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 !جنبش کارگری ومروری براعتصابات واعتراضات کارگران درايران
 

 ٢٠١٠ - ١٣٨٩روزشمار ارديبھشت ماه سال 
  
  
 

  امير جواھری لنگرودی : گردآوری و تدوين 
   ١٣٨٩تير

  
  : یادداشت 

دشواری .  وضعيت کارگران ایران روبرو ھستيم درپر شماری   با حوادث٨٩در اردیبھشت سال 
عدم دریافت به موقع حقوق بيکار سازی ،تعطيلی کارخانجات و اخراج ون ، امنيت شغلی کارگرا

بازھم از ورشکستگی صنعت نساجی و واردات بيرویه کاالھا گزارش شده  گرانی و فقر، ھا،
 روزجھانی حوادث کاری و بروزسوانح حين کار و اعالميه مشترکپيرامون این روز،. است

 واتحاد عمل موفقيت آميز کارگران بمناسبت این روز  جھانی کارگر و ھمبستگیفرارسيدن روز
پشتيبانی دانشجویان از اقدام کارگران به مناسبت روز جھانی ،نقاط قوت و ضعف این حرکت ،

حضور معلمان در صحنه رودررویی ھا و اعدام یک معلم شناخته دستگيری معلمان و  کارگر،
دشواری وضعيت زنان ، ن بزرگ،اعتصاب عمومی درکردستا،  به ھمراه چھارتن دیگرشده
خشکی  تاالب ھا و نابودی رودخانه ھا و دریاچه ھا ت کودکان خيابانی ، آلودگی ھوا ووضعي

 ھرمی و ، شرکت ھایكننده محيط زيست معرفی می گردد  كشور تخريب١٠وايران جزو 
، زندگی و افزایش بحران و فساد در سازمان ھای دولتی این رابطه زدوبند ھای سران رژیم در

ھمه و ھمه از مسائل و ... حاشيه نشينيان تھران و استان ھا و مشالت زندگی آنان و غيره 
 . مشکالت زندگی کارگران شھری و روستایی ایران بوده است 

  
 کارگران کارخانه توليد اواخر اردیبھشت ماه امسالگزارشات این ماه آمده است  که دردر 

 اخراج کارگران با. این واحد توليدی اخراج شدندشرکت قه  کارگر با ساب۶۵٠ نوشابه ساسان 
بدون تردید به جنبش اعتراضی زحمتکشان سابقه و آشنا با سنت ھای مبارزلت کارگری 

  . لطمه وارد می آورد
روز جھانی ھمدردی با کارگران آسيب ) آوريل٢٨( اردیبھشت ٨آنچه در بيانيه مشترک تاریخ 

 عينا در روز شمار –می یابد و امضاء ده تشکل را با خود دارد انتشار ديده در محيط کار را 
 به عمل مشترک فعاالن و تشکل ھای شناخته شده کارگری درون کشور - کارگری آمده است 

به مناسب این روز جھانی ، سطح ھمياری ھا را وسعت بخشيد و آنرا با روز جھانی کارگر در 
  . ایران پيوند زد

امسال ما شاید اتحاد عمل موفقيت آميزی بين )اردیبھشت١١( مه روزجھانی کارگر اول ماه
سندیکای کارگران شرکت واحد -١ایران با نام ھای در گانه ١٠گروھبندیھای متشکل کارگری 

اتحادیه آزاد  - ٣ سندیکای کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه - ٢ تھران و حومه اتوبوسرانی
ھيئت بازگشایی سندیکای  -۵ ز کار و مکانيکھيئت بازگشائی سندیکای فل -۴ ایران کارگران
 پيگيری ایجاد کميته - ٧انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه -۶ نقاش کارگران

انجمن  -٩ کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکلھای کارگری - ٨ آزاد کارگری تشکلھای
ه به اتفاق یکدیگر ، پای  بودیم ک،شورای زنان -١٠ کارگران اخراجی و بيکار سقز دفاع از

 ٨ ٨این فصل مشترک با بھره گيری از تجربه سال قبل . قطعنامه مشترکی را امضاء گذاشتند
اول ماه مه در پای اجتماع پارک الله بود که ھنوز پرونده فعاالن اجتماع کننده و دستگير شده 

 طی سال ھای اخير این تجارب در. در آن پارک درپيشخوان قضات شرع پائين و باال می گردد
ارگری مشحون از ھمسویی ھا و ھمراھی ھای فعاالن کارگری و تشکل ھای شناخته شده ک

 –کارگری آن نظير ؛ خانه کارگر  ھوری اسالمی و نھاد ھای شبهدربرابر رژیم کارگر ستيز جم
 حزب اسالمی کار و انجمن ھا و بسيج کارگری است ، که عليرغم -شورای ھای اسالمی کار

ت و ورشکستگی ساليان ھنوز از دخالت و کارشکنی در مختصات مبارزاتی کارگری و شکس
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قدمی فروگزار نمی چرخش مطالبات  آنان بر عليه کارگران در جھت منافع سرمایه داری حاکم 
   . کنند

 نيز "٨٩شورای برگزاری مراسم روز جھانی کارگر سال " "جدا از قطعنامه مشترک بيانيه ھای 
ر راستای بر جستگی بخشيدن به خواست ھا و مطالبات معوقه کارگران و تحکيم گام دیگری د

شورای برگزاری مراسم روز "بيانيه ھای :ميتوان گفت . ھمبستگی طبقاتی آنان بوده است 
ًخواست ھا و نيز مفاھيمی را طرح کردند که اوال جھت گيری " ٨٩جھانی کارگر سال 

 را بيان می کردند و ثالثاً دقيقیوضع ضد دیکتاتوری سوسياليستی روشنی داشتند ؛ ثانياً م
نشان می دادند که نویسندگان این بيانيه ھا از افق ھای محدود مسلط در ميان غالب جریان 

طرح مسائل ھای چپ فراتر رفته اند ، با تأکيد بر ھم ھویتی طبقاتی با معلمان و امثال آنھا ؛ 
الم ھمبستگی با ای زنان و دانشجویان ؛ اعھمبستگی با جنبش ھبازنشستگان ؛ تأکيد بر

با آن مسئله ملی و پيوند  طرح" ...بيانيه شورا "ب نکته غائ. مھاجران افغانی را اعالم داشتند 
فراموش نباید کرد که کارگران مليت ھای ساکن . کارگران مناطق ملی ایران بوده است منافع 

ر تماسی دائمی ھستند و ھم سرنوشتی کشور با ھزاران رشته با ھمدیگر پيوند خورده و د
این ھم سرنوشتی بدان معناست که کارگران . شان نيز این پيوندھا را مستحکم تر می کند

آذری و بلوچ و کرد و ترکمن و عرب؛ نه تنھا توسط بورژوازی به طور عموم استثمار می  فارس و 
استثمار می شوند؛ یا و کرد توسط سرمایه داران آذری با کرد شوند بلکه اکثر کارگران آذری 

کارگران و زحمتکشان بلوچ توسط خوانين و مالکين بلوچ استثمار می شوند در مورد دیگر 
از این روست که کارگران مليت ھای گوناگون کشور . مليت ھا نيز وضع به ھمين منوال است

گر که توسط بوژوازی خودی استثمار می شوند احساس ھمبستگی بيشتری با کارگران دی
از سوی دیگر به دنبال در ھم ریختن مناسبات . مليت ھا خواھند داشت تا با بورژوازی خودی

توليدی در مناطق سکونت مليت ھای تحت ستم و عدم جذب نيروھای رھا شده برای بازار 
کار، بخش وسيعی از نيروی کار این مناطق برای یافتن کارھای فصلی و موقتی و یا دائم 

از این رو در بسياری از شھرھای کشور با تعداد .  صنعتی شده اندراھی شھرھای بزرگ
روبرو ھستيم که در کارھای کشاورزی، ساختمان .. وسيعی از کارگران آذری، کرد، بلوچ و 

این نيروی گسترده کار، به دليل . سازی و یا در کارخانه ھا و یا کارگاه ھا مشغول به کارند
 در تماس دائمی قرار دارد و زمينه ی ھم سرنوشتی و خصلت کارش با کارگران دیگر مناطق

 پر اھميت و غير قابل بادرنظر گرفتن ھمه این وجوه. پيوندھای وسيع تر را فراھم آورده است
کمبود چشمگيری بود که باید جبران گردد تا نا ...." بيانيه شورا " جا ندادن این رابطه در کتمان،

 و زخمتکشان شھری و روستایی مناطق ملی نيانجامد خواسته به ستيز و دشمنی با کارگران
  . و باعث بھره برداری نيروھای عظمت طلب نگردد 

شورای ھم "اردیبھشت که ازطرف ١٢از سویی اعالم اعتصاب غذای سراسری معلمان در 
اعالم شد، اقدام شجاعانه ای بود که فضای مبارزاتی " آھنگی تشکل ھای صنفی معلمان

ھرچند حرکتی درپاسخ به این فراخوان صورت نگرفت ، ولی خودِ .  دادموجود را نشان می
فراخوان نشان می داد که تشکل ھای معلمان تالش دشوار سازمان یابی خود را پيش می 

 انگار سران جمھوری اسالمی .برند و نيروی سازمان یافته بزرگی درحال شکل گيری است
 و خاصه معلمان بود که در ھمين ماه دستگاه برای انتقام گيری ازسلسله اعتراضات کارگران

قضاییِ ایران ، با اعدام پنج زندانی سياسی بارِ دیگر طبيعتِ غير دمکراتيک و ضدِ خلقی خود را 
، آموزگار شناخته شده و خوش ) ماه مه٩(  اردیبھست ١٩در نخستين ساعات روز . نشان داد

ار شيرین علم ھولی، فرھاد وکيلی، علی آوازه کودکان خطه کردستان فرزاد کمانگر را در کن
. حيدریان و مھدی اسالميان، در خفا و بدونِ آگاھیِ وکال و خانوادۀ آنان، به دار آویخته شدند

 با اتھامِ به مخاطره انداختنِ امنيت کشور و دشمنی ٢٠٠٨ و ٢٠٠۶این زندانيان در سال ھای 
 دادرسیِ عادالنه برخوردار شوند ، به اعدام با خدا دستگير شدند، و بی آنکه از حدِ اقلِ مراحلِ

  .محکوم شدند
  
اعالم ھرچند این ميان درارتباط با اعتراضات معلمان می توان این سخن را بيان داشت؛ در 

ھمبستگی ھای متعددی که ازطرف دانشجویان دربعضی شھرھا با کارگران ومعلمان صورت 
گرد آورد، ولی فضای جدیدی را مستقيم نتوانست نيروی مھمی را برای اقدام ولی گرفت ، 
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نشان می داد که مسلماً می تواند بستربسيارپرثمری برای ارتباطات ميان جنبش ھای 
  .اجتماعی مختلف فراھم بياورد

نشان داد؛ که صورت گرفت می توان گفت ؛ مجموعه تالش ھایی که دراول ماه مه امسال 
ابی درميان بخش ھای کليدی فعاالن کارگری جنبش ضد دیکتاتوری درایجاد امکانات سازمان ی

  .ومعلمان وسایرجنبش ھای اجتماعی قطعًا مؤثر بوده است
فرزاد کمانگر را در کنار شيرین علم ھولی، (در اردبھشت ماه با اعدام جنایت بار چھار فعال کرد 

مومی با آغاز اعتصاب عما،)مھدی اسالميان (و یک تن از شيراز)فرھاد وکيلی، علی حيدریان 
 ، بوکان،این اعتصاب درشھرھای سنندج، مریوان .تان روبرو ھستيم مردم در شھرھای کردس

بانه ،  سردشت، جوانرود،پاوه،،  اشنویه شھر دھگالن،،، کاميارانسقز، مھاباددیواندره، 
 و ود واقعی یافتنمایالم، شيروان و چرداول پيرانشھر ،ماكوشھر بيجار،نوسود، اسالم آباد، 

روزشمار کارگری در این باب گزارش  -عمومی به طور فراگير و منسجم گسترش یافتاعتصاب 
کردن مغازه بازازآن سامان کسبه بطوری که  -متعددی را از منابع گوناگون گرد آورده است 

حشت  و ورعبایجاد ترس،نيروھای حکومتی با.خودداری کرده اندھاواماکن کاری خویش، 
 مجبورشان کنند مغازه ھای شان را ،خواستند فشار به کسبه در این شھرھا و باخشونت آميز

ھمچنين ھيئت کنترل بحران وزارت کشور رژيم برای پيگيری امور و بررسی شعاع . کنندباز 
تمامی حضور نيروھای سرکوبگر در. عمل اعتصاب عمومی کردستان،وارد سنندج شد

تصاب تا حدی سراسری این اعتجربه . می نمودشھرھای کردستان و کردنشين برجسته 
گزینش ضد خشونت از جانب مردم ، خشونت ه ، به مثابه شکلی ازنافرمانی ولج کنندوف
آن داشت که با موج دستگيری و ایجاد رعب در بين لبان حاکميت را به ھراس انداخت وبرط

مردم ، از سرایت آن به دیگر نقاط استان ھا و کل کشور با موج دستگيری ھا و اعمال خشونت 
 . تجربه اعتصاب عمومی کردستان در این ماه آموختنی و درس آموز می نماید. پایان ببخشند 

  امروز که با موج وسيع دستگيری ھا روبرو ھستيم ؛ بيگمان تجربه اتحاد عمل اول ماه مه ، 
صاب  برابر دستگيری ھمکاران خود و ھمچنين اعتتجربه تحرک وسيع معلمان سراسر کشور در

سترده به اتحاد عمل گتان در برابر محکوميت اعدام ھا می تواند به نوعی عمومی کردس
 سعيد – عليرضا اخوان -در درون کشور نسبت به موج دستگيری مھدی فرحی شاندیزجدیدی 
 زندگی در بھنام ابراھيم زاده ، پدرام نصرهللا ھی ، و دشواری آنچه – رضا شھابی –ترابيان 

  دستگير شده ،ان فعاالن زن و دانشجوییگربراھيم مددی و دزندان ماندن منصور اسالو و ا
با کيفيت از دل وحدت عمل و اراده و یرد، به حرکتی بزرگ وتوسط زندانبانان نظام صورت می پذ

ھيچ نيرویی به .بيانجامد با دیگر فعاالن جنبش ھای اجتماعی ھمسویی تشکل ھای کارگران 
 شرایط امروزبرای کارگران به مانند سه .  وا داردتنھایی نمی تواند رژیم را به عقب نشينی

ته یاچھار سال پيش نبوده و نيست، امروز نميشود در قبال پيشروی شمشير از رو بس
يشروی را ميسر حکومتگران، برفضای عمومی و درصحنه مانده پيشروان کارگری ، به تنھایی پ

بی ازدرون، تحرک درخود محيط اساس این کار امروز بابرگشت به اعماق، سازمان یا.  ساخت 
و ھمسویی و ھمراھی با دیگر کار، محالت و اماکن کارگری و با تلفيق کار مخفی و علنی 

چرا . ميسر می گرددفعاالن جنبشھای اجتماعی و در دل جنبش ضد استبدادی واقعا موجود 
 در قبال ی سرکوبجدا از اینکه بهکه جمھوری اسالمی بعد ازاول ماه مه امسال به این سو 

ھمچنان . شدت بخشيده ، دیگر فعالين را نيز دستگير و روانه زندان ھا ساخته است کارگران 
موج سرکوب ھا تا به امروز نشان داد که سرکوبگران دستگاه . به اعدام ھا ادامه می دھد

 و وحدت جھنمی جمھوری اسالمی و ارباب والیت برای جلوگيری از این ھمسوئی و ھمگامی
است که با  با دیگر ھمگامان طبقاتی خودتشکل ھا و فعاالن و توده کارگرشترک اده مار

دستگيری فعالين کارگری، زنان، جوانان و دانشجویان و فعالين سياسی ـ مدنی مليت ھای 
تحت ستم، تالش می ورزند تا مانع یک پارچه شدن جنبش ضداستبدادی و پيوند مستحکم آن 

رد که تشکل ھای واقعا موجود به این نيروی سرکوب نشان جا دا. با جنبش مطالباتی گردد
که ھيچگاه ھم طبقه ی ھای خود و خانواده ھای دستگير شده گان را فراموش نخواھند دھند 

  . کرد 
از برگرده ماست ؛صد چندان قویتر و قدرتمند تر می بایست خارج از کشور اما آنچه که در

ھره گرفت و برای آزادی موج وسيع دستگير شده  تا به امروز تجربه شده بیتمامی شيوه ھا
بين فعاالن برجسته کردن حوزه احتالفات بين فعالين کارگری درخارج و یا . گان اقدام کرد 
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ه انحصار خود در آوردن تحرکات ھيچ سود و منفعتی را متوجه عقب سازمان ھا و احزاب و ب
رکوبگرانه نسبت به جان یکایک ھد کرد بلکه رژیم را نسبت به پيشروی سنشينی رژیم نخوا

  . فعاالن کارگران به دستگيری و زندان کشاندن وا می دارد
  

 به ھمراه آلودگی ھوا و در نتيجه باال رفتن دریاچه ھا ورودخانه ھا  جنگل ھا و تاالب ھا ،نابودی
نابودی دریاچه اروميه . سکته و سرطان را افزایش داده استبه شکل ميزان بيماری و مرگ 

نابودی بخش ھای . تراضات گسترده ای را در این ماه و در آستانه اول ماه مه با خود داشت اع
وسيعی از جنگل ھای بلوط در سلسله کوه ھای زاگرس که آخرین نمونه آن قطع درختان در 

بطوری . آن منطقه را بوجود آوردسالمت ساکنان شھرھای تھدید جنگل ھای دنا بود، سبب 
 اردیبھشت ماه، به نقل از ریيس سازمان ھواشناسی ٢٩  درتاریخ ایسنا، دولتیخبرگزاری که 

گرد و غبار افزایش می یابد و سالمت شھروندان دچار خسارت ھای جبران ناپذیر ”: گزارش داد
 منطقه درکشورھای غربی ایران شناسایی ۶کانون اصلی بحران گرد و غبار در ... می شود

  ”... . سوریه و عربستان استشده که چھار کانون آن در عراق، 
  

 شناخته شده ه این چھر، سردار رادانجانشين فرمانده نيروی انتظامیدر اردیبھشت ماه 
 از آغاز عمليات شناسایی و دستگيری سران و اعضای سرکوب گری ھا دربازداشتگاه کھریزک

سایی و اميدواریم با شنا” :  اظھار داشتوی.خبرداد  دفتر شرکت ھای ھرمی ۴٠٠بيش از 
برخورد با این شرکتھا از این پس ھيچ کس به خود اجازه ندھد در جمھوری اسالمی با چنين 

وی فعاليت شرکت ھای ھرمی را نوعی ” .ع خود و بيگانگان را تامين کندروشھایی مطام
ماحصل فعاليت این شرکتھا خروج ”:گروگان گيری، گروگان کِشی و باج خواھی ناميد و افزود

ومان از جمھوری اسالمی ایران است که اميدواریم با اطالعاتی که مردم از سراسر ميلياردھا ت
خبرگزاری (”کشور از این شرکتھا اعالم می کنند دیگر شاھد فعاليت قارچ گونه آنھا نباشيم 

 فساد در بين دستگاه دولت ، مجلسيان و روحانيت آنچنان باال گرفته که ). اردیبھشت٣٠مھر، 
 رد روز شمار کارگری و تاثير مخرب و ویرانگر آن در زندگی کارگران بازتاب یافته یی از آنجنبه ھا

  . است 
  

شھرھای بزرگ کشور به یک معضل عمده اجتماعی بدل پدیده دردناک حاشيه نشينی در 
، جمعيت حاشيه نشين جمھوری اسالمی ایران مطابق آخرین آمار رسمی رژیم . شده است

.  ميليون نفر رسيده است٨شھد، اصفھان و تبریز به نزدیکشھرھای بزرگ چون تھران، م
معاون دبيرخانه ستاد ملی “: اردیبھشت ماه گزارش داد١۵ در تاریخمھردولتی خبرگزاری 

توانمند سازی و سامان دھی سکونت گاه ھای غير رسمی کشور گفت، براساس برآوردھای 
ای شھرھای کشور ساکن  ھزار نفر درمناطق حاشيه ۵٠٠انجام شده، ھفت ميليون و 

وی ادامه داد حاشيه نشينی با مشکالت اجتماعی و اقتصادی بویژه مشکل اشتغال . ھستند
 ٨۵درصد سکونتگاه ھای غير رسمی در محدوده شھرھای کشور واقع اند که ٩١. ھمراه است

ا  ما ر١٣٨٩ مراجعه به خود روزشمار اردیبھشت .“... سال دارند ١۵درصد آنھا قدمت بيش از 
  .بيشتر به حجم اخبار ومصادیق واقعی حوادث کارگری مربوط به این ماه قرار می دھد

  
  دوستان عزیز خواننده 

 دراین مجموعه آنچه به نظرتان می رسد، گردآمده ازمنابع گوناگون ھمانگونه که پيشتر آوردم ؛
مه، مردمک  فارس، سایت آفتاب، کل– مھر– ایسنا –ایلنا (ھای ایران  خبرگزاری: ازجمله 

کميته ھماھنگی برای : (مستقل مانند  وتشکل ھا،نھادھا وسایت ھای) …وسایت سفير
شرکت واحد اتوبوسرانی تھران وحومه  کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری،سندیکای کارگران

حقوق کارگر، وبالگ دانشجویان مدافع حقوق کارگر،کميته پيگيری ایجاد تشکل  ،کانون مدافعان
 خبرنامه اميرکبير،خبرنامه مازندران،سایت ميدان زنان،رگری،وبالگ کارگرفلزکار،کا ھای آزاد

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

وخبرھای دریافتی به ایميل ) …رگری راه کارگروغيره وبالگ کا -پيام  -اشتراک – روشنگری
   .آمده و به نظرتان می رسد آدرس ھایم فراھم
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این مجموعه داشته ات خود را برخوشحال می گردم که ھر خبر و مطلب و نظر و اصالح و انتقاد
  .  به آدرس زیر ارسال دارید  به ھمراه خبر ھای جدید کارگری باشيد

  با تشکر و امتنان 
Roozshomar_k@yahoo.com 

 
  
  

اخبار کارگری و گزارشات عمومی مربوط به جنبش کارگری ایران در اردیبھشت ماه 
89  

  
  

  : نمايندگان كارگران ساختماني سراسر كشور
  كنيد چرا بيمه كارگران ساختماني را اجرا نمي

 نمايندگان كارگران ساختماني :  آمده است 89 ایلنا در تاریخ اول اردیبھشت –ان به گزارش خبرگزاری کار ایر
سراسركشور با حضور در محل خانه كارگر تھران و طي نشستي خواستار عمل دولت به قول خود مبني بر تھيه 

  . نامه بيمه كارگران ساختماني شدند و ابالغ و اجراي آيين
نژاد كه زير بار بيمه كارگران  از دولت آقاي احمدي: ندگان كارگري تاكيدكردندخبرنگار ايلنا، اين نماي گزارش به

كنيم اما از وزير رفاه و مديرعامل تامين   درصد رفته است تشكر مي7ساختماني آن ھم با نرخ حق بيمه 
  . مند ھستيم اجتماعي به دليل عدم اجراي اين خواسته گله

تنھا در اين  وي نه: مان تامين اجتماعي براي حضور در اين نشست گفتآنان با اشاره به دعوت از مديرعامل ساز
  . اي از سازمان را ھم به اين نشست بفرستد نشست حاضر نشده است بلكه حتي حاضر نشده تا نماينده

 ميليارد توماني بيمه كارگران 81نمايندگان كارگران ساختماني سراسر كشور با اشاره به تصويب بودجه 
ھايي را ھم از نمايندگان مجلس به وزير رفاه و مديرعامل سازمان  حتي نامه:  دولت اظھار داشتساختماني در

ايم اما خبري از اجرا  تر بيمه كارگران ساختماني شده ايم و خواستار اجراي ھرچه سريع تامين اجتماعي داده
  . نيست

يراز، قم، زنجان، ابھر و خرمدره، تھران، در اين نشست نمايندگان كارگران ساختماني ورامين، تبريز، شميران، ش
  . شھر، تبريز، بابلسر، آمل و ري حضور داشتند يزد، كرمان، كرمانشاه، ساري، قائم

  پايان پيام
  : كارگري درنشست خبري رييس سازمان بسيج

  امنيت شغلي حداقل نياز يك كارگر است
: گفت كارگري رييس سازمان بسيج:   آمده است 89  ایلنا در تاریخ اول اردیبھشت–به گزارش خبرگزاری کار ایران 

يكي از عوامل اصلي در پيروزي انقالب اسالمي ھمين قشركارگر بودند كه با بستن شيرھاي نفت و فلج چرخه 
  . اقتصادي كشور تاثير خود را در پيروزي انقالب نمايان ساختند

شھيد : ر تجليل از شھداي كارگرافزودخبرنگار ايلنا، علي سليميان در نشستي خبري به منظو گزارش به
  .  ارديبھشت است9كارگر است كه سالروز شھادت وي  عبدالحسين برونسي نماد بسيجيان

 به صورت 88اين سازمان در خردادماه سال :  گفت87وي با اشاره به تشكيل سازمان بسيج كارگري در سال
  . كار خود را آغاز كرد رسمي

  . شود ش، ارزش معنوي پيدا كند عبادت مياگر كار و تال: او تصريح كرد
اولين نكته مھم براي كار و كارگر امنيت شغلي است كه حداقل نياز يك كارگر است كه اگر : سليميان تاكيدكرد

  . يابد اين مورد تحقق يابد خالقيت و تالش درميان كارگران افزايش مي
عي را ھم از نكات مھم براي كارگران عنوان كرد و كشور وجدان كاري و انضباط اجتما رييس سازمان بسيج كارگري

  . آفريني كند بسيج موظف است در مثلث كارگر، كارفرما و دولت نقش: اظھارداشت
كمك : اين مقام مسوول در سازمان بسيج مستضعفين با بيان اينكه خواستار حذف كارگر و كارفرما نيستيم،گفت

 كه متاسفانه نقش بسيج كمرنگ ديده شده است، 44جراي اصل به تدوين قانون، توسعه فرھنگ كار، كمك به ا
  . ھاي اساسي بسيج كارگري است كمك به تحقق منويات رھبري، كمك به رفع مطالبات كارفرمايان از نقش

بسيج : كارگري و دانشجويي انگشت گذاشته است،گفت سليميان با اشاره به اينكه امروزه دشمن روي بخش
  .  خود را ايفا كندبايد در اين زمينه نقش

  . خواھد سرباز صنعت باشد نه سربارآن بسيج كارگري مي: وي تصريح كرد
 درصد از اين افراد تحت پوشش بسيج كارگري 5تنھا :  ميليون كارگر در كشور گفت5/7او با اشاره به وجود 

  . ھستند كه بايد سعي شود اين رقم افزايش يابد
اين :  ارديبھشت خبر داد و گفت9رگزاري مراسم اين سازمان در روز رييس سازمان بسيج كارگري كشور از ب

  . مراسم در مشھد مقدس و با حضور وزيركار، رييس بسيج كشور و كارگران برگزار خواھد شد
اگر الزم باشد حتي با احزاب و تشكالت كارگري ھم تعامل : سليميان بسيج كارگري را فراجناحي دانست و گفت

  . خواھيم داشت
ھاي شما براي تامين امنيت شغلي كارگران  در پاسخ به سوال خبرنگارايلنا مبني بر اينكه برنامهوي 



 6

كارگران را  كردكه امنيت شغلي جلساتي را با وزارت كار، صنايع و معادن و مجلس دنبال خواھيم: چيست،گفت
  . نھادينه كنيم

ال پيشنھاد شرايطي به دولت ھستيم كه ارزش به دنب:  روزه و سفيد امضا گفت80او با انتقاداز قراردادھاي 
  . كارگران حفظ شود

  پايان پيام
 درصد 30شکايت از دستگاھھای دولتی : بازتاب تشديد بحران ناکارآمدی و فساد

  افزايش يافته است 
ده  ھزار فقره پرون89رئيس ديوان عدالت اداری با اشاره به :  گزارش می دھد 89خبرگزاری مھر در اول اردیبھشت 

 درصد افزايش يافته که 30اين آمار نسبت به سال گذشته :  گفت88شکايت از دستگاھھای دولتی در سال 
  . خواھم رئيس جمھور از جزئيات آن مطلع شود مي

به گزارش خبرنگار مھر، حجت االسالم محمد جعفر منتظری صبح امروز چھارشنبه در اولين جلسه ھم انديشی 
 ھزار فقره پرونده شکوائيه عليه 70ھا، سازمانھا و موسسات عمومی با اشاره به آمار  معاونان حقوقی وزارتخانه

  .  ھزار پرونده رسيده است89 درصد افزايش به 30 با 88اين آمار در سال :  گفت87سازمانھای دولتی در سال 
 خبر داد و 89 سال  روز اول18 نفری شکايت ھای مردمی از سازمانھای دولتی در 800وی از آمار چھار ھزار و 

وقتی که در اولين ماه از سال جديد موج شکايات مردمی از سازمانھای دولتی به ديوان عدالت اداری : گفت
  . شود به اين معنی است که امسال بيش از يکصد ھزار پرونده شکايت از دولت خواھيم داشت سرازير مي

در : ھای شاکيان از دولت خبر داد و افزود موضوعات پروندهمنتظری در ادامه از تھيه جزوه آمار و نمودار شکايات و 
اين جزوه آماري، براساس موضوعات تفکيک شده ھر دستگاه، تعداد شکايات ثبت شده است که ارائه آن به 

  . توانند از اين جزوه استفاده کنند ھا مي عموم ممنوع است ولی مديران اجرايی دستگاه
، کار و امور 50، آموزش و پرورش 45، جھاد 36شکايت، وزارتخانه ھای ارتباطات  موضوع 41شھرداری با : وی افزود

، راه و 38، مسکن 11، اطالعات 17، امور خارجه 47، بھداشت و درمان 35، نيرو 44، اقتصاد و دارايی 41اجتماعی 
، 38، وزارت کشور 20، تعاون 25، دادگستری 30، فرھنگ و ارشاد 40، علوم و تحقيقات 30، بازرگانی 41ترابری 

، نظام 12، انرژی اتمی 21، تعزيرات 11، زندانھا 19 و سازمانھای حج و زيارت 32 و صنايع 23دفاع و پشتيبانی 
، 19، تربيت بدنی 47، تامين اجتماعی 17، ميراث فرھنگی 3، بازرسی کل کشور 39، محيط زيست 4پزشکی 

، بانکھا 13، ديوان محاسبات 14، رياست جمھوری 15 سيما ، صدا و19، بيمه 37، بنياد شھيد 44نيروی انتظامی 
 موضوع شکايت در 38 و ثبت اسناد با 33، سپاه 20، قوه قضائيه 13 ، ديوان عدالت 34، ارتش 11، ھيئت دولت 35

  . ديوان عدالت اداری پرونده دارند
ھای دولتی را سوء مديريت و ھا و سازمان رئيس ديوان عدالت اداری عوامل مھم در افزايش شکايات از دستگاه

ضعف در سيستم کارشناسی بخشھای : ھا عنوان کرد و افزود جايگزينی رابطه به جای ضابطه در دستگاه
ھا، ضعف اعتماد عمومی  ای عمل کردن مديران در اجرای قوانين در بخشنامه دولتي، اجرای ناقص قوانين، سليقه

 عمومی ديوان عدالت اداری و استخدام ھای غيرکارشناسی و به برخی از سازمانھا، بی توجھی به آراء ھيئت
  . ای از مھمترين عوامل شکايات از سازمانھای دولتی است رابطه

متاسفانه ھنوز ديوان عدالت اداری نتوانسته است در شھرستانھا و استانھای کشور شعبه ايجاد کند : وی گفت
شوند در غير اين صورت آمار شکايات  کايت منصرف ميو بسياری از مردم به دليل دوری راه به پايتخت از ش

  . چندين برابر بود
تعامل بيشتر : ھای اداری از سوی مقام معظم رھبری اظھار داشت منتظری با اشاره به ابالغ سياست

اي، قانونگرايی و اشاعه  ھا، خدمت رسانی برتر، ارتقاء سطح واليتمندي، اجتناب از برخورد سليقه دستگاه
انون مداری از مھمترين موضوعات ابالغ سياستھای اداری رھبری است که برای تمام قوا الزم االجرا فرھنگ ق
  . است

انديشی ديوان عدالت اداری با معاونان حقوقی سازمانھای دولتي،  يکی ازاھداف برگزاری جلسه ھم: وی گفت
 جلسه نبايد اين روند را نوعی ايجاد تعامل بيشتر برای قانونگرايی و کاھش شکايات مردمی است و اعضای

  . شوخی و يا يک جلسه معمولی تصور کنند
رئيس ديوان عدالت اداری با اشاره به افزايش روزافزون آمار شکايات مردمی از دولت و ترويج فرھنگ پيگيری 

توان   که ميديوان عدالت اداری چند راھکار را برای برون رفت از وضعيت موجود ارائه کرده: مطالبات درجامعه گفت
به معرفی نمايندگان ويژه از طرف ھر دستگاه به عنوان رابط و پل ارتباطی ديوان و سازمان دولتي، فعال کردن 

ھای روز  ھا و آيين نامه کميسيونھای تخصصی در ديوان عدالت اداری خارج از وقت اداري، ارجاع به موقع بخشنامه
  . ه کردسازمانھا به ديوان و اجرای احکام ديوان اشار

ھای دولتی به دليل مسلط نبودن به مسائل حقوقی و  حجت االسالم منتظری با بيان اينکه برخی از دستگاه
: کنند،افزود ھا و احکام ديوان صادر مي ھا،اخطاريه ھای غيرکارشناسی به نامه نداشتن کارشناس حقوقی پاسخ

  . ی بسيار کمتر از ھزينه محکوميت دستگاه استھا بايد بدانند که ھزينه استخدام کارشناس خبره حقوق دستگاه
ھر دستگاھی که حکم ديوان عدالت اداری را خالف موازين قانونی احساس کرد می تواند شخصاً به : وی گفت

  . بنده مراجعه کند تا آن مشکل رفع شود
طار و احکام ديوان رئيس ديوان عدالت اداری با بيان اينکه سازمانھا موظفند ظرف مدت يک ماه به ابالغيه، اخ

تواند از اختيارات  در صورت بی توجھی به اجرای احکام، ديوان عدالت اداری مي: عدالت اداری پاسخ دھند، افزود
  . اند قانونی خود استفاده کند که در اين مورد در سالھای گذشته بسياری از مسئوالن تا مرز اخراج پيش رفته

 
 دسيركرمانبر تجمع اعتراضي كارگران كارخانه قند
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 نفر از كارگران 50 بيش از 89.2.1روز چھارشنبه : به نوشته سایت آژانس ایران خبر در اول اردیبھشت آمده است 
 يكي از كارگران معترض به خبرنگارآژانس, كارخانه قند بردسير تجمع اعتراضي كردند  مقابل, كارخانه قند بردسير

حقوق معوقه مان  سه سال,  دررابطه با مشكل بيكارشدنمان تا كنون ھيچ مسئولي به ما” :ايران خبر گفت 
خانواده ھاي بسياري ازما ازشدت فقر .باراست اوضاع معيشتي مان بسيار خراب وفاجعه, پاسخ نداده است 

از يك طرف ادعاھا ومستضعف پناھي مقامات . بيراھه رفته اند  بعضي ھا به, وتنگدستي درحال فروپاشي است 
 . ”از طرف ديگرفقر وفالكت ما خانواده ھايمان را ازھم پاشيده است راكركرده ودولتي گوش فلك 

  .  مقابل كارخانه ادامه داشت1200 تا0800است كه تجمع كارگران ازساعت  الزم به توضيح

  در صد ساختمانھای تھران نا امن ھستند 90

ی دستگاه ھای اجرايی و سياسی شھرداری تھران و تمام: نویسد می تاریخ اول اردیبھشت درخبر آنالين 
  موضوع زلزله را جدی نگرفته اند واگر فاجعه پيش بيايد ھمگی مقصرند 

گرچه بسياری از مردم . تھران شھری است که اين روزھا بيش از ھرزمان ديگری خطر زلزله آن را تھديد می کند
ام مھندسی ايران در اين رابطه به محمد غرضی رييس سازمان نظ. ھنوز از ناامنی خانه ھايشان با خبر نيستند

 درصد خانه ھا چه نوساز و چه قديمی غير استاندارد ساخته شده اند و بعيد به نظر می 90در تھران : خبر گفت
: محمد غرضی در ادامه گفت.  ريشتری7 ريشتری ھم تھران تخريب نشود چه برسد به زلزله 4رسد که با زلزله 

 تھران قانون مقررات ملی رعايت نمی شود و به ھمين دليل است که نمی متاسفانه در ساخت ساختمانھا در
بايد بگويم که شھرداری تھران و تمامی دستگاه : او در ادامه گفت. توان در اين شھر ساختمان امنی را پيدا کرد

  ا بخوانيدمتن کامل را اينج. ھای اجرايی و سياسی اين موضوع را جدی نگرفته اند واگر فاجعه پيش بيايد ھمگی

  ٨٩فروردين ماه / گزارش ماھانه نقض حقوق کارگران 

 است که 89آنچه در پی می آيد حداقل موارد نقض حقوق کارگران در ايران در محدوده زمانی فروردين ماه سال 
  : توسط مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران گردآوری يا ثبت شده است 

   تجمع و اعتراض
  

 نفر از كاركنان كارخانه سبالن پارچه اردبيل 150حدود : اند  ماه است حقوق نگرفته کارگر که ھفت150تجمع 
  . فروردين ماه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق ھفت ماھشان در مقابل ساختمان استاندارى اردبيل تجمع كردند

ايع اراک به دليل  کارگر شرکت صن150بيش از : اعتراض کارگران شرکت صنايع اراک به دليل عدم پرداخت حقوق
عدم پرداخت حقوق شش ماھه اخير و معرفی تعدادی از آنھا به بيمه بيکاری در آستانه بازنشستگی و اجرا 

  . نشدن تعھدات کارفرما معترضند و قصد تجمع در برابر نھاد رياست جمھوری را دارند
جمعى از كاركنان سازمان تامين اعتراضات : ادامه اعتراض کارکنان تامين اجتماعی به عدم افزايش دستمزدھا

  اجتماعى به دليل 
  . عدم افزايش دستمزد و عدم پرداخت بخشى از بھره ورى و كارانه ادامه دارد

 شركت تخليه و بارگيرى فعال در 23كارگران و نمايندگان : تجمع اعتراض آميز چھارصد کارگر بارانداز در آبادان
منطقه آزاد اروند در آبادان و در محل نماز جمعه خرمشھر تجمع بارانداز شلمچه در مقابل ساختمان مركزى 

  . اعتراض آميز برپا كردند
كارخانه تعطيل شده   نفر از كارگران 50يش از : حميد مقابل اداره كل كارشھر قم تجمع کردند كارگران چينى 

 كل كار و امور اجتماعى چينى حميد قم، در اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود امروز صبح در مقابل در اداره
  . استان تجمع کردند

ھاى كرمان به  تعدادى از كارگران نساجى بافت: ھا در مقابل استاندارى كرمان تجمع كردند كارگران نساجى بافته
  . دليل تعطيلى و عدم پرداخت سنوات در محل استاندارى كرمان تجمع كردند

 شھرداری آبادان، نوشابه خرمنوش و تخليه و بارگيری پس از کارگران: موج اعتراضات كارگرى در خوزستان
خرمشھر در استان خوزستان، کارگران اتوبوسرانی و لوله سازی اھواز ھم دست به تجمع اعتراض آميز زدند و به 

  . موج وسيع اعتراضات کارگرى در ايران پيوستند
 نفر از كارگران 60 فروردين ماه، 30صبح روز دوشنبه :  تن از کارگران شرکت ميالد اصفھان60تجمع اعتراضی 

شركت ميالد از توابع مجتمع صنايع قايم رضا در برابر دفتر اين مجتمع واقع در سه راه توحيد شھر اصفھان تجمع 
  . كردند

 تن از 60 فروردين بار ديگر 31صبح امروز سه شنبه : دومين تجمع کارگران شرکت ميالد اصفھان برگزار شد
  . د روبروی دفتر مجتمع صنايع قائم رضا واقع در سه راه توحيد شھر اصفھان تجمع کردندکارگران شرکت ميال

   خطر جانی و شرايط سخت کاری
  

كارگران يك معدن زغال سنگ در استان كرمان : ادامه كار كارگران يك معدن زغال سنگ در شرايطى بسيار دشوار
  . يت جانی ندارنددر شرايط بسيار نامناسبى به كار ادامه مى دھند و امن

ھفته گذشته مھدی اميدي، کارگر : مصدوميت شديد يکی از کارگران کارخانه ذوب آھن اصفھان در حين کار
شرکت تابان نيرو سپاھان در حين انجام تعميرات در نيروگاه حرارتی کارخانه ذوب آھن اصفھان به علت سقوط 
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  .ب ديدگی شدقالب جرثقيل از ناحيه بيني، فک، گردن و کمر دچار آسي
    اخراج-تعطيلی کارخانه 

  
كاركنان شركت توليد نوشابه خرمنوش : اخراج کارگران و تعطيلی بزرگترين كارخانه نوشابه سازى خاورميانه

خرمشھر اخراج شدند و اين واحد توليدى که يكى از بزرگترين خطوط توليد نوشابه در خاورميانه و ايران محسوب 
  . می شود، تعطيل شد

شرکت مخابرات ايران پس از واگذاری به کنسرسيوم : ھا در شرکت مخابرات پس از تصاحب آن توسط  اخراجآغاز
توسعه اعتماد مبين وابسته به شرکتھای زيرمجموعه سپاه پاسداران انقالب اسالمي، تعديل نيرو در شرکتھای 

  . وابسته را آغاز کرده است
در پى پلمپ شركت صنعت و معدن فوالد ابرکوه : رى دھھا كارگرپلمپ شرکت صنعت و معدن فوالد ابركوه و بيكا

كه با دستور مدير کل سازمان محيط زيست استان ھرمزگان صورت گرفت دھھا كارگر و كارمند اين شركت از كار 
  . بيكار شدند

 نفر در سال  ھزار۴٠اخراج ھای گسترده در عسلويه تعداد کارگران را از : نود درصد كارگران عسلويه اخراج شدند
  .  ھزار نفر کاھش داده است۴ به ٨٣

مديرعامل جديد صندوق پس انداز كاركنان راه : موج اخراج نيروھاى جوان از صندوق پس انداز كاركنان راه آھن
 نفر از نيروھاى جوان خود را تعديل و از نيروھاى بازنشسته 10آھن در طول سه ماه گذشته تاكنون در دو مرحله 

  . كند  استفاده ميبه جاى آنھا
درآستانه روز جھانی کارگر، روز اول ماه مه، وضعيت : اخراج گسترده کارگران شرکت ھای دولتی در شھر اراک

کارگری در شھر اراک، بزرگترين قطب صنعتی ايران، بحرانی است و شرکت ھای دولتی در شھر اراک، بسياری 
  . از کارگران خود را اخراج نموده اند

 درصد واحد 50دراثر رسيدگى نكردن مسووالن حدود : دھاى صنعتى خيرآباد تعطيل شده استنيمى از واح
  . صنعتى خير آباد ورامين تعطيل شده است

 ماه تاخير در 4در پى : رانندگان معترض اتوبوس حمل و نقل ھمگانى شھرستان لنجان حقوق دريافت نکردند
شھرستان لنجان استان اصفھان در اواخر سال گذشته و پرداخت حقوق رانندگان اتوبوس حمل و نقل ھمگانى 

 تن از رانندگان به فرماندارى شھرستان نماينده شھرستان در مجلس و نيز استاندارى در حالى كه 15نامه نگارى 
  .  راننده معترض حقوقى داده نشد15حقوق ساير رانندگان به طور كامل پرداخت گرديد به 

سازی در مشھد ادامه دارد و اين  ھای چرم تعطيلی کارخانه: ھای چرم مشھد  هدار کارخان ھای دامنه تعطيلي
  . ھا موجب بيکار شدن حداقل ھزار و پانصد کارگر شده است تعطيلي

على غياثى يك فعال كارگرى در استان ايالم از بحران واحدھاى صنعتى خبر : اخراج و بيکاری ھزار کارگر در ايالم 
  . اند  واحد استان تعطيل شده و بيش از ھزاركارگر اخراج و بيكار شده20 تعداد 88 و 87ھاى  طى سال: داد و گفت

   بيکاری و عدم امنيت شغلی
  

، كارخانه صنايع  به دليل نبود مواد خام: كارخانه صنايع فلزى تا پايان فروردين به روى كارگران بسته می شود
 350 و درھاى آن به روى تمامى كارگران آن که تنھا نزديك به فلزى شماره يك تھران، تا پايان فروردين ماه تعطيل
  تن از ايشان كارگر رسمى اند؛ بسته خواھد شد 
بيشتر واحدھاى توليدى استان قزوين تا پايان فروردين ماه : نگرانی نسبت به افزايش بيکاری کارگران در قزوين

رگران قراردادى تسويه حساب كرده و به آنھا گفته  با تمامى كا89تعطيل ھستند و كارفرمايان از قبل شروع سال 
  . بودند كه از آغاز سال جديد در سركار خود حاضر نشوند

كارگر  ھاى خانه معاون امور استان:  درصدى داشته است70جارى رشد   کارگران در تعطيالت عيد نوروز سال اخراج
 درصدى 49 در استان تھران از رشد 87به سال جارى نسبت  ھا در تعطيالت عيد نوروز سال معتقد است كه اخراج

  .  درصد خواھد بود50برخوردار است و اگر رقم اين آمار را به کل کشور تعميم دھيم بيش از 
 کارخانه در 380به رغم وجود :  کارخانه؛ پنج ھزار نفر در کمالشھر کرج بيکار ھستند380علی رغم وجود 

  .  شده در اين منطقه وجود داردکمالشھر بيش از پنج ھزار بيکار ثبت نام
دليل مشکالت مالي،  ھای تبريز به شماری از کارخانه: سه ھزار دويست کارگر در تبريز در معرض بی کاری

 ٣٢٠٠اند و  ھا و پيمانکاران، دست به تعديل يا اخراج کارکنان خود زده ھای ھنگفت به بانک سوءمديريت و بدھي
  .تھديد جدی قرار گرفته اندکارگر نيز بر ھمين اساس در معرض 

   جلوگيری از تجمع
  

رئيس خانه : ابھام در پاسخ مسوولين به درخواست رئيس خانه کارگر برای برگزاری راھپيمايی روز جھانی کارگر
کارگر، برای برگزاری تجمع و راھپيمايی روز کارگر امسال از دولت درخواست مجوز کرده است اما وزارت کار و 

  .خواست او موافقت نکرده اند و برگزاری راھپيمايی امسال خانه کارگر در ھاله ای از ابھام قرار دارددولت با اين در
   عدم پرداخت حقوق و مزايا

  
يکی از کارگران : کارگران کارخانه ايران پتو و تھران پتو بيست و شش ماه است که حقوق دريافت نکرده اند

ھزارنفرغيرمستقيم 20ھزارنفرمستقيم و3کارخانه ای که روزی:"تو گفتکارخانه نيمه تعطيل ايران ترمه و تھران پ
ازآن نان می بردند، باوضعيت فعلی درحال نابودی است و کارگران آن بيست و شش ماه است که حقوق و 

  ."مزايايی دريافت نکرده اند
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  آزاد شدندسه نفر از اعضای ھيئت مدیره زندانی سندیکای ھفت تپه
  .ر زندان می باشد علی نجاتی ھمچنان د

  
آقایان فریدون .  نفر از اعضای ھيئت مدیره زندانی سندیکای ھفت تپه در  روز دوشنبه از زندان دزفول آزاد شدند 3

   قربان عليپور و جليل احمدی از اعضای آزاد شده سندیکا می باشند-نيکوفرد 
  .قابل ذکر است علی نجاتی ھمچنان در زندان می باشد 

  
    اردیبھشت1

 سايه نگرانی دولت ايران بر روی اول ماه مه : امتناع از اعالم نرخ بيکاری

ھای ايران، ھمزمان با باالگرفتن  به نوشته رسانه: گزارش می د ھد 89صدای آلمان در تاریخ اول اردیبھشت 
، ابعاد در ھمين حال. کند بحران توليد و تشديد معضل بيکاري، دولت نيز از اعالم نرخ بيکاری خودداری مي

  . بازتاب نمانده است ھای رسمی نيز بي ی رکود در صنايع ايران حتی در رسانه گسترده
دادن  ھای اخير بيش از پيش از بازتاب ھا در ماه اندرکاران مطبوعات ايران، اين رسانه ی بسياری از دست  به گفته

 سوی رھبران و فعاالن جنبش سبز، ھايی از حاکميت و چه از آميز عليه دولت، چه از سوی بخش سخنان انتقاد
شود، ارائه آمار و اطالعات  گرايان شنيده مي يکی از انتقادھای پررنگی که گھگاه حتی از زبان اصول. اند منع شده

اينک اما اين انتقاد . ھای وضعيت اقتصادی و اجتماعی و فرھنگی کشور از سوی دولت است غلط در باره شاخص
اش در  ھا به سکوت آماری و اطالعاتی روی آورده است تا عدم کارآيي  از عرصهمطرح است که دولت در برخی

  . ھای مختلف آشکار نشود زمينه
ی  رسانی دولت در باره خود از عدم اطالع)  فروردين٣١(شنبه  در شماره روز سه" تھران امروز"گرای  روزنامه اصول

تا کنون رسم بر اين بوده است که نرخ . داده است و برای کل اين سال خبر ١٣٨٨نرخ بيکاری در فصل زمستان 
حال ماه اول سال جديد ھم پايان يافته، اما . شده است بيکاری ھر فصل سال دو ھفته پس از آن فصل اعالم مي

  . خبری از اعالم نرخ بيکاری در فصل آخر سال گذشته نيست
  » بيگانه با آمار و ارقام«

ريزی کشور در دولت نھم، عدم رعايت   مانند سازمان مديريت و برنامهشماری از کارشناسان انحالل نھادھايی
ای از  ھا و ارائه ارقام و آمار فله ی ارائه آمار و ارقام در طرح ھدفمندسازی يارانه نويسي، نحوه اصول اوليه بودجه

 مديريت عقاليی اعتنايی به ھای بارزی از فقدان نگاه علمی و بي سوی رئيس دولت کنونی و وزرای آن را نشانه
ھای  ترين شاخص نگھداشتن آمار و ارقام مربوط به عمده اين در حالی است که در پنھان. دانند در اين دولت مي

  . شود ای مھم تلقی مي اقتصادی و اجتماعي، برمالنشدن ضعف مديريت و ناکارايی نيز انگيزه
ری در تابستان گذشته برخالف معمول رو به شود که نرخ رشد بيکا گفته مي" تھران امروز"در گزارش روزنامه 

اين در . اين رقم در پاييز نيز ادامه يافته است.  درصد رسيد١١ / ٣افزايش گذاشت و مطابق آمارھای رسمی به 
 ٨ / ۴بايست نرخ بيکاری در ايران به  حالی است که طبق برنامه چھارم که سال گذشته به پايان رسيد، مي

ای است که  بيکاران کشور در زمستان گذشته تا چه حد از اين شاخص دور افتاده، نکتهاين که رقم . درصد برسد
  . به دليل عدم اعالم نرخ بيکاری اين فصل ھمچنان در پرده ابھام است

  آميز  آمارھايی ترديد
شده  اين نيز ھست که بسياری از کارشناسان مستقل و فعاالن بخش خصوصی و کارگری آمارھای رسمی اعالم

بنا به ارزيابی اين محافل، نرخ واقعی . دانستند ھای اخير غيرواقعی مي  حتی قبل از تشديد بحران توليد در ماهرا
ھای مختلف توليدی را فراگرفته مسئله  به ويژه بحرانی که اينک بخش. رسد  درصد ھم مي٢۵بيکاری در ايران تا 

  . بيکاری را به يک بحران بدل کرده است
ی توقف توليد در  ھای مختلفی در باره ھای اخير آمارھا و گزارش رسمی در ايران در ماه  نيمهھای رسمی و رسانه
 ansicht des Bildes mit der�Bildunterschrift: Groھای بزرگ و کوچک دولتی و خصوصی منتشر  کارگاه

Bildunterschrift :ھای  رز تعطيل فعاليتھای با ھا در ميدان گازی پارس جنوبی از نمونه توقف فاحش فعاليت
ھای عظيم گاز کشور  ھا در پروژه بنا به ھمين آمارھا، بسياری از فعاليت. اند اقتصادی و افزايش بيکاری استکرده

  . اند  ھزار نفر باقی مانده۶ تا ۴ ھزار نيروی کار مشغول در اين منطقه تنھا ۶٠در عسلويه متوقف شده و از 
ھای صنعتی استان تھران که يکی از  وردين خود از رکود گسترده در شھرک فر٢٨نيز در شماره " پول"روزنامه 
 ١١به نوشته اين روزنامه در حال حاضر . آيد، خبر داده است ی توليدی کشور به شمار مي ھای عمده قطب

آباد، نصيرآباد،  ھای پرند، شمس آباد، اشتھارد، عباس شھرک: شھرک صنعتی در استان تھران وجود دارد
ھای  شھرک"آمارھای رسمی که سايت . شير و ساالريه، خوارزمي، نظرآباد و پيشوا آباد، چرم وه، عليفيروزک

 ٣۵٢٧ھا منعقد شده که تنھا   قرارداد در اين شھرک٨٩٠١دھد که  منتشر کرده، نشان مي" صنعتی استان تھران
اند، در حالی که با  ل به فعاليتھا مشغو  نفر در اين شھرک٢٧٩ ھزار و ۵٧در حال حاضر . واحد آن فعال ھستند

  .  ھزار نفر برسد۴٢٠ اين تعداد در حال حاضر بايد به بيش از yمحاسبه تعداد قراردادھا
  نتيجه ماند  طرحی که بي
کارشناسان از ھمان . بود" ھای زودبازده طرح"ھای دولت نھم برای مقابله با بيکاري، به راه انداختن  يکی از طرح

ھا  ھايی را که به اين گونه طرح ھايی نگاھی منفی داشتند و وام بخش بودن چنين طرح جهابتدا نسبت به نتي
دانستند، بدون آن که پيشرفت چندانی در  يابد، منبعی برای فساد و افزايش نقدينگی در جامعه مي اختصاص مي

، در مورد سھم طرح علی مظھري، رئيس اداره کار استان تھران. گسترش توليد و ايجاد اشتغال به وجود آورد
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اداره كار استان تھران برای «: گويد ھای زودبازده در ايجاد اشتغال در استان تھران، به خبرگزاری فارس مي بنگاه
 ميليارد تومان اعتبار و سھميه در اختيار داشت كه به ١۶٠ھای زودبازده در سال گذشته  ه ھای بنگا اجرای طرح

مظھری » .ھای عامل فرستاده شد ھای زودبازده به بانك  تومان پرونده طرح ميليارد١٨٠ھمين منظور، نزديك به 
 ميليارد تومان برای اجرای بنگاه زودبازده تاكنون طرحی به ١۶٠افزوده است که در سال گذشته از محل 

: ويسدن در ادامه گزارش خود مي" پول"روزنامه . برداری و عقد قرارداد نرسيده و اشتغالی ايجاد نشده است بھره
ھای صنعتی تھران با زحمت بسيار به جذب منابع مالی  بسياری از واحدھای صنعتی مستقر در شھرک«

ھای صنعتی مبادرت کرده و پس  ھای زودبازده به دريافت زمين در شھرک پردازند، اما برخی تحت عنوان بنگاه مي
اين » .کنند  کرده و شھرک صنعتی را ترک مياز دريافت تسھيالت از وزارت کار، زمين و تاسيسات را نيمه کاره رھا

  . کند َھای زودبازده را عمال ورشکسته توصيف مي روزنامه طرح
  سايه نگرانی دولت بر روی اول ماه مه 

ھای زودبازده و الينحل ماندن معضل بيکاري، دولت دھم بدون آن که رسماَ به وداع با اين  در پی شکست طرح
دی به نام اشتغال خانگی را در دستور بررسی و تصويب دارد که به عقيده  جدي ھا اذعان کند، طرح طرح

کارشناسان، بيگانه با فعل وانفعاالت بازار کار ايران و سازوکارھای معطوف به اشتغال واقعی برای جمعيت شديداَ 
  .جوان و فعال کشور است

انکی و وارداتی و معوق ماندن حقوق ھای نادرست ب گذاري معضل بيکاري، بحران توليد ناشی از تحريم، سياست
ی شاغالن ايران را به ورطه خود  تری از جامعه ھای گسترده بسياری از کارکنان واحدھای توليدی روز به روز بخش

شايد دولت با توجه به چنين شرايطی است که ھمچنان به برگزاری مراسم روز کارگر در اول ماه مه . کشد مي
ھای گذشته مراسم رسمی برگزاری اين روز از سوی نھادھای کارگری  سالدر . دھد روی خوش نشان نمي

امسال اما دولت ظاھراَ نگران از بروز اعتراض گسترده به شرايط . نزديک به حکومت امری عادی و معمولی بود
  .يادشده، با برگزاری اين مراسم چندان موافقتی ندارد

  درصد كارگران ساختماني زنجان بيمه ھستند15فقط 
نماينده انجمن صنفي كارگران :  آمده است 89 اردیبھشت 2 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
 درصد از كارگران 15ھاي خويش فرمايي تنھا  به دليل شرايط سخت بيمه: گويد ساختماني استان زنجان مي

  . ساختماني اين استان بيمه ھستند
 ھزاركارگر ساختماني در استان زنجان مشغول به 35حداقل : يلنا، گفتمنوچھرصادقيان درگفتگو با خبرنگار ا

  . فرما را پرداخت كنند ھاي بيمه خويش  توانند تعرفه كارھستند اما به دليل مشكل مالي بيشتر آنھا نمي
ن پرداخت  ھزار توما90 تا 60فرما بايد ماھانه  اين فعال كارگري با بيان اينكه كارگران ساختماني بابت بيمه خويش

كار ساختماني فصلي است و به ھمين دليل آنھايي  ھيچ كارگر ساختماني درآمد دائمي ندارد چون: كنند،گفت
  . توانند حق بيمه را سرماه پرداخت كنند اند نمي ھم كه خود را بيمه كرده

ما بابت بيمه اي است كه توسط كارفر در حال حاضر تنھا چتر حمايتي كارگران ساختماني حق بيمه: وي افزود
  . شود كردن محل احداث پروژه پرداخت مي

توانند از  كارگران ساختماني نمي: گيرد،افزود وي با بيان اينكه مزاياي اين بيمه تنھا در زمان وقوع حادثه تعلق مي
  . اين بيمه براي درمان خود و ساير اعضاي خانواده استفاده كنند

ان آن ھستند تا مانند كارگران عادي از مزاياي بازنشستگي و خدمات به گفته صادقيان، كارگران ساختماني خواھ
  . درماني استفاده كنند

 درصد 20درحالي بيمه اجباري كارگران ساختماني متوقف است كه تنھادر: اين فعال كارگري مدعي شد
  . شود ھاي ساختماني نكات ايمني كار رعايت مي كارگاه

  پايان پيام
  :  كار محور قديم كرجعضوكانون شوراھاي اسالمي

  تشكلھاي كارگري درحال نابودي ھستند 
سازي پويا با  كارگران يخچال  نماينده:   آمده است 89 اردیبھشت 2 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 

يش درحال حاضر واحدھاي بسياري وجود دارد كه ب: تاكيد براينكه تشكلھاي كارگري درحال نابودي ھستند،گفت
شود و دولت نيز فشاري بر اجراي اين تشكل   كارگر دارند اما در آنھا شوراي اسالمي كار تشكيل نمي50از

  . آورد قانوني به عمل نمي
وگو با ايلنا از ظرفيت قابل توجه تشكلھاي كارگري در رفع مشكالت واحدھاي توليدي خبر  اكبر قرباني درگفت

عنوان ابزار مديريت در رفع مشكالت و عضو ھمفكر در اداره بنگاه اقتصادي   بهقانون كار از نماينده كارگر: دادوگفت
ياد كرده است اما در عمل شاھد آن ھستيم كه نماينده كارگر ھيچ ارزشي در واحدھاي توليدي و خدماتي ندارد 

ارت كار نيز تالش دھند بلكه وز و نه تنھا كارفرمايان رغبتي به تعيين نماينده كارگر يا تشكل كارگري نشان نمي
  . آورد براي انتخابات در واحدھا به عمل نمي

در اين واحدھا تشكل كارگري وجود : گويد كند و مي وي از واحدھاي بزرگي ھمچون ايران خودرو و سايپا ياد مي
  . آورد ندارد ودولت نيز اقدامي براي شكل گيري تشكل كارگري در اين واحدھا به عمل نمي

امروزه بحث اصالح : ر اينكه عرصه روابط كار در قالب سه جانبه گرايي تعريف شده است، گفتقرباني با تاكيد ب
شود سوال من از وزارت كار اين است  قانون كار از سوي وزارت كار مطرح، پيگيري و به نفع كارفرمايان اجرايي مي

  .  اصالح لحاظ نشده استھا كجاست و چرا نظر كارگران در اين كه نقش تشكل كارگري در اين تصميم گيري
سه جانبه گرايي بايد به نفع اشتغال تمام شود : شود گفت وي با تاكيد بر اينكه اصالح قانون كار باعث شد مي

  . دھد اما ھرگز چنين اتفاقي رخ نمي
نماينده كارگردركجاي : قرباني با طرح اين پرسش كه در صندوق تامين اجتماعي جايگاه كارگران كجاست گفت
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ان قراردارد، امروزه كساني در شوراي تامين اجتماعي ھستند كه كمتر از كارگران حق اظھار نظر دارند اما سازم
  . دھند گذارند و نظر مي بيشتر تاثير مي

روند اجراي سخت و زيان آور : ھستند گفت وي با اعالم اينكه در بحث سخت و زيان آور نمايندگان كارگر مطيع
 كارگر ھيچ تاثيري در سرعت بخشيدن به اين مصوبه قانوني ندارند زيرا اين قانون به دھدكه نمايندگان نشان مي

  . نفع كارگران يعني صاحبان اصلي سازمان تامين اجتماعي است
اگر به تشكالت : از آنان حمايت شود ،گفت اين نماينده كارگري با تاكيد بر اينكه اگر تشكالت كارگري قوي باشد، 

د دليلي وجود ندارد كه كارگران را عامل بحران بدانند و مانع تشكيل شوراي اسالمي كار دھن كارگري بھا نمي
  . شوند

امروزه دولت وكارفرما در : كارگران است،گفت ھاي توليد، زايد بودن قرباني با اعالم اينكه منطق حال حاضر عرصه
  . واداره بنگاه اقتصادي از بين ببرندصدد ھستندتا كارگران ھمچون يك ابزارمطرح شود و نقش وي را در مديريت 

  پايان پيام
  مندي رييس مجلس از كندي اجراي قوانين مربوط به وزارت رفاه گله

درحالي كه برخي منابع خبري از :    آمده است 89 اردیبھشت 2 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
دھند اما  ماعي درجلسه اي با حضوررييس جمھورخبر ميحل اختالفات وزيررفاه و مديرعامل سازمان تامين اجت

  . گويدكه از اين موضوع اطالعي ندارد نايب رييس كميسيون اجتماعي مجلس مي
كند و مسووليت اجراي قوانين با  تواند قانونگذاري مجلس فقط مي: وگوبا خبرنگارايلنا افزود ھادي مقدسي درگفت

  . مجريان و دولتمردان است
به زعم مجلس مسووليت وزارت رفاه و سازمان ھاي تابعه : رد درمجلس شوراي اسالمي تصريح كردنماينده بروج

  . با وزيراست بنابراين درصورت وجود ھرگونه موضوعي وزير بايد پاسخگو باشد
شايد ھم يكي از راھھاي سروسامان دادن به اوضاع نابه : كرد كميسيون اجتماعي مجلس خاطرنشان نايب رييس
  . امين اجتماعي توافق وزيررفاه با مديرعامل تامين اجتماعي باشدسامان ت
براساس قانون، ھيات امناي سازمان تامين اجتماعي ھيات مديره اين سازمان را معرفي : گفت مقدسي

  . خواھدكرد و ھيات مديره نيز مديرعامل تامين اجتماعي را معرفي خواھد نمود
ن اجتماعي مناسب نيست و عالوه بر آن مديريت ارشد اين سازمان نيز وي با تاكيد بر اينكه وضعيت فعلي تامي

  . احتمال دارد ديداراخير رييس مجلس با وزير رفاه راجب به حل اين مسايل باشد: بالتكليف است، خاطرنشان كرد
ز جمله بحث تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي و كندي اجراي قوانين مربوطه به وزارت رفاه ا: او افزود

  . ديگر مواردي مي تواند باشد كه مورد مذاكره وزير رفاه و رييس مجلس قرارگرفته است
وزير رفاه ايده : مقدسي درپاسخ به اين سوال كه آيا شايعه استيضاح وزير رفاه صحت دارد يا خير؟ اظھارداشت

نم كه موضوع استيضاح ھاي خوبي براي حل مشكالت سازمان ھاي تحت پوشش خود دارد بنابراين فكر نمي ك
  . مدنظر باشد
  پايان پيام

 درصد کاالھای اين 90 تا 70تامين :گزارشی از وضعيت فاجعه بار صنايع نساجی
  .  واحد فعالند3 واحد پتوسازی تنھا 83از /صنعت از قاچاق تامين ميشود

اكم بر فضاى كسب و كار و ركود ح:  آمده است 89 اردیبھشت 2 در تاریخ ايلنا -به گزارش خبرگزاری کار ایران 
كنندگان اين بخش با مشكالت بسيارى  واردات قاچاق محصوالت نساجى و پوشاك موجب شده است تا توليد

ھاى مسئوالن براى كمك به اين صنايع ھنوز  از سوى ديگر، بسيارى از وعده. براى ادامه فعاليت مواجه باشند
  . محقق نشده است

د جھانى و فضاى نامساعد كسب و كار در كشور، صنايع نساجى و پوشاك نيز در باتوجه به ركود حاكم بر اقتصا
كاھش تقاضا براى محصوالت نساجى و پوشاك، كمبود . اند  با ركود چشمگيرى مواجه شده87مقايسه با سال 

ه رويه دركسادى بازار صنايع نساجى و پوشاك تأثير داشت ھاى سياسى و واردات بي نقدينگي، وجود برخى تنش
  . است

كاھش ظرفيت توليد اين واحدھا ابتداى سال گذشته، تعطيلى و تعديل نيروى كار بيانگر شرايط حاكم بر اين 
بخش است، گرچه از نيمه دوم سال شرايط تا حدودى بھبود يافته است؛ چرا كه نيمه دوم سال نيمه كارى و 

  . ويژه در بخش پوشاك است رونق اين صنايع به
گروه حمايت از توليد در وزارت صنايع و معادن تشكيل و مصوباتى در جھت حمايت از  تصادي، كاربا وقوع بحران اق

  . صنايع مختلف داشت اما اين مصوبات ھيچ اثر يا نتيجه مثبتى دربخش نساجى و پوشاك نداشت
 خوددارى با اين شرايط، وزارت صنايع و معادن حتى از پرداخت مطالبات معوقه واحدھاى نساجى و پوشاك نيز

پرداخت نشدن مطالبات معوق ارزھاى تشويقى در شرايط نابسامان كنونى توليد با وجود برپايى . كرده است
  . جلسات متعدد به مشكل كمبود نقدينگى اين واحدھا دامن زده است

أثيرى در شود و با اين روند تغيير تعرفه ت  درصد كاالھاى صنايع نساجى از طريق قاچاق تامين مي90 تا 70حدود 
 ميليارد دالر كاالى قاچاق به كشور در سال گذشته 23آمارھاى غيررسمى از واردات حدود . اين زمينه ندارد
دليل قيمت  به.  درصد آن منسوجات و پوشاك بوده و توليد داخل را از پا انداخته است50 تا 40حكايت دارد كه 

  .  كاالھاى ارزان قيمت چينى نيستتمام شده باال، منسوجات توليد داخل قادر به رقابت با
ھاى مختلف متفاوت است اما وضعيت در بخش توليد  گرچه ظرفيت فعال توليد صنايع نساجى و پوشاك در بخش

در . كنند  واحد فعاليت مي3 واحد فعال در اين بخش تنھا 83رويه بسيار نامطلوب بوده و از  دليل واردات بي پتو به 
درصد ظرفيت اين 60 تنھا 87نيست و در بخش پوشاك نيز نسبت به سال بخش ريسندگى وضعيت مناسب 
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با وجود اين در زمينه . درصدى ظرفيت نسبت به سال گذشته را شاھد ھستيم40واحدھا فعال بوده و كاھش 
  . فرش ماشينى ھنوز شرايط چندان بغرنج نيست
ر سياست تثبيت نرخ ارز ممكن است به ھا بدون اعمال تغيير د از سوی ديگر اجراى طرح ھدفمند كردن يارانه

  . تر شدن اوضاع صادركنندگان صنعت نساجى و پوشاك كشور منجر شود وخيم
در پيش گرفتن سياست تثبيت نرخ ارز طى چند سال گذشته لطمات زيادى را به صادركنندگان نساجى و پوشاك 

رز ھمچنان ثابت بماند، صادركنندگان محصوالت ھا نرخ ا زده و اگر قرار باشد پس از اجراى طرح ھدفمند كردن يارانه
  . نساجى و پوشاك با مشكالت بيشترى مواجه خواھند شد

ھاى توليد در كشور به ميزان قابل  ھا ھزينه ھاى موجود بعد از اجراى طرح ھدفمند كردن يارانه بيني بر اساس پيش
 درصد از درآمد حاصل از اجراى طرح 30 اى افزايش خواھد يافت، دولت اعالم كرده كه قرار است حدود مالحظه

ھا به بخش صنعت و توليد اختصاص يابد، اما ھنوز مكانيزم تخصيص اين درآمد به صنعتگران و  ھدفمند كردن يارانه
  . توليدكنندگان اعالم نشده است

صنعت و ھاى توليد در كشور افزايش يافته و بخش  ھاى انرژى به طور طبيعى ھزينه با آزاد شدن قيمت حامل
توليد با مشكالت زيادى روبرو خواھد شد كه اين مشكالت به طور طبيعى به بخش صادرات صنعتى نيز منتقل 

  . خواھد شد
ھا به   درصدى بخش صنعت از درآمد حاصل از اجراى طرح ھدفمند كردن يارانه30در صورتى كه سھم 

رآمد به عاملى ضد توليد تبديل شده و بار زيادى را كنندگان و صنعتگران به صورت واقعى اختصاص نيابد، اين د توليد
  . گذارد روى دوش صنعتگران مي

 تاثير منفى خود را در سال گذشته بر صادركنندگان نساجى و پوشاك 87بحران مالى و ركود مربوط به اواخر سال 
مواد اوليه اى كه صنعت نساجى و پوشاك كشور در مقطعى با افزايش چشمگير قيمت  كشور گذاشت به گونه

پذيرى  ھاى توليد در صنعت نساجى و در نتيجه كاھش رقابت مواجه شد كه اين موضوع باعث افزايش ھزينه
  . توليدكنندگان داخلى شده است

 دولت از  ھاى گسترده در اين خصوص حتی برخی از فعاالن بازار معتقدند که صنعت نساجى ايران با وجود حمايت
  . ه از محل حساب ذخيره ارزي، ھمچنان درگير معضالت و مشكالت پرشمارى استھاى كم بھر جمله اعطاى وام

ھاى صنعتى فالت ديرپاى ايران از  ترين رشته رود تا يكى از كھن ھاى اين صنعت، مي شود استمرار بحران گفته مي
  . سنجى خارج كند مدار توجيه اقتصادى و مزيت

 شمسى نياز به 80ھاى ابتدايى دھه  بيش از سالآنچه مسلم است، وضعيت امروز صنعت نساجى كشور 
ھاى  ممارست و حمايت دولت دارد، چرا كه در صورت قطع حمايت دولت يا تغيير زاويه نگاه آن، ھمه رشته

  . حمايتى گذشته پنبه خواھد شد
خوريم كه حاكى از  البته در بررسى كارنامه عملكرد گذشته صنعت نساجى كشور، به نقاط درخشانى برمي

ھاى صادراتى و كسب سھم مطلوب  اما توفيق در برنامه. ھاى فراوان اين صنعت است ھا و قابليت وجود توانمندي
از بازارھاى مصرف جھاني، آن ھم در شرايط پررقابت امروز اقتصاد جھان، جز با تدوين و طراحى راھبردى و 

  . دبرقرارى امنيت اقتصادى در مسير توليد به صادرات، ميسر نخواھد بو
 يكى از  برخى كارشناسان البته راھکار پيش روى اين صنعت را نكات قابل توجھى بر مى شمارند كه در اين ميان،

است كه ھم اكنون به آن دچار " كمايى"ترين راھبردھاى خارج شدن صنعت نيمه جان نساجى از وضعيت  عملي
  . شده است

ز توليد كاالى خام و فرآورى نشده، حاوى ارزش افزوده توليد نھايى و حصول كاالى قابل مصرف، ھمواره بيش ا
آورى نشده  حاصل از عمليات نساجى را كااليى خام و عمل" منسوج نبافته"توان اقتصادى است با اين اصل مي

تواند توليد كاالى مصرفى نھايى و  مي“ البسه و پوشاك،”محسوب كرد كه فرآورى و منتج شدن آن به توليد 
فزوده و انتفاع اقتصادى قلمداد شود، در حالى كه در صنعت نساجى ايران ھمواره توليد پارچه، سرشار از ارزش ا

ھاى اين صنعت پرمزيت، خالى  نماينده كل صنعت بوده و جاى خالى بخش پر ارزش پوشاك در بررسى قابليت
  . مانده است

اى پردازش نشده، صنعت نساجى ھ شايد به ھمين دليل است كه بسيارى از افراد، با اتكا به آمار و داده
كه، اين صنعت را اگر متصل  حال آن. دانند ھاى دولت مي كشورمان را فاقد توجيه اقتصادى الزم براى تداوم حمايت

ھاى مشمول حمايت  به صنعت پوشاك بدانيم و آن را تنھا توليد پارچه محسوب نكنيم، بسيار بيش از برخى رشته
  . دولت، ارزش اقتصادى دارد

ھاى فالن  ھاى جذابى از ايرانى بودن پارچه ھاى صنعت نساجى كه بنشينيم، حرف و حديث  قديمي ى صحبتپا
ھا گويا در  اما اين واقعيت. ھا ھيچيك گزافه نيست اين گفته.پوش مشھور و معروف اروپايى دارند برند لباس و تن

ھاى حمايتى و  ين غفلت پرھزينه، برنامهھا و نظرات كارشناسي، مغفول مانده است و ھم گيري الى تصميم البه
اى از صنعت نساجى را به جايى سوق داده كه اتصال حياتى آن با صنعت پوشاك، ناديده انگاشته شده و  توسعه

اما واقعيت اين است كه . اين مسأله، كل صنعت نساجى را به سراشيبى سقوط فاجعه بارى كشانده است
 پرقدرت     ھاي طريق اتصال عملى آن به صنعت پوشاك و اجراى برنامهھنوز ھم امكان نجات صنعت نساجى از 

  . صادراتى وجود دارد
ايران روزگارى نه چندان دور، شھره صنعت نساجى جھان بود و پارچه لباس ايراني، افتخار قامت و مايه فخر و 

  . آمد كنندگان آن در چھار سوى عالم به حساب مي مباھات مصرف
اى كه  دھد كه درست در ھمان دوره بزرگان فعلى صنعت نساجى و پوشاك جھان نشان مينگاھى به كارنامه 

آنھا سعى داشتند به ھر شكل ممكن، صنعت توليد پارچه را با صنعت پوشاك خود ھماھنگ و ھمنوا كنند، ما 
رغوب توليد آالت نساجي، پارچه نام ديوار بلندى ميان اين دو صنعت ايجاد كرديم و با توجيه فرسودگى ماشين
درست در ھمان زمانى كه تركيه و . ايران را دليل و برھان رواج پارچه خارجى در صنعت پوشاك كشور دانستيم
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ھاى توليد صنعتى داشتند، در ايران به دليل شيوع يك بيمارى اقتصادى ھولناك،  چين سعى در كاھش ھزينه
نساجى يكى پس از ديگرى به مغاك خاك كشيد و واحدھاى صنعتى  ھزينه توليد ھر روز سر به ثريا مي

  . افتادند درمي
از اين دست داليل و عوامل، بسيار است، ولى ھدف اين است كه راھبردى قابل عمل براى خروج نساجى ايران 

اين راھبرد كه بايد به سرعت و با مطالعه و سنجش . ريزان كشور پيشنھاد كنيم از بحران فعلى به مديران و برنامه
ھاى مرتبط با صنعت نساجى و پوشاك را  درآيد، ھماھنگى و ھمدلى طيف وسيعى از فعاالن و سازمانبه اجرا 

  . طلبد مي
  نرگس رسولى: گزارش

 از دانشجویان تھران و لرستان در حمایت از کارگران و روز جھانی بيانيۀ گروھی
 کارگر

 
یان و فعاالن دانشجوییِ گروھی از دانشجو:  می نویسد89 اردیبھشت 2سایت اصالح طلب جرس در 
 آباد، ضمن ابرازِ احترام به فعاالن کارگریِ محبوس و اعالم ھمدردی با کارگراِن دانشگاھھای تھران و آزادِ خرم

نامطلوب و نابخردانۀ حاکميت  سراسرِ کشور، که در وضعيت بد اقتصادی و معيشتی قرار داشته و قربانیِ عملکرِد
ھمبستگی با کارگران زحمتکش و استثمار شدۀ “و  را روز ھمراھی) اول ماه مه(می باشند، روز جھانیِ کارگر 

  .اعالم کردند” کشور
دانشگاه تھران، با انتشار  به گزارش جرس درآستانۀ یازدھم اردیبھشت، روز جھانیِ کارگر، جمعی از دانشجویان

 : کشور پرداخته و خاطرنشان کردندجامعۀ کارگریِ بيانيه ای حمایتی از کارگرانِ کشور، به بيان وضعيت امروِز
-٢۵٠با حقوقی کمتر از  ، به خوبی ميتوان فھميد که چرا باید کارگران محروم ميھنمان،…آری در چنين نظام “

 -٨٠٠حالی که زیر خط فقر را خود دولت  به کار بپردازند، در) در ماکزیمم و حقوق رسمی(ھزار تومان ٣٠٠
به دليل سياستھای غارتگرانۀ کنونی، روز به روز کارخانه ھای  ھمچنين. ه استھزار تومان در ماه اعالم کرد٩٠٠

 به تعطيلی کشانده ميشوند و کارگران متعاقبا با پول اندکی بازخرید شده و یا به ساده توليدی بيشتر از روز قبل
خانه توليدی به تعطيلی کارگر  کارگاه و۶۵٠از آغاز سال گذشته تا کنون نزدیک به . ترین بھانه ھا اخراج ميشوند

 ”. بازخرید و یا اخراج شده اند ھزار کارگر از کار برکنار یا۴٠٠کشانده شده و نزدیک به 
جامعۀ کارگریِ ایران و آنچه طی  دانشجویانِ دانشگاه آزاد خرم آباد نيز، طی بيانيه ای تحليلی پيرامونِ وضعيِت

گرفته شده و پاسخ آنھا با اخراج و توھين و در نھایت  يچحق مسلم آنان به ھ“ساليان متمادی بر آنھا رفته و 
زندانیِ سياسی، منصور اسانلو، بعنوان یکی از قھرمانانِ جامعۀ کارگری که  ، از”بازداشت و زندان داده شده

برده شد و  اعاده حقوق ھمکارانش و کارگران سراسر کشور به عنوان نماینده کارگران به شکنجه گاه بخاطر“
 .، با احترام یاد کردند”تاسفانه در اسارت بسر ميبردھنوزھم م

شباھت ھای زیادی به یکدیگر  وضعيت ما دانشجویان و کارگران محروم ميھن“این دانشجویان با بيان این نکته که 
تشریح کرده و ” اول بيکاری در کشور را کسب کرده رتبه اسف بار“، وضعيتِ اقتصادیِ استان لرستان که ”دارد

دانشجویان در مسيری قرار گرفته اند که ميتوانند در ھمبستگی و وحدت  امروز کارگران و“…: ن نمودندخاطرنشا
یابند که ما  را با سر بلندی و پيروزی به انتھا برسانند و اگر کارگران ميھن، این حقيقت را در بيشتر این مسير

با دلگرمی بيشتری , است  آنھا یکیدانشجویان پشتوانه قوی برای آنان محسوب می شویم و فریاد ما با 
 ”.می زنند خواسته ھایشان را طلب خواھند کرد و دستانشان را به ما پيوند

ما نيز :می داریم که  ضمن تبریک به مناسبت روز جھانی کارگر ما دانشجویان اعالم” دانشجویان متذکر شدند 
و با تجمع اعتراض آميز خود و حظور پرشور خود در  مدھمراه کارگران غيرتمندمان در روز کارگر به خيابانھا خواھيم آ

 صبح فریاد آزادیخوانه مان و ٩استانداری لرستان واقع در چھار راه بانک ساعت   اردیبھشت در مقابل١١تاریخ 
 ”.مسلم خویش را طلب خواھيم کرد حقوق

برگزاری راھپيمایی امسال خانه   وبنا بر گزارشات رسيده وزارت کار و دولت با این درخواست او موافقت نکرده اند
  .کار گر در ھاله ای از ابھام قرار دارد

   قرارداد كارگران شركتي در بالتكليفي

ھايي كه  ھاي اعالمي و وعده باوجود برنامه: نوشته است  1389 ارديبھشت 02 پنجشنبه  جام جم خبرگزاری 
خبرگزاری ھا در  اند با بھبود وضعيت خود به نتوانسته» كارگران شركتي«اي از  است، ھنوز بخش عمده داده شده

 .كارگران قراردادي تبديل شوند

گران بيشتر اين كار .دھند اي از معضل كارگران را تشكيل مي براساس این گزارش، كارگران شركتي بخش عمده
يا اصوال فاقد قرارداد كار ھستند و به طور  شوند ھاي پيمانكاري و پيمانكاري خدماتي به كار گرفته مي در شركت

كنند يا داراي  تسھيالت قانوني ھمچون بيمه، بن و ساير مزايا كار مي غيرقانوني و بدون برخورداري از ھرگونه
 ر مقايسه با استانداردھاي قانوني از سطح پرداخت بسيارو دستكاري شده ھستند كه د ھاي ناقص قرارداد

  .كمتري برخوردار است
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ھاي دولتي به  شركت سازي و واگذاري به گزارش جام جم آنالین، با تغيير جھت اقتصاد كشور به سوي خصوصي
و گروه كارگران قرارداد موقت  بخش خصوصي، معضل كارگران شركتي نمود بيشتري يافته و جمع جديدي به

 .است بالتكليف كه امنيت حداقلي شغلي ندارند، اضافه شده

اند و مصوبات و  كرده دولت و شخص رئيس جمھور بارھا به تبديل وضعيت استخدامي كارگران شركتي تاكيد
باره صادر شده اما ظاھرا اين مشكل ھمچنان  ھايي نيز از سوي وزارت كار و امور اجتماعي در اين بخشنامه 

 .قي استبرجاي خود با

كارگران شركتي مصوبه  مشكل: سيروس برنا بلداجي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس نيز به خبرنگار ما گفت 
 .و بخشنامه نيست، بلكه مشكل اجراست

ايم و ديديم كه دولت  داشته ھاي متعددي درباره تعيين وضعيت كارگران شركتي ما در كميسيون، بحث: وي افزود
دولت كارش را انجام داده؛ اما ضعف در نظارت و  دادي شدن آنھا تاكيد داشته، پسبارھا براستخدام و قرار

  اجراست
  

  دعوت به اعتصاب غذای سراسری معلمان در ایران
ای جمعی از  ھفته ای از اعتصاب غذای یک بيانيه ھای صنفی معلمان ایران با صدور شورای ھماھنگی تشکل

 .صادر شده برای معلمان خبر داد» نونی اعدام و حبسغيرقا احکام«فعاالن صنفی در اعتراض به 
 اردیبھشت ١٨ تا ١٢معلمان و فعاالن صنفی در روزھای  این بيانيه با اعالم این که اعضای شورای مرکزی کانون

زمان با روز معلم   اردیبھشت، ھم١٢معلمان ایران خواست که در روز » تمامی» جاری اعتصاب غذا خواھند کرد، از
  .به این اعتصاب غذا بپيوندند ندر ایرا

 
قيد و  آزادی سریع و بی«چنين خواستار   ھم بيانيه ھای صنفی معلمان ایران، در این شورای ھماھنگی تشکل

فرھنگيان «منع تعقيب قضایی و لغو کليه احکام اداری و قضایی برای  ھمه فرھنگيان زندانی، صدور» شرط
 .است  شده» منتقد

الزم و «اختصاص بخشی از درآمدھای نفتی و گازی امکانات  اند با این بيانيه از دولت خواستهمعلمان امضا کننده 
 .مدارس دولتی فراھم کند را برای» در حد استاندارد
در تأليف کتب درسی و » بازی جناحی، خطی و سياست» چنين خواستار پرھيز از ھر گونه رفتار این بيانيه ھم

 .است   شدهمعيار قرار دادن نظر متخصصان
ھمه » قيد و شرط آزادی سریع و بی«صنفی معلمان ایران، خواستار  ھای شورای ھماھنگی تشکل
  است شده» فرھنگيان منتقد«کليه احکام اداری و قضایی برای  فرھنگيان زندانی و لغو

» مخبرپروری«ز تأمين امنيت شغلی فرھنگيان، پرھيز ا از مدارس و ادارات آموزش و پرورش،» فضای امنيتی«رفع 
از دیگر مطالبات اعالم شده در این » منتقد«سازی برای فرھنگيان  پرونده در فضای کالس و مدرسه و اجتناب از

 .است  بيانيه
معلمی که در ایران اقدام به راھپيمایی،  گوید ھر ھای صنفی معلمان ایران می شورای ھماھنگی تشکل

پرورش و بيان مسائل و مشکالت و تنگناھای  در حوزه آموزش و دھای خو گردھمایی، طرح نقد و نظر و اندیشه
 «.دادش به جایی نخواھد رسيد«محکوم شده و » ھای فراقانونی مجازات» شغلی خود کند، به

اند که در آن آزادی  آزادترین کشور جھان خوانده«ایران را  از آنجا که برخی«:  است در بخشی از این بيانيه آمده
ترین معلمان کشور صرفاً به  به این سوال پاسخ دھند که چرا دلسوزترین و صادق باید» استنزدیک به مطلق 

بازنشستگی اجباری،  انتقاد از وضع موجود، با احکامی چون اعدام، حبس، تعليق، اخراج، تبعيد، بازخرید، خاطر
 «.شوند تنزل رتبه شغلی و محروميت از تدریس مواجه می

ھا چه  ھا و مومنی ھا، خواستارھا، داوری بدانند امثال بداقی خواھند فرھنگيان می«: ست ا این بيانيه ادامه داده
شان قطع  ھا حبس در شرایط نامناسب را تحمل کنند، حقوق باید بدون محکوميت، ماه اند که جرمی مرتکب شده

 «.کنند شان در سختی، مضيقه مادی، ناامنی،نااميدی و سراسيمگی زندگی فرزندان خردسال و
برای معلمانی ھمچون فرزاد کمانگر و قنبری، نسبت به  صادرکنندگان این بيانيه با اعتراض به صدور حکم اعدام

این اعمال به ھيچ روی «اند که  گونه ھشدار داده این» ھایی گردانندگان چنين سياست مدیران و«پيامدھای آن به 
 «.می استکند و نه در شأن نام جمھوری اسال دردی از شما دوا می نه

در فضای » مخبرپروری«مدارس، تأمين امنيت شغلی فرھنگيان و پرھيز از  از» فضای امنيتی«رفع 
  است دیگر مطالبات اعالم شده در این بيانيه کالس و مدرسه از

ھای   اردیبھشت از دیگر برنامه١٢مطھری در قم در روز  گردھمایی بر مزار ابوالحسن خانعلی در تھران و مرتضی
 .است، که در این بيانيه اعالم شده است رک شده برای روز معلم امسالتدا

 در تظاھرات اعتراضی معلمان ١٣۴٠تھران بود که سال  ابوالحسن خانعلی، دبير فلسفه و عربی دبيرستان جامی
وی در گورستان ابن بابویه . نيروھای امنيتی حکومت پھلوی کشته شد در ميدان بھارستان تھران از سوی

 .است شده ری دفنشھر
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 به ریاست ١٣۵٧تھران بود که پس از انقالب سال  مرتضی مطھری، از روحانيون سرشناس و استاد دانشگاه
 ھدف گلوله یکی از افراد گروه فرقان قرار گرفت و جان ١٣۵٨اردیبھشت  ١١وی . شورای انقالب منصوب شد

  .لم نامگذاری شد ارديبھشت به ياد او روز مع١٢شد وی روز  پس از کشته. باخت

  گزارش مجله تایم

  "کنند رھبران ایران رکود شدید اقتصادی را پنھان می"

 مجله تایم در گزارشی به اعتراضات کارگری و تشویش حاکم بر فضای  : آمده است مردمکبه نقل از سایت 
 .گرفت  شکل٨٨اقتصاد ایران پرداخته است؛ اعتراضاتی که پس از انتخابات ریاست جمھوری خرداد 

کند و در تالش است  را منعکس نمی ھا اگرچه رژیم ایران اخبار مربوط به این ناآرامی«: تایم در این گزارش نوشت
ھای کارگری جدیدی خبر  غيررسمی در ایران از بروز بحران تا فضا را آرام جلوه دھد، اما ھر ھفته منابع خبری

 «.دھند  می
و  موارد متعددی از اعتراضات کارگری در شھرھای بزرگی چون شيرازھای گذشته  تایم، طی ماه براساس گزارش

 ماه ١٣نکردن حقوق  درشيراز کارگران برخی از واحدھای توليدی به دليل دریافت. اصفھان شکل گرفته است
 .گذشته خود، سه روز متوالی دست به اعتراض زدند

فعال   درصد ظرفيت خود٣٠ تا ٢٠راز تنھا با که به نوشته تایم، سه واحد صنعتی بزرگ در شي این درحالی است
 .اند ھستند و در چند ماه گذشته افزون بر دو ھزارکارگر خود را اخراج کرده

وصول ھفت ماه   کارگر یک واحد توليدی خصوصی حتی در استانه عيد نوروز نيز موفق به٢٠٠اصفھان نيز  در
 .حقوق معوق خود نشدند

 .اند کارگران بخش معدن شش ماه است که حقوق نگرفته  ن نيزدر استان گلستان و شھرستان گرگا
غيردولتی نوشت که این کارگران با توجه به شرایط سخت کار حتی از حداقل بيمه  تایم براساس گزارش یک منبع

 .برای کار در معدن برخوردار نيستند سالمتی
خش صنعت ایران درآستانه افول گفته است که توان ب یک موسسه غيردولتی در تشریح وضعيت صنعت ایران

 .کند و پنجه نرم می است و با پنج ميليارد دالر بدھی دست
 ھزار کارگر بخش انرژی و ٩٠٠که بيش از  مجله تایم ھمچنين به نقل از سخنگوی سندیکای صنعت برق نوشته

 .توليدی در آستانه ورشکستگی قراردارند اند و بسياری از واحدھای نفت بيکار شده
ھای  ھای مشابھی را درباره بحران و حقوق بشر از ایران گزارش ھای محدود فعال درحوزه کارگری  رسانهاگرچه

نژاد، فضای اقتصاد  کنند ھمچون محمود احمدی ھای رسمی تالش می اما خبرگزاری کارگری منتشر می کنند،
 .آرام نشان دھند ایران را

نژاد در  نویسد که محمود احمدی دنيای اقتصاد می قل از روزنامهتایم در گزارش خود درباره نرخ رشد اقتصادی به ن
توليد ناخالص ملی از گزارش بانک مرکزی در سه ماھه چھارم سال  پاسخ به خبرنگاری که درباره حذف ارزش

  درصد اعالم۶.٩اھميت موضوع تنھا به تخمين نرخ رشد اقتصادی بسنده کرد و آن را  پرسيده بود، بی توجه به
 .کرد

این . گزارش شده است  درصد٢.۵ معادل ٢٠٠٩دھد که رشد اقتصادی در نيمه نخست سال  آمار نشان می
ھشت درصد در سال برآورد شده  درحالی است که نرخ رشد اقتصادی ایران براساس برنامه چھارم توسعه

 .است
م سال شناخته شده درباره رشد اقتصادی در سه ماھه چھار رسد منبع آمار منتشر شده ھرچند به نظر می

ھای رشد دارد از جمله ميزان سرمایه گذاری خارجی و صدور  نزدیکی با شاخص نيست، اما ارقامی که ارتباط
 .دھد ھای جدید عمرانی، کاھش دو رقمی را نشان می پروژه مجوز برای

 بيکاران در رده مارش و  درصد رسيده است١١.٣کند که نرخ بيکاری در ایران به رقم  می گزارش مجله تایم تاکيد
 . درصد رشد کرده است٢۴ سال ھم ٢۴ تا ١۵سنی 

می رسد تفاوت زیادی ميان نرخ بيکاری واقعی و ارقام اعالم شده از  نرخ واقعی بيکاری روشن نيست و به نظر
 .وجود دارد سوی منابع رسمی

 .داند زارت کار میدر و مجله تایم دليل تفاوت این ارقام را ثبت نام نشدن کل افراد بيکار کشور
  

 ! نشستن زن ومردحتی محارم کناريکديگرممنوع

اخيرا شرايط گرفتن مجوز برای داير نمودن سالن اينترنت :  می نویسد 89 اردیبھشت 2سایت پارسينه در تاریخ 
در مشھد افزايش يافته است که برخی از اين شروط قابل توجه و حتی عجيب است و ) کافی نت(حضوری 

  . اض برخی کافی نت داران مشھدی نيز شده استموجب اعتر
  : متن کامل اين شرايط از اين قرار است

  
  .  سال سن و متاھل باشد30متقاضی بايد دارای حداقل _1
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 از مراکز معتبر يا تحصيالت مرتبط با رايانه ، شبکه و اينترنت و يا تاييد ICDLدارا بودن گواھی پايان دوره _ 2
  . کميسيون فنی اتحاديه

  
مشخصات فنی دوربين توسط اتحاديه پس از اخذ تاييديه از کميته تخصصی تعيين (نصب دوربين مدار بسته _3

  ) خواھد شد 
  
  . واحد صنفی بايد در حاشيه خيابان باشد_ 4

  
  . واحد صنفی داخل پاساژ نباشد_ 5

  
  . واحد صنفی داخل طبقه نباشد_ 6

  
   نباشد واحد صنفی نزديک مراکز آموزشی دخترانه_7

  
واحد صنفی کامال آکواريوم و دارای شيشه بيرنگ باشد به طوريکه داخل واحد صنفی از بيرون کامال قابل رويت _8

  . باشد
  
چسباندن ھر نوع پوستر يا کشيدن پرده يا حصير که باعث شود داخل مغازه از بيرون قابل رويت نباشد ممنوع _9

  . است
  
  .  يکديگر ممنوع استنشستن زن و مرد حتی محارم کنار_10
  
جھت انتخاب نام با .از گذاشتن نام خارجی و اصطالحات بيگانه جھت واحد صنفی جداخودداری نماييد_11

  . دبيرخانه ھماھنگی نماييد
  
  . داشتن کپسول ضد حريق و جعبه کمک ھای اوليه الزامی است _12
  
  . ساعت ورود و خروج مراجعان بايد در دفتر مخصوصی ثبت گردد_13
  
متصدی مکلف است پس از رؤيت اصل ..ارائه خدمات به کاربران بدون ارائه مدارک ھويتی معتبر ممنوع است - 14

مدارک ھويتی معتبر و تطيبق عکس ، نام و نام خانوادگی ،نام پدر ، شماره شناسنامه ، محل صدور و کد ملی را 
  . ثيت نمايد" دقيقا

  
 ماه و نگھداری اطالعات دوربين مدار بسته به 6 به مدت 14ج در بند متصدی مکلف به نگھداری اطالعات مندر_15

  در غير اين صورت مسئوليت قانونی خواھد داشت . ماه ميباشد3مدت 
 درقوانين صنفی ھيچ کجای کشور و حتی در مشھد مقدس که اين قانون 15 و 14 و 13 و 10 و 7 و 3بند ھای 

نجاست که آيا متصدی کافی نت ميتواند واقعا اين قوانين را در الزم االجراست جامه عمل نمی پوشد سوال اي
محل کار خود اجرا نموده و به ثبت مشخصات شناسنامه ای و کد ملی مراجعين و مانع شدن از نشستن محارم 

  در کنار يکديگر بپردازد ؟ 
ند و يا پدر و دختری آيا امکان اين ھست که زن و شوھری برای ثبت نام عتبات عاليات پشت کامپيوتر نشسته ا

که در حال انتخاب واحد و پرداخت الکترونيک شھريه دانشگاه ميباشند را به دو قسمت مجزای کافی نت ھدايت 
  کرد ؟ 

در روزگاری که قريب به اتفاق امور اينترنتی شده و دولت محترم نيز سعی در نھادينه کردن دولت الکترونيک 
امور ميپردازند چنين قوانينی منطقی به نظر ميرسد ؟ شايد در گوشه و کنار مينمايد و اکثر مراجعين به اينگونه 

شھر ھمکاران بدون مجوز و غير مسئول در محل کسب خود رعايت شئونات اسالمی را ننمايند که بسيار 
پسنديده است با اينگونه ھمکاران برخورد جدی شود و حتی در صورت داشتن پروانه کسب اتحاديه محترم 

 پروانه فرد خاطی را باطل کند اما بسط دادن اين گونه جرايم به کليه کافی نت ھا و بجای نظارت دقيق و ميتواند
  . برخود قاطع صدور چنين بخشنامه ھايی که نميتوان اجرا نمود جای تامل بيشتری دارد 

اداره ; اداره بازرگانی بازرسی ; مجمع امور صنفی ; آيا با نظارت دستگاھھای موازی متعدد نظير بازرسی اتحاديه 
 صنف تخلف صورت بر کار کافی نت ھا بازھم در اين! و حتی پاسگاه انتظامی محل ; نظارت بر اماکن عمومی 

  ميگيرد

 درصد کاالھای اين 90 تا 70تامين :گزارشی از وضعيت فاجعه بار صنايع نساجی
  . ند واحد فعال3 واحد پتوسازی تنھا 83از /صنعت از قاچاق تامين ميشود

ركود حاكم بر فضاى كسب و كار و :  آمده است 89 اردیبھشت 2 ايلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
كنندگان اين بخش با مشكالت بسيارى  واردات قاچاق محصوالت نساجى و پوشاك موجب شده است تا توليد

ى مسئوالن براى كمك به اين صنايع ھنوز ھا از سوى ديگر، بسيارى از وعده. براى ادامه فعاليت مواجه باشند
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  . محقق نشده است
  

باتوجه به ركود حاكم بر اقتصاد جھانى و فضاى نامساعد كسب و كار در كشور، صنايع نساجى و پوشاك نيز در 
كاھش تقاضا براى محصوالت نساجى و پوشاك، كمبود . اند  با ركود چشمگيرى مواجه شده87مقايسه با سال 
رويه دركسادى بازار صنايع نساجى و پوشاك تأثير داشته  ھاى سياسى و واردات بي د برخى تنشنقدينگي، وجو

  . است
كاھش ظرفيت توليد اين واحدھا ابتداى سال گذشته، تعطيلى و تعديل نيروى كار بيانگر شرايط حاكم بر اين 

يمه دوم سال نيمه كارى و بخش است، گرچه از نيمه دوم سال شرايط تا حدودى بھبود يافته است؛ چرا كه ن
  . ويژه در بخش پوشاك است رونق اين صنايع به

گروه حمايت از توليد در وزارت صنايع و معادن تشكيل و مصوباتى در جھت حمايت از  با وقوع بحران اقتصادي، كار
  . صنايع مختلف داشت اما اين مصوبات ھيچ اثر يا نتيجه مثبتى دربخش نساجى و پوشاك نداشت

ن شرايط، وزارت صنايع و معادن حتى از پرداخت مطالبات معوقه واحدھاى نساجى و پوشاك نيز خوددارى با اي
پرداخت نشدن مطالبات معوق ارزھاى تشويقى در شرايط نابسامان كنونى توليد با وجود برپايى . كرده است

  . جلسات متعدد به مشكل كمبود نقدينگى اين واحدھا دامن زده است
شود و با اين روند تغيير تعرفه تأثيرى در   درصد كاالھاى صنايع نساجى از طريق قاچاق تامين مي90 تا 70حدود 

 ميليارد دالر كاالى قاچاق به كشور در سال گذشته 23آمارھاى غيررسمى از واردات حدود . اين زمينه ندارد
دليل قيمت  به. از پا انداخته است درصد آن منسوجات و پوشاك بوده و توليد داخل را 50 تا 40حكايت دارد كه 

  . تمام شده باال، منسوجات توليد داخل قادر به رقابت با كاالھاى ارزان قيمت چينى نيست
ھاى مختلف متفاوت است اما وضعيت در بخش توليد  گرچه ظرفيت فعال توليد صنايع نساجى و پوشاك در بخش

در . كنند  واحد فعاليت مي3 واحد فعال در اين بخش تنھا 83از رويه بسيار نامطلوب بوده و  دليل واردات بي پتو به 
درصد ظرفيت اين 60 تنھا 87بخش ريسندگى وضعيت مناسب نيست و در بخش پوشاك نيز نسبت به سال 

با وجود اين در زمينه . درصدى ظرفيت نسبت به سال گذشته را شاھد ھستيم40واحدھا فعال بوده و كاھش 
  .  چندان بغرنج نيستفرش ماشينى ھنوز شرايط

ھا بدون اعمال تغيير در سياست تثبيت نرخ ارز ممكن است به  از سوی ديگر اجراى طرح ھدفمند كردن يارانه
  . تر شدن اوضاع صادركنندگان صنعت نساجى و پوشاك كشور منجر شود وخيم

دگان نساجى و پوشاك در پيش گرفتن سياست تثبيت نرخ ارز طى چند سال گذشته لطمات زيادى را به صادركنن
ھا نرخ ارز ھمچنان ثابت بماند، صادركنندگان محصوالت  زده و اگر قرار باشد پس از اجراى طرح ھدفمند كردن يارانه
  . نساجى و پوشاك با مشكالت بيشترى مواجه خواھند شد

ر كشور به ميزان قابل ھاى توليد د ھا ھزينه ھاى موجود بعد از اجراى طرح ھدفمند كردن يارانه بيني بر اساس پيش
 درصد از درآمد حاصل از اجراى طرح 30اى افزايش خواھد يافت، دولت اعالم كرده كه قرار است حدود  مالحظه

ھا به بخش صنعت و توليد اختصاص يابد، اما ھنوز مكانيزم تخصيص اين درآمد به صنعتگران و  ھدفمند كردن يارانه
  . توليدكنندگان اعالم نشده است

ھاى توليد در كشور افزايش يافته و بخش صنعت و  ھاى انرژى به طور طبيعى ھزينه د شدن قيمت حاملبا آزا
توليد با مشكالت زيادى روبرو خواھد شد كه اين مشكالت به طور طبيعى به بخش صادرات صنعتى نيز منتقل 

  . خواھد شد
ھا به  دفمند كردن يارانه درصدى بخش صنعت از درآمد حاصل از اجراى طرح ھ30در صورتى كه سھم 

كنندگان و صنعتگران به صورت واقعى اختصاص نيابد، اين درآمد به عاملى ضد توليد تبديل شده و بار زيادى را  توليد
  . گذارد روى دوش صنعتگران مي

ك  تاثير منفى خود را در سال گذشته بر صادركنندگان نساجى و پوشا87بحران مالى و ركود مربوط به اواخر سال 
اى كه صنعت نساجى و پوشاك كشور در مقطعى با افزايش چشمگير قيمت مواد اوليه  كشور گذاشت به گونه

پذيرى  ھاى توليد در صنعت نساجى و در نتيجه كاھش رقابت مواجه شد كه اين موضوع باعث افزايش ھزينه
  . توليدكنندگان داخلى شده است

 دولت از  ھاى گسترده ند که صنعت نساجى ايران با وجود حمايتدر اين خصوص حتی برخی از فعاالن بازار معتقد
  . ھاى كم بھره از محل حساب ذخيره ارزي، ھمچنان درگير معضالت و مشكالت پرشمارى است جمله اعطاى وام

ھاى صنعتى فالت ديرپاى ايران از  ترين رشته رود تا يكى از كھن ھاى اين صنعت، مي شود استمرار بحران گفته مي
  . سنجى خارج كند ر توجيه اقتصادى و مزيتمدا

 شمسى نياز به 80ھاى ابتدايى دھه  آنچه مسلم است، وضعيت امروز صنعت نساجى كشور بيش از سال
ھاى  ممارست و حمايت دولت دارد، چرا كه در صورت قطع حمايت دولت يا تغيير زاويه نگاه آن، ھمه رشته

  . حمايتى گذشته پنبه خواھد شد
خوريم كه حاكى از  بررسى كارنامه عملكرد گذشته صنعت نساجى كشور، به نقاط درخشانى برميالبته در 

ھاى صادراتى و كسب سھم مطلوب  اما توفيق در برنامه. ھاى فراوان اين صنعت است ھا و قابليت وجود توانمندي
ين و طراحى راھبردى و از بازارھاى مصرف جھاني، آن ھم در شرايط پررقابت امروز اقتصاد جھان، جز با تدو

  . برقرارى امنيت اقتصادى در مسير توليد به صادرات، ميسر نخواھد بود
 يكى از  برخى كارشناسان البته راھکار پيش روى اين صنعت را نكات قابل توجھى بر مى شمارند كه در اين ميان،

 كه ھم اكنون به آن دچار است" كمايى"ترين راھبردھاى خارج شدن صنعت نيمه جان نساجى از وضعيت  عملي
  . شده است

توليد نھايى و حصول كاالى قابل مصرف، ھمواره بيش از توليد كاالى خام و فرآورى نشده، حاوى ارزش افزوده 
آورى نشده  حاصل از عمليات نساجى را كااليى خام و عمل" منسوج نبافته"توان اقتصادى است با اين اصل مي
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تواند توليد كاالى مصرفى نھايى و  مي“ البسه و پوشاك،”دن آن به توليد محسوب كرد كه فرآورى و منتج ش
سرشار از ارزش افزوده و انتفاع اقتصادى قلمداد شود، در حالى كه در صنعت نساجى ايران ھمواره توليد پارچه، 

الى ھاى اين صنعت پرمزيت، خ نماينده كل صنعت بوده و جاى خالى بخش پر ارزش پوشاك در بررسى قابليت
  . مانده است

ھاى پردازش نشده، صنعت نساجى  شايد به ھمين دليل است كه بسيارى از افراد، با اتكا به آمار و داده
كه، اين صنعت را اگر متصل  حال آن. دانند ھاى دولت مي كشورمان را فاقد توجيه اقتصادى الزم براى تداوم حمايت

ھاى مشمول حمايت  ه محسوب نكنيم، بسيار بيش از برخى رشتهبه صنعت پوشاك بدانيم و آن را تنھا توليد پارچ
  . دولت، ارزش اقتصادى دارد

ھاى فالن  ھاى جذابى از ايرانى بودن پارچه ھاى صنعت نساجى كه بنشينيم، حرف و حديث  قديمي پاى صحبت
ھا گويا در  ين واقعيتاما ا. ھا ھيچيك گزافه نيست اين گفته.پوش مشھور و معروف اروپايى دارند برند لباس و تن

ھاى حمايتى و  ھا و نظرات كارشناسي، مغفول مانده است و ھمين غفلت پرھزينه، برنامه گيري الى تصميم البه
اى از صنعت نساجى را به جايى سوق داده كه اتصال حياتى آن با صنعت پوشاك، ناديده انگاشته شده و  توسعه

اما واقعيت اين است كه . قوط فاجعه بارى كشانده استاين مسأله، كل صنعت نساجى را به سراشيبى س
 پرقدرت     ھاي ھنوز ھم امكان نجات صنعت نساجى از طريق اتصال عملى آن به صنعت پوشاك و اجراى برنامه

  . صادراتى وجود دارد
ه فخر و ايران روزگارى نه چندان دور، شھره صنعت نساجى جھان بود و پارچه لباس ايراني، افتخار قامت و ماي

  . آمد كنندگان آن در چھار سوى عالم به حساب مي مباھات مصرف
اى كه  دھد كه درست در ھمان دوره نگاھى به كارنامه بزرگان فعلى صنعت نساجى و پوشاك جھان نشان مي

آنھا سعى داشتند به ھر شكل ممكن، صنعت توليد پارچه را با صنعت پوشاك خود ھماھنگ و ھمنوا كنند، ما 
آالت نساجي، پارچه نامرغوب توليد   بلندى ميان اين دو صنعت ايجاد كرديم و با توجيه فرسودگى ماشينديوار

درست در ھمان زمانى كه تركيه و . ايران را دليل و برھان رواج پارچه خارجى در صنعت پوشاك كشور دانستيم
ع يك بيمارى اقتصادى ھولناك، ھاى توليد صنعتى داشتند، در ايران به دليل شيو چين سعى در كاھش ھزينه

كشيد و واحدھاى صنعتى نساجى يكى پس از ديگرى به مغاك خاك  ھزينه توليد ھر روز سر به ثريا مي
  . افتادند درمي

از اين دست داليل و عوامل، بسيار است، ولى ھدف اين است كه راھبردى قابل عمل براى خروج نساجى ايران 
اين راھبرد كه بايد به سرعت و با مطالعه و سنجش . ريزان كشور پيشنھاد كنيم مهاز بحران فعلى به مديران و برنا

ھاى مرتبط با صنعت نساجى و پوشاك را  به اجرا درآيد، ھماھنگى و ھمدلى طيف وسيعى از فعاالن و سازمان
  . طلبد مي
  

  نرگس رسولى: گزارش

به بيماری در زندان مشھد » ھاشم خواستار«معلم بازنشسته :زندانيان گمنام
 قلبی دچار شد 

ھاشم خواستار، معلم بازنشسته مشھد و عضو کانون :  نوشته است 89 اردیبھشت 3 در تاریخ کلمهسایت 
 شده صنفی فرھنگيان استان خراسان در زندان وکيل آباد مشھد بشدت به بيماريھای داخلی و قلبی مبتال

  . است
 ٢۵زداشت شد و پس از يک ماه و نيم از زندان آزاد شد، روز  با٨٨ خرداد ٢۵به گزارش جرس، ھاشم خواستار که 

  .  ھمچنان در اسارت به سر می برد دوباره بازداشت شد و از آن موقع تاکنون٨٨شھريور 
گفتنی است علی رغم عدم وجود سابقه قبلی بيماری قبلي، ايشان در طول مدت زندان به شدت بيمار شده و 

  . يز مبتال شده است و فشار خون نبه مشکالت بينايی
شايان ذکر است از ھشت ماه پيش تاکنون ھيچ گونه مرخصی به وی داده نشده و علی رغم اعتراض خانواده و 

  .  ھمچنان در زندان به سر می بردوکيل پرونده و نيز وخامت حال جسمی
ور می باشد، با پيش از اين ھمسر اين فرھنگيِ بازنشسته که خود نيز از معلمان پيشکسوت و بازنشستۀ کش

سال سن، بيماری ھای آرتروز و ناراحتی ھای گوارشی متعددی دارد و طی ۶٧گاليه از اينکه آقای خواستار با 
اين مدت نيز، حتی از داشتن دندانی که قبل از بازداشت سفارش داده بود، محروم بوده و بدون آن در سلول به 

ی با دادن يک مرخصی کوتاه چند ساعته برای اين موارد مسئولين امر حت“، خاطرنشان کرد ه بود“سر می برد
  “ .علم سالخورده خودداری می کننداستعالجی به اين م

صديقه مالکی فرد ھمچنين يادآور اين نکته شده بود که آقای خواستار بيش از سه دھه معلم و فرھنگيِ اين 
  .از انصاف می باشدکشور بوده و آنچه بر او می گذرد، شايسته و سزاوار نبوده و خارج 

 دعوت به اعتصاب غذاى سراسرى معلمان در ايران 

ھاى صنفى معلمان ايران با صدور  شوراى ھماھنگى تشکل:  اردیبھشت نوشت 3در آژانس ايران خبر سایت 
اى جمعى از فعاالن صنفى در اعتراض به احکام غيرقانونى اعدام و حبس  ھفته اى از اعتصاب غذاى يک بيانيه

  . ده براى معلمان خبر دادصادر ش
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 ارديبھشت ١٨ تا ١٢اين بيانيه با اعالم اين که اعضاى شوراى مرکزى کانون معلمان و فعاالن صنفى در روزھاى 
زمان با روز معلم در   ارديبھشت، ھم١٢جارى اعتصاب غذا خواھند کرد، از تمامى معلمان ايران خواست که در روز 

  . دندايران به اين اعتصاب غذا بپيون
قيد و شرط  چنين خواستار آزادى سريع و بي  ھم ھاى صنفى معلمان ايران، در اين بيانيه شوراى ھماھنگى تشکل

  ھمه فرھنگيان زنداني، صدور منع تعقيب قضايى و لغو کليه احکام ادارى و قضايى براى فرھنگيان منتقد شده
  . است

 با اختصاص بخشى از درآمدھاى نفتى و گازى امکانات الزم و اند معلمان امضا کننده اين بيانيه از دولت خواسته
  . در حد استاندارد را براى مدارس دولتى فراھم کند

بازى در تأليف کتب درسى و معيار  چنين خواستار پرھيز از ھر گونه رفتار جناحي، خطى و سياست اين بيانيه ھم
  .  است قرار دادن نظر متخصصان شده

دارس و ادارات آموزش و پرورش، تأمين امنيت شغلى فرھنگيان، پرھيز از مخبرپرورى در رفع فضاى امنيتى از م
  سازى براى فرھنگيان منتقد از ديگر مطالبات اعالم شده در اين بيانيه فضاى کالس و مدرسه و اجتناب از پرونده

  . است
 اقدام به راھپيمايي، گويد ھر معلمى که در ايران ھاى صنفى معلمان ايران مي شوراى ھماھنگى تشکل

ھاى خود در حوزه آموزش و پرورش و بيان مسائل و مشکالت و تنگناھاى  گردھمايي، طرح نقد و نظر و انديشه
  . ھاى فراقانونى محکوم شده و دادش به جايى نخواھد رسيد شغلى خود کند، به مجازات
اند که در آن آزادى  دترين کشور جھان خواندهآزا«از آنجا که برخى ايران را :  است در بخشى از اين بيانيه آمده

ترين معلمان کشور صرفاً به  بايد به اين سوال پاسخ دھند که چرا دلسوزترين و صادق» نزديک به مطلق است
خاطر انتقاد از وضع موجود، با احکامى چون اعدام، حبس، تعليق، اخراج، تبعيد، بازخريد، بازنشستگى اجباري، 

  . شوند حروميت از تدريس مواجه ميتنزل رتبه شغلى و م
ھا چه  ھا و مومني ھا، خواستارھا، داوري خواھند بدانند امثال بداقي فرھنگيان مي:  است اين بيانيه ادامه داده
شان قطع  ھا حبس در شرايط نامناسب را تحمل کنند، حقوق اند که بايد بدون محکوميت، ماه جرمى مرتکب شده
  . سختي، مضيقه مادي، ناامني،نااميدى و سراسيمگى زندگى کنندشان در  و فرزندان خردسال

صادرکنندگان اين بيانيه با اعتراض به صدور حکم اعدام براى معلمانى ھمچون فرزاد کمانگر و قنبري، نسبت به 
نه اند که اين اعمال به ھيچ روى  گونه ھشدار داده ھايى اين پيامدھاى آن به مديران و گردانندگان چنين سياست

  . کند و نه در شأن نام جمھورى اسالمى است دردى از شما دوا مي
ھاى   ارديبھشت از ديگر برنامه١٢گردھمايى بر مزار ابوالحسن خانعلى در تھران و مرتضى مطھرى در قم در روز 
  . تدارک شده براى روز معلم امسال است، که در اين بيانيه اعالم شده است

 در تظاھرات اعتراضى معلمان ١٣۴٠ه و عربى دبيرستان جامى تھران بود که سال ابوالحسن خانعلي، دبير فلسف
وى در گورستان ابن بابويه . در ميدان بھارستان تھران از سوى نيروھاى امنيتى حکومت پھلوى کشته شد

  . است شھررى دفن شده
 به رياست ١٣۵٧ سال مرتضى مطھري، از روحانيون سرشناس و استاد دانشگاه تھران بود که پس از انقالب

 ھدف گلوله يکى از افراد گروه فرقان قرار گرفت و جان ١٣۵٨ ارديبھشت ١١وى . شوراى انقالب منصوب شد
متن کامل بيانيه ى مذکور را در .  ارديبھشت به ياد او روز معلم نامگذارى شد١٢پس از کشته شد وى روز . باخت

  : زير مى خوانيد
در جھانمعمول است در ... ويم کشور روز معلم نامگذارى شده گرامى مى داريم دوازده ارديبھشت را که در تق

روزى که به نام معلم نامگذارى شده ، معلمان اقدام به راھپيمايى ، گردھمايى ، طرح نقد و نظر و انديشه ھاى 
آزادترين «ان فرھنگي... خود در حوزه آموزش و پرورش و بيان مسائل و مشکالت و تنگناھاى شغلى خود مى کنند

مى خواھند بدانند امثال بداقى ھا، خواستارھا، داورى ھا ومومنى ھا چه جرمى مرتکب شده !!! »کشور جھان
اند که بايد بدون محکوميت، ماه ھا حبس درشرايط نامناسب را تحمل کنند، حقوقشان قطع و فرزندان خرد 

معلمانى چون کمانگر و . سيمگى زندگى کنندسالشان در سختى و مضيقه ى مادى ، نا امنى ونا اميدى و سرا
 18 تا 12از ... قنبرى چه گناه نابخشودنى مرتکب شده اند که به احکام ھولناک اعدام محکوم گرديده اند

کانون معلمان و فعاالن صنفى به نشانه اعتراض به احکام ) ھيأت مديره( اعضاى شوراى مرکزى 89ارديبھشت 
 ارديبھشت عموم ھمکاران اعتصاب غذاى کامل 12قانونى ھمکاران و در روز غير قانونى اعدام و حبس غير 

 بر سر مزار دکتر ابوالحسن 17:30 تا 13:30 ارديبھشت از ساعت 12فرھنگيان تھران در روز ...خواھند نمود
ته ودر شھرستان ھاى ديگر نيز از معلمان فرھيخ. خانعلى و در قم بر سر مزار استاد مطھرى گرد ھم مى آيند

 .تجليل به عمل مى آيد

  خبر تکميلی 

 دعوت به اعتصاب غذای سراسری معلمان در ایران
 

طی  ٢٧/١/٨٩  شورای ھماھنگی تشکل ھای صنفی معلمان روز جمعه در آستانه بزرگداشت ھفته معلم
  دست رفته و حمایت از نشستی پس از بررسی اوضاع اجتماعی معلمان و شرایط روز در دفاع از حقوق از

 . بيانيه خود را صادر نمود فعالين مدنی و معلمين در بند
 تمامی دوستان و  انتظار دارد. یابد  بخاطر نبودن رسانه آزاد و مستقل از طریق اینترنت انتشار می این بيانيه

رسانه مردمی عمل نموده و صدای معلمان را رساتر از قبل منتشر  فعالين صنفی در انتشار این بيانيه بعنوان
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 .ازندس
نبوده و این   انحصارا برای نشر این بيانيه در تماس است که این شورا با ھيچ خبر گزاری و رسانه ای الزم به ذکر

دوستانی که امکان چاپ و  توصيه ميگردد.بيانيه به ھمت شما و ھمکاران بصورت مردمی در حال نشر است
 . تکثير این بيانيه را دارند سریعا اقدام نمایند

   اعتصاب غذای سراسری معلمان در ایراندعوت به
 ایران بيانيه شورای ھماھنگی تشکلھای صنفی معلمان                              

 
  ٨٩اردیبھشت                                                      

 
  به نام خداوند جان وخرد   
  

 و بر روح معلمان شھيد  داریم  گرامی می نامگذاری شده   کشور روز معلم  در تقویم دوازده اردیبھشت را که
به شھادت رسيدند و ھر دو قربانی خشونت عریانی   و استاد مطھری که در چنين روزی دکتر ابوالحسن خانعلی

 . می فرستيم می برد درود شدند که ھنوز ھم جامعه ما از آن رنج
شده ، معلمان اقدام به راھپيمایی ، گردھمایی ، طرح  در جھان ،معمول است در روزی که به نام معلم نامگذاری

حوزه آموزش و پرورش و بيان مسائل و مشکالت و تنگناھای شغلی خود می  نقد و نظر و اندیشه ھای خود در
 .کنند
بر اساس حقوق  ایران فرصت چنين اقداماتی در قانون به افراد داده شده است ولی در عمل ھر معلمی که در

کند به مجازات ھایی فرا قانونی  نی و شھروندی خود وبه تأسی از قانون اقدام به امور مذکورصنفی ، انسا
 نص صریح قانون  بارز آن در حال حاضرعدم رعایت که مصداق. محکوم شده و داد او به جایی نخواھد رسيد

ر زندان ھا بسر در حق بھترین معلمان این کشور می باشد که د ٣٨-٣٣-٣٢-٢٧-٢۶-٢۵-٢٣-٢٢ و اصول اساسی
 .می برند

گروھی سھم  با وجودی که خود از مؤثرترین گروه ھا در پيروزی انقالب و جنگ بوده اند معتقدند ھيچ فرھنگيان ،
برابر با قواره ی خود تصور نماید و ھر کس را   قانون و انقالب بداند ونظام را ویژه از انقالب ندارد که خود را مافوق

یکی از اھداف انقالب اسالمی مردم ایران . مقابله با نظام متھم کند انی نداشت بهکه با سليقه اش ھم خو
" شریفه  در کشور بود به گونه ای که ھمه ی آراء و اندیشه ھا ونقد ونظرھا به مصداق آیه ی برقراری فضای آزاد
 خود را مبرا از نقد مسؤولی مجال طرح پيدا کند وھيچ "   یستمعون القول فيتبعون احسنه فبشر عبادی الذین

 آیا به این اھداف رسيده ایم؟ .نداند ودر برابر اعمال خود و سرنوشت ملت پاسخ گو باشد
بزرگ ایرانند ودل داده ی انقالب، اسالم، عدالت و آزادی  چگونه است امروز فرھنگيانی که فرزندان حقيقی ملت

 دارند، صرفا ً به خاطر طرح انتقاد ھای خود به حقوق انسانی افراد  انسانھا و حفظ اند و دل در گرو کرامت
 ؟" فاین تذھبون " مجازات ھای عجيب و غریب محکوم می شوند؟ 

 درک این واقعيت است که جامعه فرھنگيان از در ریا و سالوس و مدح و ستایش برای ھيچ جریان قدرت عاجز از
آزادگی را که خدا به  واھند داشت و کرامتصاحب قدرتی در نخواھند آمد و گوھر نقد را چون جان شيرین پاس خ

 .بنی آدم عطا کرده ارزان نخواھند فروخت
به این  باید» آزاد ترین کشور جھان خوانده اند که در آن آزادی نزدیک به مطلق است«ایران را  از آنجا که برخی 

اد از وضع موجود ، با انتق سوال پاسخ دھند که چرا دلسوزترین و صادق ترین معلمان کشور صرفا ً به خاطر
، باز نشسته اجباری ، تنزل رتبه ی شغلی ،  احکامی چون اعدام ، حبس ، تعليق ، اخراج ، تبعيد، بازخرید

ھزینه ھایی که فرھنگيان ایران صرفاً به لحاظ انتقاد تحمل کرده و  .مواجه می شوند... محروميت از تدریس و 
 .بالندگی و شایسته ی تقدیر و تحسين استپيشرفته ، نشانه رشد و  می کنند در جوامع

ومومنی ھا چه  می خواھند بدانند امثال بداقی ھا، خواستارھا، داوری ھا!!!»آزادترین کشور جھان» فرھنگيان
نامناسب را تحمل کنند، حقوقشان قطع   جرمی مرتکب شده اند که باید بدون محکوميت، ماه ھا حبس درشرایط

معلمانی . نا امنی ونا اميدی و سراسيمگی زندگی کنند ختی و مضيقه ی مادی ،و فرزندان خرد سالشان در س
 . محکوم گردیده اند نابخشودنی مرتکب شده اند که به احکام ھولناک اعدام چون کمانگر و قنبری چه گناه

ان ایشان زم روانی این احکام بر خانواده ھا و جامعه ميليونی فرھنگيان کشور زدودنی نيست و گذر _ اثر روحی
کرد حتی با فرض پخش اعترافات از  را مانند شھيد ابوالحسن خانعلی به اسطوره ھای ماندگار ملی تبدیل خواھد

 .چنين اعترافاتی را نخواھند پذیرفت آنھا در رسانه ھا، افکار عمومی مردم و فرھنگيان
اعمال به ھيچ روی نه دردی از را انذار می دھيم که این  مشفقانه مدیران و گردانندگان چنين سياست ھایی

نام جمھوری اسالمی است که ھمه ی ما برای برپایی و حفظ آن خون ھا داده  شما دوا می کند و نه در شأن
از  بدیھی است لطمه ای که صدورچنين احکامی به دین، ميھن و انسجام ملی می زند. خورده ایم وخون دلھا

اندیشانی به خاطر  چنين ساده. اع کردن جبران ناپذیر استھيچ دشمنی ساخته نيست چرا که لطمه ی بد دف
منتقدی را خصم پنداشته و خود را حق  ضعف تحليل و قوه ی تميز وبدبينی مفرط ، دچار توھم توطئه شده و ھر

                      :  را باطل می دانند چرا که انگاشته وھر استداللی
 

   گر دليل آری خيالش بيش شد                                           شد ذھن ھایی که خيال اندیش         
ندارد و شکی نيست که  ناگفته پيداست جامعه ی عظيم فرھنگيان کشور به ھيچ روی تحمل چنين احکامی را  

کرده و روی ھرگونه آرامشی را از عرصه  اجرای چنين احکامی جامعه و آموزش وپرورش را بيش از پيش ملتھب
 .رھنگ خواھد گرفتف

زدن اتھامات واھی به فرھنگيان و تشکل ھای ایشان ، روش نخ نمایی است که می  صدور احکام رنگارنگ و
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مسائل ومشکالت  این اتھامات فرھنگيان ونمایندگان آنھا را در موضع انفعال قرارداده تا به جای طرح خواھند با
گردند تااز این طریق نيروھای آنھا در دفاع   بی ربط و بيھودهحوزه آموزش وپرورش ، در گير پاسخ گویی به اموری

 .اوليه تشکل ھای صنفی دور شوند از خویش صرف گردد واز مسير اصلی وھدف
التھابات افشانند وبه خواست صدھا ھزار فرھنگی کشور  اميد است عقالی قوم با تدبير و درایت آبی بر آتش

 . اول ھمه ی فرھنگيان در بند را آزاد کننددر گام توجه نمایند وبه عنوان حسن نيت
وجفاھا در حق فرھنگيان کشور کماکان نااميد نشده و در عين ایستادگی بر  با وجود ھمه ی این بی رسمی ھا

 بخشی از مسائل و مشکالت موجود در حوزه ی آموزش وپرورش را با تصميم گيران کالن کشور حقوق خویش ،
 .خود قرارگيرد اميد که با اصالح رویکردھا ، آموزش وپرورش در مسير صحيحدر ميان می گذاریم ، با این 

موضوعاتی که فعال ً در حد حرف باقی  بدیھی است ضمن انتقاد از بزرگ نمایی ھای مکرر و رسانه ای کردن
اء اقدام مثبت وسازنده در جھت حفظ کرامت فرھنگيان وارتق مانده و نقاط ضعف و قوت آن روشن نيست ، از ھر

استقبال می کنيم و با نگاھی مثبت منتظر اجرایی شدن برخی وعده ھای رسانه  منزلت ومعيشت ایشان کامال ً
 .مسؤوالن ذی ربط می مانيم ای شده

لذا خواسته اوليه فرھنگيان کشور آزادی . است خط قرمز ھر صنفی نقض حرمت ، شأن و منزلت افراد آن -١
بند و صدور منع تعقيب قضایی ولغو کليه ی احکام اداری و قضایی   درسریع وبی قيد وشرط ھمه ی فرھنگيان

منتقد است ، تحقق این امر ضمن تلطيف فضا و کاستن از تنش ھا نشان از درایت و حسن  صادره برای فرھنگيان
 .مسؤوالن امر و رویکردی انسانی در حوزه آموزش وپرورش دارد نيت
 آموزش وپرورش، تأمين امنيت شغلی فرھنگيان و پرھيز از مخبر پروری مدارس و ادارات رفع فضای امنيتی از -٢
 .فضای مقدس کالس و مدرسه و اجتناب از پرونده سازی برای فرھنگيان منتقد در
 .نه مصرفی نگاه مسؤوالن و تصميم گيران کالن کشور به آموزش وپرورش به عنوان یک نھاد زیر بنایی اصالح -٣
امور زیربنایی مانند آموزش وپرورش  لی نفت و گاز به ھزینه ھای جاری وصرف آن درعدم تخصيص درآمدھای م -۴

   وبھداشت
. 
خطی و سياست بازی در تأليف کتب درسی و معيار قراردادن نظر ھمکاران  پرھيز از ھر گونه رفتار جناحی و -۵

 .متخصص
تنزل جایگاه وافت  منظور جلوگيری از و در حد استاندارد در مدارس دولتی به  فراھم آوردن امکانات الزم -۶

  . قانون اساسی30تحصيلی مدارس دولتی مطابق اصل 
دکترا در  رفع تبعيض درون و برون سازمانی در خصوص دارندگان مدارک تحصيلی فوق ليسانس و -０

 آموزش وپرورش
１-  

 :ر را می طلبدوضرورت پاسخ گویی متوليان ام و اما سؤاالتی که فرھنگيان کشورتأکيد بر طرح آنھا داشته
２-  

کارایی الزم را برای رفع تبعيض در بين کارکنان دولت ) نظام ھماھنگ ) آیا قانون مدیریت خدمات کشوری -١
 است؟ داشته

３-  
 شده است ؟ آیا با وجود وعده ھای مکرر، آموزش وپرورش از عرصه بازی ھای سياسی خارج -٢
قانونی برخوردار است؟ اگر پاسخ  منایی از وجاھتآیا تبدیل مدارس دولتی به مدارس تحت عنوان ھيأ ت ا -٣

  و خانواده ھایشان در دستور کار است ؟ منفی است چه اقدام عاجلی برای حفظ حقوق دانش آموزان
４-  

پرورش مدیران مدارس باید با رأی فرھنگيان شاغل در ھر آموزشگاه   شورای عالی آموزش و673طبق مصوبه  -۴
 ین قانون چيست ؟اجرای ا علت عدم.انتخاب شوند

 !واما ھمکاران عزیز
سخن بگویيم از شما تقاضا داریم در ھفته  اميدواریم در بيانيه ی بعدی از گشایش ھا ورفع مشکالت با شما

 : درخواست ھای زیر را رعایت فرمائيد معلم ودر فرصت ھای استراحت در دفتر مدارس
کانون معلمان و فعاالن صنفی به نشانه )  مدیرهھيأت(اعضای شورای مرکزی  ٨٩ اردیبھشت ١٨ تا١٢   از-١

ھمکاران اعتصاب   اردیبھشت عموم١٢احکام غير قانونی اعدام و حبس غير قانونی ھمکاران و در روز  اعتراض به
 .غذای کامل خواھند نمود

 و در قم  بر سر مزار دکتر ابوالحسن خانعلی١٧:٣٠ تا ١۵:٣٠ساعت   اردیبھشت از١٢فرھنگيان تھران در روز  -٢
 ودر شھرستان ھای دیگر نيز از معلمان فرھيخته تجليل به عمل می. مطھری گرد ھم می آیند بر سر مزار استاد

       .آید
از  (ei) آموزش بين المللی با توجه به عضویت شورای ھماھنگی تشکل ھای صنفی فرھنگيان ایران در سازمان

  .آورد معلمان ایران خاصه معلمان زندانی به عمل  حمایت از می گردد اقدام مقتضی در   آن سازمان در خواست
            
  ٨٩معلمان ایران اردیبھشت  دبير خانه شورای ھماھنگی تشکلھای صنفی          

   
 ديوار كشى فلزى جھت جلوگيرى ازديد مردم به تجمعات در مقابل اوين 
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 صبح امروز جمعه روبروى اوين 10از ساعت :ھشت نوشت  اردیب3 در سایت خود در تاریخ خبرنگارآژانس ايران خبر
اتوبان يادگار را ديوار فلزى ميكشند و قصدشان اين است كه ازديد مردمى كه در حال عبور از روى پل اتوبان , 

  .ھستد وبه مقابل اوين مشرف ھستند جلوگيرى نمايند وكسى متوجه تجمعات جلوى اوين نشود 

 اعتراضات و مبارزات کارگران
  :  آمده است 89 اردیبھشت 3به نوشته سایت کميته ھماھنگی برای ایجای تشکل کارگری در تاریخ 

کارگران در مقابل استانداری اردبيل تجمع .  ماه است که دستمزد نگرفته اند7 کارگر کارخانه 150 :سبالن پارچه
وه بدھکاری ھا، سرگردانی و دنيای آنان در تظاھرات این روز، فقر، گرسنگی، ک. کردند و دست به اعتراض زدند
 کارگر می گفتند که صاحبان سرمایه و دولت آن ھا آخرین روزنه 150ھمه این . بدبختی ھای خود را فریاد کردند

  .کارگران خواستار پرداخت فوری دستمزدھا بودند. ھای زندگی را بر روی آن ھا و خانواده ھای آن ھا بسته است
سرمایه داران برای خالصی از . ه است که کار می کنند و ھيچ ریالی دریافت نکرده اند ما6 کارگران :صنایع اراک

 کارگر را برای بازنشستگی به سازمان 150پرداخت نکردن دستمزدھای کارگران  اعتراضات آنان و به ویژه با ھدف 
ت ھم داده و با سازمان تأمين اجتماعی و صاحبان سرمایه دست به دس. تأمين اجتماعی معرفی کرده اند 

 کارگر را پرداخت نکرده اند بلکه وضعيت اشتغال آنان را نيز 150تبانی و زد و بند و ترفند و توطئه نه فقط دستمزد 
کارگران قرار است در مقابل کاخ رئيس جمھوری سرمایه اجتماع کنند و دست به . در بالتکليفی قرار داده اند

    .اعتراض بزنند
 نھاد موسوم به سازمان تأمين اجتماعی یکی از تراست ھای بزرگ مالی و صنعتی :سازمان تأمين اجتماعی

این تراست صدھا ھزار کارگر را در واحدھای مختلف صنعتی تحت مالکيت . در جھنم سرمایه داری ایران است
بسيج و  ماه پرداخت نمی کند، از ارتش و 8 ماه 8دستمزدھای ناچيز آن ھا را . مستقيم خود استثمار می کند

سپاه و سایر نيروھای سرکوب برای خفه کردن صدای اعتراض آنان سود می جوید و دست به ھمه جنایات دیگر 
سازمان تأمين اجتماعی بخش اعظم پولی را ھم که کارگران به عنوان حق بيمه پرداخت می کنند به . می زند

حت مالکيت مستقيم یا کنترل این تراست قرار کارگران مراکز کار و توليدی که ت. سرمایه ھای خود تبدیل می کند
ھستند و ھم اینک نيز جمعيت وسيعی از آنان دست به کار تحصن و اعتراض عليه     مبارزه مدام در حال دارند 

  .تعویق دستمزدھا و حق بھره وری خود ھستند
ی و تخليه در شھر  کارگر بارانداز در شرکت ھای مختلف بارگير400بيش از : شرکت ھای تخليه در آبادان

کارگران خواستار پرداخت . آبادان و منطقه شلمچه مدت ھاست که در حال اعتراض و مبارزه و اعتصابند
  . دستمزدھا و بھبود وضعيت بسيار رقت بار اشتغال خود ھستند

ارگران ک.  جمعيت زیادی از کارگران این واحد صنعتی در مقابل استاندارى کرمان تجمع کردند:ھا نساجى بافته
  . خواستار پرداخت دستمزدھای معوقه خود بودند

 به دنبال اعتراضات کارگران خرم نوش و حوزه ھای بارگيری و تخليه :اتوبوس رانی و لوله سازی اھواز
خوزستان، رانندگان شرکت اتوبوس رانی اھواز و کارگران لوله سازی نيز به خيل ھمزنجيران معترض خود 

  . ان مدام در حال اعتصاب و تظاھرات و تحصن عليه تعویق دستمزدھای خود ھستندھمه این کارگر. پيوستند
و ھمه  سرمایه داران دروازه ورودی شرکت را پلمب .  کارخانه فوالد ابرکوه تعطيل شده است:فوالد ابرکوه

  . کارگران را اخراج کرده اند
این کارگران ماه ھاست که .  را نگرفته اند ماه است که دستمزدھای خود4کارگران راننده : اتوبوس رانی لنجان

 کارگر شرکت تا امروز در بالتکليفی کامل قرار 15. در حال اعتراض و شکایت و رجوع به نھادھای دولتی ھستند
  . دارند و موفق به گرفتن ھيچ ریالی دستمزد نشده اند

  . ده اند کارگر آن دسته جمعی اخراج ش1500و  کارخانه چرم مشھد تعطيل : چرم مشھد

  " قوی باش رفيق/"نامه فرزاد کمانگر به معلمان دربند
 فرزاد کمانگر معلم محکوم به اعدام محبوس در زندان اوين نامه ای - اردیبھشت نوشت 3در تاریخ خبرگزاری ھرانا 

  :  آيد پی میرا خطاب به ساير معلمان دربند نگاشت است که توسط خبرگزاری ھرانا انتشار يافته ، اين نامه در
  

  " قوی باش رفيق* "
 تخمی 10000يکی بود يکی نبود ماھی سياه کوچولويی بود که با مادرش در جويبار زندگی می کرد ، ماھی از 

که گذاشته بود تنھا اين بچه برايش مانده بود بنابراين ماھی سياه يکی يک دانه ی مادرش بود، يک روز ماھی 
 بروم ببينم جويبار آخرش مادرش گفت کجا؟ می خواھم. جا بروممادر من می خواھم از اين: کوچولو گفت

  . کجاست
  ھم بندی ، ھم درد سالم 

معلم، آموزگار، ھمسايه ی ستاره ھای خاوران، ھمکالسی ده ھا يار دبستانی . شما را به خوبی می شناسم
نديشه ھای که دفتر انشايشان پيوست پرونده ھايشان شد و معلم دانش آموزانی که مدرک جرمشان ا

  . ھستيدشما را به خوبی می شناسم، ھمکاران صمد و خان علی . انسانيشان بود
  مرا ھم که به ياد داريد 

  منم ، بندی بند اوين 
منم دانش آموز آرامِ پشت ميز و نيمکت ھای شکسته ی روستاھای دورافتاده ی کردستان که عاشق ديدن 

  درياست 
  صمد اما در دل کوه شاھو قصه ھای منم به مانند خودتان راوی 
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   عاشق نقش ماھی سياه کوچولو شدن منم
  منم، ھمان رفيق اعداميتان 

از راست به چپ رودخانه ھای . حاال ديگر کوه و دره تمام شده بود و رودخانه از دشت ھمواری می گذشت
 فراوانی آب لذت می ماھی کوچولو از...کوچک ديگری ھم به آن پيوسته بودند و آبش را چند برابر کرده بودند

می توانست ھرقدر دلش خواست شنا کند و کله اش به جايی نخورد .ماھی کوچولو خواست ته آب برود ...برد
به دريا خوش آمدی :اه گفتتايی ميشدند،که يکی از آنھا به ماھی سي10000ناگھان يک دسته ماھی را ديد ، 

  . رفيق
ب و خاک خيره شد و شست و به چشمھای فرزندان اين آھمکار دربند، مگر می توان پشت ميز صمد شدن ن

  خاموش ماند ؟ 
مگر می توان معلم بود و راه دريا را به ماھيان کوچولوی اين سرزمين نشان نداد؟ حاال چه فرقی می کند از ارس 
ما باشد يا کارون، سيروان باشد يا رود سرباز، چه فرقی می کند وقتی مقصد درياست و يکی شدن، وقتی راھن

  .  بگذار پاداشمان ھم زندان باشد.آفتاب است
مگر می . مگر می توان بار سنگين مسئوليت معلم بودن و بذر آگاھی پاشيدن را بر دوش داشت و دم برنياورد ؟ 

   ی نحيف آنان را ديد و دم نزد ؟ توان بغض فروخورده دانش آموزان و چھره
اگر راه اميد و برابری را تدريس نکرد، حتی " بای"و " الف"اما مگر می توان در قحط سال عدل و داد معلم بود ، 

  ختم به اوين و مرگ شود؟ 
نمی . معلم باشيم و ھمراه ارس جاودانه نگرديم" عزتی"و " خانعلی" ،"صمد" نمی توانم تصور کنم در سرزمين

  ريا نسپاريم و طغيان نکنيم؟  و دتوانم تجسم کنم که نظاره گر رنج و فقر مردمان اين سرزمين باشيم و دل به رود
می دانم روزی اين راه سخت و پر فراز و نشيب، ھموار گشته و سختی ھا و مرارت ھای آن نشان افتخاری 

، تا ھمه بدانند که معلم ، معلم است حتی اگر سدّ راھش فيلتر گزينش باشد " برای تو معلم آزاده"خواھد شد 
  . شيده اند ، نه مرغان ماھيخوار، و افتخارش را ماھيان کوچولويش به او بخو زندان و اعدام ، که آموزگار نامش را 

حاال ديگر مردن برای من سخت : ماھی کوچولو آرام و شيرين در سطح دريا شنا ميکرد و و با خود می گفت
برداشت که ناگھان مرغ ماھی خوار فرود آمد و او را ...نيست، تأسف آور ھم نيست، حاال ديگر مردن ھم برای من

 11999. بچه و نوه اش گفت حاال ديگر وقت خواب است12000ماھی بزرگ قصه اش را تمام کرد و به . و برد
ماھی کوچولو شب بخير گفتند و مادر بزرگ ھم خوابيد اما اين بار ماھی کوچولوی سرخ رنگی ھرکاری کرد 

  ... فکر برش داشته بود. بش نبردخوا
  

  معلم اعدامی زندان اوين 
  
  ١٣٨٩ ارديبھشت ماه -اد کمانگر فرز

 پانزده سال پس از کنفرانس پکن / گزارشی غير رسمی از وضعيت زنان در ايران

ازکنفرانس پکن تاکنون فعاالن جنبش زنان در ايران با چالش ھای : اردیبھشت نوشت 3در تاریخ تغيير برای برابری 
رانس پکن، عالوه بر ھئيتی از سوی دولت ايران، برخی در نخستين حضورايران در کنف. گوناگون رو به رو بوده اند

اين کنفرانس منجر به تشکيل برخی از دفاتر امور زنان در وزارتخانه ھا . از فعاالن زن نيز از ايران شرکت داشتند
اين دفاتر به امور روزانه پرسنل زنان و زنان تحت برنامه . شد که نگرش سنتی و مردساالرانه در آنھا حاکم بود

پس از باز شدن فضای . وزارتخانه ھا در حدی که چالش ھای برابرخواھانه در آن مطرح نباشد، می پرداخت
، تشکل ھای بسيار زيادی از زنان با حمايت )1384 -1376(سياسی برای مشارکت اجتماعی در دوره اصالحات 

ند اما آنھا نيز چالش ھای برابری دولت و مرکز امور مشارکت زنان که وابسته به رياست جمھوری بود، بوجود آمد
با اين وجود در اين دوره ھشت ساله تا حدی مباحث برابری خواھانه . خواھانه را کمتر مورد توجه قرار می دادند

طرح ھای مشترک دولت با صندوق جمعيت . در جامعه جاری شد و بويژه مطبوعات نقش مھمی در آن ايفا کردند
دارتر شد و توانمندسازی زنان در چارچوب ھای اقتصادي، سياسی و فرھنگی برای ارتقاء حقوق باروری معنا

در ھمين دوره بود که پيوستن به کنوانسيون رفع ھمه اشکال تبعيض عليه زنان در مجلس به . جريانسازی شد
 به در ھمين دوره بود که قانون خانواده توسط فعاالن حقوق زن. تصويب رسيد اما از سوی شورای نگھبان رد شد

طرح ھای نه چندان عمده ای . چالش کشيده شد و حق حضانت کودک تا ھفت سالگی به مادر داده شد
ھمچون افزايش دوران مرخصی زايمان به زنان شاغل اعطا شد اما خود اين دارای آثار منفی در اشتغال زنان 

پايانی دولت اصالحات در بحث ھای خشونت عليه زنان به دولت تحميل شد و سرانجام در سال . برجای گذاشت
در . قانون برنامه چھارم دولت ھرچند موظف شد که ھمه اشکال خشونت را از زنان رفع کند، اما ھرگز اجرا نشد

اين سالھا دفاتر زنان در وزارتخانه ھا و استانداری ھا تعداد بسيار زيادی از زنان را جذب خود کرده و بودجه ھای 
ابی دقيقی از رابطه ميزان بودجه ھای ھزينه شده و ميزان تغيير در زندگی زنان ارزي. خاصی به آنھا تعلق گرفت

اين دوره با افزايش اندکی در مشارکت زنان در سيستم مديريتی اعم از شوراھای شھري، . وجود ندارد
ت نمايندگی مجلس و مديريت ھای ميانی دولتی مواجه شد اما مديريت ھای کالن کشوری اعم از وزارت و رياس

جمھوری ھرگز به دست زنان سپرده نشد و ھمان مديريت ھای ميانی نيز به گونه ای بود که زنان قدرت اصلی 
رايا در تصميم گيری ھا در دست نداشتند و يا ھمان تعداد اندک نيز نسبت به مسايل زنان يا بی توجه بودند يا 

ه دليل فيلتر گزينش ايدئولوژيک، زنان متخصص اين که نگاھی بنيادگرايانه و سنتی نسبت به نقش زن داشتند و ب
  . در حوزه مسائل زنان در حاشيه قرار داشتند
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، بيکباره، مرکز مشارکت زنان به مرکز امور زنان 1384پس از روی کارآمدن دولت اصول گرای احمدی نژاد در سال 

جه شدند که عليرغم زن بودن و خانواده تبديل شد و نھادھای تصميم گيری زنان با کسانی در مصدر امور موا
کامال در راستای تسلط تفکر مردساالرانه و چارچوب سنتی برای حفظ خانواده حتی با تبليغ برای چند ھمسری 

در ھمين دوره تھاجم سراسری به فعاالن حقوق زن و تشکل ھای غير دولتی زنان که برای . فعاليت می کردند
نه فعال بودند، صورت گرفت و زنان مورد بازداشت، محاکمه و زندان قرار توانمند سازی زنان با نگرش برابری خواھا

زنان در مصدر کار اعم از دولتی و نمايندگان مجلس تحکيم . گرفتند و تشکل ھای غير دولتی آنھا نيز پلمپ شدند
 در ايران کننده قوانين نابرابر شدند و طرح ھای مشترک با صندوق جمعيت و ساير آژانس ھای سازمان ملل متحد

مسئول مرکز امور زنان و خانواده رسما در سالی که به اين پست گمارده شد اعالم کرد که به . متوقف شدند
ھيچوجه پايبند به ھيچيک از پيمان ھا و کنفرانس ھای بين المللی زنان نيستند و به مدت سه سال ھم ھيچ 

 فعاالن حقوق زن و برابری خواه جنسيتی با چالش بنابراين. نماينده ای را به کميسيون مقام زن اعزام نکردند
  ھای بيشتری مواجه شدند 

  
  محدوديت ھای ارائه گزارش 

  
در حاليکه بسياری از تشکل ھای غير دولتی و فعاالن حقوق زن در بيشتر نقاط جھان در حال انجام تحقيقات 

ر بودند و در کشور ھای خود به نقد  سال اخي15ملی و گسترده در مورد اقدامات برنامه عمل کنفرانس پکن طی 
و بررسی می نشستند، محققان و فعاالن حقوق زن در ايران فرصت يا امکان کافی برای دسترسی به منابع و 

به ھمين دليل . کسب اطالعات نداشتند و يا به دليل فعاليت ھای حق خواھانه شان در گير دادگاه و زندان بودند 
در عين .  علمی در سراسر کشور ايران برای تشکل ھای غير دولتی دشوار بودامکان انجام تحقيقاتی وسيع و

  . حال آمارھای دولتی نه تنھا چندان قابل اتکا نيستند بلکه عمدتا فاقد تفکيک جنسيتی ھم ھستند
  

به رغم اين محدوديت ھا، گروھی از فعاالن و اعضای تشکل ھای غيردولتی گرد ھم جمع شدند تا با توجه به 
يت و توان خود، مسائل و مشکال ت و خواسته ھای زنان ايران را شناسايی و راه حل ھای آنھا را جستجو ظرف
 ميالدي، تعدادی از تشکل ھای غير دولتی زنان گرد ھم آمدند و عليرغم ھمه 2007به اين منظور در سال . کنند

ان، اقدام به تحقيقی کيفی با محدوديت ھای فعاليت برای تدوين خواسته ھای زنان تحت عنوان منشور زن
زنان شاغل کارمند و کارگر، خانه دار، فعاالن (تشکيل نشست ھايی با زنانی از ھمه اقشارو گروه ھای سنی 

که تا حدی در سطح کشور؛ منطقه مرکزي، شمالي، و جنوبی توزيع مناسب ) مدنی و سياسي، و دختران جوان
. ه کارھای مورد نظر آنان از طريق روش بحث گروھی اقدام کردندداشته باشند، به شناسايی مشکالت زنان و را

آنچه که در اين گزارش آمده است حاصل بررسی ھای علمی جمعی زنان و مصاحبه با زنان فعالی است که در 
  . سالھای پس از کنفرانس پکن در عرصه ھای اجتماعی فعال بودند

  
بخش خواسته ھای زنان عمدتا ھمان متن .  استاين گزارش حاوی چالش ھای زنان و خواسته ھای آنان

، توسط جمعی از زنان حقوقدان، محقق، نويسنده، دانشگاھي، 1385منشوری است که پيش نويس آن در سال 
 1388معلم، فعال مدنی با استناد به ھمان تحقيق کيفی تدوين شد و به نظر خواھی گذاشته شد و در بھار 

در بازنويسی .  محور پکن را پوشش می دھد12ماده تنظيم شده است که  14اين خواسته ھا در . نھايی شد
  . اين منشور برای ارائه در اين گزارش چند نکته جديد نيز اضافه شده است

  
  چالش ھای زنان 

  
چالش ھای اساسی زنان در ايران به مانند ھمه کشورھا ريشه در سنت ھا و قوانين مرد ساالرانه دارد که در 

وجود .  از خانواده تا مشارکت سياسي، اقتصادي، فرھنگی و اجتماعی خود را نشان می دھدھمه عرصه ھا،
خشونت ھای خانگی و انکار آن از سوی صاحبان قدرت و قانونگذاران و بستن فضاھای سياسی برای مشارکت 

ن برای تغيير اين فعال زنان در ھمه عرصه ھای تصميم گيري، قرن ھا بر ايران سايه افکنده و شاھد مبارزات زنا
عمر کوتاه دوره اصالحات در ايران به مبارزات زنان شکل فعاليت ھای توسعه ای داد اما منجر . فضاھا بوده است

انتخاب شيرين عبادی به عنوان . از اينرو مبارزات زنان نيز شکل جديدی به خود گرفت. به تغييرات اساسی نشد
پس از آن بودکه جمع ھم انديشی زنان برای شکل دادن . زنان بخشيد برنده نوبل صلح، جان تازه ای به مبارزات 

فعاليت ھای جمعی زنان شکل گرفت، و تجمع ھای گوناگون زنان در اعتراض به خشونت، قانون واقدامات تبعيض 
به  ھزار نفر را گرد خود آورد، حول اعتراض 6دراين ايام بود که بزرگترين تجمع که حدود . آميز تشکيل می شدند

  . تبعيض عليه زنان در قانون اساسی برگزار شد
  

پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، بحث زنان درباره تبعيض در قانون ادامه يافت و منجر به تجمع ديگری در 
ھرچند اين تجمع به خشونت کشيده شد و زنان زيادی بازداشت و . اعتراض به نابرابری در قوانين مدنی شد

 اما بحث زنان در باره چگونگی طرح تبعيضات قانونی ادامه يافت و به شکل گيری کمپين يک دادگاھی شدند،
اين کمپين، قوانين تبعيض آميز زنان را شناسايی و نسبت به جمع آوری امضا در ھمه . ميليون امضا منجر شد

 زنان و مردانی که در اين حرکت نيز تحمل نشد و بسرعت. مناطق کشور و از ميان ھمه اقشار جامعه اقدام کرد
مراکز عمومی و با زدن در خانه مردم به جمع آوری امضا اقدام می کردند و گزارش ھای آن را منتشر می کردند، 

اما ھمچنان اقشار مختلف زنان در سراسر کشور به اين کمپين . با سرکوب و بازداشت و محاکمه مواجه شدند
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  . ملحق می شدند و از آن استقبال می کردند
  

قوانين تبعيض آميزی که زنان برای تغيير آن امضا جمع می کنند عبارتند از قونين مربوط به ازدواج، طالق، 
. سرپرستی فرزندان، سن مسئوليت کيفري، ارث، ديه، تابعيت، شھادت و قوانين حامی قتل ھای ناموسی است

اج دختران در ھر سنی منوط به مجوز پدر  سال تمام تعيين شده، و ازدو13در قوانين مربوط به ازدواج، سن دختر 
بر اساس قوانين مدني، رياست خانواده بر . يا جد پدری است، که اين خود باعث تداوم ازدواج ھای اجباری است

عھده شوھر است و در ازدواج دائم، نفقه زن به عھده شوھر است و ھر گاه زن بدون مانع مشروع، از روابط 
او تعلق نمی گيرد، که اين امر تشديد کننده و حمايت کننده انواع خشونت ھای جنسی امتناع کند، نفقه به 

زن از نظر محل اقامت تابع اقامتگاه شوھر است و زن بايد در منزلی که شوھر تعيين می . شوھران به زنان است
خانوادگی يا طبق قانون مدنی شوھر می تواند زن خود را از حرفه يا صنعتی که منافی مصالح . کند اقامت کند

طبق قانون . حيثيت خود يا زن باشد منع کند که عمدتا عاملی برای جلوگيری از استقالل اقتصادی زنان است
طبق قانون مدني، مرد ميتواند با پرداخت مھريه . گذرنامه، زن برای دريافت گذرنامه نياز به مجوز شوھر خود دارد

ن در دادگاه، او را طالق بدھد اما زن برای درخواست طالق بايد ھر موقع دلش خواست بدون نياز به اثبات تقصير ز
ثابت کند که به داليل متعدد از قبيل اعتياد ھمسر، ترک منزل، ندادن مستمر نفقه، بيماری صعب العالج مرد، 
 محکوميت به زندان برای مدت پنج سال، زندگی برای زن غير ممکن است و عمدتا اثبات اين داليل در دادگاه ھا

طبق قانون مدني، پدر و جد پدری حق واليت بر فرزندان را دارند و اين در کنار مواد قانون . بسيار مشکل است
مجازات اسالمی که در آن تصريح شده است که پدر يا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود ، 

بته در ھمين قانون مجازات اسالمی تضمين کننده قتل ھای ناموسی توسط پدر و يا خانواده پدری است است ال
ھم به مرد مجوز داده شده است که در صورتی که مردی ھمسر خود را در حال زنا با مرد ديگری ببيند و مطمئن 

حق حضانت مادر بر فرزند در . شود که زن نيز تمکين کرده است می تواند در ھمان حال آنان را به قتل برساند
در تمام مواد . فت سالگی است و پس از آن اولويت حق حضانت با پدر استصورت جدايی از ھمسر فقط تا ھ

در قوانين آئين دادسي، در برخی از موارد زنان .قانون مجازات اسالمي، ديه زن نصف ديه مرد تعيين شده است
طبق قانون مجازات . حق شھادت ندارند و در بقيه موارد شھادت زن نصف شھادت مرد تعيين شده است

، پوشش زنان در انظار عمومی اجباری است و در صورت عدم رعايت آن با حبس و يا جريمه نقدی روبرو اسالمي
  . خواھند شد 

  
در کنار اين کمپين، فعاالن حقوق زن، کمپين ھای متعددی در پاسخ به نيازھای فوری از جمله مقابله با اليحه 

مبارزات زنان .  مردان حتی بدون اجازه زنان بوداين اليحه درصدد تثبيت چند ھمسری. خانواده تشيکل دادند
اما مجددا در سال جاری اين اليحه در . تصويب آن را دو سال به تاخير انداخت" نه به اليحه خانواده"کمپين 

کمپين ضد سنگسار نيز از جمله کمپين ھايی بود که با سنگسار زنان به مقابله . مجلس به بحث گذاشته شد
جازات اسالمي، زنان ھمسرداری که خارج از روابط زناشويي، دارای روابط جنسی ھستند به در قانون م. پرداخت

کمپين ضد سنگسار درصدد بود که زمينه ھای چنين روابطی را از بين ببرد نه زنان را . سنگسار محکوم می شوند
بر آن، بسياری از زنان عالوه . که خود قربانی تبعيض ھايی ھستند که ناخواسته به اين روابط کشيده می شوند

محکوم به سنگسار، در دادگاه ھايی محاکمه می شوند که دادگاه عادالنه نيستند وقضات، يکسويه با نگرشی 
  . سنتی و مردساالرانه، آنھا را به سنگسار محکوم می کنند

  
ار ھمه عوامل از عمده ترين چالش ھای زنان، موضوع خشونت ھای خانگی است که قوانين تبعيض آميز نيز در کن

در حالی دولت ايران به انکار خشونت خانگی می پردازد که به گواه . اقتصادی و فرھنگی از آن حمايت می کند
در .  درصد زنان در طول زندگی مشترک خود يکبار مورد خشونت قرار گرفتند66، 1383يک تحقيق ميدانی در سال 

ان در مباحث گروھی کامال تاکيد داشتند که آنھا مورد تحقيق کيفی انجام شده برای يافتن مشکالت زنان، زن
آنھا از خشونت ھای فيزيکی و روانی ابراز نارضايتی می . تبعيض در خانه، در محيط کار و در جامعه قرار می گيرند

و ھمه اينھا که حمايت قانون . بسياری از زنان از چند ھمسری دائم و موقت شوھران خود در عذاب بودند. کردند
در اين .  پشت خود دارد، منجر به احساس ناباوری و ناتوانی در زنان آسيب ديده از قوانين تبعيض آميز می شودرا

نشست ھا زنان تاکيد داشتند که افسردگی در زنان آمار بااليی دارد اما چون به آن توجه نمی شود جايی در آمار 
سوزی زنان بخاطر فشارھای مردساالرانه در خانه و آنھا به باال بودن ميزان خودکشی ھا و خود. پيدا نمی کند

  . اعمال خشونت ھا اشاره داشتند که ھيچ پناھی در قانون و در جامعه برای آنھا در نظر گرفته نشده است
  

فرصت ھای برابر آموزش نيز از جمله عرصه ھايی است که پس از سالھا مبارزه، مجددا از دست زنان ربوده شد 
دختران به دليل نيم انسان بشمار . نده ادامه تحصيل زنان در سطوح آموزش عالی بجريان افتادو قوانين محدود کن

آمدن و در جھت اثبات ھويت و توانايی ھای خود و در سايه فرصت ھايی که خانواده ھا برای آنھا ايجاد کرده بودند 
رای آنھا بدنبال خواھد داشت، در سال و با تالش ھای بسيار زياد به اميد اينکه تحصيل، امکانات برابر زندگی ب

 درصد ورودی دانشگاه ھا را به خود اختصاص دھند، ھر چند ھمچنان قوانين دست و 65 موفق شدند که 1385
پاگير ضد زن و سنت ھای رايج اجتماعي، مانع می شد که نسبت فارغ التحصيالن دختر در ھمين حد باقی 

ان را تاب نيآوردند و اقدام به سھميه بندی جنسيتی برای ورود به آموزش بماند، اما صاحبان قدرت اين برتری دختر
اين سھميه بندی جنسيتی در بسياری از رشته ھا اعمال شد و در کنار آن با سھميه بندی ھای . عالی کردند

بومی مانع ورود بسياری از دختران به آموزش عالی شد در شرايطی که نسبت به پسران پذيرفته شده در 
  . شگاه ھا از برتری علمی برخوردار بودنددان
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فرصت ھای نابرابر زنان و دختران از امکانات فرھنگی و ورزشی از مباحث ديگری است که در ھمه نشست ھای 
در شھری ھمچون تھران تعداد مراکز ورزشی برای دختران به مراتب کمتر از . گروھي، زنان به آن تاکيد داشتند

 است چه برسد به شھرھای کوچکتر و دورافتاده تر که اساسا در برخی از آنھا ھيچ مراکز ورزشی برای پسران
گاھی در برخی از شھرھا امکانات ورزشی بين مردان و زنان از نظر ساعت و . ورزشگاھی برای زنان وجود ندارد

ان استفاده روزھای قابل استفاده تقسيم می شود که ساعات نامناسب ھمواره به زنان تعلق می گيرد که امک
% 76، 1387توجه نامناسب به ورزش عمومی زنان، به گونه ای است که طبق آمار سال .از آن را پيدا نمی کنند

  . دختران دبيرستانی دچار ناھنجاری قامتی ھستند
  

ھر چند سيستم بھداشت در ايران قدمت زيادی دارد و ھمين خود باعث بھبود شاخص ھای بھداشتی در ايران 
 اما ھمين سيستم بھداشت برای زنان تبعيض آميز است، بويژه در امر بھداشت باروری که بار بوده است،

مسئوليت آن بر دوش زنان است و مراکز بھداشت به گونه ای سازماندھی شده است که عمدتا زنان برای 
 مراکز مورد پيشگيری از بارداری ناخواسته ترغيب می شوند و خشونت ھای اعمال شده بر زنان اصال در اين

انکار ايدز و شيوه ھای انتقال آن در سطح کشور و آسيب پذير بودن زنان بويژه با توجه به . توجه قرار نمی گيرند
قانونی بودن ازدواج موقت برای مردان، زنان را بيشتر در معرض اين بيماری قرار می دھد و از آنجا که درک 

. مبتال به ايدز از ابراز بيماری و اقدام به درمان خودداری می کننددرستی در جامعه نسبت به آن وجود ندارد زنان 
به ھمه اينھا بايد به خصوصی شدن درمان اشاره داشت که با توجه به فرھنگ زنان که عمدتا به سالمت خود 
پس از تامين ھمه نيازھای خانواده اقدام می کنند، و دسترسی کمتر آنھا به امکانات مالی باعث می شود که 

  . بسياری از زنان به درمان ھای بموقع خود توجه نکنند
  

آمارھای اقتصادی و ميزان تورم و تاثير آن در . وضعيت اقتصادی ايران بيشترين فشار را بر زنان تحميل می کند
اما واقعيت روزمره که مردم آن را با گوشت و پوست . اشتغال در ايران به ھيچوجه قابل ارجاع و استناد نيست

زنان که در مشاغل کم . احساس می کنند، رشد فقری است که آثار ھمه جانبه آن بر زنان مشھود استخود 
درآمد بيشتر اشتغال دارند، با بسته شدن کارخانجات و فلج شدن سيستم اقتصادی اولين کسانی ھستند از کار 

کنار اين بايد به اثر بيکار شدن مردان در . بيکار می شوند و يا حاضر به ادامه کار با درآمدھای بسيار پائين ھستند
گزارش ھای متعددی از افزايش ميزان خود فروشی . که نان آور خانه ھستند بر دختران و زنان در خانه اشاره کرد

اعتياد که يک معضل اجتماعی است و اساسا به . دختران و زنان حتی در روزنامه ھای دولتی به چاپ می رسند
آن نيز توجه نمی شود، باعث رشد فقر در خانواده و تحميل خود فروشی و فقر چند جانبه زمينه ھای از بين بردن 

اين فقر خانمان سوز زنانه با حمايت ھای قانون از مرد خانواده و معضالت بر سر حق طالق زنان . بر زنان می شود
 برای زنان به معنای و عدم توجه به خشونت ھای خانگی و خشونت در محيط کار که بر زنان تحميل می شود،

  . نابودی نسل ھای پی در پی است
  

اين تجميع . معضل اساسی فقر در ايران نه کمبود منابع، بلکه تجميع ثروت و قدرت به شکلی کامال محدود است
ثروت موجب شده است تا زنان و کودکان که با انواع تبيعض مواجھند، در قاعده ھرم اجتماعی قرار بگيرند و 

اين تمرکز گرايی از نظر جغرافيايي، موجب عقب نگه داشتن اقتصادي، .  مورد آنھا شديد باشدتضييقات در
عقب نگھداشتن . سياسی و اجتماعی و فرھنگی مناطقی شده است که اقوام متنوع ايرانی در آن حضور دارند
ه ھای جنسيتی اين مناطق شدت تبعيضات و تضييقات را برای زنان در اقوام که تحت فشارھای بيشتر کليش

مھاجرت مردان در جستجوی کار از روستاھای اين مناطق و خالی شدن از سکنه يا . ھستند، چند برابر می کند
پير نشين شدن آنھا، و رھا شدن زنان در اين روستاھا با کوله باری از مشکالت، تنھا يک نمونه کوچک حاصل 

  . تمرکز ثروت و قدرت است
  

ی زنان در آمارھای رسمی ھم نه تنھا بسيار پائين است بلکه برای پائين نگه با اين وجود مشارکت اقتصاد
 درصد از فعاليت ھای 12 حکايت از اين دارد که زنان 2010آمار سال . داشتن آن اقدامات اساسی انجام می شود

، 2008 ملل در سھم زنان ايران در مديريت و قانونگزاری در کشور، طبق آمار سازمان. اقتصادی را در دست دارند
اما آمار ديگری سھم زنان در .  کشور جھان به ايران داده است120 را در بين 101 درصد است که اين آمار رتبه 16

  .  درصد اعالم کرده است2/5مديريت ارشد جامعه را تنھا
  

 از سوی بسياری از کارشناسان نداشتن خودباوري، سلطه مردانه محيط ھای کار، ندادن فرصتھای برابر شغلی
کارفرما، تبعيض ھای قانونی در آزاد بودن انتخاب نوع و محل کار، و عوامل اجتماعی و فرھنگی را در سھم اندک 

زنان در اقتصاد و مديريت موثر می دانند، اما نگرش کلی دولت سنت گرای ايران در پنج ساله اخير نيز دليلی بوده 
نمونه اين تبعيض ھا کاھش ساعتھای کاری . بر مردان پيشی بگيرنداست بر اينکه زنان نتوانند در رقابتھای کاری 

به . زنان نسبت به مردان به دستور وزير فرھنگ دولت نھم ، و ممنوعيت کار زنان در ساعات اضافه کاری است
ھمه اينھا بايد ادبيات حاکم بر رسانه ھای حکومتی و در صدر آنھا صدا و سيمای جمھوری اسالمی را افزود که 

ه طور دائم مبلغ خانه داری زنان است و اصوال ھمسر داری و مادر بودن برای زنان را مھمتر از داشتن ويژگی ب
ھای ديگر او به عنوان يک انسان می داند و چنان زن را در سايه اين دو ويژگی مھم می داند، که گويی اگر اين 

  !  شوددو ويژگی از او گرفته شود زن ار اعتبار انسان بودن ساقط می
  

نه . حقوق بشر زنان در کشور ايران که دچار نقض گسترده و نظام مند حقوق بشر است خود حکايت ديگری دارد
تنھا قوانين تبعيض آميز، حقوق زنان را به کلی منکر می شود، بلکه در عمل نيز ابتدايی ترين حقوق تضمين شده 
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ن حق رئيس جمھور شدن و قاضی شدن ندارند و شھادت به لحاظ قانونی زنا. قانونی زنان از آنان دريغ می شود
ھنوز کودکان . حجاب اجباري، زنان را ازانتخاب حق پوشش محروم کرده است. آنھا نصف شھادت مردان است

.  سال عليرغم پيوستن ايران به پيمان حق کودک حکم اعدام دريافت می کنند و اعدام می شوند18بزھکار زير 
مجالت ويژه زنان از جمله اولين . ج اخبار مربوط به جنبش زنان و حقوق آنھا منع شده اندروزنامه ھا عمال از در

در کشوری که بزرگترين سانسور عليه آزادی بيان در جريان است، وب سايت . مجالتی بودند که بسته شدند
مسالمت آميز با در ايران که اکثر تجمع ھای . ھای زنان بيش از ساير وب سايت ھا از دسترس خارج می شوند

خشونت مواجه می شوند، زنان حتی حق جمع شدن در منزل ھای خود را ھم ندارند و با احضار، بازداشت ، 
  . محاکمه و زندان مواجه می شوند

  
در ايران که کشوری است با تنوع فرھنگی و قوميت ھای متعدد، حقوق قوميت ھا به رسميت شناخته نمی 

مادری که در قانون اساسی به رسميت شناخته شده است، از آنان سلب می شود و حتی حق تحصيل به زبان 
چرا که ھمين منع تحصيل به زبان . شود، و اين خود باعث می شود تا زنان در قوميت ھا آسيب بيشتری ببينند

 به .مادري، افت تحصيلی را در ميان دختران در اقوام افزايش می دھد و اعتماد به نفس آنھا را کاھش می دھد
از سوی ديگر مقابله با اقوام از . ھمين دليل توانايی زنان در اقوام برای ابرازوجود خود بشدت آسيب ديده است

سوی حاکميت مرکزي، باعث می شود که بسياری از زنان آگاه به تبعيض ھای رايج عليه زنان، برای حفظ وحدت 
ی بکشند و اين خود باعث به تاخير افتادن رفع در ميان مردم قوم خود، دست از مبارزه با کليشه ھای جنسيت

تبعيض از زنان و قوام يافتن ستم بر زنان در اقوام می شود بايد به اين نکته از چالش زنان در اقوام نيز اشاره کرد 
که يکی از دل نگرانی ھای جدی زنان در اقوام، وجود تنش ھا و يا واھمه از ايجاد تنش ھای بين قوميت ھاست 

 برای منحرف کردن مسائل قوميت ھا، بذر کينه را در ميان اقوامی که در جوار ھم ساکن ھستند، می که دولت
بزرگترين متضررين . کارند، به طوری که اين اقوام در برخی موارد، يکديگر را مسئول بدبختی ھای خود می دانند

طرح ھای دولت در آموزش نيز ھر شدت بخشيدن به برخی از . . اين منازعات احتمالي، زنان و کودکان ھستند
چند ظاھر توجه به مناطق کمتر توسعه يافته را دارد اما عمال مانع تحرک دختران و زنان در اقوام می شود و اين 

از جمله اين طرح ھا بايد به سھميه بندی مناطق برای ورود به دانشگاه ھا . خود از رشد آنھا جلوگيری می کند
می شود که دختران در ھمان مناطقی که دنيا آمده اند و زندگی می کنند وارد اشاره کرد که عمدتا باعث 

  . . دانشگاه بشوند و اين منجر به محدوديت بيشتر آنھا شده است
  

  خواسته ھای زنان 
  

برابرى برابرى و رفع تبعيض از زنان جوھر و شالوده مطالبات ما زنان و شھروندان ايران است که در ميان : 1ماده 
ت و گروھھاى اجتماعى مختلف بيش از يك قرن برای دستيابى به حقوق و آزادى ھاى فردى و شھروندى طبقا

ما بر اين باوريم كه برابرى جنسيتى الزمه دستيابى به آزادى و عدالت، اين دو آرمان ھميشگى . مبارزه كرده اند
 پنج رکن به ھم پيوسته و برابرى اجتماعي، فرھنگي، اقتصادى ، سياسى و حقوقى. جامعه ايرانى است
ما زنان به عنوان شھروندان ايران خواستار آنيم كه از حقوق، آزادى ھا و فرصت ھاى برابر با . غيرقابل تفکيک اند

ما ضمن آنکه خواھان مشاركت كامل و . مردان در خانواده، محل كار، محيط اجتماعى و سياست برخوردار باشيم
ن تبعيض ايران دوشادوش مردان ھستيم، می خواھيم از طريق تحقق مفاد اين برابر در بنای جامعه آزاد و بدو

توجھی به نقش زنان بر کل جامعه وارد مى  منشور از لطمه ھاى بزرگ اجتماعى و اقتصادى ای که بر اثر بی
  . شود جلوگيری کنيم

  
ين تحقق عملى اصل برابرى حكومت شامل نظام قانونگزاري، قضائيه و مجريه بايد ساز و كار ويژه اى براى تضم

نھادھاى مدنى بر آمده از دل مردم و گروه ھاى اجتماعى مشروع ترين محيط براى . در ھمه سطوح ايجاد کند
رسانه ھا محيطى براى شنيده شدن صداھاى زنان اند كه نقشى محورى . تغيير جھت وصول به اصل برابرى اند

 و نھادينه كردن اصل برابرى بر عھده دارند و نھايتاً بخش در عمومى كردن و فرھنگ سازى در جھت رفع تبعيض
خصوصى و نھادھای صنفی مرتبط با آن به عنوان يكى از اركان انباشت سرمايه اجتماعى و مادى مى تواند در 

  . رفع تبعيض از زنان و پيشبرد اصل برابرى بسيار موثر باشد
  

  : زير براى تضمين عملى منشور صورت گيردبراى دستيابى به برابرى الزم است اقدام ھای كليدى 
  
    . قانون اساسی بايد براساس اصل برابرى جنسيتى اصالح شوند115 و 21، 20، 19 اصول -1

  
 كميسيون عالى زنان مركب از نمايندگان سه قوه، فعاالن جامعه مدني، اصناف، گروه ھاى مختلف اجتماعي، -2

استگذارى براى نھادينه سازى و اجرايى كردن اصل برابرى و رفع و رسانه ھا بايد طراحى شود كه ھدف آن سي
  . موانع و بازنگرى روند تحقق برابرى جنسيتى مطابق با خواسته ھاى منشور زنان باشد

  
 براى تحقق اصل برابرى الزم است نظام بودجه بندي، و برنامه ھاى توسعه و نحوه تخصيص و صرف بودجه با -3

 اجرا و نحوه صرف بودجه ھاى جنسيتى بايد تحت نظارت كارشناسان و -4احى شود رويكرد تفكيك جنسيتى طر
  . نھادھاى مدنى زنان قرار گيرد
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 نھادھاى دولتى موظفند دسترسى آزاد به اطالعات را جھت تضمين اصل برابرى در سياستگزارى ھا و برنامه -5
  . ھا براى نھادھاى مدنى و كارشناسان جنسيت ايجاد كنند

  
  قانون و ساز و کار قضايی : 2 ماده

  
در يک نگاه کلي، قوانين مدني، جزايي، استخدامی و کار و تامين اجتماعي، حاوی تبعيض ھای جنسيتی فراوان 

قوانين خانواده به عنوان اصلی ترين منبع حقوقی حاکم بر زندگی زنان در برگيرنده نابرابری ھای زيادی . است
خانواده، ولی و سرپرست آن به شمار می رود و در مقابل تامين نفقه زن و از جمله اينکه مرد، رييس . است

فرزندان، تصميم گيری ھای مھم خانواده، از جمله تعيين محل اقامت، تعيين تعداد فرزندان، اشتغال يا عدم 
ازه ازدواج اشتغال زن، دفعات و نوع برقراری رابطه جنسي، اداره اموال فرزندان غير رشيد، صدور يا عدم صدور اج

ھمچنين در حالی که عمال در بسياری از خانواده ھای . از اختيارات غيرقابل تفويض اوست... دختر باکره خود و
ايراني، نان آوري، بين زن و مرد تقسيم شده يا حتی منحصرا بر دوش زنان قرار دارد، باز ھم با ھمين توجيه، ارث 

ی نصف مردان است و نيز در قوانين استخدامي، زنان از مزايای و ديه زنان، در موقعيت ھای مختلف به طور کل
طبق قوانين خانواده، تعدد زوجات برای . برابری چون فوق العاده عائله مندی يا حق مسکن برخوردار نيستند

 سال تعيين شده 13مردان قانونی است، زنان از حق طالق برابر با مردان برخوردار نيستند و سن ازدواج دختران، 
ھمچنين در آيين دادرسی و قوانين جزايي، شھادت زنان، نيمی از شھادت مردان ارزش دارد، سن . است

 سال و 15است در حالی که اين سن، برای پسران )  ماه9 سال و 8( سال قمری 9مسئوليت کيفری دختران 
صادر کننده رای ھنوز ھم زنان نمی توانند به تنھايی قاضی .  سال است18طبق کنوانسيون حقوق کودک، 

باشند و تنھا در دادسراھا و در برخی از دادگاھھا، رای آنھا می تواند به رای قضات مرد منضم شود يا از سوی 
  . دادستان تاييد گردد

  
  : برای احقاق حقوق قانونی زنان اقدامات زير ضروری است

  
 ازاين طريق قوانين موجود براساس تنھا.  زنان خواستار برابرى در تدوين ، تفسير و اجراى قانون ھستند-1

موقعيت فرھنگي، سياسى ، اقتصادى و اجتماعى زنان بازنگری شده و اصل برابری در سياست و خط مشى 
  . ھمه ارکان تصميم ساز کشور محقق مى شود

  
ن در برابر برابرى زنا.  قانون بايد تحقق عملى برابرى زنان و رفع تبعيض از آنان را ترويج كرده و تضمين نمايد-2

  . قانون بايد در تمامى روندھاى قانوني، اجرايى و سياستگزارى و قضايى و شبه قضايى مد نظر قرار گيرد
  
 دولت ايران موظف است به كليه قراردادھا، و تعھدات بين المللى در جھت رفع تبعيض و خشونت عليه زنان كه -3

دولت ھمچنين موظف است بدون شرط تحفظ به . كن سازدبه آنھا پيوسته متعھد بماند و تحقق عملى آنھا را مم
بپيوندد كه » كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان«كنوانسيون ھا و معاھدات بين المللى اى ھمچون 

  . ھدف آنھا تحقق اصل برابرى در جوامع انسانى است
  
وه قضائيه، قضات، تمامى دادگاه ھا، و  زنان بايد به گونه اى برابر در نھادھاى مرتبط با قانون اساسي، ق-4

كميسيون ھا از جمله كميسيون ھاى حقوقى و قضايى و وزارت دادگسترى مشاركت كرده و در آنھا نماينده 
  . داشته باشند

  
 قوانين ازدواج، طالق، ارث، و بازنشستگی زنان بايد با در نظر گرفتن نقش مستقيم وغير مستقيم زنان در -5

  .  خانواده به نفع زنان تغيير کند و با مردان برابر شوداقتصاد و در آمد
  
از اين رو الزم است که صيغه .  زنان در ھمه گروه ھای اجتماعی به شدت با چند ھمسری و صيغه مخالف اند-6

  . و تعدد زوجات منسوخ شود 
  
شستگی مادر پس ازفوت بايد  قوانين مربوط به حضانت و نيز عدم برخورداری فرزندان زنان شاغل از مزايای بازن-7

ھمچنين بايد قوانين ويژه ای برای زنان شاغلی که درآمد خود را صرف خانواده می کنند ، به ويژه به . تغيير کند
  . ھنگام طالق و يا فوت به تصويب برسد

  
   . قانون کار بايد به نفع زنان تغيير کند و حق اوالد و حق مسکن و ساير حقوق به زنان تعلق گيرد-8

  
 قوانينی که دخالت پليس و نيروھای انتظامی به حريم فردی و خصوصی شھروندان اعم از زن و مرد را مجاز -9

  . می دارد، بايد ملغى شوند
  
 قوانينى كه قتل و ھرگونه تعرض به زن را توسط شوھر، و ساير وابستگان نسبى و سببى تسھيل مى كند، - 10

  . بايد ملغى شوند
  
  . جازات زنان را به خاطر نوع پوشش و معاشرت آنھا مجاز مى دارند، بايد ملغى شوند قوانينى كه م- 11
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 موانع قانونی در راه ادامه تحصيل دختران در خارج که به کسب اجازه از پدر موکول شده است، و در داخل که - 12

  . با مانع سھميه بندی جنسيتی و بومی سازی مواجه شده است، بايد مرتفع گردد
  
نھادھاى حكومتي، بخش خصوصي، رسانه ھا و نھادھاى جامعه مدنى بايد برنامه ھاى آموزشى فراگير  - 13

  . براى رفع تعصب و كليشه ھاى جنسيتى و نيز ترويج برابرى زنان از نظرحقوقى تدوين كنند
  
انونى  دادگاه ھا و نھادھاى صنفى مرتبط با مسائل حقوقى موظف اند به ھمه زنان خدمات حقوقى و ق- 14

  . رايگان در ھنگام دعاوى حقوقى ارائه دھند
  
به زنان بايد توسط ) قانون ارث، ازدواج و طالق،تعدد زوجات، و نفقه( آموزش قوانين حقوقی جمھوری اسالمی - 15

نھادھای دولتی و سازمان ھای غير دولتی جھت آگاھی واشراف آنھا به ھنگام ازدواج،اختالفات خانوادگی 
ه ھای خانواده و نيز اطالع از نابرابری ھا وتبعيض ھا و موانع موجود درقوانين و عرف و فرھنگ ،محاکم و دادگا
  . اجباری شود

  
  خشونت عليه زنان  : 3ماده 

  
. خشونت يكى از مھمترين موانع دستيابى به برابرى و رفع تبعيض از زنان و اعتالى شخصيت زن در جامعه است

آمار خشونت ھای . ر در عمر خود در معرض خشونت فيزيکی واقع شده اندنيمی از زنان ايرانی حداقل يکبا
نظام تبعيض آميز قانونى و سياسى و اجتماعى . رواني، کالمي، و مالی بسيار بيش از خشونت فيزيكى است

 زنان از يكسو در معرض خشونت خانواده و اجتماع قرار. در ايران خشونت عليه زنان را نھادينه و تشويق مى كند
. دارند و از سوى ديگر در معرض خشونتى كه از سوى قانون و نھادھاى حكومتى بر آنھا اعمال مى شود

ھمچنين بايد تاکيد کرد که بسياری از زنان شناخت درستی از خشونت عليه زنان ندارند و بسياری از مواردی را 
  . که منجر به سلب حقوق آنھا می شود، طبيعی می انگارند

  
  : ين وضعيت اقدامات زير ضروری استبرای تغيير ا

  
 نھادھاى حكومتى بايد كليه قوانين و رويه ھا و سياست ھايى را كه تمھيدات اعمال خشونت عليه زنان را -1

  . فراھم و به آن دامن مى زنند، بر چيند
  
   . خشونت عليه زنان و تشخيص انواع آن و راه ھای رھايی از آن بايد به زنان آموزش داده شود-2

  
 ھر نوع سياستگزاري، قانونگزارى و رويه ای که به طور مستقيم و غير مستقيم خشونت عليه زنان و کودکان -3

را از طريق دامن زدن به جنگ افروزي، ايجاد شرايط جنگی و ناامن برای زنان، مناقشات مسلحانه يا دامن زدن به 
ل خطر حملۀ نظامي، حمله اتمي، شيميايي، آن، آواره شدن زنان از خانه و کاشانه و محل سکونت، تسھي

موشکي، حمالت مقطعی نظامي، چريکي، يا ھر نوع اقدام ديگری که زندگی جسمانى و روانى و بھداشت و 
سالمتى زنان را به خطر انداخته، خطر تجاوز به زنان و کودکان آنھا را در پی داشته باشد، بايد ھر چه سريعتر 

  . متوقف شود
  
ات خشونت عليه زنان در خانواده، جامعه و محيط ھاى كار و نيز قانون مجازات خشونت عليه  قانون مجاز-4

  . ژه دختربچه ھا بايد توسط قانونگزار و با كمك نھادھاى مدنى تدوين شود كودكان به وي
  
جاد  خانه ھاى امن براى زنان خشونت ديده متأھل و مجرد به وسيله سازمان ھاى غير دولتى زنان بايد اي-5

  . شده و تحت حمايت مالى دولت قرار گيرند
  
 نھادھاى حكومتي، رسانه ھا، و جامعه مدنى و بخش خصوصى بايد آموزش ھای فرھنگی و سيستم ھاى -6

  . پيشگيرى از خشونت را به دانش آموزان در سطوح مختلف تحصيلي، مردان، زنان و خانواده ھا ارائه كنند 
  
دنى بايد عوامل خود سوزی زنان را از ميان برداشته و شرايط روان درمانی  نھادھاى حكومتى و جامعه م-7

  . وحفاظت از زنان ودختران آسيب ديده را تأمين كنند
  
 نھادھاى حكومتي، جامعه مدنى و بخش خصوصى موظف اند از عوامل موثر در تجاوز به زنان و دختربچه ھا به -8

  . ن و به ويژه دختر بچه ھا را ممنوع كنندويژه كودكان كار جلوگيرى كرده و كار كودكا
  
 قانون بايد به طور جدى زمينه ھاى تجاوز محارم به کودکان به ويژه به دختران و دختربچه ھا را از ميان برده و با -9

  . فرھنگ پنھان سازی تجاوز از ترس يا برای حفظ آبرو که موجب تداوم آن می شود مقابله كند
  
دني، و رسانه ھا بايد با ھر گونه ترويج و اعمال خشونت مستقيم و غير مستقيم در  نھادھاى حكومتي، م- 10
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  . مقابله كنند) توھين،تحقير ،محروميت از کار و تحصيل، ازدواج اجبارى و جز اينھا(خانواده 
  
اشكال  نھادھاى حكومتى بايد با ھر گونه خشونت مأمورين دولتى با زنان كه تحت عنوان طرح ھاى مقابله با - 11

  . مختلف پوشش زنان در كليه فضاھاى عمومى و رسمى اعمال مى شود، مقابله كنند
  
 قانون بايد عدم رسيدگی و بی حرمتی و خشونت به سالمندان به ويژه زنان سالمند را از نظر قضائی قابل - 12

  . تعقيب دانسته و با آن مقابله كند
  
ل ايمن را براى زنان و به ويژه دختران جوان فراھم آورده و  نھادھاى دولتى موظف اند شبكه ھاى حمل و نق- 13

  . كليه عوامل ايجاد نا امنى در فضاى عمومى را از ميان ببرند
  
 نھادھاى دولتى و بخش خصوصى موظف اند امنيت محيط ھاى کار را براى زنان تضمين كنند و شرايط ايجاد - 14

  . رندخشونت عليه زنان را در محيط ھاى كارى از بين بب
  
 نھادھای دولتی موظف اند موسسات و واحدھای مددکاری را جھت ارتقا سطح آگاھی وحل مشکالت روانی - 15

  . زنان به صورت رايگان ايجاد كرده و آنھا را بھبود بخشند
  
 رسانه ھا بايد اشکال مختلف خشونت و تعرض به زنان در خانواده و فضای عمومی را گزارش کرده و اشکال - 16
  . له با آن را ترويح و تشويق کنندمقاب

  
  خانواده : 4ماده 

  
قانون نابرابرى در خانواده را در قالب واليت مرد بر زن و . روابط ميان زنان و مردان در خانواده ايرانى نابرابر است
عرف، تفسير رايج از مذھب، و فرھنگ نيز زنان را در . لزوم اطاعت و تمكين زن به رسميت شناخته است

ھمچنين . در مناطق محروم ازدواج ھاى اجبارى رايج است . سبات خصوصى فروتر از مردان قرار مى دھدمنا
ازدواج در سنين پايين در بسيارى از مناطق باعث به مخاطره افتادن سالمت زنان و بارداری ھای ناخواسته ، 

حق بى چون و چراى شوھر را قانون نيز . كاھش حق كنترل زنان بر زندگى و فرودستى مضاعف آنھا شده است
انواع مختلف خانواده ھا از نظر قانون و عرف به رسميت شناخته نمى شوند . بر بدن زن به رسميت مى شناسد

از نظر عرف و قانون، زنان جز در صورت فوت . و در نتيجه از حقوق ، وظايف و منافع يكسان برخوردار نيستند
زنان در طى ازدواج و زمان انحالل از حقوق برابر با مردان . مى آيندھمسر يا طالق سرپرست خانواده به حساب ن

و در صورت عدم ثبت ازدواج که در برخی مناطق رايج است و ازدواج ھا به صورت شرعی انجام می شود، از حق 
يم مسئوليت ھاى خانگى حتی در شرايط اشتغال تمام وقت زنان به طور برابر تقس. ارث و نفقه برخوردار نيستند

شيوع رسم ھاى ناپسند ھمچون . نمى شود و مردان خانواده به منابع مادى خانواده دسترسى بيشترى دارند
قانون و عرف زنان خانه دار را از حق . مداخالت افراد خانواده شوھري، به فرودست شدن زنان منتھى مى شود

  . ه دار به حساب آورده نمى شودبرخوردارى از امتيازات رفاه اجتماعى محروم كرده و دسترنج زنان خان
  

  : برای تغيير اين وضعيت اقدامات زير ضروری است
  
  .  زنان بايد از حق انتخاب شريك و ھمسر خود بدون اجبار عرف و قانون برخوردار باشند-1

  
  حق بدن و تمايل زنان در رابطه جنسي، دفعات و نحوه برقرارى آن، بارداري، و سقط جنين بايد به رسميت-2

  . شناخته شود
  
 نھادھاى حكومتي، رسانه ھا، جامعه مدنى و بخش خصوصى ھر يك به تناسب بايد مكانيسم ھاى تشويقى -3

براى ايجاد خانواده برابر، تقسيم مسئوليت ھاى خانوادگى بين تمام اعضاى خانواده، افزايش قدرت تصميم گيری 
ايجاد كنند و در مورد عدم دخالت خويشاوندان و عوامل و دسترسى برابر زنان به شاخص ھای قدرت در خانواده ، 

 نھادھاى حكومتى و رسانه ھا بايد حق سالمت، حق -4. بيرونى در مناسبات خانوادگى فرھنگ سازى كنند
  . فراغت و حقوق اقتصادی مادران و زنان خانه دار را به رسميت شناخته و ترويج كنند

  
وليت ھای بيرون و درون خانه بين زن و شوھر و نقش ھای جديد تصميم  رسانه ھا بايد روند تغييرتقسيم مسئ-5

  . گيری زنان در خانواده را تشويق و ترويج كنند و تقسيم مسئوليت ھا بايد به پسران و مردان آموزش داده شود
  
يازات رفاه  دولت بايد زنان خانه دار، زنان سالمند، و معلول و از كار افتاده را از ھزينه معاش كافى و امت-6

  . اجتماعى برخوردار كند و آنھا را تحت پوشش بيمه ھاى خدمات درماني، از كار افتادگى و معلوليت قرار دھد
  
 زنان بايد به عنوان سرپرست از حق حضانت و واليت بر كودكانشان، حق انتقال تابعيت به فرزندانشان، و انجام -7

  . ار باشندمعامالت اقتصادى به نيابت از فرزندان برخورد
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  .  زنان داراى ازدواج ھاى ثبت نشده بايد از حق ارث برى يكسان از ھمسران خود برخوردار باشند-8
  
 قوانين ازدواج و طالق و خانواده كه به صورت رسوم عرفى يا مذھبى تبعيض آميز در مورد زنان اقليت ھاى -9

  .  شودمذھبى و قومى اعمال مى شود، بايد براساس اصل برابرى اصالح
  
ھای شديد و توام  ھا و کنترل  وظيفه دولت، رسانه ھا و نھادھاى جامعه مدنى است كه محدوديت- 10

باخشونت خانواده ھا بر روی دختران جوان و مجرد بويژه دانش آموزان ودانشجويان را از طريق وضع قوانين و 
  . تران در خانواده رفع كنندمقررات و ترويج فرھنگ خانواده برابر و رفتار يكسان با پسران و دخ

  
  آسيب ھاى اجتماعى : 5ماده 

  
توزيع نا متوازن ثروت، گسترش فقر، محروميت ھای فرھنگي، قوانين تبعيض آميز، رواج فساد و سوءاستفاده 

ازشبکه ھای قدرت در كنار محدوديت ھا و كنترل عرفى زنان و دختران به ويژه در مناطق محروم و فرودست بودن 
.  مناسبات خانوادگي، در سال ھاى اخير آسيب ھاى اجتماعى را در تمام نقاط ايران افزايش داده استآنان در

اعتياد يكى از مھمترين معضالتى است كه زنان به طور مستقيم و غير مستقيم در معرض عواقب آسيب زاى آن 
ه تجارت جنسى موجب به رسميت نشناختن فاجعه ايدز توسط نھادھاى رسمى و عدم توجه ب. قرار دارند

فرار دختران، خودكشي، رواج افسردگى و بيمارى . گسترش غير قابل كنترل ايدز و بيمارى ھاى ديگرشده است
  . ھاى روانى ، رشد جرائم در ميان آنھا ناشی از عوامل فوق و ترويح خشونت بر زنان است

  
  : اذ شودبراى رفع آسيب ھاى اجتماعى جنسيت محور الزم است اقدامات زير اتخ

  
 دولت و رسانه ھا موظف اند تا با گسترش عدالت اجتماعي، رفع تبعيض ھا، مبارزه با فساد و خشونت وسوء -1

استفاده از قدرت در ھمه اشکال آن، زمينه ھاى اجتماعى آسيب ھايى ھمچون اعتياد، تن فروشى و تجارت 
  . دجنسى و قاچاق زنان، و بيمارى ھاى ناشى از آنھا را برطرف كنن

  
 جھت پيشگيرى از گسترش آسيب ھاى اجتماعى جنسيت محور الزم است عوامل زمينه ساز در خانواده -2

شامل فقر، ،اختيارات بى حد و حصر پدر و شوھر در خانواده ، خودکامگی مردان و زمينه ھای تعرض جسمی و 
ورت اعتياد پدر، قانون موظف در ص. روحی به دختران و پنھان کردن اين تعرضات در حريم خصوصی محدود شود

  . است اختيارات قانونى او را سلب كند
  
 دستگاه ھاى آموزشى دولتى و غير دولتى موظف اند در مورد ايدز و اعتياد و بيمارى ھاى ناشى از آسيب -3

ھاى اجتماعى آموزش ھمگانى را در مقاطع مختلف تحصيلى و نسلى در مناطق مختلف به ويژه در مناطق 
  . در دستور كار قرار دھندبحرانى 

  
 رسانه ھا موظف اند در مورد پيشگيرى از ايدز، اعتياد، و بيمارى ھاى ناشى از آسيب ھاى اجتماعى اطالع -4

  . رسانى و فرھنگ سازى كنند
  
 دولت موظف است وام ھا و تسھيالت ويژه اى را براى توانمند سازى و اشتغال زنان محكوم در حين گذراندن -5

  . وميت و بعد از آن با كمك بخش خصوصى و نھادھاى مدنى در نظر بگيردمدت محك
  
 دولت موظف است با ھمكارى نھادھاى مدنى خانه ھاى امن براى دختران فرارى و زنان معتاد و روسپى -6

فراھم كند و شرايط اشتغال و تحصيل آنھا را براى بازگشت به جامعه از طريق اعطاى وام ھاى بدون تضمين 
  . ل كندتسھي

  
 دولت با كمك نھادھاى مدنى بايد براى پيشگيرى از روسپيگرى ، به جای جرم انگاری آن، با شبكه ھاى -7

تجارت جنسى مقابله کند، زمينه ھاى اشتغال و تامين اجتماعی زنان قربانی را فراھم كند و با از ميان بردن نا 
  . د اتکائی و اجتناب از تن فروشی کمک کندبرابری ھای حقوقی آنھا با مردان به افزايش منزلت و خو

  
 زنانى كه در معرض آسيب ھاى اجتماعى قرار دارند، يا مى توانند مورد سوء استفاده اعضاى خانواده و به -8
ژه پدر واقع شوند، بايد تحت پوشش حمايتى ويژه و کارآی دستگاه ھاى تأمين اجتماعى قرار گيرند و مقررات به   وي

  .  ديده تغيير كندنفع زنان آسيب
  
 دولت بايد در مورد جلوگيری از تجارت جنسى و فروش و قاچاق دختران و زنان ولو توسط اعضاى خانواده تدابير -9

  . قانونى ويژه اتخاذ كند
  

  آموزش و پرورش و حرفه آموزى  : 6ماده 
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ايران بوده است و با آنكه در اين با آنکه تحصيل زنان از جمله عرصه ھای موثر در افزايش قدرت اجتماعی آنان در 
حوزه زنان به پيشرفت ھاى چشمگيرى حتى در مقياس جھانى دست يافته اند، اما نظام آموزشی ايران نگاه 

تبعيض جنسيتی نھادينه درمتون . مردانه ای دارد و بذر تبعيض عليه زنان را در ذھنيت نسل جديد می نشاند
رشته ھايی که برای جذب پسران برنامه ريزی شده بسيار گسترده . آموزشی در سطوح مختلف ترويج می شود

ھمچنين فضاھای آموزشی تخصيص يافته به دختران به ويژه در شھرھای کوچک تر و مناطق . تر از دختران است
اگر ادامه تحصيل به بودجه خانوار ارتباط پيدا كند، تحصيل . روستائی و عشايرى بسيار کمتر از پسران است

توزيع نامناسب امکانات آموزشی و مخالفت خانواده ھا با تحصيل دختران در . ر اولويت قرار مى گيردپسران د
مکان ھاى دور باعث ترک تحصيل دختران در سطوح راھنمائی و متوسطه می شود كه از عوامل ازدواج ھاى 

اى دستيابى به سطوح ھمچنين در سطح آموزش عالي، به رغم تالش ھاى دختران بر. اجبارى و زودھنگام است
باالتر آموزشي، طرح سھميه بندى جنسيتى و بومى گزينى كه توسط حكومت به اجرا در آمده است، دختران را 

  . به طور ناعادالنه از دسترسى به رشته و مكان تحصيلى مورد عالقه باز مى دارد
  

براى ترويج نابرابرى و تقويت كليشه دانشگاه به جاى آنكه فضايى براى برخورد آزادانه عقايد باشد، به مكانى 
محدوديت ھاى روز . مادر خانه دار بدل شده است/ ھاى جنسيتى براى آماده كردن زنان براى ايفاى نقش زن

افزون بر فعاليت ھاى فرھنگى و اجتماعى و سياسى دانشجويان و برخوردھاى سليقه اى با نحوه پوشش 
رشته ھاى . نسبت به دختران در سطوح آموزشى حكايت دارددانشجويان دختر از شدت گرفتن روند تبعيض 

مطالعات زنان نه تنھا گسترش پيدا نكرده اند، بلكه تحت تأثير سياست ھاى جنسيتى حكومت به ابزارى براى 
  . توجيه روندھاى نابرابر بدل شده اند

  
جويان دختر توسط مقامات و نھادھاى نظارتى دانشگاه اقدامات موثرى براى جلوگيرى از سوء استفاده از دانش

اساتيد دانشگاه ھا انجام نمى دھند و دانشجويان دخترى كه از آنھا سلب حيثيت از ھيچ مرجعى براى رسيدگى 
توزيع ناعادالنه تسھيالت رفاھى و آموزشى مانند خوابگاه ھا، كتابخانه ھا، و . به مشكالت خود برخودار نيستند

ر موجب افت تحصيلى و مشكالت روحى و روانى عديده اى در ميان آنھا غذاخورى ھا در ميان دانشجويان دخت
  . در حوزه سياست ھا و رويه ھا نيز تبعيض ھاى جنسيتى ميان دختران و پسران وجود دارد. شده است

  
  : برای برخورداری زنان از آموزش مناسب اقدامات زير ضروری است

  
ران و توزيع ناعادالنه نيروھاى انسانى زن و حاكميت فضاى مردانه،  با توجه به زنانه بودن آموزش و پرورش در اي-1

نظام آموزشى بايد در كليه سطوح اعم از مديريت ھاى محلى تا سطوح عالى سياستگزارى اصالح شود تا زنان 
بتوانند از نقش محورى در سياستگزارى و تصميم گيرى در امور آموزشى در وزارت آموزش و پرورش برخوردار 

زنان بايد در تمامى سطوح تصميم گيرى و مديريت و اداره آموزش و پرورش و حرفه آموزى نماينده داشته  . شوند
  . باشند 

  
 آموزش رايگان دختران و زنان صرف نظر از سن، مليت و وضعيت تأھل در ھمه سطوح و براى ھمگان بايد در -2

  .  ھاى كم در آمد و مناطق دور افتادهدسترس قرار گيرد؛ به ويژه براى دختران و زنان از خانواده
  
 درصد دانش آموزان کشور دو زبانه 70 با توجه به کثرت اقوام در کشور که طبق آمار وزير آموزش و پرورش -3

ھستند، الزم است که آموزش در اولين سطوح ابتدايی در کنار آموزش زبان فارسي، به زبان ھای مادری اقوام 
به زبان رسمی کشور، دانش آموزان دو زبانه را با مشکالت ھويتي، روانی و افت آموزش اجباری . صورت گيرد

تحصيلی فزاينده ای مواجه می کند، بويزه راه بيان و ابراز وجود را از دختران که دسترسی کمتری به اجتماع 
  . دارند، سلب می کند 

  
  . ورد بازنگری قرار گيرند متون آموزشی در ھمه سطوح به منظور حذف کليشه ھای جنسيتی بايد م-4

  
 زنان در ھمۀ گروه ھای اجتماعی قطع نظر از وضعيت تأھل، نژاد، مذھب، قوميت، مليت، سن، طبقه، موقعيت -5

شھرى يا روستايي، مسئوليت ھاى خانگي، از كار افتادگي، و وضعيت مالى بايد از فرصت برخورداری ازحق 
  . تحصيل وآموزش ھای مناسب برخوردار باشند

  
 دولت بايد تسھيالت مراقبت از كودكان و سالمندان را براى دانش آموزان، دانشجويان، معلمان و اساتيد، و -6

  . كارمندان دستگاه ھاى آموزشى و حرفه آموزى ايجاد و آنھا را افزايش دھد
  
ون در نظر  نھادھاى حكومتى بايد فرصت ھاى ادامه تحصيل براى دانشجويان دختر را در خارج از كشور بد-7

گرفتن وضعيت تأھل آنھا فراھم آورد و كليه تبعيض ھا در اين زمينه را مرتفع كند تا دختران بتوانند بر اساس 
  . شايستگى ھاى خود به فرصت ھاى تحصيلى برابر دست يابند

  
 در  ھر نوع تبعيض جنسيتی در حوزۀ آموزش اعم از سھميه بندی جنسيتی دانشگاه ھا، بومی گزيني، تبعيض-8

  . انتخاب رشته ھای تحصيلی و جز اينھا بايد حذف شود
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 تبعيض ھای موجود بين دانشگاه ھای پايتخت وشھرستان ھا از نظرسطح علمی و امکانات آموزشي، -9
  . استفاده از اساتيد زن و فراھم کردن امکانات جذب دانشجويان دختر بايد از ميان برود

  
شه توسط زنان محقق و دانشگاھی استقبال و آنھا را تشويق کند و تبعيض  دولت بايد از توليد فکر و اندي- 10

  . ھاى جنسى در جذب اساتيد زن را از ميان بردارد
  
 مراکز آموزش فنی و حرفه ای زنان، كتابخانه ھا، و تسھيالت آموزشى به ويژه در مناطق محروم بايد توسعه - 11

  . برنامه ھای دانشگاھى در اين مناطق اضافه شوديابد و رشته ھای جديد متناسب با بازار کار به 
  
مھارت ھاى «و » آموزش ھاى سالمت جنسى«و » حقوق زنان« نظام آموزشى بايد درسى را با عنوان - 12

در ھمه سطوح آموزشى براى پسران و دختران در دبيرستان ھا و " تقسيم مسئوليت ھا"و » ارتباطى سالم
  . دانشگاه ھا تدوين كند

  
به . ران و زنان در مراكز آموزشى بايد در برابر مزاحمت و سوء استفاده جنسى مورد حمايت قرار گيرند دخت- 13

منظور تضمين حرمت و مصونيت دختران دانشجو بايد مراکزى جھت مراجعه در ھر دانشکده با بودجه آموزش 
  . عالی به وجود آيد 

  
 حقوق و مزايايى برابر با ديگر كارمندان دولت و مساوى  كارمندان زن آموزش و پرورش و آموزش عالى بايد از- 14

  . با مردان برخوردار باشند
  
 نھادھاى حكومتى و صنفى بايد دسترسى ويژه و خاص زنان به بودجه و سرمايه براى آموزش و پرورش و - 15

  . حرفه آموزى را ايجاد كنند
  
 باشند و مقررات نبايد در دسترسى به امكانات  دختران دانشجو بايد از تسھيالت متناسب آموزشى برخوردار- 16

ميان ...) كتابخانه ھا، خوابگاه ھا، كالس ھا، استفاده از بورسيه ھاى تحصيلى و سفرھاى علمى و (و تسھيالت
  . دختران و پسران دانشجو تبعيض قائل شود

  
  .  جداسازى جنسيتى فضاھاى آموزشى بايد ملغى شود- 17
  
ليقه اى براى ورود به دانشگاه ھا و موسسات آموزش عالي، كميته ھاى  گزينش ھای عقيدتى و س- 18

  . ژه از زندگى خصوصى دختران بايد از ميان برداشته شوند انضباطى و ھر نوع تفتيش عقايد به وي
  

  اقتصاد و اشتغال  : 7ماده 
  

زنان . ان نيستتعريف ھاى مرسوم شغلی دراقتصاد رسمی در برگيرنده سھم عمده كار انجام شده توسط زن
فرصت اشتغال . براى مشاركت كامل دراقتصاد با محدوديت ھاى اجتماعي، اقتصادى و ايدئولوژيك مواجه اند

رسمی زنان درنيم قرن گذشته به دليل کاھش مشاغل کارگری سنتی در سال ھای پيش از انقالب، سلطه 
نشينی زنان متخصص پس از انقالب اقتصاد نفتی وسياست رسمی محدود کردن اشتغال زنان به ويژه خانه 

طی دھه اخير باافزايش سطح تحصيل، گرايش به کار بيرون از خانه در ميان ھمه اقشارزنان . رشدی نکرده است
زنان شاغل در بخش . مواجه اند)دوبرابر بيکاری مردان(افزايش يافته اما امروزھم زنان جوان بابيکاری گسترده

.  دستمزد پايين تر و شرايط نامطلوب كار است به فعاليت ادامه ميدھندخصوصی در مشاغلی که ويژگى آنھا
محدوديت فرصت ھای شغلی زنان به دليل اولويت دادن به مردان به عنوان سرپرست خانوار و نيز حفظ سلطه 
ر اقتصادى مردان، موجب دسترسى بيشتر مردان به منابع ثروت، تبعيض عليه زنان در اقتصاد و فقر نسبى آنھا د

به دليل اينکه راه _برغم روی آوردن فوق العاده دختران و زنان به تحصيالت عالي، . مقايسه بامردان شده است
بخصوص . بيشترين ميزان بيکاری در ميان زنان تحصيل کرده کشور است_ھای دگر به روی آنھا بسته مانده است

امنه اشتغال زنان بسيار محدودتر است، اکثر در مناطق عقب مانده تر که کارھای خدماتی کمتری وجود دارد و د
  . آنھا ترغيب به ازدواج و خانه داری می شوند

  
  : برای ارتقاء موقعيت زنان در اقتصاد و رفع تبعيض از آنھا اقدامات زير ضروری است

  
کی از  نھادھاى حكومتي، و مدنى و بخش خصوصى بايد از اشتغال زنان با به رسميت شناختن آنھا به عنوان ي-1

منابع اعتباری ، (اتخاذ سياست ھای حمايت ازدسترسی برابر زنان به سرمايه مادی . نان آوران خانه حمايت كنند
حمايت (و سرمايه اجتماعی ..) دوره ھای آموزشي،فرصت ھای حرفه آموزی و( سرمايه انسانی ) مالی و بيمه

  .  نھادھاى فوق ضرورى استتوسط...) اززنان فعال در اتحاديه ھا، اتاق ھا، انجمن ھا و
  
 دولت و نھادھاى صنفى و بخش خصوصى بايد اشتغال زنان را با فراھم کردن مراکز عمومی و دولتی نگھداری -2

. از کودکان و مراقبت از سالمندان که ھم اکنون وظيفه آن کامال بر عھده زنان است، به طور رايگان تسھيل كنند
ي، و سليقه اى و تبعيض جنسيتی در موسسات دولتی چه به ھنگام  گزينش ھای عقيدتي، مذھبي، قوم-3
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استخدام چه پس ازآن، رفع تبعيض در ارتقای شغلی و اولويت دادن به مردان در اعزام به ماموريت ھای خارج از 
  . شھر يا کشورھای ديگر بايد لغو شود

  
  . وق برابر برای کار مشابه پرداخت شود تبعيض بين زنان ومردان کارگر در کارخانجات بايد از بين برود حق-4

  
  .  سوء استفاده جنسی از زنان در محيط کار بايد مورد تعقيب قضايى قرار گيرد-5

  
  .  شرايط استخدامی مانند شرط تأھل يا ھر گونه شرط ديگرى كه تبعيض آميز باشد، بايد لغو شود-6

  
 زنان در محيط ھاى كاري، كارخانه ھا و ادارات  جداسازی ھای جنسيتی محيط كار كه منجر به حاشيه راندن-7

  . مى شود، بايد لغو شود 
  
 دولت بايد با زنانه شدن فقر از طريق پوشش تأمين اجتماعی براى زنان شاغل در حرفه ھا و رده ھای مختلف -8

 بيمه بخش خصوصی ،حمايت از تامين مالی زنان سالمند، حمايت از تامين مالی زنان سرپرست خانوارو پوشش
دولت، نھادھاى صنفي، سنديكاھا و بخش خصوصى بايد تبعيض مثبت -9. بازنشستگی زنان خانه دار مقابله كند

برای زنان در تأمين وام خود اشتغالي، تأمين وسائل توليد و وام تعميرات و ساخت مغازه و کارگاه با توجه به 
  . اھميت اين بخش در تأمين اشتغال زنان را فراھم كنند

  
دولت، و نھادھاى مدنى بايد ازفعاليت اقتصادی زنان روستائی با افزايش آموزش حرفه ھای جديد به دختران و - 10

  . زنان، بھبود دسترسی زنان به منابع اعتباری وحمايت از تعاونی ھای توليد زنان در روستاھا حمايت كنند
  
رايط سخت و تغييرات آب و ھوايی طاقت  دولت، و بخش خصوصى بايد به وضع زنان کارگر کشاورزی که درش- 11

نھادھاى فوق بايد برابری دستمزدھا ميان . فرسا کار می کنند توجه كنند و آنھا را تحت پوشش بيمه قرار دھند
زنان و مردان را تضمين كرده و با امکانات رفاھی مثل مھد کودک و درمانگاه در جوار واحد ھای بزرگ کشاورزي، 

  . ر زنان را فراھم كنندشرايط متناسب براى كا
  
 قانون بايد ارزش اقتصادی اشتغال غيررسمی زنان وساير فعاليت ھای اقتصادی که برای کمک به ھزينه ھای - 12

  . خانوار بويژه به ھنگام طالق ويا فوت شوھر انجام مى شود را به رسميت شناخته و محاسبه كند
  
دار در توليد ناخالص ملى كشوربايد به تصويب برسد و ارزش   قوانين الزم به منظور احتساب سھم زنان خانه- 13

  حقوق بشر و حقوق شھروندى : 8ماده . افزوده ناشى از كارخانگى محاسبه شود
  

مطابق قوانين، عرف و آداب و رسوم . قوانين، عرف و فرھنگ زنان را شھروندان درجه دو به حساب مى آورند
در حيطه عرف و فرھنگ . ھا به اذن ولى زن يا ھمسر او صورت مى گيرداشتغال، سفر، ازدواج، معامالت و جز اين

اين موضوع به ويژه . در برخى مواقع زنان در زمره صغار، مجانين و اموال و دارايى ھاى مردان به حساب مى آيند
 زنان در مورد زنانى كه در برخى مناطق مرزى سكنى دارند، براى دختران جوان، زنان داراى ھمسران خارجي، و

  . بيوه و مطلقه بيشتر صادق است
  

  : براى تأمين حقوق كامل شھروندى زنان اتخاذ اقدامات زير ضرورى است
  
 حق انتخاب پوشش براى زنان از ھمه مذاھب، قوميت ھا در ايران بايد به رسميت شناخته شود و محدوديت -1

  . سر و بدن مى كنند، بايد ملغى شوندھا، قوانين، و رويه ھايى كه زنان را مجبور به پوشش خاصى براى 
  
 كليه قوانين و مقررات و رويه ھايى كه زنان را به طور مستقيم يا غير مستقيم شھروند درجه دو محسوب مى -2

  . كنند و ارائه حقوق شھروندى به آنان را مشروط مى كند، بايد اصالح شوند
  
  . ان بايد از ميان برداشته شود موانع سياسى پيش روى فعاالن و مدافعان حقوق بشر زن-3

  
 موانع فرھنگی و مقررات محدود کننده سفر و اقامت دختران وزنان به تنھايی درشھرھای داخل کشور و به -4

  . خارج از كشور بايد مرتفع شود
  
  . بايد ملغى شود... اجازه شوھربراى گرفتن پاسپورت، اجازه خروج از كشور، استخدام، و -5

  
ف در مورد ارث از اموال، خريد و فروش زنان و دختران يا كودكان آنھا يا بدل دادن آنھا، خون بس،  قوانين و عر-6

قتل ھاى ناموسي، ختنه دختران، و مانند اينھا كه در برخى مناطق اعمال مى شود و ناقض حقوق انسانى و 
  . شھروندى زنان است، بايد جرم شناخته شده و با آنھا مقابله شود

  
ايد براى زنان ايرانی و مھاجرين غير ايرانی كه به دليل نداشتن شناسنامه از حقوق قانوني، نفقه، ارث  دولت ب-7
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و حقوق مترتب بر ازدواج محروم اند، شناسنامه صادر كرده و ھويت و حقوق شھروندى آنان را به رسميت 
  . بشناسد

  
  .  كودكانشان را داشته باشند زنان بايد حق كسب، تغيير و حفظ تابعيت خويش و انتقال آن به-8

  
  .  محدوديت ازدواج زنان ايرانى با مردان غير مسلمان و خارجى بايد لغو شود-9

  
بايد در ھمه سطوح و در ھمه جاى كشور در برنامه ھاى » حقوق شھروندى و حقوق بشر زنان« آموزش - 10

  . آموزشى گنجانده شود
  

   اجتماعى -حقوق سياسى : 9ماده 
  

ز نھاد ھای مدني، و قدرت و تصميم گيری در ايران بسيار ناچيز و در حد عقب مانده ترين کشورھای سھم زنان ا
با اينكه بر اساس قانون اساسى زنان مى توانند به رياست جمھورى برگزيده شوند، اما تفسيرھاى . جھان است

ھمچنين زنان ھيچ سھمى از . تً قانون اساس، عمال اين امكان را از زنان سلب كرده اس115سليقه اى از اصل 
در مجلس خبرگان رھبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراى عالى . حضور در نھادھاى تصميم گيرى ندارند

تاكنون . قضايي، شوراى عالى امنيت ملى و ساير شوراھاى عالى سياستگزار، زنان فرصت مشاركت نداشته اند
. ست و زنان در رياست قواى سه گانه سھمى نداشته اند رياست ھيچ وزارتخانه اى به زنان سپرده نشده ا

حضور زنان در مناصب . انجمن ھا و نھادھای مدنی زنان انگشت شمار و در معرض فشارھای متعدد ھستند
فعاليت سياسی برای زنان به دليل گزينش ھای اخالقى و عقيدتي، و يا تھديدات وتسويه . مديريتی ناچيز است

 و به مخاطره انداختن زندگی خانوادگی زنان به دليل ورود آنان به رقابت ھای حساب ھای شخصى سياسی
در قياس با مردان زنان از فرصت . اين تھديدات در شھر ھای کوچک بسياربيشتر است. انتخاباتی دشوار است

يت دشوار ھای اقتصادی و اجتماعی به مراتب کمتری برخوردارند که رقابت درعرصه سياسی را برای آنھا بی نھا
مشارکت سياسی از عرصه ھايی است که در آنھا نياز به اقدام مثبت مثل سھميه بندی پارلمانی و نيز . می کند

حوزۀ قدرت سياسی مردساالر است و حضورمعدود زنان متنفذ يا . سھميه بندی مناصب دولتی وجود دارد
اری از توانايی ھا و آگاھی ھای الزم مسئول دردولت و مجلس يا فراکسيون ھای سياسی به دليل عدم برخورد

وفقدان برنامه مشخص و مورد توافق مردان ھم حزبی چندان به اصالح رويه ھای تبعيض آميز عليه زنان کمک 
  . نکرده است

  
  : برای احقاق حقوق اجتماعى و سياسی زنان اقدامات زير ضروری است

  
در سطوح عالى اعم از مسئوليت قواى سه گانه و  زنان بايد در مناصب رسمى تصميم سازى و تصميم گيرى -1

  . شوراھاى عالى و وزارتخانه ھا از فرصت ھاى برابر براى مشاركت برخوردار باشند
  
 زنان بايد از سھميه انتخاباتي، پارلمانی و نيز ساير پست ھا و مشاغل حكومتى در سطوح خرد و كالن بين -2

  . سى تا پنجاه در صد برخوردار باشند
  
قوانين براى تأسيس آزادانه سازمانھاى غيردولتى زنان و جلوگيرى از انحالل آنھا مگر با توسل به نظر ھيأت  -3

  . منصفه و رأى قطعى دادگاه صالح بايد تدوين شود
  
  .  قانون اساسى ملغى و جرم زدايى شود27 موانع و محدوديت ھا در مورد تجمعات بايد بر اساس اصل -4

  
رسيدگى به مسائل زنان در دفاتر مسئوالن محلى مانند شوراى ھاى شھر و روستا، شھردار،  يك دفتر دائمى -5

  . ايجاد شود... فرماندار، بخشدار، و
  
 نھادھاى حكومتي، مدنى و رسانه ھا بايد اقداماتى را براى حضور ھر چه بيشتر زنان در قدرت به عمل آورند -6

فرھنگ عمومى حضور زنان در مناصب مديريتى را طبيعى تلقى تا از حضور سياسى زنان كليشه زدايى شده و 
  . كند
  
حضور زنان در عرصه تصميم گيری و مديريت شھری .  زنان بايد در ادارۀ شھرو محيط زندگی خود سھيم باشند-7

در ھمه تشکل ھای محلی نظير شوراياری ھا .زمينه انعکاس خواسته ھا و حقوق زنان بر شھررا فراھم می کند
  . کز محله مشارکت موثر زنان تضمين شودو مر

  
  .  زنان روستايى حق دارند جزئى از نھاد ھاى تصميم گير در اجتماعات سنتى باشند-8

  
  .  موانع ارتقای شغلی زنان به مدارج مديريتی و باالتر بايد از ميان برداشته شود-9

  
دی و فعاليت ھای تخصصی بايد فراھم  شرايط برای تسھيل تشکل ھای صنفی زنان درحوزۀ کارگري، کارمن- 10
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  . شود تا زنان در سطوح اجتماعی گوناگون قادرباشند از حقوق حقه ی خود در محيط کاردفاع کنند
  
 در عرصۀ سياست بايد نھاد و سازمانی به وجود آيد که متولی ومدافع مسائل زنان باشد و نمايندگان - 11

  . تغييرات به نفع زنان حمايت وتحقق آنھا راپی گيری کنندسازمانھای غير دولتى در آن عضو باشند و از 
  

  سالمت زنان و ورزش  : 10ماده 
  

در ايران زنان و دختران به دليل برخوردار نبودن از امکانات ورزشی و نيز فضاھای عمومي، و تشويق به خانه 
يم از نور آفتاب، دچار نشينی و احساس ناامنی در فضاھای عمومي، استفاده از حجاب و عدم استفاده مستق

فقر حرکتي، بی تحرکی عمومي، اضافه وزن، ناھنجاری ھای قامتي، پوکی استخوان، آرتروز، و بی شمار بيماری 
افسردگی مشکل عمده زنان است که نتيجه فشارھاى اجتماعی . ھای روحی و روانی ناشی از عدم تحرک اند

بارداری ناخواسته و سقط ھای نا ايمن به . به زنان استو خانوادگي، تسلط مردساالري، تحقير وتبعيض نسبت 
مسائل و آثار روانی بجا مانده ازھشت سال . يکی از دل نگرانی ھا و مخاطرات زندگی زنان تبديل شده است

جنگ روی زنان داغدار و خانواده ھايی که ھنوز دلھره ھا و اضطراب ھای ناشی از جنگ و آوارگى را با خود حمل 
  . ر بخشی از مناطق کشور گسترده استمی کنند، د

  
افزايش طول عمرزنان بدون برخورداری از امکانات تأمين زندگی به ويژه در فقدان شوھر و مرگ نزديکان از جمله 

بسياری از زنانی که به سن پيری می رسند از مکانيسم ھای . مھمترين نگرانی ھای زنان سالمند است
دغدغه ھای زنان در دوران پيری شامل تنھايي، از کار . قبت کنند، محروم اندحمايتی يا افرادی که از آنھا مرا

افتادگی ، بحران ھای مالی و وابستگی ھای متعدد به ديگران، بی حرمتي، عدم رسيدگي، خشونت، 
برای بھبود وضعيت سالمت زنان اقدامات . سوءاستفاده و تعرض به اموال و دارائی ھا يا به حريم شخصی است

  : روری استزير ض
  
  .  امکانات ورزشی رايگان و ارزان بايد تأمين شده و در دسترس زنان در ھمۀ گروه ھای اجتماعی قرار گيرد-1

  
 دولت و نھادھاى مدنى و بخش خصوصى بايد امکانات آموزشي،فرھنگي، ورزشی وتفريحی برای زنان و -2

ی در كليه محالت شھرھا و روستاھا و به ويژه دختران جھت مقابله با افسردگی ھای روحی ناشی از فشار زندگ
  . مناطق محروم داير كنند

  
 اماکن ورزشی دولتی و ساعت ھاى استفاده از آنھا بايد به طور عادالنه به زنان و مردان اختصاص داده شود -3

  وشرايط اين اماکن و زمان ھای استفاده از آنھا بايد با وضعيت زنان متناسب باشد 
  
 حق کنترل باروري، دسترسی رايگان به روش ھای متنوع تنظيم خانواده و امکان سقط جنين ايمن  دولت بايد-4

  . را در موارد بارداری ناخواسته و مخاطره آميز براى زنان تأمين كند
  
 دولت و نھادھای مدنی بايد متناسب با سبک زندگی زنان عشاير مراکز بھداشت سيار و در دسترس را جھت -5

  . زنان باردار، زايمان ايمن و پيشگيری از بيماری ھای عفونی مادران و کودکان آنھا تجھيز کندحفظ سالمت 
  
 دولت، بخش خصوصى و نھادھاى مدنى بايد به سالمتی زنان در شھر ھای بزرگ و صنعتی که با آلودگی آب -6

 جمله ترافيك چاره انديشى و ھوا و خاک مواجھند توجه كنند و براى رفع عوامل آلودگى ھا ی زيست محيط ى از
  . كنند

  
 شرايط سالمتی زنان شاغل به ويژه در محيط ھای صنعتی و کارخانجات بايد توسط بخش خصوصى و دولتى -7

  . تأمين شود
  
 بخش دولتى و خصوصى بايد براى زنان شاغل برنامه ھای بھداشتی و ورزشی در زمان ھای کار بی آنکه از -8

  . شود، تأمين كندحقوق و مزايای آنھا کسر 
  
 دولت بايد بھداشت ودرمان ارزان قيمت و نيز مراقبت ھای دوران از کار افتادگي، سالخوردگی ، معلوليت، -9

 دولت بايد -10. بيماری ھای صعب العالج و جز اينھا را در دسترس ھمۀ زنان به ويژه زنان کم در آمد قرار دھد
 دار را که به دليل درگيری روزمره و تحمل فشارھای مختلف زندگی شرايط سالمت روحی زنان به ويژه زنان خانه

خانوادگی بدون برخورداری از امکانات غلبه بر اين مشکالت درمعرض بسياری از بيماری ھا مثل افسردگي، 
  . اضطراب و استرس ھستند، تأمين كند

  
ر را در مواردی ھمچون بھداشت  دولت، رسانه ھا و نھادھاى مدنى بايد اطالعات بھداشتی زنان خانه دا- 11

  . باروري، قاعدگی و اضافه وزن، پوکی استخوان، کمبود آھن، سرطان سينه و رحم و موارد ديگر افزايش دھند
  
و )  سالگی18زير سن (  دولت و نھادھاى مدنى بايد براى جلوگيری از عوارض ازدواج و بارداری زودرس - 12
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  . ان در آن به طور رايگان تحت درمان قرار گيرندناخواسته مراكزى را احداث كنند تا زن
  
 دولت و نھادھاى مدنى و - 14.  دولت بايد تسھيالت پزشکی رايگان برای بيماری ھای خاص زنان فراھم كند- 13

رسانه ھا بايد در جھت تشويق تحرك بدنى و ورزش زنان و افزايش نشاط آنھا برنامه ھاى تشويقى و تفريحى از 
  .  گروھى تدارك ببينندطريق رسانه ھاى

  
 زنان سالمند بايد تحت حمايت اقتصادی و درمانی و ارائه خدمات مراقبت ھای شخصی قرار گيرند وفعاليت - 15

  . ھای اجتماعی ومعاشرت ھای جمعی آنھا تشويق شود
  
آموزشى  تفكيك جنسيتى رشته ھاى مرتبط با بھداشت و سالمت و ورزش زنان در دانشگاه ھا و ساير مراكز - 16

  بھداشتى بايد مرتفع شود 
  
  .  تبيعض ھای موجود در ورزش ھای قھرمانی و باشگاھی زنان در کليه رشته ھای ورزشی بايد لغو شود- 17
  

  قلمرو خصوصی و عمومی : 11ماده 
  

محدوديت ھای حضور زنان در فضاھای عمومی با مداخله و کنترل امور شخصی آنھا در قالب طرح ھای مختلف 
اين محدوديت و تعيين کليشه ھای رفتاری بر زنان در شھرھای . اخالقی توسط دولت ھمراه شده است کنترل 

طرح ھای کنترل اخالقی در طول ساليان نه تنھا به گسترش امر . کوچکتر و مناطق محروم تر بسيار بيشتر است
 ايجاد رعب و وحشت و توھين اخالقی در جامعه ايران کمکی نکرده است بلکه با تجاوز به حريم خصوصی افراد،

دختران جوان بيش از ھمه . به شخصيت زنان از جمله عوامل بازتوليد خشونت نسبت به زنان محسوب می شود
در معرض آسيب اين طرح ھا بوده وکنترل پليسی فضاھای عمومی و نگرانی خانواده ھا باعث تشديد احساس نا 

برای . ز روحيه ضد اجتماعی و اعتراضات لجام گسيخته می شودامنی و درونی شدن ترس در ميان دختران يا برو
  : جلوگيری از اين وضعيت اقدامات زير ضروری است

  
 نھادھاى حكومتى موظف اند با وضع و اجرای قوانين مناسب تأمين امنيت زنان درقبال انواع تعرضات در -1

  . فضاھای عمومی را تضمين کنند
  
يدات الزم فيزيکی و مديريتی را برای ايمن سازی فضاھای عمومی و مسير  دولت و مديريت شھری بايد تمھ-2

  . ھای تردد زنان فراھم کنند
  
 طرحھاى امر به معروف و امنيت اجتماعی و مشابه آنھا که موجب تجاوز به حريم خصوصی افراد، ايجاد رعب و -3

نی و ترس ازدستگيری و مجازات به وحشت، توھين به شخصيت زنان و حبس دختران در منازل خود به دليل نگرا
  . دليل نوع رفت و آمد در فضاھای عمومی است، بايد متوقف شوند

  
 زنان بايد از حق انتخاب وسائل حمل و نقل متنوع نظير موتور و دوچرخه برخوردار باشند و شبکه حمل و نقل -4

  . د زنان در شھر گسترش يابدعمومی در قلب محالت و اماکن مسکونی به منظور افزايش تحرک و امنيت ترد
  
  .  زنان بايد از حق ورود به مکان ھای و استاديوم ھای ورزشی به ھنگام برگزاری مسابقات برخوردار باشند-5

  
 دولت و رسانه ھا بايد با موانع و محدوديت ھای عرفی در شھرھای کوچک که تحرک زنان و دختران را در شھر -6

  . محدود می کند، مقابله کنند
  
 دولت و مديريت ھای شھری بايد امنيت زنان و کودکان در مناطق حاشيه اى و مھاجر نشين شھرھا را كه به - 7

دليل گسيختگی بافت شھری ، خالء مديريت و نظارت ھای اجتماعی و عمومی به محيط ھای ناامن و جاذب 
  . جرم مبدل شده اند، تامين کنند

  
  ھا  محيط زيست و توسعه زير ساخت: 12ماده 

  
با اينكه زنان ايرانى مسئول حفظ بقاى امور خانه و جامعه ھستند، كمترين دسترسى را به حوزه منابع پايه اى 

به ويژه زنان روستايى و ساكن مناطق . توسعه و خدمات ضرورى براى تأمين يك زندگى سالم و پر ثمر دارند
ريب تدريجى محيط زيست طبيعي، فرسايش خاك، تخ. محروم و عشاير از منابع حياتى نظير آب سالم، محروم اند

قطع درختان جنگلي، آلودگى آب ، خاك، ھوا و منابع طبيعي، نه تنھا باعث تخريب زير ساخت ھاى زندگى سالم، 
  . بلكه باعث افزايش مسئوليت ھاى كارى زنان مى شود

  
  : برای جلوگيری از اين وضعيت اقدامات زير ضروری است
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 امکانات بھينه سازى منابع آب در مناطق محروم و كم آب به ويژه در مناطق عشايری بايد در  ذخيره آب سالم و-1
  . دسترس زنان قرار گيرد

  
 ارتباطات،منابع انرژى و منابع اطالعاتى و ديجيتالى بايد به طور برابر در دسترس زنان قرار گيرد و تبعيض ھاى -2

  . برداشته شودموجود در دسترسى زنان به اين منابع از ميان 
  
 دولت و بانك ھا بايد براى تھيه مسكن مناسب براى زنان سرپرست خانوار وام ھا ی ويژه وبا يارانه در نظر -3

  . گيرند
  
 زنان بايد داراى حق برابر در دسترسى به زمين زراعى و امنيت در تصدى و اجاره باشند، از جمله زنانى كه در -4

  .  آنجا حاكم است، بايد مورد حمايت ويژه قرار گيرندمناطقى كه قوانين عرفى زمين در
  
 دولت بايد از محيط زيست و منابع طبيعى در جھت بھره ورى نسل ھاى آينده حفاظت به عمل آورد و از تخريب -5

  محيط زيست در ھمه مناطق کشور جلوگيری کند 
  
 الگوى مصرف، جلوگيرى از مصرف  دولت و رسانه ھا و نھادھاى مدنى و بخش خصوصى بايد بر بھينه سازى-6

  . ناسالم و غير بھداشتي، و تغذيه متناسب با بھداشت زيست محيط و سالمت خانواده برنامه ريزى كند
  

  رسانه ھاى جمعى و فرھنگ و ھنر : 13ماده 
  

ليد كليشه تسلط مناسبات پدرساالر بر رسانه ھاى جمعى در ايران آنھا را به ابزارى موثر جھت اقتدار مردان، بازتو
زنان از مديريت كليدى رسانه ھا محروم . ھاى جنسيتى و افزايش نابرابرى و تبعيض عليه زنان بدل ساخته است

. ھمچنين دسترسى نابرابر به اطالعات سبب شده كه زنان در رسانه ھاى جمعى به حاشيه رانده شوند . اند
ی زن مغايرت داشته و باعث تقويت كليشه ھاى تصويرى كه رسانه ھا از زنان ارائه مى كنند، با اصل برابر

بسيارى از نشريات مربوط به زنان مورد . سانسور در رسانه ھاى زنان بيش از سايرين است. جنسيتى مى شود
با وجود رشد . سانسور و تعطيلى واقع شده اند و از انتشار كتاب ھاى مرتبط با مسائل زنان جلوگيرى مى شود

ز اينترنت و فضاى مجازي، سايت ھا و وبالگ ھاى آنان به طور روز افزون در معرض سانسور فزاينده استفاده زنان ا
آثار سينماگران زن و ادبيات مربوط به مسائل زنان در معرض مميزى جنسيتى قرار . و مسدود شدن قرار دارند

  .  استحضور ھنرمندان زن در عرصه موسيقي، تئاتر و سينما با محدوديت و سانسور مواجه. دارد
  

  : براى بھبود اين وضع اجراى اقدامات زير ضرورى است
  
  .  رفع تبعيض از زنان و ترويج اصل برابرى بايد در دستور كار رسانه ھاى گروھى قرار گيرد-1

  
 از نقش ھا و الگوھاى جنسيتيِ که توسط رسانه ھا ودر قالب محصوالت فرھنگى ارائه می شود بايد كليشه -2

  . زدايى شود
  
 مكانيسم نظارتى از سوى نمايندگان و ناظران نھادھاى مدنى و ساير دستگاه ھا براى كنترل جنسيتى كليه -3

  . رسانه ھا در جھت رفع تبعيض و كليشه زدايى جنسيتى از آنھا بايد ايجاد شود
  
باشند و  زنان بايد بتوانند از دسترسى برابر به تمامى رسانه ھاى جمعى و موسسات رسانه اى برخوردار -4

  . بتوانند از مناصب مديريتى ھم پاى مردان برخوردار شوند
  
 نھادھای مختلف حکومتی بايد موانع انتشار و اشاعه آثار زنان و مطالعات جنسيتی که از طريق انواع مميزي، -5

  . مجوز نشر يا ھر نوع قانون يا رويه بازدارنده ديگر اعمال می شود را غير قانونی و منسوخ کنند
  
  .  دولت بايد تسھيالت مالى و حمايتى ويژه براى انتشار نشريات و كتاب ھاى زنان فراھم كند-6

  
 ناشران و روزنامه نگاران زن بايد تشويق شوند و امتياز نشريات سراسری ومحلی مخصوص جھت اطالع -7

  .  آنھا قرار گيردرسانی اخبار ويژه ومرتبط بامسائل صنفي، حقوقي، علمی و آموزشی زنان بايد در اختيار
  
  .  فعاليت سايت ھا و وبالگ ھای زنان بايد بال مانع باشد-8

  
  .  محدوديت آموزش موسيقی به زنان و موانع فعاليت زنان در عرصه موسيقی کشور ملغی شود-9

  
ع از  زنان در قوميت ھا محدويت بسيار بيشتری در ارائه موسيقی و ھنر و فرھنگ خود دارند و بايد اين موان- 10

  . سر راه آنھا برداشته شود
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 توليد و پخش برنامه ھای راديوئی و سريال ھای تلويزيونی ای که فرھنگ مردساالر و خانه نشينی زنان را - 11
ترويج می کنند، و موجب می شوند تا كليشه ھاى جنسيتي، رواج چند ھمسري، و موقعيت فرودستى زنان، 

ام، زبان و فرھنگ و پوشش محلی آنھا توسط خود زنان، بايد ممنوع تقويت شوند و توھين و مسخره کردن اقو
  . شوند

  
آموزش .  رسانه ھا و مراکز آموزش و مشاوره بايد رويکرد برابری طلبانه ومقابله با مرد ساالری داشته باشند- 12

  . ار گيردمردان برای برخورداری از مھارت ھای زندگی و تربيت فرزندان بايد در دستور کار رسانه ھا قر
  
محدوديت ھای تصويرى ھنرمندان زن به دليل پوشش، برخوردھاى سليقه اى با مضامين فيلمنامه ھا و    - 13

جلوگيرى از پخش فيلم ھاى سينمايى و توليدات ھنری با نگرش حفظ و تقويت ارزش ھای مردساالرانه بايد 
  . ملغى شود

  
   تبعيضات قوميتي، نژادي، و مذھبى - 14
  

وميت ھای مختلف و زنان دراقليت ھای مذھبى و نژادى و زنان مھاجر در مقايسه با زنان در ساير گروه زنان در ق
ھاى اجتماعى از تبعيض ھاى مضاعف قانونى و عرفى رنج مى برند و در معرض آسيب ھاى اجتماعى ناشى از 

 تا زنان در اقليت ھاى اين شكاف ھا سبب شده. شكاف ھاى طبقاتي، قوميتي، و جنسيتى بيشترى قرار دارند
عالوه بر . نژادي، مذھبى و قومى در معرض خشونت بيشتر و حمايت ھاى قانونى كمتری قرار داشته باشند
  . مواردى كه در مواد پيشين براى رفع تبعيض و نابرابرى از زنان اقليت در اين سند مندرج شده است

  
ژادي، تدابير زير به طور خاص اتخاذ   قومي، مذھبى و نالزم است براى رفع تبعيض مضاعف از زنان در اقليت ھاى

  : شود
  
  . ھبى و مليتی را از ميان بردارد قانون بايد كليه تبعيض ھاى ناشى از تفاوت ھاى نژادي، قومى و مذ-1
 از توزيع نابرابر و متمرکز شدن قدرت، ثروت و دسترسی به منابع، و رسانه ھا، بايد جلوگيری شود و ضرر و -2

 رويه ھا و سياست ھاى تبعيض آميز عليه زنان متعلق به قوميت ھا، -3. رات ناشی از آن بايد جبران شودخسا
اقليت ھاى دينى و نژادى دراستخدام، اشتغال، مشاركت سياسى و اجتماعي، رسيدگى به دعاوي، برخوردارى 

  . صيلى و اقتصادى بايد ملغى شونداز فرصت ھاى تح
ھای قومی و مذھبی بايد از كليه حقوق برابر با زنان و مردان مسلمان برخوردار باشند و  زنان متعلق به اقليت -4

آنھا بايد از حق ورود به کليۀ فعاليت ھاى اجتماعی و سياسى . در معرض ھيچ نوع تبعيض شھروندى قرار نگيرند
  . وليت ھای کليدی برخوردار باشندو مدنى و احراز مسئ

سانه ھا موظف اند براى مقابله با فرھنگ ستيزه جو ميان اقليت ھای قومی و  حكومت، نھادھاى مدنى و ر-5
مذھبی كه منجر به بھبود وضعيت زنان در ھمۀ اقشار می شود، اقدامات پيشگيرانه متناسب با موازين حقوق 

  .انسانى به عمل آورند

 كننده محيط زيست   كشور تخريب10ايران جزو 

 گراميداشت روز  مھرداد خانمحمدی پنجشنبه شب در مراسم:شت نوشته است  اردیبھ3 در تاریخ پارلمان نيوز
نور زنجان، با اشاره به اينكه ايران به لحاظ تخريب مسائل زيست محيطی و انسانی در  ھوای پاك در دانشگاه پيام

 به با توجه به اھميت مسائل زيست محيطی در كشور كمتر: ھای نخست جھانی قرار دارد، اظھار داشت رده
  . ھای موجود آن توجه شده است رانمعضالت و بح

ھای مختلف جانوری از مناطق ثروتمند جھان محسوب  به گزارش فارس، وی با بيان اينكه ايران به لحاظ وجود گونه
ا با بحران جدی در اين زمينه و بدون توجه به مسائل موجود، معضالت ناشی از آن محيط زيست ر: شود، افزود مي

  . ده استمواجه كر
شود،   كشور افزوده مي اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه ھر روز به مشكالت و معضالت محيط زيست در

  . رو كرده است وبهاستفاده غيراصولی از منابع طبيعی و زمين، محيط زيست را با خطر فراوانی ر: اظھار داشت
ه بھای تخريب و از بين رفتن مراتع به خودكفايی ھای مختلف كشاورزی ب وی با بيان به اينكه ايران در بخش

 اما اين اين اتفاق به بھای  در اين زمينه كشور در توليد گندم به مرز خودكفايی رسيده،: رسيده است، ادامه داد
  . از بين رفتن مراتع و تخريب در حوزه آبخيزداری به وجود آمده است

: ل قدمت و تمدن درخشان مردمی طبيعت دوست ھستند، افزودخانمحمدی با اشاره به اينكه مردم ايران به دلي
  . تفاده به جا و مناسب آن پی بردتوان به اھميت فضای سبز و اس با نگاھی به رخدادھای تاريخی مي

وی در ادامه با بيان اينكه قدمت فرھنگی و تاريخی درخشان ملت ايران زيبنده محيط زيست ناسالم نيست، 
جا از محيط زيست را شاھد   به مناطق مختلف كشور مسائل ناشی از استفاده نابهبا نگاھی گذرا: افزود

  . ھستيم
اين معضل : استاد مسائل محيط زيست دانشگاه به انباشته شدن زباله در ورودی شھر زنجان اشاره كرد و گفت

  . ست چنين مشكالتی قابل مشاھده اتنھا مختص شھر زنجان نيست، بلكه در ساير نقاط ايران نيز
وی با بيان اينكه معضالت و مشكالت موجود در حاشيه زنجانرود با اقدامات مختلف برطرف نخواھد شد، خاطر 
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  .  برطرف نخواھد شدھای مربوطه نيز ھر كاری انجام دھند مشكالت فاضالب و تعفن ناشی از آن ارگان: نشان كرد
برای : نگاه ديگری برخورد شود، اذعان داشتخانمحمدی با اشاره به اينكه به مسائل محيطی زيست بايد از 

  . ر توجه به محيط زيست ضروری استدستيابی به توسعه پايدا
در اين : وی با تاكيد بر اينكه سازمان محيط زيست تنھا متولی رسيدگی به مسائل زيست محيطی نيست افزود

  . ن بخش توجه كندائل موجود در ايتری دارد و بايد بيشتر به مس ارتباط شھرداری وظايف مھم
ھا را بر عھده دارد،  اين استاد دانشگاه با بيان اينكه محيط زيست فقط يك دستگاه ھماھنگ كننده با ساير بخش

  . ھستيمھمگان در برابر مسائل و پيامدھای ناشی از محيط زيست مسئول : گفت
ت محيطی در جامعه عنوان كرد وی در ادامه آموزش عمومی را يكی از اركان اصلی در نھادينه شدن فرھنگ زيس

تواند در كاھش معضالت ناشی از  توجه و نھادينه كردن اين موضوع در بين آحاد مختلف جامعه مي: و افزود
  .مسائل زيست محيطی مفيد باشد

  
بيانيۀ گروھی از دانشجویان تھران و لرستان در حمایت از کارگران و روز جھانی 

  کارگر

در آستانۀ یازدھم اردیبھشت، روز :  اردیبھشت آمده است 3دانشجویی در تاریخ به گزارش رسانه ھای خبری 
جھانیِ کارگر، جمعی از دانشجویان دانشگاه تھران، با انتشار بيانيه ای حمایتی از کارگرانِ کشور، به بيان 

 :وضعيت امروزِ جامعۀ کارگریِ کشور پرداخته و خاطرنشان کردند

، به خوبی ميتوان فھميد كه چرا باید كارگران محروم ميھنمان، با حقوقی كمتر از آری در چنين نظام چپاولگری" 
 -800به كار بپردازند، در حالی كه زیر خط فقر را خود دولت ) در ماكزیمم و حقوق رسمی(ھزار تومان 250-300
به روز كارخانه ھای ھمچنين به دليل سياستھای غارتگرانۀ كنونی، روز . ھزار تومان در ماه اعالم كرده است900

توليدی بيشتر از روز قبل به تعطيلی كشانده ميشوند و كارگران متعاقبا با پول اندكی بازخرید شده و یا به ساده 
 كارگاه و كارگرخانه توليدی به تعطيلی 650از آغاز سال گذشته تا كنون نزدیك به . ترین بھانه ھا اخراج ميشوند

   ."كارگر از كار بركنار یا بازخرید و یا اخراج شده اند ھزار 400كشانده شده و نزدیك به 

دانشجویانِ دانشگاه آزاد خرم آباد نيز، طی بيانيه ای تحليلی پيرامونِ وضعيتِ جامعۀ کارگریِ ایران و آنچه طی 
یت  به ھيچ گرفته شده و پاسخ آنھا با اخراج و توھين و در نھا حق مسلم آنان"ساليان متمادی بر آنھا رفته و 
، از زندانیِ سياسی، منصور اسانلو، بعنوان یکی از قھرمانانِ جامعۀ کارگری که "بازداشت و زندان داده شده

بخاطر اعاده حقوق ھمكارانش و كارگران سراسر کشور به عنوان نماینده كارگران به شكنجه گاه برده شد و "
  .، با احترام یاد کردند"ھنوزھم متاسفانه در اسارت بسر ميبرد

وضعيت ما دانشجویان و كارگران محروم ميھن شباھت ھای زیادی به یكدیگر "این دانشجویان با بيان این نکته که 
تشریح کرده و " رتبه اسف بار اول بيکاری در کشور را کسب کرده"، وضعيتِ اقتصادیِ استان لرستان که "دارد

 كه ميتوانند در ھمبستگی و وحدت   اند رار گرفتهامروز كارگران و دانشجویان در مسيری ق: "...خاطرنشان نمودند
 را در یابند كه ما  بيشتر این مسير را با سر بلندی و پيروزی به انتھا برسانند و اگر كارگران ميھن، این حقيقت

با دلگرمی بيشتری , دانشجویان پشتوانه قوی برای آنان محسوب می شویم و فریاد ما با آنھا یكی است 
  ." را طلب خواھند كرد و دستانشان را به ما پيوند می زنندخواسته ھایشان

ما نيز : روز جھانی كارگر ما دانشجویان اعالم می داریم كه   به مناسبت ضمن تبریك "دانشجویان متذکر شدند 
خود  خواھيم آمد و با تجمع اعتراض آميز خود و حظور پرشور  ھمراه كارگران غيرتمندمان در روز كارگر به خيابانھا

 صبح فریاد آزادیخوانه مان و 9 اردیبھشت در مقابل استانداری لرستان واقع در چھار راه بانک ساعت 11در تاریخ 
  ."حقوق مسلم خویش را طلب خواھيم كرد

   
دولت با این درخواست او موافقت نکرده اند و برگزاری راھپيمایی امسال خانه  بنا بر گزارشات رسيده وزارت کار و 

  .ھاله ای از ابھام قرار دارد درکار گر 
    

 دانشگاه آزاد خرم آباد
  جمعی از دانشجویان دانشگاه تھران

  معلم زندانی به دبير کل سازمان ملل  نامه مادر
 شھریورماه در پی حمله نيروھای امنيتی ١٧نيوز، در روز  سحام محمد داوری، عضو کانون معلمان ایران و سردبير

و دفتر حزب اعتماد ملی با حكم جلب صادره از سوی دادستانی تھران بازداشت  بیبه دفتر شخصی مھدی كرو
  .شد
 

  :آید نامه مادر این فعال مدنی خطاب به دبير کل سازمان ملل است در پی می آنچه
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 آقای بان کی مون
 دبير کل سازمان ملل متحد

پسر . خود به سر می برد ی فرزند دلبندکسی که این نامه را می نویسد ماه ھاست که در انتظار دیدن و یا آزاد
در دفتر حزب اعتماد ملی  1388یک معلم است که او را در تاریخ ھفدھم شھریور ماه سال " محمد داوری " من 

 !  ماه حتی اجازه مالقات با پسرم را به من نداده اند8اما پس از گذشت بيش از . دستگير کردند
  ! آقای بان کی مون

 . ن آور من و تنھا اميد من بوده استنا" محمد داوری  "
  ! او پدر ندارد

اکنون حقوق معلمی او را قطع کرده و من اکنون مانده ام که چه کار کنم ؟ ھر چه نامه نوشته و یا با مسئوالن 
مسئوالن امنيتی و اطالعاتی جمھوری اسالمی ایران دائما به پسرم . زندان صحبت کرده ام کم تر نتيجه گرفته ام

خانواده من تنگ  ، او را اذیت و مورد انواع شکنجه و صدمه قرار داده اند و زندگی را بر او و بر  وارد می کنندفشار
 . کرده اند

  ! آقای بان کی مون
  ... اميد من تنھا خداست

 کل از شما به عنوان دبير. بگيرم فکر کردم اگر این نامه را برای شما بنویسم و تقاضای کمک کنم می توانم نتيجه
  . کنيد سازمان ملل متحد می خواھم که به وضعيت پسر من رسيدگی

پسر من یک معلم بوده است و . در ایران تمام راه ھا به روی من بسته شده است و اميد من به شماست
  ! نيست سزاوار این ھمه ظلم وستم از طرف مسئوالن این کشور

  . بی صبرانه منتظر پاسخ و رسيدگی شما ھستم
 ارادتمند

 یک مادر دلسوخته از ایران
  مادر محمد داوری

 درگيرى در اصطھبانات فارس بين مردم ونيروھاى سركوبگر 

براساس خبرھاى دريافتى ، روز چھارشنبه در اصطھبانات :  اردیبھشت نوشت 3 در تاریخ آژانس ايران خبرسایت 
  .  نفر كشته شده اند5يرى فارس درگيرى بين مردم و نيروھاى سركوبگر بوقوع پيوسته و در اين درگ

در پى اعدام در مال عام يک نفر در شھرستان اصطھبانات و اعتراض خانواده وى مبنى بر تحويل جسد او و امتناع 
اما کار به . ماموران از اين امر، درگيرى بين مردم و ماموران صورت ميگرد ولى با دخالت ماموران قائله ختم ميشود

ده اعدامى در پى خواسته خود اقدام به قتل پسر رييس اطالعات شھرستان ميکنند و اينجا ختم نميشود و خانوا
 نفر تير مى خورند 3در نتيجه در گيرى مسلحانه شروع شده و در اين ميان . درون شھر اغتشاش به راه مياندازند

عى در باز گرداندن در پى اين اتفاقات جو امنيتى شديدى حاکم ميشود و ماموران گارد ويژه س. و بقتل ميرسند
  .اما ھمچنان فضا ملتھب است . ارامش به شھر ميکنند 

ویژه اقتصادی  اعتصاب موفق کارگران مجتمع پتروشيمی فجر یک در منطقه
  پتروشيمی ماھشھر

 روز چھارشنبه اول ارديبھشت : ارديبھشت آمده است 3 تاريخ در  ايرانی کارگرازجانب فعاالن رسيده  بنابر خبرھای
در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدھا و مجموعه ای ) شرکت رامکو(  کارگران شيفت روز بخش تعميرات 89ماه 

 . از خواسته ھای ديگر دست از کار کشيدند

  : خواسته ھای اين کارگران به شرح زير اعالم شده است
    پرداخت حقوق معوقه اسفند ماه گذشته و بخشی از حقو ق دو ماھه گذشته- 1
   راردادھای موقت لغو ق- 2
    عدم کسر کردن يک ساعت وقت ناھار از ساعات کار کارگران- 3
    اجرای طرح طبقه بندی مشاغل- 4
    اعتراض به کسر نمودن ماليات ھای جديد و خارج از قوانين مالياتی از حقوق ھای کارگران- 5

رود به مجتمع در محوطه نشسته و  دقيقه روز چھارشنبه ، پس از و30 و 7کارگران شيفت روز اين کارخانه ساعت 
اعالم کردند که خواسته ھای فوق را به مثابه خواست تمامی کارگران به مديريت اعالم و تا برآورده شدن خواسته 

بالفاصله پس از اين اقدام کارگران، ابتدا حراست مجتمع فجر يک و پس از آن .ھايشان برسر کار حاضر نخواھند شد
ولی کارگران به . ژه در محل حاضر و تالش نمودند که کارگران به سر کار برگردندنيروھای حراست منطقه وي

در پی شکست تالش ھای حراست، . اصرار نيروھای حراست وقعی نگذاشته و بر اجرای خواسته ھايشان تاکيد نمودند
در .  حاضر شدندرئيس اداره کار سربندر و برخی مسئولين شھر و منطقه ويژه برای قانع کردن کارگران در محل
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 ساعته نمايندگان کارگران با مديران مجتمع و مسئولين حاضر، و قول 3 صبح ، پس از مذاکرات 11نھايت در ساعت 
    .عملی شدن ھمه خواسته ھای کارگران از طرف مديريت مجتمع، کارگران به سر کار برگشتند

از روز دوشنبه مجددا اعتصاب خود را از سر کارگران اعالم نموده اند که در صورت عدم تحقق خواسته ھايشان 
   .خواھند گرفت

  احضار حاميان مادران عزادار به دادگاه انقالب 
 اوين تحت 209 تن از حاميان مادران عزدار که چندين ھفته در بند مخوف 3،از ایران بنابه گزارشات رسيده 

  .  فراخوانده شدند امنيت3شکنجه ھای روحی قرار داشتند روز گذشته به بازپرسی شعبه 
 تن 3 امنيتی دادگاه انقالب مستقر در زندان اوين به 3 ارديبھشت ما طی احظاريه ای که از شعبه 2روز پنجشنبه 

رئيس .  روز خود را به اين شعبه معرفی کنند3آنھا موظف شدند که ظرف .از حاميان ماردان عزادار ابالغ شد
 زندان اوين شخصا حضور دارد و عمال نقش يک 209ازجوئيھا بند  امنيت فردی بنام بيگی است او در ب3شعبه 

اين فرد در فشارھای روحی و تحت فشار قرار دادن زدانيان سياسی . بازجوی وزارت اطالعات را ايفا می کند 
  . برای وادرا کردن آنھا به پذيرفتن اتھامات نسبت داده شده نقش کليدی دارد

 امنيت دادگاه انقالب مستقر در زندان اوين احضار شدند عبارتند 3ه به شعبه حاميان مادران عزدار که روز گذشت
از؛ خانم ھا فاطمه رستگاري،دکتر ليال سيف الھی و ژيال کرم زاده مکوندی می باشند ھنوز از احضار ساير 

  . حاميان مادران عزادار به دادگاه انقالب اطالع دقيقی در دست نيست
اميان مادران عزادار در طی يورشھا گسترده وشبانه مامورين وزارت اطالعات به الزم به ياد آوری است که ح

آنھا در طی چند ھفته .  زندان اوين منتقل شدند209 دستگير و به بند مخوف 1388 بھمن 19منازلشان در غروب 
حمايتھای بدليل .ای که در بازادشت بسر بردند با بازجوئيھای طوالنی و فشارھای روحی شديد مواجه بودند

گسترده سازمانھای حقوق بشری بين المللی و مادران آرژنتينی ميدان می بازجويان سعی کردند که اتھامات را 
حاميان مادران عزدار تحت فشارھای شديد روحی بودند .تغيير داده و اتھامات واھی ديگری را به آنھا نسبت دھند
  . که تن به مصاحبه ھای تلويزيونی و تعھدی کتبی دھند 

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، دستگيري،شکنجه ھای روحی و نسبت دادن اتھامات واھی و دروغين 
بازجويان وزارت اطالعات و احضار بی شرمانه مجدد حاميان مادران را محکوم می کند و از کميسر عالی حقوق 

پايان دادن به سرکوبھای سيستماتيک بشر،گزارشگر ويژه زنان سازمان ملل متحد خواستار اقدامی عملی برای 
  .و سازمان يافته عليه مردم ايران است

 تجمع اعتراضى كارگران كارخانه ساسان 

كارگران شركت ساسان به دنبال تجمع اعتراض خود درروز : اردیبھشت نوشت 4 در تاریخ آژانس ايران خبرسایت 
  .  شركت تجمع اعتراضى برگزار كردند درمقابل0930امروز شنبه ساعت , 89چھارشنبه اول ارديبھشت 

 نفر ازكارگران روزچھارشنبه گذشته بمنظور اعتراض به عدم دادن بيمه بيكارى درجلوى اين شركت تجمع 250
  . كردند ولى بدليل نگرفتن جواب امروز نيز درجلوى شركت دست به تجمع اعتراضى زدند

گران ھشداردادند كه پراكنده شوند چرا كه حق نيروى انتظامى ھمزمان در جلوى شركت حاضر شده وبه كار
  . تجمع ندارند

  . كارگران گفتند ما براى گرفتن حقمان تجمع كرده ايم 
چرا داريد ازكسانى كه حق خورى كرد ه اند دفاع ميكنيد ؟ ما تا گرفتن حقمان , چرا نميگذاريد ما حقمان را بگيريم

  .اعتراض خواھيم كرد

  :صاد ايرانآمارھای بانک جھانی از اقت

 30 امين اقتصاد جھان،سھم نيروی کار زنان 30:  آمده است 89 اردیبھشت 4به گزار ش سایت آفتاب در تاریخ 
کاھش درصد و32،کاھش جمعيت روستايی به  درصد16درصد و در مشاغل دارای حقوق غير کشاورزی تنھا 

 .. ابر شدن مصرف سرانه انرژی برابر شدن واردات و دوبر4 درصد، 29درصدی زمينھای زير کشت به 10

امين اقتصاد بزرگ  ترين گزارش خود اعالم كرد كه ايران از نظر درآمد ناخالص ملى سي بانك جھانى در تازه: آفتاب
  . جھان و از نظر رشد توليد ناخالص داخلى بيست و چھارمين اقتصاد بزرگ جھان است

)" WDI 2010(2010ھاى توسعه جھان  شاخص" با عنوان ترين گزارش خود به گزارش ايسنا، بانك جھانى در تازه
ھاى مختلف اقتصادى و غير اقتصادى كشورھاى جھان و ايران پرداخته و تمركز اصلى خود را بر  به تحليل بخش

  . ھاى به دست آمده در راستاى تحقق اھداف توسعه ھزاره سازمان ملل معطوف كرده است پيشرفت
اى براى تمام كشورھاى   شاخص توسعه900 در تھيه اين گزارش از بيش از بانك جھانى عنوان كرده است كه

ھاى مختلفى ھمچون آموزش، بھداشت، فقر، محيط  جھان استفاده كرده است و اين گزارش شامل بخش
اى اشاره   صفحه464ارش ھاى مختلف اين گز در ادامه گزارش به بخش. زيست، اقتصاد، تجارت و غيره است

  : كنيم مي
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  ترين اقتصادھاى جھان  ايران در زمره بزرگ: اقتصادحجم 
 درصدى در سال مالى 7.8بانك جھانى در بخشى از گزارش خود اعالم كرد كه ايران با رشد توليد ناخالص داخلى 

ھمچنين سرانه رشد توليد، خالص داخلى .  رتبه بيست و چھارم جھان را به خود اختصاص داده است2007- 08
  .  درصد عنوان شده است6.4 ال فوقايران در س

 4.6اند و التويا با رشد منفى   درصدى در مكان نخست جاى گرفته13.2در اين بخش تيمور شرقى و آنگوال با رشد 
  . آخر را به خود اختصاص داده استدرصدى مكان 

 دالر اعالم و  ميليون500 ميليارد و 251 چيزى معادل 2008ھاى  در ھمين حال درآمد ناخالص ملى ايران در سال
  .  جھان را از آن خود كرده است30گفته شده است كه با چنين درآمدى ايران رتبه 

 ميليون نفر برآورد كرده و گفته است كه در ايران در 72بانك جھانى در گزارش خود جمعيت ايران را در اين سال 
  . كنند  نفر زندگى مي44متر مربع ھر كيلو

 دالر است و با اين سرانه ايران 540درآمد ناخالص ملى در ايران برابر با سه ھزار و به اعتقاد بانك جھانى سرانه 
  .  ايستاده است117ن در مكان در ميان كشورھاى جھا
 ميليارد دالر در 572 ھزار و 14دھد كه از نظر درآمد ناخالص ملى آمريكا با درآمدى معادل  اين گزارش نشان مي

  . دالرى در مكان دوم ايستاده است ميليارد 869ر ھزار و مكان اول و ژاپن با درآمد چھا
 به چشم 203 و در مكان  ميليون دالرى در انتھاى جدول400ھمچنين گينه بيسائو با درآمد ناخالص ملى 

  . خورد مي
  نيروى كار زن ايران كم است : كارساختار نيروى 

 درصد 80 در حدود 1990ه است كه طى سال بانك جھانى ھمچنين در خصوص ساختار نيروى كار در ايران نوشت
 درصد كاھش 75 به 2008 ساله و بيشتر تشكيل داده بودند كه اين ميزان در سال 15نيروى كار ايران را مردان 

 درصد نيروى كار ايران را تشكيل 22 معادل 1990 ساله و بيشتر در سال 15در ھمين حال زنان . يافته است
  .  درصد افزايش يافته است31 به 2008در سال اند كه اين ميزان  داده مي

 ھزار نفر اعالم و عنوان كرده است كه اين 500 ميليون و 15 را 1990بانك جھانى مجموع نيروى كار ايران در سال 
  .  ھزار نفر بوده است800يليون و  م27 معادل 2008ميزان در سال 

 1990 درصد در سال 20.1 زنان از نيروى كار ايران از در ھمين حال اين بانك اعالم كرده است كه در مجموع سھم
   . افزايش يافته است2008 درصد در سال 30.1به 

نكته جالب توجه در اين گزارش اينكه ايران از نظر سھم زنان شاغل در مقايسه با ديگر كشورھاى جھان از عدم 
 جھان كه عمدتا در منطقه خاورميانه قرار  كشور20 درصدى تنھا از 30.1توازن بيشترى برخوردار بوده و با نسبت 

دھد كه بيشترين  اند و آمارھا نشان مي  كشور جھان مورد بررسى قرار گرفته155در اين گزارش . دارند بھتر است
  .  سيرالئون، بروندى و لسوتو استسھم زنان از نيروى كار مربوط به كشورھاى فقيرى ھمچون رواندا،

  . ن اندك تفاوتى با يكديگر دارندريكايي، اروپايى و آسيايى سھم زنان و مردادر اغلب كشورھاى پيشرفته آم
  يكارى زنان بيشتر از مردان است نرخ ب: نرخ بيكارى

 درصد 11.1 را 1990 تا 1990ھاى  بانك جھانى در بخش ديگرى از گزارش خود نرخ بيكارى ايران در فاصله سال
 درصد 10.5ن به  به طور ميانگي2008 تا 2005ھاى  رخ در فاصله سالگويد اين ن اين بانك مي. برآورد كرده است
  . كاھش يافته است

 درصد عنوان و اعالم شده است كه بيكارى 9.3 و 9.5نرخ بيكارى نيروى كار مردان در دو فاصله فوق به ترتيب 
 درصد كاھش 15.7  به2008 تا 2005ھاى   درصد بود كه در سال24.4 معادل 92 و 90ھاى  زنان در فاصله سال

  . يافته است
  .  در خصوص ايران ارائه نشده استاين بانك به موضوع كودكان كار نيز پرداخته است كه در اين بخش آمارى

  كاھش چشمگير مرگ و مير كودكان : كنى فقر و پيشگيرى از مرگ و مير كودكان ريشه
اند كه اين  شده  نفر فوت مي73ال در حدود  از ھر ھزار كودك زير پنج س1990به اعتقاد بانك جھانى در سال 

ران ھاى ابتدايى سھم دخت ھمچنين در بخش آموزش.  مورد كاھش پيدا كرده است32 به 2008ميزان در سال 
  . وضعيت خوبى پيدا كرده است

  ھاى مجلس افزايش يافته است  كرسيسھم زنان از : نقش زنان در توسعه
 درصد جمعيت ايران را تشكيل داده بودند و در اين 49.1 زنان 2008 سال دھد كه در گزارش بانك جھانى نشان مي

ھمچنين سھم زنان در مشاغل داراى حقوق .  سال بود73 و در زنان 70سال سن اميد به زندگى در مردان 
 درصد عنوان شده و گفته شده است كه سھم زنان در مجلس نيز از دو درصد در 16ھاى غير كشاورزى  بخش
  .  افزايش يافته است2009 به سه درصد در سال 1990سال 

 درصد است و در كشورھاى عربى 56ھاى مجلس مربوط به كشور روندا با  بيشترين سھم زنان از كرسي
  . بستان و يمن اين ميزان صفر استھمچون قطر، عمان، عر

  ت يت روستايى ايران كاسته شده اساز جمع: ھاى كشاورزى جمعيت روستايي، شھرى و زمين
 درصد مجموع جمعيت كشور در سال 44در بخش ديگرى از اين گزارش آمده است كه جمعيت روستايى ايران از 

 درصدى اين جمعيت 0.3 كاھش يافته است و اين امر نشان دھنده رشد منفى 2008 درصد در سال 32 به 1990
 ھزار كيلومتر 1628.6با مساحت ھاى غير شھرى ايران  به گفته اين بانك از مجموع زمين. ھاست در اين سال

  .  درصد را جنگل تشكيل داده است6.8مربع چيزى حدود 
ھا بود كه اين   درصد از مجموع زمين39 معادل 92 تا 1990ھاى  ھاى كشاورزى در ايران در سال مساحت زمين
ھاى تحت  ين درصد كاھش پيدا كرد و در ھمين حال سھم زم29 به 2007 تا 2005ھاى   سال ميزان در فاصله
ميزان بارندگى در ايران نيز طى سال .  درصد عنوان شده است15.1 معادل 2007 تا 2005ھاى  آبيارى در سال

  . متر برآورد شده است  ميلي228ا  برابر ب2008
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 ميليون و 49 را معادل 2008بانك جھانى در بخش شھرسازى گزارش خود نيز جمعيت شھرى ايران را در سال 
 افزايش 1990 ھزار نفرى در سال 600 ميليون و 30 برآورد كرده است كه نسبت به جمعيت  ھزار نفر300

 درصد 2.6 به طور متوسط ساالنه 2008 تا 1990ھاى  دھد و اين جمعيت كه در فاصله سال چشمگيرى نشان مي
  . دھد  جمعيت ايران را تشكيل مي درصد از مجموع68رشد داشته است اكنون 

  مصرف انرژى ايران چند برابر شده است : ژىتوليد و مصرف انر
 ميليون تن انرژى در ايران توليد شده است كه اين ميزان 179.8 معادل 1990آمارھا نشان مى دھد كه در سال 

 1990در ھمين حال در زمينه مصرف انرژى ايران در سال .  ميليون تن افزايش يافته است323.1 به 2007در سال 
 تن افزايش داشته 184.9 به 2007كرده است كه اين رقم در سال  يون تن انرژى مصرف مي ميل68.3چيزى معادل 

از نكات ديگر . درصد بوده است5.7است كه نرخ رشد ساالنه اين مصرف در فاصله دو سال فوق به طور ميانگين 
 256ه و از ھزار و  بيش از دو برابر شد2007 تا 1990ھاى  اين كه سرانه مصرف انرژى در ايران در فاصله سال

  .  كيلوگرم رسيده است604 ھزار و كيلوگرم به دو
 ميليارد كيلو 59.1بانك جھانى ھمچنين گفته است كه توليد برق ايران رشد بيش از سه برابرى داشته است و از 

  .  افزايش پيدا كرده است2007سال  ميليارد كيلو وات ساعت در 204 به 1990وات ساعت در سال 
   برابر شده است 4.1اردات بيش از و: جارت خارجى ايرانساختار ت

 ميليون دالر بوده است كه 36 ھزار و 18 برابر با 1995بنابر اعالم بانك جھانى ارزش صادرات كاالى ايران در سال 
  ميليون دالر افزايش پيدا كرده است، در اين ميان سھم مواد غذايى350 ھزار و 116 به 2008اين ميزان در سال 

 درصد، آھن و 83 معادل چھار درصد، مواد خام كشاورزى صفر درصد، سوخت 2008از مجموع صادرات طى سال 
  .  درصد بوده است10ھا  ت كارخانهمواد معدنى دو درصد و توليدا

 ميليون دالر اعالم شده است كه اين ميزان در 230 ھزار و 57 برابر با 2008ھمچنين ارزش واردات ايران در سال 
 سھم مواد غذايى از واردات ايران دو 2008در سال .  ميليون دالر بوده است882 ھزار و 13 معادل 1995ل سا

در بخش .  درصد بوده است16ھا  درصد، مواد خام كشاورزى يك درصد، سوخت چھار درصد و توليدات كارخانه
  .  موجود است1995 مربوط به سال صادرات و واردات خدمات ھم تنھا آمارھاى

  ھاى ايران آسفالته ھستند  د جاده درص72.8: خدمات حمل و نقلى
 927 ھزار و 172 را 2007 تا 2000ھاى   سال اى ايران در فاصله ھاى جاده بانك جھانى در اين بخش مجموع شبكه

ن در ھمين حال طول خطوط ريلى ايرا. ھاى آسفالته ھستند  درصد جاده72.8كيلومتر اعالم كرد كه از اين ميزان 
  . م شده است كيلومتر اعال335 معادل ھفت ھزار و 2008 تا 2000ھاى   سال در فاصله

  .  اعالم شده استTEUترافيك كانتينرھا در بنادر ايران نيز دو ميلوين 
 ھزار مسافر از طريق خطوط ھوايى در 29 ميليون و 12 در حدود 2008از ديد كارشناسان بانك جھانى طى سال 

  . ميليون تن اعالم شده است97اند و اين حجم براى بارھاى جابه جا شده  هايران جابه جا شد

  تومان گران شد 100شير يارانه ای 

 تومان 350اى از اول ارديبھشت ماه سال جارى به قيمت  شير يارانه: اردیبھشت نوشت 4 در تاریخ آفتابسایت 
  . شد  تومان عرضه مي250ت  به قيمشود و اين در حاليست كه پيش از اين اين كاال عرضه مي

حميد عليخانى معاون وزير بازرگانى و مديرعامل شركت بازرگانى دولتى ايران با بيان اينكه اين موضوع به حوزه 
ولى چون من در جلسه تنظيم بازار حضور داشتم از اين موضوع اطالع : بازرگانى داخلى مربوط مى شود گفت
اقشار مردم را اى افزايش حجم توليد آن است تا بتوانند سطح بيشترى از  دارم و دليل افزايش قيمت شير يارانه

  . پوشش دھند
 كردن  چندين سال است يارانه شير ثابت و محدود است لذا براى افزايش توليد و توزيع نيازمند گران: وى افزود

  اى بوديم قيمت شير يارانه
   به اعدامزندگی نامه عبدالرضا قنبری معلم و مدرس دانشگاه محکوم 

 عبدالرضا قنبری نويسنده، معلم و استاد دانشگاه اواخر سال : اردبھشت نوشت 4در تاریخ خبرگزاری ھرانا 
  . دگاه انقالب به اعدام محکوم شد دا15گذشته از سوی شعبه 

يرستان  در دفتر دب88 دی ماه 14بنا بر اطالع گزارشگران ھرانا، عبدالرضا قنبری معلم پاکدشتی که روز دوشنبه 
 209 تن از مأموران وزارت اطالعات بازداشت و به بند 5مدرس حصار امين پاکدشت و در حين انجام تدريس توسط 

 دادگاه انقالب محاکمه و به اعدام محکوم شده 15در زندان اوين منتقل شد پس از گذشت يک ماه توسط شعبه 
  . است

  . ت ھای فرھنگی نامبرده نيز دارد که اشاره ای به فعاليمتن زير مختصری از زندگی نامه اين معلم اعدامی است
 در خانواده ای متوسط و فرھنگی در روستای چماز کتی قائم شھر در استان 1346 خرداد 17آقای قنبری در تاريخ 

مازندران به دنيا آمد، تحصيالت ابتدايی و راھنمايی را در روستای چمازکتی گذراند تحصيالت دوره متوسطه را در 
 -رشته فرھنگ و ادب در دبيرستان مطھری قائم شھر به پايان برد، وی سپس وارد دانشکده ادبيات واحد نوشھر

 فارغ التحصيل شد و در مھر ھمان سال به 1374چالوس شد و در دوره کارشناسی زبان و ادبيات فارسی در سال
 استان سمنان مشغول به کار شد وی استخدام آموزش و پرورش در آمد و در دبيرستانھای شھرستان گرمسار از

 در دانشکده ادبيات واحد تھران موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد شد و ھمزمان با تدريس در 76در سال 
  . تدريس در دانشگاه نيز مشغول شدمدارس به 

 و به  توسط مأموران وزارت اطالعات مازندران بازداشت شد86 شھريور سال 13آقای قنبری در روز سه شنبه 
 ماه 6 آزاد شد و به حکم دادگاه انقالب ساری به 86 روز را در سلول انفرادی گذراند و سپس در دی ماه 120مدت 
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اکدشت در استان انفصال از خدمت محکوم و از تدريس وی جلوگيری به عمل آمد و در ھمان سال به شھرستان پ
  . تھران تبعيد شد

 تن از 5ستان مدرس حصار امين پاکدشت و در حين انجام تدريس توسط  در دفتر دبير88 دی ماه 14روز دوشنبه 
 در زندان اوين انتقال يافت و بالفاصله در شرايط روحی و روانی 209مأموران وزارت اطالعات بازداشت و به بند 

  . ی بازجويی از ايشان آغاز گرديدخاص
طول انجاميد و اين در شرايطی بوده که بازجويی  روز به 25مراحل بازجويی از ابتدای دستگيری تا تشکيل دادگاه 

  . و جسمی شب و روز به عمل می آمداز نامبرده در اين مدت به صورت مداوم و تحت فشارھای روحی 
ليه نظام به  دادگاه انقالب تھران به رياست قاضی صلواتی و به اتھام محاربه و تبليغ مؤثر ع15توسط شعبه 

  . اعدام محکوم گرديد
  .  اين زندان منتقل شد350به بند  زندان اوين 240 پس از تحمل يک ماه سلول انفرادی در بند نامبرده

  : مختصری از فعاليت ھای فرھنگی آقای قنبری به قرار زير است 
  
  . سار، ارادان، ايوانکی و پاکدشت تدريس در دبيرستان ھای شھرستان گرم- 1
  . شگاه علمی کاربردیام نور و دان تدريس در دانشگاه آزاد ، پي- 2
  . اب آموزشی و کمک آموزشی و ادبی جلد کت5 انتشار - 3
  . س ھای نويسندگی و داستان نويسی تأسيس انجمن اھل قلم در گرمسار و تشکيل کال- 4
 انتشار مقاالت ادبی و تحقيقی در نشريات استان سمنان ، از جمله مقاله آيا فرھنگ ما بيمار است؟ و - 5
  .. غل و معضالت آموزشینشجويان شادا
 گروه در" دادار " وابسته به انجمن نويسندگان گرمسار و نشريه " نويسه "  انتشار نشريات ادبی ھمچون - 6

  ... ادبيات دانشگاه آزاد و
  . مع علمی و ادبی در استان سمنان چندين سخنرانی در مجا- 7
  . ه پژوھشی آموزش و پرورش گرمسار عضو کميت- 8
  يو سمنان به عنوان کارشناس ادبی  با برنامه ادبی راد ھمکاری- 9

  طنز ادبی در شھرستان گرمسار  برگزار کننده اولين ھمايش -  10
در ضمن بسياری از دانش آموزان و دانشجويان وی ھم اکنون يا در مدارس و دانشگاه مشغول تدريس ھستند و 

  . يا از نويسندگان و داستان نويسان ادبی کشور ھستند
  ر نظ

  افزودن جديد

 پايان توليد فولکس در خودروسازی بم 

 با - مديرعامل خودروسازی بم -مازيار شوندی :   آمده است89 اردیبھشت 4به گزارش خبرگزاری ایسنا در تاریخ 
  . س گل اواخر سال گذشته توليد شدآخرين دستگاه خودرو فولک: بيان مطلب باال افزود

 در حال مذاکره با شرکت فولکس آلمان برای جايگزينی يکی از خودروھای جديد که در حال حاضر وی با بيان اين
ن توليد آن ھنوز با توجه به شرايط فعلي، نوع اين خودرو و زما: آن به جای فولکس گل ھستيم، خاطرنشان کرد

  . مشخص نشده است
فروش و تامين قطعات يدکی با وجود توقف توليد فولکس گل در ايران سيستم خدمات پس از : او خاطرنشان کرد

  . رسانی خواھد کرد ی موجود خدماتآن ھمچنان پابرجا مانده و به خودروھا
با توجه به : شود، تصريح کرد که قطعات يدکی اصلی فولکس گل از شرکت فولکس برزيل وارد مي وی با بيان اين

ن از نظر ردن قطعات يدکی آپايين بودن تعداد خودروھای فولکس گل در حال تردد در کشور، ساخت داخل ک
  . اقتصادی به صرفه نيست

به ھمين دليل خوشبختانه نمونه چينی قطعات يدکی اين خودرو نيز وجود نداشته و تنھا برخی از : او تصريح کرد
  . روغن موتور توليد داخل شده استکاالھای مصرفی آن مانند روغن فيلتر و 

ھزار دستگاه از اين خودرو در کشور توليد 11يد فولکس گل در ايران به گفته شوندي، در مدت زمان فعاليت خط تول
  . شد

   "طال برای کارگران فقر و مریضی آورده"
   

 ١٣٨٩ فرودین ١٩در  ٢٠١٠ آوريل ٢۴  - ١٣٨٩ ارديبھشت ۴   شنبه- طاھر شير محمدی -رادیو دویچه وله 
دره ھم  غربی معدن طالی آق  این شھر آذربایجاندر. ی بھربرداری شد بزرگترین معدن طالی ایران در تکاب آماده

  .زندگی و سرنوشت کارگران این معدن، مثالی ھست برای دیگر کارگران معادن ایران. قرار دارد
یک فعال امور . آیند بزرگترین معادن طالی ایران و خاورميانه به حساب می" دره آق"و " زره شوران"معادن طالی 

ی  وله درباره کند، در گفتگو با دویچه دره کار می ی معدن طالی آق ه خود در کارخانهکارگران معادن طالی تکاب ک
حاجی عباس نيری و برادرش مجيد نيری از اعضای "دھد که صاحبان اصلی معدن آقایان  این معدن توضيح می
  .باشند می" سابق سپاه پاسداران

. کند  ساعته کار می٢۴کنند و کارخانه بدون وقفه  میدره کار   نفر در معدن آق۶٠٠تعداد «: گوید وی در ادمه می
 ١۴٠ تن است که چيزی حدود ۴شود، ساالنه  ميزان توليد طال به احتساب آنچه که در اطاق طال استحصال می
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پرسد که آنھا با  کند و کسی نمی کسی از این آقایان حسابرسی نمی. ميليارد تومان برای اینھا درآمد دارد
  .»کنند؟ ار میاینھمه درآمد چک

  
           طال برای کارگران فقر و مریضی آورده

  
کارگران بدون ھيچ کاله . دره، وضعيت بد کارگران قابل توصيف نيست ی این کارگرمعدن طالی آق بنا به گفته

  .بسياری از کارگران در معدن به سل مبتال ھستند. شوند ھای مخصوص به کار گمارده می ایمنی، پوتين و ماسک
ی فعال ھست که در آنجا  گوید، در خود کارخانه دو سوله  در ادامه توضيحاتش به دویچه وله ھمچنين میوی

  .شوند ھای بزرگ آسياب می سنگ
در اینجا برای استحصال خاک طال از . ی سيانور وحشتناکترین قسمت این بخش مکانی ھست بنام سوله

لی چون ایران جزو کشورھایی ھست که مواد سيانور تحریم و. کنند ھای دیگر، سيانور به آن اضافه می ناخالصی
این کودھا را که ھمه جای . کنند شده، اینھا کودھای شيميائی را از وزارت کشاورزی بصورت قاچاق دریافت می

  .ھای دیگرجدا کنند برند تا خاک طال را از ناحالصی دنيا مصرف صنعتی آن غدقن ھست بجای سيانور بکار می
  

  ی سيانور لهکارگران سو
  

کنند ھيچکدام ماسک  کارگرانی که در اینجا کار می«:گوید دره ھم به دویچه وله می یک کارگر اخراجی معدن آق
مھندسينی که اینجا ھستند و . کنند ھا ھم کمکی نمی فضا آنقدر آلوده ھست که این ماسک. ندارند ای ویژه

کنند، بيایند ببينند  شوند و اصال خودشان جرئت نمی ی چند صدمتری آنجا رد می نظارت باید بکنند از فاصله
  .»کنند یا نه؟ ی سيانور چه خبر ھست و اینکه کارگران کار می سوله

 ساله ٢٨سال پيش سجاد قنبری کارگر «: کند این کارگر اخراجی به فوت یکی از ھمکاران خود ھم اشاره می
 از سيانور و جيوه و ھمچنين بی توجھی مسئولين ی سيانور بر اثرمسموميت ناشی  سال کار در سوله۴پس از 

  .»جان باخت
  
  "احمدی نژاد ھم به سراغ ما نيامد"
  

دره، کارگران بارھا اعتراض کردند ولی مسئولين بھداشت، سپاه  ی فعال کارگری معدن طالی آق بنا به گفته
" زرگترین معدن طالی خاورميانهب"آید به  کنند و حتی احمدی نژاد ھم وقتی به اینجا می واستانداری سکوت می

  .زند و اصال کاری به کار آنھا ندارند سری نمی
شود و این  کند که طالی این معادن در خود منطقه به شمش تبدیل نمی وی در ادامه به این مسئله اشاره می

او این سياست از بنظر . کنند طال را به دالیل واھی از جمله اینکه امنيت نيست به اصفھان و یا کرمان منتقل می
  .شود ناشی می" نگاه قوميتی دولت به این مسئله"

بھشت " نوع سنگ معدنی دارد و ۶٠گوید، تکاب که در آن دو معدن بزرگ طالی کشورواقع شده و  او ھمچنين می
  .آید، وضعيت کارگران معدنش بسيار بدھست به حساب می" شناسی زمين

  کنند کارگران معدن اعتراض می
  در طول دوماه«: گوید دره مشغول به کار بوده و اخراج شده به دویچه وله می پيش از این درمعدن آقکارگری که 

ھای مختلفی که صورت  بدنبال شکایت. اخير چندین بار شبنامه پخش شده و قانون کار بين کارگران پخش شده
دھد و معترضين را  ای نمی يجهھا ھم نت ولی اعتراض. گرفته، قرار شده در آنجا سندیکای کارگری تشکيل شود

  ».کنند اخراج می
دره فصلی ھستند یعنی از اول اردیبھشت به کار  ی این کارگر اخراجی، بيشتر کارگران معدن طالی آق بنا به گفته
شوند و دوباره   نفر اخراج می۴٠٠افتد، حدود  شوند و با اولين بارش برف زمستان که معدن از کار می گرفته می
  .کنند کنند، گزینش واستخدام می  که خودشان تائيد میآنھایی را
  کار معدن سخت و زیان آور نيست: مسئولين

ی  بيکاران باید از مزایای بيمه«: کند فعال حقوق کارگری در منطقه ھم که با دویچه وله صحبت کرد، اضافه می
گيرد  کارھایی که در اینجا انجام می. کند یی کار بيکاری کارگران معدن را تائيد نم بيکاری برخوردار شوند ولی اداره

  ».جزو مشاغل سخت و زیان آور ھست
کند، ولی ھيچگونه طبقه   قانون کار، مشاغل معدنی را جزو کار سخت و زیان آور محسوب می۵٢ی  بنظر او ماده

فایتی مسئولين بی ک"گيرد و مفاد قانون کار به علت  بندی به لحاظ سختی و زیان آور بودن نوع کار انجام نمی
  .گردد اصال اجرا نمی" شھری
 بابک بھمنش: تحریریه

 ادعای سپاه پاسداران برای جايگزينی توتال و شل در پارس جنوبی 

سرتيپ پاسدار يدهللا جوانی رئيس اداره سياسی سپاه :  اردیبھشت خبر داد 4 در تاریخ فرانسهبين المللی راديو 
 سپاه ، امروز به قابليت ھا و توانمند يھايی از نظر دانش فنی دست پاسداران طی گقتگوئی اظھار داشته که

 را - مانند پروژه ھای عسلويه در ميدان گاز پارس جنوبی-يافته که ميتواند به راحتی پروژه ھای بزرگ نفت و گاز 
  . رأساً بدست گرفته و جايگزين شرکت ھای بزرگی مانند توتال و شل گردد
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نی رئيس اداره سياسی سپاه پاسداران طی گقتگوئی اظھار داشته که سپاه ، امروز سرتيپ پاسدار يدهللا جوا
 -به قابليت ھا و توانمند يھايی از نظر دانش فنی دست يافته که ميتواند به راحتی پروژه ھای بزرگ نفت و گاز 

ی بزرگی مانند ت ھا را رأساً بدست گرفته و جايگزين شرک-مانند پروژه ھای عسلويه در ميدان گاز پارس جنوبی
  . توتال و شل گردد

رئيس اداره سياسی سپاه پاسداران به فضا سازيھا عليه فعاليت ھای اقتصادی سپاه اشاره کرده و ميگويد که 
برای توجيه فعاليتھای . آنھائی که به اين فعاليت ھا خرده ميگيرند، شايد اطالع دقيقی از اساسنامه سپاه ندارند

 قانون اساسی اشاره نموده 150 وظايف اين نھاد جمھوری اسالمی در اساسنامه و اصل اقتصادی سپاه، وی به
". سپاه پاسداران بايد برای تحقق حاکميت ديني، استقالل اقتصادی و رھائی از وابستگی تالش نمايد: "و ميگويد

سپاه . ی باشدوی ادامه ميدھد که از نظر سپاه تفاوتی ندارد که تھديدھا سياسي، اقتصادی و يا فرھنگ
  . تواند با تھديدھا مقابله نمايدپاسداران در ھمه اين زمينه ھا بايد توانمند بوده، تا ب

آمريکا در باره اين اظھارات رئيس اداره سياسی سپاه پاسداران با منصور کشفي، استاد نفت دانشگاه تگزاس 
  . گفتگوئی انجام داه ايم

يت شرکتھای نفتی در اقتصادھای نوخاسته صنعتی در زمينه اکتشاف و از وی ميپرسيم، با توجه به ناتوانی اکثر
  يابی ميکند؟ بھره برداری ميدان ھای نفت و گاز، اين سخنان سرتيپ يدهللا جوانی را چگونه ارز

ًمنصور کشفی ميگويد که سخنان سرتيپ جوانی کامال سياسی بوده و ايشان از بخش سياسی سپاه می آيند 
وی ميگويد . فني، بويژه در صنعت نفت که يکی از صنايع تکنيکی ومھم جھان است، ندارندو ھيچگونه صالحيت 

با خروج تدريجی شرکت ھای . که چند سال اخير، سالھای ورشکستگی در صنعت نفت و گاز کشور بوده است
به سپاه  شرکت ھای وابسته - به لحاظ پرونده ھسته ای جمھوری اسالمی-بزرگ ودارنده تکنولوِژی از ايران

سپس حق داللی گرفته و آنھا را به . پاسداران اکثريت مناقصه ھای نفتی را بدون داشتن صالحيت فنی گرفتند
اين شرکتھا ھم از دانش فنی الزم برای . شرکتھای نفتی رده دو و سه، خصوصاً در شرق آسيا محول کردند

نتيجه آنکه طی سالھای اخير، ھرساله . ار نبودنداکتشاف و بھره برداری بھينه از منابع نفت و گاز ايران برخورد
 ھزار بشکه کاستی داشته و ھم اکنون توليد ايران از سھم توليدی اش در اوپک 300توليد نفت روزانه به ميزان 

ماحصل کالم آنکه سپاه پاسداران و شرکتھای تابعه اش نه صالحيت و توانائی فنی برای بھره . کمتر ميباشد
 گازی و نفتی کشور رادارند ونه ميتوانند به سرمايه گذاريھای چندين ميليارد دالری در اين زمينه برداری ميدانھای

لذا . شرکت ھای آسيائی نيز که با آنھا ھمکاری ميکنند، فاقد توانمندی الزم در اين مواردھستند. مبادرت نمايد 
ينان بخشيدن به حاميان داخلی حاکميت سخنان سرتيپ يدهللا جوانی با واقعيت تطبيق نميکند و فقط برای اطم

فعاليتھای اقتصادی سپاه درزمينه صنعت نفت بيشتر جنبه . کنونی جمھوری اسالمی ايران بيان شده است
  .داللی داشته و منافع کوتاه مدت مديران اين شرکتھا را ھدف گرفته است

 اخراج یک خبرنگار ایسنا پس از تحمل یک ماه زندان
  

، با ٨٨خواه که ساعت سه بامداد ھجدھم بھمن  زینب کاظم: وزنامه نگاران بی مرزآمده است به نوشته سایت ر
زندان مانند روزھای پيش  ش، بازداشت شد، پس از آزادی از ا  نفر از ماموران اطالعات به منزل٩ھنگام  نابه مراجعه

» خاین به وطن« ایسنا، او را  پيشين مدیرعامل از حبس، به خبرگزاری ایسنا قدم گذاشت اما سعيد پورعلی،
 این در  به گزارش خبرنگار رھانا،.خبرنگار را به عنوان نيروی کار ایسنا بپذیرد خطاب کرد و گفت دیگر نمی تواند این

ای از مسووالن زندان خطاب به مدیر  آزادشدن از زندان، نامه  اسفند ھنگام١۶ست که این خبرنگار روز  حالی
 تواند به عنوان گناھی اوست و به او گفته شده می يگناھی دریافت کرده که بيانگر بیب عامل ایسنا، مبنی بر

  .ای خود ادامه دھد خبرنگار به فعاليت حرفه
فروردین سال  ٢٢  به جای جمال رحيميان به مدیرعاملی ایسنا منصوب شد٨٨سعيد پورعلی که در شھریور 

خواه، عالوه  ماموران اطالعات ھنگام بازداشت زینب کاظمگفته می شود .جاری جای خود را به علی متقيان داد
این  اند که در آن شرکت در تجمعات به عنوان اتھام وسایل شخصی، حکمی را به او نشان داده بر ضبط تمامی

 .خبرنگار مطرح شده بود
ھای سميه  ا نامنگار دیگر ب روزنامه خواه، شش خبرنگار و  و ھمزمان با دستگيری زینب کاظم٨٨روز ھجدھم بھمن 

از . محرابی، مھسا جزینی و احمد جاللی فراھانی دستگير شدند مومنی، اکبر منتجبی، وحيد پوراستاد، احسان
 ھمچنان محبوس است و دیگران پس از تحمل یک تا دو ماه حبس با قرار وثيقه آزاد این ميان احسان محرابی

  .اند شده

    کارگری دادگاھی و اعالم حکم برای سه فعال

 اردیبھشت 4 در تاریخ  به کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری بر اساس گزارش رسيده 
سه فعال کارگری شھر مریوان به اسامی سالم قادری ، خالد اسدی و آزاد حسينی در دادگاه : آمده است 

تھام فعاليت تبليغی عليه نظام ، انقالب شھر مریوان دادگاھی شده وبر طبق حکم صادره از طرف آن دادگاه به ا
عضویت در کميته ھماھنگی و پاره ای اتھامات دیگر ھر کدام به تحمل سه سال و ده ماه حبس تعزیری محکوم 

 در شھر مریوان توسط نيروھای 1387نوزدھم بھمن ماه سال  قابل ذکر است که نامبرد گان در تاریخ. شدند 
 ميليون تومانی ازاد شد 20روز در زندان بوده وبا وثيقه 20حسينی به مدت امنيتی و اطالعاتی رژیم دستگيروآزاد 

 روزحبس در سخت ترین شرایط در 15 ماه و4بعد از گذراندن  سالم قادری و خالد اسدی نيزھر کدام ھمچنين 
یکی از  وسالم قادری نویسنده . از زندان آزاد شدند 1388 ميليونی در خردادماه 50زندان شھر مریوان با وثيقه 
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و مدافع حقوق کارگران و  و از فعالين کارگری مریوان چھره ھای خوشنام دفاع از حقوق زنان و کودکان
  . ستمدیدگان است

ما اعضای کميته ھماھنگی دستگيری،بازداشت و تعقيب فعالين کارگری متشکل در این کميته و دیگر فعالين 
این دستگيری ھا و آزادی تمامی فعالين کارگری در بند می کارگری را محکوم کرده و خواستار پایان دادن به 

  .باشيم 

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

com.khamahangi.www  

   ھا حادثه خيز است كار ساختماني بيش از ساير حرفه

سقوط از ارتفاع و برق گرفتگي : بھشت يك فعال كارگري در صنعت ساختمان گفت  اردی4به نوشته ایلنا در تاریخ 
اجباري براي  در اين شرايط نبود بيمه . كند ساختماني را در حين كار تھديد مي از جمله حوادثي است كه كارگران

   .است ساختماني، آسيب پذيري اين گروه ازكارگران را افزايش داده كارگران

ھاي سخت و خطرناك  كارگران ساختماني به دليل انجام كار اد يك فعال كارگري بخش ساختمان،به اعتق: ایلنا
  .برخوردار شوند بايد از مزاياي بيمه اجباري

برق گرفتگي از جمله حوادثي است كه كارگران  سقوط از ارتفاع و: و گو با ايلنا، افزود زاده در گفت جعفرعظيم
  .كند ميساختماني را در حين كار تھديد 

حتي مكن است تا آخر عمر دچار  اين عضو اتحاديه آزاد كارگران ايران بابيان اينكه كارگران حادثه ديده ساختماني
ھا و صنايع  بخش ساختمان بيش از ساير حرفه شرايط كار در: نقص عضو و از كار افتادگي شوند؛ مدعي شد

  .سخت و خطرناك است
 اجباري براي كارگران ساختماني، آسيب پذيري اين گروه يط نبود بيمه در اين شرا: گفت اين فعال كارگري

  .است ازكارگران را افزايش داده
مستمر بودن مشاغل ساختماني، كمتر كارگري در بخش  به دليل فصلي بودن و غير: به گفته عظيم زاده

فرما  ه خود را بصورت خويشخويش فرماست چنانچه بيشتر كارگراني ھم ك  بيمه ساختمان قار به پرداخت ھزينه
  .خود نيستند قادر به پرداخت مستمر و پيوسته حق بيمه اند بيمه كرده
ھاي سال تقسيم كنيم، مشخص  ساليانه كارگران ساختماني را بر مجموع ماه اگر مجموع درآمد: وي گفت

  .كنند كارگران ساختماني از ديگر كارگران دستمزد كمتري دريافت مي شود كه مي
  ان پيامپاي

  بيانيه جمعی از کارگران ایران خودرو به مناسبت روز جھانی كارگر
مادر آستانه اول ماه مه ضمن تبریك این :  اعالم داشت 89 اردیبھشت 4جمعی از كارگران ایران خودرو در تاریخ 

  . بند منتشر ساختند8روز خواست ھای اصلی خود را در 
ب و اختناق و تاكيد بر خاتمه بخشيدن به شرایط پليسی حاکم بر در این بيانيه ضمن محكوميت ھرگونه سرکو

  :ایران، مطالبات كارگران به شرح ذیل تصریح شده است
  حق ایجاد تشکل بدون دخالت دولت و نيروھای ضد کارگری  .1
  حق اعتصاب و اجتماع و حق آزادی بيان  .2
   آزادی بدون قيد و شرط فوری تمامی فعالين کارگری و زندانيان سياسی .3
  تأمين امنيت شغلی و بيمه بيکاری برای ھمه  .4
    تأمين مسکن و بيمه ھای اجتماعی برای ھمه .5
  تعيين حداق دستمزد متناسب با تورم  .6
  کارھای پکيجی  ھای پيمانکاری و انحالل شرکت .7
   .استخدام رسمی ھمه کارگران لغو قراردادھای موقت و .8

  رئيس انجمن صنفي كارگران ساختماني شيراز

    گيرد  كارگر را مي2 جان  تماني ھر ماهكار ساخ

 8 ھزار كارگر ساختماني شاغل در شيراز تنھا 120ازمجموع :  اردیبھشت می نویسد 4خبرگزاری ایلنا در تاریخ 
بايد ھر سه  فرما، كارگران ساختماني طبق تعرفه بيمه خويش/اند فرما خود را بيمه كرده بصورت خويش ھزار نفر

   .ازند تومان بپرد210ماه 
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گويد به دليل كمبود كارھاي ساخته ساز، ميان كارگران  مي رئيس انجمن صنفي كارگران ساختماني شيراز: ایلنا
  .بيگانه رقابتي پنھان و حتي آشكار وجود دارد ساختماني ايراني با كارگران

اني كارگران ايراني و ھاي ساختم به دليل كاھش پروژه: خبرنگار ايلنا گفت وگو با سيد محمد فرشيديان در گفت
دليل برخي  توانند مانند گذشته در كنار يكديگر كار كنند چنانچه حتي در برخي موارد به ديگر نمي غير ايراني

كاھش ھزينه، افزايش كيفيت و حتي  باورھا و شايعات نادرست و اشتباه كارفرمايان و صاحبان پروژه به منظور
  .دھد كارگران ايراني ترجيح مي  را بهباالبردن سرعت كار كارگران غير ايراني

ھاي عمراني  ھا و پروژه به ايران و ورود آنھا به بازار كار، ساختمان وي با يادآوري اينكه پيش از مھاجرت اتباع بيگانه
ميان  دامن زدن به باورھاي غلط مردم باعث شده تا به جاي اتحاد،: شد؛ گفت ايراني اجرا مي به دست كارگران

  .ساختماني ايراني و خارجي اختالف و رقابت به وجودآيدكارگران 
ھيچ  اين وضع درحالي است كه به دليل اجرا نشدن قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني: گفت فرشيديان

  .تفاوتي ميان كارگران ايراني وغير ايراني وجود ندارد
 ھزار كارگر ساختماني 120 ازمجموع صنفي كارگران ساختماني شيراز در حال حاضر به گفته مسوول انجمن

مند  بھره  ھزار نفر در قالب بيمه شدگان مشاغل آزاد از مزاياي بيمه تامين اجتماعي8شيراز تنھا  شاغل در
  .ھستند
حق بيمه را دارند به دليل فصلي بودن كارھاي   سال سابقه يافت15 تا 2اين تعداد كارگر نيز كه از : وي افزود

  .ھاي سال، سابقه پرداخت منظمي ندارند تمامي ماه درآمد مستمر در طولساختماني و نبود 
بيمه اجباري كارگران ساختماني در حالي است كه به دليل سخت بودن شغل  تعلل در اجراي قانون: وي افزود

فوت   نفر بر اثر سقوط از ارتفاع و يا ساير حوادث ناشي از كار در حرفه ساختماني2حداقل  ساختماني ماھانه
  .كنند مي

 تا 210بايد بابت بيمه خود ھر سه ماه يكبار  به گفته فرشيديان طبق تعرفه بيمه مشاغل آزاد كارگران ساختماني
پرداخت كنندكه با توجه به وضعيت ناپايدار بازار كار اين پرداخت توجيه   ھزار تومان به سازمان تامين اجتماعي230

  .كنند جورند كه نيازھاي درماني خود را با پرداخت ھزينه آزاد تامينو در نتيجه كارگران م اقتصادي ندارد
  پايان پيام

بيایيد ھمه با ھم ياد  .دارد  روز سال تنھا روز اول ماه مه به ما کارگران تعلق٣۶۵در 
  و خاطره این روز را گرامی بداريم

وزھای زيادی از سال را با نام روز سر تاسر جھان تالش ميکند تا ر رفقای کارگر، ده ھا سال است بورژوازی در
و شايد صدھا سال است که  در ايران دھا. عزاداری به مردم جھان و بخصوص به ما کارگران قالب کند و جشن

ھنوز ھم دارند به . امامان و شاھان را برگزار ميکنند دارند با دسترنج ما جشن استقالل، جشن والدت پيامبران،
زندگی انگل وار و حاکميتشان به و جود اين جشنھا وعزاداريھای ارتجاعی بستگی  وناين کار را ادامه ميدھند، چ

 رمز بقای اسالم سوگواری. ما ھر چه داريم از اين محرم است"جھت نيست که خمينی گفت  بی. دارد
 ."عاشورا اسالم را زنده نگه داشته است. سيدالشھداء است

، رمضان، والدت موسی،عيسی، )عيد قربان(عيلاسما از جمله ميتوان به جشن والدت محمد،ذبح
جنايتکاران ملی و مذھبی که تعدادشان به صدھا نفر می رسد اشاره  زرتشت،حسين، فاطمه و ديگر مرتجعان و

ھر .اند بلکه ھمه وھمه ضد انسانی و ارتجاعی.اين افکار و جشنھا، انسانی و مترقی نيستند اما ھيچ يک از. کرد
منطقه از جھان تدوين، تبليغ و بر  وشه ای از اين جھان پھناور در جھت منافع حاکمان ھمانيک از این جشنھا در گ
ساالنه مليونھا دالر از دسترنج ما کارگران و زحمتکشان را  ھمين حاال بورژوازی ھمانند قبل.مردم تحميل شده اند

 .دارند تی ما کارگران قرارميکند که کامال در ضديت و در مقابل منافع طبقا صرف تبليغ و ترويج افکاری

کارگران، روز از جان گذشته گان ، روز مبارزه برای رھائی و رفع بی عدالتيھا  اما روز اول ماه مه، روز فداکاری
. دارد ماه مه به کل طبقه کارگر وانسانھای برابری طلب مستقل از رنگ، نژاد،مليت و مذھب تعلق اول. است

رفع ستم، استثمار و استقرار  ر اين روز ياد جانباخته گان راه مبارز برایطبقه کارگر اگاه جھان نه تنھا د
خواسته ھای مشترک سياسی و صنفی خود را مطرح   بلکه ھمچنين در اين روز سوساليسم را گرامی ميدارند،

وش مردم تالش ميکند نه تنھا صدای اعتراض خود به وضع موجود را به گ  طبقه کارگر در این روز شجاعانه. ميکنند
طبقه  بلکه تالش ميکنند صدای اتحاد وھمبستگی خود را به ديگر ھم. برابری طلب جھان برساند آزادیخواه و

دست آوردھای تا کنونی  مھمتر از ھمه، طبقه کارگر تالش ميکنند ضمن حفظ. ايھايش در سراسر جھان برساند
است، قدمھای ماثر دیگری برای ایجاد یک دنيای  اش که با خون ھزاران کارگر مبارز و از جان گذشته بدست آمده

  .بردارد بھتر ،دنيای عاری از ستم واستثمار

ايران با تفکر و شيوه ھای مختلف تالش ميکنند رژيم جھل و جنايات  امروز مردم به جان آمده! رفقای کارگر
رو  ر ميان مردم روز به روزنفرت از رژيم و خواست سرنگونی حکومت جنایتکار اسالمی د.کنند اسالمی را سرنگون
خواھند از شر کل   بيش از گذشته با تمام و جود می مردم به جان آمده و معترض ايران.به افزايش است

 .استوار است نظامی که حياتش بر زندان،شکنجه، اعدام.جمھوری اسالمی خالص شوند
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سالمی نيستند که مردم را از زندگی جنايتکار فعلی وقبلی جمھوری ا اما مشکل اصلی ما کارگران تنھا حاکمان
بلکه دشمن و مشکل اصلی طبقه کارگر سيستمی است که کل سران . محروم کرده اند شايسته انسان امروز

را بر  ھا.. اسالمی ايران، جمھوری اسالمی افغانستان، جمھوری اسالمی عراق، پاکستان، ترکيه و جمھوری
ھمين دليل باید کليت اين  به. د انسانی موجود حاکم کرده اندسرنوشت ما کارگران و مردم معترض به نظم ض

،رنگ و تفکری، چه سبز و چه سياه،چه سفيد و آبی  نبايد اجازه داد مرتجعان با ھر پرچم! سيستم را بزير کشيد
شه کارگر باید ھمه جناحھای رژیم کثيف سرمایه داری را یک بار و برای ھمي طبقه.از نيروی ما سوء استفاده کنند

 .تاریخ بسپارد به زباله دان

در سرتاسرجھان نشاندھنده اين واقعيت است که برای بدست  تجربھای موفق جنبش کارگری! رفقای کارگر
منافع طبقاتی، برای رفع استثمار و نابرابری وبرای بزیر کشيدن نظامھای سرمایه  آوردن پيروزی، برای دفاع از

طبقاتی خود  زمانی که ما کارگران و زحمتکشان فاقد تشکل و آگاھیتا .ابتدا بايد متشکل و متحد شد داری
بر نظام سرمایه داری را نشانمان  باشيم، تازمانی که منتظر ھمسایه مبارز و دوستان خود باشيم که راه پيروزی

ان مبارزات ھر روزه شاھد شکوھمند ترين فداکاريھا و از ج حتی اگر در اين. دھند ،پيروزی ممکن نخواھد بود
پس باید با ایجاد تشکالت مستقل کارگری و با اتحاد . ھايمان باشيم گذشته گيھای خود وھم طبقه ای

 !راه نا ھموار مبارزه با نظام سرمایه را ھموار کنيم وھمبستگی طبقاتی

فراميخوانيم امسال ھم ھمانند سالھای قبل، ضمن شرکت وسيع در مراسمات  ما کارگران مبارزه کردستان را
صنفی و  اعالم ھمبستگی طبقاتی با کارگران در سرتاسر ايران و جھان يکبار ديگر بر مطالبات  ماه مه واول

سطح دستمزدھا برابر با تورم،  سياسی خود از جمله، آزادی بيان، اعتصاب، پرداخت بموقع دستمزدھا، باال بردن
ان، برسميت شناختن تشکل ھای مستقل بيکارسازی کارگر لغو قراردادھای موقت و سفيد امضاء، توقف اخراج و

  .کارگری،معلمان ،دانشجويان و لغو اعدام،سنگسار را پای فشارند کارکری، آزادی فعالين جنبش

 .خواھيم شد ما کارگران فقط با نيروی خود آزاد

 .کارگری زنده باد آزادی، برابری وحکومت

 .زنده باد سوساليسم

 روز جھانی کارگر)  ارديبھشت١١) (النگو روژی يازده ی(زنده باد اول ماه مه 

 قاسمی  حليمه

 فاطمه رحمت پناه

 محمود محمدی آخکند

 (شاطر حميد(حميد کریمی

 عثمان محمدی

  محمد محمدی

 شود جايگزين توتال و شل مي سپاه
 

 سردار سرتيپ پاسدار يدهللا جواني، رئيس اداراه سياسي:  اردیبھشت می نویسد 4خبرگزاری حکومتی ایلنا در 
امروز در سپاه اين : ھاي اقتصادي سپاه و انتقاد از اين موضوع گفت عليه فعاليت ھا سازي با اشاره به فضا سپاه، 
توانيم جايگزين  مي ايم كه به راحتي ھاي دانشي دست يافته ھا و توانمندي راداريم كه به چنان قابليت افتخار
بزرگ در عسلويه جايگزين توتال و شل  ھاي ري پروژهعنوان مثال با بدست گي ھاي بزرگ خارجي شويم به شركت
  .شويم مي
 

اينكه شرايط اقتضاي رويكرد سپاه را دارد به تھديدات نرم دشمن و اقدامات  رئيس اداره سياسي سپاه با تاكيد بر
  به بعد كه اصالحات در كشور شكل گرفت چنين76ما مشخصا از سال : خصوص اشاره كرد و گفت سپاه در اين

ھايي ھم كه  ھمجمه شود و كردي را در سپاه داريم كه بخشي از فرماندھي سردار صفوي را ھم شامل ميروي
  . به بعد بود77نسبت به سپاه صورت گرفت از سال 
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بلكه از  به عبارت ديگر از نظر سپاه تفاوتي ندارد كه تھديد سياسي باشد، اقتصادي يا فرھنگي، :وي ادامه داد

بتواند با آن مقابله كرده و از انقالب  ت كه توانمندي خود را در ھمان زمينه تھديد باال ببرد تانظر سپاه مھم اين اس
  و كشور دفاع كند

 اعتصاب غذای معلم زندانی عضو ھيئت مدیره کانون صنفی معلمان 
 

 رسول بداقي، معلم زندانی عضو ھيئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران، در روزھاي يازدھم و دوازدھم
به گزارش ھرانا، رسول بداقی، که از اوایل شھریور ماه سال گذشته . ارديبھشت ماه، اعتصاب غذا خواھد نمود

تاکنون در زندان اوین به سر می برد، در اعتراض به شرایط بد كيفي و كمي آموزش و پرورش، در روزھاي ياد 
اری، آقای بداقی در اعتراض به شرايط بد پيش تر در فروردین ماه سال ج. شده، دست به اعتصاب غذا خواھد زد

دوازدھم "شایان ذکر است که از .  زندان، بالتكليفي چند ماھه به مدت دو ھفته، دست به اعصاب غذا زد
یاد می شود و رسول بداقی، معلم در بندی " روز بزرگ داشت مقام معلم"در ایران به عنوان " اردیبھشت ماه

  .زندان، این روز را گرامی می دارداست که با اعتصاب غذای خود در 

 تجمع كارگران مجتمع گوشت فارس به تشنج كشيده شد 

در تجمع كارگران مجتمع گوشت فارس كه در مقابل اداره :  اردیبھشت نوشت5 در تاریخ آژانس ايران خبرسایت 
  . كار ادامه داشت اين تجمع در آستانه روز كارگر به تشنج كشيده شد

 بازھم كارگران مجتمع گوشت فارس مقابل 89.2.4روز شنبه , نگارآژانس ايران خبر از مرودشت بنا به گزارش خبر
,  سال سابقه كا ر 20 تا 15كارگر با 90اداره كار اين شھر تجمع كردند و به بسته شدن درب كارخانه و اخراج 

كارگران گفت مقصر ورشكستگى و اما اين اعتراض ھا در زمانيكه يكى از مامورين اداره كار به . اعتراض كردند 
به مشاجره ... و ديگر چه طلبى داريد و .....خود شما كارگران بوديد و , تعطيل شدن شركت مجتمع گوشت 

  . كشيده شد زيرا كارگران اين جمالت را اھانتى به خود ديده و نمكى برزخمھايشان بود
ھمچنين اداره بيمه اين شھر تجمع كردند ولى ھيچ  ارديبھشت ھم جمعى از كارگران در مقابل اداره كار و 4روز 

  .پاسخى به آنھا داده نشد 

 دور تازه ى تصفيه کارمندان وکارگران دولت 

نھادھاى حکومتى دور تازه اى از تصفيه کارمندان را شروع : اردیبھشت نوشت 5در تاریخ آژانس ايران خبر سایت 
  . کرده اند

ى ھماھنگ دور تازه اى از تصفيه نيروھاى سازمانى خود را از سر گرفته سازمان ھا ونھادھاى حکومتى در اقدام
جايگزينى نيروھاى تازه کار وبسيجى به جاى نيروھاى کارکشته وکاربلد سازمان ھا ونھادھا به عنوان شروع .اند

 پايتخت زيرا سازمان ھاى حکومتى با عنوان خلوت کردن.دور تازه اى از تصفيه ى کارمندان دولتى تلقى مى شود
  . اقدام به حذف برخى از پست ھاى سازمانى نھاد خود کرده اند

بنابرگزارش ھاى بدست .حذف اين پست ھا ھمراه با حکم در اختيار کارگزينى براى کارمندان با سابقه مى باشد
ر اين امده نھادھاى حکومتى تعدادى از پست ھاى سازمانى خود را به حالت تعليق در آورده اند وافراد شاغل د

  . پستھا را به کارگزينى سازمان معرفى کرده اند تا نسبت به تصميم در مورد آنھا اقدام نمايد
بيشتر اين افراد از کارمندان باسابقه وخوش نام نھادھاى خود مى باشند اما به دليل گرايش ھاى سياسى 

در واقع به نظر مى رسد .ردغيرھمسو دولت کودتا با بھانه ھاى مختلف سعى در تعديل اين گونه نيروھا دا
فرھنگى .جايگزينى اين افراد کاربلد با نيروھاى کم تجربه در راستاى فرھنگ به اصطالح جھادى احمدى نژاد است

که اقتصاد کشور را به ورطه ى نابودى برده است واکنون قصد دارد با ادمه اين روند ديوانساالرى ايران را نيز بين 
  .ببرد

  مي بادروز جھاني کارگر گرا

اول ماه مه، روز جھانی کارگر، روز رزم طبقه کارگر عليه سرمایه را ;عزيزان کارگر:محمود صالحى و برھان عبديپور
 ميليون 50ما این فرصت را غنيمت شمرده و با . به ھمه شما زنان و مردان کارگر در ایران و جھان تبریک ميگوئيم

ا در نتيجه بحران اخيری که سرمایه داران به وجود آوردند ابراز کارگر بيکار در جھان که کمی کمتر از نصف آنھ
 . ھمدردی ميکنيم

ما در این . اینھا فقط آن بخش از بيکاران دنيا ھستند که نامشان در ليست سازمان جھانی کار ثبت شده است
داران مبارزه کرده و در  رمایه کارگرانيکه در فرانسه، ایتاليا، آمریکا، انگلستان، کره و سایر کشورھا با س روز به ھمه

. مواردی آنھا را به زانو درآورده و حق و حقوق خود را گرفتند درود فرستاده و با آنھا اعالم ھمبستگی ميکنيم
داران تمام بار بحران کنونی را روی دوش ما انداخته و  شرایط دنيا طوری است که اگر مبارزه نکنيم سرمایه

وضعيت جھان به بھترین وجھی نشان ميدھد که بورژوازی و .  شدیدتر خواھند کردمصيبتھای تحميل شده به ما را
ی ما را به سوی بربریت ميبرند و فقط کارگران متشکل و  آنھا دارند کره.  دنيا را ندارند دولتھای آن صالحيت اداره
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جھانی خویش راه نجاتی متحدی که منافع طبقاتی خود را ميشناسند، ميتوانند با اتکا به تجارب و دستاوردھای 
  .ی دنيا بگذارند پيش پای مردم رنج کشيده

در روز جھانی کارگر، ما کارگران، باید بتوانيم با برگزاری مراسمھای خود سازمانده و راه پيمائيھای خيابانی 
 .دستاوردھای جھانی طبقه خود و خواستھای خویش را به حاکمان یادآوری کنيم و خواستار تحقق آنھا گردیم

  انسانھای شریف و مردم آزاده نيز این روز را فرصتی به حساب ميآورند تا از کارگران، این طبقه توليد کننده و ارائه
داران در اینجا ميکوشند از طریق اعمال زور و  اما سرمایه. کننده خدمات، این خالق ھمه نعمتھا ستایش کنند

 رژه بروند و مراسم خود  اگر کارگران بتوانند به عنوان یک طبقهآنھا فکر ميکنند . زندان از این کار جلوگيری کنند
باید به این اشخاص . سازمانده بگيرند سطح توقعشان باال ميرود و خواستار شرایط بھتر کار و زندگی خواھند شد

ن اعالم دارا کارگران در این روز به سرمایه. یادآوری کرد که ما کارگران ميدانيم کی ھستيم و جایگاھمان کجاست
ميکنند که آنھا مضر ھستند و از حاصل دسترنج ما زندگی ميکنند و به جای ترتيب دادن یک جامعه انسانی برای 

ما اعالم ميکنيم که حاصل زحمت ما کارگران و نيز وجود منابع طبيعی سرشار سبب . اند ما جھنم درست کرده
 303رگران ميپرسند که چرا حداقل دستمزد ما باید در چنين صورتی کا. شده تا ما کشوری ثروتمند داشته باشيم

چرا بيش از چھار ميليون انسان آماده به کار را از داشتن کار . ھزار تومان در ماه، یعنی سه بار زیر خط فقر، باشد
اید؟  محروم کرده و بيمه بيکاری مکفی به آنھا نميدھيد؟ شما برای باال بردن سطح زندگی این انسانھا چکار کرده

برای حل این مشکل چه .  ميليون کودک در خيابانھا آواره و بعضا بی خانمان باشند2آیا این ننگ نيست که 
. اید؟ چرا زنان و کودکان را مجبور ميکنيد در بازار سياه و با کمترین دستمزدھا و در بدترین شرایط کار کنند کرده

اید؟ برای ميليونھا  برای حل این مشکل چکار کرده. قرارداد موقت و سفيد امضا جای قراردادھای رسمی را گرفته
اید؟ البته ما کارگران ميدانيم که شما تا  جوان، که نور اميدی در انتھای تونل تاریک زندگی نمی بينند چه کرده
به ھمين جھت است که فعالين کارگری در . مجبور نشوید کاری به نفع کارگران و مردم زحمتکش انجام نميدھيد

تا تشکلھای خود ساخته و کارگری را درست کنند و از طریق اعمال قدرت متحد و طبقاتيمان حقوق حقه تالشند 
البته ممکنست شما ما را ھمچون منصور اسالو و علی نجاتی و بقيه فعالين کارگری، به . خود را به دست آوریم

  .را نميترساندخاطر دفاع از حقوق کارگران زندانی کنيد، اما اعمال سرکوبگرانه شما ما 

ما امسال در اول ماه مه و در مراسمھای خود سازمانده خواستھای خود را بيان کرده و خواھان تحقق آنھا 
ای آزاد، مرفه و  ما در این روز ھمبستگی خود را با کارگران جھان اعالم ميکنيم و خواستار جامعه. خواھيم شد
ھر کس در ایران زندگی ميکند . و آزادی اعتصاب خواھيم شدما خواھان آزادی بيان، تشکل، تجمع . برابرميشویم

ما . ما برای زنان دستمزد برابر با مردان خواستاریم. ای باشد تا شاغل ميشود باید دارای مسکن و درآمد اوليه
ان  کودکان و از جمله کودک خواھان توقف کار کودکان و تامين زندگی کامل برای آنان ، آموزش، تفریح و امنيت ھمه

ی بيکاری مکفی به آنان تا پيدا  ی کارگران بيکار و دادن بيمه ما خواھان تامين شغل برای ھمه. خيابان ھستيم
ما خواھان توقف قراردادھای موقت و سفيد امضا بوده و خواھان توقف ھرگونه اخراج موقت . کردن شغل ھستيم

واھيم خواست که در حداقل دستمزد تجدید نظر ما خ. به خاطر محروم کردن کارگران از حقوق قانونيشان ھستيم
ما خواھان تامين امکان کاریابی، . زندانيان سياسی، آزاد شوند و در آینده از ھرگونه تعقيبی مصون بمانند. شود

ما سال گذشته خواستھای . تفریح و تحصيل در محيطی امن تا سطح عالی برای زنان و مردان جوان ھستيم
ما امسال نيز بر . ایم ناگون از جمله مراسم تھران، سنندج، سقز و نقاط دیگر اعالم کردهخود را در مراسمھای گو

 خواستار متوقف کردن ھر گونه وام بالعوض به سرمایه داران و  خواستھای خود پای خواھيم فشرد و ما کارگران
ت موظف است که این پول را کارخانه داران جھت رفع بحرانی ھستيم که خود سرمایه داران به وجود آوردند و دول

  .به حساب صندوق بيمه بيکاری واریز و تمام کارگران بيکار از آن بھرمند شوند

به ھمه کارگران تبریک   کارگر یعنی روز رزم طبقه کارگر عليه سرمایه  بار دیگر اول ماه مه، روز جھانی طبقه
  .ميگویم

   سقز-محمد عبدی پور و محمود صالحی

  5/2/89تاریخ 

  فته از سایت کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگریبرگر

ترين  بزرگگفتگوی عليرضا ثقفی و سعيد ترابيان در گفتگو با دویچه دوله آلمان ؛ 
کابوس زندگی زحمتکشان در سال گذشته، ناامنی شغلی و تنگناھای مالی ناشی 

 از بيکاری بود 

ترين کابوس زندگی زحمتکشان در سال گذشته، ناامنی  بزرگ :اشت  اردیبھشت اعالم د5 در تاریخ صدای آلمان
. فعاالن کارگری نيز بارھا در معرض تھديدھای امنيتی قرار گرفتند. شغلی و تنگناھای مالی ناشی از بيکاری بود

  . شدند  واحد قربانی سرکوبی خشن تپه و شرکت دو سنديکای نيشکر ھفت
ھای  گذاري  مالی است، اما نرخ نازل رشد اقتصادی و رکود شديد در سرمايهرويای ھمه کارگران، اشتغال و امنيت
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داخلی و خارجي، صنعت و اقتصاد ايران را به قھقرا برده و به بيکاري، اخراج يا تعديل وضعيت زحمتکشان دامن 
 در سال، ١٣٨٨ درصدی درسال ١٣/٢دھد که نرخ بيکاری  مجله اقتصادی اکونوميست گزارش مي. زده است

  . جاری افزايش خواھد يافت
کند که برای  شناسد و دولت را موظف مي  قانون اساسي، حق کار برای شھروندان را به رسميت مي۴٣اصل 

ھای گذشته نه تنھا اين وظيفه را انجام نداده، بلکه با واگذاری  دولت در سال. ھمه افراد بالغ، شغل فراھم کند
به نقل از دبيرکل .  بخش خصوصي، به شمار لشکر بيکاران افزوده استشتابزده بسياری از واحدھای توليدی به

 ھزار کارگر ايرانی ٢٠٠خانه کارگر، در حال حاضر، دو ھزار واحد توليدی با بحران مالی روبرو ھستند و ساالنه 
  . دشون بيکار مي

  کاھش درآمد، افزايش ھزينه 
ماند،  اين دستمزد در طول سال ثابت مي. شود الم ميحداقل حقوق کارگران در ايران، فروردين ماه ھر سال اع

 درصدي، بين حقوق حقيقی ٣٠به اين قرار، با تورم . يابند ھا و نرخ تورم روزانه افزايش مي حال آنکه قيمت
  . ، تفاوتی جدی وجود داردزحمتکشان در آغاز و پايان سال

 بيشتر کارخانجات و واحدھای توليدی کشور گويد که وله مي عليرضا ثقفي، پژوھشگر مسائل کارگری به دويچه
 درصد ظرفيت خود ۴٠ الی ٣٠رويه و ضعف مديريت، تنھا با  در سال گذشته، به دليل کمبود مواد اوليه، واردات بي

نظر  به . کار کردند و کمبود درآمد و نبود سرمايه در اين واحدھا، به پاکسازی و تعديل نيروی کار در آنھا انجاميد
 قانونی بر مناسبات کارفرما و کارگر را  ھای دولتی به بخش خصوصي، نظارت ي، واگذاری کارخانهآقای ثقف

گويد  وی مي. محدودتر از پيش کرد و بر قراردادھای ظالمانه، شرايط کار ابتدايی و احجاف به دستمزدبگيران افزود
برای حفظ کار، تن به ھر قرارداد يا ھاست که  کنند و مدت  درصد کارگران ايرانی زير خط فقر زندگی مي۶٠که 

  . ددھن دستمزدی مي
  پيشروی کارفرما عليه کارگر 

گويد که صاحبان بسياری واحدھای صنعتي، فرآيند توليد را تعطيل کرده و به فروش زمين و  عليرضا ثقفی مي
ھای خود،  اد تعادل در ھزينهکند که برای ايج ھايی اشاره مي او به کارخانه. اند معامله سکه، دالر و طال روی آورده

. کنند  کارگر ديگر با حقوقی به مراتب کمتر جذب مي٢٠٠کنند و   کارگر موقت را اخراج مي٢٠٠بار،  ھر سه ماه يک
برد که به کار با حقوق يک سوم تا يک چھارم مبلغ معمول تن  آقای ثقفی از کارگران شھرستانی و زنانی نام مي

کند که برای  ھای کاريابی ياد مي ی شرکت گونه وی از رشد قارچ. ی به خانه ببرنددھند تا نان بخور و نمير مي
عنوان کارمزد و پورسانتاژ برای خود  کنند و يک ماه دستمزد را به بيکاران، قراردادھای سه ماھه جور مي

  . نامد يمی کارفرما از لشکر بيکاران  ءاستفاده      عليرضا ثقفي، سال گذشته را سال سو. دارند برمي
  افزايش سوانح حين کار 

ھای خود، از  جويی در ھزينه ايمنی محيط کار، از حقوق مسلم کارگران است، اما اکثر کارفرمايان برای صرفه
ترين  نبود ھرگونه نظارت قانوني، موجب شده که بسياری زحمتکشان از بديھي. زنند تامين اين حق سر باز مي

نان کنند و آمار سقوط آ عموم کارگران ساختمانی بدون کاله محافظ، کار مي. نداستانداردھای ايمنی محروم بمان
  . ھا بسيار باالست از داربست

برخی . گيرد کنترل خاصی روی حفظ ايمنی کارگران شاغل در واحدھای نساجي، دارويی شيميايی صورت نمي
ھای تنفسی و   سموم، به بيماريتپه به دليل تماس مستقيم با کارگران شاغل در بخش دفع آفات نيشکر ھفت

ھای معمول کارفرمايان، آمار سوانح در ميان  جويي افت شديد استانداردھای ايمنی و صرفه. اند ريوی دچار شده
شوند، ھيچ بيمه و  صورت موقت استخدام مي که بيشتر کارگران به  دليل اين به. زحمتکشان را باال برده است

  . کنند  ديدن دريافت نمي                    حمايتی در صورت صدمه
  سرکوب نھادھا و فعاالن کارگری 

داشت روز کارگر در  مراسم گرامي. ھای گذشته بيشتر بود ، از سال٨٨تھديد و سرکوب فعاالن کارگری در سال 
پنج تن از اعضای سنديکای نيشکر .  نفر منجر شد١٢٠پارک الله تھران به ضرب و شتم و دستگيری دستکم 

ھايی نيز عليه اعضای سنديکای شرکت واحد گشوده شد و  پرونده. تپه دستگير و محکوم به زندان شدند ھفت
  بسياری ديگر، احضاريه و 

  . اخطار دريافت کردند
سعيد ترابيان، عضو ھيات مديره سنديکای شرکت واحد، تالش مقامات امنيتی برای منزوی کردن و پراکنده 

وی عقيده دارد که يکی از داليل عمده اخراج رو به رشد . کند ابقه توصيف ميس ساختن فعاالن کارگری را بي
  . ايندگان واقعی کارگری بوده استھای گذشته، نبود نھادھا و نم کارگران در ماه

سعيد ترابيان اعضای اين . ھا و واحدھای صنعتی ھستند شوراھای اسالمی کار، تنھا تشکل بازمانده در کارخانه
شده، قراردادھای ثابت و  دليل حقوق فردی تضمين گويد که آنھا به نامد و مي مي" رگران يقه سفيدکا"شوراھا را 

وی فراگيرشدن قراردادھای سفيد امضا و . وابستگی به کارفرما، درکی از دردھای توده واقعی کارگری ندارند
 تبريز و تھران را نشان ديگری از ھای چند صد نفری در اراک، اھواز، اعتنايی شوراھای اسالمی کار به اخراج بي

  . داند گونه نمايندگان مي دن اينانتخابی نبو
  مھيندخت مصباح 

  بابک بھمنش: تحريريه

اگر نظر خودتان را به ايميل .اين مطلب بر اساس نوشته اي از سال قبل تھيه شده 
  نويسنده ارسال كنيد باعث خرسندي خواھد شد
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  89 جنبش كارگري ايران به مناسبت اول ماه مه روز جھاني كارگر سال پيش نويس قطعنامه تشكل ھاي مستقل

اول ماه مه ، مصادف با یازده اردیبھشت ، روز جھانی کارگر و روز اتحاد و ھمبستگی بين المللی کارگران ، برای 
ھای نظام بيان خواست ھا و مطالبات این طبقه ، جھت بھبود وضعيت زندگی آنان ، رھایی از مشقات و نابرابری 

  . سرمایه داری و برپایی دنيایی عاری از ستم و استثمار طبقاتی است 

 و   روز جھانی کارگر ، در اول ماه مه ، این است که کارگران در سرتاسر جھان ، فارغ از نژاد ، مليت ، زبان پيام
يروی کار خود به آنان با فروش ن:مذھب ، یک طبقه ی واحد جھانی ھستند زیرا ھمگی در یک چيز مشترکند 

 در توليد ھمۀ ثروت ھای مادی   نقش تعيين کننده اي صاحبان سرمایه در قبال دریافت مزد امرار معاش ميکنند و
  .و معنوی جامعه دارند 

کارگران به عنوان اکثریت افراد جامعه ، اگر متحد باشند و به تشکل ھای مستقل و متکی به نيرو و ارادۀ خویش 
 را با دانش و آگاھی طبقاتی ھمراه سازند ، این قابليت و توانایی را دارند که عالوه بر بھبود اتکا کنند ، و آن

شرایط کار و معيشت خویش ، در محو نظام طبقاتی ، نقش پيشرو و به سزایی بازی کنند و ایجاد جامعه ای آزاد 
  . ، برابر و انسانی را مد نظر قرار دھند 

 را در شرایطی برگزار می کنند که نظام سرمایه داری ، برخالف تبليغات قلم  ه مهامسال ، کارگران مراسم اول ما
به دستان و توجيه گران این نظام ھمچنان در بحرانی عميق و ھمه جانبه دست و پا می زند و برای خالصی خود 

  . از این بحران ، به ھر دستاویزی چنگ می اندازد 

 تا در جھت تأمين سود ھای ھنگفت و  سطح داخلي تالش می کندسرمایه داری البته در سطح جھانی و در 
 بار این نابسامانی ، فشار و بحران را بردوش کارگران بيندازد و فقر و بی حقوقی  نجومی خویش ، حتی االمکان

  .بی حد و حصری را به این طبقۀ مولد جامعه تحميل نماید 

 بر دوش كارگران و عموم مردم ، در طرح  ختن بار اين بحراندر ايران سرمايه داري براي مھار بحران خود و اندا
 اقدام به حذف سوبسيد ھا از کاال ھای اساسی و مورد نياز توده ھای  "ھدفمند کردن یارانه ھا " موسوم به 

اين طرح ضد مردمی تعرض افسارگسيخته به سفرۀ خالی کارگران و توده ھای تحت ستم .مردم ، كرده است
الوه بر سایر مصائب و بالیای اھدایی سرمایه ، ابعاد ظلم، بي حقوقي و فشار را بيش از پيش  ع مردم است و

كارگران و عموم مردم قطعا در مقابل اجراي اين طرح خانمان . می بخشد و بر عمق و دامنۀ آن می افزاید  شدت
  .برانداز سكوت نخواھند كرد

اگرچه .ي نظام سرمايه داري ،اعتراضات اخير مردم ايران استاز ديگر نتيجه ھا ي ستمگري ،بي حقوقي و نا برابر
مطالبات مطرح شده در اين اعتراضات ھمگي مطالبات اساسي و راستين كارگران و عموم مردم نبود ،اما مردم 

كارگران مي .بخش ھايي از مطالبات عمومي از جمله رگه ھايي از خواسته ھاي دموكراتيك خود را مطرح نمودند
 بايد با طرح مطالبات و خواسته ھاي طبقاتي خود به شكلي مستقل و متشكل جھت اعتراضات و حركت توانند و

  . ھا را تعميق بخشند و جنبه اي طبقاتي به آن دھند

،حذف سوبسيد ھا ، اخراج و بيکار سازی )  تومان 303000( به عنوان نمونه، دستمزدھای به مراتب زیر خط فقر 
داخت به موقع دستمزد ميليون ھا کارگر ، تحميل قراردادھای موقت و سفيد امضاء و گستردۀ کارگران، عدم پر

حاکم کردن شرکت ھای پيمان کاری و رواج فرم قراردادھای برده وار جدید ، بازداشت و زندانی کردن کارگران و 
. . . ای اجتماعی و مردم به جان آمده و اجرای احکام قرون وسطایی شالق عليه کارگران و فعاالن دیگر جنبش ھ

صرفاً نمونه ھایی از این بی حقوقی و فشار را به نمایش می گذارند و نشان از تعرض سرمایه ، حتی به سفرۀ 
  . خالی کارگران دارند 

ما كارگران در مقابل اين وضعيت بغايت ضد انساني و گسترش عمق و دامنه آن سكوت نخواھيم كرد و اجازه 
ما توليد كنندگان اصلي ثروت و نعمت در . حق حيات و ھستي ما را به تباھي بكشانند نخواھيم داد بيش از اين 

داشتن يك زندگي انساني و مطابق با باالترين استانداردھاي حيات بشر امروزحق مسلم .جامعه ھستيم 
رما و با ماست و ما براي تحقق آن تمامي موانع پيش روي خود را با برپايي تشكل ھاي مستقل از دولت و كارف

  . اتكا به قدرت ھمبستگي مان از سر راه خويش بر خواھيم داشت 

در این راستا ما تشكل ھاي امضا كننده زير ، ضمن محکوم کردن ھر گونه تھاجم به مراسم ھای اول ماه مه از 
رچه و  ، به طو ر یکپا88جمله مراسم ھای سال گذشته ،و تاکيد بر خواسته ھا ی قطعنامه ی کارگران در سال 

 طلب می کنيم و خواھان تحقق فوری آن 89متحد ، مطالبات زیر را به عنوان حداقل خواست ھای خود در سال 
    :ھستيم 

، چيزی جز فالکت و خانه خرابی بيشتر برای " ھدفمند کردن یارانه ھا "  ــ حذف يارانه ھا يا طرح موسوم به 1
  .ما خواھان حذف اين طرح ضد كارگري و ضد مردمي ھستيم  .کارگران و تودۀ محروم مردم به ارمغان نمی آورد
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 ھزار تومان در ماه است ،حداقل دستمزد 900 ــ در حالي كه خط فقر اعالم شده توسط نھاد ھاي رسمي 2
تحميل مرگ تدريجي برميليون ھا خانواده كارگري )  تومان 303000( اعالم شده از سوي شوراي عالي كار

ه جانبه گرايي و تعيين دستمزد توسط شوراي عالي كار ،خواھان افزايش فوري ما ضمن رد روش س.است
دستمزد ھا بر اساس حداقل ھاي يك زندگي شرافتمندانه و انساني و با اعالم نظر كارگران از طريق نمايندگان 

   واقعي و منتخب انان در تشكل ھاي مستقل كارگري ھستيم

تامين امنيت شغلی و لغو قراردادھاي   سال و 18اي تمامي افراد باالي  ــ ما خواھان تامين كار توسط دولت بر3
  .موقت و سفيد امضاء ھستيم 

تجمع و راھپيمایی ، حق آزادي بيان و   ــ برپايي تشكل ھاي مستقل كارگري و حق اعتراض و اعتصاب ، حق 4
 به عنوان حقوق خدشه ناپذير اين خواسته ھا بايد بدون قيد و شرط. نشر، جزء حقوق مسلم ما کارگران است 

    . اجتماعي كارگران به رسميت شناخته شوند

 ــ دستمزدھاي معوقه كارگران و خسارت ھاي ناشي از ان بايد فوراً و بي ھيچ عذر و بھانه اي پرداخت شوند و 5
  . گيرد به مثابه جرم قابل تعقيب تلقی گردیده و مورد پيگرد قضائي قرار  بايست  عدم پرداخت آن ھا می

 ــ اخراج و بيكار سازي كارگران به ھر بھانه اي بايد متوقف گردد و تمامي كساني كه اخراج يا بيكار شده اند و يا 6
به سن اشتغال رسيده و آماده به كار ھستند بايد تا زمان اشتغال به كار از بيمه بيكاري مکفی و متناسب با يك 

  زندگي انساني برخوردار شوند

واھان برابري کامل حقوق زنان و مردان در تمامي شئونات زندگي اجتماعي و اقتصادي و محو كليه  ــ ما خ7. 
  . قوانين تبعيض آميز عليه آنان می باشيم

ما خواھان برخورداري تمامي بازنشستگان از يك زندگي مرفه و بدون دغدغه اقتصادي ھستيم و ھرگونه   ــ8
  . ا قوياً محكوم مي كنيمتبعيض در پرداخت مستمري بازنشستگان ر

 ــ ما ضمن اعالم حمايت قاطعانه از مطالبات معلمان ، پرستاران و ساير اقشار کارگری و زحمتكش جامعه ، 9 
  .خود را متحد آنھا مي دانيم و خواھان تحقق فوري مطالبات آنان می باشيم 

امين اجتماعي محروم ھستند ، ما از از آنجا كه كارگران فصلي و ساختمان به طور كامل از قوانين ت  ــ10 
  .اعتراضات اين بخش از طبقه كارگر براي رسيدن به حقوق انساني آنھا دفاع مي كنيم 

به عالوه .  ــ كارگرا ن بايد در محل كار خود از استاندارد ھاي مربوط به ايمني و بھداشت كار برخوردار باشند 11
ط به مشاغل سخت و زيان آور بايد بدون قيد و شرط و ھر گونه عذر تمامي قوانين و استاندارد ھای جھانی مربو 

  و بھانه ای به مرحلۀ اجرا گذاشته شود 

ما خواھان تامين موارد حداقلی رفاه اجتماعی از جمله خدمات بيمه ھای اجتماعی برای عموم ، آموزش - 12
 از جمله حمل و نقل عمومی رایگان در تمامی سطوح ، بھداشت و درمان رایگان و خدمات عمومی رایگان

  .ميباشيم

تمامي كودكان بايد .  ــ نظام سرمايه داري به حھت سودآوری و استثمار بيش تر،عامل كار كودكان است 13
ژادي و مذھبي از امكانات   جداي از موقعيت اقتصادي و اجتماعي والدين ، نوع جنسيت و وابستگي ھاي ملي و ن

  .اني برخوردار شوند آموزشي ، رفاھي و بھداشتي يكس

 احكام صادره و توقف پيگرد ھاي قضايي و  و لغو  ــ ما خواھان آزادي كليه كارگران و فعاالن کارگری زنداني 14
  .امنيتي عليه کارگران و فعاالن کارگری ھستيم 

ش  ــ ما بدينوسيله پشتيباني خود را از تمامي جنبش ھاي آزادي خواھانه و برابري طلب ھمچون جنب15
 اعالم مي داريم و دستگيري ، محاكمه و به زندان افكندن  و حق تشكل يابي آنان دانشجويي و جنبش زنان 

   فعالين اين جنبش ھا را قوياً محكوم مي كنيم

 سركوب اعتراضات مردمي و اعالم ھمدردي با خانواده ھايي كه افرادي از آنان تحت   ما ضمن محكوم كردن- 16
 و آزادي بيان را  ه، حبس ،كشتار و يا اعدام قرار گرفته اند ،ھر گونه اعتراض ، ابراز عقيده تھديد ،شكنج تعقيب

حق مسلم و خدشه نا پذير مردم مي دانيم و خواستار آزادي كليه ي زندانيان سياسی و توقف پيگرد ھاي 
  .قضايي عليه آنان ھستيم
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ل بي حقوقي مضاعف بر كارگران مھاجر افغاني و  ــ ما بخشي از طبقه كارگر جھاني ھستيم و اخراج و تحمي17
   .ساير مليت ھا را به ھر بھانه اي محكوم مي كنيم

 ــ ما ضمن قدرداني از تمامي حمايت ھاي بين المللي از مبارزات كارگران در ايران و حمايت قاطعانه از 18
م و بيش از ھر زمان ديگري بر اعتراضات و خواسته ھاي كارگران در سراسر جھان خود را متحد آنان مي داني

  . . ھمبستگي بين المللي طبقه كارگر براي رھايي از مشقات نظام سرمايه داري تاكيد مي كنيم

 ــ اول ماه مه بايد تعطيل رسمي اعالم و در تقويم رسمي كشور گنجانده شود و ھر گونه ممنوعيت و 19
   . محدوديت برگزاري مراسم اين روز ملغي گردد

   زنده باد اول ماه مه- ھمبستگي و اتحاد بين المللي طبقه كارگر زنده باد

  88اسامى کارگران جانباخته حوادث پس ازانتخابات درسال 

اسامى شھداى راه آزادى است كه درحوادث ,اسامى زير : اردیبھشت نوشت 5 در تاریخ آژانس ايران خبرسایت 
اران مزار آنھا در بھشت زھرا يادشان را در آستانه روز كارگر با گلب,  به شھادت رسيدند 88پس ازانتخابات درسال 

  . گرامى بداريم 
  محمود رئيسى نجفى كارگر . 1
  كارگر لوله كش و تاسيسات لوازم برقى , ساله 19,بھمن جنابى خوش . 2
  كارگر كه با ضربات باطوم به شھادت رسيد ,  ساله 22, فرزند على , احمد نجاتى . 3
  كا رگر , اھل درود لرستان , حمتى سجاد قائد ر. 4
  كارگر , اھل اصفھان , حسين اختر زند . 5
  . كه براى كا ر به تھران رفته بود , اھل ايالم , فرزند جعفر ,  ساله 19فرزاد جشنى . 6
  بر اثر اصابت گلوله به سر ش به شھادت رسيد , برق كار , ابوالفضل عبدللھى . 7
  ر اثر شليك گوله جانيان به شھادت رسيد د,  ساله 28, سعيد عباسى . 8
  كارگر فرش فروش در فلكه صادقيه با اصابت گلوله به شكمش به شھادت رسيد ,  ساله 17, ميثم عبادى . 9

   ساله در اثر ضربات باتون بر سرش به شھادت رسيد48, كارگر بازارى , عباس ديسناد . 10

 سرنوشت دردناك كارگران اخراج شده 

يكى از كارگران اخراج شده از شركت كاشى البرز به : اردیبھشت نوشت 5 در تاریخ  ايران خبرآژانسسایت 
ما . براى امرار معاش يوميه ناچاريم به ھر كارى كه پيش بيايد تن بدھيم “: خبرنگار آژانس ايران خبر گفت 

در شركت ھا و , سنه اند زن و بچه ھايمان گر. كارگران اخراج شده سرنوشت مشترك و البته دردناكى داريم 
از ھمه شركتھا .كارخانجات مختلف حتى با برگه ھاى سفيد امضا حاضريم كار كنيم ولى بازھم كار پيدا نميشود 

بعنوان مثال من خودم . و كارخانه ھا ھر روز كارگران اخراج ميشوند و به اين زخم ما نمك بيشتر پاشيده ميشود 
 ساعت كا ر رسمى و دوساعت اضافه 12روزانه در ازاى , ھمسر و دو بچه دارم. االن در يك پمپ بنزين كار ميكنم

, اگر ھر حرفى سر ھمين حقوق داشته باشم .  ھزارتومان دريافت ميكنم 130تنھا ماھى ,  ساعت كار 14يعنى 
  !!!!! ھمانروز خواھند گفت خوش آمدى 

  نشسته اند ميدانند كه درد و فقر يعنى چى ؟ معلوم نيست كه آن مقاماتى كه دم از اسالم ميزنند و آن باال 

 نقاش فيلتر شد وبالگ ھيات بازگشايی سنديكای كارگران

 دوستان و رفقای گرامی

 درودھای فراوان با

اين موضوع  .اطالع می رساند وبسايت ھيات بازگشايي سنديكاي كارگران نقاش ساختمان فيلتر شده است به
تاكنون جز اخبار مربوط به فعاليت  لي اتفاق مي افتد كه وبسايت نقاشاندر استانه روز جھانی كارگر، در حا

كارگري اقدام ديگري به انجام نرسانيده و اينكه اينچنين مورد  قانوني كارگران برای ايجاد تشكلھا وسنديكاھاي
نشان آشكاري از بغض تاريخي طبقه ای است كه كمترين فعاليت كارگری در  خشم و غضب واقع شده خود

 .را بر نمي تابد جھت منافع خود

كنيم كه ھمچنان بر خواسته ھای قانونی خود در ايجاد سنديكاھای  ما ضمن محكوم كردن اين اقدام اعالم می
  راديبھشت روز جھانی كارگر را فرصت مناسبی برای11تامين اجتماعی پافشاری كرده و  كارگری و برخورداری از

 .فرياد مطالباتمان می دانيم
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  :ثانوی آدرس زير جايگزين وبسايت قبلی خواھد بود ين به اطالع می رسانيم كه تا اطالعھمچن

/com.blogfa.1syndicanaghash://http  

 گزارشى از افزايش سرسام آور قيمت ھا 

ھنوز يارانه ھا حذف نشده اما سودجويان مطابق معمول از :نوشت ت ھش اردیب5 در تاریخ آژانس ايران خبرسایت 
نرخ سيب . خواب ارگانھاى نظارتى دولت کودتا به نفع خود استفاده مى کنند و قيمتھا بازھم افزايش مى يابد

 تومان در روز جمعه و قيمت 900 تومان در آخرين روزھاى ھفته گذشته به 450زمينى و پياز از حداکثر کيلويى 
 تومان در روز جمعه 1050 تومان در روز پنجشنبه و متعاقب عدم خريد مردم به 1450 تومان به 350وجه فرنگى از گ

نمى توان گفت که .  تومان در بازارھاى ميوه و تره بار افزايش يافت350 تومان به 250و قيمت شير يارانه اى از 
سد به دليل وحشتى که از واکنش مردم نسبت به دولت از اين افزايش قيمت ھا بيخبر است اما به نظر مى ر

آزاد شدن قيمتھا دارد، اقدام به اجراى تورم غيررسمى و بدون اعالم قبلى دارد تا در زمان اعالم رسمى آزاد 
  .شدن قيمتھا مردم شاھد افزايش قيمت جزيى نسبت به آخرين قيمت ھا پيش از اين کار باشند

 گی دستگيری شانزده عضو یک انجمن فرھن
 

 سه تن از اعضای یک انجمن فرھنگی با نام ھای دکتر ابراھيم :  اردیبھشت می نویسد 5سایت روشنگری در 
 ماه از زمان بازداشتشان، در شرایط مبھمی در 4بابایی، مھدی کوھکن و محسن صادقی نور، پس از گذشت 

 دی ماه سال گذشته 6تراضات مردمی بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، در پی اع.زندان اوین نگھداری می شوند
در تھران توسط مأموران وزارت " فرزندان ایران بزرگ" تن از اعضای یک انجمن فرھنگی موسوم به 16، )عاشورا(

 زندان اوین منتقل شدند و بازجویان ضمن برخورد نامناسب به ضرب و شتم 209اطالعات بازداشت و به بند 
  . ایشان پرداختند

 این انجمن پس از گذشت چند روز و با اخذ تعھد کتبی مبنی بر خودداری از ادامه ی فعاليت  تن از اعضای13
ھای فرھنگی پاسداری از ميراث فرھنگی و برگزاری جشن ھای باستانی ایران زمين، آزاد شدند اما از آزادی 

  .دکتر ابراھيم بابایی، مھدی کوھکن و محسن صادقی نور ممانعت به عمل آمد
منيتی ضمن فشار بر خانواده ھا مبنی بر عدم رسانه ای کردن این موضوع؛ بدون تفھيم اتھام نيروھای ا

مشخصی، این سه تن را مجبور به اخذ اعترافات دروغين کرده و خبر از فرستادن پرونده ی ایشان به دادگاه در 
  .آینده ای نزدیک داده اند

 به 89 را در سلول ھای انفرادی گذراندند، پيش از نوروز گفتنی است این سه تن که دو ماه از زمان بازداشت خود
 47شایان ذکر است که آقای بابایی جانباز . منتقل شدند و ھم اینک نيز در این بند نگھداری می شوند350بند 

وی ھم اینک از بيماری قلبی و سياتيک به شدت رنج می برد و آقایان کوھکن . درصد جنگ ایران وعراق است
  . نيز به علت ضرب وشتم ھای متعدد در زندان، دچار بيماری ھای جسمی و روحی شده اندوصادقی نور

 موسوی و دارو دسته اش به دنبال طبقه کارگر 
  

برنامه ھای روز کارگر جنبش سبزدر تھران، راس :  اردیبھشت آمده است 5گزارش اخبار واصله به جــــرس در 
ممانعت و درگيریِ  در صورت: "شروع خواھد شد و تاکيد می گردد) دیخيابان آزا(از مقابل وزارت کار  ١۶ ساعت

این منبع خبری ." حرکت خواھيم کرد ) فاطمی خيابان(ماموران و عدم امکان ادامه تجمع، به سمت وزارت کشور 
ر، جنبش، از تمام شھروندان دعوت کرده اند تا در تمامی نقاطِ کشو ھمچنين خاطرنشان کرد این گروه از حاميان

 این فراخوان. ظھر حضور یافته و با حضورِ سبز خود، از کارگران جامعه خود دفاع کنند  بعد از۴راس ساعت 
استقالل آزادی عدالت  آزادی عدالت این است شعار ملت؛: شعارھای پيشنھادیِ روز کارگر را چنين اعالم کرده

در شھرستانھا مقابلِ خانه کارگر : است اجتماعی؛ ھيھات من الذله ویا حسين مير حسين و خاطرنشان نموده
انتظامی و عدم امکان برگزاری مراسم، به سمت استانداریھا در  تجمع خواھيم کرد و در صورت درگيری نيروی

  .نمود مراکز استان حرکت خواھيم

 سه فعال صنفی معلمان در آستانه روز معلم بازداشت شدند 

ره اطالعات فر از معلمان و فعاالن صنفی معلمان توسط اداسه ن:  اردیبھشت نوشت5 در تاریخ کلمهسایت 
  . ھمدان بازداشت شدند

به گزارش کلمه، براساس گزارش ھای دريافتي، اطالعات ھمدان از آقايان علی نجفی و محمد خانی و سعيد 
ه اداره  صبح روز شنبه ب٨جھان آرا طی تماس ھای تلفنی به صورت جداگانه خواسته شده بود که خود را ساعت 

  . عات معرفی نمايند اطال
اين افراد با حضور در اداره اطالعات ھمدان با بازجويی ھای طوالنی مواجه شدند و در نھايت به بازداشتگاه ھای 

  .انفرادی اداره اطالعات منتقل شدند و تا زمان مخابره اين خبر از وضعيت آنھا اطالعی در دست نيست 
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 ل طبقه کارگر موسوی و دارو دسته اش به دنبا
  

برنامه ھای روز کارگر جنبش سبزدر تھران، :  آمده است 89 اردیبھشت 5گزارش اخبار واصله به جــــرس در تاریخ 
ممانعت و  در صورت: "شروع خواھد شد و تاکيد می گردد) خيابان آزادی(از مقابل وزارت کار  ١۶ راس ساعت

این ." حرکت خواھيم کرد ) فاطمی خيابان(مت وزارت کشور درگيریِ ماموران و عدم امکان ادامه تجمع، به س
جنبش، از تمام شھروندان دعوت کرده اند تا در تمامی  منبع خبری ھمچنين خاطرنشان کرد این گروه از حاميان

این . ظھر حضور یافته و با حضوِر سبز خود، از کارگران جامعه خود دفاع کنند  بعد از۴نقاطِ کشور، راس ساعت 
استقالل آزادی  آزادی عدالت این است شعار ملت؛: شعارھای پيشنھادیِ روز کارگر را چنين اعالم کرده انفراخو

در شھرستانھا مقابلِ خانه : است عدالت اجتماعی؛ ھيھات من الذله ویا حسين مير حسين و خاطرنشان نموده
رگزاری مراسم، به سمت استانداریھا انتظامی و عدم امکان ب کارگر تجمع خواھيم کرد و در صورت درگيری نيروی

  .نمود در مراکز استان حرکت خواھيم

  مرگ یک کارگر در محل کار

 صبح یکی از کارگران سد ژاوه واقع در 4 در ساعت 5/2/1389بر اساس گزارش رسيده، روز یکشنبه مورخ 
ر بوده به داخل آب روستای دوالب شھرسنندج، بنام محمود رحمتی اھل شھر پاوه که شيفت شب مشغول به کا

  .الزم به ذکر است که تاکنون جنازه نامبرده پيدا نشده است.رودخانه سقوط کرده و جان باخت

کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکلھای کارگری ضمن ابرازھمدردی، این حادثه را به خانواده نامبرده و 
   کارگران ھم دردش تسليت می گوید

   ایجاد تشکل ھای کارگریکميته ھماھنگی برای کمک به

  اعتصاب غذا در شرکت نفت 

کليه کارمندان نفت و شعبات آن در تھران :  آمده است 89 اردیبھشت 6 بی باک در تاریخ به نوشته وبالگ دليران
در اعتراض به پولی شدن غذای عمومی اداره، بطور یک پارچه از رفتن به غذا خوری خوددراریکرده و ھرکس با 

  .  یا نانی که بھمراه آورده در محل کار خودغذا می خورند ولی به غذا خوری نم یروند لقمه غذا یی

 اردیبھشت ، رژیم بطور یک پارچه و یک باره و ناگھانی، مدیر عامل نفت و 5قابل ذکر است که از روز یکشنبه 
  . مدیر عامل پاالیش را عوض کرد و مدیر عامل پتروشيمی ھم قبال تعویض شده بود

 . در واحدھای صنفی ممنوع است) اتاق برنزه(ه خدمات سوالريوم ارائ

مقدم، معاون نظارت بر اماکن  سرھنگ پاسدار مھدی فشمي:   اردیبھشت نوشت 6سایت خودنويس در تاریخ 
فعاليت اين گونه مراکز، براساس «: عمومی و امنيت فرماندھی انتظامی تھران بزرگ، امروز يکشنبه گفت

ھا اخير تعداد زيادی از شھروندان مشتری اين مراکز شده بودند  در سال. »ھداشت ممنوع استبخشنامه وزارت ب
  . ھای بھداشتی و غير بھداشتی شده باشد و شايد اين افزايش موجب بروز نگراني

در واحدھای صنفی ممنوع ) اتاق برنزه(به گزارش ايرنا، پليس تھران بزرگ اعالم کرد که ارائه خدمات سوالريوم 
  . است

مقدم گفته است که پليس نظارت بر اماکن عمومی بر اساس قوانين، با دايرکنندگان چنين مراکزی  فشمي
  . برخورد خواھد کرد

گونه خدمات از سوی وزارت بھداشت، نيروی انتظامی  بودن اين» ممنوع«به گفته اين مقام پليس، با توجه به 
  . کند مجوز فعاليت اين مراکز را صادر نمي

توانند موضوع را به مسئوالن وزارت  مردم در صورت مشاھده فعاليت چنين مراکزي، مي«: مقدم گفت فشم
  » .بھداشت اطالع دھند

ھای اخير ميزان رجوع  ھای نظام در برابر انواع ديگر برنزه شدن چيست؟ در سال ھنوز معلوم نيست که نظر مقام
  .ھايی نيز شده بود و البته باعث ايجاد حساسيتھا و آقايان به اين مراکز افزايش يافته بود  خانم

اطالعيه سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه، سنديکای 
 کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه و چند تشکيالت کارگری ديگر بمناسبت اول ماه مه 

  را گرامی ميداريم روز جھانی ھمدردی با کارگران آسيب ديده در محيط کار )  ارديبھشت8( آوريل 28
  
امسال نيز سازمانھای .  آوريل برابر با ھشتم ارديبھشت ماه روز جھانی ھمدردی با کارگران آسيب ديده است28



 59

کارگری ھمانند ديگر سالھا در بيش از صد کشور در سراسر جھان با برپايی مراسم ھای ھمدردی با کارگران 
تر شدن قوانين ايمنی کار و مجازات صاحب کارانی خواھند کشته شده و آسيب ديده در محيط کار، خواھان بھ

  . شد که مسبب مرگ و يا نقص عضو کارگران در محيط کار شده اند
داشت و ھمدردی با  کارگران در اين روز در سراسر دنيا به ياد ھمکاران قربانی خود، کارزار ھمبستگی و گرامي

ھای آموزشی و اعتراضی گوناگونی را عليه  داخت و برنامهھای کارگران قربانی را به راه خواھند ان خانواده
  . شود سازمان خواھند داد ھا کارگر در سال مي ھا و قوانينی که باعث قربانی شدن ميليون سياست

کارگران ايران در شرايطی اين روز را گرامی ميدارند که وضعيت ايمنی در محيط ھای کار در بدترين شرايط در طی 
راننده ای که در پشت فرمان اتوبوس در ھوای بسيار آلوده کار ميکند، کارگران معادن، . قرار داردچند دھه گذشته 

پااليشگاه، پتروشيمي، ماشين سازي، معلمی که تدريس ميکند تا کارگر کشاورزی و ھمه و ھمه از اين قاعده 
آور قربانی حوادث شغلی  سخت و زيانمتثنی نيستند و زنان و کودکان کارگر جدا از اين که به دليل انجام کارھای 

  . گردند شوند، ھمچنين قربانی آزار و اذيت جنسی برخی کارفرمايان و ھمکاران مرد خود نيز مي مي
وجود ميليونھا کارگر بيکار، تحميل قرار دادھای موقت بر کارگران، نبود امنيت شغلی و بختک اخراج سازی و 

خانجات آنچنان سايه شوم خود را بر سر کارگران انداحته است که تعطيلی يکی پس از ديگری شرکت ھا و کار
امروزه پيدا کردن شغل، حفظ آن و تالش برای بدست آوردن لقمه نانی به اولويت اول زيست کارگران در ايران 
تبديل شده است، بطوريکه در اين ميان مطالبات مربوط به بھداشت و ايمنی کار در رده فراموش شده ترين و 

  . ين مطالبات کارگران ايران قرار گرفته استآخر
افزون بر غيرايمنی بودن محيط کار که ساالنه ھزاران کارگر در ايران را قربانی خود ميکند از ديگر سو وجود 

ھای کار، امنيت روحی و روانی کارگران  ھای گوناگون انتظامی و امنيتی و حراستی و اطالعاتی در محيط دستگاه
برد مطالبات خود  خواھد برای پيش تحت چنين شرايطی کارگری که مي. ه به مخاطره انداخته استايران را پيوست

و بھبود شرايط کار و ايمنی اش قدمی بردارد بالفاصله مورد تھديد، بازجويی و ضرب و شتم نيروھای حراست و 
و ھم اکنون به دليل طرح انتظامی و امنيتی قرار ميگيرد و کم نيستند کارگرانی که در طول سالھای گذشته 

ھای روحی و روانی غير قابل جبرانی بر آنان و خانواده  ھا شده اند و آسيب ی زندان مطالبات خود اخراج و روانه
  . ھايشان وارد آمده است

 و روند رو به افزايش حوادث ناشی از نبود اطالعات و آموزش ايمنی در محيط کار در طی  دھنده آمارھای تکان
دھد که اساسا صيانت و حفاظت از جان کارگران و زحمتکشان و پاسخگويی به  گذشته نشان ميھای  سال

جويی و پيشگيری  مطالبات عادالنه آنان و بھبود شرايط کار در دستور کار سيستم موجود قرار ندارد و روند چاره
  . ت برخوردار نيستگذار از ذره ای اھمي برای کاھش حوادث شغلی برای مجموعه سيستم مديريت و قانون

در اين ميان محروميت کارگران ايران از تشکلھای مستقل خود، يکی از حلقه ھای اصلی مجموعه عواملی است 
. که امروزه کارگران ايران را در چنين موقعيت آسيب پذيری در رابطه با وجود ايمنی در محيط کار قرار داده است

ط کار يکی از حياتی ترين ابزارھا جھت بھبود شرايط کار و وجود تشکلھای مستقل کارگری و آموزش در محي
کاھش حوادث شغلی است که از ديگر سو ميتواند باعث تغييراتی بنيادی در وضعيت کنونی طبقه کارگر ايران 

  . بشود
  آوريل روز جھانی ھمدردی با کارگران آسيب ديده و روز اعتراض به نبود28ما ھمراه و ھمگام با کارگران جھان 

ايمنی در محيط کار را گرامی ميداريم و با اعتراض به شرايط وخيم نبود ايمنی در محيطھای کار ضمن اعالم 
ھمدردی با عموم کارگران آسيب ديده و خانواده ھايشان در ايران و سراسر جھان، خواھان بکار گيری باالترين 

 بالواسطه قربانيان حوادث ناشی از کار استانداردھای ايمنی در محيط کار ھستيم و سيستم موجود را مسئول
  . ميدانيم

  
  سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه 

  سنديکای کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه 
  اتحاديه آزاد کارگران ايران 

  ھيئت بازگشائی سنديکای فلز کار و مکانيک 
  ھيئت بازگشايی سنديکای کارگران نقاش 

  ن برق و فلز کار کرمانشاه انجمن صنفی کارگرا
  کميته پيگيری ايجاد تشکلھای آزاد کارگری 

  کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکلھای کارگری 
  انجمن دفاع از کارگران اخراجی و بيکار سقز 

  شورای زنان

 سه معلم فعال در آستانه روز معلم دستگير شدند
 

سه نفر از معلمان و فعاالن صنفی معلمان :  نوشت89ت  اردیبھش6سایت کلمه وابسته به موسوی در تاریخ 
براساس گزارش ھای دریافتی، اطالعات ھمدان از آقایان علی .توسط اداره اطالعات ھمدان بازداشت شدند

نجفی و محمد خانی و سعيد جھان آرا طی تماس ھای تلفنی به صورت جداگانه خواسته شده بود که خود را 
این افراد با حضور در اداره اطالعات ھمدان با بازجویی  .اداره اطالعات معرفی نمایند  صبح روز شنبه به ٨ساعت 

ھای طوالنی مواجه شدند و در نھایت به بازداشتگاه ھای انفرادی اداره اطالعات منتقل شدند و تا زمان مخابره 
  .این خبر از وضعيت آنھا اطالعی در دست نيست 
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  در شھر رى نفر از كارگران كارخانه130اخراج 

يكى از كارگران كارخانه در شھر رى به خبرنگار آژانس :  اردیبھشت نوشت 6سایت آژانس ايران خبر در تاریخ 
, درھفته اول ارديبھشت كارخانه باز شد.يكماه كارخانه به دليل كمبود مواد اوليه تعطيل بود“ : ايران خبر گفت 

ه مواد اوليه به كارخانه نرسد و نقدينگى مھيا نشود كليه در صورتى ك. اماھنوز ازمواد اوليه خبرى نيست 
از .  نفر از كارگران را اخراج كردند130بالفاصله بعد از عيد . كارگر باقيمانده با تھديد بيكارى روبرو ھستند370

غل و زنجير , به خدااين بردگى مطلق است. طرفى حق و حقوق كارگران پيمانى نصف كارگران رسمى است 
  “ . دست و پاى كارگر است زدن به

برخى از كارگران براى گذران امورات زندگى مجبور شده اند به شغل ھاى “ :اين كارگر زحمتكش در ادامه افزود 
  . تقاضاى طالق در خانواده ھاى كارگرى زياد شده است . كاذب روبياورند 

عتراضى كرديم بالفاصله به ماگفتند كه ھروقت ما ا.  ارديبھشت را نميدھند 11به ما اجازه راھپيمايى در روز 
  !كدام گليم ! پايتان را از گليمتان دراز كرده ايد 

  متحد و یکپارچه به پيش کارگران جھان: اول ماه می 

نظام سرمایه داری جھانی ھنوز ھم با گذشت مدتھا از شروع بحران  اول می را در شرایطی برگذار ميکنيم که
تمامی صاحب نظران و تئوریسينھای طبقات . بحران ساختاری باقی مانده استاین  اقتصادی دست به گریبان

نمای روشنی در پيش  ارائه راه حل برای برون رفت از این بحران عاجزاند ھمه علنـا اعالن ميدارند، که دور دارا از
 این در شرایطی پشت سر گذاشته اند، اما ھر چند بعضاً تعدادی از کشورھا اعالم ميکنند که بحران را. نيست

نيروی کار کارگران به دست آمده است را به بخشھایی از بنگاھھا یا  است که پول ھای ھنگفتی را که از استثمار
زندگی  تزریق ميکنند تا موقتاً این نظام نکبت بار و ضد انسانی بتواند چند صباحی دیگرھم به بانکھای ورشکسته

اند و ھيچ اميدی برای بازگشت به کار  فر از کارگران را از کار اخراج کردهخود ادامه دھد و از طرف دیگر ميليونھا ن
 با صدور بيانيه ای 2010آوریل 23 بيست کشور صنعتی دنيا در نشست جمعه وزرای دارای . آنھا وجود ندارد

ادعاھای  این شرایط عليرغم .(تزریق پول(دولت ھا است  تأ ناشی از کمک ھای اعالم کردند که رشد اقتصاد عمد
خود فرو ميبرد، این  کاھش بحران ھر از چندگاھی صنایع کليدی مھم یا سلسله شرکتھای مالی را در کام

انکار ناپذیر است جيب ھای خالی خریداران که  واقعيت که وضعيت بازار فروشنده را خيل خریداران تعين ميکنند
حال قرار است با بيکار کردن ميليونی کارگران . مصبب اصلی بحران است زیر سایه استثمار شدید تھی شده اند،

نظام وجود ندارد  آنان بحران را پشت سر بگذارند به واقع دیواری کوتاھتر ار دیوار طبقه کارگر در این و باز به خرج
بریتانيا نود  در . . کارگری روی می دھد اما ھمه این اتفاقات به واقع در غياب یک جنبش عظيم سوسياليستی

این حال خطر ورشکستگی در   شده اند، با  معاف رکتھای کوچک برای یک سال از عوارض شھرداری ش درصد
صاحبان سرمایه طبق عادت ھميشه گيشان اینبار ھم تصميم دارند که برای نجات خود  .چند قدمی آنھا است

با وجدان بيدار  ھمراهبشری را به تباھی بکشنانند اما عکس العمل تا به حال کارگران و خانوادھایشان  جامعه
 .روبرو خواھند شد بشریت به صاحبان سرمایه، نشان از آن دارد که با مقاومت ھمه جانبه ای

حاکمان . اقتصاد جھانی شده است از این قاعده مستثنا نيست ایران ھم به عنوان کشوری که وارد سيستم
تکش در ایران در طی سه دھه به اشکال و  توده ھای کارگر و زحم1357سرکوب انقالب سرمایه در ایران بعد از

پایدار و  ھای مختلف و با ھمکاری ھمکارانشان در دیگر نقاط جھان موفق به برپایی حکومتی یکدست، شيوه
سران ریز و درشت جمھوری   نشدند و با این بحران اخيرھم زخمھای کھنه دھان باز نمودند متعارف سياسی

نظام آنھا نظامی آسمانی و ماورای طبقات است   سرمایه اعالم داشتند کهاسالمی در اوایل بروز بحران جھانی
اقتصاد ایران نخواھد گذاشت و به دیگر کشورھایی ھم که دچار بحران  بنابراین بحران سرمایه داری تاثيری روی

خودش  ر نوعاما این بحران ساختاری جھان به اقتصاد ایران که د. اسالمی را توصيه ميکردند شده بودند، اقتصاد
ایران خودرو یکی از بزرگتری  چند ماه طول نکشيد که. جز مفلوک ترین و فاسد ترینش در دنيا است نيز رسيد 
توليد با تزریق یک ميليارد دالر امکان ادمه کاری پيدا نمود  کارخانه ھای توليد خودرو در خاور ميانه بعد از چھار دھه

یایی، خودروسازیھا و شرکتھای کوچک و متوسط یکی پس از دیگری شرکت بزرگ در صنایع فوالد ھمراه چند. 
پس دادن  شرکتھای کوچک و متوسط که از بانک مرکزی وام دریافت کرده بودند، از. ورشکستگی کردند اعالم

ھمراه با بحران عميق سياسی که  بن بست ھای اقتصادی. بيش از چھل ميليارد دالر وامھای خود خوداری کردند
از ھر طرف زیر فشارگذاشته بود با انتخابات  ه روی ھم تلنبار شده، رژیم جمھوری اسالمی راطی سه دھ

جناحھای مختلف داخل حکومت را به مصاف ھمدیگر کشاند   شعله کشيد و1388ریاست جمھوری خرداد سال 
 در ھمان ھفته ھای  .نيروی توده ھای مترصد فرصت را پيش بينی نکرده بودند  اما آنھا قبل از این مصاف ھيچگاه

چه غالب و چه  اعتراضات آن چنان وحدت، ھمدلی و ھمکاری بين تودھای مردم ایجاد کرد که تمام جناحھا اوایل
 خود زیر ضرب جریان حاکم  بودند و مغلوب را به وحشت انداخت، حتا آنھایی که به بيرون حکومت رانده شده

را به در پيش نگرفتن اعمال و شعارھای ساختار شکنانه   مردمبودند در مقابل توده ھای معترض موضع گرفتند و
اسالمی در ایران برای توده ھای کارگر و زحمتکش از ھيچ مشروعيتی  اما جمھوری. دعوت ميکردند 

 بيش از سی سال حکومت این رژیم سرمایه توده ھای به جان آمده را در نابود نمودن آن دیگربرخوردار نيست
 .مصمم ساخته است
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ميکنيم که علی رغم مليتاریزه کردن شرایط در ایران از سوی رژیم ، اما  ما اول مه امسال را در شرایطی برگذار 
در ضعيف ترین دوران تاریخ خودش چه از لحاظ داخلی و چه خارجی نسبت به سی سال   جمھوری اسالمی

خفه کردن  وی حکومت را تا مرزبحرانھای اقتصادی و سياسی که ميرود گل. حاکميتش قرار گرفته است  قبلی
دولتھای منطقه و جھان از ترس  بفشارد، تمامی اقشار و طبقات مختلف را به فکر راه حل نھایی انداخته است و

 شناخته   شخصيت ھای. اند و دارند الترناتيو طرح ميکنند شکل گيری یک حرکت رادیکال و انقالبی به تکاپو افتاده
گاھا . اضات به مردم معرفی ميکنند و در رسانه ھای خود برایشان تبليغ ميکننداعتر شده ای را بعنوان رھبر

يد سنگ شده خود در بين مردم  دفاع از خواست آزادی مردم ایران را به سينه ميزنند تا جای پایی برای عناصر تا
 .پيدا کنند

پای طبقه کارگر ایران و پيش و مسئوليت بزرگ و تاریخی را جلو  شرایط سياسی که در ایران ایجاد شده وظایف
 این طبقه ميگذارد که در مراسمھا و تجمع ھای بزرگ و کوچکی که به مناسبت اول ماه می روی فعالين و رھبران

بحران عميق . کنند  برگزار ميشود، اوضاع جدید ایجاد شده را برای ھم طبقه ایھای خود و کل جامعه ترسيم
خالصی خود باراصلی این بحران را بر دوش  گير کرده و تالش ميکند برایسياسی اقتصادی که بورژوازی را زمين 

به روی طبقه کارگر و پيشروان این طبقه باز کرده تا برای خالصی  طبقه کارگر و زحمتکشان بگذارد، این شانس را
به  ت اگاھانهاز شر نکبت بار این زالو صفتان ، وظایف اجتماعی و تاریخی خود را با دخال توده زحمتکش مزدبگير

   .انجام برساند

  ھمبستگی جھانی کارگران زنده باد اول ماه می روز

 کارگرایران پرتوان باد جنبش توده ھا به رھبری طبقه                     

 داری جمھوری اسالمی ایران سرنگون باد رژیم سرمایه

 ویسی انجمن کارگری جمال چراغ

1389/2/6  

 کارگر شد انزنان خواستار احقاق حقوق زن
 

در پایان مراسم تجليل از زنان کارگر نمونه که عصر :  اردیبھشت نوشته است 7خبرگزاری حکومتی ایلنا در تاریخ 
 ھای صنفی زنان قرائت ای در حمایت از خواسته سراسری زنان کارگر برگزار شد؛ بيانيه امروز از سوی اتحادیه

 .شد
 :متن کامل این پيام به شرح ذیل است

كه روز جھاني كارگر ناميده مي شود يادآور مبارزات قھرمانانه كارگران در   ارديبھشت مطابق با اول ماه مه11روز 
بوده  بشري است كه از بدو پيدايش آن با اعمال خشونت، سركوب از سوي قدرتمندان جھان ھمراه طول تاريخ

 .است
زنان را به شكل  با قوانين تبعيض آميز،  ربي ھموارهرژيم ھاي مرتجع با استفاده از زور و با حمايت از كشورھاي غ

 .مضاعفي مورد ستم قرار مي دھند
مي دھند؛ باعث   فعال ترين و پركارترين بخش جامعه جھاني را تشكيل كه جوانان و زنان جوان به ويژه، از آنجايي

وان در بھره گيري از ويژه زنان ج  حقوق جوانان و به تاسف است كه در نحستين دھه از سده بيست و يكم،
گردد؛ حتي  جھاني، با كنار گذاشتن شان پيوسته نقض مي توانايي و امكانات وسيع شان جھت پيشبرد جامعه

 .داده مي شود در بيشتر موارد به گونه اي مورد تبعيض قرار مي گيرند زماني كه به آنھا امكان مشاركت
گرفته مي   و مزاياي شغلي و حتي سفيد امضا به خدمتصورت موقت و قراردادي و بدون حقوق كامل كارگران به

اخراج و نابرابري جنسيتي  شوند كه موجب سوء استفاده كارفرمايان را فراھم مي آورد و سياست استخدام و
 .كننده ھستند براي اشتغال از معضالتي به شمار مي روند كه به شدت نگران

به ھمين دليل برخورداري از حق كار يكي از  ري آنان پيوند داردمساله اشتغال زنان به طور مستقيم به امر ماندگا
 .شمار مي رود عمده ترين درخواست ھاي زنان و جوانان به

آنان از جامعه تلقي مي گردد چرا كه " طرد "  بازداري زنان از داشتن شغلي آبرومندانه با اعمال تبعيض جنسي ،
 .از دست مي دھندجامعه  حق خود را در مشاركت و كمك به ساختمان

انقالب و ياري دھنده نظام جمھوري اسالمي ايران  زنان ايراني در تشكالت مختلف عقيدتي و صنفي زمينه ساز
در صحنه  باطل بوده اند و در طول تاريخ عالوه بر ھمسر و مادر بودن، در سراسر سالھاي جنگ در جبھه حق عليه

 .سترده داشته اندسياسي و اقتصادي كشور مشاركت گ ھاي اجتماعي و
گرامي داشته و در روزي كه به عنوان زنان كارگر ناميده شده است موارد چند را  ھفته بزرگداشت مقام كارگر را

 :داريم اعالم مي تجديد ميثاق و اصالح امور جامعه كارگري در خصوص بھبود وضعيت كارگران زن، جھت
امنيت خانوادگي واجتماعي ، مبارزه   ھا، آزادي بيان،احقاق حقوق زنان در بعد اجتماعي شامل آزادي تشكل-١

 داشتن مشاركت واقعي اجتماعي با فقر ، داشتن پايگاه اجتماعي، عدم بيكاري و
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زنان كارگر ، عدم عقد قراردادھا پيماني و موقت و  احقاق حقوق زنان در بعد صنفي شامل اخراج بي رويه -٢
ن زن و مرد، امنيت شغلي، استخدام مقطعي زنان سرپرست كارگرا سفيد امضا، عدم تبعيض دستمزد بين

 كارگران زن مجرد خانوار، عدم استثمار
 حقوق زنان باردار و مادران شيرده اجرا دقيق و كامل قانون كار در خصوص زنان به ويژه در مورد-٣
وارتقاء جايگاه آنان در دريافت امتيازات بيشتر و مناسب براي زنان  حمايت از زنان در تشكل ھاي كارگري براي-٤

 ھا تشكل تمام سطوح
 زنان  سال سن براي55 سال سابقه و 10اجرا مجدد قانون بازنشستگي با -٥
 رفع تبعيض از زنان بازنشسته در خصوص دريافت حق اوالد و حق معيشت -٦
  پرداخت مجدد حق زن به كارگران مرد متاھل  -٧

ِادامه بازداشت و وضعيت وخيم  دستگيری،  ِلم زندانی در آستانه روز معلممع۶ِ
 

در آستانۀ روز معلم، چھار فعال جامعه معلمان کشور، در : اردیبھشت نوشته است 7سایت جرس در تاریخ 
 شدند و ھمزمان گزارش ھا از وضعيتِ نگران کننده و نامعلومِ دو معلمِ زندانیِ کشور ھمدان احضار و بازداشت

به صدور  ای صنفی معلمان نيز ھشدار داده است که در اعتراضھ شورای ھماھنگی تشکل. خبر می دھند
 .اعتصاب غذا دست خواھد زد  اردیبھشت به١٨ تا ١٢احکام سنگين حبس و اعدام برای معلمان زندانی، از 

ھمدان، از جالل نادری، علی نجفی و محمد خانی و سعيد جھان  به گزارش سامانه خبری کلمه، اداره اطالعاِت 
مدنیِ آن استان،طی تماس ھای تلفنی به صورت جداگانه خواسته بود که خود را ساعت  معلم و فعالآرا، چھار 

حضور در اداره اطالعات  بر اساس این گزارش، نامبردگان با. روز شنبه به اداره اطالعات معرفی نمایند  صبح٨
 نفرادی اداره اطالعات منتقل شدندبازداشتگاه ھای ا ھمدان با بازجویی ھای طوالنی مواجه شدند و در نھایت به

 پس از    و اصغر محمد خانی دوشنبه ششم اردیبھشت، علی نجفی و سعيد جھان آرا  آخرین اخبار حاکيست.
التزام تا زمان حضور در  ، با قرار"تبليغ و فعاليت به نفع گروه ھای مخالف نظام از طریق صدور بيانيه "  اتھام تفھيم
     آزاد شدند دادگاه

 .در دست نيست ز وضعيت جالل نادری فعال خبریا
معلمان مشھد علی رغم بيماری  ھمزمان ھاشم خواستار معلم بازنشسته ی مشھدی و رييس کانون صنفی 

به گزارش منابع مطلع به جرس، در روزھای اخير .است  ماه از مرخصی محروم مانده٨قلبی،پس از گذشت 
گی شبکيه ی چشم راست وی شده است و بينايی او تا حد زيادی موجب آسيب ديد بيماری قلبی و فشار خون

شود و  خانواده و دوستان خواستار تالش زيادی کرده اند تا با درخواست مرخصی وی موافقت.است کاھش يافته
انقالب مشھد و نھادھای امنيتی  برای معالجه در خارج از زندان اقدام کنند که با رد درخواست از طرف دادگاه

 . شدندمواجه
کرد دادگاه رسول بداقی معلم در بند که قرار بود صبح امروز برگزار شود به  ھمزمان گزارشگران ھرانا خاطرنشان 

در آستانه روز  بر اساس این گزارش، صبح امروز رسول بداقی معلم زندانی و معترض،.موکول شد زمان دیگری
وکيل در جلسه دادگاه شرکت نکرد و  ليل عدم حضورمعلم جھت محاکمه به دادگاه انقالب منتقل شد؛ اما به د

 .شد برگزاری دادگاه وی به زمان دیگری موکول
گذشته، توسط نيروی ھای   شھریور ماه١١بداقی فعال صنفی معلمان و فعال حقوق بشر است که در تاریخ  

اکنون دوبار دست به وضعيت بالتکليف خود ت وی در اعتراض به. امنيتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد
زندان اوین نگھداری می شود و بيش از شش ماه است که به صورت  ٣۵٠اعتصاب غذا زده و ھم اکنون در بند 

 .موقت بسر می برد بالتکليف و در بازداشت
ھای صنفی معلمان نيز اعالم کرده است که در  تشکل ، شورای ھماھنگی)روز معلم( اردیبھشت ١٢در آستانۀ  

 اردیبھشت به اعتصاب غذا ١٨ تا ١٢اعدام برای معلمان زندانی، از   صدور احکام سنگين حبس واعتراض به
 .زند می دست

این حرکت اعتراضی شرکت کنند و نيز  عليرضا ھاشمی دبيرکل سازمان معلمان از تمام فرھنگيان دعوت کرد در 
 سر مزار ابوالحسن خانعلی معلم شھيد اردیبھشت، در تھران بر ١٢از سایر اقشار مردم دعوت کرد تا در روز 

 گورستان ابن بابویه شھر ری و در قم بر سر مزار شھيد مرتضی مطھری حاضر شده در حکومت پھلوی، در
محکوم به اعدام و تعداد دیگری  ھم اکنون تعدادی از معلمان کشور مانند فرزاد کمانگر و عبدالرضا قنبری.شوند

عبدهللا مومنی، گرفتارِ حبس و ادامه بازداشت می  ر، رسول بداقی وھمانند محمد داوری، ھاشم خواستا
  .باشند

 سایت ھای صنفی معلمان در آستانه ی روز معلم فيلتر شد
 

سایت کانون صنفی معلمان ایران، سخن معلم  روز گذشته برخی سایت ھای خبری وابسته به معلمان منجمله
امنيتی  در حالی در آستانه ی روز معلم دستگاه:  ھرانا.دندش و بسياری از وبالگ ھای خبری این آنھا فيلتر

معلمان ایران به تازگی با  محدودیت ھای اطالع رسانی برای این صنف به وجود آورده است که کانون صنفی
بھشت ماه در اعتراض به شرایط بد معالن ایران دست به   اردی12 و 11انتشار بيانيه ای خبر داده که در روزھای 

ذکر است که ھم اکنون در زندان ھای جمھوری اسالمی دو تن از معلمان به نام  شایان.ب غذا خواھد زداعتصا
معلمان نيز  کمانگر و عبدالرضا قنبری به جرم دگراندیشی، محکوم به اعدام شده اند و بسياری از ھای فرزاد

  بعضا در انتظار برگزاری و صدور رای دادگاه می باشند
 علم فعال کرمانشاھی به دادگاه ارجاع پرونده دو م
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و محمد توکلی، از اعضای شورای مرکزی کانون صنفی معلمان  به گزارش کرمانشاه پست، پرونده علی صادقی
کرمانشاه پست در ادامه از صدور حکم برای این دو معلم فعال با اتھام . استان کرمانشاه به دادگاه ارجاع شد

تن از اعضای شورای مرکزی   دادگاه جزایی کرمانشاه احکام دو111شعبه : ستدر این خبر آماده ا. دیگر خبر داد
و محمد توکلی به اتھام اخالل در نظم  علی صادقی. کانون صنفی معلمان استان کرمانشاه را صادر کرد 
اقدامات غير متعارف از جمله برگزاری تجمعات غير قانونی و  سيستم آموزش و پرورش از طریق انجام مجموعه

  قانون22 و 618 با استناد به مواد 85 تا 82برگزاری تجمعات غير قانونی از سال   مدرسه و29تعطيلی بيش از 
از شالق محکوم  مجازات اسالمی به پرداخت یک ميليون ریال جزای نقدی و یک ميليون ریال جزای نقدی بدل

عاليت تبليغی عليه نظام مفتوح و به دادگاه ف این گزارش می افزاید پرونده این دو فعال فرھنگی به اتھام. شدند
  . انقالب ارجاع شده است

 
 اعتراض پزشکان اورژانس بيمارستان طالقانی

 
طالقانی در اعتراض به وضعيت  به گزارش کرمانشاه پست روز دوشنبه پزشکان بخش اورژانس بيمارستان

جمع کرده و خواستار رسيدگی به وضع بيمارستان ت معيشتی و حقوق و مزایا به مدت دو ساعت در دفتر رئيس
ھمچنين می افزاید اخيراً دانشگاه رازی کرمانشاه به دليل مشکالت مالی اقدام  این گزارش. نامطلوب خود شدند

متخصصان بھره   روز از این10متخصصان طب در بخش اورژنس نموده بطوری که ماھيانه این بخش تنھا  به کاھش
  .مند است

 
که بيمارستان طالقانی بعنوان تنھا مرکز  دم برخورداری از متخصص طب در حالی استاعتراض پزشکان و ع

بنابر آخرین اخبار دریافتی مذاکرات با مسئولين . شناخته می شود استان کرمانشاه) سوانح و حوادث ( ترومای 
  گزارش ھای تکميلی باطالع خواھد رسيد. نتيجه نرسيده است  بيمارستان به

 را ن معترض مه نخ قزوين در محوطه كارخانه  كارگگزارشى از تجمع

 نفر از كارگران كارخانه 540روز دوشنبه ششم ارديبھشت :  اردیبھشت نوشت 8در تاریخ آژانس ايران خبر سایت 
 تجمع كرده و از مدير عامل 1300 الى 0800در محوطه اين كارخانه از ساعت , فرنخ كه ھمگى استخدامى بودند

  . عيدى و پاداش خود شدند  ماه گذشته به ھمراه 4ندركار خواستار مطالبات و مقامات دست ا
ھر كارگربطور متوسط يك و نيم ميليون طلب دريافت نشده دارد “ :يكى ازكارگران به خبرنگارآژانس ايران خبر گفت 

   .“ تى به حال خود رھا كرده اند حق وحقوق ما را چاپيده اند ومارا در بدترين وضعيت معيش. 
الزم به ياد آورى است كه كارگران كارخانه ھاى مه نخ و سرنخ و فرنخ بصورت گروه گروه از كار اخراج شده اند 

فاده خارج سالن ھاى توليدى اين كارخانه نيز بجز سالن تك نخ كه ھمه دستگاھھاى آن جديد ميباشد از دو راست.
  . شده و تعطيل ميباشند

ھمه دستگاھھاى اين شركت فروخته شده و “:ه به كارگران بى پناه گفت كه روز دوشنبه مدير عامل اين كارخان
  “.شركت نيز تعطيل و ھمه كا رگران اخراج خواھند شد 

ر آستانه روز جھانی کارگر پرونده سازی جديدی عليه منصور اسالو، فعالين حقوق د
 بشر و دمکراسی

انی کارگر پرونده جديدی عليه آقای منصور اسالو در آستانه روز جھ: ایران آمده است بنابه گزارشات رسيده 
 رئيس ھيئت مديره سنديکای شرکت اتوبوس رانی تھران و حومه گشوده شد

 ارديبھشت ماه زندانی سياسی منصور اسالو رئيس سنديکای شرکت اتوبوس رانی تھران و حومه ۵روز يکشنبه 
.  برده شد و پرونده جديدی عليه او گشوده شد بازپرسی دادگاه انقالب کرج۶با دست بند و پابند به شعبه 

شاکيان آقای اسالو در اين پرونده علی حاج کاظم و علی محمدی رئيس و معاون زندان گوھردشت کرج می 
  .اتھامی که به آقای اسالو نسبت داده شده است ارتباط با معاندين نظام در زندان می باشد. باشند 

می و اذيت وآزارھا عليه آقای اسالو بصورت غير قابل تصوری شدت يافته در ماھھای اخير فشارھای روحی و جس
 اسفند ماه ٢٣آقای اسالو از .  منتقل شد ۵ معروف به سگدونی و بند ١او بارھا به سلولھای انفرادی بند . است

 زندانيان معتاد و  معروف به بند متادون منتقل شد و او را در کنار۵ به بند ۴بطور ناگھانی و با دليل واھی از بند 
  .خطرناک که مبتال به بيماريھای واگير دار ھستند قرار داده شد

زندانی سياسی منصور اسالو از ناراحتی قلب،کمر درد و چشم رنج می برد ولی تاکنون از درمان جدی او 
 تحمل حبس او  بار بر عدم٣اين ناراحتيھا بقدری حاد می باشند که تا به حال پزشک قانونی . خوداری کرده اند

تاکيد کرده است ولی بازجوی وزارت اطالعات که مسئول پرونده آقای اسالو می باشد از آزادی استعالجی او 
  .خوداری می کند

بازجويان وزارت اطالعات تا به حال عليه تعدادی از زندانيان سياسی که در زندان ھستند و در حال طی محکوميت 
 می برند پرونده ھای جديدی گشوده اند و به آنھا محکوميت سنگينی داده غير انسانی و غير قانونی خود بسر

  .می باشند... است که از جمله آنھا زندانی سياسی منصور رادپور ، علی صارمی و 
گشوندن پرونده جديد بدستور بازجويان وزارت اطالعات می باشد که با شکايت علی حاج کاظم و علی محمدی 
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علی حاج کاظم و معاونش علی محمدی که در پرونده او .ردشت به اجرا در آمده استرئيس و معاون زندان گوھ
اعمالی جنايتکارانه مانند ؛ شکنجه و قتل زندانيان سياسی و عادی مانند زنده يادان امير حسين حشمت 

ی توضيح و ساران، ولی هللا فيض مھدوی و عبدالرضا رجبی ، فروش اندام زندانيان، تشکيل باندھای مافيايی برا
فروش مواد مخدر و سرکوب زندانيان، گرفتن رشوه از زندانيان عادی در ازای مرخصی و حتی آزادی آنھا نقش 

گرفتن رشوه ھای نجومی از خانواده زندانيان برای دادن مرخصی توسط برادر وی فردی بنام محمد حسين . دارد
ی موجود برادر وی دستگير و محکوم به زندان می حاج کاظم در خارج زندان صورت می گرفت ولی بخاطر رقابتھا

شود که در ھمان زندان گوھردشت محکوميت خود را در دفتر علی حاج کاظم طی می کند و ھر روز بعد از وقت 
ميرشکاری رئيس قبلی زندان گوھردشت و عموی ھمسر علی حاج کاظم که . اداری ھمراه با او به منزل می رود

تفادی جنسی از زنان و دختران معروف به خانه سبز و صدور آنھا به دبی دستگير شده در جريان افتضاح سوء اس
  .بود در دفتر علی حاج کاظم رئيس زندان گوھردشت کرج به اصطالح محکوميت خود را طی می کند

  

 اعتراض پزشکان اورژانس بيمارستان طالقانی
طالقانی در  بخش اورژانس بيمارستان به گزارش کرمانشاه پست روز دوشنبه پزشکان –کرمانشاه پست 

بيمارستان تجمع کرده و خواستار  اعتراض به وضعيت معيشتی و حقوق و مزایا به مدت دو ساعت در دفتر رئيس
ھمچنين می افزاید اخيراً دانشگاه رازی کرمانشاه به دليل  این گزارش. رسيدگی به وضع نامطلوب خود شدند

 روز 10ان طب در بخش اورژنس نموده بطوری که ماھيانه این بخش تنھا متخصص مشکالت مالی اقدام به کاھش
 .متخصصان بھره مند است از این

که بيمارستان طالقانی بعنوان تنھا مرکز  اعتراض پزشکان و عدم برخورداری از متخصص طب در حالی است
 دریافتی مذاکرات با مسئولين بنابر آخرین اخبار. شناخته می شود استان کرمانشاه) سوانح و حوادث ( ترومای 

  گزارش ھای تکميلی باطالع خواھد رسيد. نتيجه نرسيده است  بيمارستان به
  

 سایت ھای صنفی معلمان در آستانه ی روز معلم فيلتر شد
سایت کانون صنفی معلمان ایران، سخن معلم  روز گذشته برخی سایت ھای خبری وابسته به معلمان منجمله

امنيتی  در حالی در آستانه ی روز معلم دستگاه:  ھرانا.شدند  ھای خبری این آنھا فيلترو بسياری از وبالگ
معلمان ایران به تازگی با  محدودیت ھای اطالع رسانی برای این صنف به وجود آورده است که کانون صنفی

د معالن ایران دست به بھشت ماه در اعتراض به شرایط ب  اردی12 و 11انتشار بيانيه ای خبر داده که در روزھای 
ذکر است که ھم اکنون در زندان ھای جمھوری اسالمی دو تن از معلمان به نام  شایان.اعتصاب غذا خواھد زد

معلمان نيز  کمانگر و عبدالرضا قنبری به جرم دگراندیشی، محکوم به اعدام شده اند و بسياری از ھای فرزاد
  .می باشندبعضا در انتظار برگزاری و صدور رای دادگاه 

 احضار و دستگيری معلمان فعال ادامه دارد  
  

به گزارش .اند دبيرکل و سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران در آستانه روز معلم به وزارت اطالعات احضار شده
اکبر باغانی و محمد بھشتی لنگرودی تلفنی خواسته شده است تا روز شنبه به وزارت اطالعات  ھرانا از علی
این در حاليست که به تازگی ماموران وزارت اطالعات سه فعال حقوق معلمان در شھر ھمدان را .ندمراجعه کن

ھای صنفی  ، شورای ھماھنگی تشکل)روز معلم( اردیبھشت ١٢در آستانۀ .اند پس از احضار، بازداشت کرده
 تا ١٢علمان زندانی، از معلمان نيز اعالم کرده است که در اعتراض به صدور احکام سنگين حبس و اعدام برای م

  .زند  اردیبھشت به اعتصاب غذا دست می١٨

 وضع معيشتی کارگران وخيم تر ؛سفره ھايی که کوچک تر می شوند 

 پس از تعطيالت نوروزی با ٨٩نخستين روزھای آغازين سال :  اردیبھشت نوشت 8 در تاریخ کلمهسایت 
زاب و سنديکاھای قانونی و به صورتی خود جوش خود را اعتراضاتی که در غياب اح. اعتراضات کارگری آغاز شد

  . نشان داد 
به گزارش جرس افزايش لجام گسيخته قيمتھا و قطور تر شدن تورم، سفره ھای کارگران را خالی کرده بود و 
  . کارگران عائله مند ديد و بازديد ھای نوروزی را در حالی سپری کردند که نگران از دست دادن کار خود بودند

  . بيکاری و عدم دريافت حقوق به نوبه خود می تواند مقدمه از ھم گسيختگی بنيان خانواده ھا شود
نکته جالب تحقق پيش بينی ھای مھندس موسوی بود که در سفرھای انتخاباتی خود در ارديبھشت و خرداد 

ال کوچکتر شدن است سال گذشته گفته بود سفره ھای مردم فقير در اثر سياستھای اقتصادی غلط دولت در ح
  . و اين امر زمينه فساد و نابسامانی اجتماعی را فراھم می آورد

انتظار می رفت که تجمعات کارگری بعد از تعطيالت نوروز در ھمان حد پراکنده که در گذشته نيز مسبوق به 
  . اما انگار پايانی بر اين تجمعات نبود. سابقه بود خاتمه يابد

  ديد شروع اعتراضات در سال ج
نخستين تجمع کارگری با اعتراض کارگران چينی حميد قم آغاز شد که مقابل اداره کار استان قم دست به 

 نفر از کارگران قراردادی کارخانه ايده نگر قم پس از مراجعه به محل کار خود با احکام ٢٠ھمچنين .تحصن زدند
  تعديل و اخراج روبرو شدند 

 ماه حقوق دريافت نکرده بودند مقابل استانداری با ۶ارگران صنايع اراک که مدت  نفر از ک١۶٠به دنبال آن اعتراض 
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کارگران معترض خواھان دريافت مطالباتشان بودند که به جای آن . ھجوم ماموران امنيتی به خشونت کشيده شد
  . مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفتند

 نيز صحنه اعتراضات کارگری بود بطوريکه در بھمن اراک که به عنوان شھری صنعتی مشھور است پيش از اين
ماه سال گذشته چھارصد نفر از کارگران شرکت آونگان اين شھر با بستن خيابانھای مشرف به فرمانداری دست 

معترضين می گفتند که ماھھاست حقوق معوقه خود را دريافت نکرده اند و بيشتر آنھا به . به اعتراض زدند 
  . وانی ناشی از فشار کار روبرو شده اندمشکالت اقتصادی و ر

  .  نفر از کارگران شرکت ميالد در خيابان توحيد اين شھر دست به تجمع اعتراضی زدند۶٠در اصفھان نيز 
اوضاع در استان خوزستان و شھرھای اھواز و خرمشھر نيز دستکمی از ساير جاھا نداشت به ھمين دليل 

 کارگر محسوب می ۴٠٠فعال در بارانداز شلمچه که در مجموع سخنگوی  شرکت تخليه و بارگيری ٢٣نمايندگان 
شدند در مقابل ساختمان مرکزی منطقه آزاد اروند در آبادان و در محل نماز جمعه خرمشھر تجمع اعتراض آميز 

  . برپا کردند
ن دست به اعتصاب در اھواز نيز کارگران و اتوبوسرانان ترمينال زاگرس به خاطر دريافت نکردن حقوق چند ماھشا

  . زدند و جمعيت انبوھی از مسافران و مردم ھم با دادن شعار رانندگان و کارکنان را ھمراھی می کردند
ھای کرمان به دليل تعطيلی و عدم پرداخت سنوات و ھمچنين اخراج از کار در  در کرمان کارگران نساجی بافت

  . کردند در محل استانداری کرمان تجمع ٨٩نخستين روزھای سال 
 کارگر کارخانه قند بردسير کرمان نيز که با تعطيل شدن کارخانه از کار بيکار شده بودند مقابل فرمانداری ۴٠

 نفر از خدمه شرکت مترو به علت ٧٠٠ تا ۴٠٠در تھران نيز اخبار غير رسمی از اخراج .دست به تجمع زدند
  . انقضای قرار داد حکايت داشت
  ی يابد اخراج، طاعونی که گسترش م

 ادارات کار شھر ھا و بخشھای مختلف شلوغ ترين و پر ازدحام ترين مکانھا ٨٩در نخستين روزھای کاری سال 
بود چرا که خيلی از کارگران که مھلت قرار دادشان اسفند ماه سال گذشته خاتمه يافته بود ايام نوروز را با 

 جديد با مراجعه به ادارات کار عالوه بر دريافت استرس فراوان سپری کردند تا در نخستين روزھای کاری سال
  . حقوق معوقه خود بتوانند حکم بازگشت به کار دريافت کنند

بھزاد مروت پور از کارگران تعديل شده که پرونده ای در اداره کار يکی از بخشھای استان تھران تشکيل داده می 
تعيين شده و مسئوالن به وی گفته اند حجم برای رسيدگی به شکايت وی ) تير ماه ( ۴اواسط برج : گويد

  . شکايات به قدری زياد است که زود تر از اين موعد نمی توانند به وی نوبت دھند
 ساله نيز که به خاطر خودداری کارفرما از پرداخت معوقاتش به دليل ورشکستگی برای شکايت به ٢٧مريم ب 

رسيدگی اميد چندانی به دريافت کامل حقوق و معوقات خود با اين روند طوالنی : اداره کار آمده بود می گويد
  . اوضاع ظاھرا در بيشتر ادارت کار به ھمين منوال بوده يعنی ھجوم کارگران اخراجی برای ثبت شکايت .ندارم

رشد اخراج کارگران امسال در تھران : يکی از مسئوالن خانه کارگر در باره ميزان کارگران اخراجی امسال می گويد
  .  درصد افزايش داشته است۵٠ درصد و در کل کشور ۴٩

با محاسبه کل کسانی که : حسن صادقی رئيس شورای اسالمی کار و يکی از گردانندگان خانه کارگر می افزايد
  .  درصدی روبرو بوده است٧٠به ادارات کار مراجعه می کنند ميزان مراجعات پس از نوروز امسال با رشد 

تاسف بار امسال را مراجعه کارگران به کارخانه ھا پس از تعطيالت نوروز و دريافت حکم وی يکی از پديده ھای 
  . اخراج يا مواجه شدن با اعالميه تعطيلی کارخانه دانست

  سال وخامت وضع کارگران 
 را سال وخيم تر شدن اوضاع معيشتی مردم و به خصوص اقشار آسيب پذير دانسته ٨٩برخی کارشناسان سال 

 در حال تبديل شدن به ٨٩از نا آرامی ھای سياسی سال گذشته نا آرامی ھای کارگری در سال پس . اند
  . موضوعی مھم و حياتی است

در خصوص وخيم تر شدن اوضاع اقتصادی سياست ھای اشتباه دولت را نمی توان مطلقا ناديده گرفت به 
ردن يارانه ھا را نيز که بنا به بر آوردھا خصوص که با اين اوضاع آشفته معيشتی دولت عزم کرده طرح ھدفمند ک

  .  درصد منجر می شود اجرا کند۴٠به تورم باالی 
عليرضا محجوب نماينده مجلس و دبير خانه کارگر که قبل از تصويب طرح ھدفمند شدن يارانه ھا به دولت در 

صدی اخراج کارگران  در٧٠افزايش : خصوص وخيم تر شدن وضعيت معيشتی کارگران ھشدار داده بود می گويد
 به دليل ناتوانی کارفرمايان از پرداخت حقوق به کارگران به خاطر ترس از اجرای طرح ھدفمند ٨٩درنيمه اول سال 

  . شدن يارانه ھا است
  . طبيعی است که کارفرما نمی تواند دستمزدھا را افزايش دھد در نتيجه کارگران را اخراج می کند: وی می افزايد
اجرای طرح ھدفمند کردن يارانه ھا رکود را :  ھزار نفر در سال گذشته را تاييد کرد و افزود٢٠٠راج محجوب خبر اخ

  . تشديد و وضعيت معيشتی کارگران را بد تر خواھد کرد
  ادعاھای دروغين 

. برخی تند روھا ھميشه اصالح طلبان را متھم می کردند که کمتر به وضعيت معيشتی مردم رسيدگی می کنند
لگران آنھا می گويند احمدی نژاد با شعار ريشه کن کردن فقر و تبعيض به ميدان آمد چون مردم در زمان تحلي

  . اصالحات فقير تر شده بودند
اين در حالی است که سياستھای اقتصادی کارشناسی نشده احمدی نژاد طی ساليان اخير وضعيت معيشتی 

  . امنه فقر و تثبيت سياست صدقه ای شده استاقشار محروم را وخيم تر کرده و منجر به گسترش د
امسال کارگران و قشر . وضعيت وخيم کارگران در ايران روز کارگر امسال را از سالھای ديگر متفاوت کرده است

ھای آسيب ديده از سياستھای اقتصادی قصد دارند با انگيزه بيشتری در اعتراضات کارگری روز کارگر شرکت 
  . کنند
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   جھانی کارگر پرونده سازی جديدی عليه منصور اسالودر آستانه روز

 ارديبھشت ماه زندانی سياسی منصور اسالو رئيس 5روز يکشنبه بر پایه گزارشات دریافتی به ایميل ما ، 
 بازپرسی دادگاه انقالب کرج برده 6سنديکای شرکت اتوبوس رانی تھران و حومه با دست بند و پابند به شعبه 

شاکيان آقای اسالو در اين پرونده علی حاج کاظم و علی محمدی . دی عليه او گشوده شدشد و پرونده جدي
اتھامی که به آقای اسالو نسبت داده شده است ارتباط با . رئيس و معاون زندان گوھردشت کرج می باشند 

  . معاندين نظام در زندان می باشد
يه آقای اسالو بصورت غير قابل تصوری شدت يافته در ماھھای اخير فشارھای روحی و جسمی و اذيت وآزارھا عل

 اسفند ماه 23آقای اسالو از .  منتقل شد 5 معروف به سگدونی و بند 1او بارھا به سلولھای انفرادی بند . است
 معروف به بند متادون منتقل شد و او را در کنار زندانيان معتاد و 5 به بند 4بطور ناگھانی و با دليل واھی از بند 

  .  واگير دار ھستند قرار داده شدرناک که مبتال به بيماريھایخط
زندانی سياسی منصور اسالو از ناراحتی قلب،کمر درد و چشم رنج می برد ولی تاکنون از درمان جدی او 

 بار بر عدم تحمل حبس او 3اين ناراحتيھا بقدری حاد می باشند که تا به حال پزشک قانونی . خوداری کرده اند
ادی استعالجی او کرده است ولی بازجوی وزارت اطالعات که مسئول پرونده آقای اسالو می باشد از آزتاکيد 

  . خوداری می کند
بازجويان وزارت اطالعات تا به حال عليه تعدادی از زندانيان سياسی که در زندان ھستند و در حال طی محکوميت 

ی جديدی گشوده اند و به آنھا محکوميت سنگينی داده غير انسانی و غير قانونی خود بسر می برند پرونده ھا
  . می باشند... ور ، علی صارمی و است که از جمله آنھا زندانی سياسی منصور رادپ

گشوندن پرونده جديد بدستور بازجويان وزارت اطالعات می باشد که با شکايت علی حاج کاظم و علی محمدی 
علی حاج کاظم و معاونش علی محمدی که در پرونده او .مده استرئيس و معاون زندان گوھردشت به اجرا در آ

اعمالی جنايتکارانه مانند ؛ شکنجه و قتل زندانيان سياسی و عادی مانند زنده يادان امير حسين حشمت 
ساران،ولی هللا فيض مھدوی و عبدالرضا رجبی ، فروش اندام زندانيان ،تشکيل باندھای مافيايی برای توضيح و 

د مخدر و سرکوب زندانيان، گرفتن رشوه از زندانيان عادی در ازای مرخصی و حتی آزادی آنھا نقش فروش موا
گرفتن رشوه ھای نجومی از خانواده زندانيان برای دادن مرخصی توسط برادر وی فردی بنام محمد حسين . دارد

دستگير و محکوم به زندان می حاج کاظم در خارج زندان صورت می گرفت و لی بخاطر رقابتھای موجود برادر وی 
شود که در ھمان زندان گوھردشت محکوميت خود را در دفتر علی حاج کاظم طی می کند و ھر روز بعد از وقت 

ميرشکاری رئيس قبلی زندان گوھردشت و عموی ھمسر علی حاج کاظم که . اداری ھمراه با او به منزل می رود
ن و دختران معروف به خانه سبز و صدور آنھا به دبی دستگير در جريان افتضاح سوئ استفادی جنسی از زنا

  . شده بود در دفتر علی حاج کاظم رئيس زندان گوھردشت کرج به اصطالح محکوميت خود را طی می کند

 بيانيه انجمن حمايت از حقوق كودكان به مناسبت روز جھانى كار 

انجمن حمايت از حقوق كودكان به : ھشت آمده است  اردیب8 در تاریخ ايلنا –به گزارش خبر گزاری کار ایران 
مناسبت روز جھانى كار از وزارت كار و امور اجتماعى خواست تا نسبت به ارائه يك گزارش شفاف از فعاليت ھای 
خود براى جلوگيرى از بھره كشى كودكان ، نسبت به بر ھم زدن امنيت سودجويان اين عرصه اقدام كرده و اذھان 

  . روشن كنندعمومى را ھم 
  

نمادی که يادآور تمامی . اكنون در آستانه روز جھانی کارگر ھستيم: به گزارش خبرگزارى ايلنا در اين بيانيه آمده
رنج ھا و تالش ھای بخش عظيمی از بشريت برای پيوند کار با زندگی عادالنه و تضمين کننده شأن و کرامت 

از حقوق کودکان اين يادواره تاريخی را به تمامی کارگران ما فعاالن حقوق کودک و انجمن حمايت . بشر است
  . تبريک می گوييم

  
کار در مفھوم انسان گرايانه اش، کنش ارادی و خالقانه بشر با جھان برای : افزايد اين بيانيه در ادامه مي

ب می بازآفرينی اجتماعی خويش است و از اين لحاظ کار مرحله ای اساسی در رشد و شکوفايی فرد محسو
شود، تحقق شکوفايی و خالقيت فرد در جريان کار منوط به رسيدن انسان به مرحله ای از بلوغ ذھني، جسمي، 

کار «و » کودک کار«اساسا کار خود نشانه بلوغ و بزرگسالی است؛ از اين لحاظ، مفھوم . عاطفی و اخالقی است
که ھم چنان در ال به الی ھياھوی منازعه پارادوکسی . بيانگر يک پارادوکس اجتماعی و اخالقی است» کودک

 ميليون نفر از اعضای جامعه 250بزرگساالن بر سر قدرت و ثروت، کودکي، نشاط، آزادي، اکنون و آينده ی حداقل 
کار کودکان استعاره ای از مناسبات اجتماعی نابرابر و سلطه آميز در جھان کنونی . بشری را به تاراج می برد

ا ديگر آالم و رنج ھای ديرپای انسان ھم چون جنگ، آوارگي، مھاجرت، تبعيض جنسيتي، فقر اين تراژدی ب. است
بحران ھای ادواری نظام جھانی اين زنجيره سلطه و بھره کشی را تنگ تر می . و بيسوادی پيوندی تنگاتنگ دارد

سياری از اقتصادھای در شرايط کنونی جھان، بحران اقتصادی و مالی که منجر به بيکاری گسترده در ب. کند
توسعه يافته و جھان در حال توسعه شده، سايه ی اين تھديد را بر سر کودکان محروم پررنگ تر ساخته است، 

چرا که مالزم با خروج بزرگساالن فقير از عرصه کار، تقاضا برای کار کودکان چه از طرف خانواده ھای فقير کودکان 
 امر نشانگر تعھدات اخالقی و اجتماعی نھادھای اقتصادی و مالی بين اين. و چه از طرف بازار گسترش می يابد

در رعايت و توجه به ) ھم چون صندوق بين المللی پول، بانک جھانی و موسسات بزرگ اقتصادی جھان(المللی 
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منافع عاليه کودکان در سياست گذاری ھا و اقدامات شان است، ھم چنين اين امر بيانگر ضرورت تالش جدی تر 
و صندوق کودکان ) ILO(ازمان ھای بين المللي، نھادھای ملی و غيردولتی ھم چون سازمان جھانی کار س

در ترغيب دولت ھا و جامعه جھانی به ايجاد الزامات حقوقی برای اين تعھدات ) UNICEF(سازمان ملل متحد 
  . اخالقی و اجتماعی است

  
در آمارھای مربوط به کار کودکان، براساس برخی شاخص در کشور ايران نيز متأسفانه عليرغم فقدان شفافيت 

بنا بر آمارھای موجود در حدود يک . ھا بھبود چندانی در جلوگيری از کار کودکان و کاھش آن مشاھده نمی شود
و نيم ميليون کودک کار در کشور وجود دارد و آمار کودکان خارج از چرخه تحصيل نيز نشان می دھد بيش از سه و 

يون کودک الزم التعليم خارج از چرخه تحصيل بوده و در معرض ورود به عرصه کار و مناسبات اقتصادی نيم ميل
  . ھستند

  
مطابق با متن اين بيانيه ، با توجه به پيامدھای زيان آور کار کودکان، انجمن حمايت از حقوق کودکان، اين پديده را 

ل اين مسئله خواستار توجه جدی مسئولين و جامعه نشانه ای از نقض آشکار حقوق کودک می داند و برای ح
  : به موارد زير است

  
فقدان نظام آماری شفاف و قابل استناد و قابل پايش در مورد تعداد کودکان کار که ھرگونه سياست گذاری و -1

ری معتبر در لذا الزم است مسئولين با ايجاد نظام آما. برنامه ريزی در اين زمينه را با نقص جدی مواجه می سازد
  . اين زمينه، تمھيدات اوليه برای برنامه ريزی در جھت مقابله با اين مسئله اجتماعی را فراھم سازند

  
علی رغم وجود سازمان ھا و نھادھای متعدد که ھر يک به نوعی به مسئله کار کودک و کودکان کار مرتبط -2

، در ايران ھنوز متولی مشخص و ... ) شھرداری ومانند وزارت کار و امور اجتماعي، سازمان بھزيستي،(ھستند 
پاسخگويی برای مسئله کودکان کار وجود ندارد و ناھماھنگی ھای بين بخشی و عدم مسئوليت پذيری جدی 

سازمان ھای موجود و فقدان برنامه ملی مشخص برای مقابله با کار کودکان اين مسئله را در ھاله ای از ابھام و 
به ھمين جھت، تدوين برنامه . و زمينه گسترش بيش از پيش اين معضل را فراھم آورده استبالتکليفی فرو برده 

ای ملی و فراگير و روشن ساختن مسئوليت ھای قانونی ھريک از سازمان ھای موجود، برای کاھش اين 
  . مسئله و مقابله با آن ضروری است

  
ور ھم چون فقر، بيکاري، شکاف طبقاتي، اجتماعی کالن کش- گسترش کار کودکان با شاخص ھای اقتصادی-3

تورم و گسترش آسيب ھا و مسائل اجتماعی ھم چون مھاجرت، حاشيه نشينی و فروپاشی خانواده ھا در اثر 
تداوم روند کنونی شاخص ھای مذکور، عاملی ساختاری در جھت گسترش پديده کار . طالق در ارتباط است

) و نه مقطعی(ترش کميت و کيفيت برنامه ھای واقع بينانه و مداوم کودکان در ايران است که در اين زمينه گس
در زمينه رفاه و تأمين اجتماعی برای اقشار و خانواده ھای فقير و آسيب پذير می تواند از گسترش ساختاری 

  . مسئله کار کودک جلوگيری نمايد
  
ای کارو نبود اقدام جدی از سوی وزارت کار خالء قانونی و فقدان مکانيزم ھای نظارتی کارآمد بر روابط و محيط ھ-4

و امور اجتماعي، عرصه را برای بھره کشی از کودکان در کارھای سخت و زيان آور و غيرقانونی فراھم نموده 
( در اين زمينه با بازنگری در قانون کار از جمله قانون خارج کردن کارگاه ھای زير ده نفر از شمول قانون کار . است

الزم است وزارت کار و امور اجتماعي، سيستم ) ه کودکان در اين کارگاه ھا مشغول به کارند که بطور عمد
نظارتی پاسخگويی برای جلوگيری از بھره کشی کودکان در اين گونه محيط ھا و مشاغل ايجاد نمايد و با ارائه 

يجاد امنيت برای سودجويان در گزارشی شفاف از فعاليت ھای خود در اين زمينه، در عرصه افکار عمومی مانع از ا
  . اين عرصه گردد

  
با توجه به رواج برخی ارزش ھا، باورھا و سنت ھای تأييدکننده و توجيه کننده ی کار کودکان در عرصه فرھنگ -5

و مناسبات اجتماعي، الزم است رسانه ھا و نھادھای فرھنگی با ترويج حقوق کودک در جھت اصالح اين نگرش 
  . ھا اقدام نمايند

  
در شرايط . اجتماعی کشور، در دگرگونی ھای مسئله کار کودک بسيار موثر است-سياست ھای اقتصادی-6

کنونی که بحث مھم ھدفمند کردن يارانه ھا در کشور مطرح شده است، الزم است توجه جدی به منافع عاليه 
يمي، اين برنامه با گسترش تورم و در صورت فقدان اقدامات جبرانی و ترم. کودکان در اين برنامه ھا لحاظ گردد

افزايش ھزينه ھای خانواده ھای فقير و در معرض آسيب، رفاه کودکان را به طور جدی تھديد می کند و زمينه را 
از سوی ديگر، اين امر از اين جھت اھميت بيشتری يافته است که در . برای گسترش کار کودک فراھم می سازد

مه کاھش رشد جمعيت و اجرای سياست ھای تشويق زاد و ولد در کشور حال حاضر زمزمه ھای توقف برنا
مطرح شده است که مسلما اين برنامه ھای تشويقی بيشتر از ھمه، اقشار و طبقات پائين و فقير که عمدتا در 

روستاھا و حاشيه ھا ساکن ھستند را به خود معطوف خواھد کرد، که نتيجه آن گسترش حجم خانواده ھای 
فزايش بار تکفل در آنھاست که با توجه به شيوع فراوان بيکاری در اين اقشار، در صورتی که در اين زمينه فقير و ا

، اقدام سنجيده ای صورت نگيرد موجبات افزايش جمعيت فقير و به تبع آن گسترش جمعيت کودکان در معرض 
در حالی که اين خانواده ھا در . ن استفقر را در آينده فراھم خواھد کرد، که نتيجه محتمل آن گسترش کار کودکا

شرايط کنوني، به لحاظ اقتصادی به کار کودکانشان وابسته اند و از تأمين ھزينه ھای تحصيلي، بھداشتی و 
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درمانی و ساير ھزينه ھای رشد طبيعی کودکانشان ناتوان ھستند، تشويق آنھا به داشتن فرزندان بيشتر با 
لذا به . ده ھا را به استفاده بيشتر از نيروی کار کودکانشان تشويق خواھد کردابزارھای مالی موقت، اين خانوا

نظر می رسد قبل از افزودن بر بار تکفل خانواده ھا، الزم است با برقراری حمايت ھای مالی از خانواده ھايی که 
  . دھم اکنون به کار کودکانشان نيازمند ھستند، از گسترش کار کودکان در جامعه جلوگيری کر

  
 . به اميد جھانی شايسته و عاری از کار کودک

 با وجود ممانعت فعالين اجتماعی در تدارک روز کارگر و روز معلم 

با وجود ممانعت از تجمع ھا و ندادن مجوز برای  : ازدیبھشت نوشت 8 در تاریخ فرانسهبين المللی راديو سایت 
ز معلم، فعالين اجتماعی اين دو صنف درصدند تا با برگزاری مراسم رسمی بزرگداشت روز جھانی کارگر و رو

  . انعکاس خواسته ھای صنفی خود در اين دو روز بر ضرورت آزادی اجتماعی اصرار ورزند
با نزديک شدن روز کارگر و روز معلم، اين روزھا اطالعيه ھائی در مورد چگونگی برگزاری بزرگداشت اين دو روز 

  . منتشر شده است 
وز معلم سالھاست که در ايران با وجود محدوديت ھا و امکانات موجود بصورت ھای مختلف برگزار روز کارگر و ر
اما امسال بواسطه حوادث پس از انتخابات و عدم پذيرش تجمعات مردمی ، مجوز رسمی برای . شده است

  . برگزاری اين مراسم داده نشده است
رکت واحد با صدور قطعنامه ای به مناسبت اول ماه مه تشکل ھای مختلف کارگری از جمله سنديکای کارگران ش

 ماده، خواستار تعطيلی رسمی اين روز و رفع ممنوعيت ھا در برگزاری 15ضمن ارائه خواسته ھای خود در 
  . مراسم گراميداشت آن شده اند

تا در اين روز دست در عين حال گروھی از معلمين ايران نيز با صدور اطالعيه ای از ھمکاران خود دعوت کرده اند 
 ارديبھشت، در تھران بر سر مزار دکتر خانعلی و 12از کار بکشند و در مراسمی که برای بزرگداشت روز معلم در 

  . در قم بر سر مزار مطھری برگزار می شود، شرکت کنند
در . زار شد ارديبھشت، مراسمی از سوی اتحاديه سراسری زنان کارگر برگ7به گزارش ايلنا، عصر روز سه شنبه 

  . اين مراسم بيانيه ای نيز در حمايت از خواسته ھای صنفی زنان خوانده شده است
ھم زمان مراسمی نيز از طرف خانه کارگر برای تجليل از زنان نمونه کارگر و سرپرست خانواده در سالن 

کسيون کارگری مجلس، در عليرضا محجوب دبيرکل خانه کارگر و رئيس فرا. اجتماعات دانشگاه پيام نور برگزار شد
  . اين مراسم سخنرانی کردو تبعيض ھائی را که در محيط کار متوجه زنان است، يادآوری نمود

از آنجا که گروھی از معلمان و کارگران کشور در بين زندانيان حوادث اخير ايران ھستند، آزادی اين افراد جزو 
  . خواسته ھای اوليه ايست که اين روزھا مطرح می شود

ازجمله زھرا رھنورد در مطلبی که در سايت جرس انعکاس يافته است، با اشاره به سخنان محمود احمدی نژاد 
وی از مقامات دولت می . درباره وجود آزادی در ايران،خواستار آزادی ھمه کارگران و معلمان زندانی شده است 

ده کنند و به ادعای وجود آزادی در ايران حقيقت خواھد تا به مبارکی اين دو روز معلم و کارگر از اين فرصت استفا
  . ببخشند

منتشر شده است که در آن از کارگران، " نام شورای برگزاری مراسم روز جھانی کارگر"اطالعيه ای نيز به 
معلمان، دانشجويان، پرستاران، مزدبگيران و کليه آزادی خواھان ايران دعوت شده است تا برای برگزاری مراسم 

نی کارگر در روز شنبه يازده ارديبھشت در مقابل وزارت کار تجمع کنند و سپس تا ميدان انقالب به روز جھا
  . راھپيمائی بپردازند

از ساکنان شھرستانھا نيز خواسته شده است تا اين مراسم را در مقابل ادارات کار و يا مکان ھای منتخب خود 
 . کارگران برگزار کنند

 ! گيرند  ھزار تومان حقوق مي120ير دو ھزار كارگر در تبريز ز

  گيرند   ھزار تومان حقوق مي120دو ھزار كارگر در تبريز زير  : اردیبھشت نوشت8 در تاریخ آذربايجانسایت 
 ھزار نفر از كارگران خود 2ھاى بزرگ صنعتى تبريز به بيش از  يكى از شركت: دبير اجرايى خانه كارگر تبريز گفت

كندبه گزارش گروه خبری تبريز سسی به نقل از خبر گزاری ھا  زار لایر حقوق پرداخت مي ھ200زير يك ميليون و 
اين شركت بزرگ صنعتى در قالب : زاده صبح امروز ھمزمان با آغاز ھفته گراميداشت كارگر گفت كريم صادق

ه اين موضوع را به كند ك تر از حداقل حقوق پرداخت مي كارھاى حجمى به كارگران پركار خود حقوقى بسيار پايين
  . تر اقدام الزم به منظور توقف روند فعلى انجام گيرد ايم و اميدواريم ھر چه سريع اطالع مقامات مسئول رسانده

 درصد كارگران شاغل در واحدھاى صنعتى استان به صورت قراردادى و روزمزدى كار 80وى با بيان اينكه بيش از 
 درصد صنايع لوازم 35، )شيرينى و شكالت( درصد محصوالت صنايع غذايى50با وجود اينكه : كنند، تاكيد كرد مي

 ھزار واحد صنعتى استان و با تالش و كوشش كارگران 10گرى و ماشين آالت توسط بيش از  خانگي، ريخته
  . اى مواجه ھستند شود، ولى اين قشر در حال حاضر با مشكالت عديده سخت كوش انجام مي

نقش برجسته كارگران :  ميليارد دالر خواند و گفت1.2 را از صادرات غيرنفتى كشور وى سھم آذربايجان شرقى
  . اند كوش در اين صنايع بر كسى پوشيده نيست، ولى كارگران با كورانى از مسكالت مواجه سخت
 زاده كاھش نرخ ازدواج در آذربايجان شرقى را يكى از نمودھاى وجود مشكالت در عرصه اشتغال جوانان صادق
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زمانى كه يك كارگر نسبت به قرارداد خود اطمينان الزم را ندارد در خود جرات ازدواج و قبول : خواند و اضافه كرد
  . بيند به ھمين دليل شاھد كاھش ميزان ازدواج و افزايش طالق در استان ھستيم مسئوليت فرد ديگرى را نمي

ختمان و قاليبافان از جمله دو دغدغه اصلى جامعه در حال حاضر اجراى قانون بيمه كارگران سا: وى اضافه كرد
رود كه اميدواريم با ھمت نمايندگان مردم در مجلس شوراى اسالمى اين امر تحقق  كارگرى اسان به شمار مي

  . يابد
 ھزار نفر در استان كارگر 20در حال حاضر : رئيس ستاد بزرگداشت ھفته كارگر آذربايجان شرقى خاطر نشان كرد

  .اند از جمله بنا، جوشكار، كارگر ساده شناسايى شدهساختمان 

  کارگران ساختمانی،تعرفه ماھيانه بيمه و حوادث کار

تنھا : گويد عضو انجمن صنفي كارگران ساختماني ساري مي:  اردیبھشت آمده است8به گزارش ایلنا در تاریخ 
  .زمان تامين اجتماعي ھستندھا بيمه خويش فرماي سا قادر به پرداخت تعرفه استاد كاران ساختماني

ھمكارانمان ھستيم اما به  در كارگاھھا ھر روز شاھد وقوع حوادث كاربراي: وگو با ايلنا گفت رباني درگفت صمد
  .مزاياي درماني بھره مند شوندكه در آمد بيشتري دارند توانند از دليل باال بودن ھزينه بيمه فقط كارگراني مي

 اند به صورت خويش فرما خود را اي كمي استادكاران ساختماني توانسته نھا عدهت :اين فعال كارگري افزود
با بيان اينكه استادكاران  وي. دھد اي را نمي كننده زيرا درآمد كارگران ساختماني اجازه پرداخت چنين ھزينه بيمه

ي مشاغل ساختماني به دليل ماھيت فصل: گيرند،گفت مي ساختماني تنھا چند درصد بيش از ساير كارگران مزد
  .استادكاران نيز در پرداخت به موقع ھزينه بيمه آزاد دچار مشكل ھستند و غير مستمر بودن محل درآمد

كارگران   ھزار تومان است و80محمدي از آنجا كه تعرفه ماھيانه بيمه مشاغل آزاد مبلغي در حدود  به گفته
 240ساختماني توانايي پرداخت  ر پرداخت كنندكمتر كارگرساختماني بيمه شده بايد اين پول را ھر سه ماه يكبا

  .ھزار تومان را دارد
 ھزار خانواده كارگر ساختماني 7اجباري كارگران ساختماني اجرا شود خيال  اگر قانون بيمه: وي افزود

  .بابت تامين اجتماعي آسوده خواھد شد شھرساري از
  پايان پيام

 انه ريسندگى خاور رشت حركت اعتراضى كارگران زحمتكش كارخ

صبح روز سه شنبه ھفتم ارديبھشت كارگران زحمتكش : اردیبھشت نوشت8 درتاریخ آژانس ايران خبرسایت 
  . مانع ورود ھيئت مشاوره مديريت به كارخانه شدند, كارخانه ريسندگى خاور رشت با تجمع خودشان

  
نفر از بازنشستگان سابق را به عنوان مشاوره  5-6حدود , است“ دارابى“ مدير اين كارخانه كه فردى به اسم

به . به آنھا باالى يك ميليون تومان حقوق مى دھد تا به قول خودش از تجربه آنھا استفاده كند. انتخاب كرده است
اين ترتيب انبوه كارگران جوان كه به حقوق كمتر از يك سوم اين ميزان قانع ھستند بيكار شده اند و نمى توانند 

مديريت اين كارخانه عليرغم مخالفت كارگران و شوراى كارگرى اين كارخانه تن به . كارخانه كار كننددر اين 
كارگران اين كارخانه نيز در اعتراض به اين عمل امروز مانع ورود ھيئت مشاوره . خواست كارگران نداده است

  . مذكور به كارخانه شدند
  

ف از جمله عدم پرداخت حقوق سه ماه خود تجمعات اعتراضى برگزار روزانه كارگران در اين كارخانه بداليل مختل
  . مى كنند 

 توان رقابت نداريم :توليدکنندگان ايرانی در واکنش به ورود کاالھای چينی

، اين عبارتی است که »توان رقابت نداريم«: اردیبھشت اعالم داشت 8 در تاریخ صدای آلمان سایت رادیو 
آخرين اخبار حاکی از . برند واکنش به ورود کاالھای چينی به ايران آن را مدام به کار ميتوليدکنندگان ايرانی در 

  . ھای صنعتی ايران است ترين رشته ورشکستگی صنعت نساجي، از قديمي
ای  در ميان کشورھای واردکننده کاال از چين، ايران وضعيت ويژه. کند اژدھای زرد تقريبا ھمه چيز توليد و صادر مي

 آگاھان معتقدند واردات کاالھای چينی به ايران، نه فقط به دليل قيمت تمام شده پايين يا ديگر عوامل .دارد
المللی باعث شده روابط اقتصادی ايران و  ھای بين اقتصادی بلکه وضعيت ويژه ايران در عرصه ديپلماسی و تحريم

  . ای پيدا کند چين شرايط ويژه
 ميليارد دالری ايران از ٣٩وله از آمار واردات  تصاددان، در گفت و گو با دويچهدر اين زمينه دکتر حسن منصور، اق

با اين رقم چين در مقام بزرگترين کشور صادر کننده به ايران جای گرفته . دھد چين در سال گذشته خبر مي
  . است

ليدات داخلی به ويژه ھای تو صادرات چين به ايران آنچنان بوده که تقريبا تمامی زمينه«: گويد حسن منصورمي
توليدات سنتی را گرفته و اين در شرايطی است که دولت ايران با فقدان سياستی مشخص که عمال دروازه ھا را 

به اين نکته يک امر مھم ديگر را . باز کرده و واردات چينی تمام توليدات ايران را به ورشکستگی تھديد می کند
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طبق محاسبات، واحد . وآن را به صورت مصنوعی ارزان نگه داشته استھم اضافه کنيد که چين، پول خود يعنی ي
اين سبب می شود که صادرات چين به . تر از قدرت واقعی خودش است پول چين در حدود شصت در صد ارزان

در نتيجه صادر . در مقابل ايران لایر خودش را به صورت مصنوعی گران نگه داشته است. ايران افزايش پيدا کند
گان ايران دستشان بسته است و وارد کنندگان ايران که عموما در دست مافياھای دولتی قرار گرفته از اين کنند

در چنين شرايطی است که چين عمال به تھديدی برای منافع ملی اقتصادی . دوزند بابت برای خودشان جيب مي
  » .ايران تبديل شده است

  زير تأثير کشمکش اتمی 
ای ايران قرار  ھای ھسته ر، اقتصاددان، روابط اقتصادی ايران و چين تحت تاثير ماجراجوييبه نظر دکتر حسن منصو

  . گرفته است
ايران برای اين که بتواند دفاعی در عرصه جھانی برای خودش داشته باشد متوسل «: گويد او در اين مورد مي

ھا کشورھای چين و روسيه  ترين آن شده به کشورھايی که احيانا بتوانند اين صف تحريم را بشکنند و عمده
از اين نظر است که اين ھمه امکانات . که اين دو کشور جزو کشورھای دارنده حق وتو ھستند برای اين. ھستند

  » .برای اين که احيانا آن ھا محاصره را بشکنند. در صنايع نفت و گاز ايران، در اختيار چين قرار گذاشته می شود
  اجناس نامرغوب 

حسن شريعتمداری که در زمينه کاالھای صنعتی فعاليت دارد معتقد . گران ايرانی چه نظری دارد ر و صنعتاما تجا
چين کاالھای خودش را «: گويد وله مي او به دويچه. شود کيفيت چينی به ايران صادر مي است فقط کاالھای بي

شود که کاالھای مرغوبی   وارد ميCجه  تقسيم کرده و معموال به ايران فقط کاالھای درA B C Dبه چھار درجه 
  » .نيستند

در حيطه کار ما که کاالھای صنعتی است اين به خوبی «: گويد شريعتمداری در توضيح بيشتر اين موضوع مي
در ابتدا مصرف کنندگان کاالھای صنعتی مانند کاالھای برقی و الکتريکی خيلی شديد از کاالھای . مشھود است

رسيد ولی ھم درجه  ھا گاھی اوقات به يک سوم کاالی مشابه آلمانی مي  چون قيمتچينی استقبال کردند،
ھا کمتر بود، در نتيجه به  حساسيت و دقت اين کاالھا در مقابل کاالھای آلمانی بسيار پايين بود و ھم دوام آن

  » .ستھا دريافتند که با وجود ارزانی قيمت، خريد کاالھای چينی به صرفه ني کننده تدريج مصرف
   چينی در رقابت با کفش ايرانی  کفش

  . پای بازار ايران درباره کاالھای چينی متفاوت است اما نظر فروشندگان و خريداران خرده
کنيم، زمينه  در مملکتی که در آن زندگی مي«: گويد وله مي ھای چينی به دويچه نواز فروشنده کفش نيکان مھمان

اني، وقتی خوب آن وجود ندارد مسلما يک جوانی ھم سن و سال من صنعت يا ھر چيز ديگري، مثل کفش کت
ھيچ وقت نمی آيد يک کتانی که بر فرض مثال توليدايران باشد را بپوشد و نوع چينی اش را صد در صد ترجيح 

اصوال االن يک ھمچين طرز تفکری در ايران وجود دارد که کيفيت يک کاالی چينی را خيلی ھا ترجيح . می دھد
شان  يعنی اکثر آدمھايی که االن من اطراف خودم می بينم، نظر مثبت. ھند به کيفيت يک کاالی ايرانیمی د

  » .راجع به يک کاالھای چينی خيلی بيشتر است
  شود  ھمه چيز به چين ختم مي

ن اش را درباره چين و کاالھای چينی چني اما شيدا دانشجوی معماری ساکن تھران نظر متفاوتی دارد و احساس
  : کند ابراز مي

خواھند ھمه چيز را توليد کنند و ھمه نيازھای مردم را  چيز اول باشند و مي اين که در چين می خواھند در ھمه« 
ذره ھم به ما ربط دارد که از  کنم يک برطرف کنند، پشتکاری است که برای خودشان خوب است، ولی فکر مي

ھمه چيز ختم شود به چين و . اشته بشيم يا نداشته باشيماصالتی د. ھمه چيز آن ھا استفاده کنيم يا نه
فکر کن در کشور خودت، ھمه چيز برای . ھا خيلی ربط ندارد گردد، به چيني اين به خودمان برمي. کاالھای چينی

  » .کشور ديگری باشد
  عدم ورود تکنولوژی 

صدرا عبدالھي، کارگردان سينما . وت استنظرات افرادی که در ايران با کاالھای چينی مستقيما ارتباط دارند متفا
من االن می روم بازار؛ گردوی چينی وجود دارد، بادام «: گويد وله مي در مورد مشاھدات خود در بازار به دويچه

يعنی کشاورزی ايران که يک زمانی صاحب خشکبار درجه يک عالی بود، عمال با اين رويه . چينی وجود دارد
کنيم از چين اسباب  چيزھايی که وارد مي. جا الزم نيست شود که اصال اين ايی وارد ميچيزھ. واردات، نابود شده

  » .بازی است، لباس و چيزھای خنزر و پنزر است که وارد بشود يا نشود ھيچ تفاوتی نمی کند
ال در اگر مث« : گويد او مي. شود بيند که از چين تکنولوژی گرفته نمي صدرا عبداللھی اشکال بزرگ در اين مي

ای از چين  ھيچ تکنولوژي. بينيم عمال ھيچ چيز وارد نمی شود ارتباط با صنايع سنگين چين يک برسی کنيم، مي
 ميليارد دالر يا صد ميليارد ٣٩احساس من اين است که . وارد نمی شود، ھيچ موضوع صنعتی وارد نمی شود

ايد به نوعی به داخل ايران به شکل تومان وارد دالر، اين ھمان پولی است که از فروش نفت بدست آمده و حاال ب
  »  .کنند دولت ھم به طريقی آن پول را تبديل به تومان مي. شود

 بيانيه کانون مدافعان حقوق کارگر 

  1389  به مناسبت روز جھانی کارگر، اردیبھشت

الم به مردم زحمتکش سال گذشته را در حالی سپری کردیم که یکی از پرتنش ترین سال ھا در تحميل دردھا و آ
در جشن روز کارگران در سال گذشته، یورش خشم آگين نيروھای امنيتی به تجمع مسالمت آميز . وکارگران بود
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کارگران، ده ھا نفر از آنان را روانه زندان کرد و پس از آن نيز اعتراضات مردم برای حق طبيعی تجمع آزاد بارھا و 
  .بارھا مورد حمله و یورش قرار گرفت

و با اعتراضات خيابانی بيان می شد، به  خواسته ھای به حق مردم که در سی سال گذشته انباشته شده بود
شدت مورد سرکوب قرار گرفته و بخش بيشماری از اعتراض کنندگان کشته یا به بدترین وجه دستگير شده، مورد 

  .آزار قرار گرفته و روانه زندان ھا شدند

اقشار زحمتکش، معلمان، دانشجویان و مردم معترض به نبود آزادی ھای اجتماعی کارگران نيز ھمراه با سایر 
  .بارھا و بارھا اعتراضات خودشان را به اشکال مختلف بيان کردند

زندگی کارگران و سایر زحمتکشان را در سال  از سوی دیگر بيکاری فقر و تنگدستی اخراج و فشارھای مختلف ،
از ھم اکنون طرح ھدفمند کردن یارانه ھا نيز می رود تا زندگی . مله قرار دادگذشته به شدیدترین وجه مورد ح

  .مشقت بارتری را برای کارگران و حقوق بگيران در سال جاری رقم زند

ما ضمن حمایت از اعتراضات به حق مردم زحمتکش در سال گذشته و با پافشاری بر خواسته ھای روز کارگر در  
  : اعالم می کنيم89ه ھای قطعنامه تشکل ھای کارگری در  و حمایت از خواست 88سال 

 ایجاد تشکل ھای کارگری صنفی، سندیکایی و شورایی حق مسلم کارگران ، زحمتکشان معلمان و سایر      -1
اقشار مردم است و اعمال قدرت مردم تنھا از طریق ایجاد نھادھای انتخابی در ھمه شئون زندگی و درمحل کار 

  .این خواسته به حق مردم برای انتخاب نمایندگان خود در ھمه ی زمينه ھا باید پيگيری شود. ستامکان پذیر ا

 ایجاد یک زندگی شرافتمندانه انسانی که در آن نيازھای اوليه زندگی از قبيل کارمناسب، خوراک،      -2
اشد، حق مسلم ھر پوشاک، مسکن ، آموزش و پرورش و بھداشت وبيمه ھای اجتماعی برای ھمگان تامين ب

  .انسانی است واین امر جز با محو استثمار انسان از انسان ميسر نخواھد شد

 وجود جامعه ای امن وعاری از خشونت شکنجه و زندان و اعدام خواست ھمه ی کارگران و زحمتکشان      -3
 و مليت ھا امکان پذیر ومردم تحت ستم است و این مھم جز با برابری کامل انسان ھا اعم از زن و مرد، اقوام

  . نخواھد بود

کار کودکان .  ھر جامعه ای که در آن کودکان و زنان از احترام بيشتری برخوردار باشند متمدن تر است     -4
  .مصداق بارز ظلم و ستم بر جامعه است و باید محو گردد

  . بی حصر واسثتثنا حق مسلم ھمگان است  آزادی بيان واندیشه     -5

پشتيبانی از تمام خواسته ھای آزادی خواھانه مردم اعالم می کنيم که طرفداران دروغين کارگران و ما ضمن 
زحمتکشان و پشتيبانان سياست ھای نئو ليبرالی در قالب طرفداران بازار آزاد و یا استثمار آزاد و دفاع از نظام 

از آنان به عنوان سياھی لشگر برای سھم سرمایه داری غم خوار کارگران و زحمتکشان نبوده و تنھا می خواھند 
 واعالم می کنيم که کارگران و زحمتکشان تنھا به نيروی خود و با  خواھی بيشتر از نظام موجودند استفاده کنند

تکيه بر تشکل ھای مستقل مردمی، که آن را در جریان مبارزه بدست خواھند آورد از حقوق حقه ی خود برای 
  . سان محور ، خواسته ھای خود رابه ھر طریق دنبال خواھند کردرسيدن به یک جامعه ی ان

 کانون مدافعان حقوق کارگر 

 89اردیبھشت 8 

aspx.140-post/com.blogfa.1kanoonmodafean://http  

 طرح کاھش ساعات کار زنان

ژیم جمھوری اسالمی به زنان زحمتکش ایران در آستانه روز جھانی ر" ارمغان"
  کارگر
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امسال در آستانه روز جھانی کارگر ، زنان زحمتکش ایران از طرف رژیم حافظ منافع سيستم سرمایه داری یعنی 
رح، در صورت به اجرا در آمدن این ط. روبرو ھستند" کاھش ساعات کار زنان"جمھوری اسالمی ، با دسيسه طرح 

این طرح در شرایطی مطرح .  ساعت کاھش می یابد36 ساعت به 44ساعات کار زنان شاغل و متاھل از 
ميشود که حقوق اکثر زنان زحمتکش ایران که در بسياری موارد تنھا سرپرست خانواده می باشند و مجبور 

ه باشند ، اکثر اوقات حتی به ھستند برای تھيه ابتدایی ترین مایحتاج زندگی خود و فرزندانشان چند شغل داشت
 ھزار تومان 303اخيراً نيز شورای عالی کار ، ميزان حداقل دستمزد کارگران را .  ھزار تومان ھم نمی رسد200

جمھوری (حال اگر این مبلغ را با رقمی که خود رژیم در ارتباط با خط فقر اعالم کرده مقایسه کنيم . تعيين کرد
، آن گاه تصویر روشن تری از درجه فقر و )ھزار تومان در ماه اعالم کرده است 900اسالمی خط فقر را حدود 

  .فالکت خانواده ھای کارگری و زنان کارگر و زحمتکش به دست خواھد آمد

این طرح زن ستيزانه و ضد کارگری رژیم در شرایطی مطرح شده است که فقر و بيکاری در جامعه ایران بيداد می 
طرح کاھش  .  ھزار نفر به خيل بيکاران افزوده ميشوند200بق آمار دولتی، ساالنه بيش از کند، تا آن جا که بر ط

از سوی دولت ضد کارگری " منافع خانواده"ساعات کار زنان ، یکی از آخرین طرح ھایی است که به بھانه مضحک 
 این است که گویا با  دليلی که آن ھا برای این طرح خود ارائه داده اند !جمھوری اسالمی عنوان شده است

کاھش ساعات کار زنان، آن ھا وقت بيشتری برای فرزندان خود خواھند داشت و گویا از این طریق کانون خانواده 
اما باید از این جانيان حامی سرمایه پرسيد، وقتی که مادری نمی تواند شکم فرزند . گرم نگاه داشته خواھد شد

سنگی و فرو دستی و بی خانمانی جگر گوشه ھایش باشد، وقتی مادری خود را سير کند و باید شاھد رنج و گر
خوراک شب فرزندانش را در زباله دان ھای شما سرمایه داران زالو صفت جستجو می کند، چه وقتی را قرار 
است با فرزندانش صرف کند که موجب پرورش و رشد آن ھا شود؟ چگونه در شرایط فقری که شما پابوسان 

ود این ھمه ثروت در جامعه بر زنان زحمتکش ایران تحميل کرده اید قرار است پيوند ھای خانوادگی سرمایه با وج
  را گرم نگه دارد؟ " نھاد خانواده"ایجاد شوند؟ و یک زن زحمتکش به عنوان مادر چه گونه قرار است 

 به بار می آورد توجه کنيم اگر به نتایجی که این طرح در عمل یعنی در زندگی واقعی، برای خانواده ھای کارگری
می بينيم که رژیم با کاھش ساعات کار زنان، در واقعيت زنان زحمتکش بيشتری را از ھمان مقدار ناچيز درآمدی 

و از این طریق خانواده ھای کارگری بيشتری  که امروز با ھزار رنج و زحمت بدست می آورند، محروم می سازد 
با توجه به این که به علت تورم و گرانی سرسام آور و پایين بودن سطح . ھدرا در معرض فقر و نابودی قرار ميد

 ھزینه ھای سنگين زندگی تامين نمی شوند و اغلب در  حقوق کارگران، در یک خانوداه کارگری با حقوق یک نفر،
واضح است . ننداین خانواده ھا زن و مرد با کار خویش معاش بخور و نميری را برای خود و فرزندانشان تھيه می ک

که با کاھش ساعات کار زنان، چنين خانواده ھائی از ھمان حد اقل در آمد بسيار ناچيزی که امروزه بدست می 
با در نظر گرفتن این واقعيت ، واضح است که طرح اخير رژیم برای زنان زحمتکشی . آورند نيز محروم خواھند شد

در ھمين رابطه به راحتی می توان ستم . عه آفرین خواھد بودکه سرپرستی خانواده خود را به عھده دارند، فاج
  . مضاعف بر زنان کارگر را نيز با آشکاری ھر چه بيشتری مشاھده نمود

طرح کاھش ساعات کار زنان، یکی از شيوه ھای ضد کارگری رژیم جمھوری اسالمی برای مقابله با بحران 
ھمان طور که می دانيم زنان اولين قربانيان . ستسرمایه داری حاکم بر جامعه و ورشکستگی اقتصادی ا

سيستم سرمایه داری در مواقع بحران ھای این سيستم ھستند و جمھوری اسالمی نيز مثل ھر رژیم مدافع 
سيستم سرمایه داری، برای خدمت به این سيستم، زنان را قبل از مردان در طرح ھای اخراج از کار و بيکار 

  .  ھمواره کوشيده است که به بھانه ھای مختلف زنان را خانه نشين سازدسازی ھای خود قرار داده و

شرایط ظالمانه اقتصادی که بر جامعه ایران حاکم است، ميليون ھا زن کارگر و خانواده ھای کارگری را در چنگال 
گ ماه در چنين شرایطی ، شرکت عظيم زنان ایران در جریان خيزش ھای بزر. فقر و تھيدستی اسير کرده است

ًھای اخير که تبلور خشم آنان از پایمال شدن ابتدائی ترین حقوق انسانی اشان بود، امری کامال قابل درک می 
واقعيت این است که کل طبقه کارگر ایران تضادش با کليت سيستم سرمایه داری ایران آشتی ناپذیر . باشد

در این ميان مسلماً . د و نميتواند داشته باشداست و ھيچ منافع مشترکی با ھيچ یک از جناح ھای حکومتی ندار
زنان کارگر به دليل ستم مضاعفی که بر آنان اعمال می شود دالیل بيشتری برای مبارزه با رژیم ضد کارگری 

    .جمھوری اسالمی دارند

امروزه بيش از ھر وقت دیگری ، ضرورت سرنگونی جمھوری اسالمی و نظام سرمايه داری حاکم که زندگی و 
  با برجستگی ھرچه بيشتری در مقابل طبقه کارگر قرار داده حيات کارگران را به سياھی و تباھی کشانده ، 

تنھا راه نجات جامعه ، انقالبی با رھبری کارگران انقالبی جھت نابودی وضع ظالمانه موجود می . شده است
   . ددانقالبی که در درجه اول با سرنگونی جمھوری اسالمی آغاز ميگر. باشد

باعث " کاھش ساعات کار زنان"در شرایطی که بيکاری و تھيدستی در جامعه بيداد می کند ، بدون شک طرح 
 این وظيفه ھمه نيروھای مبارز و آگاه است تا با افشای  .فقر و فالکت خانواده ھای کارگری بيشتری خواھد شد

، در دفاع از طبقه کارگر و به ویژه از زنان اھداف واقعی پشت این طرح ضد کارگری و زن ستيز جمھوری اسالمی
   . کارگر ایران ، آن را با شکست مواجه سازند
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  .جمھوری اسالمی ، با ھر جناح و دسته ،نابود باید گردد

  2010روز جھانی کارگر 

     اتحاد زنان آزادیخواه

com.Etehadezan@gmail  

شرکت رجا ھم به تامين اجتماعی :ھا ھای دولتی به شبه دولتي رکتواگذاری ش
 واگذار شد 

 شرکت دولتی ديگر به سازمان 18شرکت قطارھای مسافری رجا و : اردیبھشت نوشت 8در تاریخ مردمک سایت 
ھای دولت به اين سازمان اعالم  ھدف اين واگذاری پرداخت بخشی از بدھي. شود تامين اجتماعی واگذار مي

   .شده است
 شرکت ديگر بابت 18اسماعيل غالمي، معاون سازمان خصوصی سازي، به فارس گفت که شرکت رجا به ھمراه 

  . شود  ميگذاری و واگذار  ميليارد تومانی دولت به سازمان تامين اجتماعی قيمت260طلب دو ھزار و 
  . اھد گرفت صورت خو89به گفته وی اين واگذاری درراستای اجرای قانون بودجه سال 

 فروردين به خبر آنالين گفت که 25سيد ابراھيم عليزاده، نماينده کارگران و دبير شورای عالی تامين اجتماعي، 
 ھزار ميليارد تومان اعالم کرده بود که 18 بالغ بر88ميزان بدھی دولت به سازمان تامين اجتماعی را تاپايان سال 

  . ومان بيشتر بود شش ميليارد تاين ميزان نسبت به سال قبل
ھای دولتي، بخشی از سھام  راد، ناظر عالی مجلس در ھئيت واگذاری شركت به گزارش ايسنا محمدکرمي

  ھای حفاری شمال و پتروشيمی فناوران نيز به منظور پرداخت ديون دولت به سازمان تامين اجتماعی به شرکت
   .اين سازمان واگذار خواھد شد

   ھا ه شبه دولتيھای دولتی ب واگذاری شرکت
است و بازپرداخت آن تنھا از طريق  ھای اخير افزايش يافته بدھی دولت به سازمان تامين اجتماعی در سال

ھای پرداخت  ھای دولت به خاطر بدھي با آنکه دارايي. ھای دولت به اين سازمان ميسراست واگذاری دارايي
ھای دولتی دولت نسبت  سازی شرکت ر زمينه خصوصيشود، اما د نشده، به سازمان تامين اجتماعی واگذار مي

   .ھا تمايل دارد ھا به شبه دولتي به واگذاری اين دارايي
  ھای دولتی بدل شده  پاسداران از طريق قرارگاه خاتم االنبيا و نيروھای مسلح به خريدار شرکت اخيرا سپاه

درعين حال، . رود ای کليدی دولتی شمار ميھ االنبيا درحال حاضر مجری بسياری از پروژه قرارگاه خاتم. است
 ايران را به نام سپاه پاسداران سال گذشته با خريد سھام شرکت مخابرات ايران بزرگترين معامله تاريخ بورس

  . خود رقم زد
ھای دولتی با  اين درحالی است که سازمان تامين اجتماعی نيز به عنوان يک سازمان دولتی ثروتمند بر سر پروژه

سازمان تامين اجتماعی پنجم ارديبھشت ماه قرارداد اپراتور سوم تلفن ھمراه را از آن خود . کند  رقابت ميسپاه
   .کرد

به گزارش خبرگزاری مھر، قرارداد اپراتور سوم با حضور وزرای ارتباطات و فناوری اطالعات و رفاه و تامين اجتماعی 
) شستا(گذاری تأمين اجتماعی  بسته به شرکت سرمايهامضا شد و اپراتور سوم به شرکت تامين تله کام وا

  .واگذار شد

 در زندان " معاندین نظام"اتھام جدید منصور اسالو، ارتباط با 
  

در آستانه روز جھانی کارگر پرونده جدیدی عليه منصور اسالو رئيس : بر پایه خبر رسيده به ایميل ما آمده است 
 اردیبھشت ماه، منصور 5روز یکشنبه . تھران و حومه گشوده شدھيئت مدیره سندیکای شرکت اتوبوس رانی 

 بازپرسی بيدادگاه 6اسالو رئيس سندیکای شرکت اتوبوس رانی تھران و حومه با دست بند و پابند به شعبه 
علی حاج "شاکيان اسالو در این پرونده . انقالب اسالمی کرج برده شد و پرونده جدیدی عليه او گشوده شد

اتھامی که به اسالو نسبت داده شده . معاون زندان گوھردشت کرج می باشند " لی محمدی رئيسع"و " کاظم
  . در زندان می باشد"معاندین نظام "است ارتباط با 

در ماھھای اخير فشارھای روحی و جسمی و اذیت وآزارھا عليه " : فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران" 
 معروف به سگدونی و 1او بارھا به سلولھای انفرادی بند . ی شدت یافته استآقای اسالو بصورت غير قابل تصور

 معروف به بند 5 به بند 4 اسفند ماه بطور ناگھانی و با دليل واھی از بند 23آقای اسالو از .  منتقل شد 5بند 
  .دار ھستند قرار داده شدمتادون منتقل شد و او را در کنار زندانيان معتاد و خطرناک که مبتال به بيماریھای واگير 

زندانی سياسی منصور اسالو از ناراحتی قلب،کمر درد و چشم رنج می برد ولی تاکنون از درمان جدی او 
 بار بر عدم تحمل حبس او 3این ناراحتيھا بقدری حاد می باشند که تا به حال پزشک قانونی . خوداری کرده اند

که مسئول پرونده آقای اسالو می باشد از آزادی استعالجی او تاکيد کرده است ولی بازجوی وزارت اطالعات 
  .خوداری می کند
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بازجویان وزارت اطالعات تا به حال عليه تعدادی از زندانيان سياسی که در زندان ھستند و در حال طی محکوميت 
 سنگينی داده غير انسانی و غير قانونی خود بسر می برند پرونده ھای جدیدی گشوده اند و به آنھا محکوميت

گشوندن پرونده جدید .می باشند... است که از جمله آنھا زندانی سياسی منصور رادپور ، علی صارمی و 
بدستور بازجویان وزارت اطالعات می باشد که با شکایت علی حاج کاظم و علی محمدی رئيس و معاون زندان 

دی که در پرونده او اعمالی جنایتکارانه علی حاج کاظم و معاونش علی محم.گوھردشت به اجرا در آمده است
مانند ؛ شکنجه و قتل زندانيان سياسی و عادی مانند زنده یادان امير حسين حشمت ساران،ولی هللا فيض 

مھدوی و عبدالرضا رجبی ، فروش اندام زندانيان ،تشکيل باندھای مافيایی برای توضيح و فروش مواد مخدر و 
گرفتن رشوه ھای . ز زندانيان عادی در ازای مرخصی و حتی آزادی آنھا نقش داردسرکوب زندانيان، گرفتن رشوه ا

نجومی از خانواده زندانيان برای دادن مرخصی توسط برادر وی فردی بنام محمد حسين حاج کاظم در خارج زندان 
ھمان زندان صورت می گرفت و لی بخاطر رقابتھای موجود برادر وی دستگير و محکوم به زندان می شود که در 

گوھردشت محکوميت خود را در دفتر علی حاج کاظم طی می کند و ھر روز بعد از وقت اداری ھمراه با او به 
ميرشکاری رئيس قبلی زندان گوھردشت و عموی ھمسر علی حاج کاظم که در جریان افتضاح . منزل می رود

نھا به دبی دستگير شده بود در دفتر سوئ استفادی جنسی از زنان و دختران معروف به خانه سبز و صدور آ
  .علی حاج کاظم رئيس زندان گوھردشت کرج به اصطالح محکوميت خود را طی می کند

آقای دادستان برادر من :نامه خواھر يازده ساله اکبر اجدادی به دادستان تھران
 ! کارگر يک بقالی است و اتھامش اقدام عليه امنيت ملی

 نامه پيش رو که توسط خواھر يک کارگر زندانی نوشته شده است اگر -شت نوشت  اردیبھ8در تاریخکلمه سایت 
چه با نگارش مرسوم نامه ھای رسمی و يا ادبيات نامه نگاری فاصله دارد اما انتشار و انعکاس آن از آن جھت 

نواده ی عادی اھميت دارد که افکار عمومی و احيانا وجدان ھای بيدار را با مشکالت روزمره ای که برای يک خا
که به بھانه ھای عجيب و غريب ھمچون انقالب مخملی و اقدام عليه امنيت ملی به زندان افکنده شده اند آشنا 

  . می کند
به گزارش خبرنگار کلمه، اين مصائب که بوجود آورنده آن توھم صاحبان زور در مورد اعتراض ساده شھروندان 

 زندانيان سياسی است چرا که بر خالف القائات رسمی و دولتی است نه يک استثنا که قاعده ای برای اغلب
که جنبش سبز را جنبش طبقات متوسط به باال ذکر می کنند اما اکثر زندانيان سياسی گمنام از طبقات 

  . مستضعف و با سطح اقتصادی پايين جامعه ھستند
رگر يک بقالی که صرفا يک کا. ھم از معترضان و زندانيان محروم و مستضعف جنبش سبز است» اجدادي«

او يکی از . از ده ماه پيش در زندان است! شھروند معترض بود اما با اتھام ھايی مانند اقدام عليه امنيت ملی 
 خرداد شرکت داشته و به اتھام ٢۵معترضان ساده به نتايج انتخابات است که در تظاھرات مسالمت آميز مردم در 

  . ھشت ماه حبس تعزيری محکوم شده استشرکت در اين تظاھرات به بيست و 
او نامه ای به دادستان تھران نوشته و . خواھر اکبر ، يازده ساله و کالس پنجم ابتدايی است » مھديه اجدادي«

وی به دادستان توضيح داده است .از تعيين وثيقه دويست ميليون تومانی برای برادر دربندش گاليه کرده است 
ستند ،در جنوب شھر تھران و درخانه اجاره ای زندگی می کنند و در عمرش چنين که از قشرمحروم جامعه ھ

  . پولی را نديده است
  : متن نامه اين نوجوان خطاب به دادستان به شرح زير است“ کلمه”به گزارش 

  با سالم خدمت آقای دادستان 
آقای دادستان برادر من بی . ارممن خواھر اکبر اجدادی ھستم که بسيار به برادرم وابسته ام و او را دوست د

 صبح مغازه را باز می ۶از ساعت .آقای دادستان برادر من کارگر يک مغازه بقالی است . گناه است و کاری نکرده
  .  شب می بسته ١٢کرده و 

از شما خواھش . آخه اين انصافه؟ برادر من ھيچ وقت عليه امنيت کشور کاری انجام نمی دھد و بی گناه است
پدرم نگھبان پارک . پدر من بيسواد است و مادرم ھم سواد ندارد. م برادر من را به آغوش خانواده برگردانيدمی کن
  . برادر م تنھا نان آور ما بود . می گفتند کارگرھا زيادند. سال گذشته او را اخراج کردند. بود

پدر و مادر من بيماری .  را آزاد کنيدمن مھديه اجدادی ، خواھر اکبر اجدادی از شما خواھش می کنم که برادر من
  . قلبی دارند و از وقتی برادرم دستگير شده حالشان بدتر ھم شده است 

بعضی از برادرھا و آشنايان دوستانم می گويند در سال قبل آنھا ھم در تظاھرات . من کالس پنجم ھستم 
  . برادر من ھم رفته بود . شرکت کرده بودند 

به خدا قسم برادر من کاری نکرده . تان؟ از شما خواھش می کنم برادر من را آزاد کنيدآخه انصافه آقای دادس
 ميليون تومان وثيقه به ٢٠٠چند ھفته است که به ما گفته اند برای اينکه چند روزی به مرخصی بيايد بايد . است 

او ھم گفت نمی داند اين ھمه از پدر ھم که پرسيدم . من تا به حال اين ھمه پول را نديده ام . دادگاه بدھيم 
روزھای دوشنبه که . در يک خانه اجاره ای. ما در قيامدشت ورامين زندگی می کنيم . پول را بايد از کجا بياورد 

پدر و مادرم برای مالقات با برادرم به زندان اوين در شمال شھر تھران می روند ، وقتی برمی گردند ، خيلی 
خودم ھم چند . کرايه رفت و آمد ھم زياد است . خيلی دور . راھش دور است مادرم می گويد . خسته ھستند 

تا قبل از اينکه . برايم مثل يک مسافرت طوالنی و خسته کننده بود . بار برای ديدن برادرم ، اکبر ، به اوين رفتم 
  . برادرم دستگير شود به اين جای تھران نرفته بودم 

در قيامدشتی که ما . ه ھای بزرگی را می بينم که تا به حال نديده بودم در راه که می رويم ماشين ھا و خان
يک روز يک . پدرم می گويد خيلی گران ھستند . زندگی می کنيم نه از اين ماشين ھا است و نه از اين خانه ھا 
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  . ماشين را به من نشان داد و گفت با پول اين ماشين می شود برادرت را آزاد کرد 
من به عنوان خواھر کوچکتر اکبر از شما می . خواھش می کنم نامه ی اين خواھر را بخوانيدآقای دادستان 

  . خواھم برادر من را آزاد کنيد
  با تشکر خداحافظ

  دانشكده فني تبريز شعار نويسي در

 و صندليھا بطور گسترده اقدام  رسيده دانشجويان بر روي ديوارراھرو و كالسھا  به گزارش– ارديبھشت 8 –تبريز 
  . نويسي كرده اند به شعار

« و » مرگ بر خامنه اي « ,  » مرگ بر ديكتاتور« , » مرگ بر اصل واليت فقيه  » شعارھاي دانشجويان عبارتند از
شعارھاي فوق را به صندوق حراست  اين دانشجويان يك نسخه از » سومراه حل  راه حل آزادي مردم  تنھا

  نيز ارسال كرده اند دانشگاه 

   سازی پوشش معلمان زن یکسان
معاون صنايع دستي سازمان ميراث فرھنگي طرح :  اردیبھشت نوشت 8خبرگزاری حکومتی ایلنا در تاریخ 

شروع به كار اين :  طرح عفاف و حجاب دانست و گفتسازي لباس كارمندان زن را در ادارات در راستاي يكسان
ھاي  سازي، حفظ ارزش طرح با ھمكاري وزارت كشور و پشتوانه پژوھشي دانشگاه الزھرا، جدا از مسئله يكسان

تھمينه دانيالي با بيان اينكه پس از رونمايي تمام كارمندان . خودمان در چھارچوب موازين اسالمي بوده است
تا آخر خرداد، ھم به تمام كارمندان ميراث اين لباس : پوشند، خبر داد تي لباس يكسان ميمعاونت صنايع دس

ھا و  رسيم كه موزه ھاي نھادھاي تحت پوشش ميراث مي سازي لباس شود و پس از آن، به يكسان داده مي
  . ھا از اولين نھادھا ھستند ھتل

اي با وزير آموزش و پرورش ھستيم،  منتظر جلسه: سازي لباس كارمندان آموزش و پرورش گفت وي درباره يكسان
  . گيري شود ھا تصميم تا در مورد چگونگي توزيع اين لباس

ھاي  شود مورد استقبال شركت بيني مي ھا تنوع رنگ و طرح دارد پيش از آنجايي كه اين لباس: دانيالي افزود
  . خصوصي و حتي مردم عادي ھم قرار گيرد

ايم كه ھر دست آن شامل مانتو، شلوار و مقنعه  ضر براي ھزار نفر لباس سفارش دادهدر حال حا: وي ادامه داد
  .  ھزار تومان است100 تا 80اش بين  شود و قيمت تمام شده مي

ھاي فرم را سازمان تقبل كرده است  معاون صنايع دستي سازمان ميراث با اشاره به اينكه ھزينه سري اول لباس
سازي  ھا به انبوه دھند تا دوخت لباس ھا ھم سري اول را به كارمندان خود ھديه مي احتماال ديگر سازمان: گفت

براي حفظ ھنرھاي سنتي تالش : وي تاكيد كرد.   ھزار تومان برسد70ـ60 آنھا نيز كاھش يابد و به  برسد و قيمت
  .  ھمان شھر استفاده شود ھاي سنتي ھا و پارچه شده است در ھر شھر از دوخت

کای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حومه به زندان محکوم عضو سندی
 شد

  
شعبه چھارده بيدادگاه انقالب اسالمی تھران، ھمایون جابری عضو : بر پایه خبر دریافتی به ایميل ما آمده است 

است،  سال تعليق شده 3سندیکای کارگران شرکت اتوبوس رانی تھران و حومه را یک سال زندان که به مدت 
اتھامات نسبت داده شده توسط محمد تقوی رئيس " :فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران.  " محکوم کرد

فعاليت تبليغی -2اجتماع وتبانی بقصد برھم زدن امنيت کشور -1: می باشد  دادگاه انقالب به قرار زیر14شعبه 
گزارش نيروی  ه به محتویات پرونده من جمله اخالل در نظم عمومی با توج-3جمھوری اسالمی ایران  عليه نظام
  .در پارک الله  11/2/88 بتاریخ   مبنی بر دستگيری مشاراليه در محل وقوع جرم انتظامی

کارگر دو ساعت قبل از   سال گذشته برای گراميداشت روز جھانی فعال کارگری ھمایون جابری اا اردیبھشت ماه
 به کالنتری  او ابتدا.  دستگير شد  پارک الله يس امنيت در بيرون ازبرگزاری مراسم توسط یک سرگرد پاسدار پل

 تحت   زندان اوین240 چند ھفته در بند  آقای جابری. منتقل گردید  زندان اوین240 و سپس به بند 148
  .داشت فشارھای روحی قرار

   دادگاه انقالب26احضار جعفر عظيم زاده به شعبه 
آزاد کارگران ایران را  اریه ای کتبی جعفر عظيم زاده رئيس ھيئت مدیره اتحادیه دادگاه انقالب طی احض26شعبه 

به دادگاه اشاره ای نشده است و طبق این  به دادگاه فراخواند در این احضاریه به دالیل احضار عظيم زاده
  .جلسه دادگاه حاضر شود  خرداد ماه در18احضاریه ایشان می باید روز 

 نفر دیگر در پارک الله تھران دستگير و 150حدود  اسم اول ماه مه سال گذشته به ھمراهجعفر عظيم زاده در مر
الزم به یادآوری است ماھھای آخر سال گذشته نيز آقایان . بازداشت بسر برد  روز در زندان اوین در53بمدت 

 اه احضار و در به دادگ88عليرضا ثقفی و محسن ثقفی به جرم شرکت در مراسم اول ماه مه  محمد اشرفی،
ھمایون جابری نيز به  دادگاه بدوی ھر کدام به ترتيب به یکسال، سه و دوسال زندان تعزیری محکوم شدند و

  .یکسال زندان تعليقی محکوم شد
با محکوم کردن صدور احکام زندان برای شرکت کنندگان در مراسم اول ماه مه سال  اتحادیه آزاد کارگران ایران

راستای اعمال  ر عظيم زاده را به دادگاه در آستانه فرا رسيدن روز اول ماه، سياستی دراحضار جعف گذشته،
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دخالت در مراسم اول ماه مه ارزیابی  فشار بر فعالين کارگری جھت به تمکين واداشتن آنان برای عدم شرکت و
  .ميکند و آن را قویا محکوم ميکند

بدیھی ترین  کت کارگران در این مراسم، حق مسلم و یکی ازبرگزاری مراسم روز جھانی کارگر و شر از نظر ما
امسال نيز روز جھانی کارگر را ھر  حقوق اجتماعی طبقه کارگر است و ما ھمدوش با کارگران در سراسر جھان،

 به فقر و فالکت و نابرابری فریاد خواھيم زد چه با شکوه تر گرامی خواھيم داشت و اعتراض خود را
   مهزنده باد اول ماه

  88 ھفتم اردیبھشت ماه -اتحادیه آزاد کارگران ایران

  و قطع ارتباطات در آستانه خيزش بزرگ روز كارگر تشديد اقدامات امنيتي

ز ظھر روز پنجشنبه در تھران تالش رژيم براي كنترل خشم و رسيده ، از بعد ا  به گزارش– ارديبھشت 9 –تھران 
  كامال مشھود است ، منجمله خيزش مردم

  . قابل استفاده شده است ، يك ساعت ھمه موبايل ھا قطع شد  سرعت اينترنت خيلي كم و غير ـ

 در خيابانھاي پستھاي بازرسي تك تك خودروھا و كنترل كارت ملي منجمله ـ ھمچنين در مناطق مختلف تھران
  . دوراھي يوسف آباد جريان يافته است مصدق و آزادي و

  . انتظامي با دوماشين مستقر شھد اند ـ در ميدان فردوسي مزدوران

  از روز كارگرتھران در شب جمعه قبل  بانگ هللا اكبر مردم

از اكثر مناطق تھران ، بانگ هللا اكبر و خروش مرگ بر خامنه اي آسمان تھران  22 ساعت – ارديبھشت 9 –تھران 
  . گرفته است را فرا

مردم مناطق خوش ، توپخانه ، شھرك اكباتان ، يوسف آباد و تھران نو قيام  به گزارش رسيده ، در اين ساعت
  ن را شروع كرده بودندشبانه با كارگرا ھمبستگي

اعتراض گسترده کارکنان اتوبوس رانی تھران به ادامه تعليق از کار يکی از 
 ھمکارانشان 

) بی آر تی ( از صبح امروز اتوبوس ھای تند رو :  اردیبھشت نوشت 9از ایران در تاریخ بنابه گزارشات رسيده 
  . قدام به روشن کردن چراغھای اتوبوس خود نمودندشرکت واحد در اعتراض به ادامه تعليق يکی از ھمکارانشان ا

  
تی در اعتراض به .آر. ارديبھشت ماه اتوبوسھای تند رو شرکت اتوبوس رانی تھران معروف به بی 9روز پنجشنبه 

 صبح تا بعد از ظھر اقدام به روشن کردن چراغ اتوبوسھای خود 09:00ادامه تعليق يکی از ھمکارانشان از ساعت 
 ماه پيش به 7.5 سال سابقه کار در شرکت اتوبوسرانی تھران، کار او از 18ی عبدهللا حسينی که با آقا.نمودند

او در طی اين مدت بدون حقوق و مزايا در شرايط سخت مالی بسر می برد و اين مسئله . تعليق در آمده بود
  . باعث ايجاد مشکاالتی مالی زيادی در خانواده شده بود

  
 ماه تالش اداره کار رای 7.5ين مدت عليه حکم سرکوبگرانه تعليق شکايت کرد و پس از آقای حسينی در طی ا
 اتوبوس رانی تھران حاضر شده بود 1او ھنگامی که صبح امروز در محل کارش در سامانه . به بازگشت بکار او داد

. راو ممانعات کردتوسط سعيد نيسانی سرپرست اين سامانه عليرغم داشتن حکم بازگشت به کار از ادامه کا
 ماه 7.5اداره کار ھمچنين در رای مزبور شرکت اتوبوس رانی تھران را موظف به پرداخت تمامی حقوق و مزايای 

  . اخير او نموده بود
  

آقای حسينی از اعضاء و فعالين سنديکائی شرکت واحد تھران می باشد و يکی از داليل اخراج او از کار به اين 
  . دليل بوده است

  
ش از اين خانم فرحناز شيری از اولين بانوان راننده در شرکت اتوبوس رانی تھران که در بدو اشتغال با بھره پي

گيری گسترده تبلغاتی ھمراه بود از اسفند ماه گذشته از کار خود تعليق شده است و عليرغم پيگيريھای مستمر 
  . ولی تاکنون از بازگشت به کار او خوداری می کنند

  
قوق بشر و دمکراسی در ايران،موج گسترده اخراج کارگران که در موارد متعدد به خاطر فعاليتھای فعالين ح
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سنديکايی و دفاع از حقوق خود و کارگران صورت می گيرد را محکوم می کند و از سازمان جھانی کار و کميسر 
  .ايران استعالی حقوق بشر خواستار اقدامات عملی برای پايان دادن به سرکوب کارگران در 

   اعالم حمايت كارگران ايرانخودرو از قطعنامه مشترک روز جھانی کارگر

http://ikcokar.blogfa.com  

  كارگران ايران خودرو ضمن تبريك
 
كارگران ايران حمايت كرده وخودرا  روز جھاني كارگر به ھمه كارگران جھان از بيانيه صادر شده توسط تشكل ھاي 

  روز جھاني كارگر آماده مي كنند ان براي برگزاري يك جشن بزرگدر كنار كارگران جھ
 

 جھان زنده باد اول ماه مي روز ھمبستگي كارگران
 

  جمعي از كارگران ايران خودرو

 دبير کل سازمان معلمان ايران بازداشت شد 

ر کل سازمان  در آستانه ی روز معلم، علی رضا ھاشمي، دبي: اردیبھشت نوشت 9در تاریخ خبرگزاری ھرانا 
  .  اردی بھشت ماه، توسط نيروھای امنيتی بازداشت شد8معلمان ايران مورخ چھارشنبه 

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ماموران امنيتی بعدازظھر روز گذشته با ورود به منزل شخصی آقای ھاشمی 
ه مکان نامعلومی منتقل ضمن تفتيش منزل و ضبط کامپيوتر و برخی وسايل شخصی ايشان، وی را دستگير و ب

  . کردند
  . پيش تر عليرضا ھاشمی از احضار تلفنی خود به دادگاه نيز خبر داده بود

 نيز بازداشت و روانه 1385علی رضا ھاشمي، دبير کل سازمان معلمان ايران، چندی قبل و در اسفند ماه سال 
شد و سرانجام حکم تحمل سه سال حبس  روز در انفرادی نگھداری می 19وی به مدت . ی زندان اوين شده بود

  . تعزيزی برای ايشان صادر شد
 روز 14 خرداد نيز حوالی پارک الله توسط نيروھای لباس شخصی دستگير و حدود 22ھم چنين پس از انتخابات 

  . در انفرادی بود
  . شايان ذکر است که تاکنون ھيچ تماسی از طرف ايشان با خانواده برقرار نشده است

 اردی بھشت ماه نيز، علی اکبر باغانی دبيرکل کانون صنفی معلمان و محمد 8است صبح چھارشنبه گفتنی 
ايشان . بھشتی لنگرودی سخنگوی اين کانون با مراجعه ی ماموران وزارت اطالعات به منزلشان بازداشت شدند

  . زندان اوين نگھداری می شوند209در حال حاضر در بند 

 گران شرکت کشتی سازی بندرعباس از کار بيکار شدند ادامه اخراج کارگران؛کار

کارگران شرکت کشتی سازی وصنايع فراساحل بندرعباس به نبود :  اردیبھشت نوشت 9 در تاریخ کلمهسایت 
  . امنيت شغلی و تصميم مسئوالن برای اخراج آنھا از شرکت اعتراض کردند

 کارگر در مقابل ساختمان مديريت شرکت ٣٠٠ود يکی از مسئوالن محلی استان ھرمزگان با تاييد تجمع حد
 نفر از کارگران را ٣٠مسئوالن اين شرکت تاکنون : کشتی سازی وصنايع فراساحل بندرعباس به آخرين نيوز گفت

 کارگر را ١٨ روز پيش ھم ١۵اين شرکت .اخراج و از چند روز پيش کـارت حضور و غيـاب آنھا را غيرفعال کردند 
  .  نفر آنان بومی بودند ١۶اخراج کـرد که 

به گفته وی مسئوالن شرکت قصد دارند نيمی از نيروھای اين شرکت را تعديل کنند و از کارگران می خواھند که 
مسئوالن اين شرکت بـه ازای ھر کارگر ماھانه يک ميليون تومان به . پس از اخراج با پيمانکاران قرارداد ببندند 

 ھـزار تومان بـه ھـر کارگر ٣۵٠ ھزار تومان از اين مبلغ، ۶۵٠پيمانکاران نيز با کسر پيمانکاران پـرداخت می کنند و 
  . حقوق می دھند

 فروند کشتی دراين شرکت آغاز شده و علتی ۵اين درحالی است که کـارگران اين شرکت می گويند ساخت 
شته در نشستی به موضوع يکی از مقامات ارشد استان ھرمزگان ھم ھفته گذ.برای تعديل نيرو وجود ندارد 

  . اخراج کارگران يکی ازشرکتھا اشاره و اعالم کرده بود اين شرکت حق تعديل نيرو ندارد
در اجتماع کارگران شرکت .کارگران معترض قرار است امروز پنجشنبه مقـابل استانداری ھرمزگان تحصن کنند

ای پاسخ گويی در جمع آنان حاضر نشده کشتی سازی بندرعباس در مقابل دفتر شرکت ھيچ يک از مسئوالن بر
  . بودند

  
  گزارش از وضعيت نابسامان كارگران در اروميه
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در آستانه روز كارگر كارگران شركت ھاى گروه صنعتى : گزارش داد تبريز سسی  اردیبھشت 9در تاریخ 
.  به سر مى برند شركت كياابداع ، شركت سرين شھد آذربايجان و شركت تحول در وضعيت بغرنجى كيااحسان ،

  . آخرين بارى كه كاركنان اين شركت ھا حقوق دريافت كرده اند خرداد سال گذشته بوده است 
نفر و كياابداع فقط با 5كارگرآزربايجان 3كارگر و سرين شھد و شركت كيااحسان 4در حال حاضر شركت تحول فقط 

نفر در اين 84كر است خرداد سال گذشته الزم به ذ. يك نگھبان كه ساكن در كارخانه مى باشد شاغل دارند
سال گذشته 4ھمه اين شركت ھا متعلق به رحيم صمدزاده طريقت مى باشد كه طى . شركت ھا شاغل بودند

تمامى سرمايه فوق . ميليارد تومان وام از بانك ھاى صادرات ، سپه ، ملى و توسعه صادرات دريافت نموده است5
اين شخص سابقاً . رادر وى به نام محمدباقرطريقت برده شده است به تھران و كشورھاى خارجى توسط ب

. مديرعامل ھالل احمر و رييس كميته امداد اروميه بوده و مدتى نيز معاون استاندار در زمان سعادت بوده است 
منتقل ) دفتر مركزى( شھر قدس تحت پوشش شركت گروه صنعتى كيااحسان  بقيه اين سرمايه ھنگفت به كرج 

  . است شده 
  ) 5خيابان 1اورميه شھرك صنعتى فاز (سرين شھد آذربايجان : آدرس اين شركت ھا

  ) جاده طالتپه جنب ايران گاز10كيلومتر (شركت تحول 
  ) 11خيابان1اروميه شھرك صنعتى فاز (شركت كيااحسان

  ) تھران شھر قدس نرسيده به قبرستان(شركت گروه صنعتى كيااحسان 
  ) 11خيابان1ه شھرك صنعتى فاز ارومي(شركت كياابداع 

اروميه به عنوان قطب توليد محصوالت سردرختى و به طبع آن قطب توليد انواع آب ميوه و نوشابه : تبريز سسی 
طى پنج سال گذشته و سياست ھاى بى سروته اقتصادى دولت و . ھاى بدون گاز برپايه آب ميوه مى باشد

  ى جلوگيرى مصنوعى از افزايش قيمت ھا كه البته ھيچ سودى نداشته تحريم ھاى اقتصادى و واردات بى رويه برا
و فقط به فربه ترشدن مافياى واردات خصوصا مافياى موتلفه و شخص عسگر اوالدى تازه مسلمان به عنوان 

رييس گروه دوستى ايران و چين و مسئول واردات كاالھاى چينى بدون كيفيت به كشور كارخانه ھاى توليد آب 
اكثر . در اورميه در معرض ورشكستگى كامل ھستند) فويل آلومنيومى يا سانديس(ه روش دوى پك ميوه ب

كارخانجات منطقه به سبب دورى از مراكز مصرف و باالرفتن قيمت حمل و نقل كاال قدرت رقابت با كارخانجات 
تمام اين . اده اندمناطق مركزى ايران و كارخانجات مناطقى كه به راه آھن دسترسى دارند را از دست د

به گفته يك منبع آگاه در اداره كار . كارخانجات به تعديل نيروى انسانى پرداخته و كارگران خود را اخراج مى كنند 
اگر اين روند ادامه يابد در سال . برابر افزايش پيدا كرده است 20اروميه حجم پرونده ھاى اخراجى كارگران تا 

در اين . رى به اشتغال كارگرى در بخش كشاورزى استان نيز وارد خواھد شد زراعى پيش رو ضربه جبران ناپذي
ميان ھمانطور كه در گزارشات قبلى نيز اشاره شد مسئولين رده اول استان به اتالف منابع و بى خيالى خود 

  : خبر زير را به نقل از آينا نيوز خبرگزارى وابسته به سپاه اروميه بخوانيد. ادامه مى دھند
  ه اصلى استاندار آزربايجان غربى چيست؟ دغدغ
aspx.---/9907/articleId/ArticleView/icleTypeart/1298/tabid/com.ainanews.www://http   

استاندار آذربايجان غربی دارد ششمين ماه حضورش در استان را سپری می کند و در اين مدت شايد دغدغه ھا 
  . و تفکرات ذھنی مردی در قواره ھای او برای بسياری از شھروندان بويژه اصحاب رسانه جالب باشد

يی از مجموعه اتفاقات روزمره ای که وحيد جالل زاده مسبب آنھاست يک نکته بيش با نگاھی اجمالی به خبرھا
  . از ھمه نظرھا را متوجه خود می کند

استاندار آذربايجان غربی در کليه برنامه ھا و ديدارھايش بخشی را بعنوان اولويت کاری به تجليل از فرھنگ ايثار و 
 تعارف حاشيه ای که جزئی از برنامه ھای کاری جالل زاده شھادت صرف می کند و اين موضوع نه بعنوان يک

  . محسوب می شود
تقريبادر کليه برنامه ھای کاری استاندار و درست در صدر اخبار آن ديدار از مزار و منازل شھداء و نشستن پای 

خبرھای درددل خانواده ھای ابثارگران و جانبازان به چشم می خورد و اين موضوع بيشترين حجم موضوعات 
  . پيرامون استاندار را به خود اختصاص داده است

اسباب يک ... بعد از اين خبر مھمترين رويدادی که چه از لحاظ خرق عادت، تازگي، غيرمنتظره بودن، شگفتی و 
  .خبر داغ را فراھم می کنند مربوط است به بازديدھای سرزده جالل زاده

 ستگير شد معلم فعال عضو کانون صنفی معلمان تبریز د 
  

در پی فشارھای فزاینده بر معلمان فعال در آستانه ی روز معلم، یکی از اعضای کانون صنفی معلمان در تبریز 
از اعضاي كانون صنفي معلمان در پی یورش نيروھای امنيتی به منزل " توفيق مرتضي پور: "ھرانا. دستگير شد

 ورود به منزل آقای مرتضی پور و بازداشت ایشان ماموران امنيتی پس از. شخصی اش در تبریز بازداشت شد
در طی روزھای .ضمن تفتيش منزل وی كيس کامپيوتر و برخي وسائل شخصي ديگر ايشان را نيز ضبط کردند

این در حاليست که .  تن از ایشان بازداشت شدند7اخير فشار بر صنف معلمان به شدت افزایش یافته و دستکم 
 .ته ی معلم باقی مانده است روز تا آغاز ھف5کمتر از 

 اعتصاب غذای دانشجویان در ھمبستگی با کارگران و معلمان
  

از اعتصاب گروھی از دانشجویانِ  در سراسر ایران خبر :  اردیبھشت نوشت 9سایت خبری دانشجو نيوز در تاریخ 
 پيش از روز معلم، در  روز١و به مناسبت روز جھانی کارگر و ) مه١( اردیبھشت ١١این اعتصاب در روز : "داد

صادر کنندگانِ بياینۀ اعتصاب اعالم کرده اند ."ھمبستگی با معلمان و کارگران سراسر کشور برگزار خواھد شد
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قصد دارند با اعتصاب نمادین، اعتراض خود را نسبت به وضعيت سخت معيشتی و مشکالت کارگران و معلمان و "
 این اعتصاب، دانشجویان ضمن حمایت از تمامی کارگران، در. فشارھای اجتماعی بر آنان اعالم نمایند

الزم به ذکر است اعتصاب ."ھمبستگی خود با معلمان و به خصوص اساتيد سراسر کشور را اعالم خواھند کرد
  . اردیبھشت برگزار خواھد شد١١غذای دانشجویان در صحن دانشگاھھای مختلف کشور، روز شنبه 

دستگير شده بعد از ده ماه از 88خرداد ماه سال يكى از كارگران زحمتكش كه در 
 دستگيرى ھنوز بالتكليف و بدون مالقات مى باشد 

يكى از كارگران زحمتكش كه در خرداد ماه : اردیبھشت گزارش شده است 9 در تاریخ آژانس ايران خبرسایت 
 ٢٠ايوب قنبرپوريان، .باشددستگير شده بعد از ده ماه از دستگيرى ھنوز بالتكليف و بدون مالقات مى 88سال 

ساله و اھل يکى از روستاھاى کوھدشت لرستان كه در تھران به عنوان کارگر ساختمان مشغول به کار بوده 
 ٣۵٠است بعد از دستگيرى مدتى را در بند دو الف سپاه پاسداران زير شكنجه قرار داشت و ھم اکنون در بند 

يان سياسى در بالتکليفى به سر مى برد و تا به حال طى اين ده ماه زندان اوين به ھمراه بسيارى ديگر از زندان
ھيچگونه مالقاتى با خانواده اش نداشته است، وى سرپرست خانواده اش مى باشد و بر ھمين اساس درطى 

   .ماھھاى گذشته خانوادھاش با مشکالت مالى فراوان دست به گريبان بوده اند
  

   در ھمبستگی با کارگران و معلمان ايراناعالم اعتصاب غذای زندانيان سياسی

روز جھانی کارگر و روز معلم )  ارديبھشت١١(در آستانۀ اول ماه مه :  اردیبھشت نوشت 9 در تاریخ جــرسسایت 
در ايران، گروھی از زندانيان سياسى ايران اعالم کرده اند که در آن روز و در ھمبستگی با کارگران و معلمان ايران 

  . عتصاب غذا خواھند زد، دست به ا
بنا به گزارش منابع خبری جرس، زندانيان سياسی در اين بيانيه خود ضمن تبريک اين دو روز و آرزوی موفقيت 

برای معلمان و کارگران کشور در راه رسيدن به حقوق حقه و قانونی خود، خاطرنشان کرده اند که حاکميت فعلی 
 در اثر سياست ھای ناشايست و ناکارآمد و سرکوب گرانه دولت اقشار در حالی به استقبال روز کارگر ميرود که

کارگران ماھھا حقوق نمی گيرند و از ابتدايی . محروم بيش از پيش در زير فشارھای اقتصادی کمر خم کرده اند
ر به در حالی که اکثر مردم ايران زير خط فق. ترين حقوق مانند بيمه و بازنشستگی وبيمه بيکاری محروم ھستند

سر ميبرند ثروت ھای کشور ما خرج سياست ھای سرکوبگرانه و جنگ طلبانه و صرف رشوه دادن به کشورھای 
  . ديگر برای خريد رای آنھا در سازمان ملل می شود

دولت به طور آگاھانه سياست فقير سازی و "بيانيۀ اين گروه از زندانيان سياسی ھمچنين تصريح می کند که 
يک دولتی را تنھا به منظور وابسته کردن و تحت فشار قرار دادن ھر چه بيشتر اقشار محروم گداپروری سيستمات

و دور کردن آنان ازجنبش اجتماعی در پيش گرفته و در چنين شرايطی صحبت از حق و حقوق کارگر و زحمتکشان 
  ." ھمانقدر مضحک به نظر ميرسد که صحبت از حقوق بشر در زندانھای ايران

 ھزاران پير و جوان و ٨٩ تا يازده ارديبھشت ٨٨از يازده ارديبھشت سال "ياسی خاطرنشان کرده اند زندانيان س
شکنجه شدند و به شھادت رسيدند و بھای آزاديخواھی را با گوشت و پوست . زن و مرد به ما در زندانھا پيوستند

 روح االمينی ھا و ھمه عزيزانی که در ما خاطره نداھا و سھراب ھا و کيانوش ھا و جوادی فرھا و. خود پرداختند
  ." راه آزادی وطن جان باختند را گرامی ميداريم 

صادر کنندگان اين بيانيه، ھمچنين اعالم کرده اند که در ھمبستگی با کارگران و معلمان و جنبش آزاديخواھی 
ه خواھيم زد و از ھمه در روز اول ماه مه روز جھانی کارگر دست به يک اعتصاب غذای يک روز"مردم ايران، 

کارمندان و کارگران دعوت می کنيم تا دست به دست ھم داده و در اين روز , دانشجويان, ھموطنان بويژه معلمين
  ." ندای آزاديخواھی خود را فرياد بزنند

از وجود الزم به ذکر است اوايل ھفته جاری نيز، گروھی از زندانيانِ سياسيِ ضمن گراميداشتِ روز کارگر و انتقاد 
  . تبعيض و بيعدالتی و سرکوب در کشور، خواستار حمايت از کارگران کشور و حضور در تجمعاتِ آنان شدند

 در ١٧تعدادی از تشکل ھای کارگريِ حاميِ جنبشِ سبز، در صدد برگزاری مراسمی در روز جھانی کارگر ساعت 
  .مقابل وزارت کار در تھران و اداره کار در شھرستانھا ھستند

 ازداشت ھفتمين عضو کانون صنفی معلمان ايران ب

در آستانۀ روز معلم و در راستای فشارھای گسترده بر فعاالن  : اردیبھشت نوشت 9 در تاریخ ندای سبز آزادی
فرھنگي، يکی ديگر از اعضای کانون صنفی معلمان در تبريز بازداشت شد و بدين ترتيب کمتر از پنج روز مانده به 

مين عضو کانون صنفی معلمان ايران، طی روزھای اخير مشمول حکم دستگيری و انتقال به روز معلم، ھفت
  . بازداشتگاه شد

سامانه خبری گزارشگران ھرانا، با انتشار خبر دستگيريِ توفيق مرتضی پور، عضو كانون صنفی معلمان در تبريز، 
نزل شخصی اش در تبريز بازداشت شد و اين فعال فرھنگي، در پی يورش نيروھای امنيتی به م"خاطرنشان کرد 

ماموران پس از ورود به منزل وي، ضمن تفتيش آن محل، كيس کامپيوتر و برخی وسائل شخصی را نيز ضبط 
  ." کردند

اكبر باغانی و محمد بھشتی لنگرودی ، دبيركل و سخنگوی كانون صنفی معلمان ايران  روز گذشته نيز، علي
  . دستگير شدند 
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اواسط ھفته جاری نيز، جالل نادري، علی نجفی و محمد خانی و سعيد جھان آرا، چھار فعال گفتنی است در 
  . حقوق معلمان در شھر ھمدان احضار و بازداشت شدند 

اوايل ھفته احکام جزايی علی صادقی و محمد توکلي، دو تن از اعضای شورای مرکزی کانون صنفی معلمان 
  . ه پرداخت جزای نقدی و جزای بدل از شالق محکوم شدنداستان کرمانشاه نيز صادر گرديد که ب

سايت ھای خبری کانون صنفی معلمان ايران، سخن معلم و بسياری از وبالگ ھای خبری فعاالن فرھنگی نيز، 
  . طی ھفته جاری مشمولِ فيلترينگ و انسداد شدند

 محکوم به اعدام و تعداد ديگری ھمانند ھم اکنون تعدادی از معلمان کشور مانند فرزاد کمانگر و عبدالرضا قنبری
محمد داوري، ھاشم خواستار، رسول بداقی و عبدهللا مومني، گرفتارِ حبس، وضعيتِ جسمانيِ وخيم و ادامه 

  . بازداشت می باشند
ھای صنفی معلمان اعالم کرده است که در اعتراض به صدور احکام سنگين حبس و  شورای ھماھنگی تشکل

اين شورا از معلمان خواسته . زنند  ارديبھشت دست به اعتصاب غذا مي١٨ تا ١٢ن زندانی از اعدام برای معلما
در ( ارديبھشت در تھران بر سر مزار ابوالحسن خانعلی معلم جان باخته در حکومت پھلوی ١٢است تا در روز 

   حاضر شوند) بر سر مزار شھيد مرتضی مطھری(و در قم ) گورستان ابن بابويه شھر ری
  

  جمعی گروھی از کارگرداناناستعفای دسته

ھمايون اسعديان، عبدالحسن برزيده، کامران :نوشت  ايسنا  اردیبھشت از قول خبرگزاری 9در تاریخ سيروس نيوز
قدکچيان، مازيار ميری و سامان مقدم در اعتراض به اظھارت اخير رئيس مجمع فيلمسازان سينمای ايران از 

  . ا دادندعضويت در اين مجمع استعف
ھای نسنجيده و  در پی صحبت«: ای مکتوب عالوه بر استعفای دسته جمعی اعالم کردند اين سينماگران در نامه

 مسايل پيرامون کانون  مغرضانه آقای ابوالحسن داودي، رييس مجمع فيلمسازان سينمای ايران در رابطه
  » .داريم  ميکارگردانان سينمای ايران، استعفای خود را از آن مجمع اعالم

شنبه، ھفتم ارديبھشت فردای روز برگزاری مجمع عمومی کانون کارگردانان سينمای ابوالحسن داودی روز سه
گو با خبرگزاری فارس اقدام ھيئت مديره قبلی کانون کارگردانان در مورد برکناری عليرضا رئيسيان وايران، در گفت

  . ابی کرداز رياست کانون را اقدامی ناجوانمردانه ارزي
حفظ وجاھت و آبروی کانون ھيچ وقت تحت تأثير جريانی خاص قرار نگرفته بود و به «: او در اين مورد اظھار داشت

ھمين دليل رفتار افراد طی يک ھفته مانده به انتخابات که چنين کار عجيبی را انجام داده اند برای ھمه ما 
  » .غيرقابل توجيه بود

حتی اگر کسی بدترين عمل و «: حتی بدترين رفتارھا را نيز نبايد اينچنين پاسخ داد، گفتداودی با تأکيد بر اينکه 
شد به عالوه اين که شايد من شخصا در برخی از مواقع با  رفتار از او سر زده باشد نبايد با او چنين رفتاری مي

الت صنفی انتخاب عليرضا رئيسيان اشتراک نظر نداشته باشم اما وقتی کسی به عنوان رئيس يک تشکي
  » .آيد و بايد از او حمايت کرد شود به عنوان آبروی آن صنف به حساب مي مي

اين رفتارھا «:  رئيسيان از سوی حاضران در مجمع کانون کارگردانان، گفت داودی ھمچنين با اشاره به تشويق
حرکت متقابل است و برای معموال در مجامع اينچنين، معانی زيادی دارد که شايد يکی از معانی آن تکثير 

ای را برای برکناری عليرضا رئيسيان گرفته بودند، حائز اھميت است به  دوستانی که چنين تصميم يک طرفه
خصوص اين که در بين اين دوستان افرادی با سابقه طوالنی در صنف و منطقی کم نبودند و عجيب بود که 

  » .اينچنين احساسی برخورد کردند
ھايی که در طی دو ھفته اخير از سوی  مومی کانون کارگردانان ھمچنين با اشاره به صحبتعضو ناظر مجمع ع

ھای زيادی شنيديم و  ما از ھر دو طرف حرف«: رئيسيان و شورای مرکزی سابق کانون مطرح شده است گفت
ان اصال چنين اين صحبتھا بسيار آشکارتر از آن بود که در محافل خبری مطرح شد و به خصوص در جمع کارگردان

ھايی پسنديده نيست و ھمان مقدار که از جانب ھيأت رئيسه مواردی را به رئيسه نسبت داده شد از  صحبت
جانب ايشان ھم در جلسات خصوصی مواردی مطرح شد مبنی بر وابسته بودن که اگر اين موارد صحت داشته 

  ».باشد بايد پيگيری شود

باتوم به جان مردم معترض به تصاحب نيروھاى سركوبگر انتظامى در قزوين با 
 زمين ھايشان افتادند 

 ھزار متر از زمينھاى واقع در زير پل 20شوراى تامين شھر : اردیبھشت نوشت 9 در تاریخ آژانس ايران خبرسایت 
اين اقدام ضدمردمى مقامات با اعتراض مردم روبه رو . ولى عصر جنب ھتل مرمر قزوين، را مصادره گرديده است

شوراى شھر تصميم گرفت مابه ازاى ھر متر، ,  براى جلوگيرى از گسترش اعتراضات و ساكت كردن مردم .شد
اما مردم زير بار اين زوگويى نرفتند در ادامه نيروھاى انتظامى با باتوم و ساير وسايل سرکوب به .  تومان بدھد۵٠

 ساخته شده توسط مردم را تخريب کمک مقامات شوراى تامين شھر وارد صحنه شده و حتى برخى از اماکن
بنا به آخرين خبر دريافتى ھنوز ھيچ .اين درگيرى به مدت يک ھفته بين مردم و مامورين ادامه داشت. نمودند

  .جوابى به مردم داده نشده است 
   پيام موسوی به مناسبت روز کارگر و معلم
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 ارديبھشت روز معلم پيام ١٢ارگر و  ارديبھشت روز جھانی ک١١مھندس ميرحسين موسوی به مناسبت کلمه 
   .ويدئويی منتشر کرد

در اين پيام ويدئويی مھندس موسوی فعاليت ھای قشر کارگر و معلم را جزو مھمترين مولفه ھای اقتدار ملی 
تنھا راه تحقق خواسته ھای برحق معلمان، کارگران و ھمه اقشار ملت رجوع به قانون : کشور عنوان کرد و گفت

   . و حقوق مردم که فراموش شده ترين قسمت قانون اساسی استاساسی است
به گزارش کلمه متن کامل اين پيام به ھمراه فايل ھای صوتی و ويدئويی و ھمچنين دانلود نسخه مخصوص 

   :موبايل به شرح زير است
  به ھمه کارگران و معلمان کشور با سالم 

فعاليت ھا . در آستانه اين دو روز بسيار مھم ھستيم.ی گويم من روز معلم و روزکارگر را به شما عزيزان تبريک م
آنھا توليد کنندگان ثروت . و جھت گيری ھای قشر کارگر و معلم جزو مھمترين مولفه ھای اقتدار ملی ماست

،علم ، فضيلت و اخالق در کشور ھستند و بدون فعاليت آنھا نيل به ارزش ھای بنيادی در يک نظام امکان پذير 
ملت ھا نقش اين دو قشر اھميت فراوانی در ھمه کشورھا پيدا کرده و - بعد از به وجود آمدن دولت نيست و

برای ھمين توجه به سرنوشت ، جھت گيری ، مشکالت و مسائل آنھا بسيار مھم است و ھمه کشورھا سعی 
   .می کنند به سرنوشت اين دو قشر اھميت ويژه ای دھند 

از اول . و کشور ما برگزار می شود نشانه توجه به نيروی کار و اھميت آن استروز گارگر که در سراسر دنيا 
انقالب ھم رسم بر اين بود که به اين روز اھميت داده شود و ھمينطور روز معلم که اھميت آن از روز کارگر کمتر 

و برای ھمه نيست و بنده می خواھم دراين پيام مختصر خطاب به شما مسائلی که برای سرنوشت اين دوقشر 
  .  کنممردم ما مشترک ھست را عرض

حقيقت اين است که ما در شرايطی به اين دو روز مھم نزديک می شويم که کشور دارای بحران و مشکالت 
افتصادی ، سياسی و اجتماعی وسيعی است و تک تک اين بحران ھا در سرنوشت و گذران زندگی اين دوقشر 

   .منعکس شده و اثرات زيادی دارد
   ازار داخلی کشور به بيگانگان واگذار شده استب

تورم، پايين آمدن نرخ سرمايه گذاری ھا، فساد، رواج دروغ و سو مديريت . ما وضعيت اقتصادی کشور را می بينيم
، حقوق معوقه کارگران و بيکاری روزافزون آنھا، تعطيلی روزافزون کارخانه ھا يا با ظرفيت پايين کار کردن کارخانه 

ر حالی که بازارھای ملی ما پر از کاالھای خارجی شده و در حقيقت ما تمام بازار داخلی خودمان را در رابطه ھا د
با کاال ، خدمات و سرمايه به بيگانه واگذار کرديم و ھمه می دانيم که اين مساله تا چه اندازه در سرنوشت ملت 

   .ر می گذارد، استقالل و آزادی ما و ھمچنين در سرنوشت کارگران ما اث
  سائل عمده کشور در ارتباط است مسائل و مشکالت کارگران و معلمان با م

بستن دھان ھا ، بستن روزنامه ھا و پر کردن زندانھا و محدود کردن . از سوی ديگر محدود کردن آزادی ھا را داريم
به ھمين علت . ی گذاردتشکل ھای صنفی و سياسی را داريم که آن ھاھم در سرنوشت کارگران ومعلمان اثر م

مسائل و مشکالتی که در زندگی ) گرچه می دانم می دانند( مھم است که امسال کارگران و معلمان پی ببرند 
  .  استروزمره لمس و درک می کنند با مسائل عمده کشور در ارتباط است و اين ارتباط مستقيم

  .شور است واسته ھای کارگران و معلمان خواسته ھای اساسی و بنيادی کخ

واسته يک کارگر و يک معلم اگر با زبان حال گفته شود و خواسته طبيعی اين دوقشر باشد بايد توجه کنيم که خ
کارگر و معلم چه می خواھد؟آنھا می خواھند . خواسته ھای بسيار اساسی و بنيادی برای کل کشور است

.  کشور دودش به چشم ھمه ملت می رودعدم توسعه.توسعه کشور به نفع آنھا است. کشور توسعه پيدا کند
از ھمه مھمتر به چشم کارگران چه در بخش صنعتی و چه خدماتی ، چه در سطح روستاھا يا ھر جای ديگر و 

  . ھمينطور به چشم معلمان ھم می رود
  معلمان و کارگران دنبال عدالت ھم در سطح معيشتی و ھم در سطح توزيع منزلت ھستند 

ند چرا که آزادی باعث می شود تشکل ھای صنفی و سياسی خود را تشکيل دھند و آنھا آزادی می خواھ
چه عدالت در . آنھا دنبال عدالت ھستند. راھی برای گشايش امور خود و ملت پيدا کنند. فعاليت سياسی کنند 

خدمت باعث می شود آنھا بھتر بتوانند . سطح معيشتی و اقتصادی و چه در سطح توزيع منزلت ھای اجتماعی
کنند و يھتر می توانند ثروت ايجاد کنند و بھتر می توانند از اقتصاد کشور دفاع کنند و با فعاليت خود در صنعت و 

بازار و از استقالل کشور دفاع کنند و ھمچنين در توزيع منزلت آنھا موقعيتی پيدا می کنند که از ايده ھای مترقی 
  . و پيشروانه در سطح کشور حمايت کنند

  ت معلمان از نظر سياسی تنزل پيدا کرده اما از نظر ملت تنزل نيافته منزل
شھيد رجايی و . يادمان باشد که در مجلس اول اکثر نمايندگان معلم بودند. اول انقالب با اين ايده شروع شد

ی معلمی به گونه ا. شريعتی را معلم می دانستيم و معلم ھم ھست. شھيد باھنر و شھيد مطھری معلم بودند
اضافه کنم که اگر اين منزلت از نظر سياسی تنزل پيدا . بود که باعث می شد فرد مورد اعتماد ملت قرار گيرد

وقتی ما به گروه ھای مرجع رجوع کنيم می بينيم که معلمان و کارگران . کرده از نظر ملت تنزل پيدا نکرده است
وز مورد اعتماد ملت ھستند ولی در کشور اتفاقی ھنوز در رده ھای باالی گروه ھای مرجع قرار می گيرند و ھن

اين منزلتی که اول انقالب بود اجازه می داد که معلمان . افتاده که اين منزلت آنچنان که اول انقالب بود نيست
فضای نورانی و عميقی را در ملت ايجاد کرده و يک نسل سرافراز را تربيت کنند و خود و کارگران در جبھه ھا 

برعکس ھم اکنون می بينيم برخی از معلمان و کارگران در زندان ھستند و در آستانه اين دوروز . ندفراوان بود
  . خيلی تلخ است که بخواھيم در اين مورد صحبت کنيم

  به نفع کارگران و معلمان است که سياست ھای خارجی متعادلی داشته باشيم 
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سعه و يا پيشرفت کشور يا ساير زمينه ھا می بينيم به طبيعی است که اگر دقت کنيم در مورد آزادي، عدالت، تو
آنھا می دانند که وقتی بحث درآمدھای عظيم نفتی . طور مثال ھمين دو قشر به شدت مخالف فساد ھستند

می شود و صدھا ميليارد که قرار بود سر سفره مردم آورده شود آورده نمی شود و در عوض خبرھا يی مبنی بر 
ارسايی در امور اقتصادی کشور می شنوند و می دانند که اين به ضرر آنھا و منافع آنھاست و فساد ، ناپختگی و ن

به طور طبيعی ، ھم صورت آگاھانه و ھم به صورت . به ضرر منافع ملی و به ضرر امنيت ملی و آتيه کشور است
آنقدر ماجراآفرينی . زبان حال به نفع معلمان و کارگران ھست که سياست ھای خارجی متعادلی داشته باشيم

  .اينقدر با باال و پايين رفتن منافع ملی خود را به خطر نياندازيم. اينقدر بی برنامه پيش نرويم. نکنيم
  اقدامات خالف تدبير اثرات خود را سر سفره مردم نشان می دھد 

  با اسلحه و نيروی نظامی امنيت کشور حفظ نمی شود 
عظمت يک کشور در دلبستگی . تاثير خود را روی سفره مردم نشان می دھدبالفاصله اين اقدامات خالف تدبير، 

صرفا با اسلحه و . نگاه و اميدواری که نسبت به آينده دارند. و دلگرمی مردم نسبت به آينده خودشان است
ھا اين. ما در زمان دفاع مقدس نه ارتش داشتيم و نه سپاه. نيروی نظامی امنيت يک کشور را نمی شود حفظ کرد

خود سپاه و بسيج . ارتش که در واقع اول انقالب از بين رفت و دوباره سازمان داده شد. به مرور به وجود آمدند
آن چيزی که باعث مقاومت ما در آن جنگ ھشت ساله شد که يک سانتيمتر از خاک . ھم بعدا شکل گرفت

دشمن ما اسلحه بيشتری داشت و . بودکشور خود را تسليم دشمن نکرديم يقينا به دليل اسلحه ھای زياد ما ن
بيشتر ھم کمک در اختيار داشت و تمام خدمات ابزاری دنيا در اختيارش بود ولی ملت ما از جمله اين قشر کارگر 

ولی وقتی اين اعتماد خدشه . اين به دليل دلگرمی مردم نسبت به آتيه نظام بود. و معلم توانست مقاومت کند
پيش بيايد که پيگيری ھم نشود و در مجلس ھم برده شود و ھيچ خبری ھم نشود دار شود و وقتی بحث فساد 

و ناگھان بحث آن فروکش کند و ھمچنين از اينجا و اونجا اين مسائل شايع بشود طبيعی است که اين باور و اين 
  . دلگرمی را نسبت به نظام از دست بدھيم

  مسائل کارگران و معلمان جدا از مسائل ملت نيست 
شما اگر در .  عزيزان و شما کارگران ومعلمان بدانيد که مسائل شما مسائل ھمه ملت ماست و جدا نيستشما

تشکيل شوراھای مستقل صنفی مشکل داريد و ھر حرکتی که می کنيد با محدوديت و دستگيری ھا روبرو می 
 رويد چون نمی دانيد که سر کالس که می رويد با خوف و رجا می. شويد و در فعاليت خود دچار مشکل ھستيد 

با سينه برآمده و سری . آيا می توانيد حرف حق را بزنيد و در برابر دانشجويان و دانش آموزان از حق دفاع کنيد
افراشته از حق دفاع کنيد و از سفيدی سفيد و سياھی سياه شھادت دھيد و کوتاه نياييد و وقتی در اين زمينه 

  . است که اين مساله مساله ملی است و مساله ھمه ماستدچار تزلزل و خوف می شويد طبيعی 
جنبش سبز راھی که در اين زمينه در پيش می گيرد بر اين اساس است و آن ھم اينکه مسائل ما در گرو بسته 

اينطوری نيست که مثال يکبار اين موضوع را با وعده و وعيد حل کنيم . ای از فعاليت ھا است که مشکل حل شود
ا اقتصاد صدقه اي، باال و پائين آوردن حقوق و يا مثال موقع انتخابات که می شود فعاليتی کنيم و از و يک موقع ب

  . اينھا مشکالت معلمانف کارگران، کارفرمايان و نه کارآفرينان مارا حل نمی کند. اين شاخه به اون شاخه بپريم
  راھی جز بازگشت به قانون اساسی نداريم 

برگشتی که برای تحقق بدون تنازل قانون اسای . راه، بازگشت به قانون اساسی است بنده اعتقاد دارم تنھا
راھی است که می توانيم مشکالت خودمان را در . اين کم ھزينه ترين راه است. راھی پيش پای ما نيست

ر مشکالت بازارھای مسلمانی خودمان را حل کنيم که اينقدر از اجناس بنجل خارجی پ. سطح ملی حل کنيم
می توانيم از صنعت ملی خودمان دفاع کنيم برای اينکه در مقابل ھجوم بازاھارھای خارجی مدفون . نشود
می توانيم از حقوق کارگران دفاع کنيم تا روز به روز از کار بی کار نشوند و حقوق معوقه کارمندان روی . نشويم

وگيری کرد و با احيا حقوق مردم می توان با برگشت به قانون اساسی می توان از فساد جل. ھم تلمبار نشود
بدون انتخابات آزاد ،غير گزينشي، رقابتی و بدون آزادی مطبوعات و زندانی ھا و تشکل . مشکالت را برطرف کرد

به نفع ھمه . ھا جلوی رويمان راه ديگری وجود ندارد و رفتن به سمت قانون اساسی به نفع ھمه ملت است
  . د دارند و عظمت ملت خود را می خواھندکسانی که دل در گرو ملت خو

  ما به مردم امضا داديم قانون اساسی را اجرا کنيم 
  حقوق مردم فراموش شده ترين قسمت قانون اساسی است 

اين ميثاق ملی ما است و عھدی که مردم و حکومت با ھم بستند و ھر نوع برگشت از اين ميثاق يک نوع خيانت 
اگر قسمت .  مردم امضا گرفتيم و امضا داديم که اين قانون را بدون اجتھاد اجرا کنيمما از. در اعتماد مردم است

ولی بايد باز ھم از . قانون اساسی که وحی منزل نيست. ھايی از آن را ناکارآمد می دانيم بايد آنرا اصالح کنيم
 است را بايد رعايت راه قانون اساسی اقدام کنيم و حقوق مردم که فراموش شده ترين قسمت قانون اساسی

کنيم که مشکالت يکی يکی حل شود و در آن موقعيت جايگاه معلمان و کارگران ما آنچنان که شايسته است در 
  . نظام حکومتی ما و جامعه ما انشا احيا خواھد شد

  .موفق باشيد و اين دوروز ھم برشما و ھم بر ھمه ملت ايران مبارک باشد

 روز کارگر اعتصاب غذای دانشجويان در 

دانشجويان سبز دانشگاه سراسری و آزادِ اراک، به مناسبت اول :  اردیبھشت نوشت 9در تاریخ ندای سبز آزادی 
ماه مه و روز جھانی کارگر، بيانيه ای در حمايت از کارگران و جنبش کارگری کشور صادر کردند و ھمزمان 

دست به )  ارديبھشت١١( که در روز جھانی کارگر دانشجويان برخی از دانشگاھھای سراسر کشور اعالم کردند
  . اعتصاب خواھند زد
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، "بابا نان ندارد"به گزارش اخبار واصله به جـــرس، دانشجويان سبز دانشگاھھای اراک، در بيانيه ای تحت عنوان 
وزھای ر"ضمن شرح آنچه در موقعيت فعلی بر کارگران کشور و ساير اقشار و طبقات كشور می گذرد و توصيفِ 

، وضعيت فعليِ معيشتی کارگران کشور را بسيار سخت "تلخِ بی عدالتی در دورۀ عدالت و مھرورزيِ دولتمردان
  : ذکر کرده و خاطرنشان می کنند

در .... در اين بين كارگران ھمشھری ما ، ھمچون كارگران شركت صنايع اراك ، آونگان ، واگن پارس ، آذرآب و"...
 ھا دستمزد ناچيز خود را دريافت نكردندو اين بود سھم واقعی آنان از عدالت سالی كه گذشت حتی ماه

كارگری كه ماه ھا زحمت كشيده و حقوق اندكش نيز از او دريغ شده . دروغينی كه مدام از آن دم زده می شود
ده ، است چگونه قادر به تامين ھزينه ھای سر سام آور زندگی می باشد؟ چه بسيارند كارگرانی كه خانوا

  ." فرزندان و سالمت جسمی و روانيشان را به دليل فشارھای وارده از دست داده اند 
پاسخ تجمعات مسالمت آميز و متعدد کارگرانی كه خواھان احقاق "دانشجويان سبزِ اراک ھمچنين يادآور شدند 

 و مھرورزی دولت نيز حقوق پايمال شده شان بودند نيز، چيزی جزبی توجھی و وعده ھای دروغين مسوولين نبود
  ." در ضرب و شتم، تھديد ، بازداشت و اخراج كارگران معترض متبلور گرديد

ما به عنوان دانشجويان و فرزندان شما ستايش و دورود فراوان : "دانشجويان خطاب به کارگران کشور اعالم کردند
 نثار می كنيم و با تمام ھجمه ای كه خود را به حركت حق طلبانه و عدالتخواھانه ای كه شما در پيش گرفته ايد

و امروز اين نويد را به شما می .بر دانشگاه و دانشجويان وارد گرديده است، ھرگز ميدان را خالی نخواھيم كرد 
دھيم كه عليرغم ھمه فشار ھا ، استوارو مصمم تر از ھميشه در كنار شما كارگران عزيز و دوشادوش ساير 

  ." قاق حقوق پايمال شده ملت ايران گام بر می داريماقشار زحمتكش در راستای اح
ھمزمان سامانه خبری دانشجو نيوز از اعتصاب قريب الوقوعِ گروھی از دانشجويانِ کشور خبر داد و خاطرنشان 

 روز پيش از روز معلم، در ١و به مناسبت روز جھانی کارگر و ) مه١( ارديبھشت ١١اين اعتصاب در روز "کرد 
  ." علمان و کارگران سراسر کشور برگزار خواھد شدھمبستگی با م

قصد دارند با اعتصاب نمادين، اعتراض خود را نسبت به وضعيت "صادر کنندگانِ بياينۀ اعتصاب اعالم کرده اند 
در اين اعتصاب، . سخت معيشتی و مشکالت کارگران و معلمان و فشارھای اجتماعی بر آنان اعالم نمايند

ت از تمامی کارگران، ھمبستگی خود با معلمان و به خصوص اساتيد سراسر کشور را دانشجويان ضمن حماي
  ." اعالم خواھند کرد

 ارديبھشت ١١الزم به ذکر است اعتصاب غذای دانشجويان در صحن دانشگاھھای مختلف کشور، روز شنبه 
  . برگزار خواھد شد

ران با پول سرمايه سردا:انتقاد خامنه ای به کاری که تحت نظر خود وی انجام شده
  ملی تجارت می کنند

در حالی که تشکل ھای مستقل کارگری در آستانه روز کارگر ضمن : اردیبھشت نوشت 9 در تاریخ روزسایت 
اعتراض به سياست ھای اقتصادی حاکميت خود را برای ابراز علنی اعتراضات شان در روز جھانی کارگر آماده 

می روز چھارشنبه شرايط بحرانی و اخراج ھزاران کارگر در ماه ھای اخير می کنند، رھبر حکومت جمھوری اسال
  . در واگذاری شرکت ھای دولتی دانست44را ناشی از اجرای نامناسب اصل 

شکن،  ھاى قانون دان ، زمينه ساز نفوذ قانون44ھاى اصل  بايد بسيار مراقب بود که اجراى سياست"وی گفت که 
خرند و بعد ھم با فروش تجھيزات و زمين آن  ھا را می  ا دور زدن قانون، برخی کارخانهافرادی ب: "او افزود". نشود

شوند، لذا ھمه مسووالن بايد مراقب  به ميلياردھا آالف و الوف می رسند و در نھايت کارگران کارخانه را بيکار مي
  ." باشند

ق محصولی وزير فعلی رفاه و از فرماندھان آيت هللا علی خامنه ای در حالی اين سخنان را بر زبان آورد که صاد
سپاه پاسداران که حتی چھره ھای جناح حاکم از دست يافتن او به ثروت افسانه ای سخن می گويند و با نام 

  . از وی نام می برند را در صدر مجلس سخنرانی خود نشانده بود" سردار ميلياردر"
 نھادی - است که به رغم اشتغال در سپاه پاسداران صادق محصولی تنھا يک نمونه از سرداران ميلياردری

تبديل شده اما بسياری از " سردار ميلياردر" به -نظامی که تحت نظر آيت هللا خامنه ای فعاليت می کند
ھمقطارانش با تشکيل موسسات مالی در پوشش موسسات وابسته به سپاه، بسيج و نيروی انتظامی که 

 خامنه ای به شمار می روند به فعاليت ھای اقتصادی غير قابل نظارت ھمگی نھادھای تحت نظر آيت هللا
  . مشغول اند

: تفسير کرد و گفت" تالش دشمنان عليه نظام اسالمی"رھبر جمھوری اسالمی ھمزمان اعتراضات کارگری را به 
سى بر ضد نظام دشمنان از اول انقالب براى استفاده از قشر کارگر و مسائل کارگرى به عنوان اھرم فشار سيا"

اين موضوع در سى سال گذشته در دستور کار دشمنان نظام : "او مدعی شد که". اسالمى تالش کرده اند
  ." اند اسالمى قرار داشته است اما قشر کارگر نيز سی سال است که اين طراحى را ناکام گذاشته

راھيم مددی دو تن از رھبران سنديکای در حالی که شماری از فعاالن حقوق کارگران از جمله منصور اسانلو و اب
کارگران شرکت واحد، چھارسال پس از برگزاری اعتصاب اين سنديکا ھم اکنون در بازداشت به سر می برند و 

تنھا در يک سال اخير عالوه بر برخورد ھای امنيتی با تشکل ھای مستقل کارگري، صد ھا تن از کارگران معترض 
عتراضات سياسی پس از انتخابات بازداشت يا محاکمه شده اند، آيت هللا خامنه در جريان اعتراضات صنفی يا ا

ارتباط صميمى : "او افزود." نظام اسالمی و کارگران ارتباط صميمی دارند: "ای در سخنان روز چھارشنبه ادعا کرد
  ." ميان کارگر و نظام اسالمى را ناشى از پايه مستحکم ايمانى نظام است

  اگذاری ھا ممنوع ورود به ماھيت و
 988 ھزار و 17 شرکت دولتی به ارزش 107 سھام 88به گفته مديرعامل سازمان خصوصی سازی فقط در سال 
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خوانده می شود واگذار شده، گزارش ھا حکايت از واگذاری شرکت " 44اجرای اصل "ميليارد تومان در جريان آنچه 
لتی يا شرکت ھای وابسته به نھادھا تحت نظر آيت ھای دولتی در روندی غير قانونی به شرکت ھای شبه دو

  . هللا خامنه ای از جمله سپاه، بسيج، نيروی انتظامی و بنياد مستضعفان دارد
 ميليارد دالر 7 درصدی شرکت مخابرات ايران را به ارزش 1 + 50پنجم مھرماه بنياد تعاون سپاه پاسداران سھام 

ر حالی که مقام ھای دولتی ساعتی پيش از عرضه سھام مديريتی در جريان واگذاری اين شرکت دولتی خريد د
  . ، تنھا رقيب سپاه برای خريد سھام مخابرات را از صحنه رقابت حذف کرده بودند"پيشگامان يزد"مخابرات، شرکت 

اعتراضات گسترده به غيرقانونی بودن واگذاری سھام مديريتی شرکت مخابرات به بنياد تعاون سپاه، حتی به 
  . م تشکيل کميته ويژه ای در مجلس شورای اسالمی نيز نتيجه نرسيدرغ

حتی شورای رقابت که عالی ترين محل تصميم گيری شکايت از واگذاری ھای غير قانونی است در اسفند ماه با 
 ماه وعده رسيدگی به واگذاری غير قانونی سھام مديريتی مخابرات به سپاه پاسداران اعالم 6گذشت نزديک به 

  . رد که حاضر نيست به اين پرونده ورود کندک
 دولتی  مخابرات با حفظ انحصارات از دولت به بخش شبه"جمشيد پژويان رييس شورای رقابت با تاکيد براينکه 

 ميليارد تومانی از سوی سپاه 800ھزار و 7درباره خريد سھام مديريت مخابرات به ارزش " انتقال داده شد
ما نه آن را تاييد و نه رد کرديم "و به ھمين دليل " عرضه مخابرات غيررقابتى بوده استفضای "پاسداران گفت که 

  ." چون اين موضوع در حيطه وظايف ما نبود
با وجود توجه رسانه ھا به واگذاری غيرقانونی شرکت مخابرات ايران از سوی دولت به بنياد تعاون سپاه 

 از سوی دولت و در شرايط غير قانونی به ده 44انه اجرای اصل پاسداران، اما واگذاری شرکت ھای دولتی به بھ
ھا موسسات مالی وابسته به سپاه و بسيج و نيروی انتظامی و ديگر نھادھا ھای شبه دولتی يا تحت نظر آيت 

  . هللا خامنه ای ابعاد بسيار وسيع تری دارد
 در شھريور ماه خبر داد که اين بنياد مجموعه ای از "تھران امروز"تنھا در مورد بنياد تعاون سپاه پاسداران، روزنامه 

شرکت مھندسی افق صابرين، موسسه "موسسات مختلف اقتصادی و تجاری است که از آن جمله می توان از 
  . و ده ھا موسسه و شرکت مشابه ياد کرد" مالی اعتبارى انصار، موسسه موج نصر گستر
 45 بسياری از شرکت ھای دولتی و از جمله 88 نيمه اول سال موسسات وابسته به بنياد تعاون سپاه تنھا در

 درصد از سھام گروه خودرو سازی سايپا دومين شرکت بزرگ خودرو سازی ايران، 4درصد از سھام گروه بھمن، 
 درصد از سھام پتروشيمی کرمانشاه را در جريان واگذاری ھا از دولت دريافت کرد و عالوه بر آن و صد در صد 25

ھای کشت و صنعت شاداب خراسان، شرکت خدمات ھوايی پارس و شرکت صنايع غذايی مائده و برخی  شرکت
  . از شرکت ھای فعال در خريد و فروش بورس را خريداری کردند

  تجارت متقابل دولت و رھبر 
 را بر خود داشت و با موافقت و" صندوق قرض الحسنه بسيجيان"موسسه مالی اعتباری مھر که پيشتر نام 

 ميليون تومانی آيت هللا خامنه ای تشکيل شده در سال ھای اخير با 1دستور مستقيم و سرمايه اھدايی 
بسياری از شرکت ھای دولتی را در جريان " موسسه مھر اقتصاد ايرانيان"تشکيل چند موسسه مالی و از جمله 

  .  از آن خود کرده است44واگذاری ھای اصل 
 ميليارد تومان 45 شرکت تراکتورسازی تبريز را با پرداخت تنھا 87ر ارديبھشت سال موسسه مھر اقتصاد ايرانيان د

 سال از دولت خريد و اين درحالی است که روزنامه جمھوری 5 ميليارد تومان ديگر در طی 132و پراخت اقساطی 
ورسازی تبريز به  درصدی تراکت42اسالمی ھمزمان به نقل از يک نماينده مجلس خبر داد که رقم واگذاری سھام 

حتی قيمت زمين خالی آن نيست، چه برسد به کارخانه ای با "موسسه مھر اقتصاد ايرانيان وابسته به بسيج 
  ". اين کارخانه...امکانات و تجھيزات و خطوط توليد و انبارھا و ورزشگاه و

نام " حراج"يج، به عنوان حتی عشرت شايق از حاميان دولت در مجلس نيز از واگذاری تراکتورسازی تبريز به بس
 سال گذشته 40 تا 30قيمت ھای در نظر گرفته شده برای دارايی کارخانه تراکتور سازی تبريز طی : "برد و گفت

در مقايسه با قيمت امروزي، صدھا برابر کمتر است و ارزيابی جديدی ھم نشده و برای ھيچ کس پوشيده 
  " .نيست که اين کار حراج دارايی ھای دولتی است

 در بازار بورس پديدار شده تنھا در عرض سال 86اين موسسه که به گفته کارشناسان بورس از نيمه دوم سال 
  .  ميليارد تومان از دولت دريافت کرد308 درصد از فوالد مبارکه اصفھخان را به ارزش 5 ماه 18

 درصد 8 درصد از شرکت تکنو تاز، 33ن،  ميليارد توما45به ارزش ) ايرالکو( درصد سھام آلومينيوم ايران 20ھمچنين 
 درصد توسعه صنعتی و بسياری ديگر از 11 درصد لوله سديد، 4 درصد موسسه مالی سينا، 4از توس گستر، 

 44شرکت ھا را در بورس خريداری کرده که بخش بزرگ آن شرکت ھای دولتی بوده اند که به بھانه اجرای اصل 
  .  موسسه مالی بسيج واگذار شده است7 از به موسسه مھر اقتصاد ايرانيان يکی

قرار گاه خاتم انبياء سپاه پاسداران که بخش بزرگی از پروژه ھای دولتی در حوزه ھای مختلف از جمله نفت را با 
دريافت ميليارد ھا دالر در اختيار گرفته نيز در ماه گذشته برای دراختيار گرفتن شرکت ھای دولتی فعاليت خود را 

و از جمله به اتفاق شرکت توسعه سرمايه گذاری از دولت سھام شركت دولتی صدرا راکه در حوزه نفت آغاز کرد 
  . و سکوھای نفتی فعاليت می کند، دريافت کرد

صاحبان جديد شرکت صدرا نمونه ای از جمله مصاديق آشکار سخنان آيت هللا خامنه ای در مورد اخراج کارگران 
کت ده ھا کارگر آن را اخراج و در قبال اعتراض کارگران اين شرکت در شھر ھستند که پس از تصاحب اين شر

بوشھر به برخورد امنيتی با آن ھا اقدام و عالوه بر کارگران، تعدادی از خبرنگاران بوشھری را نيز بازداشت و حتی 
  . به اتھام انتشار عکس اعتراضات کارگران محاکمه کرده اند

ابسته به نيروی انتظامي، موسسه مالی اعتباری انصار وابسته به بسيج، و موسسه مالی اعتباری قوامين و
چندين موسسه ديگر مالی وابسته به بنياد مستضعفان و ديگر نھادھای تحت نظر آيت هللا خامنه ای بخشی از 

  . مجموعه ھايی ھستند که در جريان واگذاری ھا شرکت ھای دولتی را تصاحب کرده اند
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مستقر در ايران در زمان ابراز سخنان روز چھارشنبه از واگذاری غيرقانونی شرکت ھای دولتی اينکه رھبر حکومت 
به موسسات تحت نظر خود خبر داشته آنگاه آشکار تر می شود که غير از ھشدارھای رسانه اي، حتی علی 

ھای غير قانونی شرکت  به واگذاری 87اکبر ناطق نوری رئيس بازرسی ويژه آيت هللا خامنه ای نيز در شھريورماه 
  . ھای دولتی انتقاد کرد
ھا از  بينيم که دارايي گيرد، مي ھا صورت مي با وجود تبليغات فراوانی که در مورد واگذاري: "ناطق نوری گفته بود

اند ضمن اينکه از نظارت  ھا را خريد کرده دولت آشکار به دولت پنھان منتقل شده و نھادھای شبه دولتی اين بنگاه
  ".کاسته شده استھم 

 تشديد فشار بر معلمان و دستگيری دو معلم در آستانه روز معلم 

روز چھارشنبه، ھشتم ارديبھشت ماموران وزارت :  اردیبھشت نوشت 9در تاریخ آلمان صدای راديو سایت 
ی ھای علی اکبر باغانی دبيرکل کانون صنفی معلمان و محمد بھشتی لنگرود اطالعات با مراجعه به خانه

  . اند ھای معلمان نيز فيلتر شده برخی از وبالگ.سخنگوی اين کانون ،آنھا را دستگير کردند
تنھا چھار روز مانده به بزرگداشت روز معلم، دو معلم و عضو شورای مرکزی کانون صنفی معلمان توسط ماموران 

  . وزارت اطالعات بازداشت شدند
اين دو . نبه چھارم ارديبھشت به دادگاه فراخوانده شده بودندعلی اکبر باغانی و محمد بھشتی لنگرودی روز ش

  . با حضور در دادگاه به سواالت قاضی پاسخ داده و سپس به منازل خود بازگشتند
زمان به منازل اين دو معلم   صبح چھارشنبه ھشتم ارديبھشت، ماموران وزارت اطالعات به طور ھم٨اما ساعت 

  . رفته و آنھا را با خود بردند
پيمان عطار وکيل مدافع آقای باغانی در گفت و گو با دويچه وله ضمن تاييد اين خبر از علت اين بازداشت اظھار 

  . بی اطالعی کرد
شده با صدور حکم بسته   مي١٣٨۵آقای عطار به دويچه وله گفت که پرونده قبلی موکلش که مربوط به سال 

  .  چه علت ابتدا احضار و سپس بازداشت شده استداند اين بار آقای باغانی به شده است و وی نمي
  تشديد فشار بر معلمان 

رسول بداقی عضو . اخباررسيده از ساير معلمان نيز حکايت از اعمال فشار بيشتر بر آنان در آستانه روز معلم دارد
يل عدم کانون صنفی معلمان روز ھفتم ارديبھشت پس از ھشت ماه بازداشت به دادگاه منتقل شد اما به دل

  . حضور وکيلش حاضر به شرکت در جلسه دادگاه نشد
  . اند ھای فرزاد کمانگر و عبدالرضا قنبری نيز به اعدام محکوم شده دو معلم به نام

طی روزھای اخير چھار معلم در . اند رسد که معلمان تحت فشارھای فزاينده قرار گرفته از شھرستانھا نيز خبر مي
آرا طی  جالل نادري، علی نجفي، محمد خانی و سعيد جھان. اند زداشت شدهشھر ھمدان پس از احضار با

  . اند تماس تلفنی به دادگاه دعوت شدند اما پس از مراجعه بازداشت شده
ھمچنين دادگاه جزايی کرمانشاه دو تن از اعضای شورای مرکزی کانون صنفی معلمان استان کرمانشاه را به 

اتھامات اين . دی و يک ميليون لایر جزای نقدی بدل از شالق محکوم کرده استپرداخت يک ميليون لایر جزای نق
 ٢٩دو تن، اخالل در نظم سيستم آموزش و پرورش از طريق برگزاری تجمعات غيرقانونی و تعطيلی بيش از 

  . مدرسه اعالم شده است
ھای معلمان  ری از وبالگھمچنين خبرگزاری ھرانا گزارش داده سايت کانون صنفی معلمان، سخن معلم و بسيا

  . طی روزھای اخير فيلتر شده است
ھای صنفی معلمان اعالم کرده که در اعتراض  شود که شورای ھماھنگی تشکل اين فشارھا در حالی اعمال مي

 ارديبھشت دست به اعتصاب غذا ١٨ تا ١٢به صدور احکام سنگين حبس و اعدام برای معلمان زندانی از 
  . زنند مي

 ارديبھشت در تھران بر سر مزار ابوالحسن خانعلی معلم ١٢ ھمچنين از معلمان خواسته تا در روز اين شورا
  . شده در حکومت پھلوی در گورستان ابن بابويه و در قم بر سر مزار مرتضی مطھری حاضر شوند کشته

  ميترا شجاعی 
  رضا نيکجو: تحريريه

  اعتراض اتوبوس رانی تھران و حومه 
تی در اعتراض به .آر.ارديبھشت ماه اتوبوسھای تند رو شرکت اتوبوس رانی تھران معروف به بی  ٩روز پنجشنبه 

 صبح تا بعد از ظھر اقدام به روشن کردن چراغ اتوبوسھای خود ٠٩:٠٠ادامه تعليق يکی از ھمکارانشان از ساعت 
 ماه پيش به ٧.۵ان، کار او از  سال سابقه کار در شرکت اتوبوسرانی تھر١٨آقای عبدهللا حسينی که با .نمودند

او در طی اين مدت بدون حقوق و مزايا در شرايط سخت مالی بسر می برد و اين مسئله . تعليق در آمده بود
 .باعث ايجاد مشکاالتی مالی زيادی در خانواده شده بود

 اداره کار رای  ماه تالش٧.۵آقای حسينی در طی اين مدت عليه حکم سرکوبگرانه تعليق شکايت کرد و پس از 
 اتوبوس رانی تھران حاضر شده بود ١او ھنگامی که صبح امروز در محل کارش در سامانه . به بازگشت بکار او داد

. توسط سعيد نيسانی سرپرست اين سامانه عليرغم داشتن حکم بازگشت به کار از ادامه کاراو ممانعات کرد
 ماه ٧.۵ تھران را موظف به پرداخت تمامی حقوق و مزايای اداره کار ھمچنين در رای مزبور شرکت اتوبوس رانی

 .اخير او نموده بود
آقای حسينی از اعضاء و فعالين سنديکائی شرکت واحد تھران می باشد و يکی از داليل اخراج او از کار به اين 

 .دليل بوده است
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ی تھران که در بدو اشتغال با بھره پيش از اين خانم فرحناز شيری از اولين بانوان راننده در شرکت اتوبوس ران
گيری گسترده تبلغاتی ھمراه بود از اسفند ماه گذشته از کار خود تعليق شده است و عليرغم پيگيريھای مستمر 

 .ولی تاکنون از بازگشت به کار او خوداری می کنند
 به خاطر فعاليتھای فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،موج گسترده اخراج کارگران که در موارد متعدد

سنديکايی و دفاع از حقوق خود و کارگران صورت می گيرد را محکوم می کند و از سازمان جھانی کار و کميسر 
  عالی حقوق بشر خواستار اقدامات عملی برای پايان دادن به سرکوب کارگران در ايران است

    ھا ھاي كارگري؛ ويتريني براي وزراي كار دولت تشكل
  : زيمحمد نورو

گويند بعد از قانون اساسي ھر  مي:  آمده است 89 اردیبھشت 9 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاریکار ایران 
اي برخوردار است، قانوني كه نحوه تعامل كارگر و كارفرما را  العاده كشور، اين قانون كار است كه از اھميت فوق

سالمي ايران ھمين بس كه بعد از تدوين اين قانون از سوي البته در اھميت قانون كار جمھوري ا. كند تعيين مي
مجلس سوم شوراي اسالمي و ارسال آن به شوراي نگھبان وقت و چندين بار رد و بدل شدن اين قانون بين 

دستور تشكيل مجمع تشخيص ) ره(حضرت امام خميني  نگھبان و عدم توافق بر سر مفاد آن،  مجلس و شوراي
 قانوني كه موجبات   و به دنبال اين دستور بود كه قانون كار مورد تاييد مجمع قرار گرفت؛مصلحت نظام را دادند

  .  را فراھم آورد1357اميد كارگران به آينده و به تبع آن تشكيل نھادھاي كارگري پس از سال 
ه منظور حفظ  قانون اساسي جمھوري اسالمي ايران و ب26 قانون كار تصريح شده كه در اجراي اصل 131در ماده 

حقوق و منافع مشروع و قانوني و بھبود وضع اقتصادي كارگران و كارفرمايان كه خود متضمن حفظ منافع جامعه 
ھاي  توانند مبادرت به تشكيل انجمن است، كارگران مشمول قانون كار و كارفرمايان يك حرفه و يا صنعت مي

 مورد شوراي 3توانند يكي از  ر، كارگران يك واحد فقط مي قانون كا131 ماده 4البته به موجب تبصره . صنفي كنند
  . ر، انجمن صنفي يا نماينده كارگران را داشته باشند اسالمي كا

اند و دوران خوبي را  ھاي كارگري در كشور ما ھنوز به بلوغ نرسيده فارغ از اين بندھاي قانون بايد گفت كه تشكل
و امور اجتماعي نظر ديگري دارد و با افتخار از افزايش تعداد تشكالت گذرانند، اما در اين ميان وزارت كار  نمي

  . كند كارگري در كشور ياد مي
اين رقم در حوزه .  درصد رشد داشته است234 بالغ بر 83 نسبت به سال 87ھاي كارگري در سال  تعداد تشكل« 

ت ديگر مجموعه نھادھاي كارگري دھد، به عبار  درصد رشد را نشان مي36ھاي كارفرمايي در ھمان مدت  تشكل
 مورد افزايش يافته 662 ھزار و 6 به 87 مورد بوده است كه در سال 698 ھزار و 2 معادل 83و كارفرمايي در سال 

اي در نگاه اول از افزايش  ھر خواننده. نويسد اين را سايت رسمي وزارت كار و امور اجتماعي مي. »است
شود كه البته در جاي خود عملي درخور است، اما اگر ھمگان  زده مي گفتدرصدي تعداد نھادھاي كارگري ش234

دانند كه صرف افزايش تعداد  ندانند الاقل فعاالن كارگري و كساني كه دستي در حوزه صنعت و كار دارند، مي
  ھا محسوب شود، تواند مالك و ميزان خوبي براي سنجش كارآيي و خروجي اين تشكل ھاي كارگري نمي تشكل

نظر از اين كه مشكل اصلي كارگران معيشت آنھا است كه آن ھم به مشكالت اقتصادي كشور و  چرا كه صرف
شود، بايد گفت تشكل كارگري كه نتواند بر سر مسايل و  عدم تعادل در عرضه و تقاضاي نيروي كار مربوط مي

ار باشد، تشكلي ويتريني است كه فقط زني و دفاع از منافع كارگران برخورد مطالبات جامعه كارگري از قدرت چانه
  . توان پز آن را در آينه آمار و ارقام ديد مي

ھاي كارگري  اين سخنان البته به معني زير سوال بردن دولت و شخص خاصي نيست، چرا كه معضل تشكل
اند  ستهھاي سازندگي، اصالحات و مھرورز نتوان يك از دولت كشور مربوط به اين دولت و آن دولت نيست و ھيچ

ھاي كارگري بتوانند در دفاع از  گونه كه بايد براي رفع معضل اساسي كارگران قدم بردارند تا به تبع آن تشكل آن
  . منافع كارگران سنگ تمام بگذارند

ھاي كارگري موجود و در راس آنھا شوراھاي اسالمي كار،  البته برخي ديگر از فعاالن كارگري معتقدند كه تشكل
 صددرصد كارگري نيستند و استنادشان ھم به وجود نماينده كارفرما در شوراھاي اسالمي كار اصوال نھادي

گويند در ھمين شرايط بد اقتصادي ھم اگر كارگران تشكلي مستقل و  اين دسته از فعاالن كارگري مي. است
 اين عده تمركز .اي از مطالبات خود دست پيدا كننند توانند به بخش عمده كامال صنفي داشته باشند، مي

مگر با : گويند دانند و مي ھاي عالي كارگري را موضوعي درجه دوم مي مسووالن وزارت كار به تشكيل كانون
تشكيل كانون عالي شوراھاي اسالمي كار در دولت سازندگي و مجمع عالي نمايندگان كارگر در دولت مھرورز، 

برخي از اين . ر اين قدر دنبال اين گونه مسائل ھستنداند كه مسووالن ارشد وزارت كا كارگران چه خيري ديده
تر از  روند و اين نھاد كارگري را تشكلي مستقل ھاي صنفي نشانه مي فعاالن انگشت خود را به سوي انجمن

  . دانند ساير نھادھاي كارگري مي
حدود زيادي اين مدعا را ھاي سازمان جھاني كار تا  نامه اين ھمه در حالي است كه نگاھي به قانون كار و مقاوله

ھاي كارگري كشور باز است و صد البته اين كنترل در  ھا در كنترل تشكل داند، چرا كه دست دولت موجه مي
شوراھاي اسالمي كار بيشتر است و ادارات كار نوعي گزينش در انتخاب نمايندگان كارگري دارند كه اين مھم 

  .  اقدامي برخالف استقالل تشكالت كارگري استھاي سازمان جھاني كار و نامه برخالف مقاوله
  پايان پيام

  کارگر کارخانه فارسيت دورود بر اثر ابتال به سرطان آزبستود جان باخته اند ۶٧
  

 نفر از کارگران کارخانه فارسيت دورود در اثر ابتال ۶٧تاکنون بيش از :  اردیبھشت نوشت 9سایت اشتراک در تاریخ 
اعتراضات پى در پى شھروندان دورودى از وضعيت آلودگى کارخانه ھاى . باخته اندبه سرطان آزبستود جان 

سيمان و فارسيت این شھر و وجود معضالت و سھل انگاریھاى متعدد در کارخانه فارسيت و آلودگيھاى زیست 
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... ئولين و محيطى وآسيبھاى جانى کارگران این کارخانه، گزارشى است که در ادامه از زبان مردم، کارگران، مس
 .مى آید
  ھفته نامه تبلور اندیشه: منبع

  با تشکر از خانم آذر ساالرروند مدیر مسئول این نشریه که گزارش زیر را براى لرنا ارسال نمودند
 نفر از ۶٧به گفته تعدادى از کارگران کارخانه فارسيت دورود، با استناد به مدارک پزشکى قانونى تاکنون بيش از 

  .ارخانه در اثر ابتال به سرطان آزبستود جان باخته اندکارگران این ک
اعتراضات پى در پى شھروندان دورودى از وضعيت آلودگى کارخانه ھاى سيمان و فارسيت این شھر و وجود 

معضالت و سھل انگاریھاى متعدد در کارخانه فارسيت و آلودگيھاى زیست محيطى وآسيبھاى جانى کارگران این 
  .مى آید... است که در ادامه از زبان مردم، کارگران، مسئولين و کارخانه، گزارشى 

  : فرزند یک قربانى کارخانه فارسيت
   نفر از بازنشتگان فارسيت به سرطان آزبستودمبتال وفوت کرده اند۶٧تاکنون 

رخانه است ساالروند که فرزند شفيع ساالروند، کارگر بازنشسته کارخانه فارسيت دورود وازجمله قربانيان این کا
فعاليت خود را در ۵٣پدرم از سال : در گفتگو با خبرنگارتبلوراندیشه با اشاره به حوادث رخ داده براى پدرش گفت

 بدليل تنگى نفس به بيمارستان مراجعه ٧۶درتيرماه. نيز بازنشسته شدند٧١کارخانه فارسيت آغاز کرد وسال
  .پوست صورتشان کبود شده بود وحال خوبى نداشتندچھره و.حدود یکسال از تنگى نفس رنج ميبردند. کردند

  
پدرم را به تھران منتقل و در .دکتر گيلکى در دورود علت بيمارى را آب آوردن ریه تشخيص داده بودند : وى افزود

سه . پس از نمونه بردارى از آب ریه نتيجه سرطان ریه را نشان داد. بسترى کردیم ) ره(بيمارستان امام خمينى 
پرونده .  آزمایشگاه پاتوبيولوژى مورد تست قرار گرفت وھرسه بار سرطان آزبستود مورد تایيد قرار گرفتبار در

فوق تخصص در داخل وخارج از کشور نشان دادم حتى براى پزشک ایرانى مقيم آمریکا که ١۴بيمارى پدرم را به 
  .ه قطع اميد کرده بودنداما ھم.توانسته بود ریه گوساله را به ریه انسان پيوند بزند فرستادم

  
پزشکان تصميم به جراحى گرفتند،ھر چنداز بھبودى قطع اميد کرده بودند وبه ما اعالم کرده : ساالروندادامه داد

جراحى روى پدرم انجام شد ولى بدليل اینکه ریه کامال . بودند در صورت جراحى نيز تنھا یکسال زنده خواھند بود
رگير شده بودند نتيجه اى بدنبال نداشت وپس از مدتى کوتاه ریه سمت راست سرطانى شده وغدد لنفاوى نيز د

  .جلسه شيمى درمانى پدرم در گذشتند٩نيز دچار مشکل شد وپس از 
در خصوص ...وى با اعالم اینکه کليه مدارک ومستندات الزم ازبيمارستان، پزشکان معالج، پزشکى قانونى و

از کشورھاى مختلف به دست من رسيده که نشان مى دھد آزبست مقاالتى : بيمارى پدرم موجود است گفت
پس احتمال اینکه . کيلومترى کارخانه را تحت تاثير قرار دھد۵ سال مى تواند در بدن نھفته بماندوتا شعاع ٣۵تا

  .افراد بيشترى حتى از شھروندان دورودى به این بيمارى مبتال باشند وجود دارد
 چند مورد اتفاق افتاده از کارگران بازنشسته، افراد ساکن حوالى کارخانه وى در پاسخ به صحت مدعایش به

  .وھمسران برخى از کارگران اشاره ميکند که در اثر ابتال به سرطان ریه در گذشته اند
بدليل مشکلى که براى خانواده خودم پيش آمد این موضوع را سالھاست که پيگيرى ميکنم : ساالروند تاکيدکرد

  . نفر را که به سرطان ریه از نوع آزبستود مبتال شده اند یادداشت کرده ام۶٧مى وتاکنون اسا
  

  : برادر یک قربانى
  

  تا چند سال گذشته به ھيچ وجه مسائل ایمنى رعایت نميشد
  

سال ٣٠برادرم حسن : ھمچنين در این رابطه غالمرضا لک نيز که برادرش را در این راه از دست داده است گفت
  . سالگى درگذشتند۵٢فعاليت کرد که بدليل آلوده شدن به مواد سرطانى آزبست در سن در کارخانه 
 به خانواده ٨۶ميليون تومان در سال ٢۶تایيدیه ھاى پزشکى وى موجود است ودادگاه بر اساس آنھا : وى افزود

  .اش پرداخت کرد
  

ل گذشته به ھيچ وجه مسائل تا چند سا: سال در کارخانه فعاليت داشته است مى گوید٢٠لک که خود نيز 
  .االن نمى دانم در چه وضعيتى است .ایمنى رعایت نميشد 

  
  .اغلب افرادى که در کارخانه یا در اطراف آن بودند دچار بيماریھاى ریوى وتنفسى بودند: وى تصریح کرد

رزش تا بحال مشکلى نداشته ام شاید بخاطر اینست که روزانه و: لک در خصوص وضعيت جسمى خود گفت
  .ميکنم

  
ماھه دوام نياوردند وفوت کردند ۶انسانھا در مقابله با بيماریھا شبيه ھم نيستند چرا برخى افراد : وى افزود

  .برخيھا نيز سالھابا مشکا دست وپنجه نرم ميکنند
  

  : یک کارگراخراج شده کارخانه فارسيت دورود
  

  ابتدا محکوم به شکست استبدليل روابط خاص، ھر اقدامى در جھت احقاق حق کارگران از 
متاسفانه وجود دو کارخانه سيمان و فارسيت :  گ با انتقاد شدید از وضعيت کارخانه فارسيت اظھار داشت-على
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در شھر دورود باعث ایجاد مشکالت و آلودگيھاى زیاد شده و بى توجھى و سھل انگارى مدیران این کارخانجات 
  .وده است طى سالھاى گذشته نيز به این مشکالت افز

در کارخانه فارسيت به ھيچ وجه به مسائل بھداشتى و ایمنى کارگران، مسائل زیست محيطى و : وى گفت 
حق و حقوق کارگران توجھى نمى شود و ھمواره آلودگى ھاى حاصل از آن تاثيرات منفى را در چھره شھر ایجاد 

  .کرده است
  

 کارگران، رھا سازى فاضالب حاوى این مواد به رودخانه وى استفاده از مواد سمى آزبست، حمل این مواد توسط
ماربره، ندادن ماسک و سایر امکانات ایمنى و بھداشتى به کارگران، وجود شرکتھاى پيمانکارى در کارخانه و 

نادیده شمردن حقوق و مزایاى کارگران توسط این شرکتھا، تھدید کارگران به عدم اعتراض در خصوص وضعيت 
  . بيان کرد٨۶را از مھم ترین مشکالت موجود در کارخانه فارسيت دورود در سال ....  وخود و کارخانه

  
على رغم پيشرفت : این کارگرکارخانه فارسيت در ادامه با اشاره به مشکالت زیست محيطى این کارخانه افزود

مواد سمى آزبست در  تا کنون از ۴٧علوم در بخشھاى مختلف متاسفانه این کارخانه اززمان تاسيس آن در سال 
  .چرخه توليد استفاده مى کند ومدیران شرکت ھيچگونه توجھى به آلودگى و اثرات منفى این مواد نداشته اند

  
 نفر از کارگران و بازنشستگان این کارخانه در اثر ابتال به ۵٢بر اساس آمار موجود تا کنون تعداد: وى یادآور شد

  .نفر نيز دچار مشکالت تنفسى و ریوى ھستند ٣٠سرطان آزبست فوت کرده اند و قریب 
متاسفانه مدیریتھاى قبلى این کارخانه و شرکتھاى پيمانکارى آن اقدام به گرفتن امضاء و تعھد : وى اذعان داشت

از کارگر ان داشته اند و پس از بوجودآمدن اینگونه مسائل و تبعات آن کارخانه از ھر گونه مسئوليتى در قبال 
  .ز مى زده استکارگران سر با

  
کمى یا یينتر از محل رھا سازى فاضالب آزبست در رودخانه مکان تفر یح و شنا کردند تعداد :  گ متذکر شد-على

زیادى از کودکان و جوانان دورودى است و بر سر راه این رودخانه نيز روستاھاى زیادى وجود دارد که در معرض 
  .آلودگى این مواد قرار دارند 

  
کارگران این کارخانه در سالھاى گذشته بدليل اینکه تماس : ارخانه فارسيت دورود در ادامه تصریح کرداین کارگر ک

با . مستقيم با مواد آزبست داشته اند وعدم استفاده از امکاناتى از قبيل حمام، ماسک، لباسھاى مخصوص و
 نيز در خطر آلودگى به این مواد قرار بدن و لباسھاى آلوده به آزبست وارد شھر و منزل خود مى شده و دیگران را

  .داده اند
  

در قراردادى که پيمانکار با کارگر امضاء مى کند کليه حق و حقوق کارگران ذکر شده است : وى خاطر نشان کرد
  .ولى در حين انجام کار از عمل به مفاد این قرارداد خوددارى مى شود

 بعنوان نماینده مدعى العموم با اعزام نمایندگان خود به ضرورت دارد دادستان شھرستان دورود: وى یادآور شد
کارخانه مسائل و مشکالت را بررسى کند و ھنگام عقد قرارداد کارگران با پيمانکاران نماینده ایى از دادستان در 

  .کميسيون معامالت حضور داشته باشد
  

قدامى در جھت احقاق حق یا پيگيرى ھر ا: وى با انتقاد شدید از عملکرد دستگاھھا در شھر دورود متذکر شد
مشکالت کارخانه از ابتدا محکوم به شکست است زیرا ھمواره ارتباطى بين مدیران کارخانه با مسئولين برخى 

  .دستگاھھا وجود دارد
  

نظر مردم شھر دورود اینست که کارخانه فارسيت شھر را آلوده کرده است و ھيچگونه کار عام : وى گفت 
  .ز انجام نداده است و اکثر مدیران و کارگران آن نيز غير بومى ھستندالمنفعه ایى ني

سود این کارخانه به دفتر مرکزى آن در تھران مى رود و تنھا مشکالتش : این شھروند دورودى عنوان داشت
  .نصيب دورود شده است

  
ت چرا که اکثر شعارى را که این کارخانه باعث اشتغال در شھر دورود شده است، کذب محض اس: وى گفت

کارگران ناراضيند و ھمه به نوعى با بيماریھاى ناشى از آزبست دست و پنجه نرم مى کنند و از حداقل حقوق و 
  .مزایا برخوردارند

  
  :  س، کارگر کارخانه فارسيت دورود-ع
  

  کارگران کارخانه فارسيت در واقع بھاى خونشان را ھر ماھه دریافت مى کنند
محيط کارخانه :  فارسيت دورود نيز با تائيد موارد ذکر شده وبا اعالم مطلب فوق افزود س، کارگر کارخانه-ع

فارسيت آلوده است و ھمواره طى سالھاى گذشته و تا کنون شاھد مرگ تعداد زیادى از بازنشستگان این 
  .کارخانه در اثر سرطان آزبست بوده ایم

  
 کارخانه بيمار ھستند و دارو مصرف مى کنند و ھر ماھه تعداد زیادى از کارگران این: على سعيدى اضافه کرد

  .شاھد بسترى شدن چند نفر از آنھا در بيمارستانھاى استانھاى ھمجوار یا تھران ھستيم
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  .کارگران این کارخانه حقوق نمى گيرند بلکه بھاى خون و جانشان را ھر ماھه دریافت مى کنند: وى افزود
مار بيکارى و نبود کار در شھر مجبور به کار در این کارخانه و تن دادن به شرایط بدليل باال بودن آ: وى یادآور شد

  .نامناسب کارى و حقوقى ھستيم
  

کارگران ھيچ وقت به حق و حقوق خود نرسيده اند و ھمواره : این کارگر جوان کارخانه فارسيت اظھار داشت 
پيمانکاران یک نوع بھره کشى را از کارگران انجام حقوق آنھا توسط شرکتھاى پيمانکارى نادیده گرفته مى شود و 

  .مى دھند
مسئولين تنھا چند لحظه به وضعيت کارگران : وى خطاب به مسئولين خصوصاً وزیر کار و امور اجتماعى افزود

کارخانه فارسيت فکر کنند که آیا با این ميزان حقوق کم و آلودگى زیاد چطور مى توان از پس ھزینه ھاى سرسام 
  . زندگى برآمدآور
  

عليرغم اینکه چند واحد صنعتى در دورود وجود دارد ولى تنھا، آلودگى این واحدھا نصيب این شھر : وى یادآور شد
  .شده است و بدليل غير بومى بودن نير وھاى کارى این واحدھا، اکثر جوانان دورود بيکار ھستند

  
عيت کارخانه فارسيت و وضعيت اشتغال کارگران  س از مسئولين کشورى و استانى خواستار رسيدگى به وض-ع

  .آن شد
  

  : یک کارگر بازنشسته کارخانه فارسيت دورود
  

  اکثر کارگران ھم دوره اى ام مبتال به بيماریھاى ناشى ازآزبست ھستند
  

استفاده : غالمعباس آسترکى با انتقاد شدید از بى توجھى مسئولين به وضعيت کارخانه سيمان اظھار داشت 
مواد آزبست بدليل خطرناک بودن آن از طرف اکثر کشور ھا و قانون بين المللى نفى شده است ولى متاسفانه از 

  .شاھد نه تنھا شاھد وجود این مواد در کارخانه بلکه شاھد حمل آن توسط کارگران بوسيله دست ھستيم
  

اکثر کارگران ھم : وده یادآور شد  در قسمتھاى مختلف کارخانه فارسيت مشغول به کار ب٧٢ تا ۴٨وى که از سال 
دوره اى ام مبتال به بيماریھاى ناشى از آزبست ھستند و ھمواره شاھد بسترى شدن آنھا در بيمارستان بقيه 

  .هللا تھران ھستم
  

 نفر از کارگران این کارخانه در اثر ۴۵تا کنون بيش از : این کارگر بازنشسته کارخانه فارسيت در ادامه تاکيد کرد
ال به سرطان آزبست فوت کرده اند که کارخانه بدليل جلوگيرى از انتقادات آنان اقدام به اشتغال فرزندان آنھا در ابت

  .کارخانه کرده است
  

  .معتقدم کليه افرادى که در کارخانه فارسيت مشغول بکار ھستند بيمارند : وى افزود
این کارخانه جزو مشاغل سخت وز یان آور ھر چند فعاليت برخى کارگران : غالمعباس آسترکى اظھار داشت

است ولى متاسفانه حقوق و مزایاى آنھا چه در حين کار و چه پس از بازنشستگى بر اساس آن برآورد نمى 
  .شود 

  
وى عدم پرداخت سنوات خدمت، حق مسکن، حق اوالد، پرداخت حداقل حق بيمه، ندادن سھميه شير و بن 

را از مھم ترین ...  مدت قرارداد کارگران، پرداخت حداقل دستمزد کار وکارگرى به کارگران، یک ماھه بودن
  .مشکالت کارگران این کارخانه بيان کرد 

  
مواد آزبست توسط کاميون : ھمچنين احمد یاراحمدى، یک کارگر بازنشسته کارخانه فارسيت در این رابطه گفت 

 شھر مى شوند ولى متاسفانه این مواد در محل با بسته بندى ھاى مطابق با استانداردھاى بين المللى وارد
  .محوطه کارخانه فارسيت ریخته مى شوند و توسط کارگران به قسمتھاى توليدى کارخانه انتقال مى یابند

  
فاضالب این مواد از طریق دو آب رو از مقابل کارخانه دفع مى شوند که تنھا یکى از آنھا به استخرھا : وى گفت

  .ى مستقيم در رودخانه رھا مى شودریخته مى شود و دیگر
  

در زمان اشتغال بکار، عضو شوراى کارگران کارخانه فارسيت بوده ام و بارھا مکاتباتى را با دستگاھھاى : وى افزود
  .مختلف جھت رسيدگى به این مشکالت داشته ایم ولى متاسفانه ھيچگاه این معضالت پيگيرى نشد

  
  : اره به آلودگيھاى زیست محيطى در شھر دورود یادآور شد ھمچنين یک شھروند دورودى نيز با اش

  
متاسفانه پس از گذشت سالھا از وجود کارخانه سيمان و فارسيت در شھر دورود نه تنھا شھر پيشرفتى نداشته 

  .است بلکه ھر ساله چھره شھر نيز آلوده تر مى شود 
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ه شود متاسفانه جز ھاله ایى از دود و آلودگى چيز اگر از چند کيلومترى اطراف شھر به دورود نگا: وى متذکر شد

  .دیگرى دیده نمى شود
  

رودخانه در ھر شھرى مکانى جھت تفریح و زیبایى شھر است در صورتى که در شھر دورود بدليل : وى گفت
  .ریخته شدن فاضالب واحدھاى صنعتى به مکانى بدبو، بدرنگ و کثيف تبدیل شده است

عليرغم ادعاھایى که مسئولين کارخانه مبنى بر خرید و نصب فيلتر در این :  داشت این شھروند دورودى عنوان
واحدھا مى کنند، ولى نه تنھا شاھد کاھش آلودگى نيستيم بلکه در ساعات شب و اوایل صبح شاھد اوج 

  .آلودگى در شھر توسط این دو کارخانه ھستيم 
  

ئولين برسد و آنھا نيز در مقابل این مسئله بى تفاوت اميد مى رود این انتقادات به گوش مس: وى تاکيد کرد
  .نباشند 

  
این دو کارخانه : ھمچنين در این رابطه فرماندار دورود با اشاره به آلودگى دو کارخانه سيمان و فارسيت گفت

خود از ...سال قدمت دارندوتاکنون خسارتھاى زیادى را در آلودگى محيط، سالمت کارکنان وشھروندان و۵٠بيش از 
  .بجاى گذاشته اند

  
با دغدغه ھایى که مسئولين شھر تاکنون داشته اند وضعيت آلودگى این دوکارخانه تا حدودى بھتر : رشنو افزود

  .شده ولى ھمچنان نياز است که مدیران این واحدھا توجه جدى ترى را داشته باشند
ين چند کوه در صورت وجود آلودگى وضعيت شھر دورود بدليل کوھستانى بودن ومحصور بودن در ب: وى یاد آور شد

بدترى را پيدا ميکند واگر طبق مصوبه سفر دوم ھيات دولت این دو واحد به خارج از شھر منتقل شوند قطعا در 
  .آینده گردشگرى شھر تاثير گذار خواھد بود

له ھاى جى آر پى با کارخانه فارسيت دورود در حال حاضر با مشکل بازاریابى بدليل وارد شدن لو: رشنو افزود
قيمت ارزانتر در بازار مواجه است وبه حالت نيمه تعطيل درآمده است و جھت برون رفت از این مشکل در 

خرم آباد قصد تغيير وضعيت توليد خود را داردکه این طرح با - محور دورود ١۴ساختمان جدید این طرح در کيلومتر 
  .پيشرفت خوبى در حال انجام است

  
  : شت محيط دورودمسئول بھدا

  
   مبتال به سرطان را شنيده ام۵٠تا آمار

  
دورود بدون شک از آلوده ترین شھرھاى : مسئول بھداشت محيط دورود نيز با اشاره آلودگى شھر دورود گفت

کشور است که وجود واحدھاى صنعتى در مرکز آن وبى توجھى مدیران این واحدھا به رفع آلودگى باعث بوجود 
  . نامطلوب در شھر شده استآمدن چھره اى

  
بيان خسارتھایى که در اثر آلودگى به شھر دورود وارد شده است مستلزم شاھنامه اى : شيرویه اظھار داشت

  .است که در این مجال نمى گنجد و دستگاھھاى مسئول باید به وظائف خود در قبال شھر بيشتر توجه کنند
  

 کارگر کارخانه فارسيت که در اثر ابتال به سرطان ۵٢ئولين در قبال وى در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا مس
 نفر را از زبان شما ميشنوم ۵٢ نفر را شنيده ام ولى ۵٠تا آمار: آزبست درگذشته اند بى تفاوت ھستند گفت

  .ولى در ھر صورت مقابله با اینگونه موارد نيازمند ھمکارى جمعى وبين دستگاھى است.
با دغدغه ھایى که شخص خودم طى سالھاى گذشته تاکنون داشته ام مشکل آلودگى : شيرویه تصریح کرد

  .کارخانه فارسيت کاھش یافته است
  

سال آینده ٣٠نفر فوت کرده انددر ۵٠ سال گذشته ۵٠با این اقدامات اگر بطور مثال تاکنون ظرف : وى اضافه کرد
  .نفر به این بال دچار شوند١٠ممکن است تنھا 

  
ت محيط دورود در ادامه حصارکشى حوضچه ھاى ترسيب، نصب فيلترھاى کيسه اى، کاھش مسئول بھداش

را از ... استفاده از مواد سمى آزبست، ساماندھى ضایعات فارسيت، سرپوش گذارى کانالھاى انتقال فاضالب و
 وباید این اقدامات کافى نيست: اقدامات انجام شده در جھت کاھش آلودگى کارخانه فارسيت برشمردوگفت

  .ھمت بيشترى از طرف کليه دستگاھھا وجود داشته باشد
مکانى که فاضالبھاى فارسيت طى سالھاى گذشته در آن ریخته مى شده شاید سالھا : وى در ادامه متذکر شد

  .زمان ببرد تا مشکالت زیست محيطى آن رفع گردد
  

  : رئيس اداره محيط زیست دورود
  

  ه وجود دارداحتمال وارد شدن آزبست به رودخان
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چند سالى است که : ھمچنين در این رابطه قائدرحمتى، رئيس اداره محيط زیست دورود نيز اظھار داشت
در صورتى که در کارخانه . استفاده از آزبست از چرخه توليد اغلب کشورھاى جھان کنار گذاشته شده است

  .فارسيت دورود ھمچنان از این مواد سمى استفاده مى شود
  

  .مسئولين کشورى باید جلوى واردات این مواد را بگيرند تا شاھد اینگونه اتفاقاتى نباشيم:  داشتوى عنوان
از موادى که از طریق کارخانه فارسيت به رودخانه ریخته مى شوند چندین بار نمونه : قائدرحمتى تصریح کرد

  .بردارى شده که آزمایشات مشکل خاصى را نشان نداده اند
  

تمال ریخته شدن آزبست در رودخانه ھمواره وجود دارد وتست این موضوع بدليل موجود نبودن اح: وى تاکيد کرد
  .تجھيزات آزمایشگاھى در استان براى ما امکانپذیر نيست

  
  .در حال حاضر از آزبست کم خطر در کارخانه استفاده ميشود : وى گفت

  
کش، حوضچه ترسيب، اسيدزنى، سيستم تھویه، در سالھاى گذشته این کارخانه فاقد انبار، ھوا: وى ادامه داد
  .بوده است ولى با پيگيریھاى صورت گرفته این اقدامات انجام شده است... حصارکشى و

  
  .پرونده کارخانه فارسيت در دادگسترى ھمچنان مفتوح است : وى عنوان داشت

  
  متاسفيم که توجيه جان انسانھا، اشتغال شده است: شھردار دورود

  
در دنياى امروز جاى بسى تاسف است که بخاطر مسائل زیست محيطى : ود نيز در این رابطه گفتشھردار دور

  .جان انسانھا در خطر مى افتد وتوجيه این موضوع اشتغال شده است
  

بعنوان شھردار دورود نسبت به این موضوع انتقاد دارم وخواستار توجه جدى تر : منوچھر حاجيوند اضافه کرد
  .ستممسئولين ذیربط ھ

  
در حال حاضر بحث استفاده از آزبست در ھيچ جاى دنيا مطرح نيست وھر چه سریعتر باید این : وى عنوان داشت

  .کارخانه به خارج از شھر منتقل شود
  

  موافقت نکردن با ورود خبرنگار تبلور اندیشه به درون کارخانه
  

وکارخانه فارسيت موفق به کسب اطالعات الزم به ذکر است عليرغم پيگریھاى متعدد از شبکه بھداشت دورود 
پس از پيگيرى جھت مصاحبه با مدیرعامل کارخانه، مسئول دفتر .بيشتر دراین خصوص وورود به کارخانه نشدیم 

  .مدیر عامل در ماه تنھا یک روز در استان حضور مى یابند: وى گفت
وجود، قرار بر این شد با مدیر داخلى پس از سماجت ما مبنى برپاسخگویى مسئولين کارخانه در قبال مسائل م

صحبتھایى را داشته باشيم که على رغم حضور در محل کارخانه با این مسئله که وى در غياب مدیرعامل ھيچ 
  .صحبتى نخواھد داشت روبرو شدیم که حتى اجازه ورود نيز به ما ندادند

  
  عدم پاسخگویى مدیر شبکه بھداشت دورود

  
نامه در بررسى این مشکل حاد در شھر دورود متاسفانه با برخورد نامناسب سعدى با وجود دغدغه این ھفته 

ساالروند، مدیر شبکه بھداشت این شھر در پاسخگویى به مشکالت موجود مواجه شدیم که على رغم حضور در 
طل شدن، در این اداره وانجام نامه نگارى واز این اتاق به آن اتاق رفتن وگاھى نيز ساعتھا پشت درھاى بسته مع

نھایت موفق به گرفتن حتى یک خط صحبت یا انتقاد بر عليه مسائل پيش آمده توسط این مدیر وسایر کارکنان آن 
اميد ميرود مسئولين بر مسندى که . نشدیم که ما را از وجود اینطور مدیران بى تفاوت در استانمان مایوس کرد

ار لرستان وشھرستان دورود بر آن تکيه زده اند بيشتر به حرمت خدمت رسانى به مردم خصوصا مردم والیت مد
  .به فکر فرو رفته ووظيفه خود را جدى تر بگيرند 

 اعتراض کارگران در مراسم دولتی ھفته کارگر
  

داشت ھفته کارگر به پيامدھای سياست ھای اقتصادی رژیم،  کارگران شرکت کننده در اولين روز مراسم گرامي
به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا، کارگران، . و رشد بيکاری اعتراض کردنداز جمله افزايش واردات 

ھايی با موضوعات صنفی کارگری در دست داشتند که به درخواست برای بيمه اجباری کارگران  نوشته پارچه
ه براساس این گزارش، اعتراض ب. ھا اختصاص داشت ساختمانی، اعتراض به اصالح قانون کار و تعطيلی کارخانه

ھا از ديگر موضوعاتی  واردات و قاچاق گسترده کاالھای خارجی، رشد بيکاری و پايين بودن دستمردھا و مستمری
گفتنی است، این . ھای کارگران حاضر در مراسم نخستين روز ھفته کارگر نوشته شده بود نوشته بود که در پارچه

  .مراسم از سوی خانه کارگر برگزار شده بود
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  شبانه با شعار مرگ بر خامنه اي  تظاھرات–روز كارگر 

تھران ، با قيام شبانه خود به پيشواز قيامي بزرگي كه چند ساعت بيشتر تا   مردم– ارديبھشت 10 –تھران 
ميدان توپخانه در   اكبر و مرگ بر خامنه اي از تھران نو در شرق ، تاطنين بانك هللا. نمانده رفتند  شروع آن

   را به لرزه در آوده است شلوغترين منطقه مركزي تھران تا شھرك اكباتان در غرب ، آسمان تھران

  وتظاھرات در ميدان فردوسي تھران  درگيري–روز كارگر 

 مزدوران گارد ويژه و   ، مردم گله ھاي  در ميدان فردوسي روز جمعه 1830  در ساعت– ارديبھشت 10 –تھران 
امر موجب شروع  كه در وحشت از قيام بزرگ روز كارگر به خيابانھا ريخته اند را ھو ميكردند ، كه ھمين انتظامي را

، با شعار مرگ بر خامنه اي دست   طرفه ميشود و مردم كه ھر لحظه بر تعدادشان افزوده ميشديك درگيري دو
 نفر شعار ميدادند 700 جمعيتي حدود 1845در ساعت  به گزارش رسيده. به تظاھرات در ميدان فردوسي ميزنند 

   . و با مزدوران مشغول درگيري بودند

  فراز بامھا در آستانه روز كارگر تظاھرات شبانه بر

  شب جمعه قبل از روز كارگر مردم تھران در مناطق شرق و غرب و جنوبي  در آخرين– ارديبھشت 9 –تھران 

 . ر از شبھاي قبل ، سر دادندرا ھر چه بلند ت» هللا اكبر « و » اي  مرگ بر خامنه« آن ، شعار ھاي 

و نواب و نازي آباد و جواديه و اطراف شھر ري و اطراف حرم آسمان را فراگرفته  صداي مردم تھران از مناطق خوش
 ٢٠١٠  آوریل٢٩پنجشنبه  . را زيرپاي ولي فقيه به لرزه درآورده بود و زمين

  و قطع ارتباطات در آستانه خيزش بزرگ روز كارگر تشديد اقدامات امنيتي

رژيم براي كنترل خشم و رسيده ، از بعد از ظھر روز پنجشنبه در تھران تالش   به گزارش– ارديبھشت 9 –تھران 
  كامال مشھود است ، منجمله خيزش مردم

  . قابل استفاده شده است ، يك ساعت ھمه موبايل ھا قطع شد  سرعت اينترنت خيلي كم و غير ـ

پستھاي بازرسي تك تك خودروھا و كنترل كارت ملي منجمله در خيابانھاي  ـ ھمچنين در مناطق مختلف تھران
  . اھي يوسف آباد جريان يافته استدور مصدق و آزادي و

  . انتظامي با دوماشين مستقر شھد اند ـ در ميدان فردوسي مزدوران

  تھران در شب جمعه قبل از روز كارگر بانگ هللا اكبر مردم

از اكثر مناطق تھران ، بانگ هللا اكبر و خروش مرگ بر خامنه اي آسمان تھران  22 ساعت –ت  ارديبھش9 –تھران 
  . گرفته است را فرا

مردم مناطق خوش ، توپخانه ، شھرك اكباتان ، يوسف آباد و تھران نو قيام  به گزارش رسيده ، در اين ساعت
  .شبانه با كارگران را شروع كرده بودند ھمبستگي

 گران شركت كشتي سازي وصنايع فراساحل بندرعباسكار اعتراض
       

كارگران شركت كشتي سازي وصنايع فراساحل بندرعباس به :  اردیبھشت نوشت  9آخرین نيوز در تاریخ  سایت 
یکی از مسئوالن محلی استان .شغلي و تصميم مسئوالن برای اخراج آنھا از شرکت اعتراض کردند نبود امنيت

ساختمان مديريت شركت كشتي سازي وصنايع فراساحل   کارگر در مقابل300جمع حدود ھرمزگان با تایيد ت
 نفر از کارگران را اخراج و از چند روز پيش کـارت 30مسئوالن این شرکت تاکنون   :بندرعباس به آخرین نيوز گفت

نفر آنان بومي  16د که  کارگر را اخراج کـر18 روز پيش ھم 15اين شرکت .غيـاب آنھا را غيرفعال کردند  حضور و
کارگران مي  به گفته وی مسئوالن شرکت قصد دارند نيمی از نيروھای این شرکت را تعدیل کنند و از. بودند

بـه ازاي ھر کارگر ماھانه يک ميليون  مسئوالن اين شرکت. خواھند که پس از اخراج با پيمانکاران قرارداد ببندند 
 ھـزار تومان بـه 350 ھزار تومان از اين مبلغ، 650پيمانکاران نيز با کسر  ند وتومان به پيمانکاران پـرداخت مي کن

 فروند کشتي دراين 5این درحالی است که کـارگران این شرکت مي گويند ساخت .حقوق مي دھند ھـر کارگر
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 گذشته ھفته یکی از مقامات ارشد استان ھرمزگان ھم.آغاز شده و علتي براي تعديل نيرو وجود ندارد  شرکت
 .اين شرکت حق تعديل نيرو ندارد در نشستي به موضوع اخراج کارگران يکي ازشرکتھا اشاره و اعالم کرده بود

اجتماع کارگران شرکت  در.کارگران معترض قرار است امروز پنجشنبه مقـابل استانداري ھرمزگان تحصن کنند
پاسخ گويي در جمع آنان حاضر نشده  برايکشتي سازي بندرعباس در مقابل دفتر شرکت ھيچ يک از مسئوالن 

 .بودند
  

  اخراج تامل برانگيز کارگران در آستانه روز جھانی کارگر 
 كارگران شركت كشتي سازي وصنايع:  آمده است 89 اردیبھشت 9 تاریخ دربه گزارش وبالگ خبر نامه محرمانه 

  .فراساحل بندرعباس به نبود امنيت شغلي و تصميم مسئوالن برای اخراج آنھا از شرکت اعتراض کردند
 کارگر در مقابل ساختمان مديريت شركت 300یکی از مسئوالن محلی استان ھرمزگان با تایيد تجمع حدود 
 نفر از کارگران را 30کنون  مسئوالن این شرکت تا :كشتي سازي وصنايع فراساحل بندرعباس به آخرین نيوز گفت

 کارگر را 18 روز پيش ھم 15اين شرکت .اخراج و از چند روز پيش کـارت حضور و غيـاب آنھا را غيرفعال کردند 
  . نفر آنان بومي بودند 16اخراج کـرد که 

اھند که به گفته وی مسئوالن شرکت قصد دارند نيمی از نيروھای این شرکت را تعدیل کنند و از کارگران مي خو
مسئوالن اين شرکت بـه ازاي ھر کارگر ماھانه يک ميليون تومان به . پس از اخراج با پيمانکاران قرارداد ببندند 

 ھـزار تومان بـه ھـر کارگر 350 ھزار تومان از اين مبلغ، 650پيمانکاران پـرداخت مي کنند و پيمانکاران نيز با کسر 
  .حقوق مي دھند

 فروند کشتي دراين شرکت آغاز شده و علتي 5رگران این شرکت مي گويند ساخت این درحالی است که کـا
یکی از مقامات ارشد استان ھرمزگان ھم ھفته گذشته در نشستي به موضوع .براي تعديل نيرو وجود ندارد 

  .اخراج کارگران يکي ازشرکتھا اشاره و اعالم کرده بود اين شرکت حق تعديل نيرو ندارد
در اجتماع کارگران شرکت .قرار است امروز پنجشنبه مقـابل استانداري ھرمزگان تحصن کنندکارگران معترض 

کشتي سازي بندرعباس در مقابل دفتر شرکت ھيچ يک از مسئوالن براي پاسخ گويي در جمع آنان حاضر نشده 
  بودند
aspx.385-post/com.blogfa.lojistbio.www://http  

آلودگی آب سد ماملو و ايجاد خطرات زيست محيطی برای مناطق پايين دست 
 شھر جديد پرديس 

فقدان تصفيه خانه فاضالب در شھر جديد پرديس عالوه بر ايجاد بوی :  اردیبھشت نوشت 10 در تاریخ ايرنسایت 
آلودگی آب سد ماملو و ايجاد خطرات زيست محيطی برای نامطبوع در اين شھر معضالت ديگری نظير امکان 

  . مناطق پايين دست بخش مرکزی را نيز به وجود آورده است
به گزارش مھر، بوی تعفنی شديد ناشی از فقدان سامانه ھای تصفيه کننده فاضالب، معضل فصول گرم شھر 

تھی به مناطق شمالی کشور جديد پرديس و مناطق اطراف آن بخصوص واحدھای مسکونی حاشيه جاده من
  . است

اين بوی نامطبوع با افزايش گرمای ھوا شدت بيشتری به خود می گيرد و گاه تا حدی غيرقابل تحمل می شود 
که حتی مسافرين عبوری از اين مسير نيز رغبتی برای پايين آوردن شيشه اتومبيل نداشته و ترجيح می دھند 

  . گرمای داخل خودرو را تحمل کنند
نگاھی به وضعيت افراد در حال عبور، تصور آنکه خانوارھای واحدھای مسکونی نواحی حاشيه جاده اين شھر با 

  . جديد چه مشکالتی را پيرامون اين معضل تحمل می کنند نيز کار سھل و آسانی نمی تواند باشد
  تصفيه خانه آب يا لوله کشی فاضالب، کدام مھمتر است 

: ديس در خصوص بوی بد تابستانھای شھر محل سکونت خود به خبرنگار مھر گفتبانوی خانه دار ساکن شھر پر
در فصل سرما خانواده ام کمتر از اين بوی نامطبوع دچار مشکل ھستند اما در تابستان گاه تحمل اين معضل به 

  . امری ناممکن مبدل می شود
 اما در طی اين سالھا مسئوالن کاری  سال می گذرد10از ابتدای اسکان ما در اين شھر حدود : وی ادامه داد

  . برای رفع بوی تعفن از شھر پرديس انجام نداده و ھرساله اين کاستی گربانگير اھالی است
در خبرھا می : يک جوان دانشجوی ساکن پرديس نيز با گاليه از فقدان شبکه فاضالب شھری در اين شھر گفت

راه اندازی شود اما سئوال اينجاست که وجود کداميک شنويم که قرار است در شھر پرديس تصفيه خانه آب 
  ! ضروری تر است تصفيه خانه آب يا لوله کشی فاضالب؟

من از مسئولين برای توجه ويژه به شھر پرديس سپاسگزارم اما آب شرب اين شھر سالھاست : وی بيان داشت
است به ھمين جھت شايد بھتر بود که با سامانه ھای کنونی فعاليت کرده و مشکل خاصی نيز به وجود نيامده 

اعتبار اختصاصی به پروژه تصفيه خانه آب به لوله کشی فاضالب تعلق می گرفت زيرا در صورت عدم مھار فاضالب 
  . خود ممکن است مشکالتی اساسی برای آب اين منطقه ايجاد کند

  فاضالب پرديس پشت سد ماملو 
 ھزار نفری بدان دامن می زند مسير 100اضالب اين شھر يکی از معضالتی که فقدان تصفيه خانه و شبکه ف

انتھايی آن در مناطق خارج از شمال شرق استان تھران است که شايد اين مورد زيانی بيش از مشکالت مناطق 
  . مذکور ياد شده در بخش نخست اين گزارش داشته باشد
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ن و دومين سد ايجاد شده در مسير را ھمگان می شناسند اين سازه بتنی پنجمين سد استان تھرا" ماملو"
و سرانجام اين ماده حياتی " ميگون"رودخانه جاجرود است که منشا آب انباشته شده در پس آن، کوھھای 

  . ذخيره شده در پشت سد، نوشيده شدن توسط شھروندان بخشی از تھران و شھرستان ورامين است
ی پايين دست بخش مرکزی تھران که در مسير عالوه بر ساکنين مناطق شرقی و جنوبی پايتخت، آباديھا

  . رودخانه باغکمش و نزديک به محل جريان فاضالب قرار دارند نيز از اين معضل زيست محيطی در امان نيستند
حال ديگر معضل فوق تنھا مربوط به شھر پرديس، مناطق اطراف و شمال شرق استان تھران نيست و شايد ھر 

ماری جديد با شنيدن خطر امکان آلودگی آب نوشيدنی ھموطنان ساکن در جنوب يک از شھروندان اين شھرک اق
  . تھران مشکل بوی تعفن را به فراموشی بسپارند

  مکان احداث تصفيه خانه فقط جانمايی شده است 
در حال : بخشدار بخش مرکزی تھران پيرامون فقدان تصفيه خانه فاضالب در شھر پرديس به خبرنگار مھر گفت

اضالب شھر جديد پرديس توسط لوله گذاريھايی پيش از احداث شھرک انجام می گيرد و نھايتا به دو حاضر ف
  . انتقال می يابد" باغکمش"و " کرشت"منطقه 

در سال جاری مقرر شده : محسن مصلحی شاد از اختصاص بودجه ای به سامانه فاضالب پرديس خبر داد و افزود
استان تھران جذب و در جھت تکميل طرح انتقال فاضالب پرديس و بومھن تا بودجه ای توسط شرکت آبفای شرق 

  . مورد استفاده قرار گيرد
در بومھن فاضالب جمع آوری شده توسط سامانه ھای انتقال و از طريق لوله گذاری به : اين مسئول ادامه داد

گردآوری " باغکمش"ھايتا در و فاضالب پرديس نيز قرار است با اتصاالت پيش بينی شده ن" کرده معبر"منطقه 
  . شود که اماکن ياد شده در آينده محل احداث تصفيه خانه ھای فاضالب اين دو شھر خواھند بود
در حال حاضر : وی با بيان اينکه ھنوز بودجه ای برای تصفيه خانه فاضالب اختصاص داده نشده، خاطرنشان کرد

ھن جانمايی شده اما بودجه ای به آنھا اختصاص نيافته به محل احداث تصفيه خانه فاضالب دو شھر پرديس و بوم
  . ھمين جھت برنامه زمانبندی خاصی نمی توان برای اين طرح تعيين کرد

در صورت ايجاد اين سامانه : مصلحی شاد در خصوص مزايای ايجاد اين سامانه تصفيه گر فاضالب اظھار داشت
گی آب سد ماملو و مشکالت زيست محيطی مناطق پايين عالوه بر رفع بوی تعفن از شھر پرديس، خطر آلود
  . دست بخش مرکزی تھران نيز رفع خواھد شد

به ھر روی اگر قرار بود تنھا آلودگی زيست محيطی برخی مناطق بخش مرکزی تھران و مزاحمتھای بوی نامطبوع 
ه خانه فاضالب در پرديس برای اھالی شھرھای پرديس و بومھن مد نظر قرار گيرد شايد تاخير در احداث تصفي

قابل توجيه بود اما نکته مھمتر از موارد ياد شده آب آشاميدنی تعداد کثيری از ھموطنان در مناطق شرقی و 
جنوبی استان تھران است که اميدواريم مسئوالن با توجھی بيشتر و ايجاد سامانه ھای تصفيه کننده فاضالب در 

  . تھران فائق آينداين شھر جديد بر معضل زيست محيطی شرق 
 آبادي، 55 کيلومتر مربع بر اساس مصوبه ھيئت وزيران از 378بخش مرکزی تھران با مساحتی بالغ بر ھزار و 

روستا، نواحی کارگاھی و مناطق زراعی و دو شھر پرديس و بومھن تشکيل شده و محدوده جغرافيايی آن از 
  . ھن ادامه می يابدروستای تلو در سرخه حصار آغاز و تا انتھای شھر بوم

 ھزار نفری با شھرھايی ھمچون رودھن از شھرستان دماوند، لواسانات از شھرستان شميرانات و 200اين بخش 
  . ده مسگرآباد از شھرستان پاکدشت دارای مرز مشترک است

  اطالعات نفر از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران در سنندج به اداره 5 احضار

 آقایان شریف ساعد پناه، شيث امانی، صدیق کریمی، اسماعيل کاظمی و خالد 89شت ماه امروز دھم اردیبھ
سواری از فعالين و اعضای ھيت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در شھر سنندج به اداره اطالعات این شھر 

راسم اول ماه مه در مامورین امنيتی پس از احضار این کارگران ضمن بازجویی از آنان در مورد م. احضار شدند
 نکنند و در ھيچ مراسمی نيز شرکت نکنند و   از آنان خواسته اند فردا اقدام به برگزاری مراسم اول ماه سنندج

 . تالش کرده اند در اینمورد از این کارگران تعھد بگيرند

د مراسم اول ماه مه آزاد  براین آخرین خبرھا ھر پنج عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران پس از بازجویی در مور بنا
  . شده اند

آيا نظامی کردن اقتصاد در :بيانيه مھدی کروبی به مناسبت روزکارگر و روز معلم
  راستای منافع کارگری است؟

مھدی کروبی امروز جمعه در بيانيه ای روز کارگر و معلم را تبريک :  اردیبھشت نوشت 10 در تاریخ کلمهسایت 
يت اقتصادی و فرھنگی کشور اظھار کرده است که آيا نظامی کردن اقتصاد در راستای گفته و ضمن انتقاد از وضع

   قانون اساسی و منافع کارگری است؟ ۴۴اصل 
  : متن کامل اين پيام که يک نسخه از آن در اختيارکلمه قرار گرفته، به شرح زير است

  بسم هللا الرحمن الرحيم 
  ملت شريف و بزرگوار ايران 

مظلومانه صديقه طاھره و اسوۀ حسنه بانوان جھان را به شما و تمامی دوستان و پيروان اھل سالگرد شھادت 
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اين روزھا، مصادف با گراميداشت ايام دو قشر مھم اجتماعي، فرھنگی . بيت عصمت و طھارت تسليت می گويم
 ھشت سال اين دو قشر برزگ و فھيم نقش برجسته ای در پيروزی انقالب اسالمي،. و سياسی کشور است

در ارتباط با روز جھانی . جنگ تحميلی و دوران سازندگی و نيز ارتقاء سطح علمی و آگاھی جامعه ايفا نموده اند
  . کارگر و روز معلم الزم می دانم نکاتی را به اجمال بيان کنم

ه و اصحاب روز جھانی کارگر يادآور تالش بی وقفه افرادی است که ھمواره حقوق آنان از سوی صاحبان سرماي
بدنبال تالش بی وقفه کارگران و صاحبان انديشه وخرد زمينه به رسميت شناختن . قدرت ناديده گرفته می شد

حقوق کارگران در جھان صنعتی فراھم و سپس با تعامل جامعه جھانی و دولت ھا قوانين و مقررات کشورھا در 
ھمه مردم و . ی بارھا مورد تاکيد قرار گرفته استشان و منزلت کارگر درشريعت اسالم. اين زمينه تدوين گرديد

مسئوالن وظيفه دارند در اين روز نسبت به اين قشر زحمتکش و فداکار که با صرف انرژی ھای خويش موتور 
توليد، کشاورزی و صنعت را به حرکت درآورده و با بذل عزيزترين سرمايه خود به کالبد جامعه جانی روح تازه می 

فرود آورده و حقوق و نيازھای مادی و معنوی آنھا را باز شناسند و در احقاق حقوق و اجرای دھند سر تعظيم 
تحقق اين ھدف منوط است به تدوين و اجرای سياستھای اقتصادي، اجتماعی . عدالت در مورد آنان قيام کنند

رای نيروھای کارآمد صحيح و ھمه جانبه که به اقتصاد کشور رونق بخشيده و فرصتھای شغلی را بدون تبعيض ب
  . در چنين شرائطی توسعه ھمه جانبه کشور را در ابعاد مختلف شاھد خواھيم بود. گسترش دھند

اما چه بگويم که علم ستيزی و اتخاذ سياست ھای غير کارشناسی و علمي، برخوردھای شخصی و سليقه ای 
توليد گران و صاحبان سرمايه بطور خاص سلب و تصميمات يک شبه انگيزه و اميد را از مردم بطور عام و کارگران، 

عالوه بر آن منابع، ذخاير و نيروھای انسانی کشور را که بايد در مسير توسعه قرار گيرد را تلف . می کند
تاسف انگيز است که قانون شکنی و خروج از دايره برنامه توسعه و بی توجھی به سند چشم انداز . خواھدکرد

ه استبداد اقتصادی و تصميمات عجوالنه و نسنجيده، نتيجه ای جز افزايش بی رويه بيست ساله و روی آوردن ب
  . تورم، نابود کردن کشاورزي، رکود صنايع و متوقف ساختن چرخ اقتصاد نخواھد داشت

در چنين شرائطی ارائه آمارھای دروغين و ناديده گرفتن واقعيت جامعه آنچنان نھادينه گرديده که مقام ارشد 
در اين سال ھا حجم کارھا و ”کشور برخالف آمارھای رسمی و درک روزمره مردم ادعا می کند که اجرايی 

 سال گذشته بوده و کشور تبديل به کارگاه بزرگی گرديده که در سطح گسترده ای در ٢۵فعاليت ھا به اندازه 
دھای نجومی نفتی ھمگان می دانند که در اين سال ھا عليرغم درآم“ .ھمه بخش ھا کار صورت می پذيرد

چه بر سر پروژه ھای ملی آمده، وضعيت اشتغال و نرخ بيکاری چگونه است،سطح )  ميليارد دالر۴٠٠قريب بر (
سرمايه گذاری داخلی و خارجی به چه وضعيتی در آمده، شرکای صنعتی و تجاری کشور چه کشورھايی 

آيا . ی بودن در اين عرصه تبديل گرديده استھستند، اصل مسلم رقابت و تجارت آزاد در اقتصاد به اصل اختصاص
 قانون اساسي، چارچوب سياست ھای کلی نظام و سند ۴۴براستی نظامی کردن اقتصاد در راستای اصل 

چشم انداز است ؟ آيا با حاکميت مطلق نظاميان بر اقتصاد که مغاير قانون اساسی است ديگر می توان از منافع 
امر نه تنھا در تعارض با اھداف سند چشم انداز است بلکه وضعيت معيشتی و و حقوق کارگران سخن گفت؟ اين 

  . آينده حرفه ای کارگران را به مخاطره خواھد افکند
اينجانب و ساير اصالح طلبان، دفاع از حقوق کارگران و کشاورزان را در ھمه زمينه ھا، جزء اھداف اصلی خود 

يع حقوق اين قشر گسترده جامعه مخالفيم و تصميمات يک شبه و دانسته و با ھرگونه فشار، بی عدالتی و تضي
تحول در وضعيت فعلی را منوط به احترام و انجام . ًغير کارشناسی و اقتصاد صدقه ای را کامال مردود می شماريم

د تعھدات کشور در قبال کنواسيون ھای بين المللی دانسته و نقش اصناف و استقالل اتحاديه ھای کارگری را کلي
تامين امنيت کامل شغلي، آزادی سياسی و حمايت از آنان در تشکيل . اصلی حل مشکالت فعلی می دانم

مجامع صنفی شوراھای کارآمد و نيز اصالح قانون کار وبرداشتن مقررات دست و پاگير از حقوق اساسی اين 
  . قشر عظيم است

  و اما گراميداشت مقام معلم 
رد شھادت معلم بزرگ انقالب آيت هللا شھيد مطھری است، آزاد مردی که با  ارديبھشت مصادف با سالگ١٢روز 

. انديشه ھای بلند و مترقّی خود به فرھنگ اسالمی و علمی انقالب و جمھوری اسالمی عمق ويژه ای بخشيد
ن فرھنگی اينجانب که خود افتخار فرھنگی بودن را تا آستانه انقالب اسالمی داشته و بيشترين ارتباط را با عزيزا

  . دارم به خوبی مسائل و مشکالت اين قشر فھيم و مظلوم کشور را درک می کنم
فرھنگيان و معلّمان جامعه، قشری بی نظير و بی بديل اند و زير ساخت ھای فکري، اخالقی و رفتاری نسل 

  . امروز و فردا به دست توانای آنان پی ريزی می گردد
ی در سال و برگزاری مراسم تشريفاتی نيست که حرمت او با ارج نھادن به احترام به معلم تنھا با اختصاص روز

اگر . انديشه او، رأی و خواست او، گشودن فضای انديشيدن وبيان آن و رفع نيازھای مادی و معنوی اوست
و انديشه و دانش معلمان بر جامعه حاکم شود و اگر معلمان به مديران ومسئوالن مشاوره دھند و اگر مسئوالن 

مديران کشور از خود کامگی و خود بزرگ بينی برھند و به فکر و نظر صاحبان انديشه به ويژه اساتيد دانشگاه ھا 
  . و معلمان توجه کنند، ھرگز خطر استبداد و خود رأيی جامعه ما را تھديد نخواھد کرد

ندان اين کشور را در کالس درس در آستانه اين روز گرامی ھنوز تعداد قابل توجھی از معلمان عزيزی که بايد فرز
يکی از اين عزيزان آقای محمد داوری . ياری دھند به جرم آزاد انديشی و ابراز عقيده در زندان ھا به سر می برند

داوری و .  ماه تحمل حبس و فشار، بازداشت غير قانونی وی ادامه پيدا کرده است٨است که متاسفانه بيش از 
 فھيم و بزرگ فرھنگی کشور است که برای اعاده حقوق مردم تالش و ھزينه داوری ھا نمونه ھايی از قشر

قدر شناسی از معلمان، دانشجويان و کارگران در بند را وظيفه خود دانسته و اميدوارم . تالش خود را می پردازند
  . مسوالن قضايی ھر چه سريع تر به اين رفتارھای غير قانونی پايان بخشند

ت موجود کشور و رفع معضالت اقشار گوناگون از فرھنگي، کارگر و کشاورز تا ساير اينجانب راه حل مشکال
قانون اساسی ميراث امام بزرگوار و . قشرھا را در اجرای تمامی اصول قانون اساسی جمھوری اسالمی ميدانم
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د ياد کرده شھدای واال مقام است و مسئوالن بلند پايه کشور اعم از رئيس جمھوری و نمايندگان مجلس سوگن
مگر طبق اصول مختلف از جمله اصل سوم، دولت موظف نيست برای آزادي، . اند که حافظ و مجری آن باشند

پس چرا بسياری از اصول و بندھای قانون !  جامعه ھمه امکانات خود را به کار برد ؟ رفاه، عدالت، رشد آگاھی و 
ر کارشناسي، روح ومحتوا را از قانون اسای سلب و چرا با تفسيرھای غلط و غي! اساسی معطل مانده است ؟

  ! می کنيم ؟
تنھا راه برو ن رفت از بحرانھای و نابسامانيھای موجود، بازگشت به قانون اساسی و التزام عملی ھمه مسئوالن 

 نظام و مردم به عمل بر وفق آن است و به اينکه ھيچ کس خود را فراتر از قانون نداند و به خود اجازه قانون
  . شکنی و قانون گريزی تحت ھر عنوان را ندھد

  مھدی کروبی 
  ١٣٨٩ ارديبھشت ١٠

  اعتصاب غذای زندانيان در حمايت از کارگران 
  جمعی از زندانيان سياسی گوھردشت

  تجليل از مقام معلمان و کارگران با اعتراض به سلب حقوق حقه ايشان ، 
که ھموار مورد ظلم و ستم و سرکوب رژيم قرار گرفته اند کارگران و معلمان قشر زحمت کشی از جامعه ھستند 

ولی . و اعتراضات آنھا برای احقاق حقوقشان با اخراج از کار ، دستگيري، شکنجه و زندان پاسخ داده شده است
در طی ساليان گذشته حقوق حقه ايشان پايمال گرديده و ھيچ ارگانی در داخل حاکميت ايران نمی تواند ادعا 

  . اکنون کوچکترين قدمی در راه بھبود وضعيت اين قشر توليدگر برداشته است کند که ت
در حالی روز جھانی کارگران را گرامی می داريم که رھبران سنديکای اتوبوس رانی تھران و نيشکر ھفت تپه 

در زندان تنھا به جرم دفاع از حقوق خود و ساير کارگران ... مانند منصور اسالو،ابراھيم مددي،علی نجاتی و
خانواده ھای آنھا تحت شرايط سخت معيشتی و ھمواره مورد تھديد اطالعات . وشرايط سخت بسر می برند

  ھستند 
تنھا راه برای اينکه اين زحمتکشان بتوانند به حقوق مشروعشان دست يابند اين است که متحد و پا بر جای 

  . دست به اعتراضی جوشان زنند 
به ھمراه جمعی از زندانيان عادی که خود قربانيان ) رجائی شھر (وھردشت کرج ما زندانيان سياسی زندان گ

 11حکومت سرمايه داری و مافيايی رژيم ايران ھستند به عنوان نشان دادن حمايت و ھمبستگی خويش در روز 
ا رنجی را  روز دست به اعتصاب غذا زده و از خوردن و آشاميدن امتناع می کنيم ت2 ارديبھشت ماه به مدت 12و 

  . که ساليان سال کارگران و معلمان ما و خانواده ھايشان تحمل کرده اند بار ديگر تجربه کنيم 
  ) رجائی شھر(جمعی از زندانيان سياسی و عادی زندان گوھردشت کرج 

   1389 ارديبھشت 10

كارخانه ماشين سازى پارس و پتروشيمى روز جھانى كارگر به كارگران تعطيلى 
 نميدھند 

به گفته كارگران كارخانه ماشين سازى پارس و ھمچنين : اردیبھشت نوشت 10در تاریخ آژانس ايران خبر ایت س
پتروشيمى روزشنبه كه مصادف باروزجھانى كارگراست كارخانه آنھا تعطيل نميباشد و عوامل حكومتى در اين 

  !!!كارخانه ھا برنامه روز كارگران را با كار پر كرده اند 

 اند   سياھى روزگار كارگران صنعت نفت؛كارگرانى كه قير شدهگزارشى از

اكثر مناطق نفت خيز ايران در : رضا غيبى: اردیبھشت آمده است 10در تاریخ ايلنا –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
مناطق بسيار گرم و مرطوب قرار داشته و فصل گرما در اين مناطق از ابتداى بھار تا اواسط پاييز به طول 

بسياری از اين مناطق . زند انجامد که شرايط بسيار سختی را برای کارگران شاغل در اين مناطق رقم مي مي
ھاى  ، تجربه بودن شوند، طرحی که شايد در ابتدای شروع به کار افراد، به واسطه جوان شامل طرح اقماری مي

كند، اما گذشت زمان، ازدواج، تغيير و   تر رنگ ھا را كم ھاى ديگر، سختي نو، تنوع محيط كار و بعضى آسودگي
كم پرده از وجود مشكالت برداشته و  تحوالت زندگي، شرايط نامساعد جوی و آلودگی بيش از حد اين مناطق، كم

ھای حاکم در منطقه، مشكالت جديدی ھمچون افسردگی و اعتياد نيز به وجود  در بيشتر موارد به دليل محدوديت
  . خواھد آمد
ز تمام افراد شاغل در اين مناطق گواھی است بر سختی شرايط، شرايطی که تحمل ساعتی از آن چھره متماي

  . برای بسياری از ما غيرممکن خواھد بود
 كيلومترمربع که در امتداد ساحل خليج فارس از شرق به غرب 80ای است با مساحت بيش از  الوان، جزيره

 25 تا 10 درجه سانتيگراد در تابستان و45 تا 37 حرارت بين  نفره و درجه1200جمعيت بومى . كشيده شده است
 درصد در اغلب روزھای سال، شرايط بسيار سختی را 100 تا 80درجه سانتيگراد در زمستان با رطوبت نسبى 

برای کارکنان صنعت نفت در اين منطقه رقم زده است؛ کارکنانی که شيفت کار آنھا پيش از طلوع آفتاب شروع و 
 روز 14. کشد  روز استراحتی است که انتظار آنھا را مي14شود و تنھا دلخوشی آنھا  روب آفتاب تمام ميپس از غ

ترس از نرسيدن به موقع ھمکار جانشين و . انتظار برای ديدار عزيزان، انتظاری که با دلھره و اضطراب ھمراه است
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يی به نياز مجموعه بايد چندين روز ديگر ھم حوادث غيرمترقبه که در صورت بروز چنين شرايطی به منظور پاسخگو
  . غم دوری از خانواده را به دوش کشيده و شرايط نامساعد جزيره را تحمل کند

از طرفی شاغالن اين جزيره بايد بيش از سايرين مراقب سالمت خود باشند، زيرا که کوچکترين بيماری در 
واری انتقال به جزاير ھمجوار توام است، تبعات شرايطی که با عدم دسترسی به پزشکان مجرب و ھمچنين دش

  . ناپذيری را به بار خواھد آورد جبران
ای  يکی از کارکنانی که به دليل نرسيدن ھمکار جانشين مجبور بود چند روزی بيشتر در منطقه بماند، با چھره

عادی شده است، اما از اين گونه مسائل برايمان : گفت آلود از شرايط بد گله کرده و مي خسته و صدايی بغض
شود و تاثير  تر از زھر مي روزي، تلخ  روز کار شبانه14دست رفتن شيرينی و اشتياق حضور در کنار خانواده پس از 

  . گذارد منفی در کار مي
زد غم دوری در صدايش ملموس بود؛ غمی که به گفته خودش  اش حرف مي  ساله15وقتی از خانواده و دختر 

 سال آن را در کنار پدر 5 سال گذشته تنھا 15ديدار دختری که در . ری دوباره قابل تحمل استفقط به اميد ديدا
ای که شرايط نامساعد کاری از او فردی پير و   ساله45پدر. سپری کرده و پدر برای او تنھا مھمانی است چند روزه

  . شکسته ساخته است
گويد، غافل از اينکه پدر  طلبيده سخن مي ر را بر بالين ميھايی که در البالی آن پد وی از بيماری فرزندش و ناله

ای خزيده و غصه بيماری و آتيه دخترش ھمچون پتکی گران  چند ھزار کيلومتر دورتر، خسته از کار روزانه به گوشه
  . آيد بر جسم خسته و نحيفش فرود مي

دقايقی را در کنار ساحل مرجانی جزيره با توان اندکی آرامش پيدا کرد و  روز مي شب، تنھا در اين موقع از شبانه
بخش است که قدرت تفکر و توجه به چيزھای ديگر را  صدای آب آنقدر آرامش. بخش آب سپری کرد صدای آرامش

. کند رود جلب توجه مي رنگ و غليظی که در دل سياھی شب به آسمان مي اما دود آبي. کند از آدمی سلب مي
ای جز پذيرفتن شرايط کار در مناطق اقماری را نداشته و   برای يافتن شغل چارهجوانی که پس از پايان تحصيالت

  . کشد به جزيره آمده، اکنون پشيمان از کرده خويش است و با ولع تمام دود سيگار را به کام خود مي
انه او از صبح. شود  سال ھنوز به اين شرايط عادت نکرده و روزگار به سختی برايش سپری مي2پس از گذشت 

ساعت پنج و نيم گله دارد، نھار ساعت يازده و نيم را دوست ندارد و از گرسنگی ساعت ده شب سخن 
خواھد به خواستگاريش برود، جمع دوستان، کالس زبان و  او از روزھای دانشگاه، دختری که مي. گويد مي

  . داشتند و دم بر حذر مياش را ياد کرد که ھميشه او را از دود  کوھنوردی ھفتگی برايم گفت و خانواده
ای  کرد، نفرين به خاطر اينکه درس خوانده و ھمچون ساير دوستانش به حرفه بغضش ترکيد، خود را نفرين مي

نفرين به خاطر تنھايی و غربتی که در آن گرفتار است، نفرين به . مشغول نشده تا به اين روز گرفتار نشود
نفرين بر شغلی که باعث شده . دی افسرده و سيگاری ساخته استروزگاری که از جوانی ورزشکار و شاداب، فر

پدر در آرزوی ديدار دوباره پسر جان سپارد، نفرين بر انتخابی که حسرت بوسيدن دست پدر در لحظه خداحافظی 
ھق گريه در ھم آميخته بود قطع شد و باز ھم ھمان دود غليظ و  ھای وی که با ھق را به دلش گذاشته، نفرين

  . کننده بوی گيجھمان 
 35رطوبت کالفه کننده ھوا با بوی تند گاز در ھوای باالی . گذرد ستاند و به کندی مي در اين جزيره، زمان جان مي

ای زندگی را برايت پايان يافته  کند و برھوتی که در آن قرار گرفته درجه نفس کشيدن را با سختی ھمراه مي
  . نماياند مي

رغم تمامی اين مشکالت با جان و  پايان کارگران صنعت نفت است، کارگرانی که به ای از مشکالت بي اين گوشه
کارگرانی که با به جان خريدن خطرات کار در ميادين در حال . کوشند دل برای پيشرفت و توسعه ايران زمين مي

روز تالش   شبانهھای مديران دارند و برنامگي ھای ناشی از بي افتادگي توليد نفت و گاز، سعی در جبران عقب
  . کنند مي

جوانانی که . کنند فرسا سپری مي ھای طاقت افرادی که بھترين دوران زندگی را به دور از خانواده با تحمل سختي
گذارند و در پايان دوران خدمت خود به  زدنی به اين مناطق پای مي ای مثال ای بشاش و روحيه روزگاری با چھره

  . شوند تبديل ميافرادی افسرده و درھم شکسته 
ھای کارگران شاغل در اين  ھا و محروميت ای که درمان تمامی دردھا، محدوديت ای انديشيد، چاره بايد چاره

  .مناطق باشد

 من يك كارگر زنم؛ جرم اين است :پشت صحنه زندگى زنان كارگر 

  : يادتارا بن : اردیبھشت آمده است 10 ايلنادر تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
ھاشان خشك  ھاشان پينه بسته و اشك چشم كنيم ھميشه درباره زنان كارگر، زنانى كه دست چه فكر مي

  . خورند دارند و نان بازوى خودشان را مي شده، اما با غرور سر را باال نگه مي
ى كه با شوند، زنان چقدر در اين روز زنان كارگر ديده مي. يازدھم ارديبھشت ماه، روز جھانى كارگر است

كاش دست كم در اين روز از كنار كارگرانى كه  اي. دوند تا آينده فرزندانشان را روشن كنند ھاى تنگشان مي كفش
مان  كند، دخترى كه براى نظافت به خانه بينيم، زنى كه در رستوران ميزمان را پاك مي در ايستگاه اتوبوس مي

  . تفاوت رد نشويم آيد، بي مي
ين روز با يك لبخند در را بر روى مستخدم اداره باز كنيم، اى كاش در اين روز آن زن را به ياد كاش دست كم در ا اي

خواست، پدر و مادرم كه مردند، آواره خانه اين و آن شدم،  كس مرا نمي از كودكى ھيچ«: گفت بياوريم كه مي
  . »خواھم شد برايش كارى كرد، اما دختر نمي گفتند اگر پسر بود مي ھمه مي

شود كه سايه مرد باالى  كند و از مرد معتادش جدا نمي كسى در شانزده سالگى ازدواج مي زنى كه از فرط بي
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كند تا كودكانش به مدرسه بروند و از مردش كتك نخورد، زنى  سرش باشد، زنى كه شب و روز سبزى پاك مي
خوردم؛ حامله كه شدم   زدم و مي كردم و آب مي تا پيش از اين كه حامله شوم، نان خشك جمع مي: گفت كه مي

خوردم، بچه كه به دنيا آمد بزرگ كه شد، و بچه بعدى ھم؛ روزى بس كه از كارھاى يك روزه  ام شير مي براى بچه
 سبزى خريدم، تميزشان كردم و به يك مدرسه دخترانه بردم و به  فروشي، كالفه شده بودم، چند بسته و دست
مرغ و   با چند تخم شب. ھا بود كه غذاى گرم نخورده بوديم ومان، مدت ت200اى  ھا فروختم بسته معلم
بياييد «ھايم گفتم  ريختم، سفره گذاشتم و به بچه كردم، اشك مي فرنگى خانه رفتم، شام كه درست مي گوجه

  . ھايم دور سفره باعث شد كه اشكم تا صبح قطع نشود ، خوشحالى بچه»غذا بخوريد
اش شده  ھاى ثابت پيدا كرد و حاال نزديك به چھار سال است اين حرفه ، آنقدر كه مشتريزن اين كار را ادامه داد

ھديه را كه باز كردم يك : كند دھد، زن تعريف مي اى مي  است، روزى يكى از مشتريانش به او و فرزندانش ھديه
كه  طور، به جاى اين ھايم ھم ھمين دست كامل لباس نو بود، مانتو، شلوار، روسري، حتى جوراب و براى بچه

بوييدمشان، آخر من ھرگز عطر لباس نو را حس نكرده  ھا را بغل كرده و مي ھا را ببينم يا بپوشمشان لباس لباس
  . ديدم بودم، اولين بار بود در زندگيم، كه اصال لباس نو مي

اش را  ھاى نداشته ندانزند و جاى د زن حاال توانسته بود فرش و يخچال دست دوم بخرد، اما چادرش را كنار مي
ھايش افتادم و چھار دندان با ھم رفت، حتى  اى سبزى بردم كه از پله گويد، براى خانه مي: دھد  مي نشانم
آورم، گرچه آنقدر است كه ديگر براى سير كردن فرزندانم  ھايم فكر كنم، آنچه درمي توانم به برگرداندن دندان نمي

  . ھايم حرامش كنم دم اما، آنقدر ھم نيست كه براى درست كردن دنداندر گوشه خيابان دنبال نان خشك نگر
گذرم، از زنى كه بعد از چھار سال سبزى پاك كردن دستانش به رنگ گل سبزى در آمده بود و بوى سبز  از او مي

ھاى تميز و خرد و خشك شده  ھرگز به اين فكر نكرده بودم كه ممكن است چه كسى پشت سبزي. داد مي
شكنم و دلم خوش است  مرغ در آنھا مي كند و من با خيال راحت يك تخم تابه، جلز و ولز مي ه توى ماھيباشد ك

كنم و يك قاشق بزرگ پياز داغ  ھرگز به اين فكر نكرده بودم كه وقتى در يخچال را باز مي. ام كه غذا درست كرده
ش خشك شده است، زنى كه پسرش كنم ته قابلمه، اشك چشم زنى براي اش مي دارم و خالي آماده برمي

ھاى درمانش از اشك چشم و بوى  اش سوخته و ھزينه اى كه پرونده معلول است و شوھرش جانباز شيميايي
ام روى فرش  آيم و جنازه ھرگز به اين فكر نكرده بودم كه وقتى خسته به خانه مي. شود دائمى پياز داغ تامين مي

 زدن، موسيقى متن  زنى پشت دار قالى آنقدر شانه زده كه صداى شانهخورد،  ام را فرش مي افتد و خستگي مي
داند كه  اش جدا شده اما ھنوز بعد از ده سال تنھا بودن كسى نمي اش شده، زنى كه از شوھر كراكي زندگي

بندد كه مرد در خانه است و اين زن  ھا را مي ھاى مردانه ھميشه پشت در دھان ھمسايه ھمسر ندارد، كفش
اش وقتى بود كه پيرمردى كه دو  كرد، بدترين روز زندگي ھاى مردم را تميز مي ده سال پيش خانه.  نيستكس بي

ھاى مردم بازگشت، اما اين بار خيرى در راھش قرار  كرد، دوباره به خانه حاال بايد چه مي. سال پرستارش بود مرد
اطر نداشتن سرمايه نتوانسته دنبالش كند، با گيرد، تا بتواند ھنرى را كه از چھار سالگى داشته اما به خ مي

دھد، دختركانى كه در ابتداى  بافى را يادشان مي حاال حتى شاگردانى دارد كه قالي. سرمايه او آغاز كند
  . شايد روزى اين ھنر به دردشان بخورد: كنند اند و فكر مي جواني

شان زنان  كنند، كه بسياري ما را فراھم ميكش راحتى  مان كه نگاه كنيم كارگرانى زحمت به ھر گوشه زندگي
ھاى كار مردانه و  در محيط. گيرند شوند، بلكه بسيار ھم مورد اجحاف قرار مي كارگراند كه نه تنھا ناديده گرفته مي

تمام ھمكارھايم : گويد دولتى است، مي تر، زنى كه مسئول حراست يك شركت بزرگ نيمه اى مردانه در جامعه
ھاى  ھا سنگين است و پيشنھادھای كريه كه مرتب در بخش آنقدر نگاه. ام دانند كه من مطلقه مرد ھستند و مي

ام، اما جرات ندارم جواب سالم  شدم، حاال چند سالى است كه در حراست مانده مختلف شركت جابجا مي
كار كنى حتى بھتر از از طرفى ديگر اگر پا به پاى مردان  . شوھر ھمكارى را بدھم، چرا كه مرد است و من ھم بي

كني، آخر مردھا آنقدر ھستند كه نوبت تو نرسد و از آن بدتر كارفرما آنقدر ترسو  آن، ھرگز ارتقاى سمت پيدا نمي
  . العمل ديگران پس از ارتقا دادن به يك زن بترسد است كه از عكس

در : گفت  سرپرست خانوار، ميكرد و كمى باسوادتر از ديگران بود و زنى كه در يك كارخانه داروسازى كار مي
ھاى   مشكل من كه شايد مشكل خيلي .حتى كارخانه ما مھدكودك ھم دارد كارخانه با كسى مشكل ندارم، 

كند و حاال ھم ھمه نگران قانون كاھش  ديگر ھم باشد، قوانينى است كه از سوى وزارت كار مرتب تغيير مي
تواند  طبيعى است كارفرمايى كه مي. كند كار مي  ما را بيساعت كارى زنان ھستيم، قانونى كه احتماال ھمه

من ھم . كند و حق ھم دارد كند قرارداد مرا تمديد نمي مردى را استخدام كند كه دو ساعت از من بيشتر كار مي
  . كردم، چرا بايد با يك مبلغ پول دو ساعت كمتر، كار دريافت كند جاى او بودم ھمين كار را مي

با اين . ديديم ھا مي ھايى را تنھا در فيلم ھايى داريم، اما شايد ھميشه چنين دغدغه ى دغدغهھمه ما در زندگ
شود كه چقدر از  كني، باورت مي بينى و قدرتى را كه حس مي ھايى را كه مي زنى و اشك زنان كه حرف مي

ھاى   فرقونى سبزيبينى كه وقتى زنى در ات غرقى و چنان خودت را مي قافله عقبى و چقدر كور در زندگي
 !!اى گويي، به چه سبزي فروشد، بى اينكه به زن بگويي، خسته نباشيد، مي مرتب و دسته كرده را مي

  .محمد اوليایی فرد حقوقدان و وکيل پایه یک دادگستری صبح امروز بازداشت شد

 به دادگاه انقالب رفته بود،  وکيل دادگستری كه امروز صبحمحمد اوليایی فر:پایه ایميل دریافتی آمده است بنا بر 
 دادگاه انقالب تھران به بخش اجرای احکام دادگاه معرفی و پس از جلب به 26مدیر دفتر شعبه ” ستاری“توسط 

براساس اين گزارش، محمد اوليایی فرد در اسفند ماه گذشته نيز به بھانه بررسی پرونده . زندان اوین منتقل شد
 به اجرای احکام معرفی و بازداشت 26راخوانده شده بود، توسط مدیر دفتر شعبه چند تن از موکالنش به دادگاه ف

  .شد
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این وکيل پایه یک دادگستری در پی اعدام بھنود شجاعی در مصاحبه ای اجرای حکم موکلش را به دليل صغر 
 26ر شعبه سنی وی غيرقانونی خوانده بود ابتدا به دادسرای کارکنان دولت احضار و پس از تشکيل پرونده د

  .دادگاه انقالب به اتھام تبليغ عليه نظام به اشد مجازات محکوم شد
طی سه ماه گذشته این دومين بار است که این حقوقدان توسط بخش اجرای احکام دادگاه انقالب تھران به 

دان ميشود، بھانه گذراندن محکوميت یک سالھاش به اتھام تبليغ عليه نظام از طریق مصاحبه بازداشت و روانه زن
این در حالی ست که حکم مذکور تا به این لحظه به اوليایی فرد و ھيچ یک از وکالیش به طور قانونی ابالغ نشده 

است و در واقع بازداشت ایشان به شيوھای کامال غيرقانونی و بدون رعایت مھلت بيست روزھی اعتراض و 
  .ستتجدیدنظرخواھی در دادگاه تجدیدنظر استان صورت گرفته ا
 سال محكوم به اعدام است و ھمچنين فعاالن 18گفتنی است، محمد اوليایی فرد وکيل بسياری از افراد زیر 

سياسی، مدنی و دانشجویی است که پيش از این نيز در پی طرح مسئله شکنجه توسط بازجویان وزارت 
  . م شده بود به سياه نمایی و توھين و افترا عليه وزارت اطالعات متھ87اطالعات در سال 

 اعتراض کارکنان اتوبوسھاى تندرو اتوبوسرانى تھران به اخراج ھمكارشان 

کارکنان اتوبوسھاى تند رو اتوبوسرانى تھران در اعتراض : اردیبھشت نوشت 10 در تاریخ آژانس ايران خبرسایت 
صبح تا 9 را از ساعت به اخراج عبدهللا حسينى از اعضاء و فعالين سنديکائى شرکت واحد تھران چراغھاى خود

  . بعدازظھر روشن كردند
ماه است كه از كار اخراج شده و به 8سال سابقه حضور در اتوبوسرانى را دارد حدود 18عبدهللا حسينى كه 

  . ھمين دليل در وضعيت معيشتى سختى بھسر مىبرد

 تجمع اعتراضی کارگران بعد از سخنرانی وزير کار در مشھد 

عبدالرضا شيخ االسالمی وزير کار و امور :  اردیبھشت نوشت 10در تاریخ برگزاری ایسنا به نقل از خ کلمهسایت 
اجتماعی در اولين ھمايش کشوری روز بسيج کارگری و تجليل از شھدای کارگر که روز گذشته در مشھد برگزار 

 در اين ھمايش که به  بقره و تبيين مفھوم غيب و ايمان پرداخت و به دليل اينکه شد، به تفسير آيه سوم سوره
  . مناسبت روز کارگر برگزار شده بود سخنی درباره وضعيت کارگران به زبان نياورد مورد اعتراض قرار گرفت

به گزارش ايسنا ،وی تقدم به غيب بر نماز و زکات را نشان از اھميت اين مفھوم دانست و در خصوص تفاوت دين 
دانيم عالوه بر  براخالف ساير مکاتب فکری به غيب معتقديم و مي: اسالم با ساير مکاتب فکری دنيا، ادامه داد

  . ھای مادي، اسباب و لوازم ديگری ھم در زندگی ما موثرند مولفه
را با ) ع(توان پيدا کنيد که حاضر باشد عشق به اھل بيت در کشورمان ھيچ کس را نمي: شيخ االسالمی افزود

  . نه ثروتمندی و برخورداری ماستھای دنيا عوض کند اين امر نشا تمام ثروت
وزير کار و امور اجتماعی با استناد به آيات و روايات متعدد و اشاره به موقعيت ممتاز ايران در منطقه و جھان 

تواند به ما آسيب برساند و اگر او بخواھد ما را واگذارد،  اگر خدا بخواھد ما را ياری کند چه کسی مي: تصريح کرد
  د بود به ما ياری برساند؟ چه کسی قادر خواھ

شھادت باالترين : افزود» و التحسبن الذين قتلوا فی سبيل هللا امواتا«شيخ االسالمی با اشاره به آيه شريفه 
  . مقام قرب بشری و حيات جاويد است

 به نسبت“ ھا آيه” مجتمع  بعد از سخنرانی وزير کار و امور اجتماعي، گروھی از کارگران با اجتماع در محوطه
  . توجھی به مشکالت کارگران اعتراض کردند سخنان وزير و بي

ھای بھتری در مورد بھبود اوضاع کارگران بشنويم  انتظار داشتيم از وزير حرف: يکی از کارگران در اين خصوص گفت
  . اما وی در سخنانش حتی يک کلمه در مورد کارگر نگفت

ھايشان در  زنند، بخشی از صحبت موزش و پرورش حرف ميوقتی وزير بھداشت يا آ: کارگر ديگری ادامه داد
  . خصوص مژده به پرستاران و معلمان است اما وزير کار صحبت کرد و از کارگر ھيچ نگفت

حداقل انتظار ما از وزير کار اين بود که پس از تفسير قرآن به بازگويی برخی مشکالت : محمد کريمی گفت
  . وص بپردازد راه حل در اين خص کارگران و ارائه
متاسفانه در کشور ما برای کارگر ھيچ ارزشی قايل نيستند و دليل بنده برای ادعايم مکاتبات و : وی مدعی شد

  .  با وزارت کار داشتم اما به سرانجام نرسيده است٨٨ھايی است که از فروردين  نگاري نامه
  .اين تجمع کارگران بعد دقايقی بدون حضور مسووالن پايان يافت

 کارگران و معلمان تصاب غذای دو معلم زندانی در ھمبستگی بااع
        

مدیره ی کانون صنفی معلمان ایران، در  فرزاد کمانگر، معلم محکوم به اعدام و رسول بداقی، عضو ھيئت 
ھمبستگی با کارگران و معلمان در روز یازدھم اردیبھشت، اول ماه مه و روز دوازدھم  اردیبھشت، روز معلم  در 

ھمبستگی خود با  فرزاد کمانگر و رسول بداقی برای نشان دادن: ھرانا.اعتصاب غذا خواھند زد ندان دست بهز
مناسبت اول ماه مه روز جھانی کارگر و  کارگران و در اعتراض به فشار بر معلمان، به اعتصاب غذایی دو روزه به

 .زد  اردی بھشت روز پاسداشت معلم، دست خواھند12
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 7دارد، اکنون در اندرزگاه   سال پيش تاکنون در زندان به سر می برد و حکم اعدام قطعی4 که از فرزاد کمانگر
نداشته و در بازداشت موقت به سر می برد در بند  رسول بداقی نيز که حکمی. زندان اوین نگھداری می شود

 . زندان اوین محبوس است350
فشار بر فعالين صنفی  ند که در آستانه ی روز معلم،کمانگر و بداقی در حالی به اعتصاب غذا دست می زن

ایشان توسط دستگاه امنيتی بازداشت   تن از8معلمان به شدت افزایش یافته و طی روزھای اخير دستکم 
 .شدند

این صنف انتشار بيانيه ای  شواھد حاکی از آن است که علت فشارھای فزاینده در آستانه ی روز معلم بر فعالين
کرده که در اعتراض به صدور احکام سنگين  ھای صنفی معلمان صادر و اعالم ای ھماھنگی تشکلباشد که شور

 .زنند اردی بھشت ماه دست به اعتصاب غذا می ١٨ تا ١٢حبس و اعدام برای معلمان زندانی از 
 خانعلی مزار ابوالحسن  اردی بھشت ماه در تھران بر سر١٢این شورا ھم چنين از معلمان خواسته تا در روز 

 .بر سر مزار مرتضی مطھری حاضر شوند شده در حکومت پھلوی در گورستان ابن بابویه و در قم معلم کشته
رجایی شھر، اوین و  عقيدتی زندان ھای-شایان ذکر است که پيش تر جمعی از زندانيان و زندانيان سياسی
  .صاب غذای دو روزه کرده بودنداعت اروميه در اقدامی خودجوش در حمایت از کارگران و معلمان اعالم

 دو خبر از گيالن
   کارگر راننده در شرکت سبز زیور5مقاومت وبازگشت 

در گيالن به نوشته سایت کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری از قول فعاالن ضد سرمایه داری 
  : اردیبھشت نوشته است 

 شرکت خدماتی نظافتی سبز زیور دست به اعتراض  کارگر راننده در7ھمان طور که در گزارش ھای قبلی گفتيم 
 پرداخت نشدن  علت اعتراض این رانندگان.  شد88زدند که منجر به اخراج آن ھا در ماھھای بھمن و اسفند سال 

شرکت سبز زیور از طریق زد و بند با اعضای شورای شھر ضدکارگر . اضافه کاری آنھا توسط شرکت سبز زیور بود
ان رفتگر منطقه یک گلسار راپس از تسویه با شرکت یاقوت سرخ گيل در سه ماه آخر سال رشت توانست کارگر

.  به نام جمشيدی اھل کرج است شرکت سبز زیور متعلق به فردی ضد کارگر.  وارد شرکت خود کند88
  بودند، ھزار تومان اضافه کار طلبکار 200جمشيدی درحالی که کارگران با توجه به حجم اضافه کاری، ھر ماه 

این اخراج مورد حمایت .  راننده را از شرکت اخراج کرد 7از پرداخت مبلغ فوق سرباز زد و کارگران اعتراضی یعنی 
مسئول شھرداری منطقه یک گلسار صفر نژاد ضد کارگر قرار گرفت که با الفاظ رکيک به تھدید دیگر کارگران 

ان راننده با دادن تعھد بر سر کار بازگشتند و دوباره در  نفر از کارگر5از اوایل سال جاری . اعتراضی پرداخت 
کارگران پس از خواندن اخبار . شرکت سبز زیور مشغول به کار شدند و ھنوز تکليف دو راننده دیگر مشخص نيست

داخل شرکت که از طریق فعاالن ضدسرمایه داری در سایت کميته ھماھنگی درج شده بود و انعکاس آن در 
 ھزار تومان نگرفته اند 600" يرغم این که ھنوز مطالباتشان یعنی سه ماه اضافه کاری خود جمعاماھواره ھا عل

کارگران می . اما از انعکاس این اخبار خوشحال بودند و بارقه ھای اميد و مقاومت در چھره شان مشخص بود
 ما اجازه نمی دھند قرارداد را  ماھيانه است ما از محتوای قرارداد چيزی نمی دانيم زیرا به گویند قرارداد ما

  . این ھم از عدالت سرمایه داری اسالمی.  امضا کنيم بخوانيم، فقط محل امضا را به ما نشان می دھند که ما
  مطالبات معوقه کارگران در شرکت نقش گستر و آبرود شمال

در گيالن  داری به نوشسته سایت کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری از قول فعاالن ضد سرمایه
  : اردیبھشت نوشته است 

 علی رھبر  شرکت آبرود شمال وابسته به بخش خصوصی است و مالک و کارفرمای آن فردی ضدکارگر به نام
 کيلومتری جاده رشت تھران در کنار پایانه ماشين 15محل کارگاه استيجاری این شرکت پروژه ای حدود . است 

  . ھای سنگين رشت قراردارد 
  . رکت در زمينه عمران ، راھسازی ، پل سازی و مانند آن ھا فعاليت می کند این ش

  این شرکت و شرکت نقش گستر که کارفرمای آن فردی ضدکارگر به نام کریمی است ، 
 کارگر و پرسنل اداری فعاليت می کنند 310در این شرکت " کار می کنند و جمعا) کارھای عمرانی ( در یک زمينه 

 .  
گاھی ناھار کارگران از بيرون آورده و گاھی در آشپز خانه کارگاه . د دارای سرویس ایاب و ذھاب استشرکت آبرو

  . تھيه می شود 
  . دستمزد کارگران طبق مصوبه اداره کار پرداخت می شود و ھمگی قرار داد موقت ھستند 

یعنی ھریک از کارگران به طور  را طلبکار ھستند ، 88قابل ذکر است که کارگران عيدی و سنوات و پاداش سال 
  .  ھزار تومان طلبکارند 600متوسط حدود 

  .  از کارگران امضاء گرفته اند که تمام مطالباتشان پرداخت شده است 88در حالی که در پایان سال 
   

راه دور ايران خواستار  ششصد تن از کارگران کارخانه صنايع مخابراتی              
 وق معوقه خود شدند دريافت سيزده ماه حق

راه دور ايران   تن از کارگران کارخانه صنايع مخابراتی ۶٠٠ :  اردیبھشت نوشت 10در تاریخ خبری روشنگری سایت 
ھای صنفی خود، با انتشار بيانيه ای خواستار تحقق  در استان فارس به دنبال برآورده نشدن خواسته 

  . ه خود شدند ماه حقوق معوق١٣مطالباتشان، از جمله دريافت 
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زندگی و معيشت، حق قانونی "به گزارش خبرگزاری ايلنا، کارگران امضاکننده اين بيانيه با تاکيد بر اين موضوع که 
  .  ميليارد لایر برای حقوق و مطالبات کارگران اين کارخانه شده اند١۵٠خواستار پرداخت سريع " ھر کارگر است

راه دور ايران را لغو کند و  تا تصميم به فروش کارخانه صنايع مخابراتی  کارگر سپس از دولت خواسته اند ۶٠٠اين 
  . گفته اند که در رسيدن به حقوق خود پافشاری خواھند کرد

در ساليان اخير، کارگران کارخانه ھای بسياری در ايران حقوق خود را برای ماه ھا دريافت نکرده اند و اين موضوع 
  . استباعث اعتراض ھای صنفی آنان شده

دست الجون كودك و آجر سنگين :ھاى كودكان كار فرصتى براى شنيدن درددل
 پزخانه  كوره

اين ھفته، ): سميه جاھد عطاييان (: اردیبھشت آمده است 10 ايلنادر تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
اد، وعده و وعيد و يا تقديم ھاى كارگري، انتق ايامى كه شايد فرصتى باشد براى شنيدن درددل. ھفته كارگر است

  ! كش ريخته و زحمت يك شاخه گل ناقابل به كارگران عرق
آوران كوچكى نيز ھستند كه نه دست پرمھرى آنھا را نوازش  در اين ميان نان. كمى به دور و برمان نگاه كنيم

 بزنيم، تنھا خواھيم بوسه بر انگشتان كوچكشان نمي. كند و نه آغوشى براى حمايتشان باز شده است مي
  ! كمى تامل كافى است

ھزاران ھزاران كودك را در خود .... ھاى كوچك صنعتي، واحدھاى توليدى و   مغازه نور زيرزميني، ھاى كم كارگاه
  . وجو كند آنكه نگاھى نگران عاقبت آنھا را جست بلعد، بي مي

الن به روى ھزاران كودكى كه پنھانى ھا به روى كودك كار بسته مانده و اذھان پرادعاى مسوو اين روزھا چشم
  . شوند خنثى مانده است ھا واقع مي كشي كنند و مورد انواع بھره كار مي

  پزخانه  دست الجون كودك و آجر سنگين كوره
سوخته، پاھا را تا عرض شانه باز كرده و آجرھاى تازه از كوره درآمده را با كھنه دستمال مرطوبى پاك  كودك سياه

حميد چھار سال دارد . ھاى آن جدا شود زند تا گرده ھاى الجونى به آجر مي ھاى كوچكش ضربه دستبا . كند مي
شيرين براى خودش يك بانوى تمام و . كند آباد كنار برادر، مادر و خواھرش كارگرى مي ھاى محمود پزخانه و در كوره

  . سابد شورد و مي ى مردم را ميھا خون تا بوغ سگ در خانه مادرش به دليل فقر از صبح خروس. كمال است
اش را به كمر  قدش براى كار، خواھر كوچولوى دو ساله شيرين ھر روز صبح با راھى كردن برادرھاى قد و نيم

زند، عصرھا با ھمان كودك روى كول به  بندد و تشت پر از لباس چرك برادرھاى شيطانش را با دست چنگ مي مي
تابد، محتاطانه  ھا با كورسوى نورى كه از خيابان به حياط مي رود و شب ر ميكانون حمايتى كودكان كار به پامنا

ھايش را بابت مصرف آب نامناسب در كارگاه توليدى از دست  برادر شيرين دياليزى است و كليه. خواند درس مي
  . داده است

  دار قالى و سر انگشت ريز كودكان 
در روستاى . بافند باف تبريز را مي اما ماھر خود بھترين قالى دستناھيد، رقيه، فريده و انسيه با انگشتان كوچك، 

 كار، در  كنند و با تحمل غرولندھاى صاحب بافى مي نور و مرطوب قالي ھاى كم دورافتاده آنھا اكثر كودكان در كارگاه
اكيپ . شوند  ميخور محسوب آوري، نان شود و باز در عين نان  آنھا با پدرشان تسويه مي الزحمه آخر كار ھم حق

كودكى آنھا پشت دار قالى . كند تا رضايت صاحب كار را به دست آورد جمعى آنھا از صبح تا شب جان مي دسته
  . مخفى مانده است

اولياى مدرسه و .  بوده خوان مدرسه شبانه عطيه چشمان گيراى عسلى دارد و تا دو سال پيش شاگرد درس
شوند و با مراجعه به خانه  ھاى مكرر، جوياى احواالت عطيه مي يل غيبتھاى حمايتى به دل اعضاى يكى از انجمن

فروشى دختر بچه اختصاص داشت، به داليل غيبت  اى كه به تن  ساله با ديدن پرده14خشتى و بيغوله دختربچه 
  فقر و ندارى آمار ندارد ! برند تحصيل طفل معصوم پى مي و ترك

گردي،  اى با زباله ان ھزار كودك كار در كشور زياد است، اما عدهامثال عطيه، ناھيد، رقيه، حميد و ھزار
  . شوند اى ھم پنھان و آرام تلف مي آيند و عده ھا به چشم مي گرى در سر چھارراه فروشى يا تكدي دست

اى به وضعيت كودكان كار ، قربانيان جنسي،  وقفه كودكان، كسى اشاره ھاى بي در ميان ھمين جان كندن
فقر و ندارى . كند حال مسووالن آمار و ارقام ھم دھند، فرقى نمي. كند نمي.... كننده مواد مخدر و  كودكان حمل

ترين مكان  نگاھى كه حتى دورترين و كوچك! خواھد ادعاى جسور مي خواھد، چشم بصيرت و نگاه بي آمار نمي
  . وجو كند خواب يك كودك كار را جست

وزه از جمله كودكان كار، ھمچنان راه انكار اين معضل به روى مسووالن باز با وجود فقر آمارى در ايران در ھر ح
  . گذاشته شده است

 مورد از انواع كار 20وگو با ايلنا به تحقيقى پيرامون  مريم پناھى عضو كانون فرھنگي، حمايتى كودكان كار در گفت
كننده موادمخدر، كودكان  كودكان حملفروش،  كودكان كار جنسي، كودكان گل: گويد كند و مي كودكان اشاره مي

ھا و كودكان ازدواج كرده از جمله  ھا، مزارع، دامداري ھا، كودكان كار خانگي، كارخانه پزخانه راھي، كوره بزرگ
  . مواردى ھستند كه مورد بررسى قرار گرفته و شرايط آنھا سنجيده شده است

بزرگترين معضل مربوط به اين قبيل : دھد كان، ادامه مياو در پاسخ به سئوالى پيرامون آمار مربوط به اين كود
شمارى از كودكان در  ھا ناديده گرفته شده و تعداد بي كودكان خالءھاى آمارى است؛ چرا كه كار كودك در خانه

  . شرايط بسيار نابسمان كارى و دور از چشم مردم و مسووالن مشغول به كار ھستند
  اجحاف مضاعف با وجود فقر آمارى 

وقتى ده سال گذشته كار خود را در محله پامنار آغاز : گويد پناھى عضو كانون فرھنگى ـ حمايتى كودكان كار مي
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 كودك در پامنار 200رسيد، اما در حال حاضر بعد از گذشت ده سال، ھزار و   نفر نمي30كرديم، تعداد كودكان به 
ايتى پراكنده در كشور كه پيرامون كودكان فعاليت ھاى حم تحت حمايت انجمن ھستند و اين روند در ساير انجمن

  . شود كنند، نيز مشاھده مي مي
روستاھاى تبريز، باالترين آمار مربوط به كودكان : دھد كند و ادامه مي پناھى به تحقيقات صورت گرفته اشاره مي

ھاى در  بافند؛ چرا كه گره ترين قيمت مي ھا را با ارزان ھا را دارند كه بھترين قالي ھا و يا كارگاه خانه باف كار در قالي
سختى كار كودك در روستاھاى زابل، . شود ھم تنيده شده توسط انگشتان ريز كودكان به خوبى بافته مي

زاھدان، سيستان و بلوچستان، بسيار چشمگير بوده و اين مساله بيشتر شامل دختران كار است كه بيشتر در 
  . روحى و عاطفى قرار دارندھاى جسمي، جنسي،  معرض انواع آسيب

اى در شھردارى وجود دارد  متاسفانه در حال حاضر دغدغه: عضو كانون فرھنگى ـ حمايتى كودكان كار ادامه داد
در حالى كه تعداد كثيرى از . كنند ھا اقدام مي اى كودكان كار در خيابان آورى فله كه بر اين اساس نسبت به جمع

كنند و شاھد انواع   زيرزمينى و توليدى ھر گونه تحقير و توھينى را تحمل ميھاى كودكان با كار در كارگاه
  . ھا ھستند تبعيض

جا در  در حال حاضر كارفرمايان اين كودكان ھزاران خواسته و توقع بي: كند اين فعال حوزه كودكان تصريح مي
  . دھند آنھا را شكنجه مي.... وانى و ھاى تنگ و تاريك دارند و با انواع و اقسام آزارھاى جسمي، روحي، ر كارگاه

  ھا و فشار مضاعف مسووالن غافل  فشار چھار چنگولى انجمن
ھايى رسيده مبنى بر اينكه كودكان خارج از چرخه تحصيل و يا ترك تحصيل  گزارش: گويد ھا مي پناھى از نگراني

يدا كنند و يا شانس به آنھا رو نكند، خورند، در صورتى كه نتوانند كار پ ھايى كه چوب فقر خانواده را مي كرده
كند و يا اگر دختر ھم باشند، نيروى كار خانه   روز يك بار آنھا را تھديد مي20شالق پدر و يا سركوفت مادر ھر 

  . شوند محسوب مي
ھاى تكرارى ده سال گذشته  كند و به حرف عضو كانون فرھنگى ـ حمايتى كودكان كار به ھفته كارگر اشاره مي

كنند تا  اى متروك تالش مي ھاى حمايتى مربوط به كودكان مانند جزيره تمام انجمن و كانون : گويد سد و مير مي
سختى پديده كار كودك را از طريق پرداخت كمك ھزينه تحصيل كم كنند، اما اين كار از وظايف مسلم دولت است؛ 

خواھد تا به كودكان خارج از چرخه تحصيل  مياو از آموزش و پرورش . چرا كه ايران از نظر منابع ثروتمند است
ھا براى ھدايت كودكان به سمت آموزش به كار  با ھمان فشار چھارچنگولى كه انجمن: گويد توجه كند و مي

  ! شود برند، دو برابر اين نيرو در آموزش و پرورش صرف بازماندن اين كودكان از چرخه تحصيل مي مي
  آور ديگر  نكودك كار در آرزوى ازدواج با نا

كورسوى اميد آنھا به تعدادى از . كودكان كار نه تشكيالت و صنفى دارند و نه با حقوق خود آشنا ھستند
  . عنايتى مسووالن مواجھند ھا ھم با بي ھاى حمايتى است كه اين انجمن انجمن
 صبح گل زھرا آرزو دارد وقتى بزرگ شد با زھرا كه شيفت فروش جاده بھشت  ساله، كودك گل12على 
 و لگدھاى  قدر پول جمع كند تا شايد روزى بتواند زھرا را زير مشت خواھد آن فروشد، ازدواج كند و مي مي

  . اش راحت كرده و او را با خود به دنياى آرامش ببرد ناپدري
 سال 15 از  قانون كار كودكان و نوجوانان، به كار گماردن افراد كمتر79دانند كه مطابق با ماده  كودكان كار نمي

المللى كار مبنى بر   سازمان بين182نامه  تمام، ممنوع بوده و نزديك به ھفت سال نيز از پيوستن ايران به مقاوله
  منع بدترين اشكال كار براى كودكان وجود دارد، اما آيا مسووالن ھم به قوانين اشراف دارند؟ 

 اين امكان وجود دارد كه  :گويد ر ايران به ايلنا ميزاده عضو كميته ھماھنگى شبكه يارى كودكان كا فاطمه قاسم
 سال را 15آورى كودكان زير   سال به باال مورد نظارت و حمايت قرار گيرند اما چون وزارت كار، نان15كودكان كار 
 ھايى كه در عين حال ھيچ نظارتى ھم بر كارگاه. كند داند، نظارتى ھم بر روند اجراى اين قوانين نمي مجاز نمي

ھا را از شمول قانون كار خارج   نفر بوده، نيست چرا که اين کارگاه10تعداد كارگرھاى شاغل در آن كمتر از 
  . زنند دانند و به اين بھانه كه تعداد نيروھاى نظارتى كم است، از اين امر مھم سر باز مي مي

  خواھند  كودكان كار اتحاديه مي
آوران كوچك شده است،  ھا باعث افزايش تعداد نان ر مالى خانوادهاين فعال حوزه كودكان با اعالم اينكه فق

ھاى دولتى بايد براى كاھش رنج كودكان گام بردارند چرا كه متاسفانه كار كودك قابل حذف  سازمان: گويد مي
  . دارد شود، بلكه فقر، كودكان را به كار وا مي نيست و از روى تفنن انجام نمي

ھا حفظ كنند، در حالى كه  كار تشكيالتى ندارند كه منافع خود را در چارچوب اتحاديهكودكان : دھد او ادامه مي
 سال، جايگاھى در نھادھاى غيردولتى در نظر گرفته شود تا 18 تا 15بايد براى كودكان كار نوجوان در سنين 

ظارتى از بسيارى حقوق چرا كه اين نوجوانان با نداشتن اتحاديه و ارگان ن. بتوانند مشكالت خود را مطرح كنند
  . شوند مسلم، محروم مي

ھا ھم از نظر كيفى مشكل  نظارت وزارت كار بر روى كارگاه: گويد  كند و مي زاده به معضل ديگرى اشاره مي قاسم
دارند و ھم از نظر كمي؛ به طورى كه با كم بودن تعداد نيروھاى نظارتى توانايى نظارت بر كار كودكان از عھده 

  .  ساقط استوزارت كار
ھا از مصوبه ھيات دولت مبنى بر اينكه  سال: كند عضو كميته ھماھنگى شبكه يارى كودكان كار ايران تاكيد مي

گذرد در حالى كه اين مساله با وجود  ھاى كمتر از ده نفر جمعيت از شمول قانون كار خارج ھستند، مي كارگاه
  . يك نقص بزرگ استچنينى  ھاى اين تعداد زيادى كودك شاغل در كارگاه

شود چرا كه تنھا در  از ناحيه قانون ھم به كودكان اجحاف مي: دھد پردازد و ادامه مي او به ضعف قوانين نيز مي
دنباله قانون كار بزرگساالن، چند ماده به كودك كار اشاره كرده و از ديدگاه قانونى تدبيرى براى كودكان كار نشده 

يم ساعت با كار بزرگساالن تفاوت دارد، در حالى كه نيم ساعت مشكلى از است و زمان كار كودكان تنھا ن
  . توانند مھارتى ياد بگيرند و كودكى كنند كند و در طى نيم ساعت نمي معضالت عديده كودكان كار كم نمي

  سھم گم شده كودكان كار در ھفته كارگر 
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تواند فرصت مناسبى براى طرح  ختلف است ميھاى م ھفته كارگر كه در اصل يادآور مبارزات كارگران در دوره
 حقوق 182نامه   به مقاوله80ھاى مربوط به كودكان كار باشد چرا كه دولت ايران در سال  معضالت و كاستي

ھا و  تمام قوانين با تمام كاستي.  امضا كرده است70بنيادين كار پيوسته و كنوانسيون حقوق كودك را در سال 
ست كه شايد فشارھاى وارد آمده بر روى كودكان كه نشات گرفته از فقر است، جبران ضعف در اجرا براى آن ا

  . شود
كودكان كار بايد بتوانند سھمى از حق خود براى كودكى را ادا كنند و مانند ساير شھروندان از حقوق انسانى 

شوند نه آنكه به واسطه برخوردار ... مانند آموزش، بھداشت، تغذيه مناسب، اوقات فراغت، تامين اجتماعى و 
دست و پنجه نرم كنند و مشكلى به ... فقر و شرايط نامناسب كارى با ساير معضالت مانند اعتياد، آزار جنسی و 

  . معضالت آنھا افزوده شود
  ھاى كوچك كودكان كار تامل كنيم  به لقمه

رنگ مواد مخدر  فكر كنيم، كيسه سياه شھردارى براى كودكان كار  ھاى غذا در مخازن زباله بياييد به كثيفى لقمه
ھاى ذوب مواد اوليه و صدھا پله زيرزمينى كه  ھا، كوره پزخانه شود و يا به حرارت كوره كه توسط كودكان جابجا مي

كنند،  سرنوشتى باز ميھا جاى پاى كودكان آينده را ھم براى چنين  كودكان با سرازير شدن در اين كارگاه
  .بيانديشم

  گيالندو گزارش از
  شرکت تن آور دلير 

 10در تاریخ گيالن ته سایت کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری از قول فعاالن ضد سرمایه داری به نوش
  : اردیبھشت نوشته است 

دليری در گذشته . این شرکت وابسته به بخش خصوصی و متعلق به فردی به نام دليری از اھالی فومن است 
 سال 7وی از طریق زد و بند با بانک ھا موفق بگرفتن وام کالن گردید و در حدود .  اتومبيل بود نه چندان دور دالل 

وی در این مدت از ارزش افزوده ناشی از استثمار . پيش این شرکت را در شھر صنعتی رشت تاسيس کرد
. تی به دست آورده استکارگران و کشيدن شيره جان آنان سرمایه اوليه خود را ھزاران برابر کرده وثروت ھنگف

در این . حاال الگانس سوار شده و فرزندش با پول حاصل از درد و رنج کارگران در مالزی مشغول به تحصيل است
 و 6 صبح الی 6 ھزار تومان و ساعت کار از 6دستمزد روزانه آنھا .  کارگر استثمار می شوند70کارخانه حدود 

 13-14روشن می کنند و کار تا 30/4  ستگاه ھای کارخانه را از ساعتاما معموال کارگران د. غروب است 7گاھی 
این کارخانه فاقد سالن .  تومان پرداخت می شود500در ازای اضافه کاری فقط ساعتی . ساعت ادامه می یابد

  . ماه دوام نمی آورند3اکثر کارگران بيش از . کليه کارگران قراردادی و شدت کار باال است. نھار خوری است 
استفاده کردند  تن از ماھی فيتفا مدتی به علت کمبود ماھی . ماھی تن از جنوب به شمال حمل می شوند 

مالک و کارفرمای کارخانه برای جو سازی و .  این تقلب موجب کم شدن فروش محصوالت کارخانه بود  که
کارخانه    خوب نيست و ممکن استجلوگيری از اعتراضات کارگران ھم اکنون به آنان اخطارداده که وضع کارخانه 

سرمایه دار صاحب کارخانه . تعطيل شود از این رو کارگران باید به شدت کار کنند و شرایط موجود را تحمل کنند
 نفر کارگر از فومن آورده تا بين کارگران تفرقه 25یک مينی بوس با حدود  برای ترساندن کارگران از اخراج و بيکاری 

ن ھم متاسفانه ھيچ تشکلی ندارند تا با تکيه بر نيروی متشکل خودشان در مقابله با تھاجم کارگرا. بياندازد 
وتا وقتی چنين نکنند یعنی شورایی و ضد سرمایه . سرمایه به ھست و نيست شان از حقوق خود دفاع کنند

  . داری متشکل نشوند، مسلما بھبودی در وضع معيشت و زندگی آنان ایجاد نخواھد شد
  ی ھای زنجيره ای حاجی نویدمرغدار
 10در تاریخ گيالن ته سایت کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری از قول فعاالن ضد سرمایه داری به نوش

  : اردیبھشت نوشته است 
وی صاحب یازده . حاجی نوید سرمایه داری اھل سنگر از شھرستان ھای اطراف رشت در استان گيالن است

در مرغداری . آن ھا را مدیریت می کند  سطح استان گيالن است که به کمک برادران خود مرغداری زنجيره ای در
وی در نقاط مختلف استان از جمله در انتھای جاده .  کارگرمشغول به کار ھستند1500ھای حاجی نوید بيش از 

سنگر، سده ضيابر، صومعه سرا، کوچصفھان، حسن رود، شھر صنعتی رشت ، امامزاده ھاشم ،  پيربازار، 
اکثر کارگرانی که در این مرغداری ھا کار می کنند اھل سنگر و روستاھای . مرغداری دارد.... کوچصفھان و 
کار و در صحن مرغداری پرداخت می شود و از سيستم  دستمزد کارگران بر اساس مصوبه اداره . اطراف ھستند

ين دارای کشتارگاه اطراف صومعه سرا در محور وی ھمچن. کارت زنی برای محاسبه زمان کار استفاده می کنند
حاجی نوید پس از ورشکسته شدن مرغداری ھای کوچک در رقابت بازار، از فرصت . طاھر گوراب می باشد

حاجی نوید ھمچنين دارای فروشگاه ھایی . استفاده کرده مرغداری ھای ورشکسته آن ھا را خریداری می کند
در عين حال حاجی نوید دارای استخر پرورش ماھی در . ی می باشددر سطح رشت جھت فروش محصوالت مرغ

  . مناطق مختلف استان گيالن است 
   

 گوشه ھائی از درد و رنج کارگران از زبان خودشان
  :  اردیبھشت نوشته است 10ته سایت کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری در تاریخ به نوش

 مطالبات معوقه  " وضعيت دردناکی داریم زیرا اوال79ان قبل از سال ما بازنشستگ: 79بازنشسته قبل از سال
 سال داشته باشيم ما را مشمول بيمه عمر و حوادث قرار نمی دھند، ثالثاً 70ما را نمی پردازند، ثانياً اگر بيش از 

ن بخور و نمير تسھيالتی مانند وام خرید خودرو به ما تعلق نمی گيرد و از ھمه مھم تر دستمزد ما کفاف یک نا
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فقر  دستمزد شاغلين و بازنشستگان دولت باید به اندازه ای افزایش یابد که الاقل آنان را از خط . ھم نمی دھد
              . خارج کند

دریافت می کردند » حق مشارکت «  ھزار تومان به عنوان 180کارکنان راه آھن از مدت ھا قبل : کارگر راه آھن
عالم دليل خاصی ، این مبلغ از حقوق آنان کسر شده و از نظر مالی مشکالتی برایشان که متاسفانه بدون ا

  ایجاد کرده است 
حدود یک ھزار نفر از اعضای شرکت تعاونی مسکن کارکنان گمرک ایران سال : عضو تعاونی مسکن گمرک

 با این که بابت آن تا ھاست که برای تحویل گرفتن اراضی مورد نظر در شھرک اندیشه کرج انتظار می کشند و
  .  بار مبالغی را به حساب بانک تعاونی مزبور واریز کرده اند ھنوز موفق به گرفتن زمين ھایشان نشده اند2کنون 

 مراجعه 88 معلم حق التدریسی ھستم وقتی برای دریافت حقوق خود در اسفند سال :معلم حق التدریسی
حق الزحمه : دليلش را از حسابداری پرسيدم پاسخ داد. ست  ھزار تومان آن کسر شده ا58کردم متوجه شدم 

کسر شده   محاسبه و از حقوق معلمان حق التدریس 88تعطيالت رسمی کشور از اول مھر تا پایان اسفند 
  آیا این ظلم نيست ؟ .است

انون کارگران آتش نشانی با وجود انجام کار در شرایط بسيار سخت و خطرناک مشمول ق: کارگر آتش نشانی
 نشانان ھاست که  این حق محرز و مفروض ھمه امدادگران و آتش. مشاغل سخت و زیان آور نمی شوند

  . مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور شوند و پيش از موعد بتوانند خود را بازنشسته کنند
امروز اضافه کاری  تا 1386کارکنان ھنرستان ھای توحيد و دکتر حسابی نظر آباد کرج از سال : معلم ھنرستان

  .ھای ساعتی خود را دریافت نکرده اند
انبوه جوانان صبح تا شب بی ھدف و برنامه در سطح . بيکاری جوانان درسقز کردستان بيداد می کند: کارگر پير

من در دوران . می برند  شھر خيابان گردی می کنند، به قاچاق کاال از عراق روی می آورند یا به اعتياد پناه 
 فرزند جوان و تحصيلکرده ام باشم که بيکارند و باید خرج آن 2شستگی به جای آرامش و آسودگی باید نگران بازن

  . ھا را ھم بدھم
در . از بيکاری صبح تا شب دستم را به کمرم می زنم و خيابانگردی می کنم یا در منزل می خوابم : جوان بيکار

برای پيدا کردن کار به . پس انداز بانکی که جای خود دارد. ضمن ته جيب من حتی پانصد تومان پيدا نمی شود 
چرا ما جوانان در عنفوان جوانی باید بيکار و بی پول و سرگردان باشيم و استعداد و . ھر دری زدم موفق نشدم 
  . جوانی مان به ھدر رود؟

   فعاالن ضد سرمایه داری گيالن
  1389 اردیبھشت 10

  ھمزمان با روز جھاني كارگر؛ 
  راسم دولتي روز كارگر در وزارت كشور برگزار شد م

مراسم دولتي روز جھاني كارگر امسال :  اردیبھشت آمده است 10 ايلنادر تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
هللا عسگراوالدي،دبيركل جبھه پيروان خط امام و رھبري در وزارت  با حضور احمدی نژاد و چھرھایی از جمله حبيب

  . گزار شدكشور بر
به گزارش ايلنا،ھمزمان با اين مراسم دولتي،مراسم غير دولتي روز جھاني كارگر با حضور اقشار مختلف كارگري 
در ورزشگاه خيريه عمل،در منطقه پونك برگزار شد اين در حالي است كه در مراسمي كه در وزارت كشور برگزار 

ھاي اياالت  المللي و سياست الب پيرامون تحوالت بيننژاد حجم بيشتر سخنان خود را به مط شد محمود احمدي
  . متحده آمريكا اختصاص داد

رييس جمھور در سخنان خود جامعه كارگري را آگاھترين ، مومن ترين و انقالبي ترين قشر جامعه دانست وگفت 
 حوادث بوده و ھاي سنگين جامعه كارگري در طول دوران پس از انقالب اسالمي پيشقرآول ملت ايران در عرصه: 

  باالترين نمره را در امتحانات سخت سي و يك سال گذشته گرفته است 
نژاد پيش از ظھر امروز در ھمايش روز جھاني كارگر با قدرداني از زحمات قشر  به گزارش ايلنا؛ محمود احمدي

انفشاني ، جامعه كارگري كشورمان در جايي كه نيازمند ھوشمندي ، ج: كارگر سراسر كشور اظھار داشت 
  . خودگذشتگي و كار و تالش و استقامت بوده است، ھمواره در خط مقدم حضور داشته است

ساختن ايران نيازمند كار و تالش : وي در ادامه با بيان اينكه بايد ايران اسالمي به سرعت ساخته شود گفت
الش خستگي ناپذير وجود است و اگر ھمه امكانات و شرايط طبيعي براي يك ملت فراھم باشد اما كار و ت

  . تواند به جايي برسد نداشته باشد، آن ملت نمي
  . كار مقدس است ، زيرا دوام ، عزت و سرافرازي يك ملت وابسته به كار است: رييس جمھور افزود

اگر اعمال صالح فھرست و تنظيم شوند بدون ترديد كار براي ساختن ايران در صدر اين : وي خاطر نشان كرد 
جاي خواھد گرفت و امروز ساختن ايران بزرگترين عمل صالح است چرا كه پيشرفت و ساخته شدن فھرست 

  . ايران معادل اثبات حقانيت انديشه توحيدي و عدالت طلبي و راه انبياء الھي است
را برد كار است و ھر عاملي كه بخواھد ذھن و دل ملت ايران  آنچه امور كشور را به پيش مي: احمدي نژاد گفت 

  . ھاي صادق و دلسوز برخوردار نيست  از كار و ساختن و پيشرفت منحرف كند بدون شك از نيت
امسال : وي با بيان اينكه پيشرفت ايران با ھمت جامعه كارگري با سرعت روز افزون ادامه خواھد داشت ، گفت 

رگر را بدنبال دارد، اگر بنا است در است در متن و درون خود تكريم كار و كا كه به عنوان كار مضاعف نامگذاري شده
  . كشور كار انجام شود بايد نفس كار ، كارگر و جامعه كارگري مورد توجه و اھتمام قرار گيرد 

: رييس جمھور با تاكيد بر اھتمام ويژه دولت مبني بر تعظيم و اكرام كار و كارگري در كشور خاطرنشان كرد 
گذاري به كار و كارگر انجام دھد اين است كه ارزش  د در جھت ارزشمھمترين كاري كه دولت در سال جاري باي

  . كارگر و جامعه كارگري را در كشور ارتقاء دھد 
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امسال به فضل الھي سال رونق ايجاد اشتغال در : وي با اشاره به ضرورت افزايش ميزان اشتغال در كشور گفت 
اي از نبود  ي شغلي را افزايش دھد كه دغدغهھا اي فرصت كشور خواھد بود و دولت مصمم است به اندازه

  . ھاي شغلي در كشور وجود نداشته باشد  فرصت
ھاي گوناگون تدارك ديده تا با ايجاد  ھاي مختلفي براي ايجاد اشتغال در بخش دولت برنامه: نژاد افزود احمدي

ت خاطري در اين زمينه در زايي ، انباشت متقاضي كار طي ساليان گذشته جبران شود و امني جھشي در اشتغال
  . جامعه بوجود آيد

ھاي گوناگون از خود  نظيري كه ملت ايران در صحنه با ھمت ، عزم و ھمدلي بي: وي در ادامه خاطر نشان كرد 
  . ترين زمان ممكن در دسترس ملت ايران قرار دارد  ھاي پيشرفت در كوتاه نشان داده است ،باالترين قله

آنان در شرايطي كه : نكه دشمنان از ھمدلي عظيم ملت ايران عصباني ھستند ، گفت رييس جمھور با بيان اي
ريزي براي حاكميت سيصد ساله بر ثروت ، عزت و فرھنگ  كردند رقيبي در دنيا ندارند و بدنبال برنامه فكر مي
  . ي بشريت داشتاي برا ھا بودند با پيروزي انقالب اسالمي با ملتي مواجه شدند كه انديشه و حرف تازه ملت

ملت ايران با ھمدلي، اتحاد ، حركت در مسير واليت و امامت و استعدادھاي انساني و طبيعي : وي تصريح كرد 
  . ھاي پيشرفت و عزت را زير پا خواھد گذاشت ھمه قله

ادھاي ھا و استعد دشمنان از وجود ظرفيت: احمدي نژاد با اشاره به عوامل عصبانيت دشمنان از ملت ايران گفت 
انساني ومادي فراوان در ايران اسالمي و نيز ملتي متحد و راسخ كه به دنبال اھداف بلند است، عصباني و 

نگران ھستند ؛ اگر ملت ايران ملتي متفرق و ضعيف بود بدون ترديد دشمنان ھيچ گونه احساس نگراني و 
  . كردند  ھراسي نمي

اند و به وضوح ديدند كه  ھاي ملت ايران را تجربه كرده ب تواناييدشمنان در طول تاريخ و در دوره انقال: وي گفت 
ھاي عالم امكانات خود را بسيج كرده بودند، ملت ايران با دستان  چگونه در دوران دفاع مقدس كه ھمه قدرت

  . خالي تودھني محكمي بر دھان آنان زد 
در اين دوران آقاي بوش ھمه : ا گفت رييس جمھور ھمچنين با اشاره به دوره رياست جمھوري بوش در آمريك

موجوديت آمريكا را براي مقابله با ملت ايران به نمايش درآورد اما ھمگان ديدند كه آنچه براي ملت ايران اھميتي 
اي  اند كه ملت ايران براي قلدار مآبي عده آنان امروز به اين نكته پي برده. نداشت، اقدامات تھديدآميز وي بود 

  . قائل نيستزورگو ارزشي 
ھاي زورگو از جمله دولت آمريكا ھر  قدرت: ھاي زورگو خاطر نشان كرد  خواھي قدرت وي در ادامه با اشاره به زياده
سازند از  كنند، دقيقا نقطه بدھكاري و اتھامشان است ؛ كساني كه بمب اتم مي جايي كه ادعا و طلبكاري مي

كنند جالب است كه پرچمدار مبارزه با سالح اتمي شده   تھديد ميھا را با آن آن استفاده كرده و امروز ھم ملت
  . است 
امروز مدعيان صيانت از حقوق بشر و دمكراسي و مبارزه با تروريسم فقط در عراق : نژاد خاطر نشان كرد  احمدي

  . اند بيش از يك ميليون و سيصد و پنجاه ھزار نفر و در افغانستان بيش از صد ھزار نفر را قتل عام كرده
اسنادي وجود دارد كه سرخط اصلي جريانات تروريستي جھان در دست رژيم صھيونيستي و آمريكا : وي گفت 

قرار دارد ؛ مدعيان مبارزه با تروريست عامل اصلي سازماندھي و ايجاد تروريست در جھان ھستند و اين كه 
ان وعراق حل نشده است اين است كه كنند عليرغم اقدامات آنھا ھنوز مشكل تروريست در افغانست مطرح مي

  . مشكل اصلي خودشان ھستند و اگر از منطقه خارج شوند منطقه به آرامش و امنيت خواھد رسيد
كساني كه مدعي و پرچمدار دمكراسي در جھان ھستند، ديكتاتورترين و خشن ترين افراد و : رييس جمھور گفت 

بل با كشورھايي كه دمكراسي واقعي در آن برقرار است دھند و در مقا ھا را مورد حمايت قرار مي شخصيت
  . كنند  مخالفت مي
  .  درصدي مردم در انتخابات موضع گيري كردند 85آنان مستقيما عليه ملت ايران و حضور :وي افزود

ھايي كه آمريكا در طول تاريخ انجام داده ھمگي عليه دوستان و ھمپيمانان خود  تمام جنگ: احمدي نژاد گفت
  . زند ه كه يكي از موارد آن صدام است و اين در حالي است كه از پايبندي به دوستي و قانون حرف ميبود

دانند كه  ھا بويژه براي ملت ايران فاش شده است آنان امروز مي اقدامات و رفتار دولت آمريكا براي ملت: وي افزود
  . توانند عليه ملت ايران انجام دھند  ھيچ كاري نمي

دولت آمريكا اگر بخواھد نجات پيدا كند و براي آينده خود فرصتي داشته باشد تنھا راه : ر ادامه داد جمھو رئيس
  . استفاده از فرصت دوستي با ملت ايران است 

ھاي عزت و پيشرفت را فتح  آنھا بايد بدانند كه امروز ملت ايران مصمم است كه ھمه قله: وي خاطر نشان كرد 
  . اي ارزش قائل نيست  شمنان و بدخواھان خود ذرهكرده و براي تھديدات د

ھاي  دولت: احمدي نژاد با بيان اينكه ملت ايران اھل منطق ، عدالت ، تفاھم و ھمكاري است، اظھار داشت 
زورگو بدانند ھر دستي كه بخواھد عليه ملت ايران دراز شود و ھر قلمي كه بخواھد عليه ملت ايران مطلبي را 

  . ايران آن دست را قطع خواھند كرد امضاء كند، ملت 
مدعيان جھاني اگر با ملت ايران ھمراھي كنند به نفع خودشان است و ما ھم از آن استقبال : وي افزود 

كنيم معتقديم ھمراھي بھتر از تقابل است اما بايد بدانند تقابل آنھا نه تنھا كوچكترين مانعي در مسير ملت  مي
  . تر مي كند  ه انگيزه ملت ايران را براي كار و پيشرفت و ھمت بيشتر افزونايران ايجاد نخواھد كرد بلك

اي براي دنيا تصميم بگيرند به پايان رسيده و ھمه بايد در مديريت دنيا  اي كه عده امروز دوره: رييس جمھور گفت 
مشاركت در مديريت مشاركت داشته باشند ؛ بايد نظمي بر پايه عدالت در جھان حاكم شود و ملت ايران آماده 

  . جھاني بر پايه عدالت و پاكي است 
اگر با ملت ايران ھمكاري كرديد در آينده نيز جايگاھي : وي خطاب به زورگويان و زياده خواھان خاطر نشان كرد 

خواھيد داشت در غير اين صورت كساني كه در برابر ملت ايران بايستند ھيچ جايگاھي در آينده جھان نخواھند 
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   .داشت
  پايان پيام

 درصد از پروانه ھای کار کارگران لغو ۵٠از آغاز سال جديد در ايران بيش از : لوموند
 شده است

روزنامهء لوموند در مقاله ای به طنز روز جھانی کارگر را به کارگران ايرانی که به برکت رئيس جمھوری پوپوليست 
لوموند در . دريافت می کنند، تبريک گفته استايران پنج سال است وعدۀ پول نفت بر سر سفره ھايشان را 

ادامه می نويسد، اما نگاھی دقيقتر نشان می دھد که اين روز بر خالف ديگر نقاط جھان برای کارگران ايران با 
.  درصد از پروانه ھای کار کارگران لغو شده است۵٠از آغاز سال جديد در ايران بيش از . شادی ھمراه نبوده است

، نھادِ دولتی موسوم به شورای اسالمی کار اعالم کرده است که ميزان شکايات کارگران بيش از در اين ميان
ھفتاد درصد افزاايش يافته؛ و در تھران و شھرھای بزرگ ايران، بيش از چھل درصد به تعداد کارگران بيکار، افزوده 

معيت چند صد نفری تظاھر کنندگانی روزنامهء لوموند در پايان نوشته است در روز جھانی کارگر، ج. شده است
که در برابر ساختمان وزارت کار در تھران اجتماع کرده بودند توسط نيروھای امنيتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند 

  .و دستکم پنج نفر دستگير شدند

  طبقه کارگر در ايران نھادی ست که قدرت چانه زنی حتی برای تعيين دست مزد را ھم ندارد: ايلنا

از آگاه ترين، عميق ترين و «رغم آنکه محمود احمدی نژاد در ھمايش روز جھانی کارگر جامعه کارگری کشور را به 
و » موثر ترين اقشار جامعه توصيف کرد و کارگران را پيشقراوالن ملت ايران در عرصه ھای سنگين انقالب لقب داد

لنا، خبرگزاری کار ايران، طبقه کارگر در ايران نھادی در سخنان خود بر رونق ايجاد اشتغال تاکيد کرد به نوشته اي
 ميليونی ٢۶اين منبع با اشاره به خانوادۀ . ست که قدرت چانه زنی، حتی برای تعيين دست مزد را ھم ندارد

  .نفری کارگران کشور از عدم توان تغيير مقررات کار توسط کارگران می گويد

گران از فراخوان موسوی و کروبی، حضور گستردهء پليس در خيابان ھا عدم استقبال معلمان و کار: نيويورک تايمز
  بود

روزنامهء نيويورک تايمز عدم استقبال معلمان و کارگران از فراخوان ھمبستگی با ميرحسين موسوی و مھدی 
ليس کروبی رھبران اصالح طلبان برای تظاھرات روز کارگر را ناشی از ارعاب دستگاه حکومتی و حضور گستردهء پ

نازيال فتحی نويسندهء مقاله، با اشاره به حضور چندين ھزار نيروی امنيتی در فاصلۀ . در خيابان ھا خوانده است
  .ميدان انقالب تا ساختمان وزارت کار، فضای حاکم بر شھر تھران در روز شنبه را رعب آور خوانده است

  
 دستگيری ھفتمين عضو کانون صنفی معلمان ایران 

 
در آستانۀ روز معلم و در راستای فشارھای گسترده بر :  اردیبھشت نوشت 10ی امروز در تاریخسایت حکومت

کمتر از پنج روز  فرھنگی، یکی دیگر از اعضای کانون صنفی معلمان در تبریز بازداشت شد و بدین ترتيب فعاالن
مول حکم دستگيری و انتقال اخير مش مانده به روز معلم، ھفتمين عضو کانون صنفی معلمان ایران، طی روزھای

با انتشار خبر دستگيریِ توفيق مرتضی پور، عضو كانون  سامانه خبری گزارشگران ھرانا،. به بازداشتگاه شد
این فعال فرھنگی، در پی یورش نيروھای امنيتی به منزل شخصی اش "کرد  صنفی معلمان در تبریز، خاطرنشان

 د به منزل وی، ضمن تفتيش آن محل، كيس کامپيوتر و برخی وسائلشد و ماموران پس از ورو در تبریز بازداشت
دبيركل و سخنگوی  اكبر باغانی و محمد بھشتی لنگرودی ، روز گذشته نيز، علی." شخصی را نيز ضبط کردند

جاری نيز، جالل نادری، علی نجفی و  گفتنی است در اواسط ھفته. كانون صنفی معلمان ایران دستگير شدند 
اوایل ھفته . معلمان در شھر ھمدان احضار و بازداشت شدند   و سعيد جھان آرا، چھار فعال حقوقمحمد خانی

محمد توکلی، دو تن از اعضای شورای مرکزی کانون صنفی معلمان استان  احکام جزایی علی صادقی و
   .گردید که به پرداخت جزای نقدی و جزای بدل از شالق محکوم شدند کرمانشاه نيز صادر

 اچه اروميه در واپسين روزھای حيات دري

چندين سال است که . درياچه اروميه در خطری جدی قرار دارد:  اردیبھشت نوشت 10در تاریخ راديو آلمان سایت 
 صحيح از آب درياچه، حفر  سدسازي، عدم استفاده. مساحت اين درياچه کاھشی چشمگير پيدا کرده است

  . اند ترين داليل مرگ تدريجی اين درياچه ھمھا و راندمان پايين آبياری از م چاه
در اين روز مردم آذربايجان . ی اروميه پيوند يافت  فروردين سال جاری روز طبيعت با گردھمايی نجات درياچه١٣در 

ی اروميه برای نجات اين درياچه شعار  گذر درياچه به فراخوان طرفداران محيط زيست پاسخ داده و در کنار پل ميان
  . ندسر داد

گران را که معتقدند،  اين پاسخ تحليل برخی از تحليل. پاسخ مأموران امنيتی به مردم ضرب و شتم و زندان بود
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  . توجھی به آذربايجان است را قوت بخشيد ی اروميه رويکردی سياسی و در حقيقت بي توجھی به درياچه بي
ای خاص   مشکلی سياسی و مربوط به منطقهی اروميه  کنند که مشکل مرگ درياچه با اين حال برخی تصور مي

دکتر علی حصوري، محقق تاريخ و امکانات جغرافيايي، . بلکه مشکلی است مربوط به سراسر کشور نيست،
ی اروميه کمکی به حل مشکل  کند، سياسی کردن بحران درياچه مقيم استکھلم، از کسانی است که تصور مي

ام،  من خودم آذربايجاني. مسئله سياسی باشد، کامال عمومی استمن معتقدم که اگر ھم اين «: کند آن نمي
ی پريشان را چرا خشک  درياچه. کنند توجھی به آذربايجان اين کار را مي اما معتقد نيستم که اينھا به خاطر بي

ی  هھا را خراب کردند و درياچ ھای پرندگان و پليکان کردند؟ جلوی اين درياچه شن و خاک ريختند و تمام النه
  . »ی بختگان ھم تقريبا خشک شد درياچه. پريشان ھم خشک شد

آب اين درياچه بسيار شور و . ی آذربايجان واقع شده است ی اروميه در شمال غربی ايران و در منطقه درياچه
ھا از  ی آن  جزيره است که ھمه١٠٢درياچه اروميه دارای . ھا است ميزان نمک محلول در آن دو برابر اقيانوس

  . ی طبيعی جھان به ثبت رسيده است وی سازمان يونسکو به عنوان اندوختهس
 گرم ٣۴٠زار تبديل شده و شوری آب آن گاھی به  ی اروميه به شوره  ھزار ھکتار از سطح آب درياچه٢۵٠تا کنون 

  . در ليتر رسيده است
زار  به کلی خشک و به شورهی اروميه ھمچنان ادامه پيدا کند، اين درياچه  در صورتی که خشک شدن درياچه

: گويد دکتر حصوری مي. تبديل خواھد شد و خطر پخش شدن امالح به اطراف ساکنان منطقه را تھديد خواھد کرد
ی آرال در شمال تاجيکستان قرار دارد و بين چند کشور  درياچه. ی آرال به دست آمده اين تجربه در درياچه«

ريخت سد زدند و  ھايی که به اين درياچه مي ھا روی رودخانه  سال پيش روس۵٠ تا ۴٠حدود . مشترک است
آبش را بردند به ترکمنستان و جاھای ديگر و کشت پنبه را رونق دادند و خيلی ھم خوشحال بودند که مثال 

اما کم کم درياچه خشک شد و وقتی که خشک شد، جمعيت بزرگی در اطراف . ی آنھا چند برابر شد کشت پنبه
  . »طان مبتال شدنددرياچه به سر

  علل خشک شدن درياچه اروميه 
ی صحيح از آب در  آسماني، عدم استفاده ، خشکسالی و کاھش نزوالت   رويه، عدم رعايت حقابه سدسازی بي
توان از  ی اروميه را مي ی آبريز درياچه ھا، راندمان پايين آبياری در داخل حوزه ی چاه     يه رو ی آبي، حفر بي  داخل حوزه

  . ترين داليل خشکی اين درياچه برشمرد عمده
  چه بايد کرد؟ 

ی اروميه تأکيد  دکتر علی حصوري، استاد سابق دانشگاه شيراز، بر روی اقدامات معينی برای نجات درياچه
ای آب بردارند که  ھا و سدھای اطراف به اندازه يعنی از رودخانه. ی درياچه را مراعات کنند بايد حقابه«: کند مي
ھا را رھا کرد تا به درياچه  بايد مقداری از کشاورزی و غيره صرفنظر کرد و آب. ی اروميه پايين نرود طح آب درياچهس

  . »برسد
ی  ھای پيرامون درياچه، جلوگيری از ساخت سدھای در حال ساخت در تمامی منطقه توقف برداشت آب از چاه
اي، حداکثر استفاده از آب و ايجاد  ر از آبياری قطرهی ھر چه بيشت ، استفاده آبريز درياچه، تعيين حقابه

ی اروميه پيشنھاد  ھايی است که کارشناسان برای نجات درياچه ھا از جمله راه ھای فاضالب خانه تصفيه
  . دھند مي

ر ھای زاب، ارس و حتی دريای خز نه اند انتفال آب از رودخا راه ديگری که بسياری از کارشناسان بر آن تأکيد کرده
ترين  نزديک. شود آب برای درياچه تدارک ديد از چند جا مي«: دھد علی حصوری توضيح مي. به اروميه است

شود با دولت عراق صحبت کرد، اين آب را  مي. ی زاب است که بين ايران و عراق قرار دارد ی اينھا رودخانه ھمه
.  کيلومتر باشد٢۵ تا ٢٠مسير آن بيشتر از کنم که  گمان نمي. ی اروميه آورد نصف کرد و نصفش را به درياچه

  . ی اروميه شود اين راه را لوله کشيد يا تونل زد آورد به درياچه مي
 ٣برای اينکه ارس بين . راه ديگر رساندن آب از رودخانه ارس است که اين راه ممکن است مشکالتی ايجاد کند

  . کشور مشترک است، ايران، ارمنستان و جمھوری آذربايجان
بنابراين . ی اروميه است  برابر حجم آب درياچه٣٠٠حجم آب دريای خزر  . راه سوم استفاده از آب دريای خزر است
برای . ولی اين راه حل دائمی نيست. ی خزر را به اينجا منتقل کرد ھيچ مھم نيست که مقداری از آب درياچه

اگر بنا باشد ھمان آب آلوده را به . ی دنيا استھا ترين آب ی خزر در حال حاضر يکی از آلوده اينکه آب درياچه
ی اروميه منتقل کنند، حيات حيوانات آنجا به خطر خواھد افتاد و به عالوه برای مردم منطقه مضر خواھد  درياچه
ھای شيرينی که ھست، چه  کنم از آب فکر مي. ی خزر نيستم بنابراين من خيلی معتقد به انتقال آب درياچه. بود

  . »چه رود زاب بايد از استفاده شوددر ارس و 
  راه حل دائمی چيست؟ 

. کنيد شما ھيچ وقت بيشتر از پولی که در جيبتان ھست خرج نمي. آب سرمايه است«: گويد دکتر حصوری مي
بايد به اين فکر کرد که آن جمعيت راه . کنيم ی اروميه بيش از ظرفيت آن مصرف مي در حالی که ما از آب درياچه

ھای غرب و ھمچنين از  ی درست از آب اگر ما استفاده. رای زندگی داشته باشد و آب کمتری بخواھدديگری ب
توانيم از ميزان کاربرد آب در اطراف اروميه کم  ی ديگر ايران بکنيم و با آن کشاورزی درستی انجام دھيم، مي رودھا 

  . »کنيم و در نتيجه اين درياچه را به حال اول برگردانيم
ھای معيشتی در منطقه توسعه يابد، به نحوی که جمعيت کمتری به  صوری معتقد است، اگر ديگر راهدکتر ح

اين «: ی اروميه بيشتر خواھد شد کشاورزی روی بياورند و مصرف آب کمتر شود، امکان حل مشکل درياچه
توانيم  ند، ما ھم ميکن ھمچنان که در دنيا برای اشتغال و مصرف ھر ملتی فکر مي. ھا ھم مشکل نيست برنامه

حتی در زمان آقای خاتمی . کنيم ترين راه را انتخاب مي کنيم و آسان  اما نمي ی اين چيزھا فکر کنيم، برای ھمه
رود در  در نتيجه زاينده. رود را کشيدند بردند به داخل کوير ترين راه را انتخاب کردند، مقداری از آب زاينده آمدند آسان

شود و به خود اصفھان و اطراف آن ھم صدمه وارد آمده  ونی ھم دارد خشک مياصفھان خشک شد، گاوخ
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  . »است
  با واليات فري: نويسنده
  فريد وحيدی: تحريريه

 شد روز جھانی کارگر در شھر سقز برگزار مراسم
 صبح به طرف کوه 5/5گراميداشت روز کارگر از ساعت  ری از زنان و مردان کارگر برای جمع کثي10/2/89امروز 

 . باشد حرکت کردند جاقل که محل تفریحگاه مردم سقز می

 .کارگر برگزار شد  صبح مردم زیادی در باالی کوه تجمع کردند و مراسمی به مناسبت روز جھانی8ساعت 

حضار ھمگی قيام کردند و  آزادی طبقه کارگر یک دقيقه سکوت اعالم شد وابتدا برای احترام به جانباختگان راه 
 . با یک قطعه شعر سکوت شکسته شد

توسط یکی از حضار  سپس محمود صالحی در مورد روز جھانی کارگر سخنانی ایراد کرد و به دنبال یک مقاله
 .گر از شرکت کنندگان قرائت شددی از طرف یکی” من کارگرم“قرائت شد، در ادامه یک قطعه شعر تحت عنوان 

 .مراسم با ارائه مطلبی از طرف یکی از دانشجویان شرکت کننده ادامه پيدا کرد

توضيحات . برگشتند  مراسم با قرائت قطعنامه سراسری به پایان رسيد و مردم با نظم و ترتيب به طرف شھر
 .بيشتر را بعدا به اطالع خواھيم رساند

 به ایجاد تشکل ھای کارگریکميته ھماھنگی برای کمک 

   اردیبھشت 11

  قطعنامه مشترک روز جھانی کارگر  تشکل ھای کارگری

فقر و فالکت و نابرابری  اول ماه مه روز ھمبستگی بين المللی طبقه کارگر و روز اعتراض جھانی کارگران به
 را به تسخير خود در می آورند می کشند، خيابانھا در این روز ميليونھا کارگر در سراسر جھان دست از کار. است

بی شماری که نظام سرمایه داری بر بشریت تحميل کرده است، رھائی از  و با اعالم خشم و انزجار از مصائب
 .بر پائی دنيائی بھتر را فریاد ميزنند ستم و استثمار و

 جھانی کارگر  قطعنامه مشترک روز
خواھی کارگران در اقصی نقاط جھان در حالی در روز اول سرمایه داری و برابری  طنين اعتراض به مشقات نظام

اکنون بسياری از  پھنه گيتی را در برميگيرد که عالوه بر ممنوعيت برگزاری مراسم این روز در ایران، ھم ماه مه
شده اند و یا در معرض صدور احکام سنگين   یا به زندان محکوم٨٨کارگران برگزار کننده مراسم اول ماه مه سال 

رھبران کارگری به جرم برپائی تشکلھای کارگری و دفاع از حقوق  ضائی قرار دارند و دھھا تن از فعالين وق
 .بسر ميبرند انسانی شان در زندانھا

شرایطی است که سيستم سرمایه  تحميل چنين ابعاد وحشتناکی از بی حقوقی اجتماعی بر کارگران ایران در
دستمزد کارگران را به یک چھارم مبلغ زیر خط فقر تقليل  ،۵٧نقالب بھمن داری ایران پس از گذشت سه دھه از ا

این دستمزدھا و اخراج و بيکار سازی توده ھای عظيمی از کارگران و رواج  داده و با عدم پرداخت بموقع
 است و موقت و سفيد امضا شرایط به غایت جھنمی را بر ميليون ھا خانواده کارگری تحميل کرده قراردادھای

ھا و طرح قطع یارانه ھا در  امروزه برای تضمين بيش از پيش سود آوری سرمایه با به تعطيلی کشاندن کارخانه
خانواده کارگری را از سفره آنان به جيب صاحبان سرمایه  صدد است تا آخرین لقمه ھا برای زنده ماندن ميليونھا

 .سرازیر کند
فالکت و بی   و سالھای اخير نشان دادیم تاب تحمل اینھمه۵٧ بھمن که ما کارگران ایران در انقالب اما ھمانگونه

در مقابل لگد مال شدن بدیھی  حقوقی را نخواھيم آورد و عليرغم زندان و سرکوب، پيشاپيش عموم مردم ایران
نخواھيم داد بيش از این حق حيات و ھستی ما را به  ترین حقوق انسانی خود ایستادگی خواھيم کرد و اجازه

اصلی تمامی ثروتھا و تعمات موجود در جامعه ھستيم و داشتن یک زندگی  ما توليد کنندگان. اھی بکشانندتب
 باالترین استانداردھای زندگی بشر امروز را حق مسلم خود و عموم توده ھای مردم ایران انسانی مطابق با

 .ميدانيم
گذشته به این سو کارگران و عموم   کارگر سالدر این راستا ما ضمن اعتراض به وضعيت موجود که از روز جھانی

تحميل بی حقوقی قرار داده است بر تحقق مطالبات  توده ھای مردم ایران را بيش از پيش در معرض سرکوب و
 :فوری و بی قيد شرط ھمه آنھا ھستيم زیر پای می فشاریم و خواھان تحقق
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آزادی بيان حق مسلم  عتراض، راھپيمائی، تجمع وبرپایی تشکل ھای مستقل از دولت و کارفرما، اعتصاب، ا -١
ناپذیر اجتماعی کارگران و عموم مردم  ما است و این خواسته ھا باید بدون قيد و شرط به عنوان حقوق خدشه

 ایران به رسميت شناخته شوند،

 مرگ تدریجی بر تومانی را تحميل  ھزار٣٠٣و حداقل دستمزد ) ھدفمند کردن یارانه ھا(ما طرح قطع یارانه ھا  -٢
فوری طرح قطع یارانه ھا و افزایش حداقل دستمزدھا به یک  ميليون ھا خانواده کارگری ميدانيم و خواھان توقف

 ميليون تومان ھستيم،

عدم پرداخت آن بایستی به  و بی ھيچ عذر و بھانه ای پرداخت شود و” دستمزدھای معوقه کارگران باید فورا -٣
 آن به کارگران پرداخت شود، ب قضائی تلقی گردد و خسارت ناشی ازمثابه یک جرم قابل تعقي

بيکار شده و یا به سن  اخراج و بيکارسازی کارگران به ھر بھانه ای باید متوقف گردد و تمامی کسانی که -۴
 به کار از بيمه بيکاری متناسب با یک زندگی اشتغال رسيده اند و آماده به کار ھستند باید تا زمان اشتغال

 انسانی برخوردار شوند،

تمامی مزد بگيران، رعایت  ما خواھان محو قراردادھای موقت و سفيد امضاء، تامين امنيت شغلی کارگران و -۵
تمامی نھادھای دست ساز دولتی از محيط ھای  باالترین استانداردھای بھداشت و ایمنی کار و بر چيده شدن

 کار ھستيم،

اسالو، علی نجاتی و کليه   و آزادی فوری و بی قيد و شرط ابراھيم مددی، منصورما خواھان لغو مجازات اعدام -۶
 و توقف پيگردھای قضایی عليه آنان ھستيم، فعالين کارگری و دیگر جنبش ھای اجتماعی و اعتراضی از زندان

بی حقوقی به ھرگونه  ما ضمن محکوم کردن ھرگونه تعرض به اعتراضات کارگری و اعتراضات مردمی، اعتراض -٧
 دانيم، و ابراز عقيده را حق مسلم و خدشه ناپذیر کارگران و عموم مردم می

قيد و شرط حقوق زنان و  ما خواھان لغو کليه قوانين تبعيض آميز نسبت به زنان و تضمين برابری کامل و بی -٨
 ،فرھنگی و خانوادگی ھستيم مردان در تمامی عرصه ھای زندگی اجتماعی، اقتصادی، سياسی،

و رفع ھرگونه تبعيض  ما خواھان برخورداری تمامی بازنشستگان از یک زندگی مرفه و بدون دغدغه اقتصادی -٩
 و خدمات درمانی ھستيم، در پرداخت مستمری بازنشستگان و بھره مندی آنان از تامين اجتماعی

اجتماعی والدین، نوع جنسيت  کار کودکان باید محو گردد و تمامی کودکان باید جدای از موقعيت اقتصادی و -١٠
رفاھی و بھداشتی یکسان و رایگانی برخوردار  ژادی و مذھبی از امکانات آموزشی،  و وابستگی ھای ملی و ن

 شوند،

اعالم می داریم و  ما بدینوسيله پشتيبانی خود را از تمامی جنبش ھای اجتماعی آزادی خواھانه -١١
 محکوم می کنيم، ”لين این جنبش ھا را قویادستگيری، محاکمه و به زندان افکندن فعا

زحمتکش جامعه، خود را متحد  ما ضمن اعالم حمایت قاطعانه از مطالبات معلمان، پرستاران و سایر اقشار -١٢
 ھستيم، آنھا می دانيم و خواھان تحقق فوری مطالبات آنان

مھاجر افغانی و سایر مليت   کارگرانما بخشی از کارگران جھان ھستيم و اخراج و تحميل ھرگونه تبعيض بر -١٣
 ھا را به ھر بھانه ای محکوم می کنيم،

و حمایت قاطعانه از  ما ضمن قدردانی از تمامی حمایت ھای بين المللی از مبارزات کارگران در ایران -١۴
ری بر می دانيم و بيش از ھر زمان دیگ اعتراضات و خواسته ھای کارگران در سراسر جھان خود را متحد آنان

 مشقات نظام سرمایه داری تاکيد می کنيم، ھمبستگی بين المللی کارگران برای رھایی از

ھر گونه ممنوعيت و  اول ماه مه باید تعطيل رسمی اعالم گردد و در تقویم رسمی کشور گنجانده شود و -١۵
 .محدودیت برگزاری مراسم این روز ملغی گردد

 زنده باد اول ماه مه
 ی بين المللی کارگرانزنده باد ھمبستگ

 ٢٠١٠ مه ١
 ١٣٨٩اردیبھشت١١
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 تھران و حومه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی
 سندیکای کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه

 ایران اتحادیه آزاد کارگران
 ھيئت بازگشائی سندیکای فلز کار و مکانيک

 نقاش ھيئت بازگشایی سندیکای کارگران
  فلز کار کرمانشاهانجمن صنفی کارگران برق و
 آزاد کارگری کميته پيگيری ایجاد تشکلھای

 کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکلھای کارگری
 کارگران اخراجی و بيکار سقز انجمن دفاع از
 شورای زنان

 89  شوراى برگزارى مراسم روز جھانى كارگر سال1بيانيه رسمى شماره 

 (  عصر ، مقابل وزارت كار5 تھران ،ساعت - يازده ارديبھشت–شنبه )

 ! كارگران، معلمان، دانشجويان، پرستاران، مزدبگيران

 !زنان و مردان و عموم مردم آزادايخواه

 دموكراتيك و  ھا و مطالبات ،روز اول ماه مه در امسال ،روز تلفيق خواسته) يازده ارديبھشت( روز جھانى كارگر 
 .ماست مه ىآزاديخواھانه با مطالبات اقتصادى و سياسى ھ

ھاى آزاديخواھانه و  بدون گره خوردن مطالبات اقتصادى ما از طريق قدرت طبقاتى و متشكل ما، با خواسته
قدرت رسيدن گروه و جناحى ديگر از جناح ھاى   اعتراضات ما تنھا و تنھا تبديل به ابزارى براى به دموكراتيك،

.  سياسى بدون يكديگر از مفھوم تھى خواھد شد- تماعىبرابرى اج برابرى اقتصادى و. سرمايه دارى خواھد بود
 عدم امنيت كارگر، ما بر عليه فقر، نا برابرى ، سطح پايين دستمزدھا ،حقوق ھاى معوقه، امسال در روز جھانى

يك كالم  ، سركوب ھاى سياسى و اجتماعى و در)طرح ھدفمند كردن يارانه ھا (شغلى ،حذف سوبسيد ھا
 .ود به اعتراض بر خواھيم خواستسركوب كرامت انسانى خ

ژه  مطالبات عمومى مردم و به وي  مھمترين خواسته ھا و ،)شنبه ،يازده ارديبھشت (89در روز جھانى كارگر سال 
، در شعارھا و )ترين خواسته ھاى كارگرى ميباشند كه خالصه ى مطالبات و از عمده(مطالبات كارگرى ِ زير

خواھد شد و تالش ما كارگران بر اين خواھد بود كه نه تنھا در مراسم ھاى  خواسته ھاى ما و در ھمه جا مطرح
مبارزات  ،بلكه پس از آن و در ھر جا و ھر زمان و بيش از پيش براى تحقق اين خواسته ھا دست به اين روز

 .خستگى ناپذيربزنيم

ندانيان كارگرى و معلمان، ز اعم از( ما خواستار آزادى فورى و بدون قيد وشرط تمامى زندانيان سياسى  -1
تمامى زندانيان عقيده و بيان و تمامى زندانيان حوادث  و) دانشجويان، زنان فعالين حقوق كودك ، روزنامه نگاران

تمامى احكام قضايى صادره براى . بيان جزو حقوق ابتدايى و مسلم مردم است اعتراض و آزادى. اخيرھستيم
 . و تعقيب قضايى عليه آنان متوقف بايد گردداجتماعى و كارگرى لغو -فعالى سياسى

مطبوعات و آزادى  آزادى تشكل ھاى مستقل طبقاتي، آزادى انجمن ھا، تحزب، اعتراض و اعتصاب و آزادى -2
مطالبات دست از مبارزه برنخواھيم  ما براى كسب اين حقوق و. بيان و انديشه، حق مسلم انسانى ماست

 .داشت

خط فقر اعالم شده   ھزارتومان اعالم شده توسط شوراى عالى كار ، درحاليكه303تعيين حداقل دستمزد  -3
بى پايان نظام سرمايه دارى به   ھزارتومان است، نشان از عطش900توسط برخى نھاد ھاى رسمى حاكميت 

 ما خواھان اعالم حداقل دستمزد. ھرچه بيشتر است استثمار ھرچه بيشتر كارگران و مزد بگيران و كسب سود
ھاى مستقل آنان و براساس حداقل ھاى يك زندگى شرافتمندانه و  توسط نمايندگان مستقل كارگرى و تشكل

 .انسانى ھستيم

كه ) كردن يارانه ھا ھدفمند( ما درمقابل طرح ضد انسانى ،سود محورانه و وحشيانه ى حذف سوبسيد ھا  -4
دست از ھرگونه اعتراض و اعتصاب  يست،چيزى جز خوش خدمتى به منافع سرمايه دارى داخلى و جھانى ن

گسترده عليه ھر درجه از اعمال اين اقدام ضد مردمى مى  برنخواھيم داشت و عموم مردم را دعوت به اعتراضات
 .نماييم
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وشرافتمندانه، خواھان  ما ضمن تأكيد بر لزوم تأمين تمامى بازنشستگان براى داشتن يك زندگى انسانى -5
 .قراردادھاى سفيد امضا و قراردادھاى موقت ھستيم دگى مدرن و روش ھاى آن از جملهبرچيده شدن قوانين بر

 .رايگان ھستيم ما خواھان برخوردارى تمامى افراد جامعه از آموزش، بھداشت و خدمات عمومى -6

را متحد خود مى  ما جنبش ھاى اجتماعى ديگر مانند جنبش زنان، جنبش حقوق كودك و جنبش دانشجويى -7
كرامت انسانى ِاكثريت افراد اجتماع مى  يم و ھرگونه تعرض به آنان را تعرض به جنبش كارگرى و تجاوز بهدان

 .دانيم

مبارزه جھانى طبقه  خود را در صف ما ضمن حمايت از كارگران مھاجر در ايران از جمله مھاجرين افغان، -8
ھمچنين ما خواستار آن . حمايت مى كنيم نكارگرمى بينيم و از مطالبات و خواسته ھاى تمامى كارگران جھا

شود و ھرگونه ممنوعيت اجراى مراسم در اين روز ملغى   تعطيلى رسمى اعالم ھستيم كه روز اول ماه مه،
 .گردد

 5/2/89-زنده باد ھمبستگى جھانى طبقه ى كارگر

( 1may1389@gmail.com )  89 سال شوراى برگزارى مراسم روز جھانى كارگر 

 : ان برنامهزمان و مك

مختلف ،ضمن دعوت از   با لحاظ كردن امكانات زمانى و مكانى89شوراى برگزارى مراسم روز جھانى كارگر سال 
به دليل عدم انسجام و برنامه اى از پيش تعيين  ديگر افراد و گروه ھايى كه به دليل تاخير ما در اعالم برنامه و

راى مراسم اين روز پيشنھاد كرده بودند ، اعالم ميكند ما كارگران ديگرى را ب شده ،زمان ھا و مكان ھاى احتمالى
،با طرح   سياسى اعالم نموده است-از ھرگونه مطالبات و برنامه ھايى كه ھر گروه يا گرايش فكرى ،مستقل

شنبه يازده ارديبھشت ،بدين  ،در روز)از جمله مطالبات ِھشت گانه ى فوق (مطالبات و شعارھاى مستقل خود 
 : زد يب گرد ھم خواھيم امد و مطالبات خود را فرياد خواھيمترت

سپس راھپيمايى به سمت   خيابان آزادي، مقابل وزارت كار و  عصر 5 ساعت  تھران : مراسم روز جھانى كارگر
و در )  ميدان انقالب  نواب،اسكندرى ،جمالزاده  عبور از مسير خيابان ھاى خوش ،رودكي،(ميدان انقالب 

 .مكان ھاى منتخب خود كارگران و در ساعاتى كه اعالم مينمايند ھا در مقابل ادارات كار ياشھرستان 

 89  شوراي برگزاري مراسم روز جھاني كارگر سال2بيانيه رسمي شماره 
 (  عصر ، مقابل وزارت كار5 ساعت – تھران - يازده ارديبھشت–شنبه )

 روز جھاني كارگر، حلقه مفقوده ي مبارزات
 !  و مردم مبارز و آزاديخواهكارگران

فقر، فساد، جھل، كشتار، حبس،  از دورجديد اعتراضات مردم ايران عليه ستمگري، نابرابري، ديكتاتوري، سركوب،
مبارزاتي كه بھانه ي . ايران، حدود يازده ماه مي گذرد تبعيد و اقدامات ضد انساني حاكميت سرمايه داري در

كه از  حاكميتي. زگاه زماني آن بود ولي ريشه در عمر حاكميت موجود ايران داشتآغا انتخابات، اعتراض به نتايج
مردم و كارگران و نيروھاي   سياسي عموم-ابتداي فرمانفرمايي خود با سركوب آزادي ھا و مطالبات اقتصادي

سترنج مردم و بنياد اين سركوب ھا به غارت حاصل د كارگري و سوسياليست و ساير نيروھاي مبارز آغاز كرد و بر
 . پرداخت57بدست آمده از مبارزات منتھي به قيام  كسب سود و به بند كشيدن آزادي ھاي

زودي در ميان بسياري از معترضين تبديل به نفي كليت نظام و پيدايش زمينه اي  اعتراض به نتايج انتخابات به
ايجاد  رستي و به سرعت در فضايبسياري به د. و بازنگري و دقت در ھردو جناح درون حكومت شد براي نقد

. شده بر مردم شعار دادند شده عليه ديكتاتوري، حكومت ديني، فقر و نابرابري و شرايط غير انساني تحميل
خواندند و خواستار بازگشت به قانون ” شكنانه  ساختار” اصالح طلبان حكومتي، سراسيمه اين اقدامات را 

واقعيت اين است كه منافع و مطالبات اكثريت مردم از خواسته ھا و  اام. شدند” امام ” اساسي و انديشه ھاي 
 .و نيز رقيب آنان در جناح اصولگرا، جداست و حتي در مقابل آن قرار دارد موجوديت اصالح طلبان

، بايد 57 اتفاقات ِ نه تنھا يك ساله ي اخير بلكه سي سال حاكميت جمھوري اسالمي و تجارب قيام درس ھاي
توھم به اين يا آن جناح سرمايه   سياسي ما با– اجتماعي –ه به ما بياموزد كه مطالبات اقتصادي براي ھميش

و چه بيرون آمده از مكاتب اقتصادي نوليبرالي آمريكا و   چه ازنوع اسالمي و برآمده از حوزه ھاي علميه–داري 
 . بدست نمي آيد–غرب 
ھر لباس و شعار و  يی و فرود اختاپوس گونه ي ھيچ رھبري بانمي توانيم و نبايد چشم به فرود ھيچ ھواپيما ما

 –خود مردم و بر اساس مطابات اقتصادی  نگاه ما باید به سازماندھی از پایين و توسط. فريب و ادعايي باشيم
بزرگی که باید از تجارب گذشته و حالمان پيش روی خود قرار  این است درس. اجتماعی خود مان باشد–سياسی
 !دھيم

 .و پيام نھفته درآن كليد حل معماي ماست وز جھاني كارگرر
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 ھستند و ھم اينان ھستند - ، كارگران–بگيران و فروشندگان نيروي كار  مزد بگيران و حقوق اكثريت مردم جامعه،
كدام  . توليد كنندگان تمامي ثروت ھاي مادي و معنوي جامعه اند–فكري و چه كار بدني و يدي   چه با كار–كه 
معنوي را توليد مي كنند، قدرت  موكراسي عالي و كامل تر از اين خواھد بود كه اكثريتي كه ھمه نعمات مادي ود

 راھبري جامعه را در دست داشته باشند؟
اي به  بدون نيروي كار، ھيچ سرمايه. سرمايه داران از دل ھيچ غار ِ معجزه اي بيرون نزده است سرمايه ي

 چه اسالمي و –داري  حيات و ھستي جامعه در سرمايه داري و دولت ھاي سرمايهسرمايه افزوده نمي شود و 
 اقتصادي مسلط بر جامعه را با چنگ و -سياسي  در اين است كه بتوانند اين نظام-چه ليبرالي و چه پادشاھي

ليسي وامنيتي كاركرد تمام نيروھاي پ. مناسبات استثمارگرانه در ھم بريزد دندان حفظ كند تا مبادا، بنياد اين
 افروزي ھا، ھمه و ھمه براي حفظ نظام سرمايه داري وبھره كشي حاصل از ان و جلوگيري از وقضايي و جنگ

 .اتحاد و سازمان يابي طبقه كارگر است
 آگاھانه و متحدانه تشكل ھاي مستقل طبقاتي –فكري و چه يدي   چه–چنانچه اقشار و اصناف مختلف كارگري 

 براي كسب مطالبات – و در سطح جھان –پيوند و ھماھنگي با يكديگر در جامعه  و درخود را ايجاد كنند 
 آزادي خواھانه و مطالبات اقتصادي وسياسي خود با يكديگر متحد شوند، اساس مناسبات دموكراتيك،

 به ،ھمزمان با رسيدن استثمارگرانه ي سرمايه داري متالشي خواھد شد؛ و از سوي ديگر اكثريت افراد جامعه
 . شده اند– حاكميت اكثريت –راستين  خواسته ھا و حقوق اقتصادي و سياسي خود موفق به ايجاد دموكراسي

كارگر با خون خود به يادگار گذاشته است ،يگانه راه نجات جامعه  روز جھاني كارگر، و درس ھايي كه طبقه! آري
 .دھد را به ما نشان مي

تنھا با . مردم منتھي شود ، فقر و ستمگري بايد به قدرت گيري خودنابرابري اعتراضات مردمي عليه سركوب،
مردمي منجر به قدرت گيري جناحي ديگر  ايجاد تشكل ھاي مستقل طبقاتي است كه حاصل رنج ھا و مبارزات

تنھا ضامن ايجاد و تثبيت دموكراسي و آزادي، قدرت و عرض  .با رنگ و لعابي ديگر از سرمايه داري نمي شود
اصناف و اقشار مختلف است، قدرتي سراسري، متحدانه و سيالب وار كه ھرگونه  تشكل ھاي مستقل دراندام 

 .و تجاوز به مطالبات مردمي را پاسخي درخور دھد دست اندازي
دانشجويان بايد  خدماتي، مزدبگيران شركت ھا و سازمان ھا، پرستاران ، معلمان، كارگران ِ كارخانه ھا، كارگران

اي خود   دست به ايجاد تشكل ھاي مستقل كاري و عموم مردم اقدام به ايجاد شورا ھاي محلهزودتر ھرچه
حاكميت -1:گيري مي كند بكنند؛قدرتي كه در اتحاد اين تشكل ھاست تيري است كه ھمزمان دو نشانه را ھدف

يتي ديگر را نمي دھد و گيري كالھبردارانه حاكم اجازه قدرت- 2ظالمانه حاضر را برمي اندازد و  استثمارگرانه و
 .عرصه حاكميت اجتماعي مسلط خواھد كرد بلكه قدرت سازمان يافته ي مردمي را به

اين درس ھا و راه حل ھاست و ساليان سال است كه كارگران با  روز جھاني كارگر در خود در بردارنده ي تمام
كره زمين، معناي بلند اين كليد معما با جوش و خروشي در گستره ي اكثريت مردم  بلند كردن پرچم سرخ خود و

 .بانگ بلند فرياد مي كشند را به
سال . عمومي مردم عليه ظلم و سركوب و ديكتاتوري  ھمزمان شده است با خروش89روز جھاني كارگر در سال 

طرح ھدفمند ( حذف سوبسيد ھا . اعتصابات مردمي و كارگري نيز خواھد بود  آبستن بزرگترين اعتراضات و89
يارانه  و درامد حاصل از حذف. ،حذف حداقل توانايي ھاي اقتصادي و معيشتي اكثريت مردم است) ھا ردن يارانهك

ننگين بانك جھاني و صندوق  ھا ، براي تحكيم قلدري ھا و نظامي گري ھاي حاكميت و بازپرداخت ھاي وام ھاي
 .بين المللي پول ھزينه خواھد شد

  ھزينه شده ،باعث تقويت قدرت اقتصادي نيرو ھاي سركوبگر نظامي از جملهسرمايه داران وام ھايي كه براي
نموده است و اكنون  سپاه و بسيج شده ،منجر به افزايش فاصله طبقاتي شده ،عده قليلي را فربه و فربه تر

 !!دھند بازپرداخت آن را نيز از جيب مردمي كه فقيرترشده اند، انجام مي
نپرداختن ھزينه ھاي آب و برق و  اضات عملي مردم به اين طرح خانمان برانداز، بااز ھم اكنون نشانه ھاي اعتر

 .آغاز شده است… گازو
 ھزار تومان در 303دستمزد تعيين شده از سوي شواري عالي كار براي كارگران رقم ، حداقل89از سويي در سال 

! است منابع رسمي حكومتياعالم شده است كه اين رقم حدود يك سوم خط فقر اعالم شده توسط  ماه
، نماينده ي ) دستمزد ھستند  كه دنبال تعيين كمترين مقدار(شوراي عالي كار مركب از نماينده ي كارفرمايان 

و نماينده خانه كارگر و شوراي ) محسوب مي شود  كه حامي سرمايه داران است و خود كارفرمايي عمده(دولت 
در اين شورا حتا اگر به جاي .مي باشد) ساخته ي حكومت است  كه نھادي ضد كارگري و دست(اسالمي كار 

در .ي مستقل كارگري شركت كند در برابر دو راي از دولت و كارفرما بازنده است شوراي اسالمي كار نماينده
يعني ( ميفروشد  كارگر حتا فرصتي براي قيمت گذاشتن بر كااليي كه) سه جانبه گرايي ( اين سيستم  واقع در
 .كارگري اعالم گردد در حالي كه دستمزد بايد توسط تشكل ھاي مستقل!!! ندارد ) كارش نيروي 

كارگراني كه ديگر ناي ِ كار ! نيز دعوت ميكنند  ”كار مضاعف“در اين شرايط مردم و كارگران به جان امده را به 
 زحمت از پس خرج بخور و نمير بر شغل خود را ندارند و با اينھمه كار و كردن در ساعات متمادي و كارھاي اضافه

 .نمي ايند خانواده شان بر
و وحشت و تسلط روانی بر جامعه با  در اقدامی دیگر برای حمله به حداقل آزادی ھای مردم ، و برای ایجاد رعب

در حالی که ما باور داریم آزادی پوشش و ! خراش ميزنند بر روح و روان مردم” امنيت اجتماعی” طرح به اصطاح 
 .جمله اصول اوليه و حداقلی زندگی انسانی است بط انسان ھا در جامعه ازروا

و ھميشگي به اينگونه دست اندازي ھا و تجاوزات به جان و مال و اندك  بھترين و كاملترين عكس العمل اساسي
 سفره مردم، اعتراض ھاي سازمان يافته از طريق تشكل ھاي خود ساخته ي مردمي و كارگري نان موجود در

كارگران اين اقدامات   مدت ھاست كه درميان- و در مقطع ساليان اخير–در ميان جنبش كارگري . امكان پذير است
كه حاكميت سرمايه داري اسالمي  از ھمين روست. براي ايجاد تشكل ھاي مستقل طبقاتي آغاز شده است
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كارگران زنداني .  قرار داده استمورد تھاجم و سركوب ايران، فعالين كارگري و تشكل ھاي كارگري مستقل را
و ) از سنديكاي كارگران شركت واحد( ابراھيم مددي، منصور اصانلو ) سقز در( بسياري از جمله محمود صالحي 

فعالين كارگري  ، (در سنديكاي كارگران نيشكر ھفت تپه(ھمكارانشان ، علي نجاتي و ديگر ھمكارانش  ديگر
خشم حاكميت كارگر ستيزِ سرمايه  ھمه و ھمه در اين سالھا مورد… ان و بسيارو فعالين كارگري در صنف معلم

 .ايستادن نيست اما اين جنبش را سر باز. داري اسالمي قرار گرفته اند
 مھمترين خواسته ھا  ،)شنبه ،يازده ارديبھشت) 89از ھمين رو و بنا به داليل ذكرشده در روز جھاني كارگر سال 

كه خالصه ي مطالبات و از عمده ترين خواسته ھاي (مطالبات كارگري ِ زير ژه ه ويو مطالبات عمومي مردم و ب
بر اين خواھد  ، در شعارھا و خواسته ھاي ما و در ھمه جا مطرح خواھد شد و تالش ما كارگران)ميباشند كارگري

يش براي تحقق اين زمان و بيش از پ بود كه نه تنھا در مراسم ھاي اين روز ،بلكه پس از آن و در ھر جا و ھر
 .ناپذيربزنيم خواسته ھا، دست به مبارزات خستگي

اعم از زندانيان كارگري و معلمان،  ) ما خواستار آزادي فوري و بدون قيد وشرط تمامي زندانيان سياسي-1
حوادث و تمامي زندانيان عقيده و بيان و تمامي زندانيان ) نگاران دانشجويان، زنان فعالين حقوق كودك ، روزنامه

تمامي احكام قضايي صادره براي . آزادي بيان جزو حقوق ابتدايي و مسلم مردم است اعتراض و. اخيرھستيم
 . اجتماعي و كارگري لغو و تعقيب قضايي عليه آنان متوقف بايد گردد-سياسي فعالي

آزادي بيان  عات وتشكل ھاي مستقل طبقاتي، آزادي انجمن ھا، تحزب، اعتراض و اعتصاب و آزادي مطبو آزادي-2
 .مبارزه برنخواھيم داشت ما براي كسب اين حقوق و مطالبات دست از. و انديشه، حق مسلم انساني ماست

شوراي عالي كار ، درحاليكه خط فقر اعالم شده   ھزارتومان اعالم شده توسط303تعيين حداقل دستمزد -3
 از عطش بي پايان نظام سرمايه داري به ھزارتومان است، نشان 900توسط برخي نھاد ھاي رسمي حاكميت 

ما خواھان اعالم حداقل دستمزد . كارگران و مزد بگيران و كسب سود ھرچه بيشتر است استثمار ھرچه بيشتر
شرافتمندانه و  نمايندگان مستقل كارگري و تشكل ھاي مستقل آنان و براساس حداقل ھاي يك زندگي توسط

 .انساني ھستيم
كه ) ھدفمند كردن يارانه ھا( ي حذف سوبسيد ھا  د انساني ،سود محورانه و وحشيانهما درمقابل طرح ض-4

داري داخلي و جھاني نيست، دست از ھرگونه اعتراض و اعتصاب  چيزي جز خوش خدمتي به منافع سرمايه
 دمي ميمردم را دعوت به اعتراضات گسترده عليه ھر درجه از اعمال اين اقدام ضد مر برنخواھيم داشت و عموم

 .نماييم
انساني وشرافتمندانه، خواھان  ما ضمن تأكيد بر لزوم تأمين تمامي بازنشستگان براي داشتن يك زندگي-5

 .قراردادھاي سفيد امضا و قراردادھاي موقت ھستيم برچيده شدن قوانين بردگي مدرن و روش ھاي آن از جمله
 . بھداشت و خدمات عمومي رايگان ھستيمافراد جامعه از آموزش، ما خواھان برخورداري تمامي – 6
 اجتماعي ديگر مانند جنبش زنان، جنبش حقوق كودك و جنبش دانشجويي را متحد خود مي ما جنبش ھاي -7

 دانيم و ھرگونه تعرض به آنان را تعرض به جنبش كارگري و
 .◌ِاكثريت افراد اجتماع مي دانيم تجاوز به كرامت انساني

خود را در صف مبارزه جھاني طبقه  جمله مھاجرين افغان، ران مھاجر در ايران ازما ضمن حمايت از كارگ -8
 خواسته ھاي تمامي كارگران كارگرمي بينيم و از مطالبات و

 تعطيلي رسمي اعالم شود و  روز اول ماه مه، ھمچنين ما خواستار آن ھستيم كه. جھان حمايت مي كنيم
 .ملغي گردد ھرگونه ممنوعيت اجراي مراسم در اين روز
 زنده باد ھمبستگي جھاني طبقه ي كارگر

( 1may1389@gmail.com )  89 سال–شوراي برگزاري مراسم روز جھاني كارگر 
 با لحاظ كردن امكانات زماني و مكاني 89برگزاري مراسم روز جھاني كارگر سال  شوراي: زمان و مكان برنامه 

مراسم اين روز  ه زمان ھا و مكان ھاي احتمالي ديگري را براي،ضمن دعوت از ديگر افراد و گروه ھايي ك مختلف
مطالبات و برنامه ھايي كه ھر گروه يا گرايش  پيشنھاد كرده بودند ، اعالم ميكند ما كارگران ،مستقل از ھرگونه

از جمله مطالبات ِھشت گانه ي (مطالبات و شعارھاي مستقل خود   سياسي اعالم نموده است ،با طرح-فكري
 : يازده ارديبھشت ،بدين ترتيب گرد ھم خواھيم امد و مطالبات خود را فرياد خواھيم زد ،براي روز شنبه )فوق

راھپيمايي به سمت   خيابان آزادي، مقابل وزارت كار و سپس– عصر 5 ساعت –تھران : مراسم روز جھاني كارگر
و در )  ميدان انقالب –،جمالزاده  عبور از مسير خيابان ھاي خوش ،رودكي، نواب،اسكندري(ميدان انقالب 

   .خود كارگران و در ساعاتي كه اعالم مينمايند شھرستان ھا در مقابل ادارات كار يا مكان ھاي منتخب
 ٣بيانيه رسمی شماره 

  ٨٩ شورای برگزاری مراسم روز جھانی کارگر سال
 

ع و برنامه ھای روز کارگر در  از وقاي٨٩به ضميمه گزارش شورای برگزاری مراسم روز جھانی کارگر سال 
  شھرھای مختلف ايران

  
 !کارگران و عموم مردم مبارز

  
ھمان طور که در دو بيانيه ی پيشين اين شورا آمده بود، روز اول ماه مه امسال، فرصتی ديگر بود برای رساندن 

 .صدای اعتراض کارگران و بيان خواسته ھای ايشان
بقه ای ھای خود در سراسر جھان، در حد توان و علی رغم سرکوب کارگران ايران ھم زمان با ديگر ھم ط

در گزارش ذيل قصد داريم با رويکردی واقع بينانه سطح شرکت . گسترده در مراسم ھای اين روز شرکت نمودند
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کارگران در مراسم ھای اين روز و نيز سطح سرکوب گری حاکميت سرمايه داری در ايران را پيش روی ھمگان 
 .قرار دھيم

در برخی مناطق مراسم ھا مطابق فراخوان اين شورا و در ديگر نقاط مطابق ابتکار عمل و مالحظات محلی 
نوع شعارھا و اعتراضات انجام شده غالباً در اعتراض به بی حقوقی ھايی چون حقوق . مراسم برگزار شده است

املی ھمچون زمان کم برای تبليغ، عو.معوقه، سطح پايين دستمزد، حذف يارانه ھا و از اين قبيل بوده است
امکانات و رسانه ھای محدود برای نشر فراخوان يا فراخوان ھا، تفاوت در زمان و مکان ھای اعالم شده توسط 

منابع مختلف، از جمله عواملی بوده است که در کميت و کيفيت شرکت کنندگان در مراسم ھا اثرگذار بوده 
امريکا و از زبان سازگارا، کل مراسم به بوق زدن در ساعت يازده تقليل از جمله در اقدامی توسط صدای . است

داده شد و سعی در تحريف خواسته ھا و مطالبات شد و يا راديو فردا ساعت مراسم را، ساعت يازده صبح اعالم 
  .نموده بود

نبه ھای مبارزاتی  و ديگر ج-اما دو عامل اساسی و ُپر وزن در نحوه و سطح برگزاری مراسم ھای اول ماه مه 
 ھمانا سرکوب گسترده و افسارگسيخته ی حاکميت سرمايه داری از يک سو و سطح آگاھی طبقاتی - کارگران 

ھر گرايش فکري، خود درک خاص خود را از ميزان وزن . و سطح مبارزات جنبش کارگری از سوی ديگر است
ليل جريانات کارگری برای واقعی ديدن وزن ھر کدام اميدواريم گزارش اين شورا، در تح. واقعی اين دو فاکتور دارد

اما ما در اينجا قصد تحليل و اظھار نظر در اين زمينه را نداريم و به انجام گزارشی . از اين دو عامل مفيد واقع شود
 .عينی و تا حد توان خود تکميل، از اتفاقات و مراسم ھا بسنده می کنيم

تشريح يکی از اھداف اصلی اقدامات اين شورا، توضيحی به برخی ھمچنين در اينجا الزم می دانيم ضمن 
مالحظات، نگرانی ھا و نقد ھايی که به ھنگام انتشار بيانيه ھای يک و دو اين شورا از جانب برخی جريانات 

 .کارگری شده بود، اضافه کنيم
" ھزينه ی " ب و دستگيری و از جمله نگرانی ھا، مساله توازن قوای کارگران در مقابل حاکميت و احتمال سرکو

 .بااليی که پاسخ به فراخوان ما می توانست در پی داشته باشد، بود
اين شورا تالش نمود با مطالباتی نمودن شعارھا و اعتراضات، تا سر حد توان خود جنبه ی طبقاتی سمت و 

 عملی و يا وادادن ميدان عمل به جای بی. سوی اعتراضات و تجمع ھای روز جھانی کارگر در ايران را تقويت نمايد
به جناح ھای سرمايه داری اعم از اصالح طلبان و يا اصولگرايان و يا جناح ھای سازشکار موجود در جريانات 

اجتماعی موجود -اقتصادی-کارگري، ما اين وظيفه را بر خود مبرم دانستيم که با طرح مشکالت مختلف سياسی
 در سطح جھان، بر رويکرد راديکال و کارگری و طبقاتی و بر لزوم تشکل در جامعه ی سرمايه داری ايران و طبعا

ما بر اين نکته ی اخير کراراً در بيانيه شماره دو تاکيد کرديم که کارگران . محوری مبارزات توسط کارگران تاکيد کنيم
 .راھی جز مبارزه با ابزار تشکل ھای مستقل کارگری ندارند

ظار ما، بيانيه ی شماره يک و دو اين شورا مورد استقبال گروه ھا و جريانات مدافع خوشبختانه تا حدی بيش از انت
با حمايت رسانه اي، تبليغی و انتشاراتی آنان اين بيانيه ھا در سطح وسيعی منتشر . طبقه ی کارگر قرار گرفت

 شده توسط جناح ھای شد و به عنوان يک جايگزين راديکال به جای تمامی اين ھمه مفاھيم و راه حل ھای ارائه
اگر نه در ھمه جا، اما .  توانست طرح گردد-ً و مثال اصالح طلبان و رسانه ھای غربی حامی آنان -سرمايه داری 

در ميان بخش ھای گسترده ای از عموم مردمی که از طريق اينترنت خوراک ھای شبانه روزی ليبرالی و نو 
تا جايی که .  ھا مطرح گرديد و به اندازه ی خود چالش برانگيز شدليبرالی به خوردشان داده می شود، اين بيانيه

اما نتوانستند از . از درج کامل بيانيه ی شماره دو ھراسيدند و آن را سانسور نمودند" سبز ھا"اصالح طلبان و 
 به انتشار رسميتی که اين بيانيه با حمايت جريان ھای کارگری يافته بود، بگريزند و باالخره ناچار شدند دست کم

از طرفی ما تا حد توان توانستيم با ارائه تحليلی از وضعيت روز به پيشنھاد راه حل ھای .اين بيانيه اشاره کنند
راديکال بپردازيم و اين در حالی بود که عالوه بر سرکوب و فريب ِ جناح سرمايه داری در اردوی اصولگرايان ، جناح 

آنان موسوی و کروبی تالش نمودند با تبريک نامه ھای دغل کارانه ی خود سرمايه داری ِ اصالح طلبان و در راس 
به مناسبت روز جھانی کارگر ، ضمن تقليل و تحريف مطالبات کارگری ،کارگران را دعوت به مبارزه برای بازگشت 

 ! به قانون اساسی جمھوری اسالمی نمايند
ه ی جريان ھای کارگری در خارج و داخل منجر به کار گروھی و قوی بخش انتشار شورا، در کنار حمايت گسترد

  .طرح شعارھای طبقاتي، و راه حل ھا و گزينه ھای سوسياليستی مخصوصاً برای جوانان گرديد
 .تا اينجای کار ما به ھدف اوليه خود رسيده بوديم

اين روز تا چه اما گزارشی که در پی می آيد نشان دھنده ی اين است که مراسم ھا و تجمعات برگزار شده در 
حد مطابق ھدف ما برای طرح خواسته ھا و راه حل ھای راديکال آن و جلوگيری از سم پراکنی جريانات اصالح 

در حد قد و . مطالبات و راه حل ھا با انواع سرمايه داری آن، برگزار شده است" تعويض"طلب يا اصولگرا برای 
 داشتند، بخشی از اين ھدف نيز برآورده شد، اما ما قصد اغراق قواره ما و بدنه ی کارگری که به اين شورا اعتماد

در ھيچ وجھی از آن را نداريم و اميد داريم با گسترش اتحاد ميان نيروھای راديکال در جنبش کارگری ھر روزه با 
 قدرت، کميت و کيفيت بيشتری با سازماندھی سوسياليستی مبارزات کارگری و از جمله برپايی مراسم اول ماه

 .مه، به انجام وظايف طبقاتی خود دست يازيم
اميد که بدنه ی کارگری راديکال و پر تعداد تری در آينده ی نزديک ِمبارزات، وظايف سنگين تری را بر عھده بگيرد و 

 .بدون شک ما نيز به عضو کوچکی از آن، در انجام سھم خود شتاب خواھيم کرد
ھر کدام از مراسم ھای روز جھانی کارگر، فردی از خانواده ی آنان و باالخره از تمامی خانواده ھايی که در 

 نفر دستگير شده در تھران و 15از جمله (دستگير شده است درخواست می کنيم با ارسال اسامی اين عزيزان 
و سه نفر دستگير شده در شھرسنندج ،به ما ياری نمايند تا با ايجاد يک کمپين اعتراضی ) در مقابل وزارت کار

 .سراسری برای آزادی ھر چه سريع تر اين عزيزان تالش نماييم
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که خود يکی از اقشار طبقه ی (در پايان اين شورا ضمن حمايت خود از حرکات اعتراضی اين روزھا توسط معلمان 
، بار ديگر بر لزوم پيوند و اتحاد ميان جنبش ھای مختلف ديگر از جمله زنان، دانشجويي، حقوق )کارگر ھستند

دک تاکيد می نمايد و از ھمه ی فعالينی که در برگزاری مراسم و اعتراض ھای روز جھانی کارگر تالش نموده کو
 .اند تشکر می نمايد

اين شورا خواستار آزادی بی قيد و شرط تمامی دستگير شدگان مراسم روز جھانی کارگر می باشد و برای 
 .آزادی اين عزيزان از ھيچ کوششی فروگذار نخواھد کرد

اين بيانيه را با يادآوری بخش پايانی بيانيه ھای پيشين به پايان می بريم که ما کارگران را دعوت به طرح 
 .اعتراضات و مطالبات در ھر فضا و امکان و با محوريت مبارزات اگاھانه و تشکل محورانه می نماييم

شکل ھای مستقل طبقاتی خود برای پيشبرد ھر روز، روز جھانی کارگر است و کارگران بايد با تقويت و يا ايجاد ت
 .خواسته ھای خود تالش و مبارزات خستگی ناپذير کنند

 زنده باد ھمبستگی جھانی طبقه ی کارگر
  پيش به سوی ايجاد تشکل ھای مستقل طبقاتی کارگران

  ٨٩شورای برگزاری مراسم روز جھانی کارگر سال 
 ١٣٨٩ يازده ارديبھشت - ٢٠١٠اول ماه مه 

 
********** 

 می – يازده ارديبھشت -گزارشی که در پی می آيد حاصل گزارشات واصله به شورا تا پايان روز اول ماه مه 
بخش اعظمی از اين گزارشات به طور مستقيم به شورا گزارش شده است، اما بخش ھايی از آن نيز از . باشد

  :منابع ديگر اخذ شده است
  ٨٩گزارش مراسم روز جھانی کارگر سال 

 
در تھران، اطراف ميدان انقالب از صبح در محاصره ی نيروھای امنيتی اعم از يگان ويژه، پليس و لباس شخصی 

ھمچنين صدھا تن از نيروھای امنيتی در ورودی ). فيلم منتشر شده توسط شورا(ھا ی اطالعاتی درآمده بود 
يجان و آذربايجان تا رودکي، تمامی خيابان وزارت کار، تا خيابان بھبودي، به سمت شمال، خيابان جيحون تا آذربا

مراجعه شود به فيلم منتشر (ھای اعالم شده توسط شورای برگزاری برای مراسم را به محاصره در آوردند؛ 
در بخش شمالی محوطه ی وزارت کار نيز چندين ماشين سرکوب و صدھا نيروی امنيتی ). شده توسط شورا

رودکی در - در محوطه ی پليس راھنمايی رانندگی نبش تقاطع انقالبھمچنين. آماده به حمله حضور داشتند
حدود بيست ماشين يگان ويژه ی سرکوب آماده به حمله بودند و نيروھای آنان نيز در حالت آماده باش به سرمی 

در يک مرحله موتور سواران سراپاپوشيده، به صورت چراغ روشن به قصد ارعاب مردم و ضرب و شتم . بردند
در ساعت شش و نيم عصر ھنگامی که . ين در پياده روھای خيابان ھای مسير برنامه به حرکت درآمدندحاضر

برخی شعار . تعدادی از حاضرين شعارھای اعتراضی سر دادند، مورد حمله ی نيروھای سرکوبگر قرار گرفتند
) به فيلم منتشر شده توسط شورامراجعه شود ". (کارگر زنده باد "،"مرگ بر ديکتاتور: "ھای آنان بدين قرار بود

سر داده شد که جمعيت " آزادی و عدالت اين است شعار ملت " ھم چنين در ابتدای خيابان جيحون شعارھای .
نيروھای سرکوب حتا به ضرب و کتک کاری . مورد تھاجم نيروھای سرکوبگر سرمايه داری اسالمی قرار گرفت

 نفر که اکثرا جوان 15 محل مراسم و در مقابل وزارت کار در حدود ھم چنين در. تعدادی از زنان مسن پرداختند
بودند توسط نيروھای امنيتی دستگير شدند و توسط ماشين مخصوص که نوعی زندان متحرک است از مسير 

 .منتھی به ميدان انقالب به مکان نامعلومی منتقل شدند
قر شده بودند و در يک مرحله اقدام به حمله به در ميدان فاطمی نيز نيروھای امنيتی روبروی وزارت کشور مست

 .تجمع کنندگان حاضر در محل نمودند
 .در ميدان آزادي، رانندگان تاکسی برای اعالم حمايت خود از سوار کردن مسافرين خودداری کردند

در محل در مقابل مجلس سرمايه داری در بھارستان نيز، حاضرين در محل مورد ضرب و شتم انبوه نيروھای حاضر 
 .قرار گرفتند

در مجموع با توجه به گزارشات واصله و يا مشاھدات، جمعيتی که موفق شدند علی رغم حضور گسترده ی 
 .نيروھای سرکوب در سه مکان ِ ياد شده، حاضر شوند جمعيتی بالغ بر سه ھزار نفر بوده است

ويژه کارگران لوله سازی اھواز تجمع کردند و به در اھواز و در مقابل اداره کار آن شھر تعداد کثيری از کارگران به 
اين مکان و ھم چنين استانداری خوزستان .  ماه حقوق معوقه ی خود، پرداختند13طرح اعتراضات خود از جمله 

 .توسط نيروھای سرکوب نيروی انتظامی و لباس شخصی ھا درمحاصره بوده است
جزئيات بيشتر واصل نشده ( کار اين شھر برگزار گرديده استدر کرمانشاه تجمع مردم و کارگران در مقابل اداره 

 ).است
در سنندج و با حضور جمعی از کارگران، فعالين کارگری و خانواده ھايشان مراسم با خواندن سرود انترناسيونال و 

ھم چنين . سخنرانی و شعر خوانی و با قرائت قطعنامه ی سراسری تشکل ھای کارگری ايران پايان پذيرفت
 .راسم ھای ديگری در اين شھر برگزار شده است که از جزئيات آن خبردقيقی به اين شورا گزارش نشده استم

  .مراسمی نيز به ھمين ترتيب در روز جمعه و در شھر بانه برگزار گرديده است
ھمچنين در سقز مراسم، در روز جمعه، با سخنرانی و از جمله توسط محمود صالحی و قرائت قطعنامه ی 

  .اسری ده تشکل کارگری برگزار شده استسر
کارگر، روز بی کاری ات "، "سرنوشت سياه"در شيراز ھم کارگران با در دست داشتن پالکاردھايی با شعار 

  .، در مقابل استانداری فارس تجمع کردند"تا حقوق نگيريم، از پا نمی نشينيم"و !" مبارک
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آور   بودند، از گاز اشک ارگرانی که مقابل استانداری تجمع کردهھای امنيتی برای پراکنده کردن ک در کرمان نيرو
  .استفاده کردند

، عليه "کارگر اتحاد اتحاد"در قزوين، ھزاران تن از کارگرانی که در ورزشگاه آن شھر گردھم آمده بودند، با شعار 
  .اخراج کارگران و ساير مشکالت کارگری مراتب اعتراض خود را اعالم کردند

حدود نه صبح، نمايندگان کارگران طی سخنرانی ھای خود خواستار پايان دادن به قرار دادھای موقت و در ساعت 
  .رسمی شدن کارگران، حق بيمه، و ساير مشکالت کارگری شدند

ھمچنين در شھرک صنعتی البرز تعداد کثيری از کارگران اين شھرک در اعتراض به بی حقوقی ھايی که بر آنان 
 دست به تجمع و اعتراض و سر دادن شعار زدند و به دليل برخورد نيروی انتظامي، با آنان تحميل شده است،

  .درگير شدند
در تبريز، صدھا نفر از کارگران و مردم تبريز، جھت گرامی داشت روز جھانی کارگر، در مقابل اداره کار تبريز در 

  . حاضر در محل نيز، اعتراضات خود را آغاز کردند راه آھن، تجمع کرده و کارگران–خيابان امام خميني، نيمه راه 
اين تجمع از حوالی ساعت يازده صبح آغاز شده و صدھا نفر در آن شرکت داشتند و درھر لحظه بر تعداد شرکت 

  .کنندگان افزوده می شد
  .حاضران پالکاردھايی در گراميداشتِ روز کارگر و اعتراض به وضع موجود، در دست داشتند

تظامي، سپاه پاسداران، بسيج و لباس شخصی ھا، در منطقه حضور گسترده ای داشتند و بنا به نيروھای ان
  . خودروی نيروھای نظامی و انتظامي، در آنجا مستقر شده بودند40گفته شاھدان عيني، بيش از 

خبری که به شورا . تعدادی از کارگران پيشرو عسلويه نيز، در مراسم تھران و در مقابل وزارت کار حضور يافته اند
ارسال شده حاکی از آن است که اين کارگران تعدادی پالکارد با شعارھای اعتراضی به ھمراه داشته اند تا در 

  .صورتی که فضا ی مراسم مناسب باشد، آن ھا را بيرون آورند
  از تجمع ھايی که در اصفھان و اراک خبر برگزاری آن به دست آمده ، جزئياتی واصل نشده است

  
  : مراسم ھايی که در روز اول ماه مه توسط دانشجويان برگزار شده است-انشجويان د

از جمله در . در چند دانشگاه، دانشجويان به مناسبت روز جھانی کارگر دست به تجمع ھای اعتراضی زدند
  .دانشگاه ھای تھران، بروجرد، مشھد، کرمان، آزاد تھران، علم و صنعت و شھرکرد

ديکتاتور حيا کن دانشگاه رو رھا "و" مرگ بر ديکتاتور"و " دانشجو کارگر اتحاد اتحاد "ن شعارھای در دانشگاه تھرا
 ساعت تجمع اعتراضی به حضور احمدی نژاد، به ٢دانشجويان بعد از حدود . توسط دانشجويان سر داده شد" کن

  .قصد پيوستن به صفوف کارگران دانشگاه را ترک کردند
. ھانی کارگر در دانشگاه اين شھر، کارگران و نمايندگان کارگران نيز شرکت داشتنددر بروجرد و در روز ج

دانشجويان برای ابراز ھمبستگی و اتحاد، از کارگران برای اين مراسم دعوت کرده بودند و با تاکيد بر مطالبات 
اکيد داشتند، از جمله مطالباتی که دانشجويان بر آن ت. کارگران، خواھان رفع تبعيض و ستم بر کارگران شدند

  .افزايش دستمزدھا و ايجاد اشتغال و امنيت شغلی برای ھمه و افزايش امکانات رفاھی بود
دانشجويان دانشگاه فردوسی مشھد در بزرگداشت روز جھانی کارگر، علی رغم فضای سنگين سرکوب و کنترل 

دانشجويان ھمچنين از . عطيل کردنددانشجويان امروز صبح در کالس ھای درس شرکت نکردند و کالس ھا را ت
  .گرفتن غذا از سلف سرويس دانشگاه امتناع کردند

دانشجويان دانشگاه آزاد شھرکرد و دانشجويان دانشگاه آزاد تھران مرکز در روز جھانی کارگر و در حمايت و 
  .ھمبستگی با کارگران در اين روز دست به اعتصاب غذا زدند

ت نيز در بزرگداشت روز جھانی کارگر و در ھمبستگی و حمايت از کارگران در دانشجويان دانشگاه علم و صنع
حراست دانشگاه به دانشجويانی که مراسم را آغاز کرده . سالن غذاخوری دانشگاه تجمع و سرود خوانی کردند

  .بودند حمله کرده و مانع پيوستن ساير دانشجويان به آنان شد
  پايان گزارش شورا

 كارگر اتحاد اتحاد, بايد گرددكارگرزنداني آزاد 

كارگران با در دست داشتن عكس ھاي زندانيان :  اردیبھشت نوشت 11در تاریخ به گفته خبرنگارآژانس ايران خبر 
كارگر از جمله منصور اسانلو و ابراھيم مددي و علي نجاتي و فرزادكمانگر كه از شيشه ھاي اتوبوس به بيرون 

 كارگر كارگر اتحاد اتحاد مي دادند كه در نھايت پليس ضد شورش -ر آزاد بايد گرددآورده بودند شعار زنداني كارگ
رانندگان اتوبوس ھا را مجبور به برگشتن كرد و رانندگان و كارگران را تھديد كردند كه در صورت نرفتن ھمه شان 

ه طرف جاده مخصوص به ھمين دليل اتوبوسھا از ميدان آزادي در ضلع شرقي دور زدند و ب, دستگير مي شوند
  .كرج حركت كردند

 نفر از كارگران و مردم عادي در جلو وزارت كار و خيابانھاي اطراف وزرات كار اول ماه مه را گرامي 1000بيش از -
با توجه به اينكه از . مرگ بر ديكتاتور سر دادند, آزادي عدالت حق مسلم ماست, داشتند و شعار زنده باد كارگر

زادي از ميدان انقالب تا خيابان جيحون كامال پليسي و امنيتي بود و ھر چه به زمان برگزاري اول صبح خيابان آ
با ھمين حال . مراسم نزديكتر مي شد بر تعداد نيروھاي ضد شورش و لباس شخصي و انتظامي افزوده مي شد

ن شعار زنده باد  از تقاطع خيابان جيحون تجمع شكل گرفت وجمعيت از طرف وزارت كار با داد18راس ساعت
كارگر راه افتادند ولي نيروھاي لباس شخصي و ضد شورش به طرف تجمع كنندگان حمله كردند و آنھا را متفرق 

  .كردند
 ماموران به مردمي كه در ابتداي خيابان جيحون تقاطع آزادي شعار ميدادند حمله نموده و مردم به 1700ساعت 
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  .ارك كوچك داخل جيحون پناه بردند داخل خيابان جيحون به سمت راست اولين پ
  .ماموران در آنجا آنھا را وحتي مردم عبوري را مورد ضرب و شتم قرار دادند 

 کارگر بيست ساله لرستانی از خرداد  بدون مالقات در زندان اوین بسر می برد
 

ھنوز بالتکليف و دستگير شده بعد از ده ماه از دستگيرى ٨٨يکى از کارگران زحمتکش که در خرداد ماه سال 
 ساله و اھل يکى از روستاھاى کوھدشت لرستان که در تھران ٢٠ايوب قنبرپوريان، . باشدبدون مالقات مى

عنوان کارگر ساختمان مشغول به کار بوده است بعد از دستگيرى مدتى را در بند دو الف سپاه پاسداران زير به
ين به ھمراه بسيارى ديگر از زندانيان سياسى در بالتکليفى  زندان او٣۵٠شکنجه قرار داشت و ھم اکنون در بند 

اش نداشته است، وى سرپرست حال طى اين ده ماه ھيچگونه مالقاتى با خانوادهبرد و تا بهسر مىبه
اش با مشکالت مالى فراوان دست به باشد و بر ھمين اساس درطى ماھھاى گذشته خانوادهاش مىخانواده

  .اندگريبان بوده
 حظه به لحظه با تحرکات روز اول ماه در ایران ل

  وبالگ دليران بی باکاز : برگرفته 
 

  تظاھرات در مقابل بيمارستان
  

ان و دانشجويان در اصفھان به بنا به اخبار تكميلي مجروحين قيام امروز مردم و كارگر– ارديبھشت 11 –اصفھان 
 ، مردم و بستگان مجروحين در مقابل 2145بيمارستان الزھرا منتقل شده اند و در ساعت دريافت اين خبر يعني 

    .ھستند  اين بيمارستان براي جلوگيري از ربوده شدن مجروحين درحال تظاھرات و شعار دادن عليه خامنه اي 
 

 
  درگيري شديد در ھمايونشھر اصفھان 
  

 تظاھرات روز كارگر مردم و كارگران محروم اين شھر در خيابان 16 در ساعت – ارديبھشت 11 –ھمايونشھر 
. وح شدند  نفر بشدت مجر16موسوم به خميني درگيري شديدي بين مزدوران سركوبگر و مردم درگرفت و 

 . مجروحين اين درگيري به بيمارستان خورشيد اصفھان منتقل شدند 
 
  

  خلع سالح مزدوران در دستگرد اصفھان –                 
  

م به مناسبت روز كارگر ، آنھا به فرمانداري حمله  در تظاھرات مردم و كارگران محرو– ارديبھشت 11 –دستگرد 
با ورود نيروي انتظامي مردم خشمگين سه تن از آنان را خلع سالح ميكنند . كرده و قصد آتش زدن آن را داشتند 

 . در اين درگيري بر اثر تيراندازي مزدوران چند نفر از مردم مجروح شدند . 
 
  
  درگيري در تھرانپارس 
  

 در جريان تظاھرات كارگران و محرومان در اين منطقه ، مردم به يك مركز رژيم در فلكه – ارديبھشت 11 –تھران 
 يك مزدور .دوم تھرانپارس حمله كرده و قصد تسخير آن را داشتند و به ھمين منظور بامزدوران رژيم درگير شدند 

يك نفر از مردم را از بلندي به پايين پرت ميكند و وي بشدت مجروح شده و توسط مردم به بيمارستان مھر در 
 . تھران منتقل ميشود 

 
  درگيري و تظاھرات در منطقه خوش و نواب 
  

 نفر از مردم و كارگران در خيابان آزادي حد 2000 جمعيتي در حدود – 1615 ساعت – ارديبھشت 11 –تھران 
فاصل خوش و نواب با شعار مرگ بر خامنه اي ، مرگ بر ديكتاتور و خامنه اي قاتله واليتش باطله تظاھرات كردند 

 . دند در اين درگيري چندين نفر از مردم زخمي ش. و با مزدوران رژيم درگير شدند 

 
  ھر لحظه بر جمعيت تظاھركننده افزوده ميشود 
  

دربين مردم .  ھر لحظه بر تعداد مردم در مقابل وزارت كار افزوده ميشود – 1850 ساعت – ارديبھشت 11 –تھران 
ي از دوربين و تلفن دستي انبوه مزدوران گارد ويژه و لباس شخصي ، حضور دارند و ھركس كه به ھر نحو

 .  بشدت سركوب ميكنند  استفاده ميكند
 
  تظاھرات و درگيري دراصفھان 
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ر خامنه  روز شنبه ، مردم و كارگران در ميدان انقالب با شعار مرگ ب1230 در ساعت – ارديبھشت 11 –اصفھان 
 . اي و خامنه اي قاتله واليتش باطله دست به تظاھرات زده و با مزدوران سركوبگر درگير شدند 

 در مقابل درب ورودي دانشگاه اصفھان مردم و دانشجويان درحمايت از كارگران با شعار 1455ھمچنين در ساعت 
 . به درگيري با مزدوران رژيم منجر شد اين تظاھرات نيز . كارگر دانشجو اتحاد اتحاد دست به تظاھرات زدند 

  
  درگيري شديد در ميدان توپخانه 

 نفر از مردم و كارگران در ميدان توپخانه تھران باشعار مرگ بر خامنه اي با 500 درحدود – ارديبھشت 11 –تھران 
 نفر از مردم با زخمھاي سطحي و شديد 36درحدود .  بسيجي و انتظامي در محل ، بشدت درگير شدند مزدوران
تعدادي از مزدوران بسيج و انتظامي نيز در اين درگيري توسط مردم بشدت گوشمالي  ھمچنين . شدند  مجروح 

 . داده شدند 
 
  خودسوزي يك كارگر در مقابل دانشگاه 
  

بعد از ظھر امروز   يك كارگر محروم كه صبح روز كارگر در مقابل وزارت كار حضور يافته بود، – ارديبھشت 11 –تھران 
 . در مقابل دانشگاه تھران به نشانه اعتراض به تماميت رژيم خود را به آتش كشيد 

 . به اطراف اين كارگر قرباني ميشدند   متري مانع از تردد مردم 400ركوبگر در شعاع مزدوران وحشت زده س
نيروي . ھمين گزارش ميافزايد كه مزدوران بسيجي امروز مسلح ھستند و باتونھاي برقي نيز در دست دارند 

 پشت سينماھاي انتظامي نيز با خودروھايي كه زندان سيار است دستگير شدگان را به يك پايگاه انتظامي در
  . ميدان انقالب منتقل ميكنند 

  
  حضور گله اي مزدوران در اطراف وزارت كار 
  

 تمام كوچه ھاي اطراف و پل عابر پياده ي مقابل وزارت كار پر از 1630 سـاعت – ارديبھشت 11 –تھران 
 . اشينھاي مزدوران انتظامي و لباس شخصي است م

 . دور تا دور ميدان انقالب خودروھاي نيروھاي سركوبگر مستقر شده اند 
  .مزدوران لباس شخصي كساني راكه دوربين داشتند را مورد حمله قرار دادند و مانع از فيلمبرداري آنھا شدند

ن ھنوز ترددات معمول جريان دارد و موتورھاي مزدوران از  شروع كنند چراكه در خيابا17مردم منتظرند كه ساعت 
  .بين ماشينھا و اتوبوسھا مانور ميدھند و سروصدا ايجاد ميكنند 

 از تجمع مردم ميشوند و يك مرد و يك جوان بشدت مضروب شده و به بيمارستان  مزدوران با ضرب و شتم مانع
  . شھريار منتقل شدند 

  
  پرواز ھلي كوپتر بر فراز منطقه مركزي تھران 
  

 چند ھلي كوپتر متعلق به 1445ساعت   در وحشت از شروع قيام روز كارگر ، در حوالي – ارديبھشت 11 –تھران 
 .ز درآمدند نيروھاي سركوبگر بر فراز منطقه آزادي و انقالب و ستارخان به پروا

 
  تظاھرات در خيابان انفالب 
  

 نفره از مردم تھران و كارگران محروم ، در خيابان 4000 يك جمعيت – 1530 ساعت – ارديبھشت 11 –تھران 
» دانشجو ، كارگر اتحاد اتحاد «ال راھپيمايي با شعار انقالب از سمت خيابان فردوسي به سمت مصدق در ح

 . ميباشند 
 
  تظاھرات در ميدان بھارستان 
  

 مرگ بر در مقابل مجلس آخوندھا مردم با شعار  در ميدان بھارستان – 1545ساعت   – ارديبھشت 11 –تھران 
 . خامنه اي و مرگ بر ديكتاتور درحال تظاھرات ھستند 

مزدوران رژيم كليه مسيرھاي منتھي به ميدان را بسته اند و بين مردمي كه در وسط ميدان ھستند و مردمي كه 
 . از خيابانھاي مختلف ميخواستند به آنھا بپيوندند با موانع ترافيك مانع ايجاد كرده اند 

  
  گوشمالي بسيجي در مقابل وزارت كار 
  

بسيجي و سركوبگر رژيم درگير  نيروھاي  در مقابل وزارت كار مردم با   - 1330ساعت – ارديبھشت 11 –تھران 
 .را مردم گوشمالي دادند   و يك بسيحي شدند 

 
  تظاھرات در مقابل وزارت كار 

 مردم و كارگراني كه در مقابل وزارت كار در خيابان آزادي تھران تظاھرات – 1530 ساعت – ارديبھشت 11 –تھران 
 : كرده اند شعار ميدھند 
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 خامنه اي ستمگره - استبداد نابود بايد گردد –اد نابود بايد گردد  واليت استبد– مرگ بر روسيه –مرگ بر استبداد 
 ھر روز روز كارگره 

  
   راھپيمايي روز كارگر در تھران شروع

  
 آزادي شروع شده است و جمعيت بطرف  راھپيمايي در خيابان–  1430 حوالي ساعت – ارديبھشت 11 –تھران 

 .وزارت كار درحال حركت است 
مزدوران . ورودي خيابانھاي منتھي به خيابان آزادي مانند اوستا توسط ماموران امنيتي رژيم ، بسته شده است  

  .لباس شخصي در اغلب خيابانھا گشت ميزنند و بعضا عابران را در خيابان مورد بازرسي بدني قرار ميدھند 
  
   درگيري كارگران و مزدوران در خيابان نواب 

  
 نفر كارگر كه بطور دستجمعي در خيابان نواب بطرف خيابان 40 حدود 1330 در ساعت – ارديبھشت 11 –تھران 

. ھجوم وحشيانه مزدوران انتظامي با آنھا درگير شدند  يرفتند در پي آزادي جھت برگزاري تظاھرات روز كارگر م
مزدوران با ميله ھاي آھني و باتوم به كارگران محروم و بي دفاع حمله كردند و دو نفر از آنھا بشدت زخمي شده  

 . و به بيمارستان منتقل شدند 
 
   از گرسنگي ميميريم ذلت نميپذيريم 
  

از گرسنگي " كار رژيم با پالكارد   جمعي از كارگران لوله سازي اھواز نيز در مقابل اداره - ارديبھشت 11 –اھواز 
 .تجمع كرده اند" ميميريم ذلت نميپذيريم

 خودروي انتظامي مملو از ماموران 10نزديك به   ھمچنين در مقابل استانداري نيز در وحشت از قيام امروز كارگران
 . مستقرشده اند

  
   نفت و مرغ نخواستيم تخم مرغ رو صدا كن

  
با  ع شير رمك نيز  در مقابل استانداري اين شھر از صبح روز شنبه ، كارگران صناي– ارديبھشت 11 –شيراز 
تجمع كرده " خجالت خجالت! حكومت عدل علي " و "  رو نخواستيم تخم مرغ رو صدا كن  نفت و مرغ" پالكارد 

 .اند
 

   كارگر چيني البرز 8000 تجمع 
  

» كارگر اتحاد اتحاد« نفر از كارگران چيني البرز با پالكاردھاي 8000ر  در وزرشگاه اين شھ– ارديبھشت 11 –قزوين 
 . تجمع كرده و دست به تظاھرات زده اند »  راھم نگرفته ايم 88 و 87ما عيدي سالھاي « و  

 
   مدعي عدالت خجالت خجالت 

  
 قبل از ظھر شنبه كارگران بيكار شده ي مجتمع صنايع گوشت فارس در جلوي – ارديبھشت 11 –يراز ش

پول نفت سر سفره ھا نخواستيم ، حداقل نان خالي « استانداري تجمع كرده اند و پالكاردي كه روي آن نوشته 
مدعي « و » ز بيكاريت مبارك كارگر رو« آنھا شعار ميدھند . در دست دارند » را از سفره ھامان قطع نكنيد 

 » عدالت خجالت خجالت 
 

   روز كارگر در خيابان آزادي وحشت از قيام
  

 1145 ساعت – ارديبھشت 11 –تھران 
 پياده اي كه درست در مقابل وزارت كار وجود دارد وزارت كار و ھمچنين بر روي پل عابر در خيابان آزادي در مقابل 

  . ، نيروي انتظامي مستقر شده است و مردم ھم در حال تردد ھستند 
 

  تھران در صبح روز كارگر وضعيت امنيتي
  

ا گله ھاي خودرو و مزدوران خود در وحشت از تھاجم مردم ، جلوي ـ در ميدان بھارستان ، نيروي انتظامي ب
 . مجلس صف بسته است

  . ـ ميدان توپخانه ، مملو از نيروي انتظامي و مزدوران است 
  . ـ دور تادور ميدان ولي عصر نيروھاي لباس شخصي با ماشينھاي سواري سياھرنگ خود مستقر شده اند 

غربي آن ، پست بازرسي برقرار است و به كنترل شديد تك تك خودرو ھا ـ در ميدان آزادي از سمت ورودي 
  . مشغولند 

ـ در پارك دانشجو ، يك كانكس كه از دو روز قبل مستقر شده است ، محل فرماندھي نيروي انتظامي در اين 
  . منطقه است و سركردگان انتظامي در آن مستقر ھستند 
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  ي تھران است نيز پست بازرسي با كنترل كارت ملي برقرار استـ در انتھاي غربي خيابان مولوي كه ورود
در خيابان آزادي بھبودي ، مزدوران انتظامي و بسيجي و سپاھي ، به عابرين حمله ميكنند و با  11 در ساعت -

  . ضرب و شتم مردم و دستگيري آنھا سعي در ممانعت از شكل گيري ھر نوع تجمعي دارند 
  
   تظاھرات شبانه با شعار مرگ بر خامنه اي 

  
 مردم تھران ، با قيام شبانه خود به پيشواز قيامي بزرگي كه چند ساعت بيشتر تا – ارديبھشت 10 –تھران 

 تھران نو در شرق ، تا ميدان توپخانه در طنين بانك هللا اكبر و مرگ بر خامنه اي از. شروع آن نمانده رفتند 
  . شلوغترين منطقه مركزي تھران تا شھرك اكباتان در غرب ، آسمان تھران را به لرزه در آوده است

 
   درگيري وتظاھرات در ميدان فردوسي تھران 

 مزدوران گارد ويژه و   ، مردم گله ھاي  در ميدان فردوسي  روز جمعه1830 در ساعت – ارديبھشت 10 –تھران 
انتظامي را كه در وحشت از قيام بزرگ روز كارگر به خيابانھا ريخته اند را ھو ميكردند ، كه ھمين امر موجب شروع 

يشد ، با شعار مرگ بر خامنه اي دست يك درگيري دو طرفه ميشود و مردم كه ھر لحظه بر تعدادشان افزوده م
 نفر شعار ميدادند 700 جمعيتي حدود 1845به گزارش رسيده در ساعت . به تظاھرات در ميدان فردوسي ميزنند 

   .و با مزدوران مشغول درگيري بودند 
 

   بر فراز بامھا در آستانه روز كارگر تظاھرات شبانه
  در آخرين شب جمعه قبل از روز كارگر مردم تھران در مناطق شرق و غرب و جنوبي – ارديبھشت 9 –تھران 

 .را ھر چه بلند تر از شبھاي قبل ، سر دادند » هللا اكبر « و » مرگ بر خامنه اي « آن ، شعار ھاي 
اب و نازي آباد و جواديه و اطراف شھر ري و اطراف حرم آسمان را فراگرفته صداي مردم تھران از مناطق خوش و نو

  . و زمين را زيرپاي ولي فقيه به لرزه درآورده بود 
  ٢٠١٠  آوریل٢٩پنجشنبه 

  در دانشكده فني تبريز شعار نويسي
 و صندليھا بطور گسترده اقدام   به گزارش رسيده دانشجويان بر روي ديوارراھرو و كالسھا– ارديبھشت 8 –تبريز 

 . به شعار نويسي كرده اند 
« و » مرگ بر خامنه اي « ,  » مرگ بر ديكتاتور« , » مرگ بر اصل واليت فقيه « شعارھاي دانشجويان عبارتند از 

 » سوم راه حل  تنھا راه حل آزادي مردم 
  .نيز ارسال كرده اند  اين دانشجويان يك نسخه از شعارھاي فوق را به صندوق حراست دانشگاه 

   اقدامات امنيتي و قطع ارتباطات در آستانه خيزش بزرگ روز كارگر تشديد
 به گزارش رسيده ، از بعد از ظھر روز پنجشنبه در تھران تالش رژيم براي كنترل خشم و – ارديبھشت 9 –تھران 

 خيزش مردم كامال مشھود است ، منجمله 
 .  سرعت اينترنت خيلي كم و غير قابل استفاده شده است ، يك ساعت ھمه موبايل ھا قطع شد  ـ

ھا و كنترل كارت ملي منجمله در خيابانھاي ـ ھمچنين در مناطق مختلف تھران پستھاي بازرسي تك تك خودرو
  . مصدق و آزادي و دوراھي يوسف آباد جريان يافته است 

  . ـ در ميدان فردوسي مزدوران انتظامي با دوماشين مستقر شھد اند 
  

   در شب جمعه قبل از روز كارگراكبر مردم تھران  بانگ هللا
  

 از اكثر مناطق تھران ، بانگ هللا اكبر و خروش مرگ بر خامنه اي آسمان تھران 22 ساعت – ارديبھشت 9 –تھران 
به گزارش رسيده ، در اين ساعت مردم مناطق خوش ، توپخانه ، شھرك اكباتان ، يوسف آباد .  را فرا گرفته است 

  .  شبانه با كارگران را شروع كرده بودند و تھران نو قيام ھمبستگي

  اخبار درگيری كارگران و مزدوران در خيابان نواب 

خيابانھاي منتھي به /شروع راھپيمايي روز كارگر در تھران : به نوشته شبکه تویتر از دليران بی باک آمده است 
 خيابان آزادي بسته شده است 

 راھپيمايي در خيابان آزادي شروع شده است و جمعيت بطرف – 1430 حوالي ساعت – ارديبھشت 11 –تھران 
  . وزارت كار درحال حركت است 

مزدوران . ورودي خيابانھاي منتھي به خيابان آزادي مانند اوستا توسط ماموران امنيتي رژيم ، بسته شده است 
  .  در اغلب خيابانھا گشت ميزنند و بعضا عابران را در خيابان مورد بازرسي بدني قرار ميدھند لباس شخصي

 ***************  
  درگيري كارگران و مزدوران در خيابان نواب 

 نفر كارگر كه بطور دستجمعي در خيابان نواب بطرف خيابان 40 حدود 1330 در ساعت – ارديبھشت 11 –تھران 
. اري تظاھرات روز كارگر ميرفتند در پي ھجوم وحشيانه مزدوران انتظامي با آنھا درگير شدند آزادي جھت برگز

مزدوران با ميله ھاي آھني و باتوم به كارگران محروم و بي دفاع حمله كردند و دو نفر از آنھا بشدت زخمي شده 
  . و به بيمارستان منتقل شدند 
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 *************  
  رز  كارگر چيني الب8000تجمع 
» كارگر اتحاد اتحاد« نفر از كارگران چيني البرز با پالكاردھاي 8000 در وزرشگاه اين شھر – ارديبھشت 11 –قزوين 

  . تجمع كرده و دست به تظاھرات زده اند »  راھم نگرفته ايم 88 و 87ما عيدي سالھاي « و 
  

ر کارگر  ھزا25اخراج بيش از /در بسيج » مربی حجاب و عفاف« ھزار 50» آموزش
  فقط در طول سه ماھه اول امسال

به ايلنا گفته است » مسوول بسيج خواھران«.:  اردیبھشت نوشت 11 در تاریخ روشنگریبه نوشته سایت 
اين در حالی است . را آموزش داده است» مربی ترويج حجاب و عفاف« ھزار 50بسيج در طول دو سال گذشته 

  : اری توسط فعالين کارگری حاکی از آن است کهکه جمع آوری گزارشات تنھا ھمين خبرگز
 کارگر 25896 کارگر از کار اخراج و يا تعليق از کار شده اند، تعداد 25795، تعداد 1386در طول سه ماه اول سال « 

  » . است تجمع کارگری روی داده47 اعتصاب و 12 ماه حقوق دريافت نکرده اند و تعداد 38بيش از دو تا بعضا 
نه خراب کردن آنھا ديگر ھزينه توليد ماموران رژيم برای کنترل زنان نھايتا از جيب کارگران و از طريق خابه عبارت 

  . تامين ميشود
خبر ايلنا در مورد بسيج ماموران حجاب در زير . جمع بندی گزارشات ايلنا در مورد اخراج ھا را در لينک زير بخوانيد

  . آمده است
htm.mahe3MR_gozaresh_/gozaresh/com.workertoday.www://http   
 ھزار مربى 50 سال گذشته 2گويد بسيج موفق شده است در طول  مسئول بسيج خواھران كشور مي: ايلنا

ھا و  ھا ، ھمايش  دارند با برگزارى كارگاهبراى ترويج فرھنگ حجاب و عفاف تربيت كند كه اين مربيان وظيفه
  . ھا و دعوت از جوانان براى شركت در اين جلسات به اشاعه فرھنگ عفاف و حجاب بپردازند نشست

اى را براى فرھنگى سازى  ھاى ويژه از چند سال پيش برنامه: گو با خبرنگار ايلنا، گفت و مينو اصالنى در گفت
ايم كه از مھمترين آنھا تربيت مربى و كارشناس براى پاسخگويى به شبھات  هحجاب در كشور آغاز كرد و عفاف

  . نسل جوان در رابطه با حجاب است 
 ھزار مربى براى 50 سال گذشته 2 بسيج موفق شده است در طول  :مسئول بسيج خواھران كشور توضيح داد
  . ترويج فرھنگ حجاب و عفاف تربيت كند

ھا و  ھا ، ھمايش فه اين مربيان اشاعه فرھنگ عفاف و حجاب با برگزارى كارگاهترين وظي  مھم :او اظھار كرد
  . ھا و دعوت از جوانان براى شركت در اين جلسات است نشست

 بر اساس طرح بزرگ وزارت كشور در زمينه عفاف و حجاب، مسئولتى نيز بر عھده بسيج در  :اصالنى تصريح كرد
مينه اشاعه معروفات در حوزه حجاب و عفاف تالش كند و الگوھاى مناسب بسيج بايد در ز. نظر گرفته شده است

تواند الگوى مناسبى براى ارائه به جوانان  به نسل جوان ارائه دھد كه زندگى زنان صدر اسالم و زنان شھيده مي
  . باشد

 عفاف صورت اى كه درچند روز اخير نسبت به مسئله حجاب و با توجه ويژه: مسئول بسيج خواھران كشور گفت
تر شده است بنابراين ما نيز با جديت بيشترى مسائل  گرفته است ، مسئوليت بسيج نيز در اين زمينه جدي

ھاى خود را گسترش داده و در زمينه تربيت مربى تالش  كنيم و فعاليت مرتبط با حجاب و عفاف را دنبال مي
  . كنيم بيشترى مي

مربيان آموزش ديده بسيج اين اجازه داده شده است كه در خيابان اصالنى در پاسخ به اين سئوال كه آيا به 
 خير، به مربيان چنين اختيارى داده نشده و آنھا فقط  :دختران بد حجاب را امر به معروف و نھى از منكر كنند، گفت

ه حجاب و توانند در رابطه با مزاياى حجاب سخن گفته و به شبھات جوانان در زمين ھا مي ھا و نشست در كارگاه
  .عفاف پاسخ دھند

ديدار مادران عزادار با فاطمه گلگزی مادر منصور اسانلو به مناسبت روز جھانی 
 کارگر 

tk.maadaraan://http /  
زادار که تعدادی از مادران داغدار و ع:  آمده است 89 اردیبھشت 11به نوشته سایت رسمی مادران عزا در تاریخ 

فرزندان شان طی سی و يک سال گذشته ، توسط جمھوری اسالمي، به قتل رسيده اند يا در بند زندان ھای 
شھرھای مختلف ايران ، اسير و يا مفقود االثر شده اند ، برای احترام به ھمه کارگران دربند و خانواده ھايشان با 

ر مبارز و رئيس ھيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد مادر منصور اسانلو ديدار کردند ، منصور اسانلو کارگ
  . است او بيش از سه سال است که در شرايط بسياربد و غير انسانی و غير قانونی در زندان بسر می برد 
: " در اين ديدار مادر اسانلو در پاسخ به نگرانی از وضعيت سالمتی منصور ، توسط مادران اينگونه توضيح داد 

قبل از سال نو از .  پاک خورده است ، او زور و ظلم را نمی تونه تحمل کنه ، سرشار از زندگی است منصور شير
من تخم سبزی و گل خواسته بود و در باغچه بند زندان کاشته بود از ھمسرش پول خواسته بود تا ميوه و آجيل و 

نوروز رو با ھمبندان خود که از زندانيان شيرينی در حدی که فروشگاه زندان داره ، تھيه کنه و چھارشنبه سوری و 
سبزی ھا جوانه ھای شان بيرون زده بود ، منصور خريد ھايش در دستش بود که . عادی ھستند جشن بگيره 

  . صدای اش می زنند و به انفرادی می برندش 
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شه که نيست منصور اصلن نبايد در زندان باشه ، حتی اگر جرمی مرتکب شده باشه و محکوميت اش عادالنه با
پزشکی قانونی چندين بار بخاطر بيماری ھا ش عدم تحمل کيفررا برايش صادر کرده ولی اينھا پزشکی قانونی . 

پسرم ھمان طور که می دونيد از بيماری چشم و ديسک کمرو معده رنج می . خودشان را ھم انگار قبول ندارند 
. کشيده اند ولی با ھمه مھربانه ...  قتل اش را با کمک بره ، با وجودی که بعضی از زندانی ھا چندين بار نقشه

منصور . ھربار تلفن می زنه ، نمی دونيد با چه صدايی به من مژده می ده که جوانی ديگر رو از اعتياد نجات داده 
ه ھر جا باشه اونجا را آباد می کنه ، اونجا را سرزنده و شاد می کنه ، خيلی ناراحتم ک. يک ھمچين آدمی است 

بی انصاف ھا حداقل بيارندش زندان اوين که . حتی به مالقات اش ھم با اين وضعيت جسمی ام نمی تونم برم 
  . " خانواده اش برای مالقات زجر نکشند 

مادران با ذکر نمونه ھايی از بی عدالتی ھای موجود ، و عدم رسيدگی به وضعيت زندانی ھا و صدور احکام 
ای شھدای اخير برای رضايت و دريافت ديه و سرپوش گذاشتن بر جنايات صورت گرفته اعدام و فشار به خانواده ھ

از ھمه مادران ايران خواستند به رغم ھمه تھديد ھا و بازداشت ھا تا رسيدن به خواسته ھا ی قانونی ، به اين 
  حرکت مسالمت آميز ،ادادمه داده و سکوت نکنند

   تھران و اصفھان چند خبر از ) 89اردیبھشت 11(اول ماه مه 

   تھران درگيري شديد در ميدان توپخانه – ارديبھشت 11 –ک در تاریخ  در فيس بوبه گزارش دليران بی باک 
 نفر از مردم و كارگران در ميدان توپخانه تھران باشعار مرگ بر خامنه اي با مزدوران بسيجي و 500درحدود 

.  نفر از مردم با زخمھاي سطحي و شديد مجروح شدند 36درحدود . انتظامي در محل ، بشدت درگير شدند 
  . ھمچنين تعدادي از مزدوران بسيج و انتظامي نيز در اين درگيري توسط مردم بشدت گوشمالي داده شدند 

  تظاھرات و درگيري دراصفھان 
رگ بر خامنه  روز شنبه ، مردم و كارگران در ميدان انقالب با شعار م1230 در ساعت – ارديبھشت 11 –اصفھان 

  . اي و خامنه اي قاتله واليتش باطله دست به تظاھرات زده و با مزدوران سركوبگر درگير شدند 
 در مقابل درب ورودي دانشگاه اصفھان مردم و دانشجويان درحمايت از كارگران با شعار 1455ھمچنين در ساعت 

  . نيز به درگيري با مزدوران رژيم منجر شد اين تظاھرات . كارگر دانشجو اتحاد اتحاد دست به تظاھرات زدند 
  ھر لحظه بر جمعيت تظاھركننده افزوده ميشود 

دربين مردم .  ھر لحظه بر تعداد مردم در مقابل وزارت كار افزوده ميشود – 1850 ساعت – ارديبھشت 11 –تھران 
 دوربين و تلفن دستي انبوه مزدوران گارد ويژه و لباس شخصي ، حضور دارند و ھركس كه به ھر نحوي از

  . استفاده ميكند بشدت سركوب ميكنند 
  خودسوزي يك كارگر در مقابل دانشگاه 

 يك كارگر محروم كه صبح روز كارگر در مقابل وزارت كار حضور يافته بود، بعد از ظھر امروز – ارديبھشت 11 –تھران 
  .  به آتش كشيد در مقابل دانشگاه تھران به نشانه اعتراض به تماميت رژيم خود را

  .  متري مانع از تردد مردم به اطراف اين كارگر قرباني ميشدند 400مزدوران وحشت زده سركوبگر در شعاع 

نيروي . ھمين گزارش ميافزايد كه مزدوران بسيجي امروز مسلح ھستند و باتونھاي برقي نيز در دست دارند 
 شدگان را به يك پايگاه انتظامي در پشت سينماھاي انتظامي نيز با خودروھايي كه زندان سيار است دستگير

  .ميدان انقالب منتقل ميكنند

  اخبار کوتاه روز کارگر ،گوشمالی بسيجی در مقابل وزارت كار 

 گوشمالي بسيجي در –كارگر : آمده است  ارديبھشت 11 –به گزارش دليران بی باک در فيس بوک در تاریخ  
 مقابل وزارت كار 

 در مقابل وزارت كار مردم با نيروھاي بسيجي و سركوبگر رژيم درگير - 1330ساعت – ارديبھشت 11 –تھران 
  . شدند و يك بسيحي را مردم گوشمالي دادند 

  تظاھرات در مقابل وزارت كار 
و كارگراني كه در مقابل وزارت كار در خيابان آزادي تھران تظاھرات  مردم – 1530 ساعت – ارديبھشت 11 –تھران 

  كرده اند شعار ميدھند 

   خامنه اي ستمگره ھر روز روز كارگره- استبداد نابود بايد گردد – واليت استبداد نابود بايد گردد – مرگ بر روسيه –مرگ بر استبداد 

  در مقابل زندان درخواست مادر فرزاد کمانگر از مادران برای اعتصاب
  

بازداشت، زندان و يا اعدام  من با اين تن مريضم، با اين روح بيمار و زخم ديده ام از تمام مادرانی که فرزندانشان
حاضرم . نھاد ھای دولتی کفن بپوشيم و اعتصاب کنيم شده، تقاضا دارم ھمه باھم مقابل زندان، دادگاه و ديگر

خون ما از خون دانشجويانی که در خيابانھای تھران کشته شدند . شوم مقابل گلوله ھايشان بايستم و کشته
 می خواھم از تمام. دانم تا کی بايد با چشمان پر از اشکم انتظار فرزندم را بکشم نمی. رنگين تر نيست
؟ به اصول اسالم است آيا زندانی کردن و اعدام فرزندان اين سرزمين، رافت اسالمی و پايبندی: مسئوالن بپرسم
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بگيرم که دانشجويان با گلوله آن کشته  حاضرم برای اثبات بی گناھی پسر معلمم مقابل ھمان اسلحه ای قرار
  .فرزندانشان افتخار کنند، ھمانگونه که من به فرزندم افتخار می کنم می خواھم که مادران داغدار به. شدند

  مراسم روز کارگر با شعار مرگ بر دیکتاتور در مقابل وزارت کار

 به وقت تھران ھزاران نفر از کارگران و مردم تھران از چند جھت به سوی وزارت کار در 16:00روز شنبه از ساعت 
دادن  تعدادی از کارگران و مردم در خيابان جيحون اقدام به سر 17:30حوالی ساعت . حال حرکت ھستند

ھمزمام با آنھا ماشينھا اقدام به . شعارھای مرگ بر دیکاتور نمودند که با یورش و حشيانه گارد ویزه مواجه شدند
 . ھر لحظه بر تعداد جمعيت افزوده می شود.بوق زدن ممتد نمودند

 به صورت نيروھای سرکوبگر گارد ویژه، نيروی انتظامی ،سپاه پاسداران، لباس شخصيھا و بسيجی ھا منطقه را
نيروھای موتور سوار گارد ویژه . امام مردم بصورت دسته ھای چند صد نفره در آنجا حضور دارند.پاداگان در آورده اند

  . و لباس شخصيھا در حال گشت زدن و ایجاد رعب و وحشت ھستند
مراسم را دارند فضا اما کارگران و مردم به اقدامات سرکوبگرانه آنھا توجھی ندارند و قصد برگزاری گسترده این 

   .منطقه بسيار متشج می باشد

ظھر امروز تعدادی از کارگران در مقابل مجلس تجمع کرده بودند که با یورش و حشيانه گارد ویژه مواجه 
شدند و در گيری شدید بين آنھا و کارگران ایجاد شد که منجر به شعار دادن کارگان عليه دیکتاتوری 

  .حاکم شد

و مادر آقاي منصور اسانلو در گفتگوئي با مينو ھمتي در برنامه خانم فاطمه اسانل
رھائي زن از کانال يک ماھواره از وضعيت نامساعد اين فعال سنديکائي در زندان 

  رژيم اسالمي سخن ميگويد
  

در آستانه اول ماه می روز جھانی کارگر ھستم و ھمچنان رژیم جمھوری اسالمی فعالين جنبش : مينوھمتی 
را در بند و اسارت خود دارد، نمونه بارز آن آقای منصور اسانلو رائيس ھيئت مدیره سندیکای شرکت کارگری 

اتوبوس رانی تھران و حومه ھستند که علی رغم شدت بيماری، از امکانات پزشکی مناسب محرم شده است 
مادر منصور اسانلو، ضمن سالم در ھمين ارتباط از آخرین وضعيت آقای اسانلو که در آن قرار داراد صحبتی دارم با 

به شما لطف کنيد آخرین خبری را که از وضعيت فرزند خود آقای منصور اسانلو دارید برای بينندگان ما بازگو کنيد 
 سر می برد و آخرین دیدار شما با   در زندان به ضمن اینکه اشاره کنيد به اینکه آقای اسانلو چند مدت است که

  ده است ؟ فرازند خود چه زمانی بو
من  نزدیک بيست روز به عيد بود که  . سالم دارم خدمت ھمه شما عزیزان که زحمت می کشيد : فاطمه اسانلو

رفتم به دیدن پسرم نمی دانم چطور شد که مالقات حضوری به من دادند ولی من خودم تنھا بودم چون به اندازه 
تی  ھر ھفته یک باراست ولی من و خانم ایشان  نمی ای این زندان دور است که  ما نمی تونيم برویم ، مالقا

توانيم برویم در ھر صورت من رفتم دیدنش در آن زمان وضعيت روحی  خوبی داشت  ولی حال جسمی خوبی 
  .نداشت 

 پسرم بيشتراز یک سال و نيم  می شود که در زندان  گوھردشت رجایی شھر به سر می برد ،  من و ھمسر 
یم و ميکونيم ولی ھيچ جوابی به ما نمی دھند  و پسرم را تحت شکنجه روحی قرار می اسانلو ھر تالشی کرد

دھند ھر چند مدت به یک بند می فرستند در حال حاضر انتقال دادند به  بند پنج زندان گوھردشت و در ھر بند دو 
اتی ندادند حاال نمی دانم نفر ھستند که ھمان بيست روز مانده به عيد به من مالقاتی داداند و دیگر به ما مالق

 دارم با شما صحبت ميکنم    ما مالقاتی ندادند تا این زمانی که به زندانی ھای دیگر مالقات داداند یا ندادند ولی به
موفق به دیدن پسرم نشدیم چون زود بندایشان را عوض می کنند یک بار سلول  انفرادی می برند یک روز تحت 

چيزی به خاطرخواسته ھای انسانی ، این که مثال یک فرشگاھی باشد که دوتا فشار می زارند به خاطر چه 
  ليمو ترش وجود داشته باشد چون قلب و ریه فرزندم درد می کند

ما می دانيم منصور اسانلو از نارحتی قلب و کمر رنج می بردند لطف کنيد از وضعيت ایشان توضح : مينوھمتی 
 تحمل این وضعيت  انونی بيش از سه بار تاکيد کرده که ایشان قادر بهبدھيد و این را می دانيم که پزشک ق

  نيست و باید آزاد  شود و تحت مداوا قرار بگيرد به نظر شما وضعيت جسمانی ایشان چطور است؟
ما قبل از عيد خيلی تالش کردیم حتی در شمال ھم خانه آماده کرده بودیم که پسرم بياد ببریم : فاطمه اسانلو

.  تنھا باشد و قلب و ریه و کبد ایشان  تحت درمان قرار بگيرد تمام وضع داخلی فرزندم به ھم ریخته است که انجا
دیروز که برادرش و پسرش به مالقتی رفته بودند گفته بودن ساعت یازده می توانيد ایشان را ببينيد ولی تا 

تصورکنيد که دیروز من چه قدر مریض شدم ساعت یک انجا می مانند بعد می گویند که قرار مالقات ندارند شما 
که می خواستند بستری بشوم به خودم قدرت دادم که  زنده بمانم ، تلفن زدیم به زندان که ھيچ جوابی به ما 

ندادند ، ما خيلی ناراحت و نگران بودیم که چرا مالقاتی ندادند یا اجازه ندادن که با پسرم صحبت کنيم  تا ساعت 
شان بودیم تا اینکه اسانلو یک تماس کوتاھی با ما گرفت و گفت امرز که روز مالقتی بود با شيش نگران حال ای

پابند و داست بند می برند بيرن از زندان برای معاینه ریه ، قلب ، و چشم ھایش وقتی برگشته بود یک سرباز به 
اس گرفت گفتم مادر جان من پسرم خبر می دھد که امده بودن مالقاتی و  تماس گرفتيم نگران ھستيم بعد تم
  که از بين رفتم شما کجا ھستيد گفت که من را بردن با داست بند و پابند معاینه
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  در حال حاضر چند سال است ایشان دستگيرشده است؟: مينوھمتی 
  

سه سال است که دستگير شده و یک سال و نيم است که بعد از اینکه چشم ھایش را معالجه : فاطمه اسانلو
اید ھشت ما تحت نظر پزشک ھای بيرن زندان بود که دو ماه مانده بود که ایشان را از زندان اوین به کردیم ب

گوھردشت کرج انتقال دادند ، یک سال و نيم است که به ایشان مرخصی نداده اند من که مادرش ھستم 
ستيم ایشان یک ایشان را ببينم حتی برای پسرش که می خواست ازدواج بکند مراسم عقد بگيریم می خو

ساعت بياید در مراسم شرکت کند که قاضی ایشان اقای حداد گفت که من اجازه نمی دھم اگر تمام دنيا ھم 
اجاز بدھد و اگر ھم اجازه بدھم با قفل و زنجير مياد که من خيلی ناراحت شدم  و یک سال و نيم ھست که 

  پسرم اصال مرخصی بيرنی ندادند 
   کدام زندان و در کدام بند ھستند؟اشاره کنيد در:مينوھمتی 

بند معتاد ھا و قاتل ھا ی که اصال که  ھيچی ندراند، مسئولين به ما می گویند پسرشما ما را : فاطمه اسانلو
ازیت ميکند فرض کنيد پسر من می گوید گناه من چه چيزی است که من را از این بند به یک بند دیگر می برید 

حرف بزند ھيچی نباید بگوید ،می خواھم بدانم گوسفند زبان دارد یا ندارد تا سرش را بعد می گویند ایشان نباید 
. نبریدن حرف ميزند انسان ھم حرف می زند اگر حرف نزنيم که اتفاقی نمی افتد انسان  بياد حرف خود را بگوید

 دادیم پيش آقایانی حاال خواسته من این است که ایشان از زندان آزاد شود چون ما خيلی زحمت کشيدیم نامه
که جدید سر کار امداند رفتيم ھيچ گونه جوابی به ما ندادند  من دلم می خواست به عنون یک مادر بچه ام شب 
عيدی در کنارم  باشد یا بيرون از زندان معالجه شود ، ھيچ انسانی ھيچ قانونی در کشور ما نيست چون ایشان 

حاال یک سال از زندان ایشان  مانده حداقل این یک سال را ایشان بيرون یک سال و نيم باید بيرون از زندان باشد، 
  .از زندان تحت درمان باشد

اتحادیه ھای کارگری و به . شما اگر بخواھيد کوتاه  یک پيام بفرستيد به نھاد ھای بين المللی : مينوھمتی 
ن وضعيت فرزند خود است ، بشنوند تامام کسانی که در سراسر دنيا صدای شما را به عنوان یک مادری که نگرا

  چه صحبتی دارید ؟
  

من از سازمان ھای  کارگری از صنف کارگری و اتحادیه بين المللی کارگری خواھش می کنم یک : فاطمه اسانلو
کاری بکنند پسرم دارد از لحاظ جسمی وضعيت وخيمی پيدا کرده است  توان ماندن در زندان را ندارد دیروز نزد 

است ،من امروز خيلی تالش کردم تماس بگيرم ولی جواب ندادند خوشبختانه اسانلو تماس گرفت پزشک بوده 
گفت مادر اینجا خيلی شلوغ است از بند خود ما تمام تلفن ھا بسته بود از یک بند دیگر تماس می گيرم پرسيدم 

واب ھا را به قاضی بدھند به شما چه جوابی دادن که معاینه شدی گفت مادر به من ھيچ جوابی ندادند باید ج
انھا ھم که جواب نمی دھند این بار چھارم است که پزشکان خود زندان گفتند ایشان باید بيرون از زندان معالجه 
شود و درخواست من از کل کارگران دنيا و اتحادیه ھا و صنف ھای کارگری می خواھم که یک کاری انجام بدھند 

م آزاد شود عفو نمی خواھد چون فرزند م کاری نکرده بود که عفو شود نامه بفرستند درخواست کنند که پسر
  .باید حاال بيرون از زندان باشد  

خانم اسانلو مایلم تاکيد کنم در واقع تاالش می شود اخبار ھا منتشر ميابد به طور قطع صدای شما : مينوھمتی 
دی ھستند و طبيعی است که نگران شنيده می شود مایلم از وضعيت ھمسر ایشان که تحت فشارھای اقتصا

  وضعيت جسمانی ھمسر خود  اقای منصور اسانلو ھم باشند ، صحبت کنيد ؟
  

باید گفت یک زن کارگر من به چنين عرسی افتخار می کنم و در واقع پنج ساله اینھا گرفتار شده : فاطمه اسانلو
ل کنند اما مشکالت زیادی سر را ایشان اند ایشان دو شيفت کار ميکند که بچه ھا درست تربيت شوند و تحصي

ھستند خيلی سختی می کشند باید کرایه خانه پسر برزگ اسانلو را بدھد که بی کار است و کار نيست که کار 
بکند پسر کوچک که دانشگاه تحصيل می کند ،اما با تمام وجود دوست دارند که پدر در کنار انھا باشد زن اسانلو 

ارش باشد برای یک زن خيلی سخت است که سه سال بدون ھمسر زحمت می دست دارد که شوھرش درکن
کشد من وبچه ھا و عروسم  خيلی سختی ميکشيم، من از عروسم خيلی تشکر ميکنم که تحمل می کند 
ومشکالت را با سر بلندی تحمل ميکند چون ھمسرش بی گناه بود و بغيير از حق کارگر چيزی نمی خواست 

ادیه کارگران شرکت واحد را به نتيجه رساند گناھی نداشت مگر این کار زندانی دارد در کجای بغيير از این که اتح
حاال در زندانی ھستند که با چه بدبيختی ميوه به . دنيا این کار زندان دارد اگر بخواھيد به کارگران کمک کنيد 

مو ترش داشته باشد، ما که ھيچ دست انھا می رسد  دو ھفته است که ميوه به اسانلو ندادند ایشان باید لي
کاری نمی توانيم برای اسانلو انجام بدھيم نمی توانيم که پول بفرستيم پنجاه ھزار ھم که می فرستيم رفته 

ميوه گرفته می گویند اقای اسانلو بياید کار داریم ایشان  ميوه را انجا می گزارد شب عيد بوده گفته که دور ھم 
ناسم،  ایشان را تا ساعت پنج در یک سالون نگه می دارند که اسانلو اعتراض خوش باشند من پسرم را می ش

می کند می گوید مگر من چکار کردم ، ھم ميوه ھای شب عيد را از دست می دھد ھم من یک مقدار تخمه 
تقال سبزی داده بودم که بکارد وقتی کاشت بود از بند انتقال دادند که حاال یک ماه و بيست روز می شود که ان

ناراحتی من این است که چرا . دادند ، من خيلی ناراحت و نگران ھستم ھميشه  پسرم جلو چشمم ھست 
  .پسرم بی گناه زندان افتاده  چرا این مسئولين گوش به حرف ھيچ کسی نمی دھند

می من درخواستم این است که پسرم بيرون از زندان معالجه شود از اتحادیه ھا و سازمان ھای حقوق بشر 
خواھم درخواست کنند که این انسان ھای بی گناه آزاد شوند از جمله اسانلو ، از تمام سازمانھای که تالش 

  کردند و زحمت کشيدند تشکر می کنم و به یالش خود ادامه بدھند 
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 با سپاس فراون که به ما وقت دادید آرزو مندم آن روز برسد که تمام عزیزانی که در بند ھستند: مينوھمتی 
منجمله آقای اسانلو و دیگر فعالين جنبش کارگری رھا بشوند و برگردند به آغوش گرم خانواده می دانيم که وجود 

  تک تک این انسان ھای شرافتمند برای جامعه ما مفيد است 
  

د من خيلی ممنون ھستم از شما حرف ھای که می خواستم بگويم شما گفتيد به جای من ، دست شما در: فاطمه اسانلو
  نکند به فکر ما ھستيد 

 تشديد فضاى امنيتى از سوى نظام در ھراس فزاينده از تظاھرات روز جھانى كارگر 

در آستانه روز جھانى كارگر، جو شديد امنيتى و :  اردیبھشت نوشت 11در تاریخ آژانس ايران خبر سایت 
اطراف وزارت كشور و ساير نقاط , طمىاطالعاتى و حضور ده ھا مامور پليس و ماشين ھاى انتظامى در خيابان فا

ھمچنين حضور ون ھاى نيروى انتظامى به وفور در نزديكى پارك الله و ميدان ولى , كليدى شھر ديده ميشود 
عصر به بھانه طرح امنيت اجتماعى و حجاب اجبارى ترس فزاينده نظام از حضور گسترده مردم و كارگران در 

  . ميدھد تظاھرات روز جھانى كارگر را نشان

ھمزمان با روز کارگر اتفاق افتاد؛تھديد کارگران به اخراج و ايجاد فضای امنيتی در 
 سطح شھر 

 ارديبھشت ماه ١١اطالعات رسيده حاکی از آن است که ھمزمان با :  اردیبھشت نوشت 11 در تاریخ کلمهسایت 
  . ی امنيتی حاکم شده استروز جھانی کارگر در سطح شھر تھران به خصوص در مناطق مرکزی شھر، فضا

به گزارش خبرنگار کلمه، تجمع ماموران نظامی و انتظامی در ميدان انقالب تا نزديک ميدان آزادی بيشتر مشھود 
  . است و خودروھای ون در اطراف ميدان انقالب مستقر شده اند

) در خيابان آزادی (عی گزارش ھای رسيده حکايت از آن دارد که در اطراف وزارت کار و سازمان تامين اجتما
نيروھای امنيتی به طور پررنگ سازماندھی و مستقر شده اند و آن نقطه از شھر کامال شبيه منطقه نظامی 

  . شده است
  . ھمچنين از ميدان فاطمی نيز خبر رسيده که نيروھای امنيتی روبروی وزارت کشور نيز مستقر شده اند

ران خود را تھديد به اخراج کردند که در اين روز ھيچ اقدام يا اعتراضی را از سوی ديگر بسياری از کارفرمايان، کارگ
  .صورت ندھند

 تجمع در مقابل اداره کار :تبريز

  صدھا نفر از کارگران تبريزی با تجمع در مقابل اداره کار روز جھانی کارگر را گرامی داشتند 
صدھا نفر از کارگران و مردم در مقابل اداره : داداند  اردیبھشت اطالع 11از ایران در تاریخ بنابه گزارشات رسيده 

کار شھر تبريز تجمع کردندو ضمن گراميداشت روز جھانی روز کارگر عليه اخراجھای گسترده ،بيکاری و فقر 
  . اعتراض کردند

ينی ،نيمه راه  ارديبھشت ماه صدھا نفر از کارگران و مردم تبريز در مقابل اداره کار تبريز در خيابان خم11روز شنبه 
کارگران عليه اخراجھای گسترده،بيکاری و فقر . راه آھن برای گرامی داشت روز جھانی کارگر تجمع کردند 

  . اعتراض می کردند
 صبح آغاز شده است و تا لحظه ارسال گزارش صدھا نفر در آن شرکت دارندو 11:00اين تجمع از حوالی ساعت 

مراسم گراميداشت روز جھانی کارگر عليرغم حضور گسترده .ده می شودھر لحظه بر تعداد شرکت کنندگان افزو
  . نيروھای سرکوبگر ھمچنان ادامه دارد

بنابه . نيروھای سرکوبگر انتظامی ،سپاه پاسداران،بسيج و لباس شخصی در منطقه حضور گسترده ای دارند
ھمچنين تعداد زيادی از . ه اند خودروی نيروھای سرکوبگر در آنجا مستقر شد40گفته شاھدان عينی بيش از 

مامورين لباس شخصی وزارت .نيروھای موتور سوار که باتون بدست ھستند در منطقه در حال گشت زدن ھستند
  اطالعات و سپاه پاسدارن حضور گسترده ای دارند

  گر از سوی کارگران صادر شد؛قطعنامه پایانی روز جھانی کار
  1389 اردیبھشت ماه سال 11شنبه 

  کارگران برای پيگيری حقوق خود ھيچ ابزار مشخصی ندارند 
/ ھای جمعی فی مابين کارگران و کارفرمایان است جامعه کارگری ایران خواستار تقویت مذاکرات و امضای پيمان

يمت بسياری کاالھا و خدمات با تایيد دولت افزایش یافته ھا ھنوز اجرایی نشده، ق قانون ھدفمندکردن یارانه
  . است

امروز روز جھانی کارگر است؛ روزی که کارگران بر سر حقوق اجتماعی، سياسی و اقتصادی خود یکبار دیگر به 
از ھمين منظر کارگران ایرانی نيز امروز گرداگرد یکدیگر خواھان به رسميت شناخته شدن . رسند ميثاق می

  . اوليه خود شدندحقوق 
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  : به گزارش ایلنا متن کامل بيانيه کارگران به این شرح است
 اردیبھشت در ایران مصادف با اول ماه مه در جھان روز جھانی کارگر است این روز یادآور تالش کارگرانی است 11

 و حاميان دولتی داری که در جدال برای به دست آوردن حداقل معيشت و ساعت کار عادالنه رو در روی سرمایه
آنھا ایستادند و با نثار خون خود تاریخ را ورقی دیگر زدند تا حقانيت کارگران را به اثبات برسانند از آن تاریخ به بعد 

داری، تغييرات اساسی کرد و لزوم  شرایط کار برای کارگران تحت تاثير رشد صنعت و تغيير شکل جریان سرمایه
ھا  ای به خود گرفت امروز ده  شکل تازه ا برای مقابله با استثمار نوین نيروی کار،ھای آنھ فعاليت کارگران و تشکل
داری از حد وحدود مرزھای جغرافيایی کشور عبور کرده و جھانی  گذرد و جریان سرمایه سال از این واقعه می

ھای  ھا و مليت  زبانھا که فرھنگ داری جھانی با این داری در ھم تنيده شده و سرمایه منافع سرمایه. شده است
دانند به ھمين  کنند و خود را یک خانواده بزرگ می شان را فراموش نمی گاه منافع مشترک متفاوت دارند ولی ھيچ

کنند تا بتوانند منافع جھانی خود را تضمين کنند تا  جھت است که سازمان جھانی تجارت درست می
مروز ما شاھدیم که جریان حرکت سرمایه آزادی کامل دارد و ا. داران منابع خود را در مقابل ھم نبينند سرمایه

کنند و حتی اگر الزم باشد  برای تضمين و تامين سود آن مسيران را ضمانت کرده و اصل و فرع آن را بيمه می
  . کنند حقوق کارگران را در پای آن قربانی می

د حق اخراج را آزادانه در اختيار کارفرمایان قرار دھن به طور مثال قوانين حمایتی کار و تامين اجتماعی را تغيير می
دھند  داران می کنند و در مجموع ھمه نوع رانتی به سرمایه ھای مالياتی طوالنی مدت وضع می دھند معافيت می

  . تا آنھا تشریف فرما شوند
قوقشان قوانين ھا در جھت تضعيف ح  کارگران حق جا به جایی ندارند تحت شرایطی دولت ولی در شرایط برابر،

  . کنند و آنھا برای دفاع از حداقل حقوقشان باید مبارزه کنند وضع می
ھای  شود ھمچنين در جریان بحران مبارزاتی که بعضا باخشونت نيروھای نظامی و امنيتی کشورشان مواجه می

. داری را بدھند  سرمایهاقتصادی، کارگران اولين گروه آسيب پذیر ھستند که باید تاوان بلند پروازی و منفعت طلبی
. تواند شرایط متفاوتی داشته باشد با توجه به وضعيت اقتصادی و شرایط کشورھا مشکالت جامعه کارگری می

به کارگيری کودکان، تبعيض جنسيتی در خصوص حقوق برابر، عدم رعایت اصول ایمنی و بھداشت محيط کار، 
 تشکل ھای صنفی کارگران و مانع تراشی در جھت عدم رعایت ساعت کار، مقاومت در ایجاد و شکل گيری

گيری در این زمينه از سوی  ھای اجتماعی و سخت فعاليت تشکل ھای مذکور و از ھمه مھمتر کاھش حمایت
ھا کافی است  افتاد ھمين نابرابری ھا از مواردی است که معموال به طور گسترده در این کشورھا اتفاق می دولت

  . ھا بياورد ھای حقوق خود به خيابان ند و آنھا را برای تامين حداقلکه کارگران را معترض ک
اش بداریم این روز بر ھمه کارگران آزاده ایران  ھایش گرامی است که باید با ھمه این ویژگی روز جھانی کارگر روزی

ھاست حقوق  ھا ماه کنيم که اکنون کارگران بسياری از شرکت در عين حال فراموش نمی. و جھان مبارک باد
در کشور ما قراردادھای سفيد امضای . اند اما برای پيگيری حقوق خود ھيچ ابزار مشخصی ندارند دریافت نکرده

کنند آنھا را  ا مطالبه میشود و تا زمانی که حقوق خود ر بدون تاریخ با اخذ ضمانت از کارگران ھمچنان گرفته می
  . کنند که کارگران رامتھم به کم کاری و بی انضباطی و سایر اتھامات نيز می کنند و از آن بدتر این اخراج می

 حمایت قلبی و عملی خود را از انقالب شکوھمند اسالمی و رھبری عظيم الشان آن حضرت آیت هللا -1
نمایيم که در صورت ھرنوع تعرض به ارگان نظام مقدس  ار دیگر اعالم میابراز نموده و ب) مد ظله العالی(ای  خامنه

  . تا پای جھان ایستادگی خواھيم نمود
خواھيم ھر چه سریعتر نسبت به تدوین تصویب واجرای آیين نامه قانون بيمه کارگران   ما از دولت می-2

فقت وزیران مرتبط و دستور ھای نمایندگان و موا ھاست معطل مانده حسب درخواست ساختمانی که مدت
  . ریاست محترم جمھوری اقدام نمایند

 87ای کارگران ساختمانی از زمان تصویب قانون یعنی اسفند   ما خواھان اعالم و محاسبه سابقه بيمه-3
  . باشيم می

  ما خواھان رسيدگی کامل به حقوق کار کارگران صنفی نظير کارگران ساختمانی، کارگران خباز و حرف و-4
باشند،  ھای قانون کار و تامين اجتماعی می مشاغل آزاد که غالب آنھا فاقد ساعت مشخص کار و دیگر حمایت

  . ھستيم
ھای تامين نيروی انسانی که عمدتا طرف  خواھيم ھر چه سریعتر نسبت به برچيدن شرکت  ما از دولت می-5

  . اند اقدام کند کار به وجود آمدهکشی از نيروی  ھای دولتی ھستند و فقط برای بھره قرارداد شرکت
ھای جمعی فی مابين کارگران و کارفرمایان برای   جامعه کارگری ایران خواستار تقویت مذاکرات و امضای پيمان-6

  . باشد حل مشکالت پيش رو و پذیرش آن از سوی دولت به عنوان قوانين روابط کار می
تی است که باید با مشارکت کارگران کارفرمایان و حضور  سازمان تامين اجتماعی یک نھاد عمومی غير دول-7

  . حاکميتی دولت تشکيل شود
ھرگونه . باشيم ما خواھان ترکيب سه جانبه در ارگان این نھاد و ھمچنين استقالل کامل اداری و مالی آن می
  .  استاقدامی در خصوص دولتی کردن این نھاد و ارگان این سازمان از نظر ما غير متعارف و محکوم

نفر تحت پوشش این 1،400،000 تعھدات سازمان تامين اجتماعی از جمله پرداخت مستمری به بيش از -8
 ھزار ميليارد تومان بدھی 21ھای کارفرما، کارگر و دولت به دليل عدم پرداخت نزدیک به  سازمان از محل پرداخت

  . از سوی دولت امکان پذیر نيست
رود که تعھدات آن در آینده دچار اختالل شود  دی منابع رو برو شده و بيم آن میمتاسفانه این سازمان بامشکل ج

رود لذا ما خواستار پرداخت تدریجی بدھی دولت در یک برنامه  که خود یک معضل جدی اجتماعی به شمار می
  . باشيم زمان بندی شده کوتاه مدت می

بسياری کاالھا و خدمات با تایيد دولت افزایش یافته ھا ھنوز اجرایی نشده، قيمت   قانون ھدفمندکردن یارانه-9
یقينا اجرای این قانون به طور قابل توجھی به بار تورمی آن خواھد افزود لذا ما خواستار تزریق به موقع . است
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منابع کافی به حساب کارگران شاغل و صندوق تامين اجتماعی جھت تقویت قدرت خرید مستمری بگيران و 
ای اجتماعی غير قابل بازگشت از خود بر جای  اشتباه احتمالی یقينا ھزینه. باشيم ش میبيکاران تحت پوش
  . خواھد گذاشت

ھای بازنشستگی و ھمچنين اقشار مختلف جامعه به سازمان تامين اجتماعی که منابع مورد   الحاق صندوق- 10
خواھيم از  ا از دولت و مجلس میشود مورد اعتراض جامعه کارگری است و م نياز آن از سوی دولت پرداخت نمی

    .تحميل چنين تعھدی به سازمان تامين اجتماعی جدا خودداری کنند
120782=aspx?ID.newsText/ir.ilna://http  

ی رژیم جمھوری اسالم" طرح کاھش ساعات کار زنان ارمغان: اتحاد زنان آزادیخواه
 به زنان زحمتکش ایران در آستانه روز جھانی کارگر

امسال در آستانه روز جھانی کارگر ، زنان زحمتکش ایران از طرف رژیم حافظ منافع سيستم سرمایه داری یعنی 
در صورت به اجرا در آمدن این طرح، . روبرو ھستند" کاھش ساعات کار زنان"جمھوری اسالمی ، با دسيسه طرح 

این طرح در شرایطی مطرح .  ساعت کاھش می یابد36 ساعت به 44ان شاغل و متاھل از ساعات کار زن
ميشود که حقوق اکثر زنان زحمتکش ایران که در بسياری موارد تنھا سرپرست خانواده می باشند و مجبور 

وقات حتی به ھستند برای تھيه ابتدایی ترین مایحتاج زندگی خود و فرزندانشان چند شغل داشته باشند ، اکثر ا
 ھزار تومان 303اخيراً نيز شورای عالی کار ، ميزان حداقل دستمزد کارگران را .  ھزار تومان ھم نمی رسد200

جمھوری (حال اگر این مبلغ را با رقمی که خود رژیم در ارتباط با خط فقر اعالم کرده مقایسه کنيم . تعيين کرد
، آن گاه تصویر روشن تری از درجه فقر و )ه اعالم کرده است ھزار تومان در ما900اسالمی خط فقر را حدود 

 .فالکت خانواده ھای کارگری و زنان کارگر و زحمتکش به دست خواھد آمد

این طرح زن ستيزانه و ضد کارگری رژیم در شرایطی مطرح شده است که فقر و بيکاری در جامعه ایران بيداد می 
طرح کاھش .   ھزار نفر به خيل بيکاران افزوده ميشوند200االنه بيش از کند، تا آن جا که بر طبق آمار دولتی، س

از سوی دولت ضد کارگری " منافع خانواده"ساعات کار زنان ، یکی از آخرین طرح ھایی است که به بھانه مضحک 
 با دليلی که آن ھا برای این طرح خود ارائه داده اند این است که گویا!  جمھوری اسالمی عنوان شده است

کاھش ساعات کار زنان، آن ھا وقت بيشتری برای فرزندان خود خواھند داشت و گویا از این طریق کانون خانواده 
اما باید از این جانيان حامی سرمایه پرسيد، وقتی که مادری نمی تواند شکم فرزند . گرم نگاه داشته خواھد شد

و بی خانمانی جگر گوشه ھایش باشد، وقتی مادری خود را سير کند و باید شاھد رنج و گرسنگی و فرو دستی 
خوراک شب فرزندانش را در زباله دان ھای شما سرمایه داران زالو صفت جستجو می کند، چه وقتی را قرار 
است با فرزندانش صرف کند که موجب پرورش و رشد آن ھا شود؟ چگونه در شرایط فقری که شما پابوسان 

در جامعه بر زنان زحمتکش ایران تحميل کرده اید قرار است پيوند ھای خانوادگی سرمایه با وجود این ھمه ثروت 
را گرم نگه دارد؟ اگر به نتایجی " نھاد خانواده"ایجاد شوند؟ و یک زن زحمتکش به عنوان مادر چه گونه قرار است 

وجه کنيم می بينيم که که این طرح در عمل یعنی در زندگی واقعی، برای خانواده ھای کارگری به بار می آورد ت
رژیم با کاھش ساعات کار زنان، در واقعيت زنان زحمتکش بيشتری را از ھمان مقدار ناچيز درآمدی که امروز با 

ھزار رنج و زحمت بدست می آورند، محروم می سازد  و از این طریق خانواده ھای کارگری بيشتری را در معرض 
ن که به علت تورم و گرانی سرسام آور و پایين بودن سطح حقوق با توجه به ای. فقر و نابودی قرار ميدھد

کارگران، در یک خانوداه کارگری با حقوق یک نفر،  ھزینه ھای سنگين زندگی تامين نمی شوند و اغلب در این 
واضح است که . خانواده ھا زن و مرد با کار خویش معاش بخور و نميری را برای خود و فرزندانشان تھيه می کنند

با کاھش ساعات کار زنان، چنين خانواده ھائی از ھمان حد اقل در آمد بسيار ناچيزی که امروزه بدست می آورند 
با در نظر گرفتن این واقعيت ، واضح است که طرح اخير رژیم برای زنان زحمتکشی که . نيز محروم خواھند شد

در ھمين رابطه به راحتی می توان ستم . دسرپرستی خانواده خود را به عھده دارند، فاجعه آفرین خواھد بو
طرح کاھش ساعات کار زنان، یکی از . مضاعف بر زنان کارگر را نيز با آشکاری ھر چه بيشتری مشاھده نمود

شيوه ھای ضد کارگری رژیم جمھوری اسالمی برای مقابله با بحران سرمایه داری حاکم بر جامعه و 
 دانيم زنان اولين قربانيان سيستم سرمایه داری در مواقع بحران ھمان طور که می. ورشکستگی اقتصادی است

ھای این سيستم ھستند و جمھوری اسالمی نيز مثل ھر رژیم مدافع سيستم سرمایه داری، برای خدمت به 
این سيستم، زنان را قبل از مردان در طرح ھای اخراج از کار و بيکار سازی ھای خود قرار داده و ھمواره کوشيده 

شرایط ظالمانه اقتصادی که بر جامعه ایران حاکم .  که به بھانه ھای مختلف زنان را خانه نشين سازداست
در چنين . است، ميليون ھا زن کارگر و خانواده ھای کارگری را در چنگال فقر و تھيدستی اسير کرده است

بلور خشم آنان از پایمال شدن شرایطی ، شرکت عظيم زنان ایران در جریان خيزش ھای بزرگ ماه ھای اخير که ت
واقعيت این است که کل طبقه کارگر . ًابتدائی ترین حقوق انسانی اشان بود، امری کامال قابل درک می باشد

ایران تضادش با کليت سيستم سرمایه داری ایران آشتی ناپذیر است و ھيچ منافع مشترکی با ھيچ یک از جناح 
در این ميان مسلماً زنان کارگر به دليل ستم مضاعفی که بر آنان . باشدھای حکومتی ندارد و نميتواند داشته 

امروزه بيش از ھر وقت .  اعمال می شود دالیل بيشتری برای مبارزه با رژیم ضد کارگری جمھوری اسالمی دارند
دیگری ، ضرورت سرنگونی جمھوری اسالمی و نظام سرمايه داری حاکم که زندگی و حيات کارگران را به 

تنھا راه . ياھی و تباھی کشانده ،  با برجستگی ھرچه بيشتری در مقابل طبقه کارگر قرار داده  شده استس
انقالبی که در . نجات جامعه ، انقالبی با رھبری کارگران انقالبی جھت نابودی وضع ظالمانه موجود می باشد

اری و تھيدستی در جامعه بيداد می در شرایطی که بيک. درجه اول با سرنگونی جمھوری اسالمی آغاز ميگردد
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.  باعث فقر و فالکت خانواده ھای کارگری بيشتری خواھد شد" کاھش ساعات کار زنان"کند ، بدون شک طرح 
این وظيفه ھمه نيروھای مبارز و آگاه است تا با افشای اھداف واقعی پشت این طرح ضد کارگری و زن ستيز 

جمھوری . ر و به ویژه از زنان کارگر ایران ، آن را با شکست مواجه سازندجمھوری اسالمی، در دفاع از طبقه کارگ
  اتحاد زنان آزادیخواه 2010روز جھانی کارگر .اسالمی ، با ھر جناح و دسته ،نابود باید گردد

  com.Etehadezan@gmail    

ری در شھرھای مختلف کشور در فضای گزارشی از برگزاری تجمعات کارگ   
   امنيتی

بر اساس گزارشات برخی از سايت ھای خبری صدھا نفر از کارگران :  اردیبھشت نوشت 11 در تاریخ کلمهسایت 
فعالين حقوق بشر ”بنابه گزارشات رسيده به .تبريز با تجمع در مقابل اداره کار روز جھانی کارگر را گرامی داشتند

،صدھا نفر از کارگران و مردم در مقابل اداره کار شھر تبريز تجمع کردندو ضمن گراميداشت “رانو دمکراسی در اي
  . روز جھانی روز کارگر عليه اخراجھای گسترده ،بيکاری و فقر اعتراض کردند

،نيمه راه  ارديبھشت ماه صدھا نفر از کارگران و مردم تبريز در مقابل اداره کار تبريز در خيابان خمينی ١١روز شنبه 
کارگران عليه اخراجھای گسترده،بيکاری و فقر . راه آھن برای گرامی داشت روز جھانی کارگر تجمع کردند 

 صبح آغاز شده است و تا لحظه ارسال گزارش صدھا نفر ١١:٠٠اين تجمع از حوالی ساعت .اعتراض می کردند
مراسم گراميداشت روز جھانی کارگر .شوددر آن شرکت دارندو ھر لحظه بر تعداد شرکت کنندگان افزوده می 

  . انتظامی ھمچنان ادامه دارد-عليرغم حضور گسترده نيروھای نظامی 
بنابه گفته شاھدان عينی بيش . نيروھای انتظامی ،گارد ويژه و لباس شخصی در منطقه حضور گسترده ای دارند

د زيادی از نيروھای موتور سوار که باتون ھمچنين تعدا.  خودروی نيروھای نظامی در آنجا مستقر شده اند۴٠از 
  . بدست ھستند در منطقه در حال گشت زدن ھستند

  تجمع کارگران شيرازی مقابل استانداری فارس؛کارگر،روز بيکاری ات مبارک 
اول ( ارديبھشت١١ صبح امروز ١٠محمدرضا نسب عبداللھی خبرنگار از شيراز گزارش داده است که ساعت 

  . راز به مناسبت روز کارگر،تجمع اعتراضی برپا کردندکارگران در شي)می
اين تجمع که در دقايق اوليه نزديک به پنجاه کارگر در آن حضور داشتند در مقابل استانداری فارس در خيابان آزادی 

  . شيراز در حال برگزاری است
“ سرنوشت سياه”ن، آن ھا را به تجمع کنندگان با در دست داشتن پالکاردھايی تاکيد کرده بودند که اخراج کارگرا

کارگر،روز بيکاريت مبارک،تا حق خود را نگيريم از پا “:ھمچنين در پالکارد ديگری نوشته شده بود.دچار می کند
  . “نمی نشينيم

يکی از کارگران حاضر در اين تجمع گفت که حدود چند ماه است از مجتمع صنعتی گوشت فارس اخراج شده و 
  .  نگرفته استھفت ماه است که حقوق

اين کارگر که نام خود را اعالم نکرد،تاکيد کرد بيش از دو ماه است که مجتمع صنعتی گوشت فارس به دليل 
  .  کارگر اين واحد صنعتی از کار بيکار شده اند١٢٠٠خصوصی سازی تعطيل شده و نزديک به 

 دفتر مجتمع صنعتی گوشت تجمع  فروردين گذشته و پنجم ارديبھشت نيز مقابل٢٢کارگران اين واحد صنعتی 
  . کرده بودند

ھمچنين اول دی ماه سال گذشته و به ھنگام سفر محمود احمدی نژاد به شيراز،کارگران اين واحد صنعتی و 
کارگران صنايع مخابراتی راه دور ايران با حضور در مقابل ورزشگاه حافظيه،محل سخنرانی رئيس دولت دھم، 

  .  مشکالت اين واحدھای صنعتی شده بودندخواستار توجه ھيأت دولت به
کارکنان مجتمع گوشت فارس در ھمين روز در ورزشگاه حافظيه، به دليل وابسته بودن اين واحد صنعتی به وزارت 
  . جھاد کشاورزي،با در دست داشتن پالکاردھايی خواستار توجه وزير جھاد کشاورزی به وضعيت خود شده بودند

  “ اتحاد , کارگر اتحاد “ ھزاران نفر از کارگران معترض در قزوين شعارميدھند از سوی ديگر گزارش شده 
کارگران پالکاردھايی در دست داشتند که بر آن نوشته .تجمع کارگران قزوين در ورزشگاه يادگار امام برگزار شد 

  . ما کارگران کارخانه چينی البرز خواھان نقض انحالل کارخانه ھستيم:شده بود
  . را دريافت نکرده ايم٨٨ و ٨٧ما عيدی سالھای . ماه است که حقوق دريافت نکرده ايم٧ن چينی البرز ما کارگرا

 کارگر اتحاد اتحاد :شعار کارگران در قزوين

وضعيت معيشتی و فشار بر کارگران کشور در حدی است که :  اردیبھشت نوشت 11 در تاریخ روشنگریسایت 
وی چه نھاد يا جريانی و با چه ھدفی برپا شده باشد، به شرط حضور خود ھر اجتماعی صرفتظر از اين که از س

امروز در تھران نيروھای امنيتی و بسيجی با استقرار در مناطقی . کارگران رنگ و بوی اعتراض به خود می گيرد
لف برگزاری چون وزارت کشور و برقراری کنترل شديد امنيتی در برابر مراکزی که پيش از اين در فراخوان ھای مخت

تجمع در مقابل آنھا پيش بينی شده بود سعی کرده اند به ھر قيمت جلوی برگزاری مراسم اول ماه مه و فرياد 
صرفنظر از اين که ھمين لشکرکشی آشکار رژيم . شدن دردھا و مطالبات مزدوحقوق بگيران کشور را بگيرند

نبش اعتراضي، معلوم نيست که سرکوبگران نشان وحشت آن است و نشان بی پايه بودن ادعايش در پايان ج
چگونه می خواھند با موج اعتصاباتی که زمينه ھای آن اکنون به تدريج فراھم می شود مقابله کنند؟ خبر زير به 

   newsagency-ina.comنقل از 
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  : است
.  نفر ميرسد8000دود كارگران تعدادشان به ح. تجمع كارگران قزوين در ورزشگاه موسوم به يادگار امام ادامه دارد 

ما كارگران كارخانه چينى البرز خواھان نقض انحالل : پالكاردھايى كه كارگران در دست دارند بقرار زير است
 را 88 و 87ما عيدى سالھاى .  ماه است كه حقوق دريافت نكرده ايم7ما كارگران چينى البرز . كارخانه ھستيم
  .حمايت از كارگر حمايت از اسالم است . كارگر اتحاد اتحاد: ير استشعارھاى آنان بقرار ز. دريافت نكرده ايم

  برابر تھران 100آلودگی ھای عسلويه 

کارشناسان محيط زيست، آلودگی شديد آب و خاک و تخريب ساحل :   اردیبھشت نوشت 11 در تاریخ خبرآنالين
  . ننددر عسلويه را ھولناک و ادامه اين روند را نگران کننده ارزيابی می ک

کننده  توليد مواد و پسماندھای شيميايی و ھدايت اين مواد آلوده .  برابر تھران است100آلودگی ھوای عسلويه 
ھای تنفسی را افزايش  اند، خطر ابتالء به بيماري ھايی که رو به آسمان عسلويه قد برافراشته به سمت مشعل

  . داده است
کارشناسان محيط زيست . ماندھای شيمايی در اين منطقه نيستاما آلودگی ھوا تنھا ثمره توليد مواد و پس

  . آلودگی شديد آب و خاک و تخريب ساحل در عسلويه را ھولناک و ادامه اين روند را نگران کننده می دانند
دکتر محمد رضا فاطمي، مدير گروه بيولوژی واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد با اشاره به اين موضوع و ابراز 

ھای خاک، آب و  متأسفانه با وجود آلودگي:" انی از آلودگی بيش از اندازه اين منطقه به خبرآنالين می گويدنگر
شود تا آنجا که در حال حاضر آلودگی  ھا ھر روز بيشتر مي ھوای اين منطقه کاری برای آن صورت نگرفته و آلودگي

  ."  برابر تھران است100اين منطقه 
ھای اين منطقه که غالبا صنعتی بوده و از آلودگی زيادی برخوردار است، ھيچ نوع  وی فاضالباو با تاکيد بر اينکه ر

ھای ميکروبی ناشی از تخليه فاضالب به دريا نه تنھا برای آبزيان و  آلودگي:" گيرد، می افزود ای صورت نمي تصفيه
  ." زا باشد مطلوبی گذاشته و بيماريتواند روی ساکنان منطقه تاثيرات نا موجودات دريايی خطرناک است بلکه مي

 مھری مسئوالن نسبت به اين منطقه  مدير گروه بيولوژی واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد، با اشاره به بي
داند که گازھای آالينده آن بدون تصفيه خارج  ھايی مي آلوده، علت اصلی آلودگی اين منطقه را حضور پااليشگاه

  . شود مي
ھای تصفيه در منطقه نصب شود  اندازی اين منطقه با اين کاربری قرار بوده دستگاه ، در زمان راهبه گفته فاطمي

  . شود دليل تحريم اقتصادی اين کار انجام نشد و در حال حاضر آلودگی در منطقه منتشر مي که به 
شود،  وزانده مياين متخصص محيط زيست با اشاره به اينکه در حال حاضر گازھای تصفيه نشده در منطقه س

 يکی از -ھای تنفسی  اين موضوع باعث شدت آلودگی ھوا در منطقه و در نتيجه بيماري:" ادامه می دھد
  .  است-ھای شايع در ميان افراد اين منطقه  بيماري

خطر فراوانی که منطقه را تھديد می :" فاطمی از باران به عنوان تھديد مھم اين منطقه ياد می کند و می گويد
د، بارش باران است که با وضعيت ھوای منطقه شديدترين باران اسيدی را رقم خواھد زد که برای ساکنان کن

  ." عسلويه بسيار خطرناک است
اين شرايط آب و ھوايی باعث :" استاد دانشگاه آزاد، با اشاره به تبخير بسيار زياد آب در اين منطقه معتقد است

ی از نوعی خاک خاص، از اين لحاظ ھم آلوده باشد که بايد ھرچه سريع تر شده تا اين منطقه با وجود برخوردار
  ." برای آن فکری کرد

  تخريب ساحل 
محمد درويش، متخصص محيط زيست، نيز در گفت و گو با خبر آنالين، از تخريب ساحل عسلويه برای بھره 

 به سمت دريا در حال حاضر در ريزی برای افزايش ساحل خاک :" برداری از آن خبر می دھد و بيان می کند 
ھاست در مورد شدت آلودگی اين  با وجود اينکه مدت. عسلويه از سوی مسئوالن اين منطقه در حال انجام است

زيست نسبت  اند، اخطار داده شده اما مسئوالن محيط ھايی که مردم به آن دچار شده منطقه و خطرات و بيماري
  ." اند به اين موضوع سکوت کرده

 که در اين منطقه  سازي طور پيشروی ساحل به سمت دريا و ساحل من ابراز نگرانی از اين موضوع و ھميناو ض
کند مسئوالن  کسی به اين خطر که بيخ گوشمان است، توجه نمي:" در حال پيگيری است، ادامه می دھد

اه دريايی ايران در معرض ترين زيستگ دنبال احيای دريا به نفع ساحل ھستند که اين اتفاق باعث شده مھم به
  ." خطر جدی قرار گيرد

  خاک ھم آلوده است 
دھنده افزايش ميزان   در مورد آلودگی ھوا در شھر صنعتی عسلويه نيز نشان88آمارھای ارائه شده در سال 
دکتر محمدرضا فاطمی به اين موضوع، . عدد رسيده است98 در اين منطقه به  آلودگی است و تعداد فلزھا 

آيد که بدون  کند که يکی از موارد آلودگی اساسی به شمار مي ھای صنعتی اين منطقه را اضافه مي بفاضال
  . شود مالحظه به سمت دريا سرازير مي

زيست نسبت به   برابر است در حالی که محيط100آلودگی اين منطقه در مقايسه با تھران :" او ادامه می دھد
  ." اين موضوع سکوت کرده است

  نسانی تھديد ا
محمد درويش، در گفت و گو با خبرآنالين . ھوای عسلويه به قدری آلوده است که تنفس را مشکل کرده است

ھای گوگردی در اين منطقه به حدی است که برای پوشاندن صورت مسأله، روزانه  ميزان آالينده:" می گويد
  ." شود مقداری گاز شيرين به ھمراه گازھای حاوی گوگرد در مشعل سوزانده مي
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ھای  ، ھمواره از کانون بزرگترين شھرک)درخودماندگی(ھای خطرناکی چون اوتيسم  ظھور بيماري:" او می افزايد
ھای عدم توجه به  ھا و عقوبت صنعتی جھان آغاز شده و بسياری بر اين باورند که اوتيسم يکی از ناھنجاري

ب در اين حوزه عبرت گيريم و به دست خود ما بايد از خطاھای غر. ھنجارھای محيط زيستی در جھان است
ھايش  ھای ناشی از کارآفريني ھای نگھداری و سالمتش بيشتر از منفعت نسلی را پرورش ندھيم که ھزينه

  ."باشد

   دستگيری تعدادی از عابرين و شرکت کنندگان مراسم روز جھانی کارگر
در جريان مراسم گراميداشت روز جانی  : ده است  اردیبھشت آم11 در  از ایران آمده استبنابه گزارشات رسيده 

  . کارگر تعدادی از عابرين و شرکت کنندگان دستگير وبه نقطه نامعلومی منتقل شدند
 ارديبھشت ماه تعداد از عابرين و شرکت کنندگان در مراسم روز جھانی کارگر در نقاط مختلف تھران 11روز شنبه 

حوالی . دستگيريھا توسط نيروی سرکوبگر انتظامی صورت گرفت . ددستگير و به نقطه نامعلومی منتقل شدن
 دو تن از بانوان عابر در خيابان آزادی مورد يورش وحشيانه نيروھای سرکوبگر قرار گرفتن که 17:30ساعت 

  . دستگير و به نقطه نامعلومی منتقل شدند
اين . ساله می باشند37ه و خانم فرزانه  سال40خانم ميترا :اسامی دو بانوی دستگير شده به قرار زير می باشد

 بانو در حالی که در خيابان آزادی عبور می کردند دستگير و توسط يک خودروی نيروی انتظامی به محل 2
  . نامعلومی انتقال يافتند

  . ھنوز از اسامی و آمار دقيق دستگير شدگان امروز رقمی در دست نيست
رش به عابرين و شرکت کنندگان بی گناه در خيابان و دستگيری فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران يو

خودسرانه آنھا را در روز جھانی کارگر را که برای ايجاد رعب و وحشت در بين مردم است را محکوم می کند و از 
کميسر عالی حقوق بشر ملل متحد و سازمانھای حقوق بشری خواستار اقدامات عملی برای آزادی فوری و بی 

  .شرط بازداشت شدگان امروز استقيد و 

 تجمع کارگران شيرازی مقابل استانداری فارس؛کارگر،روز بيکاری ات مبارک 

کارگران در شيراز به )اول می( ارديبھشت١١ صبح امروز ١٠ساعت :  اردیبھشت نوشت 11 در تاریخ کلمهسایت 
  . مناسبت روز کارگر،تجمع اعتراضی برپا کردند

، اين تجمع که در دقايق اوليه نزديک به پنجاه کارگر در آن حضور داشتند در مقابل به گزارش خبرنگار کلمه
  . استانداری فارس در خيابان آزادی شيراز در حال برگزاری است

“ سرنوشت سياه”تجمع کنندگان با در دست داشتن پالکاردھايی تاکيد کرده بودند که اخراج کارگران، آن ھا را به 
کارگر،روز بيکاريت مبارک،تا حق خود را نگيريم از پا “:در پالکارد ديگری نوشته شده بودھمچنين .دچار می کند
  . “نمی نشينيم

يکی از کارگران حاضر در اين تجمع گفت که حدود چند ماه است از مجتمع صنعتی گوشت فارس اخراج شده و 
  . ھفت ماه است که حقوق نگرفته است

،تاکيد کرد بيش از دو ماه است که مجتمع صنعتی گوشت فارس به دليل اين کارگر که نام خود را اعالم نکرد
  .  کارگر اين واحد صنعتی از کار بيکار شده اند١٢٠٠خصوصی سازی تعطيل شده و نزديک به 

 فروردين گذشته و پنجم ارديبھشت نيز مقابل دفتر مجتمع صنعتی گوشت تجمع ٢٢کارگران اين واحد صنعتی 
  . کرده بودند
اول دی ماه سال گذشته و به ھنگام سفر محمود احمدی نژاد به شيراز،کارگران اين واحد صنعتی و ھمچنين 

کارگران صنايع مخابراتی راه دور ايران با حضور در مقابل ورزشگاه حافظيه،محل سخنرانی رئيس دولت دھم، 
  . خواستار توجه ھيأت دولت به مشکالت اين واحدھای صنعتی شده بودند

تمع گوشت فارس در ھمين روز در ورزشگاه حافظيه، به دليل وابسته بودن اين واحد صنعتی به وزارت کارکنان مج
  .جھاد کشاورزي،با در دست داشتن پالکاردھايی خواستار توجه وزير جھاد کشاورزی به وضعيت خود شده بودند

 دبير کل سازمان معلمان ایران طی یورش ماموران امنيتی به منزلش دستگير شد
 

 اردی بھشت ماه، 8ایران مورخ چھارشنبه  در آستانه ی روز معلم، علی رضا ھاشمی، دبير کل سازمان معلمان
منزل شخصی آقای  ماموران امنيتی بعدازظھر روز گذشته با ورود به:  ھرانا.توسط نيروھای امنيتی دستگير شد

را دستگير و به مکان  یھاشمی ضمن تفتيش منزل و ضبط کامپيوتر و برخی وسایل شخصی ایشان، و
  .پيش تر عليرضا ھاشمی از احضار تلفنی خود به دادگاه نيز خبر داده بود.نامعلومی منتقل کردند

نيز بازداشت و روانه  1385علی رضا ھاشمی، دبير کل سازمان معلمان ایران، چندی قبل و در اسفند ماه سال 
شد و سرانجام حکم تحمل سه سال حبس   نگھداری می روز در انفرادی19وی به مدت . ی زندان اوین شده بود

 خرداد نيز حوالی پارک الله توسط نيروھای لباس 22ھم چنين پس از انتخابات .تعزیزی برای ایشان صادر شد
شایان ذکر است که تاکنون ھيچ تماسی از طرف ایشان با . روز در انفرادی بود14دستگير و حدود  شخصی

 .است خانواده برقرار نشده
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معلمان و محمد   اردی بھشت ماه نيز، علی اکبر باغانی دبيرکل کانون صنفی8گفتنی است صبح چھارشنبه 
ایشان . به منزلشان بازداشت شدند بھشتی لنگرودی سخنگوی این کانون با مراجعه ی ماموران وزارت اطالعات

  .شوند  زندان اوین نگھداری می209در حال حاضر در بند 
نه حقوق داريم نه شغل،زن و :ر مراسم روز كارگر در خانه كارگراعتراض کارگران د

   ..بچه ھای ما نان ميخواھند
 مراسم روز كارگر كه در ، تھران در :  آمده است 89 اردیبھشت 11 در تاریخ خبرنگارآژانس ايران خبربه گزارش 

يك . نفر شركت كننده داشت3500حدود . تمام شد11ساعت , خانه كارگر در ورزشگاه خيرالعمل برگزار شده بود 
  . ماده اى ھم قرائت شد10قطعنامه 

جلوگيرى از نقض حقوق كارگران , مقابله با بيكارى كارگران ايرانى, در قطعنامه بر ضرورت حمايت بر حقوق كارگران
  . و بر اجراى بيمه تامين اجتماعى كارگران تاكيد شد 
  .  كردند در بين قرائت قطعنامه كارگران شروع به اعتراض

  : يكى ازكارگران به جان آمده به ناگاه پشت تريبون پريد وبى مقدمه گفت 
ما كارگران ساختمانى يكسال است نه حقوقى داريم و نه شغلى داريم و , ما بدبخت ھستيم , ما مشكل داريم 

  . سيدگى كندزن و بچه ھاى ما نان ميخواھند ما از وزير كار و رئيس خانه كارگر ميخواھيم به وضع ما ر
  .  نفر از نيروھاى انتظامى مستقر شده بودند كه مانع از گسترش ھرگونه اعتراضى شوند 50در بيرون محل حدود 

  : روى برخى پالكاردھا نوشته بود , كارگران يك سرى پالكاردھا در سالن دردست داشتند 
  ما دو سال است حقوق نگرفتيم 

  م سال كار كرديم و ھنوز بالتكليف ھستي20
الزم به ذكر است كه وزير كار ھم قرار بود در اين تجمع شركت كند ، گويا بخاطر جو متشنج و اعتراضى ، جرأت 

  . شركت در مراسم را پيدا نكرد
  معلمبيانيه ی جمعی از معلمان کردستان به مناسبت بزرگداشت ھفته ی 

  اردیبھشت ماه در 12روز  :  آمده است 1389 اردیبھشت ماه سال 11به گزارش پارس دیلی نيوز در تاریخ شنبه 
از فردای تشکيل حکومت اسالمی، . روز شمارجمھوری اسالمی به عنوان روز معلم در نظر گرفته شده است
شيوه ای نمایشی وتبليغاتی به برگزاری ادارات آموزش و پرورش با تشکيل ستادھای بزرگداشت مقام معلم به 

این درحالی است که معلمان در این مراسم . مراسم رسمی به نام معلمان و با محوریت مقامات می پردازند
مقامات و روسا در روز و ھفته ی معلم زبان به مدح و ستایش . نقشی منفعالنه و سياھی لشکر ایفاء می کنند

اما ما معلمان زحمتکش و خادم، . گروھی نيزدراین باره دادسخن می دھندمعلمان می گشایند و رسانه ھای 
نگران این مسئله ھستيم که این گونه کارناوال ھای نمایشی وتبليغاتی و برخوردھای احساسی و شعاری به 

نام معلمان آن ھم فقط چند روز درسال، باعث انحراف افکار عمومی شده و جامعه را از درک واقعيت ھای 
معلمان می خواھند که دکان این کارزار تبليغاتی .اک آموزشی ومشکالت عدیده ی کاری ما فرھنگيان بازدارددردن

یکبار و برای ھميشه تخته شود و شرایطی در جامعه ی ما ایجاد گردد که معلمان بی واسطه و با صدایی رسا 
 پذیری واقعيت ھای دردناک ومشکالت مطالبات به حق و انسانی خود رافریاد بزنند و به دور از ھر گونه فعل

ما معلمان، حل مشکالت عظيم آموزش و پرورش . صنفی و معيشتی خود را با مردم فھيم و آگاه در ميان بگذارند
را از طریق سازوکارھای محدود اداری و تصميم گيری در اتاق ھای در بسته و از باال و توسط مقامات و صدور 

چرا که باورداریم این روش ھا باعث تداوم و تراکم مشکالت . اغيرممکن می دانيمدستورالعمل برای پایينی ھا ر
برای غلبه برمشکالت وکاستی ھای موجود درنظام آموزشی باید از تمام مغزھا و تجربه ھا و امکانات . می شوند

ب و رعایت حرمت ما معلمان خواستار رواج ادبيات جدید مبتنی برصراحت، صداقت، آشکار گویی، اد. استفاده کرد
تملق گویی، ریا کاری و مبھم گویی و رنگ آميزی واقعيت ھا را روش ھای ناپسند می . و کرامت انسانی ھستم
ما معلمان خواستار اعالم ضوابط روشن برای انتخاب مدیران درسطوح مختلف آموزشی . دانيم و محکوم می کنيم

. ای قبيله گرایی و خودی وغيرخودی لحاظ شودو اداری ھستيم و خواستاریم اصل شایسته ساالری به ج
ھمچنين می خواھيم روسای ادارات فقط در محدوده ی وظایف قانونی خود که تدارکات و پشتيبانی و ارائه 

خدمات الزم به مدرسه و کالس است عمل کنند و ازھر گونه فعاليت پليس مابانه وامنيتی کردن مراکز آموزشی 
مامعلمان اقدامات . ادل افکار و رشد اندیشه و بيان آزاد جامعه ی فرھنگی نشوندجدا پرھيز نموده و مانع تب

خشونت آميز در فضای جامعه را محکوم نموده و اعتقاد داریم که حل مسائل فرھنگی نياز به راھکارھای 
، ممانعت حرکات ضد فرھنگی وغيرانسانی وعوام فریبانه از قبيل برخورد فيزیکی با فعاالن صنفی. فرھنگی دارد

ازفعاليت کانون ھای صنفی، تبعيد، اخراج و زندانی نمودن فعاالن صنفی به ھيچ عنوان توجيه قانونی نداشته و 
راه برون رفت از بحران ھای عدیده ی اجتماعی، انسداد سياسی، استبداد و خود . شدیدا محکوم می کنيم
.  تمامی زندانيان عقيدتی سياسی ھستيمما معلمان خواستارآزادی بی قيد و شرط. کامگی نبوده و نيست

ھرکجادانش، فرھنگ و آزادی رادوست بدارند در آن جا انسان و کرامت انسانی را نيز قدر می دارند و محترم می 
 . شمارند

  جمعی از معلمان کردستان 
   گله ای مزدوران در اطراف وزارت كار اخبار روز کارگر ،حضور

 تمام كوچه 1630 سـاعت – ارديبھشت 11 –تھران : به نوشته  سرویس تویتر توسط دليران بی باک آمده است 
 . ھاي اطراف و پل عابر پياده ي مقابل وزارت كار پر از ماشينھاي مزدوران انتظامي و لباس شخصي است 

  . اي نيروھاي سركوبگر مستقر شده اند دور تا دور ميدان انقالب خودروھ
  . مزدوران لباس شخصي كساني راكه دوربين داشتند را مورد حمله قرار دادند و مانع از فيلمبرداري آنھا شدند
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 شروع كنند چراكه در خيابان ھنوز ترددات معمول جريان دارد و موتورھاي مزدوران از 17مردم منتظرند كه ساعت 
  . سھا مانور ميدھند و سروصدا ايجاد ميكنند بين ماشينھا و اتوبو

مزدوران با ضرب و شتم مانع از تجمع مردم ميشوند و يك مرد و يك جوان بشدت مضروب شده و به بيمارستان 
  . شھريار منتقل شدند 

  تظاھرات در خيابان انفالب 
گران محروم ، در خيابان  نفره از مردم تھران و كار4000 يك جمعيت – 1530 ساعت – ارديبھشت 11 –تھران 

» دانشجو ، كارگر اتحاد اتحاد «انقالب از سمت خيابان فردوسي به سمت مصدق در حال راھپيمايي با شعار 
  . ميباشند 

  تظاھرات در ميدان بھارستان 
 در ميدان بھارستان در مقابل مجلس آخوندھا مردم با شعار مرگ بر – 1545 ساعت – ارديبھشت 11 –تھران 
  . اي و مرگ بر ديكتاتور درحال تظاھرات ھستند خامنه 

مزدوران رژيم كليه مسيرھاي منتھي به ميدان را بسته اند و بين مردمي كه در وسط ميدان ھستند و مردمي كه 
  . از خيابانھاي مختلف ميخواستند به آنھا بپيوندند با موانع ترافيك مانع ايجاد كرده اند 

  ديكتاتور حيا كن دانشگاه رو رھا كن:دانشجويان آزاديخواه دانشگاه تھران 
به دنبال حضور بي سر و صداي احمدي نژاد در ھراس از : اردیبھشت نوشت 11در تاریخ آژانس ایران خبر سایت 

ركت گسترده درتظاھرات روز كارگر درحمايت و اعتراض دانشجويان و درحالي كه دانشجويان خود را براي ش
 نفر از دانشجويان دانشگاه تھران در 300 حدود 1530 تا ساعت 1330از ساعت ,ھمبستگي كارگران آماده ميكنند 

بنا ,اعتراض به حضور احمدي نژاد در اين دانشگاه در برابر درب دانشكده پزشكي اين دانشگاه تجمع كرده بودند
دانشجويان كه اين بار نيز با رشادت و غيرت بي مانند خود نشان دادند ,  خبرنگار آژانس ايران خبربرخبر دريافتي از

كه از حريم دانشگاه در مقابل حضور احمدي نژاد نگاھباني خواھند كرد با فرياد ھاي خود خشم و نفرتشان از 
 : دانشجويان شعار ميدادند, رئيس دولت كودتا را بيان نمودند 

ديكتاتور حيا كن دانشگاه رو رھا / مرگ بر ديكتاتور/ محمود خائن آواره كردي/ رگر اتحاد اتحاددانشجو كا
  . خوني كه در رگ ماست ھديه به ملت ماست / دانشجو ميميرد ذلت نمي پذيرد/كن

ه  در مقابل وزارت كار فريادھاي خود را با فرياد كارگران رنجديده گر4ھمچنين دانشجويان اعالم كردند ساعت
  . خواھند زد 

  خبر قبلی در ھمين مورد در لينک زیر 
htm.64051/com.parsdailynews://http   

استقرار ايست بازرسی در مناطق يوسف آباد، پل گيشا، نياوران و ميدان :روزکارگر
 ونک 

در آستانه ی تظاھرات روز /بار ديگر در ترس در جان دولت کودتايی: نوشت  اردیبھشت 11در تاریخ توئيتر 
  استقرار ايست بازرسی در مناطق يوسف آباد، پل گيشا، نياوران و ميدان ونک:کارگر

   فيلترينک کلمات معلم،آموزگار، دبير در پيامک
فى معلمان در روزھاى به دنبال بازداشت مسئوالن مجامع صن:  اردیبھشت نوشت 11 در تاریخ جرسسایت 

اخير،پيامک ھاى داراى مضامين مربوط به معلم و دبيرو آموزگار ھم به صف محدوديت ھا شبکه پيامک کشور 
در استانه روزمعلم،نگرانى مقامات امنيتى و مخابراتى کشور از استفاده از پيامک به عنوان يک رسانه .پيوست

  . جب شد سانسور ھدفمند پيامک ھا در دستور کار قرار گيردبراى دعوت به تجمع و بيان نارضايتى معلمان مو
 اردبيھشت ماه سيستم مخابرات کشور با استفاده از نرم افزارھاى 11بنابر گزارش خبرنگار جرس از روز شنبه 

وارداتى ھرگونه پيامک مربوط به روزمعلم،با مضامين ھاى سياسى يا حتى بدون مضمون سياسى راسانسور 
  . ر گسترده پيامک حتى شامل تبريک روز معلم نيز مى شودسانسو.مى کنند

  اين در حالى است که در رسانه ھاى رسمى نيز در قياس با سال ھاى گذشته کمتر نامى از روز معلم 
گفتنى است بازداشت مسئوالن انجمن صنفى معلمان و سازمان معلمان بازتاب گسترده ای در .برده مى شود

   .ميان اين قشر داشته است

 اعتراض کارگران اتوبوس رانی تھران در اعتراض به تعليق یکی از ھمکاران خود 
  

شرکت واحد در اعتراض به ادامه تعليق یکی از ھمکارانشان اقدام ) بی آر تی(از صبح امروز اتوبوس ھای تندرو 
واحد اتوبوسرانی  سال سابقه کار در شرکت ١٨به روشن کردن چراغ ھای اتوبوس خود کردند عبدهللا حسينی با 

او در طی این مدت بدون حقوق و مزایا در شرایط .  ماه پيش به حالت تعليق درآمده است٧.۵تھران و حومه، از 
حسينی در طی این مدت عليه حکم :  فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران. سخت مالی بسر می برد

او ھنگامی که صبح امروز در . بازگشت بکار او داد ماه تالش اداره کار رای به ٧.۵تعليق شکایت کرد و پس از 
 اتوبوس رانی تھران حاضر شد، از ادامه ی کارش عليرغم داشتن حکم بازگشت به کار، ١محل کارش در سامانه 

اداره کار ھمچنين در رای مزبور شرکت . توسط سعيد نيسانی سرپرست این سامانه ممانعات به عمل آمد
  .  ماه اخير او نموده است٧.۵ف به پرداخت تمامی حقوق و مزایای اتوبوس رانی تھران را موظ
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آقای حسينی از اعضاء و فعالين سندیکائی شرکت واحد تھران می باشد و یکی از دالیل اخراج او از کار به این 

 کار خود پيش از این خانم فرحناز شيری از اولين بانوان راننده در شرکت اتوبوس رانی تھران، از. دليل بوده است
  .تعليق شده است و عليرغم پيگيریھای مستمر تاکنون از بازگشت به کار او خوداری می کنند

 تبعيض، تحقير و اخراج زنان کارگر 
 

  مژگان مدرس علوم 
  
مطابق با آمارھای رسمی، زنان کارگر اصلی ترین قربانيان بيکاری و اخراج به شمار می آیند، این در حالی است  

ز آنان به دالیل گوناگون از قبيل دستمزد پایين، خشونت، نبود شرایط مناسب در محيط کار و که بسياری ا
زنان کارگر از . ھمچنين مشکالت دیگر، به اجبار کار خود را رھا کرده و مشمول ھيچ قانون حمایتی نمی شوند

مانی، فرصت شغلی و ارتقاء بدیھی ترین حقوق اوليه خود از جمله دستمزد برابر در مقابل کار برابر، بيمه در
شغلی برابر، استفاده از مرخصی زایمان و تضمين بازگشت به کار، بھبود شرایط کار زنان مطابق با قانون کار 

     .محروم ھستند...و
  

  طبقه کارگران زن از جامعه " طرد"عامل  تبعيض جنسي 
  
ھای صنفی زنان از سوی اتحادیه سراسری  ستهدر مراسم تجليل از زنان کارگر نمونه بيانيه ای در حمایت از خوا 

حقوق جوانان و به ويژه زنان جوان در بھره گيري از : " در بخشی از این بيانيه آمده است.زنان کارگر صادر شد
بازداري . گردد توانايي و امكانات وسيع شان جھت پيشبرد جامعه جھاني، با كنار گذاشتن شان پيوسته نقض مي

آنان از جامعه تلقي مي گردد چرا كه حق خود " طرد " ي آبرومندانه با اعمال تبعيض جنسي ،زنان از داشتن شغل
 ".را در مشاركت و كمك به ساختمان جامعه از دست مي دھند

   
احقاق حقوق زنان در بعد : "در پایان این بيانيه به مواردی درجھت بھبود وضعيت کارگران زن اشاره شده است

شكل ھا، آزادي بيان، امنيت خانوادگي واجتماعي ، مبارزه با فقر ، داشتن پايگاه اجتماعي شامل آزادي ت
اجتماعي، عدم بيكاري و داشتن مشاركت واقعي اجتماعي، احقاق حقوق زنان در بعد صنفي شامل اخراج بي 

ران زن و رويه زنان كارگر ، عدم عقد قراردادھای پيماني و موقت و سفيد امضا، عدم تبعيض دستمزد بين كارگ
مرد، امنيت شغلي، استخدام مقطعي زنان سرپرست خانوار، عدم استثمار كارگران زن مجرد، اجرای دقيق و 

 سال سن براي 55 سال سابقه و 10كامل قانون كار در خصوص زنان، اجرای مجدد قانون بازنشستگي با 
  ...."زنان

   
  وجود تفکر جنسيتی در خصوص مسائل زنان کارگر

   
وق کارگری بر این باورند که یکی دیگر از وضعيتھای اسفبار شرایط کار زنان، تفکر جنسيتی در این فعاالن حق
در واقع زنان اولين نيروی کاری ھستند که اخراج می شوند و آخرین نيرویی ھستند که به شکل . زمينه است

ن کارگر سبب گردیده زنان به از سوی دیگر زندگی زیر خط فقر زنا. رسمی استخدام یا به ترفيع شغلی می رسند
  .صورت قراردادی و موقت وارد بازار کاری شوند که ھيچگونه حمایت قانونی شامل آنھا نمی شود

   
عليرضا محجوب دبير کل اتحادیه کارگری با تاکيد بر این موضوع که نيمی از جمعيت جامعه را زنان تشکيل می 

کارگران زن از نظر شرایط و ضوابط کار ھنوز نتوانستند : "، گفتدھند و زنان موتور توليد خدمت در عصر جدید است
  ." تساوی و شرایط الزم را علی رغم تاکيد قانون اساسی و قانون کار بدست آورند

   
بایستی در این عرصه، شناختی جدید و : "محجوب با اشاره به وجود تبعيض در کار زنان و مردان خاطر نشان کرد 

ی جدیدی از حقوق کار زن به عمل بياید تا عدم تساوی ھا و نا برابری ھا عمال از ميان عرضه و بررسی و ارزیاب
  ."برود

   
این نماینده مجلس با بيان این موضوع که امروز زنان كارگر در محيط ھاي كار از وجود تبعيض ھاي مخفي رنج 

ي يا پايين بودن دستمزدھا برخالف گذشته كه تبعيض ھاي آشكاري چون محدوديت ھاي شغل: "برند، افزود مي
كارگران را تھديد مي كرد، امروز مشاھده مي كنيم در كارخانه ھا و كارگاھھا امنيت شغلی زنان كارگر به دليل 

  ".ازدواج يا بارداري تھديد مي شود
   

  زنان کارگر بدون ھيچ حمایت قانونی
   

شرایط نابسامان اقتصادی و بی مھری مسئولين یکی از فعاالن حقوق کارگری با تاکيد بر استثمار زنان کارگر در 
در حالی که به دليل دستمزد اندک زنان، اکثرتوليدات صنعتی متکی به نيروی کار کارگران : "کشور به جرس گفت

زندگی سخت و دردناک زنان . کار یکسان دستمزدی بيشتر دریافت می کنند زن است، مردان کارگر در شرایط 
یط دشوار اقتصادی مجبور ھستند در خارج از بازار رسمی بدون کوچکترین پوشش کارگری که به دالیل شرا
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زنان کارگر خانگی که در خانه ھای مردم . قانونی زندگی خود و خانواده ھایشان را تامين کنند حکایت دیگری دارد
 ھستند در زمره کار می کنند، زنان دستفروش و زنان کارگری که در مزارع در شرایط بسيار سخت مشغول به کار

کارگران بازار غير رسمی محسوب می گردند که در ھيچ مجموعه ای به حساب نمی آیند و و به دليل عدم تعيين 
و در این شرایط بی قانونی . جایگاه آنان در عرصه کار و توليد تحت پوشش ھيچ حمایت قانونی قرار نمی گيرند

ا زندگی خانواده خود را تامين کنند بلکه چرخھای اقتصاد ھرگونه تحقير و مشقت را تحمل می کنند تا نه تنھ
 کار دراقتصاد غير رسمی روی می آورند و علی رغم ساعات کار  زنان کارگر که به اجبار به. کشور را بچرخانند

طوالنی و طاقت فرسا تحت پوشش ھيچ قانون حمایتی قرار نمی گيرند این در حالی است که در بازتوليد اقتصاد 
  ."ده نقش اصلی را ایفا می کنندخانوا

   
گفتنی است شرایط نامناسب کار و محيط غيربھداشتی و غيرایمنی از جمله معضالت کاری زنان کارگر است و 

 قانون کار، انجام کارھای خطرناک، سخت و زیان آور و نيز حمل بار بيشتر از 75در ماده  این در حالی است که 
  . از وسایل مکانيکی برای کارگران زن ممنوع گردیده استحد مجاز با دست و بدون استفاده

   
  شغلی زنان " امنيت"لزوم تضمين  
   

در حالی که کاھش ساعت کاري زنان در محيط ھاي کارگري و ھمچنين ممنوعيت به کارگيري آن ھا در شيفت 
نه شوراي ھاي شب در شوراي فرھنگي اجتماعي زنان به تصويب رسيد اکرم حسيني مجرد رئيس دبيرخا

فرھنگي اجتماعي زنان با اشاره به اين که طرح کاھش ساعت کاري زنان مختص زنان شاغل در محيط ھاي 
در حال حاضر زنان در محيط ھاي کارگري يکسان با مردان از نظر ساعت و شرايط : " کارگري است، می گوید

ئوليت آن ھا در محيط منزل بايد از کاري فعاليت مي کنند، در حالي که با توجه به وضعيت جسمي زنان و مس
  ."امتيازات ويژه اي در محيط کار برخوردار باشند

   
از سوی دیگر محسني ثاني عضو کميسيون اجتماعي با تاکيد بر اینکه این طرح باید مورد بررسی کارشناسی 

زنان باشد به ضرر  ه نفعدر مجموع اين طرح و طرح ھايي از اين دست بيشتر از آن که ب: " قرار گيرد تاکيد می کند
از آن ھا سلب مي کند و کارفرمايان انگيزه اي براي  آن ھاست چرا که فرصت اشتغال را در شرايط برابر با مردان

  ".داشت به کارگيري آن ھا نخواھند
   

ن و پور، کارشناس ارشد مطالعات زنان با اشاره به نابرابري شغلي بين زنا السادات ناجي در واکنشی دیگر مريم
ھايي، تعداد زنان در مناصب و مشاغل  با اجراي چنين طرح: " مردان و عدم ارتقاي شغلي براي زنان بيان داشت

به جاي کاھش حضور زنان، بھتر است دولت با ابزارھاي تشويقي و ارائه اعتبارات  پس .رسد مھم به حداقل مي
اندازي مھدھاي کودک در   اين راه به راهھا براي جذب نيروھاي متخصص زن کمک کند و در ويژه به سازمان
  ."ھا، بيش از کاھش ساعات کاري، امنيت شغلي زنان را تضمين خواھد کرد مجاورت سازمان

   
  افزایش اخراج و بيکاری کارگران زن 

   
 از دیگر مشکالتی که زنان کارگر با آن روبرو ھستند اخراج و بيکاری آنان است که از زمان روی کار آمدن احمدی

برای نمونه در کارخانه نور برکات شھرک شکوھيه قم که حدود چھل نفر کارگر . نژاد این رویه رو به افزایش است
  .کسب و کار عنوان شده است ھا، عدم رونق علت این اخراج. اند اند، اخراج شده که اکثرا زن بوده دارد، ده کارگر

   
بيكاري نه تنھا كارگران زن را  " :نان سراسري كشور می گویدنژاد،عضو ھيات مديره اتحاديه ز در این زمينه محبوب
ھاي موقت و نامطمئن، موجبات از ھم  دھد بلكه با كاھش سطح دستمزدھا و ايجاد شغل زير فشار قرار مي

  ."آورد پاشيدگي نظم اقتصادي را فراھم مي
   

شان، با  عتصابات صنفي، در دفاع از حقزنان كارگر ايران در اعتراضات و ا " :نژاد، در ادامه تاکيد دارد محبوب
رغم اين مشكالت در برابر ھر  شوند، و علي ھايي از قبيل عدم استخدام و يا اخراج از كارشان روبرو مي مجازات

  ."كنند ايستند و مبارزه مي گونه تضييع حقوقشان، محكم و استوار مي
 یک استاد دیگر ممنوع التدریس شد

 
 ساله دانشگاه که در تاریخ ھشتم فروردین ماه سال جاری و در جریان مراسم ۵١ هللا باستانی، استاد رحمت

تشييع ھمسر منتظری در قم دستگير و روانه سلول انفرادی شده بود، اخيراً با حکم شفاھی یکی از مسئولين 
 قرآنی، که نيوز،این استاد الھيات و علوم به گزارش پارلمان. دانشگاه سيستان و بلوچستان از تدریس منع شد

 ميليون تومانی آزاد ۵٠ روز انفرادی، با قيد وثيقه ٩ سال تدریس را در سوابق خود دارد، پس از طی ٢١سابقه 
  .شده بود

  
  افشای مجدد فساد اقتصادی و سياسی معاون اول احمدی نژاد توسط نادران
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م تھران در مجلس شورای به گزارش فارس، نماينده مرد:  اردیبھشت نوشت 11در تاریخ خبرآنالين سایت 
اسالمی در جمع دانشجويان دانشگاه شاھد با بيان اينکه اگر مسئوالن کشور به مفاسد اقتصادی مبتال شوند 

کنند و اقدام به تعميم دادن  در اين شرايط افراد مفسد ھمه را متھم مي: شود، گفت ناامنی در کشور ايجاد مي
  . رود يمفسدان به شمار ممفاسد به ديگر افراد دارند که اين شگرد 
  : بخش دوم اظھارات وی را در ادامه بخوانيد

  
 اگر چند نفر از مسئوالن سياسی پاسخگو باشند آنگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی ممکن است و در اين خصوص  

  . به نتيجه قطعی خواھيم رسيد
سازی در   اقتصادی در خصوص ساختمانھای مفاسد اين نماينده مردم در خانه ملت با اشاره به يکی از پرونده 

  . نگين غرب اشاره کرد
يکی از مسئوالن دستگاه قضا در آن زمان به يکی از متھمان پرونده اعالم کرد که شما چرا نگران ھستيد، پرونده  

ارم گذ شود و آنگاه بنده پرونده را در ميز خودم مي شما تمامی مراحل را طی کرده و بعد به بنده تحويل داده مي
شود که افراد جرأت پيدا کرده و ھر اقدامی را انجام دھند و البته ھمين فرد بعدھا پايش  که اين سخنان باعث مي
  . شود در دانشگاه آزاد پيدا مي

  . تعداد افراد متھم در خصوص مفاسد اقتصادی زياد نيست و نبايستی ھمه را متھم کرد 
دی معوقات بانکی افزايش پيدا کرده است و با توجه به اين مسئله از زمان تشکيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصا 

ھا نرفتند اما در اين مسئله نيز فشار به طبقات  درشت گويم که به دنبال دانه مشکل در کجاست البته بنده نمي
 ميليارد  ھزار48 ھزار ميليارد تومان به 38ھای اين سازمان معوقات بانکی از  پايين جامعه آمده و پس از پيگيري

  . تومان افزايش پيدا کرد
گويند که  کند که بنده ليستی در جيبم از مفسدان اقتصادی دارم و دوستان شفيق مي آنگاه آن آقا اعالم مي 

  گويد که اين اسامی را اعالم نکنيد؟  چه کسی مي. اسامی را اعالم نکن
ھمچنين در پليس .  داشته باشند، نداريمھايی که نسبت به تردد مالی آگاھی در دستگاه مالياتی کشور پليس 

  . کشور متخصص در خصوص مسائل مالياتی که اشراف به شبکه مالياتی نيز داشته باشند، وجود ندارد
در چنين صورتی ريشه فساد و افراد دخيل در . ھا برخورد شود  در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی بايستی با علت 

  . شوند مفاسد اقتصادی افشا مي
گيرند و اگر نھاد انتظامی قضات به وظيفه خود به درستی عمل نکند و قضات  قضات به صورت فردی تصميم مي 

  . افتد نسبت به تصميمات خود پاسخگو نباشند يعنی اتفاق امروز مي
  . امروز در مجلس طرحی داريم که بر طبق آن نھاد انتظامی قضات به صورت کارآمدتر عمل خواھد کرد 
کردند زيرا اين فرد زندانی  برد، روزانه زندانبان وی را عوض مي فسدان غير دولتی که در زندان به سر مييکی از م 

خريد و حتی در بازجويی به بازجويش که از افراد وزارت اطالعات بود گفت که بنده  تا شب زندانبان خود را مي
  . دانم و شما  بنده ميآنقدر خرج خواھم کرد که اين پرونده به سالمت تمام شود و آنگاه

توانند با مفسدان  آنگاه به نظر شما اين افراد مي. بعضی از اعضای قوه قضائيه امين اموال وی شده بودند 
رسد و در اين لحظه پرونده  در واقع سطح برخورد از شھرام جزايری به سطح سياسی مي. اقتصادی برخورد کنند
  . متوقف خواھد شد

  . ادی در کشور مفاسد سياسی استتر از مفاسد اقتص عمده 
گيری کنند تصميم بر اساس  گزاری بر اساس منافع ملی تصميم مفاسد سياسی يعنی آنانی که بايد در سياست 

  . دھند و به ھمين دليل در ادامه مسئله را رھا خواھند کرد منافع خود را در سرلوحه اقدامشان قرار مي
به منتخبين مردم قبل از ورود به مجلس شورای اسالمی چقدر پول داده و اگر روزی معلوم شود که دانشگاه آزاد  

ھايی به مجلس راه  اين دانشگاه در آرايش سياسی کشور چقدر نقش دارد و چه نمايندگانی با چنين پشتوانه
د و اين شو البته ھمين پول در دستگاه قضا ھم ھزينه مي.توان به اين افراد کمتر از گل گفت کنند مگر مي پيدا مي

يافته  شود يعنی فساد از سطح فردی فراتر رفته و به صورت سازمان باعث انتشار فساد سياسی در کشور مي
گاه  به ھمين دليل ھيچ. شود کند و در انتھا با اتصال به مرکز قدرت به فساد سياسی تبديل مي گسترش پيدا مي

  . شوند مفسدان نگران نمي
ای کشور ميلياردھا پول را خارج کنند؟ اين  ل اسناد و با انواع حيله از شبکه بيمهکنند با جع چرا افرادی جرأت مي 

  . افراد پشتشان به يک آدم سياسی گرم است
  . ھای قدرت و ثروت است ھای مقابله با مفاسد اقتصادی را يافتن و بريدن اتصاالت شبکه يکی از راه 
شوند و يا  کی شده و وارد ستاد مبارزه با قاچاق کاال ميافرادی از ديوان محاسبات کشور و دادستانی تھران ي 

  . گيرند و اين افراد مدعی خواھند شد مبارزه با مفاسد اقتصادی را به دست مي
بعضی از دوستان در دولت در زمان مطرح شدن بحث آقای رحيمی مصاحبه کرده و گفتند که پرونده وی در  

توانست وی را محکوم  البته اگر دستگاه قضا مي. ر کار نيستدستگاه قضا رسيدگی نشده و محکوميتی نيز د
کند، ما چه کاره بوديم که در مجلس اين بحث را دنبال کنيم زيرا در صورت محکوميت، راديو و تلويزيون بحث آقای 

  . کردند رحيمی را مطرح مي
چند سال نيز از تحويل وظيفه ما ھمين است که در ابتدا اطالعات موجود را به دستگاه قضايی بدھيم که  

اطالعات موجود به دستگاه قضايی گذشت و اقدامی صورت نگرفت و حتی به مسئول باالتر از آقای رحيمی نيز 
مدارک را داديم و ھيچ اقدامی صورت نگرفت و حتی در جلسه ھيئت دولت نيز اعالم شد که ھر فردی با آقای 

  ين صورت ما بايد چه کنيم؟ کنيم آنگاه در ا رحيمی طرف شود با وی برخورد مي
 مھرماه سال گذشته آقای رحيمی عليه بنده به اتھام افتراء و تشويش اذھان عمومی شکايت کرد و بنده 25در  
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نيز در خصوص اين شکايت که آقای رحيمی آورده بود ھيچ گاه از عنوان دکتر استفاده نکردم و اعالم کردم که اگر 
کند و البته آقای رحيمی گفتند که بنده  و اگر ندارد چرا خود را دکتر معرفی ميوی مدرک دکترا دارد ارائه کرده 

  . توان گفت گاه خود را دکتر معرفی نکردم اما مگر دروغ از اين بزرگتر ھم مي ھيچ
از يکی از مقامات عالی قوه قضائيه پرسيدم که با اشراف شما به دستگاه قضايی آيا اتھامی متوجه آقای رحيمی  

  .  که وی پاسخ داد البته که ھستنيست،
رغم آنکه نداشته باشد استفاده کند صالحيت مديريت ندارد و اگر فردی دروغ ھم  اگر کسی از عنوان دکتر علي 

  . شود بگويد ديگر صالحيت مديريت نخواھد داشت که اين دو مسئله شامل آقای رحيمی مي
م کرد که مدرکی يافته است که بر طبق آن بنده در رسانی دولت در يکی از جلسات خود اعال شورای اطالع 

البته بحث جانباز بودن من اظھر من الشمس است و ھمه . ام و جانباز نيستم تصادف به صورت فعلی درآمده
ھای حاضر در آن جلسه نيز اعالم کرد که اين مدرک را نگه داريد تا به  شھر از آن باخبر ھستند اما يکی از مقام

کنم که ھر کس ھر مدرکی عليه بنده داشت به من دھد تا آن را افشا  شا کنيم و بنده اعالم ميوقتش آن را اف
  . کنم

من به بازپرس پرونده گفتم که اسناد مربوط به آقای رحيمی و اعالم دکتر بودن وی موجود است و اين نامه ديوان  
  . کند محاسبات سخن بنده را تأييد مي

جمھور اتفاقی بيفتد با اجازه  جمھوری را داراست که اگر برای رئيس  اولی رئيسآيا چنين فردی صالحيت معاون 
  . جمھور خواھد شد رھبری رئيس

خواست رئيس ديوان محاسبات شود بنده در يکی از جلسات با نمايندگان مجلس  آن زمانی که آقای رحيمی مي 
ردند در مخالفت با وی به ايراد سخن زمانی که آقای باھنر و عبدالھی در موافقت با آقای رحيمی صحبت ک

  . پرداختم
در زمان مديريت اقای ھاشمی رفسنجانی آقای رحيمی استاندار کردستان بود و در سفر آقای ھاشمی به اين  

را نوشت و اگر با اين » درود بر ھاشمی«استان برای خوشامدگويی تراکتورھای استان را جمع و با آنھا جمله 
  . رسيد شد کار به اينجا نمي خورد مياعمال در آن زمان بر

ھای مختلف بحث مبارزه با مفاسد  اين نماينده مردم در خانه ملت با بيان اينکه مقام معظم رھبری در مناسبت
شوند زيرا نگران به  ايشان ھمچنين خواستار زندگی ساده مسئوالن مي: کنند، تصريح کرد اقتصادی را مطرح مي

  . تندوجود آمدن چنين مسائلی ھس
  

داد و  شد دانشگاه آزاد اقدامات کنونی را انجام نمي اگر بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت جدی دنبال مي 
ھای  البته بحث مربوط به ھادوی بحث امروز نيست و وی به خاطر کمک به علم زمين. آمد بحث ھادوی پيش نمي

  تند مابقی زمين را نيز از وی بگيرندخود را به دانشگاه آزاد اھدا کرد اما آنھا تصميم داش

 اصفھان  درگيري شديد در ھمايونشھر

 تظاھرات روز كارگر مردم و كارگران محروم اين شھر در خيابان 16 در ساعت – ارديبھشت 11 –ھمايونشھر 
.  نفر بشدت مجروح شدند 16موسوم به خميني درگيري شديدي بين مزدوران سركوبگر و مردم درگرفت و 

  یادداشت از خواننده ای در فيسبوک . ن اين درگيري به بيمارستان خورشيد اصفھان منتقل شدند مجروحي

 احضار محمود صالحی و محمد عبدی پور از طرف نيروھای حفاظت اطالعات

، محمود صالحی و محمد عبدی پور به جرم شرکت در 11/2/89بر اساس گزارش رسيده امروز شنبه مورخ 
 صبح از طرف نيروھای حفاظت اطالعات بنا به دستور دادستان سقز 11گر، ساعت مراسم روز جھانی کار

  . بعد از ظھر در محل آگاھی در بازداشت به سر بردند3دستگير شده و تا ساعت 

اما با عدم . الزم به ذکر است که از نامبردگان خواسته بودند تعھد دھند که در مراسم روز کارگر شرکت نکنند 
  . بعد از ظھر آزاد کردند3ساعت  ن مواجه شدند و سر انجام آنھا را تعھد نامبردگا 

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

  89 اردیبھشت 11

   !کارگران، دست از مبارزه بر ندارید
  پيام علی نجاتی از زندان، به مناسبت روز جھانی کارگر 

کر ھفت تپه از زندان دزفول به مناسبت اول ماه مه پيام داده علی نجاتی رھبر زندانی سندیکای کارگران نيش• 
  ...است 

  !کارگران ایران و جھان
  .روز جھانی کارگر، اول ماه مه را به ھمه ی کارگران و خانواده ھایشان تبریک و شاد باش ميگویم

رگران بدانيم که ما این روز یادگار ھمبستگی و اتحاد تمامی کارگران در سرتاسر جھان است و الزم است ما کا



 137

کارگران بدون داشتن تشکل . برای رسيدن به خواسته ھا و اھدافمان چاره ای جز اتحاد و ھمبستگی نداریم
من و دیگر ھمکارانم در نيشکر ھفت . ھای مستقل خود نميتوانند برای به دست اوردن مطالبات خود کاری کنند

ولی ما کارگران .  محاکمه شدیم و به زندان انداخته شدیمتپه به دليل ایجاد سندیکایی که خواست خودمان بود
  .نباید به ھيچ وجه دست از مبارزه برای خواسته ھایمان و ایجاد تشکل ھای مستقلمان برداریم

اميد دارم که کارگران در ھر جا که ھستند بتوانند با اتحاد و با تشکل خود برای دفاع از حقوق و خواسته ھای 
  . باشندخود موفق و سربلند

  زنده باد اتحاد و ھمبستگی جھانی کارگران
  علی نجاتی

  رئيس ھيات مدیره سندیکای کارگران نيشکر ھفت تپه
  زندان دزفول
  ١٣٨٩ یازده اردیبھشت – ٢٠١٠اول ماه مه 

 درخواست مادر فرزاد کمانگر از مادران برای اعتصاب در مقابل زندان 
  

بازداشت، زندان و يا اعدام   زخم ديده ام از تمام مادرانی که فرزندانشانمن با اين تن مريضم، با اين روح بيمار و
حاضرم . نھاد ھای دولتی کفن بپوشيم و اعتصاب کنيم شده، تقاضا دارم ھمه باھم مقابل زندان، دادگاه و ديگر

ه شدند خون ما از خون دانشجويانی که در خيابانھای تھران کشت. شوم مقابل گلوله ھايشان بايستم و کشته
 می خواھم از تمام. دانم تا کی بايد با چشمان پر از اشکم انتظار فرزندم را بکشم نمی. رنگين تر نيست
به اصول اسالم است؟  آيا زندانی کردن و اعدام فرزندان اين سرزمين، رافت اسالمی و پايبندی: مسئوالن بپرسم

بگيرم که دانشجويان با گلوله آن کشته  ی قرارحاضرم برای اثبات بی گناھی پسر معلمم مقابل ھمان اسلحه ا
  .فرزندانشان افتخار کنند، ھمانگونه که من به فرزندم افتخار می کنم می خواھم که مادران داغدار به. شدند

  ایران  ) 1389 اردیبھشت 11(برخی گزارش ھا از اول ماه مه 

  سنندج
ز جھانی کارگر با حضور جمعی از فعالين کارگری و  اردیبھشت برابر با اول ماه مه مراسم رو١١صبح روز شنبه 

  .جمعی از کارگران و دستفروشان و فعالين دانشجویی شھر سنندج در محل بازار اصلی شھر برگزار شد
به گزارش جمعی از فعالين کارگری شھر سنندج، ابتدا مراسم با پخش شيرینی و تراکت ھای اول ماه مه و 

 بندی منتخب جمعی ١٠رای تجمع شروع شد و سپس یکی از کارگران قطعنامه قطعنامه و فراخواندن حاضرین ب
در پایان مراسم تجمع با تشویق کارگران و حاضرین و . از کارگران و جمعی از فعالين شورایی را قرائت کرد

  .سردادن شعار پایان یافت
  :قطعنامه ی صادر شده در این مراسم به قرار زیر است

روز جھانی طبقه کارگر و روز جدال و تخاصم طبقاتی ھميشگی اکثریت جامعه با اقليت کارگران؛ اول ماه ماه 
در طول تاریخ پر فراز و نشيب این پيکار پرولتری ھمواره کارگران با موج شدیدی از . مفت خور سرمایه دار است

امسال در حالی به . دسرکوب و ارعاب مواجه شده اند ولی این جنبش جھانی تا به امروز نيز ھمچنان ادامه دار
استقبال مراسم این روز می رویم که جناح ھای مختلف بورژوازی ایران اعم از سبز و محافل سندیکاليستی و 
رفرميستی چه از نوع راست آن و چه در شمایل چپ آن برای این روز فراخوان داده اند و بار دیگر می خواھند 

ا به عنوان جمعی از کارگران و فعالين کارگری اعالم می کنيم که نيروی ما را به خدمت اميال خویش گيرند لذا م
مبارزه ما با نظام بردگی مزدی مستقل از ھر گرایش و فرقه بازی ثنا گویان رفرميسم تا الغای کامل استثمار 

  .انسان از انسان ادامه دارد 
  :رح زیر اعالم می کنيمبنا به این ضرورت ما قسمتی از مطالبات پایه ای طبقه کارگر ایران را به ش

شورای عالی کار .  ھزار تومانی به ھيچ وجه کفاف یک زندگی انسانی را نمی دھد٣٠٣ حداقل دستمزد -١
مدافع حقوق سرمایه داران است، ما خواھان تشکيل شورایی مرکب از نمایندگان واقعی کارگران و افزایش 

  .دستمزد کارگران بر مبنای توليد ناخالص داخلی ھستيم
 طرح حذف یارانه ھا حرکتی در جھت پر کردن جيب سرمایه داران و استثمار ھر چه بيشتر کارگران است دولت -٢

موظف است ضمن ارائه خدمات عمومی رایگان ھمچون بھداشت، تحصيل، مسکن و یارانه اقالم اساسی و مورد 
  .نياز افراد جامعه را نيز پرداخت نماید

زنان خانه دار . ق زنان و مردان در تمامی عرصه ھای زندگی اجتماعی می باشيم ما خواھان برابری کامل حقو-٣
کارگران بدون جيره و مواجب ھستند پرداخت حقوق و بيمه تامين اجتماعی زنان خانه دار اساسی ترین حق آنان 

  .است
ران است ما  خصوصی سازی و اخراج ھای گسترده، قرارداد ھای سفيد امضا و موقت سند بردگی مدرن کارگ-۴

ضمن محکوم نمودن چنين تعرضاتی خواھان تامين امنيت شغلی و بستن پيمان ھای جمعی کارگران می 
  .باشيم

 اعدام، سنگسار، قصاص؛ قطع عضو و شکنجه اعمالی ضد انسانی ھستند ما خواھان لغو قوانين انسان -۵
  .ستيز می باشيم

حسوب می شوند که ھمواره مورد آزار و تجاوز قرار می  کودکان کار استثمار شده ترین بخش از طبقه ما م-۶
 سال باید از تمامی مزایای ١٨ سال می باشيم و تمامی افراد زیر ١٨گيرند ما خواھان لغو کار کودکان زیر 

  .اجتماعی به صورت رایگان بھره مند باشند
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گری، دانشجویان، معلمان،  ما خواھان آزادی بی قيد و شرط کليه ی زندانيان سياسی اعم از فعالين کار-٧
  .روزنامه نگاران و کليه ی فعالين اجتماعی می باشيم 

 کارگران ميھن ندارند، ما ضمن اعالم حمایت و پشتيبانی از کليه اعتراضات کارگری در سراسر جھان خواھان -٨
  .پایان بخشيدن به اخراج و برخورد با کارگران مھاجر ھستيم 

  .فروزی و رقابت تسليحاتی دولت ھای امپریاليستی محکوم است ھر گونه لشکر کشی و جنگ ا-٩
کارگران باید از حق ایجاد تشکل مستقل، اعتصاب و .  اول ماه مه باید به عنوان تعطيل رسمی اعالم گردد-١٠

  .اعتراض به شرایط کاری خود برخوردار باشند
  .کارگران جھان متحد شوید.  دادن ندارندکارگران در راه آزادی و برابری جز زنجير ھایشان چيزی برای از دست

   سنندج-جمعی از فعالين کارگری شورایی 

  شيراز
) اول می( ارديبھشت ١١ صبح امروز ١٠محمدرضا نسب عبداللھی خبرنگار از شيراز گزارش داده است که ساعت 
  .کارگران در شيراز به مناسبت روز کارگر، تجمع اعتراضی برپا کردند

ايق اوليه نزديک به پنجاه کارگر در آن حضور داشتند در مقابل استانداری فارس در خيابان آزادی اين تجمع که در دق
  .شيراز در حال برگزاری است

دچار ” سرنوشت سياه“تجمع کنندگان با در دست داشتن پالکاردھايی تاکيد کرده بودند که اخراج کارگران، آن ھا را به 
کارگر،روز بيکاريت مبارک،تا حق خود را نگيريم از پا نمی ”: شته شده بودھمچنين در پالکارد ديگری نو. می کند
  .”نشينيم

يکی از کارگران حاضر در اين تجمع گفت که حدود چند ماه است از مجتمع صنعتی گوشت فارس اخراج شده و ھفت 
  .ماه است که حقوق نگرفته است

و ماه است که مجتمع صنعتی گوشت فارس به دليل خصوصی اين کارگر که نام خود را اعالم نکرد، تاکيد کرد بيش از د
  . کارگر اين واحد صنعتی از کار بيکار شده اند١٢٠٠سازی تعطيل شده و نزديک به 

 فروردين گذشته و پنجم ارديبھشت نيز مقابل دفتر مجتمع صنعتی گوشت تجمع کرده ٢٢کارگران اين واحد صنعتی 
 .بودند

ی نزديک به ميرحسين موسوی، از برگزاری تجمع ھای اعتراضی کارگران در ھمچنين سايت کلمه، پايگاه خبر
  .شھرھای شيراز، تبريز و قزوين خبر می دھد

بر اساس گزارش اين سايت، تعداد زيادی از کارگران کارخانه چينی البرز که ماه ھاست حقوق دريافت نکرده اند، در 
  .عتراضی سر داده اندورزشگاه يادگار امام قزوين تجمع کرده و شعارھای ا

سايت کلمه ھمچنين گزارش ھايی را نقل کرده است که بر اساس آنھا، کارگران در تبريز در مقابل اداره کار اين شھر 
  .تجمع کرده و در اعتراض به اخراج ھای گسترده، بی کاری و فقر شعار داده اند

!" کارگر، روز بی کاری ات مبارک"، "نوشت سياهسر"در شيراز ھم کارگران با در دست داشتن پالکاردھايی با شعار 
  .در مقابل استانداری فارس تجمع کرده اند" تا حقوق نگيريم، از پا نمی نشينيم"و 

گزارش ھای مربوط به تجمع ھای روز کارگر در شھرھای مختلف ايران نشان می دھد که بخش عمده تجمع کنندگان، 
 . آنھا به دليل مشکالت مالی يا مديريتی متوقف شده استکارگرانی ھستند که فعاليت واحدھای توليدی

  قزوين
  .ھزاران نفر از کارگران قزوين روز جھانی کارگر را گرامی داشتند و خواھان رسيدگی به مطالبات خود شدند

  .به گزارش فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، کارگران عليه اخراج ھا و ساير مشکالت خود اعتراض کردند
ابر اين گزارش، از حوالی ساعت نه صبح ھزاران نفر از کارگران قزوين در ورزشگاه يادگار امام تجمع کردند و بن

نمايندگان کارگران طی سخنرانيھای خود خواستار پايان دادن به قرار دادھای . روز جھانی کارگر را گرامی داشتند
کارگران اقدام به دادن شعارھايی عليه شرايط . ی شدندموقت و رسمی شدن کارگران، حق بيمه، و ساير مشکالت کارگر

  .اين تجمع تا ساعت يک بعد از ظھر ادامه يافت. فاجعه بار خود کردند
بنابر اين گزارش، از صبح امروز نيروھای سرکوبگر در نقاط مختلف شھر قزوين از جمله چھار راه ھا و ميادين 

 سطح شھر بی سابقه گزارش حضور نيروھای سرکوبگر در. ندمستقر شده و با خودروھا در سطح شھر گشت می زد
 شده است

 
 صبح روز كارگر وضعيت امنيتي تھران در

   صبح11 تا 10ساعت  –  ارديبھشت11 –تھران 

انتظامي با گله ھاي خودرو و مزدوران خود در وحشت از تھاجم مردم ، جلوي  ، نيرويـ در ميدان بھارستان 
  .است مجلس صف بسته
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  . نيروي انتظامي و مزدوران است ـ ميدان توپخانه ، مملو از

  . نيروھاي لباس شخصي با ماشينھاي سواري سياھرنگ خود مستقر شده اند ـ دور تادور ميدان ولي عصر

ورودي غربي آن ، پست بازرسي برقرار است و به كنترل شديد تك تك خودرو ھا  ادي از سمتـ در ميدان آز
  . مشغولند

كه از دو روز قبل مستقر شده است ، محل فرماندھي نيروي انتظامي در اين  ـ در پارك دانشجو ، يك كانكس
  . سركردگان انتظامي در آن مستقر ھستند منطقه است و

 مولوي كه ورودي تھران است نيز پست بازرسي با كنترل كارت ملي برقرار است بانـ در انتھاي غربي خيا

آزادي بھبودي ، مزدوران انتظامي و بسيجي و سپاھي ، به عابرين حمله ميكنند و با  در خيابان 11در ساعت  -
   . و شتم مردم و دستگيري آنھا سعي در ممانعت از شكل گيري ھر نوع تجمعي دارند ضرب

  برگزاری مراسم روز جھانی کارگر در شھر سنندج

، مراسمی به مناسبت گرامی داشت روز جھانی 1389 اردیبھشت 11 امروز شنبه  بنا بر خبر ھا ی در یافتی 
  . شھر سنندج توسط کارگران و فعالين کارگری بر گزار شد کارگر در سه راه نمکی

 کميته ھماھنگی برای کمک به   نفر از کارگران و اعضای100 بعد از ظھر، بيش از 6بر اساس این خبر ساعت 
ایجاد تشکل ھا ی کارگری، شورای زنان و اتحادیه آزاد ایران، با در دست داشتن پالکاردھائی در سه راه نمکی 

  .حضور یافتند

ی امنيتی مراسم را در فضا" اول مه گرامی باد " و " زنده باد طبقه کارگر" شرکت کنندگان با سر دادن شعار  
  .شروع کردند که بال فاصله با بر خورد پليس مواجه شد

پليس مستقر در منطقه به صفوف شرکت کنندگان حمله ور شد و در نتيجه تعدادی از شرکت کنندگان از جمله  
فواد شبکی فر از اعضای کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھا ی کارگر ی در این مراسم دستگير 

   . شد

اعضا ی کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری ضمن محکوم کردن بر خورد پليس به صف ما  
  تجمع کنندگان خواستار ازادی فوری فواد شبکی فر و دیگر دستگير شدگان ھست

 کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

  89 اردیبھشت 11

  برگزاری مراسم روز کارگر در سقز

یک بار دیگر کارگران شھر سقّز در برابر چشم ھزاران نفر از نيروھای انتظامی و لباس شخصی در خيابانھای شھر 
  . در روز جھانی کارگر اقدام به راھپيمایی کردند

 به تھدید کارگران و فعاالن کارگری کرده بودند و فرماندار  اقدام25/1/89مسئوالن استانی و شھرستانی از تاریخ 
 باشم به ھيچ کارگری اجازه نخواھم داد که  تا من فرماندار این شھر"شھر نيز در سخنانی اظھار کرده بود که 

با توجه به سخنان فرماندار نيروھای انتظامی و ... " بجز مراسم ھای دولتی ھيچ مراسمی دیگری برگزار کنند و
  . ھای شھر مستقر شدند تا قدرت خود را به کارگران نشان دھند لباس شخصی در کوچه و خيابان

 چند نفر از ماموران حفاظت اطالعات نيروی انتظامی به محل کار محمود صالحی و 11/2/89صبح روز شنبه مورخ 
 می خواھند تا خودشان را ھای سرشناس جنبش کارگری رفته و از آنان محمد عبدی پور دو تن از فعالين و چھره

 صبح این دو فعال کارگری به مرکز نيروھای انتظامی واقع در ميدان 11ساعت . به نيروھای اطالعاتی معرفی کنند
 8یادبود رفته و در آنجا به انان ابالغ می شود که به دستور دادستان، بازداشت ھستند و این حکم تا ساعت 

  .شب می باشد
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ن برخورد مورد اعتراض محمود صالحی و محمد عبدی پور قرار گرفته و از طرفی دیگر مردم الزم به ذکر است که ای
نيز با فرستادن اس ام اس نيروھای دولتی را تھدید کردند که اگر آن دو فعال کارگری را آزاد نکنند روز کارگر را جلو 

 بعد از 3پور ھر دو ساعت  محمد عبدیدر اثر فشارھای وارده، محمود صالحی و . اداره اماکن برگزار خواھند کرد
 7خود را جزم کردند و تصميم به برگزاری مراسم گرفتند، به ھمين منظور ساعت  کارگران عزم . ظھر آزاد شدند

کارگران و مردم . بعد از ظھر به ميدان عقاب شھر سقز رفتند که با صدھا نفر از ماموران دولت مواجه شدند
رساندند و در آن محل ) ميدان کارگران ساختمانی (  داده و خودشان را به بازار پایين بالفاصله محل تجمع را تغيير
سيد صالح حسينی یکی از کارگران دخانيات در حاليکه تجمع کنندگان با برفراشتن . مراسم خود را برگزار کردند

  .پرچم قرمز دور او حلقه زده بودند و از ایشان محافظت ميکردند، سخنرانی کرد

بعد از آن . از سخنرانی سيد صالح حسينی قطعنامه کارگران ایران در بين مردم و تجمع کنندگان پخش شدبعد 
 به طرف ميدان عقاب حرکت کردند که با کوھی از نيروھای انتظامی  شرکت کنندگان با پخش شيرینی و شکالت

وھای حکومتی به راھپيمایی خود اما مردم و شرکت کنندگان با بی اعتنایی به نير. و لباس شخصی روبرو شدند
چھار راه آزادی و بانک صادرات مرکزی را پيمودند که در آخرین مسير  پل ھوایی،  ادامه داده و مسيرھای جامعه ، 

  . مورد حمله نيروھای امنيتی قرار گرفتند و آنان را از ادامه راه باز داشتند

ا پخش شيرینی و شکالت به پایان رسيد اما قبل ذکر است که عليرغم ھجوم نيروھای امنيتی، مراسم ب
 ا.نيروھای امنيتی تا پاسی از شب در خيابانھای شھر مستقر بودند
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  تجمع اعتراضي كارگران شركت نفت
ن شرکت نفت اقدام به تجمع اعتراضي  نفر از کارگرا500 اردیبھشت 11روز شنبه :آژانس ايران خبرنوشت سایت 

فریاد اين كارگران و برخی از کارگران شھاب خودرو كه حقوق حقه خود را طلب ميكردند در , در خيابان آزادی كردند
  .خيابان طنين انداز شد 

 احضار محمود صالحی و محمد عبدی پور از طرف نيروھای حفاظت اطالعات

، محمود صالحی و محمد عبدی پور به جرم شرکت در 11/2/89رخ بر اساس گزارش رسيده امروز شنبه مو
 صبح از طرف نيروھای حفاظت اطالعات بنا به دستور دادستان سقز 11مراسم روز جھانی کارگر، ساعت 

  . بعد از ظھر در محل آگاھی در بازداشت به سر بردند3دستگير شده و تا ساعت 

اما با عدم . دند تعھد دھند که در مراسم روز کارگر شرکت نکنند الزم به ذکر است که از نامبردگان خواسته بو
  . بعد از ظھر آزاد کردند3ساعت  تعھد نامبردگان مواجه شدند و سر انجام آنھا را  
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 در استانه ی ازادی وی احضار علی نجاتی به دادگاه

بر دریافتی ،علی نجاتی رئيس ھيات مدیره سندیکای کارگران نيشکر ھفت تپه که به مدت شش ماه بر اساس خ
به خاطر نمایندگی و احقاق حقوق کارگران ھفت تپه در زندان دزفول محبوس بوده است طبق یک احضاریه 

   .رسمی به شعبه دو دادگاه انقالب شوش فراخوانده شده است
شت آخرین روز حبس شش ماھه ی خود را خواھد گذراند و ازاد خواھد شد اما وی  اردیبھ22علی نجاتی در روز 

  ا! اردیبھشت برای جلسه ی دادگاه فراخوانده اند29را برای روز 
نجاتی و دیگر ھمکارانش ،فریدون نيکوفرد،جليل احمدی،قربان عليپور و محمد حيدری مھر ،به اتھامات واھی 

م به تحمل حبس شده بودند، و این در حالی است که نجاتی ، دوباره به ھمان تبليغ عليه نظام و نظایر ان محکو
این بدین معنی است که نجاتی برای یک اتھام واحد ، .اتھام باید در دادگاه پاسخگو باشد و از از خود دفاع کند

ه و دوره ی دریک مقطع زمانی دوبار محاکمه ميشود، حال انکه در یکی از این محاکمات وی محکوم به حبس شد
 .حبس را نيز گذرانيده است

ما بار دیگر احضار و بازداشت فعالين کارگری را شدیدا محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بی قيد و شرط ھمه 
 کارگران دربند ھستيم
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 دوباره فيلتر شد"  کارگریکميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل"سایت 

دولت سرمایه داری جمھوری اسالمی در آستانه اول ماه مه روز جھانی کارگر، برای بار دوم در طول یک ماه 
در شرایطی که ميليون ھا کارگر در بی . را فيلتر کرد" کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری"گذشته سایت 

 وحشيانه ترین شکل ممکن استثمار می شوند،حقوقی کامل و فقر مطلق به شدیدترین و 

و تھاجم سرمایه داری ودولت مدافع آن به آخرین لقمه نان کارگران ھر روز ابعاد گسترده تری پيدا می کند، دولت  
سرمایه داری با سرکوب کارگران ومحروم کردن آنھا از ابتدایی ترین حقوق خود از جمله حق آزادی بيان ، آزادی 

وعات، آزادی تجمعات و تظاھرات تالش می کند جلو ھرگونه اعتراض کارگران به وضعيت غير نشریات و مطب
تالش دولت سرمایه داری جمھوری اسالمی برای خفه کردن .انسانی موجود وتعرض آنان به سرمایه را بگيرد

تاست و ھدفی صدای ما به عنوان جمع کوچکی از فعاالن جنبش ضد سرمایه داری طبقه کارگر نيز در ھمين راس
جز جلوگيری از آگاھی کارگران و ایجاد مانعی دیگر بر سر راه ایجاد تشکل سراسری و سرمایه ستيز طبقه کارگر 

ما ھمچنان تاکيد . ما این اقدام را نقض آشکار حق آزادی بيان می دانيم و شدیدا آن را محکوم می کنيم. ندارد
ر عزم ما برای مبارزه با نظام سرمایه داری به وجود نخواھد می کنيم که چنين اعمالی ھرگز کوچکترین خللی د

  .آورد

را به اطالع عموم کارگران می " کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری"بدین وسيله نشانی جدید سایت 
  : رسانيم

net.hamaahangi.www  

  کارگریکميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل 

    درصد در مقابل مجلس٧٠تجمع جانبازان 
 درصد جنگ تحميلی مقابل ٧٠شماری از جانبازان : اردیبھشت آمده است 11کلمه در تاریخ  به نوشته سايت

  . مجلس شورای اسالمی تجمع کردند
عی از  درصد دوران دفاع مقدس امروز دوشنبه به نمايندگی جم٧٠ تن از جانبازان ٢٠به گزارش فارس حدود 

  .  درصد مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کردند٧٠جانبازان 
 ساله، مشکالت ١٠به گفته نماينده جانبازان مذکور عدم تصويب اليحه خدمات جامعه ايثارگران عليرغم بررسی 

 ٧٠ بيمه بھداشت و درمان جانبازان و نيز لغو معافيت گمرکی خودروی جانبازان از جمله مواردی است که جانبازان
  . درصد در اعتراض به آن تجمع کردند

براساس اين گزارش جانبازان مذکور پس از بيان اعتراضات خود از سوی مسئوالن اجازه يافتند تا با حضور در 
  وگو بنشينند مجلس با نمايندگان خود ديدار و درخصوص مشکالتشان با آنان به گفت

  سپاه پاسداران ، چرا به بخش گاز ونفت ایران دست انداخته است؟

دلھره سياسی :  آمده است 89 اردیبھشت 11به نوشته یزدان حاج حمزه در سایت پارس دیلی نيوز  در تاریخ 
يش ازپيش، تصدی سپردن ب. رھبر وقوه مجریه رژیم والیت فقيه را می توان با یک شاخص به خوبی تشخيص داد 

ھرچه عرصه سياسی درداخل وخارج کشور براین رژیم تنگترمی . » سپاه پاسداران « امورحکومتی به دست
درشرایطی که . شود ، از سایرارگانھا بيشترخلع ید می کنند وکارھای آنھا را بيشتربه سپاه انتقال می دھند 

اوال، اختيارات : رورزمان شاھد آن ھستيم که رژیم زیرمنگنه فشارسياسی داخلی وخارجی قرارگرفته ،به م
دوما، عوامل .نظامی وانتظامی بيشتری ازارتش ونيروی انتظامی سلب می گردد وبه سپاه تفویض می شود 

سوما ، بخش بيشتری ازتصدی .تشکيالتی سپاه بيش ازپيش دردولت وعرصه سياسی مصدرکارھا می شوند 
چھارما ، بخش گسترده تری از تصدی اقتصادی . سپاه داده می شود امنيتی وزارت اطالعات به واحد امنيتی 

گویا به این نتيجه رسيده اند که الزمه حفظ نظام . بخش دولتی وبخش خصوصی واقعی به سپاه واگذارمی شود
و حکمفرما کردن اراده » سپاه پاسداران « قرون وسطایی والیت فقيه درقرن بيست ویکم تقویت ھمه جانبه 

 !!  آنھا برامورحکومتی است فرماندھی
  ابعاد دست اندازی جدید سپاه به بخش گازونفت 

درعرصه اقتصاد ، طی چند ماه اخير، دست اندازی آشکار سپاه پاسداران به بخش نفت وگازکشور، به صورتی 
ود آنکه سپاه را، با وج» قرارگاه خاتم « به دستوردولت احمدی نژاد وزارت نفت . شتابزده افزایش یافته است 

تجربه وصالحيت فنی اجرای پروژه ھای بزرگ استخراج ومایع سازی گازکشوررا ندارد ، با وجود آنکه پول وسرمایه 
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اجرای . الزم برای اجرای این پروژھا ھا را ندارد ، طرف حساب وطرف قرارداد اجرای این پروژه ھا کرده است 
را ، یکی بعد » پارس جنوبی « شترک ایران وقطردر منطقه بھره برداری ازذخایرم24، 23، 22، 19، 18فازھای ، 

 ) . 89 فروردین 21شانا، خبرگزارنفتی رژیم ، .( ازدیگری ، بدون انجام تشریفات مناقصه ، به سپاه داده اند 
 پارس جنوبی ، 16 و 15نيز ، بعد ازآنکه یک شرکت نفتی دولتی نروژ وادارشد که دراجرای فازھای 1385درسال 
ھمکاری با سپاه بردارد ، کارپيمانکاری این دو فازرا نيزبه سپاه سپردند که تا به حال نتوانسته کاری دست از

سرمایه ارزی وریالی الزم برای اجرای ھریک ازاین فازھا را، . ازپيش ببرد و نداشتن اعتبارمالی را بھانه می کند 
ت دررساندن اعتبارمالی وپول به سپاه برای اجرای دولت ووزارت نف.  ميليارد دالر برآورد می کنند 2چيزی حدود 

به حساب سپاه » حساب ذخيره ارزی «  ميليارد دالراز2بيش از.  گانه فوق الذکرکوتاھی نکرده است 7فازھای 
وزارت نفت به دستوردولت برای تأمين مالی این پروژه ھا ميليون ھا دالراوراق قرضه خارجی و . ریخته است 

برای دستيابی به ریزارقام رجوع کنيد به خبرگزاری شانا .( اوراق قرضه داخلی منتشرکرده است ميلياردھا تومان 
یاد آورمی شود که سپاه عالوه بر بھره برداری از ذخایرگازپارس جنوبی ،  ) . 89 اردیبھشت 8 و 88 دی 14/

ر رانيزبه عھده گرفت واخيرا درشروع کاردولت احمدی نژاد اجرای خط لوله انتقال گازازبندرعسلویه تا ایرانشھ
 کيلومترخط لوله برای انتقال فرآورده ھای نفتی درشھرھای مرکزی وشرقی ایران را نيز با 1810قرارداد اجرای 

با این حساب درحال حاضرسپاه پاسداران بيش  ) . 1388 اسفند 24شانا ، (وزارت نفت امضا کرده است 
زخود شرکت ملی گازو شرکت ملی نفت ایران اجرای پروژه ھای ازھرپيمانکاردیگرداخلی وخارجی وحتی بيش ا

 فازازذخایرگاز پارس جنوبی برمی گردد ، 7تا جایيکه به دست اندازی سپاه به . نفت وگازرا به دست گرفته است 
 فازآن درشرایطی به سپاه واگذارشده که عرصه سياست خارجی بررژیم ایران تنگ شده و شرکتھای نفتی 5

ی شرکتھای نفتی ترکيه ، زیرفشارآمریکا ، وادارشده اند ازمشارکت پرسود دراستخراج ذخایرگازایران خارجی ، حت
  . خود داری کنند 

  چشم انداز افزایش نقش سپاه دربخش نفت وگاز 
 امنيتی خود را برای بھره برداری –یورش اقتصادی » سپاه پاسداران«به موازات افزایش فشارتحریم خارجی ، 

، رئيس دایره سياسی »سردار یدهللا جوانی «چند روزپيش .  از ذخایر گازونفت ایران، افزایش می دھد گسترده تر
سپاه پاسداران ، به مثابه عضو جدایی نا پذیررژیم « سپاه، درمصاحبه با خبرگزاری ایلنا اعالم کرد ه 

 جای خالی شرکت ھای نفتی ،امروزمفتخراست اعالم کند که توانایی واطالعات فنی آنرا دارد که به سادگی
مامی توانيم به جای شرکتھای توتال وشل اجرای پروژه ھای بزرگ درمنطقه عسلویه را ... بزرگ خارجی را پرکند 

امروز درحالی سپاه به سمت جانشينی شرکتھایی مثل  ) 2010 آوریل 24خبرگزاری فرانسه ( » به عھده بگيریم 
 ھلندی شل می رود که این دوشرکت بزرگ زیرفشارآمریکا ازاجرای –شرکت فرانسوی توتال و شرکت انگليسی 

قرارداد ھای امضا شده خود برای استخراج ذخایرگازپارس جنوبی وایجاد کارخانه مایع سازی گازدربندرعسلویه 
  ماه ازسرمایه گذاری ومشارکت دربھره برداری17پيش ازاین نيز شرکتھای ترکيه ای پس از. شانه خالی کرده اند 

منصرف شدند وبه  ) 24 و23 و22فازھای ( از سه فازمھم ذخایرگازپارس جنوبی مشترک بين ایران وقطر 
سپاه پاسداران واگذارشده است » قرارگاه خاتم األنبياء «  این بخش ازکار نيزبه 1389دستوردولت درفروردین ماه 

 .  
  ھدف اصلی سپاه ازچنگ اندازی بر ذخایرگازی کشور 

اما .  درصد توليد ملی ایران برآورد می شود 30زوده فعاليتھای اقتصادی سپاه ، حدود کميت وارزش اف
فراترازکميت، آنچه معنا و نقش اقتصادی سپاه را برجسته می کند، کيفيت وموضوع اصلی فعاليتھای اقتصادی 

که پشتوانه وتکيه ذخایر گازونفت ایران عالوه براین. سپاه است که درحال حاضرمتوجه بخش نفت وگازشده است 
 آخوندی ایران است ، وضعيت اقتصادی ، اجتماعی و سياسی داخلی وروابط خارجی –گاه مالی حکومت نظامی 

  : ایران را به شدت تحت تأثيرقرارداده و درتحول اوضاع آینده کشورما به علل زیراھميت ژئوپوليتيکی دارد 
  . قشی تعيين کننده داشته باشد ذخایرایران می تواند درمعادالت انرژی جھانی ن–الف 

 ميليارد بشگه نفت 280 معادل oil and gas journalمجموع ذخایرگازی ونفتی ایران را منابع معتبر خارجی نظير 
 2005برآورد منابع خارجی به سال ( ميليارد بشگه نفت برآورد می کنند 313ومنابع وزارت نفت ایران معادل 
ميليارد بشگه ذخيره قابل برداشت نفت به اضافه ذخایرقابل برداشت 8/125ميالدی برمی گردد که شامل 

 برمی گردد که 1386برآورد وزارت نفت ایران به سال .  ميليارد بشگه نفت انرژی دارد 155گازکشورکه معادل
 ميليارد بشگه ذخایر گازی 176 ميليارد بشگه نفت باقی مانده وقابل برداشت و معادل 137شامل شامل 

با این حساب ایران ھنوزازنظرتصاحب مجموع ذخایرانرژی درردیف عربستان سعودی، ) .  شده ایران است شناخت
که صاحب بيشترین ذخيره نفتی منطقه است ، قرارمی گيرد و ازکشورھای نفت خيزی مثل عراق ذخایرانرژی 

رژی مورد نيازآینده جھان برعربستان اما به علل زیرایران ،به صورت بالقوه، درتأمين ان. ھيدروکربوری بيشتری دارد 
  : وسایرکشورھای نفت خيزمنطقه ارجحيت دارد 

عربستان با وجود آنکه ازایران ذخيره نفتی بيشتری دارد، دربرداشت پایدار ازذخایرنفتی اش به حد ماگزیمم . 1
 توجھی ظرفيت توليدی  سال آینده نمی تواند به مقدارقابل20وتا )  ميليون بشگه درروز 10چيزی حدود ( رسيده 

 ميليون بشگه در روز ازذخایرنفتی اش برداشت می کند و می 4حال آنکه ایران حداکثر.پایدار خود را افزایش دھد 
تواند با استفاده ازتکنولوژی پيشرفته و ھمکارشرکتھای خارجی ضمن افزایش توليد ، تاسيسات قدیمی را 

ایران درشرایطی قابليت دارد که . ميليون بشگه درروز برساند  7نوسازی کند وظرفيت توليدی نفت خود را به 
ميليون بشگه افزایش دھد که تقاضا برای خرید نفت درکشورھایی مثل چين ، ھند 3ظرفيت توليد نفت خود را 

وآمریکا به شدت درحال افزایش است و،به جزعراق، کمترکشورنفت خيزاست که قابليت افزایش این حد ازتوليد 
  .  را داشته باشد تا پاسخگوی رشد تقاضای نفتی جھان شود نفتی خود

 17کشورما درحدود . ایران ازلحاظ تأمين انرژی گا ز مورد نيازجھان درموقعيت بھتری ازنفت قراردارد . 2
درحال حاضرروزانه . درصدازذخایرگازجھان را دراختياردارد وازاین لحاظ بعد ازروسيه دومين کشورگازخيزجھان است 
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 ميليون مترمکعب است ، ازذخایرگازایران برداشت می شود که بيشتر به مصرف 500ان اندکی ،که حدود ميز
بنا براین ایران ازلحاظ صادرات وفروش گازامکان بالقوه وقابليتی دارد که کمترکشورجھان ازآن . داخلی می رسد 

ورداراست که امکان توليد پایدار نفت جھان ایران درشرایطی از امتياز عرضه گازبه بازارجھانی برخ. برخورداراست 
به حد ماگزیمم خود نزدیک شده وپس ازآن روندی کاھنده خواھد داشت ، مصرف گازدرجھان با سرعت بيشتری 

  . ازمصرف نفت رشد می کند ، به لحاظ زیست محيطی گازانرژی تميزترومطلوبتری ازنفت است 
  ران بھره برداری سياسی کنند پاسداران سودای آن دارند که ازگازونفت ای–ب 

کنترل وبھره برداری ذخایرگازونفت ایران ، فراتراز بھره برداری مالی ، ازآن روی به دست سپاه پاسداران سپرده 
با این اقدام می خواھند به جھانی که نيازمند به . شده که رژیم آنرا یک ضرورت حاد امنيتی تلقی می کند 

 اقتصادی است که -ی ، برسانند که ایران نيزمانندچين وھند ، یک قدرت اتمی ذخایرانرژی ایران است ،به نوع
اینھا می خواھند از نيازجھان به گاز ونفت ایران به مثابه یک حربه سياسی . سپاه پاسداران کنترل آن را دارد 

مدت نفتی وگازی ازعقد قراردادھای بلند . استفاده کنند وجھان را به تمکين سياسی درمقابل خود وادارسازند 
چنانکه چين را تاحدودی به . ،به خصوص با قدرتھای اقتصادی ، به مثابه یک سپرسياسی استفاده می کنند 

چين عالوه بر خرید نفت ، عالوه برسرمایه گذاری برای مشارکت دربھره برداری . خدمت این ھدف گرفته اند 
 سال ازایران، که سپاه 25د ميليارد دالر گازمایع طی مدت ازذخایرگازونفت ایران ، قرارداد ی دارد برای خرید یکص

ھند ھدف بعدی آنھاست زیرا این قدرت اقتصادی .برای فراھم آوردن شرایط اجرای آن اعالم آمادگی کرده است 
ترکيه و اروپا نيزبرای تنوع بخشيدن به نيازگازمصرفی . نيز،ھم به خرید گازایران چشم دوخته وھم گازمایع ایران 

. ود متمایل به خرید گازازایران ھستند ورژیم گوش خوابانده ومنتظرفرصت است تا دست آنھا را نيزدرحنا بگذارد خ
 بحث تحریم سپاه مطرح است ، 5+1ادرھمين فضا است که می بينيم با وجود آنکه درگروه قدرتھای موسوم به 

 روی آن دست انداخته ، درسطح شورای ھنوز بحث تحریم سرمایه گذراری و خرید گازونفت ایران ، که سپاه
عجالتا ،تا اینجا توانسته اند با تطميع کشورھا یی مثل چين ، مانع تحریم نفتی ھمه . امنيت ،مطرح نيست 

  . جانبه رژیم شوند 
  سلطه سپاه برذخایرگازونفت ایران، تأمين انرژی جھان را تھدید می کند 

ونفت ایران برمی گردد ، سپردن کنترل بھره برداری ازاین ذخایرو شبکه تا آنجا که به تأمين نيازجھان ازذخایر گاز
سپاه پاسداران ھمان زنگی .توزیع آن به دست سپاه پاسداران مثل دادن تيغ به دست زنگی مست است 

مستی است که با تيغ بمب اتمی وحربه سياسی گازونفت ، خيزبرداشته که برای حفظ نظام والیت فقيه 
اگر سپاه پاسداران ودولت . ای وجھانی خود را به طرف حسابھای خارجی رژیم تحميل کند ادعاھای منطقه 

پاسداران کنترل تأمين بخشی از گازمورد نيازقدرتھای اقتصادی آسيایی واروپایی را به دست بگيرند ، برای 
د و آنرا به حربه ای پيشبرد اھداف سياسی خود می توانند به قطع جریان گازایران به کشورھای خریداردست بزنن

شاھد زنده آنکه ، چندی پيش یکی ازفرماندھان سپاه با این چشم انداز و . برای تھدید سياسی آنھا به کارگيرند 
اگراروپا با ما راه نياید ما می توانيم طعم لرزیدن «با تھدید انجام خرابکاری درتنگه ھرمزمدعی شد که 

 بنا براین قدرتھای جھان صنعتی درمقابل این سؤال مھم قرارگرفته اند !» درزمستانھای سرد را به آنھا بچشانيم 
  که آیا باید مشتری وخریدار بلند مدت انرژی ازحاکميتی شوند که قصد گروکشی سياسی تأمين آن را دارد یا نه ؟ 

  چه می توان کرد ؟ 
ان ، بيش وپيش ازآنکه عالمت اگراين واقعيت ملموس درمد نظرگرفته شود که سپردن کارھا به دست سپاه پاسدار

ترساندن مخاطب ھای داخلی وخارجی رژيم ايران باشد ، عالمت ترسيدن وھراس اين رژيم ازتأثيرگذاری فشارآنھاست 
، آنوقت می توان به آسيب پذيری شديد رژيم درمقابل افزايش فشارھای سياسی داخلی وخارجی پی برد و آنوقت به اين 

اين فشارھا رابايد به اھرمی تبديل کرد برای رھايی جامعه ايران وجامعه جھانی ازشروجود نتيجه می رسيم که افزايش 
 .اين رژيم شرور و تغييرنا پذير بايد مبارزه کرد

  فيلترينک کلمات معلم،آموزگار، دبير در پيامک 
 به دنبال بازداشت مسئوالن مجامع صنفى:  اردیبھشت آمده است 11جرس در تاریخبه نوشته سایت 

معلمان در روزھاى اخير،پيامک ھاى داراى مضامين مربوط به معلم و دبيرو آموزگار ھم به صف محدوديت ھا 
در استانه روزمعلم،نگرانى مقامات امنيتى و مخابراتى کشور از استفاده از پيامک به .شبکه پيامک کشور پيوست

 شد سانسور ھدفمند پيامک ھا در دستور عنوان يک رسانه براى دعوت به تجمع و بيان نارضايتى معلمان موجب
  . کار قرار گيرد

 اردبيھشت ماه سيستم مخابرات کشور با استفاده از نرم افزارھاى 11بنابر گزارش خبرنگار جرس از روز شنبه 
وارداتى ھرگونه پيامک مربوط به روزمعلم،با مضامين ھاى سياسى يا حتى بدون مضمون سياسى راسانسور 

  . گسترده پيامک حتى شامل تبريک روز معلم نيز مى شودسانسور .مى کنند
  اين در حالى است که در رسانه ھاى رسمى نيز در قياس با سال ھاى گذشته کمتر نامى از روز معلم 

گفتنى است بازداشت مسئوالن انجمن صنفى معلمان و سازمان معلمان بازتاب گسترده ای در .برده مى شود
 .ميان اين قشر داشته است

   ستگيری تعدادی از عابرين و شرکت کنندگان مراسم روز جھانی کارگرد
در جريان مراسم گراميداشت روز جانی :  اردبشھت اطالع ميرسد 11بنابه گزارشات رسيده  از ایران درتاریخ 

  . کارگر تعدادی از عابرين و شرکت کنندگان دستگير وبه نقطه نامعلومی منتقل شدند
ماه تعداد از عابرين و شرکت کنندگان در مراسم روز جھانی کارگر در نقاط مختلف تھران  ارديبھشت 11روز شنبه 
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حوالی . دستگيريھا توسط نيروی سرکوبگر انتظامی صورت گرفت . دستگير و به نقطه نامعلومی منتقل شدند
رار گرفتن که  دو تن از بانوان عابر در خيابان آزادی مورد يورش وحشيانه نيروھای سرکوبگر ق17:30ساعت 

  . دستگير و به نقطه نامعلومی منتقل شدند
اين . ساله می باشند37 ساله و خانم فرزانه 40خانم ميترا :اسامی دو بانوی دستگير شده به قرار زير می باشد

 بانو در حالی که در خيابان آزادی عبور می کردند دستگير و توسط يک خودروی نيروی انتظامی به محل 2
  . تقال يافتندنامعلومی ان

  . ھنوز از اسامی و آمار دقيق دستگير شدگان امروز رقمی در دست نيست
فعاالن کارگری در ايران يورش به عابرين و شرکت کنندگان بی گناه در خيابان و دستگيری خودسرانه آنھا را در روز 

 از کميسر عالی حقوق جھانی کارگر را که برای ايجاد رعب و وحشت در بين مردم است را محکوم می کند و
بشر ملل متحد و سازمانھای حقوق بشری خواستار اقدامات عملی برای آزادی فوری و بی قيد و شرط بازداشت 

  .شدگان امروز است

  تجمع صدھا تن از کارگران تبريزي در مقابل اداره کار به مناسبت روز چھاني کارگر

صدھا تن از کارگران و مردم در مقابل اداره کار شھر : ت نوش89 اردیبھشت 12سایت آژانس ایران خبر در تاریخ 
  . دست به تجمع زدند) اول ماه مه(تبريز واقع در خيابان امام خميني، به مناسبت روز جھاني کارگر 

 ارديبھشت ماه آغاز شد و تجمع کنندگان ضمن گراميداشت روز جھاني کارگر به 11اين تجمع صبح امروز شنبه 
  .  بيکاري و فقر موجود اعتراض کردنداخراج ھاي گسترده،

به گزارش فعالين حقوق بشر و دموکراسي، با وجود حضور گسترده ي نيروھاي امنيتي، ھر لحظه بر تعداد 
  . شرکت کنندگان افزوده مي شد

شايان ذکر است، در حالي کارگران در چنين روزي اعتراض خود را به وضعيت معيشتي اسفبارشان اعالم مي 
 مسئولين و نھاد ھاي امنيتي به طور کلي، از تجمع کارگران عموما و در روز جھاني کارگر خصوصا دارند که

  . ممانعت به عمل مي آوردند

  بانه گزارشي از برگزاری روز جھانی کارگردر شھر
درشھربانه مراسم با شکوھی به مناسبت روز :  نوشت 89 اردیبھشت 12آژانس ايران خبر در تاریخ سایت 
کيلومتری شھربانه برگزار ٢کارگر با حضور دھھافعال کارگری وخانواده ھایشان در مسير جاده سورین در جھانی 

دراين مراسم به احترام جان , ونيم عصر ادامه داشت۶ بعد از ظھر برگزار و تا ساعت ٣این مراسم از ساعت .شد 
جمله اين برنامه ھا قرائت نامه فرزاد از .با ختگان يك دقيقه سكوت شد و سپس برنامه ھاي متنوعي ارائه شد 

درانتھا قطعنامه اول ماه مه تشکل ھای کارگری در . كمانگر به معلمان و مطلبي به نام شرايط زنان كارگر بود 
   . در مراسم شھر بانه خوانده و مورد تایيد حاضرین قرار گرفت ١٣٨٩ایران بمناسبت اول ماه مه سال 

 حضار علی نجاتی به دادگاه در استانه ی ازادی ویا
،علی نجاتی رئيس ھيات مدیره سندیکای کارگران نيشکر ھفت تپه که به مدت شش ماه  بر اساس خبر دریافتی

احضاریه  گی و احقاق حقوق کارگران ھفت تپه در زندان دزفول محبوس بوده است طبق یکخاطر نمایند به
 ا.رسمی به شعبه دو دادگاه انقالب شوش فراخوانده شده است

خود را خواھد گذراند و ازاد خواھد شد اما وی   اردیبھشت آخرین روز حبس ِ شش ماھه ی22علی نجاتی در روز 
 ا!دادگاه فراخوانده اند ی جلسه ی اردیبھشت برا29را برای روز 

،فریدون نيکوفرد،جليل احمدی،قربان عليپور و محمد حيدری مھر ،به اتھامات واھی  نجاتی و دیگر ھمکارانش
دوباره به ھمان  عليه نظام و نظایر ِ ان محکوم به تحمل حبس شده بودند، و این در حالی است که نجاتی ، تبليغ

معنی است که نجاتی برای یک اتھام واحد ،  این بدین.و باشد و از از خود دفاع کنداتھام باید در دادگاه پاسخگ
انکه در یکی از این محاکمات وی محکوم به حبس شده و دوره ی  دریک مقطع زمانی دوبار محاکمه ميشود، حال

 ا.است حبس را نيز گذرانيده

قيد و شرط ھمه  رده و خواستار آزادی فوری و بیدیگر احضار و بازداشت فعالين کارگری را شدیدا محکوم ک ما بار
  کارگران دربند ھستيم

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

 بسرميبرند فواد شبکی فر، صدیق کریسی، و فواد کيخسروی ھمچنان در بازداشت

  گی را به دادگاه فر عضو کميته ھماھن  فواد شبکی12/2/1389بر اساس گزارش رسيده، روز یکشنبه مورخ 
 ا.سنندج انتقال دادند اما بدون مشخص کردن وضعيت وی، دوباره او را به بازداشتگاه ستاد امنيت باز گرداندند
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الزم به ذکر است که فواد شبکی فر قبل از برگزاری مراسم اول ماه مه دستگير و مورد ضرب و شتم نيروھای 
 ا.امنيتی قرار گرفت

بازداشت به سر  در  روی دو تن دیگر از دستگير شدگان اول مه سنندج، ھمچنان صدیق کریمی و فواد کيخس
 ا.برند می

 خانواده این دو نفر در مقابل اداره اطالعات تجمع کردند که مورد ضرب و شتم 12/2/1389صبح روز یکشنبه مورخ 
 ا.نيروھای امنيتی قرار گرفتند

فعالين  اول مه، خواستار آزادی بی قيد و شرط کليهمحکوم کردن تداوم بازداشت دستگير شدگان  ما ضمن
  ا.ھستيم کارگری دربند و نيز پایان دادن به احضار و بازداشت فعالين کارگری

 کارگری کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای

 89 اردیبھشت 12

 گزارشى از روز جھانى كارگر در شيراز 

 ارديبھشت از ساعت حدود 11در شيراز روز : آمده است 89دیبھشت  ار12 در آژانس ايران خبربه نوشته سایت 
 نفراز کار گران از توليدى ھا و کارخانھھاى مختلف، بھدعوت اتحاديه کارگران در گرامىداشت 1500 صبح بيش از ١٠

ختلفى از كارگران روى پالكاردھاى خود موارد م. روز جھانى کارگر، در ميدان جلو استاندارى در شيراز تجمع کردند
جمله حقوق عقب افتاده، جلوگيرى از خصوصىسازى کارخانه، جلوگيرى از اخراج کارگران و باز خريد اجبارى و 

اين کارخانه . تعدادى از اين کارگران از کارخانه مخابرات راه دور بودند. درخواست تامين شغلى نوشته بودند 
  .را پوشانده بودند نيروھاى سرکوبگر تمام منطقھ.مدتى است تعطيل شده وتکليف کارخانه ھنوز مشخص نيست

  احضار افشين ندیمی به اداره اطالعات شھرستان کامياران

 ، افشين ندیمی از فعالين کارگری و عضو کميته 1389 اردیبھشت 11روز شنبه  بر اساس گزارش رسيده،
  آ.شد مياران احضارھای کارگری به اداره اطالعات شھرستان کا برای کمک به ایجاد تشكل ھماھنگی

الزم به ذکر است که ماموران اداره اطالعات ضمن تھدید افشين ندیمی، وی را به مدت یک ساعت مورد بازجوئی 
ن ندیمی به این . قرار داده و از وی خواسته بودند که مکان برگزاری مراسم روز جھانی کارگر را به آنان بگوید افش

 . آزاد شد11 رد داده و سر انجام ساعت درخواست ماموران اداره اطالعات جواب

ما بار ديگر دستگيری و احضار فعالين کارگری را محکوم کرده و خواستار آزادی بی قيد و شرط کليه فعالين کارگری 
  .دربند و نيز پايان دادن به احضار و بازداشت فعالين کارگری ھستيم

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

  89ردیبھشت  ا12

  خودسوزي يك كارگر در مقابل دانشگاه تھران

يک کارگر محروم که صبح روز کارگر در مقابل وزارت :  نوشت 89 اردیبھشت 12سایت آژانس ایران خبر در تاریخ 
کار حضور يافته بود، بعدازظھر روز شنبه يازدھم ارديبھشت در مقابل دانشگاه تھران به نشانه اعتراض به حكومت 

  . را به آتش کشيدخود 
  .  مترى مانع از تردد مردم به اطراف اين کارگر قربانى مى شدند۴٠٠نيرويھاي سركوبگر در شعاع 
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   امنيتی مراسم روز جھانی کارگر در فضای شدید

منابع  به گفته. رسد ھای کوچک و بزرگ کارگری در روز اول ماه مه می زیادی در مورد تجمع خبرھای تایيدنشده
در محافل خودشان و نه در  ال بيشتر کارگران ایران بخاطر فضای شدید امنيتی روز جھانی کارگر راموثق، امس

  .گرفتند خيابانھا، جشن

اند که در شھرھای گوناگون  این خبرھا حاکی از آن. اند، تایيدنشده ھستند بسياری از خبرھایی که تاکنون رسيده
 ١١(قزوین، اراک، اھواز تظاھرات کارگری به مناسبت اول ماه مه ایران، از جمله در اصفھان، رشت، تبریز، کرج، 

  .برگزار شده و حتی برخی از این تظاھرات به درگيری با ماموران امنيتی و انتظامی انجاميده است) اردیبھشت

  !روز کارگر بی روز کارگر: فضای شدید امنيتی

و استقرار گسترده " فضای امنيتی"، از ، نزدیک به ميرحسين موسوی"کلمه"منابع گوناگونی چون وبسایت 
  .دھند نيروھای امنيتی و انتظامی در برخی از نقاط شھر تھران خبر می

زاده، رئيس ھيئت مدیره  به گفته جعفر عظيم. فشار بر فعاالن کارگری در آستانه روز جھانی کارگر افزایش یافت
در شھر سنندج، پنج نفر از اعضای ھيئت ) اردیبھشت ١٠/  آوریل ٣٠(اتحادیه آزاد کارگران ایران، در روز جمعه 

امروز صبح نيز دو فعال کارگری در سنندج قبل از اینکه در مراسمی شرکت . اند ی این اتحادیه احضار شده مدیره
  .اند کرده باشند، بازداشت شده

  !کارگر، روز بيکاریت مبارک: شيراز

.  صبح امروز به وقت ایران تجمعی اعتراضی برپا کردند١٠ ، در شيراز کارگران در ساعت"نسب آنالین"به گزارش 
در روی یکی از . در این تجمع که در برابر استانداری فارس برگزار شد، نزدیک به پنجاه کارگر شرکت داشتند

کارگر، روز : "پالکاردھا که امضای کارگران اخراجی مجتمع صنعتی گوشت فارس پای آن بود، نوشته شده بود
  ".تا حق خود را نگيریم از پا نمی نشينيم! ارکبيکاریت مب

گفته است که این مجتمع صنعتی به " نسب آنالین"یکی از کارگران اخراجی مجتمع صنعتی گوشت فارس به 
  .اند  کارگر از کار بيکار شده١٢٠٠سازی تعطيل شده و نزدیک به  دليل خصوصی

  در تبریز خبری ھست؟

یاشار .  کارگران این شھر در برابر اداره کار تبریز منتشر شده استخبرھایی مبنی بر تجمع صدھا نفر از
پور، مسئول روابط عمومی انجمن دفاع از زندانيان سياسی آذربایجانی در ایران، به دویچه وله گفت که ھر  حکاک

 از مراسم شد و با آنکه مراسم حکومتی بود، کارگران پس ھای تبریز برگزار می سال روز جھانی کارگر در کارخانه
  . کردند ھای خود را مطرح می با شعارھایی خواست

به گفته این فعال مدنی، امسال کارفرماھا، شوراھای اسالمی و خانه کارگر و نھادھای امنيتی با ھم ھماھنگی 
ار و اطراف اداره ک: ھا کشاندند و سه جا را برای برگزاری مراسم تعيين کردند کرده و مراسم را به خارج از کارخانه

  .آھن تبریز، که بيشتر کارگران تصميم گرفتند در این مراسم شرکت نکنند در برابر خانه کارگر، در برابر راه

پور با استناد به گفته اصناف در تبریز گفت که چنين تجمعی به این صورت که در برخی خبرھا آمده، انجام  حکاک
ارفرماھا و شورای اسالمی کار مراسم دیگری به صورت پور افزود که از طرف خانه کارگر، ک حکاک. نگرفته است

اند اگر بخواھند  خارج از تبریز ترتيب داده شده و کارگران با خود قرار گذاشته" عيناله"کوھپيمایی عمومی در کوه 
  .در مراسمی شرکت کنند، در این مراسم باشد

  ورشکستگی کرده است کارگر بتازگی اعالم ١٢٠٠در تبریز نيز از جمله کارخانه نساجی با 

  دویچه وله: منبع

  کيواندخت قھاری

   داود خدابخش: تحريريه
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 داستان یک تجاوز به مناسبت روز معلم 
  

بھاره ی مقامی معلم مدرسه ی کودکان که در جریان قيام اخير مردم ایران توسط نيروھای حکومت در حين رفتن 
وی حسين طائب فرمانده ی وقت بسيج مورد به مسجد قبا توسط پاسداران دستگير می شود و سپس از س

  . تجاوز قرار گرفت، به مناسبت روز معلم شرحی از اتفاقاتی که در زمان دستگيری بر او گذشته، نوشته است
  

  به مناسبت روز معلم 
  

 جرمش این بود که... در بلندای اندیشه و در اندیشه ای بلند بود که حافظ گفت آن یار کز او گشت سر دار بلند
حال پس از گذشت صدھا سال از این اوج به چونان حضيضی رسيده ایم که رئيس دولتمان . اسرار ھویدا می کرد

 مخالفين را بزغاله می خواند و گویندگان اسرار را نه تنھا بر سر دار سربلند نمی کند، -  که باید دولتمرد باشد -
ی می آالید که دیگر سری برای بلند کردن باقی که در کنج سردابه ھا و دخمه ھای ننگين حرص و ھوس به داغ

حاال برای سر بلند کردن عبور از . سر می ماند، اما جان گویی که از درون جسم رخت بر بسته است. نمی ماند
از ھمه سوی پيام ھای ھم وطنانم را می شنوم که . دیوار ھای سترگ فرھنگی پوسيده و متعصب الزم است

ھمين پيام ھای روح بخش بود اما که مرا ... ن، آری، از بيرون گود گفتنش آسان استمی گویند بھاره سر بلند ک
نه تکرار وھم . به زندگی باز گرداند، زندگی قبليم نه، یک زندگی جدید، با یک ھدف جدید و برای فردایی جدید

م آنقدر فریادم تکثير شده جان اما دیگر برایم آنقدرھا عزیز نيست، می دان. آلود قرنھا تبعيض و استبداد و سرکوب
در ماه ھایی که گذشت بارھا آرزوی مرگ کردم، جانم را ھم اگر بگيرند به آرزویم . است که خاموشی نمی پذیرد

رسانده اند، پس می گویم، می گویم چرا که من دیگر شکست ناپذیرم، تبدیل به صدایی شده ام که از ھزاران 
  . از حسين می نویسم.  را به خاطر بسپارحنجره فریاد می شود، ھم ميھنم، پروازم

  
دقت کرده اید که در فيلمھا و سریالھای جمھوری اسالمی نام شخصيت جنایتکار و قاچاقچی فيلم ھميشه 

 و در مقابل شخصيت مثبت و نجات دھنده ھميشه حسين است، یا علی، یا  کامبيز است، یا کورش یا جمشيد؟
 در سرگذشت من اما نقشھا جابجا شده بود، حسين قصه ی غصه ی محمد، ترجيحاً ملقب به حاجی و سيد؟
گویی دری از درھای جھنم باز شده بود و موجودی که انگار تجسم ھر . من، مرا به گور عشق و اميد ھدایت کرد

کوھی از نفرت و توحش که در لباس مردی روحانی به . آنچه زشت و کریه است و منفور پا به جھان گذاشته بود
نامش را نمی ... ایستاده بود، و دقایقی پس از پایان نماز در بستر خونين دختری ھراسان به تجاوز نشستهنماز 

صورت پوشيده از ریشش را و . دانستم، عکسش را که در اینترنت دیدم او را شناختم، کابوس شبان و روزھایم را
  . حسين طائب را. ش راعبای متعفن و خيس از عرق تابستان. نفرین ابدی چشمھای ھرزه اش را

  
 گفتم دانشجوی دانشگاه تربيت معلم بوده ام، حاال ھم درسم تمام شده و کار می  گفت دانشجوی کجایی؟

پاسخ دست .  گفتم ھيچ کس، ليدر نداشتم  ليدرت کی بوده؟ گفت به دستور کی به خيابان آمدی؟. کنم، معلمم
ميز مقابل و صدای دندانھایم را شنيدم که ریخت توی سنگينش بود که پشت سرم فرود آمد، صورتم خورد به 

.  نفری بازداشت شدگان۴٠-٣٠خودش ماھا را انتخاب کرده بود، من و ھشت دختر دیگر را، از ميان گروه . دھنم
. ما را جدا کرد و برد به یک بند. نمی دانم بر چه اساسی انتخاب می کرد، ھيچ کدام از ما فعال سياسی نبودیم

ندان خيابان سئول در قرارگاه ثارهللا بودیم، این را از روی شرح حال ھای دیگرانی که آنجا بوده اند می گویا در ز
ھمين را می دانم که . گویم، چون ھمه ی ما را وقتی گرفتند چشم بند زدند و با ماشين ھای سياه رنگی بردند

آمد و یکی از ما را که دختر . ی به بندمان آمدبعد از حدود یک شبانه روز سرگردانی و بی خبر. در زیر زمين بودیم
تا بحال شده پرنده کوچکی را در دست بگيرید و ببينيد که قلبش . زیبا و مھربانی به اسم مھسا بود ھمراه برد

فکر کردیم شاید می خواھند آزادش کنند، یا شاید خانواده . قلب مھسا ھمان طور می طپيد چقدر تند می زند؟ 
. ھيچ کس نمی دانست که چه سرنوشتی در انتظار است. بالش، شاید وثيقه بگذارند و ببرندشاش آمده اند دن

یکی از دختران ھمبند که شوخ طبع و سر خوش بود سعی می کرد که جوک بگوید و بقيه را بخنداند و حال و ھوا 
. رخراش مھسا بلند شدناگھان صدای ضجه جگ. ھمه اما از بی خبری و انتظار در عذاب بودند. را کمی عوض کند

ھمه در سکوت و بھت و ناباوری به ھم خيره . صدای فریاد او آنقدر جانسوز بود که ھمه ما را در جا ميخکوب کرد
رعب و وحشت بر تن ھمه مان سایه انداخته بود، دیگر کسی جوک نگفت، دیگر کسی نخندید، مھسا را . شدند

  ... دیگر ندیدم
  

م برای من سھمگين است، ھنوز ھم نگاه آخر او را به خاطر دارم، ھنوز ھم یادآوری این صحنه ھا ھنوز ھ
صدایش در گوشم می پيچد،با این حال در نھایت نا اميدی می نویسم مھسا جان، اگر ھستی و این را می 

  . بگو که ھستی، بگو که زنده ای. خوانی از خودت پيغامی بده
  

ا به دست دو زندانبان بی صبری که دم در مراقب بودند سپارد تا را تمام کرد مر!! حسين پس از اینکه بازجویی
 غنيمت  چه بودم برایشان؟. آنھا ھم به من تفھيم اتھام کنند و محاکمه و حکم، ھمه را یک جا برگزار کرده باشند

  !ک؟ خس و خاشا برای معلمی؟!  مفسد فی االرض؟ اما به کدامين جرم؟!   واجب القتل؟ اما کدام جنگ؟! جنگی؟
  ... آری، من خسی بودم در چشم تنگ نظر و متعصب و ذھن متوحش و ھرزه ی آنان
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 *****  

  دست در دست ھم دھيم به مھر 
  ميھن خویش را کنيم آباد 

  یار و غمخوار یکدگر باشيم 
  تا بمانيم خرم و آزاد 

  
  . شعری ساده و کودکانه، که شاید باید بيشتر بخوانيمش

  
نوگالن کوچکم را دیدم که ھر . زی وارد کالس درس که شدم بوی گل به استقبالم آمدیک سال پيش در چنين رو

 غنچه ی ٣٢در یک لحظه عالمی را ِسير کردم، آینده ی این . یک شاخه گلی در دست داشتند و لبخندی به لب
مه وجودم در ھ. زیبا را دیدم که ھر کدام برای خودشان دختر خانمی شده اند و شاھدی یا مادری یا مدیری

این دومين سالی بود که روز معلم را به عنوان یک معلم تجربه می کردم، و . لبخند شکفت و شادی غنچه کرد
از خوابی . امسال اما کالسم خاليست، از لبخند و غنچه و شکوفه خبری نيست...امسال سومين سال است

 به لجنزاری مانند است، ابرھای تباھی را شيرین برخاسته ام انگار، گلستان ایرانم را می بينم که از سياھی،
می بينم که جلوی نور مھرآميز خورشيد ایرانم را گرفته اند و به شھود و ادراک و آزادی اجازه عرض اندام نمی 

آری این دیار سخت به آموزگاران نيازمند است، چرا که در نور معرفت است که لجنزار رنگ می بازد و بھار ... دھند
         .شکوفه می کند

  
  بھاره مقامی 

  
   ١٣٨٩ اردیبھشت ١٢
  اخبار روز: منبع

 ، يک گزارش ٨٩اول مه 

فضای امنيتی شھر تھران در مناطقی که واليان امنيت :  اردیبھشت آمده است 12در تاریخ خودنويس به نوشته 
 و امنيتی از شورش ھای انتظامی ھای دستگاه تواند نشان دھنده نگراني دادند، مي انتظار تجمع و درگيری مي
گزارش سياوش شھابی از نقاط مختلف . اند ھای اخير فشار روزافزونی را تحمل کرده کارگرانی باشد که در سال

مندی ايشان از وضعيت کارشان و عدم  شود که در کنار ماموران نيروی انتظامی شاھد گله تھران آنجا جالب مي
  . مزدھايشان بوده است ش دستافزاي

 ***  
در تھران عالرغم لشگرکشی رژيم و اعمال .  مراسم روز جھانی کارگر، تحت تدابير ديد امنيتی برگزار شدامسال

  . را به وضعيت موجود اعالم کردنديک حکومت نظامی آشکار، باز ھم مردم و کارگران اعتراض خود 
تصاب زدند و از سوار  ارديبھشت برای مدتی دست به اع١١کارگران شرکت واحد و رانندگان تاکسي، صبح روز 

در ھمين حين، از ساعات اوليه صبح، نيروھای انتظامي، ميدان انقالب را به تصرف . کردن مسافرين امتناع کردند
از سرباز صفر گرفته تا سرھنگ تمام، حضور عوامل نيروی انتظامی . خود در آورده و ھر تحرکی را زير نظر داشتند

  .  ون و الگانس قابل شمارش بوداه دستگ٣٠تقيربا . بسيار پررنگ بود
ھنگامی که باران می باريد، در قسمت شمالی ميدان انقالب، در کنار ساختمان بانک رفاه پناه گرفتم تا خيس 

بحثی که ميان ماموران . کردند نشوم، ھمانجا تعدادی از ماموران نيروی انتظامی حضور داشتند و با ھم گفتگو مي
ھا گله مند   افزايش حقوقآنھا نيز، از گراني، اضافه کاری و عدم. خودش نيز جالب بودنيروی انتظامی بود، در نوع 

  ! بودند
يک اتوبوس گارد . کمی آن سوتر، حد فاصل وزارت کار تا خيابان جيحون نيز تحت نظر شديد نيروھای انتظامی بود

 بعد از ظھر به بعد، به سربازان ۴اينھا بعدا، حوالی ساعت . ويژه در حياط پشتی وزارت کار قابل مشاھده بود
  . رت کار ايستاده بودند، پيوستندنيروی انتظامی که در مقابل درب ورودی وزا

در حالت . شد حضور پررنگ عوامل وزارت اطالعات با جليقه ھای سياه رنگی که بر تن داشتند نيز مشاھده مي
موتور سواران نيز در . خصی نيز حضور داشتعادي، در کنار ھر گروھان نيروی انتظامي، يک نفر مامور لباس ش

قسمتی از ميدان انقالب، و نيز تقاطع شادمان کنترل مسير را در اختيار داشتند و در مواقعي، در خطوط بی آر 
ھمچنين چندين دستگاه خودروھای مخصوص يگان ھای ويژه نيز در . تي، مسير ميدان انقالب را می پيمودند

ماموران لباس روبروی اين مرکز نيز، انبوھی از .  و رانندگی تھران مستقر شده بودندحياط مرکزی پليس راھنمايی
  . شخصی حضور داشتند

عده ای از کارگران که به سمت خيابان . ، خبر رسيد که درگيری در خيابان نواب آغاز شده است۴حوالی ساعت 
 با باتوم و ميل گرد مورد ضرب و شتم ھا، کردند، با حجوم انبوھی از ماموران و لباس شخصي آزادی حرکت مي
  . گاز اشک آور نيز گزارش شده بودشليک . قرار گرفته بودند

حضور جوانان در قالب . محدوده ايستگاه دانشگاه شريف تا ميدان انقالب را مجددا با اتوبوس بی آر تی طی کردم
ود و مشخص بود که ھمه منتظر آغاز بحث روز کارگر در اتوبوس داغ ب.  نفره بسيار جالب بود۴ تا ٣گروھھای 

کار به . ھای خطوط بی آر تی نيز شاھد حضور بی سابقه جمعيت در اين ساعتھا بود ايستگاه. مراسم ھستند
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 حمل و نقل مسافرين ھای عادی نيز برای ھای خط بی آر تي، از اتوبوس جايی رسيد که عالوه بر اتوبوس
  . استفاده شد

وسط ماموران دستگير شده بودند که در مقابل کانکس نيروی انتظامی با دست بند در ميدان انقالب چند نفر ت
ھمچنان به نيروھای انتظامی افزوده . ھمين مسير را به سمت وزارت کار دوباره برگشتم. نگه شان داشته بودند

 کار در ان چند جوان درست روبروی وزارت. گرفت ميشد و تالش فراوانی نيز برای متفرق کردن مردم صورت مي
  . کنندسوی خيابان، اقدام به شعار دادن کردند که ماموران برای دستگيريشان اقدام کردند اما انھا توانستند فرار 

روبروی ايستگاه . آنجا ھم به سمت آريا شھر حضور ماموران بسيار چشمگير بود. به سمت ميدان آزادی رفتم
مجددا به سمت ميدان . ر از نيروھای لباس شخصی مشھود بودھايی پ اتوبوس در ابتدای خيابان انقالب نيز ون

از . امکان برگزاری مراسم تقريبا ديگر وجود نداشت. ھمچنان حضور نيروھای انتظامی پر رنگ بود. انقالب برگشتم
به سمت بلوار کشاورز رفتم که در آنجا متوجه شدم کارگران در مقابل وزارت . ميزان جمعيت ھم کم شده بود

  .راھپيمايی کوتاھی داشتندکشور 

خبری وزارت  تجمع خانواده ھای اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران در مقابل ستاد
  اطالعات در سنندج

 
ھای کارگری در سنندج دست به  فردا خانواده ھای کارگران بازداشتی و خانواده

  تجمع گسترده تری خواھند

 خانواده ٨٩ اردیبھشت ماه ١٢از صبح امروز  ه آزاد کارگران ایرانبنا بر خبرھای دریافتی توسط واحد خبری اتحادی
اتحادیه، فایق کيخسروی عضو فعال اتحادیه در سنندچ و فواد شبکه  ھای صدیق کریمی از اعضای ھيئت مدیره

ع در تجم از خانواده ھای کارگران عضو اتحادیه ازاد کارگران ایران و دیگر فعالين کارگری با فرد با ھمراھی جمعی
کيخسروی و فواد شبکه فرد از  مقابل ستاد خبری وزارت اطالعات در سنندج خواھان ازادی صدیق کریمی، فواد

  .زندان شدند
از کارگرانی است که قبل از تجمع و راھپيمائی کارگران سنندج به  الزم به یاد آوریست فواد شبکه فرد یکی

 عدادی پالکارد به مناسبت این روز توسط مامورین امنيتیخيابان نمکی ، به ھمراه ت مناسبت اول ماه مه در
  .دستگير شد

را به درون ) حيدر کيخسروی(کيخسروی،  بنا بر این گزارش بدنبال این تجمع مامورین وزارت اطالعات برادر فایق
ن این کردند که پس از این دعوت و ورود حيدر به ساختما ساختمان ستاد خبری وزارت اطالعات در سنندج دعوت

کبود و ورم کرده از این ستاد خارج شد که این امر خشم و انزجار خانواده ھای  ستاد، نامبرده با سر و صورتی
و ابراز خشم از  کننده را بر انگيخت و خواھران فواد کيخسروی به ھمراه تجمع کنندگان با سر دادن شعار تجمع

بدنبال . صحنه اعتراضی تبدیل کردند لوار شبلی را بهوضعيت پيش آمده، مقابل ستاد حبری وزارت اطالعات در ب
در مقابل ستاد خبری وزارت اطالعات در سنندج حاضر   دستگاه ماشين نيروی انتظامی٦این وضعيت بالفاصله 

  .کردند..... طریق تھدید و  شده و سعی در ارام کردن جمعيت از
 ھای کارگران زندانی و اعضای اتحادیه ازاد کارگران ایران خانواده بنا بر این گزارش در ادامه این اعتراضات از سوی

خانواده ھا قول  کارگری در مقابل ستاد خبری وزارت اطالعات درسنندج، نھایتا ماموین این ستاد به و دیگر فعالين
خرین بنا بر آ. تکليف اعزام خواھند کرد  اردیبھشت ماه این سه زندانی را به دادگاه جھت تعيين١٢دادند امروز 

ایران، خانواده ھای این زندانيان در معيت سایر خانواده ھای اعضای  اخبار دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران
فواد  به مقابل دادگاه انقالب مراجعه کردند اما ستاد خبری وزارت اطالعات در سنندج فقط اتحادیه در سنندج

اساس این گزارش فواد شبکه فرد  بر. و زندانی دیگر خبری نشدشبکه فرد را به دادگاه اعزام کرده بود و از اعزام د
ھمچنين امروز حدود . وزارت اطالعات در سنندج بر گردانده شد نيز پس از اعزام به دادگاه بار دیگر به ستاد خبری

اعضای اتحادیه ازاد کارگران ایران و کارگر اخراجی فرش غرب بافت سنندج به   صبح سعيد کرمی از١١ساعت 
  .وزارت اطالعات احضار و مورد بازجوئی قرار گرفت تاد خبریس

ستاد خبری وزارت اطالعات در سنندج به ھمراه دیگر خانواده ھای اعضای  خانواده ھای سه کارگر زندانی در
خبری وزارت  کارگران ایران اعالم کرده اند از فردا صبح دست به تجمع گسترده تری در مقابل ستاد اتحادیه ازاد

  .العات در شھر سنندج خواھند زداط
 اتحادیه آزاد کارگران ایران در دو روز گذشته و امروز مامورین وزارت اطالعات طی بنا بر اخبار رسيده به واحد خبر

کردن اتھامات واھی بر آنان  تماسھای تلفنی با اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران در برخی نقاط کشور، ضمن وارد
این اتحادیه باید به فعاليتھای خود پایان دھد و خود را  ی نسبت به سالھای گذشته اعالم کرده اندبا تاکيد بيشتر

  .منحل اعالم نماید
اتحادیه در سراسر کشور،  اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن انتساب اتھامات واھی به اعضای این

راھپيمائی ھای اعتراضی حق مسلم کارگران و عموم  ع وبدینوسيله اعالم ميدارد برگزاری مراسم اول ماه، تجم
تداوم فعاليتھای این اتحادیه فقط متکی به اراده جمعی اعضای این اتحادیه  تودھای مردم ایران است و انحالل و

  .عمومی آن است و الغير در مجمع
یمی، فواد کيخسروی، فواد بی قيد و شرط صدیق کر اتحادیه آزاد کارگران ایران ھمچنين خواھان آزادی فوری و

از زندان است و مسئوليت جانی کارگران بازداشتی در سنندج و تبعات  شبکه فرد و دیگر رھبران کارگری در بند
 کارگری در این شھر در اعتراض به بازداشت اعضای این اتحادیه را بطور مستقيم متوجه ناشی از اعتراضات
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کارگران شھر سنندج و  ضائيه دولت جمھوری اسالمی ميداند و ھمينجامسئولين امنيتی و باالترین مقامات قوه ق
صدیق کریمی، فواد کيخسروی و فواد شبکه فرد  خانواده ھای آنان را به اعتراضات گسترده تر نسبت به بازداشت

   .فرا ميخواند

 تجمع کارگران ریخته گری در مقابل اداره کار

 نفر از کارگران کارگاه ریخته گری واقع در شھرک 20 تعداد 12/2/1389بر اساس گزارش رسيده روز یکشنبه مورخ 
 صبح تجمع و نسبت به تعطيلی این واحد صنعتی 11الی9ننله شھر سنندج، در مقابل اداره کار، از ساعت 

ای ضمنا نماینده این کارگران با رئيس اداره کار مذاکره و ھيچ جواب قانع کننده. وبيکاری خود اعتراض کردند
     .قرار بود صاحب کارگاه نيز در این جلسه حضور داشته باشد اما نيامده بود. افت نکرددری

 اعالم ورشکستگی نمود، این در حاليست که کارگران 1/2/1389الزم به ذکر است که این واحد صنعتی در تاریخ 
  .اند سا ل سابقه کار و بصورت استخدام رسمی بوده20الی 10ھر کدام دارای 

 مديرعامل شرکت واحد در باره علت پايان دادن به خدمت نخستين زن »توضيح«
 راننده شرکت واحد 

  خبر  توضيحات شركت واحد پيرامون يك :  اردیبھشت آمده است 12 ايلنا در تاریخ –به نوشته خبرگزاری کار ایران 
 برروى 29/1/89 تاريخ در پى انتشار خبرى با عنوان نخستين زن راننده شركت واحد حكم اخراج گرفت كه در
اى را به دفتر اين خبرگزارى  تارنماى خبرگزارى كار ايران قرار گرفت؛ شركت واحد اتوبوسرانى تھران و حومه جوابيه

  . ارسال كرد
 برروى 29/1/89در پى انتشار خبرى با عنوان نخستين زن راننده شركت واحد حكم اخراج گرفت كه در تاريخ 

اى را به دفتر اين خبرگزارى  يران قرار گرفت؛ شركت واحد اتوبوسرانى تھران و حومه جوابيهتارنماى خبرگزارى كار ا
  . ارسال كرد

مديرعامل شركت واحد تھران رسيده به شرح ذيل  به گزارش ايلنا، متن اين جوابيه كه به امضاى حسين بيژني، 
  : است

نخستين زن راننده حكم ( تحت عنوان 29/1/89يخ احتراما با عنايت به خبر منتشره درسايت آن خبرگزارى به تار
در پى سياستگذارى شركت واحد مبنى بر بكارگيرى رانندگان خانم در خط يك : رسد به اطالع مي) اخراج گرفت

 و با امضاى قرارداد يك 21/6/86ھاى تندرو، خانم فرحناز شيرى با درخواست شخصى از تاريخ  سامانه اتوبوس
غول به خدمت شدند كه با توجه به نحوه خدمتى قراردادايشان از تاريخ شروع طى دو ساله در شركت واحد مش

  .  تمديد گرديد20/1/88مرحله طبق روال ادارى تا تاريخ 
رفتار، (از آنجايى كه صدور حكم ثابت براى استخدام كاركنان، مستلزم حصول اطمينان كامل ازجميع جھات 

باشد و با عنايت به اينكه  و طى يك پروسه زمانى مناسب مي... )  ورعايت شئونات اسالمى وادارى انضباط، 
پرونده نامبرده تحت بررسى بوده و امكان صدور حكم ثابت وجود نداشته است از ايشان براى تمديد قرارداد به 

ايشان به  ماه ديگر دعوت به عمل آمد كه از آن امتناع ورزيدند با اين وجود آن قرارداد تمديد شده تلقى و 6مدت 
 به استناد موازين قانونى و به طور يك 20/12/88فعاليت كارى خود ادامه دادند و در پايان مدت قرارداد در تاريخ 

  . طرفه، رابطه كارى نامبرده با اين شركت خاتمه يافت
ارى باشند و قطع رابطه ك ضمنا در حال حاضر تعداد كثيرى از بانوان شاغل در شركت واحد استخدام رسمى مي

فرد مذكور به منزله اخراج از شركت واحد نبوده و صرفا به دليل عدم تمايل ايشان جھت اشتغال با توجه به ضوابط 
  .باشد جارى مي

   بانگ هللا اکبر بر بام خانه ھاى تھران در آخرين ساعات روز كارگر
  

, ساعتھاى روز کارگر در تھران در آخرين :  اردیبھشت آمده است 12در تاریخ آژانس ايران خبر به نوشته سایت 
به طور خاص در اين ساعت . سردادند » مرگ بر خامنه اى«و » هللا اکبر«مردم به روى پشت بامھا رفتند و بانگ 

  .از ميدان توپخانه، تھران نو، بھارستان، آزادى، اکباتان بانگ هللا اكبر بلند بود 

  ابوالفضل روزنامه نگاری و کمک به سندیکاھای کارگری است تنھا جرم

چندین روزنامه نگار و فعال حقوق بشری   یکی از او.  است١٣۶١، متولد مھر ماه  صرابوالفضل عابدینی ن :رھانا
آخرین بار در . چندین بار در سالھای اخير بازداشت شده است وی. است که ھم اکنون در زندان به سر می برد

ھرمز بازداشت ھای گسترده فعالين حقوق بشر، در منزل پدری اش در رام اسفندماه سال گذشته و طی
اھواز به  ابوالفضل اخيرا از طرف شعبه یک دادگاه انقالب. از آنجا به زندان اوین منتقل شد خوزستان دستگير و

 .حقوق بشر است یازده سال حبس تعزیری محکوم شده که از احکام سنگين صادر شده برای فعالين
ه دیدار با وی شد پس از بازگشت از ب مادر وی که بعد از چندماه بی خبری از وضعيت ابوالفضل سرانجام موفق

 .گناھی فرزندش، خواستار آزادی ابوالفضل شد با تاکيد بر بی زندان با ارایه نامه ای به دفتر دادستانی تھران
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ضمن تشکر از » تا آزادی روزنامه نگاران«برادر ابوالفضل در گفتگویی با سایت  مھراب عابدینی
داده  ل به سواالتی درباره وضعيت پرونده برادر خود پاسخدکتر اوليایی فر، وکيل ابوالفض زحمات
 :است

 بگویيد؟  برادرتان آقای عابدینی نصر در مورد آخرین وضعيت 
دیروز، . ماه به سلول چند نفره منتقل شد  روز انفرادی، ششم اردیبھشت۵٠   پس از تحمل بيش از ابوالفضل

متاسفانه سایر اعضای خانواده . ات حضوری کوتاھی داشتمالق ھشتم اردیبھشت ماه برای اولين بار با مادرم
 .را به دست نياوردند اجازه مالقات با ابوالفضل

 بود؟  در اولين دیدارش چگونه روحيه ابوالفضل
ابوالفضل اميدوار بود بعد از پایان دوماه قرار  به گفته او. مادرم روحيه ابوالفضل را خوب و اميدوارکننده ذکر کرد

 .بازگردد  جمع خانواده و دوستانشبازداشت به
 برادر شما تا کنون چند بار بازداشت شده است؟

بار  ۵  بار بازداشت کوتاه مدت ھفتگی و۴ سال فعاليت مطبوعاتی و حقوق بشری خود مجموعا ۶مدت  وی در
 نيز به ٨٨ در مردادماه سال بعد از انتخابات خرداد ماه سال گذشته. ھم به صورت بلند مدت بازداشت شده است

 . ميليون تومانی آزاد شد٣٠وثيقه  دستور دادگاه انقالب اھواز دستگير و در آبان ماه با قرار
که با حکم دادگاه انقالب اھواز آزاد شده بود، مجددا  گویا ابوالفضل در منزل پدری خود ھنگامی

 .بازداشت شد
در منزل پدری خود در  ٨٨فضل در دوازدھم اسفندماه  ابوال اما. قرار وثيقه تا صدور و اجرای رای دادگاه بود .بله

که در دادگاه انقالب اھواز داشت دستگير و در  رامھرمز خوزستان بنا بر حکم دادستانی تھران و به ھمان اتھاماتی
  وابوالفضل با اتھامات کامال مشابه در دادگاه انقالب اھواز. تھران منتقل شد  اسفندماه به زندان اوین در١۴تاریخ 

 .دادستانی تھران پرونده دارد
 پرونده صادر کرده است؟ آیا دادگاه بدوی رای خود را در زمينه

 اسفندماه ٢٢درخواست دادستانی تھران در اوین به سر می برد،  در مدتی که ابوالفضل با اتھامات مشابه و به
  سال١١براساس این حکم وی به . شدانقالب اھواز به وکيل وی ، دکتر اوليایی فر ابالغ  حکم صادره از دادگاه

 .حبس تعزیری محکوم شد
 این احکام شامل چه مواردی است؟

حقوق بشر و  حکم شامل پنج سال حبس به دليل ارتباط با دول متخاصم، پنج سال به دليل فعاليت در بخش این
  .حبه ھای مطبوعاتیانجام مصا ارتباط با حزب پان ایرانيسم و یکسال ھم به جرم اقدام عليه امنيت ملی و

 کنند به دادگاه ارایه شده است؟ آیا اسنادی ھم که جرایم وی را تایيد می
ابوالفضل ارتباط با دول متخاصم است اما او ھيچ ارتباطی با ھيچ کشور  برای نمونه یکی از جرم ھای. خير

 ۵ ولی به. د وجود ندارددر پرونده وی ھم ھيچ سند و مدرکی که دال بر این اتھام باش. است خارجی نداشته
 .سال حبس به دليل ارتباط با دول بيگانه محکوم شده است

 علت واقعی بازداشت ابوالفضل چه چيزی بوده است؟ شما فکر می کنيد
کارخانه   از سندیکاھای کارگری شرکت واحد و سندیکای کارگران روزنامه نگار بودن و حمایت تنھا جرم ابوالفضل

به حقوق حقه خود کرده  وی تالش ھای فراوانی برای دستيابی این سندیکاھا. ان استنيشکر ھفت تپه خوزست
 .است

 اید؟ آیا اعتراضی ھم به حکم دادگاه بدوی کرده
. اوليه در آن صادر شده ارائه شده است درخواست تجدیدنظر توسط وکيل ابوالفضل به ھمان شعبه ای که رای

کند و منتظر ھستيم شعبه دادگاه تجدیدنظر مشخص شود تا  ی میفعال این درخواست مراحل اداری خود را ط
ھم ما و ھم وکيل ابوالفضل اميداریم این رای شکسته شده و وی ھر چه . کنيم الیحه اصلی دفاعيه را ارائه

 .آزاد شود سریع تر
 شود؟ چرا اميدوار ھستيد که ابوالفضل سریع تر آزاد

اعتقاد من تنھا گناه ابوالفضل ميھن پرستی،  به. ند و مدرک معتبر استبرای این که اتھامات وارده به وی فاقد س
 .و انتشار اخبار فعاليتھای صنفی کارگران بوده است حس انسان دوستی،کمک به احقاق حقوق انسانی

 .اسناد کافی در پروند برای صدور حکم بدوی، این حکم در دادگاه شکسته شود بنابراین اميدوارم با عدم وجود
 پيام نپایا

 بازداشت شماری از معلمان در روز معلم 

شماری از معلمان و فرھنگيان که امروز قصد : گزارش می دھند  اردیبھشت 13در تاریخ فعاالن معلمان از ایران 
گرد آيند از سوی نيروھای امنيتی بازداشت " دکتر ابوالحسن خانعلی"داشتند به مناسب روز معلم در مزار 

  . شدند
  

صبح امروز برخی از معلمان و فرھنگيان که قصد بزرگداشت روز معلم را داشتند از سوی ين گزارش ھمبنا به 
  . ، بازداشت شدند"دکتر ابوالحسن خانعلی " نيروھای اطالعاتی و امنيتی در ابن بابويه و بر سر مزار 

  
انم باد پر، زينال زاده، تا کنون از بازداشت محمد تقی فالحي، ايرج جوادي، فرقاني، محمدي، رئيس زاده، خ

سوري، شيوراني، ايمان زاده، منتجبی اطمينان حاصل شده و از اسامی ساير بازداشت شدگان و تعداد آنھا 
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  . اطالعی در دست نيست
  

الزم به يادآوريست کانون صنفی معلمان به دليل صدور فراخوان برای بزرگداشت روز معلم از سوی وزارت 
 تن از معلمان در شھرھای مختلف بازداشت 8رفته و در ھفته گذشته دست کم اطالعات تحت فشار قرار گ

 .شدند

  . اسانلوى كارگر ھنوز در زندان است و فرزاد معلم ھنوز زير حكم اعدام 

. اسانلو و كارگران بسيارى در زندانند :  اردیبھشت آمده است 13خبرھاب نگران کننده دریافتی از ایران به تاریخ 
  . كارگران بسيارى اخراج شده اند و يا در معرض بيكاريند . نلو و كارگران بسيارى در فقرند خانواده اسا

  
آدم نكشته اند ، دزدى و ھيزى نكرده . فرزاد كمانگر و عبدالرضا قنبرى ، معلمينى ھستند كه زير حكم اعدامند 

مادر فرزاد كفن بر .  فرزاد و رضا زير فشارند خانواده. جرم اين است . اند ، آزاد انديشيده اند و آزاد بيان كرده اند 
معلمان ديگرى در بندند و در انتظار حكم و معلمان ديگر ھم زير نيمى از خط . تن دارد در آزادى خواھى فرزندش 

  . به اندازه نصف خط فقر ھم حقوق ندارند . فقر 
  

اما ھيچ چيز تمام . ايى و اعتراضھايى حضورى بود و ترس حكومت و بيانيه ھ. روزھاى كارگر و معلم آمد و رفت 
روز ساير ايرانيان در . يادمان نرود كه ھر روز ، روز كارگر است ، روز معلم است . تازه اول راه است . نشده است 

 .يادمان نرود . فشار حكومت نايب امام زمان است 

  آزادی دستگيری بيست و چھار نفر از زنان در روز جھانى كارگر در ميدان انقالب و

بيست و چھار نفر از زنان آزاده ميھن كه :  اردیبھشت آمده است 13در تاریخ به گزارش خبرنگارآژانس ايرا ن خبر 
صبح روز يکشنبه از وزرا به زندان اوين منتقل , در روز جھانى كارگر در ميدان انقالب و آزادی دستگير شده بودند 

, ابل اوين تجمع كرده بودند وخواھان آزادى عزيزانشان بودند  صبح مق11خانواده ھاى آنھا ازساعت , شدند 
 .يكى از بازداشت شدگان به نام مريم توكلى آزاد شد 1300ساعت 

 التحصيالن دانشگاھى بيشتر است  نرخ بيكارى فارغ

: گفت نماينده خمين در مجلس شوراى اسالمي:  اردیبھشت آمده است 13 در تاریخ ايلنابه نوشته خبرگزاری 
  . اين شھر از باالترين نرخ بيكارى در استان مركزى برخوردار است

 نفر بيكار دارد و جالب 3، 2رويم  اى كه مي در ھر خانه: وگو با خبرنگار ايلنا افزود محمدحسين مقيمى در گفت
  . التحصيالن دانشگاھى بيكارى اشان بيشتر از سايرين است است كه فارغ

با : گذارى نشده است، تصريح كرد يان اينكه بعد از انقالب در خمين سرمايهرييس كميسيون عمران مجلس با ب
  . توان به درددل مردم رسيدگى كرد وعده و وعيد نمي
اند كه  ھاى توليد خودرو را در خمين داده  مديران وقت سايپا قول ايجاد سايت1384از سال : مقيمى تصريح كرد

  . ھنوز عملى نشده است
  . رسد مديرعامل فعلى سايپا قصد دارد اين وعده را عملى كند يبه نظر م: وى افزود

 13گويند نرخ بيكارى خمين  مي: ھاى بيكارى اعالم شده را قبول ندارد، اظھار داشت مقيمى با بيان اينكه نرخ
  .ھاست درصد است اما به نظر من نرخ بيكارى اين شھرستان بيشتر از اين حرف

  دردمان از بی پولی است/ گلستان کارگر شرکت مخابرات 120اخراج 

مردمی از اخراج این تعداد کارگران خبر می دھند ولی تاکنون  به گزارش خبرنگار مھر در گرگان، در حاليکه منابع
 امور اجتماعی گلستان از بيکار شدن این تعداد نيروی کار در استان اظھار بی اطالعی مسئوالن اداره کل کار و
اخراج نيروھای .رسانی کنند   گران اخراج شده برای پيگيری موضوع به این اداره کل اطالعکرده اند و معتقدند کار

تنھا گوشه ای از وضعيت بغرنج و نامطلوب جامعه کارگری در استان  کارگر وابسته به شرکت مخابرات گلستان
وضعيت  .شوندکارگران اخراج شده و کارخانجات دارای مشکل استان افزوده می  است و ھر روز بر شمار

کارگران معدن آزادشھر از دیگر نمونه ھایی است که یاس و  کردکوی و" نئوپان شموشک"نامناسب کارگران 
  .استان افزایش داده است ناميدی را در قشر کارگر

سفيد امضاء، سپردن سفته و وثيقه برای ضمانت  پرداخت نشدن حقوق، عيدی و پاداش، سنوات، قراردادھای
  .ای مشکالت جامعه کارگری استان گلستان است گوشه.. ودن، حمایت نشدن و کار، بيمه نب

بيان اینکه چندماه حقوق و مزایا دریافت نکرده اند از  در عين حال جمعی از کارگران شرکت نئوپان کردکوی با
  . خواھد شدکه اگر آنھا چند ماه حقوق نگيرند، زندگيشان با چه وضعيتی روبرو مسئوالن خواستند تا پاسخ دھند
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از اخراج از سوی کارفرمایان خواستند نامشان در گزارش  برخی از این کارگران به دليل نبود امنيت شغلی و ترس
  .درج نشود

ماه است که حقوق نگرفتيم و مسئوالن استان نيز در  16حدود : یک کارگر شرکت نئوپان شموشک کردکوی گفت
  رسيدیمخود ن جریان ھستند و تاکنون به حق و حقوق

قرارداد سفيد می کنند تا اگر کارگری اخراج شد نتواند از نظر  کارفرما، کارگران را مجبور به امضای: وی افزود
  .داشته باشد و به حق و حقوش دست یابد حقوقی پيگيری الزم
 اداره کار، چھار نسخه تنظيم و به نھادھای مختلف از جمله طبق قانون قرارداد کارگران باید در: وی اظھار داشت

ای نيز در اختيار کارگران باشد ولی کارگران از مفاد این قرارداد بی خبرند و نسخه  ارسال شود و نسخه.. بيمه و 
  .از قرارداد به ما داده نشد ای

اجاره منزلم به تاخير افتاد و برای گذران زندگی از تمام  شش ماه: کارگر دیگری با چشمان اشکبار ادامه داد
  .بدھکارم کرده ام و به ھمه اقوام پول قرضدوستان و 

خبری نيست، مسئوالن به داد ما ... پاداش، سنوات و  از عيدی، شش سال است: کارگر دیگری اظھار داشت
  .کارگران را عملی کنند برسند و وعده ھای حمایت از

 نيستند و نمی مسئوالن شرکت پاسخگوی کارگران وضعيت کارخانه ما نامناسب است و: وی خاطرنشان کرد
  .بازگو کنيم دانم درمان را به کدام ارگان و مسئول

و دادن شعارھای حمایت از این قشر، حمایت اصولی  مسئوالن به جای برگزاری جلسات: این کارگر تاکيد کرد
 .کارگری اقدام عاجل کنند داشته باشند و برای رفع مشکالت جامعه

  
 ھمکاران زخرید ھدیه روز معلم با قرض گرفتن پول ا

  
مناسبت روز معلم، ھدیه ای تھيه کنم تا به معلمش بدھد،  فرزند خردسالم از من خواست به: کارگر دیگری گفت

  .کرایه رفت و برگشت به محل کار را از دوستانش قرض می گيرد در حاليکه نمی داند، پدرش پول
از اینکه نمی توانم ابتدایی ترین خواسته  اکنونتامين کنيم و  کار می کنيم تا مخارج زندگيمان را: وی عنوان کرد

  .کنم باید شرمنده آنان باشيم خانواده ام را تامين
: مشکالت کارگران شرکت نئوپان شموشک گفت عضو کميسون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با تائيد

  .ه استچند ماه حقوق و مزایای آنھا پرداخت نشد کارگران این شرکت دارای مشکالت جدی ھستند و
برگزار شود که در چند جلسه نماینده سوم شرکت  تاکنون سعی شد جلساتی با مدیران شرکت: منصوری افزود

  .کارگران برنامه ریزی شود حضور یافت و باید برای رفع مشکالت این
وی حقوق نگرفته اند و مسائل جامعه کارگری باید از س کارگران معدن آزادشھر نيز چندماه: وی عنوان کرد

  .شود متوليان امر بررسی ویژه
شرکت نئوپان : بررسی مشکالت جامعه کارگری افزود مدیرکل کار و امور اجتماعی گلستان نيز در نشست

زمان شروع به کار مجدد سه ماه است که حقوق کارگران پرداخت شده   ماه تعطيل بوده و از14شموشک حدود 
  .است

ورثه مھندس درویش و مالکان شرکت برگزار شده و  تھای مختلفی باتاکنون نشس: رحمت هللا نوروزی افزود
  .شرکت صورت گرفته است اقداماتی برای رفع مشکالت کارگران این

مدیره ندارد و بين وراث اختالف وجود دارد و قرار  مشکل اصلی این شرکت این است که ھيئت: وی اظھار داشت
 .شود است ھيئت مدیره جدید تشکيل

 9و باید اصالح شود و کارگران این شرکت نيز حدود  اساسنامه معدن آزادشھر نيز مشکل دارد: دوی عنوان کر
  .اند  است حقوق دریافت نکرده ماه

شرکت نئوپان شوشک و معدن آزادشھر در بانک ملی  به گفته نوروزی، اعتبار برای پرداخت معوقات کارگران
  .رفع می شودمشکالت  موجود است و در صورت رفع مسائل حقوقی
 ھزار شغل در کشور 100باید بيش از یک ميليون و  در سال جاری: مدیرکل کار و امور اجتماعی گلستان گفت

  . ھزار شغل است187ميزان،  ایجاد شود که سھم استان از این
 کارگر شرکت مخابرات 120گلستان در پاسخ به اخراج  داداشی یک مسئول در اداره کل کار و امور اجتماعی

قضيه اطالعی ندارم و در صورت صحت، کارگران اخراج شده برای بررسی  از این: گلستان در سال جاری افزود
  .کل مراجعه کنند بيشتر به این اداره

حاليست که این استان بر اساس ارزیابيھای دولت دھم  روند اخراج نيروھای کارگری در شرکت ھای گلستان در
 است و تداوم اخراج کارگران، موجب برتری استان در 30 و 29و جزء استانھای  اردر زمينه بيکاری در کشور سکاند

  .شود این بخش می

  سقوط یک کارگر از ساختمان

 یک کارگر ساختمانی، با نام فواد از طبقه سوم ساختمانی 10/2/1389بر اساس گزارش رسيده روز جمعه مورخ 
 خوشبختانه وی از مرگ حتمی نجات یافته و اکنون از . آذر سنندج سقوط و بشدت آسيب دید5واقع در شھرک 

  .وضعيت جسمانی نسبتا خوبی برخوردار است
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  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

  89 اردیبھشت 13

 برگزاری مراسم روز معلم در کوه آبيدر سنندج
 

در پی فراخوان انجمن : ده است   اردیبھشت آم13سرویس اجتماعی در /به نوشته سایت آژانس خبری موکریان
صنفی معلمان کردستان مبنی برصعود به کوه آبيدر بمناسبت روز معلم ،جمع کثيری از فرھنگيان و معلمان 

فرھنگيان پس از .شاغل و بازنشسته سنندجی با حضور بھنگام در برابر موزه حيات وحش صعود خود را آغاز کردند
ابتدا .با نصب پالکارد حضور خود را اعالم ومراسم را آغاز کردند) ی آبيدر یکی از چشمه ھا(رسيدن به کانی شفا 

بھا ملکی ، گزارشی ساالنه از فعاليت انجمن ارائه داد که از سوی فرھنگيان حاضر در مراسم مورد استقبال قرار 
گی پرداخت و گرفت سپس پيمان نودینيان به تبيين نظرات و دیدگاه انجمن صنفی درباره بيانيه شورای ھماھن

در خاتمه مراسم با قرائت بيانيه اختصاصی انجمن صنفی .حمایت انجمن صنفی را از این بيانيه اعالم نمود
گفتنی است حضور زنان فرھنگی در این صعود ومراسم ، . معلمان کردستان و پذیرایی و توزیع بيانيه پایان یافت

 .چشمگيروحائز اھميت بود 

 كارگر در شھر سقز گزارش تكميلى ازروز جھانى 

يک بار ديگر کارگران شھر سّقز در برابر چشم : اردیبھشت آمده است 13در آژانس ايران خبر به نوشته سایت 
ھزاران نفر از نيروھای انتظامی و لباس شخصی در خيابانھای شھر در روز جھانی کارگر اقدام به راھپيمايی 

 اقدام به تھديد کارگران و فعاالن کارگری کرده بودند و 25/1/89مسئوالن استانی و شھرستانی از تاريخ . کردند
تا من فرماندار اين شھر باشم به ھيچ کارگری اجازه نخواھم "فرماندار شھر نيز در سخنانی اظھار کرده بود که 

با توجه به سخنان فرماندار نيروھای ... " داد که بجز مراسم ھای دولتی ھيچ مراسمی ديگری برگزار کنند و
. ھای شھر مستقر شدند تا قدرت خود را به کارگران نشان دھند انتظامی و لباس شخصی در کوچه و خيابان

 چند نفر از ماموران حفاظت اطالعات نيروی انتظامی به محل کار محمود صالحی و 11/2/89صبح روز شنبه مورخ 
و از آنان می خواھند تا خودشان را ھای سرشناس جنبش کارگری رفته  محمد عبدی پور دو تن از فعالين و چھره

 صبح اين دو فعال کارگری به مرکز نيروھای انتظامی واقع در ميدان 11ساعت . به نيروھای اطالعاتی معرفی کنند
 8يادبود رفته و در آنجا به انان ابالغ می شود که به دستور دادستان، بازداشت ھستند و اين حکم تا ساعت 

است که اين برخورد مورد اعتراض محمود صالحی و محمد عبدی پور قرار گرفته و از الزم به ذکر . شب می باشد
طرفی ديگر مردم نيز با فرستادن اس ام اس نيروھای دولتی را تھديد کردند که اگر آن دو فعال کارگری را آزاد 

پور ھر   صالحی و محمد عبديدر اثر فشارھای وارده، محمود. نکنند روز کارگر را جلو اداره اماکن برگزار خواھند کرد
کارگران عزم خود را جزم کردند و تصميم به برگزاری مراسم گرفتند، به ھمين .  بعد از ظھر آزاد شدند3دو ساعت 

.  بعد از ظھر به ميدان عقاب شھر سقز رفتند که با صدھا نفر از ماموران دولت مواجه شدند7منظور ساعت 
) ميدان کارگران ساختمانی ( را تغيير داده و خودشان را به بازار پايين کارگران و مردم بالفاصله محل تجمع 

سيد صالح حسينی يکی از کارگران دخانيات در حاليکه تجمع . رساندند و در آن محل مراسم خود را برگزار کردند
بعد از . کردکنندگان با برافراشتن پرچم قرمز دور او حلقه زده بودند و از ايشان محافظت ميکردند، سخنرانی 
بعد از آن شرکت . سخنرانی سيد صالح حسينی قطعنامه کارگران ايران در بين مردم و تجمع کنندگان پخش شد

کنندگان با پخش شيرينی و شکالت به طرف ميدان عقاب حرکت کردند که با کوھی از نيروھای انتظامی و لباس 
ی به نيروھای حکومتی به راھپيمايی خود ادامه اما مردم و شرکت کنندگان با بی اعتناي. شخصی روبرو شدند

داده و مسيرھای جامعه ، پل ھوايي، چھار راه آزادی و بانک صادرات مرکزی را پيمودند که در آخرين مسير مورد 
قابل ذکر است که عليرغم ھجوم نيروھای . حمله نيروھای امنيتی قرار گرفتند و آنان را از ادامه راه باز داشتند

اسم با پخش شيرينی و شکالت به پايان رسيد اما نيروھای امنيتی تا پاسی از شب در خيابانھای امنيتي، ر
  .شھر مستقر بودند

 آب سرمایه یک کارگر را برد و کشت
یکی از کارگران سد ژاوه در نزدیکی روستای دوالب از توابع شھر سنندج در حين کار و در شرائطی که مجبور بوده 

کانات ایمنی، در مرگبارترین و خطر ناک ترین مکان ھا کار کند طعمه جریان آب شد و جان است بدون ھيچ نوع ام
آخرین خبرھا حاکی است . و اھل شھر پاوه بوده است این کارگر محمود رحمتی نام داشته . خود را از دست داد

  . که جسد مقتول ھنوز پيدا نشده است
  1389 اردیبھشت 13
 

 درصد از پروانه ھای کار کارگران لغو ۵٠در ايران بيش از از آغاز سال جديد : لوموند
 شده است 
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رئيس جمھوری پوپوليست ايران پنج سال است وعدۀ :  اردیبھشت آمده است 13در سحام نيوز به نوشته سایت 
لوموند در ادامه می نويسد، اما نگاھی . پول نفت بر سر سفره ھايشان را دريافت می کنند، تبريک گفته است

از . يقتر نشان می دھد که اين روز بر خالف ديگر نقاط جھان برای کارگران ايران با شادی ھمراه نبوده استدق
در اين ميان، نھادِ دولتی .  درصد از پروانه ھای کار کارگران لغو شده است۵٠آغاز سال جديد در ايران بيش از 

 کارگران بيش از ھفتاد درصد افزاايش يافته؛ و موسوم به شورای اسالمی کار اعالم کرده است که ميزان شکايات
روزنامهء لوموند . در تھران و شھرھای بزرگ ايران، بيش از چھل درصد به تعداد کارگران بيکار، افزوده شده است

در پايان نوشته است در روز جھانی کارگر، جمعيت چند صد نفری تظاھر کنندگانی که در برابر ساختمان وزارت 
 اجتماع کرده بودند توسط نيروھای امنيتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و دستکم پنج نفر دستگير کار در تھران

 .شدند

 اعتصاب غذاى فرزاد كمانگر معلم محكوم به اعدام 

, فرزاد کمانگرازمعلمين دربند ومحكوم به اعدام :  اردیبھشت آمده است 13در آژانس ايران خبر به نوشته سایت 
  . روز جھانى كارگر و روز معلم دست به اعتصاب غذاى دو روزه در زندان اوين زددر ھمبستگى با 

 

 شوند  کرده از ايران خارج مي  ھزار تحصيل١٨٠ساالنه حدود 

وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی : اردیبھشت آمده است 13 تاریخ بى بى بی سی دربه نوشته سایت 
ھای جمھوری آذربايجان ازفھرست دانشگاھھای معتبر اين وزارتخانه ايران ضمن تاييد اين مسئله که دانشگاھ

حذف شده اند از دانشجويان دختری که در اين دانشگاھھا تحصيل می کنند خواست به دليل مشکالتی که 
  .  ايجاد شده به ايران باز گردندبرايشان

بر حذف نام دانشگاھھای محمد علی محققي، معاون آموزشی وزارت بھداشت در گفتگو با خبرگزاری مھر 
جمھوری آذربايجان از فھرست دانشگاھھای معتبر و مورد تاييد وزارت بھداشت تاکيد کرد و گفت ديگر ھيچ 

  . بوط به آن به اين کشور نمی روددانشجويی از ايران برای تحصيل در رشته ھای تخصصی پزشکی و مر
ی استفاده دختران دانشجو از عکس ھای بی حجاب آقای محققی ھمچنين اخباری که پيشتر در مورد اجبار برا

 مساعدت منتشر شده بود را تاييد کرد و گفت با دختران دانشجويی که به دليل اين مشکالت به ايران بازگردند
  . ھای الزم انجام می شود

ن نامه آيياين مقام بلند پايه وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکيد کرد که اين مساعدت ھا در چارچوب 
  . ھای موجود انجام می شود
  .  کشور دنيا رتبه اول را دارد٩١المللی پول، ايران در آمار مھاجرت نخبگان، از ميان  بر اساس گزارش صندوق بين

کرده به اميد زندگی و يافتن   ھزار تحصيل١٨٠المللی پول پيشتر گزارش داده بود که ساالنه حدود  صندوق بين
 ھزار نخبه ١٨٠به گزارش اين صندوق رقم خروج حدود .شوند ھتر از ايران خارج ميھای شغلی ب موقعيت

  . ميليارد دالر ارز از ايران است ۵٠تحصيلکرده از ايران، به معنی خروج ساالنه 
 ١۵ التحصيالن از ايران به تعداد کل اين افراد،  اين در حالی است که طبق آمارھای رسمی نسبت خروج فارغ

  . درصد است
تا پيش از اين فارغ التحصيالن ايرانی که تصميم به ادامه تحصيل در کشورھای خارجی می گرفتند، بيشتر به 

مقصد کشورھای غربی ايران را ترک می کردند اما آمار نشان می دھد جوانان در سالھای اخير به داليل مربوط 
  .  سفر می کنند شرق اروپا و آسيابه پذيرش و ھزينه ھای تحصيلی بيشتر به کشورھای

از آنجايی که به گفته دست اندر کاران امور آموزش عالی در ايران برخی از اين دانشگاھھا از کيفيت آموزشی 
مناسبی برخوردار نيستند، وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی فھرستی را منتشر کرده و دانشگاھھايی را 

  . وم کرده استد در اين فھرست معلکه مدارکشان را معتبر نمی دان
دولت ايران به خانواده ھا ھشدار داده که بدون کسب اطالعات کافی فرزندان خود را به کشورھای مختلف 

 .نفرستند

نامه خانم بھاره ی مقامی معلم مدرسه ی کودکان که از سوی حسين طائب 
 فرمانده ی وقت بسيج مورد تجاوز قرار گرفت 

خانم بھاره ی مقامی معلم مدرسه ی کودکان که : : بھشت آمده است  اردی13 در تاریخ ميھنبه نوشته سایت 
در جريان اعتراضات بعد از انتخابات، توسط نيروھای حکومت دستگير و سپس از سوی حسين طائب فرمانده ی 

ستگيری بر او گذشته، وقت بسيج مورد تجاوز قرار گرفت، به مناسبت روز معلم شرحی از اتفاقاتی که در زمان د
  . ته استنوش

برای «وی يادآوری کرده است که اين نوشته به بھانه ی مقاله ای است که روز جمعه ی گذشته تحت عنوان 
  : منتشر شد» بھاره مقامی, کودکانمعلم 

به مناسبت روز معلم در بلندای انديشه و در انديشه ای بلند بود که حافظ گفت آن يار کز او گشت سر دار 
حال پس از گذشت صدھا سال از اين اوج به چونان ھزيزی رسيده . اسرار ھويدا می کردجرمش اين بود که  بلند
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 مخالفين را بزغاله می خواند و گويندگان اسرار را نه تنھا بر سر دار   که بايد دولتمرد باشد  ايم که رئيس دولتمان 
 می آاليد که ديگر سری سربلند نمی کند، که در کنج سردابه ھا و دخمه ھای ننگين حرص و ھوس به داغی

حاال برای . سر می ماند، اما جان گويی که از درون جسم رخت بر بسته است. برای بلند کردن باقی نمی ماند
از ھمه سوی پيام ھای ھم . سر بلند کردن عبور از ديوار ھای سترگ فرھنگی پوسيده و متعصب الزم است

 ھمين پيام ھای  ، آري، از بيرون گود گفتنش آسان استوطنانم را می شنوم که می گويند بھاره سر بلند کن
روح بخش بود اما که مرا به زندگی باز گرداند، زندگی قبليم نه، يک زندگی جديد، با يک ھدف جديد و برای 

جان اما ديگر برايم آنقدرھا عزيز نيست، می . نه تکرار وھم آلود قرنھا تبعيض و استبداد و سرکوب. فردايی جديد
در ماه ھايی که گذشت بارھا آرزوی مرگ کردم، . نقدر فريادم تکثير شده است که خاموشی نمی پذيرددانم آ

جانم را ھم اگر بگيرند به آرزويم رسانده اند، پس می گويم، می گويم چرا که من ديگر شکست ناپذيرم، تبديل به 
. از حسين می نويسم.  به خاطر بسپارصدايی شده ام که از ھزاران حنجره فرياد می شود، ھم ميھنم، پروازم را

دقت کرده ايد که در فيلمھا و سريالھای جمھوری اسالمی نام شخصيت جنايتکار و قاچاقچی فيلم ھميشه 
 و در مقابل شخصيت مثبت و نجات دھنده ھميشه حسين است، يا علي، يا  کامبيز است، يا کورش يا جمشيد؟

رگذشت من اما نقشھا جابجا شده بود، حسين قصه ی غصه ی محمد، ترجيحاً ملقب به حاجی و سيد؟ در س
گويی دری از درھای جھنم باز شده بود و موجودی که انگار تجسم ھر . من، مرا به گور عشق و اميد ھدايت کرد

کوھی از نفرت و توحش که در لباس مردی روحانی به . آنچه زشت و کريه است و منفور پا به جھان گذاشته بود
  . ن دختری ھراسان به تجاوز نشستهده بود، و دقايقی پس از پايان نماز در بستر خونينماز ايستا

صورت . نامش را نمی دانستم، عکسش را که در اينترنت ديدم او را شناختم، کابوس شبان و روزھايم را.. 
حسين . اعبای متعفن و خيس از عرق تابستانش ر. پوشيده از ريشش را و نفرين ابدی چشمھای ھرزه اش را

 گفتم دانشجوی دانشگاه تربيت معلم بوده ام، حاال ھم درسم تمام شده و کار  گفت دانشجوی کجايي؟. طائب را
پاسخ .  گفتم ھيچ کس، ليدر نداشتم  ليدرت کی بوده؟ گفت به دستور کی به خيابان آمدي؟. می کنم، معلمم

قابل و صدای دندانھايم را شنيدم که ريخت دست سنگينش بود که پشت سرم فرود آمد، صورتم خورد به ميز م
 نفری بازداشت ۴٠-٣٠خودش ماھا را انتخاب کرده بود، من و ھشت دختر ديگر را، از ميان گروه . توی دھنم
ما را جدا کرد و برد به . نمی دانم بر چه اساسی انتخاب می کرد، ھيچ کدام از ما فعال سياسی نبوديم. شدگان
خيابان سئول در قرارگاه ثارهللا بوديم، اين را از روی شرح حال ھای ديگرانی که آنجا بوده گويا در زندان . يک بند

ھمين را می . اند می گويم، چون ھمه ی ما را وقتی گرفتند چشم بند زدند و با ماشين ھای سياه رنگی بردند
آمد و يکی از ما را . بندمان آمدبعد از حدود يک شبانه روز سرگردانی و بی خبری به . دانم که در زير زمين بوديم

تا بحال شده پرنده کوچکی را در دست بگيريد و ببينيد که . که دختر زيبا و مھربانی به اسم مھسا بود ھمراه برد
فکر کرديم شايد می خواھند آزادش کنند، يا شايد . قلب مھسا ھمان طور می طپيد قلبش چقدر تند می زند؟ 

ھيچ کس نمی دانست که چه سرنوشتی در انتظار .  شايد وثيقه بگذارند و ببرندشخانواده اش آمده اند دنبالش،
يکی از دختران ھمبند که شوخ طبع و سر خوش بود سعی می کرد که جوک بگويد و بقيه را بخنداند و . است

 مھسا ناگھان صدای ضجه جگرخراش. ھمه اما از بی خبری و انتظار در عذاب بودند. حال و ھوا را کمی عوض کند
ھمه در سکوت و بھت و ناباوری به . صدای فرياد او آنقدر جانسوز بود که ھمه ما را در جا ميخکوب کرد. بلند شد

رعب و وحشت بر تن ھمه مان سايه انداخته بود، ديگر کسی جوک نگفت، ديگر کسی نخنديد، . ھم خيره شدند
 سھمگين است، ھنوز ھم نگاه آخر او را به خاطر  يادآوری اين صحنه ھا ھنوز ھم برای من مھسا را ديگر نديدم

دارم، ھنوز ھم صدايش در گوشم می پيچد،با اين حال در نھايت نا اميدی می نويسم مھسا جان، اگر ھستی و 
را تمام !! حسين پس از اينکه بازجويی. بگو که ھستي، بگو که زنده ای. اين را می خوانی از خودت پيغامی بده

 زندانبان بی صبری که دم در مراقب بودند سپارد تا آنھا ھم به من تفھيم اتھام کنند و کرد مرا به دست دو
  .  را يک جا برگزار کرده باشندمحاکمه و حکم، ھمه
برای !  مفسد فی االرض؟ اما به کدامين جرم؟!   واجب القتل؟ اما کدام جنگ؟!  غنيمت جنگي؟ چه بودم برايشان؟

  من خسی بودم در چشم تنگ نظر و متعصب و ذھن متوحش و ھرزه ی آنان آري،  ! خس و خاشاک؟ معلمي؟
دست در دست ھم دھيم به مھر ميھن خويش را کنيم آباد يار و غمخوار يکدگر باشيم تا بمانيم خرم و ***** 

يک سال پيش در چنين روزی وارد کالس درس که . آزاد شعری ساده و کودکانه، که شايد بايد بيشتر بخوانيمش
نوگالن کوچکم را ديدم که ھر يک شاخه گلی در دست داشتند و لبخندی به . م بوی گل به استقبالم آمدشد
 غنچه ی زيبا را ديدم که ھر کدام برای خودشان دختر ٣٢در يک لحظه عالمی را ِسير کردم، آينده ی اين . لب

اين دومين . شادی غنچه کرددر ھمه وجودم لبخند شکفت و . خانمی شده اند و شاھدی يا مادری يا مديری
امسال اما کالسم  سالی بود که روز معلم را به عنوان يک معلم تجربه می کردم، و امسال سومين سال است

از خوابی شيرين برخاسته ام انگار، گلستان ايرانم را می . خاليست، از لبخند و غنچه و شکوفه خبری نيست
برھای تباھی را می بينم که جلوی نور مھرآميز خورشيد ايرانم را بينم که از سياھي، به لجنزاری مانند است، ا

 آری اين ديار سخت به آموزگاران نيازمند  گرفته اند و به شھود و ادراک و آزادی اجازه عرض اندام نمی دھند
  . است، چرا که در نور معرفت است که لجنزار رنگ می بازد و بھار شکوفه می کند

  
 1389ت  ارديبھش١٢بھاره مقامی 

تجمع اعتراضی دانشجويان دانشگاه ھنر تھران در اعتراض به پوشيدن اجباری 
 مقنعه 
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دانشجويان دانشگاه ھنر تھران در اعتراض به :  اردیبھشت آمده است 13 در تاریخ آفتاببه نوشته سایت 

  . در دانشگاه، تجمع برگزار کردندپوشيدن اجباری مقنعه 
 اين  وداً از شروع ترم جديد خانمی به نگھبانان درب دانشگاه اضافه شد، و وظيفهجا شروع شد که حد ماجرا از آن

پوشيدند  ميخانم در ابتدا صرفاً تذکر دادن به دخترھا بود، اما چندی نگذشت که از ورود دخترانی که شال 
  . جلوگيری به عمل آمد
  . وشيدن مقنعه در دانشگاه ندارندای پھای شھر تھران از جمله دانشگاه تھران اجباری بر بسياری از دانشگاه

بسياری از دانشجويان دختر در حالی که شال يا روسری به سر داشتند مقابل تاالر فارابی دانشگاه متحصن 
دانشجويان . جايی که روز دوم بود، اما اين کار ايشان از سوی مسئوالن چندان جدی گرفته نشد شده بودند، از آن

ر پس از چندی آقای فرجي، رئيس حراست دانشگاه د. اصلی دانشگاه متحصن شوندتصميم گرفتند مقابل درب 
  . جمع دانشجويان حضور پيدا کرد

قرار بر اين شد که معاونت دانشجويی دانشگاه . آقای فرجی از دانشجويان خواست که جلو درب متحصن نشوند
 که در تاالر فارابی جمع شوند اما نيز بيايد و برای دانشجويان صحبت کند، پيشنھاد آقای فرجی اين بود

  . ند که مقابل درب تاالر بنشيننددانشجويان تنھا راضی شد
  . ه جمع دانشجويان دختر اضافه شددر اين ھنگام تعداد کثيری از دانشجويان پسر نيز ب

فت ما ھای خود را عنوان کنند، يکی از دخترھا گ رئيس حراست در جمع دانشجويان از آنھا خواست تا خواسته
  . ايم؛ احترام و آزادی نيز داشتهھا  ی اين سال خواھيم که ھمه تنھا حقی را مي

ست چرا که  در ابتدا بايد بگويم که خواسته شما غيرقانوني: سپس آقای فرجي، شروع به صحبت کرد و گفت
  . است اعتراض شما نيز غير قانونيمقنعه جز فرم دانشگاه است، و دوم اينکه تحصن و نوع 

  . است ساسی تحصن ما کامال قانوني قانون ا27س يکی از دانشجويان پسر گفت با توجه با اصل سپ
در اين ھنگام معاونت دانشجويی وارد شد و از دانشجويان خواست که به تحصن خود پايان دھند و اعتراض خود 

  .را با نوشتن نامه بيان کنند

 ر مقابل زندان اوینتجمع اعتراضی خانوادھای دستگير شدگان روز کارگر د
 

خانواده ھای دستگير شدگان روز کارگر صبح امروز در مقابل زندان اوین تجمع کردند و خواستار آزادی فوری 
 اردیبھشت ماه تعداد زیادی از خانواده ھای دستگير شدگان روز جھانی کارگر 13روز دوشنبه  .عزیزان خود شدند

 صبح آغاز و تا پایان 09:00این تجمع از ساعت . زادی عزیزانشان شدندمقابل زندان اوین تجمع کردند و خواستار آ
. خانواده در مقابل ساختمانی که بازپرسان امنيتی در آن مستقر ھستند تجمع کردند.وقت اداری ادامه داشت

 .درب این محل بر روی خانواده ھا بسته است و کسی جوابگوی آنھا نيست 
بدليل رفتارھای غير .رسان امنيتی با خانواده ھا توھين آميز و غير انسانی استبرخوردھا و رفتار نگھبانان بازپ 

پاسدارھای . در چند مورد بين خانواده ھا و آنھا درگيری لفظی روی داد انسانی نگھبانان بازپرسان امنيتی
شما را پایين می اگر از اینجا دور نشوید ،: مستقر در آنجا به طرز توھين آميزی خطاب به خانواده ھا می گفتند

   . ریزیم
. دستگير و به زندان اوین منتقل شدند  نفر از زنان و مردان 30بيش از  در جریان برگزاری روز جھانی کارگر 

تعدادی از آنھا عابرین و کسانی بودند که در فروشگاه در حال خرید بودند که از فروشگاه بيرون کشيده شدند و به 
د بسيار کمی از آنھا در اثر تالش ھای خانواده ھا آزاد شدند ولی ھنوز اکثر آنھا در تعدا. زندان اوین منتقل شدند
 نفر از زنان و مردان شرکت کننده در مراسم روز 12 از نقاط خيابان آزادی  دریکی . زندان اوین بسر می برند

  .جھانی کارگر دستگير و مستقيما به زندان اوین منتقل شدند
ن صنفی معلمان به دليل صدور فراخوان برای بزرگداشت روز معلم از سوی وزارت الزم به یادآوریست کانو

 تن از معلمان در شھرھای مختلف بازداشت 8اطالعات تحت فشار قرار گرفته و در ھفته گذشته دست کم 
  .شدند

 معلمان بازداشتی روز معلم آزاد شدند، اما ھنوز سه معلم در بند ھستند
  

زداشتي در روز معلم ازاد   ھمه ي معلمان با٨٩ ارديبھشت ١٣صبح امروزدوشنبه  :  يرانوبالگ اتحاديه معلمان ا
 نداشته  "غير قانوني"و تجمع  پس فعاليت   از تمامي معلمان بازداشتي تعھد گرفته شده كه از اين .شدند
 اقايان ھاشمي .با زداشت شده اند ھمچنان در زندان بسر مي برند معلماني كه دراستانه روز معلم .باشند

 .دربند مي باشند و ھيچگونه اطالعی از انان در دست نيست بھشتي و باغاني ھنوز
 

 زنان کارگر، قربانيان خاموش حوادث شغلی 

ی  ھر ساله در کشور ما، مسئوالن اداره:محمد صفوی: اردبيھشت نوشته است 14 در مدرسه فمينيستیسایت 
کنند که بنابه گفته بسياری از  يی در مورد حوادث شغلی منتشر ميھای تأمين اجتماعی آمارھا کار و سازمان

ی کارگر، اين آمارھا تنھا بخشی از شرايط ناھنجار و  پژوھشگران مستقل کشور و يا برخی از مسئولين خانه
، ١٣٨٢خوانيم در سال  ھای اخير سازمان تأمين اجتماعی مي در گزارش سال. دھند غيرايمنی کار را بازتاب مي
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در سال . اند  نفر جان باخته٨٣اند و   ھزار نفر در حين کار دچار حادثه شده١٨، ١٣٨٣ نفر و در سال ٢٨٣ ھزار و ١۶
 ٩ با رشد معادل ١٣٨۶ ھزار و در سال ٢١، بيش از ١٣٨۵در سال . اند  ھزار کارگر آسيب ديده٢٠ بيش از ١٣٨۴

 حادثه کار، ثبت شده است ١٣۴ ھزار ٢٢ جمعا، ١٣٨٧در سال .  ھزار مورد شده است٢٣درصد تعداد حوادث کار 
ھای کار در  گيری حوادث شغلی و ناامن بودن محيط با اوج.  نفر گزارش شده است٣١۵که سھم زنان فقط 

زند و برای اين که نشان دھد شرايط کار در  مي"! ابتکار جالب"نژاد دست به يک  کشورمان دولت آقای احمدي
در گزارش خبرگزاری کار ايران . کند  نفر اعالم مي٨۵٩ ھزار و ٩ حوادث شغلی را فقط  بھبود يافته، آمار١٣٨٨سال 
آيا براستی . اند  زن کارگر آسيب ديده١۵٩خوانيم اين آمار مربوط به بيمه شدگان است و در سال گذشته فقط  مي

توان به چنين آمارھا  عا ميدھد؟ آيا واق ھای کاری را نشان مي اين آمارھا تمام حوادث شغلی و فضای ناامن محيط
و ادعاھايی مبنی بر بھبود شرايط کار و رفاه اجتماعی مردم، باور داشت؟ فقط نگاھی گذرا به گزارشات مستقل 

ھای جعلی  کنند کافی است تا آمارسازي و غيردولتی و يا گفته ھای اشخاصی که ھنوز در اين سيستم کار مي
  . بار کنداعت را، بي» شرايط کاربھبود «مبنی بر 

  
     و گليم رگر بافنده ی قاليزنان کا

 درصد ٩٢ھای پوستی دانشگاه شھيد صدوقی در يزد، گزارشی را منتشر کرده که نشان می دھد  بخش بيماري
 سال ھستند که بين ١۶نيمی از اين کارگران زن، دختران جوان و نوجوان زير . گليم بافان و قالی بافان زن ھستند

ھای   نوع بيماري١٠شناسی بيش از  در اين مرکز پزشکی پس از تحقيقات آسيب. کنند ار مي ساعت ک١۶ تا ١٢
ھای داخلی از استخوان  عکسبرداري. پوستي، عضالنی و استخوانی در ميان زنان کارگر شناسايی شده است

پژوھش ديگر که در . اند دھد که در برخی موارد استخوان انگشت بافندگان تغيير شکل داده ھا نشان مي انگشت
ھای تنفسي،  اند، بيماري  کارگاه قالی بافی در اصفھان انجام شده است موارد زير شناسايی شده٢٨٣از 

ھای عصبی و روانی درميان زنان  ھای چشمي، امراض پوستی و به خصوص ناراحتي سردرد شديد، ناراحتي
 Skin Lesion in carpet.  يزد  شھيد صدوقی  بيمارستان  Dermatology on Line Journal(» .گير است کارگر ھمه

industry (   
  

  ھای کار  نسی زنان کارگر در محيطآزار ج
افزون بر تبعات ويرانگر و زندگی سوز حوادث شغلی و محيط ھای ناايمن کار در کشور، مسئله آزار جنسی زنان 

 سازمان جھانی ١١١بق کنوانسيون ط. کارگر نيز از معضالت و گرفتاريھای ھميشگی کارگران زن در ايران است
. بندی شده است طبقه» غيرايمنی کار«ھای کار جزء شرايط  ذيت جنسی و اعمال خشونت در محيط کار، آزار و ا

شوند، ليکن به خاطر زن بودن  زنان کارگر جدا از اين که مثل ھمکاران مرد خود قربانی حوادث گوناگون شغلی مي
زنان به خاطر فشار مالی يا «: خوانيم در گزارشی مي. گيرند حيط کار قرار ميقربانی آزار و اذيت جنسی در م

اش  مجبورند که به درخواست برخی از کارفرمايان تن در دھند يا فشار مالی را با تمام عوارض روحی و رواني
» .ان زن ھستندخواھان کار نامشروع با متقاضي) کارفرمايان( درصد از آگھی دھندگان ۶٨برای نمونه . تحمل کنند

  ) ٢٢٠۶ی  ی ايران شماره شراره کاکاوند روزنامه(
  

آوری اسناد و گزارش ستاد مبارزه با خشونت عليه زنان گزارشی تحت عنوان  ی جمع  کميته١٣٨٢در سال 
ھای  منتشر ساخت که زنان از رواج گسترده آزار جنسی در محيط» خشونت کاری اعمال سلطه کارفرمايان«

پرسش اين است آيا وزارت کار و يا تأمين . گويند سط کارفرمايان و يا مردان کارگر سخن ميکاری ايران تو
ان حوادث اجتماعی زنان و کودکان کار و کارگران جنسی زن را که قربانی حوادث شغلی ھستند جزء قرباني

  آورد؟  شغلی به حساب مي
 درصد از نيروی کار ٧٠ شورای نگھبان بيش از ھای مجلس و تأييد ھای اخير به تدريج با مصوبه ھمچنين طی سال

اين اخراج سازيھا طبعا ضربه مھلک و جبران ناپذيری به . اند ھای حمايتی خارج شده از مشمول قانون و پوشش
از سوی ديگر، می دانيم که آمارھای . خانوارھای کارگری به خصوص به زنان سرپرست خانوار، وارد می کند

نکته بعدی اين که در اين گزارش به آمار . ربوط به کسانی است که دارای بيمه ھستنددولتی حوادث کاری فقط م
ھای خطرناک ـ و از  کارگران ـ به ويژه زنان کارگر ـ که به خاطر مشاغل سخت و زيان آور به تدريج دچار بيماري

ھای  ی کشور در کارگاه درصد از کل جمعيت کارگر۵١وانگھي، . ای نشده است اند ھيچ اشاره کارافتادگی ـ شده
کوچک زير ده نفر مشغول به کارند که از بسياری قوانين حمايتی و امکانات وزارت کار معافند و حوادث شغلی اين 

  . شود به درستی ثبت و پيگيری نميکارگاھھا ھيچگاه 
ورت گرفته نامد که فقط در محيط کاری ص مي» حوادث شغلی«از سوی ديگر سازمان تأمين اجتماعی حوادثی را 

ای کشور جايی که کارگران و کارمندان و يا کارگران حمل و نقل شھری و بيابانی  به اين ترتيب حوادث جاده. باشد
 ٢۵ساالنه بيش از «. شوند در اين آمارھا جايی ندارند که در حين سفر يا در حين کار، دچار سوانح رانندگی مي

دايره  ). ٣/١١/١٣٨٨خبرگزاری ايرنا . (شوند ت رانندگی مجروح مي ھزار نفر بر اثر تصادفا٢٨٠ھزار نفر کشته و 
اين برخورد غيرمسئوالنه متوليان امر و چشم پوشی شان نسبت به ريشه يابی برای ممانعت از مرگ و مير 

شھروندان، بسيار گسترده تر از اينھا است برای نمونه از آمار حوادث شغلی کارگران روزمزد و فصلی کشاورزی 
 ميليون و ٣نزديک به «: اين در حالی است که. مدتا زنان کارگر ھستند در گزارشات دولتی نشانی نيستکه ع
 کارگر ۵٠٠ ميليون ھکتار در حال کار ھستند ھر سال فقط در استان گلستان ١٨/۵ ھزار کارگر کشاورزی در ۴٠٠

ه از مواد دفع آفات نباتی جان خود را ھای ايمنی و نبود آموزش، به خاطر استفاد کشاورزی به خاطر نداشتن لباس
 نفر سرطان حلق و حنجره و سرطان خون گزارش ١۵٠ نفر سرطان معده و ٣۵٠علت مرگ . دھند از دست مي
   ). pesticldes news-www.pan.uk.org/pestnews. (»شده است
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ھای کاری   ويژه در محيطکارفرمايان به«:  دارد در ھمين رابطه يکی از پژوھشگران تأمين اجتماعی اظھار مي

در بسياری موارد از . کنند ای عمل مي داری و گزارش حوادث شغلی به طور سليقه غيردولتی در ثبت و نگه
ھای کوچک خانوادگي، کشاورزی و به  اغلب حوادث شغلی که در کارگاه.  کنند گزارش حوادث نيز خودداری مي

به نظر . شود ل عدم وجود حمايت قانونی در جايی درج نمي دھند به دلي ھای سنتی رخ مي طور کلی در محيط 
 ھزار ۴ حوادث شغلی  گزارش قدس ". (رسد که آمار فراوان حوادث شغلی در ايران باالتر از مقادير فوق است مي

  ) . شادی قندھاری/  رود ز بين ميساعت کار ا
ر وزير کار ـ آقای شيخ االسالمی ـ به ھيئت با توجه به موارد و آمارھای فوق، به نظر می رسد که توصيه ھای اخي

ی  مبنی بر بھبود شرايط کار، توسعه) که به نمايندگی از ايران عازم سازمان جھانی کار بودند(ی کارفرمايان  مديره
اقتصادي، و عدالت اجتماعی و افزايش رفاه در کشور، چندان واقعی نباشد زيرا نه فقط آمارھای فوق الذکر بلکه 

ھم اکنون طبق آمار . دھند ھايی ديگری وجود دارد که خالف ادعای ايشان را نشان مي و پژوھشگزارشات 
 فروشی   ميليون نفر ديگر درگير مشاغل کاذب دستفروشی و آدامس٧ تا ۶ ميليون بيکار و بين ۴«کارانه،  محافظه

» کنند ر زير خط فقر زندگی ميگری ھستند که د و فروش کاالھای قاچاق و داروھا و لوازم آرايش قالبی و تکدي
  ). » ... مشاغل کاذب  1388/  اسفند12روزنامه خراسان،(

ای برای بھبود شرايط کار و  خواھی و عادالنه بار و ستم اقتصادي، ھر گونه تالش حق در کنار اين اقتصاد فالکت
رای مطالبات عادالنه کارگرانی که ب. شود ايجاد تشکل ھای مستقل صنفی نيز با خشونت و سرکوب روبرو مي

خود و تشکل خواھي، دست به تالش مسالمت آميز زده اند مانند منصور اسانلو و ابراھيم مددی و علی نجاتی 
 گيرند و صدھا زندانی ديگر زن و مرد، مورد انواع بد رفتاری و اعمال قرون وسطايی قرار مي

  ندان اوين تجمع اعتراضى خانوادھاى دستگير شدگان روز کارگر در مقابل ز
  

فعالين حقوق "بنابه گزارشات رسيده به :  اردیبھشت آمده است 14در تاریخ آژانس ايران خبر به نوشته سایت 
،خانواده ھاى دستگير شدگان روز کارگر صبح امروز در مقابل زندان اوين تجمع کردند و "بشر و دمکراسى در ايران

  . شدندخواستار آزادى فورى و بى قيد وشرط عزيزان خود 
 ارديبھشت ماه تعداد زيادى از خانواده ھاى دستگير شدگان روز جھانى کارگر مقابل زندان اوين 13روز دوشنبه 

 صبح آغاز و تا پايان وقت ادارى ادامه 09:00اين تجمع از ساعت . تجمع کردند و خواستار آزادى عزيزانشان شدند
درب اين محل بر . تى در آن مستقر ھستند تجمع کردندخانواده در مقابل ساختمانى که بازپرسان امني.داشت

  . روى خانواده ھا بسته است و کسى جوابگوى آنھا نيست 
بدليل رفتارھاى غير .برخوردھا و رفتار نگھبانان بازپرسان امنيتى با خانواده ھا توھين آميز و غير انسانى است

پاسدارھاى مستقر .ه ھا و آنھا درگيرى لفظى روى دادانسانى نگھبانان بازپرسان امنيتى در چند مورد بين خانواد
  . اگر از اينجا دور نشويد ،شما را پايين مى ريزيم: در آنجا به طرز توھين آميزى خطاب به خانواده ھا مى گفتند

 تعدادى.  نفر از زنان و مردان دستگير و به زندان اوين منتقل شدند30در جريان برگزارى روز جھانى کارگر بيش از 
از آنھا عابرين و کسانى بودند که در فروشگاه در حال خريد بودند که از فروشگاه بيرون کشيده شدند و به زندان 

تعداد بسيار کمى از آنھا در اثر تالش ھاى خانواده ھا آزاد شدند ولى ھنوز اکثر آنھا در زندان . اوين منتقل شدند
 نفر از زنان و مردان شرکت کننده در مراسم روز جھانى کارگر 12دريکى از نقاط خيابان آزادى . اوين بسر مى برند

 دستگير و مستقيما به زندان اوين منتقل شدند

  تجمع اعتراضی کارگران کارخانه چينی البرز و درخواست لغو انحالل کارخانه 
گران چينى  ماه مطالبات معوقه كار7 در پى پرداخت نشدن :  آمده است 89 اردیبھشت 14به گزارش ایلنا در 

دار  البرز و نيز اعالم انحالل اين كارخانه ، جمعى از كارگران اين واحد توليدي، صبح امروز در مقابل دفتر سھام
  . عمده چينى البرز تجمع كردند

به گزارش خبرنگار ايلنا، پيش از ظھر امروز گروھى از كارگران چينى البرز قزوين با مراجعه به دفتر شركت چينى 
حوالى پارك ساعى تھران، خوستار لغو انحالل كارخانه چينى البرز و دريافت مطالبات معوقه خود مقصود در 

  . شدند
 درصد از سھام 50به گفته كارگران، در پى واگذازى كارخانه چينى البرز به بخش خصوصي، شركت چينى مقصود 

  . اين كارخانه را خريد
اعتراض به عدم پرداخت مطالبات و انحالل كارخانه در دست ھايى با موضاعتى چون  تجمع كنندگان كه پالكارت

پس از واگذاري، مالكان جديد با اعتبار كارخانه تا سقف ھزار ميليارد تومان درخواست : داشتند؛ اعالم كردند
  .  ميليون تومان به اناه پرداخت شده است600تسھيالت بانكى كردن كه تاكنون 

ھاى ديگرى كه   پول به جاى آنكه در چينى البرز سرمايه گذارى شود به نام پروژاين: گويند كارگران چينى البرز مي
  . ھايى چون ھمدان قرار دارد؛ ھزينه شده است به ظاھر در شھرستان

بنابر مشاھده خبرنگار ايلنا، درپى اين تجمع، درھاى ساختمانى كه دفتر كارخانه چينى مقصود در آنجا قرار 
  .  البرز بسته شد و مسووالن آن از پاسخگويى خوددارى كردندداشت به روى كارگران چينى

در اقدامى عجيب و كم سابقه كار، : بود پيش از اين نيز عيد على كريمي، دبير اجرايى خانه كارگر قزوين گفته
 .است  به دليل ورشكستگى منحل شده88خانه چينى البرز در آخرين روزھاى سال 
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 انات ايمنى محروم ھستند معادن كرمان از داشتن حداقل امك

سنگ  يك فعال كارگرى با تاكيد بر اينكه معادن زغال:  آمده است 89 اردیبھشت 14به گزارش ایلنا در تاریخ 
ترين امكانات را دارند به ھمين  اين معادن يا امكانات ايمنى ندارند و يا ضعيف: ھمواره باعث نگرانى ھستند؛ گفت

معادن ناشى از رعايت نكردن اصول ايمنى و به كار نگرفتن تجھيزات و دليل بسيارى از حوادث كار اين 
  . ھاى ايمنى محيط كار معادن است دستگاه

وگو با ايلنا، با تاكيد بر اينكه معادن كرمان از داشتن حداقل امكانات ايمنى محروم  عباس كاربخش در گفت
 امروزه معادن دولتى امكانات ايمنى در گذشته معادن بخش خصوصى وضع بھترى داشتند اما: ھستند؛ گفت

  . برند بھترى دارند و كارگران معادن خصوصى در فشار ناشى از كمبود تجھيزات ايمنى كار به سر مي
ھاى استخراج طال، مس، كروم، شن و ماسه، گچ،  گى در حوزه  معدن دارد كه ھمه70وى با اعالم اينكه كرمان 

به غير از معادن مس سرچشمه كه تجھيزات مدرن دارند بقيه با : آھك، آھن و زغال سنگ فعال ھستند؛ گفت
كمترين امكانات ايمنى را » كروميت اسفند قه بافت«و » گھر گل«رو ھستند و معادنى ھمچون  مشكل ايمنى روبه

دارند و برخى نيز به حدى مشكل دارند كه به جاى سيستم روشنايى برق ھنوز از چراغ موشى استفاده 
  . شود مي
: كنند گفت  ھزار كارگر در معادن كرمان فعاليت مي15ير اجرايى خانه كارگر كرمان با اعالم اينكه در حال حاضر دب

برند و ھر لحظه در انتظار  اكثر اين كارگران به دليل نبود ايمنى و بھداشت كار در بدترين شرايط روحى به سر مي
  . اى ناگوار در معادن ناامن منطقه ھستند بروز حادثه

دھد و  اى در معادن رخ مي طور است كه فاجعه روال اين: اند؛ گفت وى با تاكيد بر اينكه معادن كرمان فراموش شده
  شود  جان كارگران بسيارى به فنا تبديل مي

شوند اما پس از آنكه  ھا و ادارات گوناگون براى بررسى دليل به وجود آمدن حادثه بسيج مي آنگاه از دستگاه
  . شود تا حادثه ديگرى رخ دھد ه چيز فراموش ميمدتى گذشت ھم

 ھزار كارگر داشته اما اكنون سه ھزار كارگر دارد 17سنگ  كاربخش با اعالم اينكه در اوايل انقالب معادن زغال
برخى معادن تجھيزات جديد آورده و نيروى انسانى را حذف كردند و برخى نيز كارگران را تعديل و استخراج : گفت

  . اند ادهرا كاھش د
پس از مدتي، كارگرانى كه ريه ھاى آنھا بر اثر تنفس گرد زغال معلق در فضاى معدن مسدود : وى گفت

شوند و چون گرده زغال چسبندگى دارد اين  شود؛ به بيمارى اكوپونوميوز كه يك بيمارى ريوى است دچار مي مي
  . شود كند و باعث تنگى نفس كارگر مي ھا رسوب مي مواد در ريه

پس از آنكه : آيد؛ گفت دبير اجرايى خانه كارگر كرمان با اعالم اينكه كارگر متوجه نيست چه باليى به سرش مي
  . شود كه آن ھم خيلى دير است ھايشان مي  درصد ريه كارگران مسدود شد متوجه بيماري70

اين كارگران قبل : اند گفت دهھاى گذشته به اين بيمارى دچار ش  ھزار كارگر طى سال6وى با اعالم اينكه بيش از 
  . دھند از آنكه به سن بازنشستگى برسند جان خود را از دست مي

متاسفانه با اجراى : شدند؛ گفت  سال سابقه بازنشست مي15كاربخش با اعالم اينكه در گذشته كارگران با 
ه و بدترين روش اجراى قانون  سال افزايش يافته كه عمق فاجع20آور اين مدت به  قانون كار و قانون سخت و زيان

 .بدون در نظر گرفتن شرايط كارگاه است

 انحصار شركت مخابرات توسط سپاه از داليل اصلى اخالل در شبكه اينترنت 

بسيارى از كاربران اينترنت كشور معتقدند دليل واقعى افت سرعت : اردیبھشت نوشت 14 در آژانس ايران خبر
 اخير شاھد سرعت  به گزارش پارلمان نيوز در دو ھفته. شود  عنوان نمىاينترنت در كشور از سوى مسئوالن

بسيار پايين، قطعى و اختالالت گسترده در شبكه اينترنت بوديم، موضوع قطع اينترنت از اين قرار بود كه ظاھرا 
 قرار بود روز اختالالت بھخاطر اين قطعى.  قطع شده بودsmw4المللى و دريايى شبکه اينترنت بينالملل  کابل بين

فروردين و بعد از تعمير کابل دريايى كه منشأ آن ھم در کشور ايتاليا است به پايان برسد ولى اين امر محقق 31
كاربران كشورھاى ديگرى مانند مصر، ايتاليا، فرانسه، عراق، لبنان، تركيه و ھند كه ارتباط آنھا از طريق . نشد

پس اين .  حل شد اما در ايران اين مشكل به قوت خود باقى استشد سريعاً مشكلشان ھمين كابل برقرار مى
روز 3 تا 2قطعى كابل مذكور نيز نھايتا بيش از . ل باشد توانست عامل اصلى اين افت سرعت و اختال اتفاق نمى

  . ل كند توانست اينترنت كشور را دچار اختال نمى
جنوبى   پرسرعت و رايگان در كشورى مانند كرهاكنون سؤال ھم به قوت خود باقى است كه چرا سرعت اينترنت

كنيم؟ يكى از كارشناسان   برابر سرعت اينترنت معمولى در ايران است كه براى آن پول ھم پرداخت مى500
يكى از داليل عمده عدم كيفيت مناسب اينترنت در : گويد اينترنت در زمينه افت سرعت اينترنت در كشور مى

شركت مخابرات اكنون در . »كه به وسيله مخابرات و شركت زير ساخت استكشور انحصارى كردن اين شب
 .انحصار سپاه پاسداران است

 تجمع در مقابل ستاد خبری وزارت اطالعات در سنندج 

بر اساس گزارش رسيده،خانواده فعالين بازداشت شده روز کارگر و : نوشت 89 اردیبھشت 14 در آژانس ايران خبر
 ارديبھشت در مقابل ستاد خبری وزارت اطالعات در سنندج دست به 12ين روز يکشنبه مورختعدادی ديگر از فعال
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  . تجمع زدند
فر فعال کارگری دستگير شده را به دادگاه شھر سنندج انتقال دادند اما بدون  بنا بر گفته شاھدين فواد شبکي

  مشخص کردن وضعيت وي، دوباره او را به 
الزم به ذکر است که فواد شبکی فر قبل از برگزاری مراسم اول ماه مه . داندندبازداشتگاه ستاد امنيت باز گر

فواد شبکه فرد يکی از کارگرانی است که قبل از تجمع . دستگير و مورد ضرب و شتم نيروھای امنيتی قرار گرفت
رد به مناسبت اين و راھپيمائی کارگران سنندج به مناسبت اول ماه مه در خيابان نمکی ، به ھمراه تعدادی پالکا

بنا بر اين گزارش بد نبال اين تجمع مامورين وزارت اطالعات برادر فايق . روز توسط مامورين امنيتی دستگير شد
را به درون ساختمان ستاد خبری وزارت اطالعات در سنندج دعوت کردند که پس ) حيدر کيخسروی(کيخسروي، 

 نامبرده با سر و صورتی کبود و ورم کرده از اين ستاد خارج شد از اين دعوت و ورود حيدر به ساختمان اين ستاد،
که اين امر خشم و انزجار خانواده ھای تجمع کننده را بر انگيخت و خواھران فواد کيخسروی به ھمراه تجمع 

کنندگان با سر دادن شعار و ابراز خشم از وضعيت پيش آمده، مقابل ستاد حبری وزارت اطالعات در بلوار شبلی 
  ا به صحنه اعتراضی ر

 دستگاه ماشين نيروی انتظامی در مقابل ستاد خبری وزارت اطالعات 6بدنبال اين وضعيت بالفاصله . تبديل کردند
  در سنندج حاضر شده و سعی در ارام کردن 

ه مقابل خانواده ھای اين زندانيان در معيت ساير خانواده ھای فعالين ديگر ب. کردند..... جمعيت از طريق تھديد و 
اما ستاد خبری وزارت اطالعات در سنندج فقط فواد شبکه فرد را به دادگاه اعزام , دادگاه انقالب مراجعه کردند 

بر اساس اين گزارش فواد شبکه فرد نيز پس از اعزام به دادگاه . کرده بود و از اعزام دو زندانی ديگر خبری نشد
 صبح سعيد 11ھمچنين امروز حدود ساعت . دج بر گردانده شدبار ديگر به ستاد خبری وزارت اطالعات در سنن

کرمی از اعضای اتحاديه آزاد کارگران ايران و کارگر اخراجی فرش غرب بافت سنندج به ستاد خبری وزارت 
  اطالعات 

 .صديق کرمی و فواد کيخسروی نيز ھمچنان در بازداشت به سر می برند.احضار و مورد بازجوئی قرار گرفت

 ھا  اقتصادي، عامل مھم شيوع اختالالت روانی در تھرانيمشکالت 

ھا و  مشکالت اقتصادي، عامل مھم شيوع اختالالت روانی در تھراني:  نوشت 89 اردیبھشت 14 در خبر آنالين
طوری که تفاوت فاحش درآمدی در تھران و افزايش فاصله طبقاتي،  رخت بربستن شادی از ميان آنھاست؛ به 

  .  وجود آورده است  زيادی را بهیاختالالت رفتار
در شرايطی که به گفته روانپزشکان، ابتال به اختالالتی از قبيل افسردگی و اضطراب در تھران بيشتر در سنين 

 شھردار  ھادی ايازي، معاون اجتماعی وفرھنگي کند، روز گذشته دکتر سيد محمد  بروز پيدا مي  سالگي 44 تا 15
 درصد گاھی اوقات شاد و گاھی  30 درصد افراد اغلب شاد،  42 يک نظرسنجی نشان داد نتايج:" تھران اعالم کرد

  ."  درصد مابقی ھميشه عبوس ھستند 28عبوس و 
دکتر ايازی با بيان اينکه متأسفانه بايد بپذيريم برای گذران اوقات فراغت مردم تھران برنامه مدون و مناسبی وجود 

تمامی :"  شادی در شھروندان را بسيار حائز اھميت دانست و عنوان کردندارد، اقدام برای ايجاد نشاط و
تر به آن بپردازند چرا که شرايط کنونی  نحوی مرتبط با اين موضوع ھستند موظفند جدي ھايی که به دستگاه

  ."  برای جامعه جوان داشته باشيمھای شاد و مفرح کند برنامه جامعه اقتضا مي
مراد  گروھی معتقدند انسان زمانی شاد است که زندگی بر وفق:" ودن جامعه گفتايازی درخصوص شرايط شاد ب

غه موضوع مھم شغل، ازدواج و مسکن در حال حاضر به دغد3ای نداشته باشد که متأسفانه  باشد و دغدغه
  ." اصلی جوانان تبديل شده است

ه به عقيده روانپزشکان مشکالت شنيدن اين عبارات از زبان معاون اجتماعی شھردار تھران در حالی است ک
طوری که  ھا و رخت بربستن شادی از ميان آنھاست؛ به  اقتصادي، عامل مھم شيوع اختالالت روانی در تھراني

 ھيچ عنوان قابل تحمل و دفاع نيست و اختالالت  تفاوت فاحش درآمدی در تھران و افزايش فاصله طبقاتي، به
اند و نشاط و  به اين ترتيب متأسفانه اکثر مردم تھران عصبی و عبوس شده. ت وجود آورده اس رفتاری زيادی را به

  . شود  در بين آنھا کمتر ديده ميزندگی  سر
کنند، موضوعی است  اما اينکه چرا در شھرھای بزرگی مثل تھران، مردم بيشتر انواع اختالالت روانی را تجربه مي

  . تی درباره آن دارند جھ ريبا ھمکه روانپزشکان نظرات مختلف اما تق
وگو با خبر آنالين با بيان اينکه در شھرھای بزرگ عدم  دکتر پرويز مظاھري، دبير انجمن روانپزشکان ايران در گفت

خصوص اضطراب و   علت تراکم جمعيت منجر به افزايش شيوع انواع اختالالت روانی به  رسيدگی به شھروندان به 
اما چون در اين شھرھا . شود  اين اختالالت در شھرھای کوچک ھم ديده ميالبته:" گويد شود، مي افسردگی مي

دليل نبود امکانات کافی و  شوند؛ ضمن اينکه ھمين مردم به تری دارند، کمتر دچار اضطراب مي مردم زندگی آرام 
  ." کنند سردگی کمتری را تجربه ميتسھيالت، اف
جمعيت ترک اعتياد آفتاب نيز با بيان اين عبارات و با تأکيد بر  علی شھرکي، روانپزشک و مدير اجرايی  دکتر محمد

ھمين :" گويد اينکه شھرھای بزرگی مثل تھران احتياج به بازسازی فضای تبليغاتی دارند، به خبرآنالين مي
قيمت و متنوعی ھستند که خواه ناخواه چه قبولشان داشته باشيم و چه  بيلبوردھای تبليغاتی تجھيزات گران

  ." زنند  به اين تبليغات دامن ميھا ھم آيند و در اين ميان، رسانه صورت ارزش در مي ته باشيم، بهنداش
  ھای مختلف  ريزي ه ناايمن و برونجامع

ھای گذشته، اگر چه تھران توسعه يافته ولی رفاه و امکانات مردم اين شھر  به گفته کارشناسان، در طول سال
ھمين امر ھم باعث شده مردم بيشتر نگرانی و افسردگی و خشم خود را . تبه ھمان اندازه توسعه نيافته اس
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تنی خود را نشان  الت روان صورت انواع اختالالت خواب، سردرد و ديگر اختال به کانون خانواده ببرند و آن ھم به
  . دھد

ھای مختلف  که استرسراد، روانشناس و عضو ھيات علمی دانشگاه آزاد اسالمی با اشاره به اين دکتر مھراد متين
طور توضيح  دھند، اين  تنی نشان مي صورت اختالالت مختلف روانپزشکی و روان زندگی شھري، خود را به 

ثباتی عميقی در  طوری که شاھد بي معضل عمده ما اين است که ما يک جامعه ناايمن داريم به:" دھد مي
ھای مختلف  اند که ھر روز از رسانه م ما عادت کردهدر کنار اين، مرد. وضعيت اقتصادی و اجتماعی مردم ھستيم

  ." ھميشه در اضطراب و حيرت باشندکننده بشنوند و  اخبار نگران
ر رفتارھای ھای شلوغ و حتی د نظمی ھم نمود خود را در رانندگي، خريد کردن، حضور در مکان نتيجه اين بي

  . دھد روزمره نشان مي
ترين زمان مردم را اشغال کرده، توضيح   معضل کار و فعاليت ھم عمدهدکتر شھرکی نيز با اشاره به اينکه

توان گفت ديگر چيزی به نام تعطيالت آخر ھفته و استراحت برای بازسازی افکار و پرداختن به  مي:" دھد مي
 يابند، قاعدتا باعث بروز انواع ھا ھم وقتی مدام افزايش مي ماند و ھمين استرس ھای فردی باقی نمي جنبه

  ." شوند ھای پنھان ديگر مي يماريب
شود و عالوه بر ساير اختالالت روانپزشکي،  تدريج دچار وادادگی مي به گفته وي، چنين فردی در چنين شھری به 

  . کنند ی نيز در او نمود پيدا ميھای اجتماع انواع آسيب
شتر زمان خود را در داخل شھر دکتر شھرکی با بيان اينکه با توجه به ساخت شھرھای بزرگ و اينکه مردم بي

:" کنند، لزوم بازنگری در معماری و طراحی ساخت چنين شھرھايی را ضروری می داند و می گويد سپری مي
ضطراب را از ھای روانی مردم صورت گيرد يعنی محيطی ساخته شود که ا اين طراحی بايد با تمرکز بر جنبه

  ." شھروندان دور کند
  خود درمانی يا فرار 

علت مشکل مبھمی به پزشک مراجعه   درصد افرادی که به 20ترين حالت،  بينانه  گفته کارشناسان در خوشبه
 صورت مشکل جسمی بروزکرده يا اينکه اختالل  شان کامال روانپزشکی است که به کنند، يا بيماري مي

  . روانپزشکی روی مشکالت ديگر پزشکی فرد سوار شده است
البته مردم ما در بيشتر موارد چنين وضعيتی را که ھمراه با فشارھای روانی :" گويد  ميدکتر شھرکی در اين باره

ھای جايگزين  خود درمانی يا درمان کنند، در درجه دوم ھم درصورت تحمل نکردن شرايط، به است تحمل مي
می ھای عمو کتابروند يا اينکه از  سازی و يا تفکر مثبت مي ھای مختلف آرام پردازند مثال سراغ تکنيک مي

  ." کنند روانشناسی استفاده مي
ھا به جای خود مثبت ھستند ولی ممکن است فرد را به اين فکر  به گفته وي، بايد درنظر داشت اگرچه اين روش

  . زی به مراجعه به روانپزشک نيستخطا بيندازند که ديگر نيا
ی مثل سردرد، سرگيجه، خستگی مفرط و به عقيده دکتر شھرکی در نھايت ھم بيماران با انواع عالئم جسم

وانی به کنند و تازه در اين زمان است که پزشک فرد را برای تشخيص اختالل ر قلب به پزشک مراجعه مي تپش
  . دھد روانپزشک ارجاع مي

ًشوند، اصال  اين در حالی است که به گفته روانپزشکان خيلی از مردمی که دچار مسائل وابسته به استرس مي
دائما از کنند يا  انند که بايد ھنگام مواجھه با اين عالئم چه کرد به ھمين دليل يا اين استرس را سرکوب ميد نمي

  . آن در حال فرار ھستند
ترين نقش مسئوالن ما اين است که مردم را با  در يک جامعه ناايمن مھم:" کند دکتر راد نيز خاطرنشان مي

با آن آشنا کنند تا مردم بتوانند با باورھای اجتماعی اين استرس را ھای مختلف مديريت استرس و مقابله  روش
ھا و کاھش  تمرکزی در امور روزمره، اتالف وقت، باالرفتن ھزينه  و بي دقتي کنترل کنند تا بيش از اين شاھد بي

   ."وری نباشيم بھره

در  پرداخت دستمزدھای کارگران   مدیریت جدید کارخانه کيان تایر برای عدم تالش
  ادامه اعتصاب کارگران این کارخانه سال جدید و

بدنبال عدم شروع توليد در :  اردیبھشت آمده است 14 ایران در تاریخ از فعاالن کارگری ازبنا بر خبرھای رسيده 
کارخانه کيان تایر و بالتکليفی کارگران این کارخانه از شروع سال جدید، اوایل اردیبھشت ماه سازمان حمایت از 

 . یع، سرمایه گذار و مدیریت جدیدی را به این کارخانه معرفی کردصنا

بدنبال استقرار مدیریت جدید در کارخانه کيان تایر، این مدیریت به کارگران اعالم نمود مسئوليت پرداخت دستمزد 
دستمزد این ایام کارگران در ایام سال جدید تا زمان شروع بکار کارخانه با آنھا نيست و کارگران باید بدون دریافت 

اما کارگران کيان تایر اعالم کردند تا دریافت دستمزد معوقه شان در سال . از مدیریت جدید، توليد را شروع کنند 
  . ، استارت توليد در کارخانه را نخواھند زد87 ماه دستمزد معوقه خود از سال 5جدید و روشن شدن تکليف 

 و مدیریت جدید از اوایل اردیبھشت ماه تاکنون و تالش این  ن کارگرانبنا بر این گزارش در ادامه این کشمکش ميا
مدیریت برای شروع توليد، یکی از مسئولين کارخانه امروز تالش نمود کارگران انبار را وادار به کار کند اما یکی از 

  . کارگران تھدید به آتش زدن خود با بنزین کرد
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 اردیبھشت ماه در اقدامی متحدانه طی نامه ای رسمی به 14ایر امروز بدنبال این وضعيت کارگران کارخانه کيان ت
مدیریت کارخانه که آنرا بر تابلوی اعالنات کارخانه نيز نصب کردند، اعالم نمودند تا دریافت دستمزد معوقه خود در 

  . سال جدید بر سر کارھای خود حاضر نخواھند شد و استارت توليد در کارخانه را نخواھند زد

 ماه از دستمزدھا یشان تاکنون 5  ن کارگران اعالم کرده اند با استقرار مدیریت جدید در سال ھشتاد وھفت،ای
 بر 87اجازه نخواھند داد ھمان بالی سال  پرداخت نشده است و این بار با استقرار مدیریت جدید دیگری، 

 ماه دستمزد معوقه خود در سال 5ليف ھمچنين کارگران کيان تایر مصرانه خواھان روشن شدن تک. سرشان بياید
  . شده اند87

فواد شبکه فر و امجد آذری نيوفر از زندان و مالقات صدیق کریمی و فواد  آزادی
  خانواده ھایشان کيخسروی با

 خانوادھای صدیق کریمی و فواد 14/2/89 طی دیروز و امروز مورخه : بر پایه خبر دریافتی از ایميل آمده است 
معيت تعدادی از خانواده ھای کارگران عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران و دیگر فعالين کارگری به کيخسروی در 

 از زندان  تجمع در مقابل ستاد خبری وزارت اطالعات در شھر سنندج ادامه داده و خواھان آزادی عزیزانشان
 . شدند

 امروز خانواده صدیق   وضعيت عزیزانشان خانواده ھا مبنی بر کسب اطالع از بنا بر این خبر در پی ایستادگی
کریمی و فواد کيخسروی موفق به دیدار با آنھا شدند و فواد شبکه فر به ھمراه امجد آذری نيوفر که نامبرده نيز 

در روز اول ماه مه دستگير شده بود به دادگاه اعزام شدند و آقای فواد شبکه فر با سپردن وثيقه ده ميليون 
  . ی نيوفر بدون سپردن وثيقه ھمانجا آزاد شدندتومانی و امجد آذر

مامورین امنيتی اعالم کرده اند صدیق کریمی عضو ھيئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و فواد کيخسروی عضو 
  .  اردیبھشت ماه به دادگاه اعزام نخواھند شد20فعال اتحادیه در شھر سنندج تا روز 

ن ایران در شھر سنندج و خانواده ھای صدیق کریمی و فواد کيخسروی اعالم  اتحادیه آزاد کارگرا کارگران عضو
ھمچنين بنا بر خبر تایيد . کرده اند در صورت تداوم بازداشت این دو نفر بر دامنه اعتراضات خود خواھند افزود

  . دنشده ای فواد کيخسروی اعالم کرده است در صورت تداوم بازداشت خود دست به اعتصاب غذا خواھد ز

اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن تداوم بازداشت صدیق کریمی و فواد کيخسروی، ھر گونه تالش برای 
 را قویا محکوم ميکند و خواھان آزادی فوری و بی قيد و شرط آنان از زندان  پرونده سازی نسبت به این کارگران

  . است

   !!! سال8 مدت عدم پرداخت حقوق کارگران کارخانه قند ممسنی به
عدم پرداخت حقوق کارگران کارخانه قند :  اردیبھشت آمده است 15در تاریخ آژانس ايران خبر به نوشته سایت 
مسوالن شھرستان .  است 82 سال بزرگترين پرونده کارگری مطالبات گارگران از سال 8ممسنی به مدت 

اين کارخانه در .  اند ھيچ اقدامی انجام نداد ه اند ممسنی و رستم ھنوز با وجود وعده ھايى که به کارگران داده
 کارگر در يک فصل کارى به بخش خصوصى واگذار 350 با ساالنه 79 خورشيدى تاسيس شدو در سال 44سال 
از آن تاريخ به بعد .  توسط صاحبان بخش خصوصی تعطيل و کارگران تعديل واخراج شدند 82و در سال , شد

 8 بھانه ھای واھی سعی در پرداخت نکردن مطالبات کارگران دارند و ھنوز بعد از گذشتمسولين کارخانه با ابراز
  .سال حقوق كارگران را نداده اند و كارگران در بالتكليفى به سر ميبرند 

   تجمع اعتراضى كارگران چينى مقصود15
  

 300بيش از ,  ارديبھشت14, روز سه شنبه: اردیبھشت آمده است 15به نوشته سایت آژانس ايران خبر در تاریخ 
 جلوی دفتر مرکزی 12نفر از کارگران چينی مقصود به دليل اخراجھای بى رويه و حقوق معوقه شان از ساعت 

اين شرکت تجمع کرده و با پالکاردھايی خواستار رسيدگی به مطالباتشان شدند به گزارش خبرنگارآژانس ايران 
  کارگر می ميرد ذلت نمی پذيرد : مى دادند کارگران در اين تجمع اعتراضى شعار , خبر 

  . كارگران با دزد خواندن مسئولين شرکت حکومت را عامل اين جريانات معرفى كردند 

  تداوم بازداشت سه تن از فعالين صنفی معلمان 
ن  با گذشت يک ھفته از بازداشت دبير کل سازما: اردیبھشت نوشت 15در  خبر دریافتی از فعاالن معلملن ایران

 زندان اوين 209نيتی معلمان ايران و دو تن از اعضای ارشد کانون صنفی معلمان ايران، ايشان کماکان در بند ام
  . محبوس اند

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، بازداشت علی رضا ھاشمی دبير کل سازمان معلمان ايران، علی اکبر باغانی 
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دی سخنگوی اين کانون با توجه به سپری شدن روز معلم در دبيرکل کانون صنفی معلمان و محمد بھشتی لنگرو
ل بازداشت ايشان غيرقانونی حالی ادامه می يابد که تاکنون قرار بازداشتی برای ايشان صادر نشده و در اص

  . است
ه منازل گفتنی است ايشان صبح روز چھارشنبه، ھشتم اردی بھشت ماه با مراجعه ی ماموران وزارت اطالعات ب

  . شان بازداشت شدندشخصی 
شواھد حاکی از آن است که بازداشت ھاشمي، باغانی و بھشتی لنگرودی و فشار بر ديگر معلمان، بيانيه ای 

ھای صنفی معلمان در اعتراض به صدور احکام سنگين حبس و اعدام برای  باشد که شورای ھماھنگی تشکل
  . زنند ماه دست به اعتصاب غذا مي اردی بھشت ١٨ تا ١٢معلمان زندانی صادر و در پی آن اعالم کرده بود که از 

 اردی بھشت ماه نيز نيروھای امنيتی با معلمانی که در ابن بابويه بر سر مزار 12اين در حاليست که روز يکشنبه 
ابوالحسن خانعلی گرد ھم آمده بودند، برخورد بسيار بدی داشتند و برای متفرق کردن جمعيت اقدام به ضرب و 

برخی از اين افراد پس از اخذ تعھد کتبی مبنی بر عدم حضور در . يشان و بازداشت بسياری از آنان نمودندشتم ا
  .ھرکونه تجمعی آزاد شدند

   تجمع اعتراضی کارگران کارخانه چينی البرز
و نيز  ماه مطالبات معوقه کارگران چينی البرز ٧در پی پرداخت نشدن :  اردیبھشت نوشت 15  در آفتابخبرگزاری 

دار عمده چينی  اعالم انحالل اين کارخانه، جمعی از کارگران اين واحد توليدي، صبح امروز در مقابل دفتر سھام
  . البرز تجمع اعتراضی برپا کردند

  
ھم چنين پيش از ظھر امروز گروھی از کارگران چينی البرز قزوين با مراجعه به دفتر شرکت چينی مقصود در 

  . ان، خوستار لغو انحالل کارخانه چينی البرز و دريافت مطالبات معوقه خود شدندحوالی پارک ساعی تھر
  

ھايی با موضواعتی چون اعتراض به عدم پرداخت مطالبات و انحالل  به گزارش آفتاب، تجمع کنندگان که پالکارت
تا سقف ھزار ميليارد پس از واگذاري، مالکان جديد با اعتبار کارخانه : کارخانه در دست داشتند؛ اعالم کردند

  .  ميليون تومان به ايشان پرداخت شده است۶٠٠تومان درخواست تسھيالت بانکی کردند که تاکنون 
  

ھای ديگری که  اين پول به جای آنکه در چينی البرز سرمايه گذاری شود به نام پروژ: گويند کارگران چينی البرز مي
  ؛ ھزينه شده استھايی چون ھمدان قرار دارد به ظاھر در شھرستان

 دو ميليون اصله نخل در آستانه خشک شدن / سدھای فارس خطری برای بوشھر 

سدھای احداث شده يا در حال احداث بر روی رودخانه مشترک :  مھر نوشت 15 در تاریخ خبرگزاری مھر
ودخانه ھا استانھای فارس و بوشھر در باالدست موجب کم آبی و کاھش آبھای کشاورزی در پايين دست اين ر

  . در استان بوشھر شده است
به گزارش خبرنگار مھر در بوشھر، امروزه احداث سد در کشورھای خشک و کم آبی مانند ايران يک ضرورت به 

اين سدھا بايد شمار می آيد اما چگونگی و نحوه احداث اين سدھا و چگونگی بھره وری مناطق مختلف کشور از 
  . مدنظر قرار گيرد
....  اخير از تضييع حقوق استان بوشھر در بخش ھای زيادی شامل نفت و گاز، فرصت ھای شغلی ودر چند ساله

سخن به ميان آمده است اما اين بار اتفاقی در بخش کشاورزی استان در حال روی دادن است که در صورت بی 
  . د دادتوجھی و غفلت نمايندگان و مديران ارشد استانی فاجعه ای بس عظيم روی خواھ

دولت در سفر اول خود به استان فارس مصوبه ای مبنی بر احداث سد نرگسی در باالدست رودخانه دالکی به 
تصويب رساند که ھرچند ممکن است رضايت کشاورزان منطقه کازرون را کسب کند اما روزگار بدی را برای 

  .  دست اين رودخانه رقم خواھد زدکشاورزان بوشھری در پايين
رودخانه دالکی به عنوان رودخانه ھای مشترک استانھای فارس و بوشھر در استان فارس ھرچند سرشاخه 

 است اما اقدام غيرکارشناسی و غير اصولی که با حمايت دولت در حال انجام است مناطق کشاورزی بوشھر را
  . با چالشی جدی روبرو خواھد کرد

ر از يک سو و از سويی ديگر احداث سدھايی تداوم خشکسالی ھا و نبود منابع آبی مناسب در استان بوشھ
ھمچون سد نرگسی در باالدست رودخانه ھای مشترک دو استان جز نابودی مناطق کشاورزی و حذف 

فرصتھای شغلی و افزايش ناھنجاری ھا در منطقه دالکی که قطب توليد خرمای استان بوشھر محسوب می 
   .شود چيزی ديگر به ھمراه نخواھد داشت

  يون اصله نخل با احداث سد نرگسی يلمرگ دو م
در صورت ايجاد اين سد در باالدست اين رودخانه بيش از دو ميليون اصله نخل منطقه دالکی بوشھر که از آب اين 

  . وند، دچار مرگ تدريجی خواھد شدرودخانه سيراب می ش
يگر دارای نشاط و متاسفانه چند سالی است که به دليل وقوع خشکسالی ھای متعدد رودخانه دالکی د

شادابی ھميشگی نبوده و گويا قھر طبيعت دامان کشاورزی منطقه را گرفته است اما آنچه موجب نگرانی بيشتر 
مردم اين منطقه شده بھره برداری بی رويه کشاورزان باالدست اين منطقه در استان فارس بوده که اندک آب 

   .تھديد می کندسرازير شده به استان بوشھر را نيز 
اين موضوع که تاکنون توسط باغداران باالدست صورت می گرفت اکنون با اتمام مطالعات سد نرگسی در استان 
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فارس وارد فاز تازه ای شده است، فارسی ھا ھم اکنون و با جديت تمام، بدون درنظر گرفتن حق السھم 
  . ان ھستندبوشھری ھا درصدد اجرايی کردن احداث سد نرگسی در اين است

  ودخانه دالکی در آستانه شور شدن ر/ ط زيست دالکی در خطر استمحي
به گفته يکی از کارشناسان آب استان با احداث سد نرگسی در فارس، عالوه بر اينکه کشاورزی منطقه تھديد 

  . نيز تحت تأثير قرار خواھد گرفتخواھد شد محيط زيست منطقه دالکی 
د با بيان اينکه ھم اکنون آب ورودی به منطقه دالکی از کيفيت وی که نخواست نامش در اين گزارش آورده شو

طقه احداث سد نرگسی شوری آب من: پايينی برخوردار بوده که برای کشاورزی مناسب نيست، اظھار داشت
  . دالکی را افزايش خواھد داد

اورزی منطقه، نابودی با اتمام اين سد شاھد پايين رفتن سطح آبھای زيرزميني، از بين رفتن کش: وی اضافه کرد
  .  اين منطقه به کشاورزی مشغولندمحيط زيست و به مخاطره افتادن زندگی ھزاران کشاورزی خواھيم بود که در

اگر قرار بود اين سد در باالدست سد دالکی احداث شود می بايست با استان : اين کارشناس حوزه آب افزود
شھری ھا با آن مخالفت می ار انجام می شد به طور قطع بوبوشھر رايزنی ھايی صورت می گرفت که اگر اين ک

  . کردند
  ی در بوشھر توجيه اقتصادی ندارد احداث سد دالک

مقرر شده سدی در منطقه : اين کارشناس با اشاره به احداث سد دالکی در پايين دست اين رودخانه گفت
 شود احداث اين سد ھيچ گونه توجيه دالکی احداث شود که اگر سد نرگسی در باالدست اين رودخانه ايجاد

  .  نمی ماند که پشت سد ذخيره شوداقتصادی ندارد زيرا آبی
احداث سد ھزينه ھای سنگين و سرسام آوری دارد و زمانی توجيه اقتصادی و اجتماعی دارد که : وی اضافه کرد

  . تمامی تدابير در نظر گرفته شود
  ی استان بوشھر دربر خواھد داشت ااحداث سد نرگسی پيامدھای منفی اجتماعی بر

چندی پيش نيز مشاور سد دالکی معتقد بود احداث سد نرگسی در استان فارس ممکن است پيامدھای منفی 
  .  استان بوشھر در پی داشته باشداجتماعی برای
ر و  ھزا11با توجه به اينکه برای سد نرگسی فارس، ھم نيازھای شرب، ھم صنعت و ھم آبياری : مرتضوی گفت

ای اين طرح به وجود  ھکتار از اراضی کشاورزی منطقه ديده شده است لذا اين موضوع شرايطی منفی بر700
  . خواھد آورد
متأسفانه مشاور سد نرگسی ھيچ توجھی به پايين دست اين سد نکرده و تمامی ھدف خود را : وی افزود

  . ه کرده است اراضی کشاورزی منطق ھکتار از700 ھزار و 11معطوف به آبياری 
  بوشھر را با خطر روبرو کرده است سدھای احداث شده در فارس مناطق کشاورزی 

سدھای احداث شده بر روی رودخانه : نماينده مردم بوشھر، گناوه و ديلم در مجلس نيز در گفتگو با مھر گفت
وشھر را با ی بھای مشترک استان فارس و بوشھر که سرشاخه ھای آن در استان فارس است مناطق کشاورز

  . خطر روبرو کرده است
متاسفانه بدون مطالعه و کارشناسی دقيق سدھای زيادی در باالدست ايجاد شده : غالمعلی ميگلی نژاد افزود

و نخيالت و مناطق کشاورزی پايين دست که صدھا سال از ھمين رودخانه مشروب می شدند را با مشکالت 
  . ای مواجه کرده استعديده 

ھم اکنون سدھايی بر روی رودخانه دائمی دالکی در باالدست و در استان فارس ايجاد شده : داشتوی اظھار 
د، با چالشی جدی روبرو است که کشاورزان و نخلداران پايين دست اين رودخانه که در استان بوشھر وجود دارن

  . شده اند
رودخانه مشترک دو استان بوشھر ھم اکنون حدود شش سد در استان فارس که بر روی : ميگلی نژاد افزود

  . ان را تحت تاثير قرار داده استاحداث شده است کشاورزی است
متاسفانه مسئوالن وزارت نيرو و مسئوالن استان فارس بدون در نظر گرفتن حقابه استان : وی اظھار داشت

  . تان بوشھر ناديده گرفته شده اسبوشھر اقدام به سدسازی کرده اند و حق کشاورزان است
  ھيچکس خود را پاسخگو نمی داند 

در متاسفانه به رغم پيگيری ھای فراوان ھيچکس خود را : نماينده مردم بوشھر، گناوه و ديلم در مجلس گفت
  . وزرات نيرو پاسخگو نمی داند

در ھمين راستا در خصوص مشکالت کشاورزان استان بوشھر نشستی با حضور وزير نيرو و رئيس : وی اضافه کرد
  . يعی جھت بررسی موضوع داشته ايميسيون کشاورزی ، آب و منابع طبکم

حال اين سئوال مطرح است که عليرغم نياز مبرم منطقه دالکی به سدی مخزني، صدور مجوز جھت احداث سد 
نرگسی آن ھم در باالدست اين سد با چه نيتی صورت گرفته است؟ آيا رود دالکی آنچنان پرآب بوده که ظرفيت 

   در استان بوشھر را داشته باشد؟ دو سد مخزنی بزرگ مانند نرگسی در استان فارس و دالکیاحداث 
اگر تاکنون چنين بوده پس اطالع رسانی ھای مسئوالن در خصوص کمبود آب در اين منطقه چيست و اگر چنين 

بيت المال نيست؟ نيست آيا ھزينه کرد در نقطه بسيار کم آبی مانند دالکی آن ھم دو سد مخزني، ھدر دادن 
  .سئواالتی که اميدواريم مديران آبی کشور پاسخگو باشند

 گزارش يک مادر داغدار از روز جھانی کارگر و روز معلم 

tk.maadaraan://http /  
ی ھمراھی با کارگران،  برا30/16ديروز ساعت :  اردیبھشت آمده است 15به نوشته سایت مادران عزا در تاریخ 
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 جمعيت رو به 17ابتدا جمعيت زياد نبود ولی حدود ساعت . خودم را به جلوی وزارت کار در خيابان آزادی رساندم
برخی نيز در کنار خيابان و يا . مردم به صورت پراکنده در پياده روھا مشغول راه پيمايی بودند. فزونی می رفت

ھمه منتظر فرصتی بودند تا . ته و برخی نيز در سر چھار راه ايستاده بودندسکوھا و يا در ايستگاه اتوبوس نشس
آن طرف . بتوانند يکجا جمع شوند و اعتراض خود را به وضع موجود نشان دھند و خواسته ھای خود را مطرح کنند

ی امنيتی نيروھا. گاھی ماشين ھا نيز با مردم ھمراھی می کردند و بوق می زدند. خيابان نيز شلوغ شده بود
لباس . بخصوص در جلوی وزارت کار نيروھای امنيتی موج می زدند. در لباس ھای مختلف به صف شده بودند

  . شخصی ھا نيز در ميان جمعيت به وفور ديده می شدند
ابتدا مأمورين کاری به مردم نداشتند ولی وقتی جمعيت زياد شد، بخصوص لباس شخصی ھايی که خيلی تر و 

يده بودند و معلوم بود از افراد رده باالی اطالعات يا سپاه ھستند، تالش می کردند مردم را تميز لباس پوش
شيوه برخورد و لباس پوشيدنشان آدم را ياد ساواکی ھای زمان شاه . متفرق و از ايستادن آنھا جلوگيری کنند

 پوشيده و بلوزش را روی يک سرھنگ سپاه با قد بلند و حدود پنجاه سال سن که لباس سبز تيره. می انداخت
او حتی با نيروھای آگاھی نيز برخورد کرد که چرا . شلوار انداخته بود، دايم اينطرف و آنطرف می رفت و کالفه بود

آنھا نيز به مردم نگاه می کردند و معلوم بود که زياد دلشان نمی خواھد با مردم درگير . مردم را متفرق نمی کنند
  . شوند

بر اساس اظھارات يک شاھد عيني، تعدادی از کارگران درميدان . مناطق ديگری نيز تجمع داشتندگويا کارگران در 
فردوسی تجمع کرده بودند که نيروھای امنيتی با آنھا درگير می شوند، تعدادی نيز در چھارراه نواب جمع شده 

ماشين ھای ون و .  می شدوزارت کار به شدت محافظت. بودند که با برخورد نيروھای امنيتی متفرق می شوند
مردم در . امکان ھر حرکتی را سلب کرده بودند و در آماده باش کامل بودند. سواری در داخل آن مستقر شده بود

برخی با ھم صحبت می کردند که اينھا تا کی می توانند با زور . خيابان و در داخل اتوبوس ھا در رفت و آمد بودند
  . ون خودشان نيز که پوسيده است و ھيچ کدام ديگری را قبول ندارددر. سرنيزه بر مردم حکومت کنند

بر اساس اظھارات شاھدان عيني، چند نفر از خانم ھايی که در آنطرف خيابان روبروی وزارت کار ايستاده و 
شکل دستگيری خانم . ھمچنين چند دختر جوان که اينطرف در ايستگاه اتوبوس نشسته بودند را دستگير کردند

آنطرف خيابان بدين شکل بوده که مأمورين به شکلی توھين آميز و با تھديد مردم را به حرکت وامی دارند و ھای 
اين اعتراض به مذاق مأمورين خوش نمی آيد و تصميم می . آنھا نسبت به برخورد مأمورين معترض می شوند

اه می افتند و حتی يک نفر ھم به مغازه ای با اينکه آنھا ر. گيرند برای عبرت ديگران اين خانم ھا را دستگير کنند
خانم ھای . وارد می شود، ولی مأمورين آنھا را دنبال می کنند و پس از دستگيری به داخل ون می اندازند

اينطرف که در ايستگاه اتوبوس نشسته و با ھم مشغول صحبت بودند و ھيچ کاری نمی کردند، توسط چند لباس 
  .  معرفی و دستگير می شوندشخصی جوان که ھمانجا بودند،

انتظار می رفت که سران جنبش سبز و بخصوص آقايان موسوی و کروبی از اين حرکت کارگران حمايت کنند و در 
 17ولی کامال مشخص بود که اين حرکت جدی گرفته نشده است، ھمانطوری که . جلوی وزارت کار حضور يابند

  .  واقعاً جای تأسف است.روز جھانی زن جدی گرفته نشد)  مارس8(اسفند
  چرا آقايان حاضر نيستند برای پيگيری خواسته ھای کارگران و زنان و معلمان ھزينه کنند؟ 
  چرا برای پيگيری خواسته ھای آنان حداکثر به يک اعالميه و يا اطالعيه اکتفا می شود؟ 

   خرداد صحبت می شود؟ 22 چرا در زمانی که روز کارگر و روز معلم در پيش است، از شرکت در راھپيمايی
، امکان پيروزی ...سران جنبش سبز به خوبی آگاھند که بدون حمايت کارگران، زنان، معلمان، دانشجويان و 

ولی چرا زمانی که خواسته ھای مشخص يک گروه مطرح می شود آنھا در کنار مردم حضور . ميسر نيست
  ندارند؟ 

کايی و يا حرکت ھايی که برای رفع تبعيض ھای جنسيتی و شايد فکر می کنند که حرکت ھای صنفی و سندي
اينھا و بسياری چراھای ديگر، سواالتی است که . می شود؛ حرکت ھايی چپ روانه و خشونت آميز است... 

  . بايستی به آنھا توجه شود و به دنبال پاسخش باشيم و ساده از روی آنھا رد نشويم
ع به مطالبات و خواسته ھا و مشکالت کارگران، معلمان و ساير امسال خوشحالم که صحبت ھای بسياری راج

زحمتکشان جامعه در سطح ملی و بين المللی صورت گرفت، ولی ناراحتم از اينکه حمايت ھای الزم آنطور که 
شايسته و بايسته آنان است در حرکت ھای اعتراضی و بيرونی مردم صورت نگرفت و به ھمين دليل نتوانست 

  . تراض ھا و درخواست مطالبات به ميان مردم کوچه و بازار برسدصدای اين اع
عقيدنی و -من نيز به عنوان يک مادر داغدار، با صدای بلند اعالم می کنم که برای آزادی تمامی زندانيان سياسی

  .  ارديبھشت را اعتصاب غذای تر کردم12 و 11بخصوص بازداشت شدگان اخير، روزھای 
ی مردم ايران با پيگيری خواسته ھا و مطالباتشان، بتوانند محيطی بدون تبعيض اقتصادي، به اميد روزی که تمام

  . بسازند و در آسايش و آرامش و آزاد زندگی کنند... جنسيتي، سياسی و 
  يک مادر داغدار

 اعصاب غذای معلمان مشھدی در اعتراض به بازداشت یک معلم فعال 
  

اعضای گروھھای صنفی  ن المللی حقوق بشر در ایران گفت که جمعی ازیکی از فعاالن حقوق بشر به کمپين بي
نگھداری مھندس ھاشم خواستار ، معلم دربند   اردیبھشت ، در اعتراض به ادامه١٢معلمان در مشھد روز معلم 

 بودند در منزل مھندس خواستار حاضر  حالی که در اعتصاب غذا  در زندان، اعتصاب غذا کردند و در مشھدی
 .دشدن
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 گسترده ای از مردم عادی و فعالين ، صنفی ، سياسی و دانشجویی مشھد با حضور در منزل در روز معلم جمع
 .آقای خواستار شدند این معلم دربند مشھدی ضمن تبریک روز معلم به خانواه و ھمسر ایشان ، خواستار آزادی

 
 ميليون تومانی آزاد ٣۵  یک ماه و نيم به قيد وثيقه  دستگير و بعد از١٣٨٨ خرداد ٢۵آقای خواستار یک بار در تاریخ 

طی مدت .  دوباره وی بازداشت وھمچنان وی در زندان به سر می برد٨٨شھریور  ٢۵ روز یعنی از ۴٩بعد از . شد
با  اما. چندین بار خبرھایی از وضعيت نامناسب سالمتی وی توسط خانواده این معلم منتشر شد یاد شده

  .شده استمرخصی وی موافقت ن

 شوند  ھای آلوده ھمچنان وارد مي برنج

انوشيروان محسنی بندپي، نايب رئيس کميسيون : آمده است 89 اردیبھشت 15در مردمک به نوشته سایت 
ھا به   نوع از آن13 مورد برنج وارداتی و آلوده بودن 62بھداشت و درمان مجلس، از نتايج آناليز فلزات سنگين 

  . حد مجاز خبر دادآرسنيک بيش از سرب و 
 ارديبھشت در 14شنبه  مجلس شورای اسالمی روز سه) طلبان فراکسيون اصالح(اين عضو فراکسيون خط امام 

گيری ميزان آرسنيک، سرب و کادميوم  و گو با خبرگزاری مھر توضيح داد که آناليز انجام شده برای اندازه گفت
ايران به دليل نبود استاندارد برای تشخيص سالمت برنج به ناچار از ھای وارداتی بوده و از اينکه در  موجود در برنج

  . شود، ابراز تاسف کرد ستفاده مياستاندارد کشور چين ا
ام درنظر گرفته .تی.براساس اين استاندارد ميزان آرسنيک مجاز در برنج، پانزده صدم پی: آقای محسنی ادامه داد

» آريا«، »شيرخوان فرھادجان«، »سوفی کالسيک«ھای  ھايی با نام  نمونه برنج وارداتی برنج62شد و از ميان 
يک بيش از حد مجاز دارای آرسن» کمال ملکی«و ) گيری از مبادی ورودی نمونه(» آريا«، ) خرده فروشی در تھران(

  . شناخته شدند
ام است .تی . پیھمچنين براساس استاندارد کشور چين ميزان سرب مجاز موجود در برنج نيز دو دھم: وی افزود

، »سارال«، «دل مبارکه کامونکی«، »عطر گل ياس«ھای   نمونه نشان داد نمونه62ھا در اين  که بررسي
 باالتر از حد استاندارد ھم دارای سرب» حاجی مرادی«و » عرمان«، »1121ھاشمی «، »جادوگر«، »کيميا«

  . ھستند
گيری شد و  ھا اندازه ھای وارداتی نيز در اين بررسي برنجوی در عين حال تصريح کرد که ميزان کادميوم موجود در 

  . ش شده در اين مورد مشکلی نداشتھای آزماي نمونه
ھای آزمايش شده، گزارشی تھيه شده که پس از  ھای موجود در برنج آقای محسنی تاکيد کرد که درباره آلودگي

  . شود زگانی و موسسه استاندارد داده ميبندی به رئيس مجلس و وزارتخانه بھداشت ودرمان، وزارت بار جمع
ای که  ھای آزمايش شده ايم، از نمونه  توصيه کرده در اين گزارش«: عضو فراکسيون خط امام مجلس در ادامه گفت

ميزان سرب و آرسنيک آنھا پايين نشان داده شده به عنوان واردات مورد استفاده قرار گيرد يا اينکه قبل از ورود به 
  . بررسی شده و سپس وارد کشور شودھا   غلظت اين مواد در برنجکشور ميزان

گيری  مايش و نحوه نمونهھا را به دليل نوع آز ھای موجود در گذشته بر سر بررسی نمونه آقای محسنی اختالف
  . دانست
گيري، ھشت نھاد از جمله سازمان  ھای به عمل آمده برای شيوه آزمايش و نمونه پس از توافق: وی گفت

ھای انجام شده  ازرسی کل کشور، وزرات بازرگاني، پژوھشگاه استاندارد و استاندارد تھران ناظر بر آزمايشب
  .  حضور ھمه اين ناظران انجام شدھا و خواندن آناليزھا با بودند و تمام مراحل آزمايش و نحوه آماده کردن نمونه

  ھای آلوده  داستان برنج
 نوع برنج خارجی وارداتي، به فلزات سنگين از 13ندارد ايران از آلودگی ، موسسه استا88اوايل مھرماه سال 

  . له سرب، روی و کادميوم خبر دادجم
، 181ھای آريا، خاطره،  ھای وارداتی با نام کنندگان خواسته بود تا از خريد برنج موسسه استاندارد از مصرف

  . لکی و طوبا طاليی خودداری کنندادوگر، کمال ممينويک، پاندا، محسن، مه کالسيک، آفرين، مژده، کريستال، ج
ھای مسئول در اين زمينه را  ھای آلوده به بازار داخلي، كميسيون کشاورزی دستگاه پس از اعالم خبر واردات برنج

  . ين مورد به کميسيون توضيح دھندموظف کرد تا اين موضوع را بررسی کرده و در ا
نج که نمايندگانی از وزارت بھداشت، بازرگاني، جھاد کشاورزی و با اين حال ستاد ملی بررسی سالمت بر

ھای وارداتی سالم ھستند، اعالم  موسسه استاندارد در آن حضور دارند، در آن زمان با تاکيد بر اينکه ھمه برنج
شتی و ھا از نظر رعايت معيارھای بھدا  نوع برنج وارداتی دارای مجوز را بررسی کرده و ھمه آن13کرده بود که 

  . اردھای الزم، مورد تاييد بودنداستاند
اما با وجود اعالم سازمان استاندارد مبنی بر آلودگی شديد بيش از پنج نوع برنج، سازمان گمرک، با اين تصور كه 

  . ھا را وارد بازار کرده بود اگر مجوز اداره كل استاندارد را داشته باشد منعی برای واردات ندارد، اين برنج
ھيچ مرجع «بال آن، جميل عليزاده شايق، دبير انجمن برنج ايران، در اسفند ماه سال گذشته اعالم کرد که به دن

ھای وارداتی اعالم كند، وجود ندارد و در نھايت  رسمی که نظر قطعی خود را راجع به آلوده بودن يا نبودن برنج
ر سر اين مسئله مھم حكميت ست که بھيچ نھادی ميان نظر مجلس، موسسه استاندارد و وزارت بھداشت ني

  » .كند
ھای وارداتي، مرضيه وحيد دستجردي، وزير  ھا از کشمکش بر سر آلودگی برنج از سوی ديگر پس از گذشت ماه

ھا شکی وجود  دن اين برنجبھداشت در ديدار با علی الريجاني، رئيس مجلس بار ديگر ادعا کرد که در سالم بو
  . ندارد
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ھای وارداتی در آزمايشگاه مرجع وزارت بھداشت،   بود که پس از آزمايش آرسنيک برنجوزير بھداشت گفته
  . ھای وارداتی آلوده نيست ه برنجمشخص شد ک

ھای وارداتي، بارھا تاکيد کرده بود که اثری  وزارت بھداشت در چند ماه گذشته و درپی جنجال برسر آلودگی برنج
  . ھای وارداتی نيست ودگی در برنجاز آل

دھد  شود که آمار منتشر شده از سوی گمرک ايران نشان مي  مي ھای وارداتی در حالی مطرح بحث آلودگی برنج
  .شود که اين ميزان دو برابر نياز مصرف کشور است ساالنه بيش از يک ميليون تن برنج به کشور وارد مي

  کارمند شرکت ھواپيمايی تابان ٣٠٠اخراج 

با ممنوعيت پرواز ھواپيماھای روسی توپولف بيش از :  اردیبھشت آمده است 15یخ  در تارکلمهبه نوشته سایت 
  . ی در آستانه اخراج قرار گرفتند کارمند يک شرکت ھواپيمايی ايران٣٠٠

در پی دستور العمل سازمان ھواپيمايی کشور : يک منبع آگاه در سازمان ھواپيمايی کشور با اعالم اين خبر گفت
 توپولف ھای استيجاری ،شرکت ھواپيمايی تابان عالوه بر زيان شديد اقتصادی به دليل از رده مبنی برتوقف پرواز

رانی خود را تعديل و اخراج  پرسنل اي٧٠٠ فروند ھواپيمای توپولف اجاره ای ،مجبور است نيمی از ۵خارج شدن 
  . کند

ھشت امسال اجازه پرواز برای ھيچ به گفته وی براساس دستورالعمل سازمان ھواپيمايی کشوری ازابتدای ارديب
 پرواز شرکت تابان لغو شده که اين مساله زيان شديدی ٣٠٠ھواپيمای توپولف صادر نشده و در اين مدت بيش از 

  .  استرا متوجه اين شرکت کرده
د و  فروند ھواپيما در اختيار داشت که پنج فروند آن توپولف اجاره ای بو١٠گفتنی است شرکت ھواپيمايی تابان 

اخيرا با اجرای دستورالعمل سازمان ھواپيمايی کشور برنامه پرواز اين شرکت دچار بی نظمی ھا و تاخيرھای 
زيادی شده و مسافران اين شرکت بعد از ساعت ھا سرگردانی در فرودگاھھای داخلی و خارجی مجبور به 

  . ه از ساير خطوط ھواپيمايی شدنداستفاد
مشھد ھواپيمای شرکت ھوايی تابان ھنگام فرود در باند فرودگاه _ واز آبادان اوايل بھمن ماه سال گذشته پر

  . نفر از مسافران زخمی شده بودند٣٠شھيد ھاشمی نژاد مشھد دچار سانحه و آتش سوزی شد که 

 اختالس ميلياردی حسابدارشرکت دولتی 

ھای دولتی به خاطر يک  رکتحسابدار يکی از ش:  اردیبھشت آمده است 15به نوشته سایت کلمه در تاریخ 
  . مان اختالس تحت تعقيب قرارگرفتميليارد تو

ھای دولتی به شعبه پنجم بازپرسی   نماينده حقوقی يکی از سازمان٨٨به گزارش تھران امروز در دی ماه سال 
 ٨٨دای سال از ابت: را تنظيم کرد»  ر  محمد  «ای به نام   ساله٣٠ تھران شکايتی برعليه جوان ٧دادسرای ناحيه 

  .  شغل حسابداری مشغول به کار شداين فرد با مدرک دانشگاھی کارشناسی رايانه به صورت قراردادی در
ھای سازمان به  پس از چند ماه در حالی که وی پس از اختالفات و تناقضی که در برخی اسناد مالی و دريافت

د به يک باره در محل کار حضور نيافته و با وجود آمده بود و در اين رابطه انگشت اتھام متوجه وی شده بو
ھای بيشتر معلوم شد وی با جعل تعدادی از  حساسيت بيشتری که در اين خصوص به وجود آمده بود، در بررسي

در . اسناد مالی در مجموع مبالغی نزديک به يک ميليارد تومان به نفع خود از حسابھای دولتی خارج کرده است
  . رشناسی رايانه وی نيز جعلی استداد مدرک کا عدی نيز نشان ميھای ب اين رابطه بررسي

»  ر محمد «با تشکيل پرونده و پس از بررسيھای زيادی که از سوی کارآگاھان به عمل آمد و اطمينان از اين که 
  . تشار عکس بدون پوشش وی صادر شدای را در پيش گرفته دستور ان بعد از اين ماجرا زندگی مخفيانه

از : گويد ای پليس آگاھی تھران بزرگ مي کارآگاه فريدون رھبريان معاون مبارزه با جرائم خاص و رايانهسرھنگ 
کنيم تا ھر گونه اطالعاتی که از متھم يا مخفيگاه وی دارند با مراجعه به اداره  شھروندان محترم درخواست مي

 تھران اعالم ٧زپرسی دادسرای ناحيه سيزدھم پليس آگاھی واقع در خيابان وحدت اسالمی يا شعبه پنجم با
  . تماس حاصل نمايند۵١٠۵۵۴٣۴نموده يا با شماره تلفن 

 اعصاب غذای معلمان مشھدی در اعتراض به بازداشت یک معلم فعال 
  

اعضای گروھھای صنفی معلمان در مشھد روز معلم   که جمعی از: برپایه ایميل دریافتی به ایميل ما آمده است 
 در زندان، اعتصاب  نگھداری مھندس ھاشم خواستار ، معلم دربند مشھدی  در اعتراض به ادامه اردیبھشت ،١٢

 . بودند در منزل مھندس خواستار حاضر شدند حالی که در اعتصاب غذا غذا کردند و در
 گسترده ای از مردم عادی و فعالين ، صنفی ، سياسی و دانشجویی مشھد با حضور در منزل در روز معلم جمع

 .آقای خواستار شدند این معلم دربند مشھدی ضمن تبریک روز معلم به خانواه و ھمسر ایشان ، خواستار آزادی
 

 ميليون تومانی آزاد ٣۵  یک ماه و نيم به قيد وثيقه  دستگير و بعد از١٣٨٨ خرداد ٢۵آقای خواستار یک بار در تاریخ 
طی مدت . بازداشت وھمچنان وی در زندان به سر می برد دوباره وی ٨٨شھریور  ٢۵ روز یعنی از ۴٩بعد از . شد

با  اما. چندین بار خبرھایی از وضعيت نامناسب سالمتی وی توسط خانواده این معلم منتشر شد یاد شده
  .مرخصی وی موافقت نشده است
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 ِبحران ھای کارگری و ادامه بازداشت دستگيرشدگان روز کارگر
  

 ماه حقوقِ ٧تعطيلی و صدور حکم انحالل کارخانه و ھمچنين عدم دریافت کارگران چينی البرز در اعتراض به 
سازی  و گندله) الستيک البرز(معوقه خود، دست به تحصن اعتراضی زدند و ھمزمان واحدھای توليدی کيان تایر 

به گزارش .دگل گھر در کرمان در آستانه تعطيلی، اقدام به اخراجِ کارگران و عدم پرداخت ماھھا دستمزد آنان کردن
) الستيک البرز(سایت اصالح طلب جرس، در اعتراض به اِعمال سياست ھای ضدکارگری رژیم، کارخانه کيان تایر
  .واحدِ توليدیِ دولتی در آستانه تعطيلی قرار گرفته و تصميم به اخراج کارگران خود گرفته است

  
يدی به تعویق افتاده و کسی در این زمينه این درحالی است که ھم اکنون شش ماه حقوق کارگرانِ آن واحد تول

  .پاسخگوی کارگران نيست
واقع شده است، در ادامه ) جنوب غربی تھران(دو ھفته پيش نيز کارگران این واحد توليدی که در اسالمشھر 

اعتراض به بالتکليفی خود، دست به تجمع اعتراضی در پشت نرده ھای کارخانه مشرف به جاده اسالمشھر 
ھای کارخانه مشرف  دليل عدم دریافت پاسخ قانع کننده مسئوالن، تجمع اعتراضی خود را به پشت نردهزدند و ب

به جاده اسالمشھر کشاندند و با آتش زدن الستيک و سر دادن شعار خواھان رسيدگی به مطالبات و 
لبات معوقه کارگران  ماه مطا٧به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا، در پی پرداخت نشدن . ھای خود شدند خواست

 ١۴چينی البرز و نيز اعالم انحالل این کارخانه ، جمعی از کارگران این واحد توليدی، صبح امروز سه شنبه 
بر اساس این گزارش، پيش . دار عمده چينی البرز تجمع اعتراضی برپا کردند اردیبھشت ماه، در مقابل دفتر سھام

 قزوین با مراجعه به دفتر شرکت در حوالی پارک ساعی تھران، خوستار از ظھر نيز گروھی از کارگران چينی البرز
  .لغو انحالل کارخانه چينی البرز و دریافت مطالبات معوقه خود شدند

سازی گل گھر سيرجان که در سفر اخير  احمدی نژاد به استان کرمان به عنوان بزرگترین  فعاليت کارخانه گندله
یک منبع آگاه . متوقف شد) در کمتر از دو ھفته(سما افتتاح شده بود، سازی در خاورميانه ر شرکت گندله

تعطيلی موقت کارخانه به دالیل فنی یا مشکالت تأمين نيروی انسانی نيست، بلکه بنا بر اعالم "خاطرنشان کرد 
ه از  کيلومتری خطوط انتقال گاز فشار قوی، ک۵٠گذاری در  نياز رسمی شرکت گاز منطقه ـ برای عمليات لوله

   آغاز و تاکنون ادامه دارد ـ و نيز تداخل این موضوع با افتتاح رسمی کارخانه توسط رئيس٨٨اواخر خرداد سال 
 انجام شود و اینک خط توليد کارخانه ٨٩اندازی کارخانه و افتتاح آن در فروردین  دولت، موجب شد که عمليات راه

  ." خاموش است
ھمزمان .  واحد صنعتی دولتی، بعد از دوھفته در بالتکليفی به سر می برندالزم به ذکر است اکنون کارگران این

رسانه ھای خبری و فعاالن حقوق بشری، از ادامه بازداشت گروھی از دستگير شدگان روز کارگر خبر دادند که 
  خبری از انھا در دست نمی باشد

 ھفت ميليون و پانصد ھزار نفر در حاشيه شھرھا زندگی می کنند 
 

معاون دبيرخانه ستاد ملی توانمند سازی و ساماندھی :  اردیبھشت نوشت 15گزاری حکومتی مھر در تاریخ خبر
 ھزار نفردر مناطق حاشيه ای 500بر اساس برآوردھا ھفت ميليون و : سکونتگاھھای غير رسمی کشور گفت

: شيه نشينی افزودحيدر حسين زاده در نشست بررسی راھھای مقابله با حا.شھر ھای کشور ساکن ھستند
: وی ادامه داد. مشکل عمده ساکنان سکونتگاھھای غير رسمی کشور در مرحله نخست مسکن نيست

معموالحاشيه نشينی با مشکالت اجتماعی و اقتصادی بویژه مشکل اشتغال ھمراه است و بر اساس برآوردھا 
معاون دبيرخانه ستاد ملی .د ھزار نفردر مناطق حاشيه ای شھر ھای کشور ساکن ھستن500ھفت ميليون و

درصد سکونتگاھھای غير رسمی 91: توانمند سازی و ساماندھی سکونتگاھھای غيررسمی کشور گفت
ھم : حسين زاده ادامه داد. سال دارند15درصد آنھا قدمت بيش از 85درمحدوده شھرھای کشور واقع اند که 

مين کشور آسيایی است که دارای سند ملی به اکنون ایران ششمين کشور جھان، اولين کشور خاورميانه و سو
باید با در نظر گرفتن مشوق ھای : حسين زاده گفت.منظور رسيدگی به وضعيت این گونه سکونتگاھھا است

وی از عوامل دخيل در .خاص، حاشيه نشينان شھرھا را برای بازسازی و ساماندھی این مکانھا بسيج کرد
خواست تا با ھمکاری و تالش مضاعف زمينه الزم را برای ساماندھی توانمندسازی سکونت گاھھای غير رسمی 

  .این نقاط فراھم آورند

 كارخانه ھاى لرستان تعطيل مى شوند؛ در اينجا اشتغال رو به مرگ است 

رضا رحيمى نسب نماينده خرم آباد با اشاره به اينكه : اردیبھشت آمده است 15 در تاریخ لرنابه نوشته سایت 
كارخانه چرم و پوست تعطيل شده و كشت و :  كارخانه بزرگ در لرستان وجود داشت؛ گفت6الب قبل از انق

كرد در بحران كامل به سر  صنعت نيز كه عالوه بر تامين دام، شير و لبنيات استان، نيازھاى كشور را تامين مي
شرايط . ير قابل انكار خواھد بودچنانچه نقدينگى به كارخانه پارسيلون تزريق نشود بحران واقعى در آن غ. برد مي

 درصد باالترين ميزان 24بر مبناى آمارھاى اعالم شده لرستان با . سازى بوژان نيز بحرانى است كارخانه يخچال
  دھد   درصد نشان مي40 را بيش از بيكارى را دارد اما آمار واقعى بيكارى

ر حال حاضر استان لرستان با معضل بيكارى عضو كميسيون اجتماعى مجلس ھشتم با تاكيد بر اينكه د: ايلنا
شوند و در حال حاضر  مانع صنعتى شدن لرستان مي ھاست با شعار كشاورزي،  سال: رو است گفت جدى روبه

  . رو ھستيم نه تنھا صنعتى نداريم بلكه در بخش كشاورزى نيز با چالشھاى اساسى روبه
تاكيد بر اينكه به صنعت استان لرستان ھيچ توجھى نشده وگو با خبرنگار ايلنا، با  رضا رحيمى نسبت در گفت
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  . ، بنگاه صنعتى و كارخانه را در لرستان داريم در حال حاضر كمترين مجموعه: است؛ گفت
كارخانه چرم و پوست تعطيل :  كارخانه بزرگ در لرستان وجود داشت؛ گفت6وى با اعالم اينكه قبل از انقالب 
كرد در بحران  وه بر تامين دام، شير و لبنيات استان، نيازھاى كشور را تامين ميشده و كشت و صنعت نيز كه عال

  . برد و اين بحران از ھنگامى آغاز شد كه بانك ملى سھام اين شركت را واگذار كرد كامل به سر مي
ين ھكتار اين وحد را با چند: نماينده خرم آباد با انتقاد از نحوه واگذارى كشت و صنعت به بخش خصوصي، گفت

 ميليارد تومان واگذار كردند كه بارھا به اين واگذارى اعتراض كردم اما به جايى 30زمين، سوله، تجھيزات به قيمت 
  . نرسيد تا امروز بحرانى شده است

اگرچه با تالش بسيار اين واحد را فعال كرده ايم اما ھمچنان به لحاظ : وى در مورد كارخانه پارسيلون نيز گفت
قدينگى مشكل دارد و چنانچه نقدينگى به اين واحد تزريق نشود بحران واقعى در آن غير قابل انكار كمبود ن

  . خواھد بود
رويه كالاى  نه تنھا جلوى واردات بي: سازى بوژان را نيز بحرانى توصيف كرد و گفت وى شرايط كارخانه يخچال

ثر و احدھا با بحران نقدينگى ناشى از شرايط به شود و اك گيرند بلكه كمك و يارى به صنعت نمي مشابه را نمي
  . اقتصادى روبه رو ھستند

اين استان روى آب قرار دارد به نوعى كه از طريق رودھاى دز و : رحيمى نسب در مورد كشاورزى لرستان گفت
تان را ھاى خوزس  ھزار ھكتار زمينه2 ميليارد متر مكعب خروجى آب داريم اما اين حجم آب بيش از 5/13كرخه 

  . كند در حالى كه كشاورزى لرستان ناگزير به استفاده از آبيارى ديم است آبيارى مي
اش در  ھاى كشاورزي اى بزرگ براى استانى است كه با اين حجم خروجى آب، بايد زمين اين فاجعه: وى گفت

  . آبى به سر برند بي
آمار :  درصد باالترين ميزان بيكارى را دارد؛ گفت24وى با اعالم اينكه بر مبناى آمارھاى اعالم شده لرستان با 

 درصد است و بارھا اين معضل را در مجلس فرياد زده و به گوش مسووالن رسانده ايم حتى در 40واقعى باالى 
  . ھايى كه شنوا نيستند قالب جلسات متعدد مشكالت را به دولت انعكاس داده ايم اما لرستان مانده و گوش

اعى مجلس از حجم باالى بيكارانى خبر داد كه به دفتر نمايندگانشان در مجلس مراجعه عضو كميسيون اجتم
كند كه حاضر است ھر كارى بكند به  وقتى جوان تحصيل كرده اما بيكارى به دفتر مراجعه مي: كنند و گفت مي

  . ماند شرط آنكه بيكار نباشد به غير از خجالت براى مسووالن چه حرف ديگرى باقى مي
 70 ھزار بيكار 170در استانى كه از :  ھزار فارغ التحصيل بيكار دارد؛ گفت70با اعالم اينكه لرستان بيش از وى 

توان ادعا كرد كه اين استان از نظر توان علمى و عملى مشكل  ھزار نفرش تحصيل كرده دانشگاھى باشد آيا مي
  . ن قشر تحصيل كرده چگونه اشتغال ايجاد كننددانند چگونه براى اي دارد يا بايد باور كنيم كه مسووالن نمي

 درصد جمعيت 10با توجه به اينكه :  ھزار نفر اعالم كرد و گفت700رحيمى نسب جمعيت استان را يك ميليون و 
  .  نفر بيكار وجود داشته باشد3 تا 2اى  توان ادعا كرد كه در ھر خانه كل استان بيكار ھستند آيا نمي

ھا  بانك: اند گفت يارى از مردمان لرستان طرح اشتغالزا براى دريافت تسھيالت ارائه دادهوى با اعالم اينكه بس
كنند زيرا حاضر  ھا يك حكومت مستقل تشكيل داده و مستقل عمل مي دھند و به نظر من بانك تسھيالت نمي

  . نيستند يك لایر خارج از آنچه خودشان باور دارند پرداخت كنند
ھا براى  جمھورى به بانك مجلس ھشتم از فشارھايى كه به وسيله مجلس و نھاد رياستنماينده خرم آباد در 

براى بانك تنھا امضايى كه ارزش دارد امضاى رئيس بانك : پرداخت تسھيالت وارد شده است؛ خبر داد وگفت
 تسھيالت توانند است و به غير از آن به ھيچ مسوولى پاسخگو نيستند؛ به ھمين دليل متقاضيان لرستان نمي

  . بگيرند
لرستان با بحران جدى روبه رو است و اقشار : وى آينده لرستان را درشرايط فعلى تاريك توصيف كرد وگفت

كنند كه ھمين امر به زودى بحران  تحصيل كرده و نيروى كار اين استان به شھرھا واستانھاى ديگر مھارجت مي
  .زند  لرستان رقم ميجديدى تحت عناون نبود نيروى كار با انگيزه را در

   ھزار معلم40تكذیب مخالفت با استخدام 
   

نمایندگان، دیروز، دو فوریت طرحی را تصویب :  آمده است 89 اردیبھشت 15به نوشته سایت تابناک در تاریخ 
كردند که بر اساس آن مجلس، مشخص شدن وضع نيروھای حق التدریس و در اولویت قرار گرفتن آنھا برای 

  . ھزار معلم جدید ندارد40ا خواستار شده بود و این موضوع مخالفتی با استخدام استخدام ر
آنچه دیروز در مجلس تصویب شد، ساماندھی وضع معلمان حق التدریس : رئيس کميسيون آموزش مجلس گفت

  . ھزار معلم جدید40بود نه مخالفت با استخدام 
نمایندگان، دیروز، دو فوریت طرحی را تصویب كردند : فزودعباسپور در گفتگو با پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر ا

که بر اساس آن مجلس، مشخص شدن وضع نيروھای حق التدریس و در اولویت قرار گرفتن آنھا برای استخدام را 
   . ھزار معلم جدید ندارد40خواستار شده بود و این موضوع مخالفتی با استخدام 

 ھزار نفر نيروی حق 60ت تصویب كرد فراھم شدن اولویت برای استخدام آنچه دیروز مجلس با دو فوری: وی گفت
   .التدریس توسط آموزش و پرورش بود

وزارت آموزش و پرورش می تواند در استان ھا بر اساس رشته : رئيس کميسيون آموزش مجلس در پایان گفت 
  . ھایی که نياز دارد، از طریق آزمون، نيروی جدید استخدام کند

ت ھا و خبرگزاری ھا دیروز با اشاره به تصویب طرح دو فوریتی اصالح قانون تعيين تکليف استخدامی برخی سای
 ھزار نيروی جدید در وزارت آموزش و پرورش مخالفت كرده 40معلمان اعالم كرده بودند، مجلس با استخدام 

  .است
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 60تدریس این وزارتخانه که حدود ال این در حالی است كه بر اساس مصوبه مجلس، ابتدا باید وضع معلمان حق
  .ھزار نفر ھستند، مشخص و پس از آن برای استخدام نيروھای جدید اقدام شود

  ميليون تومان ١٠ ميليارد؛مبلغ پرداختی ۶ کارگر بازنشسته ۶٠٠مطالبات 

ال کارگران بازنشسته شرکت واگن پارس برای دومين بار در س:  اردیبھشت نوشت 15 در تاریخ کلمهسایت 
 ارديبھشت ماه و انعکاس ٨ آميز نسبت به عدم پرداخت مطالبات معوق در روز  جاری پس از اجتماع اعتراض

مشکالت خود به دفتر رياست جمھوری به صورت حضوری در آن زمان با توجه به گذشت زمان سپری شده از 
رکت اجتماع کرده و بر تحقق پاسخگويی اين دفتر به مشکالتشان بار ديگر روز گذشته در مقابل در ورودی ش

  . ھای خود تاکيد کردند خواسته
به گزارش ايلنا، مداحي، نماينده کارگران بازنشسته شرکت واگن پارس، با اشاره به وعده مسئول دفتر رياست 

جمھوری در خصوص پيگيری درخواست مطالبات کارگران بازنشسته اين شرکت از طريق وزير صنايع و معادن و 
متاسفانه با گذشت سه روز از زمان موعود به رغم :  ارديبھشت ماه گفت١٢يی حداکثر تا پايان روز قول پاسخگو

  . ايم  تا اين لحظه دريافت نکردهمراجعه ما به دفتر رياست جمھوری ، ھيچگونه پاسخی
ومان از  ميليون ت١۵ تا ١٠وی ضمن تاکيد بر پيگيری مطالبات بازنشستگان شرکت واگن پارس که ھريک بيش از 

 ميليارد تومان عنوان کرد و ۶ کارگر بازنشسته واگن پارس را بالغ بر ۶٠٠شرکت طلب دارند مجموع مطالبات 
 در مقابل شرکت با حضور ھمه کارگران بازنشسته داشتيم ١١در اجتماعی که ديروز صبح ساعت : افزود

که گويا اين مبلغ از طريق . ان خبر دادند ميليون تومان از کل مطالبات کارگر١٠مسئولين شرکت از واريز مبلغ 
  . ل شرکت از منبعی تأمين شده استعام مدير» رزازی«

مداحی با بيان اينکه اين مبلغ با توجه به جمعيت کارگران بازنشسته و ميزان مطالبات ھر کدام ھيچ مشکلی را 
ھای زيمنس و رجا پيگيری  الف شرکتمديران شرکت يا بايد در رابطه با اخت: کند تصريح کرد  از آنان درمان نمي

  .  وعده دفتر رياست جمھوری باشندنمايند تا به مطالبات ما پاسخ گويند و يا پيگيری
يگر به مديران شرکت ابالغ  روز د١٠طبق گفته مسئولين شرکت پاسخ دفتر رياست جمھوری شايد تا : وی گفت

  . گردد
 روز ١٠اند و تا   ميليون تومان را پذيرفته١٠ حفظ آرامش کشور کارگران به احترام قانون و به منظور: مداحی گفت

  . کنند اما پيگيری آنان برای دريافت مطالبات صنفی و به حقشان به ھر صورت ممکن ادامه دارد ديگر نيز صبر مي
 سی تن از کارگران مخابرات کردستان

 که به  گران شرکت مخابرات کردستان سی نفر از کار15/2/89 بر اساس گزارش رسيده، روز چھارشنبه مورخ  
  شدند  دارند، اخراج  سال سابقه کار  14 تا 12صورت قراردادی از 

 .این کارگران از طرف مخابرات به یک شرکت خدماتی واگذار شده است الزم به ذکر است که 

 کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

  89 اردیبھشت 15

com.khamahangi.www  
  شد معلم عضو ھئيت مدیره کانون صنفی معلمان به یک سال زندان محکوم

  
حسن صالح زاده، عضو ھيات مديرة  کانون صنفى معلمان استان كردستان ، از سوی بيدادگاه انقالب اسالمی 

  . سال تعليق محکوم شد2به یک سال زندان به مدت 
 21به گزارش ھرانا، حسن صالح زاده، معلم مقطع متوسطه و مدیر آموزشكاه علمي ريباز شھرستان سقز، 

 روز تحت شکنجه ھای 26گفتنی است وی مدت .  توسط نيروھای اطالعاتی بازداشت شد88تيرماه سال 
 تا فرار رسيدن وی با قيد وثيقه. جسمی و روحی در زندان ھای اداره اطالعات سقز و سنندج نگھداری شد

  .دادگاھش آزاد شد

 مرگ یک کارگر براثر حادثه در محل کار

  89/1/24طبق گزارش ارسالی به کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری روز سه شنبه مورخ 
بر روی وی دچار     MDFبر اثر سقوط تعداد زیادی   سال داشت18 فقط  کارگر جوانی بنام حامد نصيحتی که

 در  نامبرده.  و به دنبال این حادثه ، بالفاصله به بيمارستان رازی رشت انتقال یافت  آسيب دیدگی شدید شد
.  ، بدون برخورداری از بيمه تامين اجتماعی مشغول بکار بود  کارگراه برشکاری سعيد واقع در ابتدای جاده انزلی

 روز بستری شدن، در تاریخ 11مھای داخلی ،پس از  دليل شدت جراحات وارده ،به خصوص در اندا متا سفانه به
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کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکلھای کارگری ضمن ابرازھمدردی، .   جان خود را از دست داد89/2/4
  . تسليت می گوید این حادثه ناگوار را به خانواده ایشان

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

      89 اردیبھشت 15

  اخراج سی تن از کارگران مخابرات کردستان

 که به   سی نفر از کارگران شرکت مخابرات کردستان15/2/89 بر اساس گزارش رسيده، روز چھارشنبه مورخ  
  شدند  دارند، اخراج  سال سابقه کار  14 تا 12صورت قراردادی از 

  ت خدماتی واگذار شده استاین کارگران از طرف مخابرات به یک شرک الزم به ذکر است که 

 کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

  89 اردیبھشت 15

  دومين تجمع کارگران بازنشسته شرکت واگن پارس در سال جاری

کارگران بازنشسته شرکت واگن پارس برای :  اردیبھشت اعالم داشت 15ایلنا خبرگزار ی دولتی ایران در تاریخ 
 اردیبھشت ٨ آميز نسبت به عدم پرداخت مطالبات معوق در روز  ال جاری پس از اجتماع اعتراضدومين بار در س

ماه و انعکاس مشکالت خود به دفتر ریاست جمھوری به صورت حضوری در آن زمان، با توجه به عدم پاسخگویی 
ر ورودی شرکت اجتماع این دفتر به مشکالتشان بار دیگر روز گذشته، مورخ چھاردھم اردی بھشت ماه، مقابل د

  . ھای خود تاکيد کردند کرده و بر تحقق خواسته
به گزارش ایلنا، مداحی، نماینده کارگران بازنشسته شرکت واگن پارس، با اشاره به وعده مسئول دفتر ریاست 

جمھوری در خصوص پيگيری درخواست مطالبات کارگران بازنشسته این شرکت از طریق وزیر صنایع و معادن و 
متاسفانه با گذشت سه روز از زمان موعود به رغم :  اردیبھشت ماه گفت١٢ول پاسخگویی حداکثر تا پایان روز ق

  . ایم مراجعه ما به دفتر ریاست جمھوری ، ھيچگونه پاسخی تا این لحظه دریافت نکرده
 ميليون تومان از ١۵ تا ١٠وی ضمن تاکيد بر پيگيری مطالبات بازنشستگان شرکت واگن پارس که ھریک بيش از 

 ميليارد تومان عنوان کرد و ۶ کارگر بازنشسته واگن پارس را بالغ بر ۶٠٠شرکت طلب دارند مجموع مطالبات 
 در مقابل شرکت با حضور ھمه کارگران بازنشسته داشتيم ١١در اجتماعی که دیروز صبح ساعت : افزود

که گویا این مبلغ از طریق . بات کارگران خبر دادند ميليون تومان از کل مطال١٠مسئولين شرکت از واریز مبلغ 
  . عامل شرکت از منبعی تأمين شده است مدیر» رزازی«

مداحی با بيان اینکه این مبلغ با توجه به جمعيت کارگران بازنشسته و ميزان مطالبات ھر کدام ھيچ مشکلی را 
ھای زیمنس و رجا پيگيری  طه با اختالف شرکتمدیران شرکت یا باید در راب: کند تصریح کرد  از آنان درمان نمی

  . نمایند تا به مطالبات ما پاسخ گویند و یا پيگيری وعده دفتر ریاست جمھوری باشند
 روز دیگر به مدیران شرکت ابالغ ١٠طبق گفته مسئولين شرکت پاسخ دفتر ریاست جمھوری شاید تا : وی گفت

  . گردد
 روز ١٠اند و تا   ميليون تومان را پذیرفته١٠ به منظور حفظ آرامش کشور کارگران به احترام قانون و: مداحی گفت

  .کنند اما پيگيری آنان برای دریافت مطالبات صنفی و به حقشان به ھر صورت ممکن ادامه دارد دیگر نيز صبر می

   فعالين سندیکایی آلمان خواستار آزادی منصور اسانلو

با جمع آوری امضاء خواستار آزادی منصوراسانلو وکارگران زندانی در فعالين سندیکایی آلمان طی ماھھای اخير 
 طی فراخوانی با تشریح وضعيت ٢٠١٠ فوریه ٢٠مسئولين سندیکایی در اشتوتکارت آلمان در. ایران شدند 

کنونی منصوراسانلو بعنوان یک کارگرزندانی که تحت فشارو توطئه چينی عوامل سرکوب درزندان می باشد برای 
درباره ی وضعيت کارگران زندانی تا . است آزادی وی کمپينی را برای جمع آوری امضاء سازماندھی نمود درخو

کنون گزارشات متعددی در سطح افکاربين المللی انعکاس یافته است و در ادامه این کمپين درروزاول ماه مه 
طی ) ب. گ .د ( کارگران آلمان نيز آقای برنارد لوفر رئيس بخش منطقه ای اتحادیه ی سندیکاھھا ی ٢٠١٠

  .سخنرانی خود بمناسبت اول ماه مه در اشتوتکارد آلمان مجدد به وضعيت منصوراسانلو درزندان پرداخت 
  :آقای لوفر گفت 
  ھمکاران عزیز

ازآنجا که مراسم اول ماه مه جشن ھمبستگی جھانی است امروز ما در اینجا فعالين سندیکایی سرکوب شده 
وی سپس با تشریح . انلو رئيس ھيات مدیریه سندیکای شرکت واحد را بياد می آوریم نظير منصور اس
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  : فشارھایی که تاکنون بر منصور اسانلو وارد شده است اضافه کرد 
ایران وآلمان شریک اقتصادی یکدیگرند و دولت آلمان امکاناتی در اختيار دارد که به دولت ایران می تواند فشار وارد 

ما این درخواست خود را به تمامی نمایندگان احزاب درمجلس .  از نقض دائمی حقوق بشربرداردنماید تا دست
نوشته ایم که متاسفانه تاکنون فقط فراکسيون سوسيال دمکراتھا در مجلس آلمان به نامه ما پاسخ مثبت داده 

  .اند وازخواستھای ما حمایت کرده اند 
بط اقتصادی خود را با ایران کمتر می کند و به نظر ما این قدمی مثبتی نيز اعالم کرد روا" دایملر"ھمچنين شرکت 

  .است که باید دیگران نيز در این راه گامی بجلو گذارند 
زمانيکه منصور اسانلو در فوریه امسال به سلول انفرادی برده شد فدراسيون بين المللی سندیکاھھای اتوبوس 

با این وجود منصور اسانلو وتعدادی . تاثيرات خود را بر جا گذاشت رانی نيزکمپين اعتراضی سازماندھی نمود که
دیگر ازفعالين سندیکایی ھمچنان در زندان ھستند و بھمين دليل اعتراضات بين المللی باید با مطالبه ی آزادی 

  .کارگران زندانی در ایران ادامه یابد

 مه در شھر اشتوتکارت آلمان دعوت کرد فراخوان در خاتمه آقای لوفر از تمامی شرکت کنندگان در مراسم اول ماه
در اختيار عموم قرارداده شده است را امضا ) ب. گ . د(برای آزادی منصور اسانلو که ازسوی دفتر سندیکای 

دراین فراخوان ازدولت آلمان خواسته شده است با حمایت از سياست تحریم، دولت ایران تحت فشار . نمایند 
  .ق بشر را رعایت و زمينه برای آزادی کارگران زندانی را فراھم نماید قرارداده شود تا حقو

 برلين نيز ضمن شرکت فعال در تظاھرات اول ماه مه در شھر برلين با - کميته دفاع از زندانيان سياسی ایران 
نصور اسانلو فعاليت تبليغی بنفع زندانيان سياسی ایران در افکار عمومی بویژه در حمایت از کارگران زندانی و م

ب اشتوکارت آلمان جمع آوری نماید و متن کتبی امضا .گ. امضاء در حمایت از فراخوان سندیکای د۴٠٠توانستند 
  .ھا به دفترسندیکا در اشتوتکارت ارسال گردید

  برلين-کميته دفاع از زندانيان سياسی ایران : گزارش از

  نژاد ی به احمدینامه انتقادی دبير کل کنفدراسيون اتحادیه ھای کارگر

رایدر، دبير کل کنفدراسيون بين المللی اتحادیه ھای کارگری، با ارسال نامه  گای: سایت ھای کارگری خبر دادند 
مدافع شماری  محمود احمدی نژاد، رئيس جمھوری اسالمی ایران، از بازداشت محمد اوليایی فرد، وکيل ای برای

 .اد کرداز فعاالن کارگری در ایران، به شدت انتق

تھران، به بخش اجرای احکام دادگاه معرفی و پس  فرد ھمزمان با روز جھانی کارگر، در دادگاه انقالب آقای اوليایی
 .از جلب به زندان اوین منتقل شد

ماه گذشته این دومين باری است که  طی سه.  زندان اوین به سر می برد٣۵٠این وکيل مدافع اکنون در بند 
انقالب تھران به بھانه گذراندن محکوميت یک ساله اش، به  توسط بخش اجرای احکام دادگاهمحمد اوليایی فرد 

این در حالی است که حکم . طریق مصاحبه، بازداشت و به زندان منتقل شده است اتھام تبليغ عليه نظام از
او بدون رعایت  ازداشتتاکنون به آقای اوليایی فرد و ھيچ یک از وکالیش به طور قانونی ابالغ نشده و ب مذکور

 .تھران صورت گرفته است مھلت بيست روزه اعتراض و تجدید نظر خواھی در دادگاه تجدید نظر استان

 ١٧۶محمود احمدی نژاد، به نيابت از سوی  دبيرکل کنفدراسيون بين المللی اتحادیه ھای کارگری، در نامه اش به
رد را، که در ادامه بازداشت شماری از فعاالن کارگری، روزنامه اوليایی ف ميليون عضو این اتحادیه، بازداشت آقای

جمعه در بيانيه ای،  سازمان عفو بين الملل نيز روز. وکالی مدافع در ایران صورت گرفته است، محکوم کرد نگاران و
 .وکيل مدافع شد ضمن انتقاد از بازداشت محمد اوليایی فرد، خواستار آزادی این

کرد که محمد اوليایی فرد در  انشجویی دفاع از زندانيان سياسی در گزارشی اعالمدر ھمين حال کميته د
این گزارش تاکنون از سوی . صرع شده است روزھای اخير به دليل عدم دسترسی به داروھایش دچار حمالت

تال به بيماری از این تنھا اعالم شده بود که آقای اوليایی فرد مب پيش. منابع دیگر مورد تایيد قرار نگرفته است
در ھمين ارتباط، برخی از . قبل از بازداشت تحت مراقبت ھای پزشکی قرار داشته است ميگرن شدید است و

موفق به مالقات و  ھای فعال در زمينه حقوق بشر نوشته اند که خانواده و وکالی آقای اوليایی فرد تاکنون سایت
  تحویل داروھای او نشده اند

 کارگران حمل و نقل خطوط آھن و دریایی نيوزیلندنامه اعتراضی اتحادیه 

The Rail & Maritime Transport Union of New Zealand  

  :به مسئولين مربوطه
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به نمایندگی از رئيس کشوری، کميته مدیرت کشوری، و اعضای اتحادیه کارگران حمل و نقل خطوط آھن و  
کارگری و حقوق انسانی و چھار زندانی سياسی دیگر را توسط دریایی نيوزیلند اعدام فرزاد کمانگر، معلم و فعال 
  . جمھوری اسالمی ایران قویا محکوم می کنيم

جمھوری اسالمی ایران، کارگر آموزش و پرورش، معلم و فعال حقوق بشر، فرزاد کمانگر، و چھار زندانی سياسی 
زاد کمانگر، آقای علی حيدریان، آقای طبق آخرین گزارشات، آقای فر.  اعدام کرده است٢٠١٠ مه ٩دیگر را در 

ھيچيک از وکال و یا . فرھاد وکيلی، خانم شيرین علم ھولی و آقای مھدی اسالميان ھمگی امروز اعدام شده اند
  .خانواده ھای این زندانيان از از این اعدامھا با خبر نشده بودند

انی در ایران را محکوم ميکنند و خواھان یو تداوم تھاجم شرم آور عليه حقوق کارگری و انس-تی-ام- اعضای آر
  .آزادی فوری و بدون قيد و شرط تمامی زندانيان سياسی، و کارگران و دانشجویان در بند ھستند

یو از دولت ایران می خواھند که حقوق کارگری و انسانی، ازجمله آزادی بيان و ابراز وجود و نيز -تی-ام- اعضای آر
ما از جمھوری اسالمی ایران می خواھيم که تعقيب و اذیت . امال محترم شمردحق تشکل، تجمع و اعتراض، را ک

و آزار فعالين کارگری و حقوق بشر و سازمانھای سياسی و عدالت اجتماعی را متوقف کند و مانع فعاليتھای آنان 
 حبس و خشونت ھيچ فردی نباید بخاطر پراتيک کردن ابتدایی ترین حقوق انسانی خود مورد اذیت و آزار،. نگردد

 .شکنجه و اعدام باید فورا متوقف گردد. قرار بگيرد

  وین باتسون

 دبير کل، اتحادیه کارگران حمل و نقل خطوط آھن و دریایی نيوزیلند

Wayne Butson 

RMTU General Secretar  

  ميليون نفر در بافتھای فرسوده 8.5زندگی 

 ھزار بافت فرسوده در 65معاون وزير مسکن از وجود : شت  اردیبھشت نو16 تاریخدر ایران مھرخبرگزاری دولتی 
  .  ميليون نفر زندگی می کنند8.5دراين وسعت بيش از : کشور خبر داد و گفت 

به گزارش خبرنگار مھر در زنجان، احمد صادقی ظھر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با بيان اينکه قبل از برنامه چھارم 
در حال حاضر شاھد رشد : افت فرسوده کشور احيا و نوسازی شده، افزودتوسعه حدود يک ھزار ھکتار از ب

 صورت چشمگری در بازسازی بافت فرسوده در کشور ھستيم ولی با اين وجود کارھای زيادی باقی مانده که بايد
  . بگيرد

کشور احيا  ھکتار از بافت ھای فرسوده 3500در طول فعاليت دولت ھای نھم و دھم تا به امروز : صادقی افزود
  . رو به رشد و چشمگيری داشته استشده که اين رقم در مقايسه با گذشته روند 

   ميلياردتومان ارزش دارد 18مردم بافتھای فرسوده متعلق به 
 ھزار ھکتار بافت 65از : وی با بيان اينکه نقش مردم در احيای بافت فرسوده کليدی و تاثير گذار است، افزود

  .  ميليارد تومان ارزش دارد 18ه  ميليون متر مربع متعلق به مردم است ک6500ر فرسوده موجود در کشو
ما بايد : صادقی اجرای اھرمھای تشويقی برای احيای بافت فرسوده را در کشور مھم و ضروری دانست و گفت 

احد  نوسازی وبا اجرای اھرم ھای ويژه، اعطای تسھيالت و تخفيف ھای ويژه مردم را برای احيای بافت فرسوده و
  . ھای مسکونی خود تشويق کنيم

سال :  برابری اعتبارات بخش احيای بافت ھای فرسوده طی سال جاری در کشور خبر داد و گفت20وی از رشد 
 50 واحد بافت فرسوده در کشور تسھيالت ويژه نوسازی اعطا شد که امسال اين تعداد به 39500گذشته به 

   .ھزار واحد افزايش يافته است 
  ومانی برای احيای وامھای فرسوده  ميليون ت20وام 

 ميليون 20 ميليون تومان بود که امسال به 15سال گذشته رقم وام برای احيای بافت فرسوده : صادقی گفت
  ن افزايش يافته است توما

اين : گفت درصد عنوان کرد و 50وی تخفيف برای اعطای پروانه در اکثر استانھای کشور را برای بافت فرسوده 
  در صد است 100 کرمانشاه و مرکزی ميزان در استانھای تھران،

  ری کمترين بافت فرسوده را دارند تھران بيشترين و ايالم و چھارمحال و بختيا
در اين ميان استانھای : صادقی استان تھران را دارای بيشترين وسعت در زمينه بافت فرسوده اعالم کرد و گفت

  . رين وسعت در بافت فرسوده ھستندياری دارای کمتايالم و چھارمحال بخت
با توجه :  درصد از بافت فرسوده شھر تھران احيا و بازسازی شده افزود7معاون وزير با بيان اينکه تا به امروز حدود 

 به اينکه برنامه احياء بافت فرسوده در برنامه ھای اول، دوم و سوم محقق نشده است زمان زيادی برای احياء
  . ت فرسوده در کشور نياز استباف
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 درصد از بافت ھای فرسوده کشور احياء شود، 15وی با بيان اينکه طبق پيش بينی قرار است در برنامه پنجم 
 درصد بافت ھای فرسوده احياء شده شھر تھران اميدواريم اين ميزان را در پايان برنامه پنجم 7با احتساب : افزود

   . درصد در کشور برسانيم23به 

  کارگر شرکت واگن پارس۶٠٠تجمع اعتراضی 
  

کارگران بازنشسته شرکت واگن پارس برای دومين بار :  اردیبھشت نوشت  16خبرگزاری حکومتی ايرنا در تاریخ 
 اردیبھشت ماه و ٨ آميز نسبت به عدم پرداخت مطالبات معوق در روز  اعتراض در سال جاری پس از اجتماع

سپری  تر ریاست جمھوری به صورت حضوری در آن زمان با توجه به گذشت زمانمشکالت خود به دف انعکاس
شرکت اجتماع کرده و بر  شده از پاسخگویی این دفتر به مشکالتشان بار دیگر روز گذشته در مقابل در ورودی

  .ھای خود تاکيد کردند تحقق خواسته
وعده مسئول دفتر ریاست  ارس، با اشاره بهبه گزارش ایلنا، مداحی، نماینده کارگران بازنشسته شرکت واگن پ

شرکت از طریق وزیر صنایع و معادن و  جمھوری در خصوص پيگيری درخواست مطالبات کارگران بازنشسته این
متاسفانه با گذشت سه روز از زمان موعود به رغم : ماه گفت  اردیبھشت١٢قول پاسخگویی حداکثر تا پایان روز 

 .ایم مھوری ، ھيچگونه پاسخی تا این لحظه دریافت نکردهج مراجعه ما به دفتر ریاست
ميليون تومان از  ١۵  تا١٠وی ضمن تاکيد بر پيگيری مطالبات بازنشستگان شرکت واگن پارس که ھریک بيش از 

 ميليارد تومان عنوان کرد و ۶بالغ بر   کارگر بازنشسته واگن پارس را۶٠٠شرکت طلب دارند مجموع مطالبات 
مقابل شرکت با حضور ھمه کارگران بازنشسته داشتيم   در١١اجتماعی که دیروز صبح ساعت در : افزود

که گویا این مبلغ از طریق . ميليون تومان از کل مطالبات کارگران خبر دادند ١٠مسئولين شرکت از واریز مبلغ 
 .عامل شرکت از منبعی تأمين شده است مدیر «رزازی«

مطالبات ھر کدام ھيچ مشکلی را  با توجه به جمعيت کارگران بازنشسته و ميزانمداحی با بيان اینکه این مبلغ 
ھای زیمنس و رجا پيگيری  باید در رابطه با اختالف شرکت مدیران شرکت یا: کند تصریح کرد  از آنان درمان نمی

 .گویند و یا پيگيری وعده دفتر ریاست جمھوری باشند نمایند تا به مطالبات ما پاسخ
مدیران شرکت ابالغ   روز دیگر به١٠ طبق گفته مسئولين شرکت پاسخ دفتر ریاست جمھوری شاید تا :وی گفت

 .گردد
 روز ١٠اند و تا  را پذیرفته  ميليون تومان١٠کارگران به احترام قانون و به منظور حفظ آرامش کشور : مداحی گفت

  .فی و به حقشان به ھر صورت ممکن ادامه داردمطالبات صن کنند اما پيگيری آنان برای دریافت دیگر نيز صبر می
  

نامه آتنا بھمنی، دانش آموز اخراجی بندر عباس، تقدیم به فرزاد کمانگر معلم 
  اعدامی کردستان 

  
بخش اول بی عدالتی، بخش دوم نابرابری، بخش سوم : دانش آموز اخراجی

 خشونت
  

ھمنی فعال حقوق بشر که ھم اکنون به دليل آتنا بھمنی دانش آموز اخراجی شھر بندر عباس و دختر سما ب
فعالت حقوق بشری در زندان مھاباد به سر می برد در نامه ای به فرزاد کمانگر معلم اعدامی کرد، روز معلم را به 

 .وی تبریک گفته است
 

قرار متن کامل نامه این دانش آموز که به دليل فعاليت حقوق بشری مادرش از مدرسه اخراج شده است، به این 
 . است

  
روزی که باید تو را سپاس گفت و قدر . امروز روز توست. سالم ای آموزگار کالس ما در مدرسه ی خورشيد

آخر ھيچ ھدیه ای که با ارده ی تو برابر باشد، نيست که .  در شان تو باشد من ھيچ ھدیه ای نيافتم که. دانست
 من و  روزی تو خود در دستانم نھادی و نوشتن را بهاز برایت نوشتم با قلمی که . تقدیم دستان پرمھرت کنم
دیروز این تو بودی که بر سطح سيه تخته ی سياه الفبای سپيدی را حک کردی و امروز . ھزاران من دیگرآموختی

آن روز تو بودی که ميله ھای قفس را از دور پرنده ای در . در نبودنت سياھی تخته سياه به یک خال می ماند
یاد روزھایی به خير که به . امروز این تویی که خود پرنده گشته ای در ميان قفس.  خط زدینقاشی شاگردت

شاگردانت سرمشق زندگی می دادی و از آن ھا می خواستی به عنوان تمرین، حاصل جمع دسته ی شقایق را 
ای .  دویدیھنوز یادت ھست زنگ تفریح با شاگردانت با چه شور و ھيجانی از کالس بيرون می. حساب کنند

کاش یک بار دیگر سر کالس ریاضی حاصل ضرب زمين در ضربان دل ھا را حساب می کردی و دوباره اولين سوال 
کاش می شد یک بار دیگر سر کالس دینی بگویی من . امتحانی ات خانه ی دوست کجاست می گذاردی

حيف که از این پس . ار نخواھد شداما حيف حيف که ایام خوش گذشته دگر تکر... مسلمانم قبله ام یک گل سرخ
از این پس نه تو روز معلم ھدیه می گيری و نه من روز . نه تو پشت ميزت می نشينی نه من پشت نيمکت

 .دانش آموز
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اگر ھنوز ھم . معلم ای که به من راه و رسم آزادگی آموختی، درس شجاعت را و طریقه ی زندگی کردن را
احتماال پاسخ . انه ی من باشی به من بگو که قانون چند بخش استقادری که پاسخگوی پرسش ھای کودک

. این چيزی است که کتاب ھا به ما آموخته ات اما درس زندگی چيز دیگری است. دو بخش است.  نون- دھی قا
در درس زندگی و ادبيات جمھوریت ما قانون پنج بخش است بخش اول بی عدالتی، بخش دوم نابرابری، بخش 

می بينی حتی ادبيات را . بخش چھارم طبقه ی اجتماعی و بخش پنجم و سرنوشت ساز پولسوم خشونت، 
 برای بچه ھای فقرا چھار تا می شود و برای 2ضربدر 2فقط متعجب نشو اگر فھميدی . ھم زیر سوال برده اند
 می طلبد و امروز با تو به شاگردانت واقعتيت ھا را آموختی و ندانستی که این جامعه دروغ! ثروتمندان چھارصد تا

آری؛ ای معلم درس انسانيت، ای که آموختی که قفس چيز بدی . مشت و لگد خوب پاسخ خوبی ھایت را د ادند
است، و تویی که گفتی باید تالش را در پشتکار ضرب کرد و با اميد و ایمان جمع کرد و منھای بدی ھا کرد تا برابر 

  .شود با موفقيت
  

. انسانيت و تالش و پشتکار و خط زدن نابرابری ھا تو را ھم چون کبوتری در قفس انداختنددیدی که امروز به جرم 
اما من یک سوال دارم که زیاد خوب نيست؛ . تو ھميشه عادت داشتی که از خوبی ھا و پاکی ھا سخن بگویی

ین جمله لرزشی در اما ھنگام گفتن ا. آزی می توان: آیا ھنوز می توان اميدوار بود؟ می دانم چه خواھی گفت
ما حتی اگر اميد ھم نداشته باشيم ھنوز . صدایت پدیدار خواھد گشت چرا که تو ھم شک داری اما خيالت راحت

مطمئن باش که تو گرچه پشت دیوارھای خشن و ميله ھای سردی و شاگردانت این بيرون اما . یکدیگر را داریم
وختی که باید صبور بود، باید واقع گرا بود و بابد حقيقت ھا را چرا که تو آم. ھنوز بھترین آموزگار این زمانه ای

تو ھمان داستان ھای قدیمی را در مورد دیو سيه نقل کردی اما با این تفاوت که در داستان تو، ھرچند . گفت
ھمين است که تو آنجایی چرا که افکارت روشن بود و . پایانش ناپيداست اما دیو سياه مغلوب افکار سپيد شد

تو در جستجوی آزادی اسير شدی اما ھنوز ھرآنچه آموخته ایم در بيرون در جریان است و . لمت شاخه ی نورق
تک تک غنچه ھا آموخته ھایت را به گوش ھم می رسانند و با اینکه دیوارھای دورت بلنداند اما روح واالی تو از 

  .این دیوراھا نيز بلند تر است
  

ردانگی، تو جنجال برانگيز شدی چرا که حقيقت طلب بودی و با اینکه خود اسيری، اما بدان آموزگار جوانمردی و م
پس الیق آنی که بشنوی صدای تک تک گلبرگ ھای گل رز، قطرات شبنم و . تو آزادگی را به ھمگان آموختی
  .روزت مبارک: پرستوھا را که به تو می گویند

  آتنا بھمنی، دانش آموز اخراجی بندر عباس
 از کارخانه ھا، شرائط کار و مبارزه کارگرانچند گزارش 

  احکام دادگاه سرمایه در باره متھمان حادثه انفجار معدن باب نيزو 
 30شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان کرمان، رای خود را در باره متھمان پرونده انفجار معدن باب نيزو در 

براساس رای صادره، یکی . شد را صادر کرده است کارگر و یک مھندس 11که منجر به مرگ   88فروردین سال  
.  سال حبس و متھم دیگر به نام الف ز، به یکسال حبس محکوم شده است3 به تحمل  از متھمان به نام ح ز
 کارگر بر اثر عدم 12موارد محکوميت، قتل غير عمد .  در صد دیه حق اوليای دم را بپردازند3/32نامبردگان باید فقط 

در این معدن به دليل صرفه جویی و سود اندوزی بی ھيچ .  ایمنی و فنی کار اعالم شده استرعایت قوانين
حساب و کتاب سرمایه داران دولتی و سپس خصوصی کمترین امکانات الزم ایمنی برای حفظ جان کارگران وجود 

سرمایه داران . رمایه است قتل گاه کارگران معدنچی و قربان گاه بردگان مزدی در پای بت س به طور واقعی. ندارد
. حاضر به قبول ھيچ ریالی ھزینه ایمنی محيط کار نمی شوند تا حرص سيری ناپذیر سوداندوزی خود را سير کنند

 وخانواده ھای آنان به عزای نان آور خود نشسته   کارگر معدنچی کشته شده است23 سال گذشته 5تنھا در 
مایه دار این کارگران را حتی به پرداخت دیه کامل یک انسان ھم وحاال سيستم قضایی سرمایه قاتالن سر. اند

محکوم نکرده است و چنان که معلوم است این معدن با ھمين وضع به کار خود ادامه خواھد داد تا باز ھم خون 
 در این.  افزوده شود کارگران دیگری ریخته شود، تا باز ھم بر کوه سرمایه ھای صاحبان این معدن بيش از پيش

این تنھا مبارزه متحد کارگران است که می تواند جلو این قتل عام ھا و . ميان یک چيز بسيار روشن است
کارگران برای جلوگيری از وقوع این حوادث شوم راھی ندارند جز این که به طور شورایی و ضد . کشتارھا را بگيرد

  . د و از حقوق انسانی خود دفاع کنندسرمایه داری متشکل شوند و با اعمال قدرت طبقاتی خود از جان خو
      89 اردیبھشت 19

  از کارگران شھرداری رشت چه خبر ؟
 دیگر 89 رشت از اول خرداد 2 و 3طبق آخرین درد دلی که کارگران شھرداری رشت با ما کردند، کارگران منطقه 

. ارداد کاری خواھند بستقراردادی با شرکت یاقوت سرخ نخواھند داشت و با شرکت تعاونی شھرداری رشت قر
از کارگران رفتگر و راننده برای بستن قرارداد با شرکت تعاونی شھرداری رشت فتوکپی مدارک شناسایی 

صفرزاده، محسنی، دوستدار، که محسنی و بھروزه :  باند این زد و بند و پيمانکاری عبارتند از .خواسته اند
ت کارگران شھرداری منطقه یک رشت گلسار، الزم به توضيح اما درمورد وضعي. سرکارگر منطقه رشتيان ھستند

است که گلسار جزء مناطق سرمایه دار نشين و به قولی اعيان نشين رشت محسوب می شود و اکثر عالی 
این منطقه از شھرداری رشت تبدیل به تبعيدگاه کارگران .مقامان دولتی نيز در این منطقه زندگی می کنند 

 ھر کس حتی اگر در منطقه دیگر بخواھد یک ساعت یا کمتر مرخصی بگيرد و –است زحمتکش شھرداری شده 
ھنوز کارگران منطقه .  تبعيد می شود – شھرداری منطقه یک –موی دماغ حضرات شھرداری شود به تبعيدگاه 

  را دریافت نکرده اند و89و حتی حقوق و دستمزد ماه فروردین سال  88یک شھرداری عيدی و پاداش سال 
 ھزار تومان بابت اضافه کاری از شھرداری منطقه یک 800 ھزار تومان و تا کنون در مجموع نفری 200ماھانه 
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آخرین خبر اینکه راننده اخراجی مير حالج برای بازگشت به کار تالش می کند اماھنوز . گلسار طلب کار ھستند
  . دعوت به کار نشده است

  از کارخانه کنف کار چه خبر ؟ 
 اردیبھشت 19در تاریخ فعاالن ضد سرمایه داری گيالن يته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری  از قول سایت کم

ھمان طور .  کارگر مشغول به کار بودند که کارخانه تھدید به تعطيل شد187در کنف کار حدود : خبر می دھد 89
ی دفاع از وضعيت معيشتی خویش، که می دانيد این کارخانه به ھمت کارگران و با مقاومت آن ھا در راستا

آخرین خبر اینکه . دوباره برپا شد و اجازه کالھبرداری و سوء استفاده به وارثان زھرابی و جزایری عرب داده نشد
 سال سابقه دارند فرم 24تا  20 کارگر که بين 60حدود .  نفر از کارگران بازنشسته شده اند47حدود 

 20ورالعمل جدید وزارت کار در مورد بازنشستگی پيش از موعد افراد دارای بازنشستگی را پر کرده و منتظر دست
در حال حاضر بخش ھای گارد، حالجی، ریسندگی، کالف، بافندگی، . سال سابقه کار در شرائط سخت ھستند

 به فروش 88کارخانه تمامی محصوالت خود را تا پایان سال . آھار، اتمام و حتی انبار مشغول به کار ھستند
محصوالت جدید در سال جدید . مواد اوليه، کنف، از کشورھای پاکستان و بنگالدش وارد می شود . رسانده است

  نيز در انبار ذخيره شده تا در بازار به قيمت مناسب فروخته شود 
   کارگر را گرفت10ریزش ساختمان در چين جان 

 اردیبھشت 19در تاریخ ضد سرمایه داری گيالن فعاالن سایت کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری  از قول 
 10به گزارش خبرگزاری شين ھوا بر اثر ریزش یک ساختمان سه طبقه در حال ساخت در چين : خبر می دھد 89

در جھان سرمایه داری لحظه ای نمی گذرد که ميليون ھا کارگر در حين کار و استثمار شدن . کارگر جان باختند
ین کشتار تنھا به این دليل انجام می شود که جان و سالمتی بردگان مزدی ھيچ ارزشی تمام ا. قتل عام نشوند

وجود . برای سرمایه داران ندارد و آنان سود بيشتر و ھرچه بيشتر را بر جان شمار کثير کارگران ترجيح می دھند
ظام سرمایه داری است به ميليون ھا کارگر بيکار، این ارتش ذخيره نيروی کار که خود زایيده اجتناب ناپذیر ن

سرمایه داران این اطمينان را می دھد که ھزینه ھر چه کمتری را صرف ایمنی و بھداشت محيط کارکنند زیرا ھر 
چه شمار بيشتری از کارگران بر اثر سوانح ناشی از عدم ایمن سازی محبط کار کشته شوند باز خيل عظبم 

بی تردید این .  جای کارگر کشته شده را پر می کنند  ھمان شرایطکارگران بيکار و گرسنه ھستند که در دم و با
قساوت و جنایت و توحش در چھار گوشه جھان سرمایه داری ادامه خواھد داشت و در کشورھایی نظير چين و 

ایران که کارگران در بی حقوقی مطلق استثمار می شوند بيش از پيش مرزھای معمول قساوت و جنایت و 
 خواھد شکست، مگر آن که کارگران به ضرب نيروی متشکل شورایی و ضد سرمایه داری خود توحش را در ھم

  .به پيکار عليه آن برخيزند
 گوشه ای از دردھا و مطالبات کارگران از زبان خودشان

 اردیبھشت 19در تاریخ فعاالن ضد سرمایه داری گيالن سایت کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری  از قول 
  :خبر می دھد  89

حتی پایه حقوق مستمری بگيران سازمان تامبن اجتماعی را ھم به طور کامل  چرا: ھمسر راننده بيمه شده
                                                                به رانندگان وسایل نقليه سنگين پرداخت نمی شود؟

 ھزار و 37زمایشگاھی در افسریه مراجعه کردم از کل ھزینه  با دفترچه خدمات درمانی به آ:کارگر بازنشسته
 تومان سھم اداره بيمه 260 ھزار و 5 تومان سھم من بيمه شده بود و فقط 200 ھزار و 32 تومان، مبلغ 460
از دولت می خواھم پاسخ دھد که این معنای بيمه در مورد بازنشستگانی که یک عمر زحمت کشيده اند . است

   آیا این نوع بيمه بيشتر به مسخره کردن کارگران شباھت ندارد ؟ !!!ھمين است؟
متاسفانه سه پسرم فوت کرده اند خودم بيمارم و خانه .  ھستم79بازنشسته قبل از سال : کارگر بازنشسته
ه با این وضع بفرمایيد واگذاری سھام کارخانه ھا به جای پرداخت نقدی مطالبات معوقه چ. ام نياز به تعمير دارد

   فایده ای برای من دارد؟
وعده داده بودند که . پس ار رفت و آمد ھای بسيار باالخره توانستم کارت منزلت دریافت کنم: معلم بازنشسته

اما به زدوی متوجه شدم که به ھيچ . بازنشسته ھا با این کارت می توانند از بعضی خدمات رایگان استفاده کنند
بليتی شرکت واحد ھم آن را نمی پذیرند معلوم نيست چرا این ھمه وقت و حتی اتوبوس ھای . دردی نمی خورد

کاش به جای این کارت ھا الاقل مبلغی کمک ھزینه ایاب . ھزینه صرف چاپ و توزیع کارت ھای منزلت شده است
  .و ذھاب به حقوق ماھانه فرھنگيان بازنشسته اضافه می شد 

 ھزار تومان، برنج 20 تومان، گوشت کيلویی تا 1000 دانه ای در شرایطی که نان سنگک تا: کارگر بازنشسته 
 ھزار تومان وامی که قرار است آن ھم با قرعه کشی به بازنشستگان 500 تومان شده است ، 2800بيش از 

آیا این قبيل وام ھا ی جزئی فقط برای تحقير . تامين اجتماعی بپردازند چه مشکلی را از آنان حل خواھد کرد 
  بازنشسته نيست ؟ کارگران 

 ھزار 450اکثر بازنشستگان و مستمری بگيران سالھای قبل سازمان تامين اجتماعی حدود : کارگر بازنشسته
تومان در ماه حقوق می گيرند که باید با آن ھزینه خوراک و مسکن و دارو و درمان و تحصيل فرزندانشان را 

اچيز قادر به اداره زندگی خود حتی در نازل ترین سطح ھم مثل روز روشن است که آنان با این مبلغ ن. بپردازند
  . دھد   تامين اجتماعی باید حقوق بازنشستگان را افزایش .نيستند

 ماه حقوق به 7 تالش ھستم که –از کارگران یک شرکت ساختمانی واقع در جاده آستارا : کارگر ساختمانی
کنيم کارفرما می گوید چون دولت طلب ما را نپرداخته، ما وقتی ھم اعتراض می . اضافه عيدی ما را نپرداخته اند

دعوای زرگری کارفرما و دولت و طلب و بدھی آن ھا چه . ھم قادر به پرداخت حقوق و مزایای شما نيستيم 
  . من برای کارفرما کار کرده ام و او باید دستمزدم را بدھد. ربطی به من کارگر دارد 
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نک ھا بابت تاخير در پرداخت مطالباتشان جریمه می گيرند دولت ھم باید ھمانطور که با: کارگر بازنشسته
  . بابت تاخير در پرداخت مطالبات بازنشسته ھا به آن ھا جریمه بپردازد 

تعداد چشمگيری از نيروھای جوان و تحصيلکرده، جزء کارگران قراردادی وزارت : کارگر قراردادی شرکت نفت
و با قراردادھای کوتاه مدتی کار می  آنان استخدام نشده اند . یران ھستندنفت و از جمله شرکت ملی نفت ا

 باید به طور رسمی و  کارگران قراردادی. کنند که در آن ھيچ حق و حقوقی برای کارگر درنظر گرفته نشده است 
    .با حقوق و مزایای مکفی استخدام شوند

  89 اردیبھشت 19
 کارگران راه آھن ھنوز پرداخت نشده 87 و 86ق محروم در سال ھای مزایای خدمت در مناط: کارگر راه آھن

                                       .این مزایا را بپردازید . است 
 مسئوالن وعده دادند که حق مسکن و خواربار کارگران تحت پوشش تامين 1388اواخر اسفند : کارگری از یزد

یش می یابد اما ھنوز ھيچ خبری نشده است و مثل ھمه وعده ھا دروغ از ھزار تومان در ماه افزا50اجتماعی به 
  .آب در آمده است

 اخبار و گزارشات مبارزات کارگران
  : خبر می دھد 89 اردیبھشت 19سایت کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری  در تاریخ 

تکليفی، اعتراض و اعتصاب به سر می  روز است که در حال بال40کارگران الستيک البرز حدود : الستيک البرز
آنان در اعتراض به این وضعيت، از آغاز سال جاری شروع کار را .  ماه است که دستمزد نگرفته اند5کارگران . برند

نھاد دولتی موسوم به سازمان حمایت از صنایع، به جای . به پرداخت کليه مطالبات معوقه خویش موکول ساختند
یه دار دولتی مدیر شرکت را به جای دیگری فرستاده و سرمایه دار دولتی دیگری را به پرداخت دستمزدھا، سرما
ھدف از این کار صرفاً آن بوده است که پرداخت دستمزدھا را باز ھم برای مدتی . جای او منصوب کرده است

غاز به کار، مطابق مدیر عامل جدید کارخانه در آ. طوالنی به تعویق اندازند و شاید ھم ھيچ گاه پرداخت نکنند
این اقدام . نقشه، اعالم می کند که در قبال دستمزدھای معوقه مسؤليتی ندارد و کارگران باید کار را شروع کنند

چند صد کارگر متحداً اعالم می کنند که به اعتصاب ادامه . کارفرما با تشدید اعتراض کارگران مواجه می گردد
 زور تالش می نماید تا یکی از کارگران بخش انبار را مجبور به شروع کار مدیرعامل شرکت با توسل به. خواھد داد

کارگران کارخانه با اطالع از این واقعه به یاری ھمزنجير . سازد، اما او تھدید می نماید که خود را آتش خواھد زد
  . امه خواھد یافتخویش شتافته اند و یکدل و یکصدا فریاد کشيده اند که اعتصاب تا پرداخت ھمه دستمزدھا اد

  :چينی مقصود
  : خبر می دھد 89 اردیبھشت 19سایت کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری  در تاریخ 

کارگران مدت .  کارگر چينی مقصود در مقابل دفتر مرکزی شرکت اجتماع کردند و دست به اعتراض زدند300  
سرمایه داران شرکت در ماه . اج و بيکاری می شوندھاست که دستمزد نگرفته اند و به طور مدام تھدید به اخر

  . ھای اخير شماری زیادی از کارگران را اخراج کرده اند
  

 زن کارمند پس از اخراج خود را آتش زد: جنایتی دیگر در جمھوری اسالمی
 

 کارش، خانم کارمندی به دنيال اخراج خود از محل:  اردیبھشت نوشته است 19سایت حکومتی تابناک در تاریخ 
 که به دليلی نامشخص از شرکت ملی پخش و پاالیش نفت" د"به گزارش تابناک، خانم .زد دست به خودسوزی

خيابان سميه دست به  منطقه تھران اخراج شده بود، عصر روز گذشته مقابل ساختمان بھار این شرکت واقع در
  .نح سوختگی تھران منتقل شده استسوا  در صد به بيمارستان80خود سوزی زد که به دنبال سوختگی حدود 

این شرکت بود به دالئل   ساله که به صورت پيمانی مشغول کار در40بنابراین گزارش، این خانم کارمند حدودا 
شرکت ازجمله قسمت مھندسی، کپی و  نامشخصی پس از جا به جایی ھای مکرر در قسمت ھای مختلف این

 .مکرر از شرکت متبوع خود اخراج شده بود  جایی ھایو به دنبال اعتراض نسبت به این جا به... 
که در آنجا بوجود می  پس از اخراج به سراغ مدیر منطقه رفته که پس از عدم نتيجه گيری و دعوایی" د"خانم 

علی رغم سعی وم تالش کارمندان این شرکت  اورد با ریختن بنزین بر روی خود اقدام به خودسوزی می کند که
 . درصد مواجه می شود80خانم کارمند با سوختگی  به نجات این زن نشده و اینمتاسفانه موفق 

 تعليق فعاالن سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حومه ادامه دارد 
  

کميته انظباطی شرکت واحد اتوبوسرانی تھران روز شنبه امير قانعی فعال کارگری عضو سندیکای کارگران 
 سال سابقه کار، حدود یک ماه 15 امير قانعی با بيش از .گرد  حومه را  از کار تعليقشرکت اتوبوس رانی تھران و

 17دوشنبه  روز.انضباطی احضار شد و به اتھام واھی تحریک کارگران مورد بازجوئی قرار گرفت پيش به کميته
ماه از ادامه کار او خرداد  18 خردادماه به او اطالع داده شد که از کار تعليق شده است و صبح روز سه شنبه

امير قانعی از :  در ادامه این گزارش می نویسد"فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران" .ممانعت به عمل آمد
آر . معروف به بی  اتوبوسھای تند رو2 سال سابقه کار است و در خط 15رانندگانی است که دارای بيش از  جمله

شرکت اتوبوس رانی تھران و حومه در سال  یان اعتصابات کارگرانآقای قانعی در جر.تی مشغول به کار بود. 
 ماه بدون داشتن حقوق و مزایا از کار 6بازداشت بسر برد و بيش از   روز در زندان اوین در10 دستگير شد و 1384

  .با یک پروسه حقوقی طوالنی موفق به بازگشت بکار شد او. خود تعليق شد
 

نی تھران و حومه از ارگانھای سرکوب کارگران در این شرکت می باشد و را کميته انضباطی شرکت اتوبوس
 از کارکنان شرکت واحد و به خصوص فعالين سندیکا را با دالیل واھی از کار اخراج کرده تاکنون تعدادی
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حاضر رئيس کميته  سرگرد پاسدار یحيی عظيمی که پيش از این در آگاھی مشغول بکار بوده است در حال.است
شرکت اتوبوس رانی تھران سرھنگ  او توسط مدیر عامل.اطی شرکت اتوبوس رانی تھران و حومه می باشدانظب

  .در این شرکت مشغول بکار است منصوب شده است پاسدار اردشير مقيم پور که با نام مستعار حسين بيژنی
 به حال اقدام به تعليق سرکوب عليه کارگران در محيط کار می باشد و تا کميته انظباطی یکی از ابزارھای

تھران و  کارگران نموده است که از جملۀ آنھا عطا باباخانی بازرس سندیکای شرکت اتوبوس رانی  از تعدادی
 .باشند  فرحناز شيری و ناصر محرم زاده می حومه آقای عبدهللا حسينی و خانم

منصور اسالو و ابراھيم مددی تنھا  ایانالزم به یادآوری است که رھبران سندیکای اتوبوس رانی تھران و حومه آق
در شرایط طاقت فرسایی در زندانھای اوین و   چند سال است که به دليل حق داشتن سندیکای کارگری

  .گوھردشت زندانی ھستند
 کارگر اعتراضات کارکنان فوالد مبارکه اصفھان و بی خبری از بازداشت شدگان روز

 
در ادامه اعتراض کارکنان شرکت ھای پيمانکاری شاغل در : شته است  اردیبھشت نو20سایت جــرس در تاریخ 
 به وضع موجود و نابسامانِ خود، این اعتراضات طی دو روز گذشته به ساختمان مرکزی فوالد مبارکه اصفھان

  . مدیران این کارخانه کشيده شد
و تبعيض ھای موجود بين  اقتصادیبنا به گزارش منابع خبریِ جرس، این اعتراضات که به دليل وضعيت نابسامان 

شده بود، در پی بی توجھی مسئوالن، ادامه  کارکنان رسمی و غير رسمی از ھفته پيش منجر به اعتصاب از کار
 .کارکنان ساختمان مرکزی مدیران فوالد نيز به این جمع پيوستند یافته و روزھای شنبه و یکشنبه ھفته جاری،

انحالل کارخانه و ھمچنين  ن چينی البرز در اعتراض به تعطيلی و صدور حکمھفته گذشته نيز گروھی از کارگرا
ھمزمان با گذشت یک ھفته از مراسم روز . زدند  ماه حقوقِ معوقه خود، دست به تحصن اعتراضی٧عدم دریافت 

  .اوین منتقل شده بودند، کماکان خبری در دست نيست کارگر، از دستگير شدگان آن روز که به زندان

انسان 5سویيس در محکوميت اعدام -عيه جمعی از کارگران پيشرو تبعيدیاطال
  بيگناه

نابودی وتباھی است    رژیم ضد بشری جمھوری اسالمی بار دیگر جنایتی بزرگ آفرید ،این رژیم که تنھا ھنرش
 وبه پنج زندانی سياسی بيدفاع وبيگاه را برای پيشبرد اھداف شومش1389ارديبھشت  19شنبه  ،سحرگاه یک

که ھمگی (خيال خام خود برای تھدیدو ارعاب کارگران ،معلمين ، دانشجویان ،زنان ودیگر زحمتکشان جامعه 
حکومت جانيان بلفطره که تا کنون از .جنایتکارانه اعدام نمود)خواھان نابودی این حکومت سياه وننگين ميباشند 

یران دریغ نکرده ،بيشرمانه با نوشتن یکسری ھيچ جنایتی در مقابله با عدالت طلبی و آزادیخواھی مردم ا
وميدانند که حتی عوامل و مزدوران جيره خوارشان نيز آن را ( اتھامات واھی که بيشتر جنبه کمدی پيدانموده

  .،ميخواھند جنایات خود را توجيه نمایند) باورندارند

ه ھيچگاه در مقابل جالدان جمھوری فرزاد کمانگر معلمی شجاع ،دلسوز،آگاه و فرزند رنج ومحرميت بود او را ک
نياورد برای عبرت معلمين مبارز وآگاه قربانی نمودند غافل از اینکه این خيال باطل را بگور  اسالمی سر خم 

خواھند برد ،ھمانطورکه رژیم جنایتکار شاھنشاھی نتوانست با قتل صمد بھرنگی و دیگر معلمين آگاه راه آنان را 
  .يز نخواھد توانست به اھداف شومش برسدسد کند این رژیم وحشی ن

وارتجاع جمھوری اسالمی بپاخواسته بود  شيرین علم ھولی زن مبارز وشجاعی که عليه بيعدالتی ،زن ستيزی 
  .برای ارعاب زنان مبارز وزحمتکش کشورمان قربانی نمودند 

مخالفت با حکومت دالالن فرھاد وکيلی ،علی حيدریان ،مھدی اسالميان سه بيگناه دیگر که تنھا جرمشان 
  .وچاقوکشان بوده برای ارعاب مردم بجان آمده ایران قربانی شدند

ما بر این اعتقاد ھستيم جمھوری اسالمی ایران با سابقه بيش از سی سال جنایت و کشتار مردم بيدفاع 
افيایی مانند خرید ،شکنجه وتجاوزبه زندانيان بيدفاع ،غارت منابع ،نابودی صنایع ،شرکت در تمامی کارھای م

وفروش مواد مخدر در سطح بين المللی ،خرید وفروش ارزووارد نمودن انواع کاالھای بنجل وفاسد بخاطر سود 
  . و بسزای اعمال ننکينش برسد بيشتر و پولشویی وھزاران خالف دیگر خود باید در دادگاه عدالت به محاکمه

ه و این رژیم با تمامی جنایتکاران تشکيل دھنده اش را ما جنایات جمھوری اسالمی را ھيچگاه فراموش نکرد
  .مستحق نابودی ميدانيم در این را ه از ھيچ کوششی فرو گذار نخوایم نمود

  .یاداین گلھای سرخ شجاعت وایستادگی را گرامی ميداریم 

اسالمی زنده باد ھمبستگی کارگران ،معلمان ،دانشجویان ودیگر زحمتکشان عليه نظام خون آشام جمھوری 
  ایران
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  نابود باد سرمایه داری در جھان ونظام سرمایه داری انگللی جمھوری اسالمی ایران 

   سویيس -جمعی از کارگران پيشرو تبعيدی

  89 اردیبھشت 20

 روز بازداشت در ميان استقبال اعضای اتحادیه ازاد 9فواد کيخسروی پس از 
 کارگران ایران از زندان آزاد شد 

فواد کيخسروی از :  آمده است 89 اردیبھشت 20در تاریخ  ایران از فعاالن کارگری از رسيده بنا بر گزارشھای
پس از )  اردیبھشت11(اعضای فعال اتحادیه آزاد کارگران ایران در شھر سنندج که صبح روز شنبه اول ماه مه 

در ميان استقبال اعضای  89 اردیبھشت ماه 19احضار به ستاد خبری وزارت اطالعات بازداشت شده بود دیروز 
  . اتحادیه و خانواده اش از زندان آزاد شد

 این  به فواد کيخسروی و صدیق کریمی پس از بازداشت در صبح روز اول ماه مه، اتھام مسائل مربوط به مراسم
اتحادیه آزاد روز را وارد کرده بودند اما در دادگاه به این دو نفر اتھام اقدام عليه امنيتی ملی از طریق عضویت در 

  . کارگران ایران را وارد کرده اند

 ميليون تومانی را 20فواد کيخسروی در دادگاه حاضر به سپردن قرار وثيقه نبود اما با اصرار خانواده اش قرار وثيقه 
صدیق کریمی و فواد کيخسروی در طول بازداشت خود از برگزاری مراسم اول ماه مه و . برای آزادی اش قبول کرد

  . یت در اتحادیه آزاد کارگران ایران به مثابه یکی از بدیھی ترین حقوق کارگران دفاع کرده اندعضو

کارگران ایران با تبریک صميمانه آزادی فواد کيخسروی از زندان به خانواده وی، اعضا اتحادیه و عموم کارگران، 
اتھام واھی اقدام عليه امنيت ملی به پرونده سازی عليه صدیق کریمی و فواد کيخسروی را از طریق وارد کردن 

 برپائی تشکلھای کارگری و عضویت و فعاليت کارگران در  آنان قویا محکوم ميکند و برگزاری مراسم اول ماه مه،
اتحادیه آزاد کارگران ایران و دیگر تشکلھای کارگری را یکی از پایه ای ترین و بدیھی ترین حقوق اجتماعی کارگران 

  . کارگران در سراسر ایران را به بر پائی تشکلھای کارگری فرا ميخواندميداند و عموم 

  سازي ساسان تجمع اعتراضی كارگران اخراجي نوشابه
 

 سازي  صبح امروز جمعي از كارگران اخراجي نوشابه:  اردیبھشت آمده است 20خبرگزاری حکومتی ایلنا در تاریخ 
 به گزارش خبرنگار گروه.ي در محل كار سابق خود تجمع كردندنكردن مقرري بيمه بيكار در اعتراض به دريافت

در زمستان سال گذشته  :كارگري ايلنا، تجمع كنندگان كه خوستار برقراري مقرري بيمه بيكاري خود بودند؛ گفتند
اري، حقوق و مزايا و استفاده از مقرري بيمه بيك  ماه2بنابر اجبار كارفرما مجبور شديم تا در ازاي دريافت سالي 

ھرچند كارفرما باگذشت حداقل چھار ماه از ترك كار اجباري، به : كارگران افزودند اين.ترك كار خود را اعالم كنيم
بيكاري توسط   ماه سنوات عمل كرده است اما ھنوز از پرداخت مقرري بيمه2خود مبني بر پرداخت سالي  وعده

اي كه  در پي مراجعه: گويند ساسان مي سازي شابهكارگران سابق نو.است سازمان تامين اجتماعي خبري نشده
اند؛ مسووالن سازمان به آنھا  سازمان تامين اجتماعي داشته براي پيگري برقرار شدن بيمه بيكاري خود به

 توانند به آنھا اجازه انتشار آگھي استخدام كارگر جديد در نوشابه سازي ساسان، نمي اند كه به دليل گفته
تامين اجتماعي به بھانه  چون سازمان: گويند تجمع كنندگان مي.بيمه بيكاري را بدھنداستفاده از مقرري 

نمي كند و كارفرماي نوشابه سازي ساسان ھم  استخدام كارگر جديد با درخواست برقراري بيمه بيكاري موافقت
 خود اين تجمع نيست؛ تصيميم گرفتيم به منظور روشن شدن وضع  حاضر به استخدام كارگران تازه اخراج شده

 .كنيم اعتراضي آرام را برگزار
 كارگر، راننده و 700حداقل  88 اين كارگران مدعي ھستند كه كارفرما براي كاھش ھزينه نيروي انساني در سال

ترك كار اجباري كرده است و درمقابل با انتشار آگھي  فروشنده متخصص را با سوابق كاري مختلف را وادرا به
  .نيروي انساني ارزان قيمت جذب كند  تا به جاي آنھااستخدام قصد دارد

 فعال آذربایجانی در شھر صوفيان دستگير شد
 

 در ٨٩ ارديبھشت ٢٠  آیت مھرعلی بيگلو فعال سابق دانشجویی آذربایجان ظھر روز دوشنبه: ساواالن سسی 
به گفته . علومی منتقل شدمنزل شخصی خود در شھر صوفيان از توابع شھرستان تبریز بازداشت و به مکان نام

نزدیکان خانواده مھرعلی بيگلو، ماموران امنيتی بدون در دست داشتن حکم جلب وارد منزل این فعال مدنی 
ماموران پس از بازداشت . آذربایجانی شده و پس از ضرب و شتم شدید مھرعلی بيگلو، او را بازداشت کرده اند

 .و کامپيوتر، کتابھا و سایر وسایل شخصی وی را با خود برده اندمھرعلی بيگلو اقدام به تفتيش منزل نموده 
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 و مراسم سالروز ٨١  آذر٢١ این فعال مدنی آذربایجانی پيش از این نيز در مراسم بزرگداشت پروفسور زھتابی در
  . بازداشت و به احکام حبس محکوم گردیده بود٨٣ تولد بابک در تيرماه

ابق نشریه دانشجویی قوپوز و فارغ التحصيل فوق ليسانس مدیریت از آیت مھر علی بيگلو مدیر مسئول س
 .دانشگاه تربيت مدرس تھران می باشد

  بيانيه ی کانون صنفی معلمان ايران در محکوميت اعدام پنج زندانی سياسی 
   .. ھم ابتدا از مناطق کردنشين شروع شد60اعدام ھای گسترده دھه *

در رابطه با اعدام پنج نفر از ھم ميھنان عزيز از جمله شھيد فرزاد کمانگر معلم بيانيه کانون صنفی معلمان ايران 
  کردستانی 

 نفراز عزيزترين فرزندان اين آب وخاک در سحرگاه 5انسانھای آزاده و ملت بزرگ و صاحب فرھنگ ايران خبر اعدام 
جھان به درد آورد و در اين ميان دل  ارديبھشت روح وروان ھمه انسانھای آزاده و وجدانھای بيدار را در سراسر19

ملت ايران و معلمان اين مرزوبوم را بيشتر اندوھگين ساخت و اين نگرانی را پديد آورده که اعدام اين عزيزان 
توسط صاحبان زر و زور سرآغاز فصل جديدی از اعدام گسترده آزادی خواھان و فعالين سياسی و مدنی در کشور 

  . باشد
انسان ھای آزاده و معلمان عزيز ، کانون صنفی معلمان ايران در حالی تأسف و تأثرشديد خود را ملت عزيز ايران و 

از اين اقدام ضد انسانی و ضد ميھنی اعالم می دارد ، که چھارنفر از اين عزيزان از ھم ميھنان کرد مابودند که در 
کمانگر يکی از اين پنج نفربود که خبر اعدام اين ميان ھمکار و معلم آزاده و دلسوز روستاھای کردستان آقای فرزاد

وی توسط شب پرستان به ھمراه چھار نفر ديگر از ھموطنانمان به صورت دسته جمعی و در نھايت بی خبری و 
بدون اجرای حداقل تشريفات قانونی و با وجود اشکاالت و ابھامات فراوان در پرونده اين عزيزان و نحوه ی 

که بدون حضور وکالی تعيينی آنھا در جريان تشکيل دادگاھھای فرمايشی و اعمال دادرسی پرونده ھای آنھا 
شکنجه ھای فراوان روحی و جسمی اين عزيزان در زمان بازداشت ھمراه بوده ، دل ھر انسان با شرف و با 

  . وجدانی را از ھر قوم ،مليت ، مذھب و زبانی به درد می آورد 
 خرداد سالروزکودتای انتخاباتی از طرف حاکميت زر و 22ن آن ھم در آستانه ھم ميھنان عزيز، اعدام اين ھموطنا

 می باشد که در آن 60 ھموطن کرد تداعی کننده اعدام ھای گسترده دھه 4زور و جھل و در اين ميان اعدام 
زمان ھم چرخه ی اعدام ھای گسترده و ضد ميھنی ابتدا از مناطق کردنشين شروع شد و بعدھا و باسکوت 

امعه ونھادھای مدنی و احزاب وقت به ديگر مناطق کشورمان سرايت کرد و تاکنون نيز ادامه داشته و قطعاً با ج
سکوت مردم ونھادھای سياسی ومدنی ودانشگاھی و دانشجويان اين روند در آينده و درمناطق بيشتری از 

  . کشور و با شدت بيشتری ادامه خواھد يافت
انون صنفی معلمان ايران که در حال حاضر دھھا نفر از اعضای آن يا در زندان ھا و سياه ملت عزيز و بزرگوار ايران ک

چال ھای قرون وسطايی ھستند و يا در مناطق مختلف کشور در تبعيد می باشند ضمن ابراز تأسف شديد خود 
ا را به شدت محکوم از اين اقدام بی شرمانه و وقيحانه ی صاحبان قدرت ، اين رفتار ضد انسانی و ضدميھنی آنھ

  . می کند
ھم وطنان عزيز کانون صنفی معلمان ايران به نمايندگی از طرف ھمه معلمان کشور از يک طرف شھادت معلم 

آزاده و دالور نستوه برادر عزيزمان شھيد فرزادکمانگرعضو اين کانون را خسرانی بزرگ برای آموزش و پرورش 
 افتخار و مباھات ھمه ملت ايران خصوصاًمعلمان اين آب وخاک می داند کشور می داند و از طرف ديگر وی را مايه

و بر اين باور است که درسی که شھيد فرزاد کمانگر به ھمه مردم ايران خصوصاًدانشجويان،معلمان ودانش 
ل  سا4آموزان اين آب و خاک داده است در تاريخ ماندگار خواھد شد و شھيد فرزاد که تا آخرين لحظه و در طول 

تحمل شديدترين شکنجه ھای شکنجه گران در بيدادگاھھای ديزل آباد کرمانشاه ،گوھردشت کرج و اوين تھران 
استقامت ورزيد و جالدان شمر گونه را در حسرت يک ً آه ًباقی گذاشت و حتی حاضر نشد که از رھبر جمھوری 

نشده است ،پس دليلی ندارد که اسالمی درخواست عفو و بخشش کند ،چرا که معتقد بود گناھی را مرتکب 
درخواست عفو بدھد و بر اين باور بود که اين مسئولين حکومت ھستند که بايد به خاطر اعمال شکنجه ھای 

  . فراوان روحي،روانی وجسمی اش درمدت بازداشت بايد از وی طلب بخشش کنند
لی ،که کشور مان با بحران ھای ھمکاران عزيز بدون شک اين وظيفه تک تک شما عزيزان است که در شرايط فع

فراوان سياسی ،اجتماعي،اقتصادی و فرھنگی روبروست با الھام گرفتن از انديشه ی ھمه انسان ھای راه 
انديشه وقلم از جمله شھيد فرزاد در جھت تنوير و آگاه سازی افکارعمومی برای نجات کشوربيش از گذشته 

اميد است که خون شھيد فرزاد وھمه شھيدان راه دفاع . ريغ نورزيدتالش نماييد و در اين رابطه از ھيچ تالشی د
از حيثيت و کيان ايران زمين ھمانند چراغی فروزان ما را در رساندن به قله ھای آزادی و افتخار ايران و ايرانی 

  . رھنمون سازد
 19يد روز  شھ5کانون صنفی معلمان ايران ضمن تسليت مجدد به ھمه ملت ايران و خانوادھپ ھای ھر 

ارديبھشت ، خصوصاًمعلم آزاد انديش و اھل قلم شھيد فرزاد کمانگر، خود را از صميم قلب در غم و اندوه آنھا 
شريک می داند و از ايزد منان برای اين شھيدان راه سربلندی ايران علو درجات را مسئلت می نمايد و اميدوار 

اعی با ھمبستگی و ھمدلی و به دور از خود است که ھمه گروھھای سياسی و تشکل ھای مدنی واجتم
  . خواھی و غرور در راه نجات ميھن عزيزمان از ھيچ تالشی دريغ نورزند

کانون صنفی معلمان ايران در پايان ضمن ھشدار به صاحبان قدرت از حاکميت مصرانه می خواھد که نسبت به 
، خصوصاًمعلمان دربند از جمله ) گاران،کارگراندانشجويان،روزنامه ن(آزادی ھمه زندانيان سياسی ،مدنی وصنفی 

، سيد ھاشم خواستار، رسول بداقي،عبدهللا مؤمنی ، )که به اعدام محکوم شده است (آقايان عبدالرضاقنبری 
محمود بھشتی لنگرودي،علی اکبر باغاني،محمد داوري، عليرضا ھاشمي،حسين باستانی نژاد و قربان احمدی 
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ن کشور را به ورطه ی نابودی نکشاند،چراکه ادامه بازداشت معلمان در بند و برخوردھای اقدام نمايد و بيش از اي
امنيتی با معلمان می تواند عواقب پيش بينی نشده ای را به دنبال داشته باشد و فضايی را در کشور ايجاد کند 

لمان ايران به حاکمان زر و زور که ديگر ھيچ کس و قدرتی توان کنترل آن را نداشته باشد و در اين رابطه کانون مع
وجھالت ھشدار می دھد که اين کانون مسئوالن نابخرد را مسئول عواقب پيش بينی نشده اتفاقات آينده کشور 

  . و اعتراضات معلمان می داند وبايد خود آنھا در برابر ملت بزرگ ايران پاسخگو باشند
  کانون صنفی معلمان ايران 

  1389 ارديبھشت 21

امياران با صدور بيانيه ای ضمن ابراز تاسف از اعدام فرزاد کمانگر، برای معلمان ک
    اردی بھشت ماه اعالم آمادگی نمودند23شرکت در اعتصاب پنج شنبه، 

  به نام جانباختگان راه آزادی
  مردم آزادیخواه و معلمان راستين درسراسر ایران و کردستان

  
ار بودن با معلمی انسان دوست و آزاداندیش و راستين ھمچون ما معلمان کامياران در نھایت افتخاربه ھمک

ضمن اعالم انزجار و نفرت از اعدام بی گناھانه این معلم شھيد از صميم قلب به خانواده ی )) شھيدفرزادکمانگر((
 بخصوص کردستان تسليت عرض نموده و خود راصاحب عزای این معلم  ایشان و جامعه فرھنگيان سراسر ایران

ما معلمان کامياران ھيچ گاه تالش ھا و زحمات اثرگذار این ھمکار شھيد خود را فراموش . می دانيمشھيد 
و آرمانھای انسان دوستانه و .  و خواھد داشت  و یاد وخاطره او در قلب ھایمان جای داشته. نخواھيم نمود

علم بودن او را فراموش ما ھرگز شيوه ی م. عاشقانه این شھيد سرلوحه ی کار و پيشه ی مان خواھد بود
نخواھيم نمود و ھر روز و ھرسال به دانش آموزان مان ازعشق وی به انسان و انسانيت و گذشت و فداکاری و 

   خواھيم گفت تحمل رنج و مرارت بسيار وی برای آزادی

رز و بوم درس که در دور افتاده ترین روستاھا با چه انگيزه ای به محروم ترین دانش آموزان این م: خواھيم گفت
و .ایثار و از خود گذشتگی ميداد و چگونه در چندین روستا برای دانش آموزان و جوانان کتابخانه تاسيس نمود

خواھيم نوشت روی تخته ی کالس ھایمان که فرزاد حقوق ناچيزش را به دانش آموزان بی بضاعت می داد که 
 چه خون دلی سعی در راه اندازی انجمن صنفی فریاد خواھيم زد که فرزاد با.بی کفش و بی دفتر نباشند

را به راه انداخت و ھرگزحسادت و طعنه باعث ))رویان ((و باچه ھمتی نشریه ی ماندگار.معلمان کامياران نمود
آیا ما معلمان ميتوانيم قرائت آتشين بيانيه اولين تحصن . دلسرد شود))آسک((نشد از تاسيس انجمن سبز 

آیامعلمان کامياران افشاگریھای صریح وصادقانه ی فرزاد را در .ط این شھيد از یاد ببریممعلمان کامياران را توس
  مورد تعاونی مسکن و فروشگاه فرھنگيان و دھھا کار تاثير گذار و ماندگار را ازیاد خواھند برد؟
  نند فراموش کنند؟آیادانش آموزان فرزاد که به ھمت وی خواندن ونوشتن به زبان مادری را آموختند او را می توا

 تاریک  فرزاد تا زمانی که در ميان ما بود یکپارچه شور وعشق وحماسه ساز بود برای مردم و معلمان کامياران که
اماغافل از اینکه فرزاد . اندیشان به خيال خویش با زندانی نمودن وی معلمان کامياران دیگرصدایی نخواھند داشت

و با خلق نامه ھای .نسانھای آزادیخواه ایران وجھان تبدیل می شوددر زندان به صدای معلمان و تمامی ا
ما معلمان کامياران به پاس قدردانی از این معلم . ماندگارخویش خود و معلمان کامياران را جھانی می نماید

 ھمچنين یکدل و یک صدا از تمامی معلمان. اردیبھشت را به نام روز معلم نامگذاری می نمایيم19  شھيد روز
/ 23/2ایران و کردستان ميخواھيم که ھمگام با سایر اقشار مختلف جامعه کالس ھای خود را در روز پنج شنبه 

  . تعطيل نموده و به اعتصاب سراسری بپيوندند89
فرھاد وکيلی و -علی حيدریان-شيرین علم ھولی" زنده باد یاد و خاطره معلم شھيد فرزاد کمانگر و شھيدان 

  "مھدی اسالميان
  
21/2/89  

  معلمان کامياران

 شده  زنداني سياسي اعدام5برافروختن آتش بر فراز كوه به نشانه تجليل از 

 5ی تجليل از  نشانه به" ر آویه" اردیبھشت، شماری از مردم سنندج بر فراز کوه 21بعدازظھر روز سه شنبه 
 .نمودند زندانی سياسی اعدام شده در زندان اوین، اقدام به برافروختن آتش

ی را به  انقالبی، این اقدام جنایتکارانه به گزارش آژانس ايران خبر ، مردم سنندج ھمچنين با سردادن شعارھای
اقدام مردم مامورين انتظامي و امنيتي به طور سراسيمه به كوه  گفتنيست بعد از اين.شدت محکوم نمودند

  تجمع كنندگان مي گشتند سرازير شده و به دنبال

 ی در تبریز دستگير شدفعال آذربایجان
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 توسط ماموران امنيتی ٨٩  اردیبھشت٢١ عليرضا حسين زاده فعال مدنی آذربایجانی در تبریز: ساواالن سسی 
 ٢١ ھمسایگان حسين زاده می گویند ماموران امنيتی ظھر روز سه شنبه.در مغازه اش بازداشت شد

نی آذربایجانی در منطقه نصف راه تبریز وی را بازداشت  با مراجعه به مغازه کامپيوتری این فعال مد٨٩ اردیبھشت
ماموران امنيتی پس از بازداشت حسين زاده به منزل این فعال آذربایجانی مراجعه و منزل را مورد تفتيش .کردند

قرار داده اند و کيس کامپيوتر، سی دی ھا و پارچه نوشته ھای تشویق تيم فوتبال تراکتورسازی را با خود برده 
  .اند

ھمسر عليرضا حسين زاده می گوید به ھنگام مراجعه ماموران به منزل در خانه حضور نداشته و پس از بازگشت 
به گفته خانم حسين زاده او . به منزل و مشاھده اوضاع به ھم ریخته خانه شده متوجه این امر شده شده است

بازداشت وی مطلع شده اما پس از پس دیدن دست خط ھمسرش مبنی بر بازداشت توسط نيروھای امنيتی از 
مراجعات مکرر به نھادھای قضایی و امنيتی ھيچ نھادی تا کنون مسئوليت بازداشت ھمسرش را بر عھده نگرفته 

  .و از محل بازداشت او اطالعی در دست نيست
فوتبال این فعال مدنی آذربایجانی پيش از این نيز بدنبال چاپ و انتشار گسترده پوسترھای تبليغاتی تيم 

 بازداشت و پس از یک روز بازداشت موقت به ٨٨ تراکتورسازی در شھرھای مختلف آذربایجان در اواخر دی ماه
  .قيد وثيقه آزاد شده بود

 'بيش از ھشتاد ھزار پناھجوی افغان را اخراج کرد'ایران 

می گویند، در دو مقامات افغان :  آمده است 89 اردیبھشت21به گزارش سایت فارسی بی بی سی در تاریخ 
  .ماه اخير، بيش از ھشتاد ھزار پناھجوی افغان از ایران به شکل اجباری اخراج شده اند

اداره عودت مھاجرین افغانستان در غرب این کشور می گوید، بيش از پنجاه ھزار نفر از این پناھجویان از مرز 
  .، به افغانستان بازگردانده شده اندنيمروز و حدود سی ھزار نفر دیگر نيز از مرز اسالم قلعه در ھرات

مقامات می گویند، شماری از این پناھجویان، به صورت ناگھانی رد مرز شده اند، به شکلی که شماری از 
  .اعضای خانواده ھای شان در ایران باقی مانده و خود مجبور به ترک ایران شده اند

يمروز افغانستان می گوید، بيش از نيمی از این اخراج امان هللا سلطانی، ریيس اداره عودت مھاجرین در والیت ن
  .شدگان زنان ھستند

  .آقای سلطانی حد اوسط اخراج افغانھا از ایران را روزانه سی تا سی و پنج خانواده تنھا از مرز نيمروز اعالم کرد

امناسب و لت و رفتار ن"مقامات می گویند، برخی از این پناھجویان پس از بازگشت به افغانستان، نسبت به 
  .خود از سوی ماموران ایرانی شکایت کرده اند" کوب

  .ایران تا حاال واکنشی در این رابطه نشان نداده و این آمار را رد و یا تائيد نکرده است

  بيکاری و نا امنی

ھای بازگرداندن پناھجویان افغان از کشورھای ھمسایه ایران و پاکستان، چالش بزرگی برای افغانستان در سال
  .اخير بوده است

افغانستان ظرفيت پذیرش ميليونھا پناھجوی خود را که در ایران و پاکستان زندگی می کنند، ندارد و از سوی 
  .دیگر، افرادی که به زور به افغانستان فرستاده می شوند، از بيکاری و نداشتن سرپناه رنج می برند

ادی که به تازگی به افغانستان بازگردانده شده اند کمک می اداره پناھجویان سازمان ملل متحد می گوید، با افر
خود پس از بازگشت به " بی سرنوشتی"کند تا به محالت اصلی شان منتقل شوند، اما این پناھجویان، از 

  .افغانستان شکایت دارند

گر، خود نيز توان شماری از این افراد می گویند، برخی اعضای خانواده ھایشان در ایران باقی مانده و از سوی دی
  .مالی بازگشت به مناطق اصلی شان را ندارند

براساس برخی آمار، ھنوز حدود دو ميليون پناھجوی افغان در ایران زندگی می کنند که از این ميان، تنھا نھصد 
  .ھزار نفر آن اسناد قانونی اقامت در این کشور دارند
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 تالش کرده اند زمينه بازگشت داوطلبانه این افراد را به سازمان ملل متحد و دولت افغانستان در سالھای اخير
افغانستان فراھم کنند، اما ادامه نا امنی ھا در افغانستان و بيکاری گسترده در این کشور، مانع از بازگشت 

  .پناھجویان به کشورشان می شود

ه اند نيز به دليل نبود کار و از سوی دیگر، صدھا نفر از پناھجویانی که در سالھای اخير به افغانستان بازگشت
  .مشکالت اقتصادی، دوباره تالش می کنند از راه ھای قانونی و غيرقانونی به ایران و پاکستان بازگردند

 روزنامه نگار زندانی به یازده سال زندان محکوم شد 
  

 11اسالمی اھواز به ابوالفضل عابدینی نصر، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر از سوی شعبه یک بيدادگاه انقالب 
شعبه یکم دادگاه انقالب اھواز ابوالفضل عابدینی خبرنگار مستقل و از مسئولين : ھرانا. سال زندان محکوم شد

، عضویت در مجموعه ) سال5(سابق مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران را به اتھامات ارتباط با دول متخاصم 
و در )  سال1(عليه نظام از طریق مصاحبه با رسانه ھای بيگانه و تبليغ )  سال5(فعاالن حقوق بشر درایران 

یکی از استنادات دادستان در خصوص اتھام عضویت در مجموعه . سال حبس تعزیری محکوم نمود11مجموع به 
مسئول روابط عمومی مجموعه فعاالن حقوق بشر در "فعاالن حقوق بشر در ایران کارت ویزیت عابدینی با عنوان 

 9 صادر شده و1388حکم زندان ابوالفضل عابدینی اواخر اسفندماه .ست که ضميمه پرونده شده بودا" ایران
این حکم مربوط به پرونده پيشين آقای .فروردین ماه امسال به آقای دکتر محمد اوليایی فرد وکيل ایشان ابالغ شد

 ميليونی در آبان ماه 300 قيد وثيقه  و آزادی با1388عابدینی است که به بازداشت ایشان در تيرماه سال گذشته 
 در منزل مسکونی خود در 1388 اسفند ماه 11ابوالفضل عابدینی آخرین بار نيمه شب .ھمان سال منجر شد

 الف زندان اوین منتقل شد که 2رامھرمز با محاصره منزل و ضرب و شتم شدید دستگير گردید و به انفرادی بند
 .ات پرونده جدید ھنوز به دکتر اوليایی وکيل ایشان ابالغ نگردیده استعليرغم گذشت بيش از یکماه، اتھام

 احضار سه تن دیگر از معلمان سنندج به اطالعات 
 

احضار سه تن دیگر از :  اردیبھشت نوشته است 21سرویس حقوق بشر در تاریخ /آژانس خبری موکریان
 اردیبھشت ماه سال جاری سه تن دیگر از فرھنگيان سنندجی به ستاد خبری اطالعات صبح روز دوشنبه بيستم

فعاالن انجمن صنفی معلمان کردستان به نام ھای حيدر زمان ، مصطفی سربازان و رامين زندنيا به ستاد خبری 
گفته می شود این افراد پيرامون اعدام فرزاد کمانگر معلم کاميارانی و پيامدھای آن .اطالعات سنندج احضار شدند

زارعی ، ھيوا پيرخضرانيان و بھا ملکی از ... دآور می گردد روز یکشنبه نيز پيمان نودینيان ، یدایا.بازجویی شده اند
فعاالن انجمن صنفی معلمان کردستان در سنندج بازداشت شده بودند که پس از بازجویی ھای طوالنی نيمه 

  .شب ھمان روز آزاد شدند
 استاد دانشگاه قزوین دستگير شد 

  
احضار ھای دانشجویی به  اد دانشگاه بين المللی خمينی قزوین ھمزمان با موج جدیدحسين رئيسسيان است

دکتر حسن رئيسيان عضو ھيئت علمی : دانشجونيوز. کميته انضباطی دانشگاه و اداره اطالعات، دستگير شد
مرکزی المللی امام خمينی، دبير اسبق انجمن مدرسين این دانشگاه، عضو شورای  گروه فيزیک دانشگاه بين

گذشته  مشارکت استان قزوین و عضو ارشد ستاد انتخاباتی مھندس مير حسين موسوی یکشنبه ھفته حزب
  . توسط نيروھای اطالعاتی استان قزوین بازداشت شد13/2/89

از دانشگاه در خيابان  به گفته خانواده وی، دکتر رئيسيان در روز یکشنبه ی ھفته گذشته بعد از خارج شدن
ستاد . نيروھای انتخاباتی بازداشت شده است در روبروی خوابگاه مرکزی دانشگاه بين الملل توسطنوروزیان و 

 اعالم  بين الملل دليل بازداشت وی را داشتن رابطه نامشروع خبری اطالعات شھر قزوین و حراست دانشگاه
ودتا، محل دستگيری خبرگزاری فارس و ھمچنين تشکل ھای شبه دانشجویی حامی دولت ک کردند و در خبرھای

رئيسيان با وی ایشان  این در حالی است که بعد از دیدار کوتاه ھمسر دکتر.  رشت اعالم شد–اتوبان قزوین  وی
به دانشگاه و در مجاورت مجتمع خوابگاه  دليل دستگيری خود را سياسی و محل دستگيری خود را خيابان منتھی

انگ اخالقی و سناریویی از پيش طراحی شده برای ترور  راھای دانشگاه اعالم کرد و اتھامات وارد شده 
 .شخصيت و حذف خود دانست

سابقه ترین اساتيد دانشگاه   سال تدریس در این دانشگاه یکی از با20الزم به ذکر است که دکتر رئيسيان با 
 خرداد 25وی در . رئيسه دانشگاه بود محسوب می شود که در زمان ریاست دکتر بھشتی سرشت عضو ھيئت

انتخابات و تعليق امتحانات، به ھمراه چند تن از اساتيد و  سال گذشته و در جریان اعتراضات دانشجویی پس از
در  .نيروھای اطالعاتی دستگير شده بود و بعد از چند روز بازداشت با قرار وثيقه آزاد شد دانشجویان دیگر توسط

   ھمين راستا پرونده وی به دادگاه
 ی کارگران کارخانه ساسانتظاھرات اعتراض

 کارگر شرکت به ھمين دليل 200. کارگران کارخانه ساسان ماه ھاست که ھيچ ریالی دستمزد دریافت نکرده اند
آنان سکوت . و شروع به تظاھرات کردند و زیر فشار گرسنگی افراد خانواده در مقابل ساختمان شرکت اجتماع 

بر . به محوطه کارخانه پاسخ گفتند و مطالبات خویش را فریاد زدندکارفرمایان را با شکستن شيشه ھا و ورود 
اساس اخبار، دقایقی پس از اجتماع کارگران، نيروھای سرکوب و کشتار دولت سرمایه داری به محل تجمع توده 

ردند اجتماع کنندگان در مقابل ھجوم اشرار سرمایه مقاومت ک. ھای کارگر ھجوم آوردند تا کارگران را متفرق کنند
  .گزارش ھا از فضای ملتھب و آماده درگيری حکایت دارد. و به تظاھرات اعتراضی خویش ادامه دادند
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   89 اردیبھشت 22
  

  : عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس
 كنند  كارفرمايان ھرچه را تمايل دارند به كارگران تحميل مي

نماينده دليجان و محالت در مجلس با :  آمده است 89شت  اردیبھ22 ایلنا در تاریخ -به گزارش خبرگزاری کار ایران
اي روي  كشي از قشركارگر به ترفندھاي بسيار پيچيده دان براي بھره گريزان قانون تاكيد براينكه امروزه قانون

 كرده كه محيط كارگاه را به نفع كارفرما و به زيان كارگر تنظيم قرارداد موقت ازترفندھايي است: اند،گفت آورده
  . است

توليد، : ترين اقشار جامعه ھستند،گفت وگو با ايلنا با تاكيد بر اينكه كارگران يكي از شريف عليرضا سليمي درگفت
شود مديون تالش كارگران است و گراميداشت اين  تعالي، پيشرفت، سازندگي و ھرآنچه درجامعه مشاھده مي

  . ھاست كش يكي از وظايف دولت قشر زحمت
ھاي تكميلي را ازجمله  ھاي حمايتي از جمله بيمه و دوره  اصالح نظام دريافت مزد، پوششوي امنيت شغلي،

اگرچه اقدامات قابل توجھي براي تكريم كارگران به وجودآمده اما با وضعيت : كارگران دانست وگفت موارد تكريم
  . مطلوب فاصله بسياري داريم

: ھاي كار دانست وگفت اي دوري از عدالت در عرصهعضوكميسيون آموزش مجلس قرارداد موقت را ابزاري بر
قرارداد موقت ابزار كارآمدي است تا كارفرما بتواند پايش را بر گلوي نيروي كار فشار داده و ھرگاه كه كارگر 

  . خواست نفس بكشد،كارفرما او را تھديد به اخراج كند
د قانون بدون نظارت جدي براجراي آن نتوانسته بايد بگويم كه صرف وجو: وي از قوانين ناكارآمد انتقاد كردوگفت

  . حقوق حقه كارگران را تامين كند
شويم كه  با مشاھده دقيق متوجه مي: گفت گري دولت ھا وكاھش تصدي سازي سليمي با انتقاد ازروندخصوصي

ينه مضاعفي بر تنھا دولت كوچك نشده بلكه درقالب قرارداد موقت و سپردن كار به پيمانكار نيروي انساني، ھز نه
  . دولت تحميل شده است

كارگر و كارفرما رابطه ارباب و رعيتي  وي با اعالم اينكه كارفرمايان با استفاده از قرارداد موقت به روابط
بخت نيز ناچار به  كنند و كارگرنگون امروزه كارفرمايان ھرآنچه را تمايل دارند به كارگران تحميل مي: اند،گفت داده

  . ستتحمل شرايط ا
: نژاد براي از بين بردن قراردادھاي موقت داد،گفت ھايي كه احمدي نماينده دليجان و محالت با يادآوري وعده

ھايي بدھد كه ھرگز عملياتي نشود بنابراين الزم است دولت در راستاي  جمھور وعده جالب نيست كه رئيس
  . بط كار دولت حذف كندنژاد قراردادھاي موقت را از عرصه روا اطاعت از دستورات احمدي

  پايان پيام

انجمن صنفي معلمان استان كردستان در اعتراض به اعدام فرزاد کمانگر، معلم 
 .کامارانی، بيانيه ای منتشر کرده است

  : متن بيانيه ی مدکور به شرح زیر است

  به نام خداوند جان خرد
  فرھنگيان عزيز

  
درداني، تكريم، تجليل و پاسداشت معلمان بود را پشت سر ھفته بزرگداشت مقام معلم، ھفتھاي كه مملو از ق

انتشار خبر اعدام فرزاد كمانگر، معلم !!! گذاشتيم اما ناگھان در ظھر آخرين روز اين ھفته پر خير و بركت 
 فرزاد يكي از معلمان دلسوز اين مرز و بوم، در حالي. كامياراني، ھمگي ما را غافلگير كرد و در اندوه او گريستيم

به پاي چوبه دار برده شد كه دوازده سال به فرزندان روستاھاي اين سرزمين درس عشق و گذشت و مردانگي 
به گفتھي وكيل وي ھيچ مدركي كه چنين مجازات سنگيني را براي او دربر داشته باشد، در پروندھي . داده بود

از يك طرف، و اين ھمه تجليل از مقام حكم اعدام براي يك معلم با چنين پروندھاي . فرزاد وجود نداشته است
  ؟!واالي معلم از طرفي ديگر، انسان را به تفكر وا ميدارد كه واقعاً جايگاه معلم در جامعھي ما كجاست

فعالين صنفي فرھنگيان سراسر كشور ھميشه از طرف دولتھاي رنگارنگ مورد تھديد و تھمتھاي گوناگون قرار 
در چند سال اخير و بعد از صدور حكم اعدام براي .  رنگ اعدام به خود نگرفته بودداشتھاند اما تابحال اين تھديدھا

فرزاد كمانگر، فعاالن صنفي سراسر كشور بارھا و با انواع شيوھھاي قانوني از مسئولين درخواست لغو حكم 
، ) معلمھفتھي(اعدام وي را نمودند اما دستگاه قضائي ھيچ وقعي به درخواست معلماني كه در اين ايام 

  .مطلبھا در مقامشان سرائيده ميشود، ننھادند و اين جاي بسي تأسف و تألم است
فرزاد كمانگر را بسياري از مردم، فرھنگيان و خصوصاً دانشآموزان ميشناختند و از وضعيت او باخبر بودند و ھيچ 

رواني شديد اجراي اين -ر روحيفعاالن صنفي نيز با گوشزد كردن تأثي. كس انتظار اجراي حكم اعدام او را نداشت
  .حكم بر فرھنگيان و بخصوص دانشآموزان، به مسئولين قضائي، خواھان لغو آن شدند اما دريغ از نيم نگاھي

انجمن صنفي معلمان استان كردستان اعدام فرزاد كمانگر، معلم دلسوز كامياراني را محكوم نموده و مراتب 
امر تألمبار ابراز داشته، و اين مصيبت دردناك را به خانوادھي داغدار تأسف و تأثر شديد خود را نسبت به اين 
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  .كمانگر تسليت عرض مينمايد
درپي اجراي اين حكم و در راستاي ايجاد فشار و تھديد و مسكوت نمودن فعالين فرھنگي، عصر يكشنبه 

 ھيوا پيرخضرانيان از فعالين انجمن  ھمكاران فرھنگيمان آقايان پيمان نودينيان، بھاء ملكي، يدهللا زارعي و19/2/89
ما فرھنگيان استان كردستان . صنفي بازداشت شدند كه از مكان بازداشت آنان اطالعي در دست نيست

خواھان آزادي سريع و بيقيد و شرط اين عزيزان ميباشيم و ھرگونه پيامد اين بازداشت متوجه مسئولين امر 
  .خواھد بود

  
  دستانانجمن صنفي معلمان استان كر

  : عضو شوراي عالي تامين اجتماعي
  زير بار قانون شكني نخواھيم رفت 

عضو ھيات مديره كانون عالي :  آمده است 89 اردیبھشت 22 ایلنا در تاریخ -به گزارش خبرگزاری کار ایران
بيين ھنوز وزارت رفاه مكانسيم تبديل سازمان تامين اجتماعي به صندوق را ت: شوراھاي اسالمي كاركشورگفت

  . نكرده است
صندوق شدن يعني كاھش محدوده فعاليت تامين اجتماعي كه : وگو با خبرنگار ايلنا افزود محمد احمدي درگفت

  . تواند براي تامين اجتماعي نامطلوب باشد اين موضوع مي
 به عضو شوراي عالي تامين اجتماعي با اشاره به نامه محصولي به ذبيحي براي تحويل دبيرخانه اين شورا

ھاي شوراي عالي تامين اجتماعي  اين كار به منزله نفي فعاليت: دبيرھيات امناي سازمان تامين اجتماعي گفت
  . است

براي :  فوريتي مجلس ندارد، تصريح كرد2وي بابيان اينكه فعاليت شوراي عالي تامين اجتماعي تناقضي با طرح 
يوان عدالت اداري مراجعه خواھيم كرد و زير بار قانون احقاق حقوق شركاي اجتماعي به اداره قوانين مجلس و د

  . شكني نخواھيم رفت
وجود :  جانبه گرايي دانست و گفت3 نفره ھيات امناي سازمان تامين اجتماعي را برخالف اصل 9احمدي تركيب 

 درتامين ھا براي تصميم گيري  نماينده از كارگران و كارفرمايان در اين ھيات به معناي اختيارمطلق دولت2
  . اجتماعي است

 بازرس 2در اين كنگره : او در پايان اشاره به كنگره كانون عالي شوراھاي اسالمي كاركشور در مشھد گفت
  . اصلي و يك بازرس علي البدل انتخاب خواھند شد

  پايان پيام

 توزیع ھزاران فراخوان اعتصاب در کردستان 
 

مومی در اعتراض به اعدام ھای نوزده اردیبھشت، در شھرھای ھزاران نسخه از فراخوانی به منظور اعتصاب ع
در پی انتشار فراخوان جمعی از فعالين سياسی و مدنی کرد : ھرانا.مختلف استان کردستان توزیع شده است

 اردی بھشت ماه، مردم مناطق 23داخل و خارج از کشور مبنی بر اعتصاب عمومی در روز پنج شنبه مورخ 
  . را برای اعتصاب عمومی در این روز آماده می کنندمختلف کردنشين خود

در ھمين راستا شب گذشته ھزاران فراخوان در سطح شھرھای سنندج، کامياران، سقز، مریوان، بوکان و مھاباد 
در این فراخوان ھا از مردم خواسته شده در جھت محکوميت و اعتراض به اعدام ھای نوزده .پخش شده است

 مغازه ھا و محل کار و عدم حضور در کالس درس در مدارس مراتب اعتراض خویش را به اردی بھشت با تعطيلی
  .این عمل غير انسانی نشان بدھند

  كندن كرد اجتماعی كودك كار را تشويق به جان سازمان تامين

نتشار ويژه اجتماعي، با ا سازمان تامين: آمده است89 اردیبھشت 22 ایلنا در تاریخ -به گزارش خبرگزاری کار ایران
اي به مناسبت ھفته كارگر ، تمام قوانين و كنوانسيون ھايي را كه ايران براي حمايت از حقوق كودكان،به  نامه

  . بود را زير پا گذاشت رسميت شناخته
: پزخانه در ابعاد بزرگ و با اين توضيح نامه عكسي از دو كودك كارگر كوره به گزارش خبرنگار ايلنا، در اين ويژه

  » است كار  ايد كه سرمايه جاوداني ھا، خوب فھميده ي بچهآھا«
  . خصوص كنوانسيون حقوق كودك را زير پا گذاشته است  سادگي چند جمله، ھمه قوانين و به منتشر شد كه به

ھاي مدافع كودكان را درآورد، در واكنش به  ھا و نھاد اين تصميم سازمان تامين اجتماعي، صداي اعتراض انجمن
ھمه دلسوزان و فعاالن حقوق کودک : دام، يكي از اعضاي انجمن حمايت از حقوق كودكان به ايلنا گفتاين اق
ھای فقير در كشور را  ھا است كه تالش دارند تا لزوم برخورداری از رفاه و تامين اجتماعی حداقلی خانواده مدت

کنند، اما وقتی  اشتغال خطرناک پافشاری میھا به جای انواع  نھادینه کنند و بر لزوم تحصيل کودکان این خانواده
  وزارت کار در مقابل مقاوله نامه ھای منع اشتغال کودکان پاسخگونيست و 

  ھر ساله گزارش و آمارھاي نادرست و متناقص به مجامع داخلی و بين المللی 
  ارائه می دھد در مقابل سازمان تامين اجتماعی ھم آشکارا به کمک کافرمایانی 
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  . توان انتظاري داشت پردازند، نمي ه از این کودکان بھره کشی کرده و حق وحقوقشان را نمیمی رود ک
ھا و خبرنگاران متعھد از وضعيت زندگی  ھای متعدد رسانه سالھاست که گزارش: پور افزود علی اکبر اسماعيل

ای غير دولتی حامی کودکان ھ اسفبار این کودکان و اشتغال آنھا دل ھر انسان دردمندی را آزرده می کند وتشکل
ھای منع اشتغال  ھا و تعھد نامه ممنوعيت اشتغال کودکان و لزوم پایبندی مسئوالن به انواع و اقسام مقاوله نامه

تواند  زنند، حال تشویق به اشتغال کودکان از طرف سازمان تامين اجتماعی چه توجيھی می کودکان را فریاد می
  داشته باشد ؟ 
ال حقوق كودكان ،شاید مسئوالن این سازمان در سال جديد به جای گسترش تامين اجتماعی در به گفته اين فع

ھا بار تورم و گرانی و نيز گرانی دارو و  ھای پایين دست جامعه به این فکر افتادند تا کودکان این خانواده بين الیه
  . درمان والدین خود را بر دوش بکشند
ھزاران کودک در کارگاھھای زیر زمينی به اشتغال جانفرسا :  ادامه دادعضو انجمن حمايت از حقوق كودكان

اند؛ شاید تامين اجماعی خواسته از بار عذاب وجدان احتمالی  ای نبرده مشغولند و از تامين اجتماعی و بيمه بھره
پنھانش کند ، برای ماموران خود بکاھد که وقتی تصادفا کودکی را دریک کارگاه می بينند که کارفرما یادش رفته تا 

  ! چشم پوشی اشتغال آن کودک اذیت نشود
سازمان تامين اجتماعی نمی تواند در قبال اشتغال کودکان تا اين اندازه غير مسئوالنه : پورعنوان كرد اسماعيل

برخورد کنند ؛ تشویق به اشتغال کودکان با تمام اھداف این سازمان که یک سازمان حمایتی است مغاير بوده و 
  . ر خالف تمام معاھدات بين المللی حمایت از کودکان عمل مي كندب

تامين اجتماعی باید تکليف خودش را روشن کند که آیا در راستاي حل مشكالت محرومين جامعه : او ادامه داد
پزخانه بر روی  کندن کودکان در کوره عمل مي كند يا برخالف آن ، اگر با محرومين جامعه است چاپ عکس جان

. د نشریه داخلی این سازمان و تشویق سایر کودکان به اشتغال ، نادیده گرفتن مسلم حقوق محرومين استجل
به اعتقاد عضو انجمن حمايت از حقوق كودكان ،دليل دیگر چاپ عکس فوق می تواند بيانگر آن باشد که 

و پيمان نامه جھانی حقوق مسئولين سازمان تامين اجتماعی اندک اطالعی از قوانين کار و مقاوله نامه ھا 
  . کودک ندارند و اگر اینچنين باشد باید به حال متوليان تامين اجتماعی این کشور متاسف و متاثر بود 

الزم است كه مسئولين ارشد این : او با اشاره به لزوم توجه ھر چه بيشتر مسئوالن تامين اجتماعي افزود
  .  حقوق کودک از کودکان و بعد از والدین آنھا عذرخواھی کنند سازمان بابت این نادیده گرفتن آشکار کودکی و

  پايان پيام

کرمانشاه در باره اعدام فرزاد کمانگر و  بيانيه انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار
   چھار زندانی دیگر

يدریان  نفر به اسامی فرزاد کمانگر، فرھاد وکيلی، مھدی اسالميان، شيرین علم ھولی و علی ح5روز یکشنبه 
 نفر به جرائم عمومی در زندان 6زندانيان عقيدتی در زندان اوین و آنطور که از رسانه ھای رسمی اعالم شده 

 . قزل حسار اعدام شدند
 از نظر بشریت متمدن اعدام به ھر بھانه و جرمی پدیده ای زشت و قبيح به حساب می آید و در 21امروز در قرن 

اما با کمال تأسف در ایران ھنوز بر این عمل ضد انسانی علی رغم . ستبسياری از کشورھا ممنوع شده ا
  . خواست اکثریت جامعه مبنی بر جلوگيری از خشونت و منع اعدام، پافشاری می شود

  . انجمن کارگران برق و فلزکار کرمانشاه خود را در غم از دست رفتن این انسانھا شریک می داند
   

   کار کرمانشاهانجمن صنفی کارگران برق و فلز
  :  كارگر با سابقه نوشابه سازي ساسان اخراج شدند680

  براي ما، اينجا آخر دنياست 

 سال 15  ، ... روز 17 ماه و 2و سال 15 : آمده است89 اردیبھشت 22 ایلنا در تاریخ -به گزارش خبرگزاری کار ایران
 15وم نرسيد كه بيرونم كردن؛ اصال چه فرقي داره؟ اما نه ھيچ وقت به ماه س...  سال و15يا ...  روز 25 ماه و 2و 

 سازي ساسان كار كردم؛ جان كندم و جوونيم رو گذاشتم و آخرش از  سال و سه ماه كم يا زياد ھر روز تو نوشابه
  . كردن  سال سن و چند سرعائله بيرون37كارخانه اخراج شدم؛ درست عين ضايعات توليد، من رو ھم با 

 كارگر، راننده و فروشنده و چيزي كه به حساب نيومد سن و سابقه و مھارت 680 بوديم؛ فقط من نبودم خيلي
  . كه مھلت يك ماھه قرارداد تمام بشه اخراج شديم ھمه با اجبار كارفرما قبل از اين. بود

  سال خوبي نبود از88بينيم كه سال  كنم مي ھمه چيز از زمستان پارسال شروع شد؛ اصال وقتي فكرش را مي
ھا جوانه زدند كارگران را مثل برگ خزان، اخراج  ھمان اول سال اخراج شروع شد؛ درست تو فصل بھار كه درخت

شدن؛ فقط كافي بود قرارداد  كه خودشون خواسته باشن اخراج مي كردن؛ تقريبا ھر ماه يك گروه كارگر بدون اين
  . تمام بشه؛ تا اينكه نوبت به ما رسيد

 درصد كارخانه را خريده و در 52گفتن تيم جديد  مي. ديريت كارخانه براي چندين بار تغييركرداواخر پاييز بود كه م
گفتن آنھا ھم پول دارن و ھم برنامه و ھمين براي  كنه؛ مي مشھد، قزوين و شيراز نوشابه توليد و پخش مي

  . نجات كارخانه كافيه
نيست براي خريد شكر و اسانس و مواد ديگه چند كرديم كه ديگر دوران سختي تمام شده و ديگه الزم  فكر مي

گردن يا حدقل  كنيم كه ھمه دوستان اخراج شده برمي كرديم حاال آنقدر توليد مي ماه بي پولي بكشيم؛ فكر مي
  . كرديم فرق داشت شه اما ھمه چيز با آنچه كه فكرش را مي ديگه با در آخر ھر ماه ھيچ كارگري اخراج نمي
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تازه از سربازي برگشته بودم و ھنوز .  سال داشتم24فقط .  بود75زي ساسان آمدم؛ سال وقتي به نوشابه سا
 ماھه تمديد شد و 3 ماھه و بعد 6كارم را با يه قرار داد يكساله شروع كردم كه بعدا به صورت قرارداد . مجرد بودم

ه بود كه ازدواج كردم و االن سه تازه يك سال از آمدنم به ساسان گذشت. ھا به يك ماه رسيده بود حتي اين آخري
 سال و چند ماھي كه به عنوان كارگر در نوشابه سازي ساسان كار كردم درست مثل 15در اين . تا بچه دارم

طوري شد كه من ھم  بقيه كارگرا درصدي ازسھام كارخانه راصاحب شدم؛ حدود ھزار سھم به من رسيد و اين
ردم و توي سود و زيانش شريك شدم و ھمين بيشتر ما كارگراي ك مثل بقيه شدم سھامدار جايي كه كار مي

  . سھامدار را وابسته كرد طوري كه فراموش كرديم قراردادي ھستيم و ممكنه يه روز اخراج شويم
ساسان يك كشتي در حال غرق شدن  كرد؛ از نظر او نوشابه سازي اما مالك جديد كارخانه جور ديگري فكر مي

  . را بار آن كرده بوداش  بود كه او سرمايه
با ھمين نگاه وقتي اداره كارخانه را به دست گرفت به گوش كارگران رساند كه براي نجات كشتي در حال غرق 

 درصد ديگه از كارگراي ساسان تعديل بشن؛ ميشه 30اگر : اي جز اخراج بيشتر كارگر نيست؛ گفت ساسان چاره
  . كرديم خيلي تفاوت داره يم اوضاع با آنچه كه ما فكرش را ميكارخانه را حفظ كرد و اين طوري بود كه فھميد

اندازند اما  شنيده بوديم فقط موقع غرق شدن كشتي سرنشينان براي نجات از مرگ خود را به دريا مي
  . دانستيم كه ممكنه براي نجات كشتي از غرق شدن؛ سرنشينان را به دريا بريزند نمي

كرديم با تغيير كارفرما متوقف  ھايي كه فكر مي ا بر سرمان آوردند؛ اخراجترسيديم ر ھمان چيزي كه از آن مي
ھا نوشته و بر در و  اين بار با پايان ھر ماه اسامي كارگران بيشتري در فھرست اخراجي. شوند؛ سرعت گرفتند

 بودند،   كردهشد؛ اين بار حتي كارگراني را كه به تازگي قرارداد يك ماه خودرا تمديد ديوار شركت چسبانده مي
  . شدن براي تسويه حساب احضار مي

ھا بايد بازسازي و تعمير بشن به ھمين دليل از مدتي قبل توليد روزانه كاھش يافته بود و در  گفتند دستگاه مي
  . آوردند  عوض از شيراز، قزوين و مشھد نوشابه را براي توزيع به تھران مي

 ماه سنوات 2ه حساب به ھر كسي كه اسمش درليست آمده تا حاضر ھستم براي تسوي:  بود  كارفرما گفته
كنم تا مقرري دريافت كند اما اگر كسي مقاومت كند در زمان  بدھم و بعد از اخراج او را به بيمه بيكاري معرفي

  . دھم و تازه از مقرري بيمه بيكاري ھم خبري نيست خاتمه قرار داد به او طبق قانون تنھا يك ماه سنوات مي
ير اين آخري از ھمه بيشتر بود؛ ھمه كارگراني كه قرار بود اخراج شوند براي دريافت پول بيشتر و استفاده از تاث

 و پس از 88كه نوبت من شد و من ھم در يكي از آخرين روزھاي سال  بيمه بيكاري به تدريج ترك كار كردن تا اين
 2رك كار كردم تا بتوانم حداقل با دريافت سالي  سال و اندي كار كردن در نوشابه سازي ساسان به اجبار ت15

  . ام را تامين كنم ماه سنوات و مقرري بيمه بيكاري زندگي خود و خانواده
دانستيم كه كارفرما قصد دارد تا با پيش كشيدن سنوات بيشتر و مقرري بيمه بيكاري كارگران را به ھمكاري  مي

اشتيم كه اين پيشنھاد از طرف يك كارگر بازنشسته كه زماني با خود متقاعد كند و شنيده بوديم اما باور ند
كه باالخره او را ديديم و باور كرديم كه يك كارگر ھم   باشه تا اين كرده مطرح شده حقوق صنفي كارگر دفاع مي

  . تواند براي اخراج كارگران ديگر به كارفرما مشاوره بدھد مي
شدن بيمه بيكاري به كارخانه بازگشتيم تا از كارفرما بخواھيم كه به بعد از اخراج، زماني كه عصباني از پرداخت ن

  وعده خودش عمل كند؛ او را ديديم؛ خودش بود؛ آمده بود تا ما را آرام كند؛ قبال عكسش را در روزنامه چاپ ديده
اين بيشتر . ه استبوديم و در آن خوانده بوديم كه او از پايين بودن حقوق كارگران و نبود امنيت شغلي انتقاد كرد

  . كرد ما را عصباني
بوديم   ميليون تومان سنوات گرفته8 تا 3 كارگر اخراج شده از 680بعد از عيد بود؛ طبق وعده كارفرما، ھركدام از ما،

بوديم  ھا ھزينه كرده  خانه و ديگر بدھي و بيشتر آن را در ھمين مدت كوتاه بابت خوراك، پوشاك، مخارج عيد، اجاره
  . وز ھيچ كس مقرري بيمه بيكاري رادريافت نكرده بوداما ھن

پس از اخراج كارفرما براي جذب كارگر جديد به روزنامه آگھي استخدام داده بود و سازمان تامين اجتماعي ھمين 
وقتي كارفرما به جاي شما نيروي ... نبوديد پس چرا اخراج شديد؟» زيادي«اگر : گفت را بھانه كرده بود؛ سازمان 

با اين شرايط حداقل با شما قرار داد ببندند و .... گيرد كند؛ بيمه بيكاري به شما تعلق نمي د استخدام ميجدي
  . شود بخشي از دستمزد شما را بدھد تا باقيمانده حقوق شما به صورت بيمه بيكاري به شما پرداخت

اسان براي ما جا نداشت اما وقتي آگھي استخدام را ديديم تازه فھميديم موضوع از چه قرار است؛ كشتي س
 كارگر اخراجي تا پايان 680 كارفرما براي استخدام كارگر راننده و فروشنده در روزنامه آگھي داده بود؛ حاضر نبود با

قرارداد كار كند حتي وقتي ھم كه براي يادآوري قولش به كارخانه رفتيم باز حاضر نشد از ميانمان كسي را 
كه در ھزينه دستمزد صرفه جويي كرده باشد كارگران ساده و بي تجربه را به ما  ينحتما براي ا. استخدام كند

 ھزار 300 الي 200 بوديم دريافتي ماھانه ھر كارگر با سابقه، حداقل  ترجيح داد چون تا زماني كه اخراج نشده
  . تومان از يك كارگر ساده بيشتر بود

 كارگر اخراجي 680ھمه و ھمه ... .  شفيعي، مراديايم؛ من، ستاري، قرباني، سلطاني، ديگر خسته شده
نوشابه ساسان ھستيم كه نه از مراجعه پي درپي به شعبه سازمان تامين اجتماعي و سرگردان شدن در 

ھاي آن براي دريافت كردن مقرري بيمه بيكاري نتيجه گرفتيم و نه از ھر روز رفتن به كارخانه و منتظر شدن  اتاق
   براي استخدام دوباره به جايي رسيديم در پشت ديوارھاي آن

خوريم؛ دنبال كار ھستيم اما با اين شرايط براي افرادي به سن و سال ما  ھمه بيكار ھستيم و فعال از جيب مي
ھا شاگردي  پيدا كردن كاري كه بتوان آبرومندانه زندگي كرد شدني نيست بعضي از ما يا در رستوران و مغازه

اي با ماشين راننده آژانس  عنوان نگھبان و نظافتچي مشغول به كار ھستن عده ھا به نكنن و يا در ساختما مي
  . شدن و يا به دست فروشي مشغول ھستن

انداز كرده بوديم به ھمراه پولي كه بايت تسويه حساب از كارخانه گرفتيم بابت  اي كه پس در اين مدت اندوخته
دانيم كه پس از اين چه بايد بكنيم؟ در عرض چند روز  است و نميخرج و مخارج زندگي ھزينه شده و رو به اتمام 
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اي باشيم براي ساير كارگران كه ھرگز از ياد نبرند شايد اينجا براي ما آخر  شايد ما تجربه. زندگي ما زير و رو شد
  . دنيا باشد

  نويسنده پانيد فاضليان

  پايان پيام

 اخراج از کار فعالين آذربایجانی 
  

درجه دار نيروی زمينی ارتش و از فعالين حرکت ملی آذربایجان از اشتغال در ارتش ایران اخراج فيروز یوسفی 
دليل اخراج  )٢٠١٠ مارس ٣( ٨٨ اسفند ١٢کمسيون رسيدگی به تخلفات کارکنان ارتش طی حکمی در  .شد

 گرایی و پان ترکيسم یوسفی را ھمکاری با افراد و گروھھای تجزیه طلب، اقدام عليه امنيت ملي و ترویج قوميت
پرونده این درجه دار نيروی زمينی با پيشنھاد حفاظت اطالعات . در شھرھای تھران و مراغه عنوان شده است

ارتش در کمسيون رسيدگی به تخلفات کارکنان رسيدگی شده و کمسيون رای به عدم صالحيت امنيتی 
   .یوسفی و بازخرید اجباری وی داده است

در رابطه با شرکت در مراسم ) ٢٠٠٨ (٨٧لين مدنی آذربایجان است که در نيمه دوم سال فيروز یوسفی از فعا
این فعال . گراميداشت ستارخان در تھران و پخش پيام تبریک سال نو به زبان ترکی در مراغه بازداشت شده بود

وی در دادگاھھای انقالب مدنی آذربایجانی ھم اکنون به قيد وثيقه و ضمانت به صورت موقت آزاد است اما پرونده 
صدور حکم اخراج این نظامی . تھران و مراغه در جریان است و تا کنون حکمی برای وی صادر نشده است

آذربایجانی در حالی صادر می گردد که طبق قوانين ایران صدور احکام در کمسيونھای رسيدگی به تخلفات 
 مجاز نمی باشد و صرفا طرح اتھاماتی به افراد نمی تواند کارکنان ارگانھای حکومتی، پيش از صدور حکم دادگاه را

  .مستمسکی برای اخراج آنھا از مشاغلشان باشد
شایان ذکر است که در سالھای اخير فشار بر افسران و درجه داران آذربایجانی که مدافع خواسته ھای زبانی و 

رجه داران ارتش ایران صرف تاکيد بر ھویت ملی آذربایجانيھا ھستند افزایش یافته و عده زیادی از افسران و د
  .آذربایجانی خود از سوی حفاظت اطالعات ارتش تحت فشار قرار گرفته و تبعيد یا اخراج شده اند

 درپی درباره تعطيلی ھفته آينده  خبرھای پي

طيلی براساس آخرين خبرھای منتشرشده درباره تع: اردیبھشت آمده است 22در تاریخ مردمک به نوشته سایت 
ھای شھر تھران در اين دو روز تعطيل خواھند بود و اين  روزھای شنبه و يکشنبه ھفته آينده، مدارس و دانشگاه

  . شود  شامل نميھا را ھای توابع تھران، ادارات دولتی و برخی دانشگاه تعطيلی مدارس شھرستان
طور کلی تعطيل اعالم کرده بود اما پس  ه ارديبھشت خود، شنبه و يکشنبه ھفته آينده را ب19دولت در مصوبه روز 

ھايی را نيز درپی  ھای مسئول در اين باره مطرح شد که سردرگمي از آن اظھارات ضد و نقيضی از سوی مقام
   .داشت

 ارديبھشت 27 ارديبھشت خود با توجه به تعطيلی روز 19موضوع از آنجا آغاز شد که ھيئت دولت در جلسه روز 
 و 25 در تھران، روزھای شنبه ويکشنبه 15.ت فاطمه و نيز به دليل برگزاری اجالس جیبه مناسبت شھادت حضر

  .  تعطيل اعالم کرد ارديبھشت را در تھران26
   .اما پس از آن اخبار متناقضی از سوی استانداری تھران در مورد تعطيلی روزھای شنبه و يکشنبه منتشر شد

ھا و موسسات دولتی   تعطيلی ھفته آينده شامل مدارس، دانشگاه ارديبھشت اعالم کرد که21استانداری تھران 
   .خواھد بود

روزھای شنبه و  تعطيلی «که  استانداری تھران در پی اعالم اين خبر، اطالعيه ديگری را منتشر کرد مبنی بر اين
بع تھران و ھای توا ھای شھر تھران و شميرانات بوده و مدارس شھرستان يکشنبه فقط شامل مدارس و دانشگاه
   .»شود ھمچنين ادارات دولتی را شامل نمي

 20ھای استان تھران نيز روز  عمومی سازمان آموزش و پرورش شھرستان علی سليماني، مدير كل روابط 
ھای استان تھران شنبه و يكشنبه ھفته  تمامی مدارس شھرستان«ارديبھشت به خبرگزاری فارس گفت که 

  . » استآينده داير
ستانداری و روابط عمومی آموزش و پرورش، اين مفھوم را داشت که مدارس تھران در اين دو روز تعطيل اطالعيه ا

  . اين مدارس تعطيل نخواھند بودھای تابع تھران برگزار خواھد شد و  ھای مدارس شھرستان است اما کالس
   ھا وضعيت تعطيلی دانشگاه

 ھفته آينده درتھران، وزارت علوم، تحقيقات و فناوری ھم درپی بروز ابھاماتی درمورد تعطيلی شنبه و يکشنبه
 ارديبھشت تعطيل 26 و 25اعالم کرد که دانشگاه ھا و مراکز آموزش عالی در تھران، روزھای شنبه و يکشنبه 

  .  بودخواھند
گروه با توجه به برگزاری اجالس سران « به گزارش امروز خبرگزاری مھر، کامران دانشجو، وزيرعلوم گفته که 

   .»ھا فقط در تھران تعطيل است  در تھران، روزھای شنبه و يکشنبه مراکز آموزش عالی و دانشگاه15.جی
اند که در روزھای شنبه ويکشنبه تعطيل نخواھند بود و به فعاليت  ھای تھران اعالم کرده اما برخی از دانشگاه

صنعتی شريف، اميركبير، تربيت معلم و ھای شھيد بھشتي، تھران،  دانشگاه. دھند آموزشی خود ادامه مي
   .اند که براساس تصميم ھيئت رئيسه در روزھای شنبه و يکشنبه تعطيل نخواھند بود دانشگاه ھنر، اعالم کرده
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ای اعالم کرده که آزمون کارشناسی ارشد اين دانشگاه بر اساس جدول  دانشگاه آزاد اسالمی نيز در اطالعيه
ر شود اما فعاليت آموزشی اين دانشگاه د  ارديبھشت برگزار مي26 و 25 و يکشنبه اعالم شده، در روزھای شنبه
  . شھر تھران تعطيل خواھد بود
   واکنش شورای شھر تھران

شورای شھر تھران در جلسه اخيرخود نسبت به تصميم دولت مبنی بر تعطيلی روزھای شنبه و يکشنبه مدارس 
  .  سال، اعتراض کردپايانھای تھران در ميانه امتحانات  و دانشگاه

شماری از نمايندگان شورای شھر تھران اعالم کردند که به دليل تصميمات چندگانه دولت، در جريان جزييات 
  . ھا است ا به نقل از خبرگزاريتعطيالت نبوده و اطالعات آنھ

ھيچ خبری از مھدی چمران رئيس شورای شھر در پاسخ به اعتراض محمدعلی نجفي، عضو اين شورا، گفت که 
اند که  نظر وجود داشته اما بعد به اين نتيجه رسيده تعطيالت ندارد اما ظاھرا در ھيئت دولت در اين زمينه اختالف

   .»تعطيالت تنھا برای مراکز آموزشی باشد
 ھا در روزھای شنبه ويکشنبه آينده در پايتخت، تھران از روز پنجشنبه تا دوشنبه با تعطيلی مدارس و دانشگاه

 . ھفته آينده به حال نيمه تعطيل درخواھد آمد

 در محکوميت اعدام پنج تن از زندانيان سياسی 

معلم مبارز و دلسوز کودکان کردستان،  حکم اعدام اردیبھشت 19 روز یکشنبه بنا بر خبرھای منتشره، بامداد
و مھدی  ریان، فرھاد وکيلیشيرین علم ھولی، علی حيد فرزاد کمانگر و چھار زندانی سياسی دیگر به نام ھای

این در حالی است که این محکومين، حتی بر اساس قوانين جزایی . در آمد اسالميان در زندان اوین به اجرا
موجود محاکمه نشده و از ابتدایی ترین حقوق ھر متھمی محروم بودند و به گفته وکيل آنھا، رای محکوميت شان 

  .  استدر دادگاه ھایی چند دقيقه ای صادر شده

در شرایطی حکم اعدام پنج زندانی سياسی به اجرا در می آید که کارگران و دیگر اقشار جامعه، مطالبات چندین 
بی تردید، سرکوب، زندان و اعدام . ساله خود را طرح کرده و خواھان دستيابی به خواسته ھای خود ھستند

  . ی برحق آنھا را به عقب براندزندانيان سياسی، پاسخگوی مردم نيست و نمی تواند خواسته ھا

ضمن محکوم کردن اعدام پنج زندانی سياسی در زندان اوین، اعالم می کنيم که  ما خواھان لغو اعدام بوده و
آزادی بيان و اندیشه سياسی، حق طبيعی و برسميت شناخته شده ی جھانی است و ھيچ یک از آحاد جامعه 

  .ردرا نباید به این دليل محاکمه و مجازات ک

    آنان و  صميمانه به خانواده کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری جان باختن این عزیزان را
   .  تسليت می گوید ھمه انسا نھای شریف و آزاده

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

  89 اردیبھشت 22

دی پتروشيمی ماھشھر در اطالعيه شورای موقت کارگران منطقه ویژه اقتصا
  فعال سياسى۵محکوميت اعدام 

    !  و آزاده ، کارگران مردم شریف

، پنج زندانی سياسی به نام ھای شيرین علم ھولی، فرزاد 1389 اردیبھشت 19درسحرگاه روز یک شنبه 
  . حيدریان، فرھاد وکيلی و مھدی اسالميان را اعدام کردند کمانگر، علی

 كارگران سنديكاي شرکت واحد، كميته ھماھنگي براي ايجاد تشكل ھای كارگري و  رانمان ،ما نيز مانند ھمكا 
اين ھا بخاطر مبارزاتشان براي آزادي و برابري و .  اعدام اين عزيزان را محكوم ميكنيم ھمه انسانھاي آزاديخواه ،

نھاي آزاديخواه و ھمه مردم ايران ما صميمانه به خانواده آنھا و به ھمه انسا.  و اعدام شدند انسانيت زندانی
 و آزاديخواھي بود، ما با اعتراضمان به اين  نامه ھاي فرزاد كمانگر از زندان، صداي انسانيت. تسليت ميگوييم

  . اعدام ھا اين صدا را ارج ميگذاريم

م ھا معترضند ،  و مردم كردستان و ھمه كسانيكه به اين اعدا ما خود را در اعتراضات خانواده ھاي اعدام شدگان
. منصور اسانلو. ما بار ديگر تاكيد ميكنيم كه ھمه زندانيان سياسي بايد آزاد شوند. شريك ميدانيم و ھمراھيم 

 ھمه و ھمه ، بايد آزاد  ابراھيم مددي ، عليرضا قنبري و ھمه معلماني كه در بندند و ھمه دانشجويان زندانی ،
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دستگير شدگان اول .  و فعالين سياسي به دادگاھھا اکيدا متوقف شودما ميخواھيم احضار فعالين كارگري. شوند
  . زندگي انساني حق مسلم ماست.  ما خواھان لغو مجازات اعدام ھستيم .مه بايد آزاد شوند

     ، خانواده ھای اعدام شدگان

   .  متان شریک ، در غم از دست دادن این عزیزان داغداریم ، ما را در کنار خودتان بدانيد و در غ ما ھم

  زنده باد آزادی

  زنده باد انسانيت

   ویژه اقتصادی پتروشيمی ماھشھر شورای موقت کارگران منطقه

22/2/89  
  

   کشور است١٨٠ از ميان ١۴٣کسب وکار ايران  رتبه

کارآفرينان موتور توسعه کشورھای توسعه يافته :  اردیبھشت آمده است 22 در تاریخ کلمهبه نوشته سایت 
  . ھا نيز ھستند  ويژه دولتکه مورد حمايتھستند 

در کشور ما حمايت دولت از کارآفرينان کم : وگو با ايلنا افزود ، کارآفرين بخش کشاورزی درگفت مسعودکارانديش
  . تجديد نظر مسووالن قرار گيرداست که بايد مورد 

عه يافته که ميزان بيکاری در آنھا در کشورھای توس: وی اقتصادکشور را تقريبا دولتی عنوان کرد و اظھار داشت
   .بسيار پايين است اقتصاددردستان بخش خصوصی است

 ٢٠٠٩در سال : ھای کارآفرينان، تصريح کرد او با انتقاد از قوانين دست و پاگير درکشور برای توسعه فعاليت
 کشور بوده ١٨٠يان بود که اين عدد در م١۴٣ميالدی طبق اعالم مراجع معتبر جھانی رتبه کسب وکار ايران 

   .است
کارآفرينان بخش کشاورزی با مشکالت بيشتری نسبت به کارآفرينان بخش صنعت : کرد کارانديش خاطرنشان

   .مواجه ھستند
تواند با ترويج  دولت مي:  ھزار فارغ التحصيل بخش کشاورزی درکشور گفت٨٠اين کار آفرين با اشاره به بيکاری 
   .انی دولت موجبات اشتغالزايی کارآفرينان را فراھم آوردفرھنگ کاردر ميان مسووالن مي

اند در زمينه  اند توانسته خيلی از کشورھايی که امکانات کمتر ازکشور ما داشته: کارانديش تصريح کرد
 . اشتغالزايی بھتر از ما عمل کنندکه الزمه تحقق اين امر درکشور توجه به بخش خصوصی است

  
  لين دانشجويی مريواندستگيری پانزده تن از فعا

 پس از تجمعات اعتراضی دانشجويان دانشگاه : اردیبھشت آمده است 23در تاریخ  خبرھای دریافتی از کردستان 
پيام نور مريوان در اعتراض به اعدام ھای نوزده اردی بھشت، طی روزھای دوشنبه و سه شنبه و دعوت مردم 

ن از فعالين دانشجويی اين شھر بازداشت و به مکان ھای  ت15مريوان به شرکت در اعتصاب عمومي، حداقل 
   .نامعلومی منتقل شده اند

 تن از 5 آرام ويسي، فواد مرادي، توفيق پرتوي، دانا لنجاوايی و سامان زندی : برپایه ھمين خبرآمده است 
   .دانشجويان بازداشت شده ی مريوانی ھستند

اخير با اکثر فعالين شھر به صورت تلفنی تماس برقرار نموده و ھم چنين اداره ی اطالعات مريوان طی چند روز 
آنھا را تھديد کرده است که در صورت تالش برای برپايی اعتصاب و ھمراھی با آن عواقب بسياری بدی در 

   .انتظارشان خواھد بود
ضد شورش شايان ذکر است در حال حاضر جو امنيتی بر فضای شھر مريوان حاکم است و شھر توسط يگانھای 

  .به کنترل کامل در آمده است

اتحادیه معلمان سوئد اعدام فرزاد کمانگر و چھار زندانی سياسی دیگر را محکوم 
 کرد

 
  !فعال اتحادیه ای در ایران اعدام شد

 
اعدام  اتحادیه جھانی معلمان پيش تر به حکم. اتحادیه ای روز یکشنبه در ایران اعدام شد فعال, فرزاد کمانگر

فرزاد کمانگر . اعدام است کمانگر اعتراض کرده و اکنون مشغول بحث بر سر چگونگی واکنش نسبت به اینفرزاد 
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بر سر این فعاليت ھا فرزاد کمانگر در یک . بود  ساله یکی از فعالين ایجاد تشکل ھای اتحادیه ای در ایران35
یه معلمان چندین بار به رژیم ایران در این اتحاد. به اعدام محکوم شد 2008  دقيقه ای در فوریه5دادگاه نمایشی 

شرکت کرده  نوشته و در کمپين آموزش بين المللی و عفو بين الملل برای نجات جان فرزاد کمانگر رابطه نامه
 .است

 بدون اطالع به خانواده اعدامی و  روز یکشنبه این اعدام بطور مخفی. ما خبر این اعدام را دیروز دریافت کردیم
 .دیگر ھمزمان اعدام شدند  زندانی4. ن به اجرا در آمدوکيل ایشا

ما ھم . که این حادثه وحشتناک و تراژیکی است یورگن ليندروم سکرتر بين المللی اتحادیه معلمان می گوید
  .این اعدام ھستيم اکنون مشغول بحث بر سر چگونگی واکنش به

 
   سوئد- ندر ایرا ترجمه از اتحاد بين المللی در حمایت از کارگران

 بيانيه مادران عزادار در محکوميت اعدام ھای اخير 
        

ھولی، فرزاد کمانگر،  شيرین علم(متاسفانه با خبر شدیم که حکومت اسالمی پنج نفر از زندانيان سياسی 
را که به اتھامات واھی و خارج از موازین قانونی و انسانی به ) فرھاد وکيلی، علی حيدریان و مھدی اسالميان

  . دام محکوم کرده بود ، مظلومانه و حتا بدون اطالع وکال و خانواده ھایشان اعدام کرده است اع
گرچه ما و بسياری از آزاد اندیشان و آزادی خواھان جھان بر این نکته اذعان داریم که ھرشخصی ھر گونه جرمی 

 ، به محاکمه ی وی نشست و را مرتکب شده باشد نمی توان خارج از موازین انسانی ، قانون ، تمدن و عرف
اما .اعدام را که پایان دادن به زندگی انسانی به دست دیگر انسان ھاست نوعی از کشتار و خونریزی می دانيم 

سال ھاست که حکومت اسالمی از راه ھای مختلفی دست به خشونت و اعدام و نسل کشی سياسی زده و 
خانواده ھا و مادران عزادرای که فرزندان شان ھيچ . می افزایدبر شمار مادران عزادار و خانواده ھای داغ دیده 

جرمی مرتکب نشده اند جز این که آزادی و عدالت را فریاد زده اند و در برابر سانسور و اختناق قھرمانانه ایستاده 
  . اند و تن به ظلمی که بر آن ھا و جامعه و ميھن شان رفته نداده اند 

  
ونه اعدام و به خصوص اعدام ھای اخير را محکوم کرده و خواھان توقف اعدام و آزادی ما مادران عزادار نفس ھر گ

ھمين طور از تمام نھادھای بين المللی خواھانيم که حکومت ایران را به . زندانيان سياسی دیگر می باشيم 
 شاھد کشتار و حذف حکم اعدام و برچيدن چوبه ھای دار و جوخه ھای تيرباران اش ملزم نموده تا از این پس

  . خونریزی و اعدام در کشور ایران نباشيم 
  

در پایان ضمن ابراز تاسف شدید از این واقعه ی دردناک که صرفا یک اقدام سياسی برای ایجاد رعب و وحشت 
می باشد، به خانواده ھا ومادران عزادار این پنج نفر تسليت گفته و آرزوی محاکمه ی عامالن این جنایات را داریم 

، ھمين طورخشونت طلبان رژیم را به نگرشی دوباره در مشی خونریزانه شان دعوت می کنيم که اگر نکنند 
به اميد روزی که اميد و نشاط و شادی . مردم حتمن برای سرنوشت خودشان متمدنانه تصميم خواھند گرفت 

  . تمام ميھن مان را فرگيرد
  

  مادران عزادار 
  

   ١٣٨٩اردیبھشت 
 سراسری در شھرھای کردستانآغاز اعتصاب 

  
  :بوکان

  
 فعال سياسی کورد از طرف 5 فراخوان اعتصاب عمومی مردم کردستان در محکوم نمودن اعدام  در پاسخ به

ھا، بازار، پاساژھا،  ی مغازه کليه. حکومت اسالمی ایران مردم بوکان در یک اقدام ھماھنگ دست به اعتصاب زدند
صبح مردم در یک اقدام ھماھنگ ) 10:30ساعت  ( تا این لحظه. رآمده اند حالت تعطيل د اماکن عمومی به

 اشغال نيروھای امنيتی و گارد شۆرش  نقاط حساس شھر به. حکومت اسالمی را دچار شوک و وحشت کرداند
  .. است درآمده

ستان از ماكو تا امروز شھر بوكان تماما در اعتصاب به سر مي بره، در اكثريت مناطق بوكان ھمراه با سراسر كرد
ايالم تمامي مغازه ھا خيابان ھاي اصلي شھر و بازارھاي سطح شھر بوكان تعطيل بوده و مردم شھر خونه 

ھاشون رو امروز ترك نكردند، به اميد اينكه با خانواده شھيدان راه آزادي ھمدردي كرده باشيم و نشون بديم ملت 
شون رو ادامه ميديم، به ياد فرزاد ميگيم زنده باد آزادي و به قول كورد به شھيدان راه آزاديش افتخار ميكنه و راھ

  ) به اميد بيروزي(شيرين به ھيواي سه ركه وتن 
   

  سنندج
به رغم تمام اوضاع امنيتی و مليتاریزه شدن کردستان،خبرھا از سنندج حاکی از تعطيلی کامل بازار است و 

خيابانھای سنندج مملو از مردم و نيروھای گارد . ده انددانشجویان و محصلين نيز سر کالسھای خود حاضر نش
  .است و شھر عمال تعطيل است
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  سكوت و تعطيلي مطلق در ديواندره
  

تنھا نيروھاي پياده امنيتي ھر متروكه ارديبھشت بازار شھر ديواندره كامال تعطيله مثل يك ش23صبح 10:30ساعت
  .در بازار گشت ميزنند تا مانع فيلمبرداري شوند

  
  مھاباد

 و مردم در حال اعتصاب بسر ميبرند ،  در شھرستان مھاباد حکوت نضامی برقرار است تمام بازار شھر بسته
  . لطفا زود پخش شود.  است   شده  جا نوشته شعارھای مرگ بر رژیم ، مرگ بر دیکتاتور ھمه

  
   89-2-23دانش آموزان شھرھاي مھاباد و بوکان ازرفتن به کالس درس خوددار مي کنند

 ادامه اعتصاب سراسری در کردستان و دستگيری جوانان در شھرھا 

 تاکنون : اردیبھشت آمده است23در تاریخ بر اساس اخبار رسيده به كمپين دفاع از زندانيان سياسى و مدنى 
، گيالن شھرھای کرمانشاه، سنندج،مريوان، سقز، بوکان، دھگالن، مھاباد، قروە، بيجار، کرند، سرپل ذھاب، ايالم

  غرب در اعتصاب به سر ميبرند 
و از طرف ديگر تير اندازى در شھر دھگالن تا يك ساعات به طول انجاميده و جمعى از جوانان و مردم اين شھر 

جوانان انقالبى سنندج در بسيارى از نقاط شھر از . ى اين شھر كامال نظامى شده استدستگير شده اند و فضا
  ستان دست به شعار نويسى زده اند ت از اعتصاب پيروزمند سراسرى مردم كردجمله شھرك كشاورز در حماي

نيروھاى سركوبگر رژيم با ھجوم به مغازه ھا بخصوص پاساژ آشنا واقع در خيابان فردوسى شھر سنندج خواستار 
وقھاى مكرر از ھمچنين رانندگان شھر با ايجاد ترافيك در سه راه شريف آباد ھمزمان با ب.باز شدن مغازه ميباشند 

  كه موجب وحشت نيروھاى رژيم شد  .اعتصاب سراسرى پشتيبانى ميكردند
 عصر در پارك استقالل اماده ميكنند كه باعث 5گفتنى است كه مردم شھر سنندج خود را براى تحصن در ساعت 

الزم .وب مردم را داردايجاد جوى كامال غير عادى كه رژيم نيروھاى زيادى را به اين نقاط از شھر آورده و قصد سرك
 شنبه براى 5به ذكر است جمعى از فعاالن مدنى وسياسى از مردم شھر سنندج خواسته اند كه امروز 

   بھمن حضور يابند 6قع در خيابان  عصر در پارك استقالل وا5پشتيبانى از خانواده ھاى داغدار راس ساعت 
  کمپين دفاع از زندانيان سياسی و مدنی

 ی کردستان در اولين ساعات اعتصاب عمومي سراسري گزارشی از شھرھا

به گزارشھاي رسيده از بيشتر شھر كردستان كه به كمپين دفاع از زندانيان سياسي و مدني رسيده ،  
شھرھاي مريوان، سنندج ، سقز، بوكان، مھاباد ، شنو و ديواندره و طبق خبرھاي موثق به طور كامل در اعتصاب 

رزه و آزاديخواه اين شھرھا در پاسخ به فراخوان احزاب و سازمانھاي سياسي و مدني و و مردم مبا.بسر ميبرند
 ارديبھشت  مبني بر اعتصاب عمومي روز جاري از رفتن به محل ھاي 19ھم دردي با خانوادھاي جان باختگان 

  كسب خودداري نموده و بسياري از مغازه ھاي اين شھرھا مي باشند

ژيم اسالمي با ھدف دامن زدن به فضاي رعب و وحشت از مردمي كه در برابر منزل در شھر كاميارن ماموران ر
اين خبر مي افزايد حكومت نظامي غير رسمي در شھر حاكم . فرزاد كمانگر تجمع كرده اند فيلمبرداري مي كنند

  است 

    . اخبار تكميلي منتشر خواھد شد

 یک گزارش از اعتصاب عمومی سراسری در کردستان
 

کسبه در شھرھای سنندج، مریوان ، بوکان، . ب عمومی مردم در شھرھای کردستان آغاز شده است اعتصا
نيروھای حکومتی با ایجاد ترس و رعب و . سقز، مھاباد کامياران و اشنویه از باز کردن مغازه ھا خودداری کرده اند

حضور . ی شان را باز کنندحشت در این شھرھا و با فشار به کسبه می خواھند مجبورشان کنند مغازه ھا
  . نيروھای سرکوبگران در تمامی شھرھای کردستان و کردنشين برجسته است

  
٪ از كسبه تا االن كه نزديك ظھره مغازه ھاشون 90بنا به  این گزارش، شھر بيجار ھم امروز در اعتصاب ھست و 

نيروھای رژیم مردم را تھدید کرده اند در شھر بازرگان . شھر تعطيل است % 50در ماكو بيش از . رو باز نكردند 
% 90در شھر اروميه تعطيلی حاکم فرماست و در مناطق ترگور و مرگو تعطيلی . مغزه ھای شان را باز کنند

  .است
  

  سنندج و زخمى شدن دو نفر 25در گيرى در خيابان كمربندى 



 194

بنا به گزارش رسيده به ستاد : ست  اردیبھشت آمده ا23در کمپين دفاع از زندانيان سياسی و مدنی به نوشته 
خبرى كمپين ، در پى اعتراضات مردمى در سنندج و اعتصاب عمومى در كل شھرھاى كردستان در شھر سنندج 
و در خيابان كمر بندى سنندج در پى درگيرى مردم با نيروھاى سركوبگر تير اندازى اين نيروھا دو نفر از تضاھرات 

 در پى اين اقدام مردمى با توسل به زور و افزايش نيرو مردم را وادر به عقب كنندگان زخمى شده اند كه رژيم
 .نشينى ساخته است 

  ورود ھيئت كنترل بحران وزارت کشور رژيم به سنندج 
  

براى اعتصاب و اعتراض در تمامى مناطق  اردیبھشت 23در در پى شرايط بحرانى کردستان و فراخوان عمومى 
  . ان وزارت کشور رژيم امروز وارد سنندج شدکردنشين، ھيئت کنترل بحر

 در خيابان کمربندی اين شھر ميان نيروھای حکومتی و  اند که اين در حاليست که فعالين در سنندج گزارش داده
  . جوانان خشمگين درگيری روی داده است

 و  ا آتش گشودند نيروھای ضد شورش برای متفرق کردن تظاھرکنندگان بسوی آنھ که درگيری زمانی آغاز شد 
  دستکم دو نفر را زخمی کردند 

  
اعتصاب سراسری کردستان؛ و مانور نيروھاى سركوبگر و ايجاد رعب و وحشت در 

  شھرھاى كردستان
شھرھاى مريوان، :  اردیبھشت آمده است 23 تاریخ دربنا به آخرين گزارشھاى دريافتى از شھرھاى كردستان 

و ديواندره و شھر بيجار و ماكو و طبق خبرھاى موثق به طور كامل در یه و شناسنندج ، سقز، بوكان، مھاباد ، 
  . اعتصاب بسر ميبرند

خيابان ششم بھمن و .خيابان فردوسی وبازراچه ھا وپاساژھا ھمه تعطيل است . ميدان آزادی کال تعطيل است 
خيابان وکيل خيابان آبيدر تعطيل است ) خمينی ( خيابان انقالب و خيابان شاھپور . شريف اباد تعطيل است 

پاساژھای عمومی وتجاری ھمه تعطيل . تعطيل است ، شھرک صنعتی وفلزکاران يک نفرھم مغازه بازنکرده است
تنھا ادارات دولتی باز کرده اند نيروھای . بازار وگذر قديمی اصف و براتيان وھمه مغازھای تابعه تعطيل ھستند. اند

تا اين .  آمد ورفت ميکنند و کنار بانک ھا و ادارات دولتی گروه گروه ايستاده اندامنيتی وانتظامی با ماشينھايشان
  . مرحله به شھرم سنندج درود می فرستم که اعتصاب کرده اند

شھر تعطيل است بغيراز ادارات دولتی که حراست ھا ونيروھای انتظامی آمدن سرکار ھمه جا تعطيل : کامياران 
مردم به طرف خانه فرزاد کمانگر راھی ھستند تجمع . شھر گشت می زنندنيروھای امنيتی درسطح . است

  . درمقابل خانه فرزاد کمانگر لحظه به لحظه روبه افزايش است
شھر مريوان امروز تعطيل است بغير از مدارس وادارات دولتی که با کارمندان ونيروھای حراستی اداره : مريوان 

  . می شوند ھمه مغازھا تعطيل است
گزارش ھای ارسالی از بانه ، بوکان ، سقز وديواندره ، مھاباد اکثر مغازه ھا وبازاريان تعطيل کرده اند وفضای طبق 

  . شھرھا کامال اعتصاب عمومی است 
براساس گزارشھا دربرخی شھرھا نيروھای اماکن انتظامی به صاحبان پاساژھا ومغازه ھا اجبار کرده اند که 

درکامياران وسنندج نيروھای امنيتی . که با مقاومت و درگيری مردم مواجه شده اندبرخی مغازه ھا را بازکنند 
دراکثر شھرھای کردستان نيروھای دولتی حالت حکومت نظامی به خود . درنقاط مھم شھر مستقر شده اند

  . گرفته اند وميخواھند تشنج آفرينی کنند
  

  از کردستان گزارشات تکميلی 
قز، بوكان، مھاباد ، شنو و ديواندره و طبق خبرھاى موثق به طور كامل در اعتصاب شھرھاى مريوان، سنندج ، س

و مردم مبارزه و آزاديخواه اين شھرھا در پاسخ به فراخوان احزاب و سازمانھاى سياسى و مدنى و .بسر ميبرند
 به محل ھاى  ارديبھشت مبنى بر اعتصاب عمومى روز جارى از رفتن19ھم دردى با خانوادھاى جان باختگان 
  مغازه ھاى اين شھرھا مى باشند كسب خوددارى نموده و بسيارى از 

و در شھر كاميارن ماموران رژيم اسالمى با ھدف دامن زدن به فضاى رعب و وحشت از مردمى كه در برابر منزل 
در شھر حاكم امى غير رسمى اين خبر مى افزايد حكومت نظ. فرزاد كمانگر تجمع كرده اند فيلمبردارى مى كنند

  است 
به رغم تمام اوضاع امنيتی و مليتاريزه شدن کردستان،خبرھا از سنندج حاکی از تعطيلی کامل بازار است و 

خيابانھای سنندج مملو از مردم و نيروھای گارد . دانشجويان و محصلين نيز سر کالسھای خود حاضر نشده اند
   .است و شھر عمال تعطيل است

  در ديواندره سكوت و تعطيلى مطلق 
  امال تعطيله مثل يك شھر متروكه ارديبھشت بازار شھر ديواندره ك23صبح 10:30ساعت

  زنند تا مانع فيلمبردارى شوند تنھا نيروھاى پياده امنيتى در بازار گشت مي
 تا امروز شھر بوكان تماما در اعتصاب به سر ميبره، در اكثريت مناطق بوكان ھمراه با سراسر كردستان از ماكو
نه ايالم تمامى مغازه ھا خيابان ھاى اصلى شھر و بازارھاى سطح شھر بوكان تعطيل بوده و مردم شھر خو

  ھاشون رو امروز ترك نكردند ، 
درگيری در انشگاه اروميه بر اساس اخبار رسيده در دانشگاه اروميه درگيری سختی ميان دانشجويان معترض و 

است و دانشجويان از رفتن به کالسھا خودداری کرده اند و نيروھای انتظامی مبارز کورد با ماموران صورت گرفته 
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دانشجويان کورد ضمن انزجار از ترور و اعدام پشتيانی خود را برای مردم .به خوابگاه دانشجويان يورش برده است
   اکنون ادامه دارد شايان ذکر است اين در گيری ھم. کردستان تکرار کرده اند

 زندانيان سياسی و مدنی کمپين دفاع از 

  اوج گيرى اعتراضات مردمى و تير اندازى در دھگالن 
به ستاد خبرى كمپين رسيده ، تعداد :  اردیبھشت آمده است 23در تاریخ بنا به گزارشى كه از شھر دھگالن 

م جوانان كرد را زيادى از جوانان و مردم شھر دھگالن به خيابانھاى اين شھر ريختنند و در حركتى غرور افرين اعدا
 تضاھرات كنندگان محكوم نموده اند كه نيروھاى سركوبگر رژيم با تير اندازى و ايجاد فضاى رعب و وحشت با

  درگير شده اند 
 .کمپين دفاع از زندانيان سياسی و مدنی

حقوق فعالين سنديکايی شرکت اتوبوس رانی تھران ماه ھا است که پرداخت 
  نشده است 
تعدادی از اعضای سنديکای شرکت اتوبوس :  اردیبھشت آمده است 23 در تاریخ ایرانازيده بنابه گزارشات رس

 سال پيش بدليل دفاع از حقوق خود و داشتن حق سنديکای کارگری بدون 4رانی تھران که بعضی از آنھا از 
به محل کارشان  به مرور با حکم اداره کار 1387از آذر ماه . گرفتن حقوق و مزايا از شغل خود معلق شدند

  .  ھستندبازگشتند ولی از آن زمان تاکنون از دريافت حقوق و مزايای خود محروم
فعالين سنديکايی نسبت به تعليق خود از کار به اداره کار و ساير مراکز شکايت نمودند که در طی يک پروسه 

ه اداره کار رای به بازگشت به باالخر. طوالنی و با کارشکنی ھای مستمر مامورين وزارت اطالعات مواجه بودند
کار و پرداخت حقوق و مزايای دوران تعليق داد و کارفرما را موظف به بازگشت آنھا بکار و پرداخت حقوق و مزايای 

   .دوران تعليق نمود
تعدادی از فعالين سنديکای شرکت اتوبوس رانی تھران از آذرماه به مرور به سرکار خود بازگشتند ولی عليرغم 

چندين ماه از پرداخت حقوق آنھا خوداری می کنند و حتی در بعضی از موارد آنھا را تھديد به اخراج می گذشت 
   .کنند

د ھنوز محروم اسامی تعدادی از فعالين سنديکايی که به سر کار خود بازگشته اند ولی از دريافت حقوق خو
  : ھستند عبارتند از

. 6عبدهللا حسينی . 5حبيب رضا پور . 4سن سعيدی ح. 3مرتضی کمساری . 2غالمرضا غالم حسينی .1
   .علی اکبر نظری می باشند. 8وھاب محمدی .7ھمايون جابری 

فردی که از پرداخت حقوق کارگران ممانعت می کند حسين بيژنی مدير عامال شرکت اتوبوس رانی تھران و 
د ولی در شرکت اتوبوس رانی و نام اصلی اين فرد سرھنگ پاسدار اردشير مقيم پور می باش.حومه می باشد

   .مکاتبات اداری آن از نام مستعار حسين بيژنی استفاده می کند
کارگرانی که از کار اخراج شده اند و يا حقوق آنھا پرداخت نشده است ھمچنين افرادی که در اثر تصادف با 

س رانی تھران که با نام وقتی که به مدير عامل شرکت اتوبو.اتوبوسھای شرکت واحد متحمل خسارتی شده اند
مستعار حسين بيژنی شناخته می شود مراجعه می کنند از حل مشکل و پاسخگويی به آنھا خوداری می کند 

 از او 1060 و 1050آنھا ناچار شدند که عليه اين فرد به دادگاھھای رسيدگی به جرايم دولت در شعبه ھای .
ه چنين شخصی مدير عامل شرکت اتوبوس رانی تھران نمی شکايت کنند دادگاھھای مزبور به آنھا گفته است ک

تا اينکه آقای حسين جناقی وکيل حسين بيژنی برای دفاع از او در دادگاه جرايم دولت پرده از نام اصلی او . باشد
اين مسئله باعث شگفتی رئيس دادگاه . نام اصلی وی سرھنگ پاسدار اردشير مقيم پور می باشد. برمی دارد 
در حال حاضر ده ھا پرونده . به دليل استفاده از نام جعلی پرونده جديدی عليه او گشوده می شودمی شود و

   .عليه اين فرد باز می باشد
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،عدم پرداخت حقوق کارگران شرکت اتوبوسرانی تھران و حومه که مدت 

باعث ايجاد مشکالت حاد معيشتی برای خانواده ھای آنھا بسيار طوالنی از کار معلق بوده اند و اين مسئله 
گرديده را محکوم می کند و از سازمان جھانی کار خواستار اقدامات عملی عليه اين رژيم برای رعايت قوانين بين 

 .المللی کار که ايران عضو آن است می باشد

  اعتصابات عمومی سراسر استان کردستان را فرا گرفته است 
 که اعتصابات سراسری استان را فرا گرفته و :حاکی از اين است اردیبھشت 23در تاریخ ندگان ما گزارش خوان

حالتی از سکوت تمام شھرھا ی اين استان را فرا گرفته . اکثر مغازه ھای اين شھر بسته شده است
ھای اصلی پليس ھا در تمام خيابان.ھمچنين درتمام اين شھرھا حالت حکومت نظامی اعالم نشده است.است

موتورسوارھا .شھرھا دوتا دوتا وسه تا سه تا در رفت وآمدند و گشت ھای پليس نيز در حال گشت زنی ھستند
ولباس شخصی ھا ھم به چشم می خورند که بعضی از اين لباس شخصی ھا در حال فيلم برداری از مغاز ھای 

خبرھای تکميلی در گزارشھای بعدی . ھندبسته شده ھستند که شايد اين کار را برای ارعاب مردم انجام می د
   به اطالع شما خواھد رسيد

  
  com.blogfa.sahrezor.wwwوبالگ تالش برای روشنگری وآزادی :منبع
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 اوج گيري اعتراضات مردمي و تير اندازي در دھگالن 

بنا به گزارشي كه از شھر :  اردیبھشت نوشته است  23تاریخ  درکمپين دفاع از زندانيان سياسی و مدنی
دھگالن به ستاد خبري كمپين رسيده ، تعداد زيادي از جوانان و مردم شھر دھگالن به خيابانھاي اين شھر 

ريختنند و در حركتي غرور افرين اعدام جوانان كرد را محكوم نموده اند كه نيروھاي سركوبگر رژيم با تير اندازي و 
  ايجاد فضاي رعب و وحشت با تضاھرات كنندگان درگير شده اند

 درگيری در سنندج و زخمی شدن دو نفر 
 

بنا به گزارش رسيده به ستاد :  اردیبھشت نوشته است  23کمپين دفاع از زندانيان سياسی و مدنی درتاریخ 
ي كردستان در شھر سنندج خبري كمپين ، در پي اعتراضات مردمي در سنندج و اعتصاب عمومي در كل شھرھا

و در خيابان كمر بندي سنندج در پي درگيري مردم با نيروھاي سركوبگر و تير اندازي اين نيروھا دو نفر از تضاھر 
كنندگان زخمي شده اند كه رژيم در پي اين اقدام مردمي با توسل به زور و افزايش نيرو مردم را وادر به عقب 

  .نشيني ساخته است 
  در سنندج طيلی بازارتع و درگيری

 
بنا به گزارش رسيده به ستاد خبري كمپين ،باتوجه به استقبال بي : کمپين دفاع از زندانيان سياسی و مدنی 

سابقه مردم مناطق كردنشين بخصوص شھر سنندج از اعتصاب سراسري در محكوميت اعدام زندانيان سياسي 
نيروھای رژیم با ھجوم به مغازه ھا . ر شھر سنندج ميباشند نيروھاي سركوبگر رژيم با وحشت نظاره گر اوضاع د.

ھمچنين رانندگان .بخصوص پاساژ آشنا واقع در خيابان فردوسي شھر سنندج خواستار باز شدن مغازه ھا شدند 
شھر با ايجاد ترافيك در سه راه شريف آباد ھمزمان با بوقھاي مكرر از اعتصاب سراسري پشتيباني ميكردند كه 

 عصر در 5از طرف دیگر مردم شھر سنندج خود را براي تحصن در ساعت .جب وحشت نيروھاي رژيم شداین مو
الزم به ذكر است جمعي از ..پارك استقالل اماده ميكنند كه باعث ايجاد جوي كامال غير عادي در شھر شده 

ني از خانواده ھاي  شنبه براي پشتيبا5فعاالن مدني وسياسي از مردم شھر سنندج خواسته اند كه امروز 
  . بھمن تجمع کنند6 عصر در پارك استقالل واقع در خيابان 5داغدار راس ساعت 

  
  تعطيلی بازار در سنندج 

 مردم شھرسنندج به 1389 اردیبھشت ماه 23صبح امروز پنجشنبه : سرویس حقوق بشر /آژانس خبری موکریان
 شھروند دیگر ایرانی، مغازه و محل کسب خود را به 4 و منظور اعتراض نسبت به اجرای احکام اعدام فرزاد کمانگر

این اعتراض مدنی در کليه مناطق و خيابان ھای اصلی شھرسنندج از جمله بازارچه . حالت تعطيل در آوردند
فریدونی ،بازارچه ھای خيابان سيروس ،بازار طال فروشان ،بازار فرش فروشان ،خيابان فردوسی ،وکيل ،سفری 

 . ان اقبال ،ميدان انقالب و شریف آباد به چشم ميخورد،شش بھمن ،ميد
شایان ذکر است خبرھایی از نقاط دیگر کردستان مبنی برتعطيلی بخشی از بازار توسط مردم به دستمان 

  .رسيده است که گزارش ھای تکميلی بعدا به اطالع خواھد رسيد
  آتش برفراز کوه    ورود ھيئت كنترل بحران وزارت کشور رژیم به سنندج و برافروختن

 
در پى شرايط بحرانى :  :  اردیبھشت نوشته است  23کمپين دفاع از زندانيان سياسی و مدنی درتاریخ 

کردستان و فراخوان عمومى براى اعتصاب و اعتراض در تمامى مناطق کردنشين، ھيئت کنترل بحران وزارت 
 در خيابان کمربندی  اند که ن در سنندج گزارش دادهاین در حاليست که فعالي.کشور رژيم امروز وارد سنندج شد

  که درگيری زمانی آغاز شد . این شھر ميان نيروھای حکومتی و جوانان خشمگين درگيری روی داده است
 و دستکم دو نفر را زخمی  نيروھای ضد شورش برای متفرق کردن تظاھرکنندگان بسوی آنھا آتش گشودند

  .کردند
 ومی در كردستان آغاز شد موج عظيم اعتصاب عم.
 

طبق تازه ترين خبرھاي رسيده به مركز خبري كومه له، اكثريت :  اردیبھشت نوشت 23کومه له در تاریخ 
شھرھاي سنندج، سقز، مريوان، . شھرھاي كردستان تا لحظه تنظيم اين خبر در اعتصاب عمومي بسر ميبرند

انشھر تاكنون بازار و مراكز كاري خود را تعطيل نموده و به موج كامياران، ديواندره، بوكان و مھاباد، اشنويه و پير
مدارس باز ھستند اما دانش آموزان از رفتن به مدارس خود . عظيم اعتصاب عمومي در كردستان پيوسته اند

  .ادارات به حالت نيمه تعطيل در آمده اند. داری کرده اند
خيابان .سی وبازراچه ھا وپاساژھا ھمه تعطيل است خيابان فردو. در سنندج ميدان آزادی کال تعطيل است 
تعطيل است خيابان وکيل ) خمينی ( خيابان انقالب و خيابان شاھپور . ششم بھمن و شریف اباد تعطيل است 

پاساژھای عمومی وتجاری . خيابان آبيدر تعطيل است ، شھرک صنعتی وفلزکاران یک نفرھم مغازه بازنکرده است
تنھا ادارات دولتی باز کرده . ار وگذر قدیمی اصف و براتيان وھمه مغازھای تابعه تعطيل ھستندباز. ھمه تعطيل اند

اند نيروھای امنيتی وانتظامی با ماشينھایشان آمد ورفت ميکنند و کنار بانک ھا و ادارات دولتی گروه گروه 
  .ندتا این مرحله به شھرم سنندج درود می فرستم که اعتصاب کرده ا. ایستاده اند
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شھر تعطيل است بغيراز ادارات دولتی که حراست ھا ونيروھای انتظامی آمدن سرکار ھمه جا تعطيل : کامياران 
مردم به طرف خانه فرزاد کمانگر راھی ھستند تجمع . نيروھای امنيتی درسطح شھر گشت می زنند. است

  .درمقابل خانه فرزاد کمانگر لحظه به لحظه روبه افزایش است
شھر مریوان امروز تعطيل است بغير از مدارس وادارات دولتی که با کارمندان ونيروھای حراستی اداره : مریوان 

  .می شوند ھمه مغازھا تعطيل است
طبق گزارش ھای ارسالی از بانه ، بوکان ، سقز ودیواندره ، مھاباد اکثر مغازه ھا وبازاریان تعطيل کرده اند وفضای 

  .ت شھرھا کامال اعتصاب عمومی اس
براساس گزارشھا دربرخی شھرھا نيروھای اماکن انتظامی به صاحبان پاساژھا ومغازه ھا اجبار کرده اند که 

درکامياران وسنندج نيروھای امنيتی . برخی مغازه ھا را بازکنند که با مقاومت و درگيری مردم مواجه شده اند
ھای دولتی حالت حکومت نظامی به خود دراکثر شھرھای کردستان نيرو. درنقاط مھم شھر مستقر شده اند

گاردويژه و اطالعات با آوردن نيروھاي بسيار زيادي از ديگر جاھاي كشور .گرفته اند وميخواھند تشنج آفرینی کنند
در سراسر شھرھاي كردستان مستقر شده و از ترس ھرگونه تنشي فضاي امنيتي مناطق مذكور را تشديد 

  . شده اي در كردستان حاكم شده استحكومت نظامي اعالم ن. نموده اند
 

  عصر در پارك5وحشت نيروھاي رژيم از تحصن مردم شھر سنندج در ساعت 
   استقالل

 
به ستاد :   اردیبھشت آمده است  23کمپين دفاع از زندانيان سياسی و مدنی بنا به گزارش رسيده درتاریخ 

  نشين بخصوص شھر سنندج از اعتصاب سراسري،باتوجه به استقبال بي سابقه مردم مناطق كرد خبري كمپين
شھر سنندج  نيروھاي سركوبگر رژيم با وحشت نظاره گر اوضاع در.در محكوميت اعدام زندانيان سياسي 

فردوسي شھر سنندج خواستار باز  از اينرو با ھجوم به مغازه ھا بخصوص پاساژ آشنا واقع در خيابان.ميباشند 
 ھمزمان با بوقھاي مكرر از  ترافيك در سه راه شريف آباد  با ايجاد انندگان شھرھمچنين ر. ميباشند  شدن مغازه

از طرفي مردم شھر سنندج خود را .كه موجب وحشت نيروھاي رژيم شد.ميكردند  اعتصاب سراسري پشتيباني
شده  شھر ايجاد جوي كامال غير عادي در   عصر در پارك استقالل اماده ميكنند كه باعث5ساعت  براي تحصن در

 شنبه براي 5كه امروز   از مردم شھر سنندج خواسته اند الزم به ذكر است جمعي از فعاالن مدني وسياسي..
 بھمن حضور بھم 6استقالل واقع در خيابان   عصر در پارك5پشتيباني از خانواده ھاي داغدار راس ساعت 

 .رسانده

  ) ث ژ ت(نامه اعتراضی کنفدراسيون عمومی کارگران فرانسه 
   ٢٠١٠ مه ١٠

   رھبر جمھوری اسالمی
  تھران، ايران 

info@leader.ir   
Fax: 98-21-774-22-28  

   اعدام فرزاد کمانگر و چھار زندانی سياسی ديگر: موضوع
  مقام رھبري، 

  .  من را بشدت منزجر کرداعدام معلم و فعال اتحاديه ای فرزاد کمانگر
 مه اعدام شده ٩ه با چھار زندانی سياسی ديگر، در روز يکشنبه ث ژ ت مطلع شده است که فرزاد کمانگر، ھمرا

   .اند
فرزاد کمانگر در شرايطی محکوم شده بود که پروسه دادگاه وی با توجه به استانداردھای بين المللی و يا 

   .استانداردھای ايران پروسه ای عادالنه نبود
ما ھمچنين رفتار غير انسانی با خانواده فرزاد . کندث ژ ت مخالف مجازات مرگ است وقاطعانه اعدام را محکوم مي

به مادر فرزاد در روز مادر ھم اجازه داده . کمانگر، که پيشاپيش از اعدام وی مطلع نشده بودند، را محکوم ميکنيم
   .نشد که با وی بدرود نمايد

که با حکومت شما توافق در نامه ھای قبلی به شما، من عليه شدت يافتن سرکوب فعالين کارگری و ايرانيانی 
اعدام سبعانه فرزاد کمانگر ماھيت سرکوبگرانه مقامات حکومتی ايران را تاييد . نظر ندارند اعتراض کرده بودم

   .اين نشانگر عدم ھر گونه احترام حکومت شما نسبت به تعھدات بين المللی است. ميکند
قوق انسانی عليه فعالين کارگری را متوقف من از شما درخواست ميکنم که سرکوب فعاليت کارگری و نقض ح

سازمان جھانی کار در ارتباط با اين نقض کامل استانداردھای سازمان " کميته آزادی تشکل"ث ژ ت به . کنيد
   .جھانی کار شکايت خواھد کرد

 ژان فرانسوا کورب

 نامه اعتراضی اتحاديه کارگران خدمات عمومی کانادا

   ٢٠١٠ مه ١٣
   میرھبر جمھوری اسال
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   دفتر مقام رھبري، خيابان جمھوری اسالمي، انتھای خيابان شھيد کشوردوست
   تھران، جمھوری اسالمی ايران

info@leader.ir   
برای ما .  ھزار زن و مر عضو اتحاديه کارگران خدمات عمومی کانادا می نويسم۶٠٠من اين نامه را به نمايندگی از 

    فعال اتحاديه اي، فرزاد کمانگر، ھمراه با چھار زندانی سياسی ديگر،بشدت ھولناک بود که مطلع شديم معلم و
آقای علی حيدريان، آقای فرھاد وکيلي، خانم شيرين علم ھولی و آقای مھدی اسالميان، ھمگی اعدام شده 

   .اند
و يا آقای کمانگر در شرايطی به اعدام محکوم شده بود که پروسه دادگاه وی با استانداردھای بين المللی 

  .  عادالنه نبوداستانداردھای ايران پروسه ای
ما اين اعدامھا را محکوم ميکنيم و نسبت به نحوه رفتار با خانواده آقای کمانگر که حتی از اعدام وی با خبر نشده 

  . معترضيمبودند
ات ميکنند در اتحاديه کارگران خدمات عمومی کانادا از تداوم سرکوب فعالين کارگری و تمامی ايرانيانی که جر

ميزان سبعيت بکار گرفته شده برای ما شوک آور بوده . مورد عدالت و انصاف صحبت نمايند بشدت منزجر است
   .است و بی احترامی کامل شما نسبت به حقوق انسانی را نشان ميدھد

بنی بر از شما می خواھم که سرکوب فعالين کارگری و حقوق انسانی را متوقف کنيد و حقوق مردم ايران م
ھيچکس نبايد مورد تعقيب و اذيت و آزار . آزادی بيان، تشکل و اعتراض و زندگی بدون ترس را محترم بشماريد

  . اداتش قرار بگيردبخاطر اعتق
اعضای اتحاديه کارگران خدمات عمومی کانادا به اعتراض خود عليه سرکوب و خشونت ادامه خواھند داد و در 

  .انی خود خواھيم ايستادکنار خواھران و برادران اير
  

  با احترام، 
  پال مويست

   رئيس کشوری
   اتحاديه کارگران خدمات عمومی کانادا

، کن جورجيتی رئيس )ھيئت اجرايی سراسری اتحاديه(سفير ايران، استان مارشال و مارک ھانوک : رونوشت
  کنگره کار کانادا، پيتر والدورف، دبير کل فدراسيون جھانی خدمات عمومی 

  : وگو با ايلنا  مقام كارفرمايي درگفتيك
  تبديل تامين اجتماعي به صندوق ترقي معكوس است 

يك مقام كارفرمايي تبديل سازمان :  آمده است89 اردیبھشت 23 ایلنا در تاریخ -به گزارش خبرگزاری کار ایران
واست دولتمردان يا مشخص نيست اين دست آورد خ: تامين اجتماعي به صندوق را ترقي معكوس ناميد و گفت

  . خواست نمايندگان مجلس است
 قانون مديريت خدمات كشوري بدون 113اصالحيه ماده : وگو با خبرنگار ايلنا افزود محمد مروج حسيني درگفت

  . ًمشورت با كارگران و كارفرمايان و به صورت كامال عجوالنه تصويب شد
امناي تامين اجتماعي حتي نمايندگان كارگري و  عضو ھيات 9ھر : عضو شوراي عالي تامين اجتماعي گفت
  . كارفرمايي آن به صورت انتصابي ھستند

عالوه :  نفره كارگري وكارفرمايي شوراي عالي تامين اجتماعي را انتخابي عنوان كرد و اظھار داشت7وي اعضاي 
  . بر اين نمايندگان كارگري كارفرمايي در ھيات نظارت نيز حاضر بودند

سازمان با اين سازوكار و با وضع نا به سامان كه اظھر من الشمس است ظاھرا قرار است با : كردمروج تصريح 
  . اي را اداره كند اداره شود پس مبارك است ھاي بيمه خواھد ھمه صندوق ھيات امنايي كه مي

فرمايان، كاركنان اين عالوه بر كارگران و كار: گفت  ھزار نفر در سازمان تامين اجتماعي60او با اشاره به اشتغال 
  . سازمان ھم بايد منتظر تبعات بيشتر اقدامات عجوالنه برخي از مسووالن باشند

 پايان پيام

ھاى شصت خانوار فقيرکه در آستانه تخريب قرار دارد به دليل فقر  ساكنان خانه
 . شديد قادر به گرفتن وكيل نيستند

با تصميم شھردارى مشھد براى ايجاد :  آمده است89 اردیبھشت 23 ایلنا در تاریخ -به گزارش خبرگزاری کار ایران
ھا به دليل فقر  طرق در آستانه تخريب قرار دارد و ساكنان اين خانه ھاى شصت خانوار فقير در رباط پارك، خانه

  . حتى قادر به گرفتن وكيل نيستندشديد 
 مشھد به 7 طرح جامع تفصيلى در منطقه به گزارش خبرنگار ايلنا، پس از آنكه شھردارى مشھد تصميم گرفت كه

 سال از 10مدت  اجرا بگذارد، قراردادى را با آستان قدس رضوى امضا كرد و حدود شصت ھزار متر زمين را به
  . صرف افتاد استھا بايد و بدون م شھردارى به آستان قدس اعالم كرد كه ھمه اين زمين. آستان قدس اجاره كرد

گفته وكيل مدافع  كردند و به حدوده اجراى طرح جامع شھردارى شصت خانوار زندگى مياين در حالى بود كه در م
  . به آستان قدس خوددارى كرده بوداين پرونده، شھردارى از اعالم اين موضوع 
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اين منطقه شامل : وگو با خبرنگار ايلنا، گفت طرق در گفت ھاى رباط مدافع تعدادى از مالكان زمين رضا عليزاده وكيل
دليل كمبود آب و شرايط جوى تغيير  شود كه قبال كاربرى كشاورزى داشته است اما به ت ھزار متر زمين ميشص

  . شود ن جزء منطقه شھرى محسوب مياكنو كاربرى داده و ھم
اند كه بيش از شصت خانه در  از اين مقدار زمين حدود سيصد نفر اقدام به ساخت خانه در منطقه كرده: وى افزود
  . ح جامع شھردارى قرار گرفته استطرمحدوده 

ھا از  ھاى باير است كه متصرفانى دارد و مالكان اين زمين ھا، زمين بقيه اين زمين: عليزاده خاطرنشان كرد
ست نداده و شھردارى شكايت كرده اند، اما مالكان شصت خانه مورد اشاره به دليل فقر شديد حتى دادخوا

  . اند وكيل ھم نگرفته
اعالم كرده بود پس از امضاى اين قرارداد اقدام به تخرب “ باير”ھا را به آستان قدس رضوى  ه كل زمينشھردارى ك

ھا،  ھاى چندين ساله كاشته تا با ريشه دواندن اين درخت ھا درخت چھار خانه كرده و در كنار تعداد زيادى از خانه
  . ھاى ساكنان خراب شود خانه

اى از قرارداد شھردارى و آستان قدس ھستند كه بر اساس آن،  ستار اجراى مادهھا خوا ساكنان اين منازل و زمين
  . لغو شودقرارداد بين اين دو نھاد 

طرق ساكن ھستند،  به گزارش ايلنا، بيشتر ساكنان اين منازل مسكونى كه چندين سال است در منطقه رباط
ھايشان تجمع كنند، اما به دليل فقر  به تخريب خانهاند يك بار در اعتراض  كارگر و بسيار فقيرند كه تنھا توانسته

 . توانند دادخواست داده و وكيل بگيرند شديد نمي

   اخراج كارگران كارخانه نوشابه سازى ارم
 ٨٨کارخانه نوشابه سازى ارم در اسفند :  اردیبھشت آمده است 23در تاریخ آژانس ايران خبر  به نوشته سایت

ماه از سال جديد مى گذرد ولى ھنوزكارگران حقوق ومزايا ٢خود را اخراج کرده و با اينکه بيش از ده نفر از کارگران 
مديريت به کارگران اعالم کرده به ھيچ کارگرى اضافه . عيدى واضافه کاريھاى سال گذشته را دريافت نکرده اند , 

  . اط پرداخت خواھيم کرد کارى پرداخت نخواھيم کرد ومطالبات آنھا راھم در چند ماه آينده به صورت اقس
 .مديرعامل کارخانه نفوذ بسيارى در دولت دارد و درگرفتن وامھا و گسترش کارخانه ابايى ندارد

  بازداشت موقت محمود صالحی در بيمارستان شھر سقز

بر پایه خبری که ھم اینک دریافت کردیم محمود صالحی از رھبران سرشناس جنبش کارگری ایران روز پنجشنبه 
اردیبھشت ماه در حالی که به دليل وضعيت وخيم جسمانی در بيمارستان شھر سقز بستری بود، در ھمان  ٢٣

  . ظھر تحت بازداشت نيروھای امنيتی رژیم قرار داشت١٢ بامداد تا ساعت ٨حال از ساعت 
د که بازداشت و تحت الحفظ بودن محمود صالحی تنھا زمانی از سوی نيروھای امنيتی رژیم به پایان رسي

  .پزشکان اعالم کردند وی به دليل خونریزی شدید بایستی به تھران منتقل گردد
از سوی دیگر ھمزمان محمد عبدی پور و اندک زمانی بعد جالل حسينی از فعالين کارگری شھر سقز توسط 

  .نيروھای امنيتی رژیم بازداشت و به اداره اماکن منتقل شده اند
 سال را ١۵ جوان زیر ۵سقز " حمال آباد"يروھای انتظامی رژیم در محله ھمچنين خبر ارسالی می افزاید ن

  دستگير نموده اند

  
  ماه است كه حقوق نگرفته اند 5كارگر كارخانه نساجى پارسيلون 500

  
 كارگر از كارگران نساجى 500 بيش از :  اردیبھشت آمده است 23آژانس ايران خبر در تاریخ  به نوشته سایت

  .  است كه حقوق نگرفته اند و وضعيت زندگى برخى از خانواده ھا در حال فروپاشى است  ماه5پارسيلون 
  . بخش خصوصى واگذار گرديده است  اين كارخانه چند سال قبل به

كارگران اين كارخانه با اينكه اكثرا از خانواده ھاى كشته شدگان و مجروحين جنگ تحميلى مى باشند زندگى 
و اخيرا با تجمع در جلوى استاندارى لرستان خواستار حل مشكل خود و راه اندازى شان با مشكل روبرو شده 
  . مجدد كارخانه مى باشند

  : نماينده قائمشھر در مجلس شوراي اسالمي
  است اندازي نساجي مازندران جدي راه

لمللي و اي چون نساجي مازندران يك برند بين ا كارخانه: نماينده قائمشھر در مجلس شوراي اسالمي گفت
عزت هللا اكبري در .شود كه قرباني سوء مديريت شده است باسابقه در صنعت نساجي ايران محسوب مي

اند؛ سقف آن را فرو  در حال حاضر ستونھاي سالنھاي نساجي مازندران را بريده: وگوبا خبرنگار ايلنا، گفت گفت
 ھر ھفته از طريق رسانه ھاي مختلف به دروغ اند و  شده ريخته و ماشين آالت آن را بعنوان آھن قراضه فروخته

  . شود كه سرمايه گذار خارجي تمايلي به سرمايه گذاري ندارد اعالم مي
اندازي دوباره  ھا براي راه از حدود يك سال و نيم پيش كه تالش: عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس افزود
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ھاي مكرر قصد دلسرد كردن سرمايه گذار خارجي  كارخانه آغاز شد؛ گروھي با شايعه پراكني و سنگ اندازي
  .نساجي مزاندران را دارند

است كه سرمايه گذار انبارھا را از مواد اوليه پر كرده است و نيروھاي فني از خارج براي راه  اين درحالي: وي گفت
مام كساني كه ت: نماينده قائمشھر در مجلس شوراي اسالمي گفت .اند اندازي كارخانه به ايران اعزام شده

ھايي ھستند كه با مديريت خود نساجي مازندران را به  امروز بر طبل عدم احياي نساجي مي كوبند ھمان
  .تعطيلي كشاندند

پس از دستور رياست جمھوري مبني بر احياي كامل نساجي مازندران، چون نه مالك كارخانه و نه : اكبري افزود
ه اين كار نداشت؛ گزينه جذب سرمايه گذاري خارجي بصورت جدي گذار داخلي ديگري تمايلي ب ھيچ سرمايه

مطرح شد و پس از چند ماه مذاكره با گروھھاي مختلف و مشورت با صاحبنظران صنعت نساجي در كشور ، 
اندازي دوباره نساجي مازندران به وسيله  وي بابيان اينكه براي راه.سرمايه گذاري ترك براي اين مھم انتخاب شد

ھاي  از زمان شروع شايعه پراكني از سوي گروه: گذار ترك، مطالعات الزم انجام شده است؛ افزود سرمايه
 رود سودجو، روند احياي نساجي مازندران با كندي پيش مي

سرمايه گذار مذكور از زمان تعھد خود : اكبري ھمچنين درخصوص حقوق معوقه كارگران نساجي مازندران، گفت
موضوع مطالبات  ًھه در موعد مقرر و به صورت كامال منظم پرداخت كرده است اما حقوق كارگران را ھمه ما

معوقه كارگران به دوره مديريت شركت سرمايه گذاري بانك ملي بر اين مجموعه مربوط است كه براي پرداخت آن 
  .است نيز تدابيري انديشده شده

ته و ضرر انبوه كارخانجات نساجي حاصل سوء معوقات كارگران و زيان انباش: نماينده خانه ملت تصريح كرد
مديريت و بي لياقتي افرادي است كه در طول اين سالھا كارخانه را به خاك سياه كشاندند و اين اواخر حتي 

مذاكراتي را ھم براي فروش زمينھاي آن آغاز كرده بودند چنانچه آگھي فروش زمين ھاي نساجي مازندران نيز در 
  . و بخش گوني بافي نساجي مازندران نيز به قيمت ناچيز فروخته شدروزنامه ھايي چاپ شد

اعضاي انجمن صنايع نساجي معتقدند كه تخريب ونابودي نساجي مازندران كمتر از خيانت به خون : وي افزود
  .شھدا و نظام مقدس جمھوي اسالمي نيست و قوه قضاييه بايد با عامالن اين جنايت برخورد كند

حتي وزير اقتصاد و دارائي نيز ادامه به ھمكاري با سرمايه گذار خارجي براي : ه خاطر نشان كرداكبري در ادام
  .بازگشايي دوباره كارخانه نساجي مازندران تاكيد ويژه دارد

  پايان پيام

 احضار مادر فعال دانشجویی به اداره اطالعات تبریز

 اردیبھشت ماه ماموین 21روز سه شنبه  .ز احضار شدمھناز مدبری مادر فعال دانشجویی به اداره اطالعات تبری
وزارت اطالعات تبریز طی تماس تلفنی با مھناز مدبری مادر فعال دانشجویی پيمان عارف او را به اداره اطالعات 

 اردیبھشت بدون اطالع فرزندش خود 22فرد تماس گيرنده از او می خواھد که روز چھارشنبه . تبریز احضار کردند
زمانی :  در این باره می نویسد" فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران. "داره اطالعات تبریز معرفی کندرا به ا

دليل احضار را مصاحبه . که  مدبری علت احضار را جویا می شود فرد مذبور که از بردن نام خود خوداری می کند
ت فرزندش و شرایط غير انسانی که بر او روا ھای او با رسانه ھای بين المللی فارسی زبان در مورد دوران اسار

روز چھارشنبه این فرد مجددا .  ایم مادر  مدبری از رفتن به اطالعات  امتناع می ک.داشته شده بود بيان می کند
پيمان عارف به او  می گوید که . با خانواده عارف تماس می گيرد و این بار با تھدید با پيمان عارف صحبت می کند

پيمان عارف به دليل فشارھای غير .  رش در ادراه اطالعات را منوط به احضاریه کتبی و رسمی استحضور ماد
 ھفته به صورت مشروط آزاد 3انسانی در دوران اسارتش دچار ناراحتی حاد قلبی است و به این دليل به مدت 

  . برداو در حال حاضر در حال دیدار برای خانواده و بستگانش در تبریز به سر می.است
  

، قاچاق و قيمت  چايكاران ھمچنان از واردات:اند كشتزارھايى كه بوى مرداب گرفته
 برند  اندك برگ سبز چاى رنج مي

 اوايل ھفته گذشته از شمال خبر :  آمده است89 اردیبھشت 24 ایلنا در تاریخ -به گزارش خبرگزاری کار ایران
ما چايکاران شمال ھمزمان با شادی برداشت چای به استقبال برداری از برگ سبز چای آغاز شده ا رسيد که بھره

برداری از برگ سبز چای در حالی آغاز شده که قيمت  دور اول بھره. اند ھزاران نگرانی و مشکل کھنه و نو رفته
برگ سبز چای تغييری نسبت به سال گذشته نکرده و با وجود تورم ساليانه چايکاران محصول خود را بايد با ھمان 

  . نرخ سال قبل به فروش برسانند
رفت با تشکيل سازمان چای مشکالت توليدکنندگان تا حدی مرتفع شود اما گويا اين  در حالی که انتظار مي
  . انتظار بی جايی بود

در صورت ادامه اين روند و عدم افزايش قيمت از : دھد در اين شرايط رئيس اتحاديه چايکاران شمال ھشدار مي
  . ھای بعد خبری نخواھد بود دورهکاشت چای در 

  از تشويش تا تالش برای قيمت برگ چای 
برداری از برگ سبز چاي، قيمت خريد آن نيز در ھفته گذشته اعالم شد که برخالف تصور  ھمزمان با شروع بھره

  . خوش بينانه برخی چايکاران منتظر افزايش قيمت،ھمان بھای سال گذشته است
  .  تومان برای چای درجه يک است540 تومان برای چای درجه دو و 290ز در حال حاضر قيمت خريد چای از کشاور

اند و سازمان چای با جديت و نظم  کارخانجات قرارداد بسته: گويد رئيس اتحاديه چايکاران شمال در اين باره مي
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مت در تشويش ھستند چون ھا کرده اما چايکار بشدت از لحاظ قي شروع به کار و گماردن ناظران خريد در کارخانه
  . اند تا االن ھمان قيمت سال گذشته را اعالم کرده

با . سال قبل ھم به اين قيمت اعتراض شد،اما وقعی به اين اعتراض گذاشته نشد: کند ايرج ھوسمی اضافه مي
که به ھمان ترتيبی .  تومان، مورد توجه قرار نگرفت660 و 360اين که در جلسات راھبردی کارشناسی شد 

اند دقيقا روی ھمان قيمت سال گذشته خريد  امسال ھم اعالم کرده. خواستند، پرداخت کردند خودشان مي
  . بشود

گذاری کنند، کشاورز ممکن است اين دور به  اگر اين گونه سياست: شود رئيس اتحاديه چايکاران شمال يادآورمي
  . تواند به کاشت ادامه دھد ھای بعدی نمي  در دورهتعھد اخالقی که سپرده، عمل و بھترين برگ را ارائه کند اما

جدای از . کند  تومان حتی دستمزد کارگر برداشت برگ سبز چای را تامين نمي290:او سپس گاليه می کند
 25 قران و چای کيلويی 22ھا ھميشه با ھم بوده، زمانی قند کيلويی  ساير اقالم، قيمت قند و چای از گذشته

ظلم در حق توليدگر باالتر .  تومان بفروشيد290گويند چای را  به کيلويی ھزار تومان رسيده و مياالن قند .قران بود
  ! از اين

نعمت . کند ھمچنين رئيس ھيئت مديره سنديکای کارخانجات چای شمال به بعد ديگر اين معضل اشاره مي
 البته استاندار وعده داده .قيمت مناسب نيست ولی وضعيت فروش چای ھم مناسب نيست: گويد ياورزاده، مي

  . از طريق ھيات دولت، افزايش قيمت خريد تضمينی برگ سبز چای را پيگيری کند
سرما حرکت : کند برداری از برگ سبز چای از اوايل ھفته گذشته از الھيجان اظھار مي وی با اشاره به شروع بھره

 50برداری  که تا دور اول بھره ی من مبنی بر اينبين چای را کند کرده اما ھنوز تاثير سوئی نگذاشته است و پيش
  . کنيم، تا امروز باقی است تن برداشت مي

اند، تسھيالتی دريافت  اکثر قريب به اتفاق کارخانجات قرارداد بسته: کند او درباره وضعيت کارخانجات نيز ابراز مي
مشکل ما ھمان قيمت . شکل نداريماز نظر کارخانجات و برداشت محصول م. اند و فعاليت خود را شروع کرده

  . است که به حيات چايکار بستگی دارد
 عدد آن 170 كارخانه چاى وجود دارد كه 220طبق اعالم معاون فنی سازمان چای کشور در حال حاضر در گيالن 

  .  کارخانه بسته شده است170فعال ھستند و قراردادھا نيز با اين 
 ھزار تن برگ سبز است، 200ھا برای برداشت چای تا آخر سال در حدود  بيني يشکه پ ياورزاده نيز با اشاره به اين

اند،  ای که برايش تعريف کرده سرمای ھوا چين را عقب انداخته، اما به سازمان چای بر اساس بودجه: گويد مي
  .  ھزار تن برگ سبز در سال خريداری کند150اند که  اختيار داده

  اران چنگ مافيای چای در قلب چايک
ھا فعاليت مثبت و موثر سازمان چای انحالل اين سازمان  در ادامه رئيس اتحاديه چايکاران شمال با اشاره به سال

 و سپس واگذاری امور چای را به سازمان تعاون روستايی که در اين کار تجربه و تخصصی نداشت، 83در سال 
ی بود، در ھيچ زمينه مرتبط با چای مشکلی وجود زمانی که سازمان چا: کاری بی جھت توصيف و اضافه می کند

بس که مراجعه و گاليه و . نداشت، از روزی که منحل شد، بدبختی کشاورز شروع شد و تا امروز ھم ادامه دارد
  . شکايت و استدالل کرديم، پذيرفتند که انحالل سازمان چای خبط و خطا بوده است

گری دوباره اين سازمان در امور چاي،   سازمان چای فعلی و توليھوسمی با ابراز رضايت از تشکيالت و عملکرد
! مافيای چای ھنوز ھم چنگ و بالش ھست. ساز و کار و سياستگذاری در اختيار اينھا نيست: کند تاکيد مي

سابقا که سازمان چای کشور يا اداره چای کشور بود، اموری مثل تعيين قيمت، تنظيم سياست واردات و فروش 
  . تاجر در اختيار خودش بودچای به 

شورای . ما تابع دولت ھستيم«:کند رئيس اداره چای شمال نيز گرچه در بحث تعيين قيمت چای اذعان مي
اين » اقتصاد اين قيمت را به ما داده و من ھم وظيفه دارم بر اساس مصوبه شورای اقتصاد کارھا را پيگيری کنم

سازمان چای سابق بيش از سازمان چای جديد بود، تاييد نکرده سخن ھوسمی را که سياستگذاری و اختيارات 
االن سازمان چای ھم سياستش باال رفته، ھم از نظر قدرت .در سازمان چای چنين چيزی نبود«: کند و ادعا مي

  » .قبال شرکت سھامی چای ايران بود. زير نظر وزارت جھاد کشاورزی است
دھد،  کند، وام به زراعی مي اشت و برداشت، چايکار را حمايت مياين سازمان در کاشت، د: کند او اضافه مي

  . خرد کند و برگ سبز چای را مي کالس آموزشی برگزار مي
اصال من در جريان . آنھا مال سال گذشته است«: کند محرر درمورد چاى سنوات باقى مانده در انبارھا، اظھار مي

تنظيم بازار و جلوگيری از » وليت من ھمين امسال استمن امسال مسئوليت دارم و مسئ. سال گذشته نيستم
  . کند ھای سازمان چای از چايکاران عنوان مي رويه چای را نيز از ديگر حمايت واردات بي

سازمانی که قدرت اعمال نظر درباره قيمت خريد چای : اظھارات چندگانه محرر بر انگيزاننده پرسشی مھم است
داند، چگونه خواھد توانست به ادعای تنظيم بازار و جلوگيری از  ابع دستور مياز دولت را نداشته و خود را ت

  رويه چای که کمر چايکاران را خم کرده است، جامه عمل بپوشاند؟  واردات بي
ھاى  شود که بر اساس گزارش رويه در حالی از سوی اين مسئول طرح مي سياست جلوگيری از واردات بي

 87 ھزار تن در سال 47 به 83 ھزار تن در سال 21اين واردات از «:دھد نشان ميموجود آخرين آمارھای گمرک 
درمورد قاچاق نيز گرچه .  ھزار تن بوده است33 نيز تا پايان سه فصل سال اين ميزان 88افزايش يافته و در سال 

ى وزارت ھاى بازرگان توان به آمار دقيق رسيد، آخرين رقمی که از سوی موسسه مطالعات و پژوھش نمي
 ھزار تن را براى 80 رقم 86كارشناسان نيز در سال .  ھزار تن بود81،89بازرگانى منتشرشده، اين ميزان در سال 

  » .اند قاچاق اين محصول اعالم کرده
در اين زمينه ھيچ . مسئله واردات و قاچاق چای به جای خود باقی است: گويد در ھمين زمينه ھوسمی مي

  . مثبتی انجام نداده است و واردات غير قانونی ھمچنان ادامه داردکس ھيچ اقدام مفيد و 
ھايى که از گذشته  در انبارھا چايي: کند  ھزار تن چاى سنوات باقى مانده در انبارھا نيز تاکيد مي170او درمورد 
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 ھمه آنھا را اند که يک تاجر گفته من اما اظھار کرده.اند بود، به ھمان صورت ھست و تصميمی درباره اش نگرفته
  . در سازمان چای اين را شنيده و جويا شديم اين فرد كيست؟ آقای مدير کل اسم نبرد. خرم مي

برای مشکالت مربوط به واردات، قاچاق و چای باقی مانده در انبارھا فکری نشده و : کند ياورزاده نيز اظھار مي
  . مشکل باقی است

سه سال -طی دو: کند زند و درمورد تغيير کاربری اضافه مي  تخمين مي ھزار خانوار67او تعداد چايکاران شمال را 
کنند اما بنا شده که با تاسيس  قانونی نيست و جلوگيری ھم مي. اخير خيلی سخت تغيير کاربری می دھند

  . مجدد سازمان چای نقشه برداری مجددی کنند و معيار درستی انتخاب كنند
 ھزار خانوار چايکار در گيالن و مازندران سکونت 60ينکه ھم اکنون حداقل ھوسمی نيز در ھمين باره با اعالم ا

اين تعداد :کند دارند، در پاسخ به اين پرسش که آيا اين تعداد نسبت به گذشته تغييری داشته؟ عنوان مي
قتصادی ممکن است برای کشاورز ورود به باغ و کار در آن صرفه ا. رود تغييرپذير نيست چون باغ که از بين نمي

االن تعدادی از اين باغات در . افتد تغيير کاربری فقط در حاشيه شھرھا اتفاق مي. نداشته باشد و آن را رھا کند
اند اما به آن صورت و به آن معنا نيست که  الھيجان، کومله، املش، رحيم آباد و رودسر تبديل به ساختمان شده

  .دھند ھای کشاورزی نظارت کامل دارند و اجازه نمي ماندر سطح وسيع تغيير کاربری داده باشند، چون ساز

  افزایش حقوق مستمری بگيران و بازنشستگان تامين اجتماعی به تعویق افتاد

علی اکبر خبازھا در گفتگو با خبرنگار مھر با :  آمده است 89 اردیبھشت 24بر پایه گزارش خبرگزاری مھر در تاریخ 
با اعالم نرخ تورم که ھر ساله از سوی بانک مرکزی تائيد : ن اجتماعی گفتمصوب تامي  قانون96اشاره به ماده 

. ارائه می کند شود، این سازمان افزایش ميزان حقوق بازنشستگان و مستمری بگيران را به ھيئت دولت می
الی مدیره سازمان به تصویب شورای ع سابقا برای ارائه این طرح به دولت موضوع پس از طرح و تصویب در ھيئت

می رسيد اما با جابه جایی پيش آمده در سازمان این اتفاق عمال  سازمان و مدیر عامل و در نھایت تائيد وزیر رفاه
 .ناممکن است

این مورد به نظر  تصيميم گيری در بر اساس آخرین اظھارات ذبيحی مدیرعامل سازمان وی اعالم کرد: افزود وی
 .شود می گيرد اعمالب دولت دولت بستگی دارد و ھر تصميمی که

جدید سازمان تامين اجتماعی که  با اشاره به اعتراض کانون بازنشستگی به روند گزینش ھيئت امنای خبازھا
طی ھفته گذشته ھيئت امنایی جدید : بيان داشت ھفته پيش از سوی وزیر رفاه و تامين اجتماعی انجام شد،

نده از طرف جامعه بازنشتگان تامين اجتماعی که بيش از معرفی شد که ب برای سازمان تامين اجتماعی تعيين و
که  زیر پوشش این سازمان قرار دارد، نسبت به این انتخاب اعتراض داشته و معتقدم مدیرانی  ميليون نفر30

درحالی است که آقایان  معرفی شدند باید متخصص بوده و تمام وقت در این سازمان حضور داشته باشند، این
 .اری در امورات خود ھستنددارای مشغله ک

اتخاذ  اسامی این افراد که به عنوان مدیران باالدستی ھيئت مدیره سازمان تامين اجتماعی به وی با اعالم
موسوی، مدیر عامل  حافظی، مدیرعامل سازمان بيمه خدمات درمانی،:" تصميم می پردازند، اظھار داشت

رفاه و تامين اجتماعی، ترابی،  وسعه و مدیریت وزارتصندوق بيمه روستایی و عشایر، عسگریان، معاون ت
قائم مقام وزیر در امور بين الملل با حفظ سمت قبلی خود  مشاور وزیر رفاه و تامين اجتماعی، مرادی، مشاور و

  " .انتخاب شده اند به عنوان ھيئت امنای سازمان
یف ھيئت امنا یا ھيئت مدیره در قانون خدمات در تعر :رئيس کانون بازنشستگان و مستمری بگيران در ادامه افزود

در حوزه تامين اجتماعی دارای تخصص گوناگون بيمه ای و به اصطالح  کشوری آمده است که این افراد باید
تامين  این افراد حتی باید حقوقدان و آشنا به مسائل حقوقی جاری در مسائل. باشند" درآمدچی" افرادی فنی و

 .زمينه ھا ندارند آنھا نشان می دھد این پنج نفر اطالعاتی در این ی تخصصبررس اجتماعی باشند که
 سال عمر این سازمان 55وجود دارند که در طول  در سازمان تامين اجتماعی کارشناسان زبده ای: وی تاکيد کرد

ن برای چيدمان اما عمال به وجود این افراد ھيچگونه توجھی نشد و آقایا دارای تجربه و مھارتھای باالیی ھستند
 .بيرون از سازمان اقدام کردند این ھيئت از

تامين اجتماعی کشور با انتقاد از وزیر رفاه و تامين  رئيس کانون بازنشستگان و مستمری بگيران سازمان
بھتر بود آقای : نظر مسئوالن کانون بازنشستگان در این مورد اظھار داشت اجتماعی در خصوص بی توجھی به

است  انتخاب این ھيئت امناء از ترکيب سه جانبه سازمان که متشکل از کارگر، کارفرما و دولت محصولی برای
است و تمام  سازمان تامين اجتماعی بخشی خصوصی تلقی می شود که تحت نظر دولت. حمایت می کردند

است که در چطور ممکن  حال .اموال و دارایيھای آن از عرق جبين کارگران این مجموعه به دست آمده است
افراد قائل نشده اند و در حاليکه اگر از سوی این  تعيين ھيئت مدیره این سازمان ھيچ جایی برای نماینده این

 .کسی باید از حقوشان دفاع کند افراد کسی حضور نداشته باشد پس چه
ی از صاحبان اصلی صندوق تامين اجتماعی داریم که از ما به عنوان یک این انتظار را از وزیر رفاه و: وی اضافه کرد

 وی برای این اقدام .این ھيئت اقدام کنند مشورت خواسته و نسبت به بازنگری در انتخاب برای احقاق حق خود
 .است خود با مسئوالن اصلی صندوق ھيچ گونه مشور ت و یا نشت و نظرخواھی نداشته

خط فقر قرار دارند،از مسئوالن و  مان زیر درصد مستمری بگيران این ساز80خبازھا با اشاره به اینکه بيش از 
خواست تا به افراد تحت پوشش این سازمان توجه  وزاری دولتی در راستای شعار مھرورزی و عدالت گستری

 .ویژه ای نشان دھند
بار اعتراض  ما بيش از پنج: به ارسال اعتراض کتبی خود به وزارت رفاه و تامين اجتماعی اضافه کرد وی با اشاره

وزیر رفاه اعالم و ارسال کرده ایم  ی خود را نسبت به انتخاب این ھيئت امناء و یا درخواست دیدار حضوری بهکتب



 203

بنده طی ماه گذشته چندین بار خدمت جناب رئيس جمھور . ایم اما تاکنون به ھيج نتيجه ای در این باره نرسيده
ینک برای بنده جای بسی تعجب است که چگونه گشاده از من استقبال کردند و ا رسيدم و ایشان با روی باز و

 .دولت نمی خواھد از رئيس خود تبعيت کند وزیر این
بر اساس این قانون : خصوص تامين اجتماعی و وزارت رفاه خاطر نشان کرد  قانون کار در134وی با یادآوری ماده 
اخير  الن این وزراتخانه در اقدامبه ھمکاری با کانون بازنشستگی موظف است در حاليکه مسئو وزارت رفاه موظف

  دھند خود نشان دادند که ھيچ گونه توجھی به قانون در انجام مسئوليت خود نشان نمی

  : دبير اجرائی خانه کارگر مازندران
  كارگران نگران موقعيت اقتصادي خود ھستند

 اجرائی خانه کارگر مازندران دبير:   آمده است89 اردیبھشت 24 ایلنا در تاریخ -به گزارش خبرگزاری کار ایران
ھفته کارگر در حالی در مازندران به پایان رسيد، که بسياری از مشکالت جامعه کار :درپایان ھفته کارو کارگر گفت

  . و توليد به گوش مسئولين رسيد
ر كارگران با رھبر گو با ايلنا، با ابراز خرسندی از دیدا و نصراله دریابيگی، دبير اجرائی خانه کارگر مازندران در گفت

امروز کارگران از فرمایشات رھبر خویش دلگرم شده اند و در سال ھمت : معظم انقالب در ھفته کارگر، گفت
مضاعف وکارمضاعف با جان و دل با رھبر خویش تجدید پيمان کردند که در سنگر کار و توليد به آرمانھای مقدس 

  . نظام جمھوری اسالمی وفادار بمانند
نقش پررنگ كارگران در تمام شئون زندگي سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور را يادآور شد و تصريح دریابيگی 

ترين و موثرترين اقشار جامعه بودند و انقالب با  در سراسر دوران انقالب اسالمي، كارگران جزو بھترين، فعال: كرد
  . كننده كارگران در قالب اعتصابات به پيروزي رسيد حركات تمام

ھاي نظام  ر اجرائی تشکيالت خانه کارگر مازندران با توجه به اينكه كارگران ھمواره در خدمت انقالب و آرماندبي
ھاي چپ فعاليت گسترده با  ھاي ابتداي پس از پيروزي انقالب كه گروه در سال: اند؛ گفت اسالمي آن بوده

فتادن در دام آنھا پرھيز و خود را وقف نظام شعارھاي كارگر پسند داشتند، كارگران با ھوشياري و وفاداري از ا
  . اسالمي كردند

اين قشر معزز در : نظير عنوان كرد و تاكيد كرد وی نقش كارگران در دوران جنگ، سازندگي و پس از آن را بي
  . ابتكار، توليد و جنگ ھيچ چيزي كم نگذاشتند 

ويژه كارگران در انتظار يك  ھا، جامعه به ردن يارانهبا توجه به اجراي قطعي قانون ھدفمند ك: این فعال کارگری گفت
  . برند سابقه تورمي در التھاب به سر مي شوك بي
 درصد بار تورمي به ھمراه دارد باعث شده 37ھا حداقل  احتماالتي مبني براينكه ھدفمند كردن يارانه: وي افزود

  . رو باشنداست تا كارگران نگران موقعيت اقتصادي، اجتماعي خود در سال پيش
ھا، فعاليت واحدھاي توليدي ھرچند براي مدتي كوتاه دچار  به اعتقاد دریابيگی اين حقيقت كه با آزادسازي قيمت

ھاي گذشته مشاھده شده كه در صورت وارد آمدن  شود؛ باعث نگراني كارگران است؛ زيرا در سال اشكال مي
  . شدند ھاي اقتصادي كارگران قرباني مي آسيب به بنگاه

ھاي مالي ھرچند زودگذر، كارفرمايان و صاحبان سرمايه به دليل تمكين مالي كه  در بحران: اين فعال كارگري افزود
اما كارگران كه با تعطيلي كارخانه ھيچ محل درآمد ديگري . توانند دوران سختي را به نحوي سپري كنند دارند مي

  . گيرند ھاي مالي در معرض خطر قرار مي ندارند با بروز بحران
پذير  ھايي ھستند كه در جريان تغييرات اقتصادي به طبقه، آسيب ھاي اجتماعي از جمله زیان آسيب: وی افزود

  . شود بگير وارد مي كارگر و حقوق
ھاي اقتصادي يا  ھا به تعطيلي بنگاه چنانچه تحوالت اقتصادي ناشي از ھدفمند كردن يارانه: دریابيگی یادآور شد

ھاي  ھاي زندگي خود را با دستمزد ر شود؛ باز ھم اين نگراني وجود دارد كه كارگران چگونه ھزينهتعديل نيرو منج
  . كنند ناچيز تامين مي

 بايد با رويكرد 89حداقل مزد سال : به اعتقاد عضو پيشين شوراي عالي كار،در خصوص دستمزد سال جاری گفت
  . شد ھا تعيين مي دن يارانهبه تغيير قيمت سبد كاالھاي كارگري در سال ھدفمند كر

اينكه شوراي عالي كار دستمزد كارگران را بر مبني نرخ تورم سال قبلي تعيين كند زماني قابل تامل : وي افزود
  . ھاي زندگي وجود نداشته باشد است كه ھيچ نگراني از بابت افزايش ھزينه

ون كار و وظيفه مسووالن در برابر كارگران به آنھا قان چه كه در قانون اساسي ، راجع به  آن: دریا بيگی تصریح نمود
  .  داريم كه اين مھم نيازمند حضور جدي كارگران در عرصه است است فاصله اشاره شده

مند شدن  تمام اميد ما به نظام: وی تقويت نھادھاي كارگري را رمز موفقيت اين قشر ارزيابي كرد و اظھار داشت
  .  قانون كار است7ھاي يك و دوي ماده  نامه تبصره نقراردادھاي موقت كار و تھيه آيي

جامعه کارگری امروزاعتماد زیادی به : دریا بيگی در قسمت دیگری در خصوص مسائل تامين اجتماعی گفت
ماندگاری و تداوم ارائه خدمات سازمان تامين اجتماعی ندارندزیرا سازمانی که برای پرداخت بخشی از دیون خود 

 خط اعتباری بانکی استفاده کند در حالی که دولت به عنوان بزرگترین بدھکار سازمان نزدیک مجبور می شود از
 ھزار ميليارد تومان به آن بدھکار است و این ذھنيت را که دولت نسبت به این سازمان بی توجه است 20به 

 منابع سازمان وجود دارد یابد درحالی که ھم قانون تامين کند و این است که بی اعتمادی افزایش می تقویت می
  و ھم مجلس در مصوبات خود برای دولت تکليف معين کرده است 

 ميليارد 2500گذشته مجلس دولت را مکلف کرده که  در سال: دبير اجرایی خانه کارگر مازندران خاطر نشان کرد
 محل اين ھمين درآمد تومان در قالب شرکت ھای قابل واگذاری را به سازمان تامين اجتماعی پرداخت کند و از
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قانون ھمسان سازي بين بازنشستگان كشوري و لشگري اجرا گردد ولی با ھمه پيگيری ھا ظاھراً بيش 
درصد این رقم محقق نشده، این در حالی است که نزدیک به یک ميليون و چھارصد ھزار نفرمستمری بگير 40از

ین تعھد سنگين باید ھمواره یک دغدغه جدی برای گيرند و تامين منابع اجرای ا ھر ماه از سازمان مقرری می
  . مسئولين باشد

سرعت تغييرات مدیریتی در سازمان، ثبات و تداوم سياست ھا را متزلزل کرده و این آفتی است که به : وی افزود
  . سایر مشکالت سازمان تأمين اجتماعی اضافه شده است

حال افزایش است و امروز ما شاھدیم نان، گوشت، شير، ھای زندگی ھر روز در دریابيگی با بيان اینکه ھزینه
با :  درصد در ابتدای سال افزایش پيدا کرده است؛ گفت75 تا 25ھای درمان از  حمل و نقل عمومی و ھزینه

اجرایی شدن قانون اصالح قيمت ھا تورم ایجاد شده فشار سنگينی بر کارگران و بازنشستگان و در کل ھمه 
رسد جایگزین مناسبی برای تامين  واھد کرد و با توجه به منابع پيش بينی شده به نظر میحقوق بگيران وارد خ

  . تواند وجود داشته باشد ھای تحميل شده به جامعه کار و توليد نمی ھزینه
ھایی چون بھره وری در   به مقوله عضو سابق شورای عالی کار کشور تصریح نمود این اتفاق حاصل بی تفاوتی

و خرد است که باعث شده امروزه ما مجبور باشيم در قالب یک جراحی بزرگ و عميق اقتصادی ھزینه ابعاد ملی 
  . ھای بزرگ آن را پرداخت کنيم

به يقين نقش سياستگذاران و مجریان که قاعدتاً باید طراح و اجراکننده سياست ھا باشند بيش : دریا بيگی گفت
جامعه ھستند که باید بيشترین ھزینه ھای آن را پرداخت کنند و از دیگران است ولی امروز این قشرھای ضعيف 

ھایی برای اجرای این سياست استفاده کنيم و منت اجرای آن را گردن چه گروھی  واقعاً مھم نيست از چه واژه
  . بياندازیم

: ي ندارد،گفتدبير اجرایی خانه کارگر در بخش دیگری از سخنان خود با اظھار تاسف از اينكه اشتغال كشور متول
  . اند به ھمين دليل ھر دستگاھي كه براي اشتغالزايي رديف بودجه داشته نمايندگان آن را افزايش داده

:  ميليارد تومان افزايش دادند؛ گفت200وي با اعالم اينكه نمايندگان اعتبار اشتغالزايي صندوق مھر امام رضا را 
ه دارد اما با توجه به حساسيت بيكاري، بودجه اشتغالزايي را ھاي بودج اين صندوق براي ازدواج و اشتغال رديف

 ميليارد تومان افزايش داديم تا در قبال اين افزايش دولت را مكلف كنيم تا يك 650 ميليارد تومان بود، به 450كه 
  .  ھزار شغل ايجاد كند100ميليون و 

باشد ھرچقدر ھم بودجه  مديريت ضعيفمساله اول در کشور مديريت دولت است كه اگر اين : دریابيگی گفت
  . اختصاص يابد مشكل بيكاري حل نخواھد شد

بارھا و بارھا از طریق تریبون ھا و رسانه : دریابيگی در ادامه با اشاره به وضعيت کارگران استان مازندران؛ گفت 
ر اشاره می کند ولی ھا تشکيالت خانه کارگر مازندران به وضعيت اسفناک جامعه کارگری این استان والیتمدا

متاسفانه طی این سالھا عالوه بر اینکه گوش شنوایی پيدا نشد شاھد تعطيلی یکی پس از دیگری کارخانجات و 
  . بيکار شدن ھزاران کارگر معتقد به نظام جمھوری اسالمی ھستيم 

کود و ورشکستگی آن چيزی که طی این سالھا کارخانجات این استان سرسبز و الیتمدار را دچار ر:وی افزود 
نمود سوء مدیریت و قرار گرفتن کارنجات در بين بافت اصلی شھر ھا است که سھامداران به بھانه ھای مختلف 

از قبيل نداشتن فروش ، فرسودگی ماشين آالت ھر روز کارگران را تعدیل نمودند و با فروش زمين ھای 
  . کارخانجات به ثروت ھای ھزاران ميلياردی رسيدند 

باید این حقيقت تلخ را پذیرفت که طی ده سال گذشته نه تنھا شغل پایداری : عال جامعه کارگری گفت این ف
  .  ھزار نيروی کار شغل خود را ازدست داده اند 20ایجاد نشد بلکه 
امروز خوشحاليم که مسئولين بلند پایه استان مازندران از طریق سخنرانی ھا در جلسات متعدد : وی یادآور شد

   ھزار فرصت شغلی بوجودآید 40دارند که باید در سال جاری  اعالم میخود 
ولی جامعه کارگری از این دلسوزان و مسئولين در استان می خواھد که در الویت اول به حفغظ اشتغال موجود 

ت برود  ھزار شغل دیگر ھم از دس40 ھزار نفر ایجاد اشتغال بشود نگذارند 40توجه کنند زیرا اگر قرار است برای 
 .  

ھمانطوریکه با ورود ھر توریست به : دبير اجرایيی خانه کارگر مازندران با انتقاد از ورود کاالھای خارجی اعالم کرد
 نفر بيکار و 10 شغل ایجاد کرد در مقابل با ورود ھر کاالی خارجی 10سرزمين جمھوری اسالمی ایران می شود 

  . دھند شغل خود را از دست می
ھمت مضاعف ،کار "امسال با توجه به نامگذاری سال : ایعالی کار کشور خاطر نشان کردعضو سابق شور

  . باید به نيروی کار به طور جد به دور از نگاه ھای سياسی نگاه کرد" مضاعف
مسائل كارگري و تشكل كارگران بايد بدور : وي در قسمت ديگر اھميت مسائل كارو توليد و كارگر پرداخت و گفت

 ، دخالت دولت در ستاد ھفته 89ًندي سياسي كامال صنفي باشدولي متاسفانه در ھفته كارگر سال از جناح ب
كارگر در شھرستان آمل سبب پاره اي نگراني گرديد و اميد داريم با درايتي كه از مسئولين استان سراغ داريم در 

  . سال آتي اين معضل نيز برطرف شود
واده كارگري در برگزاري ايام ھفته كارگر ازھمه كسانيكه در ھفته كارگر دريابيگي ضمن اعالم حضور گسترده خان

  .  با ستاد اين ھفته ھمكاري نمودند تقدير و تشكر كرد89سال 
 كاربردي خانه كارگر تحت نظارت –وي در پايان به افتتاح و راه اندازي ساختمان جديد مركز آموزش علمي 

اكنون در مازندران كارگران داراي دانشگاه علمي و كاربردي ھستند : زوددانشگاه جامع در ھفته جاري خبرداد و اف
 رشته تحصيلي مورد نياز جامعه صنعتي در مقطع كارداني و يك رشته 8 دانشجو در 1500كه در اين دانشگاه 

  . داراي كارشناسي مشغول به تحصيل خواھند شد
  پايان پيام
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  : نايب رئيس كانون عالي شوراھاي اسالمي كار
  كارگران ايران به اتحاد صنفي باور ندارند

نماينده كارگران كشور با بيان اينكه :    آمده است89 اردیبھشت 24 ایلنا در تاریخ -به گزارش خبرگزاری کار ایران
ھايشان را  يا نمايندگان كارگري مسئوليت: ھاي كارگري و كارفرمايي در ايران نھادينه نشده است؛ گفت تشكل

  . اند اعتماد شده اند و يا جامعه كارگري نسبت به نمايندگانشان بي  دادهدرست انجام ن
ھا با  اگر دنبال تامين منافع كارگري ھستيم بايد رابطه تشكل: وگو با خبرنگار ايلنا، گفت بيگي در گفت اوليا علي

  . جامعه كارگري را مستحكم كنيم
ھا وجود دارد بايد از بين برود و كارگران به  ي با تشكل كه ميان جامعه كارگر اعتمادي اين فاصله و بي: وي گفت

ھايشان نخواھند  گوياي آنان فعاليت نكنند ھرگز به خواسته ھا به عنوان زبان اين نتيجه برسند كه اگر تشكل
  . رسيد

ھاي كارگري در برخي از كشورھا،  نايب رئيس كانون عالي شوراھاي اسالمي كار با اشاره موفقيت برخي تشكل
شوند چون اعضايشان با حضور مستمر خود از  ھايي كه يك خط معقول را دنبال كرده؛ موفق مي تنھا تشكل: فتگ

  . شوند ھا را متوجه قدرت جمعي كارگران مي كنند و در نتيجه دولت آن تشكل حمايت مي
ھا تنھا به  تيجه دولتھاي صنفي كارگري وجود ندارد در ن در ايران چنين خط فعاليتي براي تشكل: بيگي افزود علي

  . اند برده چنددستگي و تفرقه در جامعه كارگري پي
 ھنوز ھم دير نشده و اگر  :اند گفت نماينده كارگران كشور با تاكيد بر اينكه كارگران ايران ھنوز به خودباوري نرسيده

  .  شد ميليون نفري كارگر به اين باور برسد كه بايد متحد شوند؛ مشكالت حل خواھد30جامعه 
نايب رئيس كانون عالي شوراھاي اسالمي كار با تاكيد بر اينكه جامعه كارگري نبايد به سرنوشت خودش 

خواھيم جايگاه كارگران در نقاط حساس و كليدي تعريف شود بايد به اتحاد جامعه  اگر مي : تفاوت باشد؛ گفت بي
  . رسيم ي بر حقمان نميھا كارگري برسيم و تا زماني كه اين مھم محقق نشود به خواسته

اين واقعيتي انكارناپذير است كه ھر دولتي روي كار آمد تشكل ھمفكر خودش را تقويت كرد : بيگي گفت علي
ھاي ديگر باشيم، بھتر است خودمان را سرزنش كنيم زيرا در قرآن آمده كه  بنابراين به جاي آنكه از دولت

  .  بخواھدكند مگر آنكه خودش سرنوشت ھيچ قومي تغيير نمي
امروز در ھمه : گرايي را مردود دانست و گفت ھاي قراردادي و نبود امنيت شغلي براي گريز از تشكل وي بھانه

كنند  ھاي پيمانكاري كارگران را استثمار مي ساخته قرارداد موقت رشد عجيبي دارد و شركت كشورھاي توسعه
  .  نشده استھا كنيم كه اين معضالت باعث تضعيف تشكل اما مشاھده مي

نايب رئيس كانون عالي شوراھاي اسالمي كار كشور با تاكيد بر اينكه امروزه كارگران زير خط فقر قرار دارند، 
: تري حد ممكن قرار دارد؛ گفت ھايشان در پايين كنند و امكان ادامه زندگي براي خانواده حقوق ناچيزي دريافت مي

زني و   كنيم كه منتقل ھم شد وقتي تشكل قدرت چانهھا را چه كسي بايد منتقل كند فرض اين حرف
رسيد و  رسد چرا كه تاكنون نرسيده و اگر مي خواھي ندارد ھر چقدر ھم فرياد بزند صدايش به جايي نمي حق

  . گوش شنوايي بود امروز چنين وضعيتي نداشتيم
  پايان پيام

    ھزار بشكه توليد نفت در کشور به علت تحريم ھا٧۵٠کاھش روزانه 
با اِعمال و تشديد تحريم ھای گسترده بين المللی و :  آمده است 89 اردیبھشت 24به نوشته جرس به تاریخ 

 ھزار بشكه ٧۵٠ھمزمان سياست ھای نفتيِ دولت که صرفا جنبه تبليغاتی پيدا کرده، عمال ايران با كاھش توليد 
رو شده و آمار فروش نفت کشور نيز، از كاھش ای نفت و سقوط توليد به زير سه و نيم ميليون بشكه در روز روب

  .  ھزار بشكه ای خبر می دھد۴۵٠
به گزارش منابع خبری موثق، طی يک سال اخير و بعد از انتخابات رياست جمھوری دھم، اتخاذ تحريم ھای 

ه  بدون اينکه نيازی به تصويب قطعنام-اياالت متحده عليه جمھوری اسالمي، عمال تحريم ھايی " ھوشمند"
  .  عليه ايران در بر داشته است-دشورای امنيت سازمان ملل متحد داشته باش

بنا بر اين گزارش، با آغاز تحريم ھای شورای امنيت، دولت آمريكا نيز در چھارسال گذشته بر اعمال تحريم ھای 
ھای آمريكا حضور موسوم به داماتو عليه ايران افزوده ومقررات سختگيرانه ای بر عليه شركت ھايی كه در بورس 

 را مورد پيگيری دارند و از سرمايه آمريكايی بھره ميبرند ودر بازار نفت ايران نيز مشارکت داشتند، وضع كرده و آنھا
  . قرار داده است

 به ذكر است تمام شركتھای مھم نفتی اروپايی مانند شل، توتال، استات اويل و بی پي، در بورس ھاس مالز
  . ر به ترك بازار ايران شده اندند واز اين رو به خاطر حفظ مصالح سھامداران مجبوآمريكا حضور فعال دار

از سوی ديگر به خاطر فقدان توجه وسرمايه گذاری دولت وتحريم ادوات "منبع خبری جرس ھمچنين افزوده است 
 ۴۵٠ز سوی ديگر و ا.  ھزار بشکه کاھش يافته است٧۵٠وابزارھای تكنولوژيكي، عمال توليد نفت ايران روزانه 

تان نياز ھزار بشكه در روز ھم كاھش فروش گزارش شده است كه بيشتر مربوط به چين می باشد كه عربس
  . چين را تامين می كند

توليد نفت خام ايران سه دھه پيش روزانه بالغ بر شش "خبرگزاری فرانسه نيز چندی پيش گزارش داده بود 
ل کاھش سرمايه گذاري، بی توجھي، نداشتن برنامه جامعه اکتشاف و ميليون بشکه در روز بود که اينک بدلي

صادرات . توليد و عدم استفاده از تکنولوژی پيشرفته به حدود سه و نيم ميليون بشکه در روز کاھش يافته است
 دو ميليون نفت خام ايران نيز در آن تاريخ روزانه دو و نيم ميليون بشکه در روز بود که اين ميزان به اندکی بيش از

ت نفت خام محروم بشکه در روز تقليل يافته و در صورت ادامه وضع موجود، طی ده سال آينده ايران عمال از صادرا
  ." خواھد ماند
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در راستای گزارش جرس آمده است ھم کانون کشتی ھای مخزن دار نفتی ايران برای فروش در وسط آبھای 
طل مانده و بدليل اينکه نگھداری نفت در کشتی نيز ھزينه ھای خليج فارس و دريای عمان و اقيانوس ھند مع

ھنگفتی دارد و خريداران نيز کم شده اند، دولتمردان جمھوری اسالمی سرمايه ملی را زير قيمت می فروشند تا 
  . يت فعلی کشور را پاسخگو باشندوضع

ملل، کيفيت پايين و قيمت باالی ھای سازمان  سامانه خبری دويچه وله چندی پيش خاطرنشان کرده بود تحريم
  . رای نفت خود مشکل داشته باشدنفت ايران باعث شده که جمھوری اسالمی در پيدا کردن خريدار ب

به اين موضوع ) دبير مجمع تشخيص مصلحت(سال گذشته نيز سايت اصولگرای تابناك، نزديک به محسن رضايی 
  .رده بوداشاذه ک

 ھزار بشکه نفت ايران، آثار تعيين ۴۵٠کاھش فروش روزانه "کرده است منبع خبری جرس ھمچنين خاطرنشان 
  ."صاد وابسته ايران داشته است کننده ای بر ديگر بخشھای اقت

در گذشته پااليشگاھھای شمال کشور در معامالت سواپ، نفت آسيای ميانه را "گزارش مذکور افزوده است 
ريمھای عملی شرکتھای آمريکائی مواجه شده و بناچار ايران پااليش می کردند که با کسادی بازار به دليل تح

مجبور است نفت آسيای ميانه را در خليج فارس تحويل بگيرد و در نتيجه نفت خود را از جنوب به پااليشگاھھای 
شمال برساند، اما استانداردھای پااليشگاھھای شمال با شرائط نفت آسيای ميانه تنظيم شده بود و تا تنظيم 

  ." ت ايران زمان زيادی الزم است آن بر اساس استاندرادھای نفمجدد
از سوی ديگر خبرنگار جرس از منطقه اقتصادی عسلويه گزارش می دھد که سھام شرکتھای خارجی که طرف 
قرارداد جمھوری اسالمی در عسلويه بوده اند بتدريج توسط کمپانيھای آمريکائی خريداری شده و با تبديل مليت 

  يکا شده منطقه را ترک گفته اند ھا مشمول قوانين تحريم کنگره آمراين شرکت
يکی از دست اندرکاران منطقه صنعتی عسلويه به خبرنگار جرس گفت در پايان دوره رياست جمھوری محمد 

 ھزارشغل غير مستقيم بود ٢٠٠ ھزار نفر شغل مستقيم و ۶٠خاتمي، تعداد کارگران مشغول به کار در عسلويه 
 می رسيد، ولی ھم ٨۵ ھزارشغل مستقيم طی سال ١٢٠ق برنامه می بايست به دو برابر و به مرز که مطاب

اکنون اکثر پروژه ھا به دليل سياست ھای و اقداماتِ دولت محمود احمدی نژاد، متوقف شده و تعداد کارگران 
 ٩٢دولت احمدی نژاد شاغل در عسلويه حداکثر به چھار ھزار و پانصد نفر می رسد؛ يعنی در طی پنج سال 

  ."درصد کاھش نيروی کار فقط در عسلويه يعنی فعال ترين قطب صنعتی کشور اتفاق افتاده است

  نامه اعتراضی اتحادیه کارگران پست کانادا

 ٢٠١٠ مه ١٣

 محمود احمدی نژاد، رئيس جمھور

 جمھوری اسالمی ایران

 خيابان فلسطين، تقاطع آذربایجان

dr-ahmadinejad@president.ir  

  آقای عزیز،

 ھزار عضو اتحادیه کارگران پست در سراسر کانادا اعدام فرزاد کمانگر و چھار زندانی سياسی ۵۴به نمایندگی از  
  . دیگر را توسط جمھوری اسالمی ایران قویا محکوم می کنم

ر زندانی سياسی جمھوری اسالمی ایران، کارگر آموزش و پرورش، معلم و فعال حقوق بشر، فرزاد کمانگر، و چھا
طبق آخرین گزارشات، آقای فرزاد کمانگر، آقای علی حيدریان، آقای فرھاد .  اعدام کرده است٢٠١٠دیگر را در مه 

نه وکال و نه خانواده . وکيلی، خانم شيرین علم ھولی و آقای مھدی اسالميان ھمگی در یک روز اعدام شده اند
  .بر شده بودندھای این زندانيان از از اعدامھا آنھا با خ

ما . اتحادیه کارگران پست کانادا این حمالت مداوم عليه حقوق کارگری و انسانی در ایران را محکوم ميکند
  .خواھان آزادی فوری و بدون قيد و شرط تمامی زندانيان سياسی، و کارگران و دانشجویان در بند ھستيم

 حقوق کارگری و انسانی، ازجمله آزادی بيان و ابراز اتحادیه کارگران پست کانادا از دولت ایران می خواھد که
ما از جمھوری اسالمی ایران می خواھيم که . وجود و نيز حق تشکل، تجمع و اعتراض، را کامال محترم شمرد

تعقيب و اذیت و آزار فعالين کارگری و حقوق انسانی و سازمانھای سياسی و عدالت اجتماعی را متوقف کند و 
ھيچ کس نباید نباید بخاطر انجام ابتدایی ترین حقوق انسانی خود مورد اذیت و آزار، . آنان نگرددمانع فعاليتھای 

  .شکنجه و اعدام باید فورا متوقف گردد. حبس و خشونت قرار بگيرد
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  دنيس ليميلين،

  رئيس کشوری، اتحادیه کارگران پست کانادا

  تاييد حكم دو فعال كارگرى 
بر اساس دادنامه تسليمی به تاريخ چھارم :  اردیبھشت آمده است 24در بر آژانس ايران خبه نوشته سایت 

 به جوانمير مرادی عضو ھيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران و رئيس ھيئت مديره انجمن برق و 1389فروردين 
ماه زندان برای حکم دادگاه بدوی مبنی بر شش , فلزکار کرمانشاه و طه آزادی عضو اتحاديه آزاد کارگران ايران 

آنان که به جريمه نقدی معادل دو ميليون تومان برای ھريک از اين دو نفر تبديل شده بود، از سوی دادگاه شعبه 
  .يک تجديد نظر بوشھر تأييد و قطعی اعالم گرديده است

  تعليق از کار فعالين سنديکايی شرکت اتوبوسرانی تھران و حومه ادامه دارد 
يکی ديگر از کارکنان اتوبوس رانی تھران و :  اردیبھشت آمده است 24 تاریخ دراز ایران  بنابه گزارشات رسيده

کارکنانی که از کار تعليق ميشوند از حقوق و مزايا محروم می .حومه توسط کميته انظباطی تعليق از کار شد
  . شوند 

 5 سال سابقه کار و در منطقۀ 11آقای ناصر محرم زاده ازکارکنان شرکت اتوبوس رانی تھران و حومه که دارای 
  .  فروردين ماه تعليق از کار شد23روز . تھران شاغل می باشد

اما آقای محرم زاده بدليل اينکه .او بصورت شفاھی به کميته انظباطی شرکت اتوبوس رانی تھران احظار شد
ته انظباطی خوداری احظار بصورت کتبی و رسمی نبود و ھمچنين نامشخص بودن علت احظار از حضور در کمي

او در اعتراض به عدم رعايت قوانين کار و آيين نامه ھای داخلی شرکت واحد از حضور در اين کميته خوداری . کرد
  . کرد کميته انظباطی در يک اقدامی غير معمول وخودسرانه در جا او را از کار تعليق کرد 

تراض کرد به او گفته شد شما می توانيد مرخصی ھنگامی که آقای محرم زاده نسبت به تعليق ظالمانه خود اع
  . بدون حقوق بگيريد تا نسبت به اعتراض شما رسيدگی شود

آقای ناصر محرم زاده يکی از فعالين سنديکايی است که در جريان اعتصابات کارگران شرکت اتوبوس رانی تھران 
او .  از داشتن حقوق و مزايا محروم بود به مدت يک سال از کار تعليق شده بود و در طی اين مدت1384در سال 

  . با شکايت به اداره کار و پيگيری حقوقي، کارفرما را موظف به بازگشت به کار و پرداخت حقوق معوقه خود کرد
 تھران منتقل کردند که 5ھنگامی که آقای محرم زاده به کار بازگشت برای تحت فشار قرار دادن او،او را به منطقه 

  .  زيادی دارد و برای تردد زمان زيادی نياز دارد تا از اين طريق او را وادار به اخراج کنندبا منزلش فاصله
کميته انظباطی يکی از ابزارھای سرکوب عليه کارگران در محيط کار می باشد و تا به حال اقدام به تعليق 

  . حناز شيری می باشندتعدادی از کارگران نموده است که از جملۀ آنھا آقای عبدهللا حسينی و خانم فر
در حال حاضر منصور اسالو و ابراھيم مددی از رھبران سنديکای کارگری شرکت اتوبوس رانی تھران و حومه در 

  . زندان بسر می برند

دانشجوی مریوانی دستگير ١۵در پی اعتصاب عمومی سراسری در کردستان
 شدند

  
وان در اعتراض به اعدام ھای نوزده اردی بھشت، طی پس از تجمعات اعتراضی دانشجویان دانشگاه پيام نور مری

 تن از فعالين 15روزھای دوشنبه و سه شنبه و دعوت مردم مریوان به شرکت در اعتصاب عمومی، حداقل 
آرام ویسی، فواد مرادی، توفيق : ھرانا. دانشجویی این شھر بازداشت و به مکان ھای نامعلومی منتقل شده اند

ھم چنين اداره ی . تن از دانشجویان بازداشت شده ی مریوانی ھستند5 و سامان زندی پرتوی، دانا لنجاوایی
اطالعات مریوان طی چند روز اخير با اکثر فعالين شھر به صورت تلفنی تماس برقرار نموده و آنھا را تھدید کرده 

. ظارشان خواھد بوداست که در صورت تالش برای برپایی اعتصاب و ھمراھی با آن عواقب بسياری بدی در انت
شایان ذکر است در حال حاضر جو امنيتی بر فضای شھر مریوان حاکم است و شھر توسط یگانھای ضد شورش 

 .به کنترل کامل در آمده است

  جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان در نمایشگاه متاب تھران تعطيل شد 

از تعطيلی  پس:  آمده است 89 اردیبھشت 24اریخ جمعه بنا به اطالعيه جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان در ت
  :المللی کتاب تھران است غرفه این نھاد مدنی در بيست و سومين نمایشگاه بين

ی تبليغاتی جمعيت دفاع  با مراجعه به غرفه المللی کتاب  ماموران حراست نمایشگاه بين٨٩/٢/٢٣ظھر امروز 
ھنگی، غرفه باید تخليه شود و اعضای حاضر از نمایشگاه خارج ھما اظھار داشتند که به دستور مدیر ستاد

  .شوند
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ھای مختلف نمایشگاه، نه تنھا ھيچ حکم کتبی ارائه  بخش با وجود پيگيری مسئولين جمعيت دفاع در واحدھا و
م برای این حکم صادره اعالم نشد وحتی حاضر به افشای نام نھادی که این حک نگردید بلکه ھيچ مدرک و دليلی

 .نيز نشدند را صادر کرد

اعضاء جمعيت دفاع بود؛ مسئولين غرفه مجبور به  متوجه” با توجه به اینکه تھدید مأموران حراست مستقيما
 .تخليه غرفه و ترک نمایشگاه شدند

 .گردید  اردیبھشت غرفه تعطيل٢٣ روز ١۵در نھایت ساعت 

  روابط عمومی جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان
  

   انگى محمود صالحى توسط نيروھاى حكومتىحبس خ
  

محمود صالحی از فعالين کارگری واز اعضای :  اردیبھشت آمده است 24به نوشته سایت آژانس ايران خبر در 
ھمچنين يکی ديگر از اعضای کميته , کميته ھماھنگی امروز توسط نيروھای حكومتى حبس خانگی شده

  . قز دستگير شده استھماھنگی به نام حمه عبدی پور نيز در س
اعالم کردند که عليرغم اين فشارھا به تحصن خود ادامه , مردم سقز كه در اعتصاب سراسرى به سر مى برند 

  .خواھند داد

 یک دانشجو به خاطر شرکت در مراسم خاوران به سيزده سال زندان محکوم شد 
 
 قتل عام زندانيان سياسی دستگير شد، یه ميثاق یزدان نژاد دانشجوئی که در ارتباط با  نوزدھمين سالگرد 

فعالين حقوق بشر و . " بيدادگاه تجدیدنظر  تائيد کرد36حکم وی را شعبه . سيزده سال زندان محکوم گردید
نژاد از دستگير شدگان مراسم  زندانی سياسی ميثاق یزدان: در این باره می نویسد" دمکراسی در ایران

باشد که در روزھای اخير حکم سنگين و غير   می1367ان سياسی سال نوزدھمين سالگرد قتل عام زنداني
 محکوم شده بود عين حکم   دادگاه انقالب15رئيس شعبه   سال زندان توسط فردی بنام صلواتی13انسانی 

زندانی سياسی ميثاق یزدان .نظر توسط فردی بنام بابائی مورد تایيد قرار گرفت  تجدید36 در شعبه  صادره شده
مامورین وزارت   با یورش1386 شھریور ماه 19او در تاریخ .ساله ،دانشجوی رشته مترجمی پيام نور بود 23 نژاد

 تحت 209 ماه در بند مخوف 6و بيش از   زندان اوین منتقل گردید209اطالعات دستگير و به سلولھای انفرادی بند 
 ماه ان را در سلولھای انفرادی بدون 3که .قرار داشت شکنجه ھای جسمی و روحی بازجویان وزارت اطالعات

 زندان اوین منتقل کردند و سپس به 350 ماه او را به بند 6پس از . برد  داشتن حق تماس با خانواده اش بسر
  .شد  به زندان گوھردشت کرج منتقل 350رئيس زندان اوین و مصطفی بزرگ نيا رئيس بند  دستور صداقت

 ز شورای اسالمی کارنارضایتی کارگران الستيک البرز ا
 

درحال حاضر مواد اوليه : گويند الستيك البرز مي كارگران:   ایلنا آمده است –بر پایه گزارش خبرگزاری کار ایران 
است كه مطالبات مربوط به سال گذشته را تا پايان بھار پرداخت  وعده داده براي ادامه توليد داريم و مديريت

  .خواھد كرد
 70كارفرما بابت حقوق فروردين امسال و  :وگو با خبرنگار ايلنا، گفت خانه الستيك البرز در گفتيكي از كارگران كار

  .ھستند درصد حقوق بھمن و اسفند سال گذشته طلبكار
است؛  الحساب پرداخت شده علي  ھزارتومان200وي بابيان اينكه بابت اين مطالبات تاكنون به ھر كارگر فقط 

  . ماه آينده پرداخت خواھد كرد2را تا پايان  ده است كه طلب باقيمانده كارگرانكارفرما وعده دا: افزود
 كاري براي ھيچ كارگري وجود ندارد و دريافتي كارگران تنھا به درالستيك البرز اضافه اكنون به گفته اين كارگر ھم 

تھيه مواد خام را در  خانهشود اما مديدريت كنوني براي استمرار فعاليت كار ھشت ساعت كار روزانه محدود مي
  .است دستور كار خود قرار داده

 كارگران صحبتي نشده است؛ 87 و 86نحوه پرداخت مطالبات معوقه سالھاي  وي بابيان اينكه ھنوز درخصوص
حقوق و   ماه5، نزديك به 87 و 86ھاي  كارگر الستيك البرز بابت عملكرد نادرست مديريت سال 1400: يادآور شد
  .رداخت نشده طلبكار ھستندمزاياي پ

اعتبار اعضاي : وضعيت شوراي اسالمي كار اين واحد توليدي گفت اين كارگر الستيك البرز ھمچنين درخصوص
 است اما به دليل نارضايتي كه از عملكرد برخي است به پايان رسيده واحد توليدي مدتي شوراي اسالمي كار اين

شوراي جديد نداشته و ترجيح  كارگران انگيزه اي براي برگذاري انتخاباتاز اعضاي شوراي اسالمي كار وجود دارد 
  .پيگيري كنند جوش مطالبات خودر ار جمعي و خود دھند كه بصورت دسته مي

سال پيش، برخي از اعضاي شوراي  2 ھاي صنفي كارگران الستيك البرز در در جريان اعتراض: وي يادآور شد
اين رو كارگران نسبت به حضور دوباره اين اشخاص در  خود عمل نكردند ازاسالمي كار به وظيفه نمايندگي 

  .تمايلي ندارند تركيب شوراي اسالمي كار جديد ھيچ

 انفجار لوله گاز در ميدان منيريه 
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در ميدان منيريه تھران انفجار مھيبى رخ داده است که آتش :  اردیبھشت می نویسد 25در تاریخ پارسينه سایت 
  . ھا آسيب وارد کرده است ين ميدان را فرا گرفته است و به برخى مغازهزياد تمام ا

تر از ميدان منيريه منجر به ريزش تونل مترو و سقوط يک خودرو  انفجار لوله گاز در خيابان وليعصر تھران پايين
  . وجود آمده، شد اری در گودال بهآوری زباله شھرد جمع

 و آتش سوزی بعداز آن، که ماموران شرکت گاز و آتش نشانى سرگرم شاھدان عينی گفتند که انفجار لوله گاز
  .  دقيقه بامداد رخ داده است20ت بررسی علت آن ھستند، ساع
  . ور است ھای آتش شعله د و زبانهآتش سوزی ھمچنان ادامه دار

انی با ماموران نيروی انتظامی مسيرھای منتھی به محل وقوع حادثه را مسدود کرده و نيروھای آتش نش
  . باشند ثه در حال اطفای حريق مياستقرار در محل حاد

  . عتر حريق کمک کنند ه اطفای سرينيروھای شرکت گاز نيز درتالش ھستند تا ضمن قطع گاز ب
برند و  سر مي ھا به ھا و کوچه سوزی تخليه شده و مردم نگران در خيابان ھای اطراف محل آتش ساکنان خانه

  . رای بازگشت به منازل خود ھستندبمنتظر خاموش شدن آتش 
  .ھای اطراف محل وقوع حادثه شکسته و در سطح خيابان ريخته شده است ھا و مغازه ھای خانه شيشه

 فراخوان جمعی از دانشجويان به اعتصاب سراسری در دانشگاه ھا و مدارس 

  ! فراخوان اعتصاب سراسری دانشجويان و دانش آموزان کشور
  

 ارديبھشت به 19فرزاد کمانگر، فرھاد وکيلی ،علی حيدريان و مھدی اسالميان در سحر گاه شيرين علم ھولي، 
با وجوديکه شش روز از اعدام اين عزيزان می گذرد اما ھنوز جنازه ھايشان را تحويل نداده اند و . دار آويخته شدند

 بی سروصدا در جايی دفن بيم آن می رود که حکومت مخفيانه از ترس اعتراضات مردم جسم بی جان شان را
  . کند

خانواده ھای اين عزيزان چند روز است که . اعتراضات و واکنشھای سراسری درايران و ساير کشورھا ادامه دارد
. در جلوی زندان اوين برای تحويل جنازه ھا تحصن کرده اند اما آنھا را سرگردان و تھديد به بازداشت کرده اند

آنھا ھمچون عزيزانشان که در برابر جنايتکاران رژيم سر فرود . ه ھا ستودنيستروحيه مبارزه جويانه خانواد
 زندان اوين که بند زندانيان سياسی می باشد به 350بند . نياوردند و استوار و محکم و خشمگين ايستاده اند

بر مقاومت و صالبت درود . دليل اعتصاب غذای زندانيان منحل شده و زندانيان را به بندھای ديگر منتقل کرده اند
  . ھمه آنھا

ما ضمن حمايت از تمام فراخوانھای اعتراضی و . در برابر اينھمه جنايت و وحشيگری درنگ و سکوت جايز نيست
 ارديبھشت، در اعتراض 23مبارزاتی و ضمن ھمراھی با مردم مبارز کردستان در اعتصاب سراسری روز پنجشنبه 

جويان و دانش آموزان، معلمان و استادان سراسر کشور می خواھيم که به اين جنايت نابخشودنی از ھمه دانش
حضور دانش آموزان در اين اعتصاب .  ارديبھشت از حضور در کالسھای درس خودداری کنند28در روز سه شنبه 

 دانش آموزان دغدغه ھميشگی فرزاد کمانگر بودند و در زندان نيز ھيچگاه. سراسری بسيار مھم و تاثيرگذار است
در نوشته ھايش دانش آموزان از قلم نيفتادند از ھمين رو برای اعتراض به رژيم و ياد معلم عزيزمان فرزاد شما 

اين اعتصاب فرصت مناسبی برای يک اتحاد عمل سراسری بدور از ھر گونه اختالفات . نيزبه اين اعتصاب بپيونديد
  . السھای درس را تعطيل می کنيم ارديبھشت ک28ھمه با ھم در روز سه شنبه . سياسی می باشد

  دانشجويان کرد دانشگاه تھران 
  بخشی از دانشجويان دانشگاه امير کبير 
  بخشی از دانشجويان دانشگاه کردستان 

  بخشی از دانشجويان دانشگاه تبريز 
  بخشی از دانشجويان دانشگاه رازی کرمانشاه 

  . و در رساندن اين فراخوان به گوش ھمگان ما را ياری دھيد. برای حمايت از اين فراخوان با آدرس زير تماس بگيريد
fetesab@yahoo.com   
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 روند صعودی نرخ بيکاری در ايران 

 صعودی اين  اعالم شد که حکايت از روند88باالخره نرخ بيکاری سال : اردیبھشت نوشت 25 در تاریخ خبر آنالين
  .  دارد88نرخ در سال 
 ، 87 درصد افزايش نسبت به سال 1.5طبق اعالم معاون وزير کار، نرخ بيکاری سال گذشته با : ادهابراھيم عليز

  .  درصد رسيد11.9به 
 سرانجام نرخ بيکاری کشور اعالم شد که اين رقم نشان از روند 88پس از گذشت حدود دو ماه از پايان سال 

يکاری سه فصل بھار،تابستان و پاييز سال گذشته به براين اساس قبل از اين، نرخ ھای ب. صعودی اين نرخ دارد
 برای سال گذشته مشخص می 11.9 درصد اعالم شده بود که با اعالم نرخ بيکاری 11.3 و 11.3 ، 11.2ترتيب 

  .  درصد بوده است13.8فصل زمستان شود که اين نرخ در 
نی و توسعه اشتغال وزارت کار اعالم  درصدی نرخ بيکاری سال گذشته را در حالی معاون کارآفري11.9اين رقم 
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  . گرفته بودندمی کند که مرکز آمار و وزير کار تاکنون در اين مورد سياست سکوت را در پيش 
حميد حاجی عبدالوھاب با اعالم اين نرخ، عواملی چون بحران اقتصادی جھانی و کاھش سرمايه گذاری در ايران 

  . اری عنوان می کندفزايش نرخ بيکرا از جمله مسائل موثر در ا
 درصدی نرخ بيکاری پايان سال آخر برنامه چھارم با نرخ بيکاری مدنظر اين برنامه نيز به اين 3.5وی در مورد فاصله 

 ھزار شغل جديد نرخ بيکاری 920موضوع اشاره می کند که برخالف آنچه در برنامه ذکر شده که با ايجاد ساالنه 
 ھزار شغل 200يليون و ل برای تحقق اين نرخ نياز به ايجاد ساالنه يک م درصدی محقق خواھد شد، در عم8.4

  . بوده است
 ھزار شغل مدنظر برنامه چھارم، فرصت شغلی ايجاد 920به گفته او، در اين چھار سال رقمی نزديک به ھمان 

 ھزار شغل 380اجرا، ساالنه شد که سھم طرح بنگاه ھای زودبازده از اين ميزان شغل ايجاد شده طی سه سال 
  . بود

 ھزار فرصت 160طبق اعالم معاون وزير کار، توسط بنگاه ھای زودبازده طی سه سال بيش از يک ميليون و 
عبدالوھاب در پاسخ به سوالی مبنی .  ھزار شغل می شود380شغلی ايجاد شد که به عبارتی ساالنه بيش از 

بقيه اين شغل ھا : ه طريقی به وجود آمدند؟ می گويدبر اينکه بقيه شغل ھای ايجاد شده طی اين سال ھا از چ
توسط طرح ھای بزرگ صنعتی و بخش ھای معدنی که سرمايه گذاری برای آن ھا صورت گرفت ايجاد شدند و 

 و بخش ھای ديگر به ITھميچنين مقداری شغل ھم در بخش کشاورزي، خدمات، خودروسازي، پتروشيمي، 
  . وجود آمد

 درصدی حاکی از استمرار روند صعودی نرخ بيکاری است که از ھمان ابتدای سال 11.3به ھر حال اين نرخ 
اين ميزان افزايش در فصل بھار در مقايسه با مدت .  شروع بود87گذشته در مقايسه با مدت مشابه در سال 

 درصد بوده 1.3 درصد و در زمستان 1.8 درصد ، در پاييز 1.1 درصد، در تابستان 1.6مشابه در سال قبل از آن 
  .  درصد شد1.5 ، 87خ بيکاری سال است که در نھايت در پايان سال نسبت به نر

 درصد افزايش يافته که اين نرخ در 1.5 به ميزان 87 در حالی نسبت به سال 88جدای از اين، نرخ بيکاری سال 
 درصد و در سال 0.6د  نسبت به سال قبل خو86 درصد، در سال 0.2 نسبت به سال قبل خود، به ميزان 87سال 

  . درصد کاھش يافته بود0.2 نسبت به سال قبل خود 85

 پلمپ غرفه جمعيت دفاع از كودكان كار و خيابان در نمايشگاه كتاب 

روز گذشته بنا به داليل نامعلوم ، غرفه :  آمده است89 اردیبھشت 25 ایلنا در تاریخ -به گزارش خبرگزاری کار ایران
  . ن كار و خيابان از سوى حراست نمايشگاه كتاب تعطيل شدجمعيت دفاع از كودكا

به گزارش خبرنگار ايلنا،بازديد كنندگان از غرفه ھاى نمايشگاه كتاب در روز گذشته با يكى از غرفه ھاى خالى 
مواجه شدند كه عكس و پستر ھاى مربوط به كودكان كار و خيابان در آن نصب شده بود ، اما خالى بودن اين 

  .  بازديد كنندگان را با ابھاماتى مواجه كرد غرفه ،
پيگيرى خبرنگا رايلنا از غرفه ھاى اطراف و برخى از مطلعين ، حاكى از آن است كه اين غرفه به يكى از سازمان 

بوده كه به اجبار از سوى ماموران حراست اين نمايشگاه ) جمعيت دفاع از كودكان كار و خيابان ( ھاى غير دولتى 
  . ده استتعطيل ش

بر اساس اعالم شاھدان و بازديد كنندگان كه روز ھاى گذشته از اين غرفه بازديد كرده بودند، در اين غرفه فعاليت 
ھاى ھميشگى و ھرساله انجام شده و كارھا در راستاى وظايف يك سازمان غير دولتى پيش رفته است و اقدام 

  .  صورت نگرفته استغير قانونى كه خالف مقررات تعريف شده نمايشگا نيز
المللى كتاب ،اقدام به  سومين نمايشگاه بين و به گزارش خبرنگار ايلنا ، اين جمعيت قبل از تعطيل شدن در بيست

ھايى از جمله  ھايى كه به قلم كودكان كارو خيابان نگاشته شده كرده و كتاب پستال و داستان عرضه كتاب
  . اين غرفه عرضه شده بود غار، غار تارو ترس غار نيز در زيرگذر،برج

 آغاز آزمايشی حذف يارانه ھا در سه استان 

صادق محصولی وزير رفاه و تامين اجتماعی خبر داده است :  اردیبھشت نوشت 25در تاریخ بی بی سی سایت 
ن که از سه روز ديگر نخستين مرحله از طرح ھدفمند کردن يارانه ھا در استانھای ايالم، خراسان شمالی و گيال

  . به صورت آزمايشی آغاز می شود
 ارديبھشت در سه ٢٨به گفته آقای محصولي، اجرای نخستين مرحله از طرح حذف يارانه ھا روز سه شنبه 

سه (استان کشور شروع می شود و خانوارھايی که فرم اطالعات اقتصادی را پر کرده اند می توانند از اين روز 
  . ره حساب خود را در آن ثبت کنند رفاه مراجعه و شمابه مدت يک ھفته به سايت وزارت) شنبه

به گفته وزير رفاه، ثبت شماره حساب برای دريافت يارانه نقدی تنھا از طريق سايت وزارت رفاه امکان پذير است و 
مراکز خدمات اينترنتی دولتی و خصوصی پيش بينی شده "سرپرستان خانوار که به اينترنت دسترسی ندارند به 

  ." ھا و روستاھا مراجعه کنند شھردر
ر اساس قانون مصوب مجلس، برنامه حذف يارانه ھا بايد از اول سال اجرا می شد اما دولت ھنوز برنامه روشنی ب

  . ن طرح در نيمه دوم شروع می شودارائه نکرده ولی محمود احمدی نژاد رئيس جمھور، گفته است که اجرای اي
 آقای محصولی پيگير آن است مربوط به يارانه نقدی است در حالی که پايه به نظر می رسد شروع برنامه ای که

به اين معنی که دولت با اضافه . اصلی حذف يارانه ھا، افزايش قيمت مواد سوختی و کاالھای اساسی است



 211

  . به صورت نقدی به خانوارھا بدھدکردن قيمت ھا، می تواند بخشی از درآمدھای ناشی از اين افزايش قيمت را 
مبنای توزيع نقدی يارانه ھا، اطالعاتی است که مرکز آمار ايران از خانوارھای ايرانی جمع آوری کرده و بر اساس 

  . خانوارھا اندازه گيری خواھد شدآن توانايی مالی 
که نشان دھنده توانايی مالی خانوارھاست، پرسشنامه ای است که " اطالعات اقتصادی خانوارھا"طرح 

ده اطالعاتی نظير درآمد ماھانه، واحد مسکونی ملکی يا اجاره اي، سطح زير بنای واحد سرپرست خانوا
ر اختيار مسکوني، ارزش تقريبی واحد مسکوني، ارزش ديگر امالک و مستغالت و تعداد خودروھای شخصی را د

  . مرکز آمار گذاشته است
اقتصادی نظير شغل، ميزان درآمد و ساير فرمھای اطالعات اقتصادی به نام سرپرست خانوار است اما اطالعات 

  .  خانواده نيز در آن ثبت می شوداطالعات اقتصادی اعضای
دولت تصميم دارد بعد از جمع آوری توانايی مالی خانوارھا، ميزان يارانه نقدی خانوارھا را تعيين کرده و آن را از 

  . انوار، به حساب آنھا واريز کندطريق حساب ھای بانکی سرپرست خ
 درصد از سرپرستان خانوار که فرم اطالعات اقتصادی را پر کرده اند دارای حساب ٩۵بنابر به گفته آقای محصولي، 

 مراجعه و حساب بانکی بانکی ھستند و افراد فاقد حساب بانکی نيز می توانند به يکی از شعب بانکھای کشور
  . باز کنند

ياد کرده، در حد " مرحله اجرای آزمايشی ھدفمند کردن يارانه ھا"ظاھرا مرحله تازه ای که دولت از آن به عنوان 
باز کردن حساب بانکی برای دريافت يارانه نقدی است و مشخص نيست که قيمت ھا چه وقت و به چه ميزان 

   ھای نقدی چه موقع شروع می شود؟ افزايش خواھد يافت و پرداخت يارانه
ه  قلم کاال و خدمات با اجرای قانون جديد حذف و اين کاالھا و خدمات ببنابر قانون حذف يارانه ھا، يارانه شانزده

  . قيمت بين المللی عرضه می شود
، شکر، برنج، روغن، شير، شکر، در مدت پنج )نان(يارانه موادی نظير بنزين، گازوئيل، گاز، نفت، برق، آب، گندم 

  . ليج فارس عرضه می شودی منطقه خسال حذف شده و اين کاالھا و خدمات با قيمت بازارھا
بر اساس قانون حذف يارانه ھا، دولت می تواند نيمی از درآمد حاصل از افزايش قيمت را به صورت نقدی بين 

 ھزار ميليارد تومان از محل افزايش قيمت کاالھا ٢٠بنابر قانون دولت می تواند در سال جاری . خانوارھا توزيع کند
  . داشته باشدو خدمات و حذف يارانه ھا درآمد 

برای مقابله با تورم ناشی از افزايش قيمت کاالھا، نيمی از درآمدھای حاصل از افزايش قيمت، در اختيار خانواده 
ھای کم درآمد و فقير قرار خواھد گرفت و بخشی نيز به توليد داده می شود و بقيه نيز در طرح ھای عمرانی 

  .ھزينه خواھد شد
  

  كندن كرد ان كار را تشويق به جاناجتماعی كودک سازمان تامين

  عکس مورد نظر در مقاله را در لينک سايت منبع ببينيد 
123430=aspx?ID.newsText/ir.ilna.www://http   

  
اجتماعي، با انتشار  سازمان تامين   : آمده است89 اردیبھشت 25 ایلنا در تاریخ -به گزارش خبرگزاری کار ایران

اى به مناسبت ھفته كارگر ، تمام قوانين و كنوانسيون ھايى را كه ايران براى حمايت از حقوق  ويژه نامه
  . بود را زير پا گذاشت كودكان،به رسميت شناخته

: عاد بزرگ و با اين توضيحپزخانه در اب نامه عكسى از دو كودك كارگر كوره به گزارش خبرنگار ايلنا، در اين ويژه
  » است كار  ايد كه سرمايه جاوداني ھا، خوب فھميده آھاى بچه«

  . خصوص كنوانسيون حقوق كودك را زير پا گذاشته است  سادگى چند جمله، ھمه قوانين و به منتشر شد كه به
را درآورد، در واكنش به ھاى مدافع كودكان  ھا و نھاد اين تصميم سازمان تامين اجتماعي، صداى اعتراض انجمن

ھمه دلسوزان و فعاالن حقوق کودک : اين اقدام، يكى از اعضاى انجمن حمايت از حقوق كودكان به ايلنا گفت
ھای فقير در كشور را  ھا است كه تالش دارند تا لزوم برخورداری از رفاه و تامين اجتماعی حداقلی خانواده مدت

کنند، اما وقتی  ھا به جای انواع اشتغال خطرناک پافشاری مي  اين خانوادهنھادينه کنند و بر لزوم تحصيل کودکان
  وزارت کار در مقابل مقاوله نامه ھای منع اشتغال کودکان پاسخگونيست و 

  ھر ساله گزارش و آمارھاى نادرست و متناقص به مجامع داخلی و بين المللی 
  ا به کمک کافرمايانی ارائه می دھد در مقابل سازمان تامين اجتماعی ھم آشکار

  . توان انتظارى داشت پردازند، نمي می رود که از اين کودکان بھره کشی کرده و حق وحقوقشان را نمي
ھا و خبرنگاران متعھد از وضعيت زندگی  ھای متعدد رسانه سالھاست که گزارش: پور افزود علی اکبر اسماعيل

ھای غير دولتی حامی کودکان  دمندی را آزرده می کند وتشکلاسفبار اين کودکان و اشتغال آنھا دل ھر انسان در
ھای منع اشتغال  ھا و تعھد نامه ممنوعيت اشتغال کودکان و لزوم پايبندی مسئوالن به انواع و اقسام مقاوله نامه

 تواند زنند، حال تشويق به اشتغال کودکان از طرف سازمان تامين اجتماعی چه توجيھی مي کودکان را فرياد مي
  داشته باشد ؟ 

به گفته اين فعال حقوق كودكان ،شايد مسئوالن اين سازمان در سال جديد به جای گسترش تامين اجتماعی در 
ھا بار تورم و گرانی و نيز گرانی دارو و  ھای پايين دست جامعه به اين فکر افتادند تا کودکان اين خانواده بين اليه

  . درمان والدين خود را بر دوش بکشند
ھزاران کودک در کارگاھھای زير زمينی به اشتغال جانفرسا : ضو انجمن حمايت از حقوق كودكان ادامه دادع

اند؛ شايد تامين اجماعی خواسته از بار عذاب وجدان احتمالی  ای نبرده مشغولند و از تامين اجتماعی و بيمه بھره
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ينند که کارفرما يادش رفته تا پنھانش کند ، برای ماموران خود بکاھد که وقتی تصادفا کودکی را دريک کارگاه می ب
  ! چشم پوشی اشتغال آن کودک اذيت نشود

سازمان تامين اجتماعی نمی تواند در قبال اشتغال کودکان تا اين اندازه غير مسئوالنه : پورعنوان كرد اسماعيل
مان حمايتی است مغاير بوده و برخورد کنند ؛ تشويق به اشتغال کودکان با تمام اھداف اين سازمان که يک ساز

  . بر خالف تمام معاھدات بين المللی حمايت از کودکان عمل مى كند
تامين اجتماعی بايد تکليف خودش را روشن کند که آيا در راستاى حل مشكالت محرومين جامعه : او ادامه داد

پزخانه بر روی  دکان در کورهکندن کو عمل مى كند يا برخالف آن ، اگر با محرومين جامعه است چاپ عکس جان
. جلد نشريه داخلی اين سازمان و تشويق ساير کودکان به اشتغال ، ناديده گرفتن مسلم حقوق محرومين است

به اعتقاد عضو انجمن حمايت از حقوق كودكان ،دليل ديگر چاپ عکس فوق می تواند بيانگر آن باشد که 
 قوانين کار و مقاوله نامه ھا و پيمان نامه جھانی حقوق مسئولين سازمان تامين اجتماعی اندک اطالعی از

  . کودک ندارند و اگر اينچنين باشد بايد به حال متوليان تامين اجتماعی اين کشور متاسف و متاثر بود 
الزم است كه مسئولين ارشد اين : او با اشاره به لزوم توجه ھر چه بيشتر مسئوالن تامين اجتماعى افزود

  ين ناديده گرفتن آشکار کودکی و حقوق کودک از کودکان و بعد از والدين آنھا عذرخواھی کنندسازمان بابت ا

  : عضو ھيات رييسه كانون عالي شوراھا
  شرط عضويت در مجمع كانون عالي، شورايي بودن است

 عالي عضوھيات رييسه كانون:    آمده است89 اردیبھشت 25 ایلنا در تاریخ -به گزارش خبرگزاری کار ایران
شرط عضويت در مجمع كانون عالي شاغل بودن و عضو شوراي اسالمي كار : شوراھاي اسالمي كاركشورگفت

  . بودن است
كسي كه اعتبار نامه شورايي نداشته باشد صالحيت قانون : وگو با خبرنگارايلنا افزود عبدهللا اتابكي درگفت

  . دكار را ھم ندار عضويت دركانون ھماھنگي شوراھاي اسالمي
از شاغل بودن و عضو شوراي : گفت كار استان آذربايجان غربي عضو ھيات مديره كانون شوراھاي اسالمي

اسالمي كار بودن آقاي صالحي اطالعي ندارم اما درجلسه ھفته آينده كانون عالي شوراھاي اسالمي كار اين 
 و مشخص شودكه آقاي صالحي ھا به دور باشد مساله را موشكافي خواھيم كرد تا كانون عالي از حاشيه

  . شورايي وشاغل است يا خير؟
شود و  شرايط روز به روز به سودكارگران مي: گفت ھاي جديد به كانون ھاي كارگري اتابكي بااشاره به ورود چھره

  . توانند از منافع كارگران دفاع كنند ھاي جديد حتي بھتر از ما مي چھره
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  اند مانده قر باقيكارگران ھمچنان زير خط ف

نماينده اردستان در مجلس شوراي :    آمده است89 اردیبھشت 25 ایلنا در تاریخ -به گزارش خبرگزاری کار ایران
افزايش دستمزد كارگران به حدي نبود كه :  ميان دستمزد با تورم و خط فقر، گفت اسالمي با انتقاد از ناھماھنگي

  . زندگي كارگران را به روز كند
اي مستقيم با شرايط  و با خبرنگار ايلنا، با تاكيد بر اينكه دستمزد بايد رابطه نژاد در گفت مصطفي طباطباييسيد 

شود به ھيچ  ھاي اساسي دارد و نمي زندگي ھر انساني يك سري ھزينه: زندگي نيروي كار داشته باشد؛ گفت
  . وجه از تامين آنھا شانه خالي كرد

 شايد  :ھاي معمولي دانست و گفت ونقل را ھزينه  قبيل خوراك، پوشاك و حملھاي جاري معمول از وي ھزينه
شود  بشود در خوراك با نان خالي ساخت و يا پوشاك ساده پوشيد و از وسايل نقليه ارزان استفاده كرد اما آيا مي

ھاي  مين ھزينهتوان در بحث ازدواج فرزندان نسبت به تا ھاي تحصيل فرزندان را پرداخت نكرد، آيا مي ھزينه
  . تفاوت بود بي

 ھزار تومان در ماه 300كارگري كه : ھاي پزشكي، گفت عضو كمسيون قضايي مجلس با اشاره به باال بودن ھزينه
  . اش را بزند گيرد اگر با به يك بيماري نه چندان سخت مبتال شود بايد قيد زندگي حقوق مي

 ھزار توماني خريد خانه رويايي بيش نيست 300تمزد با دس: آور مسكن، گفت ھاي سرسام وي درخصوص قيمت
  . دھد  ھر ماھه بخش قابل توجھي از دستمزد كارگران را به خود اختصاص مي خانه چنانچه ھزينه اجاره

گيري شود كه كارگران بتوانند يك  رود در تعيين حداقل دستمزد آنچنان تصميم انتظار مي: نژاد تاكيد كرد طباطبايي
  . اند كنم كه كارگران ھمچنان زير خط فقر باقي مانده ا بچرخانند اما با دستمزد فعلي گمان ميزندگي ساده ر

ھاي  ز است كه اسالم به تامين نيا اين در حالي: وي با تاكيد بر پايين بودن دستمزدھاي فعلي كارگران گفت
  . انسان تاكيد دارد

  . ه از لحاظ فكري و فرھنگي باشندنماينده اردستان از مسئوالن خواست تا به فكر رشد جامع
شود نيازھاي غذايي كارگران را براي  فكر سالم در بدن سالم است و با اين دستمزد نمي: نژاد گفت طباطبايي

  . حفظ سالمتي تامين كرد
اي ھا از آن است كه اين قانون تورم ايجاد كند و زندگي بر نگراني: ھا گفت وي با يادآوري بحث ھدفمند كردن يارانه

  . ساز نشود بگيران سخت شود اما اميدواريم دولت چنان مديريت كند كه براي كارگران مشكل حقوق
  پايان پيام
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  : وزير رفاه و تامين اجتماعي
  شود شنبه اجرا مي ھا از سه ھدفمندكردن يارانه

با : تامين اجتماعي گفتوزير رفاه و :    آمده است89 اردیبھشت 25 ایلنا در تاریخ -به گزارش خبرگزاری کار ایران
ھا، نخستين مرحله اجراي آزمايشي قانون  دريافت شماره حساب سرپرستان خانوار براي واريز نقدي يارانه
  . ھدفمندكردن يارانه ھا اين ھفته در سه استان آغاز مي شود

: ين مطلب افزودبه گزارش ايلنا به نقل ازروابط عمومي وزارت رفاه و تامين اجتماعي، صادق محصولي بابيان ا
نخستين مرحله از اجراي قانون ھدفمند كردن يارانه ھا دريافت شماره حساب سرپرستان خانوار است كه اين 

  . شنبه اين ھفته در سه استان ايالم، خراسان شمالي و گيالن آغاز مي شود مرحله به صورت آزمايشي سه
ي براي دريافت شماره حساب سرپرستان خانوار طراحي وزير رفاه و تامين اجتماعي با بيان اينكه سامانه ويژه ا

توانند از  سرپرستان خانوار در اين سه استان كه فرم اطالعات اقتصادي را پركرده اند مي: شده است؛ تصريح كرد
  .  مراجعه و شماره حساب خود را در آن ثبت كنندrefahi.ir ارديبھشت به مدت يك ھفته به سامانه 28

شماره حساب براي سرپرستان خانوار واجد شرايط درسه استان ايالم، خراسان شمالي و آقاي محصولي ثبت 
اگر به ھر دليلي فردي دراين سه استان نتوانست دراين مدت : گيالن را در اين يك ھفته ضروري دانست و گفت

خودر ا به ثبت تواند در زمان اجراي نھايي و سراسري اين طرح شماره حساب  شماره حساب خود را ثبت كند مي
  . رساند اما توصيه ويژه ما اين است كه مردم اين سه استان از اين فرصت يك ھفته اي حتماً استفاده كنند

ثبت شماره حساب براي دريافت نقدي يارانه فقط از طريق اين سامانه اينترنتي امكان پذير است و : وي افزود
  ه اينترنت دسترسي ندارند سرپرستان خانواري كه احياناً در منزل و محل كار ب

  . توانند به مراكز خدمات اينترنتي دولتي و خصوصي پيش بيني شده در شھرھا و روستاھا مراجعه كنند مي
 دربسته refahi.irوزير رفاه و تامين اجتماعي با بيان اينكه چگونگي ثبت شماره حساب در سامانه طراحي شده 

ا ھماھنگي صورت گرفته با سازمان صدا و سيما اين بسته آموزشي ب: كرد اي آموزشي ارائه خواھد شد؛ تصريح
ظرف چند روز آينده ازشبكه ھاي استاني ايالم، خراسان شمالي و گيالن در فواصل مناسب پخش خواھد شد و 
آن دسته ازھموطنان كه تمايل دارند پيش از ثبت شماره حساب خود به دقت با مراحل ثبت در اين سامانه آشنا 

  . ر جريان قرار خواھند گرفتشوند د
آقاي محصولي استفاده آزمايشي از خدمات اين سامانه را فقط مختص سه استان مشخص شده دانست و 

از ديگر ھموطنان عزيز تقاضا مي كنيم براي ھرچه بھتر انجام شدن آزمايشي اين كار از مراجعه به اين : گفت
  . سامانه تا اعالم نھايي خودداري كنند

ه تاكيد كرد براي پرداخت مبالغ نقدي ناشي از اجراي قانون ھدفمند كردن يارانه ھا، داشتن حداقل يك وزير رفا
  . حساب بانكي نزد شبكه بانكي كشور الزامي است

براين : مھندس محصولي به بررسي حساب بانكي واجدان شرايط درشبكه بانكي كشور اشاره كرد و افزود
سرپرستان خانواركه فرم اطالعات اقتصادي را پر كرده اند داراي حساب  درصد از 95اساس ھم اكنون حدود 

بانكي ھستند و آن دسته از ھموطنان واجد شرايط ھم كه فاقد ھرگونه حساب بانكي ھستند بايد حداكثر ظرف 
  دو ھفته آينده با مراجعه حضوري به يكي از شعب بانك ھاي كشور اقدام به افتتاح حساب كنند 

براي افتتاح حساب در بانك ھاي كشور ھيچ گونه محدوديتي وجود ندارد و ھر كدام از : ريح كردوي ھمچنين تص
  . واجدان شرايط فاقد حساب بانكي مي توانند به ھر بانك دلخواه و مورد نظر خود مراجعه و افتتاح حساب كنند

مه مراحل اجراي قانون ھدفمند وزير رفاه و تامين اجتماعي از اطالع رساني سريع و دقيق به ھمه مردم در ادا
اميدواريم مثل ھميشه با ھمكاري مردم بتوانيم اين قانون را كه يك گام بزرگ در : كردن يارانه ھا خبر داد و افزود

 سال گذشته 50حركت رو به جلوي كشور و نظام جمھوري اسالمي به شمار مي آيد و بزرگترين طرح اقتصادي 
  .  در اين راه ازپيشنھادات سازنده مردم استقبال مي كنيماست به بھترين شكل اجرا كنيم و
  سازمان ھدفمند سازي يارانه ھا 

با توجه : صادق محصولي در پاسخ به سوالي در خصوص زمان تشكيل سازمان ھدفمند سازي يارانه ھا نيز گفت 
ن سازمان وارد كرده به اينكه مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگھبان قانون اساسي ايراداتي به اساسنامه اي

بودند ھم اكنون در حال رفع اين ايرادات و مذاكره با اين دونھاد محترم ھستيم و پس از رفع اين ايرادات تكليف 
  . سازمان ھدفمند سازي يارانه ھا به صورت تشكيالتي مشخص خواھد شد 
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  صنفي كارگران مخابرات در مقابل مجلس تجمع

  .تجمع كردند كز مخابرات روستايي از صبح امروز در مقابل مجلس شوراي اسالميجمعي از كارگران مرا
كشور در مقابل مجلس شوراي اسالمي  به گزارش خبرنگار ايلنا، جمعي از كارگران مراكز مخابرات روستايي كل

  .دضوابط قانون كار مصوب مجلس شوراي اسالمي شدن تجمع كرده و خواستار اجرايي شدن بيمه آنھا طبق
اند؛ به دنبال حق  ھاي كشور در مقابل مجلس، حضوريافته به نمايندگي از استان اين كارگران كه از استان لرستان

در مجلس  به گفته آنھا، اين مساله سه بار. ھاي گذشته ھستند خود در قبال كار بيمه و سنوات سال و حقوق
 .شود سليقه مسئوالن عمل مي ھا براساس استانشود و در برخي از  تصويب شده است اما متاسفانه اجرا نمي
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گويند كه اكنون ھر  كشور طبق قانون كار ھستند و مي اين كارگزاران ھمچنين خواستار قراردادي واحد در كل
  .دارد استاني قرارداد خاصي

   بيانيه بخش بين المللی اتحاديه معلمين آلمان در محکوميت اعدام فرزاد کمانگر
  . نگر اعدام شدفرزاد کما: ايران
   ٢٠١٠ مای ١٤
  

. در صبحگاه روز نھم مای ، فرزاد کمانگر، معلم و عضو اتحاديه بھمراه چھار زندانی سياسی ديگر اعدام شدند
  . اولريش تونه، دبيرکل اتحاديه معلمين آلمان اين قتل را محکوم می کند

  
گرانی نسبت به خبر اعدام فرزاد کمانگر اتحاديه ھا و سازمان ھای حقوق بشرسراسر جھان با تنفر ، خشم و ن

  . معلم عکس العمل نشان دادند
 زندانی سياسی ديگر علی حيدريان ، فرھاد وکيلي، ٤کمانگر، معلم و عضو اتحاديه ،اھل کردستان ايران بھمراه 

 ھا به طور اين اعدام. شيرين علم ھولی و مھدی اسالميان اعدام شد زيرا آنان مخالف رژيم حاکم بر ايران بودند
 ساله، عضو اتحاديه ٣٥کمانگر ، معلم .  انجام گرفت٢٠١٠ مای ٩مخفيانه در زندان اوين تھران در صبحگاه روز 

 کمانگر در يک دادگاه ٢٠٠٨در فوريه . در ايران زندانی بود" محاربه" و " اخالل در امنيت ملی " معلمين به اتھام 
  .  شکنجه و فشار روانی قرار داشتاو در زندان تحت. دناعادالنه و در چند دقيقه به مرگ محکوم ش

اولريش تونه، دبيرکل اتحاديه معلمين آلمان که در گذشته بارھا از دولت ايران و سفارتخانه اش در برلن ، 
خواستارلغو حکم اعدام فرزاد کمانگر ورعايت حقوق انسانی اش شده بود، اين اعدام را شديدا محکوم می کند 

. ان برنامه ريزی شده حقوق بشر و حق اتحاديه ای را نقض می کند و از از قتل دولتی نيز نمی ھراسدرژيم اير:" 
  ." رزاد کمانگر يک اقدام زشت استاعدام ف

در مورد سرنوشت ساير زندانيان عضو ) بين الملل آموزش(فرد ون لويون، دبير کل فدراسيون جھانی معلمين 
اين فدراسيون از مقامات ايران خواستار توقف فوری اعدامھا ، برسميت . کرداتحاديه ھای ايران ابراز نگرانی 

  .  جمله حق حيات و آزادی بيان شدشناختن اتحاديه ھای مستفل و رعايت پايه ای ترين حقوق انسانی از
طر فدراسيون جھانی معلمين ھمه را در سراسر جھان فرامی خواند تا به دولت ايران و سفارتخانه ھا يش به خا

درززاده و کشتن کمانگر اعتراض کنند و ھمچنين خواستار آزادی رسول بالغی ، ھاشم خواستار، بھمن گو
  . عبدالرضا قنبری شوند

  اتحاديه معلمين آلمان خواسته است که نامه ھای اعتراضی به زبان انگليس يا آلمانی به آدرس (
   .)رئيس جمھور، حامنه ای و سفير ايران در برلن ارسال شود

  منبع خبر 
   2010 مای 15

  ميال مسافر : ترجمه 
html.Iran_Farzad_Kamangar_hingerichtet/de.gew.www://http   

 ما در ماتم معلمي ھستيم که ابزارش گچ و قلم بود و کودکاني را تعليم ميداد که
   ھا شبھا گرسنه سر بربالين ميگذاشتند  از آنبسياري

 اعدام و ارعاب محکوم است

ھا شبھا گرسنه  بسياري از آن ما در ماتم معلمي ھستيم که ابزارش گچ و قلم بود و کودکاني را تعليم ميداد که
خاک و جرمي که در صد سال گذشته بسياري را در  .جرم او دفاع از حقوق بشر بود. سر بربالين ميگذاشتند

در چھار سال گذشته بسياري از نھادھاي ملي و بين الملي زنداني بودن  .ھايي را در ماتم فروبرده است خانواده
نمايندگان  محکوم کرده و مھمتر از آن خواھان رسيدگي قانوني و بيطرف به پرونده اش بودند، فرزاد کمانگر را

گاه مورد  او شدند، که ھيچ  براي ديدار مستقيم باسازمانھاي جھاني در چندين نوبت خواستار اعزام ھيئتي
 .موافقت قرار نگرفت

خودشان را ببينند، اين اعدامھا  متاسفانه خانواده ايشان اين حق را نداشتند و نتوانستند در آخرين لحظه عزيز
 .در ھر مکاني ھرنوع خشونت را نفي کرده اند زماني در جامعه ما اتفاق افتاد که مردم ما ھميشه و

ما . ياددھي کوتاھي نکرد جنبش کارگري ايران و جھان معلمي را از دست داد که حتي در زندان نيز از يادگيري و
 . ايشان در سراسر جھان تسليت ميگوييم از دست دادن فرزاد را به خانواده کمانگر و ھم طبقه اي ھاي

ھستيم و احکام  لغو مجازات اعدامما ھمانطوري که در چند سال گذشته مکرراً اعالم کرده ايم خواھان 
زندانيان جنبش مدني از جمله آقايان مددي و  و خواھان آزادي کليه دادگاھھاي غير قانوني را مردود ميشماريم 

   .اسالو ھستيم
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   با اميد به گسترش صلح و عدالت در تمام جھان

 سنديکاي کارگران شرکت واحد

 اتوبوسراني تھران و حومه

  1389ارديبھشت 

  دم تمدید دفترچه درمانی و پرداخت دستمزد کارگران نورد لوله صفاع

کارفرمای کارخانه نورد :  آمده است 89 اردیبھشت 25بنا بر گزارشھای رسيده از فعالين کارگری داخل در تاریخ 
نون از لوله صفا دستمزد فروردین ماه کارگران این کارخانه را پرداخت نکرده است و در اردیبھشت ماه نيز تاک

  .. پرداخت مساعده به کارگران سرباز زده است

بنا بر این گزارش کارفرمای نورد لوله صفا ھمچنين از بھمن ماه تا کنون پول بيمه این کارگران را به حساب 
سازمان تامين اجتماعی واریز نکرده و ھمين مسئله باعث عدم تمدید دفترچه ھای درمانی این کارگران از سوی 

  . ين اجتماعی شده استسازمان تام

بنا بر اظھار کارگران این کارخانه ھم اکنون بسياری از کارگران که خود و یا خانواده ھایشان دچار بيماری شده اند 
به دليل عدم تمدید اعتبار دفترچه ھای درمانی شان از درمان خود عاجزند و دچار مشکالت حادی در این زمينه 

  . شده اند

 مسئله عدم پردخت دستمزد کارگران نورد لوله صفا از سال گذشته شروع شده است و الزم به یادآوری است
کارگران این کارخانه در بھمن ماه سال گذشته در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدھایشان بمدت دو روز دست 

له صفا با کارخانه نورد لو. به اعتصاب ھشداری زدند و آنزمان موفق به دریافت دستمزدھای معوقه خود شدند
  .  اتوبان تھران ساوه قرار دارد9 کارگر در کيلومتر 1300

 ! تھديد روستاييان بنابی بدليل پيگيری خسارات سيل کاوه سودا

بيش از دو ھفته از شکسته شدن حوضچه :  آمده است 89 اردیبھشت 26 در تاریخ مھربه نوشته خبرگزاری 
انگر آن در بناب می گذرد اما نه تنھا اقدامی برای تامين ھای پساب کارخانه کاوه سودای مراغه و سيل وير

  ! خسارات صورت نگرفته بلکه روستاييان منطقه برای پيگيری شکايات خود تحت فشار بوده و تھديد می شوند
گزارش خبرنگار مھر از بناب حاکی است، بروز سيل در اين منطقه که بر اثر بی مباالتی مسئوالن کاوه سودا 

 واحد مسکونی و صدھا ھکتار از مزارغ و باغات و اراضی کشاورزی در روستاھای 30 موجب تخريب صورت گرفت،
  .  مھر از توابع شھرستان بناب شدتازه کند زوارق، ينگی کند خوشه مھر و خوشه

درحاليکه طی دو ھفته گذشته مردم سيل زده و خسارت ديده در انتظار اقدام جدی و کارساز مسئوالن بودند اما 
يد روستاييان اقدام کرده نه تنھا جلسه درمانی مسئوالن امر به جايی نرسيده بلکه برخی محافل نسبت به تھد

  ! اند
  

  حوضچه پساب ھای کاوه سودا 
در ھمين حال، ضياء هللا اعزازی نماينده مردم بناب در مجلس ضمن محکوم کردن ھرگونه اعمال فشار و تھديد 

تھديد روستاييان را  به عنوان نماينده مردم شھرستان بناب به ھيچ وجه اجازه اينجانب: روستاييان منطقه گفت
  . نخواھم داد

فوذ به نظر می رسد متاسفانه عامالن و مقصران اين حادثه از سوی برخی افراد بان: وی در عين حال تصريح کرد
  ! حمايت می شوند

مشخص و بايد تمام مسئوالن اين حادثه : شتاعزازی با اشاره به حجم خسارات وارد شده به منطقه اظھار دا
  . مورد محاکمه قرار گيرند

نماينده بناب با اشاره به اينکه کارخانه ای مخرب و آلوده کننده محيط زيست که بايد در مناطق کويری ساخته 
ت که بايد تمام مسئوالن وقت از جمله محيط زيس: می شد در منطقه حاصلخيز بناب سر درآورده است تاکيد کرد

  .  سوزی را داده اند محکامه شوندمجوز تاسيس چنين بالی خانمان
اعزازی در پاسخ به اينکه چه اقداماتی از سوی مسئوالن برای تعطيلی کاوه سودا و نيز جبران خسارات مردم 

  ! ن نتيجه ای در بر نداشته استبه نظر می رسد جلسه درمانی آقايان تاکنو: منطقه صورت گرفته است گفت
  

  شکستن حوضچه ھای پساب کاوه سودا سيل ناشی از 
تخمين خسارات به اين زودی امکانپذير نيست چراکه عالوه بر خسارات مالي، آثار مخرب و جبران : وی يادآور شد

به اين زودی ناپذير زيست محيطی و حتی بھداشتی که پساب ھای روان در منطقه روی مردم خواھد گذاشت 
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  . ھا نمايان نمی شود
ه دنبال اين حادثه با تشکيل کارگروه ھای متعدد و اعزام کارشناسان به محل حادثه در نشست مديريت ب

پسماندھای استان که با حضور معاونت عمرانی استاندار آذربايجان شرقی برگزار شد قرار بود ظرف يک ھفته 
  . سارات برآورد شده و پرداخت شودخ

د شده بود ھر چه سريعتر ادامه طرح لوله گذاری به مسافت چھار ھمچنين مديريت کارخانه کاوه سودا متعھ
کيلومتر تا درياجه اروميه را اجرا و نواقص موجود را برطرف کند که تاکنون ھيچ کدام از آن ھا اجرا نشده و 

  .  جدی مسئولين به ستوه آمده اندروستاييان خسارت ديده از اين حادثه از عدم اقدام
 ھکتار باغ شامل دو ھزار درخت آلوچه، گردو، 4.5:  مھری در گفتگو با خبرنگار مھر گفتحسن پرمو باغدار خوشه

ان در ً ھزار مو تاکستان من در اين حادثه کال تخريب شدند و عليرغم قول و وعده ھای مسئولين ھمچن2آلبالو و 
  . بالتکليفی به سر می بريم

طی ھشت سال : مشکالت ناشی از سيل اخير گفتعضو شورای اسالمی روستای خوشه مھر نيز با اشاره به 
گذشته عليرغم اين که با طومارھای متعدد خود، مسئوالن را در جريان مشکالت زيست محيطی کارخانه کاوه 

  . ه درد مردم و روستاييان برسدسودا قرار داديم ولی گوش شنوايی نبود که ب
  

   خطرناک وارد مزارع کشاورزان شد پساب ھای
بر اساس دستور سرکار خانم جوادی معاون رئيس جمھور و رئيس وقت سازمان حفاظت : بی افزوداسماعيل شتا

محيط زيست قرار شده بود ظرف چھارماه اين واحد صنعتی تعطيل گردد ولی ھنوز چھار سال از آن تاريخ گذشته 
  . نه به فعاليت خود ادامه می دھدو ھمچنان اين کارخا
 در صد تخريب شده و در 100 از باغات و اراضی کشاورزی روستای خوشه مھر  ھکتار500به گفته وی بيش از 

اين مدت فقط مسئوالن شھرستان قول دادند به زودی خسارات را برآورد و پرداخت خواھند شد که تاکنون چنين 
  . مسئولين ھمچنان بی تفاوت ھستنداتفاقی صورت نگرفته است و 

 دليل نفوذ پساب کارخانه کاوه سودا به چاه ھای آب شرب رعب و  روز گذشته به15طی : شتابی تصريح کرد
وحشت بين اھالی وجود دارد و عليرغم ادعای مسئولين مبنی بر تعطيلی واحد توليدی ھم اينک پساب اين 

ود بناب را واحد در حال سرريز بوده و از طريق صوفی چای پساب اين واحد اھالی ساير روستاھای منطقه و خ
  . می کندنيز تھديد 

  يده منطقه آلوده را ترک می کنند روستائيان خسارت د
مردم ھيچ رغبتی به ادامه حضور در روستا ندارند و صدھا : عضو شورای اسالمی روستای خوشه مھر تاکيد کرد

  . قصد مھاجرت از روستا را دارندخانوار 
ساب کارخانه تخرب شده بود خوشه مھر که منزلش بر اثر سيل پ" ينگی کند"محمد عزيزی ساکن روستای 

دارای خانواده پنج نفری ھستيم و در دو روز اول مقداری بيسکويت و تن ماھی و برنج دادند و قرار شد ھر : گفت
چه سريعتر در خصوص منزل تصميم گيری کنند ولی بعد از دو ھفته ديگر مسئوالن را در روستا نديديم و ھم 

 ھيچ سرپناھی جھت اسکان شم به راه مساعدت مسئوالن ھستيم واکنون نيز در چادر زندگی می کنيم و چ
  . نداريم

 300 واحد مسکونی اين روستا و بيش از 30در جريان سيل اخير : دھيار روستای ينگی کند خوشه مھر نيز گفت
ھکتار از اراضی اين روستا دچار خسارت جدی و صد در صد شدند و ھمچنان نيز پساب اين واحد صنعتی در حال 

  . غم مشاھده خالف آن را می گويندسررريز می باشد که مسئولين علير
اھالی اين روستاھا واقعاً مظلوم واقع شده اند و ھيچ جواب قانع کننده ای به اھالی : مصطفی جمشيدزاده افزود

ردند اين در حالی است که مديران واحد صنعتی نه تنھا ھيچ دل جويی از اھالی و خسارت ديدگان نک. نمی دھند
بلکه روستاييان را نيز با پول تھديد کردند که بياييد به صورت توافقی مبالغی دريافت کنيد واال در محاکم قضايی 

  .  مطالبات خود را بگيريدوانيدنمی ت
  ديده تاکنون به جائی نرسيده است  اعتراض مردم خسارت - روستائيان خسارت ديده در مقابل فرماندار بناب 

ر حادثه سيل اخير ناشی از پساب کارخانه کاوه سودا تعداد کثيری از اھالی بيکار شده و برای د: وی تصريح کرد
  . ايستی در شھر سيگار فروشی کنندامرار معاش ب

گزارش خبرنگار ما از مناطق سيل زده حاکی است در حاليکه ھر روز اراضی آلوده ناشی از آثار پساب کارخانه 
 ! يابد اما تاکنون توان يا اراده برخورد با افراد خاطی در منطقه بوجود نيامده استکاوه سودا در منطقه افزايش می

  زنان مھندس، کار ندارند
  الناز محمدی

  .ھای مھندسی، بسيار پایين تر از تعداد دانش آموختگان زن آن رشته است آمار اشتغال زنان در برخی رشته
 باید بيشترین زمانی دانست که بيشترین شعارھا در مورد شاید زمان برگزاری انتخابات ھای ریاست جمھوری را

شعارھایی که حتی گاھی زیاد بودنشان و . وضعيت زنان و بھتر کردن وضعيت اشتغال زنان سر داده می شود
با اینکه درانتخابات سال پيش، محمود احمدی نژاد، رئيس . غير قابل اجرا کردنشان عکس العملی جز تعجب ندارد

 جزء کاندیداھایی بود که کمترین شعار را در مورد زنان به زبان آورد، اما در حال حاضر جزء رئيس جمھور فعلی،
شاید زیاد بودن ھمين طرح . جمھورھایی است که پيشنھادھا و طرح ھای زیادی را در مورد زنان به زبان می آورد

رد دولت در حوزه زنان اعتراض کنند؛ ھا است که باعث شده حتی نمایندگان طرفدار او و مدیران دولتی به عملک
به طوری که اعضای فراکسيون زنان در چند روز گذشته نسبت به بودجه اختصاص داده شده به حوزه زنان 

اعتراض کرده اند و می گویند که بودجه در نظر گرفته شده برای مرکز امور زنان و خانواده در الیحه بودجه سال 
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  .است تقریبا مشابه سالھای گذشته 89
به گفته زھره الھيان، نماینده تھران، اعضای فراکسيون زنان در تالشند تا اعتباری مستقل برای امور زنان 

استانداریھا لحاظ شود، چرا که در بودجه امسال دولت اعتباری برای اداره کل امور زنان و مشاوران امور بانوان 
  .ھا در نظر گرفته نشده است استانداری

  ای وضعيت اشتغال زنانچاره اندیشی بر
اما به غير از این مسئله، روز گذشته معاون آموزش و پژوھش مرکز امور زنان و خانواده با اشاره به انجام 

التحصيل برخی رشته ھای مھندسی، نسبت به وضعيت اشتغال  پژوھشی در خصوص وضعيت شغلی زنان فارغ
ھای  برخی از حوزه«  سجادی گفته است که به گزارش ایسنا، زھرا. زنان در کشور اعتراض کرده است

استخدامی نظر مثبتی نسبت به استخدام زنان در چنين مشاغلی ندارند، اما در بيشتر موارد، عدم تمایل خود 
  ».شان شده است این زنان، مانع اشتغالشان در مشاغل مرتبط با رشته تحصيلی

: مھندسی در کشور را زنان تشکيل می دھند، گفت درصد ورودی رشته ھای 60او با اشاره به اینکه بالغ بر 
ھای مھندسی، بسيار پایين تر از تعداد دانش آموختگان زن  این درحاليست که آمار اشتغال زنان در برخی رشته«

  ».آن رشته است
یک خبر این مقام مسئول در پایان از برگزاری جلسه مشترک مرکز امور زنان با وزارت علوم در این مورد در آینده نزد

  .داده است
ای، ملی، ميزان  در چند سال گذشته، مطالعات متعددی در مورد تجزیه و تحليل موقعيت زنان در سطوح منطقه

ھا و تمایالت زنان و نقش زنان در توسعه انجام شده است که  اشتغال آنان و عوامل بازدارنده فعاليت زنان، نگرش
ریزان جھت حل مشکالت مربوط به دستيابی  استگذاران و برنامهھا، سي سازی افکار عمومی ملت سعی در آماده

  .زنان به اشتغال بيشتر را داشته است
از آنجا «: ليلی بروجردی، رئيس کميته زنان و جوانان مجمع تشخيص مصلحت نظام در این مورد به خبر می گوید

عمال سليقه و افراط و تفریط که تصميمات و اقدامات انجام شده در خصوص مسائل زنان در کشور با نوعی ا
او ادامه می » .ھا در آینده قرار گيرد رو بوده، ضروری است یک رویکرد مشخص مبنای عمل و تصميمات دولت روبه
رویکردی که ھویت مستقل و برابر زن را در اجتماع به رسميت شناخته و ھمزمان ھویتی تکاملی و «: دھد

تناسب در حقوق و وظایف زن و مرد در خانواده و «بر این اساس رویکرد . تعادلی برای او در خانواده قائل باشد
گيری و  ھای تصميم  ھا و پيچيدگی تواند راھگشای چالش می» تساوی حقوق و تکاليف زن و مرد در اجتماع

  ».ریزی در این زمينه باشد برنامه
  خبرآنالین

 تجمع اعتراضی کارگران مخابرات در مقابل مجلس ارتجاع اسالمی 
  

کارگران مخابرات صبح امروز در مقابل :  اردیبھشت آمده است 26به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس در تاریخ 
شماری از کارگران مخابرات به نمایندگی از طرف ھمه ھمکاران خود در سراسر . مجلس ارتجاع تجمع کردند

سالمی تجمع و خواستار دریافت کشور، صبح امروز یکشنبه بيست و شش اردیبھشت در مقابل مجلس ارتحاع ا
براساس این گزارش کارگران معترض اعالم . حق و حقوق خود بر پایه سقف تعيين شده حقوق وزارت کار شدند

بانک، مخابرات و پست کار  ھاست از سوی پيمانکار مخابرات به صورت قراردادی برای پست کردند که سال
  .کار نيست و باید این رویه اصالح شودکنند اما ھنوز حقوق آنان به ميزان قانون  می

 تجمع کارگران مخابرات مقابل مجلس 

 مجلس شورای کارگران مخابرات صبح امروز در مقابل:  آمده است89 اردیبھشت 26 در تاریخ کلمهسایت 
  . اسالمی تجمع کردند

ر کشور صبح امروز به گزارش فارس، شماری از کارگران مخابرات به نمايندگی از ھم ھمکاران خود در سراس
ر پايه حقوق وزارت کار يکشنبه در مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع و خواستار دريافت حق و حقوق خود ب

  . شده است
ھاست از سوی پيمانکار مخابرات به صورت قراردادی  اند که سال براساس اين گزارش اين معترضين اعالم کرده

د اما ھنوز حقوق آنان به ميزان قانون کار نيست و بايد اين رويه کنن بانک، مخابرات و پست کار مي برای پست
 . اصالح شود

     مرحله چھارم کمک ھای مالی کارگران سقز به کارگران اخراجی ھفت تپه

 آمده 89 اردیبھشت 26به نوشته سایت کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری در تاریخ 
 ریال به شماره 6870000 مبلغ 419402و419401و فيش جداگانه به شماره ھای  طی د89/2/18در تاریخ : است 

  .  واریز شد  علی نجاتی توسط محمود صالحی بنام0302895180008حساب جاری 

  :اسامی کمک کننده ھا



 218

   ریال 1100000    سامان محمدی-1

   ریال 1100000   نژاد محمدی-2

   ریال  1100000 علی رحيمی -3

   ریال  1100000حی  آزیتا صال-4

   ریال  1100000 آسو علی نژاد -5

   ریال  430000 خدر علی پور -6

   ریال  100000 سيد صالح حسينی -7

   ریال  100000 جالل حسينی -8

   ریال  70000 منصور محمدی -9

   ریال  100000 مریم جواھری - 10

   ریال  100000 علی رحمانی - 11

   ریال  50000 اسماعيل نيازی - 12

   ریال  20000 پدرام عبدی پور - 13

   ریال 150000 محمد عبدی پور - 14

   ریال  50000 لطيفه قيطاسی - 15

   ریال 50000 نجيبه صالح زاده - 16

    ریال 150000 محمود صالحی - 17

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

  89 اردیبھشت 26

com.khamahangi.www  

  مرحله پنجم کمک ھای مالی کارگران سنندج به کارگران زندانی نيشکر ھفت تپه  

  طی:  آمده است 89به نوشته سایت کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری در اردیبھشت  
   حساب به  شھر سنندج   کارگران ط توس89/1/28 ریال در تاریخ 2/ 000/000  مبلغ659740 شماره   فيش
  . گردید  واریز  نجاتی علی

  شماره   به  ناھيد   توسط   پنجاه ھزارریال  مبلغ 659741   شماره  فيش  طی89/1/28  ھمچنين در تاریخ
  .    شد   واریز   تپه ھفت   کارگران  کمک به  برای نجاتی ،    اعالم شده توسط علی حساب

  رای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگریکميته ھماھنگی ب

 مرحله ششم کمک ھای مالی کارگران سنندج به کارگران اخراجی ھفت تپه
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 آمده 89 اردیبھشت 26به نوشته سایت کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری در تاریخ  
 توسط کارگران سنندج  يون ریال دو ميل  مبلغ ، بانک ملی951877 شماره   فيش  طی89/2/26در تاریخ : است 

    علی نجاتی ، رئيس ھيئت مدیره سندیکای نيشکر ھفت تپه بنام0302895180008به شماره حساب جاری 
  . واریز شد

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

  89 اردیبھشت 26

com.khamahangi.www  
 فعال كارگرى محمود صالحى در بيمارستان به سر مى برد 

محمود صالحى به دليل بيمارى و مشکالت جسمى در : آمده است 89 اردیبھشت 26 در تاریخ آژانس ايران خبر
حمه عبدى از اعضاى کميته ھماھنگى ھمچنان در زندان تحت . حال حاضر در تھران در بيمارستان بسر مى برد

به خانه اش رفته و , الزم به ذكر است اخيرا مامورين حكومتى براى دستگيرى محمود صالحى. تبازداشت اس
  .منزل ايشان را تحت محاصره كامل قرار داده بودند

 اعتراض كارگران صنايع فلزى به پرداخت نشدن مطالبات معوقه 

) 1(كارگران كارخانه صنايع فلزى  :  آمده است89 اردیبھشت 26 ایلنا در تاریخ -به گزارش خبرگزاری کار ایران
  . اند گويند در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات معوقه خود از چھارشنبه گذشته تاكنون اعتصاب كرده مي

در چھارمين روز از اعتصاب خود در محوطه ) 1( كارگر كارخانه صنايع فلزى250: وگو با ايلنا، گفت اين كارگر در گفت
  . كارخانه تجمع كردند

  . كارھستند  ماه حقوق و مزاياى پرداخت نشده از كارفرما طلب6كارگران نزديك به :  افزودوى
ھاى تير، خرداد،بھمن  به گفته اين كارگر، عالوه بر حقوق فروردين و ارديبھشت امسال، كارفرما بابت دستمزد ماه

  .  به كارگران مقروض است88و اسفند سال 
 آمده از كارگران خواسته بود با تا تحمل شرايط   منظور پايان دادن به وضع پيشپيش از اين كارفرما به : وى افزود

كنونى به فعاليت خود ادامه دھند اما كارگران كه اميد خود را نسبت به پايان بحران و دريافت مطالبات خود از 
  . اند از چھار شنبه گذشته اعتراض خود را آغاز كردند دست داده

  . است وگو شده پى ادامه يافتن اين حركت اعتراضي، كارفرما با كارگران وارد گفتبه گفته اين كارگر در 
ھاى فلزى  در منطقه جاده قديم كرج واقع است و در زمينه ساخت لوازم ادارى و كانكس) 1(كارخانه صنايع فلزى

  .فعاليت دارد

  خبر تکميلی 

  ما کارگران خواھان کار و دستمزدھایمان ھستيم
  

شرکت (کارگران صنایع فلزی شماره یک:  اردیبھشت آمده است 26ھای رسيده از ایران در تاریخ بنا بر گزارش
 اردیبھشت ماه با تجمع در 26که از چھارشنبه گذشته در اعتصاب بسر ميبرند امروز ) مصنوعات زرین تھران

لزی، خواھان رسيدگی به محوطه کارخانه و نصب دو پالکارد بر روی نرده ھای کارخانه مشرف به خيابان صنایع ف
  ما کارگران خواھان کار و دستمزدھایمان ھستيم : کارگران بر روی این پالکاردھا نوشته بودند. مطالبات خود شدند

 دستمزدھای خرداد، تير، بھمن و اسفند ماه سال گذشته و ھمچنين دستمزد 1کارگران صنایع فلزی شماره 
 درصد مواد اوليه مورد 20یافت نکرده اند و این کارخانه مدتھاست با فروردین و اردیبھشت ماه امسال خود را در
  . نياز ھميشگی خود مشغول توليد است

بنا بر این گزارش پس از تجمع اعتراضی امروز کارگران صنایع فلزی شماره یک در محوطه کارخانه نماینده ھایی از 
د و با شرکت مدیر کارخانه و نماینده ھای کارگران اداره کار اسالمشھر و پليس امنيت در محل کارخانه حاضر شدن

در این جلسه نماینده اداره کار از کارگران خواست تا دست به شکایت . حوالی ظھر جلسه ای تشکيل دادند
که مورد موافقت نماینده ھای کارگران . بزنند و در قبال دستمزدھای معوقه خود توقيف اموال کارخانه را بگيرند

پس کارفرما اعالم کرد تا دو ھفته آینده ریالی به کارگران پرداخت نخواھد کرد و پس از دو ھفته، س. قرار نگرفت
فقط دستمزد یکماه از مطالبات معوقه آنان را پرداخت خواھد نمود که این امر نيز مورد مخالفت نماینده ھای 

  . کارگران واقع شد
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ان کارگران آمد و تالش نمود آنھا را به پایان اعتصاب و صبر و بدنبال این وضعيت نماینده اداره کار اسالمشھر به مي
تحمل تشویق کند که این امر خشم کارگران را بر انگيخت و نماینده اداره کار با مشاھده خشم کارگران ناچار شد 

  . به صحبتھای خود خاتمه داده و از ميان کارگران برود

ارگران صنایع فلزی شماره یک با مدیریت و نماینده اداره کار بنا بر آخرین گزارشھای رسيده ؛ تجمع و کشمکش ک
 داشت و کارگران حاضر به ترک کارخانه نبودند و ميخواستند از  و پليس امنيت تا آخرین دقایق ساعت کاری ادامه
یک  و در حالی که 17 جلوگيری کنند که نھایتا حوالی ساعت  خروج مدیریت نيز تا تعيين تکليف خود از کارخانه

ساعت از ساعت پایانی کار ميگذشت مدیر کارخانه اعالم کرد حاضر است با نماینده ھای کارگران در روز سه 
که گویا از   اردیبھشت ماه به شورای تامين استانداری تھران جھت دریافت وام یک و نيم ميليارد تومانی 28شنبه 

  . روز سه شنبه به اعتصاب خود پایان دھندسال گذشته تصویب شده است مراجعه کند و از کارگران خواست 

بدنبال این وعده و اظھارات از سوی مدیر کارخانه، کارگران ضمن موافقت جھت مراجعه به شورای تامين 
به   و تا روشن شدن تکليف شان ھمچنان  استانداری تھران اعالم کردند روز سه شنبه کار را شروع نخواھند کرد

  . اداعتصاب خود ادامه خواھند د

الزم به یاد آوری است کارگران صنایع فلزی شماره یک فروردین ماه امسال نيز در اعتراض به عدم پرداخت 
  . دستمزدھایشان دست به اعتصاب زده بودند که با وعده ھای کارفرما به اعتصاب خود پایان دادند

رسيدگی به پروندۀ اختالس و فساد مالی محمدرضا رحيمي،با حکم حکومتی 
 ه ای متوقف شده خامن

در حالی که روند رسيدگی به پروندۀ اختالس و فساد :  آمده است 89 اردیبھشت 26 در تاریخ جــرسسایت 
مالی محمدرضا رحيمي، معاون اول و سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد، با حکم حکومتی رھبر جمھوری 

   .يگری از اين فراز و نشيب دست يافتاسالمی متوقف شده، خبرنگار جرس از قول منابع آگاه، به ابعاد د
ماه گذشته و در اوج بحث و جنجالی که پيرامون اظھارات رئيس قوه قضائيه و نمايندگانِ مجلس شورای اسالمی 

راجع به فساد مالی گستردۀ معاون اول احمدی نژاد و ضرورت تعقيب او ايجاد شده بود، احمدی نژاد نزد آقای 
مبالغ يادشده تنھا در راه انتخابات ھزينه شده و ھرگز به ھيچ "ت می دھد که خامنه ای رفته و شرعا شھاد

؛ "نرسيده است و باز کردن اين پرونده، کل انتخابات را زير سوال می برد) شخصی يا خانوادگی(مصرف ديگری 
   .کندکه آقای خامنه ای نيز با صدور حکمی حکومتي، دستور توقف و عدم پيگيری اين پرونده را صادر می 

طی يک ماه اخير که پيگيری و بحث پيرامون اين پرونده ملی به محاق رفته، خبرنگار جرس از قول منابع آگاه و 
موثق، پشت پرده ھای توقف رسيدگی به پرونده اختالس معاون اول احمدی نژاد را چنين گزارش می 

 با مفاسد اقتصادی دولت محمود زمانی که صادق الريجانی رئيس قوه قضائيه، خبر برخورد قضائی:"...دھد
محمدرضا (احمدی نژاد را صادر کرد و توسط چند تن از نمايندگان مجلس، شاه مھره اين پرونده فساد اقتصادی 

معرفی شد، احمدی نژاد در جلسه ھيأت دولت در پاسخ به صادق الريجانی با ادبيات خاص خود می ) رحيمی
رسيدگی ) محمد جواد(؟ توصيه می کنم اول به پرونده برادرت !ر کنیتو می خواھی معاون اول مرا دستگي: گويد

   ."کني، بعد سراغ دولت بيائی
برادر ارشد (احمدی نژاد سپس برای وزيران کابينه توضيح داد که محمدجواد الريجانی : اين گزارش می افزايد

مين و گرمسار، ھزار ھکتار زمين را که در حال حاضر معاون حقوق بشر قوه قضائيه می باشد، در ورا) الريجانی ھا
  ."  مرغ به راه انداخته استدر تملک گرفته پروژه ھای گسترده اقتصادی از قبيل پرورش گاو، شترمرغ، گوسفند و

بعد "گزارش خبرنگار جرس سپس به تبعاتِ اين تھديد و گروکشيِ احمدی نژاد اشاره کرده و خاطرنشان می کند 
اول، جواد الريجانی برای حفاظت از پروژه ھای متعدد در : يجاني، دو اتفاق مھم افتاداز پاتک احمدی نژاد به الر

دست اجرايش شروع به موضع گيری بسيار تند عليه ميرحسين موسوی و مھدی کروبی و نيز حمايت شديد از 
   .احمدی نژاد کرد

ادق الريجانی با خامنه اي، رسيدگی به پرونده رحيمی عمال متوقف شد؛ چرا که پس از ديدار ص: نتيجه دوم
اوال، پرونده رحيمی توسط حفاظت اطالعات قوه قضائيه : احمدی نژاد با رھبر مالقات کرده به وی متذکر می شود

ثانيا اگر پرونده رحيمی به جريان بيفتد، انتخابات زير سؤال می رود، ! تشکيل شده و اين نھاد غيرقانونی است
باالخره احمدی نژاد،آقای خامنه ای را . ونده رحيمی خرج انتخابات شده استچون تمام مبالغ مورد بحث در پر

   ."متقاعد می کند که با حکم حکومتی ولو موقتا جلو رسيدگی به پرونده رحيمی را بگيرد
از نظر : "خبرنگار جرس در تشريح ابعاد گسترده پرونده فساد مالی دولت محمود احمدی نژاد يادآوری می کند

ه شصت ميليارد تومان اختالس محرز است، اما اين تنھا کمتر از يک سوم حجم ادعاھای مطرح در قاضی پروند
برای پاسخگوئی به شصت ميليون تومان اختالس . پرونده است زيرا کل اتھام بالغ بر دويست ميليارد تومان است

  ."سخ داده استاحراز شده محمدرضا رحيمی تا کنون چند بار به دادگاه احضار شده و به قاضی پا
در يکی ) البته متفاوت با حساب شخصی اش(رحيمی حسابی بنام خودش : "گزارش مذکور در ادامه آورده است

او ريز مخارجی را که در انتخابات نھم برای احمدی . از بانکھا دارد که برای تک تک ارقامش توجيه مشخصی دارد
به گفته او اکثر اين مبلغ در روستاھا و . ار قاضی قرار داده استنژاد و قبل از آن برای علی الريجانی کرده، در اختي

برای قاضی و در نتيجه قوه قضائيه محرز شده اختالس جنبه . شھرھای کوچک خرج انتخابات شده است
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سازمانی دارد و پای خيلی از شخصيتھای اصلی نظام ازجمله شخص محمود احمدی نژاد و انتخابات رياست 
اکنون معنای حکم حکومتی آقای خامنه ای برای توقف موقت رسيدگی به پرونده .  استجمھوری او در ميان

   ."فساد مالی رحيمی بيشتر مشخص می شود
طی ده ھفته ای که گذشت، ابتدائا رئيس قوه قضائيه و سپس چند تن از نمايندگانِ اصولگرای مجلس ھمچون 

و " کشف و شناسائی باند بزرگ مفاسد اقتصادی"نِ احمد توکلي، الياس نادران و علی مطھري، ضمن مطرح کرد
، طبق اسناد و شواھدی شخص معاون اول رئيس دولت را از "شبکه ھای فساد مالی و اختالس و زدوبند"

متھمين رده اول و سردستۀ اين شبکه ھای فساد معرفی نموده و از عدم برخورد قضائی با وي، ابراز ناخرسندی 
 نيز، مدرك تحصيلی جعلی و عملكرد رحيمی در زمان رياست بر ديوان محاسبات، مورد پيش تر از آن. کرده بودند

  .پرسش و موأخذه قرار گرفته بود که با حمالتِ مقاماتِ دولت به پرسش کنندگان و منتقدين روبرو شده بود

 نام گذاری روز اعدام فرزاد کمانگر به عنوان روز جھانی معلم  
  

 می، روز اعدام فرزاد کمانگر، معلم کرد، 9است، تا روز  ز سازمان یونسکو، خواسته ، ا"GPT" گروه معلمان صلح 
گروه  به گزارش پایگاه اطالع رسانی نوروز تی وی در بيانيه.بعنوان روز جھانی معلم در سراسر جھان اعالم شود

سندگان و معلمان ھمانگونه که مستحضر ھستيد مدتھای زیادی روزنامه نگاران، نوی: است معلمان صلح آمده
در روزھای . کشور ایران در معرض شدیدترین سرکوب و خشونت توسط حکومت جمھوری اسالمی قرار دارند

 4گذشته یکی از معلمان کشور ایران که تنھا به لحاظ عقيدتی مخالف حکومت جمھوری اسالمی بود به ھمراه 
  . اعدام شد2010 می 9اه یکشنبه زندانی سياسی دیگر پس از تحمل مدتھا زندان و شکنجه در صبحگ

  
سال از عمر خود را صرف تدریس در مناطق فقير و 12او معلمی جوان بود که . نام این معلم فرزاد کمانگر بود

او ھمواره بر رعایت حقوق بشر و پرھيز از خشونت و نيز توجه بيشتر به معيشت معلمان اصرار . محروم ایران کرد
  .می کرد

  
 با توجه به اینکه نامگذاری بسياری از  است که خود، در خواست کرده ، در پایان بيانيه"GPT " سازمان معلمان صلح

روزھای سال در یونسکو بر اساس رویداد ھای مھم و مرتبط با عنوان ھمانروز است از شما تقاضا می کنيم روز 
.  می تغيير دھيد9صدور بيانيه به  اکتبر، سالروز 5جھانی معلم را در حمایت از آموزگار اعدام شده ایرانی از 

 می ھر سال معلمان سراسر جھان با سفری نمادین به مناطق محروم دنيا و 9ھمچنين پيشنھاد می شود روز 
  .آموزش کودکان فقير در این روز توجه جامعه جھانی را به آموزش مناسب به فقرا جلب کنند

ھا زندان و شالق محکوم دو فعال زن که در خارج کشور به سر می برند، به سال 
 شدند 

  
محمد مصطفايي وكيل دو تن از فعاالن زن از برگزاري دادگاه :  اردیبھشت آمده است 26به نوشته ایلنا در تاریخ 

وگو با  گفت  وي در. ارديبھشت ماه خبر داد18اتھامات شادي صدر و محبوبه عباسقلي در روز  رسيدگي به
برند، اعالم  به سر مي ينكه شادي صدر و محبوبه عباسقلي درخارج از كشورخبرگزاری حکومتی ايلنا، با بيان ا

اقدام عليه امنيت : اتھامات اين دو نفر عبارت بود از به گفته وي.كرد كه اين دادگاه بدون حضور آنھا برگزار شد
 . برابر مامورينقصد برھم زدن امنيت عمومي، اخالل در نظم عمومي و تمرد در كشور از طريق اجتماع و تباني به

و تحمل   سال حبس تعزيري به جھت اقدام عليه امنيت كشور و يكسال حبس تعزيري5شادي صدر از حكم  وكيل
 .داد  ضربه شالق به جھت اخالل در نظم عمومي و تمرد در برابر ماموران دولت خبر74

 ماه حبس 6حبس تعزيري و   سال2زاده ھم به جھت اقدام عليه امنيت كشور به  محبوبه عباسقلي: وي افزود
 .شده است  ضربه شالق جھت اخالل در نظم عمومي محكوم30تعزيري و تحمل 

ابالغ شده است،   بيدادگاه انقالب انقالب اسالمی به وي26مصطفايي با بيان اينكه اين حكم امروز در شعبه 
دليل سنگيني احكام صادره، حتما به   روز مھلت دارم كه اعتراضم را به دادگاه ابالغ كنم كه20بنده : افزود

 .اعتراضم را اعالم خواھم كرد
 

البته  . علت صدور اين احكام بوده است85 اسفندسال 13 نفر از فعاالن زن در روز 33دستگيري  به گفته وي،
احكام صادره براي صدر و  ولي. اند برخي از اين افراد تبرئه شده و برخي ديگر نيز احكام تعليقي داشته

  .ترين احكام بوده است زاده از سنگين ليعباسق
  پزشک کرد در تبریز دستگير شد

  
به گزارش ھرانا، متين فتاحيان طی . نيروھای امنيتی متين فتاحيان پزشک کرد ساکن تبریز را دستگير کردند

 در ماموران امنيتی. ھفته گذشته از سوی نيروھای امنيتی در تبریز دستگير و به مکان نامعلومی منتقل شد
  . یورش به منزل شخصی این پزشک، ضمن تفتيش منزل می برخی از وسایل نامبرده را نيز ضبط و با خود بردند

  
  : وگو با ايلنا عضو كميته ھماھنگي شبكه ياري كودكان كار ايران در گفت

  وزارت رفاه در قبال خط فقر شانه خالي نكند
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عضو كميته ھماھنگي شبكه ياري :    آمده است89اردیبھشت  27 ایلنا در تاریخ -به گزارش خبرگزاری کار ایران
اي  وزارت رفاه نبايد از زير بار مسئوليت خط فقر شانه خالي كند؛ چرا كه خط فقر مقوله: كودكان كار ايران گفت

  . سياسي نيست، بلكه اقتصادي است
جاي پذيرش خط فقر و وجود بيش از سه  هوگو با خبرنگار ايلنا، با اعالم اينكه متاسفانه ب زاده در گفت فاطمه قاسم

در حال حاضر : شود، تاكيد كرد و نيم ميليون كودك كار و كودك خارج از چرخه تحصيل، اين مسئله انكار مي
ھاي ديگر، در حق قشر  ھا به سازمان كاري و واگذاري مسئوليت ھاي متعدد حمايتي در كشور با موازي سازمان

به طوري كه سازمان بھزيستي با بودجه اندك، بخشي از كودكان خياباني را كنند،  فقير جامعه كوتاھي مي
  . شوند كند و كودكان كار كه اغلب از قشر فقير جامعه ھستند نيز فراموش مي حمايت مي

آيد و وزارت  ھاي فعلي برنمي كاھش فقر و عوارض آن در كشور ما يا ھر كشور ديگري از عھده سازمان: او افزود
  . كن كنند ھاي چندپاره معضالت را ريشه كاري و مديريت توانند با موازي  بھداشت و بھزيستي نميكار، رفاه،

عضو كميته ھماھنگي شبكه ياري كودكان كار ايران با طرح اين مسئله كه معضل فقر نياز به عزم ملي دارد، 
ھاي مربوطه بايد  سيونھزاران كودك در معرض آسيب در كشور وجود دارد كه مجلس و كمي: خاطر نشان كرد

  . ساز مملكت ھستند، بينديشند تدبير جدي براي آنھا كه آينده
شود و تاثير  ھا و كودكان آنھا بيشتر مي ھاي وارده به خانواده زاده، با افزايش فقر در كشور آسيب به گفته قاسم

  . معرض آسيب ھستنددرآمد بيشتر است؛ چرا كه اين افراد بيشتر در  ھاي كم افزايش فقر بر روي گروه
فقر يك واقعيت است؛ حال ھر چه مقامات مختلف به انكار آن بپردازند چه آن را تاييد كنند، : زاده ادامه داد قاسم

  . يك واقعيت بوده و جلوي ديد اذھان عمومي است
اسي نبوده و تنھا  خط فقر مسئله سي :او با بيان اينكه خط فقر به ضرر مردم بوده و انكار آن بيشتر ضرر دارد، گفت

  . مختص ايران نيست كه مسئوالن به جاي پذيرش، آن را انكار كنند
وزارت رفاه كه در حال حاضر مجري قانون : عضو كميته ھماھنگي شبكه ياري كودكان كار ايران، يادآور شد

عضل شانه خالي ھا است، به جاي تجزيه و تحليل فقر از زير بار مسئوليت در برابر اين م ھدفمند كردن يارانه
  . كنند مي

طوري كه آمار و ارقام  ھا بوده به حتي نبود آمار در مورد كودكان كار و خيابان يكي از نمودھاي اين غفلت: او گفت
  . ھاي موجود مطابقت ندارد مربوط به اين قشر از جامعه با واقعيت

  پايان پيام

  درصد جوانان بيکار بودند 24.7:مرکز آمار ايران

 ساله نشان 24 تا 15بررسی نرخ بيکاری جوانان : آمده است 89 اردیبھشت 27 در تاریخ مھر خبرگزاری به گزارش
  .  درصد از فعاالن اين گروه سنی بيکار بودند24.7 حدود 88دھد که در سال  مي

 ساله و 10اد  آمارگيری از نيروی کار نشان می دھد که بررسی نرخ بيکاری افر گزارش مرکز آمار ايران از نتايج طرح
روند . اند ، بيکار بوده)شاغل و بيکار( درصد از جمعيت فعال 9/11بيشتر حاکی از آن است که طی سال گذشته 

  .  درصد افزايش داشته است5/1، 1387تغييرات اين نرخ حاکی از آن است که اين شاخص نسبت به سال 
  

اند؛ يعنی در گروه  از نظر اقتصادی فعال بوده)  ساله و بيشتر10( درصد جمعيت در سن کار 9/38در سال گذشته 
بررسی تغييرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که اين شاخص . اند شاغالن يا بيکاران قرار گرفته

  .  درصد افزايش يافته است9/0، 1387نسبت به سال 
  

 درصد از فعاالن اين گروه 24.7د  حدو88دھد که در سال   ساله نيز نشان مي24 تا 15بررسی نرخ بيکاری جوانان 
دھد که اين نرخ نسبت به سال   نشان مي24 تا 15ھمچنين، تغييرات نرخ بيکاری جوانان . اند سنی بيکار بوده

  .  درصد افزايش پيدا کرده است7/1، 1387
  

ی به داليل اقتصاد  درصد جمعيت شاغل 5/9، 1388بررسی سھم اشتغال ناقص بيانگر آن است که در سال 
 ساعت در ھفته کار کرده و آماده برای 44کمتر از )  فصل غيرکاري، رکود کاري، پيدا نکردن کار با ساعت بيشتر و(

 درصد در 49 ساله و بيشتر ، بيش از 15 درصد از شاغلين 4/41اين در حالی است که . اند انجام کار اضافی بوده
  . ھفته کار کرده اند

  
 درصد 4/47، بخش خدمات با 1388اقتصادی نشان می دھد که در سال بررسی اشتغال در بخشھای عمده 

 درصد 8/20 درصد و کشاورزی با 8/31بخشھای صنعت با . بيشترين سھم اشتغال را به خود اختصاص داده است
  .در مراتب بعدی قرار دارند

  سال محکوم شد ٤عضو کميته پيگيری به 
  

 28ميته پيگيری  دستگيری ھای  خودسرانه، از سوی شعبه ی به گزارش ھرانا، امير خسرودلير ثانی عضو ک
 اردیبھشت  26امير خسرودلير ثانی روز یکشنبه مورخ . بيدادگاه انقالب اسالمی به  چھار سال زندان محکوم شد

.    بيدادگاه انقالب اسالمی منتقل شد، تا حکم به وی ابالغ شود28از زندان اوین جھت ابالغ حکم به شعبه 
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اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب "بازداشت شده ) عاشورا( دی ماه 6 دليرثانی که در پی اعتراضات مردمی اتھام
  .عنوان شده است" جرایم عليه امنيت کشور

اظھارات مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات پس از تجمع دیروز کارگران 
  مخابرات مقابل مجلس

 عدم پرداخت حق بيمه کارگزاران دفاتر ارتباطی روستایی که منجر مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات در مورد
پرداخت حق بيمه کارگزاران دفاتر خدمات ارتباطی روستایی : به تجمع این کارگزاران در مقابل مجلس شد گفت

 با داوود زارعيان در گفتگو با خبرنگار مھر.  کشور آمده و دولت مکلف به پرداخت آن است89در قانون بودجه سال 
این قانون ابتدا در صحن علنی مجلس : اشاره به روند قانونی شدن بيمه کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی گفت

شورای اسالمی به تصویب رسيد اما شورای نگھبان آن را تایيد نکرد و بار دیگر از سوی نمایندگان مجلس مطرح و 
ویب این قانون، دولت را موظف به پرداخت آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد که این مجمع با تص

  .کرد
اجرایی نشدن حق بيمه کارگزاران خدمات مخابراتی روستایی ارتباطی با شرکت مخابرات ایران که ھم : وی گفت

  .اکنون خصوصی شده است ندارد و دولت مکلف به پرداخت آن شده است
يارد تومان برای حق بيمه کارگزاران اختصاص داده  ميل20زارعيان با بيان اینکه دولت در بودجه امسال مبلغ 

    .پرداخت این مبلغ توسط دولت به کارگزاران نيازمند تصویب آیين نامه در ھيئت وزیران است: افزود است
به گزارش مھر، شماری از کارگزاران مخابرات روستایی روز یکشنبه در مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع و 

  .حقوق خود و اجرایی شدن قانون بيمه کارگزاران روستایی شدندخواستار دریافت حق و 

 مركزى   درصد تورم پشت درھاى بانك8

رود با اجراى  درحالى كه انتظار مي: گزارش می دھد 89 اردیبھشت 27 در تاریخ ايلنا -خبرگزاری دولتی کار ایران 
بينى  بارى شوند، كارشناسان پيش بانك خصوصى تبديل به موسسه اعت9مصوبه جديد شوراى پول و اعتبار 

  .  درصد تورم ايجاد شود8كنند كه با اجراى اين مصوبه به طور متوسط  مي
به گزارش خبرنگار ايلنا، شوراى پول و اعتبار در اولين جلسه خود در سال جارى مصوبه اى را از تصويب گذراند كه 

اگرچه ھدف اصلى اين شورا . مواجه خواھند شدھاى خصوصى براى ادامه كار با اما و اگر  توان گفت بانك مي
ھاى خصوصى مورد تاكيد اين مصوبه نتوانند  رسد اگر بانك ھاست اما به نظر مي دھى بانك افزايش توان تسھيالت

رسد  ھرچند به نظر مي. خواست شوراى پول و اعتبار را برآورد كنند، ناچار بايد تبديل به موسسه اعتبارى شوند
شوند نيز امرى مفيد واقع  ھا به نوعى فرار از تسھيالتى كه تبديل به مطالبات معوق مي  اين بانكاين تبديل براى

  . شود
ھاى دولتى به خصوصى نخستين  ھاى دولتى و تبديل بانك ايجاد بانک خصوصی برای ايجاد زمينه رقابت بين بانك

 كه به امضاى مرحوم 80ک خصوصی در سال از ورود اولين بان. بار در برنامه سوم توسعه مورد توجه قرار گرفت
ھاى دولتى نظير تجارت و ملت كه در فرآيند  در اين مدت به جز بانك. گذرد  سال مي9دكتر نوربخش رسميت يافت 

ھرچند كه افزايش تعداد . ھاى كشور اضافه شد  بانك به عرصه بانك11سازي، سھامشان واگذار شد، خصوصي
رسد اما واكاوى رويدادھا و  سازى در نگاه اول مثبت به نظر مي ند خصوصيھاى خصوصى به ھمراه فرآي بانك

دھد كه آنچه در نھايت موجب بروز مشكالت  ھاى خصوصى نشان مي  سال گذشته نظام بانك9ھاى  سياست
ھاى متغير بانك مركزى در  ھا شده، سياست دھى بانك امروز سيستم بانكى و كاھش توان رقابت و تسھيالت

  . اخير بوده استھاى  سال
  ... ھاى زودبازده تا از بنگاه

ھا تا پايان  ھاى خصوصى به عرصه رقابت بانكي، بانك مركزى تصميمى براى افزايش تعداد بانك با ورود اولين بانك
. تقاضاھاى بسيارى براى تاسيس بانك خصوصى پشت درھاى بانك مركزى باقى ماند. برنامه سوم نداشت

 شرايط آن روزھاى اقتصاد كه فضاى رقابت چندان باز نبود، خيلى تمايلى به افزايش تعداد مرحوم دكتر نوربخش در
 و جايگزينى ابراھيم شيبانى سياست بانك مركزى 82با مرگ نابھنگام وى در سال . ھاى خصوصى نداشت بانك

 اقتصادى نيز بود، ناگھان ھاى اما با تغيير دولت كه ھمزمان با تغيير سياست. براى دو سال ادامه روند گذشته بود
ھايى كه انبار شده بود، باز شد و اين چنين بود كه ھرروز يك  درھاى بانك مركزى براى اعطاى مجوز به درخواست

  .  بانك خصوصى متولد شدند8 سال 4بانك خصوصى در گوشه و كنار ھر شھر شعبه زد و در عرض كمتر از 
ھاى زودبازده معروف شد را به عنوان يكى از مھمترين  رح بنگاهھاى خصوصى و اجراى طرحى كه به ط ورود بانك

ھاى  كه در كمتر از سه سال ناگھان حجم عظيمى از منابع بانك رويدادھاى تاريخ اقتصاد دھه اخير ناميد چه آن
ز كرد، ا ھا مي اى كه وزارت كار تاييد و روانه بانك ھاى زوبازده دولتى و خصوصى تحت عنوان تسھيالت به طرح

 درصد انحراف به روايت 40 درصد به گفته وزير سابق كار و 3،8نتيجه اگرچه به روايتى انحراف . ھا خارج شد بانك
آمارھاى بانك مركزى بود، اما آنچه در نھايت باقى ماند حجم عظيمى از مطالبات معوقى بود كه ھر سال 

  . شود تر از گذشته مي سنگين
  اليحه ناكام 

نك مركزى و جايگزينى طھماسب مظاھري، آنچه تحت عنوان اولين خواسته از رييس كل جديد با تغيير مديريت با
 برابرى حجم نقدينگي، تورم 3،5اما افزايش . قيد و بند اعطاى تسھيالت بانكى بود مطرح بود، ادامه سيستم بي

 شد تا رييس كل تصميم ھا از ذخاير قانونى نزد بانك مركزى سبب  درصد و وضعيت قرمز برداشت بانك25بيش از 
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ھاى طھماسب  در نھايت حتى دفاع محكم و البي. اى بگيرد كه در راھروھاى مجلس باقى ماند به ارايه اليحه
دھى  ھزار ميلياردتومانى كه افزايش توان تسھيالت15مظاھرى نيز نتوانست مجلس ھفتم را براى راى به اليحه 

رييس كل ھم بركنار . يحه باقى ماند و مجلس ھشتم روى كار آمدال. ھا را ھدف قرار داده بود، راضى كند بانك
اگرچه مشكالت ھمان مسكالت قديمى بود اما بھمنى تنھا . شد و رييس جديد اين بار قصد احياى اليحه نداشت

ھا به اعطاى تسھيالت برخى از نمايندگان را برآن داشت كه اليحه  ركود و ناتوانى بانك. طرح مسئله كرده بود
اما حتى اين تالش ھم نتيجه نداد تا سرانجام . لت را تبديل به طرحى با مشخصات اليحه گذشته دولت كننددو

  . اين بار شوراى پول و اعتبار از درون سيستم بانكى به دنبال راه حل بگردد
  شورايى براى پول يا اعتبار 

ت شوراى پول و اعتبار را برآورده كنند، باقى ھايى كه نتوانند خواس با تصميم اخير بانك مركزي، دو راه براى بانك
يا بايد ادغام شوند و تحت يك نام واحد به فعاليت در سيستم بانكى ادامه بدھند و يا تبديل به . ماند نمي

با احتساب تورم حاصل از ھدفمند كردن . زا خواھد بود ھا تورم ھر كدام از اين راه حل. موسسه اعتبارى شوند
آيا محمود . بينى كرد اى ميرداماد پيش ان از امروز روزھاى سختى را براى سياستگذاران برج فيروزهتو ھا، مي يارانه

  تواند ھر ماه از كاھش نرخ تورم خبر بدھد؟ بھمنى باز ھم مي

 موج تازه مھاجرت پزشکان از ایران 
 

 عمومی کشور اعالم نائب رئيس انجمن پزشکان  : اردیبھشت آمده است 28خبرگزاری حکومتی ایلنا درتاریخ 
اند، به دليل  پزشکان که در آزمون دستياری شرکت کرده و موفقيت حاصل نکرده متاسفانه بسياری از: کرد
  .خارج شوند اند تا از کشور ھا مراجعه کرده تر شدن آن به سفارتخانه به آزمون سال آینده و یا سخت اعتمادی بی

خود به خارج از کشور سفر  دنبال تحقق آرزوھای از پزشکان که بهاگر برای این دسته : فرد افزود مسعود مسلمی
شود؛ چرا که زحمات زیادی  کشور وارد می ای نداشته باشيم ضربه سنگينی به نظام سالمت کنند برنامه می

 .اند رسيده کشيده شده تا این گروه به درجه پزشکی عمومی
اند و چرا وضعيت  تخصصی شده حریص برای گذراندن دورهچرا پزشکان عمومی کشور تا این اندازه : وی ادامه داد

تا پزشکان نخواھند دیگر در کسوت عمومی  پزشکان عمومی در کشور نابسامان است و شرایطی ایجاد شده
مطالبات پزشکانی که در آزمون دستياری شرکت کرده بودند،  فرد با اشاره به پيگيری مسلمی! خدمت کنند؟

کشور به دالیلی غير از مسائل علمی آنچنان به آزمون دستياری ھجوم بياورند که  نباید پزشکان عمومی: گفت
 .ھایشان را دچار نگرانی و چالش کنند خانواده خود و

سالمت در قالب  در ھمه جای دنيا پزشک عمومی نگھبان: نائب رئيس انجمن پزشکان عمومی کشور گفت
برای رفتن به مراحل بعدی تحصيلی یا از   باالیی قرار دارد وپزشک خانواده است و از نظر علمی و مادی در امنيت

کنند و بر اساس امتياز به تخصص روی  پزشک خانواده کار می ابتدا مسير تحصيلی آنھا مشخص است یا در طرح
 متاسفانه پزشکان عمومی بدون اینکه جایگاه خوبی برای آنھا تعریف شده باشد، فعاليت اما در ایران. آورند می
ولع برای بازگرداندن آن،  ھای استادی در دانشگاه را نيز ندارند و ھای اخير دیگر کرسی طوری که در سال ده بهکر

  .آورد می ھا به وجود این چنين ھجومی را به آزمون
 وزیر کار باید استعفاء کند و برود: فریبرز ریيس دانا

 
 گوید كه دولت نمى عبدالرضا شيخ االسالمى، وزير كار و امور اجتماعى ایران می

  .تواند براى ھمه شغل ايجاد كند
١٣٨٩/٠٢/٢٨   

 بھروز کارونی

سرمايه انسانى و توسعه وزير كار و امور اجتماعى اعالم كرده است كه نرخ بيكارى در ايران در زمستان معاون 
  . دھم درصد بوده است٩ و ١١سال گذشته 

، دو و شش ١٣٨٧بر اساس اين گزارش، نرخ بيكارى در زمستان سال گذشته نسبت به دوره مشابه در سال 
  .دھم درصد افزايش داشته است

ال، عبدالرضا شيخ االسالمى، وزير كار و امور اجتماعى، گفت كه دولت نمى تواند براى ھمه شغل در ھمين ح
  .ايجاد كند

فريبرز رئيس دانا، اقتصاددان در تھران، در گفت و گو با رادیو فردا نرخ بيكارى اعالم شده از سوى دولت محمود 
  .کار ایران می گوید که وی باید استعفاء کنداحمدى نژاد را نادرست می داند و در پاسخ به اظھارات وزیر 

آقای ریيس دانا، آماری که در باره نرخ بيکاری ارائه می شود تا چه حد با واقعيت ھای جامعه ایران : رادیو فردا
  مطابقت دارد؟

 درصد است و يك رقمى مى خواھد بشود، برآورد ١٠من نرخ بيكارى را زمانى كه مى گفتند : فریبرز ریيس دانا
براى اينكه روش محاسبه موجود را نادرست مى .  درصد است١٨من آن زمان اين بود كه نرخ بيكارى دور و بر 

  . دانستم
 داخل محله ھا، خيل عظيم اگر كمى با ديدگاه ھاى جامعه شناسى كاربردى ھم در شھر ظاھر شويد، در

ًدر شھرھاى كوچك مثال شھرھاى ساحلى جنوب االن برويد مى بينيد كه ساعت . بيكاران شھرى را مى بينيد
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 يازده صبح كه اوج كار است، انبوه زيادى از جوانان كنار دريا نشسته اند و دارند با ھم حرف مى زنند يا در ١٠
  .زىقھوه خانه ھا نشسته اند در شھرھاى مرك

  
  فریبرز ریيس دانا، اقتصاددان

شمارى از زنانى را كه به دليل بيكارى خانه دار شده بودند، به عنوان جمعيت غيرفعال به حساب مى آوردند و در 
شمار زيادى از دانشجويان پشت كنكور را كماكان دانشجو به . ندنتيجه به حساب فعاليت و شغل نمى آورد

ًاز ھمه مھمتر اينكه اصال . شمار زيادى از افغانى ھاى ايرانى شده را به حساب نمى آوردند. حساب مى آوردند
  . به اضافه داليل ديگر. سربازان را در ميان شاغالن به حساب مى آورند كه خارج از استاندارد است

 درصد من بايد نزديك ١٨ يا ١٧.٨ گفته مى شود بيكارى دوازده درصد شده نسبت به گذشته، آن رقم االن كه
  . درصد شده باشد٢٠ھاى 

اگر يك كمى با ديدگاه ھاى جامعه شناسى كاربردى ھم در شھر ظاھر شويد، در داخل محله ھا، خيل عظيم 
ساحلى جنوب االن برويد مى بينيد كه ساعت ًدر شھرھاى كوچك مثال شھرھاى . بيكاران شھرى را مى بينيد

 يازده صبح كه اوج كار است، انبوه زيادى از جوانان كنار دريا نشسته اند و دارند با ھم حرف مى زنند يا در ١٠
قھوه خانه ھا نشسته اند در شھرھاى مركزى، يا در تھران در داخل محله ھا به ويژه محله ھاى كم درآمد، يا 

  . بينيد كه در آنھا بيكارى فراوانى وجود داردخانواده ھا را مى
اين در حالى است كه براى طرح ھاى اشتغال زاى زود بازده ھزينه ھاى زيادى داده شده، نرخ بھره براى سرمايه 

مقدار . گذارى ھاى اعتبارى، براى وام ھايى كه مشاركتى نيستند، وام ھاى عقود مبادله اى اند، پائين آمده
  . ر اختيار سرمايه گذاران نوظھور خودمانى قرار گرفته و باز اين بيكارى باال رفتهزيادى سرمايه د

طى اين ھمه سالى كه مى گذرد مطرح شده است كه از لحاظ . شما به طرح بنگاه ھاى زودبازده اشاره كرديد
به نظر شما . دهاقتصادى اين طرح خوب بوده و چھار تا پنج درصد بيشتر انحراف نداشته و باعث اشتغال زايى ش

  آيا اين طرح موفقيت آميز بوده؟
شمار زيادى از اين وام ھا رفت تبديل شد به خريد پژو و سمند و اينھا كه . نه، چھار درصد فقط شوخى است

شمارى رفت بابت پرداخت قسط ھا و بدھى ھاى ديگر و يا رفت توى معامالت كوچك داللى . مسافر كشى شود
  . لى زياد استاين انحراف خي. و واسطگى

در اين پنج سال . پنج سال پيش محمود احمدى نژاد عنوان كرد كه پول نفت را بر سر سفره ھمه خواھد آورد
بارھا و بارھا در مورد ايجاد اشتغال براى مردم از سوى دولتمردان جمھورى اسالمى ايران، اعضاى دولت محمود 

 االسالمى در گفت و گو با خبرگزارى مھر عنوان كرد كه وزير كار جديد، عبدالرضا شيخ. احمدى نژاد صحبت شد
  شما این اظھارات را چگونه ارزيابى مى كنيد؟. دولت نمى تواند براى ھمه شغل ايجاد كند

براى اينكه برابر قانون اساسى دولت . ايشان اگر اين اعتراف را دارد مى كند، حتماً بايد فردا برود استعفاء بدھد
وقتى ابراز عجز و ناتوانى مى كند، مى گويد نمى توانم وظيفه ام را به قانون . جاد كندموظف است كه كار اي

براى اينكه نمى توانند به آنچه كه ميثاق مورد . اساسى انجام دھم، اين يعنى اينكه دولت ھا شكست خورده اند
  . قبول عمومى است، يعنى قانون اساسى، پاسخ دھند

نچه كه قانون اساسى گفته يعنى تامين اجتماعى ھمگانى، آموزش رايگان به نظر من اظھار عجز نسبت به آ
و كسى ھم . براى ھمگان، تامين مسكن، اينھا به منزله اين است كه قانون اساسى دارد ناديده گرفته مى شود

كت نيست به آنھا بگويد وقتى نمى توانى اين قانون را اجرا كنى و دست كم در راستاى ھدف ھاى اين قانون حر
  كنى، بايد رھا كنى بگذارى بروى

  :وزير راه و ترابري
  ايم از صنايع دريايي عقب مانده سال20

  شود مي  شلمچه تا يك ماه ديگر تمام-آھن خرمشھر ساخت راه

وزير راه و ترابري با :  آمده است 89 اردیبھشت 28 ایسنا در تاریخ -خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايرانبه گزارش 
 نقطه موج شكن در بنادر صيادي و تجاري 300: ايم، گفت افتاده  سال در صنايع دريايي عقب20ن كه بيان اي

  ميليارد تومان قرارداد امضا80 نقطه به مبلغ 40چابھار مكان يابي شده كه براي ساخت  كوچك از خرمشھر تا
  .شده است

 بندر بزرگ در 11ھاني امروز با اشاره به وجود ، حميد بھب)ايسنا) به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران
متاسفانه   با وجود اين كه در جھان رشد و توسعه در كنار سواحل صورت گرفته، :اظھار كرد شمال و جنوب كشور

انقالب اسالمي در اين بخش كارھايي  ما با وجود سواحل طوالني از آب فراري بوديم و اين اواخر پس از پيروزي
  .ماي انجام داده

اي در بخش بار و  ترين حمل ونقل است، ھيچ استفاده ارزان با توجه به اين كه حمل ونقل دريايي: وي افزود
 درصد از ترافيك 40 تا 30در اين صورت . اين كار بايد توسط بخش خصوصي انجام شود ايم كه البته مسافر نكرده

  .رود ساحلي از بين مي خطوط
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وزير راه و ترابري  .ھاي حمل و نقل تاكيد كرد ھمچنين ايجاد تعاوني مسافري و باري وھاي  بھبھاني بر ايجاد پايانه
 بنادر  :ھاي مقام معظم رھبري است، گفت سواحل درياي عمان يكي از دل مشغولي كه توسعه بنادر و با بيان اين
  .شوند  منطقه تبديلجاسك در شان كشور ما نيست؛ اين در حالي است كه بنادر ايران بايد به ھاب چابھار و

وي با  .شود و اليروبي در اين بندر انجام خواھد شد مي  به زودي موج شكن بندر رجايي تكميل :وي اظھار كرد
ھا نفت رساني  كرد و از آن جا به كشتي بندر فجيره امارات صادر مي بيان اين كه تا دو سال قبل ايران نفت را به

ھا خليج فارس را تامين   درصد سوخت كشتي20فتي تشكيل شده كه ھاي ن اكنون پايانه ھم: شد، گفت مي
  . درصد خواھد رسيد50كند و طبق برنامه پنجم توسعه به  مي

ھاي نشت كرده  آوري نفت دريايي بر بومي كردن تكنولوژي جمع ھاي او در مراسم افتتاح ھجدھمين ھمايش ارگان
 حيط زيست دريايي اھميت دارد و با توجه به اين كه صاحبھا وحفظ م  حفظ تاالب :گفت در ايران تاكيد كرد و

گونه محافظت شود و   كيلو وزن دارند، بايد از اين700 تا 600ھاي دماغ عقابي ھستيم كه ھر كدام  پشت الك
  .ھا كم نشود نسل آن

يك ماه آھن خرمشھر به شلمچه است كه تا  ساخت راه  در منطقه شلمچه نيز وظيفه اصلي ما :وي اظھار كرد
در اين راستا سه روز و . ريزي ھستيم كه اين خط وارد قلمرو كشور عراق شود برنامه شود و در حال ديگر تمام مي

حالي كه قرار است ما  شب با وزير راه عراق مذاكره كرديم كه بتوانيم شلمچه را به بصره متصل كنيم، اما در سه
ايم كه به ايران وصل  كشورھاي عربي قول داده كردند به وزيرانپول و اعتبار دھيم، آنان مقاومت كردند و عنوان 

  .نشويم

ي جنگ تحميلي است،  ھا مربوط به دوره رود اروند كه اغلب آن وزير راه و ترابري درباره خروج شناورھاي مغروق در
در . شوندمرزي تالوي در رودخانه اروند، شناورھاي مغروق از آب بيرون كشيده مي   با مشخص شدن خط :گفت
شود، اما طي  ھا خارج المللي بايد با حضور دو كشور مرزگذاري و سپس كشتي راستا طبق قوانين بين اين
كند و  امورخارجه اين موضوع را پيگري مي ھم اكنون وزارت. ھاي اخير كشور عراق حاضر به چنين كاري نشد سال

به گفته وي اگر اين شناورھا  . آب خارج خواھيم كردشناورھاي مغروق را از ھر وقت وزارت امور خارجه اعالم كند،
رود، لذا در  عميق آب به سمت ايران افتاده و قسمتي از خاك ايران به كشور عراق مي از آب خارج كنيم، نقطه

  .راستا منتظر اعالم وزارت امور خارجه ھستيم اين

  انتھاي پيام
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                     تغيير حکم اعالم شده به سه فعال کارگری شھر مریوان

 اردیبھشت آمده است 28                  طبق گزارش ارسالی به کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری در 
 3ن به اسامی سالم قادری ، خالد اسدی و آزاد حسينی که قبال ھر کدام به سه فعال کارگری شھر مریوا: 

 و   محکوم شده بودند ،دراعتراض به حکم صادره  ماه زندان تعزیری از سوی دادگاه انقالب شھر مریوان10سال و 
  د نظر استاننامبرده گان از طرف دادگاه تجدی ارسال آن به مراجع قضایی و تجدید نظر استان کردستان ، حکم 

 1طبق این گزارش ارسالی ، .  به آنان ابالغ گردید  زندان تعزیری تغيير و کاھش یافت و حکم  ماه10 سال و 1به 
 ماه دیگر 10سال زندان تعزیری به اتھام عضویت در یکی از گروه ھای ضد رژیم و عضویت در کميته ھماھنگی و 

   .ست ا آن به خاطر فعاليت تبليغی عليه نظام بوده 
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 را محکوم کرده و خواستار پایان دادن  ما اعضای کميته ھماھنگی دستگيری،بازداشت و تعقيب فعالين کارگری                 
   .به این دستگيری ھا و آزادی تمامی فعالين کارگری در بند می باشيم 

 گزارشی از شرکت نيرو رخش کردستان ، واقع در شھر سنندج 

 آمده 89 اردیبھشت 28ته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری در تاریخ به نوشته سایت کمي 
   نفر کارگر در دوشيفت کاری45شرکت نيرو رخش واقع در شھر سنندج با ده سال سابقه و تعداد :  است 

این شرکت به بخش خصوصی تعلق داشته و عمده توليدات آن سيم و ترانس . مشغول به فعاليت می باشد 
 شش ماه   کارگران این شرکت رق می باشد ، با توليد پنج تن سيم در ماه و تحویل آن به مشتریان،متا سفانهب

 بارھا به  کارگران.  و در وضعيت فالکت باری به سر ميبرند  را دریافت نکرده88   حقوق و ھمچنين عيدی سال
از طرف کارفرمای شرکت اعتراض کرده اند اما استانداری واداره کار مراجعه کرده و نسبت به عدم پرداخت حقوق 

 کسی پاسخگوی آنھا نبوده و در ھر اعتراض کارفرما با عنوان کردن این نکته که شما  تا زمان ارسال این گزارش
  .در توليد اخالل ایجاد می کنيد ،آنھا را تھدید به اخراج کرده است 

که در این   ماه حقوق وعيدی کارگران خوداری کرد نيز کارفرمای شرکت از پرداخت چند87در سال  ھمچنين  
   این اعتراض، به دنبال.  کارگران دست از کار کشيدند وخواستار پرداخت حقوق معوقه خود شدند  مورد نيز

 کارفرما از این  . نفر از کارگران زن را جایگزین آنھا نمود12 وتعداد   تعدادی از کارگران را اخراج کرده صاحب کارخانه
 ،حق اعتراض ندارند و در چنين شرایطی و  ارگران تعھد ی گرفت ،مبنی بر اینکه در صورت به تعویق افتان حقوقک

 سفيد   طوالنی وقرارداد ھای موقت ، این کارگران را وادار به کار سخت با ساعات  واخراج سازی با وجود بيکاری
 متا سفانه با مرا جعه    چنگ آورد که  بيشتری به را استثمار کرده و سود امضاء نمود تا ھر چه بيشتر آنھا

 این زمان این کارگران  کارگران به اداره کار و شکایت از کار فرما ،ھيچ حمایتی از آنھا صورت نگرفت و تا به
  .نتوانسته اند برای دریافت حقوق معوقه خود کاری از پيش ببرند

  )و رخش کردستان یکی از کارگران شرکت نير گزارش ارسالی شده از طرف(

 اعتصاب کارگران کارخانه صنایع فلزی
 آمده 89 اردیبھشت 28به نوشته سایت کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری در تاریخ 

نيم سال است .  ماه نيز بيشتر شد6زمان تأخير در پرداخت دستمزدھای کارگران کارخانه صنایع فلزی از  :است 
یالی دستمزد دریافت نکرده اند و فشار فقر و گرسنگی و خطر آوارگی و از دست دادن کومه که کارگران ھيچ ر

کارگران به کرات دست . استيجاری مسکونی از ھمه سو آنان را و زنان و کودکانشان را در خود غرق کرده است
 بار سرمایه دار مدیرعامل به اعتراض زده اند، در طول سال ھای اخير به اشکال مختلف مبارزه روی نھاده اند، یک

مبارزات . شرکت را با برنامه ریزی بسيار سنجيده به گروگان گرفته اند و به پاره ای کارھای دیگر دست زده اند
کارگران به دليل بی سازمانی، پراکندگی، بی افقی، تأثيرپذیری از سندیکاليسم و راه حل ھای رفرميستی که 

 سرمایه داران ھمچنان با کمال قدرت و بسيار یکه تازانه حتی از پرداخت نتيجه چندانی به بار نياورده است،
در چنين وضعی کارگران باز ھم در اعتراض به جنایات . دستمزدھای معوقه نيم ساله کارگران دریغ می ورزند

بھشت  اردی22 این مجتمع از روز چھارشنبه 1 کارگر کارخانه شماره 250. سرمایه داران، دست به اعتصاب زدند
چرخ کار و توليد را به طور کامل متوقف کرده اند و خواستار پرداخت ھر چه سریع تر ھمه مطالبات معوقه خود 

سرمایه دار شرکت مطابق معمول به دادن وعده و وعيد روی آورده است تا شاید کارگران را به سر کار . شده اند
صاحب کارخانه در ھمان حال سالح .  ھا را از توقف باز داردبازگرداند و روند توليد اضافه ارزش ھا و افزایش سرمایه

اما کارگران نه در مقابل وعده و وعيد کارفرما و نه . تھدید و توسل به نيروی سرکوب را از نيام بيرون کشيده است
  . در برابر موج تھدیدات او حاضر به پایان اعتصاب و بازگشت به کار نشده اند

  فناک کارگران شرکت حمل و نقل خليج فارس گزارشی کوتاه از وضعيت اس
 آمده 89 اردیبھشت 28به نوشته سایت کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری در تاریخ 

 در ایران ، چند سالی است که توزیع آرد به   قانون اساسی44در راستای ھر چه عملی تر نمودن اصل  :است 
 حمل و نقل خليج فارس واگذار شده  شرکت خصوصی بنام حومه نيز به یک  داخل شھر سنندج و   نانوائی512
 نفر ایجاد 36 که این شرکت نيزبا دو کارخانه آرد فجر و فرزانه قرارداد بسته و توانسته فرصت شغلی برای  است
  .نماید 

ده در این شرکت مشغول  رانن  بصورت  نفرازآنھا بعنوان عمله و مابقی24شایان ذکر است که از این تعداد کارگر، 
  دریافتی .  بکار می باشند که متاسفانه حتی طبق قانون کار اعالم شده نيز به آنھا حقوق پرداخت نمی شود

 ، پایه حقوق در  این در حالی است که بر اساس مصوب اداره کار.  ھزار تومان می باشد220این کارگران ماھانه 
 8 این حقوق تعریف شده از طرف اداره کار برای  ھمچنين.  شده است تومان تعریف  ھزار303 حدود  1389سال 

 ساعت متوالی کار می کنند و با داشتن کار سخت و امکان 10 کارگران، روزانه  ساعت کار می باشد،اما این
ن نمی شامل حال آنھا و خانواده ھایشا  ...) درمانی ، از کار افتادگی و (  ھيچ نوع بيمه  وقوع ھر لحظه حادثه ،

  . از ایام تعطيلی در ھفته و یا ماه نيز برخوردا نيستند  شود و حتی
 اخراج کارگران کارخانه زرین توسط اطالعات دولت سرمایه
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 آمده 89 اردیبھشت 28به نوشته سایت کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری در تاریخ 
رین خراسان، در شھر مشھد، دست به تشکيل اجتماع زدند و  کارگر کارخانه ز400یک ماه پيش بود که  :است 

فشار . کارگران ماه ھا بود که کار می کردند و ھيچ ریالی دستمزد نمی گرفتند. راه انداختند تظاھرات اعتراضی 
آن ھا جمع شدند تا عليه این ھمه . سھمگين گرسنگی و سفره بی نان فرزندان، آنان را به اعتراض کشاند

ددمنشی سرمایه داران اعتراض کنند، تا بھای نيروی کار فروخته شده خویش در چند ماه پيش را درندگی و 
کارگران . تا بگویند که از کوه عظيم ارزش ھایی که توليد می کنند دستمزد ناچيزشان را می خواھند. مطالبه کنند

ان مطابق معمول مورد ھجوم نيروی اجتماع و تظاھرات کارگر. به این خاطر جمع شدند و فریاد اعتراض سر دادند
اما قوه قھریه و ماشين کشتار سرمایه به این حد نيز . سرکوب قرار گرفت و به ھيچ نتيجه ای منتھی نشد

اطالعات شھر مشھد از ھمان روز تک تک توده ھای کارگر را مورد . بسنده نکرد و دست از سر کارگران برنداشت
آنان را یکی یکی احضار کرد و مجبورشان ساخت تا کسانی را به عنوان . تعقيب و تجسس و بازپرسی قرار داد
دروغ ھای مطابق  کارگران را زیر فشار نھاد تا ھمه چيز را وارونه بازگویند، . نيروی محرک تظاھرات معرفی کنند

 کنند که ميل عمله و اکره سرمایه را عليه دوستان و ھمزنجيران خویش بر زبان رانند و به رسم معمول اعتراف
تظاھراتشان نه زیر فشار بی نانی و گرسنگی و خطر مرگ فرزندان گرسنه و بدون دکتر و دارو بلکه بنا به 

اداره اطالعات به دنبال این ترفندھا و برنامه ریزی ھای شوم کارگر !! بوده است» مقدمين عليه امنيت« خواست 
 نيز تھدید نموده است که اگر در باره دستمزدھای پرداخت  کارگر را بيکار کرده و سایر کارگران را15کش سرانجام 

  .نشده خود سخنی بر زبان رانند حتماً اخراج و زندانی خواھند شد

 اعتصاب عمومی در کردستان و موضع طبقه کارگر

 89 اردیبھشت 28             به نوشته سایت کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری در تاریخ 
، شيرین علم ھولی، فرزاد کمانگر، علی حيدریان، فرھاد وکيلی و 1389 اردیبھشت 19روز یک شنبه  :ده است آم

ما در ھمان روز بی درنگ نه تنھا این اقدام . مھدی اسالميان در زندان اوین به جوخه اعدام سپرده شدند
 . ن بر این محکوميت پا می فشاریمجمھوری اسالمی بلکه به طور کلی مجازات اعدام را محکوم کردیم و ھمچنا

ھم چنين، ما حق اعتراض به این عمل ضدانسانی را برای خانواده ھای اعدام شدگان، مردم کردستان، تمام  
  .مردم ایران و به طور کلی تمام انسان ھا در ھر نقطه از جھان به رسميت می شناسيم

تراض به کشتار کردھا در ميان مردم کردستان سابقه اع. چھار تن از این اعدام شدگان از مردم کردستان بودند
 روی داد که در جریان آن، به دنبال کشتار جوانی 1384آخرین نمونه این گونه اعتراض ھا در سال . دیرینه ای دارد

به نام شوانه سيد قادر، ابتدا مردم مھاباد و سپس چند شھر دیگر کردستان دست به اعتراض و اعتصاب عمومی 
 طور کلی این احساس ستمکشانه و قابل ھمدردی در ميان مردم کردستان وجود دارد که ھر زمان به. زدند

حکومت ھای مرکزی خواسته اند برای اھداف سياسی از جمله ایجاد رعب و وحشت برای بازداشتن مردم از 
. ی این اھداف کرده اندپيگيری مطالباتشان دست به کشتار بزنند، افراد اقليت ھای قومی به ویژه کردھا را قربان

بر اساس ھمين . از ھمين رو، پيش بينی می شد که مردم کردستان به اعدام ھای اخير نيز واکنش نشان دھند
پيش بينی بود که احزاب و سازمان ھای سياسی کردستان مردم این منطقه را به اعتصاب عمومی در روز پنج 

ا پاسخ مثبت مردم کردستان روبه رو شد و اکثریت مردم کوچه این فراخوان ب.  فراخواندند89 اردیبھشت 23شنبه 
تا آنجا که به اعتصاب عمومی به . و بازار و خيابان در شھرھای کردستان مراکز کسب و کار خود را تعطيل کردند

از درست بودن اتخاذ  اعتراض به این اعدام ھا مربوط می شود، ھمين پاسخ مثبت مردم ) تاکتيک(راھکار  عنوان 
به عبارت دیگر، اگر طبقه کارگرمتشکل و خودآگاه ایران یا در این مورد خاص کارگران . این راھکار حکایت می کرد

تاکيد بر این نکته حائز . کردستان قرار بود مردم را به اعتراض فراخوانند باید ھمين راھکار را در پيش می گرفتند
 پاسخ مثبت می دھند که بتواند  دولت به راھکاریاھميت است که در شرایط خاص کنونی، مردم معترض به 

در این مورد خاص، می توان گفت . درعين بسيج بيشترین جمعيت معترضان حاوی کمترین ھزینه برای آنان باشد
و از دست  که یک علت عدم شرکت فعال آن بخش از مزدبگيران که در بخش دولتی کار می کنند امکان اخراج 

اما عدم . ضاع کنونی برای کارگران حتی از محکوميت به زندان نيز ھولناک تر استرفتن شغل بود که در او
شرکت فعال این بخش از مردم و به طورکلی کارگران بخش ھای دولتی و خصوصی کردستان را فقط با این عامل 

نيز رخ می چراکه اگر اعتصاب عمومی به صورتی واقعا عمومی و گسترده در این بخش ھا . نمی توان توضيح داد
در مقابل عمل انجام شده قرار می گرفتند و نمی توانستند تمام پرسنل ) و نيز کارفرمایان خصوصی( داد، دولت 

به عنوان مثال، به رغم آن که امکان شناسایی رانندگان . خود را اخراج یا حداقل از امکانات دولتی محروم کنند
نات دولتی از جمله بنزین با نرخ دولتی به راحتی برای دولت تاکسی اعتصاب کننده و محروم کردن آنان از امکا

بنابراین، ضمن . وجود دارد، رانندگان تاکسی در سنندج به طور گسترده و فعاالنه در این اعتصاب شرکت کردند
ه این که باید پذیرفت که اخراج و بيکاری و محکوميت به زندان به عنوان عوامل بازدارنده شرکت گسترده و فعاالن
کارگران کردستان در این اعتصاب عمومی نقش داشته اند، اما عدم شرکت گسترده و فعاالنه کارگران را نمی 

  .توان صرفا با این عوامل توضيح داد و برای آن باید به جستجوی عوامل دیگر پرداخت

گ شدن جنبه ھای به نظر ما، یک عامل مھم در این مورد کمرنگ بودن جنبه طبقاتی این اعتصاب به بھای پررن
از رفرميسم و در این مورد خاص . غيرکارگری و به طور خاص جنبه ھای رفرميستی و ناسيوناليستی آن بود

توضيح این نکته را با این پرسش آغاز می کنيم که اگر قرار . رفرميسم چپ یا سرنگونی طلبانه شروع می کنيم
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دام ھا فراخوان اعتصاب عمومی می داد، مردم را به طور بود طبقه کارگر متشکل و خودآگاه در اعتراض به این اع
مشخص حول کدام مطالبات به این اعتصاب فرامی خواند؟ پاسخ این پرسش را باید از خود رویدادی که اتفاق 

واقعيت این است که اعدام شدگان کسانی بودند که می خواستند فعاليت سياسی . افتاده است بيرون کشيد
اما مشکل آنان این بود که راه .  حق مسلم آنان بود- مستقل از دیدگاه ما درباره مضمون آن - بکنند و این فعاليت

در مورد این نکته که آیا آنان به فعاليت نظامی . ھر گونه فعاليت سياسی به طور کامل بر آنان بسته شده بود
را که در این مورد از یک سو قوه چ. برای براندازی حکومت رو آورده بودند یا نه با قطعيت نمی توان سخن گفت

قضائيه جمھوری اسالمی با برگزاری دادگاه ھای چند دقيقه ای در پشت درھای بسته نه تنھا کوچک ترین 
 بلکه تا کنون چيزی جز ادعا و اتھام تحویل مردم نداده  کمکی به توضيح این نکته و روشنگری افکار عمومی نکرده

به صراحت این اتھام را  نواده ھای اعدام شدگان و وکالیشان، اعدام شدگان است و، از سوی دیگر، به گفته خا
بگذریم از این که حتی اگر این اتھام صحت داشته باشد مسئوليت اجتماعی آن بازھم متوجه . نپذیرفته اند

سوی و بدین سان آنان را به  طرفی است که راه ھر گونه فعاليت سياسی مسالمت آميز را بر شھروندان بسته 
بنابراین، نخستين مطالبه ای که از تجزیه و تحليل این اعدام ھا بر . فعاليت نظامی براندازانه سوق داده است

می آید و طبقه کارگر باید آن را مطرح کند، آزادی فعاليت سياسی مسالمت آميز و ملزومات آن از جمله آزادی 
زندانيان سياسی، اعتصاب، تجمع، تظاھرات و نظایر آن ایجاد ھرگونه تشکل، آزادی بيان، آزادی مطبوعات، آزادی 

اعدام شدگان حق داشتند که از . مطالبه دوم از بررسی نحوه محاکمه اعدام شدگان نتيجه می شود. ھا است
شرایط محاکمه عادالنه برخوردار شوند، حال آن که بر اساس قرائن و شواھدی که وکالی اعدام شدگان و 

م کرده اند، حتی قوانين موجود و جاری در ایران از جمله وجود ھيئت منصفه، علنی بودن خانواده ھای آنان اعال
در مورد اعدام شدگان رعایت نشده است، به طوری که حتی روند دادرسی آنان به طور کامل ... محاکمه و 

ه از بررسی این بنابراین، دومين مطالبه ای ک. سپری نشده و پرونده ھای آنان ھنوز در دست بررسی بوده است
اعدام ھا ناشی می شود و طبقه کارگر باید آن را طرح می کرد، حق برخورداری تمام شھروندان از محاکمه 
عادالنه بر اساس ھنجارھای حقوقی متعارف و رایج در دنيای متمدن کنونی است، دنيایی که اگرچه آن نيز 

 و آکنده از زشتی و پلشتی و جنایت است اما به ھر سرمایه داری است و به این معنا بدور از ھر گونه انسانيت
 نسبت به جامعه ما که در آن انسان ھای ستمکش و محروم و  حال به یمن مبارزات تاریخی طبقات کارگرش،

. سيه روز با مجازات ھایی چون قطع دست و پا، سنگسار و شالق رو به رویند، به تمدن انسانی نزدیک تر است
ن مطالبه ای که طبقه کارگر باید در این مورد خاص مردم را حول آن به اعتصاب عمومی فرا اما سومين و مھم تری

برچيدن بساط مجازات اعدام اکنون به درستی به یکی از مطالبات پایه ای . می خواند، لغو مجازات اعدام بود
نيز پيشتاز و پيشرو باشد،  به اکثریت مردم ایران تبدیل شده است و طبقه کارگر باید در برافراشتن پرچم این مطال

چرا که مجازات اعدام چيزی نيست جز قتل عامدانه و سازمان یافته ای که فقط و فقط به دو برابر شدن کشتار و 
خون ریزی می انجامد و ھيچ گونه قرائن و شواھدی در دست نيست که نشان دھد اجرای این مجازات به 

لغای مجازات اعدام را به یکی از مطالبات مھم طبقه کارگر ایران عامل دیگری که ا. کاھش جرم منجر شده است
 این است که این امر مانع آن می شود که دولت ھای سرمایه داری از آن به عنوان عاملی برای  تبدیل کرده

ایجاد رعب و وحشت درجھت بازداشتن کارگران از طرح و پيگيری مطالبات آزادی خواھانه و عدالت طلبانه شان 
 در مورد مطالبه لغو مجازات اعدام بگویيم این است که بين   نکته آخری که الزم است و سرانجام. فاده کننداست

تقليل و فروکاستن مطالبه الغای مجازات . این مطالبه و مطالبه توقف اجرای احکام اعدام تفاوت بسيار وجود دارد
 ھای اعتصاب عمومی دیده می شد، به ھر حال به اعدام به توقف اجرای احکام اعدام، که در برخی از فراخوان

 مطالبه طبقه کارگر ایران نه فقط توقف اجرای احکام اعدام بلکه، و  معنای تایيد مجازات اعدام است، حال آن که
اینجا جای بسط و تفصيل . مھم تر از آن، برچيدن کل بساط مجازات اعدام و سپردن آن به موزه ھای تاریخ است

 یکی از مطالبات پایه ای و ضدسرمایه  - و نه توقف اجرای احکام اعدام -ت که چرا مجازات اعدام این نکته نيس
از این رو، این نکته را در مقاله جداگانه ای، که به پيوست آمده است، توضيح داده . داری طبقه کارگر ایران است

  .ایم

وان ھای احزاب و سازمان ھای سياسی مطرح نمی توان گفت که این مطالبات یا دست کم برخی از آنان در فراخ
اما تمام سخن بر سر این است که حتی در مواردی که این مطالبات در فراخوان ھا مطرح شدند، آن ھا . نشدند

به رژیم گم شدند و » پاسخ قاطعانه«در ميان جار و جنجال ھا و ھياھوھای سرنگونی طلبانه رفرميستی و دادن 
 یک وجه مشخصه این فراخوان ھا ھمين رژیم ستيزی و سرنگونی طلبی فراطبقاتی .به گوش کارگران نرسيدند

طبقه کارگر ندارد، بلکه به علت ماھيت صرفا  بود که نه تنھا ھيچ ربطی به مبارزه طبقاتی و ضدسرمایه داری 
مبارزه بی تردید، . ضدرژیمی و رفرميستی اش از جمله عوامل به بيراھه کشيده شدن مبارزات کارگران است

طبقه کارگر باید با چشم انداز ضدسرمایه داری و لغو کار مزدی از طریق کسب قدرت سياسی توسط شوراھای 
اما با ھمين قطعيت باید گفت که کسب قدرت سياسی فقط در حالتی به سود . انقالبی کارگران صورت گيرد

البی انجام گيرد و، ثانيا، از موضع ستيز طبقه کارگر است که اوال توسط توده ھای کارگر متشکل در شوراھای انق
بنابراین، مبارزه طبقه کارگر به ھيچ وجه ابتدا به ساکن . با رابطه اجتماعی سرمایه و برای الغای کارمزدی باشد

خود عزیمت ) و البته ضدسرمایه داری(مبارزه ای سرنگونی طلبانه نيست و کارگران صرفا از طرح مطالبات جاری 
اتی که تحقق آن ھا توان مادی و معنوی طبقه کارگر را برای تحقق چشم انداز فوق فراھم می می کنند، مطالب

بدین سان، حتی در صورتی که برای پيشروان و فعاالن طبقه کارگر روشن و معلوم باشد که تحقق این . کند
حد و متشکل شدن مطالبات در گرو کنارزدن حاکميت کنونی است، بازھم ضرورت اتخاذ راھبرد جنبشی برای مت

توده ھای کارگر با ھدف رھایی آنان به نيروی خود ایجاب می کند که این پيشروان و فعاالن نه از سرنگونی طلبی 
 مطالبات جاری طبقه کارگر با دورنمای از ميان برداشتن  برای کسب قدرت سياسی بلکه از مبارزه برای تحقق
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نه رھایی طبقه ) و طبعا احزاب ھمسو با آنان(ن فعاالن کارگری سرمایه داری عزیمت کنند، مگر آن که مسئله ای
  .کارگر به نيروی خود بلکه صرفا کسب قدرت سياسی برای اداره ھمان نظام سرمایه داری در شکلی دیگر باشد

 رسانه  در برخی از فراخوان ھا و تبليغات. اما سرنگونی طلبی فراطبقاتی تنھا وجه مشخصه این فراخوان ھا نبود
. ناسيوناليسم بود ای مربوط به آن ھا گرایشی کامال ارتجاعی، سرمایه دارانه و ضدکارگری حاکم بود و آن ھمانا

بوی گند و تعفن ناسيوناليسم در برخی از فراخوان ھا و تبليغات حول و حوش آن ھا کار را به آنجا کشانده بود که 
سياه کرده بودند و تنھا از اعدام   - که کرد نبود -ميان را تبليغات ماھواره ای این جریان ھا حتی تصویر مھدی اسال

.  سخن می گفتند، گویی اعدام انسان ھای غيرکرد ایراد و اشکالی ندارد و نباید به آن اعتراض کردکردچھار نفر 
ک در کردستان ترکيه به چشم .ک.این گرایش یکسره ارتجاعی و ناسيوناليستی و ضدکارگری به ویژه در حزب پ

ی خورد که در راه پيمایی اعتراضی خود به سوی مرز ایران و ترکيه تصویر مھدی اسالميان را به طور کامل از م
محدود  ک و پژاک .ک. اما این ناسيوناليسم به جریان ھای ارتجاعی چون پ .پالکاردھای خود حذف کرده بود

کردستان ایران نيز به چشم می نمی شد و به درجات کمتری در بسياری از احزاب و سازمان ھای سياسی 
ماھيت سرمایه دارانه شان سرنوشت سياسی خود را به  خورد، احزاب و سازمان ھایی که دقيقا به علت 

به این معنا، می توان . حکومتی گره زده اند» اصالح طلبان«جناحی از نمایندگان طبقه سرمایه دار ایران یعنی 
ب و سازمان ھا در واقع دو روی یک سکه است و نمی توان آن ھا را گفت که رفرميسم و ناسيوناليسم این احزا

شان نقدی » اصالح طلبی«به سخن دیگر، ھمان گونه که نقد ناسيوناليسم اینان بدون افشای . از ھم جدا کرد
الکن و ناپيگير است، نقد اصالح طلبی سرمایه دارانه آنان نيز بدون حمله به ناسيوناليسم شان نشان می دھد 

ه منتقد در نقد ناسيوناليسم ناپيگير است و خود او نيز به این گرایش آشکارا سرمایه دارانه آغشته و آلوده ک
  .است

بدین سان و به عنوان نتيجه گيری این بحث اعالم می کنيم که ما ضمن استقبال از راھکار اعتصاب عمومی برای 
شدن آن را در گرو مبارزه با رفرميسم و شرایط کنونی جنبش اعتراضی مردم ایران، تعميم و سراسری 

ناسيوناليسم از طریق برافراشته شدن پرچم منشور مطالبات پایه ای و ضدسرمایه داری طبقه کارگر ایران توسط 
  .شوراھای کارگری می دانيم

  کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری 

  1389 اردیبھشت 28

 کيلومتری شرق پاریس تھيه شده است و در ميان 380ينال واقع در متن زیر طوماری است که به ابتکار ث ژ ت اپ
  . اتحادیه ھای مختلف ث ژ ت در سراسر فرانسه پخش شده و در حال امضا می باشد 

   
  ھمبستگی با فعاالن سندیکائی و کارگران ایران

  !دولت ایران از سازمان بين المللی کار باید اخراج شود
   

ھزاران تظاھر کننده و . ان و اکثریت مردم ایران با رژیم دیکتاتوری مبارزه می کنندنزدیک یک سال است که کارگر
آنھا برای سرنگونی رژیم و نيز برای دست یابی به حقوق سندیکائی . فعال دستگير و غالبا شکنجه شده اند

ل و نقل عمومی این حرکت به ایجاد سندیکاھای زیرزمينی و نيمه قانونی مانند سندیکای حم. مبارزه می کنند
  .تھران منجر شده است

  .مقامات می خواھند این جنبش دموکراتيک را درھم بشکنند
 مبارز به نام ھای علی حيدریان، فرھاد وکيلی، شيرین 5در تاریخ نھم می امسال  مقامات رژیم اسالمی ایران 

ان فنی کردستان و عضو علم ھولی و مھدی اسالميان و نيز فرزاد کمانگر سخنگوی سابق سندیکای آموزگار
  .انجمن دفاع از حقوق بشر را اعدام کردند

  .این فعاالن وحشيانه ترین شکنجه ھا را تحمل کردند و در دادگاه ھای فرمایشی محاکمه شدند
  . ھدف رژیم از اعدام آنھا ارعاب توده ھای مردم بود اما این استراتژی خونين مؤثر واقع  نشد

 مبارز دیگر دیگر فراخوان به 20رزمينی برای اعتراض به اعدام ھا و جلوگيری از اعدام  مه چندین سازمان زی13روز 
  . اعتصاب عمومی در کردستان دادند

این فراخوان به اعتصاب ، به رغم برقراری حکومت نظامی توسط رژیم ،  با موفقيت بزرگی در شھرھای مختلف 
  .این استان روبرو شد

کم کوشيدند مانع اعتصاب و تظاھرات گردند و درگيری ھائی در برخی شھرھا به نيروھای انتظامی دیکتاتوری حا
بسياری از ادارات، مدارس و دانشگاه ھای استان بسته بودند و اکثریت کسبه نيز به فراخوان پاسخ . وجود آمد

 اعتراض آنھا را این حرکت  ، عدم مشروعيت رژیم را نزد کارگران و اکثریت مردم ایران  و نيز وسعت. مثبت دادند
  .نسبت به خشونت رژیم به نمایش گذارد

   
  ھمبستگی بين المللی
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. اما بار پيکار برای احترام به آزادی ھای دموکراتيک و سندیکائی در ایران نباید تنھا بر دوش رفقای ایرانی ما باشد
ن مبارزه بپيوندند و یک ارزیابی ما این است که سازمان ھای سندیکائی فرانسوی و بين المللی باید به ای

  .ھمبستگی یکپارچه بين المللی را به پيش برند
تشکل ھای کارگری  مستقل . روز دوم ژوئن کنفرانس ساالنه سازمان جھانی کار در ژنو بازگشایی خواھدشد

ایران سال ھا است از سازمان جھانی  کار می خواھند که دولت ایران از ليست دول شرکت کننده در این نھاد 
  . بين المللی اخراج شود

چگونه می توان پذیرفت دولتی که آزادی ھای سندیکائی را به رسميت نمی شناسد، دولتی که فعاالن 
سندیکائی را می کشد و مورد تجاوز و شکنجه قرار می دھد بتواند دراجالس ساالنه  سازمان جھانی کار شرکت 

  کند؟
   

ر سازمان بين المللی کار می خواھيم مصرانه خواستار اخراج ما سازمان ھای سندیکائی از نمایندگان خود د
  .دولت دیکتاتوری ایران از این نھاد بين المللی باشند

   
  سازمان ھای سندیکائی امضا کننده 

 المللی کارگران حمل و نقل خواستار آزادی فوری منصوراسانلو شد فدراسيون بين

فوری و بی قيدوشرط منصور  نتشار بيانيه ای خواستار آزادیفدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل با ا  
 .اسانلو، رئيس سندیکای اتوبوسرانی تھران شد

بند اطالعات زندان  راديو فردا این فدراسيون با اشاره به انتقال منصور اسانلو به بند معتادان و سپس به به گزارش
 قرار دارد وحی شدیدیرجایی شھر، افزوده که آقای اسانلو تحت فشارھای جسمی و ر

اسانلو ضمن محکوم کردن آنچه  فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل، با توجه به وضعيت جسمانی آقای
تشکلھای کارگری خواسته که برای آزادی فوری و بی  که توطئه ھای اخير عليه وی خوانده، از تمام سازمانھا و

  .شوند قيد و شرط آقای اسانلو ھمصدا

 ز کارخانه ایری پارس در رشتگزارشی ا
به نوشته سایت کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری از قول فعاالن ضد سرمایه داری گيالن 

کارخانه ایری پارس واقع در شھر صنعتی رشت، که تا چندی پيش به توليد  : آمده است 89در تاریخ اردیبھشت 
سرمایه دار .  کابل ھای سيمی مشغول بود، تعطيل شده است ماشين آالت کشاورزی و قرقره ھای فلزی

 نفر از کارگران 19. مدیر کارخانه است ھمسر وی رژین نجد حسينی . صاحب کارخانه اصغر وھابی است 
 نفر از کارگران 10در حال حاضر . قراردادی کارخانه اخراج و جھت دریافت بيمه بيکاری به اداره کار معرفی شده اند

 صبح به کارخانه می روند و تا یک بعد از ظھر در 7دام رسمی ھستند در کارخانه باقی مانده اند که ازکه استخ
  .این کارگران از اول فروردین امسال تا کنون دستمزدی نگرفته اند. آنجا بالتکليف ھستند

 ميليارد 10وانست وامی اصغر وھابی ضد کارگر در گذشته با زدن یک تابلو در زمينی خالی با ترفند و باند بازی ت
این زمين جنب زمين تامين اجتماعی . دریافت کند » راد کابل شمال پارس«تومانی جھت ایجاد کارخانه ای به نام 

وی ھمچنين بابت راه اندازی ایری پارس از بانک کشاورزی رشت .  قرار دارد   در شھر صنعتی رشت 3شماره 
 از ایران فرار کند و  کارگران پی برده اند که وی قصد دارد . کرده استوام ميلياردی گرفته که ھنوز بازپرداخت ن

فراری آن که مطالبات آنان را پرداخت  درآینده نه چندان دور کارگران می مانند با این کارخانه ورشکسته و صاحب 
نی که مطالبات کارگران این است که وھابی تا زما خواسته .نکرده وکارگران دیگر دستشان به او نخواھد رسيد 

 ممنوع الخروج شود تا شاید به این ترتيب به سرنوشت کارگران اخراجی دیگر  کارگران را پرداخت نکرده
اما کارگران باید بدانند که مشکل آن ھا با ممنوع الخروج شدن سرمایه . کارخانجات ورشکسته گيالن دچار نشوند

خروج شود، ھمان طور که با زدو بند و رشوه توانسته وام او حتی اگر ممنوع ال. دار صاحب کارخانه حل نمی شود
کارگران . ھای چند ميلياردی بگيرد به ھمان ترتيب ھم خواھد توانست مشکل ممنوع الخروجی اش را حل کند

تمام آن کارخانه و وسایل و تجھيزات و توليدات آن . برای گرفتن مطالباتشان باید به نيروی خودشان تکيه کنند
کارگران چرا به جای متوسل شدن به این یا آن نھاد دولتی برای ممنوع الخروج کردن . کارگران استحاصل کار 

سرمایه دار صاحب کارخانه می توانند با تصرف کارخانه جلوی تعطيل آن را بگيرند و با راه اندازی دوباره کارخانه نه 
ی ضدسرمایه داری و فشار به دولت برای تھيه تنھا به مطالبات معوقه خود برسند، بلکه با اداره آن توسط شورا

     .مواد اوليه و دیگر امکانات توليد خود و خانواده ھای خویش را از بيکاری و گرسنگی برھانند
  

  /!ھاي دور از خودكفايي برنج سال
  :عضو ھيات مديره انجمن برنج كشور

  تيابد به واردات ھم نيازي نيس  درصد افزايش مي١٥ برنج تا  توليد

عضو ھيات مديره :  آمده است 89 اردیبھشت 28 ایسنا در تاریخ -خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايرانبه گزارش 
ھزار  238 برنج كشور، سطح زيركشت برنج در سال جاري را با اندكي تفاوت نسبت به سال گذشته حدود انجمن
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 درصد 15كنيم امسال ھشت تا  مي بيني با توجه به مساعد بودن شرايط اقليمي پيش: ھكتار ذكر كرد و گفت
  .يابيم امسال ھم به خود كفايي برنج دست نمي افزايش توليد برنج نسبت به سال قبل داشته باشيم اما

براي رسيدن به : تاكيد كرد (ايسنا(ايران  وگو با خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان غالمعلي قرباني در گفت
وي  .ھاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي نيازمنديم پنج سال آينده به اھرم  چھار تاخود كفايي در توليد برنج طي

: ھاي رسيدن به خود كفايي در برنج ادامه داد عنوان يكي از راه ھاي زراعي به با تاكيد بر ضرورت تسطيح زمين
زمان،  رنج در سريعترينشاليزارھا تا كنون كاري انجام شده بايد براي رسيدن به خود كفايي ب اگر در مورد تجھيز

مانع ديگري در راه  ھاي زراعي برنج به دليل بحث ارث اين كارھا مضاعف شود ضمن اينكه كوچك شدن زمين
  .نيازمند قانون مجلس ھستيم شود كه در اين زمينه نيز رسيدن به خود كفايي برنج محسوب مي

ت براي قابل رقابت كردن محصول برنج كشورمان با  دول ھمكاري قرباني با اشاره به اينكه كشاورزان نيز بايد با
تغيير اين  ھاي وارداتي عادت كند، چنانچه ذائقه مردم به برنج: وارداتي تالش كنند، ادامه داد ھاي ارزان قيمت برنج

ھاي دنياست كه بايد روي عادت  برنج ذائقه كار بسيار دشواري است ضمن اينكه برنج ايراني يكي از سالمترين
  .اي انجام شود گسترده ھاي ايراني كار ذائقه مردم به مصرف برنجدادن 

واردات برنج به كشور مراعات شده و اين واردات در حد نياز  اگر مقداري در: عضو انجمن برنج كشور تاكيد كرد
كنند ضمن اينكه سالمت آنھا نيز  مردم كشورمان از توليد داخلي استقبال مي كشور انجام شود به طور حتم

مدت بسياري داخل انبار مي مانند انواع  ھاي وارداتي كه به گفته قرباني براي نگھداري برنج .شود مي تضمين
انواع بوھا را نيز به خود گرفته و به ھمين دليل سالمت مردم را  شود ضمن اينكه در اين مدت سموم استفاده مي

  .اندازند به خطر مي

چنانچه از كشاورزان : ، گفت تجديد نظر در واردات برنج ئولين برايعضو انجمن برنج كشور با درخواست از مس
حداكثر تا چھار سال آينده توليد بسيار مطلوبي خواھيم داشت و مردم نيز از اين  داخلي حمايت شود به طور حتم

در ادامه ضمن برنج خبرداد و  قرباني از ايجاد يك كانون برنج در مركز تحقيقات .كنند اي مي استقبال شايسته توليد
 تا 350ما اعتقاد داريم نياز كشور به واردات برنج : افزود  كيلوگرم دانست،36اينكه مصرف سرانه برنج را در كشور 

ھاي گذشته در مورد برنج صورت گرفته از نظر  اي كه سال با توجه به واردات بي رويه  ھزار تن است كه البته400
  .انبارھا موجود است ھاي قبل در  برنج نيست چرا كه ھنوز از واردات سالامسال به ھيچ وجه نيازي به واردات ما

  انتھاي پيام

 تحصن و اعتصاب دھھا روزنامه نگار ايرانی در پاريس 

جمعی ازروزنامه نگاران ايرانی ساکن پاريس با  : اردیبھشت آمده است28 در تاریخ راديو فرانسهبه گزارش 
  . ک تحصن اعتراضی عليه اعدام ھا در جمھوری اسالمی ايران گرديدندانتشارفراخوانی خواستاربرگزاری ي

با : به گزارش منابع خبری ايرانی ، روزنامه نگاران دربيانيه ی خود در باره آغاز تحصن از جمله می نويسند
سالميان انتشارخبرتلخ و ناباورانه اعدام فرزاد کمانگر، فرھاد وکيلي، علی حيدريان ، شيرين علم ھولی ، مھدی ا

در ايران که به گفته آگاھان و فعاالن دلسوز، بدورازانصاف و درعدم رعايت استاندارد ھای حقوق بشر، درداخل 
 مدنی از طيف ھای مختلف  کشور موج تازه ای از نارضايتی را دربين مردم رقم زد، ما جمعی ازفعاالن سياسی 

مجبور به جالی وطن شده ايم ، ضمن حمايت ازمبارزات فکری که در ماه ھای اخير و پس ازرويدادھای انتخابات 
حق طلبانه و آزادی خواھانه مردم ايران و محکوميت رفتارھای نسنجيده و ضد بشری حاکميت ، بارديگر 

درھمدردی با خانواده ھای زندانيان سياسی و جانباختگان اعدام ھای اخير و ھمراھی با جنبش سبز مردم 
ی مدنی ، اعتراض خود را نسبت به ادامه روند ناعادالنه قضائی در داخل کشور اعالم ايران، قصد داريم در حرکت

از اين روما جمعی ازايرانيان مقيم فرانسه در . کرده و ھمگان را نسبت به شرايط حاکم بر ميھنمان ، آگاه سازيم 
جشنبه و جمعه مورخه نوزده، راه انجام وظيفه انسانی و مدنی خود در خارج از کشور ، در روزھای چھارشنبه ، پن

اقدام به تحصن به مدت سه روزخواھيم ) تروکادرو( بيست و بيست ويکم ماه می با حضوردرميدان حقوق بشر
  . کرد تا صدای ھمدردی و ھمدلی و ھمراھی خودمان را به ھموطنانمان در ايران برسانيم 

درپايان بيانيه امضاءکنند گان از ايرانيان مقيم . رده انداين بيانيه را بيش از سی نفر ازايرانيان ساکن پاريس امضاء ک
پاريس خواسته اند تا در اين اقدام اعتراضی عليه خشونت و اعدام عليه شھروندان ايران در داخل کشور شرکت 

  .نمايند

 شش روزنامه نگار و فعال فرھنگی آذربایجانی دستگير شدند
  

جباری روزنامه نگاران آذربایجانی و مھندس حافظ مھندس مصطفی جمشيدی و رامين : ساواالن سسی
  .سردارپور، مھناز کریمی، نادر عزیزی و مھدی زینالی از فعاالن فرھنگی آذربایجانی بازداشت شدند

 این ٨٩ اردیبھشت ٢٧نزدیکان خانواده ھای جباری، عزیزی و سردارپور می گویند ماموران امنيتی روز دوشنبه 
  .بانھای اصلی این شھر بازداشت کرده اندفعالين را در یکی از خيا
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به گفته نزدیکان خانواده ھای بازداشت شدگان ماموران امنيتی ساعتی پيش از بازداشت این فعالين ضمن 
) مغان(تماس تلفنی با آنھا و معرفی خود به عنوان کارمند فرمانداری، آنھا را برای جلسه ای با فرماندار پارس آباد

  .ین شھر دعوت کرده بودندبه محل فرمانداری ا
ھمين منابع می افزایند ماموران پس از بازداشت این افراد به منازل آنھا رفته و بدون در دست داشتن حکم 
قاضی اقدام به تفتيش منزل و تھدید خانواده بازداشت شدگان کرده اند و کيسھای کامپيوتر، کتابھا و سایر 

  .وسایل شخصی آنھا را با خود برده اند
 مھناز کریمی شاعر آذربایجانی و مھدی زینالی را ٨٩ اردیبھشت ٢٨موران امنيتی ھمچنين رور سه شنبه ما

بازداشت و با مراجعه به منازل داود مقامی و حسن باالیی از فعالين مدنی آذربایجانی اقدام به تفتيش منازل این 
  .به بازداشت آنھا نشدندافراد کرده اند اما به دليل عدم حضور این فعالين در منزل موفق 

از سویی دیگر مصطفی جمشيدی روزنامه نگار آذربایجانی و دبير ھنرستان فنی حرفه ای اميرکبير گرمی ظھر 
.  در یکی از خيابانھای شھر گرمی توسط مامورین امنيتی بازداشت شده است٨٩ اردیبھشت ٢٨روز سه شنبه 

ه پدری این روزنامه نگار آذربایجانی ضمن تفتيش منزل ماموران پس از بازداشت جمشيدی با مراجعه به خان
  .اتومبيل این فعال آذربایجانی، کيس کامپيوتر، کتابھا و سایر وسایل شخصی وی را با خود برده اند

اخبار رسيده ھمچنين حاکی از احضارتلفنی مرتضی فرجيان استاد جامعه شناسی و عضو ھيات علمی دانشگاه 
فرجيان ضمن رد احضار . ر ھفته نامه ندای مغان توسط ماموران اداره اطالعات استپيام نور گرمی و سر دبي

  .تلفنی از حضور در اداره اطالعات گرمی خودداری کزده است
 خرداد ١منابع محلی احتمال می دھند بازداشت این افراد پس از پخش گسترده اعالميه ھایی در رابطه با 

کاتور توھين آميز روزنامه ایران نسبت به آذربایجانيھا در سطح شھر پارس سالروز اعتراضات گسترده به چاپ کاری
  .آباد صورت گرفته باشد

رامين جباری وبالگ نویس و عضو ھيات تحریریه نشریات بایرام، یاشيل مغان، ندای مغان، پارپاق، سردبير ویژه 
ی عضو ھيات تحریریه ھفته نامه نامه نشریه دانشجویی الچين دانشگاه تھران و منتقد ادبی ، مصطفی جمشيد

ھای یاشيل مغان و ندای مغان و مدیر مسئول سابق نشریه دانشجویی اینام دانشگاه شھيد رجایی تھران و 
دبير ھنرستان فنی حرفه ای اميرکبير گرمی و حافظ سردارپور شاعر آذربایجانی و مدیر مسئول سابق نشریه 

عزیزی دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه پيام نور گرمی و شاعر دانشجویی کيمليک دانشگاه کردستان و نادر 
  .آذربایجانی می باشند

  تبریز رتبه دوم حاشيه نشينی درایران 

کالنشھر تبریز بر اساس اعالم مسئوالن با :  آمده است 89 اردیبھشت 29به گزارش خبرگزاری مھر در تاریخ 
اغلب مناطق حاشيه نشين . کشور را در این زمينه داردحدود نيم ميليون حاشيه نشين پس از مشھد رتبه دوم 

  .قرار دارد" عينالی"تبریز در بخش شمالی شھر و در کوه 

   ھزار پایگاه بسيج در مدارس ابتدایی ایجاد شده است6

از آبان : آمده است رئيس بسيج دانش آموزی کشور  از قول 89 اردیبھشت 29به گزارش خبرگزاری مھر در تاریخ 
 ھزار پایگاه بسيج در مدارس ابتدایی سراسر کشور با ھدف گسترش و توسعه فرھنگ 6ته تا کنون سال گذش

  .بسيج ایجاد شده است

ھدف از ایجاد پایگاھھای مقاومت بسيج  :سردار محمد صالح جوکار در گفتگو با خبرنگار مھر با اعالم این خبر افزود
با بسيج و عناصر فرھنگی مربوط به آن است تا دانش آموزان در مدارس ابتدایی، آشنایی دانش آموزان این دوره 

در آبان ماه سال گذشته سردار جوکار از ایجاد . در مقطع راھنمایی با آمادگی کامل وارد واحدھای بسيج شوند
  .واحدھای مقاومت بسيج در مدارس ابتدایی برای اولين بار در کشور خبر داده بود

الويت ثبت نام در واحدھای بسيج در مدارس ابتدايی با دانش آموزان پايه : مه دادرئيس بسيج دانش آموزی کشور ادا
 320 ھزار دانش آموز در مقطع راھنمايی و متوسطه و 600چھار ميليون و   ھم اکنون. چھارم و پنجم ابتدايی است

 ھزار فرھنگی و معلم عضو بسيج ھستند

 اردیبھشت ماه 22ره یک از ھشتمين روز اعتصاب و تجمع کارگران صنایع فلزی شما
    ادامه دارد  ھمچنان

اعتصاب و تجمع کارگران صنایع فلزی شماره :  اردیبھشت آمده است 29بنا بر گزارشھای رسيده از ایران در تاریخ 
 29 آغاز شده است ھمچنان ادامه دارد و این کارگران امروز  22/2/89یک که از چھارشنبه ھفته گذشته مورخه 

ه نيز ضمن تداوم اعتصاب خود، دست به تجمع در محوطه کارخانه زده و خواھان رسيدگی به اردیبھشت ما
  . مطالبات شان شدند
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بنا بر این گزارش نماینده ھای این کارگران امروز به استانداری تھران مراجعه کرده و خواھان رسيدگی به 
ن وعده دادند یکشنبه آینده با برگزاری جلسه مسئولين استانداری تھران نيز به این کارگرا. خواستھای خود شدند

  . ای به این امر رسيدگی خواھند کرد

 اردیبھشت ماه مدیر توليد این کارخانه را از کارخانه بيرون کرده و حاضر 28کارگران صنایع فلزی شماره یک دیروز 
ردند تا رسيدگی به خواست و امروز اعالم ک به برداشتن پالکاردھای خود از روی نرده ھای کارخانه نشده اند 

  . ھایشان به اعتصاب خود ادامه خواھند داد

  گردھا موادغذایی نخرند مردم از دوره:رئيس اداره بھداشت گفت 

رئيس اداره بھداشت مواد غذایی و بھسازی :  آمده است 89 اردیبھشت 29به گزارش خبرگزاری مھر در تاریخ 
است از تھيه مواد غذایی، آب ميوه، بستنی، فالوده، ساندویچ، اماکن عمومی وزارت بھداشت از شھروندان خو

  .شود جداً خودداری کنند گردھا عرضه می که توسط دوره... آب انار، آب زرشک و

با توجه به گرم شدن ھوا و عرضه این محصوالت توسط : به گزارش خبرگزاری مھر، مھندس رضا غالمی افزود
خرید این محصوالت توسط این افراد، حتماً مایحتاج خود را از مراکزی دستفروشان شھروندان ضمن خودداری از 

  .که دارای مجوز ھستند تھيه کنند

با شروع فصل گرما فعاليت ھمکارانمان در بھداشت محيط تشدید شده و این عزیزان حتی در : وی تصریح کرد
   .دھند ن اقدامات الزم را انجام میبرداری از مواد غذایی و برخورد با متخلفي روزھای تعطيل نسبت به نمونه 

، ستاد فوریت سالمت 09678توانند در صورت مشاھده موارد تخلف، به شماره تلفن  شھروندان می: افزود غالمی
  .محيط، گزارش دھند تا برخورد قانونی الزم صورت گيرد

 اعتصاب کارگران معادن پروده طبس
سنگ پروده طبس در  كارگران معادن ذغال  نفر از150د به گزارش خبرگزاري فارس از طبس، صبح امروز حدو
  .در محل معادن تجمع كردند اعتراض به شرايط كاري خود، دست از كار كشيده و
شھرستان طبس براي پيگيري موضوع به محل معادن  بالفاصله پس از اين اعتصاب، تني چند از مسئوالن

  .الت كارگران اين مجموعه قرار گرفتندجريان مشك سنگ پروده طبس آمده و از نزديك در ذغال
  .نامطلوب بودن شرايط كاري از جمله كمبود حقوق و مزايا اعالم كردند كارگران دليل اين اعتصاب را

مشكل  ھاي خدمات درماني ھاي درماني شركت ملي فوالد با دفترچه اين كارگران، تعويض دفترچه بنا به گفته
فوالد خود يك مزيت  اري مشكل در معادن، دفترچه درماني شركت مليديگري است كه با توجه به شرايط ك

  .شود محسوب شده و سبب دلگرمي كارگران مي
  سال سابقه از مشموليت قانون كار و شمول27خواستار خارج شدن كارگران داراي بيش از  كارگران ھمچنين

  .ندعنوان تغذيه شد آنان به قانون خدمات كشوري و ھمچنين توزيع شير به
داد و  وگو با كارگران قول مساعدت و پيگيري براي رفع مشكالت مطرح شده را مركزي طبس طي گفت بخشدار

  .شد تمامي مواردي كه حق قانوني كارگران است، طبق قانون اعمال خواھد: بيان داشت
ا از طريق مكاتبه به پيگيري دارد ر الزم است كارگران مشكالتي را كه نياز به: احمد طالبيان مقدم ادامه داد

  .فرمانداري اطالع دھند تا پيگيري الزم انجام شود
مدير خانه كارگر طبس  زاده، رئيس اداره كار و امور اجتماعي شھرستان طبس، غالمرضا محمدي مھدي قاسمي

مشكالت كارگران به محل معادن  و محمدحسن چمنزاري عضو شوراي اسالمي شھر طبس نيز براي اطالع از
  .بودندآمده 

 10:30سنگ پروده طبس آغاز و تا ساعت  امروز در محل معادن ذغال  صبح6:30پس از اين تجمع كه از ساعت 
  .به محل كار خود بازگشتند ادامه داشت، كارگران

وگوي تلفني با خبرنگار فارس، در  پروده طبس طي گفت سنگ ثاني، مديرعامل شركت معادن ذغال رمضان كريتي
ھا تعويض شود  فعال قرار نيست اين دفترچه: معادن پروده طبس اظھار داشت اي درماني كارگرانھ مورد دفترچه
  .قانوني ھستيم كه از سوي دولت ابالغ شده است چراكه ما تابع

جھاني كار و كارگر كه طبق قانون كارگران تعطيل ھستند نيز اين شركت  به گزارش فارس؛ چندي پيش در روز
  .ان خود اعالم كرده بود كه در آن روز بايد به سر كار بروندكارگر رسما به تمام

  انصراف بھبھانی و فروزنده از دریافت یارانه نقدی

در پی انصراف وزیر اقتصاد و سخنگوی کارگروه :  آمده است 89 اردیبھشت 29به گزارش خبرگزاری مھر در تاریخ 
رابری و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيس تحول اقتصادی دولت از دریافت یارانه نقدی، وزیر راه و ت
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جمھور نيز اعالم کردند که با وجود تکميل فرم اطالعات اقتصادی خانوار، از دریافت یارانه نقدی انصراف خواھند 
  .داد

به گزارش خبرنگار مھر، حميد بھبھانی وزیر راه و ترابری و لطف هللا فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه 
امروز چھارششنبه در حاشيه جلسه ھيئت دولت اعالم کردند که با وجود اینکه فرم  انسانی رئيس جمھور

  .اطالعات اقتصادی را پر کرده اند اما از دریافت یارانه نقدی انصراف خواھند داد

از تمامی کسانی که وضع درآمدی خوبی دارند، شمس الدین حسينی وزیر امور اقتصادی و دارایی  سيد
که در واقع کمک به روند توسعه ملی  رخواست کرده است برای کمک به اجرای بھتر قانون ھدفمندی یارانه ھاد

  .کشور است، با انصراف از دریافت نقدی یارانه به اجرای این طرح بزرگ ملی یاری رسانند
  

ای حمایت مؤثرتر از با خودانصرافی و در واقع از خود گذشتگی افراد متمکن، دست دولت بر: وی افزوده است 
  .اقشار ضعيف و متوسط بازخواھد شد و این بزرگترین راه کمک به اجرای این قانون است

برھمين اساس، شمس الدین حسينی خودانصرافی از دریافت یارانه نقدی را از خود آغاز کرد و در ادامه محمد 
  .ه نقدی انصراف دادرضا فرزین سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت نيز از دریافت یاران

  بررسی موضوع بيکاری در مجلس با حضور وزیران اقتصاد و صنایع

نائب رئيس مجلس شورای اسالمی در پی :  آمده است 89 اردیبھشت 29به گزارش خبرگزاری مھر در تاریخ 
ای توضيح در تذکر یک نماینده درباره موج بيکاری در کشور ، خواستار حضور وزیران اقتصاد و صنایع در مجلس بر

  .این باره شد 

به گزارش خبرنگار مھر، داریوش قنبری در جلسه روز چھارشنبه مجلس طی اخطار قانون اساسی با استناد به 
  .دولت موظف شده است امکان اشتغال برای آحاد ملت را فراھم کند:  اظھار داشت28اصل 

ت به این مسئله گالیه می شود اما نمی بينيم در نطق نمایندگان نيز از بحث بيکاری و بی توجھی دول: وی گفت
به این نطق ھا ترتيب اثری داده شود ، گویی دولت وظيفه خود در بحث اشتغال را فراموش کرده و ھيچ طرح و 

  .برنامه ای در این زمينه ندارد

از درخواست من این است که از نظر نقش نظارتی مجلس : مجلس ادامه داد) ره(عضو فراکسيون خط امام 
  .مسئوالن دولتی بخواھيم تا با حضور در مجلس استراتژی دولت پيرامون بحث اشتغال را توضيح دھند

نرخ اميد به زندگی در جوانان رو به کاھش است و شاھد گسترش پدیده خودکشی در جوانان : قنبری گفت
شی داشته ایم که شرعا و  مورد خودک11در دو ماه اخير در یکی از شھرستانھای حوزه انتخابيه بنده . ھستيم

دولت نھم طرح : وی گفت .قانونا در قبال آن مسئول ھستيم و نمی توانيم ساده از کنار این بحث مھم بگذریم
بنگاه ھای زودبازده را در دستور داشت که در شرایط فعلی آن را ھم رھا کرده است و استراتژی خاصی در 

رد نایب رئيس مجلس که ریاست جلسه علنی پس از محمد حسن ابوترابی ف .خصوص اشتغال نمی بينيم
از رئيس کميسيون اقتصاد می خواھم جلسه ای با : الریجانی را بر عھده داشت در پاسخ به قنبری گفت

: وی ادامه داد .مسئوالن ذیربط از جمله وزرای اقتصادی و صنایع گذاشته و موضوع اشتغال را مورد بحث قرار دھند
  .د می توانيم در این باره جلسه غير علنی داشته باشيمدر صورتی که الزم باش

  : براي برون رفت از وضع كنوني سازمان تامين اجتماعي
  ھاي كارگري اتحاد خود را اعالم كردند گروھي از تشكل

به تازگي گروھي از تشكلھاي :   آمده است 89 اردیبھشت 29 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
به منظور بھبود وضع صنفي و حقوقي كارگران شاغل و بازنشسته ايراني به : اند اعالم كردهكارگري 

  . اند بايكديگر متحد شده تامين اجتماعي از موقعيت كنوني رفت وضع برون ويژه
شوراھاي اسالمي كار استان تھران، كانون كارگران بازنشسته و مستمري بگير  به گزارش ايلنا، كانون ھماھنگي 

زمان تامين اجتماعي، حزب اسالمي رفاه كارگران و جامعه اسالمي كارگران قصد دارند تا به منظور وحدت سا
بيشتر كارگران شاغل و بازنشسته در برون رفت از وضع پيش امده براي سازمان تامين اجتماعي و ساير 

  . موضوعات صنفي كارگري با يكديگر متحد شوند
: ارگران شاغل و بازنشسته سازمان تامين اجتماعي درباره اين وحدت، گفتاكبر خبازھا، رئيس كانون ك علي

درحال حاضر كارگران شاغل و بازنشسته دربحث خدمات سازمان تامين اجتماعي مشكالتي دارند و به ھمين 
  . ھاي كارگري قصد دراند تا از طريق اتحاد با يكديگر اين مشكالت را برطرف كنند منظور كانون
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از حضور نماينده : كه مي توان از اين اتحاد براي پيگيري ساير مطالبات كارگران نيز استفاده كرد؛ گفتوي بيان اين
  . كنيم تشكيالت خانه كارگر نيز براي حضور دراين اتحاد استقبال مي

وگوھاي اجتماعي، نقش موثري در  كارگران به عنوان يكي از سه شريك اصلي گفت: اين فعال صنفي يادآور شد
  . ھا ندارند و ھمين امر موجب رنجش جامعه كارگري شده است تصميم گيريدر 

از : خورد؛ گفت خبازھا بابيان اينكه اين نارضايتي در بخش سازمان تامين اجتماعي بيش از پيش به چشم مي
ر نفري  ھزا400و  ميليون آنجا كه در شرايط كنوني ھرروز با بازنشسته شدن كارگران، عده بيشتري به خانواده يك

ھاي  شود؛ انتظار داريم تا حداقل سھمي از كرسي  مي مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي اضافه
  .گيرنده اين سازمان به اين قشر اختصاص يابد تصميم

سرافراز، مسوول حزب اسالمي رفاه كارگران با بيان اينكه كارگران در سالھاي گذشته ھمراه با دستمزد و بيمه 
وي بابيان اينكه استفاده از اقدامات  .است شناسي جدي حل اين مشكالت نيازمند آسيب:  گفتمشكل داشتند؛
براي اين موضوع بايد كارگران در سياست : تواند موضوع بيمه و مزد كارگران را حل كند؛ گفت تسكيني نمي

  .گذاري كشور نقش پررنگ تر و متحد تري را ايفا كنند

كارگران يك : يھاي سياسي نيست؛ گفت به معني آلوده شدن كارگران به بازسرافراز بابيان اينكه اين نقش 
ھاي تصميم  توانند كرسي ھاي پيشرو حضور فعال و متحدي داشته باشند مي اكثريت ھستند كه اگر در انتخابات
ل كليدي ھاي صنفي كارگري بر سر مسائ وي افزود در اين ميان اتحاد تشكل .گيري را به نفع خود دراختيار گيرند

  .ھاي كالن جامعه بيشتر كمك كند ميتواند به پررنگ شدن نقش كارگران در تصيميم گيري

درحال حاضر كارگران ھم در : ناصربرھاني، رئيس كانون ھماھنگي شوراھاي اسالمي كار استان تھران، نيز گفت
 تامين اجتماعي بايد در بحث قانون كار و ھم در بحث قانون تامين اجتماعي با مشكل مواجه ھستند اما بحث

دايره خانواده بيمه شدگان تامين اجتماعي از دايره مشموالن قانون كار : وي افزود.  سيدگي قرار گيرداولويت ر
  . است كه دولت نسبت به وضع سازمان توجه كافي ندارد بيشتر است و اين درحالي

: گفت ده به سازمان تامين اجتماعي،  زيانھاي  اين فعال كارگري باانتقاد از واگذار كردن موسسات و صندوق
مسووالن سازمان كه اداره و نگھداري از منابع سازمان تامين اجتماعي را برعھده دارند تاكنون نسبت به اين 

  . اند توجھي واكنش مناسبي نشان نداده بي
تامين اجتماعي ارزشي پرويز احمدي پنجكي، معاون دبير كل جامعه اسالمي كارگران، نيز بابيان اينكه سازمان 

  . ھاي كارگري شد ھاي كارگري قائل نيست؛ خواستار اتحاد كانون براي تشكل
درحالي كه كارگران صاحبان اصلي سازمان تأمين اجتماعي ھستند؛ نبايد اداره سازمان از اين گروه : وي گفت

  . اكثريتي سلب و به دولت واگذار شود
ين اجتماعي، كارگران با مشكالت ديگري چون خصوصي سازي نيز به گفته پنجكي، صرفه نظر از موضوع تام

  . مواجه ھستند
درسالھاي اخير كارگران به بسياري به دليل تغيير كاربري كارخانه : معاون دبيركل جامعه اسالمي كارگران افزود

  . دھند ھا و مزارع خصوصي سازي شده كار خود را از دست مي
  .  اتحاد بتوان به مجموع اين مشكالت رسيدگي كردانتظار داريم به وسيله: وي افزود
 پايان پيام

  توسعه غير اصولی پارس جنوبی و يك فاجعه محيط زيستي؛ 
 سوزد  گلوي عسلويه مي

محيط زیست ھيچگاه و در ھيچ :  آمده است 89 اردیبھشت 29 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
  . ی انقالب اسالمی اولویت اول کشور نبوده استدولتی چه قبل و چه بعد از پيروز

دلسوزان محيط زیست کشور بارھا بر غير سياسی شدن محيط زیست وحفاظت از آن و ارتباط ندادن آن با 
تاریخ محيط زیست کشور نشان داده است که ھر گاه آميختگی این حوزه . اند رویدادھای سياسی ھشدار داده
  . ماعی صورت گرفته است، جز آسيب جبران ناپذیر چيزی عاید آن نشده استبا سياست و حتی روابط خاص اجت

رغم ھشدارھای کارشناسان در آستانه نابودی قرار دارد منطقه حفاظت شده نايبند شامل  یکی از مناطقی که به
  . خورھاي عسلويه، بساتين و ھاله است) مانگرو(ھاي حرا  خليج نايبند، منطقه حفاظت شده نايبند و جنگل

 كيلومتري جنوب شرقي بندر بوشھر واقع شده و بدون ترديد يكي از زيباترين مناطق ساحلي 320اين منطقه در 
آثار به جا مانده از بندر تاريخي نايبند و در دماغه نايبند، حاكي از . رود در طول سواحل خليج فارس به شمار مي

  . پيشينه تاريخي طوالني منطقه است
 ھكتار كه به صورت دماغه مرتفعي در ساحل جنوبي خليج نايبند 22500يبند با وسعت منطقه حفاظت شده نا

ھاي متنوع حيات وحش از  ھاي زيستگاھي براي گونه قرار گرفته، به دليل دارا بودن اكو سيستم كم نظير ارزش
  . توان مشاھده كرد ھاي نادري از قبيل جييروجيرفتي مي كل وبز، قوچ وميش و حضور گونه: جمله

اي از تخريب طبيعت و محيط زيست را در پي داشته است كه  تحوالت صنعت نفت در منطقه عسلويه مرحله تازه
  .  است1377ترين آنھا تاسيس منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جنوبي در سال  از مھم
ر بوشھر واقع  كيلومتري مشرق بند300ترين تاثير اين تاسيسات كه در حاشيه شمال خليج فارس و در  عمده
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ھا و مجراي خروجي و  كه تخليه پساب. است بر مناطق جزر و مدي و اكوسيستم دريايي آن منطقه است
ھاي خنك كننده تاسيسات مستقيما وارد محيط زيست شده و باعث بر ھم زدن نظم و تعادل اكولوژيك منطقه  آب

  . شود آبي مي
شتری به خود گرفته و مسئوالن ھرگونه انتقاد و ھای گذشته تخریب محيط زیست منطقه سرعت بي طی سال

  . دھند ھشدار را به مسائل سياسی ارتباط می
رفت امروز با تجاوز آدمی و ورود  نایبند که روزگاری یکی از بکرترین مناطق حاشيه خليج فارس به شمار می

شود  ھرگ اقتصاد ایران یاد میبی گمان عسلویه که از آن به عنوان شا. صنعت به آن در آستانه نابودی قرار دارد
ای که در بدو ورود، بوی تند گاز و مواد ھيدروکربنی در  منطقه. ترین مناطق کره خاکی قرار دارد اکنون در زمره آلوده
  . آزارد ھای روشن، شامه آدمی را می حال سوختن مشعل

تصویری که در پی . را نيز خواھيد دیداروپا 19ھای بخار قرن  با گردش چند ساعته در این منطقه تصویری از کارخانه
  . شود ھا و ورود دودھای سياه به آسمان منطقه ایجاد می گاه مشعل ھای گاه و بی خاموش روشن شدن

ترین شھرھای جھان بر آورد شده است و کارگران و مردم بومی دست  ای که آلودگی آن چندین برابر آلوده منطقه
نعمتی که در صورت نزول شدیدترین باران اسيدی را به واسطه وضعيت ھوای . به دعا از بارش باران ھراس دارند

  . منطقه رقم خواھد زد
بی شک توسعه غير اصولی ميدان گازی پارس جنوبی و نادیده گرفتن مسائل زیست محيطی نابودی کامل 

  . ای نه چندان دور رقم خواھد زد نایبند را در آینده
ھای پتروشيمی که عالوه بر دود و بوی گاز، مواد   گانه و مجتمع10ھای  مشعل روشن در فاز45وجود بيش از 

  . کند ای را جلب می کند توجه ھر بيننده شيميای بسيار خطرناکی ھمچون اوره و امونياک را در آسمان پخش می
ھيد کرد که با با سفر به این منطقه نوار زرد رنگ زیبایی از گوگرد را در کنار جاده و اطراف پاالیشگاه مشاھد خوا

  . وزش نسيمی به صورت ذرات معلق در ھوا در آمده و توسط شما تنفس خواھد شد
اگر ھوس آب تنی نيز کرده باشيد با مراجعه به ساحل خليج نيلگون فارس چيزی جز آلودگی آبھای ساحلی و 

  . ورود پس آبھای بدون تصفيه به خليج فارس نخواھيد دید
ھاي دريايي، گاو  ھاي مرجاني، الك پشت ورھا، سواحل شني، درختان حرا، آبسنگآری خليج نایبند که زمانی خ

دريايي، دلفين، وال و دستجات پرندگان آبزي و مناظر بكر طبيعي را يك جا در بطن خويش جای داده بود، امروز در 
ھای   نفسھاي صنعتي و فعاليت اقتصادي مخرب انسان ھاي زيست محيطي ناشي از تكنولوژي مقابل آلودگي
  . کشد آخر خود را می

  گزارش از رضا غيبی 
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  : وگو با ايلنا عضو كميسيون عمران مجلس درگفت
 كارگران ھمواره از تورم مسكن عقب ھستند

نماينده شيروان در مجلس شوراي :  آمده است 89 اردیبھشت 29 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
بار دستمزد را تعيين كنيم و در طول سال  اينكه يك: د از نحوه تعيين حداقل دستمزد كارگران گفتاسالمي با انتقا

  . ھر باليي سر اقتصاد و تورم آمد ربطي به دستمزد كارگران نداشته باشد عملكردي است كه جاي انتقاد دارد
ترين و در عين حال از محرومترين  كش توگو با ايلنا با تاكيد بر اينكه كارگران از زحم نژاد درگفت محمدرضا حسين

شود يعني اين فرد بايد در  ھنگامي كه براي نيروي كار سقف دستمزد مشخص مي: اقشار جامعه ھستند،گفت
  . ھا باشد ھايش را مديريت كند كه با آن دستمزد پاسخگوي اين ھزينه طول سال به نحوي ھزينه

اي  اي ثابت نيست به عبارت بھتر يك تورم نقطه تورم گزينه: فتوي از شناور بودن تورم در طول سال خبر داد وگ
  . بگيران مجبورند تورم را در مقطعي با ھمان دستمزد ثابت پاسخگو باشند داريم و يك تورم ساليانه، اما حقوق

عضو كميسيون عمران مجلس با اعالم اينكه ھزينه اجاره و خريد مسكن بخش قابل توجھي از دستمزد نيروي كار 
شود و تا مھرماه كه پايان  بارھا مشاھده شده كه تغييرات قيمت مسكن از اوايل سال آغاز مي: بلعد،گفت را مي

يابد بنابراين ھمواره كارگران از تورم مسكن عقب ھستند زيرا تورم  فصل نقل و انتقاالت مسكن است ادامه مي
  . امسال را بايد براي سال آينده دريافت كنند

ھمه اقتصاددانان و كارشناسان بر اين : ھا در اواسط سال گفت اجراي قانون ھدفمند كردن يارانهوي با يادآوري 
مھم تاكيد دارند كه اجراي اين قانون تورم قابل توجھي را به دنبال خواھد داشت در اين شرايط كارگران و 

  . بگيران با ھمان دستمزد ثابت چه كنند حقوق
اگرچه اين مساله كار خوبي است و بايد : ستمزد براي بار دوم شدوگفتنژاد خواھان تعيين حداقل د حسين

ھمواره ادامه داشته باشد اما اگر دولت بنا ندارد تعيين حداقل دستمزد به صورت دو مرتبه در سال را ھميشه 
بار با  نشود دستمزد را براي بار دوم و اي ھا كه اجرا مي اجرا كند بھتر است امسال قانون ھدفمند كردن يارانه

  . ھا تعيين كند توجه به تورم ناشي از ھدفمند كردن يارانه
تر   ھزار تومان باشد در برخي شھرھا كه تورم پايين600وي با اعالم اينكه حداقل دستمزد كارگران نبايد كمتر از 

 كارگران  ھزار توماني جوابگوي نيازھاي600 ھزار تومان دستمزد خوبي است اما براي تھران دستمزد 450است 
  . است

  پايان پيام
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  عتراض به اجرانشدن قانون سخت و زيان آور از سوي تامين اجتماعي؛ 
  كارگران شركت واحد دروقت خود اعتراض خواھندكرد

مسوول شوراي اسالمي كار شركت :  آمده است 89 اردیبھشت 29 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
ھنوز كارگران و رانندگان اين شركت براي استفاده از بازنشستگي : گويد ومه ميواحداتوبوسراني تھران و ح

  . رو ھستند مشاغل سخت و زيان آور با مشكل روبه
سازمان تامين اجتماعي ھمچنان از قبول احكام كارگراني كه : وگو با خبرنگار ايلنا گفت علي اكبر عيوضي درگفت

كند و به دنبال ابالغ  اند خودداري مي ركت واحد بازنشسته شدهكمك قانون مشاغل سخت و زيان آور از ش به
نامه جديد مشاغل سخت و زيان آور سازمان تامين اجتماعي با اين استدالل كه كارگران شركت واحد در  آيين

  . موسسات دولتي مشغول كار ھستند با بازنشستگي پيش از موعد كارگران شركت واحد موافقت نكرد
انعت سازمان تامين اجتماعي از به اجرادرآمدن قانون بازنشستگي مشاغل سخت و زيان آور گفته عيوضي مم به

در شركت واحد در حالي است كه تا بيش از اين رانندگان و كارگران بسياري به كمك اين قانون بازنشسته 
  . اند شده

ھيت كار از نظر قانون، درشركت واحد مشاغل بسياري ھم به جھت محيط كار و ھم به جھت ما: وي يادآور شد
  . اند سخت و زيان آور تشخيص داده شده

اين عضوكانون ھماھنگي شوراي اسالمي كار استان تھران با يادآوري اينكه سال گذشته جمعي ازاعضاي 
شوراي اسالمي كار شركت واحد در اعتراض به اين اقدام سازمان تامين اجتماعي مقابل شعب سازمان تجمع 

ھاي مسووالن سازمان و ارائه مدارك و مستندات قانوني ھنوز اين مشكل حل نشده  جود وعدهبا و: كردند،گفت
  . است

: عيوضي با بيان اينكه بايد موضوع پيش آمده بايد به صورت قانوني و براي ھميشه حل و فصل شود، افزود
  . راض خواھندكردچنانچه سازمان نسبت به حل ماجرا اقدامي نكند كارگران شركت واحد در وقت خود اعت
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  ؛  جمھور دريك واحد توليدي اجرا نشدن خواست رييس

  كارگران پيمانكاري ساپكو ھنوز ھم سردرگم ھستند 
ھاي فراوان  با وجود نامه نگاري:  آمده است 89 اردیبھشت 29 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 

ھوري و ساير مراجع مربوط و موافقت ھيات مديره اين شركت با تبديل جم كارگران پيمانكاري ساپكو با رياست
اي براي عملياتي كردن اين تصميم گرفته نشده  وضعيت كارگران پيمانكاري به قراردادي ھنوز اقدام قابل توجه

  . است
كارگر  300در شركت ساپكو : وگو با خبرنگار ايلنا افزود از كارگران پيمانكاري شركت ساپكو درگفت جمعي

پيمانكاري شاغل ھستنداما با فيلترھايي كه دردستورالعمل تبديل وضعيت كارگران پيمانكاري به قراردادي 
 سال 5 نفر تبديل وضعيت خواھند شد كه با اين ترتيب تبديل وضعيت اين كارگران 60گذاشته شده است ساالنه 

  . انجامد به طول مي
  . باشد  سال مي8 تا حداقل  سال17سابقه كاري ما از : آنان تصريح كرد

رسد،  جاري به گوش مي اين كارگران پيمانكاري با بيان اينكه شايعاتي مبني بر اجراي اين طرح در مردادماه سال
ھا ديگر جايي براي خوشحالي كارگران باقي نمانده است و اين درحالي است كه  كش و قوس با اين: تاكيد كردند

  . قطعه ساز است شركت 550ساپكو سرمدار بيش از 
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  انتصاب جديد در وزارت كار
االسالمي، وزير کار و  عبدالرضا شيخ:   آمده است 89 اردیبھشت 29 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 

  . امور اجتماعي با صدور حکمي علي ميرزاخاني را به سمت مدير کل پشتيباني وزارت کار منصوب کرد
يلنا به نقل از روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي، متن حکم انتصاب مدير کل پشتيباني وزارت به گزارش ا

  : کار به اين شرح است
با عنايت به نقش موثر و کارساز وزارت کار و امور اجتماعي در پيشرفت و تعالي جامعه و برقراري عدالت ھمه 

تظار دارم با جديت، حسن تدبير و سعي و تالش وافر بتوانيد جانبه، و گستردگي و فرابخشي بودن فعاليت ھا، ان
تدوين شده است، به مرحله اجراء » منشور کاري«سياست ھا و برنامه ھاي اجرايي اين وزارتخانه را که در قالب 

اميدوارم با ايجاد فضايي آکنده از ھماھنگي، ھمکاري و برادري و بھره گيري ھرچه بيشتراز توانمندي . درآوريد
نيروھاي شاغل در آن اداره کل و نيز تعامل، ھمکاري و ارتباط موثر، مثبت و سازنده با معاونين، مديران، کارکنان و 

توفيق روزافزون جناب عالي را از درگاه خداوند متعال . سازمانھاي مرتبط در انجام وظايف موفق و پيروز باشيد
  . نمايم مسألت مي
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 صالحی بشتابيمبرای نجات جان محمود 

  !کارگران، زحمتکشان، مردم شریف و انسان دوست  

محمود صالحی، یکی از رھبران سرشناس طبقه کارگر ایران، مدت ھاست که از بيماری حاد کليوی رنج می برد 
و در ھفته ھای گذشته چنان حال وی رو به وخامت نھاده است که ھيچ گونه درمانی برای مداوای وی موثر 
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 و بنا به تشخيص پزشک متخصص و اوضاع نگران کننده جسمی وی، باید ھرچه سریعتر مورد عمل نبوده است
  .جراحی  جھت پيوند کليه قرار بگيرد

محمود صالحی، نه متعلق به خود، خانواده و دوستانش که گنجينه ایست که در دامن مبارزه طبقاتی کارگران و 
اق سوئی برای او، ضایعه ای برای جنبش کارگری ایران خواھد زحمتکشان ایران پرورده شده است و ھرگونه اتف

بدین وسيله ما از ھمه شما عزیزانی که می خواھند به محمود صالحی کمک کنند می خواھيم که با تمام . بود
توان طبقاتی و اراده انسانی تان به یاری ما برای نجات جان این دوست، ھمراه و رھبر جنبش کارگری ایران 

یا ھرگونه کمکی در این ) منفي/او) (- o( با گروه خونیقيمت  و چه با ھمتو برای اھداء کليه چه با بشتابيد 
  .راستا در کنار ما قرار بگيرید

  :لطفا با ما از طریق تلفن ھای زیر تماس بگيرید

  08743236198    و    09188747104

  .دست ھمه شما را به گرمی می فشاریم

  محمود صالحی از طرف خانواده و دوستان

 خبری از آخرین وضعيت جسمی محمود صالحی 

 آمده 89 اردیبھشت 29به نوشته سایت کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری در تاریخ 
بر اساس آخرین اخباری که به دست ما رسيده اسٰت محمود صالحی کماکان در بيمارستانی در تھران : است 

ی حال وی رو به بھبودی است اما پزشکان در مورد وضعيت کليه ھای وی ھشدار اوضاع عموم.بستری است
  .داده اند

به خصوص کليه چپ وی چند برابراز حد طبيعی بزرگ شده و مملو از کيست ھای عفونی و خونی است که 
 کليه ھا ھمچنين بزرگی.تعدادی از این کيست ھا پاره شده و خون و عفونت به دستگاه ادراری وی وارد ميکنند

  .باعث فشار آوردن به کبد وی شده و کبد از محل خود جابجا شده است
 کليه چپ وی کال خارج  ، ٰالزم است بدین ترتيب در اولين فرصتی که تب و لرز و خونریزی و عفونت وی بھبود یابد

 گروه خونی که  (منفی  O  از آنجا که گروه خونی وی.شده و کليه ی جدیدی در بدن محمود صالحی پيوند شود
ميباشد و نيز نظر به سختی شرایط پيوند کليه برای ) تنھا از ھمين گروه خونی امکان دریافت خون و اعضا دارد 

دریافت کننده و سالمت کامل اھدا کننده ، نگرانی ھا در مورد آینده ی درمانی وی حتا در صورت یافته شدن 
  .تفردی داوطلب برای اھدا ی کليه افزایش یافته اس

  89اردیبھشت 29

com.khamahangi.www  

 اعتراض و تجمع موفقيت آميز رانندگان تاکسی شھرستان کامياران

 آمده 89 اردیبھشت 29به نوشته سایت کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری در تاریخ 
،مسئول تاکسيرانی به  تراض تاکسيرانان شھرستان کامياران به وضعيت نامناسب کاریدر پی تجمع و اع: است 

  .  آنان رسيدگی کرد خواست آنھا تن داده و به مسائل

 فاز یک و دو و سه شھرک بعثت در  طبق این گزارش در طول چند روز گذشته طرح ادغام ایستگاه تاکسی
 رانندگان تاکسی در جلوی درب ساختمان شورای  89/2/29تاریخدر . کامياران موجب نارضایتی تاکسی رانان شد

شھر تجمع اعتراضی بر پا داشتند که بالفاصله مامورران اماکن و اطالعات در محل حاضر شده وبرای ایجاد فضای 
شایان ذکر است که پس از چندین بار تجمع و . شروع به فيلم برداری کردند  رعب و وحشت از رانندگان معترض

اض رانندگان تاکسی خواست ھای خود را به مسئول تاکسيرانی تحميل کرده و به خواست ھای خود اعتر
   .رسيدند

com.khamahangi.www  
  استراليا فراخوان ھمبستگی با اتحادیه کارگران ساختمانی 

  رفقا، دوستان
 دفتر مرکزی  
  

Construction, Forestry, Mining and Energy Union (CFMEU) 
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 اتحادیه کارگران ساختمانی، جنگلبانی، 

 حمله قرار گرفت در شھر سيدنی پنجشنبه شب گذشته مورد  بخش ساختمانی-معادن و انرژی استراليا
  

این حمله بکار گرفته شده بود در  سواری که دو روز پيشاز آن به سرقت برده بنا به گزارشات منتشره یک اتومبيل
 .شده است

 شب ١٠:٢٠ساعت  که ھنوز ھویت آنان مشخص نشده است در این گزارش می آفزاید که فرد یا افرادی
ھم  ساختمان کوبيده و سپس اتومبيل را با در  باسرعت زیاد اتومبيل را به نرده حفاظ٢٠١٠ ماه مه ١٣پنجشنبه 

 احتماال( سپس با پاشيدن مواد سوختی  مان وارد ميکننددرون ساخت شکستن در شيشه ای سالن ورودی، به
حالی بوده است که اتومبيل مملو ازپيتھای بنزین بوده است که در  این در. ساختمان را به آتش ميکشند) بنزین

آتش نشانی این حریق  اما خوشبختانه با دخالت سریع ماموران انفجار حداکثر خسارت را وارد سازد صورت وقوع
 شودمھار مي

کامل مورد استفاده انجمنھا و  است ساختمان اتحادیه در طول ھفته بطور دبير اتحادیه آقای آندرو فرگوسن گفته
یک گروه، ساختمان را ترک  اجتماعی قرار دارد و مدتی قبل از انفجارئ مھاجرین، کارگران و سایر گروھای تشکالت

 تشکيل شده است ق در این حمله انفجاری از سوی پليستحقي الزم بيادوریست نيروی ویژه ای برای کرده بودند
ھستيم که اخيرا ما در مورد  گروھھای کارفرمای ساختمانی مشکوک آقای فرگوسن گفته است که ما به یگی از

این کارفرما حقوق کارگران را نقض کرده  صنعتی شده بودیم کارگران مھاجر با آنان وارد یک مناقشه دفاع از حقوق
 توھين کرده و آنان رامرعوب وبه آنھا  و

مبلغ نزدیک به  منتھی به مارچ سال حاری این اتحادیه الزم بياد وریست که در ظرف سه ماھه تھدید نموده است
قبل از  دوباره بدست آورده است ودر موردی دیگر مزایای ضایع شده را برای کارگران ھفت ميليون دالر دستمزد و

ساختمانی که بناگھان اعالم  ميليون دالر را برای کارگران یک شرکت ٩ز پایان سال ميالدی گذشته بيش ا
) ميليتانتی اتحادیه ھای استراليا که جنگجویی و معدود این اتحادیه ھمچنين یکی از  کرد احيا نمود ورشکستگی

 آن ورد زبان است
ارگران ایران و خاورميانه و ک ناربه ھمين دليل بارھا خود را در ک عميقا به انترناسيوناليزم معتقد است و 

 این اتحادیه بارھا نامه ھای ھمبستگی به CFMEUیافته است مترقی و آزادیخواھانه و عدالتخواھانه جنبشھای
سخن  ایران تماس داشته است کارگران ایران و منطقه ارسال داشته مستقيما با چھره ھا و رھبران کارگری

گرفته است این در حالی است که  ھی ازکارفرمایان مورد حمله قرارکوتاه، این اتحادیه مستقيما از سو ی گرو
اسنراليا فقط و فقط برای این اتحادیه وکارگران ساختمانی وضع شده  شدیدترین و تبعيضی ترین قوانين در یکی از

 است بنا به این قانون یک نيروی ویژه پليسی
بنا به  تا تماس این اتحاده با کارگران را محدود کند ميليون دالر در سا ل تشکيل شده است ٣٠با بودجه بيش از 

زندان   ماه۶این نيروی ویژه سرباز زند با  یا ھر کارگر ساختمانی اگر از بازجویی این قانون ھر مقام این اتحادیه
انواده نزدیکترین فرد خ کنند و اگر جریان بازجویی را به آنان نميتوانند حتی وکبل خود را انتخاب روبرو خواھد بود
جنسی یا  در استراليا برای کسی که مرتکب تجاوز با حکم شش ماه زندان روبرو خواھند شد ھم بازگو کنند

اینکه به  قرار است یک کارگر ساختمانی به دليل شدیدی وضع نشده است سرقت مسلحانه شود چنين قانون
 شوداواسط ماه جون یا ژوئن شش ماه زندانی  این بازجویی تن نداده است در

 رفقا
 ھم اکنون یکی از راھھای حمایت شما از این اتحادیه و کارگران آن ارسال نامه ھای حمایتی است

  این ایميل را به سایر نھادھا، احزاب وجریانھا ارسال کرده و نامه ھای حمایتی خو د را به این ایميل ارسال کنيد
au.asn.cfmeu.mrazaghi@nsw 

  
 برای کسب اطالعات بيشتر به

/au.com.nsw-construction-cfmeu.www://http 
 یا
/au.asn.cfmeu.www://http 

  جعه کنيدمرا
 با سپاس

 منصور رزاقی
CFMEU Organiser  

 خبری دیگر از وضعيت کاری نامناسب سيگار فروشان در شھرستان کامياران  

 آمده 89 اردیبھشت 29به نوشته سایت کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری در تاریخ 
ن ،در شھرستان کامياران واقع در جاده شيروانه  مامورین دولتی به محل سيگار فروشا89/2/29 مورخ : است 

الزم به ذکر است که این چندمين بار است که مامورین به .حمله کرده و به زور سيگارھای آنان را با خود بردند 
   .این سيگار فروشان حمله کرده و مانع کسب و کار آنان ميشوند 

com.khamahangi.www  
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 د شد   ل زندان برای پژمان رحيمی تائيسا5حکم 

 89 اردیبھشت 29 در تاریخ بر اساس خبر ارسالی به کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکلھای کارگری 
ئيد  برای پژمان رحيمی از فعالين کارگری خوزستان را تا  سال زندان5   دادگاه تجدید نظر اھواز حکم: آمده است 

 در دادگاه  ھمچنين حکم محمد اسماعيل وندی از فعالين فرھنگی و اجتماعی در اھواز نيز.و به وی ابالغ کرد
 .سال زندان تائيد شد5تجدید نظر اھواز به مدت 

 ، خواستار پایان دادن به این   دستگيری،بازداشت و تعقيب فعالين کارگری کميته ھماھنگی ضمن محکوم کردن 
   . آزادی تمامی فعالين کارگری در بند می باشد دستگيری ھا و

com.khamahangi.www  

  گزارشی از شرکت جھاد نصر کردستان 

 89 اردیبھشت 29بر اساس خبر ارسالی به کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکلھای کارگری در تاریخ 
 جھاد نصر یکی از شرکت ھای نيمه دولتی و نيمه خصوصی است که در استان کردستان شرکت:  آمده است 

این شرکت از جمله مراکز ورشکسته دولتی بود که با سپردن پروژه مسکن مھر توسط ستاد . فعاليت می کند
ژه ھای در حال حاضر جھاد نصر در استان، بر روی پرو. مسکن استانداری کردستان به آن، دوباره رونق گرفت

تصفيه خانه شھر سقز، سد زیویه و راه سازی مسيرھای سنندج به شھرھای کامياران، مریوان و : متفاوتی مانند
در حالی که این شرکت، ماشين آالت .  آماده سازی مسکن مھر کار می کند  پروژه دھگالن و مھم تر از ھمه

عالوه بر این، مسئولين . ق کارگران طفره می رودخود را از کشور ژاپن خریداری نموده است، اما از پرداخت حقو
این شرکت، بخش ھایی از پروژه ھا را به پيمانکار داده و خود در آن شریک ھستند و از ثروت حاصل از استثمار 

  .کارگران و پول اقشار کم درآمد، سرمایه خود را افزایش می دھند

نند که از یک تا ده سال، سابقه دارند و با آنھا به  کارگر در شرکت جھاد نصر کردستان کار می ک300بيش از  
قرارداد را در ابتدا با کارگران به . صورت یک ماھه و سه ماھه و برای مھندس ھا، یک ساله، قرارداد می بندند

کارگر کليه مطالبات   ھم قيد می کنند که در ابتدای آن .است آخر آن را ھم بدون تاریخ حتی سفيد امضا و صورت
 کارگران    تا پنجم سال آینده این شيوه سالھاست که ادامه دارد و آخر ھر سال. ا دریافت نموده استخود ر
کليه حق و حقوق به آنھا تحميل وبه امضا می  حساب ساالنه را دال بر گرفتن   ندارند و برگ تسویه قرارداد
  .د می دھن  فرار از قوانين نيم بند کار انجام این شگرد را برای. رسانند

تقریبا اکثر شرکت ھا با توان مالی که دارند، از اداره کار و امور اجتماعی بعنوان مشاور حقوقی خود 
کارگران را از لحاظ قانونی، بی حقوق و بيشتر   قانون کار، کرده و با ترفند و تفسير ماده و تبصره ھای استفاده

  . ھای قانونی بتواند به آنھا کمک کند، محروم ھستندکارگران حتی از نماینده کارگر که از راه. استثمار می کنند

 نفر کارگر 100پروژه مسکن مھر شرکت جھاد نصر در سنندج نيز در دو شيفت کاری مشغول به کار بوده و حدود  
 نفر کار می کنند و شيفت شب از ساعت 80 غروب و 6 صبح تا 7شيفت روز از ساعت .  مشغول به کارند در آنجا

کار و بازرسين آن به راحتی از کنار این مسائل عبور کرده و خود را  اداره.  نفر کار می کند30صبح و  4 غروب تا 6
 دستگاه 120 کارگران این شرکت بر روی حدود  .به بی خبری می زنند و از منافع سرمایه داران حمایت می کنند

بولدوزر، گریدر و کمپرسی و دیگر ماشين آالت سنگين و نيمه سنگين و سبک از قبيل لودر، بيل مکانيکی، 
  . ماشين ھای سبک مشغول به کارند

سود کارگران به  ھر یک از مسئولين شرکت جھاد نصر تعدادی از اقوام و آشنایان خود را استخدام کرده و از مازاد
این . نددر حالی که کار مفيدی ھم انجام نمی دھ. آنھا ماھيانه حدود یک ميليون تومان حقوق پرداخت می کنند

مثال حق سنوات . به شکل ھای مختلف پایمال می شود در حالی است که اضافه کار و حقوق قانونی کارگران
ساليانه به حقوق آنھا اضافه نمی شود و یا اضافه کار جمعه و روز ھای تعطيل با روز عادی ھمسان محاسبه می 

ميت ندارد و لباس و کفش کار، عينک و ماسک در این شرکت ایمنی محيط کار اھ. شود و حق نوبت کاری ندارند
  .مخصوص گرد و غبار ھم به کارگران داده نمی شود

ھم اکنون کارگران جھاد نصر که اکثر آنھا متاھل و دارای فرزند و مستاجر ھستند، چھار ماه است که حقوق 
ھریک برای خود مشغول این در حالی است که مدیران این شرکت با حاصل دسترنج این کارگران، . نگرفته اند

سال گذشته کارگران پروژه مسکن مھر برای گرفتن مطالبات خود دست به اعتصاب زدند و . مال اندوزی ھستند
کارگران . اضافه کاری را بدست آورند موفق شدند مطالباتی مانند حقوق معوقه، حق نوبت کاری و حق ماموریت و

  .متحد شدن و اعتراض و ایجاد تشکل واقعی خود ندارندباید متحد شوند و اعتراض کنند و چاره ای جز 
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 مادران عزادار ھمراه دانشجويان در اعالم ھمبستگى با دانشجويان زندانى 

tk.maadaraan://http /  
ان در اعالم ھمبستگى  ارديبھشت مادران عزادار ھمراه دانشجوي29روز چھارشنبه : به نوشته سایت مادران عزا 

با دانشجويان زندانى كه اين روز را روزه گرفته ، در اقدامى ھماھنگ با دانشجويان سفره افطار را جلوى زندان 
اوين برپا كرده و درحالى كه عكس دانشجويان زندانى را در دست داشتند خواستار آزادى تمامى زندانيان 

  . عقيدتى بخصوص دانشجويان شدند 
  . مزمان بود با صدمين روز بازداشت على مليحى و ھشتادمين روز بازداشت مھدى خدايى اين روز ھ

مادران عزادار ضمن به فال نيك گرفتن ھمراھى دانشجويان و مادران در پيگيرى مطالبات مشتركشان آرزو مى 
ھمراه با ھم به كنند تا ھرچه سريعتر شاھد آزادى تمامى زندانيان عقيدتى و سياسى باشيم و در ديدار بعد 

استقبال آزادى تمامى زندانيان بخصوص دانشجويان ، نخبه ترين فرزندان اين سرزمين ، برويم و جشن آزادى آنھا 
  را در كنار ھم ھرچه باشكوه تر برگزار كنيم

 ایران دستگير شد  یک معلم فعال دیگر، عضو کانون صنفی معلمان
  
 اردیبھشت ماه در تھران 29معلمان ایران روز چھارشنبه مورخ  اسماعيل عبدی معلم فعال عضو کانون صنفی 

شود در پی بازداشت این فرھنگی ،منزل   به گزارش به گزارش آژانس خبری موکریان ، گفته می.بازداشت شد
تا لحظه تنظيم خبر از .کامپيوتر وی را نيز ھمراه خود برده اند  وی نيز توسط مأموران مورد بازرسی قرار گرفته و

  .نيست وضعيت اسماعيل عبدی و ھمچنين اتھامات احتمالی این فعال فرھنگی خبری در دست حل نگھداری وم
  

  معلم آذربایجانی در پارس آباد مغان دستگير شد
 

 ٢٩ محمد فرجيان فعال مدنی آذربایجانی و معلم دبستانھای پارس آباد مغان روز چھارشنبه:ساواالن سسی، 
روز بازداشت موقت آزاد  بازداشت و پس از یک)مغان( به اداره اطالعات پارس آباد پس از احضار٨٩ارديبھشت 

روز ) مغان(آباد به گزارش ساواالن سسی، به گفته نزدیکان فرجيان، حراست اداره آموزش و پرورش پارس.شد
دادن به خواسته بود که جھت پاسخ   ضمن فراخواندن این معلم آذربایجانی از وی٨٩ ارديبھشت ٢٩چھارشنبه 

بدنبال مراجعه فرجيان به اداره اطالعات . مراجعه کند پاره ای سواالت به ستاد خبری اداره اطالعات این شھر
  .آذربایجانی را بازداشت و پس از یک روز بازداشت موقت او را آزاد کرده اند مامورین امنيتی این معلم

اداره اطالعات به  سی تلفنی از سوی ماموران طی تما٨٩ اردیبھشت ٢٨این معلم آذربایجانی روز سه شنبه 
احضار تلفنی از مراجعه به اداره اطالعات  اداره اطالعات مغان احضار شده بود اما وی ضمن غيرقانونی خواندن

 .امتناع نموده بود
جمشيدی از روزنامه  بازداشت این معلم آذربایجانی در حالی صورت می گيرد رامين جباری و مھندس مصطفی

کریمی و مھدی زینالی طی روزھای گذشته در  ان آذربایجانی و مھندس حافظ سردارپور، نادر عزیزی، مھنازنگار
مصطفی جمشيدی و مھناز کریمی پس از یک روز بازداشت موقت آزاد  مغان بازداشت شده بودند که از این ميان

  .شدگان به اداره اطالعات اردبيل منتقل شده اند شده اند و بقيه بازداشت

 رگران پيمانكاري ساپكو ھنوز ھم سردرگم ھستندکا

ھاي فراوان كارگران  با وجود نامه نگاري:  آمده است 89 اردیبھشت 29 ایلنا در تاریخ –خبرگزاری کار ایران 
جمھوري و ساير مراجع مربوط و موافقت ھيات مديره اين شركت با تبديل وضعيت  پيمانكاري ساپكو با رياست

  . اي براي عملياتي كردن اين تصميم گرفته نشده است اري به قراردادي ھنوز اقدام قابل توجهكارگران پيمانك
 كارگر 300در شركت ساپكو : وگو با خبرنگار ايلنا افزود از كارگران پيمانكاري شركت ساپكو درگفت جمعي

انكاري به قراردادي پيمانكاري شاغل ھستنداما با فيلترھايي كه دردستورالعمل تبديل وضعيت كارگران پيم
 سال 5 نفر تبديل وضعيت خواھند شد كه با اين ترتيب تبديل وضعيت اين كارگران 60گذاشته شده است ساالنه 

  . انجامد به طول مي
  . باشد  سال مي8 سال تا حداقل 17سابقه كاري ما از : آنان تصريح كرد

رسد،  جاري به گوش مي ي اين طرح در مردادماه سالاين كارگران پيمانكاري با بيان اينكه شايعاتي مبني بر اجرا
ھا ديگر جايي براي خوشحالي كارگران باقي نمانده است و اين درحالي است كه  كش و قوس با اين: تاكيد كردند

  .  شركت قطعه ساز است550ساپكو سرمدار بيش از 
  پايان پيام

 عدم حمايت سازمان بازنشستگان از کارگران بازنشسته 

سازمان بازنشستگی شھرداری تھران :  اردیبھشت آمده است 30ه سایت آژانس ايران خبر در تاریخ به نوشت
علی رغم تبليغات گسترده درمورد وضعيت خوب بازنشستگان شھرداری .پاسخگوی کارگران بازنشسته نيست

نشسته ی اين حوزه در به گونه ای که کارگران باز. کارگران اين حوزه از وضعيت مطلوبی برخوردار نيستند,تھران
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  . مناطق مختلف از داشتن يک اداره ی ثابت در منطقه ی خود نيز عاجز ھستند
پراکندگی اين ادارات در سطح شھر تھران موجب شده است تا مراجعه کنندگان به اين سازمان ھمواره با مشکل 

دی آنھابه خوبی می توان با در نظر گرفتن کھولت سن اعضای اين سازمان ومشکالت رفت وآم. مواجه باشند
بيان داشت که نبود مراکز ثابت در منطقه ی محل زندگی يکى از نخستين وپيش پاافتاده ترين مشکالت 

  . بازنشستگان شھرداری تھران به شمار می رود
از سوی ديگر شنيده ھا حاکی از اين است که شھرداری وسازمان تحت امر آن از نظر دادن بن ھای کارمندی 

مشکالت بيمه ای اين گروه از . ت اين بازنشستگان چندان به شيوه ی مطلوبی عمل نمی کندوتسھيال
پرداخت حق ويزيت ھای کمرشکن با توجه به درامد کم .بازنشستگان کارگری درسطح کشور ھمچنان ادامه دارد
  .بازنشستگان از ديگر مشکالت اين قشر به شمار می رود

  معلم محکوم به اعدام گزارشی از پرونده عبدالرضا قنبری،
  

 ١۴عبدالرضا قنبری در روز :   آمده است 89 اردیبھشت 30بنا بر گزارشات رسيده از جامعه معلمان ایران در تاریخ 
مکرر و «ھای  وی در بازجویی.  زندان اوین شد٢٠٩اش در پاکدشت بازداشت و راھی بند  ماه در منزل شخصی دی

این در . او در جواب بازجو تنھا قادر به گفتن بلی یا خير بوده است. مجبور به امضای اعتراف شد» پرفشار
ست که به گفته نزدیکان این زندانی سياسی، او در روز عاشورا در پاکدشت حضور داشته و در این باب  حالی

  .دھند عده ای از ساکنين محل نيز گواھی می
اش اضافه کردند در حالی که وی  ونده این دوره به قبل را نيز به پر٨۶ھای سال  ھا، ایميل در طول بازجویی

این «قنبری، زمانی که سعی کرده بود در جواب سواالت بازجو از عبارت . محکوميت آن پرونده را گذرانده بود
  .ھای بازجویی پاره شد استفاده کند، برگه» ام  است که من محکوميت آن را گذرانده٨۶ھا مربوط به سال  ایميل

برای . برده است ھایی است که وی در زمان ارسال آنھا در بازداشت به سر می  برای قبول ایميلنکته دیگر، فشار
 دی برایش ارسال شده ٣٠ھایی می شود که در   دی بازداشت شده و مجبور به پذیرش ایميل١۴مثال او در 

وفق به مطالعه پرونده حميد بابایی وکيل این زندانی سياسی در پی دو بار حضور در دادسرای اوین ھنوز م.است
 ٣۶ اردیبھشت دادگاه تجدید نظر وی در شعبه ٧ست که بنابر قرار قبلی، سه شنبه  نشده است و این در حالی

  .به ریاست قاضی زرگر برگزار شده است
 ٨٠وی در بازه زمانی . عبد الرضا قنبری استاد دانشگاه و کارمند آموزش و پرورش و نویسنده پنج جلد کتاب است

وی استاد دانشگاه آزاد گرمسار و دانشگاه .  در کانون نویسندگان گرمسار عھده دار مسئوليت بوده است٨٣تا 
پيام نور پاکدشت، استاد دانشگاه عالی کشاورزی گرمسار و نيز به عنوان معلم در مدارس برتر گرمسار و 

  .پاکدشت تدریس کرده است
 ٣۵٠ھای رسول بداغی، اميدعلی مھرنيا و محمد داوری در بند  در حال حاضر وی به ھمراه سه معلم دیگر به نام

ھایی که به عبدالرضا قنبری مبنی بر آزادی داده شد، در ھمان پرونده، روز قبل از  بعد از وعده. برد به سر می
احضار شد و در حضور دادستان دولت آبادی و قاضی صلواتی و بازجو، تشویق به انجام ) 9/11/88(دادگاه بدوی 

ایراد این متن به نفع تو «: به این زندانی سياسی گفته شد. ای شد که از طرف ایشان تنظيم شده بود صاحبهم
  ».نماید خواھد بود و موجبات آزادی تو را فراھم می
این در . دادگاه بدوی تشکيل و وی محکوم به اعدام شد) 10/11/88(بعد از اخذ مصاحبه و فيلمبرداری، روز بعد 

عبدالرضا قنبری، . وکيل تسخيری وی در آن دادگاه در چند ثانيه تنھا به تایيد کيفرخواست پرداختست که  حالی
پرونده وی نيز در شعبه اول دادسرای اوین . برد  و در شرایط بد روحی به سر می٣۵٠ بند ٩ھم اکنون در سلول 

  . کردبه ریاست بازپرس حاج محمدی است که از ابتدا وی را بارھا به اعدام تھدید

  به مقامات جمھوری اسالمی" کارگران صنعتی جھان"اعتراض 

  :خطاب به مقامات جمھوری اسالمی ایران

اعدام فرزاد کمانگر، معلم و فعال کارگری و حقوق " کارگران صنعتی جھان"کميسيون ھمبستگی بين المللی 
 .کوم می کندانسانی و چھار زندانی سياسی دیگر توسط جمھوری اسالمی ایران را قویا مح

جمھوری اسالمی ایران، کارگر آموزش و پرورش، معلم و فعال حقوق بشر، فرزاد کمانگر، و چھار زندانی سياسی 
طبق آخرین گزارشات، آقای فرزاد کمانگر، آقای علی حيدریان، آقای .  اعدام کرده است٢٠١٠ مه ٩دیگر را در 

ھيچيک از .  مه اعدام شده اند٩ميان ھمگی در تاریخ فرھاد وکيلی، خانم شيرین علم ھولی و آقای مھدی اسال
 .وکال و یا خانواده ھای این زندانيان از از این اعدامھا با خبر نشده بودند

کميسيون ھمبستگی بين المللی تداوم تھاجم لجام گسيخته عليه حقوق کارگران و انسان در ایران را محکوم 
 آزادی فوری و بدون قيد و شرط تمامی زندانيان سياسی، و کميسيون ھمبستگی بين المللی خواھان. ميکند

 .کارگران و دانشجویان زندانی می باشد
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کميسيون ھمبستگی بين المللی از دولت ایران می خواھد که حقوق کارگری و انسانی، ازجمله آزادی بيان و 
 بين المللی از جمھوری کميسيون ھمبستگی. ابراز وجود و حق تشکل، تجمع و اعتراض را کامال محترم شمرد

اسالمی ایران می خواھد که به تعقيب و اذیت و آزار فعالين کارگری و حقوق بشر و سازمانھای سياسی و 
 . عدالت اجتماعی پایان دھد و مانع فعاليتھای آنان نگردد

 دی ام کلوکر

 رئيس کميسيون ھمبستگی بين المللی کارگران صنعتی جھان

D.M. Kloker, Chair of the International Solidarity Commission of the I.W.W. 
  

 ممانعت از بازگشت به کار فعالين سنديکای شرکت واحد توسط حراست شرکت 

آقای عطا باباخوانی يکی از فعالين سنديکای شرکت   : 89 اردیيبشھت 31بنابه گزارشات رسيده  از ایران در 
 از کار تعليق شده بود طی يک پروسه حقوقی طوالنی ديوان ١٣٨۴اتوبوس رانی تھران و حومه که از سال 

  . عدالت اداری رای به بازگشت او به کار را داد ولی حراست شرکت از بازگشت به کاراو ممانعت می کند
عطا باباخانی بازرس سنديکای شرکت اتوبوس رانی تھران و حومه در جريان اعتصاب گسترده اين شرکت در 

اين مسئله باعث ايجاد شرايط . ليق شد و در طی اين مدت از حقوق و مزايا محروم بود  از کار تع١٣٨۴سال 
  . سخت معيشتی برای خود و خانواده اش گرديد

 سال ۴باباخانی نسبت به تعليق غير قانونی خود اعتراض نمود و به ديوان عدالت اداری کشور شکايت کرد پس 
ری رای به بازگشت او به کار را صادر کرد و کارفرما را موظف کرد که او تعليق از کار ، ماه گذشته ديوان عدالت ادا

  . را به شغل قبلی اش بازگرداند و حقوق و مزايايی سالھای تعليق را به او بپردازند
اما باباخانی در روز اول بازگشت به کار توسط حراست شرکت اتوبوس رانی احضار و به او گفته شد بدليل اينکه 

او را در معرض دو .نديکای شرکت اتوبوس رانی است نمی تواند به کار خود در اين شرکت ادامه دھداز فعالين س
انتخاب قرار دادند بازخريد و يا تعليق مجدد از کار،بابا خانی از بازخريد امتناع کرد و خواھان بازگشت به کار خود 

.  اين شرکت ھمچنان ممانعت می کندشد ولی حراست عليرغم حکم ديوان عدالت اداری از ادامه کار او در
  .  سال سابقه کار است١٨باباخانی دارای 

 از کار تعليق شده ١٣٨۴در حال حاضر تعدادی از فعالين سنديکای شرکت اتوبوس رانی تھران و حومه که از سال 
د نوروزی می اند و ھمچنان در حالت تعليق از کار بسر می برند عبارتند از؛منصور حيات غيبي،ھادی کويري،داو

  . باشند
الزم به يادآوری است که رھبران سنديکای اتوبوس رانی تھران و حومه منصور اسالو و ابراھيم مددی تنھا به جرم 

  . حق داشتن سنديکای کارگری چند سال است که در شرايط طاقت فرسايی در زندان بسر می برند

  گزارش تکميلی 

   فعاالن کارگری شرکت واحد و کار مشروط

 نفر از فعاالن سندیکای شرکت واحد برای ٣١تالش قانونی : بھنا بر گزلرش رادیو صدای آلمان آمده است 
یا شروطی از سوی  کار آنھا اما با دخالت حراست. عدالت اداری به نتيجه رسيد کار، با موافقت دیوان به بازگشت

   .نندک فعاالن را به سکوت و انفعال صنفی دعوت می. کارفرما ھمراه است

ھایشان ھمچنان در دیوان عدالت اداری مفتوح  اند و پرونده تن از فعاالن سندیکایی شرکت واحد ھنوز بالتکليف سه
عطا باباخانی، بازرس سندیکا توانسته . این سه، منصور حيات غيبی، ھادی کویری و داود نوروزی نام دارند. است

اما حراست با جلوگيری از . کار را دریافت کند بازگشت به سال تعليق و فشار مالی، رای دیوان برای ۴پس از 
از این نيز، کارفرما برای سایر فعاالن  پيش. حضور او در محل کار، وی را در فشار بازخریدی گذاشته است

 .کار را مشروط به سربزیری و عدم راھنمایی دیگران کرده بود سندیکایی، بازگشت به

وله از  ای واحد و نماینده کارگران در ھيات حل اختالف، در مصاحبه با دویچهرضا شھابی، عضو ھيات مدیره سندیک
  .گوید آخرین خبرھای مربوط به شرکت اتوبوسرانی واحد می

ھای شما رای داد؟ چند نفر به  دیوان عدالت اداری به چه صورتی در مورد شکایت: وله دویچه
  کاربازگشتند؟
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 شد که بسياری از اعضای سندیکای شرکت واحد از کار بيکار  موجب٨۴ اعتراضات ما در سال :رضا شھابی
. با گذشت زمان، دستگير شدگان با سند یا وثيقه آزاد شدند. شوند و تعداد دیگری دستگير یا احضار شوند

ھا به ثبت رسيد و  دو سال طول کشيد تا این شکایت. ی این افراد از شرایط خود به اداره کار شکایت بردند ھمه
ھای ما یکسال دیگر طول کشيد تا  پيگيری. یت، ھيات حل اختالف در اداره کار، رای به اخراج ھمکاران ما داددر نھا
  . ای و اخراج تعدادی دیگر داد عدالت اداری رای به ورود عده بار دیوان این

  چند نفر رای بازگشت به کار گرفتند؟

 نفر دیگر رای ٢۵ستند رای بازگشت به کار بگيرند و آن زمان شش نفر از اعضای ھيات مدیره سندیکای واحد توان
ھای ھمه ما مشابه ھم بوده  ھمين باعث شد که ما دوباره شکایت کردیم و گفتيم پرونده. اخراج دریافت کردند

ھا دوباره بررسی شدند و باالخره نتيجه گرفتند  این پرونده. اند ھای متفاوتی گرفته ھای شما تصميم اما چرا شعبه
عدالت اداری در موردشان  اند و دیوان  نفر از ما بالتکليف مانده٧با این ھمه، ھنوز . ه باید به کار بازگردندکه ھم

اکبر پيرھادی، منصور حيات غيبی، ناصر غالمی، حسن ميرزایی، حسن کریمی، حسين : رای قطعی نداده است
  .کریمی سبزوار و ھادی سليمی

  اند؟ اند، با مشکالتی از سوی حراست روبرو شده رفتهاز قرار آنھا ھم که بازگشت به کار گ

از من و داود رضوی و سعيد ترابيان که اعضای ھيات مدیره . گذاشت متاسفانه کارفرما به رای دیوان احترام نمی
ما ھم گفتيم اگر قرار به این بود، چند سال . خواستند که تعھد عدم فعاليت صنفی بدھيم  سندیکا بودیم، می

عدالت اداری و اداره  ما گفتيم که اگرچنين شرطی الزم بود، دیوان. کردیم گرفتاری و مشکل تحمل نمیھزینه و 
به تصریح قانون، استنکاف کارفرما از پذیرش کسی . گفت که رای بازگشت به کار ما را داده است کار به ما می

  .  خسارت در بر داردکه دیوان عدالت اداری برایش رای داده، پنج سال انفصال خدمت و پرداخت

  به این ترتيب به کار برگشتيد و کارفرما متقاعد شد؟

ھا و شروع کار،  اما خواستند که وقتی نزد سایرین ھستيم، موقع تعویض شيفت. بله، خوشبختانه قبول کردند
ز قانون ما ھم گفتيم ما چون ا. برای کارگران سخنرانی نکنيم، ميتينگ نگذاریم و به کسی مشاوره صنفی ندھيم

من خودم گفتم . کنيم دھيم و دیگران را راھنمایی می ھا در این زمينه جواب می کار اطالع کامل داریم، به سوال
. کنم که خواست کارفرماست زنم و ھرکس ھر چيز پرسيد، به آن اشاره می من از فردا یک چسب به دھانم می

  . در نھایت با ھم کنار آمدیم و به کار برگشتيم

عنوان یک فعال کارگری، عضو ھيات مدیره و نماینده کارگران اخراجی، پيوسته در وزارت کار و ھيات حل   بهمن االن
برای ھمين . کار بگيرم  کارگر اخراجی، حکم برگشت به١٢٠ام برای  تا امروز توانسته. شوم اختالف حاضر می

کنيد، حق وکالت و نمایندگی کارگران  یگوید در زمانی که در شرکت واحد کار م می. کارفرما از من شاکی است
  . را ندارید

. در خبرھا ھست که حراست شرکت واحد، جلوی کار آقای باباخانی ھمکار شما را گرفته است
  چرا؟ 

نامه ایشان در اداره مرکزی صادر . روز ھم کار کرده است اقای عطا باباخانی حکم برگشت به کار دارد و حتی یک
به . ش واحد جلوی ادامه کار او را گرفته و گفته که از باال دستور رسيده استشده اما مسئول منطقه ش

یا باید بازخرید شوی یا دوباره از کار . اند چون سندیکایی ھستی، حق کار در شرکت واحد را نداری باباخانی گفته
کند تا  گيری قانونی میباباخانی ھم دارد پي. اند ما به رای دیوان عدالت اداری کاری نداریم گفته. تعليق شوی

گوید مشکل از  کند و می کارفرما ھم ابراز بی اطالعی می. ماده مربوط به استنکاف کارفرما را به جریان بيندازد
  . حراست است

  حراست اصال از نظر اداری و اختيارات چه موقعيتی دارد؟

ورد استخدام یا اخراج و شرایط کاری تواند در م ابدا نمی. حراست تنھا مسئول مراقبت از اموال شرکت واحد است
  . گيرد کند و رای دیوان عدالت اداری را به ھيچ می کارگران تصميم بگيرد اما فعال جلوتر از ھمه حرکت می

  حراست زیر مجموعه چه نھادی است؟

ای ھ  به بعد، کليه حراست٨٣اما از سال . در گذشته، زیرمجموعه کارمندان و کارگران شرکت واحد بوده است
ھای ده  ما اصال افراد حراست. کنند ادارات بر اساس مصوبه مجلس، زیر نظر وزارت کشور و وزارت اطالعات کار می
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ای ھستند  آنھا در ساختمان اداره مرکزی شرکت واحد مستقرند و در طبقه. شناسيم گانه شرکت واحد را نمی
ھا یا کتبی ھستند یا از طریق  ت و سوال و جواببينيم که منشی اس تنھا یک نفر را می. که کامال محرمانه است

مشخص نيست حقوق آنھا از کجا تامين . ھيچکس چھره کارکنان حراست را ندیده است. شوند بلندگو انجام می
زنند و مدیریت، تابع  ھا می فعال حرف اول و آخر در شرکت واحد را این. شود و به چه کسی جوابگو ھستند می

  . آنھاست

  ایان اسانلو و مددی، ریيس و نایب ریيس سندیکای واحد چه خبر جدیدی دارید؟از وضعيت آق

وی باید در خارج از زندان معالجه شود اما کسی . آقای اسانلو در زندان گوھردشت در مضيقه درمانی است
 و ناراحتی معده. آقای مددی نيز در اوین با مشکالت روحی و جسمی مواجه است. توجھی به این نياز ندارد

شود و آقای مددی ھم نيمی از محکوميت خود   ماه دیگر تمام می١٣حکم پنج ساله آقای اسانلو، . پروستات دارد
توانند آزاد شوند یا به  با توجه به گذشتن نيمی از محکوميت ھردو ھمکار ما، آنھا قانونا می. را سپری کرده است

  .شود اما این حق نيز به آنھا داده نمی. مرخصی بيایند

  مھيندخت مصباح: گر مصاحبه

 یشيرین جزایر: تحریریه

  پوشش اجباری يکسان برای زنان کارمند وزارت صنايع و معادن                

ثريا ظفري، مشاور امور بانوان و :   آمده است 89 اردیبھشت 31 در تاریخ دولتی فارس به گزارش خبرگزاری 
 نفر زن 400اى كه در اختيار اين وزارتخانه قرار دارد، براى  جه به بودجهبا تو: خانواده وزارت صنايع و معادن، گفت

  . وزارت صنايع و معادن دو دست لباس فرم مخصوص تابستان و زمستان طراحى شده است
  ھايى مثل ھواپيمايى اين اقدام را چندين سال پيش انجام دادند، وگو با فارس با بيان اينكه سازمان ظفرى در گفت

لباس كارمندان زن بايد داراى رنگ و شكل يكسان باشد، ھمانطور كه زنان كارگر ھر واحد توليدى : اشتاظھار د
  . با توجه به نوع كار خود لباس مخصوص دارند

ھاى تحت پوشش اين  اين اقدام وزارت صنايع و معادن عاملى است براى اينكه سازمان: وى در ادامه افزود
  . خاص براى پوشش زنان شاغل كنندوزارتخانه اقدام به تھيه فرم 

توانند لباس فرمى را  ھاى تحت پوشش وزارت صنايع و معادن مي ھا و سازمان ساير وزارتخانه: ظفرى تصريح كرد
  . براى پوشش زنان شاغل تعريف كنند كه عالوه بر پوشيده بودن، شكيل و زيبا نيز باشد

شود  ھاى كارمندى موجب مي پوشيدگى و زيبا بودن فرم:  افزودمشاور امور بانوان و خانواده وزارت صنايع و معادن
  .كارمندان زن پوشيدن لباس فرم را امرى اجبارى تلقى نكنند

کارخانه زیر  عدم پرداخت دستمزد کارگران شرکت دنا ره سازان در ساوه و دو
  مجموعه شرکت سایپا در اراک

از شرکتھای زیر " مھارت"کارگران شرکت : شت آمده است  اردیبھ31بنا بر گزارشھای رسيده از ایران به تاریخ 
 .  ماه است دستمزدی دریافت نکرده اند9مجموعه سایپا در اراک 

بنا بر این گزارش این کارگران سال گذشته در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدھای خود چندین بار دست به 
ھای این کارگران از سوی شرکت مھارت ھمچنان اعتراض زدند اما عليرغم این اعتراضات، عدم پرداخت دستمزد

 ماه است دستمزدی دریافت 9 نفر ميباشد 700تداوم پيدا کرده است و ھم اکنون این کارگران که تعداد آنھا حدود 
  . نکرده اند

نيز که آن ھم یکی از شرکتھای زیر مجموعه سایپا ادر شھر اراک " تکران"بر اساس این گزارش کارگران شرکت 
  . و توليد کننده باک پراید می باشد سه ماه است دستمزدی دریافت نکرده انداست 

 چھار ماه  بنا بر گزارش دیگری  از ایران نيز رسيده، آمده  است کارگران شرکت دنا ره سازان در شھرستان ساوه
در اعتراض به عدم الزم به یاد آوری این کارگران اواخر سال گذشته . است دستمزدھای خود را دریافت نکرده اند

   خود چند بار دست به اعتصاب زدندپرداخت دستمزدھای 

    سال امكان بازگشت ندارند10كارمندان پس از خروج از تھران تا 
معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانى :  گزارش می دھد 89 اردیبھشت 31خبرگزارى فارس در تاریخ 

  .  سال امكان بازگشت ندارند10از تھران تا كارمندان پس از خروج : جمھور تاكيد كرد رئيس
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لطف هللا فروزنده معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانى رئيس جمھور در گفتگو با خبرنگار سياسى خبرگزارى 
نامه تشويق كارمندان دولتى براى خروج از تھران بر اساس ماھھا كار كارشناسى و در  فارس با يادآورى اينكه آئين

دولت براى اجراى تعھدات مربوط به خود مبنى بر : ه جوانب تدوين شده است، اظھار داشتنظر گرفتن ھم
  . نامه نھايت تالش خود را انجام خواھد داد ھاى اعالم شده در اين آئين اختصاص مشوق

ما : نامه به ديوان عدالت ادارى نيز گفت وى در پاسخ به سوالى مبنى بر امكان شكايت كاركنان دولت از اين آئين
ايم و با توجه به اينكه ھيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين در  تمامى شرايط و زواياى قانونى را در نظر گرفته
رسد امكان شكايت از اين موضوع  نامه نگرفته است، لذا به نظر نمي مجلس شوراى اسالمى ايرادى به اين آئين

  . وجود داشته باشد
 سال امكان بازگشت ندارند، 10 اينكه كارمندان پس از خروج از تھران تا معاون رئيس جمھور ھمچنين با اعالم

توانند با اعالم اين  ھاى اعالم شده وجود داشته باشد، كارمندان مي اگر مشكلى در زمينه ارائه مشوق: افزود
  .موضوع، از ما بخواھند تا آنرا پيگيرى كنيم

  اخراج سی کارگر در شرکت شمسا ساوه

شرکت شمسا ساوه :  آمده است 89 اردیبھشت 29 ایران در تاریخ فعاالن کارگری ازای رسيده از بنا بر گزارشھ
بنا بر این گزارش کارفرمای این شرکت دو ماه از دستمزد این کارگران را نيز . سی نفر از کارگران خود را اخراج کرد

 . اخراجی نموده استپرداخت نکرده است و در موردی اقدام به جعل قرارداد یکی از کارگران 

بنا بر اظھار کارگران این کارخانه، این کارگر که کارفرما اقدام به جعل قرارداد وی کرده است پس از اتمام قرارداد 
سه ماھه خود، شش ماه بدون قرارداد مشغول بکار بوده است که این امر ميتوانست به منزله دائمی بودن این 

ه ھمين دليل کارفرما با ترفند این کارگر را وادار به امضای قراردادی کرده کارگر به لحاظ قانونی تلقی بشود ب
 که تا پایان اسفند ماه سال گذشته معتبر بوده و پس از پایان اسفند ماه از پذیرش وی بر سر کار سرباز  است

  . زده است

 یک گزارش و دو خبر
  شرکت فوالد گيالن

 از قول فعاالن ضدسرمایه داری 89 اردیبھشت 30ی در تاریخ سایت کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگر
  : گيالن خبر داد

سھامداران . کارخانه وابسته به بخش خصوصی است. شرکت فوالد گيالن که در شھر صنعتی رشت واقع است
مل فردی به نام دانيال زاده از سھامداران و مدیر عا. آن آقازاده ھای خاندان ھاشمی رفسنجانی ھستند عمده 

 کارگر با 1200در این شرکت جمعاً حدود .  سال می گذرد5از فعاليت این کارخانه بيش از . این شرکت است
 کارگر 550قسمت توليد کارخانه شامل دو قسمت توليد فوالد گرم با حدود . قرارداد موقت مشغول به کار ھستند

اداری و نگھبانی و راننده ھای تریلر و کارگران بقيه کارکنان شامل پرسنل .  کارگر است450و فوالد سرد با حدود 
مواد خام آن از کشورھای روسيه و اوکراین وارد شده در . محصول شرکت، ورق فوالدی است. خدماتی می شود

ورق ھای فوالدی پس از . گمرک انزلی تخليه و توسط تریلی ھای شرکت بارگيری و به کارخانه حمل می گردد
پایه حقوق . لرھای شرکت بيشتر به کارخانه ھای شھر صنعتی ساوه حمل می شودنورد سرد و گرم توسط تری

از غذاخوری کسانی می توانند برای . کارخانه در سه شيفت کاری فعال است. کارگران مصوبه اداره کار است
شکل کارگری کارخانه فاقد ھرگونه ت. صرف شام و نھار استفاده کنند که حتماً◌ٌ در آن روز اضافه کاری کرده باشند

قراردادھای کارگران یکساله است و کارگران با کوچک ترین اعتراض نسبت به شرایط کار و دستمزد توسط . است
  . کارفرما، دانيال زاده ضدکارگر، به سرعت اخراج می گردند

  شرکت کارگران سبز زیور در مراسم سوم علی خوشبخت
 کارگری که بر اثر سقوط از روی –سپاری علی خوشبخت  یک روز پس از خاک – 30/2/89در عصر روز پنج شنبه 

 کارگران شھرداری منطقه یک تحت پوشش شرکت سبز زیور در مراسم وی -ماشين حمل زباله کشته شد 
 ضدکارگر، کارفرمای  از نکات قابل توجه این که جمشيدی. شرکت کردند و با خانواده وی اظھار ھمدردی نمودند

 مينی بوس جھت ایاب و ذھاب کارگران شرکت کننده در مراسم در اختيار آن ھا شرکت سبز زیور، حاضر نشد
قرار دھد و کارگران در پشت و انتھای وانت نيسان شھرداری سر پا ایستاده و در گورستان محل دفن پياده شدند 

در ميان . دندو ضمن تسليت به خانواده کارگر جان باخته دسته گلی با نام شرکت سبز زیور بر روی قبر وی نھا
کارگران ھمچنين آزادی راننده نيسان . زمزمه ھای کارگران رسيدگی به وضعيت و علت حادثه به گوش می رسيد

را خواستار بودند که به دنبال شکایت کارفرمای شرکت دستگير شده بود و شایع بود جمشيدی ضدکارگر گفته 
در حالی که از نظر کارگران ، راننده مقصر نيست و . ردازدوی پس از آزادی از زندان باید برای تنبيه به رفتگری بپ

تعاونی شھرداری رشت مانند  کارگران ھمچنين خواستار تحت پوشش قرار گرفتن . مقصر اصلی جمشيدی است
  .  ھزار تومان ھستند800 ماه خویش معادل 4 و نيز خواستار دریافت اضافه کاری عقب مانده 3 و 2دو منطقه 

  ه داری گيالنفعاالن ضدسرمای
  کشته شدن کارگر اداره برق براثر برق گرفتگی
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 سال سابقه کار در این اداره را داشت براثر برق 26  احمد افضلی کارگر اداره برق که –) در استان کرمان(رابر 
احمد افضلی چند روز قبل ھنگام وصل کردن برق به یک دکل مخابرات دچار برق گرفتگی . گرفتگی کشته شد

     1389 اردیبھشت 30    )روزنامه اطالعات: منبع . (د و درمحل حادثه جان باختشدید ش
  

 فھرست تحريم ھای احتمالی شورای امنيت عليه ايران 

پيش نويس پنجمين قطعنامه شورای :  اردیبھشت آمده است 31در تاریخ بی بی سی به گزارس بخش فارسی 
ذاکره و حل و فصل ديپلماتيک مناقشه اتمی تاکيد دارد، اما امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران بر ادامه م

   .تشديد تحريم ھا عليه ايران محور اصلی آن است
   .در متن اين پيش نويس پيش از تصويب احتماال تغييراتی ايجاد خواھد شد

 و ١٧۴٧، ١٧٣٧، ١۶٩۶اعضای دائم شورای امنيت و آلمان در اين سند ايران را متھم کرده اند که از قطعنامه ھای 
   . اين شورا تخطی کرده است١٨٠٣

سپاه پاسداران ايران در فعاليت ھای حساس اتمی و توليد " عوامل"اعضای دائم شورای امنيت و آلمان از نقش 
   .ابراز نگرانی کرده اند" جدی"سيستم ھای پرتاب کالھک ھای ھسته ای بطور 

   .کندايران اتھام تالش برای ساخت سالح اتمی را رد می 
در قطعنامه پيشنھادي، درباره ساخت مرکز اتمی فردو در نزديکی قم ابراز نگرانی جدی شده و ساخت اين مرکز 

   .ايران در خصوص تعليق کامل تمام فعاليت ھای غنی سازی اورانيوم توصيف شده است" تعھدات"ناقض 
   خواسته ھای اصلی

 مراکز غنی سازی اورانيوم يا تاسيسات اتمی آب اين پيش نويس ايران را موظف می کند که ساخت تمام
   .را متوقف کند و از ساخت تاسيسات مشابه خودداری کند) مراکز پلوتونيوم( سنگين 

علی اکبر صالحي، رئيس سازمان انرژی اتمی ايران، در اوايل ماه آوريل اعالم کرد که طرح راه اندازی تاسيسات 
   .تاتمی ديگری را به دولت ارائه کرده اس

   . درصد نيز ابراز نگرانی کرده اند٢٠اعضای دائم شورای امنيت درباره غنی سازی اورانيوم در ايران تا حد 
 درصد را در تاسيسات نطنز آغاز کرده است و اين کار را برای تامين سوخت ٢٠ايران روند غنی سازی تا سطح 

   .راکتور تحقيقاتی تھران الزم می داند
   داند حريم ھای بين المللی را بی فايده میرئيس جمھوری ايران ت

  : قطعنامه پيشنھادی از ايران می خواھد
  

غيرنظامی است " اختصاصی"با اتخاذ تدابير الزم برای اعتمادسازی و اثبات اينکه برنامه ھای اتمی اش بطور  
  . اقدام کند

را بر طرف کند و به نگرانی ھايی که ابھامات و سوال ھايی که آژانس بين المللی انرژی اتمی مطرح کرده است  
  . در پی اعالم ساخت مرکز اتمی قم بوجود آمده است، پاسخ دھد

به سوال ھايی که درباره امکان وجود جوانب نظامی برنامه اتمی اش مطرح شده جواب دھد و برای آژانس امکان  
  .  اين نھاد را فراھم کندمصاحبه با پرسنل اتمي، ديدار از مراکز ھسته ای و رويت مدارک مورد نظر

   :مجازات ھای مندرج در پيش نويس
فعاليت ھای اتمی تجاری ايران در خارج از اين کشور مانند شرکت در طرح ھای استخراج اورانيوم يا توليد مواد و  

  . تکنولوژی ھای اتمی را ممنوع می کند
  . ايرانی در موارد فوق جلوگيری کننددولت ھارا موظف می کند از حضور ايران يا اشخاص حقيقی و حقوقی  
کشورھا را موظف می کند از انتقال مستقيم يا غيرمستقيم ھشت نوع سالح سنگين از جمله تانک، خودروھای  

زره اي، ھواپيماھای جنگي، ھليکوپترھای تھاجمي، کشتی ھای نظامی و سيستم ھای موشکی به ايران 
  . جلوگيری کنند

ص توليد موشک ھای بالستيک با توانايی حمل کالھک ھسته ای از جمله آزمايش فعاليت ھای ايران در خصو 
  . ھای موشکی که در آن از تکنولوژی بالستيک استفاده شده باشد را ممنوع اعالم می کند

کشورھا را موظف می کند از ورود شمار ديگری از مقام ھای ايران به قلمروی خود جلوگيری کنند و دارايی ھای  
  . يگری از افراد و شرکت ھای ايرانی را در فھرست تحريم ھا برای مسدود شدن قرار می دھدتعداد د

اين پيوست ھنوز تکميل نشده است و قدرت ھای بزرگ . اسامی اين افراد در پيوست قطعنامه اعالم خواھد شد
  .  آن ھستنددر حال مذاکره برای تدوين

نام .  مقام ھای و شرکت ھای سپاه پاسداران را در نظر داردپيش نويس قطعنامه ھمچنين تحريم شمار ديگری از
   .اين اشخاص و شرکت ھا ھنوز اعالم نشده است

  : تدابير تنبيھی ديگر
  

از دولت ھا می خواھد تمام محموله ھای ھوايی و دريايی که به ايران فرستاده يا از آن خارج می شود را در  
در صورتی که بر اين باورند آن محموله ھا حاوی مواد اتمي، موشکی يا فرودگاه ھا، بنادر و آب ھای قلمروی خود 

  . نظامی ممنوع اعالم شده است، بازرسی کنند
به کشورھا اجازه می دھد محموله ھای دريايی ممنوعه ايران را بر اساس قوانين بين المللی در آب ھای آزاد  

  . بازرسي، توقيف و حتی در صورت لزوم نابود کنند
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ورھا اجازه می دھد از تامين سوخت يا ارائه خدمات ديگر به کشتی ھای ايران يا کشتی ھای خارجی به کش 
  . ايران خودداری کنند" غيرقانونی"حامل محموله ھای 

از کشورھا می خواھد از ارائه خدمات مالی از جمله بيمه يا مبادالت مالی اشخاص حقيقی و حقوقی در صورتی  
  . خدماتی با برنامه اتمی يا موشکی ايران مربوط می شود، جلوگيری کنندکه گمان می کنند چنين 

مبادالت مالی اشخاص يا شرکت ھا با افراد و کمپانی ھای ايرانی از جمله " مراقب"از کشورھا می خواھد  
  . شرکت ھای وابسته به سپاه پاسداران يا خطوط کشتيرانی ايران باشند

دالت مالی بانک ھای ايرانی از جمله بانک مرکزی اين کشور باشند تا از مبا" مراقب"از کشورھا می خواھد  
  . مبادالتی که مربوط به فعاليت ھای حساس اتمی اين کشور می شود، جلوگيری کنند

از کشورھا می خواھد از افتتاح شعبه ھا و نمايندگی ھای بانک ھای ايران در قلمروی خود در صورتی که  
  .عاليت ھای اتمی ايران ارتباط دارند، جلوگيری کنندمعتقدند چنين شعبی با ف

 بازداشت اسماعيل عبدي، از اعضای کانون صنفی معلمان ايران 

 اسماعيل عبدي، از اعضای کانون صنفی معلمان ايران روز - :  نوشه 89 اردیبھشت 31 در تاریخ خبرگزاری ھرانا
   .در تھران بازداشت شد اردی بھشت ماه توسط نيروھای امنيتی 29چھارشنبه مورخ 

به گزارش آژانس خبری موکريان، در پی بازداشت اين فرھنگي، منزل وی نيز مورد تفتيش قرار گرفته و ماموران 
   .کامپيوتر وی را نيز ھمراه خود برده اند

گفتنی است تا لحظه ی تنظيم خبر از محل نگھداری و وضعيت اسماعيل عبدی و ھم چنين اتھامات احتمالی 
   . فعال صنفی معلمان اطالعی در دست نيستاين

 ارديبھشت ماه در تھران بازداشت 29اسماعيل عبدی از فعاالن کانون صنفی معلمان ايران روز چھارشنبه مورخ 
  . شد

گفته می شود در پی بازداشت اين فرھنگی ،منزل وی نيز توسط مأموران مورد بازرسی قرار گرفته و کامپيوتر وی 
  . ود برده اندرا نيز ھمراه خ

تا لحظه تنظيم خبر از محل نگھداری و وضعيت اسماعيل عبدی و ھمچنين اتھامات احتمالی اين فعال فرھنگی 
  .خبری در دست نيست

 به تحميل کار  بخشی ازکارگران پتروشيمی کارون در ماھشھر                   اعتراض
  اضافه

                 از سوی کارفرما

مدیریت   قبل مدتھا ، از:  آمده است 89 اردیبھشت 31 در تاریخ  ایرانازای رسيده بنا بر گزارشھ
   کمبودھای انسانی برای تامين نيروی پتروشيمی کارون در ماھشھر بجای استخدام اجرائی

  در جبران بھره برداری سعی  به بخش موادشيميائی گير نمونه توليد با انتقال کارگران دربخش سازمانی
که در  گيری از مواد شيميائی مشکل ومھم نمونه قسمت نمود و بدین ترتيب کار نيرو در این کمبود
  را به عھده کارکنان) ماده سرطانزای ایزوسياناتھا فرایند توليد (  خطرناک ھم ھست پتروشيمی بسيار این

مزد اضافی، کار جدید وبدون پرداخت دست یعنی بدون بکارگيری نيروھای. در بھره برداری انداخت موجود
ومسئوليت اضافی را بر دوش کارگران محوطه بھره برداری انداخت که عالوه بر کار روتين خود فعاليتھای نمونه 
  .گيری از مواد شيميائی که در ھر شيفت چندین نوبت متوالی است ویک کار تخصصی است را ھم انجام دھند

عتراض کارکنان دائم این پتروشيمی در بخش توليد این موضوع با کش وقوس بسيار از ماھھا پيش موضوع ا
 12 اردیبھشت ماه حدود ساعت 29 چھارشنبه  ومقاومت مدیریت در مقابل این اعتراض بوده است، تا اینکه روز

بسر  حاليکه تعدادی از ھمکارانی که در استراحت با شيفت شب ودر ھمراه  صبحکار وعصرکار شيفتھای ظھر
 . ته بودند در مقابل دفتر این پتروشيمی اجتماع کرده واز رفتن بسر کار خودداری کردندمی بردند،به آنھا پيوس

توليد با مدیریت و نيروھای وابسته  از کارکنان بخش این  بين بنا بر این گزارش بدنبال این تجمع، کشمکش ھای
 29د پس از تجمع در به آن از جمله حراست ومسئول اموراداری ھمچنان ادامه داشته است و کارکنان تولي

بر  ومصرانه و متحدانه زده  سر باز  اضافی وانجام کار  گيری از مواد شيميائی اردیبھشت ماه ازفعاليت نمونه
  . نشده اند اضافی  کار به انجام وحاضر فشرده پای خواست خود

ھشھرعمدتا شامل پتروشيمی ھا در ما مھم منطقه بنا بر اظھار کارگران این کارخانه اعتراضات کارگری در
نيروھای قراردادی تعمير ونگھداری وکارگران موقت پروژه ای بوده است، به ھمين دليل مقاومت کارکنان توليد 
درپتروشيمی کارون در مقابل تحميل کار اضافی از سوی مدیریت پتروشيمی که مستقيما بخش کادر ثابت و 

  برخوردار است دائمی این پتروشيمی را شمال ميشود از اھميت ویژه ای 
که با مشارکت   تولوئن دی ایزوسيانات است کننده توليد یک خود در فاز  کارون الزم به یادآوری است پتروشيمی

  .  در منطقه ویژه اقتصادی ماھشھر ساخته شده ودرحال بھره برداری است وآلمان وسوئد  ایران سه جانبه
 اخبار و گزارش ھای کارگری از گيالن

  شرکت چوالب



 250

 اردیبھشت 31در تاریخ فعاالن ضد سرمایه داری گيالن ت کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری  از قول سای
شرکت چوالب در زمينه راه سازی، پل سازی و ساختمان سازی به صورت پروژه ای فعاليت  :  خبر می دھد 89

این . زلی، کالچای و ساری قرار دارد، ان)طالش ( بيشتر مراکز فعاليت این شرکت در ساوه، رضوان شھر.می کند 
 تھران درمنطقه رودبار نيز مشارکت دارد که کار شرکت در این پروژه در حال -شرکت در ساخت بزرگراه رشت

شرکت کرد و برنده شد  در ضمن، سال گذشته این شرکت در مناقصه ساخت سد پلرود در کالچای . اتمام است
این شرکت وابسته .  پيمانکار وابسته به سپاه این مناقصه را از دست داداما به علت اعمال نفوذ یک شرکت دیگر

به بخش خصوصی است و سھامداران آن نيکویه، تواب زاده، آذر مسا وعين اله زاده ھستند که در این ميان 
 کارگر استثمار می  800دراین شرکت بيش از . است  نيکویه که استاد دانشگاه ھم ھست، مدیر عامل شرکت 

 دستمزد ناچيز بخور و نمير  اما ھمين. پایه حقوق کارگران ھمان حداقل دستمزد مصوبه اداره کار است. وندش
کارگران از پایيز سال گذشته تا کنون حتی ریالی دستمزد . راھم درست و به موقع به کارگران پرداخت نمی کنند

 را از سرمایه داران مالک 89ين فروردین  و ھمچن88 دی، بھمن و اسفند سال  نگرفته اند و دستمزد سه ماھه
سرمایه داران مالک شرکت نيز . در این شرکت ھيچ نوع تشکل کارگری وجود ندارد. این شرکت طلبکار ھستند

ازاین ضعف کارگران کمال استفاده را می کنند و در حالی که شيره جان کارگران را در شرایط سخت و مشقت بار 
زی از تنشان بيرون می کشند و به کوه ثروت و سرمایه ھای خود می افزایند، کار ساختمان سازی و راه سا

کارگران و خانواده ھای آنان را چھار ماه چھار ماه گرسنه ومنتظر نگه می دارند و از بھره حقوق پرداخت نشده 
قتی که به نيرویی واقعا کارگران تا کی باید این رنج و ذلت را تحمل کنند؟ کارگران تا و. کارگران ھم می خورند

دست به . باید دست به کار شویم. متحد و متشکل عليه سرمایه تبدیل نشوند اوضاع بر ھمين منوال خواھد بود
و ضد سرمایه داری متشکل شویم تا بتوانيم با نيروی طبقاتيمان حقمان را  صورت شورایی  دست ھم دھيم و به 

   . از گلوی سرمایه دار بيرون بکشيم
  ادر سپيد رودشرکت مرغ م

شرکت .  تھران است – کيلومتری جاده رشت 6این شرکت وابسته به شرکت سپيد رود رشت واقع در حدود 
در ضمن مالک مرغ داری بھپرور در  مرغ مادر سپيد رود رشت تحت اجاره سرمایه داری به نام زنجانی است که 

 کارگر استثمار 150در این شرکت . سداران است مازندران ، اردبيل و با جناق سردار آقاجانی از سران سپاه پا
 7از  کارگران عموما در یک شيفت .کارگران قراردادی ھستند و با قرارداد ھای یک ساله کار می کنند. می شوند 

کارگران در .  بعد از ظھر طول می کشد 5/6 بعدازظھر کار می کنند و اضافه کاری نيزمعموال تا ساعت 4صبح تا 
تعداد کمی از کارگران نيز برای آماده نگه داشتن دستگاه ھا .  ساعت اضافه کاری می کنند 60-50طول ماه بين 

کارگران جمعه . اداره کار است  پایه حقوق کارگران ھمان حداقل دستمزد مصوبه . در شيفت شب کار می کنند 
ارگران توسط شرکت خدماتی اکثر ک. ھا ھم کار می کنند و به طور گردشی ھر دو ماه یک جمعه تعطيل ھستند 

در این شرکت به کار گماشته شده اند که بخشی از دستمزد کارگران توسط » سپھر فراز دیلم « پيمان کاری 
به » سپھر فراز دیلم « ًقبال حقوق کارگران توسط شرکت پيمان کاری . این شرکت پيمان کاری تصاحب می شود 

شرکت مرغ مادر سپيدرود  ت سوء استفاده این شرکت پيمان کاری اما اخيراً به عل. حساب آن ھا ریخته می شد
کارگران این شرکت ھيچ تشکلی برای دفاع از حقوق . مستقيماً دستمزد کارگران را بصورت حواله صادر می کند

  . خود در مقابل سرمایه ندارند
    بازگشت به کار دو راننده اخراجی شرکت خدماتی سبز زیور

جی شرکت سبز زیوربه نام ھای مير حالج و قربانزاده که توسط جمشيدی کارفرمای این دو راننده دیگر اخرا
اما . شرکت اخراج شده بودند، با پيگيری شکا یت خود به شھرداری رشت سرانجام به سر کار خود بازگشتند 

 بخش  شھرداری از اردیبھشت ماه تحت پوشش شرکت تعاونی شھرداری رشت ،3 و 2کارگران خدماتی مناطق 
حداقل کارگران این منطقه پس از این .  خارج می شوند  خصوصی قرار می گيرند و از پوشش شرکت یاقوت سرخ

کارگران خدماتی شھرداری منطقه یک که تحت . قادر خواھند بود دستمزد و اضافه کاری خود را دریافت کنند 
ونی شھرداری رشت قرار بگيرند و پوشش سبز زیور فعال ھستند نيز مایل ھستند که تحت پوشش شرکت تعا

البته ھنوز کارگران . بتوانند دستمزد کامل و مزایایی مانند کارگران تحت پوشش شرکت تعاونی دریافت کنند 
کارگر اخراجی  در عين حال . ھزار تومان اضافه کاری خود را از شرکت سبز زیور دریافت نمایند800نتوانسته اند 

این کارگر در . يز در حدود یک ماه و نيم است از شرکت سبز زیور اخراج شده استدیگری به نام فرھاد سميعی ن
 سال در کارخانه فوالد گيالن 2وی در گذشته حدود . حدود یک سال در شھرداری مشغول به کار خدماتی بود

از یکسال کار و حاال پس .  به عنوان کارگر قراردادی کار می کرد که از آنجا اخراج شد واقع در شھر صنعتی رشت
  . در بخش خدماتی شھرداری رشت توسط شرکت سبز زیور اخراج و دوباره بيکار شده است

  فعاالن ضد سرمایه داری گيالن

    درصد22حداقل نرخ بيکاری / درصد45: نرخ بيکاری برخی استانھا
  :  آمده است 89 اردیبھشت 31در تاریخ خبرگزاری مھر به گزارش 
   درصد 22نرخ بيکاری حداقل / را بگيريدجلوی موج بيکاری : مجلس

در حالی مجلس نسبت به لزوم ارائه برنامه روشن اشتغالزايی از سوی دولت : گروه اقتصادی-خبرگزاری مھر
  .  درصد است22برای جلوگيری از موج بيکاری ھشدار داده که نرخ بيکاری در حال حاضر حداقل 

 سال سن تشکيل 35 درصد جمعيت کشور از جوانان زير 70ش از به گزارش خبرنگار مھر، با توجه به اينکه بي
 درصدی اين گروه سنی حکايت دارد که البته آخرين نرخ بيکاری کشور 21.8شده است، آمارھا از نرخ بيکاری 

 11.9 درصد افزايش يافته است که آمار ساالنه نيز عدد 13.8 به 88 درصد پاييز 11.3 نيز از 88مربوط به زمستان 
   .د را در سال گذشته نشان می دھددرص
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   مجلسی ھا احساس خطر کردند
بر اساس اين گزارش، عدم برنامه روشن دولت در اشتغالزايي، روشن نبودن وضعيت دستگاھھای متولی 

اشتغال، افزايش نرخ بيکاری و ھمچنين وقوع موجھای جديد بيکاری و باال رفتن روزافزون تقاضا در ورود به بازار کار 
 و ھمه باعث شده تا طی روزھای گذشته مجلسی ھا دست به کار شوند و از وزير اقتصاد و صنايع و معادن ھمه

بخواھند در مجلس حاضر و نسبت به داليل باال رفتن بيکاری توضيح دھند که البته دعوت از وزير اقتصاد و توضيح 
   .نخواستن از وزير کار نيز خود جای سئوال دارد

مسئوليت اشتغالزايی از وزارت کار و امور اجتماعی به وزارت تعاون نه تنھا نقدھا و نگرانی ھايی در ھر حال تغيير 
را مبنی بر واگذار کردن مسئوليت وزارت کار به تعاون به وجود آورده است، بلکه روشن نبودن ظرفيت تعاونيھا در 

يرساختھای الزم در اين بخش به ھمراه اشتغالزايي، عدم تجربه تعاونيھا در اشتغال و ھمچنين فراھم نبودن ز
مديرانی که تجربه فعاليتھای اشتغالزايی ندارند باعث به وجود آمدن نگرانی ھايی در حضور تعاون در اشتغال 

   .شده است
  ابھام حضور تعاونيھا در اشتغال 

 اشتغال و نرخ بيکاری فارغ از اينکه اعداد و ارقامی که به عنوان: عباس وطن پرور در گفتگو با مھر معتقد است
مطرح می شود تا چه اندازه قابل استناد باشد و اينکه درست است و يا خير، ھمين ميزان و نرخھايی که اعالم 

   .می شود نيز خود محل نگرانی و دغدغه است
ند متاسفانه مسئله ديگری که به نگرانی ھا دامن می ز: نماينده اسبق ايران در اجالس جھانی کار اظھار داشت

در حال حاضر وزارت تعاون که ھنوز ظرفيتھا و . عدم وجود يک اراده قوی و منطقی برای رفع معضل بيکاری است
وضعيت خود را در فضای کسب و کار و توليد کشور پيدا نکرده است چگونه خواھد توانست برای اشتغال و حل 

   بحران بيکاری برنامه بدھد؟
  يک سوال از تعاونيھا 

بيان اينکه اين وزارتخانه از زمان تدوين قانون اساسی به دنبال تثبيت جايگاه خود به عنوان يکی از وطن پرور با 
بخشھای اقتصادی کشور است که متاسفانه به دليل شکل گيری آن بدون وجود يک دکترين و پايه ريزی منطقي، 

   .در توسعه خود دچار چالش است
ابتدا نيروھای مازاد و با تخصص ھای مختلف خود را از ساير به نظر می رسد دولتھا از ھمان : وی افزود

دستگاھھا به تعاون می فرستادند و حال می بينيم که بسياری از مديران رده باالی تعاون مامور به خدمت از 
   .دستگاھھای ديگر ھستند

   کار مسئوليت خود را واگذار کرد وزارت
و امور اجتماعی امروز مسئوليت مستقيم خود را به عھده وزارت اين مقام کارفرمايی با بيان اينکه وزارت کار 

البته در وزارت تعاون نيز کم لطفی : تعاون گذاشته است و از زير بار مسئوليت شانه خالی می کند، تاکيد کرد
   .می کنند و بدون داشتن ساختار و ابزار مناسب اشتغالزايی خود را مسئول اشتغال می دانند

روشھای آزمون و خطايی را در زمينه اشتغال را نادرست خواند و با ذکر اين مطلب که امروز وطن پرور ادامه 
بسياری از واحدھای توليدی تعاونی با مشکالت فراوانی روبرو ھستند که حل نشده است و بانک توسعه تعاون 

امتی مسئوليت اشتغال حال بخش تعاون با چه شھ: نيز ھنوز نتوانسته برای آنھا کاری انجام دھد، تصريح کرد
   .کشور را می پذيرد

بر اساس سند چشم انداز و برنامه : وی اجرای ھدفمندی يارانه ھا را بدون ساز و کار منطقی خواند و تاکيد کرد
ھای موجد برای اشتغال ھدفگذاريھايی صورت گرفته است که با وضع موجود نه تنھا به آنھا نخواھيم رسيد، بلکه 

  .  خطر حذف فرصتھا مواجه شده استود نيز باتثبيت اشتغال موج
  مخاطره در تثبيت مشاغل موجود 

تنھا راھکار عبور از بحران بيکاری و رونق در توليد : دبيرسابق شورای ھماھنگی کارفرمايان کشور اظھار داشت
ارامتر اصلی  پ11اين است که به تقويت فضای کسب و کار که به شدت در وضعيت بحرانی قرار دارد فکر کنيم و 

   .رونق فضای کسب و کار کشور را دنبال کنيم
 درصد بر تمام شئون، روشن نبودن قانون 25به گفته وطن پرور، شفاف نبودن روابط مالياتي، در نظر گرفتن نرخ 

ماليات و ھمچنين سليقه ای برخورد کردن با بخشنامه ھای اين سازمان باعث شده تا ضمن خروج کار از حالت 
  .  ھمراه باشد، عدالت مالياتی نيز با مخاطرهيکنواخت

 درصدی درآمد مالياتی در بودجه سالجاری در حالت رکود تورمی را نادرست خواند و 30وی در نظر گرفتن افزايش 
طبيعتا اين موارد باعث حذف فرصتھای شغلی : با طرح اين سوال که دولت چگونه آن را کسب خواھد کرد؟ افزود

   . ھمه از داليل افزايش نرخ بيکاری استخواھد شد و اينھا
  ! بودن سرباز، خانه دار و دانشجوشاغل 

شفاف نبودن نرخ بيکاری و تعداد واقعی بيکاران : نماينده سابق کارفرمايان در سازمان جھانی کار بيان داشت
 ھمچنين افرادی در حال حاضر شاغل حساب کردن سربازان، زنان خانه دار و دانشجويان و. داليل متعددی دارد

   .که در ھفته يک يا دو ساعت کار دارند، ھمه از ابھامات نرخ بيکاری و وضعيت واقعی اشتغال در کشور است
 درصد دانست، 22وطن پرور با بيان اينکه با يک حساب مقدماتی می توان نرخ بيکاری را در حال حاضر باالی 

   . درصد است45نيست بلکه در برخی استانھا نرخ بيکاری باالی  13.8 و 11.9ھم اکنون نه تنھا نرخ بيکاری : افزود
    درصد45نرخ بيکاری برخی استانھا؛ 

وی ھمچنين در خصوص دعوت مجلس از وزرای اقتصاد و صنايع و معادن برای پاسخگويی به موج بيکاری در 
به قوانينی است که در اتفاقا مشکل اصلی ما در بخش اشتغال و تضعيف فضای کسب و کار مربوط : کشور، گفت

مجلس تصويب می شود چون نگاه غيرکارشناسی مجلس به اين مقوله به فضای کسب و کار کشور لطمه زده 
   .است
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در شرايط فعلی اگر يک عزم و اراده ملی برای رفع معضالت بيکاری به وجود نيايد : اين مقام کارفرمايی تاکيد کرد
زرای اقتصاد و صنايع که ھيچکدام حتی يک ساعت نيز در يک کارگاه و متاسفانه و. بحرانھا ادامه خواھد داشت

   واحد توليدی کار نکرده اند چه پاسخی برای حل مشکل بيکاری و امواج بيکاران ارائه خواھند داد؟
   انبارھا پر از کاالی خارجی

ده است انجام داده اند، تصريح وطن پرور با تاکيد بر اينکه حتما وزير اقتصاد و صنايع ھر کاری که از دستشان برآم
عدم ھماھنگی بين سياستھای وزارت بازرگانی و صنايع باعث شد تا در حال حاضر انبارھای کشور از : کرد

   .اجناس خارجی پر شده باشد در حالی که توليدکننده داخلی نيازمند تسھيالت است
اگر وزارت صنايع نماينده واقعی : بيان داشتوی وزارت صنايع را نماينده دولت و مجری برنامه ھای آن دانست و 

بخش صنعت و توليد بود که حتما در مقابل واردات بی رويه واکنش نشان می داد و برای جلوگيری از آن فکری 
  .می کرد درعين حال برای افزايش موجودی به وارات رو نمی آورد

   حمايت می کنيم» مادران عزادار«از خواست ھای به حق 
  

 خواستار توقف احکام اعدام، محاکمه علنی آمران و عامالن جنايات سی ويک ٨٨/١٢/١٢ادار در تاريخمادران عز
  . ساله اخير و آزادی بدون قيد وشرط زندانيان عقيدتی شدند

. خانواده ھای زندانيان سياسی از ھمان روزھای آغازين جنبش کنونی به حمايت از فرزندان خود به ميدان آمدند
آنان ابتدا به . اعتراض خود به سرکوب، زندان واعدام فرزندان خود را به شکل علنی آغاز کردند» ارمادران عزاد«

عنوان اعتراض ھر ھفته شبنه ھا در پارک الله تجمع کرده و با بلند کردن عکس فرزندان خود خواھان مجازات 
  . آمران و عامالن کشتار، سرکوب و زندان آنان بودند

ان داغدار و حاميان آنان، طی چندين نوبت مورد حمله و يورش نيروھای امنيتی قرار گرفتند، تعداد زيادی از مادر
: دستگير شدند، خود و خانواده شان مورد تھديد و آزار و اذيت قرار گرفتند ولی ھمچنان مصمم به اشکال مختلف

 اعتصاب غذای زندانيان، ديدار و تجمع در جلوی زندان اوين و دادگاه انقالب، تجمع در ساير پارک ھا، ھمراھی با
ھمدردی با خانواده جان باختگان در تھران و شھرستانھا و اعتراض به اعدام بر خواسته ھای خود پای می 

اين حرکت اعتراضي، به شکلی گسترده مورد حمايت بسياری از گروه ھای سياسی و اجتماعی در . فشارند
  . سراسر دنيا نيز قرار گرفت

 و سرکوب اين خانواده ھا نه تنھا مانع حرکت اعتراضی آنان نشد بلکه در ر وندی يک ساله تھديد، دستگيری
برخی از مادران کشته شده ھا سکوت . امروز از مرز جنبش اخير، فرزندان خود و جمھوری اسالمی فراتر می روند

واستشان فقط محاکمه و اگر روزھای اول خ. خود را شکستند و صدای اعتراض خود را به گوش جھانيان رساندند
مجازات آمران و عامالن جنايات جنبش اخير بود، امروز خواستار محاکمه و مجازات آمران و عامالن جنايت ھای 

سی و يکسال گذشته ھستند، و اين يعنی به چالش کشيدن کليت نظام جمھوری اسالمی و سی و يک سال 
حال نه تنھا خواھان آزادی کليه : موکراتيک تر استآنان امروز خواسته ھايشان بشردوستانه ترو د. حکومتش

زندانيان عقيدتی ھستند، بلکه مخالفت و ضديت خود با اعدام را نيز به گونه ای سرلوحه اعتراضات خود قرار داده 
  . اند
نيز ھمچون ساير اعضای جنبش اخير در روندی يکساله نه تنھا برماھيت ضد انسانی رژيم واقف » مادران داغدار«
ده و می روند که به حرکتی راديکال تر تبديل شده و گستره اعتراضات و مطالبات خود را وسيع تر کنند، بلکه ش

  . در اين روند مطالبتشان دموکراتيک تر و بشردوستانه تر نيز شده است
روز به رژيم که ديگر قادر نيست با فريبکاری خود را از بحران سياسی و اقتصادی که دچارش شده برھاند، حال 

سبعيت و وحشيگری رژيم در يکی دو ماه اخير و اعدام . روز وحشی تر شده و دست به سرکوب عيان می زند
زنان و مردان انقالبی نه تنھا آن طور که رژيم آرزويش را داشته و دارد، باعث رعب و وحشت نيروھای موجود در 

ه و انتخاب راه را برای نيروھای موجود درجنبش جنبش نشده بلکه روزبروز چھره ضد انسانی خود را آشکارتر کرد
  . آسان تر ميکند

آنان نيز . نيز ھمچون ساير اعضای جنبش در اين يک سال به دستاوردھای بسياری رسيده اند» مادران داغدار«
روی حال به اين آگاھی می رسند که اعتراضاتشان نياز به پيگيری و پايداری بيشتری دارد و بايستی با اتکا به ني

  . خود، راه آزادی و رھايی را بجويند
ما زنانی ديگر ضمن محکوم کردن ھرنوع حکم اعدام و جانبداری بی قيد و شرط از آزادی بيان و انديشه، حمايت 

خود را از خواسته ھای به حق مادران عزادار اعالم کرده و تمامی جنايت ھای سی ويک ساله رژيم جمھوری 
ما با تمامی مادران و خانواده ھای جان . دانسته و آن ھا را محکوم می کنيم" ريتجنايت عليه بش"اسالمی را 

 5باختگان سی و يک سال گذشته، بخصوص خانواده ھای جان باختگان جريانات اخير و ھمچنين خانوادھھای 
  . ا ھمراھيمجوانی که در چند روز گذشته به دار آويخته شدند، ابراز ھمدردی می کنيم و برای دادخواھی با آنھ

  زنانی ديگر 
  ١٣٨٩ارديبھشت سال 

  درصد است45در برخی استانھا نرخ بيکاری باالی 

 درصد جمعيت کشور 70با توجه به اینکه بيش از :  گزارش داد 89 اردیبھشت 31خبرگزاری حکومتی مھر درتاریخ 
  .این گروه سنی حکایت دارد درصدی 21.8 سال سن تشکيل شده است، آمارھا از نرخ بيکاری 35از جوانان زیر 
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در ھمين حال مجلس شورای اسالمی نسبت به لزوم ارائه برنامه روشن اشتغالزایی از سوی دولت برای 
  . درصد است22جلوگيری از موج بيکاری ھشدار داده و می گوید نرخ بيکاری در حال حاضر حداقل 

  شفاف نبودن نرخ بيکاری

 در سازمان جھانی کار می گوید، شفاف نبودن نرخ بيکاری و تعداد واقعی از سوی دیگر نماینده سابق کارفرمایان
در حال حاضر شاغل حساب کردن سربازان، زنان خانه دار و دانشجویان و ھمچنين . بيکاران دالیل متعددی دارد

 کشور افرادی که در ھفته یک یا دو ساعت کار دارند، ھمه از ابھامات نرخ بيکاری و وضعيت واقعی اشتغال در
  .است

 درصد دانست، 22وطن پرور با بيان اینکه با یک حساب مقدماتی می توان نرخ بيکاری را در حال حاضر باالی 
  . درصد است45 نيست بلکه در برخی استانھا نرخ بيکاری باالی 13.8 و 11.9ھم اکنون نه تنھا نرخ بيکاری : افزود

 صنایع و معادن برای پاسخگویی به موج بيکاری در وی ھمچنين در خصوص دعوت مجلس از وزرای اقتصاد و
اتفاقا مشکل اصلی ما در بخش اشتغال و تضعيف فضای کسب و کار مربوط به قوانينی است که در : کشور، گفت

مجلس تصویب می شود چون نگاه غيرکارشناسی مجلس به این مقوله به فضای کسب و کار کشور لطمه زده 
  .است

در شرایط فعلی اگر یک عزم و اراده ملی برای رفع معضالت بيکاری به وجود نياید : کيد کرداین مقام کارفرمایی تا
متاسفانه وزرای اقتصاد و صنایع که ھيچکدام حتی یک ساعت نيز در یک کارگاه و . بحرانھا ادامه خواھد داشت

  ه خواھند داد؟واحد توليدی کار نکرده اند چه پاسخی برای حل مشکل بيکاری و امواج بيکاران ارائ

  

 


