھم و يا موارد ديگري بگيرد و كار را تصميم ديگري ھمچون بررسي بودجه به صورت يك دوازد

پخته و در فرصت بيشتري به انجام رساند مطمئنا در غير اين صورت به زودي در سال آينده 
شويم با بررسي بودجه به صورت سريع كشور را به سمتي برديم كه دولت نتواند  متوجه مي

  . اش را انجام دھد وظيفه

تلفيق براي حل مشكالت دولت و كسري بودجه راه مطابق با گزارش كميسيون : وي ادامه داد
ھا و انتشار اوراق مشاركت و سوخت و ساز ارزي در نظر گرفته شده  حل فروش سھام كارخانه

ھاي پيشين و سال جاري  شود چرا كه اين كار در سال است كه قطعا اين امر محقق نمي
  . شود محقق نشد يعني عمال دولت از اين بابت نيز دچار مشكل مي



بھترين راھكار براي تصويب بودجه آن است كه بر مبناي : عضو كميسيون تلفيق در پايان گفت
 با رشدي بودجه فروردين را به تصويب رساند و پس از آن گزارش تلفيق 88قانون بودجه 

بررسي شود، پيشنھاد بنده اين است كه به گزارش كميسيون راي داده نشود و به اليحه 
  .  خسارت آن قطعا براي مردم و كشور كمتر خواھد كرددولت برگرديم چون

ھا در سال آينده  بيني كرد كه آثار و پيامدھاي ھدفمندسازي يارانه نماينده مردم زنجان، پيش
برد كه در سال آينده افزايش بيكاري، تورم ، گسترش و تعميق  اي جلو مي وضعيت را به گونه

  . ين بودجه خواھيم داشتركود اقتصادي و تورمي را در اثر اجراي ا

كار كميسيون تلفيق تغيير كلي : ، گفت89ي   كليات بودجهمخالف به عنوان جمشيد انصاري
اي را تاييد  دھد و طبعا بخش عمده ھايي از اليحه را تغيير مي ي نيست، بلكه بخش اليحه
  . كند مي

ھارم ھشت درصد باشد نرخ رشد اقتصادي كشور كه قرار بود در سال پايان برنامه چ: وي افزود
 5/2 ماھه سال گذشته 12 درصد بوده و اين نرخ براي 7/2، برابر 87در شش ماھه اول سال 

  . شود درصد برآورد مي

المللي پول نرخ  براي سال آينده نيز صندوق بين: ي ملت، گفت ي مردم زنجان در خانه نماينده
بيني كرده است كه با  د پيش درص5/1رشد اقتصادي را يك درصد و براي سال جاري حدود 

  . ھاي مراجع رسمي داخل كشور نيز نزديك است بيني پيش

كاھش نرخ رشد اقتصادي به معني تعطيلي : عضو كميسيون اقتصادي مجلس، گفت
نرخ تورم كه در پايان دي ماه . واحدھاي توليدي بيشتر و گسترش ركود در اقتصاد ملي است

 درصد تثبيت 12رسد براي سال جاري در  ه نظر مي درصد اعالم شده و ب2/12سال جاري 
ھا با  شود با توجه به تورم عملكردي و انتظاري مربوط به اجراي قانون ھدفمندسازي يارانه

شود كه اين خود به معني  بيني مي  درصد در سال آينده پيش50 تا 25برآوردھاي مختلف بين 
ت، كارگران، كشاورزان و طبقات پايين كاھش قدرت خريد اكثريت مردم به ويژه كارمندان دول

  . جامعه است

 3/11 درصد بود و در پايان آذر امسال به 4/10، 87نرخ بيكاري كه در پايان سال : وي ادامه داد
 درصد افزايش پيدا كند و اين يعني عدم 13رسد به رقمي باالتر از  رسيده است به نظر مي

ھاي شغلي براي تعداد  و از دست دادن فرصتاشتغال تعداد بيشتري از جوانان جوياي كار 
  . شان به ھمراه خواھند داشت بيشتري از شاغالن كه مشكالت خاصي را در زندگي

اي  ي پيشنھادي دولت، بودجه ي انصاري ھمه اين در شرايطي است كه بودجه به گفته
  . ھاي كميسيون تلفيق انبساطي شده است انبساطي بوده و در بررسي

ھا  آثار و پيامدھاي ھدفمندسازي يارانه: ي ملت، ادامه داد دم زنجان در خانهي مر نماينده
برد كه ما افزايش بيكاري و تورم و گسترش و تعميق ركود  اي جلو مي وضعيت را به گونه

  . اقتصادي و تورمي را در اثر اجراي اين بودجه در سال آينده خواھيم داشت

ي ملي در راستاي  اد ايجاد صندوق توسعهدولت با پيشنھ:ي مجلس گفت اين نماينده
ي ارزي در آينده نكرده  اي به وضعيت حساب ذخيره ھاي كلي برنامه اصال اشاره سياست
 ميليارد دالر 25ھاي متفاوت داده شده ما در پايان سال جاري حدود  بر اساس گزارش. است

ھا گرفت و  ر شھرداريتعھدات قطعي داريم كه با تصميمي كه مجمع در مورد دو ميليارد دال
 ميليارد دالر تعھدات 28تصميمي كه در ھمين بودجه براي حدود يك ميليارد دالر گرفته شده 

قطعي از حساب ذخيره داريم كه اگر موجودي از آن كسر كنيم در پايان سال موجودي حساب 
ر تعھدات  ميليارد دال18در حالي كه دولت . ميليارد دالر منفي خواھد بود21ي ارزي  ذخيره

بيني كرده است كه اگر اينھا را ھم اضافه كنيم عمال  غيرقطعي نيز براي اين صندوق پيش
  . دھيم  ميليارد دالر طراز منفي تحويل برنامه پنجم توسعه مي38حساب ذخيره را با 

 ھزار ميليارد اوراق 110بيني انتشار و فروش  كميسيون تلفيق پيش: انصاري ادامه داد
آوري  ھاي دولتي كرده است كه ھر چند با ھدف جمع ھا و شركت شھرداريمشاركت براي 

آوري اين حجم از نقدينگي در كشور نيست،  نقدينگي بود، ولي چون امكان جمع
  . ھاي مربوط به نفت و موارد مختلف بوده زمين خواھد ماند گذاري ھايي كه در سرمايه بيني پيش



ي جاري  بيني افزايبش بودجه ي ديگر پيش مساله: فزودي ملت، ا ي مردم زنجان در خانه نماينده
 درصد تورم موجود 12دھد اگر تنھا بخواھيم به اندازه   درصد است كه نشان مي6/6به ميزان 

حقوق كاركنان دولت را افزايش دھيم، ناچاريم از عمراني به جاري جابجا كنيم كه در اين صورت 
ق كاركنان دولت را در اين شرايط سخت اقتصادي ھا محقق نخواھد شد و عمال يا حقو عمراني

نبايد افزايش دھيم يا ناچار خواھيم بود با جابجايي بودجه را از كارآمدي داخلي بيندازيم و 
دھد  ھاي متفرقه است كه نشان مي بيني يك سوم مصارف دولت در رديف مھمتر از ھمه پيش

  . اي جدي است بودجه فاقد يك رويكرد برنامه

 با كليات گزارش كميسيون تلفيق درمورد موافقتي مردم بابل در مجلس كه در  نماينده
ي سال آتي، اقدام  ي بودجه در تنظيم اليحه: گفت اظھار داشت  سخن مي89ي  بودجه

در اين . ھا صورت گرفته است ارزشمند و جديدي براي اجراي قانون ھدفمند كردن يارانه
ھاي خاص بوده  ھاي اخير در اختيار متمولين و عده  دھهھا و منابع كشور كه در گيري ثروت جھت

  . شود ھا توزيع مي ي دھك است، بين ھمه

 در راستاي اصالح برخي مشكالت 89ي  تنظيم بودجه: گفتعلي كريمي فيروزجايي 
ي  گذاري ضمن تصويب بودجه از طريق شيوه ريزي از جمله حذف قانون سابق نظام بودجه

ھاي اجرايي صورت گرفته  ي دستگاه مركز نمودن طيف گستردهنويسي و مت مرسوم تبصره
  . است

 در راستاي افزايش توليد، 89ي  ي پيشنھادي بودجه اليحه: وي ھمچنين تصريح كرد
توجه به اعتبارات عمراني با اولويت فصول آب، . زايي، رفع محروميت تنظيم شده است اشتغال

در اين بودجه نشان از عزم مشترك ...  و كشاورزي، حمل و نقل، اشتغال و مسائل فرھنگي
  . باشد دولت و مجلس براي ساختن اين كشور مي

ھاي برنامه پنجم   قانون اساسي و سياست44ھاي اصل  توجه به سياست: وي اظھار داشت
سازي براي حضور بخش غيردولتي در قالب  ابالغي از سوي مقام معظم رھبري، زمينه

  . ھاي اساسي اين اليحه است گيري له جھتھاي فني و اعتباري از جم كمك

اي  ھاي تعرفه كريمي فيروزجايي، توجه به قانون مديريت خدمات كشوري، لحاظ برخي حمايت
ي فرھنگ با اولويت فرھنگ ديني و ارتقاي  از محصوالت بخش كشاورزي، توجه به مقوله

 جنگ نرم و افزايش ھاي مقام معظم رھبري و مقابله با ھاي فرھنگي براي رفع دغدغه شاخص
ويژه توجه به حقوق و مزاياي فرھنگيان و  اعتبارات اين حوزه، توجه خوب به آموزش و پرورش به

  .  دانست89ي  را از نكات مثبت بودجه... 

عضو كميسيون آموزش مجلس ھمچنين به افزايش سرانه مدارس كشور، برقراري حق 
ي عمراني آموزش و   رشد خوب بودجهآموزان مناطق روستايي، سرويس اياب و ذھاب دانش

پرورش، توجه ويژه به بخش تربيت بدني كشور، توجه به بخش آموزش عالي و پژوھش كشور، 
  . دو برابر شدن كمك به صندوق رفاه دانشجويان نيز اشاره كرد

گيري عدالت محورانه   جھت89ي  ي پيشنھادي بودجه الغزل اليحه بيت: وي در پايان خاطرنشان كرد
برقراري بيمه افراد محروم، . ھاي صورت گرفته براي توجه به اقشار محروم جامعه است تالشو 

) ع(توجه به مددجويان كميته امداد و سازمان بھزيستي، افزايش اعتبارات صندوق مھر امام رضا 
  .ھاست ھاي بخش كشاورزي در مناطق روستايي از جمله اين تالش براي ايجاد فرصت

استان  ترين ان سيستان و بلوچستان كم ھزينهاست:دنياى اقتصاد
  كشور شناخته شد
دھد تھران  در سال گذشته نشان مي  و درآمد خانوارھاى شھرى نتايج آمارگيرى از ھزينه

  .اند ھاى كشور بوده استان ترين ھزينه ترين و سيستان و بلوچستان كم پرھزينه
دھد كه  االنه يك خانوار شھرى نشان ميس بررسى مركز آمار ايران در زمينه متوسط ھزينه كل

ديگر بيش از يك ميليون تومان  لایر و به عبارت232ر   ھزار و564 ميليون و 121استان تھران با 
  . است در ماه، بيشترين ھزينه را در سال گذشته داشته

 ديگر عبارت  لایر و به259 ھزار و 420 ميليون و 56از سوى ديگر استان سيستان و بلوچستان با 
براساس نتايج به . است   ھزار تومان در ماه، كمترين ھزينه را در سال گذشته داشته460بيش از 

 830به عبارت ديگر بيش از   لایر و337 ھزار و 799 ميليون و 99دست آمده، استان تھران با 



اشته ساالنه يك خانوار شھرى را د ھاى غيرخوراكى ھزار تومان در ماه، بيشترين متوسط ھزينه
 361 لایر و به عبارت ديگر 986ھزار و  942 ميليون و 37استان سيستان و بلوچستان با . است

غير خوراكى ساالنه يك خانوار شھرى را داشته  ھاى ھزار تومان در ماه، كمترين متوسط ھزينه
 447ن و  ميليو14 لایر، بيشترين و استان يزد با 112ھزار و  19 ميليون و 27استان ايالم با . است

متوسط ھزينه خوراكى و دخانى ساالنه يك خانوار شھرى را نشان   لایر، كمترين157ھزار و 
  .دھند مي

  لایر، بيشترين و استان خراسان جنوبى با727 ھزار و 932 ميليون و 115استان تھران با  ھمچنين
سال  شھرى را در لایر، كمترين متوسط درآمد ساالنه يك خانوار 171 ھزار و 493ميليون و  58

  شده است  نفر در نظر گرفته8/3در اين آمارگيرى ھر خانوار . اند  به خود اختصاص داده1387

 اعتراض کارگران شرکت نفت گچساران به عدم پرداخت حقوق خود

 ۶۴ نفر از پرسنل شرکتی پروژه بيمارستان ۶٨به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج، 
  ماه٩ت و گاز گچساران امروز در اعتراض به پرداخت نشدن برداری نف تختخوابی شرکت بھره

 .حقوق و مزایای خود در جلوی فرمانداری این شھرستان تجمع کردند

 ھای خود می گوید این دولت، جمھور در سخنرانی رئيس: قيصری یکی از کارگران گفت. ص
 ت نفت لحاظدولت عدالت محور و پاسخگو است ولی متاسفانه عدالت درباره کارگران شرک

  ماه است که شرکت ھوجستان مطالبات ما را٩در حال حاضر : وی بيان کرد. نشده است
 .کنيم کسی پاسخگوی ما نيست پرداخت نکرده است و ھر جا مراجعه می

  سال سن نان آور١۶ابراھيم شيرازی یکی دیگر از کارگران شرکت ھوجستان است که با 
کار  ام ه آمدیم تا برای پر کردن شکم خود و خانوادهاز شھرستان ميان: خانواده است، گفت

 کنم ولی شب عيد است، نمی دانم جواب خانواده ام را چه بدھم و از مسئوالن خواھش
 .داریم برای ما کاری آنجام دھند تا شب عيد جلوی خانواده شرمنده نباشم

 اج کنم ولیخواستم با پراخت حقوق خود عيد ازدو گوید می  می٢۵علی محمد پور جوان 
کنم  متاسفانه نمی دانم جواب خانواده نامزدم را چه بدھم چون به آنھا قول دادم عيد ازدواج

 . ماه است حقوق و مزایایی دریافت نکردم٩و االن 

 با وجود این که بدھکار ھستم خرج و مخارج شش نفر را: بھنام خان محمدی ابراز داشت
 زنند که برایشان خرجی را ندارم و مدام زنگ میدھم و پولی که برای خانواده بفرستم  می

 .ندارم بفرستم ولی از خجالت نمی توانم جواب آنھا را بدھم حتی پول برگشت به ميانه را

کنم  ھا را پرداخت دو ميليون بدھکار ھستم و آمدم کار کنم بدھی: محمد تقی اسالمی افزود
 .ولی متاسفانه نمی دانم چکار کنم

 متاسفانه از اسفند سال گذشته: ی دیگر از اعتراض کنندگان، گفتشاھرخ سليمانی، یک
 .این مشکل را داشتيم ولی ھيچ جوابی به ما ندادند

خرید قند  ما از آذربایجان شرقی آمدیم حتی پول: گوید یکی دیگر از کارگران اعتراض کننده می
غریب ھستم  ھرستان نفر ھستيم که از ميانه آمدیم و داخل این ش٣٠و چای را نداریم و ما 

  .مان از ميانه به این شھرستان آمدیم که برای خرج و مخارج خانواده

  : رئيس کميسيون صنعت اتاق ایران پيشنھاد كرد
  اند  بسياری از واحدھاحقوق کارگران خود را پرداخت نکرده

در نشست  :   آمده است88 اسفند 17 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبر گزاری کار ایران 
ميسيون صنعت اتاق ایران، نحوه تعيين دستمزد واحدھای توليدی با توجه به شرایط موجود و ک

  . تنوع مشاغل مورد بحث و بررسی قرار گرفت
به گزارش ايلنا به نقل از روابط عمومی اتاق ایران، در این نشست بھروز صادقی رئيس 

د طوری تعيين کرد که فشار بر وضعيت دستمزدھا را بای: کميسيون صنعت اتاق ایران یادآور شد
  . توليدکنندگان وارد نکند

  . تصميمات اتخاذ شده برای تعيين دستمزد به نفع کارگران و بخش خصوصی نيست: وي گفت
این تصميمات بعد از تصویب به اطالع واحدھای توليدی و بخش خصوصی : وی تصریح کرد



يوه در دو سال گذشته سابقه خوبی ھا را دچار بحران کرده و این ش ًرسد که معموال آن می
  . نداشته است

چنين ابراز اميدواری کرد بحث تعيين دستمزدھا در طول سال مورد توجه و بررسی قرار  وی ھم
  . گيرد تا در پایان سال واحدھا دچار مشکل نشوند

ھای تحميلی و تبليغی بيشتر  ھای نامحسوس، پرداخت که در اسفندماه ھزینه وی با بيان این
در اسفندماه در تمام واحدھای توليدی استرس و نوع نگاه کارگر برای : ست، خاطرنشان کردا

که چه زمانی از عيدی و پاداش خود استفاده کنند وجود دارد که این امر موجب تنش در  این
  . شود واحدھای توليدی می
ان سال مشخص کار پيشنھاد داد تا تعيين دستمزد و عيدی تنھا در پای صادقی به عنوان راه

  . نشود و در طول سال به اين موضوع پرداخته شود
شود، ھزینه  تعيين نرخ دستمزد موجب افزایش نرخ تورم و قيمت مواد اوليه می: وی ابراز کرد

ھا به یک ميزان دستمزد  زندگی در شھرھای بزرگ و كوچک یکسان نيست و نباید برای آن
  . تعيين کرد

شود برای شھرھای بزرگ و  براساس قانون می: ان اذعان کردرئيس کميسيون صنعت اتاق ایر
شھرھای کوچک و محروم نرخ دستمزد را به صورت جداگانه تعيين کرد که ھم به کاھش تمرکز 

  . کند در پایتخت و ھم پاکندگی صنعت در تمام نقاط کشور کمک می
از اعضای » ر بودسال جاری، سال سختی برای صنعت و اقتصاد کشو«که  وی با اشاره به این

کميسيون خواست تا نظرات کارشناسی خود درباره سھم حقوق و دستمزد در توليدھای 
  . کنند را ارائه کنند ای که برای صنعت کشور تصور می مختلف و نيز آینده
اند، فضای  امروز بسياری از واحدھا، حقوق کارگران خود را پرداخت نکرده: صادقی تأکيد کرد
  .  در حال حاضر ناپسند است و باید فضای عشق و عالقه به کار به وجود آیدکارگر و کارفرما

نباید کارگر را در مقابل کارفرما : وی ضمن تاکيد بر الگوسازی از کشورھای موفق تصریح کرد
  . انداز دست نخواھيم یافت قرار داد، چرا که در این صورت به اھداف سند چشم

ایم  سال بعد از انقالب نتوانسته30کار، چرا در طول  تبا توجه به محوریت وزار: وی افزود
  . فرمولی برای تعيين حقوق و دستمزد در ایران مشخص کنيم

کار،  این کميسيون آمادگی دارد به کمک کارشناسان وزارت: صادقی ھمچنين اذعان کرد
ه به ھای تعيين دستمزد را با توج مجموعه اتاق ایران و مرکز تحقيقات اتاق ایران، شاخص
  . دریافت آمار از مراکز مشخص، شناسایی و اعالم کند

اتاق ایران، پارلمان فعاالن اقتصادی بخش «که  رئيس کميسيون صنعت اتاق ایران با بيان این
 با مشارکت نھادھای مربوطه 89، خواھان تشکيل کارگروھی از ابتدای سال»خصوصی است

  . شد
انداز دست پيدا نکنيم، رقبا جای ما را   سند چشماگر به اھداف: صادقی در ادامه ابراز کرد

گيرند و در آن صورت وزارت کار و امور اشتغال باید نقش بنگاھی داشته باشد و مسؤول  می
  . انتقال کارگر به خارج از کشور شود

  پايان پيام

 اعتصاب کارگران سد مخزنی ژاوه 

 ، کارگران سد  ل ھای کارگریطبق خبر رسيده به کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشک 
  .مخزنی ژاوه دست به اعتصاب زدند

 کارگر در آن 200   که  بوده سد مخزنی ژاوه واقع در دوالو یکی از روستاھای شھر کامياران 
 اضافه کردن ساعت کار و ندادن چندین  این کارگران در اعتراض به.مشغول به کار می باشند 

 از  قائل شدن در نرخ دستمزد کارگران بومی و غير بومیماه حقوق معوقه و ھمچنين تبعيض 
 کارفرما به ناچار به    دست به اعتصاب زدند که در نھایت طرف کارفرما ،در روزھای گذشته
    . به خواستھای آنھا رسيگی کرد خواست این کارگران تن داد و

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

  88اسفند 17 

  شرح بدون 
   ھزار تومان546حداقل مزد

آستانه پايان سال  در :  آمده است88 اسفند 17 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبر گزاری کار ایران 
ھماھنگي شوراھاي اسالمي كار  ھاي جديد، صبح امروزجلسه كانون  و تعيين دستمزد88

  .  شد برگزار89محورھاي شرق و مركز استان تھران با موضوع حداقل مزد سال 
اكبرعيوضي، مسوول محور شوراھاي اسالمي كار شرق تھران دراين  گزارش ايلنا، علي به



سال درآستانه زمان برگزاري جلسات تعيين دستمزد شوراي  جلسه با انتقاد از اينكه ھر
ھاي موجود جامعه  ھاي اقتصادي دولت پيش از بيش با واقعيت كار،آمارھا و گزارش عالي

تواند مدعي ارزان بودن بھاي كاالي  چه كسي مي: شود،گفت ف ميدچارتعارض و اختال
  . ضروري در شب عيد شود

اين فعال كارگري با بيان اينكه نمايندگان كارگري در جلسه امسال شوراي عالي كار نبايد از 
اي كه در كميته مزد استان  طبق سبد ھزينه: گفت.حداقل مزد مورد نظركارگران عدول كنند

  .  ھزار تومان ھزينه دارد546 شده است يك خانوار كارگري در تھران ماھانه حداقل تھران برآورد
وي با بيان اينكه در اكثر شھرھاي كشور سبد ھزينه كارگران با سبد ھزينه كارگران تھراني 

در صورتي كه امسال نيز مزد پيشنھادي كارگران مورد قبول دولت و : كند،افزود برابري مي
فت اعضاي كارگري شوراي عالي كار تحت ھيچ شرايطي نبايد مصوبه اين كارفرما قرار نگر

  . شورا را امضا كنند
ھاي واقعي در كميته مزد   ھزار توماني بر مبني شاخص546عيوضي با بيان اينكه حداقل مزد 

 از اين رقم 89در صورتي كه مبلغ مزد : كانون شوراھاي اسالمي كار تعيين شده است، افزود
  . ھاي اعتراضي متوسل شوند ممكن است كارگران به اجتماعكمتر باشد 
  پايان پيام

  

 دارند  را گرامی می٨۴کارگران ایران خودرو سالروز اعتصاب سال 

سال روز  افزایش دستمزدھا و برخورداری از یک زندگی انسانی حق مسلم ماست در
 .اعتصاب ھفده اسفند به مبارزه برای افزایش دستمزدھا مبارزه کنيم

 دوستان و ھمکاران گرامی
 ٨۴اعتصاب شکوھمند کارگران ایران خودرو در سال  روز دوشنبه ھفدھم اسفند ماه سالروز

ای از ھمکارانمان  چھار سال پيش در چنين روزی عده .باشد  مارس روز جھانی زن می٨و  
 به دنبال رکورد توليد در سالنھای توليد تجمع کردند و به عنوان اعتراض به کم بودن پرداخت

عده ای از دوستان ما . شرکت به یک اعتصاب ھمگانی در آمد اعتراض کارگران این مساله در
بودن حق رکورد توليد که خود مدیریت اعالم کرده بود که اگر  به خاطر اعتراض بر عليه کم
و غير کاری در سرکار حاضر شوند و تعداد توليد خواسته شده را  کارگران در روزھای تعطيلی

عنوان حق رکورد توليد به کارگران پرداخت خواھد کرد و ما کارگران در  توليد کنند مبلغی به
جمعه ھا از زندگيمان زدیم و در سر کار حاضر شده و رکورد توليد را  روزھای تعطيلی و

زیر قرار خود زد و مبلغی به ما کارگران پرداخت کرد که کمتر از یک  شکستيم ولی مدیریت
شده بود و برای ھمين کارگران اعتراض کردند و بالفاصله کميته اعتصاب  عالمپنجم مبلغ ا

 .اعتصاب ادامه یافت شکل گرفت و
پایه مدیریت به سالنھا و  ھراس مدیریت از گسترش ادامه اعتصاب و ورود شبانه اعضای بلند

یافت ولی بعد از سه روز پایان  قول آنھا مبنی بر برآورده ساختن خواسته کارگران، اعتصاب
فعالين اعتصاب را شناسائی و با  ای از ھمکاران و بعد از گذشت چند ماه مدیریت عده

ھای دیگر  ای را نيز به سالن اخراج کرد و عده از کار) بھانه پایان قرارداد(ترفندھای زیرکانه 
توليد پرداخت رکورد توليد که در واقع ھمان افزایش آکورد  تبعيد کرد و با تغيير شکل دادن در
از مدیران ارشد از جمله مدیر حراست؛ پناھنده و رئيس روابط  است و با کنار گذشتن چند تن
مونتاژ چھار و رنگ توانستند تا حدودی از فشار این مساله  عمومی؛ غضنفری و مدیران

 .بکاھند

 اعتصاب اخراج شده با وجود اعتراض ما کارگران که اعتقاد داریم این افراد بخاطر شرکت در
را به بھانه پایان قرارداد  اخراج آنھا. کند اند ولی مدیریت از بازگشت آنان به کار خودداری می

اعتصاب خواھان بازگشت بدون قيد  کند ولی ما کارگران ایران خودرو در سالگرد این اعالم می
 .وشرط ھمکاران خود به سر کار می باشيم

 وھمکاران گرامی دوستان
بزرگ ھيچ بھبودی در  در آستانه این روز. ھمند ما کارگران گذشتچھار سال از اعتصاب شکو

اعتصاب ما را درھم  زندگی ما کارگران بوجود نيآمده است شاید خيلی کسانی که آن روزھا
اصغر دانشيان مدیر  شکستند دیگر در سر پستھای خود قرار ندارند از جمله یکی از اینھا

سواری سازی،  الن آردی، شھشھانی معاونتمنابع انسانی، شيرزادی یکی از مدیران س
 اما ما کارگران  دادند ھای دیگر که تاوان خيانت خود را و خيلی آور مدیر سالن بدنه سازی نام

ھمچنان باقی است تورم  شرایط سخت کاری. باشيم ھمچنان با ناامنی شغلی مواجه می
مانکاری ھر روز گسترش پيدا پي ھمچنان باال رفته و توان خرید ما پایين آمده است شرکتھای

 سال ھمچنان با قراردادھای ١٠از  بعد از آخرین قراردادھای استخدامی ھنوز بعد. می کنند
مجلس . امنيت شغلی ما وجود ندارد ای برای ھيچگونه روزنه. دھيم موقت به کار ادامه می



ھا از تصویب دھد و نه تن ادامه می حامی سرمایه داران ھمچنان به دشمنی با ما کارگران
ھایی از قانون کار به  تغييراتی در بخش قوانين به نفع ما کارگران خودداری می کند بلکه با

 .کرده است نفع کارفرمایان ناامنی شغلی ما را بيشتر ھم

دوستانمان در آستانه  خيلی از. ھای باال تمام شد اصالح ساختار سازمانی فقط به نفع الیه
از افزایش . دھند می ھا کار از دست ھای خود را بعد از سال اصالح ساختار سازمانی شغل

ایجاد ھر گونه تشکل  مدیریت ھمچنان از. ھا در مقابل تورم سرسام آور خبری نيست حقوق
پی فشار بر ما کارگران  حراست شرکت ھر روز با تغيير مدیریت در. کند کارگری جلوگيری می

حراست در کوچکترین  دخالت. ھا بریده است حراست امان کارگران را در سالن. باشد می
توليد ھمچنان  ھای ھا و سالن کارھا دستگيری کارگران برای یک استراحت ساده در شب

باشند  ھا می اتوبوس سرویسھای ایاب ذھاب که از ارزانترین و بی امن ترین. ادامه دارد
اران بوجود می ھمک ھا درگيری در رفت و آمد ھر روز ده. کشند سوھان بر روح ھمه می

. خواستھای خود محروميم ما کارگران ھمچنان از نداشتن کوچکترین تربيون برای بيان. آورند
ای از  شده است عده نشریه کارآمد، که محلی برای تعریف و تبليغ روسا شرکت تبدیل

و از کار معلق  کارکنان آن به علت انعکاس بخشی از ھزاران مشکل ما کارگران دستگير
 .اند شده

 دوستان و ھمکاران گرامی

است را گرامی  ما روز ھفدھم اسفند ماه که مصادف با روز اعتصاب شکوھمند ما کارگران
برای رسيدن به  داشته و این روز شکوھمند را به ھمه ھمکاران تبریک می گوئيم و ھمچنان

 .خواسته ھای خود تالش می کنيم

 .کارگران است اد تنھا راه پيروزی ماما اعتقاد داریم که آگاھی، مبارزه، تشکل و اتح
کنار این جنبش می  ما جنبش کنونی ایران را یک جنبش آزادیخواھای دانسته و خود را در

ولی اعتقاد داریم جنبش  ھا نفر از کارگران گواه این مسله است دانيم دستگيری و اخراج ده
مه دوستان کارگر می ھ کنونی ایران بدون حضور فعال ما به پيروزی نخواھد رسيد ما از

دوستان خود با طرح  خواھيم ضمن شرکت فعاالنه در جنبش با بردن بذر آگاھی به ميان
این جنبش به نفع  خواستھای خود برای ایجاد یک دنيای بھتر در گسترش وفراگير کردن

 .طبقات زحمتکش بخصوص به نفع کارگران بکوشيم

نيازھای مبرم  ی وتشکل را یکی ازما ھمچنان پيش شرط رسيدن به موفقيت وسازماندھ
 :کنيم می مبارزه ھا جنبش می دانيم و برای ھمين برای رسيدن به این خواسته

کارگری حق  داشتن تشکل آزاد. ما خواھان داشتن تشکل آزاد خودمان می باشيم – ١
کارگری  مسلم ماست ما عليه دولت، مدیریت و وزارت کار که از ایجاد ھر گونه تشکل

 ما از تمام سازمانھای جھانی به خصوص از.  می کنند، اعالم جرم می کنيمجلوگيری
 سازمان جھانی کار می خواھيم دولت ایران و وزارت کار ایران را که حقوق انسانی ما را

 .نادیده می گيرند محکوم و از این سازمان اخراج کنند
ت و استخدام تمام کارگران شرکتھای پيمانکاری و لغو قراردادھای موق ما خواھان انحالل  -٢

 .ایران خودرو ھستيم در گروه صنعتی
دستمزد در مقابل کار  ما خواھان انحالل سيستم کنونی پرداخت دستمزدھا و پرداخت  -٣

 .کرد و نوع شغل و شيفتھای کاری می باشيم
ا انحالل ساختار کنونی شرکت بوده و قطع مزایای ھمکاران خود و در بدری انھ ما خواھان -۴

 دیگر را محکوم می کنيم به جا ھای
 شرکت ھستيم ما خواھان به رسميت شناختن شغل ھای سخت و زیان آور در – ۵
دریافت ماليات از  .ما خواھان عدم دریافت ماليات از حقوق و عيدی و پاداش ھستيم -۶

از عيدی مورد  کسر دو برابر ماليات. حقوق عيدی یک اجحاف برای ما کارگران می باشد
 .پذیرش ما کارگران نيست

شدن کارگران را یک فریب می دانيم و  سياستھای وزارت مسکن برای خانه دار ما – ٧
مھر بدون کسر کوچکترین مبلغ به  خواھان استرداد تمام مبلغ ودیه گذاری در مسکن

 .ھمکاران انصرافی می باشيم
 به ھمکاران  پاداش حق سنوات بدون داشتن سقف سه ماه ما خواھان پرداخت – ٨

 .بازنشسته ھستيم
بازگشت به کار کارکنان اخراجی جریان انتخابات ھستيم وھر گونه تعرض به آ  ما خواھان -٩

 را محکوم می کننم زادی بيان
دانشجویان را محکوم و  ما ازجنبش دانشجویی حمایت کرده و ھر گونه سرکوب عليه -١٠



 خواھان آزادی تمام دانشجویان دربند می باشند
  مبارزات حق طالبانه تمام اقشار احتماعی حمایت کرده ودستگيری کارگران و ما از  -١١

محاکمه فعاالن جنبش کارگری، فعاالن جنبش زنان، مدافعان حقوق بشر،  بازداشت و
  نویسان و سایر فعاالن اجتماعی را محکوم نگاران، وبالگ نویسندگان، روزنامه دانشجویان،
ی زندانيان سياسی، فعاالن کارگری و فعاالن   بدون قيد وشرط ھمهآزادی فوری و وخواھان
 .ھستيم  اجتماعی

افزایش    دیگر است ما ضمن حمایت از  چاره ما کارگران اتحاد و پشتيبانی از ھم  -١٢
 بپيوندید  به مبارزه برای افزایش دستمزدھا دستمزدھا از ھمه ھمکاران می خواھيم

١٣ - 
 ھمکاران و دوستان گرامی

. این یکی از خواستھای اساسی ما کارگران است. گردند کارگران اخراجی باید به سر کار بر
کارگران در مقابل حق کشی ھا و تعرض به منافع ما  اعتصاب واعتراض حق مسلم ما

ھيچ نھادی حق ندارد کارگران را به خاطر اعتصاب  طبق قوانين بين المللی. کارگران است
 .اخراج و یا زندانی کند

آنھا باید ھر چه سریعتر به .  راغير عادالنه می دانيم٨۴کارگران اعتصابی سال  ما اخراج
 برگردند و مدیریت باید حقوق عقب افتاده آنھا را پرداخت کرده و خسارتی که به این سرکار

 کارگران وارد شده را جبران کند
 زنده باد اتحاد و ھمبستگی کارگران

 وکارگران ایران خودر جمعی از
  ١٣٨٨اسفند  ١٧

 دستگيری و احضار چند تن از اعضای کميته ھماھنگی 

طبق خبر رسيده به کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری ، روز 
 عمر مينایی ، ھادی تنومد و   سه نفر از اعضای کميته ھماھنگی به نام ھای 88/12/16

  . دستگير و روانه زندان شدند   دولتی کریم فاتحی در شھر بوکان توسط نيروھای

و درھمان روز محمود صالحی یکی دیگر از اعضای کميته ھماھنگی در شھر سقزاحضار و 
آزاد ) روز جھانی زن( مارس 8   ساعت بازجوی در ارتباط با برگزاری مراسم  بعد از دو ونيم

  . شد 

  .ھمچنين چند نفر از اعضای کميته ھماھنگی در شھر مھاباد احضارشدند

  
  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

  88اسفند 17 

 اعتصاب و تحصن دھياران بخش زیویه در سقز 

 در 88/12/15بعد از یک سال سرگردانی ، روز  طبق خبر رسيده دھياران بخش زیویه  
محل فرمانداری شھرستان سقز دست به تحصن زده و خواستار پرداخت حقوق معوقه 

   . خود شدند

 نفرمی باشد ، حقوق و مزایا 18یک سال است که دھياران بخش زیویه که تعدادشان 
این افراد ھر روز و یا ھر ماه ، چند بار به .  دریافت نکرده اند  ی ایام کارکرد خود را

استان کردستان مراجعه کرده و خواستار رسيدگی به  مسئوالن دولتی در نقاط مختلف 
  . بار بدون نتيجه مانده و کاری برای آنان انجام نداده اند مشکالت خود شدند اما ھر 

 در محل فرمانداری 88/12/15دھياران سر انجام بعد از یک سال سرگردانی روز 
  . شھرستان سقز دست به تحصن زدند و خواستار پرداخت حقوق معوقه خود شدند

نان را تھدید می  با بی احترامی آ فرماندار شھر وقتی از موضوع با اطالع می شود ،
  ... کند که اگر اینجا را ترک نکنيد بد خواھيد دید و



سقز چند  شما چه چيزی می خواھيد ، . " فرماندار روبه تحصن کنندگان می گوید 
حال شما آمدید چکار کنيد  . مدت است که بحث اعتصاب و تحصن را فراموش کرده 

  ...." و

اران به پایان رسيد و فرماندار آنان را تھدید به این ترتيب بعد از چند ساعت ، تحصن دھي
کرد که در آینده یک عيدی برایتان بفرستم که دیگر ھوا ی اعتصاب و تحصن به مغزتان 

   . خطور نکند
  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

  88اسفند 17 

 ...خرید شب عيد، گرانی، خرج و مخارج مسافرت، مسئله بنزین و
   شب عيدمصائب

ھای عيد   روز به آغاز روز15در حالی که   : آمده است 88 اسفند 18 در تاریخ -به گزارش فرارو
ھای ایرانی با مسائل خاصی روبرو ھستند،  خانواده باستانی نوروز باقی مانده است این روزھا

  .آید حساب می ھا مصائب به مسائلی که برای برخی
در این ... بنزین و رانی، خرج و مخارج مسافرت، مسئلهخرید شب عيد، گ فرارو؛ به گزارش

در حالی که وزارت  ھا پر رنگ و اساسی است، بين نقش دولت برای کاھش موج این نگرانی
اقدام به حذف تعرفه واردات  بازرگانی در آستانه آغاز سال نو برای کاھش قيمت ميوه و مرکبات

  .بر سر شھروندان وجود دارد ر این اقالماین اقالم کرده است اما ھمچنان سایه گرانی د
بانک مرکزی از افزایش قيمت ھفت گروه کاالیی خبر داد، به استناد آمار منتشر  روز گذشته

ھاي تازه و گوشت مرغ در ھفته منتھی به  مرغ، سبزي سوي بانك مركزي قيمت تخم شده از
 . درصد افزايش قيمت داشت1.3، 1.6، 9.3 به ترتيب  اسفند 14
 و 0.2، 0.2، 0.3ھاي  لبنيات و قند و شكر نيز به ترتيب افزايش قيمت  بوبات، گوشت قرمز،ح

ھاي تازه نسبت به ھفته  مرغ و سبزي است اما قيمت گوشت مرغ، تخم  درصدي داشته0.1
  . درصد افزايش يافت5.9 و 7.4  ،12.4ترتيب  مشابه ماه قبل به

 گزارش، در گروه لبنيات قيمت ماست غيرپاستوريزه و ھفته مورد  گزارش بانك مركزي، در بنا به
قيمت . بھاي ساير اقالم اين گروه نسبت به ھفته قبل ثابت بود. داشت کره پاستوريزه افزايش

  .رفت  لایر فروش مي٣٥٠٠٠ تا ٢٥٨٠٠اي  يافت و شانه مرغ افزايش تخم
 ه يک کاھش جزئي ولي قيمتتايلندي و برنج داخله درج گروه برنج، بھاي برنج وارداتي غير در

بھاي  جز قيمت لپه و نخود که ثابت بود، در گروه حبوب، به. برنج داخله درجه دو افزايش داشت
  .ساير اقالم اين گروه نسبت به ھفته قبل افزايش جزئي يافت

شد و ھندوانه  بررسي در ميادين زير نظر شھرداري تھران انار و انگور عرضه نمي در ھفته مورد
آنھا  تقال درجه يک عرضه کمي داشت ولي بقيه اقالم ميوه و سبزي تازه را که تعدادي ازپر و

بار شھرداري  تره و ميوه از نظر کيفي در سطح پاييني قرار داشتند به نرخ مصوب سازمان ميادين
  .فروختند مي
 روهكردند که در گ ھاي سطح شھر اقالم مرغوب ميوه و سبزي تازه را عرضه مي فروشي ميوه
نسبت به  ھاي تازه قيمت نارنگي، انگور و ھندوانه کاھش ولي بھاي ساير اقالم اين گروه ميوه

  .ھفته قبل افزايش داشت
زميني و پياز کاھش ولي قيمت خيار و  سبز، سيب ھاي تازه قيمت بادنجان، کدو در گروه سبزي

در اين ھفته بھاي . ودھاي برگي ثابت ب سبز و سبزي بھاي لوبيا. فرنگي افزايش يافت گوجه
در . قيمت گوشت گوسفند ثابت بود. افزايش يافت گوشت تازه گاو، گوساله و گوشت مرغ
بھاي شکر، چاي خارجي و انواع روغن نباتي . يافت ھفته مورد بررسي، قيمت قند افزايش

  .ثابت بود
ه در نقاط ھای فروش بھار شد با راه اندازی نمایشگاه که پيش بينی می این در حالی است

به صورت مقطعی قيمت کاالھای اساسی تعدیل شود اما با نگاھی به  مختلف کشور حداقل
  .شرایط مورد پيش بينی تحقق پيدا نکرده است قيمت کاالھای مختلف

حکایت از افزایش قيمت اقالم مختلف دارد، به گزارش  برخی گزارش ھا نيز از شھرستان ھا
ماست، پنير، تخم مرغ، گوشت، روغن نباتی، سيب،  ند،مھر قيمت انواع مواد غذایی مان

در روزھای اخير در فروشگاھھای استان گلستان ... و  پرتغال، لوبيا، پياز، سيب زمينی، چای
  .افزایش یافته است

 انواع البسه نيز ھمزمان با روزھای پایانی سال روند روبه رشدی داشته است و ھر چند نرخ
 ه در مناطق مختلف گلستان دایر است ولی قيمتھا نسبت بهبازار حراج اجناس و البس
  .ماھھای قبل رشد دارد

 ھزار 300 تا 250ھای این استان بين  فروشگاه قيمت یک شلوار پارچه ای که در ماه گذشته در
  . ھزار ریال است350 تا 300برخی فرودشگاھھا بين  ریال بود، اکنون به رغم حراج اجناس در



ھای معيشتی ھميشگی خود قرار دارند و در حالی  تالطم نگرانی وندان دردر حالی که شھر
گویند افزایش متوالی قيمت کاالھا در  نرخ تورم سخن می که مسئولين کشور از کاھش
  .ھایشان افزوده است تحت فشار قرار داده است و بر مصيبت را ھا آستانه آغاز سال جدید آن

ظمی وزیر سابق بازرگانی تالش کرد دستوری کردن مسعود مير کا 88 درآستانه عيد سال
رسد امسال غضنفری معاون اسبق  تنظيم بازار قرار دھد اما به نظر می ھا را مبنای قيمت

وزیر فعلی این وزارتخانه قصد ندارد خود را سيبل انتقادھای تکراری کند و  وزارت بازرگانی و
  .ھا را کنترل کند ھای متفاوتی قيمت دھد که با سياستگذاری می ترجيح

دولت دھم در مقابل سيل انتقادھای انجام گرفته در خصوص افزایش قيمت  وزیر بازرگانی
تامين کاالھای مورد نياز مردم در سال جاری در آستانه «: اظھار داشت اغلب مواد خوراکی

  «.شود ھای گذشته انجام می روال سال عيد نوروز به
مورد نياز به اندازه کافی را یکی از مواردی ذکر   کاالھایخصوصی در تامين وی حمایت از بخش

  .را ساماندھی کند کرده است که می تواند بازار شب عيد
کند اما  تمام شده ذکر می ھای غضنفری شبکه توزیع را عامل افزایش تداوم قيمت ھزینه

  .کند مسئول ساماندھی شبکه توزیع را معرفی نمی
ھای متناوب درگروه کاالھی اساسی را بيش از  دیگر گرانیعين حال غضنفری در جایی  در
پول  ھای نظام توزیع بداند از عوامل تورم زا مانند افزایش نقدینگی، کاھش متاثر از ضعف که آن

   .داند ھای بانکی می ھای پولی و سياست ملی، سياست ارزی، ماليات
  دند ، مقابل ساختمان وزارت صنايع و معادن تجمع كرITIكارگران 

به دنبال پرداخت :   آمده است 88 اسفند 18 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبر گزاری کار ایران 
، صبح امروز كارگران  ) ITI(نشدن مطالبات معوقه كارگران كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران 

  . داين كارخانه به تھران آمدند و در مقابل ساختمان وزارت صنايع و معادن تجمع كردن
است كه وزارت صنايع و معادن به وعده  به گزارش ايلنا، تجمع صبح امروز پس از آن برگزار شده

شود عمل  خود مبني بر اينكه بخشي از مطالبات كارگران اين كارخانه در روز شنبه پرداخت مي
  . نكرد

ماه دردسر حقوقي براي   ماه بي13: يكي از كارگران در گفتگوي تلفني به خبرنگار ايلنا، گفت
ساز شده است؛ كارگران در آستانه شب سال نو براي دريافت مطالباتي كه وعده پرداخت آن 

  . ھاي خود بازنخواھند گشت اند و دست خالي به خانه داده شده بود از شيراز به تھران آمده
دور  نفري از كارگران كارخانه صنايع مخابراتي راه 200ھفته گذشته به دنبال مراجعه يك گروه 

 2،  ايران به تھران، مسووالن وزارت صنايع به نمايندگان اين كارگران وعده دادند كه تا روز شنبه
  . ميليارد تومان از طلب كارگران را پرداخت خواھند كرد

 با اين وعده تھران را به مقصد شيراز ترك كردند اما با گذشت چھار روز از ITIھرچند كارگران 
ايع تعيين شده بود ھنوز طلب موعود به كارگران پرداخت زماني كه توسط وزارت صن

  . است نشده
 كارگر 700كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران كه محل ان در استان فارس واقع شده است؛ 

  .  ماه حقوق و مزايا بدھكار است13دارد؛ اين كارخانه به دليل كمبود نقديگي به كارگران خود 
اي پرداخت تسھيالت مالي،  سفر اخير خود به استان فارس مصوبهرياست جمھوري در جريان 

  . بود تامين كار و حل مشكل بازنشستگي كارگران به تصويب ھيات دولت رسانده
 پايان پيام

بيانيه تشكل ھای مستقل جنبش كارگری در مورد حداقل دستمزد ھا 
  89در سال 

 ماه مطرح می شود و توجه بخش بحث تعيين حداقل دستمزد كارگران ھمه ساله ، در اسفند
اما سوال اساسی در این ميان این است كه به . وسيعی از کارگران را به خود جلب می نماید 

راستی چه كسانی حق دارند برای دستمزد كارگران که ارتباط  تنگاتنگی با زندگی و معيشت 
ھيچ ربطی به زندگی و آنان دارد تصميم بگيرند و حد و اندازه آن را تعيين كنند؟ کسانی که 

مسائل کارگران ندارند ؟  یا کارگران ، که خود کار می کنند وھمه ثروت ھای مادی و معنوی 
  جامعه و نعمت ھای بشری را توليد می نمایند ؟ 

  
كارگران با فروش نيروی كار و ایجاد خدمت در جامعه ، ثروت و رفاه ایجاد می کنند ، اما خود از 

کارگران کار می کنند ، اما سرمایه ) جوامع سرمایه داری ( چنين جوامعی در. آن بی بھره اند 
داران از آن سود می برند و در ازای رنج  و مشقت دائمی و روز افزون طبقه ی کارگر ،سرمایه 

و این البته . داران ،روز به روز فربه و فربه تر می شوند و بر سود و سرمایه  خویش می افزایند 
گر از طریق بھره کشی و استثمار ھرچه وحشيانه تر و بی رحمانه تر طبقه ممکن نمی شود م

کارگر و تحميل دستمزدھای چند برابر زیر خط فقر به این طبقه ؛ تا آنجا که  کارگران حتا از 
به " حداقل ھای یك زندگی انسانی و شرافتمندانه  نيز برخوردار نيستند و به قول معروف 

  این دستمزد ھا را چه کسانی تعيين می کنند ؟.ند ھست" شام شب شان محتاج  
  



در ایران شورای عالی دستمزد كه در واقع شورای تصميم گيری برای استثمار ھر چه بيشتر 
این . كارگران است در مورد حداقل دستمزد كارگران تصميم می گيرد و آن را تعيين می نماید 

  :، یعنی "عی سه جانبــۀ اجتما" شورا مركب است از به اصطالح 
  

ــ نمایندگان دولت كه خود یك سرمایه دار عمده محسوب ميشود و تا آنجا که ممکن است 
پاسخ . . . خواست ھا و مطالبات كارگران را با تھدید و اخراج و دستگيری و زندان و شالق و 

رمایه و در ھر جا و ھر مرحله با توان تمام از منافع کارفرماھا و س.می دھد و سركوب می كند
  .دارن پشتيبانی ميکند

ــ نمایندگان كارفرمایان ، كه تا سر حد توان می كوشند دستمزد ھای كمتری به کارگران 
  .پرداخت شود تا خود به  سود ھای بيشتری دست یابند 

ــ و به اصطالح نمایندگان کارگران ــ که از جانب خانه كارگر و کانون عالی شورا ھای اسالمی 
وند که تشكل ھایی  ضد كارگری و وابسته به سرمایه ھستند ــ و در تحميل كار تعيين ميش

حداقل دستمزد ، چندین برابر زیر خط فقر، به سرمایه داران ــ اعم از بخش ھای دولتی و 
 .خصوصی  ــ یاری می رسانند 

سه گروھی كه در این شورا برای تعيين دستمزد كارگران گرد ھم می آیند ھيچ كدام مدافع 
حتا اگر به جای نماینده خانه کارگر و شورای . نافع و یا ھم منفعت با كارگران نيستند م

اسالمی كار ، نماینده ای به انتخاب كارگران در این شورا حضور داشته باشد، باز ھم كاری از 
چرا که  دو رای نمایندگان دولت و كارفرمایان ، به یك رای این نماینده . دست او بر نمی آید 

 –" سه جانبه گرایی " –بنابراین باید صراحتا گفت که این شيوه ی تعيين دستمزد .  چربد می
روشی است که ھمواره به ضرر کارگران تمام شده و تماماً در خدمت سرمایه داران و 

  .کارفرمایان خواھد بود 
  

محاسبه در شرایط حاضر چگونه حد اقل دستمزد کارگران را  " شورای عالی کار " ببينيم که 
  می كند و كارگران چه باید بكنند ؟ 

به كارگران گفته می شود كه حد اقل دستمزد را ھمه ساله بر اساس نرخ تورم ، افزایش 
اول اینکه ھيچ گاه نرخ واقعی تورم از طریق ارگان ھا و نھاد ھای وابسته به سرمایه . ميدھند 

در ثانی به فرض اعالم نرخ . نمی شود اعالم ) بانک مرکزی و یا مرکز آمار جمھوری اسالمی ( 
واقعی تورم ، باز ھم تنھا بخش کوچکی از حاصل کار و دسترنج كارگران به آنان پرداخت 

اما در ھمين روش استثمارگرانۀ افزایش دستمزد  بر اساس نرخ تورم نيز ، تقلب ھا و . ميشود
ی توان به برخی از آن ھا ریاکاری ھای عدیده ای صورت می گيرد که تنھا به عنوان نمونه م

به عنوان مثال برای محاسبۀ نرخ تورم ، به جای در نظر گرفتن : از جمله اینکه . اشاره نمود 
كاالھای اساسی و مورد نياز کارگران و توده ھای مردم ، کاالھایی با درجۀ اھميت کمتر را نيز 

و اگر . خ تورم را پایين بياورندتا حتی المقدور نر! )  نوع کاال 360( در محاسبه دخيل می کنند 
 درصد اعالم ميكنند و بر 25 درصد باشد ، نمایندگان سرمایه ، آن را 40نرخ تورم به طور واقعی 

حتا گاھی  . شورای عالی کار ،دستمزد را افزایش می دھد)  درصد 25مقدار ( این اساس 
مانند اسفند (ران می افزایند   درصد به دستمزد کارگ20 درصد اعالم ميكنند اما فقط 29تورم را 
گاھی ھم به جای اعالم تورم واقعی اعالم می کنند که تورم به نسبت سال قبل  ) .87سا ل 

مثل اقدام انان در اسفند ( درصد رسيده است  15کاھش یافته است  و مثال به )  درصد 30( 
ارواقعی تورم افزایش تا موفق شوند دستمزد را تنھا به اندازه ی بسيار كمترازمقد ) 88ماه 

دھند تا بدین ترتيب به تحميل حداقل دستمزد به کارگران و کسب حداكثر سود به نفع سرمایه 
  .داران نایل گردند و آن را برای طبقۀ سرمایه دارــ اعم از دولتی و خصوصی ــ متحقق کنند 

و رنج آن  را متوجه گاھی اوقات ھم بحران ھای سرمایه داری را بھانه ميكنند تا معضالت و درد 
" و           " خصوصی سازی"كارگران كنند و با انواع و اقسام بھانه ھا و ترفند ھا ، مثل 

بخوان استثمار ھر چه ( کارخانه ھا و شرکت ھا و تعدیل نيرو جھت بھره وری در کار " نوسازی
دستمزد ھا را  . . .  و و تھدید و اجرای اخراج و بيکارسازی) بيرحمانه تر و وحشيانه تر کارگران 

چرا که برای طبقه سرمایه دار . كاھش می دھند و ميزان سود خود را باال و باال تر می برند 
انچيزی که اھميت دارد ھمانا انباشت و سود بيشتر و بيشتر است ، نه وضعيت زندگی 

  .كارگران و مشقات و رنج و تعب آنان 
  

دستمزد كمتری به کارگران تعلق گيرد و سود ھمه ی اینھا البته به خاطر این است كه 
بنا براین انتظار دستمزدی متناسب با یک زندگی متعارف . بيشتری نصيبب سرمایه داران شود 

داشتن به واقع ) بخوان شورای عالی سرمایه ( حتا ،  از سرمایه داری و شورای عالی کار 
  .انتظاری بيھوده و عبث خواھد بود 

اتحاد و تشكل ھای مستقل و كارگری خودمان    بدانيم جز با اتكا به آگاھی ، لذا ما كارگران باید
  . راھی برای رسيدن به حقوق ، خواست ھا و مطالباتمان در ھمۀ عرصه ھا وجود ندارد 

پس . طبقه کارگر، ھمه ی ثروت و رفاه بشری را توليد می کند ، اما از آن ھا بی نصيب  است 
د به سمتی برود كه اساس این مناسبات و سيستم استثمارگرانه را باید در تالش و مبارزۀ خو



و در اصل دستمزد باید بر اساس ثروتی كه آنان توليد می كنند محاسبه شود و . بر ھم بزنند
  . نه فقط به عنوان بخشی بسيار اندك ، از ارزش كاری که او مصرف ميکند 

  
  :د که بنا بر این تشكل ھای امضا كنندۀ ذیل اعالم ميكنن

ــ شورای عالی دستمزد بر اساس ماھيت اش و ھمينطور بنا به سابقه و عملكرد تا كنونی 1
اش صرفا شورای عالی تشدید ِاستثمار كارگران و حمایت عالی از منافع سرمایه داران بوده و 

  .ھست
 و ــ تعيين دستمزد كارگران باید بر اساس نيازھای الزم برای حداقل ھای یك زندگی مرفه2 

  .انسانی توسط نمایندگان واقعی كارگران و از سوی تشكل ھای مستقل كارگری انجام گيرد
ــ حتا رقم رسمی و دولتی اعالم شده از سوی ارگانھای وابسته به حاکميت سرمایه ،برای 3

لذا اعالم حداقل .  ھزار تومان درامد در ماه برآورد و اعالم شده است 900خط فقر، مبلغ  
 ، به منزلۀ محكوم كردن  كارگران به یك زندگی 89 ھزار تومان در سال 900تر از دستمزد  كم

فالكت بار و زیر خط فقر، توسط دولت و نھاد ھای حاکميت سرمایه به صورت آشکار و رسمی 
و در این صورت كارگران حق خود ميدانند که به ھرگونه  دستمزد  زیر خط فقر ، . می باشد 

  .حدی نشان دھند عكس العمل مناسب و مت
  

  88 اسفند 18
  
   ھيات بازگشایی سندیكای کارگران نقاش و تزیينات ساختمان -
   کارگران فلزکار مکانيک-
  :  شورای ھمکاری تشکل ھا و فعالين کارگری -
   کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری-
   کميته پيگيری ایجاد تشکل ھای ازاد کارگری-

   جمع شورایی فعالين کارگری-                     
  

 در شھر بوکان   دستگير شده  کارگریين فعال   وثيقه برایقرار

برای کمک به :  آمده است 88 اسفند 18در تاریخ طبق خبر رسيده به کميته ھماھنگی 
   به  در شھر بوکان   سه فعال دستگير شده 88/12/17 ایجاد تشکل ھای کارگری در تاریخ 

 به اتھام عضویت در کميته ھماھنگی  ی عمر مينایی ، ھادی تنومند و کریم فاتحی ھا نام
نامبردگان در .  برای آنان صادر شد   ميليون تومانی5دادگاھی شدند و در نتيجه قرار وثيقه 

  . دستگير و روانه زندان شدند    دولتی  توسط نيروھای88/12/16تاریخ 
  کل ھای کارگریکميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تش

 سازمان 89بررسي بودجه : تامين اجتماعي عضو شوراي عالي
  درروزھاي پاياني سال غير ممكن است

كارفرمايان  نماينده:  آمده است 88 اسفند 18 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبر گزاری کار ایران 
اي مسوول ھ ھاي متعددي به مقام با وجودي كه نامه: گفت درشوراي عالي تامين اجتماعي

دردولت نوشته و خواستار تشكيل جلسات اين شورا بعد از تاخيرھاي چند ماھه شديم اما 
  . تاكنون جلسات اين شورا تشكيل نشده است

مھمترين موضوعي كه بايد در جلسات : وگو با خبرنگار ايلنا افزود داود آبادي درگفت... ولي ا
ن اجتماعي است اما اگر به فرض حتي  سازمان تامي89شوراي عالي مطرح شود بودجه سال 

جلسات شورا برگزار ھم شود ديگر وقت الزم براي رسيدگي به بودجه را نداريم و تصويب 
  . جاري غير ممكن است  درروزھاي پاياني سال89بودجه 

شود شورا نيز بودجه  وقتي بودجه به شوراي عالي تامين اجتماعي ارجاع مي: وي تصريح كرد
ھاي كارشناسي و دقيق روي بودجه انجام  دھد تا بررسي  فرعي ارجاع ميھاي را به كميته

دھندكه در  ھا بودجه را به شورا ارائه مي شد و به اصطالح بودجه چكش كاري شود وبعدكميته
  . كنند صورت عدم اشكال اعضاي شورا آنرا تصويب مي

ي تامين ھنوز مشخص نيست كه مسوول برگزاري جلسات شوراي عال: گفت داودآبادي
جمھور يا وزير رفاه و تامين اجتماعي است زيرا كسي  جمھور، معاون اول رئيس اجتماعي رييس

  . پاسخگوي اعضاي شورا نيست
ادامه : گفت  ھزار ميليارد تومان دولت به سازمان تامين اجتماعي19او با اشاره به بدھي 

ان در پي ندارد بنابراين از اختالفات دامنه دار در اين سازمان چيزي جز ضربه به بيمه شدگ
خواھيم كه ھر چه سريعتر به اين اختالفات پايان دھد و آرامش را به سازمان  جمھور مي رييس



  . بازگرداند
  پايان پيام

  : نماينده كارگران اصفھان
   بايد بيش از تورم افزايش يابد89مزد 

 دبير اجرايي خانه : ه است  آمد88 اسفند 19 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبر گزاری کار ایران 
 درصدي تورم حكايت دارنده 40كارگر استان اصفھان با بيان اينكه آمار مراكز رسمي از افزايش 

  .  انتقاد كرد89نسبت به راكد ماندن موضوع دستمزدھاي سال 
ھاي گذشته به دليل  وگو با ايلنا با يادآوري اينكه امسال برخالف سال اصغر برشان در گفت

ھا و سھام عدالت موضوع تعيين  دن موضوعاتي چون ھدفمند شدن يارانهمطرح ش
از عدالت : تر است؛ گفت ھاي گذشته متفاوت دستمزدھاي كارگران و كارمندان نسبت به سال

  . دور است كه شوراي عالي كار بخواھد تنھا براساس تورم دستمزد كارگران را افزايش دھد
فقدان : ني در سازمان تامين اجتماعي انتقاد كرد و گفتاين فعال كارگري ھمچنين از نابساما

سازي مستمري بازنشستگان سازمان  مديريت ثابت باعث شده است تا موضوع ھمسان
  . تامين اجتماعي راكد بماند

گيري  دبير اجرايي خانه كارگر استان اصفھان ھمچنين در خصوص آخرين آمار مربوط به عرضه
 ھزار عضو جديد دارد خانه كارگر استان اصفھان 40 بالغ بر 88در سال : اين تشكيالت، گفت

  . شدند
  . در حال حاضر اين تشكل صنفي يكصد ھزار عرضه فعال دارد: وي افزود

به گفته بدشان تاكنون نزديك به ھزار نفر از امكانات آموزشي و خدماتي اين تشكيالت 
  . استفاده كردند

  پايان پيام

  شود وقتی وکالت جرم می

محمد :  آمده است 88 اسفند 19وشته سایت شرکت واحد تھران و حومه در تاریخ به ن
المللی وکال، وکيل دستگير شدگان اول ماه می ھشتادوھشت،  اوليایی فر عضو انجمن بين

سندیکای کارگران ھفت تپه، سندیکای کارگران شرکت واحد و بسياری از دستگيرشدگان 
.  برای گذراندن یک سال حبس خود روانه زندان شداعتراضات اخير روز ھفدھم اسفند ماه

دادگاه انقالب در روز بيست و یکم بھمن بدون رای تجدید نظر ، ایشان را به یک سال زندان 
مسئولين برای به سکوت کشاندن ایشان . برای به خطر انداختن امنيت ملی محکوم کرد

زن نامبرده را در دادسرای انقالب تمام شرایط را آماده کرده بودند تا اینکه در روز جھانی 
  .دستگير و روانه زندان کردند

المللی وکال، وکيل دستگير شدگان اول ماه می  محمد اوليایی فر عضو انجمن بين
ھشتادوھشت، سندیکای کارگران ھفت تپه، سندیکای کارگران شرکت واحد و بسياری از 

 گذراندن یک سال حبس خود دستگيرشدگان اعتراضات اخير روز ھفدھم اسفند ماه برای
  . روانه زندان شد

دادگاه انقالب در روز بيست و یکم بھمن بدون رای تجدید نظر ، ایشان را به یک سال زندان 
مسئولين برای به سکوت کشاندن ایشان . برای به خطر انداختن امنيت ملی محکوم کرد

امبرده را در دادسرای انقالب تمام شرایط را آماده کرده بودند تا اینکه در روز جھانی زن ن
  . دستگير و روانه زندان کردند

آقای اوليایی فر در چند سال گذشته برای حقيقت یابی و بيطرفی دادگاه و دفاع از متھمين 
در حد توان خود جدیيت بينظری را به نمایش گذاشت و بدون چشمداشت از ھر موکلی 

قربانی حقيقت یابی و .قت یابی شددفاع ميکرد تا جایی پيش رفت که خود قربانی حقي
  . عدالت شدن در جامعه ما عمر طوالنی دارد

سندیکای کارگران ھفت تپه ، زندانی شدن وکيل اوليایی فر را محکوم ميکند و از تمامی 
نھادھای حقوق بشری و کارگری ميخواھد تا برای آزادی ایشان و کليه زندانيان جامعه مدنی 

وگذاری نکنند و در صورت امکان با خواست برگزاری یک دادگاه در ایران از ھيچ کوششی فر
مستقل از دولت ایران بخواھند که این نوع احکام را بررسی کند ، ما خواستار آزادی بی قيد 

     .و شرط سریع ایشان و دیگر زندانيان مبارزات مدنی جامعه ایران ھستيم
  سندیکای کارگران ھفت تپه

  1388اسفند 

  شود وقتی وکالت جرم می: ان ھفت تپهسندیکای کارگر



ماه می  المللی وکال، وکيل دستگير شدگان اول محمد اوليایی فر عضو انجمن بين
 ھشتادوھشت، سندیکای کارگران ھفت تپه، سندیکای کارگران شرکت واحد و بسياری از
دستگيرشدگان اعتراضات اخير روز ھفدھم اسفند ماه برای گذراندن یک سال حبس خود 

  .زندان شد انهرو

تجدید نظر ، ایشان را به یک سال زندان   دادگاه انقالب در روز بيست و یکم بھمن بدون رای
مسئولين برای به سکوت کشاندن ایشان  .برای به خطر انداختن امنيت ملی محکوم کرد
ب جھانی زن نامبرده را در دادسرای انقال تمام شرایط را آماده کرده بودند تا اینکه در روز

 .دستگير و روانه زندان کردند

بيطرفی دادگاه و دفاع از متھمين  آقای اوليایی فر در چند سال گذشته برای حقيقت یابی و
بدون چشمداشت از ھر موکلی دفاع  در حد توان خود جدیيت بينظری را به نمایش گذاشت و
بی و عدالت قربانی حقيقت یا.شد ميکرد تا جایی پيش رفت که خود قربانی حقيقت یابی

 .شدن در جامعه ما عمر طوالنی دارد

فر را محکوم ميکند و از تمامی  سندیکای کارگران ھفت تپه ، زندانی شدن وکيل اوليایی
ایشان و کليه زندانيان جامعه مدنی  نھادھای حقوق بشری و کارگری ميخواھد تا برای آزادی
ن با خواست برگزاری یک دادگاه امکا در ایران از ھيچ کوششی فروگذاری نکنند و در صورت
بررسی کند ، ما خواستار آزادی بی قيد و  مستقل از دولت ایران بخواھند که این نوع احکام را

 .مدنی جامعه ایران ھستيم شرط سریع ایشان و دیگر زندانيان مبارزات

 سندیکای کارگران ھفت تپه

  1388اسفند 

 گيريم  قسطى حقوق مي:يك كارگر صنعتى 

وقتى كه به دليل : گويد يك كارگر صنعتى مي:  اسفند نوشت 19 در تاریخ ايلنای خبرگزار
 ھزار تومانى از كارفرما دريافت 100 ھزار تومانى را در اقساط 400بدھى شركت، حقوق 

  .  فكر كنيم89توانيم به سرنوشت مزد  كنيم؛ ديگر نمي مي
براى من و ھمكارانم در : با ايلنا گفتاسماعيلي، كارگر كارخانه لوازم خانگى آزمايش در گفتگو 

اى مھم است اما براى ما   مسئله89شركت آزمايش مانند ساير كارگران سرنوشت مزد 
  . چگونگى دريافت دستمزد بيش از ھرچيز مھم است

 كارگر مشغول به كارھستند اما چون شركت بابت 160 تا 170در كارخانه آزمايش : وى افزود
 100ق بدھكار و مقروض است؛ مطالبات ھمه كارگران در اقساط عمكرد غلط مسووالن ساب
  . شود ھزار تومانى پرداخت مي

با وجود رضايتى كه كارگران از مديريت كنونى دارند، كارفرما ھروقت كه : اين كارگر افزود
شود؛ حقوق   ھزار تومان بشتر نمي100نقدينگى داشته باشد با پرداخت مبالغى كه از 

  . كند ر تدريجى پرداخت ميكارگران را بطو
كند اما كارگران قديمى و جديد  مى دانيم با اين وضع ھيچ كس كار نمي: اسماعيلى گفت

شوند و  اى خود ھر روز در كارخانه حاضر مي آزمايش فقط براى حفظ سابقه بيمه
درآمد خانواده ... فروشى ، آموزش و خارج كار كارخانه از طريق مسافركشي، دست درساعات

  . كنند د را تامين ميخو
زندگى ھيچ كارگرى   براى گذران ھزينه88بدون شك دستمزدھاى سال : اين كارگر فنى افزود

 حداقل مزد بر مبنى ھزينه ھاى واقعى افزايش يابد 89كافى نبود انتظار داريم كه براى سال 
دار نيز كمك ھاى مشكل  اما معتقديم كه دولت بايد براى حفظ اشتغال به تامين نقديگى واحد

  .كند

  از فعالين کارگری و عضو کميته پيگيریخبر دستگيری رضا اقدسی 
نفر ماموراز اطالعات کرج وارد منزل رقا اقدسی 6صبح 7 ساعت 16/12/1388روز یکشنبه 

شده و شروع به تفتيش منزل کرده وپس ازتفتيش و جمع آوری کتابھا، سی دی ھا و کيس 
  .  به ساختمان و زندان تازه ساز ھشتگرد کرج می برند آقای اقدسی و ھمسرش را با خود

  
 ھمان 18آقای اقدسی و ھمسرش را از ھم جدا کرده شروع به باز جویی می کنند وساعت 

روز ھمسر آقای اقدسی را آزاد کرده ولی خود آقای اقدسی را بازداشت می کنند و روز 
  . کنند  با ھمسر آقای اقدسی را تا ظھر بازجویی می 17/12/1388



  
ھم اکنون آقای اقدسی در زندان اطالعات ھشتگرد قرار دارد ولی ھمسر ایشان آزاد است و 

  .  خود را به اطالعات ھشتگرد کرج معرفی نماید27/12/1388از او خواسته اند که چھار شنبه 

 كميته پيگيری ایجاد تشكل ھای مستقل كارگری 

١٩/١٢/١٣٨٨ 

 "  ایجاد تشکل ھای کارگریکميته ھماھنگی برای"سایت : منبع

 بازداشت و احضار چند فعال کارگری در شھرھای کردستان    

براساس اخبار دريافتی از بوکان :  اسفند نوشت 19در تاریخ آژانس خبری موکريان خبرگزاری 
طی چند روز گذشته سه فعال کارگری اين شھر به نام ھای عمر مينايی ، ھادی تنومند و 

  . نيروھای امنيتی بازداشت شدندکريم فاتحی توسط 
تاکنون اتھام اين فعاالن کارگری از سوی منابع رسمی در بوکان اعالم نشده اما گفته می 

شود که نامبردگان در رابطه با مراسم روز جھانی زن و به اتھام عضويت در کميته ھماھنگی 
روندان ھم اکنون در گفتنی است اين شھ. برای ايجاد تشکل ھای کارگری بازداشت گرديده اند

  . زندان مرکزی بوکان بسر می برند
از سوی ديگر خبرھای رسيده از سقز به آژانس خبری موکريان حاکی از آن است که محمود 
صالحی فعال سرشناس کارگری در روزھای اخير به اداره اطالعات سقز احضار و در رابطه با 

  .ر نموده مورد بازجويی قرار گرفته است مارس روز جھانی زن صاد٨بيانيه ای که به مناسبت 

      فعالين کارگری دستگير شده در شھر بوکان آزاد شدند

 سه نفر از اعضای کميته ھماھنگی 19/12/88روز چھار شنبه مورخ بر اساس گزارش رسيده، 
  .برای کمک به ایجاد تشکلھای کارگری آزاد شدند

 در شھر بوکان به اتھام 16/12/88اریخ عمر مينائی، کریم فاتحی و ھادی تنومند که در ت
عضویت در کميته ھماھنگی توسط حفاظت سپاه پاسداران دستگير شده بودند، امروز 

  .چھارشنبه آزاد شدند

الزم به ذکر است که آزادی این فعالين کارگری مورد استقبال جمع کثيری از مردم شھرھای 
  . سقّز و بو کان قرار گرفت

ی، ضمن تبریک آزادی این عزیزان، خواستار پایان دادن به احضار و ما اعضای کميته ھماھنگ
دستگيری فعالين کارگری و نيز آزادی فوری و بی قيد و شرط کليه فعالين کارگری دربند 

  .ھستيم

  کميته ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

19/12/1388  

 ! ای بدون ھيچگونه نظارت ؛ بودجه89  بودجه

اى به  جبھه مشاركت ايران اسالمى با صدور بيانيه: نوشت 88 اسفند 19 در تاریخ روزنوسایت 
 را زنگ 89اين حزب در بيانيه خود بودجه . تحليل بودجه سال آينده كل كشور پرداخته است

خطرى براى از دست دادن حق نظارت مجلس و نھادھاى مدنى و برخواسته از جامعه جھت 
  . داند لت ميكنترل نحوه دخل و خرج دو

  : به گزارش نوروز، متن كامل بيانيه جبھه مشاركت به شرح زير است
 از سوی دولت کودتا بصورت ديرھنگام و بدون ارايه گزارش 1389اليحه بودجه سال 

عملکرداجرای قانون برنامه چھارم توسعه و تعيين تکليف اليحه ديرھنگام برنامه پنجم به 
ا گذشت بيش از چھار سال از عمر دولت و حاکميت ھرچند ب. مجلس ھشتم ارائه شد 

يکدست اقتدارگرايان به تدريج آثار و پيامدھای منفی سياست ھای اقتصادی و اجتماعی اجرا 
شده توسط اين جناح مثل کاھش نرخ رشد اقتصادی وافزايش بيکاری و گرانی و مشکالت 



توليد كنندگان، معطلى طرح معيشتی اقشار محروم و متوسط ، فشار واردات، گرفتارى شديد 
ھاى عمرانى نيمه تمام و بدتر شدن خدمات دولتي، قفل شدن بازار سرمايه و نظام بانكى 

روشن است و امروز شھروندان ايرانی به خوبی می توانند عملکرد جناح حاکم را در .... و
 ارزيابی و انطباق با شعارھا و وعده ھاى روزانه و مدعاھای تاريخى اش در ھنگام انتخابات

فقط در باره اجرای قوانين بودجه سنواتی از سوی دولت نھم کافی است که به . داوری نمايند 
 درصد تخلف در 50گزارش ھای ارائه شده از سوی ديوان محاسبات مراجعه کرد که تا بيش از 

رای اجرا را از سوی دولت گزارش کرده است و عجيب اينکه در باره رخداد اين بی قانونی دراج
مھمترين سند مالی کشور شاھد عکس العمل الزم از سوی نھادھای مسئول به ويژه مجلس 

نيستيم و نتيجه چنين روندی را براحتی می توان در نحوه برخورد دولت با مجلس و محتوای 
ازاينرو ما بحث و بررسی محتوای بودجه را . اليحه بودجه سال آتی مشاھده کرد 

 فکری می دانيم و نقش مجلس را نيز فراتر از اين نمی بينيم ھمانندگذشته فقط يک ورزش
. چراکه در اجرا دولت راه خود را می رود و ھرگونه که بخواھد منابع بودجه را ھزينه می کند 

آنچه در ادامه آمده است مشارکت در اين ورزش فکری است تا شھروندان ايرانی دريابند که 
  . ی آيد چه باليی بر سر منابع کمياب آنھا م
ترين سند مالی و اجرايی برای اداره امورکشور و در واقع  سند قانون بودجه کل کشور مھم

برنامه عملياتي، اقتصادی و اجتماعی حاکميت برای دوره يکساله در جھت نيل به اھداف 
مشخص است و براساس ميزان منابع و مصارف مرتبط با اھداف و نتايج تبيين و تعيين می 

وجه به نقش مسلط دولت در اقتصاد ايران ، ميزان بودجه دولت ، چگونگی تخصيص با ت. شود 
ھای جاری و عمراني، ھزينه ھای ارزی و چگونگی مصرف درآمد نفت در چرخه  منابع به ھزينه

ًھای دولتی عمال  اقتصادی ، حجم و اندازه دولت و ھمچنين شيوه عمليات و کارکرد شرکت
 و مصرف را در کشور شکل و جھت داده و در بر می گيرد و به ھای توليد، توزيع ھمه عرصه

از آنجا که نتايج اجرای قانون بودجه . شدت بر نحوه توزيع ثروت و درآمد آحاد ملت اثرگذار است
بطور مستقيم و غير مستقيم و به شدت بر زندگی اقتصادی ، اجتماعی ، فرھنگی و سياسی 

ريزی دولت و اجرای آن تا حد  بارت ساده از نحوه بودجهتک تک شھروندان تاثيرگذار است و به ع
گيری کلی اقتصاد و آينده اقتصادی اقشار مختلف جامعه را از نظر درآمد و  توان جھت زيادی مي

بينی نمود از اينرو ھمواره لوايح بودجه دولت و رسيدگی به آنھا در مجلس  رفاه اجتماعی پيش
و در شرايط کنونی ضرروی می نمايد که بودجه نھايی از اھميت بسزايی برخوردار بوده است 

از ظرفيت الزم برای تجھيز منابع به منظور تامين مصارف واقعی در جھت تحقق اھداف سند 
در اين . چشم انداز توسعه بيست ساله کشور به عنوان سند باال دستی برخوردار باشد 

بخش ھا و واحدھا و سازمان مسير پيش بينی واقعی درآمدھا و تعيين ھزينه ھای واقعی 
ای که استفاده کارا و اثربخش از منابع موجود  ھای تابعه دولت و تخصيص بھينه منابع به گونه

را دامن زند و انضباط مالی را بر رفتار دولت حاکم کند شرط الزم برای دستيابی به يک سند 
اليحه بودجه و فرآيند بر اين پايه حساسيت عمومی نسبت به . بودجه کارآمد و پاسخگو است 

ھا و اقتصاددانان و اھل نظر در عرصه  ه رسيدگی به آن در مجلس، به ويژه از سوی احزاب و گرو
ھای ھمگانی بسيار واجد اھميت است که متاسفانه بدليل شرايط کنونی  عمومی و رسانه

  . جامعه ما اين چنين نيست
اعداد و ( به لحاظ محتوايی 89ال اليحه بودجه ارائه شده از سوی دولت به مجلس برای س

ادامه روند طی شده توسط دولت نھم است و ھيچگونه تغيير اصالحی ) ارقام و جھت گيری ھا
در آن به چشم نمی خورد و متاسفانه تغييرات شکلی انجام شده نيز نه تنھا برکارآمدی و 

بر تمرکز ھرچه بيشتر انضباط مالی و اثرگذاری بودجه در اجرا نيافزوده است بلکه فقط و فقط 
تصميم گيری در درون دولت برای تخصيص منابع و کاستن از قدرت نھادھای نظارتی بيرون 
دولت ازجمله مجلس افزوده است و عمال نظارت نه تنھا شھروندان و نھادھای مدنی بلکه 
ن متخصصان را بر ھزينه کرد بودجه و رديابی آنرا در جھت منافع عمومی و مصالح ملی از بي

در نظام ...برده است که حاصل آن جز ھرز روی منابع و دامن زدن به فساد و عدم کارايی و
تاکيد می کنيم که حجيم يا اندک بودن سند بودجه به . اداری و اجرايی کشور نبوده است

ھيچوجه ارزش استداللی در اين بحث ندارد بلکه اين کيفيت و محتوای بودجه است که اھميت 
چقدر برآمده از واقعيات اقتصادی کشور است ؟ و به چه ميزان می تواند به دارد و اينکه 

افزايش رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی ومطالبات معيشتی جامعه پاسخگو بوده و در تحقق 
اھداف پيش بينی شده در اسناد باال دستی کارآمد باشد ؟ قانون بودجه سند دخل و خرج يک 

تا حدی امری طبيعی است و تنھا در خور فھم و درک ساله کشور است لذا پيچيدگی آن 
حتی مجريان آموزش ديده نيز که تنھا بخشی از بودجه را در حوزه وظائف و . متخصصان است 

مسئووليت ھای خويش عملياتی می کنند ، چندان نيازی به فھم کامل ساير بخش ھای 
رات مجلس در امر دخل و خرج دولت از اينرو سلب اختيا. بودجه غير مرتبط با وظائف خود ندارند 

و احاله آن به خود دولت و به زمان بعد از تصويب قانون و تکيه بر مجمل نويسی بودجه قطعا 
نوعی کلی گويي، فراراز پاسخگويی و عدم شفافيت در نحوه تخصيص اعتبارات و ھزينه کرد 

 نظارتى بر عملکرد منابع و فقدان يا کاھش ابعاد نظارتی مجلس و ساير دستگاه ھاى رسمى
دستگاه ھا را موجب می شود که در نھايت يک عامل مثبت در ارائه اليحه بودجه تلقی نمى 

شود ، از اينرو نوع مواجه مجلس با اليحه بودجه سال آينده نقطه عطفی در عملکرد کاری اش 



وشت به شمار می رود و اينکه آيا اکثريت اين مجلس چقدر حاضرند سرنوشت خود را با سرن
  دولت کودتا گره زنند ؟ 

 انتشار 1385 درباره اليحه بودجه سال 84ای که سال  جبھه مشارکت ايران اسالمی در بيانيه
ماندگی از قافله اقتصاد  رغم مشکالت ساختاری اقتصاد ايران و عقب علي«: داد ، اعالم کرد 

 قوه مجريه را از دولت جھانی و وجود نرخ بيکاری و تورم نامطلوب، دولت نھم در حالی اداره
ھای دولت  ھای کالن اقتصاد کشور در سايه سياست خاتمی تحويل گرفت که روند شاخص

در کنار ساخت زيربناھای . داد  اصالحات و مجلس ششم روندی رو به بھبود را نشان مي
 درصد، نرخ تورم ساالنه 6/4) 76-84(توسعه، دستيابی به نرخ رشد اقتصادی متوسط ساالنه 

 ميليارد دالر، تمھيد حساب ذخيره ارزی 50سابقه ذخاير ارزی کشور تا   درصد، افزايش کم15
 ميليارد دالر به 15ای معادل  گذاری و توليد و تحويل ذخيره برای تبديل ثروت نفت به سرمايه

 در 77دولت جديد ، با يادآوری اينکه قيمت نفت در زمان تحويل دولت به خاتمی و در سال 
 1376 دالر در سال 1800 دالر بوده است ، و افزايش درآمد سرانه ايرانيان از 9ای  هحدود بشک

ھا و  ، شواھدی مستند و غير شعاری برای ارزيابی واقعيت1383 دالر در سال 2300به 
حال که به دليل رويکردھای کلی دولت گذشته در عرصه داخلی و  در عين. عملکردھاست

ای در  المللی و منطقه مونی ايران، کشور به لحاظ موقعيت بينخارجی و به دليل تحوالت پيرا
شرايط بسيار مناسبی قرار گرفته بود و در سايه ھمين شرايط و با تکيه بر تجربيات اجرايی 

ترين  گيری کشور در عالي ھای پس از پيروزی انقالب و سه برنامه توسعه، نظام تصميم سال
قانون برنامه چھارم «و »  ساله20انداز توسعه  چشمسند «سطوح به تدوين و تصويب و ابالغ 

دولت جديد در اولين سال اجرايی برنامه چھارم و در حالی که شرايط بازار . پرداخت » توسعه
 را رقم 84 ميليارد دالر در سال 50سابقه در تاريخ اقتصادی کشور يعنی  جھانی نفت درآمد بي

مه اجزاء صغير و کبير حکومت نيز ھمراه و دار مسؤوليت اداره کشور شد و ھ زده ، عھده
انداز  پشتيبان قوه مجريه ھستند، اکنون بايد ديد که اين اليحه چه نسبتی با سند چشم

، » عدالت محوري«توسعه و قانون برنامه چھارم از يک سو و از سوی ديگر با شعارھاي
به عالوه از ياد .  دارد»ھای مردم بردن درآمد نفت بر سرسفره« و » مبارزه با فقر و تبعيض«

 و در چالش با 76ھای پس از دوم خرداد  نبايد برد که ائتالف اقتدارگرايان حاکم در ھمه سال
طلبان بر اولويت توسعه اقتصادی بر توسعه سياسی و فرھنگی تأکيد  ھای اصالح سياست
 مردم در اند و با داعيه آبادگری و حل مشکالت اقتصادی و رفع فقر و دغدغه معيشت داشته

  » .اند آمده ھای گذشته بر مي مقام رد سياست
به طور خالصه «:  نيزآورده بود 1385جبھه مشارکت در ارزيابی اوليه خود از اليحه بودجه سال 

رويه و ضربه جبران  نتيجه اجرای اين بودجه برای کشور وابستگی بيشتر به نفت، واردات بي
 ، گسترش بيکاري، رشد نقدينگی و باال رفتن تورم، ناپذير به توليد از طريق مصرف ارز نفتی

ای برای  مانده تزريق لایر نفتی و افزايش درآمد بادآورده به ويژه برای صاحبان قدرت و ثروت و ته
انداز  قابل توجه است که سند چشم. درآمد و افزايش فاصله طبقاتی خواھد بود اقشار کم

رخوردارند و تا زمانی که قانون برنامه با طی مسير توسعه و برنامه چھارم از اعتبار قانونی ب
مشخص آن دستخوش تغيير و دگرگونی نشده است، دولت ملزم به رعايت آن در تدوين اليحه 

ھای  توجھی به حاکميت قانون در عرصه باشد، اما با کمال تأسف ادامه بي بودجه مي
 چه 85ست و اليحه بودجه سياسي، اجتماعی و فرھنگی به حوزه اقتصاد نيز سرايت کرده ا

به لحاظ محتوايی و چه به لحاظ کمی در عدم انطباق کامل با قانون برنامه چھارم تدوين و به 
المللی  ای و بين اين اليحه از سوی ديگر در شرايط خطير منطقه. مجلس پيشنھاد شده است

تی و صادارت ھای نف پذيری کل اقتصاد در مقابل شوک ای تنظيم شده است که آسيب به گونه
  » .... نفت را باال برده است

متأسفانه بايد گفت که اکنون و پس از چھار سال از ارائه اينگونه ھشدارھا ، به ويژه در دو نامه 
ھا به بدترين وجه به تحقق  بيني جمعی از اقتصاددانان کشور به رئيس دولت نھم ، آن پيش

سند (نھم به سندھای باالدستی بودجه پيوسته است و به دليل عدم باور و پايبندی دولت 
و گرفتار شدن جناح حاکم در دامی )  ساله و قانون برنامه چھارم توسعه20انداز توسعه  چشم

ھای توزيعی بر توليدي، و حال حاضراصرار بر اجرای  و غلبه نگرش» ھا تثبيت قيمت«ھمچون 
رد تومان درآمد از اين ناحيه در  ميليا40000با گنجاندن رقم » ھدفمند کردن يارانه ھا « قانون 

توان اعالم کرد و ھشدار داد که تصويب و اجرايی شدن اين اليحه قطعا به  بودجه به جرئت مي
ادامه روند تخريبی اقتصاد ايران، که با عملکرد دولت نھم شروع شده و آثار آن به تدريج در حال 

رغم برخورداری  سيد که عليعميق ترشدن است ، دامن خواھد زد و کار به جايی خواھد ر
کشور از درآمد خوب نفت ، دولت و مجلس در سال آتی در تدوين و تنظيم دخل و خرج بودجه 

اکنون اين دو در ترازبندی بودجه سال آينده دچار  عمومی خواھند ماند، ھمانگونه که ھم
توان   و ارقام آن مياند و قطعاً با تکيه بر اجرای ھمين اليحه بودجه و اعداد مشکل و اختالف نظر

توان  اکنون مي که از ھم( بينی کرد که حتی اگر ھمه منابع تعريف شده در آن تحقق يابد  پيش
ھای واقعی دولت به ويژه ھزينه ھای جاری را در  باز ھم کفاف ھزينه) گفت اين چنين نيست

د بود و باز ھم  ماه اول سال خواھ9ھا در  کننده ھزينه سال آتی نخواھد داد و حداکثر تأمين
دولت ھمانند چھارسال گذشته ناچار از ارائه لوايح متمم و اصالحيه بودجه برای تامين ھزينه 
ھای جارى با برداشت از حساب ذخيره ارزى و جابجايی بودجه طرح ھاى عمرانى به جاری 



ھند آمد خواھد بوديا اينکه حاميان دولت در مجلس با ارائه طرح با ھمين محتوا بياری دولت خوا
 .  

 نه تنھا تصوير روشنی را برای آينده 1389متأسفانه بايد گفت محتوای اليحه بودجه سال 
گذارد بلکه در انطباق با سخنان رئيس دولت کودتا در مجلس  اقتصاد ايران به نمايش نمي

ھنگام تقديم اليحه بودجه و ديگر شعارھا و مدعاھای ايشان در سفرھای استانی و ديدارھای 
البته اگر در نظر آوريم که اين دولت چه . توان مشاھده کرد ھای آشکاری را مي  نيز مغايرتملی

ريزی کشور آورد و ھنوز در ارائه برنامه پنجم مانده است  باليی بر سر سازمان مديريت و برنامه
 به گونه بودجه نويسی و در ھم ريختگی اعداد و ارقام اليحه بودجه و تقليل دستگاھھا آنگاه اين

ای  گيری کشور نتيجه حداقل ممکن بھتر درک خواھد شد و اينکه فلج شدن مغز نظام تصميم
  . بھتر از اين به نمی توانست به ھمراه داشته باشد 

ھر « : جبھه مشارکت در سال ھای گذشته در بيانيه ھای خود در ارتباط با بودجه اعالم کرد 
داد و ارقام آن به عنوان يک ورزش فکری چند ورود به محتوای لوايح بودجه و بررسی اع

تواند مفيد باشد اما در يک بررسی سريع در خواھيم يافت که حتی مزيت ادعايی تخصيص  مي
 رنگ باخته است و چون 88 الی 85ھای عمرانی در بودجه سال ھای  منابع بيشتر به ھزينه
گذارد از  د ايران به نمايش نميانداز مثبتی را برای آينده اقتصا گونه چشم شاکله اين لوايح ھيچ

و متاسف از اينکه ناچار از اعالم ھمين نظر در باره اليحه بودجه سال » .کنيم آن صرفنظر مي
  :  می باشيم و ناچار از بازگويی فرازی از آن بيانه ھا 89
جبھه مشارکت ايران اسالمی در ارزيابی نھايی خود از عملکرد اقتصادی دولت و مجلس و « 

بودجه تقديمی جناح حاکم را فاقد ھر گونه برنامه و استراتژی مشخص اقتصادی و اليحه 
داند، ضمن آنکه اينان حاضر نيستند با استفاده از تجربيات  اجتماعی برای اداره کشور مي

سند (نويسی گذشته و پايبندی به اسناد باالدستی حاکم بر دولت و مجلس برای بودجه
از روند تخريبی حادث فاصله گرفته و ) انون برنامه چھارم توسعه ساله و ق20انداز توسعه  چشم

دھيم که  ما به جد ھشدار مي. چرخ اقتصاد کشور را بر روی مسير رشد و توسعه باز گردانند 
وضعيت اقتصاد ايران و بودجه عمومی دولت در مسير بحرانی قرار گرفته است و در صورت 

امواج سيل فزاينده . بار بود بينی و خسارت ابل پيشادامه اين روند بايد منتظر حوادث غيرق
 دو برابر شده و درسه سال بعدی ھم 85 و 84نقدينگی بر سر اقتصاد ايران که طی دو سال 

و ) گرانی و تورم و بيکاری(با شيب کمتری ادامه يافته است ، بيشترين فشارھای اقتصادی
رده است ، وھمانانی که قرار بود نفت بر آو خرابی را بر سر اقشار فقير و متوسط جامعه فرود 

ھاشان رنگين شود در سايه عملکرد اقتصادی جناح حاکم ،  ھاشان برود و سفره سر سفره
را به ھمراه نداشته، بلکه بر » عدالت محوري«ای از  باھزينه کل درآمد باالی نفت نه تنھا نشانه

ھای   متوسط را در زير بار ھزينهدامنه شکاف طبقاتی در جامعه افزوده و کمر اقشار فقير و
برد و چشم به  زندگی خم کرده است و ھمچنان جامعه ما از فقر و فساد و تبعيض رنج مي

  » . آينده دوخته است
جبھه مشارکت ايران اسالمی اجرای بودجه سال آتی با محتوای ارائه شده را مقوم جريان 

ناکارآمدی ھای جريان حاکم در اداره امور حادث در اقتصاد ايران وتشديد کننده » رکود تورمی «
و افزايش ميزان مداخله حاکميت در اقتصاد ملی به لحاظ کمی و کيفی دانسته ونسبت به 

گسترش ھرچه بيشترفقر و فساد و تبعيض در جامعه ھشدار می دھد و اين درست برخالف 
قانون مربوطه  و 44رويکرد سياست خصوصی سازی در پی ابالغ سياست ھای مرتبط با اصل 

و پيش » ھدفمند کردن يارانه ھا « در عين حال به رغم تاکيد دولت بر اجرای قانون . است 
بينی درآمد از اين ناحيه در بودجه عملی ساختن اين قانون در سال آتی ممتنع می نمايد 

ضمن اينکه تشديد تحريم ھای اقتصادی می تواند شرايط ويژه و غير قابل پيش بينی ای را 
رای اداره اقتصاد ايران بدنبال داشته باشد و خالصه تمام عالئم و شواھد بودجه ای و ب

  .اقتصادی حاکی از آن است که سالی بسيار سخت برای اقتصاد ايران در پيش است

انبوه کودکان زباله گرد که گونی به دست به استقبال بھار : دستاورد دولت مکتبی
 . ميروند

اين روزھا تھران حال و ھوای خانه تکانی :  اسفند اعالم داشت 19 خبرگزاری ايلنا در تاریخ
ھای تر و خشکی شده که  گرفته و سرتاسر مخازن زباله موجود در مناطق تھران نيز مملو زباله

  . اند ھا ھم پراکنده شده اغلب آنھا حتی تا اطراف مخازن و مغازه
گردی امرار معاش  ن کار که با زبالهھای گرانبھايی برای کودکا تمام اين مخازن به صندوقچه

روند اما اين کودکان ھمچنان از  ھمه به استقبال بھار مي.کنند، تبديل شده است  مي
  . کنند  ھای شھر استقبال مي زباله

کودکان زباله گرد در روزھای آخر سال سخت مشغول پرسه زدن در حوالی مخازن زباله 
دکان که ھمه روزه تمام خيابان ھای اطراف ھستند به طوری که يوسف ،يکی از ھمين کو

ميدان امام حسين را برای جمع آوری زباله باال و پايين می کند به خبرنگار ايلنا می گويد 
  ! خدا بدھد برکت ...ساعت کاری ام بيشتر شده و موجودی سطل ھای زباله ھم زياد شده :



با شروع اسفند و حتی :د او كه زباله روى دوشش سنگين و كتفش كبود شده ادامه می دھ
 شب که 11 ساعت ھم کار می کنيم و اغلب تا ساعت 12اواخر بھمن ماه روزانه حتی 

شھرداری ھنوز برای جمع آوری زباله ھای مخازن اقدام نکرده نيز در حال کار کردن و پر کردن 
  . کيسه ھای زباله مان از جنس ھای به در بخور ھستيم

  رد كودكان نازك نارنجى گرد درمو تصور كودكان زباله
ھا يا کتف  تر، در اکثر شب احمد که اين روزھا کارش بيشتر شده و بار روی دوشش ھم سنگين

  . گذارد  درد دارد و يا از درد دست و بازوھايش چشم برھم نمي
ايستد و به صورت سياه و دودی خود دست  اش جلوی آينه مي ھا دور از چشم نامادري شب
  . کشد مي

گرد نه از روی کنجکاوی و نه از روی شيطنت بلكه از روى فقر ، از سر  ھا کودکان زبالهاين روز
  . کنند ھا سر مي ھای تروخشک تھراني ناچاری و از سر درماندگی شب و روزشان را با زباله

فکر » ننه  نارنجی يا بچه نازک« گويند  گردان کوتاه قد به ساير کودکانی که خودشان مي زباله
تکانی به پدر و مادرھايشان کمک  ھای خانگی و حتی خانه  که در کار بازيافت زبالهکنند مي
  . شوند  ھای شھرداری تشويق مي کنند و از سوی نماينده مي

ای  کنند بلکه تنھا چيزی که فکرشان را مشغول کرده دغدغه آنھا به بازيافت زباله فکر نمي
  . ستھايشان ني جزسيرکردن شکم گرسنه خود و خانواده

زباله «اين روز ھا اغلب شھروندان و حتی برخی از مسئوالن به اين دسته از کودکان عنوان 
دھند در حاليکه به کار بردن اين لغت برای اين کودکان بار روانی و اجتماعی  مي» دزد

  . دھد  ناپذيری داشته و حتی آينده اين کودکان را ھم تحت تاثير قرار مي جبران
دست  که تعداد اندکی از اين کودکان درآمد نسبتا خوبی از اين راه بهدور از نظر نيست 

آورند اما تعداد کثيری از آنھا نيز جزو کوچکترين عضو از اين چرخه بوده و پول بزرگ عايد  مي
کار گرفتن  کنند و با به استفاده ابزاری مي شود که تنھا از اين کودکان سوء مافيای بزرگی مي
سامان ھستند  ھای فقير و نابه شان، از کودکان نيازمندی که دارای خانواده آنھا و تضييع حقوق
  . کنند بھره کشی مي

  ھا سودی نداشته است  ابراز نگرانی انجمن
ھا و معضالت کودکان  ھا و فعاالن حوزه کودک تمام طی سال را به بيان نگراني اغلب انجمن

ھای ديگری را  ين کودکان ھستند دغدغهاند و حال که شاھد تشديد کار ا گرد پرداخته زباله
  . دارند

پناھی يکی از اعضای كانون فرھنگى ـ حمايتى كودكان كار به خبرنگار ايلنا اعالم کرده بود که 
ھاى گوناگون  گرد در وھله  كودك زباله30اگر تنھا ده دقيقه عرض يك خيابان منتظر بمانيد، حدود 

بھداشتى و لباس مخصوص  ارند و نه ماسكزنند كه نه دستكش د به اين مخازن سر مي
توان به جرئت  گرد مي اند ،در حالی که اين روز ھا با افزايش ساعت کاری کودکان زباله پوشيده

افتد و به دليل حجم باالی کار آنھا نيز  اعالم کردکه اين اتفاق درست در پنج دقيقه اتفاق مي
  . ھيچ کدام به فکر استفاده از دستکش و ماسک نيستند

از طريق مخازن زباله  گذران روزي گرد نه تنھا در جنوب تھران سرگردان و به دنبال کودکان زباله
نيستند بلکه ھمه روزه در تمام مناطق تھران نيز کودکان زباله گرد به چشم می آيند،چرا که 

فقر شمال ،جنوب،شرق و غرب يا حتی مرکز شھر نمی شناسد و مشکل اغلب اين کودکان 
  . اشتن شناسنامه و سر پناه دائمی است نيز ند

اغلب کودکان فاقد دستکش بوده و بدون لباس مخصوص، با مخازن زباله سرو کار دارند و به 
ای ندارند که از کتف خود استفاده  رسد ، چاره دليل اينکه دستشان به انتھای مخازن زباله نمي

ر زيادی را بر روی کمر و دست آنھا وارد ھای زباله را خم کنند که اين مساله فشا کرده و جايگاه
  . آورد  مي

در کمين اين کودکان زباله کرد است چرا که از سرنگ ... عالوه بر آن خطر وبا ،ايدز ،ھپاتيت و 
ھای تزريقی تا ساير اجناس کثيف و غير بھداشتی در اين مخازن وجود دارد و به طور حتم 

 شده به اين ابزار دست زده و آنرا مانند يک گانه ھم که ھای بچه کودکان از سر کنجکاوي
  . کنند داری مي بازی پيش خود نگه اسباب

کند به خبرنگار ايلنا  اکبر که نزديک به يک سال است که از طريق مخازن زباله کسب روزی مي
کنم که آنرا دور از چشم  تقريبا ھر دو روز يک بار وسايل جالبی در مخازن پيدا مي: گويد مي

کنم ، حتی در اغلب موارد اجناس را با ساير  داری کرده و با آنھا بازی مي ام نگه خانواده
اين روزھا ھم که فصل خانه تکانی و دور ريختن وسايل کھنه مردم .کنم  دوستانم عوض مي

  . ای شده است  است ، برای ما روزھای خوب و پر کار و سرگرم کننده
  حق آنھا گرد ،ظلم مضاعف در پاسکاری کودکان زباله

يك عضو كميته ھماھنگى شبكه يارى كودكان ايران با انتقاد از اينکه کودکان زباله گرد ھيچ 
مرجعى براى رسيدگى به : گونه حامی و دل سوزی در جامعه ندارند به خبر نگار ايلنا می گويد

كارى كودكان زباله گرد تھرانى وجود ندارد و اين دسته از كودكان ميان برخى سازمان ھا پاس
  . مى شوند

بر : فاطمه قاسم زاده، با اشاره به معضل كودكان زباله گرد در سطح تھران ادامه می دھد 
حسب مقاوله نامه سازمان جھانى كار در مورد منع بدترين اشكال كار براى كودكان كه به 



اغل پرخطر امضاى ايران نيز رسيده ، بايد كودكان را از زباله گردى و زباله دزدى كه از جمله مش
با توجه به اين كه اين قبيل . و آسيب زا براى كودكان و نوجوانان به شمار مى رود منع كرد

كودكان بدون دستكش و امكانات بھداشتى در مخازن پر از زباله فرو مى روند بايد اقدام 
  . اساسى براى جمع آورى اين قبيل كودكان و نوجوانان انجام شود

ته ھماھنگى شبكه يارى كودكان براى حل اين معضل سخن می قاسم زاده از پيگيرى كمي
بارھا براى بررسى اين معضل با شھردارى تھران تماس گرفتيم اما : گويد و ادامه می دھد 

شھردارى تھران به راحتى اين مساله را انكار كرده و با اعالم اين كه كودكان زباله گرد ارتباطى 
  .  كرده استبا شھردارى ندارند، موضوع را توجيه

اين در حالى است كه كميته عكس ھا و مداركى مبنى بر اين كه اغلب كودكان و نوجوانان 
ھاى خصوصى و پيمانكاران شھردارى در اين زمينه قرارداد دارند ،  زباله گرد با برخى از شركت

در دست دارد به طورى كه عكس ھاى برداشته شده از نوشته ھاى پشت لباس آنھا حاكى 
  . مين مساله است و شھردارى در اين زمينه مجرم به حساب مى آيداز ھ

عضو كميته ھماھنگى شبكه ھميارى كودكان ايران با بيان اين كه تفاوتى ميان بچه ھاى 
در حال حاضر از ھر : ايرانى وغيرايرانى كه به زباله گردى مشغولند وجود ندارد تاکيد می کند

ين شغل مشغول اند و سازمان بھزيستى، شھردارى، دو گروه فوق به طور غيرقانونى به ا
وزارت كار و بھداشت ھم براى رسيدگى به اين گونه افراد تنھا كارھاى مقطعى انجام داده اند 
  . و كارھاى آنھا در حد انجام دادن يك طرح بوده كه با كمك نيروھاى انتظامى انجام شده است

  نداد شھرداری اطالعات کودکان زباله گرد را ارائه 
قاسم زاده با اشاره به لزوم شفاف سازی اطالعات مربوط به کودکان زباله گرد تھرانی اعالم 

شھرداری در گذشته با کمک سازمان ھای غير دئلتی و رد مذاکراتی با معاونت :می کند 
اجتماعی شھرداری تھران پرسش نامه ھايی در اين ارتباط تھيه کرده بود تا براين اساس 

 و اطالعات مربوط آنان مشخص شود با ارائه اين آمار به کميته مربوطه در راستای آمار،ارقام
  . ساماندھی آنھا اقداماتی صورت گيرد 

ھرچه اطالعات مربوط به اين کودکان جامع و شفاف تر باشد قدرت برنامه : اواضافه می کند 
د به طوريکه اگر ريزی برای حل مشکالت و بيماری ھای در کمين اين کودکان بيشتر می شو

تعداد و مکان زندگی آنھا مشخص شود می توان مراکزی را برای نگھداری و ساماندھی زباله 
  . گردھای کم سن و سال ايجاد کرد و به آنھا خدمات آموزشی ارائه داد

اين فعال حوزه کودکان از عدم ارائه اطالعات اين کودکان توسط شھرداری ابراز نگرانی کرده و 
 در حال حاضر تعداد کودکان زباله گرد بيشتر شده و خطرات زيادی سالمتی و :می گويد 

  . وضعيت زندگی آنھا را تھديد می کند
زباله گردی به عنوان کم شان ترين و کثيف ترين مشاغلی که تعداد کثيری از کودکان به آن 

ه کودکی اشتغال دارند نيازمند توجه جدی مسئوالن ھستند چرا که چندان انسانی نيست ک
دست در دست پدر و مادرش برای خريد لباس ھای نو و ماھی قرمز سفره ھفت سين برود 
اما کودکانی ديگر درست در چند قدمی ھمين کودکان زباله به دوش بوده و يا برای به دست 

  . آوردن لقمه نانی مختصر تمام روز خود را با زباله سرو کار داشته باشند 
  ... ق دارند که به استقبال از بھار بروند کودکان زباله گرد نيز ح

  سميه جاھد عطائيان: گزارش

 اضات دانشجويی در مقابل مجلس ادامه اعتر: اسفند19

  خبرآنالين 
ای طی سه روز گذشته در مقابل مجلس  ، تجمع دانشجويي89ھمزمان با بررسی اليحه بودجه 

  . شود که با شعارھای متعددی ھمراه است برپا مي
رسيدند، فارغ التحصيالن مقطع کاردانی سازمان   نفر به نظر مي200ندگان که بيش از تجمع کن

شان در مقطع کارشناسی  ای ھستند که در اعتراض به حذف سھميه ورودي فنی و حرفه
  . کنند دانشگاھھای سراسری در مقابل مجلس تجمع مي

ن روز اول تجمعشان به بيان اگرچه تجمع روز گذشته آنھا آرام و بی شعار بود اما امروز ھمچو
  . پرداختند شعارھايی با صدای بلند مي

  
  : اين شعارھا عبارت بودند از

  
  تجربی ؛ جانم فدای فنی - رياضی

  
  تا کی امروز و فردا، چی شد سھميه ما؟ 

  
  وزير را استيضاح کنيد، مشکل ما رو حل کنيد 

  



  رم  رم، نمي تا حقم رو نگيرم، نمي
  

  ت؟ کجا رفت؟عدالت عدالت، کجا رف

 ھای آلمانی با ايران  تجارت مخفيانه شرکت: اسفند19

  ارسالی از مينا زرين 
  

. آنگال مرکل، صدر اعظم آلمان، تضمين کرده بود، که از تجارت غير مستقيم با ايران جلوگيری کند
ی تجارت ميان  رسد اتاق بازرگانی آلمان و امارات، در پی آن بود که واسطه حال خبر مي

  . ھای آلمانی و ايران شود شرکت
ھای ايران   مارس در گزارشی نوشته است، ھر چه تحريم۶روز شنبه ” دی ولت“روزنامه آلمانی 

دی ولت . کند شود، راھھای غير مستقيم تجارت با کشور جذابيت پيدا مي بيشتر مي
ی  ارهافتد؛ مثال در ھتل پنج ست ھای دوبی اتفاقات عجيب و غريبی مي نويسد، در ھتل مي

 نفر ١۵ھای کنترل ھتل سلطان دوبی وجود ندارد که نشان دھد،  تصاويری در دوربين. سلطان
اما پروتکل آن گردھمايی که ھدفش پيدا . وگو کردند  در اين ھتل ديدار و گفت٢٠٠٩ نوامبر ١٧روز 

  . کردن راھھای ورود توليدات صنعتی آلمان به ايران بوده است، موجود است
  ايی نشست لو رفت پروتکل گردھم

اتاق بازرگانی و صنعت آلمان و امارات در دوبي، نشستی در ھتل سلطان در دوبی تشکيل داده 
اتاق بازرگانی و صنعت آلمان و امارات نھادی .  در رابطه با ايران تعيين کنند گروه کاری بود تا يک 

ز آنکه پروتکل پس ا. شود نيمه دولتی است که از طرف وزارت اقتصاد آلمان حمايت مي
گرانه  گردھمايی اتاق بازرگانی به بيرون درز کرد، پيتر گوپفريش، مدير اين اتاق در پاسخی توجيه

  . خواند” آور بسيار ناراحت کننده و خجالت“ی ولت آنالين، اين اقدام را  به روزنامه
  

 منتشر ”استريت ژورنال وال“و ” اورشليم پست“ھای  پروتکل نشست ھتل سلطان در روزنامه
ی ايجاد گروه کاری  به محض افشای اين پروتکل رئيس اتاق بارزگانی آلمان و امارات پروژه. شد

ی اينترنتی اتاق بازرگانی   روی صفحه٢٠١٠از روز دوم مارس . مربوط به ايران را متوقف کرد
 کرده گروه کاری مربوط به ايران کار خود را تا اطالع ثانوی متوقف”: خارجی آلمان آمده است

  “ .است
  

ھای  در حالی که شرکت: نويسد که اين گزارش را منتشر کرده مي” دی ولت“ی آلمانی  روزنامه
اند، برخی  از تجارت با ايران صرف نظر کرده” روک“بزرگی مثل زيمنس يا شرکت مونيخی 

  . دھند ھای صنعتی آلمان کامال بی سر و صدا معامالت خود را با ايران ادامه مي شرکت
  
  مارات، بزرگترين صادر کننده به ايران ا

  
سالھاست که شھر ميليونی دوبی به عنوان مسيری مخفی برای ورود کاال به ايران عمل 

طور قانونی خريداری کند، از طريق  تواند به ھا نمي ايران کاالھايی را که به دليل تحريم. کند مي
 بار کوچکتر ۴٢٠ر کوچک و مساحتش امارات عربی متحده کشوری بسيا. کند بندر دوبی وارد مي

 شھر دوبي، امارات ٢٠٠٩شود، اما در سال  در اين کشور تقريبا چيزی توليد نمي. از ايران است
 درصد ٨٠. را به مھمترين کشور صادرکننده کاال به ايران، پس از آلمان و چين، تبديل کرد

ين کشور به مقصد ديگر کشورھای شوند دوباره از ا کاالھايی که به امارات عربی متحده وارد مي
سھم ايران از اين صادرات مجدد، يک . شوند منطقه مثل ايران، افغانستان و عراق صادر مي

  .چھارم است

 25بودجه کانونھای مساجد به :ھزينه دولت مکتبی بر دوش مردم فقير
 ميليارد تومان افزايش می يابد

وزير فرھنگ وارشاد اسالمی در :  است  آمده88 اسفند 19درتاریخمھر به گزارش خبرگزاری 
 ميلياردی به کانونھای 25ھشتمين ھمايش تجليل از ائمه جماعات ومديران از اختصاص بودجه 

  .مساجد خبر داد
به گزارش خبرگزاری مھر، وزير فرھنگ و ارشاد اسالمی در ھشتمين ھمايش تجليل از ائمه 

مساجد استان تھران، وجود ھفت ھزار جماعات و مديران نمونه کانونھای فرھنگی و ھنری 
دولتی که شعارش : کانون مساجد در کشور را آمار قابل توجھی دانست و اظھار داشت

و اھداف انقالب است قطعا بايد توجه ويژه ای به قرآن و ) ره(بازگشت به آرمان ھای امام 
  . مسجد داشته باشد



 ميليون تومان در 600ا از يک ميليارد و سيد محمد حسينی با بيان اينکه بودجه ساالنه کانون ھ
در اليحه دولت به :  رسيده است گفت88 ميليون تومان در سال 300 ميليارد و 13 به 1384سال 

 افزايش يافته که خوشبختانه در کميسيون 89 ميليارد تومان در سال 20مجلس اين ميزان به 
   .تلفيق نيز پنج ميليارد تومان نيز به آن اضافه شده است

 18وی ھمچنين ميزان اعتبار اختصاصی به مبحث فعاليت ھای قرآنی در بودجه سال آينده را 
 ميليارد 11 که مبلغ اختصاصی 88اين ميزان در مقايسه با سال : ميليارد تومان دانست و گفت

  . تومان بود رقم قابل توجھی است
ص اختصاص نيم سيد محمد حسينی به پيشنھاد مطرح شده در کميسيون تلفيق در خصو

دستگاھھای : درصد اعتبارات دستگاھھای دولتی به امر ترويج قرآن اشاره کرد و اظھار داشت
دولتی طی قراردادی که با وزارت ارشاد منعقد می کنند در حوزه فعاليت ھای قرآنی پر رنگ تر و 

  . جدی تر از گذشته عمل خواھند کرد
يس ھفت ھزارمين کانون مسجد در جزيره ھنگام وزير فرھنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به تاس

ھمزمان با سفر مقام معظم رھبری به مناطق جنوب و راه اندازی ناو جماران در خليج فارس 
ھمين مساجد و کانون ھا ھستند که توانسته اند عزت و عظمت و اقتدار متعالی را برای : افزود

  . کشور به ارمغان آورند
دوران دفاع مقدس پايگاھی برای اعزام نيرو و دفاع از مرزھای وی با بيان اينکه مساجد در 

  . جغرافيائی بودند بر نقش مھم اين پايگاھھای معنوی در جبھه جنگ نرم تاکيد کرد
 درصد مساجد کشور دارای کانون ھستند 10وزير فرھنگ و ارشاد اسالمی با بيان اينکه حدود 

  .  درصد مساجد دارای کانون شوند 30آينده ،  سال 5پيش بينی می شود تا پايان : ادامه داد
 درصد يعنی چھار ھزار مسجد دارای کتابخانه باز 6در حال حاضر تنھا : وی ھمچنين افزود

  .  ھزار کتابخانه برسد نياز به سرمايه گزاری داريم18 درصد يعنی 25ھستند که اگر اين ميزان به 
 درصد مساجد دارای 5/3حاضر در حدود در حال : وزير فرھنگ و ارشاد اسالمی ادامه داد

 فعلی به ھفت 2500 درصد افزايش يابد از 10کتابخانه مخزن بسته ھستند که اگر اين ميزان به 
  .  می رسد1393ھزار در سال 

حسينی کانون ھای فرھنگی و ھنری را يکی از عوامل رونق و شکوفائی مساجد دانست و 
 ھای مساجد ھستيم و اين نھال نو پا امروز به در ھفدھمين سالگرد تاسيس کانون: افزود

  . درختی با طراوت و با نشاطی تبديل شده که ثمراتش را در بطن جامعه شاھد ھستيم
وزير فرھنگ و ارشاد اسالمي، با بيان اينکه غربی ھا نسبت به نقش مساجد در روشنگری 

  . دآنھا اساسا با کارکرد بيداری مساجد مخالفن: جامعه آگاھند افزود
غربی ھا داعيه جريان آزادی اطالعات و ارتباطات دارند اما تاب و تحمل انديشه ای : وی ادامه داد

  . مخالف با خود را ندارند و آن را به شدت سرکوب می کنند
اين گونه : وی با اشاره به دستگيری حميد مسعودی نژاد ، خبرنگار ايرانی در ايتاليا گفت 

آنھا با اين شيوه نمی توانند مانع فھم و ھوشياری مسلمانان رفتارھا محکوم است و قطعا 
  . شوند

حسينی در پايان سخنان خود از مسئوالن و دست اندرکاران خواست بيش از پيش زمينه حضور 
  نوجوانان و جوانان را در کانون ھای فرھنگی و ھنری مساجد فراھم آورند 

 درخواست بودجه بازھم بيشتر به بسيج 

ارقام بودجه واقعی که به .:  آمده است 88 اسفند 20اریخ ت در روشنگرییت به نوشته سا
بسيج اختصاص داده ميشود البته ھرگز روشن نخواھد و آنچه در مجلس مطرح شده و در خبر 

» برجسته ترين«زير آمده، فقط به منظور گشاد کردن کانال بريز و بپاش برای نيرويی است که 
  . ر سال جاری تجاوز به دختران و پسران زندانی بوده استاقدام آن و ھمپالکی ھايش د

  متن خبر 
روز گذشته حسن كامران و اسماعيل كوثرى پيشنھادى را براى افزايش بودجه بسيج : ايلنا

ادارات مطرح كردند كه رئيس مجلس به دليل مشخص نبودن رديفى براى آن از طرحش 
  . جلوگيرى كرد

ائه اين پيشنھادات صبح امروز الياس نادران طى تذكرى خطاب به به گزارش خبرنگار ايلنا، در ار
كوثرى پيشنھادى را مطرح كردند كه يك درصد از  شب گذشته آقاي: الريجانى اظھار داشت

ھا تملك و دارايى را دولت صرف بسيج كند، اما شما اعالم كرديد كه اين مساله چون  دارايي
  . رديف مشخصى ندارد، قابل طرح نيست

اين :  داد وگويى در اين باره داشته است، ادامه با بيان اينكه پس از پايان جلسه با باھنر گفتوى 
  . اى ندارد و نياز به رديف مجزايى در بودجه نيست نامه مساله مغايرت آيين

  . نادران با اشاره مراعا نبودن اين پيشنھاد از الريجانى خواست تا بار ديگر اين مساله مطرح شود
بايد رديف مشخصى جايگزين اين پيشنھاد شود، البته در : نى در پاسخ به وى گفتالريجا
كه چون به رديف مشخص نيازمند  رئيسه ھم در اين زمينه بحث كرديم و متوجه شديم ھيات

  . توان آن را مطرح كرد است نمي



ھاى افزايش تورم بايد فعاليت  براى حمايت كارگران از آسيب
 سعه يابد ھاى كارگرى تو اتحاديه

معاون امور شھرستانھاى خانه كارگر با بيان :  آمده است 88 اسفند 20 در تاریخ ايلنابه گزارش 
ھاى   به لحاظ تورمى براى كارگران مالى سخت خواھد بود از دبيران اجرايى خانه89اينكه سال 

ھاى  كارگرى سراسر كشور خواست تا به منظور حمايت از كارگران در راه تشكيل اتحاديه
  . كارگرى گام بردارند

  
ھاى كارگر  به گزارش خبرنگار ايلنا، حسن صادقى در نشست سراسرى دبيران اجرايى خانه

شود و ھم  ھاى كارگرى ھم از كارگران حمايت مي با تشكيل اتحاديه: سراسر كشور گفت
  . شود تر مي تشكيالت خانه كارگر ماندگار

  
زنگرى در ساختار تشكيالتى خود ممكن است با مرگ وى با بيان اينكه ھر سازمانى بدون با

عنوان يك تشكل صنفى پويا بايد خود را با ضروريات  خانه كارگر به: تشكيالتى مواجه شود؛ گفت
  . جامعه منطبق كند

  
در حال حاضر : رئيس پيشين كانون ھماھنگى شوراھاى اسالمى كار كشور تصريح كرد

شكيالتى با پديده مرگ تشكيالتى فاصله اما به منظور ھاى درون ت كارگر به دليل زايش خانه
ھاى صنفى كارگرى يك  ھاى كارگر و گسترش انجمن حمايت بيشتر از كارگران، تشكيل اتحاديه
  . نياز ضرورى براى جامعه كارگرى است

  
با عملكرد موفقيت آميزى : رئيس پيشين كانون ھماھنگى شوراھاى اسالمى كار كشور، گفت

ر در جريان توزيع سھام عدالت ميان كارگران ساختمانى از خود نشان داد ثابت شد كارگ كه خانه
  . كه اين تشكيالت پس از گذشت سه دھه ھمچنان پوياست

  
توان به دفاع بھتر از حقوق  با گسترش نھادھاى صنفى كارگرى مي: اين فعال كارگرى گفت

  . صنفى كارگران اميدوار بود
  

تواند موانع   مركز استانى بھتر از ھر تشكل ديگرى مي30گر با داشتن وى با بيان اينكه خانه كار
رويكرد ما بايد طورى باشد كه در جھت مستقل شدن و مقتدر شدن : حقوق كارگران باشد گفت

  .ھاى كارگر مراكز استانى گام برداريم خانه

  ١٣٨٨سراشيب تند اقتصاد ايران در سال 

 خورشيدي، ١٣٨٨سال :  آمده است 88 اسفند 20 تاریخ آلمان دروله  دويچه به گزارش رادیو 
ھای خارجي،  ھای سنگين دولت، قطع ھمکاری شرکت بدھي. سال سراشيب اقتصاد ايران بود

ھا، محافل  کاھش ظرفيت توليد، گسترش فقر و بيکاری و اثرات تورمی طرح ھدفمندکردن يارانه
  . اقتصادی را به سختی نگران کرد

 به ١٣٨٩رسد که در پی تسليم بودجه سال  در حالی به پايان مي خورشيدی ١٣٨٨سال 
  . ھا در زمينه افزايش شديد نرخ تورم شدت يافته است مجلس، نگراني
ھای مطبوعاتی خود اعالم کرد که نرخ تورم در  نژاد در يکی از آخرين کنفرانس محمود احمدي

ر نتيجه قدرت خريد مردم ايران  درصد باال رفته و د٢٠ درصد رسيده، دستمزدھا ١٢ديماه به 
  . بيشتر شده است
به ھمين . نژاد، حتی با آمارھای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی انطباق نداشت اظھارات احمدي

ھای  گزارش. دليل، با واکنش منفی کارشناسان اقتصادی و برخی از نمايندگان مجلس روبرو شد
 درصد ثبت ٢۵گين نرخ تورم را در سال جاری منتشر شده در نشريات اقتصادی معتبر ايران، ميان

  . کردند
  دپرسيون اقتصادی 

اين . کنند در روانشناسي، برای بيان حالت افسردگی بيمار از اصطالح دپرسيون استفاده مي
  . گيرد اصطالح، در علم اقتصاد به عنوان معادل رکود و ايستائی بازار مورد استفاده قرار مي

ھای بزرگ خارجي، کاھش   و سرکوب معترضان، فرار شرکت خرداد٢٢پس از انتخابات 
ھا و رشد بيکاري، فضائی در اقتصاد ايران آفريد  ھا، کاھش ظرفيت توليد کارخانه گذاري سرمايه

  . که اصطالح دپرسيون بھترين بازگو کننده آن است
ھا  ر و بدھيتورم، بيکاري، خط فق ناتوانی نھادھای رسمی در ارائه آمارھای شفاف در عرصه نرخ

اين . ھا و محافل اقتصادی برانگيخت ای را در رسانه ھای گسترده و تعھدات دولت، امسال بحث
  . ھا اوج گرفت ھا به ويژه در نيمه دوم سال با مطرح شدن طرح ھدفمندکردن يارانه بحث



  ھا و تورم  ھدفمندکردن يارانه
ن که دولت دھم اليحه بودجه سال ھا، پس از آ بحث اثرات تورمی اليحه ھدفمند کردن يارانه

احمد توکلی . تر يافت  را تسليم مجلس شورای اسالمی کرد، در مجلس طنينی سنگين١٣٨٩
ھا، تورم در  ھای مجلس ھشدار داد که با اجرای طرح ھدفمندکردن يارانه رئيس مرکز پژوھش

  .  درصد خواھد رسيد۵۵ تا ۴۵ايران به 
وگوئی با پارلمان  ی فراکسيون اقليت مجلس، در گفت اسفند، داريوش قنبری سخنگو١٧روز 

 درصد به تورم موجود را ٣٠نيوز، ضمن تاييد ادعای توکلی اعالم کرد که کارشناسان افزايش 
  . اند ثابت کرده

 نيز کارشناسی نشده و ١٣٨٩بسياری از نمايندگان مجلس معتقدند که بخشی از بودجه سال 
  .  مخالفت خواھند کردزا است و به اين دليل با آن تورم
  نشينی شرکای خارجی  عقب

در پی آن، چند . امسال کنسرن زيمنس آلمان اعالم کرد که از ايران خارج خواھد شد
ھای بزرگ اروپائي، يکی پس از ديگری اعالم کردند که از ھمکاری با ايران و  ديگر و بيمه شرکت

  . واھند ورزيدھای حامل کاال برای ايران، خودداری خ بيمه کردن کشتي
ھای آلمانی گزارش دادند که اعتبار بيمه ھرمس برای ضمانت کاالھای  حال، رسانه در ھمين

 ميليون يورو ۶٨ ميليون يورو در دوران خاتمي، اکنون به ٢٠٠ ميليارد و ٢صادراتی به ايران، از 
  . کاھش يافته و باز ھم کاھش خواھد يافت) يعنی سه درصد(

آذرماه امسال، . نژاد است  به ايران، برآيند سياست اتمی دولت احمديپشت کردن اقتصاد غرب
 ٣ کيلوگرم از اورانيوم ١٢٠٠المللی انرژی اتمی به جمھوری اسالمی پيشنھاد کرد که  آژانس بين
سازی و در فرانسه   درصد غني٢٠شده خود را به روسيه منتقل کند تا در روسيه تا  درصد غني

دولت ايران، ابتدا از اين پيشنھاد استقبال کرد، اما بعدا تصميم . شودای تبديل  به سوخت ھسته
نامه سايت آلمان ھمين موضوع سبب شد غربی ھا دريابند  به نوشته ھفته. خود را تغيير داد

  . دوران مذاکره با جمھوری اسالمی ديگر سپری شده است
  خوابيدن صنايع داخلی 

 شرکت بزرگ ايرانی تنھا ٣۴٣ ماه امسال اعالم کرد که نماينده کارگران در شورايعالی کار بھمن
  . کنند با نيمی از ظرفيت توليد خود کار مي
فوالد . ھای بحران حتی در صنايع زيربنائی نيز آشکار شد ھفته دوم اسفندماه امسال، نشانه

را ھای خود  مبارکه و فوالد آذربايجان، به دليل نداشتن نقدينه، ناچار شدند برخی از سفارش
ھای سازنده قطعات برای صنعت فوالدسازی را نيز در آستانه  ھمين امر شرکت. پس بگيرند

  . ورشکستگی قرار داد
  دستمزد کارگران 
ھای مھم ديگر امسال، تعيين حداقل دستمزد کارگران بود که اکنون در دستور کار  يکی از چالش

ل دستمزد کارگران يک کشور، بايد دو بر پايه معيارھای جھاني، حداق. شورايعالی کار قرار دارد
  . سوم سرانه توليد ناخالص داخلي، به اضافه رقمی برای جبران تورم باشد

 اسفند نوشت که سرانه توليد ناخالص داخلی ايران در سال ١٢روزنامه تھران امروز در تاريخ 
دستمزد کارگران  درصد به حداقل ١۶اگر . بينی شده است  دالر پيش۵٠٠ ھزار و ۵ برابر با ١٣٨٩

  .  تومان باشد۵٠٠ ھزار و ٣٠۵ بايد ١٣٨٩اضافه شود، اين حداقل در سال 
با توجه به اين که بسياری از کارفرمايان قادر به پرداخت «:وقت نوشت اما روزنامه بھار ھمان

روزنامه . »ھا موافق افزايش حداقل دستمزد نيستند دستمزد فعلی کارگران ھم نيستند، دولتي
را برای گزارش خود برگزيده » شود تر مي سفره کارگران کوچک« بھمن عنوان ٢٨امروز، روز تھران 
  . بود

در حالی که ديماه .  ھزار تومان است٢٧٠حداقل دستمزد کارگران ايران، در حال حاضر حدود 
 ھزار تومان و در ٩٠٠ نفری در تھران ۴امسال، نھادھای مختلف، خط فقر را برای يک خانواده 

  .  ھزار تومان اعالم کردند٧۵٠ تا ٧٠٠ھا بين  ستانشھر
دھد که سه عضو يک خانواده کارگری ايرانی بايد مشغول کار  بررسی اين ارقام نشان مي

باشند تا بتوانند در حوالی خط فقر زندگی کنند، چيزی که در عمل، با توجه به نرخ باالی بيکاری 
 ٧اما نزديک به . اند  درصد اعالم کرده١٢ا منابع رسمي، امسال رقم بيکاری ر. ممکن نيست

  . ھای کاذب اشتغال دارند ميليون ايراني، يعنی ده درصد جمعيت کشور نيز، به شغل

اعتراض يک اتحاديه کارگران سوييس نسبت به ادامه زندان علی 
 نجاتی رييس سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه 

سوييس به _ شاورزی و کارکنان ھتل ورستوراناعتراض اتحاديه کارگران صنايع مواد غذايی ،ک
سفارت جمھوری اسالمی در سوييس نسبت به ادامه زندان علی نجاتی رييس سنديکای 

  کارگران نيشکر ھفت تپه 
  سفارت جمھوری اسالمی ،سوييس 

  سفير مجيد تخت روانچی 



  آقای محترم 
 و ھمچنان محکوم نجاتی رئيس سنديکای شرکت نيشکر در ايران در زندان به سر ميبرد

  . ميباشد
در حاليکه چھار تن ازنمايندگان سنديکای کارخانه نيشکر ھفت تپه در ايران آزاد شدند، علی 
نجاتی به اتھام اقدام عليه امنيت کشور ھمچنان در زندان است ومشخص نيست دو سال يا 

  . بيشتر در زندان بماند
شکر ھفت تپه به ھمراه ھم عقايد خود رضا رخشان مسئول روابط عمومی سنديکای کارگران ني

  . از سال گذشته تا کنون در انتظار حکم خود ھستند
در حال حاضر به نجاتی يک حکم يک ساله داده شده و اودر انتظار يک حکم يک ساله يا بيشتر 

  . ھست
، قربان عليپور و محمد حيدری بعد از اينکه محکوميت خود را کامل يا يک بخشی از آنرا پرداختند

جليل احمدی و فريدون نيکوفر بعد از اينکه يک بخش از حکم خود را پرداخت کردند، . آزاد شدند
  . بصورت تعليقی آزاد شدند

ھيچ چيزی در ھفت تپه تعغير نکرده، از زمانی که رھبران کارگران اين کارخانه ھميشه و 
  . ھميشه برای پرداخت حقوقشان دست به اعتراض زدند

  : ان ھفت تپه ھمچنان ادامه خواھد داشت تا زمانی کهکمپين برای کارگر
رئيس سنديکای کارخانه علی نجاتی آزاد شود، حکم او لغو شود و ھمه اتھامات وارده پس >

  گرفته شود 
  تمام اتھامات وارد شد و وارده به رضا رخشان پس گرفته شود 

 با پرداخت کامل حقوق تمامی کارگران اخراجی شرکت نيشکر ھفت تپه به کار خود باز گردند
  عقب افتاده آنھا 

دولت و کارفرما بايد سنديکای ھفت تپه را برای مذاکرات دسته جمعى کارگران با کارفرما به 
  رسميت بشناسند 

  
  

  بيست تن از کارگران ذوب آھن اصفھان به دادگاه احضار شدند

رگران شرکت احياگستران بيست تن از کا :  آمده است 88 اسفند 20 در تاریخ ھرانابه نوشته 
  . اسپادان در ذوب آھن اصفھان به دادگاه احضار شدند

به گزارش ھرانا به نقل از شورای موقت کارگران ذوب آھن اصفھان، در ادامه فشارھا به کارگران 
شرکت احياگستران اسپادان در ذوب آھن اصفھان بيش از بيست نفر از کارگران اين شرکت به 

حضار شدند، احضار اين کارگران به شکايت کارخانه ذوب آھن اصفھان صورت دادگاه زرين شھر ا
کارخانه ذوب آھن در شکايت خود مدعی شده است که در اعتصابات کارگران اين . گرفته است

  شرکت صدھا ميليون تومان خسارت ديده است 

 مرگ یک کارگر بر اثر عدم ایمنی   

 یک کارگر با نام مختار حميدی بر اثر 19/12/88 بر اساس گزارش رسيده، روز چھارشنبه مورخ
 .نبود امکانات ایمنی الزم در محيط کار، جان خود را از دست داد

اش، مثل  ایی کارگری به دنيا آمد و برای تامين امرار معاش خانواده مختار حميدی از خانواده
راغ ویس واقع در  چ ميليونھا کارگر، آواره شھرھای مختلف بود و این اواخر در سد مخزنی

 .اطراف شھر سقّز مشغول به کار بود

مختار حميدی که در قسمت دستگاه تزریق بتون کار ميکرد، بر اثر واژگون شدن دستگاه 
تزریق، به شدت مجروح و چند ساعت بعد در حالی که او را به بيمارستان سقّز انتقال 

 20/12/88، روز پنجشنبه مورخ جسد این کارگر زحمتکش. دادند، جان خود را از دست داد می
در ميان غم و اندوه بيش از ھزار نفر از اھالی منطقه بخصوص کارگران سد گاوشان، در 

 .  سپرده شد زادگاھش روستای شتر مل واقع در نزدیکی سد گاوشان به خاک

مختار حميدی از جمله ھزاران کارگری است که قربانی نا امنی محيط کار و بی مدیریتی و 
  . انگاری پيمان کارھا و کارفرما ھا ميشودسھل 

  کميته ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

20/12/1388  



آزادی ھفت تن از فعالين کارگری و اعضای کميته ھماھنگی در 
 اشنویه

کارگری و از اعضای کميته  ھفت تن از فعالين 20/12/88بعد از ظھر روز پنچشنبه مورخ 
ھای کارگری در شھر اشنویه که از طرف حفاظت سپاه  ک به ایجاد تشکلھماھنگی برای کم

 .پاسداران دستگير شده بودند، آزاد شدند

صمد احمد پور، فتاح سليمانی، حسين پيروتی، رحمان ابراھيم زاده،رحمان تنھا،عباس 
 ھاشم پور از فعالين کارگری و اعضا کميته ھماھنگی و نيز عيسی ابراھيم زاده که در چند

 . ميليون تومان از زندان آزاد شدند10روز اخير دستگير شده بودند، ھر کدام با وثيقه 

الزم به ذکر است که تعداد زیادی از مردم شھرھای اشنویه و نقده به استقبال این فعالين 
 .کارگری رفتند و آزادی آنھا را تبریک گفتند

ن تبریک آزادی نامبردگان، ھای کارگری، ضم کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل
خواھان آزادی بی قيد و شرط کليه فعالين کارگری دربند و نيز پایان دادن به احضار و 

  .دستگيری فعالين کارگری است

  کميته ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

  :جمعی از کارگران فلزکار مکانيک
   فراخوان برگزاری مراسم روز کارگر

کارگران فلزکار مکانيک، فراخوانی در مورد برگزاری روز جھانی کارگر در اردیبھشت جمعی از • 
 ...ماه آینده منتشر کرده اند 

کارگر در  جمعی از کارگران فلزکار مکانيک، فراخوانی در مورد برگزاری روز جھانی: اخبار روز 
کارگری ایران  ھایرونوشت این فراخوان برای تشکل . اردیبھشت ماه آینده منتشر کرده اند

قرار داده  از جمله تشکل ھایی که این فراخوان آن ھا را مورد خطاب. ارسال شده است
خودرو  است، سندیکای کارگران شرکت واحد؛ سندیکای کارگران ھفت تپه؛ کارگران ایران

ایجاد  ؛ ھيات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش؛ کميته ھماھنگی برای)سایت خودروکار(
حقوق  ی کارگری؛ کميته پيگيری برای ایجاد تشکل ھای کارگری؛ کانون مدافعانتشکل ھا

ذوب آھن  ؛ شورای موقت کارگرانGFK کارگر؛ اتحادیه آزاد کارگران؛ جمعی ازفعالين کارگری
 .می باشند

 :متن این اعالميه به شرح زیر است
 

ھگان برای اولين اتحادیه مرکزی کارگران ایران به رھبری محمد د ٨/٢/١٣٠١در تاریخ 
را بعنوان روز کارگر مطرح نمود و از کارگران دعوت کرد که در تظاھرات  بارتعطيلی اول ماه مه

اول ماه مه باید تعطيل شود این «روزنامه حقيقت دراین روزنوشت . شرکت کنند اول ماه مه
 از این تعطيل انقالب ھم نيست، این تعطيل است که باید ملت. مرج نيست تعطيلی ھرج
این روزی . این عيد نيست بلکه دادخواھی است. حقوق خود را مسترد دارد حکومت با زور
باید موجودیت ملت را بفھمد، باید به حکومت فھماند که تو نوکر ملت ھستی  است که دولت

خواھش ملت رفتار کنی، تو نمی توانی از آزادی قلم، آزادی مطبوعات وآزادی  باید موافق
تونباید بدون رضا و خواھش ملت . ری کنی، زیرا آن حق مشروع ملت استجلوگي اجتماعات

تو نباید . ملت با اجانب معاھده عقد کنی، زیرا آن حق را ملت بتو نداده است برخالف مصالح
توانی حکومت را برای شخص خود آلت استفاده قرار داده، اوالد اتباع خود را وکيل  و نمی
  بار١١/٢/١٣٠١روزنامه حقيقت در » .ارات دولتی جابجا نماییقوم وخویش خود را در اد کنی و

نظامی  فردا باید بدون تاخير در تمام نقاط ایران حکومت ھای -١: به عقيده ما«دیگر نوشت 
خواھی  محبوسين سياسی که به جرم آزادی - ٢.لغو شود، زیرا مخالف قانون اساسی است 

بحال بدون   جرایدی که تا- ٣.د، آزاد گردندیا ھرنوع مسلک سياسی در ایران توقيف شده ان
امتياز روزنامه  اصول -۴.محاکمات ھيات منصفه در مرکز والیت توقيف شده اند، منتشرگردند

قبيل آزادیخواه لغو  نظارت و جلوگيری از ھر - ۵. که برخالف قانون اساسی است ملغی گردد
مامورین دولتی که به آنھا  -٧. دکنفرانس، ميتينگ، اجتماعات درھمه جا آزاد باش -۶. بشود

 -٨. مستشار تحت محاکم بيرون آیند اتھام دزدی و خيانت زده شده واعم از وزیر و وکيل یا
بطورکامل از مظالم و غارتگری حکام و  قانون برای تعيين حدود کارگر و کارفرما وضع شود،
 . به آنھا داده شودفجایع آنھا، مجازات مامورین دولت عموما جلوگيری و در صورت تجدید

گذرد ھنوز بسياری از این خواسته ھا عملی   سال که از صدوراین اطالعيه می٨٧پس از



می رویم که زندگی و کار کارگران با بی تدبيری  نشده اند و ما درحالی به پيشواز روز کارگر
 طبقاتی فاصله. بيکاری، فقر و فساد بيداد می کند. است مسووالن ھر روز بدتر از روز گذشته

قانون کاربه . دستاوردھای پدران کارگرمان مورد ھجوم قرارگرفته اند .ھر روز گسترش می یابد
شده است، از تامين اجتماعی جز سازمانی رنگ رو رفته چيزی باقی  ورق پاره ای تبدیل

نيمی از . دولت برای طبقه کارگر سه برابر با خط فقر فاصله دارد نمانده و دستمزد مصوب
خطوط اصلی انقالب بھمن که عدالت و استقالل اقتصادی . فقر قرار دارند ایران در زیرخطمردم 

چه باید . مين سالگرد آن به فراموشی سپرده شده است٣١مدنی بود امروز در و آزادی ھای
 کرد؟
 وظيفه ھمه کارگران پيشرو است که در تشکيل سنگ بنای یک جامعه مدنی به تشکيل -١

قرار  مدد رسانند و این وظيفه را در صدر خواسته ھا و عمل روزمره اشانسندیکاھای کارگری 
 .دھند

ندارد بنام حفظ  ھيچ مقامی حق (٩با توجه به ظرفيت ھای قانون اساسی از جمله اصل  -٢
و مقررات، سلب  استقالل و تماميت ارضی کشور آزادیھای مشروع را، ھرچند با وضع قوانين

اسالمی یا   ھا، انجمن ھای سياسی و صنفی و انجمنھایاحزاب، جمعيت (٢۶اصل ) کند
منع کرد یا به  ھيچکس را نمی توان از شرکت در آنھا... اقليتھای دینی شناخته شده آزادند،
راھپيمایی ھا، بدون  تشکيل اجتماعات و (٢٧اصل ). شرکت در یکی از آنھا مجبور ساخت

برای تامين ) ۴٣ اصل). زاد استحمل سالح، بشرط آنکه مخل به مبانی اسالم نباشد آ
نيازھای انسان در  استقالل اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محروميت و برآوردن

ضوابط زیر استوار  جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمھوری اسالمی ایران بر اساس
وزش و درمان، آم مسکن، خوراک، پوشاک، بھداشت،: تامين نيازھای اساسی - ١: ميشود

سندیکا، آزادی  آزادی تشکيل) پرورش و امکانات الزم برای تشکيل خانواده برای ھمه
را خواستار  اجتماعات، داشتن زندگی مناسب با دستمزد در شان زحمکتشان، منزلت خود

 . باشيم
اعضای ھيات مدیره سندیکاھای  برای آزادی ھمه زندانيان مدافع حقوق کارگران از جمله -٣

علی نجاتی و فعال کارگری  منصوراسالو، ابراھيم مددی،: رکت واحد وھفت تپهکارگران ش
 .محمد اشرفی و دیگر زندانيان کوشا باشيم

 
یاری و کمک به طرف ھمه خواھران و برادران زحمتکش و مزدبگير با فکر و عقيده  ما دست

 .گردد نموده، با ھمبستگی کارگری خود نگذاریم عرصه زندگی برایمان دشوارتر دراز
 

 دوستان کارگر و ھموطنان عزیز
عھد و پيمان درباره مسایل مشترک کارگریمان را داریم  ما کارگران فلزکار مکانيک بنای تجدید

بزرگ، می خواھيم این جشن بين المللی را با ھمبستگی  و به یمن فرا رسيدن این جشن
دی، استقالل اقتصادی، کسانيکه دغدغه آزا. بگذاریم خودمان، ھر چه باشکوھتر به نمایش
سرافرازی این مرز و بوم را دارند، دست و قلب ما پذیرای  عدالت اجتماعی، صلح و آبادانی و

پی گيری و دستيابی به مطالبات بر حق ومشترکمان ما را  جھت ھمراھی و. یاری آنان است
تصميم با . يمافتخار فردایی بھتر برای فرزندانمان را آماده کن یاری کنيد تا با سربلندی و

 .ماست
 

  ٨٨ اسفند -فلزکار مکانيک  کارگران
  

 گيرند  كارگران نصف مزد واقعى را مي

دبير كل خانه كارگر با تاكيد براينكه از زمان پايان يافتن :  اسفند می نویسد 21 در تاریخ ايلنا
. استجنگ ھيچگاه مزد كارگران برمبناى سبد ھزينه كاالھاى شاخص كارگران افزايش نيافته 

 2 مزد حداقل كارگران بايد از 89 براى سال 58بر مبناى اين سبد و شاخص مزدى سال : گفت
  . برابر حداقل مزد كنونى بيشتر باشد

 ھزار 263در حال حاضر حداقل مزد مبلغ : گو با خبرنگار ايلنا، گفت و عليرضا محجوب در گفت
ھا و آزادسازى اقتصادى آغاز   يارانه ھدفمند كردن89تومان است اما باتوجه به اينكه در سال 

  .  ھزار تومان درماه كمتر باشد526خواھد شد، حداقل دستمزدھا در اين سال نبايد از 
كار سابق سبد ھزينه كاالھاى شاخص كارگران را به  اين فعال كارگرى بايادآورى اينكه قانون

ين اساس تا پايان جنگ تحميلى بر ا: گفت. عنوان مبناى تعيين حداقل مزد ساالنه قرار داده بود
  . حداقل مزد بر مبناى بھاى كاالھاى مصرفى يك خانواده چھار نفره كارگرى تعيين شد

ھزارو پانصد كالري، سوخت و حمل و نقل از اقالم اين سبد شاخص 12ھزينه خريد : وى گفت
  . بودند كه بعدھا نيز ھزينه پوشاك به اين سبد اضافه شد

در تمامى سالھاى جنگ دستمزد كارگران بر ھمين اساس تعيين شد و : فزودكارگر ا دبيركل خانه
 به دليل كاھش درآمدھاى نفتى و شرايط جنگ حداقل مزد كارگران 65 تا 64ھاى  تنھا در سال



  . با تفاوت اندكى از سبد ھزينه ھا كمتر تعيين شد
ز دستمزد كارگران به گفته رئيس فراكسيون كارگرى مجلس از بعد جنگ تحميلى تا به امرو

ھا   كاالھاى شاخص كارگرى افزايش نيافته است؛ زيرا در اين سال ھيچگاه براساس سبد ھزينه
براساس قانون كار جديدى كه جايگزين قانون كار قديم شده بود شوراى عالى كار اجازه يافت تا 

  ركزى نيز استفادهدر تعيين حداقل مزد كارگران از نرخ تورم و سبد ھزينه تعيين شده در بانك م
  . كند

از آنجا كه قانونگذار در قانون فعلى كار، ھيچ فرمول، ترتيب و يا اولويتى را براى : وى افزود
 سال گذشته بدون 20محاسبه حداقل مزد كارگران تعيين نكرده است؛ شوراى عالى كار در 

مار بانك مركزى ھا را فقط براى اساس آ درنظر گرفتن سبد كاالھاى كارگري، حداقل دستمزد
  . تعيين كرده است

ھا ميان عدد محاسبه شده توسط بانك مركزى با عددى كه از  محجوب بابيان اينكه در اين سال
بر :  كاالھاى مصرفى كارگران به دست آمده است تفاوت فاحش وجود دارد؛ گفت  محاسبه ھزينه

ينه ھاى زندگى افزايش ھمين اساس در سالھاى پس از جنگ مزد كارگران ھيچگاه براساس ھز
  . نيافته است

 براى نخستين و آخرين 58محجوب ھمچنين با يادآورى اينكه براساس آمار موجود، چون در سال 
قرار بود تا : به سرى ايجاد شد، گفت بار در كشور، ميان دستمزد با ھزينه زندگى آنھا رابطه سر

ن سال شاخص قرار گيرد اما با  به عنوا58ھاى بعدى براى تعيين حداقل مزد سال  در سال
  .  اين مسئله ھيچگاه محقق نشد60 و 89ھاى  مخالفت كارفرمايان در سال

، ممكن است 58به گفته وي، استدالل كارفرمايان وقت اين بود كه با مبناى قرار گرفتن سال 
  . نتوان تبعات ناشى از افزايش قيمت ھا و تورم را كنترل كرد

ھرچند در تمامى اين سالھا ھيچگاه مزد كارگران بر : لس تاكيد كردرئيس فراكسيون كارگرى مج
است اما محاسبه ھاى تخمينى نشان مى دھد كه  ھاى عادالنه تعيين نشده مبناى شاخص

)  برابر حداقل مزدھاى كنونى2معادل ( ھزار تومان در ماه 526 حداقل مزد نبايد از 89براى سال 
  . كمتر باشد

ھاى  ، سال شروع ھدفمند كردن يارانه ھا و آزاد سازي89ه سال از آنجا ك: محجوب گفت
اقتصادى خواھد بود، بايد حداقل مزد اين سال برمبناى سبد ھزينه كاالھاى شاخص كارگرى و 

  . تعيين شود58سال مزدى 

  
 ۵ ميليون تومان برای خانوار ١/۵پيش بينی خط فقر برای سال آينده؛ 

 نفره تھرانی 

 درصد ٢۵/۴ رسماً ٨٧نرخ تورم سال :  اسفند آمده است21 در تاریخ هکلمبه گزارش سایت 
 می توان پيش ٨٩ و نيز تورم انتظاری در سال ٨٨با اضافه کردن رقم تورم سال . اعالم شده بود

 نفره در حالت خوشبينانه پس از آزادسازی قيمت ۵بينی کرد خط فقر در شھر تھران برای خانوار 
 ھزار ميليارد تومان منابع حاصل از اجرای ھدفمندی ٢٠موافق رقم ھا و در صورتی که دولت 

  . فت ھزار تومان افزايش خواھد يا۵٠٠باشد حداقل به باالتر از رقم يک ميليون و 
ر بيشترين آسيب را به اعتقاد صاحبنظران اين افزايش خط فقر به گروه ھای کم درآمد و فقي

  . خواھد رساند
يارانه ھا قيمت ھای نسبی تغيير می کند، اما فقرا نمی توانند در با اجرای طرح ھدفمند کردن 

دستمزدھای خود تغيير اساسی ايجاد کنند در نتيجه ضربه اساسی به آنان وارد می شود اما 
اقشار طبقات باال قادرند ميزان دستمزد و قيمت کاالھايشان را افزايش دھند تا شيب نسبی 

در اين (يج آمارگيری از ھزينه و درآمد خانوارھای شھری در عين حال نتا. قيمت را حفظ کنند
در سال گذشته نشان می دھد تھران )  نفر در نظر گرفته شده است٨/٣آمارگيری ھر خانوار 

بررسی مرکز . پرھزينه ترين و سيستان و بلوچستان کم ھزينه ترين استان ھای کشور بوده اند
 يک خانوار شھری نشان می دھد استان تھران با آمار ايران در زمينه متوسط ھزينه کل ساالنه

 لایر و به عبارت ديگر بيش از يک ميليون تومان در ماه، بيشترين ٢٣٢ ھزار و ۵۶۴ ميليون و ١٢١
 ۵۶از سوی ديگر استان سيستان و بلوچستان با . ھزينه را در سال گذشته داشته است

ينه را  ھزار تومان در ماه، کمترين ھز۴۶٠ز  لایر و به عبارت ديگر بيش ا٢۵٩ ھزار و ۴٢٠ميليون و 
  . در سال گذشته داشته است

 لایر و به عبارت ٣٣٧ ھزار و ٧٩٩ ميليون و ٩٩براساس نتايج به دست آمده، استان تھران با 
ه يک  ھزار تومان در ماه، بيشترين متوسط ھزينه ھای غيرخوراکی ساالن٨٣٠ديگر بيش از 

  . خانوار شھری را داشته است
در صورتی که در حالت : اذعان کرد» بھار«حسين راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با 

 ھزار ميليارد تومان منابع حاصل از اجرای ھدفمند کردن يارانه ھا موافق ٢٠خوشبينانه دولت با 
ک  درصد تورم مواجه خواھيم شد و خط فقر در تھران برای خانواده پنج نفره به ي۴۵باشد با 

  .  ھزار تومان خواھد رسيد۵٠٠ميليون و 



 ھزار ميليارد تومان اعتبار پيشنھادی خود پافشاری کند، با يک ۴٠اما اگر دولت بر : وی تاکيد کرد
  . بين طبقات جامعه مواجه می شويمتورم لجام گسيخته و شکاف بسيار عظيم 

 و فقير بيشترين آسيب را خواھد وی با تاکيد بر اينکه افزايش نرخ خط فقر به گروه ھای کم درآمد
رساند، به تاثير ھدفمند کردن يارانه ھا بر دھکھای درآمدی و نرخ تورم در سال آينده اشاره کرد و 

وی متذکر . از اين رو نابرابری به شدت ميان گروه ھای پايين و باال افزايش خواھد يافت: گفت
ر خوشبينانه ترين شکل آن بر اساس بر اساس آنچه دولت امروز سخن از جبران می کند د: شد

آخرين آماری که از سوی رئيس مرکز آمار اعالم شد، ميانگين درآمد سرانه چھار دھک پايين 
 ھزار تومان گرد ٨٠اگر اين رقم به .  ھزار تومان اعالم شد٧٨درآمدی برحسب اين پرسشنامه 

ھزار تومان بپردازد، برحسب  ٢٠شود و دولت به ھريک از افراد حاضر در اين چھار دھک بخواھد 
اين امر به آن .  درصد خواھد بود۴۵آن در خوشبينانه ترين حالت حداقل تورم سال آينده 

عمل بر  ھزار تومان از قدرت خريد آنھا در ۴۵ ھزار تومان می پردازيم و ٢٠معناست که به ھر فرد 
  . اثر تورم کاسته می شود

ميانگين :  برای سه دھک دوم اشاره کرد و توضيح دادراغفر در ادامه به ميانگين درآمد سرانه
 ھزار تومان اعالم شد که ١٣۵درآمد سرانه برای سه دھک دوم از سوی رئيس مرکز آمار ايران، 

 ھزار تومان خواھد رسيد، به ١۵۵ ھزار تومان جبراني،به ٢٠ميانگين آن با احتساب پرداخت 
به عبارت ديگر .  ھزار تومان کاھش می يابد۶٧اد  درصدی قدرت خريد اين افر۴۵نحوی که با تورم 

 ھزار تومانی که در اين دھک ھا دريافت می ٢٠دريافت کننده يارانه ھای مستقيم در مقابل ھر
بنابراين مالحظه می شود گروه ھای .  ھزار تومان از قدرت خريدش کاسته می شود۶٧کند، 

 درصد اقشار باالی درآمدی ٣٠ن ميان پايين درآمدی بيشترين ضربه را خواھند خورد و در اي
بيشترين استفاده را ميبرند و شکاف درآمدی و نابرابری حاصل از آن بسيار بيش از گذشته 

  . می يابدافزايش 
راغفر در ادامه به عدم توازن چانه زنی اقتصادی سه بخش نرخ بنزين، نرخ نان و نرخ دستمزد 

ا اين است که دولت می تواند قيمت بنزين را نکته اساسی در اينج: معلم اشاره کرد و گفت
افزايش دھد، بخش خصوصی يعنی مولد نان ھم قيمت نان را افزايش خواھد داد، بنابراين 

نسبت ميان ھزينه و درآمد آنان حفظ خواھد شد، در اينجا تنھا اين معلم است که چون قدرت 
  . دارد، دستمزدش افزايش نمی يابدچانه زنی ن

از اين رو گروه ھای کم درآمد و با درآمد ثابت در اين ميان بازنده اصلی : ردوی خاطرنشان ک
 ھستند با افزايش تورم،  ھستند، اما آنان که دارای اموال منقول و غيرمنقول مانند مسکن و

ثروت شان افزايش می يابد و تا حدودی آثار تورم به دليل افزايش قيمت دارايی ھای آنان جبران 
ًروه ھای کم درآمد معموال فاقد دارايی ھايی ھستند که در اثر تورم ثروت آنان می شود، اما گ

وجه اين نيز تعديل و تا حدودی آثار تورم جبران می شود، به ھمين دليل بيشترين فشار تورم مت
  . گروه از شھروندان است

در اينجا : فتاين استاد دانشگاه در ادامه به پيامدھای عدم توازن در چانه زنی اشاره کرد و گ
اتفاقی که می افتد آن است که قيمت ھای نسبی تغيير می کند، اما فقرا نمی توانند در 

دستمزدھای خود تغيير اساسی ايجاد کنند در نتيجه ضربه اساسی به آنان وارد می شود اما 
اقشار طبقات باال قادرند ميزان دستمزد و قيمت کاالھايشان را افزايش دھند تا شيب نسبی 

در حالی که ھدف اصلی از سياست ھدفمند کردن يارانه ھا و توزيع آثار . يمت را حفظ کنندق
منفی آن در بين اقشاری است که توانايی تحمل آن آثار را بيشتر دارند که گروه ھای پردرآمد 

جامعه ھستند، از اين رو تا جايی که امکان پذير است آثار منفی آن بايد کمتر بين گروه ھای کم 
يکی از ابزارھای متعارف بررسی توزيع امکانات معيشتی بين گروه ھای . آمد توزيع شوددر

ًبدين منظور معموال خانوارھا . مختلف جامعه، بررسی سھم گروه ھا از ھزينه ھا و درآمدھا است
 گروه مرتب شده و ١٠برحسب سطوح درآمد يا ھزينه از کمترين سطح به باالترين سطح در 

بر اساس آمارھای رسمي، سھم دھک پايين و دو .  کل محاسبه می شودسھم ھر گروه از
 درصد است، در حالی ١/۵و ٢دھک پايين درآمدی در کشور از کل ھزينه ھای خانوارھا به ترتيب 

در اين .  درصد است۴٩/ ٩ و٧/٣٣که سھم دھک بااليی و دو دھک بااليی درآمدی به ترتيب 
 در جامعه شھری و روستايی کشورمان طی سال ھای ميان، در حالی که سھم دو دھک پايين

گذشته بھبود يافته، اما ھمچنان سھم دھک پايينی به خصوص در روستاھا در مقايسه با ساير 
 درصد و در ۶/١کشورھا از وضع مطلوبی برخوردار نيست، به طوری که اين سھم در ايران 

  .  درصد است۴/٢و فيليپين ۴ ھند ،۵/٢، تايلند ۴/٣کشورھای در حال توسعه ای چون پاکستان 
نيز از زمره شاخص ھای ) فقيرترين(به دھک پايين ) ثروتمندترين(نسبت ھزينه دھک باال 

 درصد است که در مقايسه بين ٢/١٧اين نسبت در کشورمان . نابرابری به حساب می آيد
پايين درآمدی در به عنوان مثال، نسبت دھک باال به . المللی از وضعيت مطلوبی برخوردار نيست

 درصد و در ۶/١٢ و چين ١١/ ۶، تايلند ٧/۶کشورھای در حال توسعه ای نظير پاکستان 
  .  درصد است٢/٧ و آلمان ٩/ ٧، سوئيس ٩کشورھای پيشرفته نظير فرانسه 

  بھار: منبع

         برگزاری دادگاه پدرام نصرالھی



 دادگاه پدرام نصرالھی فعال 1388 اسفند 22طبق خبر رسيده به کميته ھماھنگی روز شنبه  
در این جلسه . كارگری ، عضو ھيئت اجرائی كميته ھماھنگی و عضو شورای زنان برگزار شد

 وی اقدام عليه امنيت ملی از طریق تجمع غيرقانونی اعالم شد که در ادامه وی به  ،اتھام
ال بازگشت به خانه  در ح88/8/21الزم به ذکراست كه پدرام نصرالھی روز. دفاع از خود پرداخت

.  روز با قيد وثيقه آزاد شد25 وپس از  در سه راه نمكی ، توسط نيروھای اطالعاتی بازداشت
 روز دیگر به وی داده خواھد شد  شد كه حكم نھایی ، بيست   اعالم  از طرف دادگاه ھمچنين

.  

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

 88اسفند 22 

 دوگاه بردگی کارگر ار, عسلويه

ده تا عسلويه، از دھكدھای دور افتا: آمده است 88 اسفند 22اریخ تدر آزادی به گزارش 
عسلويه، مھمترين پايگاه اقتصادی ايران و بزرگترين منطقه توليد  .نامآورترين شھر گازی جھان

  است انرژی جھان در جنوبيترين نقطه ايران 
  موقعيت جغرافيايی 
 و طول جغرافيايی 27ز نظر شرايط اقليمی و جغرافيايی دارای عرض جغرافيايی منطقه عسلويه ا

 درجه است كه پوشش گياھی متوسط و پراكنده با برخی اراضی انبوه نخل و درختچھھای 52
  . دارد» حرا«

 88 تا 59 درجه سانتيگراد و رطوبت نسبی آن بين 50 تا 5درجه حرارت ھوا در اين منطقه بين 
  .  بارندگی دارد ميليمتر180ساالنه درصد است و 

  دوزخی به نام عسلويه "
عسلويه در ده سال . ميدان گازی پارس جنوبی بزرگترين ميدان گازی فراساحلی جھان است

گذشته، صحنه رونق و رکود توأمان در استخراج گاز بوده، اما شرايط کاری و زيستی کارگران 
  . پشتوانه بوده استشقتبار و بی شاغل در اين حوزه، از آغاز م

اين حوزه در آبھای . يک سوم ذخاير گازی ايران در ميدان پارس جنوبی انباشته شده است
 کيلومتر مربع ٣٧٠٠.  کيلومتر مربع است٩٧٠٠سرزمينی ايران و قطر واقع شده و مساحت آن 

ميکردند، اما  ھزار کارگر در عسلويه کار ۶٠زمانی . اين حوزه در آبھای سرزمينی ايران قرار دارد
  . ران، به يک سوم کاھش يافته استاينک تعداد آنھا به دليل خوابيدن پروژھھا پس از تحريم اي

جوانمير مرادي، کارگر پيشين عسلويه و فعال کارگری در گفتگو با دويچھوله، از شرايط 
  . ی گفتاستخدامی و زيستی کارگران پارس جنوب

  شروع شکوفايی پروژھھا 
نخست فاز يک با نيروی . د که پروژھھای ساخت پارس جنوبی فعال شدند بو١٣٧٨در سال 
 سال، با شدتگيری فعاليت در منطقه و راھاندازی ۴پس از .  کارگر شروع به کار کرد١٢٠٠

پروژھھای پتروشيمي، ساخت و ساز و استخراج در اين منطقه به اوج خود رسيد و شمار 
 به بعد، مشکالت ناشی از خروج ٨۴از سال . فت ھزار نفر افزايش يا۶٠ تا ۵٠کارگران به 

تعداد کارگران اين حوزه، ھمواره . پيمانکاران خارجی و مسائل اقتصادی خود را نشان دادند
در حال حاضر، .  به بعد ايجاد شد، اکثر آنھا را بيکار کرد٨۴نوسان داشت، اما رکودی که از سال 

پتروشيميھا زيرسازی شده، به حال خود رھا شده دھھا کيلومتر مربع از منطقه، که برای احداث 
  . ھمه چيز خوابيده است. نکردھاندو پيشرفتی 

  ريزش نيرو با تحريم جھانی 
اينھا کسانی .  ھزار کارگر در عسلويه ھستند١۵اينک با پايان گرفتن پروژھھای فعال، حداکثر 

. ، شرکت توتال است١١فاز پيمانکار . ھستند که در پروژھھای در حال بھرھبرداری کار ميکنند
در صورت اتمام . اين فاز ھمچنان در حال ساخت است و به مرحله بھرھبرداری نرسيده است

 به شرکتی ايرانی تعلق دارد که نام ١٠ و ٩فاز . اين پروژه، کارگران اين فاز نيز بيکار خواھند شد
  . فاز نيز ھنوز در حال فعاليتانداين دو . است" اويک"آن 

  درجه، امکانات زير صفر  ۵٠دما 
از ديد مسافران و رھگذرانی که از حوالی پروژھھا عبور ميکنند، ديدن منطقه به ويژه در شب با 

چه . تماشاگر با خود فکر ميکند به به، چه جای قشنگی. آن ھمه چراغ، بسيار دلفريب است
افی است ک. عسلويه از دور و در شب زيباست. اما اين ظاھر قضيه است! صنعت عظيمی

اينجا تازه خواھد ديد که کارگران ساده در جايی زندگی ميکنند که . کسی وارد محوطھھا شود
ھزاران . امکانات زندگي، خيلی بد و بيکيفيت است. تفاوتی با محل نگاھداری حيوانات ندارد

انسان پس از کار طافت فرسای ده دوازده ساعته در شرجی و گرمای باال، شبھا در 
 درجه ۴۵متوسط حرارت ھوا . ی شلوغ و آلوده ميخوابند و کوچکترين تفريحی ندارندخوابگاھھا

  . است



  تسھيالت طبقاتی 
خوابگاھھای مناسبتر که دارای سرويسھای بھتری ھستند، برای مھندسان و تکنسينھای رده 

رويس آنھا اتاقھای دو نفره با تخت و تلويزيون و يخچال و حمام، س. باال در نظر گرفتھشدھاند
اما کارگران رده پايين، ده دوازده نفری در يک اتاق سه در چھار . بھداشتی بھتری دارند

بسياری اوقات کولرھا ايمنی ندارند و . ميخوابند، با کولرھايی که ھميشه خوب کار نميکنند
. برای کارگر خارجی نيز دو نوع تسھيالت ھست. بخاطر اتصالي، جان کارگران را گرفتھاند

 تايلندی و فيلپيينی و ھندی وضع بھتری نسبت به ايرانيھا ندارند، اما مھندسھا و کارگران
گاه رفاه مھندسھا و تکنسينھای . تکنسينھای آنھا در شرايط بھتری کار و استراحت ميکنند

تمام اين امکانات، بر اساس موقعيت . ھندی و تايلندی از ھمکاران ايرانيشان بيشتر است
رگران رده پايين ھيچ تفريح و دلخوشی نيست، اما مثال مھندسان و برای کا. طبقاتی است

  . گاه دارند و دور ھم جمع ميشوندتکنيسينھا آخر ھفتھھا کنار دريا ميروند، باش
  خاستگاه کارگران ساده 

بيشتر کارگران ساده و . در زمان رونق پروژھھا، کارگران از ھمھی نقاط ايران به عسلويه ميآمدند
کردستان، خراسان، سيستان و بلوچستان ميآمدند و حتی از امکان خوابگاه نيز روزمزد، از 

.  سال۶٠ ساله ديده ميشد تا سن نزديک به ١۶در ميان آنھا از سن خيلی کم . محروم بودند
بسياری فکر ميکردند اينھا افغانی ھستند، چون ھمان . نگاه فرودستانھای به اين کارگران ميشد

  .  و کفش کار به آنھا داده نميشد به تن داشتند و حتی لباسلباسھای محلی خود را
  محيط سراسر مردانه و زمخت 

تعداد بسيار کمی کارمند زن در عسلويه مشغوالند که استخدام رسمی ھستند و در محلی 
کارگر از روزی که وارد عسلويه ميشود تا . کامال جداگانه و دور از کارگران ساده زندگی ميکنند

اگر کسی بخواھد دو روز برود زن و فرزند خود را . ميخواھد برود، ھيچ مرخصی نداردزمانی که 
کارگر مجبور است ماھھا بدون تماس با خانواده خود، ! ببيند، به او ميگويند، برو، اما ديگر برنگرد

ھيچ زمينھای برای اينکه کارگر خود را از نظر روحی و جسمی . ھيچ تفريحی نيست. کار کند
به دليل فشارھای روحی که کارگران تحمل ميکنند، گرايش به مواد .  کند، وجود نداردبازسازی

در عسلويه بھطور علني، مواد مخدر رد و بدل می شود و کسی به آن کاری . مخدر باالست
  . يشتر حشيش و ھرويين می کشندب. درصد بااليی از کارگران معتاد شدھاند. ندارد

  خالف و پرخاشگری و انحراف 
عداد کارگرانی که يکسال در عسلويه ميمانند و ھيچ تماسی با خانواده و اجتماع ندارند، زياد ت

افراد . ھمين موجب شده تا مناسبات ناھنجار جنسی در عسلويه وجود داشته باشد. است
اينھا در کنار . پانزده شانزده ساله يا کسانی که تازه از سربازی آمدھاند، در عسلويه کم نيستند

ھمھگونه خالف در عسلويه رخ . ران مسنتر، در يک خوابگاه ميخوابند و روابطی شکل ميگيردکارگ
گران به دليل جو سنگين و فشار کار، بسياری از کار. داده، حتی قتل ھم اتفاق افتاده است

  . پرخاشگر و خشونتطلب ھستند
  ل آگاھی سطح ناز

 از عواملی که در دام اعتياد می يکی. آگاھی صنفی و طبقاتی کارگران ساده بسيار کم است
کار آنھا آنقدر زياد است که . افتند، اين است که از شرايط خود آگاھی ندارند و فقط رنج ميبرند

کسانی بودند که تالش ميکردند کارگران را روشن . فرصت رشد ذھنی نمييابند، تشکل ندارند
دی بوده که نيروھای حراست، موار. کنند، اما حراست و نيروی انتظامی آنھا را احضار کرد

مواردی ھم بوده که فعاالن . خوابگاھھا را برای يافتن اعالميه يا مجله کارگری بازرسی کردھاند
آنھا اکثرا روزمزد ھستند و کسی دنبال . کارگری را شناسايی کرده و آنھا را اخراج کردھاند

ه دليل دستکاری در روزھای کار، بيمه ھم بکند، ب. کارفرما آنھا را بيمه نميکند. قرارداد نيست
کارگر پذيرفته که مرخصی برابر است با . برای کارگر در اداره بيمه، سنوات واقعی وجود ندارد

ھفته ھفت روز . پافشاری نميکند که چند روز به من مرخصی بدھيد، بروم نزد خانوادھام. اخراج
  . را کار ميکند

  حساسيت به فعاليت صنفی 
ظامي، نظارھگر خالف و اعتياد و انحرافھای ديگر ھستند، اما کافی است حراست و نيروی انت

مجله و . اينجا حتما سراغ اين کارگر ميروند. بشنوند کارگری صحبت از حقوق صنفی می کند
جنب و . روزنامه و کتاب خيلی خيلی کم است. کتاب صنفی و حقوقی در عسلويه وجود ندارد

  . نستن بيشتر وجود ندارد برای داجوش چندانی ميان کارگران
  کافی نت در عسلويه 

ھرچند امکان استفاده از اينترنت در عسلويه وجود دارد، اما بھدليل فشار و طوالنی بودن ساعت 
وقتی به . آنھا ھمه ھفته را کار ميکنند. کار، کارگران رغبتی به چرخ زدن در فضای اينترنت ندارند

کسی که دنبال . ف غذا و حمام بمانند و ديگر رمقی ندارندخوابگاه برميگردند، بايد ساعتھا در ص
  .  قيد حمام و دوش گرفتن را بزندکافينت می رود، بايد آن شب،

  سطح نازل بھداشت 
بيماريھای ناشی از عفونتزدايی ھم . در عسلويه، بيماريھای پوستی و تنفسی شايع است

 به جای اينکه امکانات را بھتر کنند، در خوابگاھھا که مانند جای نگھداری حيوانات است،. ھست
اتاقھا را تعمير کنند يا پنجرھھا را درست کنند تا آفتابگير باشد، به سمپاشی روزانه اکتفا 



. برای گندزدايی و جلوگيری از شيوع شپش و ساس، اتاقھا ھر روز ضدعفونی ميشوند. ميکنند
و اين مشکالت تنفسی را ايجاد کارگران در خوابگاھھايی ميخوابند که ھر روز سمپاشی شده 

 درجه، و اين مثل ٩٠ درجه است، با شرجی باالی ۶٠ تا ۵٠ھوا در تابستان بين . کرده است
خيلی . کارگر حتی وقتی در سايه ھم باشد، تمام مدت لباساش خيس عرق است. سونا است

  . گران با عارضه عرقسوز مواجھانداز کار
  در جستجوی نان 

ه طاقتفرساست، اما ھيچکس فکر نميکند که آيا اين سختيھا ارزش آمدن شرايط کار در عسلوي
کارگر درشھر خود کار . کارگری آنجا می رود که حق ھيچ انتخابی ندارد. به اينجا را دارد يا نه

 ھزار تومان دستمزد ٣٠٠ تا ٢۵٠کارگر ساده، معموال ماھی . نداشته و ناچار است اينجا بيايد
ين دستمزدی را در منطقه خودش ميتوانست بگيرد، خانواده و شھر خود مسلما اگر چن. ميگيرد

  ". ».عسلويه اردوگاه بردگی ماست«:برخی کارگران بين خود ميگويند. را ترک نميکرد
  مھيندخت مصباح 

  کارگران عسلويه : منبع

   ھزار تومان303عالی كار؛ حداقل دستمزد، مصوبات مھم شورای 

عضو شورای عالی :  آمده است 88 اسفند 22به گزارش پایگاه خبری تحليلی سفير در تاریخ 
   درصدی حداقل دستمزد كارگران بر اساس مصوبه امروز این شورا خبر داد15كار از افزایش 

ی عالی كار امروز از صبح تشكيل سليم بھرامی در گفتگو با ایسنا، با بيان این كه جلسه شورا
در این جلسه كه ھمه نمایندگان : شد و دقایقی پيش با رضایت ھمه اعضا به پایان رسيد، گفت

 درصدی حداقل 15كارگران، كارفرمایان، دولت و شخص وزیر كار در آن حضور داشتند، افزایش 
تمزد سال آینده تعيين  ھزار تومان به عنوان حداقل دس303دستمزد مصوب شد، بنابراین رقم 

  .شد
 ھزار 10 افزایش دستمزد در سایر سطوح نيز ھفت درصد تصویب شد و بن كارگری از  :او افزود

  . ھزار تومان افزایش یافت20تومان به 
 200 ھزار تومان به 120 تغيير یافت و رقم آن از 2 به 1.7ضریب پایه سنواتی نيز از  : وی تاكيد كرد

  .يدا كردھزار تومان افزایش پ
این : او با تاكيد بر این كه مصوبه جلسه شورای عالی كار توسط ھمه اعضا امضا شد، گفت

  .االجراست مصوبه مورد تایيد ھمه قرار گرفت و از ابتدای سال آینده الزم
بھرامی در پاسخ به این سوال كه تورم اعالم شده توسط بانك مركزی برای مبنا قرار گرفتن در 

 درصد بود، اما با 11 تورم اعالم شده حدود  :تمزد چقدربوده است، گفتتعيين حداقل دس
درصدی برای دستمزد سال 15زنی نمایندگان كارگران این عدد مبنا قرار نگرفت و افزایش  چانه

  .آینده مصوب شد
  فصل ھايى ازکتاب زندگى پر رنج زنان سرپرست خانوار

خستگى در چھره اش موج مى زند، :مده است  اسفند آ22 در تاریخ خراسانبه نوشته روزنامه 
از راه که مى رسد وسايلش را کنارى مى گذارد و لباس . مچ دستش را با مچ بند بسته است

شيشه پاک کردن، ديوارشويي، شستن . کار مى پوشد، از صاحب خانه کارھا را مى پرسد
ر فرقى نمى کند مھم اين براى او کار و نوع کا. مثل ھر روز کارش را شروع مى کند. فرش و پتو

روزھا ھنگام کار براى . است که زودتر کارھايش را به اتمام برساند و با دست پر به منزل بر گردد
اين که سختى کار و درد دست و کمرش را فراموش کند خاطرات نه چندان دورش را مرور مى 

در آن روزھا او . آن کار کندکند، روزگارى سايه مردى باالى سرش بود و مجبور نبود در خانه اين و 
ھم خانم خانه بود و در کنار بچه ھايش و مردش که ھر شب با تنى خسته اما با دستى پر به 

زندگى او خالصه شده در کار کردن از . منزل باز مى گشت، اما حاال ھمه چيز فرق کرده است
ھلت دھد و شب ھا صبح تا عصر، التماس کردن به صاحب خانه که براى پرداخت اجاره به او م

ناله کردن از کمردرد و دست درد اما باز ھم خدا را شکر مى کند که مى تواند کار و زندگى اش 
از يک ماه . نزديک عيد که مى شود، کار و کاسبى آن ھا ھم رونق مى گيرد.را آبرومند اداره کند

. ود وقت ندارندبه عيد مانده وقت ھايشان پر است و حتى براى نظافت و خانه تکانى منزل خ
اغلب آن ھا زنانى ھستند که از بد روزگار وظيفه تامين درآمد زندگى بر عھده آن ھا افتاده 

  .  ھاست که ھم مادر است و ھم پدريکى ھمسر خود را از دست داده و سال. است
ھمسر ديگرى سال ھاست که او را ترک کرده است و او به آب و آتش مى زند تا زندگى خود را 

 نوه به خانواده او ۴ دختر عروس کرده و حاال ٢رومندى اداره کند حتى در اين سال ھا که با آب
  . د که در خانه ھا کارگرى مى کنداضافه شده است، دامادھايش متوجه نشده ان

 سال است که به دليل افتادن از داربست زمين گير شده و او مجبور است ٢شوھر آن ديگرى 
ھر يک از آن ھا قصه پرغصه اى دارند اما اين روزھا ھر .انه، لنگ نماندکار کند تا اجاره و خرج خ

يک از آن ھا بيشتر کار مى کند تا عالوه بر تامين اجاره خانه و خرج زندگى بتواند در حد 
عيد براى اغلب زنان سرپرست خانوار به . بضاعتش براى فرزندانش لباس نو و کفش نو بخرد

http://www.safirnews.com/special_news/006864.php


تخوان دردھاى شبانه است و عيدانه شان خوشحالى بچه ھا و مفھوم کار و تالش بيشتر و اس
  . ن آن ھا از ديدن لباس و کفش نوذوق کرد

 ساله اش است که در ٢٣سوم فروردين سالگرد جوان .سر تا پا لباس مشکى به تن کرده است
حاال عالوه بر خرج خود و بچه ھايم و شوھر معلولم خرج نوه : مى گويد. تصادف فوت کرده است

از شرکت خدماتى آدرس محل کارش را گرفته و عازم است .  ساله ام ھم بر دوش من است٢
  . ر گفت وگو را با او باز مى کنمکه س

چاره اى نيست، روزھاى عيد، روزھاى کار ماست : مى پرسم کارت ھر روزه است؟ مى گويد
تازه مى . ه بر آييمھرچه بيشتر کار کنيم خب بھتر مى توانيم از پس مخارج زندگى و اجاره خان

تازه خرج درمان و : چادرش را سر مى کند و مى گويد.شود براى بچه ھا لباس نو ھم خريد
داروى شوھرم ھم است، چاره اى نيست بايد ھر طور شده اين خرج ھا را تامين کنم و گرنه 

اصال خودم دلم نمى خواھد دست پيش کسى . چه کسى حاضر مى شود به ما قرض بدھد
در روزھاى معمول : بابت کار در منزل چقدر دستمزد مى گيري؟ مى گويد: مى پرسم.مدراز کن

اما در ايام عيد .  ھزار تومان آن را به شرکت مى دھم٢ ھزار تومان که ١٠سال، روزى 
! چرا؟: مى پرسم.  ھزار تومان را شرکت مى گيرد٣ ھزار تومان است که ١۵دستمزدمان روزى 

چرا ندارد مى گويند :  سال دارد به جاى او جواب مى دھد۵٠فاطمه که خودش مى گويد 
: مى پرسم.  ھزار تومان پورسانت بدھيد ما مى گوييم چشم٣رسمش اين طور است و بايد 

ھر کارى . بله که کار مى کنم: شما ھم با اين سن و سال در خانه ھا کار مى کنيد؟ مى گويد
  . چه ھايم را در بياورم خودم و بکه باشد، مھم اين است که بتوانم خرج

 ھفته اى است که به عنوان پرستار يک زن سالمند کار مى کنم از اين کار ھم ٢االن : مى گويد
 ھزار تومان بخشى از قرض و ١۵٠راضى ھستم چرا که ھم ثواب دارد و ھم مى توانم با ماھى 

 به عنوان پورسانت به  ھزار تومان١۵-١٠ ھزار تومان، ١۵٠البته از اين . قوله ھايم را بپردازم
اما باز ھم خدا را شکر که ھمين کار را مى توانم انجام دھم و گرنه شرمنده . شرکت مى دھم

 سال ١٠.  تا دختر٢ تا پسر و ٢: چند تا بچه داري؟ مى گويد: مى پرسم.بچه ھايم مى شدم
 در خانه، از آن سال ھا با کارگرى.  ساله بود پدرشان ترکمان کرد١۴قبل وقتى پسر بزرگم 

مزرعه، پرستارى بچه و سالمند، سبزى پاک کردن، انداختن ترشى و شورى خالصه با ھر کارى 
با ھمين پول کارگرى دخترھايم را . که مى توانستم، نگذاشتم بچه ھايم احساس کمبود کنند

ھنوز دامادھايم . ھيچ کس ھم نفھميد که من چه کار مى کنم. عروس کردم و جھيزيه دادم
با خودم مى گويم اگر . نند که در خانه ھا کار مى کنم و پرستار بچه ھا و سالمندانمنمى دا

  . ت که به دخترھايم سرکوفت بزنندبفھمند ممکن اس
راضى ام به رضاى خدا، ھر مشکلى برايم : از زندگى ات راضى ھستي؟ مى گويد: مى پرسم

ھر جا . التر از ھر کسى استاو با. پيش مى آيد از خود او مى خواھم که مشکل گشايم باشد
ھمه ھم از من راضى اند و پولى . که کار مى کنم از کارم نمى زنم و با دل و جان کار مى کنم

که به من مى دھند از دل و جان است براى ھمين به زندگى ام برکت داده است آن قدر که تا 
ھيچ وقت براى خرج حاال ھم قرض ھايم را براى تامين جھيزيه دخترھايم پرداخته ام و ھم 

خدا را شکر مى کنم که مى توانم از بازوى خودم نان بخورم و تا حاال . زندگى ام لنگ نمانده ام
 ساله است و به گفته خودش، شوھرش ٢٧سھيال ھم .دست پيش ھيچ کس دراز نکرده ام

يک مدت با گرفتن وام و اجاره يک مغازه، . دست به ھر کارى که مى زند کارش نمى گيرد
. بزى فروشى راه مى اندازد اما کارش نمى گيرد و با کلى ضرر و زيان مغازه را جمع مى کندس

دوباره با دوندگى فراوان در ھتل به عنوان کارگر استخدام مى شود اما به اين دليل که صبح ھا 
دير سر کار حاضر مى شده از کار اخراج مى شود، ده ھا کار تا االن عوض کرده، اما ھيچ نفعى 

در نھايت چند سالى است که مجبور . داشته جز قرض ھايى که روى ھم تلنبار شده استن
شده ام کار کنم تا ھم خرج خانه مان نماند و ھم اجاره ھاى معوق خانه و قرض ھايى را که 

تازه بايد پول توجيبى و پول سيگارش را بدھم و گرنه نمى . شوھرم باال آورده است، بپردازم
بارھا مادرم گفته است از او طالق بگير آن وقت غصه اجاره خانه ندارى و من .ومگذارد سر کار بر

تا آخر از تو حمايت مى کنم، اما باالخره شوھرم است و نمى توانم اين کار را بکنم به ھر حال 
آھى . شايد سرش به سنگ بخورد و بفھمد که از بطالت و تنبلى کسى به جايى نمى رسد

 ھم بخت و اقبال من بوده است، ھمه خواھرھايم زندگى شان سر و اين: مى کشد و مى گويد
فقط خدا . سامان دارد اما من از صبح تا شب بايد کار کنم تا ھزينه ھاى زندگى ام را تامين کنم
 خاکستر را شکر مى کنم که بچه ندارم و گرنه او ھم به آتش اين زندگى سياه مى سوخت و

  . مى شد
 زنانى است که به ھر دليل بار تامين درآمد زندگى و چرخاندن چرخ اين ھا گوشه اى از زندگى

باري، که خارج از تحمل و توان آن ھاست اما ناگزير به دوش . زندگى بر دوش آن ھا افتاده است
  .  کشند تا شرمنده روزگار نباشندمى

ار طاقت اين زنان روزھاى پايانى سال را در حالى طى مى کنند که به قول فاطمه خستگى از ک
نزديکى ھاى سال . فرساى ھر روزه حتى فرصت کارھاى خانه خودشان را به آن ھا نمى دھد

تحويل آن ھا خانه تکانى خانه خود را شروع مى کنند و سپس با تنى رنجور و دردمند سال 
  . کھنه را نو مى کنند



  : يك فعال كارگري
  كنند اي را تجربه مي سابقه سال آينده كارگران فقر بي

 به اعتقاد يك فعال كارگري حداقل  : آمده است 88 اسفند 22 در تاریخايلناه گزارش ب
  .  كافي نيست89دستمزد تعيين شده به ھيچ عنوان براي سال 

 303 با درآمد  : از اتحاديه آزاد كارگران ايران در گفتگو با خبرنگار ايلنا گفت جعفر عظيم زاده
اي را تجربه خواھند  سابقه  فقر و گرسنگي بي89ال ھاي كارگر در س ھزار توماني خانواده

  . كرد
 را بر مبناي 89شوراي عالي كار در حالي دستمزدھاي سال : اين فعال كارگري يادآور شد

 عالوه بر رشد   درصدي افزايش داده است كه طبق تحقيقات رسمي انجام شده11تورم 
 درصدي اين شاخص اقتصادي 37ھا تنھا باعث افزايش  عادي تورم، ھدفمند شدن يارانه

  . شود مي
وي با بيان اينكه در سه دھه اخير كارگران ھيچگاه شاھد چنين وضع وخيم اقتصادي 

كارگران به ھر صورت ممكن اعتراض خود را به گوش مسئوالن اقتصادي : ، گفت اند نبوده
  . كشور برسانند

 پيش در شوراي عالي كار  درصدي دستمزدھا كه ساعاتي11افزايش : زاده يادآور شد عظيم
 جلوگيري كند؛ چرا كه افزايش تنھا 89تواند از اخراج كارگران در سال  مصوب شده نمي

  . اي براي اخراج كارگران توسط كارفرمايان است بھانه
 پايان پيام

   بازداشت یک فعال کارگری
  رضا اقدسی دستگير شد

 نفر مامور ۶وز یکشنبه ی گذشته ی به گزارش کميته پيگيری ایجاد تشکل ھای آزاد کارگری ر
اطالعات کرج وارد منزل رضا اقدسی شده و بعد از بارزسی منزل وی و جمع آوری کتابھا، سی 
دی ھا و کيس کامپيوتر، وی و ھمسرش را با خود به ساختمان و زندان تازه ساز ھشتگرد کرج 

  . بردند
وی را در زندان اطالعات ھشتگرد ھمسر آقای اقدسی بعد از بازجویی آزاد شده است اما خود 

  . کرج زندانی کرده اند
ھمچنين از ھمسر رضا اقدسی . از دالیل بازداشت این فعال کارگری اطالعی در دست نيست

   . اسفند خود را به اطالعات ھشتگرد کرج معرفی نماید٢٧خواسته اند که روز چھارشنبه 
  نماینده به رئيس دستگاه قضا216  نامه

   اقتصادی تا کجاست؟گستره فساد
نيست، اگر یکی از  گزاف  : آمده است 88 اسفند 20فرارودر تاریخ به نوشته سایت 

. آن بدانيم فساد اقتصادی و مبارزه با ھای فضای سياسی دھه ھشتاد ایران را شاخص
مجلس درباره   نماینده216دستگيری یک باند بزرگ از مفسدین اقتصادی و پس از آن نامه 

 .جدیدی نموده است تر این فساد؛ مقوله مبارزه با فساد اقتصادی را وارد ابعاد عگستره وسي
سياستمدار کارکشته آن را  ای را نوشتند، که یک نماینده مجلس نامه 216 فرارو؛ به گزارش

باند فساد اقتصادي بزرگ در ارتباط  دستگيري اعضا يك«. ای درباره گستره فساد قرائت کرد؛ نامه
حالی خود را از این عزم جدی قوه  خوش ای شد برای نمایندگان تا  انگيزه» تيبا شركت دول

  .قضائيه ابراز دارند
گانه باید عزم خود را در برخورد با فساد جزم کنند،  که قوای سه تاکيد بر این نمایندگان مجلس با

 يك شركت براساس اطالعات واصله شبكه فساد منحصر به« :  اند جدی را گوشزد کرده ای نکته
 «.نيست و الزم است اين اقدام مبارك تا تعيين تكليف كامل كل فساد شبكه ادامه يابد دولتي

افراد با  به قرار اطالع برخي«نکند چرا که » کشی ضعيف«اند تا قوه قضائيه  نمایندگان خواسته
  اشتهھا د پرونده شده در اين ھاي باالي اجرايي نقش موثرتري از اعضاي بازداشت مسووليت

  «.اند
قدردانی وتذکار نمایندگان، بتوان از ورود مبارزه با  شاید با این اقدام قوه قضائيه و پس از آن، نامه

که دھه ھشتاد، دھه مبارزه با  جدید سخن گفت، چه این فساد اقتصادی به دوران و مقطعی
سترده باشد، بلکه دامنه اقدامات صورت گرفته، بسيار وسيع و گ که فساد اقتصادی بود، نه این

ھای جذاب سياستمداران و  فساد اقتصادی ھمواره یکی از سوژه در این دھه مبارزه با
  .ای که با محاکمه شھرام جزایری آغاز شد دھه مردان بوده است، دولت

 بر سر کار آمد، 84ھا در سال  نژاد با یاری آن محمود احمدی ترین شعارھایی که یکی از جدی
وی در تبليغات انتخاباتی خود، بارھا و بارھا بر این مسئله پای . بود اقتصادیمبارزه با فساد 
ھایی در ميان فعالين بازار بورس شد؛  تاکيدات مکرر او حتی باعث ایجاد نگرانی که فشرد، چنان

 بسيار مصر بود، بر آن ای که نژاد پس از بر سر کار آمدن، برای تحقق وعده حال احمدی با این
  .ھایی را در پيش رو داشت ه با فساد اقتصادی، دشوارییعنی مبارز

بزرگترين فساد اقتصادي ايجاد فضاي «: بود که رئيس وقت قوه قضائيه اعالم کرد 84 ماه در آبان



ھاشمی شاھرودی در آن زمان از تشكيل » .ھاي مردم است و فراري دادن سرمايه مسموم
ھا در كشور توسط رئيس جمھور و  سرمايهگذاري سالم و امنيت  براي سرمايه دفتر مشاركت

  .قضاييه خبر داد رئيس قوه
ھاي نظارتي با  دولتي و مجموعه ھاي ديگر اجازه نخواھيم داد برخي دستگاه«: وی گفته بود
رقابتي كشور را مورد تھديد قرار دھند و  گذاري آزاد و ھاي نادرست فضاي سرمايه ارائه گزارش

گذاري ھاي آزاد و امنيت سرمايه مردم جلوي برخي  سرمايه ت ازقوه قضائيه نيز در جھت حماي
  «.ببندھا را خواھد گرفت مورد و بگير و احضارھاي بي

اسامی مفسدان اقتصادی در جيب اوست و  نژاد بارھا و بارھا گفت که چنين بود که احمدی این
دھد؛ تا  فقط شعار میبرجسته شد، تا بگویند وی  این گفته او بارھا و بارھا از سوی منتقدانش

ھای   روز مھلت داد تا حساب15سيستم بانکی کشور تنھا   به بدھکاران بزرگ85که در سال  این
  .نمایند خود را تسویه

شکافی  اما پرونده. بسنده کرد  روزه، خبرگزاری دولت به انتشار دو نام15پس از پایان این مھلت 
  .اقتصادی راه به جایی نبرد  با فسادھای ھوادار مبارزه این دو نفر از سوی رسانه

. خبری که نبود، مبارزه با مفسدان اقتصادی بود چنان تنھا خبری که بود، یا تصحيح کنيم، تنھا ھم
نامشان در برابر قوه قضائيه و  ھم متعدد و غير ھای گرا در قالب تشکل دانشجویان اصول

 پایانی خود رسيد و مبارزه با  به سالدولت نھم . نبردند دادگستری تجمع کردند و ره به جایی
  .ردیف مطالبات تحقق نيافته قرار داشت چنان در مفسدان اقتصادی ھم

شد از  کسی که گفته می. و چھره عباس پاليزدار ھویدا شد ، نام87تا این که زد و در بھار پرخبر 
اليزدار پوشيده نبود، چه البته در ھویت پ آن. ھا تکذیب کردند دولتی نزدیکان فکری دولت است، و

نماینده مردم کرج، یعنی فاطمه آجرلو بود؛ که اگر موفق به گرفتن رای اعتماد  نسبت نزدیک او با
  .زد شد اینک بر کرسی وزارت رفاه تکيه می می مجلس

ھای ھمدان و شيراز تبدیل به  ھفته با دو سخنرانی در دانشگاه تر از چند پاليزدار در عرض کم
وی که در پرونده تحقيق و تفحصی ھمکار . مبارزه با فساد شد ی مدعیھا شاخص چھره

از جيب خود خارج کرد، ھم دادستان شد و ھم  بود، ليستی مجلس شورای اسالمی شده
   .بلندپایه و پرسابقه نظام را متھم کرد و متھم کرد قاضی و جمعی از مسئوالن

با سوالی بزرگ  نده مبارزه با فساد اقتصادیافتراھا به زندان رفت، تا پرو پاليزدار به جرم این
. تکذیب و با واکنش تند بسياری از رجال سياسی روبرو شد» گستره فساد«این  .شود روبرو

  .نمود که در اثر اظھارات غيرمستند پاليزدار ایجاد شده بود، کافی می شوکی
 د اقتصادی منتشراینک پس از گذشت چيزی کمتر از دو سال، خبر دستگيری یک باند فسا اما
کشی  ضعيف نویسند و رئيس دستگاه قضا را از شود و متعاقب آن نمایندگان مجلس نامه می می

. فساد دست دارند در این» دستگاه اجرایی« تری در  ھا متعقدند افراد بيش آن. دارند بر حذر می
  این گستره فساد، به راستی تا کجاست؟

  بدون شرح 
  : نه كارگرھاي خا معاون امور شھرستان

  ھاي كارگري بايد توسعه يابد  فعاليت اتحاديه
  

 معاون امور :  آمده است 88 اسفند 20 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبر گزاری کار ایران 
 به لحاظ تورمي براي كارگران مالي سخت 89شھرستانھاي خانه كارگر با بيان اينكه سال 

ي سراسر كشور خواست تا به منظور حمايت از ھاي كارگر خواھد بود از دبيران اجرايي خانه
  . ھاي كارگري گام بردارند كارگران در راه تشكيل اتحاديه

ھاي كارگر  به گزارش خبرنگار ايلنا، حسن صادقي در نشست سراسري دبيران اجرايي خانه
شود و ھم  ھاي كارگري ھم از كارگران حمايت مي با تشكيل اتحاديه: سراسر كشور گفت

  . شود تر مي خانه كارگر ماندگارتشكيالت 
وي با بيان اينكه ھر سازماني بدون بازنگري در ساختار تشكيالتي خود ممكن است با مرگ 

عنوان يك تشكل صنفي پويا بايد خود را با ضروريات  خانه كارگر به: تشكيالتي مواجه شود؛ گفت
  . جامعه منطبق كند

در حال حاضر : ار كشور تصريح كردرئيس پيشين كانون ھماھنگي شوراھاي اسالمي ك
ھاي درون تشكيالتي با پديده مرگ تشكيالتي فاصله اما به منظور  كارگر به دليل زايش خانه

ھاي صنفي كارگري يك  ھاي كارگر و گسترش انجمن حمايت بيشتر از كارگران، تشكيل اتحاديه
  . نياز ضروري براي جامعه كارگري است

با عملكرد موفقيت آميزي : وراھاي اسالمي كار كشور، گفترئيس پيشين كانون ھماھنگي ش
كارگر در جريان توزيع سھام عدالت ميان كارگران ساختماني از خود نشان داد ثابت شد  كه خانه

  . كه اين تشكيالت پس از گذشت سه دھه ھمچنان پوياست
ر از حقوق توان به دفاع بھت با گسترش نھادھاي صنفي كارگري مي: اين فعال كارگري گفت

  . صنفي كارگران اميدوار بود
تواند مدافع   مركز استاني بھتر از ھر تشكل ديگري مي30وي با بيان اينكه خانه كارگر با داشتن 

رويكرد ما بايد طوري باشد كه در جھت مستقل شدن و مقتدر شدن : حقوق كارگران باشد گفت



  . ھاي كارگر مراكز استاني گام برداريم خانه
  امپايان پي

  ھمچنان ادامه دارد  ITIتجمع ھای اعتراضی کارگران 
   ، مقابل ساختمان وزارت صنایع و معادن تجمع كردندITIكارگران 

به دنبال پرداخت نشدن مطالبات معوقه كارگران كارخانه صنایع مخابراتی راه دور : ایلنا
مقابل ساختمان وزارت ، صبح امروز كارگران این كارخانه به تھران آمدند و در  ) ITI(ایران 

  . صنایع و معادن تجمع كردند

است كه وزارت صنایع و معادن به  به گزارش ایلنا، تجمع صبح امروز پس از آن برگزار شده
وعده خود مبنی بر اینكه بخشی از مطالبات كارگران این كارخانه در روز شنبه پرداخت 

  . شود عمل نكرد می

حقوقی برای ماه   ماه بی١٣: ه خبرنگار ایلنا، گفتیكی از كارگران در گفتگوی تلفنی ب
دردسر ساز شده است؛ كارگران در آستانه شب سال نو برای دریافت مطالباتی كه وعده 

ھای خود  اند و دست خالی به خانه پرداخت آن داده شده بود از شيراز به تھران آمده
  . بازنخواھند گشت

نفری از كارگران كارخانه صنایع مخابراتی راه  ٢٠٠ھفته گذشته به دنبال مراجعه یك گروه 
دور ایران به تھران، مسووالن وزارت صنایع به نمایندگان این كارگران وعده دادند كه تا روز 

  .  ميليارد تومان از طلب كارگران را پرداخت خواھند كرد٢،  شنبه
 با گذشت چھار روز  با این وعده تھران را به مقصد شيراز ترك كردند اماITIھرچند كارگران 

از زمانی كه توسط وزارت صنایع تعيين شده بود ھنوز طلب موعود به كارگران پرداخت 
  . است نشده

 ٧٠٠كارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران كه محل ان در استان فارس واقع شده است؛ 
و مزایا  ماه حقوق ١٣كارگر دارد؛ این كارخانه به دليل كمبود نقدیگی به كارگران خود 

  . بدھكار است

ای پرداخت تسھيالت  ریاست جمھوری در جریان سفر اخير خود به استان فارس مصوبه
  . بود مالی، تامين كار و حل مشكل بازنشستگی كارگران به تصویب ھيات دولت رسانده

 --------------------   
   دولت ھستيم ما خواھان اجرای كامل مصوبه: كارگران صنایع مخابراتی راه دور ایران

گویند كه خواھان اجرای كامل مصوبه  می) ITI(كارگران صنایع مخابراتی راه دور ایران: ایلنا
  . ھيات دولت ھستند

ھرچند تا : شمشيری، نماینده كارگران صنایع مخابراتی راه دور ایران در گفتگو با ایلنا افزود
شده بود   پرداخت آن را دادهاین لحظه پرداخت یك ونيم ميليارد تومان از پولی كه وعده

  . قطعی شده است اما كارگران خواھان اجرای كامل مصوبه ھيات دولت ھستند
جمھوری، ھيات  در آخرین سفر ریاست:  یادآور شدITIعضو شورای اسالمی كار كارخانه 

 ميليارد تومان تسھيالت مالی، تامين كار برای كارخانه و ١۵دولت در مصوبه ای پرداخت 
  . دن وضع بازنشستگی كارگران كارخانه را تصویب كرده بودمشخص ش

كارگران : است؛ افزود وی با بيان اینكه ھيچكدام از مواد این مصوبه ھنوز اجرا نشده
  . خواھان اجرای تمامی مواد این مصوبه ھستند

ایم این خواسته كارگران را  در جلساتی كه تاكنون با مسووالن داشته: شمشيری افزود
  ردیم ومطرح ك

  . اميدواریم كه مورد قبول قرار گيرد 

  "کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری"سایت : منبع

  : جمھور در جمع مردم بندرعباس  رئيس



  دھيم اجازه بيكار شدن كارگران ھرمزگان را نمي

: جمھور گفت س رئي:  آمده است 88 اسفند 20 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبر گزاری کار ایران 
 سال كه در پااليشگاه مشغول به كار ھستند 10اي از كارگران كه نزديك به  ايم عده متوجه شده

  . خواھند بركنار كنند كه اجازه نخواھيم داد اين كارگران كار خود را از دست بدھند مي
كه مردمان اين نژاد در جمع مردم ھرمزگان با تاكيد بر اين به گزارش خبرنگار ايلنا ،محمود احمدي

: ھاي بلند ھستند،اظھار داشت  ديدار الگوي شجاعت، نجابت، ايستادگي، ايمان ناب و ھمت
  . اند مردم اين ديار در طول تاريخ مدافعان استقالل، فرھنگ و ادب ايران زمين بوده

ھاي پاك،  ھاي بلند و انديشه مردم ھرمزگان به پركاري، عنايت به ھمت: وي خاطرنشان كرد
ھاي پربركت مشھور است و نماد مجاھدت، عشق و محبت و  ھاي مھربان و دست قلب

  . سلحشوري ھستند
رود و  ھرمزگان از مراكز مھم اقتصادي و صنعتي ايران به شمار مي: جمھور اظھار داشت رئيس

مردم بندرعباس دالوران شجاعي ھستند كه با صيانت از خليج فارس و تنگه ھرمز پرچمدار عزت 
  . ازي ملت ايران ھستندو سرافر
مردم بندرعباس براي ھمه ملت ايران نافع ھستند و حاصل كار و تالش : نژاد ادامه داد احمدي

  . توان مشاھده كرد آنھا را مي
پيامبر : گفت وي با اشاره به تاكيد پيامبر بر دعوت بشر به ايمان الھي و راه نجات به رستگاري

 ومعرفت خداي متعال كه كانون محبت و عشق است ھا را به توحيد، عبوديت، علم انسان
  . رھنمود كرد

  . مردم ھرمزگان مردمي موحد و اھل عمل صالح ھستند: گفت جمھور رئيس
امروز ساختن ايران : نژاد رمز ماندگاري ملت ايران را ايمان و عمل صالح عنوان كرد و افزود احمدي

تواند در ھمه عالم و  ته و قدرتمند ميو پيشرفت آن با عمل صالح ممكن است و ايران پيشرف
  . المللي نقش شايسته را ايفا كند اي و بين محاسبات منطقه

هللا است و ملت ايران و اھالي ھرمزگان  خدا را سپاسگزارم كه ايران كشور رسول: وي افزود
  . عاشقان واقعي پيامبر اسالم ھستند

منطقه در جھت برقراري امنيت، پيشرفت و ھاي  ملت ايران در كنار ملت: جمھور ادامه داد رئيس
ھا  ھا در حال حركت است وصلح، امنيت و پيشرفت را براي ھمه ملت دفاع از حقوق ملت

  . خواھد مي
ھاي ديگر معرفي كردند و  ھاي خود را به ملت ھاي زورگو ساخته انديشه ملت: وي تصريح كرد

  . خواندندھا را به ذلت و تسليم فرا  ھاي فاسد جھاني، ملت قدرت
 سپتامبر شروع شد و اعالم كردند در 11 سال ماجرايي به نام 10: جمھور اظھارداشت رئيس

اندازد و از طرفي مواد مخدر باعث  افغانستان چند تروريست وجوددارد كه امنيت را به خطر مي
  . ناامني است
ا ريشه كن كنند با خواھند امنيت را برقرار و مواد مخدر ر با شعار اين كه مي: وي اضافه كرد

گذرد كه طي اين مدت آيا   سال مي9تجھيزات پيشرفته وارد افغانستان شدند، اكنون 
  ھا چاق شدند يا مواد مخدر منھدم شده است؟  تروريسم
 9نمونه دموكراسي شما افغانستان است كه : جمھور خطاب به كشورھاي غربي گفت رئيس

كنند و اينگونه شما با تروريسم مقابله  ندگي ميسال است مردم در آنجا در فقر و بيچارگي ز
  . كنيد مي

ھاي كشور است كه از ذخاير طبيعي، دريايي  ترين استان ھرمزگان از پراستعداد: گفت نژاد احمدي
  . خوردار است و از موقعيت مناسبي بر

ھاي بزرگي در بخش كشاورزي،  كارھاي خوبي در استان انجام شده است، پروژه: وي افزود
  . نادر، راه در حال انجام است و طبيعي است تا رسيدن به نقطه مناسب راه درازي داريمب

چند برنامه مھم در دستور كار دولت است كه از مھمترين موضوعات جلسه دولت، : وي افزود
  . ريزي براي توسعه، اشتغال و رفع بيكاري جوانان ھرمزگاني است برنامه
 ميليون دالر در دستور 5/1نيروگاھي و پااليشگاھي با بودجه چند شھر : جمھور ادامه داد رئيس

  . كار دولت است كه با تصويب آنھا اشتغال و آباداني ايجاد خواھد شد
اجراي شبكه : شود،تصريح كرد وي با بيان اينكه جزاير استان يكي از زيباترين جزاير محسوب مي

تباطي بين بندرعباس و جزيره قشم به جامع ارتباطي در دستور كار است و در اين زمينه پل ار
  . مرحله اجرا در خواھد امد

تجھيز توسعه جاده ساحلي در حال بررسي است و درسفر قبلي از : جمھور افزود رئيس
مسوولين خواستم كه اولويت كاري خود را در بكارگيري نيروھاي بومي قرار دھند كه اين را در 

  . دولت نھايي خواھم كرد
 سال كه در پااليشگاه 10اي از كارگران كه نزديك به  ايم عده متوجه شده: يح كردنژاد تصر احمدي

خواھند بركنار كنند كه اجازه نخواھيم داد اين كارگران كار خود را  مشغول به كار ھستند مي
  . ازدست بدھند

  پايان پيام



  كاركنان پيمانكاری برج ميالد تجمع كردند 

 ساعت دیگر تكليف مطالبات معوقه 48وژه وعده دادند كه تا به دنبال تجمع امروز مسووالن پر
  . روشن خواھد شد

صبح امروزدراعتراض به ) وابسته به شھرداری تھران(ازكاركنان پيمانكاری برج ميالد جمعی: ایلنا
   . كردند  ماه مطالبات معوقه خود مقابل محوطه این برج تجمع4پرداخت نشدن 

ھای مالی از سوی  خبرنگار ایلنا افزودند كه به دليل تامين نشدن اعتباروگو با   درگفت  كارگران این
 نفرازكارگران از آذرماه تاكنون حقوق و مطالبات معوقه 200شھرداری تھران نزدیك به 

   . طلبكارھستند
كارشناس، سرپرست و تكنيسين درپروژه برج ميالد . ھای مھندس كارگران كه درسمت گفته به

 درصد حقوق ومطالبات ماھھای مھرو آبان را 60ند پيش از این نيز تنھا كار ھست مشغول به
   . اند كرده دریافت

 ميليون 200كارگران معترض برج ميالد با بيان اینكه تنھا بابت دستمزدھا، شھرداری باید
 ساعت دیگر 48به دنبال تجمع امروز مسووالن پروژه وعده دادند كه تا : ھزینه كند، افزودند تومان

   . كليف مطالبات معوقه روشن خواھد شدت
  .این كارگران مدعی شدندكه مشكالت كنونی از زمان افتتاح برج به وجودآمده است

 " کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری"سايت : منبع

  حداقل دستمزد و فقر کارگری 
  فریبرز رئيس دانا 

زیستی و معيشتی و حتا کمتر از حداقل برای بر اساس حقوق انسانی و حداقل ضرورت ھای • 
خدماتی مانند پوشاک مسافرت و تفریح و فعاليت ھای فرھنگی به طور متوسط ھيچ کارگری با 

درصد تورمی سال ٢۵برای  (١.٢۵ ھزار تومان ضدربدر ٧٨١ نفره نباید کمتر از ۴متوسط خانوار 
 نفره می رسد ۴مان در ماه برای خانوار  ھزار تو٩٨۶دریافتی داشته باشد که این رقم به ) آینده

...  

 درصد از کارگران شاغل در ایران در مناطق شھری متوسط، بزرگ و بسيار بزرگ و ۶٠در حدود 
 درصد بقيه در ١٠درصد از آنان در ھمين مناطق و ۵٠ابرشھرھا به کار اشتغال دارند که 

ر شھرھای بزرگ، درمحله بخش اعظم کارگران، د. روستاھا و شھرھای کوچک سکونت دارند
بنابراین در . ھای کم درآمد و فقيرنشين و بخش اندکی درمحله ھای متوسط زندگی می کنند

نظر گرفتن ھزینه ھای خانوار شھری به عنوان پایه ی بحث می تواند برای برآورد سطح حداقل 
لق مناسب دستمزد و سطح دستمزد مورد نياز برای قرار گرفتن در باالی خط فقر نسبی و مط

  . باشد
  

و بر ) ٨٧- ١٣٨۶بر اساس آمارھای  (١٣٨٨جدول زیر برآورد ما از ھزینه ھای خانوار در سال 
قابل یادآوری است ھر دھک از پایين .  است١٣٨٨اساس سطح و شاخص قيمت ھای سال 

  . به باال نماینده ی ده درصد از خانوارھای کم درآمد به پردرآمد است
  حذف کرده ام توجه جدول آماری را 

  
 کيلوکالری و خط فقر نسبی ٢٣٠٠من از شاخص ھای خط فقر مطلق که معادل مصرف 

. استفاده می کنم که با توجه به معيارھا و متوسط ھای ھزینه ھای زندگی تعيين می شود
چندین بار این روش ھا . این روش ھا نياز به آمارھای دقيق و بررسی ھای آماری پيچيده دارند

کتاب فقر در ایران فریبرز ریيس دانا، سعيد مدنی و ژاله . (در ایران انجام شده استتا کنون 
 نوشته ١٣٨٨و١٣٧٨شادی طلب و مقاله ھای چندی در ماھنامه ھای صنعت حمل و نقل، 

  )فریبرز ریيس دانا
در اینجا مستقيما به سراغ خط فقری می رویم که در واقع خط فقر نزدیک به مطلق و ضروری 

به ھر حال اگر به طور متوسط نگاه کنيم در . دامه ی حيات عادی در سطح حداقل استبرای ا
درصد از خانوارھای شھری ھزینه ی مصرفی کمتر از ھزینه ی متوسط دارند و این به ٧٧حدود 

برآورد برای خط فقر . درصد از خانوارھای شھری زیر خط فقر نسبی اند٧٧معنای آن است که 
درصد جمعيت شھری ٣٢و ) ارھای معاونت مدیریت و برنامه ریزیآم( درصد ١٧مطلق از 

در برخی ( درصد جمعيت شھری ۴۵برآوردھای انجام شده در منابع یاد شده ی باال و حتا (
  .تفاوت دارد) اسی متعارف در کشوربرآوردھای کارشن

کی درجه ی نزدی. ما در این جا از روش حداقل نزدیک به خط فقر مطلق استفاده می کنيم
 درصد کاھش در درآمد خانوار، در بحث ما ٢٠ تا ١٠معيار ما با خط فقر مطلق چنان است که 



 قلم از ھزینه ھا ١١در زیر . خانوار کارگری که خانه دارد را به زیر خط فقر مطلق پایين می کشد
 ۴را بر حسب قيمت روز و کاالھای با مرغوبيت کمتر از متوسط و مصرف حداقل برای خانوار 

  . است آورده ایم١٠ و ١٩ و سن فرزندان ۴٠ سن مادر ۴۵فری که به طور متوسط سن پدر ن
  : نفری به تومان۴مصرف ماھيانه برای خانوار 

 گرم برابر است با ٧۵٠ بار ھر بار ۵ تا ۴ تومان، ھفته ای ١۴٠٠٠از قرار کيلویی : گوشت قرمز
   تومان٧۵۶٠٠

تومان، ھفته ای یک مرغ برابر است با  ۴٠٠٠از قرار ھر مرغ به بھای : گوشت سفيد
  تومان١۶٠٠٠

 تومان برابر است با ٢٠٠ عدد بربری یا مشابه آن به قيمت ھر دانه ۵ یا ۴ھر روز معادل : نان
٢٧٠٠٠  
 گرم برای ھر نفر برابر است با ١٠٠ بار ھر بار ۴ تومان در ھفته ٢٣٠٠به قرار کيلویی : برنج

   تومان١۴٧٢٠
 ليتر در ماه برابر ٣.۵ تومان به قيمت متوسط و تعاونی و مصرف ٢۵٠٠به قرار ليتری : روغن

   تومان٨٧۵٠است با 
   ھزار تومان۴٠٠٠ تومان برابر است با ٢۵٠٠ کيلو از قرار کيلویی ١ھر فرد در ھفته فقط : ميوه
ی ھر  تومان برا۵٠٠٠ گرم پنير از قرار کيلویی ۶٠که کال معادل ): احيانا شير یا کره و مربا( پنير 

   تومان٣۶٠٠٠فرد حساب می شود، برابر است با 
  ن توما۶٠٠٠ ھزار تومان برابر است با ٨٠٠٠ گرم به قرار کيلویی ٧۵٠در ماه : چای معمولی

   تومان٨٠٠٠سرجمع ھر ماه : ماست سبزی ساالد
   تومان۶٠٠٠ کيلو برابر است با ٢ھر ماه جمعا : شيرینی و شکالت و آب نبات

 ميھمان و برای ھر ۵معادل ): یا دستگيری از سالمندان نيازمند (ميھمانی ھای ضروری
  . تومان٢۵٠٠٠ تومان برابر است با ۵٠٠٠ميھمان ھزینه ای معادل 

 درصد از خوراک را نيز پوشش می دھد ٨٠ الی ٧٠تا اینجا ھزینه ی خوراک حداقلی که فقط 
 ھزار تومان خواھد ۶۶رد از قرار  ھزار تومان خواھد بود که برای ھر ف٢۶٣به قرار ماھانه معادل

با توجه به سھم ھزینه ھای خوراک در کل ھزینه برای دھک ھای یک تا ھفت که به طور . شد
 ھزار تومان باشد و اگر خانوار پس ٨٧٧متوسط سی درصد است باید ھزینه ی متوسط خانوار 

به این ترتيب . باشداندازی نداشته باشد بایداین خانوار ھمين مقدار درآمد ماھيانه داشته 
گران شدن سال به سال . درصد از خانوارھای شھری با محروميت غذایی روبرویند٨٠بيش از 

مواد غذایی که در کنار مسکن بيشترین افزایش قيمت در نرخ تورم را تجربه کرده است موجب 
  .گسترش فقر و محروميت شده است

  
  :ار کارگری در نظر بگيریم کهبيایيد از سوی دیگر بنا به منطق آماری برای خانو

  
متوسط ھزینه ی دھک ھای پنجم و ھفتم می تواند بيانگر وضع مادی یک کارگر       -١

به این ترتيب باید این ). بجز کارگران کشاورزی، فصلی وبيکاران(صنعتی متوسط در ایران باشد 
  .شد ھزار تومان با١٩٣ ھزار تومان و برای ھر فرد معادل ٧٨١ھزینه ماھانه 

  
 ٢٠به ترتيب درحدود )  ھزار تومان٢۵٢ ھزار و ٩٨١این مقدار از متوسط کل کشور یعنی       -٢
  .  درصد کمتر است٢۴و 
  
 درصد این رقم و حداقل ۶٠دریافتی متوسط کارگران در کل کشور درواقع درحدود       -٣

درصد این رقم ۴٢دستمزد حتا با احتساب عيدی و کمک ھزینه ایاب و ذھاب و غذا در حدود 
  .است

  
بگيریم خانوارھای کارگری باید در ميزان مصرف حداقل مواد غذایی نيزصرفه جویی کنند       -۴

 ٢۶٣و محروميت بکشند یا در بلندمدت از شماراعضای خانوار بکاھند، اما رساندن ھزینه ھای 
ا، خفقان آور و  ھزار تومان امریست بسياردشوار، پرفشار، محروميت ز١٩٣ھزار تومانی به 

  .ناشدنی، با آمادگی برای تحمل نتایج سرکوب ھمه جانبه ی نارضایتی ھای ھمگانی
  
 را در نظر بگيریم ھزینه ی متوسط خانوار ٣ تا ١اگر وضع کارگران بيکار و دھک ھای       -۵
ه  ھزار تومان و سھم مواد غذایی آن ب١٠۶ تومان و ھزینه ھر فرد، ٣۶۵٧٠٠ نفره، معادل ۴۵.٣
واضح است که با درآمدی معادل این رقم و حتا دو برابر آن نمی توان .  ھزار تومان خواھد بود٣١

  .به نيازھای حداقلی محاسبه شده دست یافت
  
ھزینه مسکن شھری بنا به برآوردھای کارشناسی و واقعيت ھای عينی نسبت به       -۶

اجاره و چه ھزینه ھای محاسباتی که چه رقم رھن و . (توان خرید اکثریت مردم بسيار باالست
درصد ٣۵به این ترتيب اگر به طور متوسط خانوار .) برای خانه ھای ملکی محاسبه می شود

ھزینه ھای ماھانه خود را به مسکن اختصاص دھد اما در ميان خانوارھای کارگری یک سوم 



نيز با فشار آنان، به دليل نوعی مالکيت، از مشکل مسکن نجات یافته باشند ویک سوم 
پرداخت اقساط معادل نيمی از اجاره روبه رو باشند، فشار متوسط ھزینه ی مسکن به حدود 

درصد کم ١٨ ھزار تومانی، معادل ٧٨١بنابراین باید از ھزینه ی متوسط . درصد خواھد رسيد١٨
د برای ھر فر(  ھزار تومان باقی می ماند۶۴٠شود و به این ترتيب برای سایر ھزینه ھا رقم 

  ) ھزار تومان١۵٨
  
 درصد ۴۴به ھر حال با کسر ھزینه ی متوسط مسکن و حداقل ھزینه خوراک در حدود       -٧

با . از دریافتی واقعی کارگران صنعتی باسابقه و عضو واحدھای پابرجا کاسته می شود
مل ھزار تومان این کارگران باید ھزینه ھای ح٣۵٠درصد یا کمتر باقيمانده یعنی در حدود ۵۶

آیا می . را بپردازند... ونقل ، تحصيل، بھداشت و درمان غيربيمه ای ، پوشاک، لوازم منزل و
  .توانند؟ ھمه تردید داریم

  :در واقعيت اما
  
دریافتی کارگران شاغل در ماه با احتساب متوسط عينی با توجه به کارگران بيکار       -١

بر اساس آمار رسمی ھزینه ھای خانوار که ( ھزار تومان نيست ٧٨١فصلی و کشاورزی معادل 
  .ھزار تومان است۴٧٠بلکه در حدود ) بدست می آید

  
  . ھزار تومان است٣۶۵حداقل دستمزد با توجه به ھزینه ی غذا و ایاب و ذھاب فقط       -٢

  
 ميليون ۴.١٧و ) بنابر آمارھای اقتصادی بانک مرکزی( ميليون ٢.٧شمار بيکاران کشور از       -٣
ر دیگر گزارش ھا  ميليون د۶و ) ١٣٨٧آورد ریيس دانا، ماھنامه صنعت حمل و نقل سال بر(

  .برآورد شده است
بدینسان نتيجه می گيریم که بر اساس حقوق انسانی و حداقل ضرورت ھای زیستی و 

معيشتی و حتا کمتر از حداقل برای خدماتی مانند پوشاک مسافرت و تفریح و فعاليت ھای 
 ھزار تومان ٧٨١ نفره نباید کمتر از ۴ر متوسط ھيچ کارگری با متوسط خانوار فرھنگی به طو

 ھزار ٩٨۶دریافتی داشته باشد که این رقم به ) درصد تورمی سال آینده٢۵برای  (١.٢۵ضدربدر 
برای کارگران جوان و کم سابقه و با خانوار کوچک .  نفره می رسد۴تومان در ماه برای خانوار 

 ١.٢اما برای شمار دیگری از کارگران باید رقم به . ھزار تومان باشد٧۴٠ت کم این رقم باید دس
  :اما به نکات زیر باید توجه داشته باشيم. ميليون تومان برسد

  
. حداقل دستمزد را پایين تعيين کنند تا سرمایه گذاران رغبت به استخدام داشته باشند      -١

بات باال، حداقل دستمزد بسيار پایين تر از متوسط پاسخ آن است که مگر تا کنون بنا به محاس
است و کرامت انسانی و آنھم به انگيزه جلب خاطر سرمایه گذار خصوصی و دولتی تعيين 

نشده است؟ پس چرا بيکاری مدام افزایش می یابد؟ حال حکایت قانون کار است که گفتند 
برداشتند، به ھمت جھرمی وزیر کار . الزام ھای استخدامی آن را بردارید، اشتغال باال می رود

اصل رقابت . واقعا دستمزدھا فشار بر سود نيستند. مخلوع بيکاری با سرعت بيشتری باال رفت
و نابھره وری درونی خود سرمایه داران دولتی و خصوصی موجب می شود که آنھا به 

  .سودھای فوق عادی و خيره کننده دست نيابند
  
ورداری انسان از حداقل نيازھای غذایی سکونتی، فرھنگی و موضوع دستمزد و برخ      -٢

حقوق انسانی مربوط به آنھا، نباید نخست به عنوان یک مقوله ی اقتصاد بورژوایی نگریسته 
آنھا اساسا حقوق انسانی اند و مسایل و محدودیت اقتصادی یک جانبه باید توسط . شود 

  .حقوق ملحوظ شود، نه برعکسخود افراد جامعه شناخته شوند و در تامين این 
  
درتعيين حداقل دستمزد باید نماینده ی واقعی کارگران از طریق انتخاب مستقيم، و نه       -٣

از طریق شوراھای اسالمی کار و خانه ی کارگر وا نجمن اسالمی وابسته به قدرت حاکم، 
  .شرکت داشته باشند

  
 خانوار، سختی کار منطقه ی حداقل دستمزد را می توان بر حسب سن، سھم      -۴

 ھزار تومان در ٨۵٠ تا ۶۵٠از نظر من این رقم باید بين .  گروه تقسيم کرد۴جغرافيایی به سه یا 
  . ھزار تومان تعيين شود٧۵٠ گروه و به طور متوسط در حدود ۴سه یا 

  
ام، من می گویم، و بر سر حرف خود ھم با استدالل و منطق ریاضی اقتصاد ایستاده       -۵

که افزایش دستمزد تاثير چندانی بر تورم نخواھد داشت مگر یک یا دو درصد آن ھم به صورت 
  .گذرا

  
  .افزایش حداقل دستمزد تاثيری در افزایش شمار بيکاران نخواھد داشت      -۶

  



دولت می تواند سھمی از صرفه جویی دریارانه ھا را به نفع اصالح دستمزدھا صرف       -٧
خش خصوصی و دولتی سرمایه داری که سودھای کالن را از آن خود می کنند و به اما ب. کند

اند، باید ملزم به   ميليارد دالر از ایران فرار داده ١۵ تا ١٢اتفاق در دو سه سال اخير ساالنه 
  .افزایش حداقل دستمزد و اصالح جدول دستمزدھا باشند

  
 اعتصاب و حضور دموکراتيک نمایندگان ھنوز ھم به رسميت شناختن حق تشکل ازاد،      -٨

  .کارگران تضمين حقوق و شئونات انسانی نيروی کار پر تالش و محروم سرزمين ماست
  
اما راه حل اساسی در گذار از این دموکراتيسم و رسيدن به دموکراسی مشارکتی و       -٩

که به کاررفت نيروی تا آن زمان . کاربرد اراده ی کار برای ھدایت سرمایه ھای اجتماعی است
عظيم اجتماعی کار نياز دارد، باید بر خواست ھای صنفی، دموکراتيک کارگری و بخش ھای از 

  .ا یکدیگر پافشاری کردنيروی کار در پيوند ب
  وبالگ کانون مدافعان حقوق کارگر: منبع

  : دبير كل خانه كارگر
  گيرند كارگران نصف مزد واقعي را مي

دبير كل خانه كارگر :  آمده است 88 اسفند 21 ایلنا در تاریخ –ر ایران به گزارش خبر گزاری کا
با تاكيد براينكه از زمان پايان يافتن جنگ ھيچگاه مزد كارگران برمبناي سبد ھزينه كاالھاي 

 براي 58بر مبناي اين سبد و شاخص مزدي سال : گفت. شاخص كارگران افزايش نيافته است
  .  برابر حداقل مزد كنوني بيشتر باشد2بايد از  مزد حداقل كارگران 89سال 

 ھزار 263در حال حاضر حداقل مزد مبلغ : گو با خبرنگار ايلنا، گفت و عليرضا محجوب در گفت
ھا و آزادسازي اقتصادي آغاز   ھدفمند كردن يارانه89تومان است اما باتوجه به اينكه در سال 

  .  ھزار تومان درماه كمتر باشد526 از خواھد شد، حداقل دستمزدھا در اين سال نبايد
كار سابق سبد ھزينه كاالھاي شاخص كارگران را به  اين فعال كارگري بايادآوري اينكه قانون

بر اين اساس تا پايان جنگ تحميلي : گفت. عنوان مبناي تعيين حداقل مزد ساالنه قرار داده بود
  .  چھار نفره كارگري تعيين شدحداقل مزد بر مبناي بھاي كاالھاي مصرفي يك خانواده

ھزارو پانصد كالري، سوخت و حمل و نقل از اقالم اين سبد شاخص 12ھزينه خريد : وي گفت
  . بودند كه بعدھا نيز ھزينه پوشاك به اين سبد اضافه شد

در تمامي سالھاي جنگ دستمزد كارگران بر ھمين اساس تعيين شد : كارگر افزود دبيركل خانه
 به دليل كاھش درآمدھاي نفتي و شرايط جنگ حداقل مزد 65 تا 64ھاي  و تنھا در سال

  . كارگران با تفاوت اندكي از سبد ھزينه ھا كمتر تعيين شد
به گفته رئيس فراكسيون كارگري مجلس از بعد جنگ تحميلي تا به امروز دستمزد كارگران 

است؛ زيرا در اين  كاالھاي شاخص كارگري افزايش نيافته  ھيچگاه براساس سبد ھزينه
ھا براساس قانون كار جديدي كه جايگزين قانون كار قديم شده بود شوراي عالي كار  سال

اجازه يافت تا در تعيين حداقل مزد كارگران از نرخ تورم و سبد ھزينه تعيين شده در بانك مركزي 
  .  كند نيز استفاده
چ فرمول، ترتيب و يا اولويتي را براي از آنجا كه قانونگذار در قانون فعلي كار، ھي: وي افزود

 سال گذشته بدون 20محاسبه حداقل مزد كارگران تعيين نكرده است؛ شوراي عالي كار در 
ھا را فقط براي اساس آمار بانك مركزي  درنظر گرفتن سبد كاالھاي كارگري، حداقل دستمزد

  . تعيين كرده است
اسبه شده توسط بانك مركزي با عددي كه از ھا ميان عدد مح محجوب بابيان اينكه در اين سال

:  كاالھاي مصرفي كارگران به دست آمده است تفاوت فاحش وجود دارد؛ گفت  محاسبه ھزينه
بر ھمين اساس در سالھاي پس از جنگ مزد كارگران ھيچگاه براساس ھزينه ھاي زندگي 

  . افزايش نيافته است
 براي نخستين و 58موجود، چون در سال محجوب ھمچنين با يادآوري اينكه براساس آمار 

: به سري ايجاد شد، گفت آخرين بار در كشور، ميان دستمزد با ھزينه زندگي آنھا رابطه سر
 به عنوان سال شاخص قرار گيرد 58ھاي بعدي براي تعيين حداقل مزد سال  قرار بود تا در سال

  . يچگاه محقق نشد اين مسئله ھ60 و 89ھاي  اما با مخالفت كارفرمايان در سال
، ممكن است 58به گفته وي، استدالل كارفرمايان وقت اين بود كه با مبناي قرار گرفتن سال 

  . نتوان تبعات ناشي از افزايش قيمت ھا و تورم را كنترل كرد
ھرچند در تمامي اين سالھا ھيچگاه مزد كارگران : رئيس فراكسيون كارگري مجلس تاكيد كرد

است اما محاسبه ھاي تخميني نشان مي دھد كه  عادالنه تعيين نشدهھاي  بر مبناي شاخص
 برابر حداقل مزدھاي 2معادل ( ھزار تومان در ماه 526 حداقل مزد نبايد از 89براي سال 

  . كمتر باشد) كنوني
ھاي  ، سال شروع ھدفمند كردن يارانه ھا و آزاد سازي89از آنجا كه سال : محجوب گفت

بايد حداقل مزد اين سال برمبناي سبد ھزينه كاالھاي شاخص كارگري و اقتصادي خواھد بود، 



  .  تعيين شود58سال مزدي 
 پايان پيام

  : با تاييد تمامي اعضاي شوراي عالي كار اعالم شد
  89 تومان، حداقل مزد كارگران براي سال 48 ھزارو 303

عضو كارگري شوراي : ده است  آم88 اسفند 22 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبر گزاری کار ایران 
 303 ، مبلغ 89در جلسه عصر امروز شورا حداقل دستمزد كارگران براي سال : عالي كار گفت

  .  تومان تعيين شد48ھزار و 
بر اساس اين مصوبه كه به تاييد و امضاي تمامي : افزود. معيني درگفتگو با خبرنگار ايلنا

 درصد افزايش 15د كارگران در سال جديد اعضاي شوراي عالي كار رسيده است حداقل مز
  . يافت

  . درصدي بانك مركزي صورت گرفته است11اين افزايش برمبناي نرخ تورم : وي گفت
به گفته عضو كارگري شوراي عالي كار براساس مصوبه عصر امروز، ساير سطوح مزدي نيز به 

 تومان افزايش خواھد 701ه جاري به اضافه روزان  درصد آخرين مزد ثابت يا مبناي سال7ميزان 
  . يافت

 200 مبلغ پايه سنوات كارگران را مبلغ 89شوراي عالي كار براي سال : معيني ھمچنين گفت
 ھزار تومان درماه افزايش 20 درصدي بن كارگري اين مبلغ را 100تومان تعيين كرد و با افزايش 

  . داد
عاي كار مانند سال گذشته  وراياين فعال كارگري در خصوص احتمال اينكه مصوبه امسال ش

شخص وزير كار به ھنگام امضاي مصوبه گفت در اين : با مداخله بانك مركزي تغيير كند؛ گفت
  . مورد با رئيس بانك مركزي صحبت شده و قرار نيست كه مصوبه مرود بازنگري قرار گيرد

 پايان پيام

  ھمه ی اعضای شورای عالی کار تصویب کردند 
  ه برابر کمتر از خط فقر حداقل دستمزد، س

در حالی که تشکل ھای کارگری خواھان تعيين حداقل دستمزد به ميزان ھشتصد ھزار تا یک 
ميليون تومان ھستند، شورای عالی کار حداقل دستمزدھای کارگری در سال آینده را برابر با 

اکنش ھای انتظار می رود این تصميم شورای عالی کار، با و.  ھزار تومان تعيين کرد٣٠٠
  .تشکل ھای کارگری و اعتراض ھای کارگران روبرو شود

  
در جلسه عصر امروز شورا : نماینده انتصابی کارگران در شورای عالی کار روز شنبه اعالم کرد

  .  تومان تعيين شد۴٨ ھزار و ٣٠٣، مبلغ ٨٩حداقل دستمزد کارگران برای سال 
اساس این مصوبه که به تایيد و امضای تمامی بر : افزود. معينی در گفتگو با خبرنگار ایلنا

 درصد افزایش ١۵اعضای شورای عالی کار رسيده است حداقل مزد کارگران در سال جدید 
  . یافت

  . درصدی بانک مرکزی صورت گرفته است١١این افزایش برمبنای نرخ تورم : وی گفت
 درصد آخرین ٧ه ميزان به گفته این فرد براساس مصوبه عصر امروز، سایر سطوح مزدی نيز ب

  .  تومان افزایش خواھد یافت٧٠١جاری به اضافه روزانه  مزد ثابت یا مبنای سال
 ٢٠٠ مبلغ پایه سنوات کارگران را مبلغ ٨٩شورای عالی کار برای سال : معينی ھمچنين گفت

فزایش  ھزار تومان درماه ا٢٠ درصدی بن کارگری این مبلغ را ١٠٠تومان تعيين کرد و با افزایش 
  . داد

عای کار مانند سال گذشته با  به گفته ی وی در خصوص احتمال اینکه مصوبه امسال شورای
شخص وزیر کار به ھنگام امضای مصوبه گفت در این : مداخله بانک مرکزی تغيير کند؛ گفت

  . مورد با رئيس بانک مرکزی صحبت شده و قرار نيست که مصوبه مرود بازنگری قرار گيرد
  كل غرب تھران به شعب تحت پوشش خود؛   يب ادارهنامه عج

  كاركنان تامين اجتماعي از مراجعه به ستاد مركزي منع شدند

اداره كل تامين :  آمده است 88 اسفند 22 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبر گزاری کار ایران 
 تا اي اداري از روساي شعب تحت پوشش خود خواسته اجتماعي غرب تھران با صدور نامه

  . مانع مراجعه كاركنان به ستاد مركزي سازمان تامين اجتماعي بشوند
دراين نامه اداري از روساي شعب تحت پوشش تامين اجتماعي غرب تھران  به گزارش ايلنا، 

خواسته شده است تا ھيچ يكي از كاركنان بدون ھماھنگي با اداره كل به ستاد مركزي 
  . سازمان تامين اجتماعي مراجعه نكنند

رسد اين نامه به تجمع چندي پيش كاركنان سازمان تامين اجتماعي در ستاد  به نظر مي
  . شود مركزي اين سازمان در اعتراض به عدم پرداخت مزاياي شغلي اشان مربوط مي



در آن تجمع كاركنان به مسووالن سازمان تامين اجتماعي ھشدار داده بودند كه در صورت عدم 
ود بار ديگر درستاد مركزي سازمان تامين اجتماعي تجمع خواھند پرداخت مزاياي شغلي خ

  . كرد
  پايان پيام

 :ھشدارھای اقتصاددانان را جدی بگيرید
  89کمين بيکاری در سال 

گویند خطر  گونه که اقتصاددانان می آن : آمده است 88 اسفند 22در تاریخ به نوشته فرارو
بحران . چھره گرفته تا توکلی  خباز و خوشاین حرف ھمه است از. است افزایش بيکاری جدی

بحران جدی است، . خویش را در حجاب مسائل سياسی پنھان کرده است  منظر کریه بيکاری
 .گيرد؛ زیر صورتک فرشته، صورت مھيب دیوی نشسته است نمی اما کسی آن را جدی
به نقطه اوج خود اقتصاددانان از وضعيت بيکاری در سال آینده  ؛ آواز نگرانیبه گزارش فرارو

در ھنگام بررسی الیحه بودجه خواھان آن شده بود تا اعتبار  احمد توکلی. رسيده است
درخواست وی .  ميليارد دالر برسد10ھا به  ھدفمندی یارانه شده توسط دولت از محل کسب

 ميليارد دالر تثبيت20شده، در  بينی تلفيق روبرو شد و درآمد پيش البته با مخالفت کميسيون
 ھزار ميليارد وضع رکود در سال 20با افزایش اعتبار دولت به «: دارد گشت، اما توکلی باور

  «.دارد را در پی.. شود و ھمين مسئله افزایش بيکاری و تورم و  می آینده را تشدید
 خباز الیحه مذکور را باعث. این محمدرضا خباز بود که به الیحه بودجه اعتراض کرد بعد از او
داراي  اين بودجه نرخ بيكاري را افزايش خواھد داد چرا كه«: بيکاری دانست و گفتافزایش 

مطمئنا سال  ركود توليد است و ھمين امسال نرخ بيكاري يك درصد افزايش پيدا كرده است و
  «.آينده نيز بيشتر خواھد شد

 دانشگاه محمد خوش چھره استاد. از مجلس رسيده است اما اینک نوبت به اقتصاددانان خارج
در شرايط كنوني وضعيت اشتغال و افراد «: اظھار داشت باره و نماينده سابق مجلس در این

است و با توجه به بيكاري متراكم از سال ھاي گذشته اين  بيكار در جامعه در وضعيت بحراني
  «.مسئله حساس براي كشور تبديل شده است موضوع به يك اولويت اصلي و

:  اظھار داشت88مثبت و منفي اقتصاد در سال   ضمن تشريح نقاطاين كارشناس اقتصادي
حاضر با توجه به شرايط كنوني اقتصاد در كشور و  به طور قطع اولويت اصلي دولت در حال«

براي بھره وري بھتر و در نتيجه ايجاد پويايي بيشتر در  شرايط حاكم در جھان بايد رفع بيكاري
  «.اقتصاد باشد

در گزارشی   را باید جدی گرفت، چه این که ایلنا در روزھای نخست اسفندچھره اظھارات خوش
بيانگر  ھا از وضعيت کارگران شاغل در واحدھای صنعتی، آخرین بررسی«: تفصيلی نوشت

این  مبنای» .وخيم و بحرانی شدن وضع این قشر محروم جامعه در آستانه سال نو است
تر از قبل  کننده نگران  گذشته است که روز به روزھای ھای کارگری طی ماه تحليل، آمار بحران

  .شوند می
آھن که  ھای ذوب فالورجان با اشاره به کارخانه نماینده«: در بخشی از این گزارش آمده است
ھا روی خط  وزارت صنایع است، اعالم کرد که این کارخانه آمار توليد آنھا مایه افتخار مسووالن

  «.ودی بحران گریبان آنھا را ھم خواھد گرفتز به دارند و بحران گام برمی
ماه، محمد پارسا، رئيس ھيات مديره سنديكاي  بھمن گفتنی است در آخرین روزھای

 كارخانه فعال در صنعت برق از جمله آونگان به 3«: کرده بود توليدكنندگان تجھيزات برقي اظھار
 نفر 2000 تا 1500احدھا حدود اند و با تعطيلي اين و تعطيل شده دليل بحران مالي تاكنون

  «.اند شده كارگر از كار بيكار
وضعيت «: داند می فوالدگر، عضو کميسيون صنایع مجلس ریشه این بيکاری را در بخش صنعت
ھاي اوليه  سال نامناسب صنايع باعث شده نرخ بيكاري كشور با وجود روند كاھشي كه در

  «.گردد  به وضعيت قبلي خود بازدولت نھم داشت، طي سال گذشته و اوايل امسال
 درصدی اقتصاد در 2.5رشد  چنين تایم در تحليلی راجع به اوضاع اقتصادی ایران با اشاره به ھم

درصدی، به مسئله بيکاری در  8شده   ماھه نخست سال جاری و فاصله آن تا ھدف تعيين6
د، اما این نرخ برای افراد شو اعالم می  درصد11.3اگرچه آمار بيکاری «: ایران پرداخت و نوشت

  «.شود می  درصد تخمين زده24 ساله چيزی بيش از 24 تا 15
ھاست چرا که بسياری از  این این نشریه البته ادعا کرد که آمار واقعی بيکاری چيزی بيش از

نگار ایرانی که  سوی دیگر یک روزنامه کنند و از  نام نمی افراد بيکارشده در ادارات کار ثبت
 درصد بماند، 10دستکاری شده تا نزدیک به  تعریف بيکاری«: گوید  ناشناس بماند میخواست

  «.بيکار در ميان خود دارد اما در حال حاضر ھر خانواده ایرانی یک
پرداخته شده است، غفلت دولت از امور  ترین نکاتی که در تحليل تایم بدان یکی از اصلی
به دليل مسائل سياسی پس از انتخابات   ایراندولت«: گوید این نشریه می. اقتصادی است

ھای اقتصادی خود را گزارش  بھتر شاخص تمرکزی بر روی مسائل اقتصادی ندارد و به عبارت



  «.کند نمی
جا باشد؛ جایی که قاليباف  گذشته شھردار تھران نيز در ھمين ھای روز شاید ریشه نگرانی

 جدی در کشور صورت نمی گيرد و متاسفانه است که فعاليت و کار  ماه14اکنون «: گوید می
حرف ھای پوچ، تھمت و افترا، غيبت، آبرو ریزی، افراط و تفریط، بی  ھنوز برخی در پيچ و خم

  «.به سر می برند... بی صداقتی و  تدبيری، کم محبتی،
خویش را در حجاب مسائل سياسی پنھان کرده  بحران بيکاری و مشکالت اقتصادی منظر کریه

گيرد؛ زیر صورتک فرشته، صورت مھيب  نمی  بحران جدی است، اما کسی آن را جدی.اند
  .دیوی نشسته است

  ھزار تومان 303حداقل دستمزد کارگران 

 15عضو شوراى عالى كار از افزايش :  اسفند آمده است 22در تاريخ ايسنا به گزارش خبرگزاری 
  . اين شورا خبر داد مصوبه امروز درصدى حداقل دستمزد كارگران بر اساس

با بيان اين ) ايسنا(وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزارى دانشجويان ايران  سليم بھرامى در گفت
كه جلسه شوراى عالى كار امروز از صبح تشكيل شد و دقايقى پيش با رضايت ھمه اعضا به پايان 

 دولت و شخص وزير كار در آن در اين جلسه كه ھمه نمايندگان كارگران، كارفرمايان،: رسيد، گفت
 ھزار تومان به 303 درصدى حداقل دستمزد مصوب شد، بنابراين رقم 15حضور داشتند، افزايش 

  . اقل دستمزد سال آينده تعيين شدعنوان حد
 ھزار 10 افزايش دستمزد در ساير سطوح نيز ھفت درصد تصويب شد و بن كارگرى از  :او افزود
  . فزايش يافت ھزار تومان ا20 به تومان

 ھزار تومان به 120 تغيير يافت و رقم آن از 2 به 1.7ضريب پايه سنواتى نيز از  : وى تاكيد كرد
  .  ھزار تومان افزايش پيدا كرد200

اين مصوبه : او با تاكيد بر اين كه مصوبه جلسه شوراى عالى كار توسط ھمه اعضا امضا شد، گفت
  . االجراست ى سال آينده الزمبتدامورد تاييد ھمه قرار گرفت و از ا

بھرامى در پاسخ به اين سوال كه تورم اعالم شده توسط بانك مركزى براى مبنا قرار گرفتن در 
زنى   درصد بود، اما با چانه11 تورم اعالم شده حدود  :تعيين حداقل دستمزد چقدربوده است، گفت

صدى براى دستمزد سال آينده مصوب در15نمايندگان كارگران اين عدد مبنا قرار نگرفت و افزايش 
  .شد

 فقط براى نفس 89حداقل مزد :كارگران شھردارى رييس اتحاديه
  كشيدن است

 ھزار 303رييس اتحاديه كارگران شھردارى تھران رقم :  اسفند آمده است 23 در ايلنابه نوشته 
اعضاى شوراى از :  را ناعادالنه دانست وگفت89 تومان حداقل مزد كارگران براى سال 48و 

  . كرده ايد پرسم كه اين رقم را به چه مبنايى تعيين كار مي عالي
اين رقم فقط كفاف ھزينه اياب و ذھاب و نفس : وگو با خبرنگار ايلنا افزود مختارى درگفت... عبدا

  . كشيدن كارگران در جامعه است
: ار داشتتر شدن مشكالت جامعه كارگرى توصيف كرد و اظھ  را سال عميق89وى سال 

  . كارگران يا به شغل دوم روى خواھند آورد ويا بازدھى آنان در شغل اشان كاھش خواھد يافت
ھاى معوق پرداخت نشده زياد دارند،  مختارى با تاكيد بر اينكه كارگران بابت حداقل مزد، تورم

  . تتعيين حداقل مزد بدون ناديده گرفتن خط فقر مورد قبول كارگران نيس: كرد خاطرنشان
 ھزار تومان حقوق 303پرسم كه آيا شما با  از اعضاى شوراى عالى كار مي: وى تصريح كرد

  .ماھانه قادر به ادامه زندگى ھستيد
 بدون شرح 

   » فرق ميان كارگر و بيكار را برداشت89حداقل تعيين شده مزد 
راى مسئول كميته مزد كانون ھماھنگى شو:  اسفند آمده است 23 در ايلنابه نوشته 

تعيين مبلغ :  گفت89اسالمى كار استان تھران با ناكافى خواندن حداقل دستمزدھاى سال 
  .  ھزار تومان به عنوان حداقل مزد با واقعيت زندگى ھيچ كارگرى ھمخوانى ندارد303
 زندگى يك  طبق محاسبه اين كانون،: اكبر عيوضى در گفتگو با خبرنگار ايلنا يادآور شد علي

  .  ھزار تومان ھزينه دارد526رى در بيشتر شھرھاى ايران ماھانه خانواده كارگ
ھا، شوراى عالى كار در محاسبه  انتظار داشتيم در سال آزادسازى يارانه: وى گفت

  . دستمزدھاى جديد به نظر كارگران احترام بگذارد
 نظر رسمى تشكل متبوعش  :عضو كانون ھماھنگى شوراى اسالمى كار استان تھران افزود

  .  به زودى اعالم خواھد شد89در خصوص حداقل مزد سال 



چون ھر دو . با اين دستمزدھا ھيچ تفاوتى ميان كارگران و بيكاران نيست: عيوضى تصريح كرد
  .از تأمين مخارج خود عاجز ھستند

 كارگران نساجى مازندران مقابل دفتر مديريت كارخانه تجمع کردند 

 ماه حقوق 5كارگران نساجى مازندران بدليل نگرفتن :  است  اسفند آمده23 در ايلنابه نوشته 
معوقه خود و بالتكليفى نسبت به وضعيت امنيت شغلى و معيشت خود از صبح امروز دست از 

  . توليد كشيدند و در مقابل دفتر مديريت اين كارخانه تجمع نمودند
انجات گونى بافى ، به گزارش ايلنا از قائمشھر، كارخانه نساجى مازندران شامل ، كارخ

 ماه حقوق 5شود و كارگران آن بدليل نگرفتن   ، فايناس ، نساجى تالر مي2نساجى شماره 
معوقه خود و بالتكليفى وضعيت شغلى صبح امروز دست از توليد كشيدند و در مقابل دفتر 

  . مديريت اين كارخانه تجمع كردند
 نا مطلوب خود ھستند اما تا اين تجمع كنندگان خواستار پاسخ گويى مسئولين به وضعيت

  .لحظه از طرف ھيچ مقام مسوولى پاسخى به آنھا داده نشده است

   .زندان براى وکالت حق طلبان جايز نيست
  

 اسفند 23 اتوسرانی تھران و حومه در تاریخ  سنديکاى کارگران شرکت واحدبه نوشته سایت
المللى وکال، يکى از وکالى  دکتر محمد اوليايى فر عضو رسمى انجمن بينآمده است 

سنديکاى کارگران شرکت واحد اتوبوسرانى تھران و حومه و سنديکاى کارگران نيشکر ھفت 
  . تپه روز ھفدھم اسفند ماه براى گذراندن يک سال حبس خود روانه زندان شد

  
نيت دادگاه انقالب در روز بيست و يکم بھمن بدون راى تجديد نظر ، به جرم به خطر انداختن ام

  . ملى ايشان را به يک سال زندان محکوم کرد
  

آقاى اوليايى فر در چند سال گذشته براى حقيقت يابى و بيطرفى دادگاه و دفاع از متھمين در 
حد توان خود جدييت بينظرى را به نمايش گذاشت و بدون چشمداشت از ھر موکلى دفاع 

   .ميکرد تا جايى پيش رفت که خود قربانى حقيقت يابى شد
  

در سال يکھزار و سيصد و ھشتادوچھار يک ھيئت از وکالى حقوق بشرى ازدولت ايران 
درخواست کردند که بعنوان ناظر براى بررسى دادگاه شرکت کنندگان مراسم اول ماه مى به 

ما امروز بيش از ھر . ايران بيايند که متأسفانه دولت ايران براى اين ناظران رواديد صادر نکرد
المللى آقاى راجى الصورانى مسئول مرکز حقوق  از آن ھيئت و بخصوص وکيل بينزمان ديگر 

درخواست " بشر غزه ميخواھيم براى بررسى وضعيت ھمکارشان و ديگر زندانيان، مجددا
و از مسئولين ما سؤال کنند که آيا دفاع . رواديد ايران را جھت بررسى پرونده ھا مطرح نمايند 

م که حاصل فقر اقتصادى و فرھنگى مى باشد و يا کارگرى که پشت از کودکان محکوم به اعدا
فرمان اتوبوس، يا درو کردن چغندر در مزرعه، يا شرکت کننده در مراسم روز جھانى کارگر جرم 

  است و امنيت ملى را بخطر مياندازد؟ 
  

 سنديکاى کارگران شرکت واحد اتوبوسرانى تھران و حومه در حالى که ھمچنان دو نفر از
اعضاى ھيئت مديره خود را به دليل دفاع از حقوق صنفى کارگران در زندان مى بيند زندانى 

  . شدن آقاى دکتر محمد اوليايى فر را محکوم ميکند 
  

  با اميد به گسترش صلح و عدالت در ھمه جھان 
  

  سنديکاى کارگران شرکت واحد 
  

  اتوبوسرانى تھران و حومه

  بدون شرح 

   ك لایر به حقوق كارمندان اضافه نكردنددولت و مجلس ي:محجوب
رئيس فراكسيون كارگرى مجلس تصور معاون : اسفند آمده است 23 در تاریخ ايلنابه نوشته 

جمھور مبنى بر سياسى خواندن مصوب مجلس در كاھش درآمدھاى دولت در محل  رئيس
  . ھا را نادرست خواند ھدفمند كردن يارانه

: خبرنگار ايلنا طرح اين گونه مباحث را نادرست خواند و افزودوگو با  عليرضا محجوب در گفت



  . ، يك رويكرد تخصصى بوده است89رويكرد مجلس در بررسى اليحه بودجه 
 و مصوبه نھايى مجلس در اين زمينه 89وى با اشاره به انتقادات بسيارى كه به اليحه بودجه 

  . را به درستى اجرا كند 89دولت بايد بكوشد تا قانون بودجه : دارد تاكيد كرد
 اظھار 89محجوب در تشريح انتقاداتش به مصوبه نھايى مجلس در بررسى اليحه بودجه 

متاسفانه نه دولت و نه مجلس يك لایر به حقوق كارمندان اضافه نكردند اين درحالى : داشت
زايش دھد حقوق كاركنان را اف داند بايد برابر با نرخ تورم و شاخص زندگي،  است كه دولت مي

 به اين موضوع پرداخته نشد و نمايندگان مجلس نيز در صحن 89اما متاسفانه در اليحه بودجه 
  . اند علنى به پيشنھاد بنده راى نداده

وى ھمچنين با اشاره به مصوبه امروز مجلس مبنى بر ادغام صندوق فوالد در سازمان تامين 
 كشور بود چرا كه صندوق فوالد به اين مصوبه بر خالف مصالح: اجتماعى خاطرنشان كرد

آھن و زغال سنگ طلبكار است و الحاق آن به  ھاى ھمچون شركت ذوب شدت از شركت
كند چرا كه صندوق فوالد ھمچنان  سازمان تامين اجتماعى مشكالت زيادى را ايجاد مي

  . شد  قيد مي89اى نبايد در قانون بودجه  ھاى درمانى دارد و اين تصميم غير بودجه بديھي
عليرغم اين ناماليمات در : نماينده تھران خطاب به ھمكارانش در مجلس و دولتمردان ادامه داد

اگر چه گله و شكايت حق . قانون، ھمه بايد كوشش كنيم تا قانون مصوب شده را اجرا كنيم
تواند در موافقت و مخالفت با قانون بودجه صحبت كند اما مھم آن  ھمه است و ھر كسى مي

كه براى اجراى درست اين قانون تالش شود چرا كه اجراى قانون بد بھتراست است 
 .قانونى است بي
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  اعالم نرخ تعيين دسمزد توسط شورای عالی کار

 15ا افزايش شورای عالی كار، ب:  اسفند می نویسد23سایت کارگران فلز کار ميانيک در تاریخ 
.  است89تومان حداقل دستمزد كارگران در سال  303.048. درصدی دستمزدھا موافقت كرد
منبع روزنامه كار و . (زی صورت گرفته است بانك مرك  درصدی11اين افزايش بر مبنای نرخ تورم 

 (كارگر

به مرگ را محكوم  شورای عالی كار با اعالم اين رقم دستمزد، كارگران و خانواده ھايشان
  .تدريجی كرده است

زحمتكشان، به ھمه كارگران  كارگران فلزكارمكانيك با اظھار تاسف از اين ناچيزشماری زندگی
متحد شده و از ھمه امكانات  و گروھھای كارگری پيشنھاد ميكند برای اعالم نارضايتی خود

 .كنند جھت مقابله با چنين مرگی استفاده

  23/12/88 - كارگران فلزكارومكانيك 

 تجمع اعتراضی کشاورزان رحمت آباد رودبار مقابل فرمانداری

کشاورزان شاليکار بخش رحمت آباد  : آمده است 88 اسفند 23در تاریخ ایلنابه گزارش 
احداث شرکت آب معدنی در روستای سيران  شھرستان رودبار در اعتراض به صدور مجوز

  .ع کردندفرمانداری تجم از توابع بخش رحمت آباد در مقابل

استانداری  گزارش خبر نگار ایلنا از رودبار، ھمزمان با حضور معاون سياسی و امنيتی به
شھرستان در اعتراض  گيالن در شورای اداری شھرستان رودبار تعدادی از شاليکاران این

سيران به حالت اعتراض در  در روستای) وگاء (به صدور مجوز احداث شرکت آب معدنی 
  .این مجوز شدند ری رودبار تجمع کرده و خواستار لغومقابل فرماندا

آنھا از  شاليکاران روستاھای پایين دست رودخانه سيران رودبار که عمده آب کشاورزی
موجب می  چشمه وگاء تامين می شود در این تجمع با بيان اینکه ساخت این شرکت

زمين کشت وکار با  و درشود تا تنھا منبع تامين کننده آب زراعی خود را از دست بدھند 
" آب معدنی شدیدا کمبود شدید آب مواجه شوند نسبت به صدور مجوز احداث شرکت

  .اعتراض کردند
کشاورز بوده و از این راه امرار معاش می " الزم به ذکر است اھالی روستای سيران عمدتا

  .کنند



 کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری"سايت : منبع

 الم موجودیتاع
شورای موقت کارگران مجتمع ھای پتروشيمی منطقه " جمع 

  را تبریک می گویيم" اقتصادی ماھشھر
  

مدتی پيش جمعی از کارگران پتروشيمی ھای ماھشھر موجودیت علنی خود را اعالم کردند و 
ز ھمانطور که خود این کارگران ني. بدین شکل جمع دیگری به خانواده کارگران متشکل پيوست

گفتند که در شرایط کنونی نمی توان شورای کارگران را آزادانه و با رای ھمه کارگران انتخاب 
کرد، اما به ھر شکل ایجاد جمع ھایی از کارگران در شرایط کنونی خود نوعی از سازماندھی 

بسيار با ارزش است که در محيط کارایجاد می گردد و می تواند در راستای متشکل شدن 
  . ران و مبارزات آنھا اقدام نمایددیگر کارگ

از سویی اعالم موجودیت وفعاليت ھر جمع کارگری می تواند صدای  اعتراض ما کارگران را 
کارگران از کمترین تریبون ھا و امکانات برای طرح مطالباتشان بر خوردارند و باید با . رساتر نماید

و  ھر چه تعداد جمع ھا. جاد نمایيمتکثير و اعالم موجودیت سلول ھای زیادی را در جنبش ای
تشکل ھای کارگری افزایش یابد امکان اتحاد طبقاتی ما نيز افزایش می یابد و قدرت ما در 

  .مقابل تھاجم وسيع سرمایه داران بيشتر می شود
در چند ماه گذشته که مبارزات مردم افزایش قابل توجھی یافته و چشم انداز تداوم آن نيز 

 مناسبی برای ایجاد تشکل ھا و جمع ھای کارگری ایجاد شده که در نبرد وجود دارد، فرصت
ھای سرنوشت ساز آینده می توانند نقش مھمی در توازن قوای طبقاتی به نفع کارگران 

ما می توانيم با اتکا به نيروی خود متشکل شویم و یک پایه اصلی مبارزات را . داشته باشند
 آمدن طبقه کارگر است که جنبش می تواند به نتيجه برسد و تنھا با به ميدان. ایجاد نمایيم 

پروسه به ميدان آمدن کارگران از کانال ایجاد تشکل ھای کارگری کوچک و بزرگ ممکن می 
شورای موقت کارگران مجتمع ھای "گردد و بر ھمين اساس اھميت ایجاد جمع ھایی مثل 

باید الگویی برای ھمه ما کارگران برجسته می گردد و " پتروشيمی منطقه اقتصادی ماھشھر
  .     در محيط ھای کار قرار گيرند
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 له شدن انگشتان یک کارگر در حين کار 

بر اساس گزارش رسيده، کارگری با نام سامان رشيدی به علت نبود امکانات ایمنی، دچار 
 کارخانه آسفالت واقع در 163 که سامان رشيدی در تعاونی الزم به ذکر است. سانحه شد
کامياران در قسمت سنگ شکن مشغول به کار بود که به علت عدم ایمنی کار، - جاده سنندج

  . سه انگشت دستش له شدند 

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

 88سفند 25 

  فت  و تشديد وابستگی به درآمد ن1389بودجه سال 
  

  تاش  سيد غالمحسين حسن
اقتصاد ايران يک اقتصاد وابسته به درآمد نفت است :  نوشت 88 اسفند 25خبرگزاری ايلنا در تاريخ 

مطالب . بينی درآمد نفت در بودجه از اھميت زيادی برخودار است و برای چنين اقتصادی نحوه پيش
ای اسالمی است که البته ممکن است در اين يادداشت بر مبنای بودجه پيشنھادی دولت به مجلس شور

مجلس تغييراتی در بودجه بوجود آيد اما تجربيات گذشته نشان ميدھد که دولت ممکن است ھمان 
  . تواند حقايقی را روشن نمايد پيشنھاد خود را دنبال کند ولذا بررسی بودجه پيشنھادی دولت می

خصيص داده شده به خود راضی نيستند و ھای دولتی معموال از بودجه ت که اغلب دستگاه درحالی
دھانشان برای بلعيدن بودجه باز است، اگر درآمد نفت غير واقعی در نظر گرفته شود و قابل تحقق 

نباشد، خصوصا با توجه به نحوه عملکرد دولت فعلی، اين پتانسيل به سادگی وجود دارد که 
گر متناسبا درآمدھا محقق نشد دولت ھای دولت بر مبنای بودجه مصوب به انجام برسد و ا ھزينه

ھای  مستقيم يا غير مستقيم و از طريق بانک(دچار کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی 



  . ھای نيمه تمام نخواھد بود شود که نتيجه آن جز تورم و افزايش تعداد طرح)عامل
را 1389ی برای سال دولت اعالم کرده است که قيمت نفت در بودجه تقديمی به مجلس شورای اسالم

ھاي  ھای کارشناسی از رديف اما بعضی بررسي.  دالر در بشکه در نظر گرفته است65معادل 
 دالر 72دھد که قيمت واقعي نفت منظور شده در بودجه بيش از  بودجه پيشنھادی نشان مي

 5/37يي  را بشکه  نيز برخالف نظر دولت که آن88کمااينکه قيمت واقعي نفت در قانون بودجه .است
  يک کنکاش کارشناسی در ھفت رديف.  دالر در بشکه بود2/51دالر اعالم نموده بود، عمال حدود 

کند شامل ماليات بر عملکرد نفت،   که به طريقي به درآمد نفتي کشور ارتباط پيدا مي89اليحه بودجه 
ام يافته است و سود استفاده از حساب ذخيره ارزي که در اين اليحه به صندوق توسعه ملي تغيير ن

 ھزار ميليارد 61دھد که مجموع ارز مورد استفاده در بودجه عمومي بيش از  سھام نفت، نشان می
 تومان در نظر گرفته شده، ميزان ارز 985تومان است که با توجه به نرخ دالر در بودجه که معادل 

 صادرات نفت کشور که روزانه  ميليارد دالر خواھد بود که اگر آن را بر ميزان62مورد نياز حدود 
 ميليون بشکه است، تقسيم کنيم قيمت نفت در نظر گرفته شده 840 ميليون بشکه و در سال حدود 2.3

  . آيد  دالر بدست می73در بودجه عددی بيش از 
ھاي انجام  گذاري بعضی کارشناسان نيز معتقدند که عالوه بر موارد فوق موارد ديگری چون سرمايه

دين گازي و قراردادھاي بيع متقابل و واردات بنزين نيز از جمله موضوعاتي ھستند که شده در ميا
اند که اگر آنھا را ھم لحاظ کنيم ارز حاصل از فروش نفت  به نوعي با ارز حاصله از نفت در ارتباط

شود که آيا ايران توانايي فروش  رسد و طبعا اين سوال مطرح می  دالر مي83اي  به بيش از بشکه
 را خواھد 1389 دالر در سال 73 يا حتی 83 ميليون بشکه در روز و به قيمت 2.3نفت به ميزان 

  داشت؟ 
بر جھان به طور کامل رفع نشده و شرايط  در شرايط فعلی ھنوز آثار رکود فراگير اقتصادی حاکم

قتصاددانان ، بسيار از ا عليرغم بعضی عالئم اميدوار کننده. رونق اقتصادي ھنوز فراھم نشده است
 ميالدی ندارند و بعضی حتی وقوع 2010جھان ھنوز اميد به بھبودی کامل اقتصاد در سال 

در اين شرايط وضعيت بازار جھاني نفت وضعيت . دانند تری را ھم محتمل می ھای جدی بحران
  . روشن و قابل اعتمادي نيست

 ميالدی 2010رای سال را ب) WTI(المللی، متوسط قيمت نفت وست تگزاس  بعضی موسات بين
اند که در اينصورت بايد انتظار داشت که قيمت نفت ايران با حدود  بيني کرده  دالر پيش80حدود 

بينی قدری خوشبينانه  اما اين پيش.  دالر باشد73ھفت دالر کمتر از اين رقم براي ھر بشکه حداکثر 
 دالر بوده است 80 در حدود WTI قيمت 2010رسد و در حاليکه در اوج سرمای زمستان  بنظر می

و با توجه به اشباع بازار از نفت و باال بودن حجم ذخائر کشورھای صنعتی و نيز باالبودن ميزان 
ھا در فصول بھار و تابستان در  رسد که اين قيمت ھای مازاد توليد نفت اوپک، بعيد بنظر می ظرفيت

ھاي واحد اطالعات   بر مبناي پيش بينياما اگر. ھمين سطح باقی بماند و متوسط مذکور حاصل شود
تر است زيرا  اکونوميست و دپارتمان انرژي امريکا قرار باشد قيمت نفت تحليل شود، وضعيت سخت

واحد .  دالر است57 تا 51اي بين  برآورد اين دو موسسه از قيمت نفت به طور متوسط بشکه
بيني کرده بود،   دالر پيش70/35 ميالدي 2009اطالعات اکونوميست که قيمت نفت را در سال 

نفت  دپارتمان انرژي امريکا نيز قيمت.  دالر افزايش داد51براي سال جاري ميالدي اين رقم را به 
اگر فرض .  دالر پيش بيني کرده است57 و 70/51 را به ترتيب 2010 و 2009در سال ھاي 

يمت نفت در بودجه ايران حتی  دالري را از سوي دپارتمان انرژي امريکا بپذيريم، ق57حداکثري 
  . بر اساس آنچه که دولت اعالم نموده است، حدود ھشت دالر باالتر از پيش بيني جھاني است

نکته ديگری که بايد توجه داشت اين است که متوسط قيمت نفت تحقق يافته در يازده ماه اول سال 
  .  دالر در بشکه بوده است67 حدود 1388

 نفت در بودجه کشورھای ديگر نيز می تواند بعنوان يک مالک مورد توجه بينی شده برای قيمت پيش
جدول زير که از گزارش نشريه معتبر ميس استخراج شده است نرخ در نظر گرفته شده . قرار گيرد

  :  کشور نشان ميدھد14 را برای 2010برای قيمت نفت در بودجه سال 
جريه نروژ عمان روسيه عربستان سوريه کشور الجزاير بحرين اندونزی عراق کويت مکزيک ني

  ونزوئال يمن 
  متوسط 

   53.55 55 40 51 50 55 50 72.63 57 59 43 60 60 60 37قيمت نفت 
  

.  دالر است54ھا اغلب محافظه کارانه در نظر گرفته شده است و متوسط آنھا کمتر از  اين قيمت
اتر نرفته است و نروژ تنھا کشوري است  دالر به ازاي ھر بشکه فر60ھا از محدوده  باالترين قيمت



اين توضيح نيز ازم است که . بيني کرده است  دالر پيش70که قيمت نفت در بودجه خود را باالتر از 
در گزارش ميس در مورد دو کشور عربستان و سوريه طيفی از قيمت ذکر شده است که در جدول 

  . فوق باالترين آن لحاظ شده است
توجه است که برای کشوری مانند ايران که با مشکالت فراوانی در سطح جھان اين نکته نيز قابل 

خام نيز بر  ھای فزاينده نيز قراردارد و اخيرا مسئله احتمال تحريم خريد نفت روبروست و تحت تحريم
قيمت تعيين شده برای نفت در بودجه، نوعی پيام برای کشورھای مقابل . عليھش مطرح شده است

کند و لذا از اين لحاظ  باشد و آستانه تحمل اقتصادی و مالی دولت را به آنھا منعکس میتواند  نيز می
  . تر باشد نيز بايد ھرچه محتاطانه

 ميليون 2.3عالوه براين ھمانگونه که اشاره شد بنظر می رسد که ميزان صادرات نفت نيز حدود 
که مصرف داخلی عمال سقف  ميليون بش1.8بشکه در نظر گرفته شده است که با احتساب حدود 

در اين رابطه نيز بايد توجه داشت که .  ميليون بشکه در روز در نظر گرفته شده است4.1توليد 
آخرين سھميه تخصيص يافته برای توليد ايران در سازمان اوپک با توجه به شرايط متزلزل بازار 

 از آن وجود دارد اما اگر  ميليون بشکه در روز می باشد و البته امکان عدول3.4نفت کمتر از 
ھای خود شوند در شرايط فعلی بازار قطعا با سقوط  اعضاء اوپک در گير مسابقه تخلف از سھميه

شديد قيمت نفت مواجه خواھند شد و اين سقوط در حدی خواھد بود که توليد بيشتر نيز جبران آنرا 
ر نگيريم، تحقق مستمر توليد اما حتی اگر موضوع سھميه بندی اوپک را نيز در نظ. نخواھد کرد

در چند . رسد نفت کشور بسيار مشکل بنظر می  ميليون بشکه در روز در شرايط فعلی صنعت4.1
ھای توليد نفت کشور، دچار تاخير و توقف بوده است در  ھای افزايش ظرفيت سال اخير پروژه

 در نظر گرفتن ميزان توليد بنابراين در سقف. حاليکه افت طبيعی ساالنه توليد نيز وجود داشته است
  . نيز غير محتاطانه است

در بودجه .  مسئله تشديد وابستگی بودجه به نفت است 1389اما يکی از مسائل مھم در بودجه 
بينی شده است که البته  ھا پيش  ميليارد تومان درآمد ناشی از حذف يارانه4000پيشنھادی دولت 

اما در ھر حال باال . ھا آن را به نصف تقليل خواھد داد انهاحتماال مجلس با توجه به اليحه حذف يار
 تورمی حاکم بر اقتصا کشور را تشديد - ھای انرژی بدون شک شرايط رکود ھای حامل  رفتن قيمت

خواھد نمود و از طرفی با توجه به حاکم بودن وضعيت ركودي در اقتصاد كشور، احتمال تحقق 
د و عمال بخش قابل توجھي از بودجه دولت نيز به فروش درآمدھاي مالياتي بسيار كم خواھد بو

ھاي انرژي وابستگي پيدا خواھد نمود و مجموعه اينھا به معناي وابستگي ھرچه بيشتر  داخلي حامل
به اين معنا که قبال دولت تنھا از صادرات نفت درآمد داشت اما اينک درآمد . اقتصاد به نفت است

شود و  ر داخل نيز به تدريج جايگزين درآمد مالياتی دولت میھای نفتی د فروش نفت و فرآورده
  . گردد وابستگی بودجه به نفت تشديد می

اميد است مجلس شورای اسالمی با درک شرايط واقعی اقتصاد جھان، بازار جھانی نفت و کشور، 
 نيز تری را تصويب نمايد و البته سازوکارھای نظارت بر اجرای دقيق آنرا بودجه اطمينان بخش

ھا متناسب با تامين درآمد و سبقت نگرفتن  مورد توجه قرار دھد و خصوصا بر نحوه تحقق ھزينه
ريزی اين  در گذشته سازمان مديريت و برنامه. ھا از درآمدھای تحقق يافته، نظارت داشته باشد ھزينه

کرد  ھا ابالغ میھا را به صورت تدريجی و متناسب با درآمد نمود و بودجه دستگاه امر را کنترل می
  .که در شرايط فقدان سازمان مذکور اين نگرانی بيشتر است

 بار کش ميادین تره نيم نگاھی به کارگران زحمت

  ع یزدانی

ميوه توسط شھرداری و سازمان ميادین ميوه و تره  ی  ھا مرکز فروش و عرضه در تھران بزرگ ده
 محصوالت باغی و سبزیجات ميوه و سبزی وجود دارد که با فروش ی  بار برای عرضه

بار عمدتا توسط کارگران جوانی  این مراکز فروش ميوه و تره. ھای خاص خود را دارند مشتری
آور  تا نان. اند شود که از اقصی نقاط بخصوص از مناطق کردنشين به تھران آمده اداره می
مرتبط باشند تا به کار این گروه از کارگران که ھر کدام حتما باید به کسی . شان باشند خانواده

گروھی از آنان با سازمان ميادین و زیر . کنند  گرفته شوند، به دو شيوه در این ميادین کار می
شان بيش از بقيه است و گروھی نيز توسط  نظر شھرداری ھستند که امنيت شغلی

 بر گروه اول عالوه. شوند  داران که طرف قرارداد شھرداری ھستند به کار گرفته می غرفه
امنيت شغلی نسبی از بيمه، اضافه کار و مزایای قانونی ھم برخوردارند اما گروه دوم نه 

. مند ھستند ھای مندرج در قانون کار بھره اند و نه از ھمين حداقل امنيت شغلی دارند نه بيمه



چون در ھر ساعتی از . داران باشند   ساعته در خدمت ميادین وغرفه24اما ھر دو گروه باید 
ھای حامل ميوه را  روز ممکن است ميوه و سبزی برسد و کارگران موظفند تا کاميون بانهش

باری، اتاقی به این کارگران  ھر ميدان تره ی  بنابراین در گوشه.ساعته24تخليه کنند یعنی کار 
باش  ای که دائما درحال آماده زندگی. کنند اختصاص دارد که به صورت جمعی در آن زندگی می

گرچه . ی بسيار آلوده ميادین است خليه بار کاميون ميوه و سبزی و یا نظافت محوطهبرای ت
شود   ميادین باز می8صبح ساعت . مشتریان فقط از ده ساعت کار کارگران این مراکز خبر دارند
شود وبعد از  بگيران محالتند پر می و تا ساعت یک بعد از ظھر مشتریانی که عمدتا از حقوق

 شب به انبوه مشتریانی که به دليل ارزانتر بودن قيمت این مراکز 8تا   3اعت ظھر نيز از س
. کنند رسانی می آیند، خدمت ھای خيابان به این مراکز می آور مغازه نسبت به قيمت سرسام

شود و این عالوه بر مشتریان،  ميوه و تره بار این مراکز با کيفيت نه چندان مرغوب ارائه می
داران برای فروش درھم  فشار غرفه. کند ز و ميادین را ھم دچار مشکل میکارگران این مراک

این ميادین که عمدتا  ی  ھای ویژه ميوه که ضایعات قابل توجھی دارد از یک سو و فشار مشتری
ھا حاوی  خواھند ضایعات را از نایلون آیند و می ھا می به دليل ارزان بودن قيمت به این ميدان

به ھمين . پذیر کرده است ای است که اکثر این کارگران را آسيب شار دو طرفهف. ميوه برگردانند
ھا را در رفتار کارگران این ميادین به  دليل ھم حاالتی از افسردگی ، پرخاشگری و دیگر ناراحتی

داران نارضایتی انبوه مشتریان، و  رضایت غرفه.شود مالحظه کرد تر می ویژه کارگران جوان
داران و خطر از دست دادن کار را در پی دارد و این چنين است  نارضایتی غرفهرضایت خریداران 

ھایی که  ھر ميدان بسته به تعداد غرفه. کند این کارگران سنگينی می ی  فشاری که بر شانه
زندگی .  کارگر دارد5 تا 3دارد ،تعداد کارگرانش متغير است وبه طور متوسط ھر غرفه بين 

ه ميادین با توجه به کمبود محل مناسب برای نظافت شخصی و ھای گوش جمعی در اتاق
ھای ناشی از انبوه ضایعات ميوه، فشار کار  ھا و قارچ ھای محيطی ناشی از باکتری آلودگی

بار، دوری از خانواده، فقدان امنيت شغلی، آینده  ی   ساعته برای تخليه24باش  سنگين و آماده
ھای جمعه که تنھا ساعات تعطيل در طول ھفته  ر بعد از ظھرکارگران این ميادین را د... مبھم و

دھد و  گاھی یکی ازکارگران آوای غریبی سر می. کند  ای دورھم جمع می است در گوشه
زند،سوز غربتی که حاصل سالھا درد و رنج  خواند و سوز غربت را فریاد می آوازی کردی می

واره شھرو دیار ميشوند تاخود و فر کارگرانی است که برای گذران زندگی بخور ونمير آ
سابقه، زورمند و زیر نظر سازمان ميوه  حداکثر دریافتی کارگران با زندانشان از گرسنگی نميرند 

ای صد ھزار   ھزار تومان در ماه است اما گروھی ھم ھستند که تنھا برای ھفته550بار  و تره
تان  که توجه ام  وگویی داشته  مختلف گفتبا برخی از این کارگران در مراکز. کنند تومان کار می

  . کنم را به آن جلب می
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  . سال36         -
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   نه         -
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  اھل کجایی؟.  سالم         -

  . کردستان        -
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   تو کردستان رفتی؟        -
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  . سنندج        -
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  . کنم می

   تو طرفای خودتون کار نيست؟         -
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  .اما حاال خيلی سخت شده. درآمدش خوب بود.... قاچاق، مشروب، چای و. کار

  ری؟ ات می  کی برای دیدن خانواده         -
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  88 اسفند 25

                                          شرکت ساسان  ادامه مشکالت کارگری در

شرکت نوشابه سازی ساسان برای اخراج کارگران ، خود را در وضعيت باصطالح بحرانی قرار 
 اخراج  ر را نف800اين شرکت بزرگ از ھزار کارگری را که در ان به کار مشغول بودند، . ميدھد
آژانس خبری کار (يکی از کارگران اين کارخانه بنام محمد رضا ستاری در گفتگوئی با ايلنا . نمود
در مورد اخراج کارگران وقتی به رئيس سازمان کار تھران مراجعه ميکنيم : "اظھار داشت) ايران

کند که دولت سرمايه اين مسئله ثابت مي". وی ميگويد اين کار اخراج نيست و پايان قرار داد است
. داری منافع کارفرمايان را دنبال مينمايد و عليه کارگران سياست ھای ضد انسانی را بکار ميگيرد

 ميليون تومان اعالم شده 10 تا 2قابل به ذکر است که سنوات کارگران اخراجی شرکت ساسان بين 
  که بگفته ستاری با اين مبلغ يکسال ھم نميتوان زندگی کرد

منصور اسانلو به بند زندانيان معتاد و مبتال به ايدز در زندان انتقال 
 رجايی شھر کرج 



 اسفندحاکی از انتقال منصور اسانلو، رئيس ھيئت مديره 25گزارش ھا از ايران در تاریخ 
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حومه، به بند شماره پنج زندان رجايی 

  . شھر کرج است
رش راديو فردا، در اين بند، زندانيان متادونی و مبتال به بيماری ھای ھپاتيت و ايدز به گزا

  . نگھداری می شوند
  . ھنوز دليل اين اقدام از سوی مسئوالن زندان رجايی شھر کرج اعالم نشده است

آقای اسانلو حدود يک ماه پيش به سلولی انفرادی در زندان رجايی شھر کرج منتقل شده بود 
ر پی اعتراض ھای گسترده اتحاديه ھای بين المللی کارگري، به بند شماره چھار اين که د

  . زندان بازگردانده شد
اين فعال کارگری که سال گذشته از زندان اوين به زندان رجايی شھر منتقل شد، در ماه ھای 

  . اخير چند بار از سوی برخی زندانيان عادی تھديد جانی شده است
 بازداشت و به اتھام اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام به ٨۶رماه سال منصور اسانلو تي

  .پنج سال زندان محکوم شد

بازجویان وزارت اطالعات عليرغم تامين قرار وثيقه فعال کودکان از 
  آزادی او ممانعت می کنند

خانم مریم ضياء از فعالين :  آمده است 88 اسفند 25 در تاریخ  ایرانازابه گزارشات رسيده بن
حقوق کودک عليرغم تامين قرار وثيقه و بازداشت سند منزل آنھا اما بازجویان وزارت 

  اطالعات از آزادی او ممانعت می کنند

زندان اوین به ھمسر او  209 روز بازداشت در بند مخوف 60نزدیک به دو ھفته پيش و پس از 
 ميليون تومانی می تواند 30آقای منصور حيات غيبی اطالع داده شده که با سپردن وثيقه 

آقای حيات غيبی سند منزل خود را که ارزش آن چند برابر بيش از مبلغ .ھمسرش را آزاد کند
ب نامه ای به وثيقه تعيين شده می باشد در بازداشت دادگاه انقالب قرار داد و دادگاه انقال

 شھرری داده 11آقای حيات غيبی مبنی بر بازداشت سند جھت ارائه به بازپرسی شعبه 
  . شد

 11آقای حيات غيبی نامه بازداشت سند منزل را به فردی بنام نو فرصتی رئيس شعبه 
بازپرسی شھر ری ارائه داد ولی این فرد با آوردن بھانه ھای واھی سعی دارد که خانم 

را در ایام عيد در بازداشت نگه دارد و از فرزندانش بدور باشد و اینگونه فشار مریم ضياء 
این در حالی است که عليزاده .روحی وعاطفی را بر خانواده و خانم ضياء را افزایش دھد

  .رئيس دادگاه شھر ری کار بازپرس نو فرصتی را غير قانونی می داند

 ھمسرش تاکنون بی نتيجه بوده و پيگيریھای مستمر آقای حيات غيبی برای آزادی
 به این خانواده گفته است که تحت فشار است که حکم آزادی 11نوفرصتی بازپرس شعبه 

 زندان 209این فشارھا از طرف بازجوی وزارت اطالعات در بند . خانم ضياء را نباید صادر کند
  . یداوین عليه بازپرس اعمال می شود تا از آزادی خانم ضياء ممانعت بعمل آ

 فرزند و از فعالين حقوق 2 ساله متاھل و دارای 40الزم به یادآوری است که خانم مریم ضياء 
 دی ماه با یورش مامورین وزارت اطالعات دستگير و به بند 10در تاریخ .کودک می باشد

 به بند زنان زندان اوین منتقل شد 209 ماه بازداشت در بند 2 منتقل شد و پس 209مخوف 
خانم ضياء چندین ھفته از داشتن . ار زندانيان عادی و خطرناک قرار داده شده استاو در کن

در این مدت فرزندان او در شرایط سخت .ھرگونه تماس با خانواده و فرزندانش محروم بودند
  .عاطفی بسر می بردند

   مریم ضياء از فعالين کودکان در بند زنان زندان اویناعتصاب غذای

مریم ضياء از فعالين :  آمده است 88 اسفند 26 در تاریخ  ایران،ازبنابه گزارشات رسيده 
 دادگاه انقالب برای طوالنی 28کودک در اعتراض به عدم آزادی و انتقال پرونده اش به شعبه 

امروز با اعالم کتبی به مسئولين زندان اوین دست کردن پروسه و ممانعت از آزادیش از ظھر 
  .به اعتصاب غذا زد

 اسفندماه پرونده خانم ضياء از فعالين کودک از دادگاه انقالب شھر ری به 26روز چھارشنبه 
در آنجا به آقای حيات غيبی گفته شد که ھمسرش .  دادگاه انقالب منتقل شد28شعبه 

http://hrdai.blogspot.com/2010/03/blog-post_1300.html
http://hrdai.blogspot.com/2010/03/blog-post_1300.html
http://hrdai.blogspot.com/2010/03/blog-post_2990.html


این در حالی است که سند منزل آنھا در . باقی بماندمی باید در زندان در انتظار محاکمه
 11ولی نو فرصتی بازپرس شعبه .  اسفند آزاد می شد18توقيف می باشد و او می بایست 

شھر ری با اعالم اینکه تحت فشار بازجویان وزارت اطالعات می باشد و اجازه آزادی او را 
  . ندارد از صدور حکم آزادی او خوداری کرد

 ضياء از فعالين کودک در اعتراض به عدم آزادیش که بدستور بازجویان وزارت خانم مریم
 دادگاه انقالب برای 28اطالعات صورت گرفته است و ھمچنين انتقال پرونده اش به شعبه 

 اسفند ماه با اعالم کتبی به 26طوالنی کردن پروسه آزادیش، از ظھر روز چھارشنبه 
ب غذا زد و اعالم کرد تا رسيدن به خواسته ھای خود مسئولين زندان اوین دست به اعتصا

خانواده خانم صياء مسئوليت ھر اتفاقی برای خانم مریم .به اعتصاب غذا ادامه خواھد داد 
  .ضياء به عھده بازجویان وزارت اطالعات و قوه قضائيه می داند

 می بردند تا این در حالی است که دو فرزند او بی صبرانه در انتظار آزادی مادرشان بسر
 ھفته فشار روحی و جنگ روانی 2شب عيد را در آغوش گرم مادر قرار گيرند ولی بعد از 

عليه این خانواده و در آستانه روز عيد موضوع محاکمه را پيش کشيدند تا خانم ضياء را از 
  .بودن در کنار کودکانش محروم کنند

ای شديد روحی قرار داده بود تا بازجوئی که خانم ضياء را در طی اين مدت تحت شکنجه ھ
اتھامات نسبت داده شده را بپذيرد و عليرغم توقيف سند منزل مانع آزادی او است فردی به نام 

ياسری می باشد او در شھر ری مستقر است و بازجوئی کسانی که در شھر ری دستگير می شوند 
  .را به عھده دارد

  ندیکای شرکتگفتگو با منصور حيات غيبی، عضو ھيئت رئيسه س

  بيژن برھمندی

ضياء ھنوز  عليرغم ارائه ھمه مدارک به دادگاه، ھمسرم مریم: "منصور حيات غيبی 
رعایت قانون در  او به نشانه اعتراض نسبت به عدم توجه وعدم. بالتکليف و در زندان است 

 " .قبال آزادی اش از دیروز ظھر دست به اعتصاب غذا زده است

زندان منصور  فدراسيون جھانی حمل و نقل با انتشار بيانيه ای به شرایط مخاطره آميز
نا عادالنه  اسانلو رئيس ھيئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اعتراض کرده و رفتار

منتقل کردن  این بيانيه. حکوم کرده استمسئوالن جمھوری اسالمی عليه این زندانی را م
مورد اعتراض قرار داده  منصور اسانلو به بند زندانيان مبتال به بيماری ھای ھپاتيت و ایدز را

 .است

باره وضعيت  در مصاحبه با منصور حيات غيبی عضو ھيئت مدیره سندیکای شرکت واحد، در
می برد  ی که در زندان به سررھبر این سندیکا و نيز موقعيت دردناک ھمسر حيات غيب

  . گفتگوئی کرده ایم که می شنوید

   را ابالغ كرد 89وزير كار بخشنامه مزد 

روز 3به دنبال تصويب مصوبه حداقل مزد شوراي عالي كار در :  اسفند نوشت 25 در تاریخ ايلنا
 ١٣٨٩پيش، سرانجام عبدالرضا شيخ االسالمی وزیر کار و امور اجتماعی بخشنامه مزد سال 

  . مصوبه شورای عالی کار را برای اجرا ابالغ کرد
 مصوب شورای عالی کار که ١٣٨٩به گزارش ايلنا، متن کامل ابالغيه بخشنامه مزد سال 

  : امروز صبح توسط وزارت كار و امور اجتماعي منتشرشد؛ به شرح به شرح ذیل است
در جلسه مورخ ) یان و کارگراندولت، کارفرما(شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه 

 41، در اجرای ماده 1389، پس از بحث و بررسی راجع به تعيين حداقل مزد سال 22/12/88
قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق ھر چه بيشتر ميزان درآمد آنان با سطح 

 و شرایط اقتصادی معيشت و ھم چنين با توجه به مقتضيات بنگاھھای توليدی و کارفرمایان
  . جامعه موارد زیر را به اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد

 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کليه کارگران مشمول قانون کار 1389 از اول سال -1
. تعيين می گردد) یکصد و یک ھزار ریال(  ریال 101000مبلغ ) اعم از قرارداد دائم یا موقت(

(  درصد مزد ثابت یا مزد مبنا 7 سایر سطوح مزدی نيز روزانه 1389 ھمچنين از اول سال

http://www.persian.rfi.fr/auteur/????-???????


 1388 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 7011باضافه روزانه )  قانون کار36موضوع ماده 
  . افزایش می یابد

با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرحھای طبقه بندی مشاغل : تبصره
 101000اجتماعی و نيز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه مصوب وزارت کار و امور 

  . کمتر شود) یکصد و یک ھزار ریال(ریال 
 دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین 1389 به کارگرانی که در سال -2

پرداخت ) واتسن( ریال نيز به عنوان پایه 2000پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ 
  . خواھد شد

 پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح ھای طبقه بندی -1تبصره 
مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با 

توجه به دستورالعمل و جدول اعالمی توسط دفتر نظارت بر نظام ھای جبران خدمت و 
  . گيری از بيکاری صورت می گيردپيش

، ميزان مقرر در این بند 1388 به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال -2تبصره 
  . تعلق خواھد گرفت) یا تبصره یک آن حسب مورد( 
 شورایعالی کار و در جھت افزایش رضایتمندی کارگران و 21/7/87 بر اساس مصوبه مورخ -3

ور تثبيت و تسری تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای کارفرمایان و به منظ
 کمک ھزینه اقالم مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاھی و انگيزه ای موضوع 1389سال 

 ریال 200000ماھانه مبلغ ) اعم از متاھل یا مجرد(  قانون کار بابت ھر کارگر 36 ماده 3تبصره 
  . نان پرداخت گردداز سوی کارفرمایان به آ

 در 2 و تبصره یک بند 1 ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند -4
کارگاھھایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نيز در مورد کارگران کارمزدی و 

ھم چنين چگونگی ارتقای طبقه شغلی به موجب دستورالعمل ھای دفتر نظارت بر نظام 
  . ران خدمت و پيشگيری از بيکاری خواھد بودھای جب

 مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطيالت تابستانی -5
  .  به طور موقت در کارگاھھا اشتغال می یابند نخواھد شد1389در سال 

یا با بھره وری و  واحدھای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه ھر چه بيشتر مزد و مزا-6
توليد و ایجاد انگيزه بيشتر در بين کارکنان خود، عالوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت 
به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقت نامه ھای کارگاھی و پيمان ھای دسته جمعی و 

  . پس از تایيد وزارت کار و امور اجتماعی اقدام نمایند
  : رای مصوبه شورای عالی کار درباره کارگران کارمزدی دائم و موقتدستورالعمل نحوه اج

 وزیر محترم کار و امور اجتماعی 23/12/88 مورخ 131535 بخشنامه شماره 4در اجرای بند 
 شورایعالی کار بدینوسيله نحوه اجرای بخشنامه مذکور را در 22/12/88موضوع مصوبه مورخ 

  : یدمورد کارگران کارمزدی اعالم می نما
  :  بخشنامه1 درصد افزایش بند 7 نحوه اعمال -1

در مورد کليه کارگران ) 88به نسبت آخرین کارمزد در سال  ( 89نرخ ھای کارمزدی در سال 
در صورتيکه کارگران .  درصد افزایش می یابند7به ماخذ ) اعم از موقت یا دائم( کارمزدی 

  .  درصد افزایش یابد7این بخش نيز بایستی باشند ) عالوه بر کارمزد( دارای بخش ثابت مزد 
چنانچپه نرخ یا مالک ھای کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به : تبصره

صورت درصد از قسمت ثابت مزد تعيين شده باشند در این صورت تنھا بخش ثابت مزد 
مالک ھای کارمزدی نيز به زیرا با این عمل نرخ یا . (  درصد افزایش خواھد گردید7مشمول 

  ) دليل تبعيت از قسمت مذکور خود به خود دستخوش افزایش خواھد شد
  :  بخشنامه1 چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند -2

 7011 روزانه 89 درصد بر روی قسمت ثابت مزد، قسمت مذکور در سال 7عالوه بر افزایش 
رتيکه کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال ریال دیگر نيز افزایش خواھد یافت و در صو

 ریال در اجرای مصوبه شورایعالی کار به صورت ثابت در مورد آنان برقرار خواھد 7011 روزانه 89
  . گردید
 101000در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغير مزد کمتر از : تبصره

 ریال خواھد 101000رداخت آن به کارگران کارمزد ھمان ریال در روز گردد مالک محاسبه و پ
  . بود

  :  اعطای مزد سنوات-3
عالوه بر افزایش کارمزد، کارگران کارمزدی نيز بر حسب آنکه مشمول طرح طبقه بندی 

مشاغل باشند یا خير، حسب مورد و مطابق دستورالعمل ھای ذیربط از پایه سنواتی موضوع 
 وزیر کار و امور اجتماعی برخوردار خواھند 23/12/88 مورخ 131535 بخشنامه شماره 2بند 
  . شد

  پايان پيام



عضو سابق شورای عالی کار بنام اصغر برشان در گفتگویی با 
 :، اظھار داشت)خبرگزاری کار ایران" (ایلنا"

 ، کارگران سطوح 89صرفه نظر از پائين بودن حداقل مزد سال «: به گزارش ایلنا امده است 
به گفته این فعال ..... ی مزدی نيز در سال آینده با مشکل مالی مواجه خواھند شدباالی

 ریال بعنوان شاخص محاسبه سایر سطوح مزدی حتی با 711کارگری شورای تعيين مبلغ 
به گفته عضو پيشين شورای عالی کار حداقل مزد جدید .  در صدی ھمحوانی ندارد11تورم 

.  ھدفمند کردن یارانه ھا قرار است از این سال آغاز شوددر حالی تعيين شده استکه قانون
کارشناسان اقتصادی تورم ناشی از ھدفمند کردن یارانه ھا را به تنھایی : برشان یادآور شد

   » . در صد پيش بينی کرده اند37

  فروشگاه؛ 20دراعتراض به فروش

  جمشيد  تجمع صنفي فروشندگان شركت كفش پخش

مسوول انجمن اسالمي كاركنان شركت :  آمده است 88 اسفند 25ریخ  در تاايلنابه نوشته 
از تجمع كاركنان اين شركت درمقابل دفتر مركزي درميدان ھفتم ) كفش بال(پخش جمشيد 
  . تير تھران خبر داد

 160وگو با خبرنگارايلنا با بيان اينكه شركت پخش جمشيد حدود  مھرعلي طالبي درگفت
اما   فروشگاه داشت300اين واحد در گذشته حدود : رد،افزودفروشگاه در سراسركشور دا

 20تابند و درصدد فروش   فروشگاه را ھم برنمي160امروز برخي مديران ھمين تعداد 
  . فروشگاه ھستند

: كرد جمشيد درحال مذاكره با مديريت است خاطرنشان كاركنان پخش وي با بيان اينكه نماينده
كه چرا  كفش است مشخص نيست ھاي كارفروشگاه سفند اوجھاي بھمن و ا در حالي كه ماه

توجه ھستند و ارزشي براي  مديران پخش جمشيد به معيشت و خانواده فروشندگان خود بي
  . آنان قائل نيستند

از مديرعامل : كرد و اظھار داشت طالبي شركت پخش جمشيد را وابسته به بانك ملي عنوان
كشور بشتابد و عدالت را دراين   فروشندگان واقشارضعيف استدعا داريم كه به كمك بانك ملي

  . شركت برقراركند
  پايان پيام

   تالش برای پرونده سازی جديد عليه منصور اسالو
  

از چند روز قبل از چھارشنبه :  آمده است 88 اسفند 26بنابه گزارشات رسيده ازايران در تاریخ 
 زندان گوھردشت 4اير زندانيان بند سوری تھديدات و فشارھا عليه زندانيا سياسی و س

 و شکنجه 5بصورت جنون آميزی شدت يافت که منجر به انتقال آقای منصور اسالو به بند 
  .  زندانی بی دفاع شده است7وحشيانه 

  
 اسفند ماه بطور غير مترقبه و ناگھانی آقای منصور اسالو رئيس ھيئت مديره 23روز يکشنبه 

احد تھران و حومه توسط حفاظت و اطالعات زندان فراخوانده سنديکای شرکت اتوبوس رانی و
پس از مراجعه او را به اتھام واھی که قصد برگزاری مراسم چھارشنبه سوری را دارد به . شد

 منتقل می کنند ولی بدليل پر بودن سلولھای انفرادی اين بند او را به 5سلولھای انفرادی بند 
روف به بند متادون منتقل می کنند و در کنار زندانيان  زندان گوھردشت کرج مع5بند عمومی 

زندانيان سياسی . که اعتياد شديد دارند و مبتال به بيماريھای واگير دار ھستند قرار می دھند
 از باند ھای مافيايی زندان می 5وکيل بند،بند . در اين بند از ھيچ امنيتی برخوردار نيستند

او بدستور علی محمدی و .يزيکی زندانيان شھرت داردباشد و در پخش موادر مخدر و حذف ف
کرمانی وفرجی عمل می کند اين فرد خودفروخته ھر دستوری که به وی داده می شود را به 

از روز گذشته ھمچنين به آقای منصور اسالو اعالم شده است که او از حاال . اجرا در می آورد
ور اسالو در معرض خطر جدی می باشد و جان آقای منص.  باقی خواھد ماند5به بعد در بند 

  . باعث نگرانی شديد ساير زندانيان سياسی شده است
  

 5از طرفی ديگر برای پرونده سازی عليه آقای اسالو روز يکشنبه ھمزمان با انتقال او به بند 
 را به حفاظت و اطالعات احظار کردند و برای مدت طوالنی 4 بند 12چھار تن از زندانيان سالن 

از آنھا خواسته شده که . نھا را با باتون ھای برقی تحت شکنجه ھای وحشيانه قرار دادندآ
عليه آقای اسالو اعتراف کنند که برای اجرای مراسم چھارشنبه سوری پتوھا را قرار بود به 

زندانيان بی دفاع که بدن آنھا در اثر شکنجه دچار کبودی شديد بود حاضر به .آتش بکشند



  . ت دروغين نشدندچنين اعترافا
  

 زندانی بی دفاع ديگر که از جمله آنھا آقای 3 اسفند ماه 24در تالشی ديگر روز دوشنبه 
آنھا را ھم برای مدت طوالنی . شھرياری بود به حفاظت زندان گوھردشت کرج احضار شدند 
شده  زندانی خواسته 3از اين . تحت شکنجه ھای غير انسانی با باتونھای برقی قرار دادند 

بود اعتراف کنند که قصد ھمکاری با آقای اسالو برای برگزاری مراسم چھارشنبه سوری را 
  . داشتند

  
 زندانی بی دفاع توسط کرمانی و فرجی رئيس و معاون حفاظت و اطالعات زندان 7شکنجه 

کرمانی و فرجی از شکنجه گران قصی القلبی ھستند که . گوھردشت کرج صورت گرفته است
  .  در اثر شکنجه ھای غير انسانی آنھا چند زندانی جان خود را از دست داده اندتا به حال

  
زندانيان سياسی شب گذشته مراسم چھارشنبه سوری را عليرغم تھديدات و فشار ھای 

  . مختلف در بندھای مختلف برگزار کردند
  

را در ھمچنين شب گذاشته تعداد زيادی از مردم و جوانان کرج مراسم چھارشنبه سوری 
اين مراسم به حدی گسترده بود که صدای ترقه ھا . مقابل زندان گوھردشت کرج برگزار کردند

اين اولين باری است که مردم در . و نور فشفشه ھا توسط زندانيان شنيده و ديده می شد
. مقابل زندان مخوف گوھردشت تجمع می کنند و مراسم گسترده ای را برگزار می کنند

  . انان باعث وحشت زندانبانان شده بودحرکت مردم و جو
  

 که محل نگھداری 5فعالن مدافع حقوق کارگران از ایران خبر انتقال منصور اسالو به بند 
زندانيان معتاد و مبتال به بيماريھای واگيردار و قرار دادن او در بندی که وکيل بند او يکی از افراد 

رای گشودن پرونده جديد عليه او را محکوم بندھای مافيای و خطرناک است و ھمچنين تالش ب
می کند و از کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد،سازمانھای جھانی کار و ساير 

ن فعال کارگری سنديکاھای کارگری جھان خواستار اقدامات عملی و فوری برای نجات جان اي
  . شناخته شده است

   ناچيز است89حداقل مزد 

:  آمده است 88 اسفند 26اريخ ت کارگران شرکت واحد وحومه در به نوشته سايت سنديکای 
ھاي واقعي زندگي حداقل  كارگري، شوراي عالي كار بدون توجه به ھزينه اعتقاد يك فعال به

   .دستمزدكارگران را تعيين كرد
 رقم 89در سال : وگو با ايلنا افزود كارگران شركت واحد درگفت سعيدترابيان از اعضاي سنديكاي

به گفته ترابيان با حداقل مزد . كارگران نيست  ھزار تومان به ھيچ وجه پاسخگوي نيازھاي303
  .،كارگران در سال جديد بيش از ھر زمان ديگري طعم فقرو نداري راخواھند چشيد تعيين شده

 برابر رشد مزد 2اين فعال كارگري باد يادآوري اينكه تورم ناشي از افزايش دستمزدھا حداقل 
 37ھا  كرده است كه با ھدفمند كردن يارانه بيني كارگروه تحول اقتصادي پيش: كرد تصريحاست، 

 89ھاي سال  شود و اين درحالي است كه شوراي عالي كار دستمزد درصد به نرخ تورم اضافه مي
   . درصد افزايش داده است15را تنھا 

د بيش از ھر زمان ديگري طعم فقرو ،كارگران در سال جدي به گفته ترابيان با حداقل مزد تعيين شده
   .نداري راخواھند چشيد

 به تبعات تورمي نيز توجه 89شوراي عالي كار بايددر مصوبه مزد سال : گفت كارگري اين فعال
 كرد مي

 درصد پيش بينى شده 37تورم ناشى از ھدفمند كردن يارانه ھا 
 است 

صرفه  ،  عضو سابق شوراى عالى كاربه اعتقاد :  آمده است 88 اسفند 27درايلنا به نوشته 
، كارگران سطوح بااليى مزدى نيز در سال آينده با 89نظر از پايين بودن حداقل مزد سال 
  . مشكل مالى مواجه خواھند شد

به دليل پايين بودن مبلغى كه براى محاسبه : وگو با خبرنگار ايلنا،گفت اصغربرشان درگفت
حتى براى كارگران پردرآمد نيز سال مواجه با   89ال ساير سطوح مزدى درنظر گرفته است، س

  . مشكل مالى است



 لایر به عنوان شاخص محاسبه ساير سطوح 711به گفته اين فعال كارگرى شوراى تعيين مبلغ 
  .  درصدى ھمخوانى ندارد11مزدى حتى با تورم 

 كه قانون به گفته عضو پيشين شوراى عالى كار حداقل مزد جديد درحالى تعيين شده است
  . ھدفمند كردن يارانه ھا قرار است از اين سال آغاز شود

 37كارشناسان اقتصادى تورم ناشى از ھدفمند كردن يارانه ھا را به تنھايى: برشان يادآور شد
  . اند درصد پيش بينى كرده

ند رو بود براين اساس اگر تا امسال فقط كارگران حداقل بگير با مشكالت مالى روبه: وى افزود
 . ، كارگران پر درآمد نيز فقر و ندارى را تجربه خواھند كرد89براى سال 

  ھای فاسد در بازار تھران ميوه

 تن ١٠وزارت بازرگانی ايران اجازه ورود حدود  : آمده است 88 اسفند 27 درمردمکبه نوشته 
  . ھا ذخيره شده بود، به ميدان تره بار داد پرتقال فاسد شده ،را که در سردخانه

  
رضا ايلخاني، عضو ھيات مديره اتحاديه بارفروشان تھران با تاييد اين خبر به خبرگزاری  علي

جای تعجب است كه چگونه مسووالن بازرسی و استاندارد، سالمت اين حجم «: گفت» ايلنا«
  » .اند از مركبات را تاييد كرده

  
ن سازمان تعزيرات عبور كرده وی افزود که اين حجم از مركبات از فيلتر استاندارد و مسووال

  . اند است امابا اين حال مجوز ورود به بازار را دريافت كرده
  

از اين «: ھای گنديده و فاسد از روز گذشته به ميدان خبر داد و گفت وی ھمچنين از ورود سيب
  » .ھای فاسد فيلمبرداری شده است تا امكان تكذيب آن وجود نداشته باشد سيب

  
 شده  ھای ذخيره م شده بود که قرار است وزارت بازرگانی برای ايام نوروز ميوهپيش از اين اعال

کيفيتی اين  در اختيار ميادين تره بار قرار دھد اما در ھمين حال خبرھای منتشر شده از بي
ھايی که با وجود نداشتن کيفيت مناسب مورد استقبال مردم  محصوالت حکايت داشت؛ ميوه

  . قرار گرفت
  

ھای پر تقاضا برای تامين نياز بازار شب  سال اخير وزارت بازرگانی به ذخيره سازی ميوهدر چند 
تر از  کيفيت ھا حاکی از آن است که اين ميوه ھا ھر سال بي عيد اقدام کرده است، اما گزارش

  . شود ھای پيش مي سال
  

  رويه قيمت ميوه  افزايش بي
  

نحوی كه  ارھای تھران روند رو به رشد داشته به، قيمت ميوه در باز٨٧در روزھای پايانی سال 
ھزار   تا حدود دو۵٠٠ھای سطح شھر به ھزار و  فروشي نرخ برخی انواع سيب و پرتقال در ميوه

  . تومان ھم رسيد
  

ھا در  آخرين آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی ھم حکايت از افزايش قيمت ھمه انواع ميوه
ھا گرانترين ميوه توت فرنگی و پس از آن انار است که نوع ممتاز  وهبازار را دارد، اما در ميان مي

 تومان و حتی بيشتر به ٣٠٠ تومان و سه ھزار و ۵٠٠ھا به ترتيب شش ھزار و  اين ميوه
  . شود مشتری فروخته مي

  
افرادی که بخواھند انگور را در سبد پذيرايی شب عيد خود بگنجانند بايد نوع ممتاز اين ميوه را 

تر اين ميوه در بازار  کيفيت  تومان خريداری کنند البته انواع بي۴٠٠قيمتی در حدود يک ھزار و با 
  . شود  تومان ھم عرضه مي١٠٠ تا يک ھزار و ۶۵٠با قيمتی بين 

  
ھای گران قيمت اين روزھا است که فروشندگان، انواع اين ميوه را  گالبی نيز يکی ديگر از ميوه
  . فروشند  تومان به مشتريان مي۵٠٠ تا سه ھزار و ٨٠٠ين بسته به نوع کيفيت آن ب

  
 ٢٠٠ تا ھزار تومان و خيار با قيمت ۴۵٠ تومان، نارنگی با نرخ ٢٠ تا يک ھزار و ٧٠٠موز با قيمت 

بھره  ھايی ھستند که از افزايش نرخ در بازار شب عيد ايران بي  تومان، از ديگر ميوه۶۵٠تا 
  .نماندند

 ساله، دوم دبستان 13ه، نديم: من کودک کارم



آنچه در زير می خوانيد گزيده ای است : آمده است 88 اسغند 27 در آزادیبه نوشته 
ازمجموعه ای که کودکان کارگر نوشته اند، در کالس ھايی که چند سال است روزھای جمعه 

اين مجموعه را علی . در چند مرکز غيردولتی برای آموزش اين کودکان تشکيل می شود
تی خياط ، نويسنده و فعال حقوق کودکان ،در چند مجلد با عنوان ھای برج غار،غارتار و صداق

 برای -  ايرانی و افغانی - اين کودکان . ترس غار گردآورده و انتشارات ناھيد چاپ کرده است
گذران زندگی خود و خانواده شان مجبورند کار کنند و از ھمين رو از رفتن به مدرسه و درس و 

تنھا از طريق شرکت در اين کالس ھا در روزھای جمعه و تعطيل توانسته اند . حرومندتحصيل م
نوشته ھايشان . سواد خواندن و نوشتن بياموزند و برخی از آنان چند کالسی به مدرسه بروند

با ھمه کوتاھی و نارسايی ھای اماليی و نوشتاری آينه تمام نمای زندگی پر از رنج و مشقت 
  . نی ھا ، خواست ھا و آرزوھای آنان است، ترس ھا ،نگرا

  
  ساله، دوم دبستان 13نديمه، 

  
  يک روز خوب 

  
شب ھا تا ساعت يک .  گونی زدم خودم به تنھايی200.  گونی می زدم15/11/84من در سال

وقتی که گونی ھا را زديم ھمه تمام شدند، پول ھا . االن ھم می زنيم. شب گونی می زنيم
من می . تند به من که تا ساعت يک شب گونی می زدم پولی ندادندرا مادرم و پدرم گرف

قبل ازاينکه گونی بزنيم به پدرم گفتم که برای من مانتو . خواستم با پول گونی ھا مانتو بخرم
اگر پول داشتم خانه را عوض می کردم و يک فرش می . گفت دلت خوشه پولم کجا بود. بخر

يک روز ھمين .  احساس کردم که اصال مرا دوست نداردوقتی که پدرم اين حرف را زد. خريدم
گفتم دوم . جور نشسته بودم که پدرم گفت عزيزم فکر می کنی امروز چه روزی است

يک کادو ھم گرفته .گفت تولدت مبارک. گفتم نه. پدرم گفت چيزی به نظرت نمی رسد.خرداد
مان ديگر رويش گذاشته بود و بود، اگر گفتيد چه؟ با پول ھايی که گونی زده بود سه ھزار تو

 احساس خوبی داشتم.يک مانتو برايم خريده بود

  خيابان ھای پرترافيک و مغازه ھای خلوت :اسفند28
آقا، بازارتان چطور ..اند روى شھر انگار امسال خاك مرده ريخته: گزارشی از خريدھای نوروزی*

پرسي، بازارمان چطور  ميھا دو برابر شده  كني، خانم قيمت بازارمان؟ شوخى مي! است؟
 ! است؟

  !عقب افتادگي دائمي دستمزد از نرخ تورم

   کاظم فرج الھي

KazemF 34@ Gmail.com   

 88 اسفند 28به نوشته سایت سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه در تاریخ 
وح سالي که گذشت ، براي کارگران يکسره به نگراني ھايي گذشت که شايد ر: آمده است 

در اوج رکود اقتصادي ، . در کشور تا کنون به خود نديده بود» کار و کارگر«رنجيده خاطر 
مشکالت پي در پي کارخانجات ، احتمال بيکاري، پرداخت نشدن مناسب و به موقع دستمزد ، 

طبقه کارگر به عنوان مظلومترين حلقه  ھجوم واردات و در پي آن شکستن کمر توليد ، 
درد نان، تعطيلي يا پرداخت نشدن دستمزد . بود ا مشکالت عديده اي مواجه اقتصادي کشور ب

و اعتصاب و تجمع  کارگران ايران فراھم آورد  نگراني ھاي زيادي را براي  و اخراج  ، تعديل نيرو 
   .و حق طلبي در سکوت ادامه داشت 

ق واقعي اين تعريف در اين نوشته ھر چند کوتاه به بررسي تعريف دستمزد مطابق قانون و حقو
  .در اقتصاد مي پردازيم

 قانون کار وجوه نقد يا غيرنقدي يا مجموع آنھا که در مقابل انجام کار 35بر اساس تعريف ماده 
اعالميه جھاني حقوق بشر درباره کار و . به کارگر پرداخت مي شود دستمزد ناميده مي شود

ق دارد کار کند، کار خود را آزادانه ھر شخصي ح« : 1 بند 23ماده : دستمزد چنين مي گويد
برگزيند و شرايط منصفانه و رضايت بخشي را براي کار خواستار باشد و در برابر بيکاري حمايت 

  »شود



حق دارد مزد منصفانه و رضايت  ھر کس که کار مي کند «:  ھمين ماده آمده است3و در بند 
ق حيثيت و کرامت انساني تأمين کند و بخشي دريافت دارد که زندگي او و خانواده اش را مواف

  ».در صورت لزوم با ديگر وسايل حمايت اجتماعي کامل شود

چند رويکرد ) تعيين قيمت نيروي کار(براي پرداختن به مساله دستمزد و چگونگي تعيين آن 
   :وجود دارد

اين مبنا اين روش بر .  در رويکرد اول دستمزد بخشي از ارزش اضافه ناشي از کار کارگر است-
اي ¬ارزش اضافه) توليد کاال يا ارائه خدمات(استوار است که کارگر در مدت زمان انجام کارش 

توليد مي کند؛ اين ارزش اضافه چيزي نيست جز حاصل تفريق قيمت فروش کاالي توليد شده 
. رفرماقيمت تمام شده ھمان کاال يا خدمات براي صاحبکار يا کا و  يا خدمات ارائه شده در بازار 

ارزش مواد اوليه : واضح است که قيمت تمام شده شامل پارامترھاي متعددي است از جمله
آالت و اجاره بھاي ساختمان يا استھالک محل انجام ¬به کار رفته ، ھزينه استھالک ماشين

، ارزش انرژي مصرف شده ، ھزينه ھاي حمل و نقل و انبار داري، )استھالک سرمايه ثابت( کار 
ي ¬، آنچه حاصل از اين تفريق باقي مي ماند نتيجه...ي مديريتي و بازاريابي ، ماليات و ھزينه 

است؛ ارزش اضافه ناشي از کارگر است و بايد به " ارزش اضافه"کار ، ارزش به وجود آمده يا 
ھمواره اختالف و تضاد اساسي بر سر نحوه تقسيم . گونه اي بين او و کارفرما تقسيم شود

اما در دنياي مدرن و کارھاي با پروسه ي پيچيده و بزرگ ارزش ھمه . ضافي استاين ارزش ا
در جامعه کارھا و . کارھا و خدمات را نمي توان به سادگي با اين روش محاسبه و تفکيک کرد

خدماتي وجود دارد که محصول آن ھا به سادگي قابل عرضه و فروش در بازار نبوده و ارزش 
خدماتي از قبيل انتقال و محو يا دفع زباله ھا و خدماتي ديگر از . تگذاري بر آنھا ساده نيس

ھمچنين در توليدات صنعتي و پيشرفته که گروه ھاي انساني بزرگي درگير توليد . اين گونه
اجتماعي يک يا چند کاالھا و يا عرضه خدمات معيني ھستند محاسبه ارزش کار ھر يک از 

ھر چند که (يق و با اين روش، کار بسيار مشکلي استافراد دخيل در امر توليد به طور دق
  )ي توليد شده در اثر کار کارگر در تمام اين موارد صادق است"ارزش اضافه"قانون 

اگر دستمزد ھميشه و فقط با اين روش و رويکرد محاسبه و در نظر گرفته شود ممکن است  
وده اي در ظاھر آنھا قابل ديدن براي انجام کارھايي که مورد نيازجامعه ھستند ولي ارزش افز

  .نيست ھيچ گاه داوطلبي پيدا نشود

يعني ارزش نيروي کار و مزد کارگر براساس عرضه وتقاضا در .  رويکرد ديگر عرضه وتقاضا است-
با اين رويکرد ھنگام بروز بحران ھاي اقتصادي و افزايش بيکاران ھرچه . بازار کار تعيين مي شود

در اين رويکرد نقش و قيمت .کارو ميزان دستمزد در بازار کاسته مي شودبيشتر از ارزش نيروي 
  .در نظر گرفته مي شود) يا ھيچ(نيروي انساني و منافع کل جامعه کمتر 

 در رويکرد سوم که بيشتر در سيستم ھاي حکومتي مردمي و جامعه گرا ديده مي شود مزد -
فظ و ارتقاي نيروي کار، سالمت و نشاط کارگران بر مبناي در نظر گرفتن منافع کل جامعه، ح

براساس اين رويکرد در . شأن و کرامت انساني افراد تعيين مي گردد  جامعه و سر انجام حفظ 
ھنگام تعيين دستمزد عالوه بر ارزش افزوده ناشي از کار کارگر و حصول ميزان قابل قبولي از 

ات مختلف و ايجاد انگيزه براي روي بازدھي نيروي کار، به نياز جامعه به انواع کارھا و خدم
آوردن به اين گونه مشاغل ميزان تجربه ، تخصص و تحصيالت الزم براي انجام ھر کار معين و 
ھمچنين برطرف شدن تا حد قبول و استاندارد نياز اشخاص و تأمين ھزينه زندگي نيروي کار 

درست به ھمين دليل . دنيز توجه کافي اعمال مي گرد) کارگران و مزد حقوق ديگران(جامعه
تورم در  ضرورت و اھميت پيدا مي کند و از آنجا که " تعيين حداقل مزد کارگران"است که بحث 

جوامع سرمايه داري پيشرفته عموماً با شدت و ضعف و در جوامع پيراموني و خصوصاً ايران 
ه ساله و در اسفند در ايران ھم(ھمواره به ميزان و با نرخ بااليي وجود دارد ھر از چند گاھي 

  .ضرورت بازنگري و افزايش مبلغ حداقل مزد کارگران و حقوق ديگران پديدار مي گردد) ماه

 تا به امروز ھمواره در قانون کار ماده اي به توضيح 57در ايران از سال ھاي قبل از انقالب بھمن 
   .روش تعيين حداقل دستمزد کارگران اختصاص يافته است

حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمي : "  قانون کار فعلي آمده است41 ماده 2در تبصره 
و روحي کارگران و ويژگي ھاي کار محول شده را مورد توجه قرار دھد بايد به اندازه اي باشد تا 

  ".زندگي يک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعالم مي گردد را تأمين کند



حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمي که از طرف : " وانيم ھمين ماده مي خ1در تبصره 
شوراي : " و در متن ھمين ماده مي خوانيم"بانک مرکزي اعالم مي شود تعيين مي گردد

  ".کند عالي کار موظف است ھمه ساله ميزان حداقل دستمزد کارگران را تعيين و اعالم 

   :در اين جا چند اشکال اساسي وجود دارد

نھادي که مستقل نيست و به دليل . جع تعيين نرخ تورم بانک مرکزي اعالم مي شود مر-1
اينکه مسئوالن آن توسط دولت تعيين و سياست ھاي آن براساس مالحظات دولت تدوين مي 

شود بارھا و بارھا ديده شده که آمارھا و ھمچنين نرخ تورمي که اين بانک اعالم مي کند با 
 براي 1387اين بانک در اسفند ماه .  ھاي معني داري پيدا مي کندواقعيت ھاي موجود تفاوت

ًدر طول يک ھفته دو آمار کامال متفاوت اعالم کرد؛ يک بار نرخ 88تعيين حداقل دستمزد سال 
درصدارائه مي کند که ھر دو غير دقيق و دور از 20درصد و مرتبه دوم ھمين نرخ را 25تورم را 

 لحاظ در بر گرفتن برخي اقالم و خارج يا کم اثر کردن برخي ديگر از اضافه بر اين به. واقعيت بود
کاالھا شيوه ي استخراج آمار، محاسبه و استنتاج نرخ تورم توسط اين بانک ، به گونه اي 

ًاست که با نرخ تورمي که عمال شامل حال بخش بزرگي از جمعيت کشور از جمله کارگران با 
ميشه نرخ تورم اعالم شده توسط اين بانک پايين تر از آن سر کار دارند متفاوت است و ھ

در نتيجه مبلغي که . ًتورمي است که عمال شامل بخش جمعيتي گفته شده در باال مي شود
ھمه ساله با استناد به اين نرخ تورمي براي حداقل مزد کارگران تعيين مي بشود بسيار کمتر 

ي پذيرفته جھاني است و متأسفانه عقب از نرخ واقعي و مورد نياز بر اساس استانداردھا
افتادگي ميزان افزايش حداقل مزد از نرخ تورم واقعي ھمه ساله و به شکل تصاعد افزايش پيدا 

   .مي کند

 شوراي عالي کار که امر تعيين حداقل مزد و به تبع آن افزايش ساير سطوح مزدي را به -2
سه (، نمايندگان کارفرمايان ) سه نفر(نمايندگان دولت : عھده دارد مرکب از سه گروه است

حتي اگر بپذيريم که . و در رأس اين شورا وزير کار قرار دارد) سه نفر(و نمايندگان کارگران ) نفر
گروه نمايندگي کارگران در اين شورا واقعا نماينده و منتخب کارگران ھستند باز ھم ترکيب اين 

ل اثبات است که گروه نمايندگي کارگران در اين ًالبته کامال قاب(شورا به شدت نامتعادل است 
زيرا تا به امروز در ايران . شورا نماينده و منتخب تشکل ھاي واقعاً مستقل و کارگري نيستند

تشکلي که واقعا مستقل و کارگري بوده، مطابق موازين بين المللي تشکيل شده،مورد تأييد 
دولت و وزارت کار ايران به رسميت سازمان بين المللي کار باشد و در عين حال توسط 

  ).شناخته شده باشد وجود ندارد

 نماينده کارفرمايي قرار دارد ، زيرا دولت خود 6در اين شورا عمال سه نماينده کارگري در مقابل 
تعداد کارگران شاغل در واحدھايي که وابسته به دولت ھستند و يا : يک کارفرماي بزرگ است
 مي شوند؛بخش بزرگ و قابل توجھي از کل کارگران را تشکيل مي توسط مديران دولتي اداره

. وزن اقتصادي و مالي نيز بخش با اھميت و قابل توجھي ھستند اين واحدھا به لحاظ . دھند
در شوراي عالي کار و در جلسه ھاي تعيين حداقل مزد بارھا ديده شده که گروه نمايندگان 

ايندگان کارفرمايان با افزايش بيشتر دستمزدھا مخالف دولت بسيار بيشتر و شديدتر از گروه نم
   .بوده اند

 و پس از شروع جنگ به دليل شرايط جنگي و مصلحت ھاي دوران 1359به ھر حال از سال 
 حداقل مزد و ساير سطوح دستمزدي کارگران 1368تا سال ) به رغم مسئوالن آن زمان(جنگ 

تفاق مي افتاد که تورم زمان جنگ افسار افزايش بسيار ناچيزي داشت و اين در حالي ا
 سال 19و پس از تصويب قانون کار فعلي نتيجه ي دست کم   1369از سال . گسيخته بود

فعاليت و تصميم گيري شوراي عالي کار در مورد مزد و حداقل دستمزد کارگران چنين است که 
ن خط بقا با رقم و ھمچني) خط فقر مطلق و خط فقر نسبي(مي بينيم امروز رقم خط فقر 

يعني به گواھي آمار و .  درصدي دارند50 تا 300تعيين شده براي مزد کارگران فاصله ھاي 
ارقام، در جلسات مکرر اين شورا مبالغ تعيين شده براي تعيين مزد کارگران و حقوق ديگران به 

  قانون کار جمھوري41ميزان فاحش و درد آوري ميثاق جھاني حقوق بشر و حتي ماده 
  .اسالمي ايران را ھم نقض مي کنند

تبعات پايين بودن دستمزد کارگران و حقوق ديگران : در پايان ذکر دو نکته نيز الزم است ؛ يک
بسيار گسترده است، فارغ از اينکه وقتي قدرت خريد بخش عظيمي از جمعيت کشور پايين 

ل خواھد داشت، در نگه داشته شود چه تأثير مخربي بر چرخه ي اقتصاد کشور و گردش پو
حوزه تأمين اجتماعي به طور عام و عرصه فعاليت و ارائه خدمات سازمان تأمين اجتماعي نيز 

زماني که ميزان حقوق و دستمزدھا تا اين حد پايين . به طور خاص اثر باز دارنده و منفي دارد
در نتيجه  . افتباشد بالتبع ميزان درآمد و دارايي سازمان تأمين اجتماعي نيز کاھش خواھد ي



اتحاديه ھا و سنديکاھاي ( کارگران که به دليل نداشتن تشکل ھاي مستقل و واقعي کارگري 
از يک سو از سوي ديگر به دليل اشکال در اساسنامه سازمان تأمين ) مستقل و سراسري 

 اجتماعي از اعمال نظارت کارگري بر کارکرد و دخالت در مديريت و راھبرد سازماني که اساسا
و در نتيجه کاھش توان  به دليل کاھش واقعي . با سرمايه خودشان بنا شده محروم ھستند

مالي سازمان تأمين اجتماعي نيز ميزان ارائه خدمات و سرويس بسيار کمتري را ھم دريافت 
 سال گذشته و مقايسه 10 و 20نگاھي به ليست داروھاي مشمول بيمه در مثال . مي کنند

   . زمان کنوني بخش کوچکي از حقيقت را نمايان مي سازدآن با ھمين ليست در

نکته دوم اين که در جوامع سرمايه داري مساله دستمزد و فروش نيرو کار به دليل 
اما در چار . اشتياق در کسب حداکثر سود ھمواره مورد مناقشه و بحث انگيز بوده است

حراني کنوني و يافتن شيوه چوب مناسبات و وضعيت موجود در ايران راه گريز از وضعيت ب
اي مناسب تر براي حل مساله دستمزد اين است که به کارگران امکان و فرصت ايجاد 

داده شود؛ ) سنديکاھا و اتحاديه ھاي کارگري(تشکل ھاي مستقل و سراسري خودشان 
ھاي کارگري به کمک گروه کارشناسان اقتصادي و ¬نمايندگان منتخب کارگران در تشکل

در مذاکره با نمايندگان کارفرمايان و با نظارت ھيات منصفه   ورد اعتماد کارگران اجتماعي م
اي متشکل از قضات، حقوق دانان و اقتصاددانان مستقل ، کارآمد و مورد قبول طرفين به 
  .شکل بھتر و عادالنه تري مي توانند در مورد دستمزد و حداقل دستمزد به توافق برسند

 اسفندماه شھر در تكاپوى خريدھاى نوروزى است، ماھى قرمز سفره ھر سال ھفته آخر: ايلنا
روھاست، كودكانى كه براى خريد يك لباس خاص يا يك رنگ  سين چراغ ايست پياده ھفت

كنند،  زنند و گاھى براى پذيرفته شدن حرفشان گريه مي خاص با پدر و مادرھاشان چانه مي
ات  كاري خورى و مثل توپ فوتبال پاس تنه ميآورد، بس كه در ھر يك قدم  ات را درمي خنده
كنى اما آنقدر  خواھى را انتخاب مي گيرد؛ آنچه مي روھا، بدنت درد مي ھا در پياده كنند پياده مي

امسال در . اما اين قصه ساليان پيش بود..... ترسى  مغازه شلوغ است كه از داخل رفتن مي
: گويد دار در بازار تجريش مي صدا، يك مغازه يگردى مردم حضور دارند اما ب ھا كه مي خيابان

  » .اند روى شھر انگار امسال خاك مرده ريخته«
ھا و  به گزارش خبرنگار ايلنا، در حالى كه از اواسط بھمن شھردارى اعالم كرد ازدحام خيابان

ھاى ھر ساله قبل از عيد است كه، امسال كمى  ھا شلوغي ناپذيربزرگراه ھاى پايان ترافيك
ھاى گذشته كاھش داشته  دارھا معتقدند، خريد مردم نسبت به سال دتر آغاز شد،اما مغازهزو

  . است
ھاى سر به فلك  ام، كه قيمت شھر نرفته ھاى شمال براى تھيه اين گزارش سراغ مغازه

شان مغزم را منفجر كند، ھمين گوشه و كنار شھر، نزديك خودتان، شايد در مغازه سر  كشيده
كردند،  روى مي ھا گدايان پياده روھايى كه امسال دوشادوش پياده م، در پيادهتان بود كوچه

گذارد، مدير يك توليدى مانتوى دو  گدايانى كه غصه خوردن برايشان ناِيى براى خريد كردن نمي
! ھا نه آقايان بايد به چيزى احتياج داشته باشند تا آن را بخرند اما خانم«: گويد طبقه مي

ھا روحيه ندارند، انگار ھمه با ھم  روحيه خوبى داشته باشند، امسال خانمھا بايد  خانم
گردند حتى  زنند بازمي شوند، يك دور مي اند وارد مغازه به اين بزرگى مي افسردگى گرفته

شان اين است كه يك چيزى  ھا را ببينند انگار فقط وظيفه كنند كه جنس سرشان را بلند نمي
  » .شدبخرند، مھم نيست كه چى با

ھا آرامشم را   مانده است، صداى بوق ماشين1389روم، يك ھفته به نوروز  روھا راه مي در پياده
ھا چيزى  دانم فروش اين فال فروشانى را كه نمي بينم يا دست شكند، دوباره گدايان را مي مي

ك اش در حسرت ورزيدن به ويترين ي بينم كه قناري شود؛ كودكى را مي جز غذاى روزشان مي
شوم، مرد ميانسالى مدير مغازه  داخل مغازه مي.... كند اش مي فروشى ھمراھي لباس بچه

خواھد  نمي« :گويد دھد كه تا زير طبقه بااليى پر است، مي ھا را نشانم مي است، قفسه
ايم ھنوز فروش  ھايى كه ما از بھمن آورده سئوال كني، فقط كافى است اينجا را ببيني، جنس

يشه اين وقت سال دنبال پر كردن دوباره مغازه بوديم اما حاال مغازه خالى نرفته است، ھم
توانى چند دقيقه اينجا منتظر باشى ببينى  مي«:گويد مي» .مان نشده، چه رسد به انبارھاي

 ھزار تومان از من خريد كرده امسال آمده 200كه وضع بازار در چه حال است، پدرى كه پارسال 
آورند خريد، مبادا كودك چيزى بپسندد كه  ھا كودكانشان را با خود نمي ادهيك پيراھن برده، خانو

آقا، يك شلوار دخترانه « شكند مادرى حرف مرد را مي» . توان خريدش را نداشته باشد خانواده
خواھر من، «:دھد كند و به آن مادر پاسخ مي مرد به من نگاه مي» خواھم، تا ده ھزار تومان مي

روم سر چھارراه  از مغازه بيرون مي»  تومان500 ھزار و 10 يه بلوز دارم ام فقط من شرمنده
سرپرست كمك كنيد، سال را  به كودكان بي«: زند مردى پشت يك صندوق ايستاده و فرياد مي

  » .سرپرست بھار كنيد براى كودكان بي
ك كنم، نه به توانم به آن مادر شرمگين كم ام از اين ھمه ناچيزي، آنقدر كه نه مي كالفه شده

تا «: گويد دارى مي سرپرست، مغازه فروش و نه به آن ھمه كودك بي اين ھمه گدا و دست
دارھا   ھمين چند ماه پيش به مدت چندين سال، اينجا چند گداى ثابت داشت كه ھمه مغازه

ور زده از اينكه چط آيد، يك خريدار و ما خجالت شناختندشان، امروز اما دو گدا به مغازه مي مي



  » .توان به ھمه اين گداھا كمك كرد مي
گران شدن اجناس از يك طرف، پول نداشتن مردن از طرف ديگر سبب شده چيزى «:گويد او مي

تا پرسنل 5كنند، پارسال من اينجا  از بازار باقى نماند، دير يا زود ھمه كسبه ور شكست مي
 تومان حقوق 250بوريم ماھى تا ھم زيادى ھستند، از طرف ديگر مج2ام امسال ھمين  داشته

بدھيم، طبيعى است كه وقتى مشترى نست پول ھم نيست، پس نيروھايمان را كمتر 
  » .داريم حقوق دھيم مي ھايى كه نگه كنيم تا بتوانيم به آن مي

شوند و يك مشكل  ھا بيكار مي با اين وضع تا چند وقت ديگر ھمه فروشنده«:دھد او ادامه مي
  » .شود افه ميھا اض به ديگر مشكل

مان را  سين سين كھن ما ھم رحم نكرده، از يك عطار سراغ ھفت كسادى بازار به ھفت
، نگاھى به »آنھايى كه به ما ربط دارد، مثل سماق و سنجد، فرقى نكرده «:گويد گيرم، مي مي

زند و  چشمكى مي! فرقى نكرده؟َ: پرسم كند، با تعجب مي ھايش مي بندي بسته
ھا كمتر شده، يعنى ما سال گذشته ھم يك بسته  ھا فرقى نكرده، اما وزن قيمت «:گويد مي

 150، امسال ھر بسته   گرم بود250 پيش ھر بسته   تومان، اما سال500فروختيم  سماق را مي
خواھد كه سينى از  نقدر سماق مي كند، او آ اين براى مشترى فرقى نمي» گرم است

دھم و زمان را نيز با ھر قدم از دست  ا را ادامه ميھ گز كردن خيابان. سينش كم نشود ھفت
  !! توانم بخرم، چند دانه ؟  تومان چند گرم سماق مي500دھم، تا چند سال ديگر به ازاى  مي

كند، اين ھم سوژه خوبى است، آقا، بازارتان چطور  ھا افكارم را پاره مي فروش فرياد ميوه
پرسي، بازارمان چطور  ھا دو برابر شده مي كني، خانم قيمت بازارمان؟ شوخى مي« !است؟
كنم در اين چند ساعت اين جمله را از چند نفر  ھا دو برابر شده، فكر مي قيمت» !است؟
شود،  ھا گران مي جنس«:دھد ام، از چند خريدار، از چند فروشنده، مرد ادامه مي شنيده

تنھا پنج درصد مردم روند،  كنند و مي آيند و قيمت مي فحشش براى ماست، مردم فقط مي
اين انگور پارسال « دھد دانه درشتى را نشانم مي انگورسياه «ھا را دارند توان خريد اين ميوه

امسال شده ھشت ھزار و پانصد تومان، پارسال در اين وقت  كيلويى ھزار و پانصد تومان بود،
يلو ھم در روز  ك30فروختم امسال  سال روزى صد ـ صد و پنجاه كيلو از ھمين انگور را مي

سال گذشته پرتقال «:گويد كشم از سر درماندگي، فروشنده مي آھى مي» رود فروش نمي
 2500 تومان بود، امسال 1700 تومان است، نارنگى 1250 تومان بود، امسال 700كيلويى 

 تومان است، آيا درآمد مردم ھم دو 1350 تومان بود، امسال 650تومان است، ليموشيرين 
كنم اين يك  درآمد من دو برابر نشده بود، فكر مي! سئوال خوبى بود، نه» !است؟برابر شده 

پرسم  بار اوضاع فرق كند، از خودم مي فروشي، غيردولتى است، شايد در بازار ميوه و تره ميوه
ھا  كنم به گذشته  فكر مي يعنى امكان دارد، اين گرانى به نيازھاى اوليه ما ھم رسيده باشد،

شديم و ھنوز  سين جمع مي ويل سال ھمه با لباس نو دور سفره ھفتكه ھنگام تح
آمد و ھمراه مادر از  ھاى تحويل سال تلويزيون تمام نشده بود، زنگ در به صدا درمي برنامه
كرديم، فكر كردم نكند روزى برسد كه پولى نداشته باشيم براى خريد  ھا پذيرايى مي  مھمان

مان را به روى عزيزانمان   ترس اينكه شرمگين شويم در خانهميوه و شيرينى و عيدى دادن و از
  . باز نكنيم

ھا تغييرى نكرده يا مثال اگر  اند كه قيمت ھا متفق شوم، فروشنده بار مي وارد بازار ميوه و تره
 1500 تومان شده است 1800 تومان، پرتقال كيلويى 2200 تومان شده 1900سيب كيلويى 

ھا تغييرى نكرده اما بازارشان  كنند، كه گرچه قيمت ظر پافشارى ميتومان، اما ھمه بر اين ن
ھا خوب  با اين كه قيمت «:گويد ترينشان مي كند، مسن كساد است و كسى از آنھا خريد نمي

او . دانم، البد پول ندارند خرند را من نمي خرند، اينكه مردم چرا نمي ھست اما مردم نمي
  » .آوريم را ھم درنميگويد امسال حتى ھزينه اجازه  مي

دانى چرا مردم  واقعا نمي«:گويد كرد، به مرد مسن مي ھايمان را پيگيرى مي خانمى كه حرف
كنم خيلى چيزعيانى است، پول دست مردم نيست، ھنوز حتى  كنند؟ فكر مي خريد نمي

 ھاى بگيران را ھم ندارند، االن ھم اگر به مردم پول دھند، آنقدر ھزينه ھاى حقوق عيدي
گويد، به گوشه يك  او راست مي» ماند شان زياد است، كه ديگر چيزى نمي مايحتاج اوليه

ھا  ھا از تمام شنيده ھا و ھم ھمه آدم برم تا سر و صداى ماشين اتوبوس شھرى پناه مي
خورد،  شنوم در حول ھمين موضوع سوق مي اى را كه مي جدايم كند، اما ھر كلمه يا جمله

ھايشان را بدھند، ناگھان بايد در يك ھفته  ول ندارند، كه ھزينه روزمرگيآخر سال است مردم پ
ھاى مادربزرگ را  به اندازه يك سالشان خرج كنند، فكر كردن به اينھا حتى طعم شيرين عيدي

وشش  گيرد، به بيست  ھزار تومان مستمرى مي300كند، مادربزرگى كه ماھى  تلخ مي
اش براى پذيرايى از فرزندانش، چيزى از حقوق برايش تا  نهاش، چقدر عيدى بدھد كه با ھزي نوه

  . پايان ماه بماند، اگر براى ھزينه نوروز پولى قرض نكرده باشد، يا وامى نگرفته باشد
  

 تارا بنياد : گزارش

  كارگران در گرداب 
  دستمزد، روايت تكراري يك رنج است 



 تومان مبلغي بود كه اعضاي 48 ھزارو 303:  آمده است 88 اسفند 29به نوشته ایلنا در تاریخ 
 اسفند، بارعايت نھايت سخاوتمندي و 21شوراي عالي كار به باور خود در جلسه عصر روز 

  .  تعيين كردند89ودلبازي به عنوان حداقل مزد سال  دست
توان جوابگوي   ھزار تومان مي303 افزايش يافت؟ آيا ھرماه با   عادالنه89اما، آيا مزد سال 

رو كسي به دليل افزايش  ھاي يك خانواده چھار نفره بود؟ آيا باز ھم در سال پيش هھزين
  شود؟  دستمزد اخراج مي

ھاي  دانند باوجود آنكه افزايش دستمزدھاي آنھا از افزايش ھزينه ھاست كه كارگران مي سال
ل از كار اخراج اي از آنھا در آغاز و يا پايان ھر سا واقعي زندگي كمتر است اما بايد ھميشه عده

شوند تا كارفرمايان در ادراه كارگاه دچار مشكل نشوند، درست مانند وضع يك ھواپيما يا يك 
ريزند، كارگر را ھم از  كشتي طوفان زده كه در آن براي فرار از سرنگوني بار اضافي را بيرون مي

  . كنند تا مشكلي پيش نيايد كارخانه و يا كارگاه محل كارش اخراج مي
درصد 15 حداقل مزد 89 درصدي، براي سال 11اند با وجود تورم  ي شوراي عالي كار گفتهاعضا

ھاي اعضاي شوراي عالي كار اين ادعا پيداست كه افزايش  الي گفته زيادتر شده است؛ از البه
  .  عادالنه و سخاوتمندانه بوده است89حداقل دستمزدھاي كارگران در سال 

شود كه به   درحالي مطرح مي89د تعيين شده براي سال ادعاي منصفانه بودن حداقل مز
 37ھا نرخ تورم  مندكردن يارانه اعتقاد فعاالن كارگري در سالي كه تنھا با اجراي قانون ھدف

تواند پاسخگوي افزايش   درصدي مزد به ھيچ وجه نمي15يابد؛ رشد  درصد افزايش مي
  . ھاي زندگي طبقه مزد بگير باشد ھزينه

دانند و به  ھا شريك مي شان، خود را در درآمد كارگاه  واسطه عرصه نيروي انسانيكارگران به
ھمين دليل معتقدند كه بايد در ازاي انجام كار براي كارفرما، مزدي بگيرند كه جوابگوي 

ھرچند قانونگذار در راستاي تامين خواسته كارگران، در قانون . ھاي واقعي زندگي باشد ھزينه
لي كار تكليف كرده است تا در تعيين مزد كارگران به سبد ھزينه كاالھاي كار به شوراي عا

 دھه اخير به 2مصرفي كارگري نيز توجه كند اما به اعتقاد كارگران شوراي عالي كار حداقل در 
سبد ھزينه كاالھاي مصرفي كارگري توجھي نداشته است و ھمواره حداقل مزد را تنھا بر 

  . ن كرده استاساس آمار بانك مركزي تعيي
 سازمان ملل متحد را پذيرفت و جنگ ھشت ساله 598سال پيش ايران سرانجام قطعنامه 20

است؛ كارگران ديگر سنگر و جبھه را در  اين كشور با عراق پايان يافت و اوضاع تغيير كرده
ران ھا حضور دارند؛ از آغاز دو ھا و كارخانه اند و ديگر فقط در كارگاه مناطق جنگي ترك كرده

ايم اما سھم كارگران از اين  گذرد؛ به نوآوري و شكوفايي رسيده سازندگي سالھاست كه مي
  . است ھا ھنوز تامين حداقلي معاش در پناه امنيت متزلزل شغلي تغييرو تحول

قانون فعلي كار كه ھرزمان با پايان يافتن جنگ در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب و براي 
 به استخدام قردادي و پيماني كارگران 70ھاي نخستين دھه  شد در سالاجرا به دولت ابالغ 

ھاي   اين قانون كه معافيت كارگاه181ھاي كار رسميت داد و درادامه با اجراي ماده  در محيط
ھاي حقوق كار منجر شد،  خانوادگي، قاليبافي و كوچك زير پنج و ده نفره از شمول حمايت

  .  دست دادندكارگران امنيت شغلي خود را از
اما به باور فعاالن كارگري، زير سوال رفتن امنيت شغلي تنھا مشكل كارگران نيست؛ سطح 

درآمدي كارگران نيز به اندازه ثبات شغلي زير سوال رفته است براين اساس اگر وضع اقتصادي 
 ھاي پس از جنگ از زمان جنگ بھتر نشده باشد؛ بھتر نيز نشده است؛ طبق كارگران در سال

ھاي  گاه مزد كارگران برمبناي ھزينه كارگر چون از زمان پايان جنگ تاكنون ھيچ ادعاي خانه
 برابر حداقل مزد كنوني 2كم به كارگران بايد معادل  واقعي زندگي افزايش نيافته است، دست

  . پرداخت شود
 محاسبه  كاالھاي شاخص كارگري، تنھا مبناي ھزينه تا پيش از تصويب قانون كار فعلي، سبد

 نرخ تورم 68حداقل دستمزدھا در شوراي عالي كار بود؛ پس از تغيير قانون كار در سال 
اعالمي از سوي بانك مركزي نيز به عنوان مبناي ديگر تعيين حداقل مزد قرار گرفت اما چون 

قانونگذار در مورد چگونگي محاسبه تورم سكوت كرده بود در نتيجه از زمان اجراي قانون كنوني 
كار تا كنون شواري عالي كار فقط بر مبناي آمار بانك مركزي حداقل مزد كارگران را محاسبه 

  . است كرده
ھا   عزم دولت براي به اجرا درآوردن اليحه ھدفمند كردن يارانه89از آنجايي كه در سال 

ن است؛ كارگران انتظار داشتند كه شوراي عالي كار حداقل براي اين سال در جلسه تعيي جدي
 كاالھاي شاخص كارگري نيز توجه كند؛ اما  ھزينه مزد خود در كنار نرخ تورم بانك مركزي به سبد

شود در نھايت نگذاشت كه اين خواسته كارگران با نظر موافق  آنچه كه بحران مالي ناميده مي
  . تصويب شود) به عنوان بزرگترين كارفرماي كشور(نمايندگان كافرمايي بخش خصوصي و دولت 

ھاي وارداتي، باال بودن ماليات  بازبودن مرزھاي كشور به روي كاالھاي قاچاق، پايين بودن تعرفه
ھمه و ھمه در گذر زمان دست به دست ھم داده و ... تعيين شده براي توليدكنندگان داخلي و

اند؛ علت ھرچه باشد اين كارگران ھستند  بستر تردد خودروي اقتصاد كشور را سنگالخي كرده
  . ھاي اين خودرو در معرض سايش و فرسايش قراردارند در نقش چرخكه 

 درصد تعيين شده است با اين ھمه 10 تا 7سھم نيروي كار ايران در ھزينه تمام شده توليد 
نيروي كار ايران تاكنون بابت وضع نامناسب اقتصادي كشور؛ بيشترين ھزينه را پس داده است؛ 



  . اند واني است كه كارگران ايراني پرداخت كردهبيكاري و پايين بودن دستمزدھا تا
ھايي شد  ھاي گذشته به منظور افزايش دستمزد كارگران در شوراي عالي كار توافق درسال

 در ھمايش ملي كار توافق شد تا به منظور 82كه اجراي آنھا نيمه كاره رھا شد، در سال 
سال سر  ( 58ر مبناي مزد سال  سال حداقل مزد كارگران ب4پركردن شكاف مزدي، در فاصله 

افزايش يابد، اين طرح ھرچند در سال اول اجرا حداقل )  مزدبگيران به سرشدن درآمد و ھزينه
 ھزارو پانصد تومان افزايش داد اما ادامه اجراي آن با 106 را تا مبلغ 83مزد كارگران در سال 

  . ماندھا در مجلس ھفتم براي ھميشه متوقف  تصويب قانون تثبيت قيمت
دوگانه شدن مزد و تجديد نظر در مصوبه حداقل مزد شوراي عالي كار از ديگر اتفاقاتي است 

ھاي اخير به ويژه سال گذشته در جريان تعيين حداقل مزد كارگران رخ داد و كارگران  كه در سال
ا اقداماتي كه به ھيچ عنوان نتوانست فاصله ميان آمدھاي كارگران ب. آن را به ياد دارند

  ھاي زندگي را كم كند  ھزينه
ھاي زندگي بازھم برمبناي  و نھايتا امسال كه حداقل مزد كارگران براي سال آزادسازي ھزينه

درست مانند يك داستان تكراري دنباله دار ھرسال تنور . تورم اعالمي بانك مركزي تعيين شد
الن كارگري در مورد مزد كارگران در ماه ھاي پاياني با اظھار نظرھاي رنگ به رنگ فعا

دانند كه نتيجه نھايي  شود اما ھمه مي ھايي كه بايد به كارگران پرداخت شود گرم مي حداقل
  . چيزي متفاوت و دلسرد كننده است

 را با نھايت سخاوتمندي در 89ھرچند سرانجام شوراي عالي كار تكليف حداقل مزد سال 
ھاي مطرح  ي پاسخ دادن به پرسشجلسه عصر روز شنبه خود مشخص كرد؛ اما ھنوز برا

  . شده زود است
 روز بايد پشت سر ھم بگذرد تا بتوان در مورد عادالنه بودن مبلغي كه قرار است در سال 365

 روز سپري شود تا بتوان تعداد ھمه كساني 365آينده مبناي تعيين دستمزدھا قرار گيرد؛ بايد 
  . شوند را شمرد بيكار ميرا كه به دليل افزايش دستمزدھا در طول يك سال 

  گزارش از پانيد فاضليان 
  پایان پيام

  ھا  ھاي شالق بر كودكان فقير با ھدفمند شدن يارانه تشديد ضربه
چنان خاصيت قلع و قمعي خود را بر روي كودكان فقير  ھا با كسي تعارف ندارد، آن ھدفمندي يارانه

ھا  فمند شدن به ميان نيايد بلكه حذف يارانهو در معرض آسيب نشان خواھد داد تا ديگر نامي از ھد
  . جاي آن را بگيرد

 نيز به 88ھا به گوش رسيد و در سال  ھايي پيرامون ھدفمند كردن يارانه زمزمه87نيمه دوم سال 
رساني را  ھاي خبرگزاري و اطالع ھا و سايت تدريج صفحات سياسي، اقتصادي و اجتماعي روزنامه

  . به خود اختصاص داد
ھا و يا ھمان سياست حذف يارانه از روي كاالھاي اساسي اغلب  ھدفمند كردن يارانهبحث 

رساني كرده و گوشزدھايي را  نظران را به تكاپو انداخت تا پيرامون آن اطالع كارشناسان و صاحب
  . به مجريان آن ارايه دھند

ھاي مجلس نيز   نمايندهپذير جامعه سر و كار داشته و حتي ھاي آسيب ھايي كه با گروه اغلب انجمن
ھا، دچار چه معضالتي  پذير جامعه بودند كه در اثر ھدفمند كردن يارانه نگران قشر فقير و آسيب

  . شوند مي
 شنوايي براي بيان زنگ خطرھا بودند ھمچنان نگران  اكثر كارشناسان منتقد كه به دنبال گوش

ھا ھستند، اگرچه اين  د كردن يارانهاجراي اين طرح بوده و چشم انتظار اثرات حاصله از ھدفمن
  . ھا را گوشزد كرده بودند ھا و اثرات سوء اين طرح بيني نظران طي سنوات گذشته تمام پيش صاحب

  پيامدي كه براي كودكان انديشيده نشد 
ھايي از اجرا شدن  جاويد سبحاني عضو ھيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان با اعالم نگراني

مطابق با يك ماده از كنوانسيون جھاني حمايت از : ھا اعالم كرده بود  كردن يارانهطرح ھدفمند
گذاري مد نظر قرار گيرد اما با وجود آنكه  حقوق كودكان، منافع عالي كودك بايد در ھر سياست

آورد، متاسفانه در  ھا يك تغيير اقتصادي شديد در كالن كشور به وجود مي اليحه ھدفمند كردن يارانه
  . ورد حقوق كودكان در اين اليحه تدابيري انديشيده نشده استم

ھا مانند عملكرد  او با بيان اينكه متاسفانه اين نگراني وجود دارد كه اجراي طرح ھدفمند كردن يارانه
و نتيجه برنامه تعديل اقتصادي كه بيشترين آسيب را متوجه زنان و كودكان كرده شود اضافه كرده 

ھاي جھاني و به اعتقاد تمام اقتصاددانان، شكل نادرست اجرايي كردن اين چنين  ربهمطابق با تج: بود
ھا قرار  ديده را در معرض انواع شديدتري از آسيب ھاي آسيب ھاي حمايتي، بخشي از گروه برنامه
  . توان به زنان و كودكان فقير اشاره كرد دھد كه از جمله مي مي

ي زيادي از اجراي نادرست اين طرح و احتمال كاھش تامين ھا اين فعال حوزه كودكان كه نگراني



با زياد شدن : خدمت رفاھي كودكان را طي مصاحبه با خبرنگار ايلنا مطرح كرده بود ادامه داده بود
شان  ھا نسبت به پرداختن به كودكان، نيازھا، مسايل تربيتي و بھداشتي ھاي خانوار، خانواده ھزينه

شود چرا كه توانايي  ھايي را كه براي رفاه كودكان الزم است تامين نمي هغافل شده و بخشي از ھزين
  . رسد ھا براي حمايت چند درصدي از كودكان نيز به كمترين درصد ممكن مي خانواده

كنيم  وقتي مكرر اعالم مي: عضو ھيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان خاطر نشان كرده بود
ھاي كالن كشور وجود ندارد، اين اطمينان نيز حاصل  ريزي  برنامهكه مالحظات مربوط به كودك در

ھا نيز براي كودكان تدابيري نشده و حتي پيامد اجراي آن براي  شده كه در اليحه ھدفمند كردن يارانه
  . كودكان نيز سنجيده نشده است

  شوك خطرناك بر روي كودكان فقير 
ھاي با درآمد پايين  اند، افزايش فقر خانواده ان دادهنظران نسبت به آن واكنش شديد نش آنچه كه صاحب

ھا براي كار در كودكان است به طوري كه سبحاني  و در نتيجه اعمال اجبار از سوي اين خانواده
با : عضو ھيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان طي سنوات گذشته به خبرنگار ايلنا تاكيد كرد

ھاي ناشناخته و فقير در جامعه، تعداد  ارد آمدن شوك به دھكھا و و اجراي ھدفمند كردن يارانه
  . شود كودكان كار و خيابان زياد مي

با اين طرح : او با پرداختن به ابعاد ديگري از پيامدھاي احتمالي طرح فوق پرداخته و تصريح كرده
ييرات ندارند، تغييرات اجتماعي و اقتصادي در طبقات پايين جامعه كه مقاومت الزم را براي اين تغ

ھاي  چنان شديد است كه بر روي دھك شود؛ اين شوك آن ايجاد كرده و شوك مضاعفي به آنھا وارد مي
  . فقير و پايين جامعه كه مھارت الزم براي مقابله با اين تغيير و تورم را ندارند بسيار خطرناك است

ھاي گوناگوني كه در  ي سياستاين عضو ھيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودك با اشاره به اجرا
ھاي  در دھه قبل و در دوران جنگ، با سياست ھاي گذشته در كشور اعمال شده گفته بود،   سال

ھا با درآمد پايين بوديم كه در  ھا شاھد افزايش زاد و ولد در خانواده حمايتي اعمال شده بر خانواده
ھا دچار تورم شديد و مشكالت معيشتي  مهاي برنا ادامه با شروع جنگ و تغييرات صد و ھشتاد درجه

ھا به كار بر سر  شديم كه حتي با فشار آمدن اين بار مضاعف، كودكان نيز با آمدن به خيابان
  . ھا مشغول شدند چھارراه

ھاي ھفت ـ ھشت نفري زندگي  سبحاني يادآور شده بود كه با تشديد كار كودكاني كه در خانواده
 كه اگر پيامدھاي طرح  شوند به طوري  اجتماعي ديگر نيز دچار ميھاي كنند به انواع آسيب مي

بيني نشود، يك نقص ساختاري در زندگي كودكان ھمانند تبعات  ھا بررسي و پيش ھدفمند كردن يارانه
  . شود ھاي گذشته ايجاد مي حاصل از اجراي طرح مشابه در دھه

   حوادث ناگواري در كمين كودكان و خانواده ھاي فقير است
اي را در ميان كارشناسان و حتي برخي از  ھاي گسترده ھا كه نگراني قانون ھدفمند كردن يارانه

 كه 88مسئوالن به دنبال داشته، به دنبال ھمراه شدن آن با خط فقرھاي اعالمي در نيمه دوم سال 
  . ھا شد  ھزار تومان برآورد شده باعث به وجود آمدن موج ديگري از نگراني900 يا 700

مديرعامل سابق انجمن حمايت از حقوق كودكان كه ھمواره ھشدارھاي جدي نسبت به پيامدھاي 
با توجه به آنكه : ھا و تاثير آن بر روي كودكان فقير داشته اعالم كرده بود اجراي ھدفمند كردن يارانه

ر ھاي جبراني مربوطه را د ھاي اجتماعي داشته و سياست دولت در سنوات گذشته كمتر دغدغه
رسد كه به واسطه خط فقراعالم شده در  ھاي اجرا شده مد نظر قرار نداده، به نظر مي برنامه
  . اتفاقاتي در انتظار كودكان باشد كه چندان به نفع آنھا نيست ھا، ھاي شھري و ساير خانواده خانواده

 پيشنھادي و اجرايي ھاي ھا بلكه در ساير طرح او با اعالم اينكه نه تنھا در طرح ھدفمند كردن يارانه
 به طور حتم اجراي  :بيني نشده است اضافه كرده  دولت، ساز و كارھاي حمايتي براي كودكان پيش

شود به طوري كه شرايط  اين طرح به كاھش امكانات توانمندسازي و حمايتي از كودكان منجر مي
  . شود كودكان فقير و در معرض آسيب از شرايط فعلي بدتر مي

م اين فعال حقوق كودكان در حال حاضر مطابق با برآوردھاي صورت گرفته حدود بر اساس اعال
 ميليون نفر زير خط فقر ھستند كه از اين تعداد، چھار ميليون كودك در زير خط فقر مطلق به 14

  خواني  كه آمار به نوعي با آمار كودكان خارج از چرخه تحصيل نيز ھم برند به طوري سر مي
  .  ميليون كودك از چرخه تحصيل خارج ھستند5/3، بيش از 85ا سرشماري سال داشته و مطابق ب

  تشديد سوء استفاده از كودكان 
ھاي كيفي دانسته و در  ھاي وارده به كودكان را نه تنھا از نظر كمي بلكه توام با شاخص يزداني آسيب

ھاي گذشته رشد داشته  ر سالاگرچه تعداد كودكان كار و خيابان د: وگو با ايلنا تصريح كرده بود گفت
اي و حضور  در عين حال با اجراي اين طرح به طور جدي شاھد مھجور ماندن كودكان مدرسه

ھا آمده و در  فروشي و يا ساير كارھاي ديگر به خيابان كودكان كار در خيابان ھستيم كه براي دست



  . شود  روي آنھا نيز تشديد مياستفاده از كودكان، فساد و اعتياد بر كنار اين معضالت وضعيت سوء
مديرعامل سابق انجمن حمايت از حقوق كودكان به فقرغذايي و بھداشتي كودكان نيز در راستاي 

به عنوان نمونه در صورتي : ھا و خط فقر اعالم شده پرداخته و ادامه داد اجراي ھدفمند كردن يارانه
ھاي فقير كاھش پيدا  ميزان مصرف خانواده ، سوخت برداشته شود، با افزايش قيمت اين كاال كه يارانه

ھاي خانوارھاي فقير از جمله كاالھاي كم كشش بوده كه  نمي كند چرا كه سوخت در سبد ھزينه
  . گيري نسبت به تغييرات قيمت نداشته است ميزان مصرف آن، حساسيت چشم

آزاري به  ده در كودكبه گفته يزداني وجود فشارھاي اجتماعي و اقتصادي از داليل اصلي تثبيت ش
پذير، درصد خشونت بر روي  ھاي فقير و آسيب آيد كه با افزايش فشار بر روي خانواده حساب مي

  . شود كودكان نيز اضافه مي
ھا با وجود خط  اين فعال حقوق كودكان در ادامه در پاسخ به اين سئوال كه طرح ھدفمند كردن يارانه

دھد  سيون حمايت از حقوق كودكان را تحت تاثير قرار ميفقر موجود تا چه ميزان عمل به كنوان
به طور حتم مواردي در كنوانسيون كه با حوزه رفاه اقتصادي و اجتماعي كودكان : اعالم كرده بود

 اين كنوانسيون كه ناظر بر 32دھد؛ به عنوان نمونه ماده  ارتباط نزديك دارد، تحت تاثير قرار مي
نامه كه بر لزوم آموزش  شود و آن بخش از پايان ھايي متاثر مي تكار كودك بوده، از چنين سياس

  . شود ھا ناديده گرفته مي ھمگاني كودكان اشاره شده نيز تحت تاثير اين طرح
  نامه حمايت از حقوق كودكان  ھا و ناديده گرفتن پيمان ھدفمند كردن يارانه

 بر روي كودكان فقير و در معرض ھا شالق محكمي رسد كه اجراي ھدفمند كردن يارانه به نظر مي
  . شود آسيب باشد كه بر تن نحيف آنھا خورده مي

داريوش قنبری نماينده مجلس و عضو کميسيون اجتماعی نيز پيرامون اين معضل اعالم کرده بود که 
حذف يارانه ھا به خانواده ھای فقير و کم در آمد جامعه فشار مضاعفی وارد کرده و کودکان را 

گذشته به سمت کارو نان آوری مجبور می کند ،چرا که خانواده ھای اين قبيل از کودکان بيشتر از 
چاره ھای جز اين ندارند که از کودکان خود به عنوان يک عنصر اقتصادی به عنوان کسب روزی 

  . استفاده کنند
له طبقاتی او تاکيد کرده بود که با توجه به افزايش ظريب جينی در کشور که نشان دھنده فقرو فاص

بوده ،اجرای چنين طرحی کودک را از فرصت ھای عادالنه و مساوی برای سالمت ،تحصيل و 
  . زندگی سالم محروم می سازد
شود كه عملكردھاي  بيني مي اند، پيش نظران اعالم كرده ھا وصاحب مطابق با آنچه كه اغلب انجمن

ورت خواھد گرفت، عملكردھا نسبت به ھا ص فعلي و آنچه كه به دنبال اجراي ھدفمند كردن يارانه
رسد كه  با اين حساب به نظر مي. نامه حمايت از حقوق كودكان مغايرت جدي داشته باشد مفاد پيمان

پيامدھاي اجراي اين طرح و حتي شيوه اجراي آن از سوي دولت به درستي سنجيده نشده و يكي از 
  . الي و حتمي فقر كودكان استھاي عميق فعلي در مورد اجراي آن، تشديد احتم نگراني

دھد كه متاسفانه در صورت اجراي نھايي طرح فوق بايد در انتظار موج  ھمچنين شواھد نشان مي
  . ھاي اجتماعي در كشور باشيم جديدي از آسيب

  سميه جاھد عطاييان 
  پايان پيام

 پيروزی کارگران شرکت احياگستران اسپادان بر کارفرما

در پی شکایت کارگران سابق شرکت , بنا به گزارشات دريافتي : خبرنگار آژانس ايرن خبر
احياگستران اسپادان در بخش راه آھن کارخانه ذوب آھن اصفھان ھيات حل اختالف اداره کار 

 سال 4شرکت یاد شده به مدت . شھرستان لنجان رای به محکوميت این شرکت داد
 تن 20بيش از . گران پرداخت کرده بودحقوقی پایين تر از طرح طبقه بندی مشاغل به این کار

از کارگران این شرکت پس از اطالع از این موضوع به اداره کار شکایت کرد و در نھایت این 
 1.5 ھزار تا 900اداره به تناسب شغل و سمت کارگران کارفرما را به پرداخت مبالغی بين 

 این شکایت دیگر کارگران با به نتيجه رسيدن. ميليون تومان به کارگران شاکی محکوم کرد
کارگران بخش راه آھن تا آذرماه . نيز اعالم کرده اند که از این شرکت شکایت خواھند کرد

امسال با شرکت احياگستران اسپادان قرارداد داشتند و از این تاریخ به بعد جزء کارگران 
  . قرارداد مستقيم ذوب آھن شدند

  ١٣٨٨/١٢/29 - آژانس ايران خبر 

  "کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری"ت ساي: منبع



    اطالعيه سندیکای کارگران نيشکرھفت تپه

سندیکای کارگران نيشکرھفت تپه فرارسيدن نوروز باستانی رابه عموم ملت ایران وعلی 
الخصوص کارگران زحمت کش وشریف تبریک گفته واميدواریم درسال جدید،ھيچ کارگری 

  .اینھاعميقترین رویایه ماست.يچ کارگری به خاطرحق طلبی ازکاراخراج نگردددرزندان نيافتدوھ

   نوروزتان پيروز

29/12/1388   

 سندیکای کارگران نيشکرھف تپه

 در 60جلوگيری از برگزاری گراميداشت خاطره جان باختگان دھه 
 خاوران 

  وبالگ مادران عزادار 
  

  ! در آستانه نوروز، دشت خاوران را پادگانی کردند
 به ھمراه 60جمعه صبح برای برپاداشتن نوروز و گرامی داشت ياد و خاطره جان باختگان دھه 

پس از خريد گل ھای رنگارنگ و سبزه و سنبل، به سمت خاوران . دوستانمان به خاوران رفتيم
خيابان لپه زنک پر از نيروھای امنيتی بود و ماشين ھای ون و سواری به فاصله . به راه افتاديم

امسال برخالف چند سال گذشته راه را . کمی در خيابان منتھی به خاوران قطار کشيده بودند
نبسته بودند و به نظر می رسيد که تصميم ندارند جلوی مردم را در خيابان اصلی بگيرند و 

به سمت درب پشتی خاوران . بيشتر برای ايجاد رعب و وحشت بدين شکل حضور يافته بودند
با وجود جو به شدت . ز تعداد زيادی ماشين نيروی انتظامی مستقر شده بودندآنجا ني. رفتيم

پليسي، تعداد ماشين ھای مردم نيز زياد بود و اين نشان از عزم مصمم خانواده ھا برای رفتن 
تعدادی از خانواده ھا گل به دست در حال بازگشت بودند و شاکی از اينکه . به خاوران داشت

ما نيز گل ھايمان را برداشته و داخل شديم، . عزيزانشان را نيافته انداجازه حضور بر مزار 
  . کسی جلويمان را نگرفت و ظاھراً فکر کرده بودند بھايی ھستيم

  
به محض اينکه به سمت قطعه پايينی رفتيم، دو مأمور لباس شخصی جلويمان را گرفته و 

ن آمده ايم با حالتی توھين آميز گفتند کجا می رويد؟ وقتی فھميدند برای يادبود کشته شدگا
: ما شاکی شده و علت را جويا شديم ولی پاسخی ندادند و در نھايت گفتند. ما را برگرداندند

يکی از مادران که بسيار خشمگين و عصبانی شده بود، ! شماھا با خود پالکارد می آوريد
و گفت اين پالکارد عکس يکی از خانواده ھايی را که چند شھيد داده بودند را نشان داد 

آيا شب می توانيد سرتان را به راحتی بر بالين بگذاريد؟ مأمور شرمنده : ديگری گفت! است؟
آری برايشان . او با چشمانی خون گرفته و با تعجب ما را نگاه می کرد! شد و ھيچ نگفت

 و خيلی عجيب بود که چطور با جو پليسی حاکم، باز ھم خانواده ھا دسته دسته بدون ترس
  . واھمه از جلويشان رد می شوند و مصمم قصد رفتن به گورستان خاوران را دارند

  
با قلبی پردرد بازگشتيم ولی خوشحال ايم که ھنوز خانواده ھا و ھمراھان زيادی ھستند که 

آری سال ھای زيادی . حاضرند حتی در يک فضای پادگاني، ياد جان باختگان را زنده نگاه دارند
عزيزانمان می گذرد، ولی می دانيم که ھنوز خونشان تازه است و آمرين و از کشته شدن 

، آنقدر از ما و کشته شده ھا 67 و بخصوص کشتار گروھی تابستان 60عاملين کشتار دھه 
راھی بھشت زھرا شديم تا . ھراس دارند که مبادا برای دادخواھی برخيزيم و شھادت دھيم

در راه بازگشت بخشی از گل ھا را به دست باد . يونديمبه خانواده ھای کشته شدگان اخير بپ
  . خانواده ھا ھمچنان به سمت خاوران در حرکت بودند. سپرديم که به نزد عزيزانمان ببرد

  
پنج (خانواده ھای بسياری نيز روز قبل. پس از گذشتن از ترافيک زيادی به بھشت زھرا رسيديم

پس از . زيزان زيادی داشتيم که به ديدارشان رفتيمدر بھشت زھرا ع. به آنجا رفته بودند) شنبه
قطعه ھای جديد بر خالف قطعه ھای . ديدار با آنھا، به سمت قطعه ھای جديد راھی شديم
نيروھای امنيتی به صورت .  رسيديم257قديمي، خشک و بی آب و علف بود تا اينکه به قطعه 

 بود و روی ھر سنگی گلدانی گذاشته اين قطعه پر از گل و گياه. آشکار و نھان حضور داشتند
عکس . به سراغ ندا رفتيم، خاکش گلباران شده بود. بودند و فضای خاصی ايجاد شده بود

. سوراخ سوراخ شده ندا را پاک کردم و گل ھای شب بو را پرپر کرده و دور صورتش چيدم
پس از . ندچندين لباس شخصی دور گور او جمع شده بودند و حرکات ما را زير نظر داشت



گرد صورت جوانش حلقه ای گل . دقايقی به خوابگاه اشکان رفتيم، سنگ او نيز پر گل بود
سپس به سراغ سھراب . 1388، آرميده 1368آفريده : بر سنگش نوشته بودند. درست کرديم

معلوم . دور گور او چندين مرد لباس شخصی ايستاده بودند و بر گورش ھيچ گلی نبود. رفتيم
گل ھايمان را . روی سنگش شعر زيبايی حک شده بود. ازه گل ھا را پاک کرده بودندبود که ت

مردی از آن طرف با . به گرد صورت زيبايش چيديم و پس از دقايقی مکث و تأسف بلند شديم
ھمانطور که . ًاينھا مأمورند، مراقب باشيد؛ گفتم مھم نيست کامال مشخص است: اشاره گفت

ًاز يک طرف حضور مأموران را کامال حس می کرديم . و غريبی داشتيمراه می رفتيم حس آشنا 
و از طرف ديگر خانواده ھايی را که به دنبال گور ندا و اشکان و سھراب می گشتند و برای 

با قلبی پر درد و دلی اميدوار به . ادای احترام به اين فرزندان آزادی خواه و جسور آمده بودند
  ! يادشان ھمواره گرامی و راھشان پر رھرو باد. آينده به خانه بازگشتيم

  
متأسفانه امسال نيز نتوانستيم آنطور که دلمان می خواست دور ھم جمع شويم، بھار را به 

ولی اطمينان . خاوران ببريم، بر مزارشان گل بکاريم، آنجا را بياراييم و يادشان را گرامی بداريم
تا نفس داريم به خاوران می رويم و برای . تداريم که زمستان می گذرد و بھار در راه اس

برای گرامی داشت ياد و خاطره آنھا که . رسيدن به خواسته ھايمان از پای نخواھيم نشست
کشته شده اند و در خاوران ھا آرميده اند، و ھمچنين به ياد مادران و پدرانی که در ميان ما 

ه می کردند، ھر کجا ھستيم با ھم نيستند و ھمواره سرود زيبای خاوران را عاشقانه زمزم
  . بخوانيم

  
  خفته در دامنت طوفان زمان / خاوران، خاوران، دشت عاشقان
  ) 2(داری در نام خود درد و تلخی ھا / رفته از خاطرت شادمانی ھا

  خار ستم به دل، بسته خاوران / خسته ای خاوران، خسته خاوران
  ) 2(ما می ستاييم خاک پاک تو را / زنگ غم از رخت ما می زداييم

  رسته جان تو از قيد طوفانھا / گلگون نام تو در ياد دورانھا 
  ) 2(آب صد برکه در زير خاک تو / آب صد چشمه در چشم پاک تو 
  رسته از نام تو ياد ارغوان / قھرمان، قھرمان دشت عاشقان
  ) 2(روح آالله ای دشت خاوران / الله در الله ای دشت خاوران

  ار يک مادر داغد
    1388بيست و نھم اسفند 

  89اوضاع اقتصاد در سال 
   انداز سياست چرخ پنچر اقتصاد ایران در دست

 احمد سيف 

ھرمعياری که به کار بگيرید، ایران :  آمده است 88 اسفند 29به نوشته سایت مردمک در تاریخ 
اگرچه . استدر سالی که گذشت، سال پرازحادثه و سرشار از اضطرابی را از سر گذرانده 

چنان بحران سياسی است که پس از انتخابات کذائی ریاست  بحران مشخص و عيان ھم
جمھوری درھمه ارکان نظام ریشه دوانيده ولی آن چه که به گمان من مایه اضطراب است، 

. تر سياسی به حاشيه رانده شده است تر اقتصادی است که درسایه بحران علنی بحران عمده
م که ھمين بحران سياسی به نوبه باعث تعميق و گسترش این بحران البته اضافه بکن

  .تر اقتصادی ھم شده است اساسی

ای مربوط به  قبل از ھرچيز این نکته را بگویم که بحرانی بودن وضعيت اقتصادی ایران ھم مقوله
 آن  سال گذشته ابعاد و گسترای5اگرچه با سوء مدیریت اقتصادی در این . امروز و دیروز نيست

ای از اقتصاد  کمتر عرصه] ١٣٨٨اسفند [ تشدید شده است و درزمان نوشتن این یادداشت 
ایران است که به شدت بحران زده نباشد و انکار خيره سرانه آن ھم اگرچه برای کسانی که 

کنند می تواند اندکی آرام بخش باشد ولی مشکل را برطرف  ھای خویش را باور می دروغ
  . کند نمی
توان گفت که اقتصاد ایران درطول سالی که   کلی براساس شواھدی که ھست، میطور به

گذشت به طور کلی گرفتار مشکل مضاعف تورم توام با رکود بود و این درحالی است که اگرچه 
اش  در بخش رکود با اغلب اقتصادھای جھان ھم سرنوشت شده است ولی مشکل تورمی

ش از ھرچيز ریشه در ضعف بنيه توليدی و مشکلی شدیدا خصوصی و بومی است که بي
ھای پولی نادرست وهللا بختکی دولت به ویژه در پنج  ھای ضد توليدی و سياست سياست

  . سال گذشته دارد
ھا که با درآمد بيشتر نفت مشخص می شود، دولت ایران بدون این که رسما اعالم  دراین سال

 سياست اقتصادی واردات ساالر را -یخته باشدای ر  یا حتی برای مدیریت کارآمدش برنامه- بکند



یعنی با استفاده ازدالرھای نفتی کوشيد ھم مشکل کمبود کاال را . درپيش گرفته است
  . تخفيف دھد و ھم به خيال خویش تورم را کنترل کند

آن گونه که شواھد موجود نشان می دھد ونمونه ھایش را خواھيم دید، با ھمه ادعاھائی که 
که تورم ایران در منطقه خبر داریم . يچ کدام ازاین دو ھدف ھم موفق نشده استدارند در ھ

از سوی دیگر خبر داریم که نرخ بيکاری نيز در یک سال . خاورميانه از ھمه جا بيشتر است
یه اکونوميست درست دربياید تا پایان درصد افزایش یافته و اگر پيش بينی نشر1.5گذشته،

نرخ نکته نگران کننده درباره بيکاری .  درصد خواھد رسيد23 نرخ بيکاری در ایران به 2010سال 
  . درصد ھم فراتر رفته است20 است که ھم اکنون از بيکاری جوانان

 پایان سال رسيده ایم، به خاطر کاھش درآمدھای نفتی ھم صادرات ایران البته حال که به
خبرداریم که واردات به ایران . کاھش یافته است و ھم شاھد کاھش واردات به ایران بوده ایم

کاھش یافته  ميليارد دالر 57.2 به 1388 ميليارد دالر بود در پایان سال68.5معادل  1387که در 
 با -  یعنی مجموعه صادرات نفتی و غيرنفتی-  و درطول ھمين مدت نيز صادرات ایراناست

.  ميليارددالر کاھش یافت70.6 ميليارددالر به 100.6 ميليارددالری روبرو بود و از30کاھش 
 -  ميليارددالر169ين المللی ایران از بيش از طور کلی، درطول ھمين یک سال، مبادالت ب به

 ميليارددالر 41 ميليارد دالر رسيد یعنی شاھد 128 به اندکی کمتر از -مجموع واردات و صادرات
  .کاھش بوده ایم که به گمان من نشانه گسترش رکود اقتصادی درایران است

 آن چه دراین یادداشت اگرچه تصویر دولتی با. این بحران درابعاد متعددی شکل گرفته است
آید تفاوت دارد ولی آمارھای ارایه شده ھمه آمارھائی است که از سوی سازمان ھای  می

  .دولتی منتشر شده اند

بينی  اگرچه دراوایل سالی که گذشت کسانی ھمچون رئيس وقت بانك مركزی از تبعات پيش
وگوھای خبری خود ایران  گفتداد، ولی در  نشده و گسترده این بحران بر اقتصاد ایران خبر می

داد كه بحران بر  بينانه به مردم و فعاالن صنعت خبر می دید و خوش را گلستانی در آتش می
  .اقتصاد ایران تاثيری نخواھد داشت

باره آتش بحران را در  مردان به یك با این ھمه طولی نکشيد که این گلستان خود ساخته دولت
تر را در خود كشاند و سپس واحدھای بزرگترھا را  دھای كوچكبحران ابتدا واح. اطراف خود دید

رود كه تبدیل به تلی از  كم گلستان صنعت ایران آتش گرفت و می درگير كرد، به طوری كه كم
  .خاك شود

ای برای كسب منابع مالی از  ورشكستگی واحدھای صنعتی ھر چند كه در ابتدا به بھانه
 شدن كمبود منابع مالی این واحدھا به واقعيت سوی دولت مبدل شده بود، با شدیدتر

  .ناپذیر دولت تبدیل شد جدایی

  بحران صنعت

کارگران . به پایان نرسيده بود که بختک اخراج کارگران نازل شد١٣٨٧ھنوز تعطيالت نوروزی 
بعد . کارخانه سامان اولين گروھی بودند که واقعيت بحران را با بيکارشدن خویش لمس کردند

اخراج کارگران مراکز مخابراتی سقز رسيد و بعد رسيدیم به اخراج کارگران ازایران نوبت به 
صدرای بوشھر، لوله سازی اھواز، تفال ساده، کشت و صنعت شمال، توزین گر، پایا، ھوایار، 

. شرکت ھای گرفتار بحران بسيارند. روژن آزمون، زیبا ماندگار و صدھا بنگاه ریز و درشت دیگر
اشاره کرده ام این فھرست را ھم اضافه کنم، که کارتن سازی مشھد، کشت به آن چه که 

وصنعت چين چين، پلی اکریل اصفھان، پتروشيمی شيراز، مھندسی تکنوتار، تجھيز نيروی 
  .زنگان، نورد ولوله اھواز ھم گرفتاربحران اند

یک در. بحران نه به منطقه خاصی محدود است و نه در صنعت خاصی جا خوش کرده است
مورد براساس آمارھای دولتی با خبر می شویم که دو ھزار و دویست و ھشتاد واحد توليدی 

 ميلياردریال بدھی معوقه دارند که اگرچه مبلغ قابل توجھی ٨٨٢٧درایران، درمجموع بيش از 
سایت الف . است ولی درمقایسه با مطالبات معوقه نظام بانکداری ایران، رقم زیادی نيست

 ھزار ميلياردریال ۵۶٠ ميزان مطالبات معوقه بانکھا را ١٣٨٨احمد توکلی در مرداد وابسته به 
دراین راستا، ھم کمباین سازی ایران گرفتار بحران است و ھم شرکت توليد . اعالم کرده بود

  .»ایران مرینوس«ھم پارس الکتریک وضعيت اش بحرانی است و ھم . سموم علف کش
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تيک البرز، الستيک دنا، پيام، جھان نما، ایران خودرو، صدرا، آرتاویل دیگر از بحران در آذرآب، الس
شماری از شرکت ھای بحران . تایر، آزمایش، ایران پویا و ساسان و دیگران چيزی نمی گویم

زده که دربورس تھران اند، به دليل زیان دھی و وضعيت بحرانی شان درآستانه اخراج از بورس 
سرب وروی و یا تراکتور سازی تبریز در این گروه اند که شرکت ملی . قرار گرفته اند

ھم بحران مالی به » کشت و صنعت شمال«در.  کارگر منجرشد١۵٠درتراکتورسازی به اخراج 
ایران «و » لوله سازی اھواز«از این ھا گذشته، شاھد اخراج کارگران از . اخراج کارگران انجاميد

نده دیگر درباره احتمال ورشکستگی ایران خودرو و اخبار نگران کن. ھم بودیم» صدرای بوشھر
 درواقع بزرگترین واحد توليدی در -شرکت ایرالکو است که اگرچه وضعيت بحرانی ایران خودرو

شد، ولی احتمال ورشکستگی وتعطيل ایرالکو جدی است و اگر این » تکذیب «-خاورميانه
  . کارگر آن بيکار خواھند شد٢٠٠٠چنين بشود، 

 شرکت 70اند که    شرکت دراین گروه ٢١٣از وضعيت بحرانی شرکت ھای بزرگ خبر داریم که 
 شرکت دیگر ھم دولتی اند که 93 شرکت درمعرض اخراج اند و ۵٠بزرگ از بورس اخراج شده و 

متاسفانه درباره . ان ناروشن استزیان شان در بودجه گنجانيده شده است ولی آینده ش
شرکت ھای بحران زده اطالعات زیادی نداریم ولی می دانيم درشرکت آزمایش، ارزش سھام 

  . تومان کاھش یافته است40 تومانی اش به 200

  بحران بانکداری

شيوه بروز بحران در نظام بانکداری به صورت رشد حيرت آور مطالبات معوقه بانکی خود را 
ھای  ھا نه تنھا حجم آن بلکه سرعت رشد آن درسال  درباره مطالبات معوقه بانک.نشان داد

وقتی دولت نھم برسرکارآمد کل مطالبات معوقه نظام بانکی . اخير بسيار نگران کننده است
 ھزارميلياردتومان رسيده ٣٨،۴ سال به ۵ ھزار ميليارد تومان بود که با گذشت کمتر از 4تنھا 

البته سایت آقای احمد توکلی این رقم را (ت تقریبا ده برابر افزایش یافت است یعنی دراین مد
از سوی دیگر، نسبت مطالبات معوقه به کل ). ھزارميلياردتومان اعالم کرد56ھمان موقع 

درصد افزایش ٢٣به ١٣٨٧ درصد بود در ۶،٢۵ معادل ٨٣سپرده ھای بخش خصوصی که در
بانکی ایران بسيار عبرت آموز است این که با ھمه و اما آن چه در پيوند با بحران . یافت

 سال و حتی درطول انتخابات اخير داده است، حدودا 5شعارھائی که آقای احمدی نژاد در این 
یعنی درایران اسالمی این .  نفر قرار گرفته است١۶٨درصد از کل تسھيالت بانکی در اختيار ۵٠

 به نظام - ميلياردتومان١٠١ر متوسط نفری بيش از  بطو-ھزار ميلياردتومان١٧تعداد افراد در کل 
ھائی اھدا شده   درصد از این تسھيالت به پروژه٩٠بانکی بدھکارند و ازآن عبرت آموزتر این که 
  .است که سرانجامش چندان روشن نيست

 ۵٠٠٠اندکی بيشتر از ١٣٨۴تعجبی ندارد که ميزان کل مطالبات معوق که در اسفند 
 به روایت رئيس کل بانک -  ھزار ميلياردتومان٣٨ به ١٣٨٨درصد رشد در۶۶٠با ميلياردتومان بود 

 سال 5البته در طول ھمين .  افزایش یافت- دھند مرکزی چون دیگران رقم باالتری به دست می
 درصد 165ھزار ميلياردتومان بود با ۶٨خبر داریم که ميزان نقدینگی دراقتصاد که درابتدای دوره 

 سال دو 4نه تنھا اندیس تورم در ھمين . ار ميلياردتومان ھم فزونی گرفت ھز١٨٠افزایش از 
  .با سه برابر افزایش روبرو شدقيمت مسکن ھم درایران  برابرشد بلکه

  خصوصی سازی ایرانی

پاه پاسداران درسالی که گذشت خصوصی سازی ھم به خصوص با واگذاری مخابرات به س
دراکثریت مطلق جوامعی که این سياست خصوصی سازی . درصدر اخبار اقتصادی قرار داشت

یا واگذاری را به اجرا درآورده اند، اجرای این سياست حساب و کتاب داشته است که البته این 
تر و در شماری دیگر، با دقت کمتری ھمراه بوده  حساب و کتاب در بعضی از کشورھا دقيق

 که این سياست را درپيش گرفته اند، تا به ھمين امروز، کم 1368ولی درایران، از سال . تاس
چيزی بوده باشد مطابق با آن چه که قرار » خصوصی سازی«اتفاق افتاده است که واگذاری یا 

مداران حکومت، برای اجرای درست  عبرت آموز این که خود ھمين سياست. است، باشد
 نوشته اند، ولی نمی دانم چرا در عمل به ھمين قوانين قانونسياست خصوصی سازی 
   خویش عمل نمی کنند؟

درمطبوعات خوانده ایم که چندین بار این واگذاری به تعویق افتاد و تا جائی که خبر داریم  
. اند و یا این که اطالعات ضد و نقيض داده اند الع دھی نکردهمسئوالن درباره علت تعویق یا اط

ھائی که باقی مانده اند مقاالت زیادی در نکوھش این واگذاری  با این ھمه درمعدود روزنامه
جالب این که . دانست» قانونی«ولی وزیراقتصاد از این واگذاری دفاع کرده آن را . نوشته شد

به این . »فراتر از آن را تخلف دانست« رصد اعالم کرد و  د۴٠سقف این واگذاری را حداکثر 
» قانونی« درصد این سھام با تعریفی که وزیر اقتصاد از ۵٠دانم واگذاری بيش از  ترتيب، نمی
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  .اشتبودن واگذاری دارد چه سرانجامی خواھد د
خواند ولی » ناروشن و مبھم«خبرداریم که رئيس شورای رقابت ھم اگرچه این واگذاری را 

 رشد و گسترش - رئيس پارلمان بخش خصوصی-البته نھاوندیان. تصميم به لغو آن نگرفت
عدم نظارت ھم به عنوان مشکل ثانویه «اقتصاد شبه دولتی را نامطلوب اعالم کرد و افزود که 

ھرچه که مباحث حقوقی درباره این واگذاری باشد، با مشکالت عملی . »اضافه خواھد شد
 رقابتی کردن اقتصاد ایران است ولی آن طور که از 44چه باید کرد؟ یکی از اھداف تفسير اصل 

 - که تا کنون در بخش دولتی بود حاال دربخش شبه دولتی- براتقرائن برمی آید انحصار مخا
درطول سال گذشته، شاھد واگذاری .  تا شش سال دیگر ھم ادامه خواھد یافتحداقل

ه عنوان مثال می توانم به واگذاری موسسات دیگری ھم به سپاه پاسداران بوده ایم که ب
  .به سپاه اشاره بکنم) شرکت صنعتی دریایی ایران(شرکت صدرا 

  ھا ھدفمند کردن یارانه

گذرد،  سرانجام برسم به بحث برانگيزترین الیحه قانونی اقتصادی ایران که ھرچه که بيشتر می
نظرش درجواب معاون آقای شود و حتی آقای توکلی درتازه ترین اظھار  امکان اجرایش کمتر می

اگرچه در دوره آقای . احمدی نژاد ادعا کرده است که دولت در پی بھانه است تا آن را اجرا نکند
ھا در یک فرایند ده ساله حذف شوند ولی مجلس ھفتم که با این  خاتمی قراربود یارانه

یک فرایند حاال ھم قرار شده است که در. سياست توافق نداشت جلوی اجرای آن را گرفت
ای که از  با تفسيرھای تازه. شود» ھدفمند«پنج ساله یارانه ھا نه این که حذف شود، بلکه 
کردن عمال غير قابل اجرا شده » ھدفمند«قانون اساسی کرده اند، به اعتقاد من، الیحه 

ھای موجود به ھمگان یارانه نقدی بدھد  چون اگردولت موظف باشد که به جای یارانه. است
ر آن صورت ھيچ گونه ھدفمندی انجام نخواھد گرفت و آن وقت روشن نيست تنھا تغيير که د

درتازه ترین مجادله که بين ھواداران . شکل یارانه چه اثرمثبتی بر عملکرد اقتصاد خواھد داشت
ھا درگرفته است احمد توکلی در رد ادعای آقای تاج الدینی که  دولت و منتقدان آن دررسانه

سياه «منجر خواھد شد و بعد، منتقدین را به » تغيير اندک قيمت ھا«انون به اجرای این ق
 برابر شدن ١٠ برابر شدن گازوئيل،  ٩ چھار برابر شدن بنزین، «متھم کرد نوشت آیا » نمائی

با مردم » ھاست؟ تغيير اندك قيمت«دو و نيم برابر شدن برق،  پنج برابر شدن گاز و  مازوت، 
  .تر باشيم روراست

ھا به ميزانی که آقا ی توکلی می گوید تغيير کند، مستقل از  ناگفته روشن است که اگرقيمت
ميزان یارانه نقدی که پرداخت خواھدشد، سال تازه سال تورم از کنترل خارج شده دراقتصاد 

   .ایران خواھد بود

                     

  روزکارگر برگزاری مراسم  فراخوان   

 اتحادیه مرکزی کارگران ایران به رھبری محمد دھگان برای اولين 8/2/1301درتاریخ 
بارتعطيلی اول ماه مه رابعنوان روزکارگرمطرح نمود وازکارگران دعوت کرد که درتظاھرات اول 

اید تعطيل شود این اول ماه مه ب«روزنامه حقيقت دراین روزنوشت.ماه مه شرکت کنند
این تعطيل انقالب ھم نيست،این تعطيل است که باید ملت از .تعطيلی ھرج مرج نيست

این روزی .این عيد نيست بلکه دادخواھی است.حکومت با زورحقوق خود را مسترد دارد
است که دولت باید موجودیت ملت را بفھمد،باید به حکومت فھماند که تو نوکرملت ھستی 

خواھش ملت رفتارکنی،تو نمی توانی از آزادی قلم،آزادی مطبوعات وآزادی باید موافق 
تونباید بدون رضا وخواھش ملت .اجتماعات جلوگيری کنی،زیرا آن حق مشروع ملت است

تو نباید .برخالف مصالح ملت با اجانب معاھده عقد کنی،زیرا آن حق را ملت بتو نداده است
لت استفاده قرار داده،اوالد اتباع خود را وکيل ونمی توانی حکومت را برای شخص خود آ

 11/2/1301روزنامه حقيقت در» .کنی وقوم وخویش خود را درادارات دولتی جابجا نمایی
 فردا باید بدون تاخير درتمام نقاط ایران حکومت ھای نظامی - 1: به عقيده ما«باردیگرنوشت

ی که به جرم آزادی  محبوسين سياس-2.لغو شود،زیرا مخالف قانون اساسی است 
 جرایدی که تا بحال -3.خواھی یا ھرنوع مسلک سياسی درایران توقيف شده اند،آزاد گردند

 اصول امتياز - 4.بدون محاکمات ھيات منصفه درمرکزوالیت توقيف شده اند،منتشرگردند
 نظارت وجلوگيری ازھرقبيل -5.روزنامه که برخالف قانون اساسی است ملغی گردد

 مامورین دولتی -7. کنفرانس،ميتينگ،اجتماعات درھمه جا آزاد باشد-6.غو بشودآزادیخواه ل
که به آنھا اتھام دزدی وخيانت زده شده واعم از وزیرووکيل یا مستشارتحت محاکم بيرون 

 قانون برای تعيين حدود کارگروکارفرما وضع شود،بطورکامل ازمظالم وغارتگری حکام - 8.آیند
  .وگيری ودرصورت تجدید فجایع آنھا،مجازات به آنھا داده شودومامورین دولت عموما جل

http:// http//www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=176423
http:// http//www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=176423
http://www.tehrooz.com/1388/6/4/TehranEmrooz/135/Page/9/Index.htm
http://felezkar.blogfa.com/post-52.aspx


 سال که ازصدوراین اطالعيه می گذرد ھنوزبسياری از این خواسته ھا عملی 87پس از
نشده اند وما درحالی به پيشواز روزکارگرمی رویم که زندگی وکار کارگران با بی تدبيری 

فاصله طبقاتی .و فساد بيدادمی کندبيکاری، فقر.مسووالن ھرروزبدتر از روزگذشته است
قانون کاربه .دستاوردھای پدران کارگرمان مورد ھجوم قرارگرفته اند.ھرروز گسترش می یابد

ورق پاره ای تبدیل شده است،از تامين اجتماعی جز سازمانی رنگ رو رفته چيزی باقی 
نيمی ازمردم .اردنمانده ودستمزد مصوب دولت برای طبقه کارگر سه برابربا خط فقر فاصله د

خطوط اصلی انقالب بھمن که عدالت واستقالل اقتصادی .ایران درزیرخط فقر قرار دارند
چه باید .مين سالگرد آن به فراموشی سپرده شده است31وآزادی ھای مدنی بود امروز در

  کرد؟

وظيفه ھمه کارگران پيشرواست که درتشکيل سنگ بنای یک جامعه مدنی به تشکيل -1
 کارگری مدد رسانند واین وظيفه را درصدرخواسته ھا وعمل روزمره اشان سندیکاھای
  .قراردھند

ھيچ مقامی حق ندارد بنام حفظ (9 با توجه به ظرفيت ھای قانون اساسی  ازجمله اصل -2
استقالل وتماميت ارضی کشور آزادیھای مشروع را،ھرچند با وضع قوانين ومقررات،سلب 

انجمن ھای سياسی وصنفی وانجمنھای اسالمی یا احزاب،جمعيت ھا،(26اصل ) کند
ھيچکس را نمی توان از شرکت درآنھا منع کرد یا به ...اقليتھای دینی شناخته شده آزادند،
تشکيل اجتماعات وراھپيمایی ھا،بدون حمل (27اصل )شرکت دریکی از آنھا مجبورساخت

ای تامين استقالل بر(43اصل )سالح،بشرط آنکه مخل به مبانی اسالم نباشد آزاد است
اقتصادی جامعه وریشه کن کردن فقر ومحروميت وبرآوردن نيازھای انسان درجریان رشد،با 

 تامين - 1:حفظ آزادگی او،اقتصاد جمھوری اسالمی ایران براساس ضوابط زیراستوارميشود
مسکن،خوراک،پوشاک،بھداشت،درمان،آموزش وپرورش وامکانات الزم :نيازھای اساسی

آزادی تشکيل سندیکا،آزادی اجتماعات،داشتن زندگی )خانواده  برای ھمهبرای تشکيل 
 برای آزادی ھمه -3.مناسب با دستمزد در شان زحمکتشان،منزلت خود را خواستارباشيم 

زندانيان مدافع حقوق کارگران ازجمله اعضای ھيات مدیره سندیکاھای کارگران شرکت 
لی نجاتی وفعال کارگری محمد اشرفی منصوراسانلو،ابراھيم مددی،ع: واحدوھفت تپه

  .ودیگرزندانيان کوشا باشيم

ما دست یاری وکمک به طرف ھمه خواھران وبرادران زحمتکش 
ومزد بگيربا فکروعقيده دراز نموده،با ھمبستگی کارگری خود 

  .نگذاریم عرصه زندگی برایمان دشوارترگردد

  دوستان کارگروھموطنان عزیز

   
ک بنای تجدید عھد وپيمان درباره مسایل مشترک کارگریمان را داریم ما کارگران فلزکارمکاني

وبه یمن فرا رسيدن این جشن بزرگ،می خواھيم این جشن بين المللی را با ھمبستگی 
کسانيکه دغدغه آزادی،استقالل .خودمان،ھرچه با شکوھتربه نمایش بگذاریم

وم را دارند،دست وقلب ما اقتصادی،عدالت اجتماعی،صلح وآبادانی وسرافرازی این مرزوب
جھت ھمراھی وپی گيری ودستيابی به مطالبات بر حق .پذیرای یاری آنان است

ومشترکمان ما را یاری کنيد تا با سربلندی وافتخار فردایی بھتر برای فرزندانمان را آماده 
  .تصميم با ماست.کنيم

  88  اسفند                                    کارگران فلزکارمکانيک      
www.felezkar.bogfa.com                                                                                  

    

  :رونوشت به

سایت ( کارگران ایران خودرو-  سندیکای کارگران ھفت تپه-سندیکای کارگران شرکت واحد
 کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل - بازگشایی سندیکای کارگران نقاش  ھيات-)دروکارخو

 - کانون مدافعان حقوق کارگر- کميته پيگيری برای ایجاد تشکل ھای کارگری-ھای کارگری
 شورای کارگران ذوب آھن ودیگرتشکل – GFK جمعی ازفعالين کارگری -اتحادیه آزاد کارگران

  .ھای کارگری 

  ر این اطالعيه نشان از آگاھی وھمبستگی طبقه کارگر است    تکثي

http://www.felezkar.bogfa.com/
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