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يادداشت گردآورنده :

دوستان – ياران و رفقای عزيز
روزشمارسه ماھه پيش ِ روی)،مھر -آبان  -آذر (١٣٩١با آغازمھرماه وگشايش مدارس وحضورميليون
ھا تن دانش آموزدرمدارس سراسرکشورھمراه بوده وھمچنان دشواری ھای خود را از زبان کارگران
ووضعيت دشوارفرزندان آنان درروزشمارکارگری بيان داشته است  " :پدران ومادران کارگر اين
کودکان ،با دلی پرازکينه از وضع موجود و اين شرايط فالکت بارمجبورند خودرا به آب وآتش بزنند تا
برای بچه ھايشان ،بچه ھايی که به ميل خود پا به اين جامعه نابرابر نگذاشته اند تا به اين شيوه در آن
زندگی کنند ،فکری کنند .آنھا سعي مي كنند از مخارج ناچيز زندگی بزنند ،به اضافه کاری روی
بياورند ،از کارفرما درخواست مساعده کنند و از مغازه دار قرض بگيرند تا شايد بتوانند بخشی از اين
لوازم اساسی مانند کتاب ،دفتر و قلم را برای بچه ھايشان تھيه کنند و از طرفی ھم بچه ھا با ديدن اين
اوضاع واحوال ناچارند باقی مانده ی وسايل ھمچون کيف و کفش و لباس را با لباسھای کھنه و دست
دوم جايگزين و سال جديد تحصيلی را شروع کنند ".وسئواالت عديده خود را برزبان می رانند " :
به راستی چرا کارگران و زحمتکشان و فرزندانشان بايد اينگونه زندگی کنند؟ مگر اين کارگران نيستند
که تمام اين نيازمندی ھا را توليد می کنند؟ مگر اين کارگران نيستند که در کارخانه ھای کيف ،کفش،
پوشاک ،نوشت افزار و  . . .کار می کنند و قشنگ ترين پارچه ھای دنيا حاصل رنج و کار كارگران
نيست؟؟؟ پس چه فرقی ميان کودکان است که اقليتی از آنھا در فصل تابستان در کنار خانواده ھايشان به
مکان ھای خوش آب وھوا و بھترين تفريح گاھھا مي روند و ھنگام بازگشايی مدارس با بھترين لباسھا
و وسايل در مدرسه ھای خصوصی که از بھترين امکانات برخوردار ھستند تحصيل مي كنند و اکثريت
ديگر بايد درسخت ترين شرايط زندگی و تحصيل کنند .اينجاست كه فاصله طبقاتی و نابرابری ھا جلوی
چشمان ميليون ھا انسان کارگر و فرزندانشان خود نمايی می کند و دنيای بی خاصيت سرمايه داری را
به آنان نشان می دھد.به اميد روزی که تمام امکانات برای تمام انسان ھا يکسان باشد" )و يا طرح اين
پرسش( که چطور می شود درھرشرايطی کودکان محرومين را ازتحصيل برخوردارساخت ؟ آمده

است " آيا ھمه بچه ھائی که بخت حضوردرکالسھای درس را می يابند با لباسھای تازه و کيف و
کفشھای رنگين حضور می يابند!؟آيا کم ھستند تعداد بچه ھائی که اصال راه به مدرسه نمی برند و سر
چھار راھھا و محل گذرھا مشغول پاک کردن شيشه ماشين ،آدامس فروشی و کارھای ديگر دون شأن
بچه ھای انسانھا ھستند؟ ميليونھا دانش آموز با لباسھای کھنه و چروک سالھای گذشته در کالس درس
حاضر می شوند ،و آثار مخرب فقر و نداری خانواده ھايشان بر رخسار نحيفشان سايه انداخته است.
امسال خانواده ھای کارگران و کم درآمدھا نسبت به قيمت ارز و طال حدودا سه برابر فقير تر از سال
گذشته شده اند و اين يعنی محروم شدن سه برابر بيشتر از سال گذشته بچه ھا و دانش آموزان از
امکانات و نعمات جامعه ای که پدران و مادران آنان بوجود آورندگانشان ھستند) ".روزشمارکارگری ،
جوانمير مرادی به نقل ازوبالگ انجمن صنفی کارگران برق وفلزکارکرمانشاه ،اول مھر(٩١
درروزھای اول مھرما با خبر "تجمع تعدادی ازمربيان پايه پيشدبستانی آموزش وپرورش برای مقابل
مجلس تجمع کردند.برپايه اين گزارش،اين چندمين بار است که مربيان پايه پيشدبستانی برای تحقق
مطالباتشان مقابل مجلس تجمع میکنند.تجمعکنندگان امروزشعارھايی ھمچون؛ مدرسهھا باز شده /مربی
اخراج شده را ،سر میدادند.بنا بھمين گزارش،تجمعکنندگان گفتند که ما چندين سال است که در آموزش
و پرورش کار کردهايم ولی به ما اعالم شده که میخواھند اخراجمان کنند.
درپايان خبرآمده است  :خواسته ما از نمايندگان مجلس اين است تا قوانين الزم را جھت انجام مراحل
استخدام ما تصويب کنند )".روزشمارکارگری به نقل ازخبرگزاری دولتی فارس درتاريخ  ٢مھر(
ھمچنين يکی ازفعاالن حقوق کودکان کاربا ارائه چند آماربه خبرگزاری دولتی کارايران – ايلنااز
دشواری ھای کودکان کشور نگرانی ھای خود را بروز می دھد .به گفته وی آمده است " :حدود ٢٣
درصد کودکان درايران مشغول کارھستند .وی می گويد طبق آمار سال  ٩٠حدود  ٢ميليون و ٧٠٠
ھزارکودک خارج ازچرخه تحصيل داريم ،به اين معنا که به طورمتوسط ازھر  ۵کودک يک نفرازآنھا
خارج ازچرخه تحصيل قرارمی گيرند ".کودکانی که به مدرسه نمی روند نيروی کار ارزان را تشکيل
می دھند .کودکان با استثمارمضاعف روبرو ھستند .نه قانونی درحمايت ازحقوق آنھا به عنوان کودک
وجود دارد و نه قانونی در حمايت از آنھا به عنوان نيروی کار وجود دارد.
ھمچنين با صدوربيانيه کانون صنفی معلمان تھران به مناسبت آغازسال تحصيلی وپنجم اکتبرروز
جھانی معلم روبروھستيم که دربخش ھايی ازآن آمده است " :ما براين باوريم که آموزش و پرورش به
سامان نخواھد شد مگربا شرکت راستين خانوادهھا ،آموزگاران ،دانش آموزان ،کارشناسان وجامعه
مدنی فرھنگيان .به گمان ما کنشگران صنفی -فرھنگی ،دربازتاب وضعيت واقعی آموزش و پرورش
نقشی انکارناپذيردارند .اينان کسانی ھستند که درکالس درس ،مانند ديگر آموزگاران دلسوز ،نگران
آموزش درست دانش آموزان خويشاند ودربيرون کالس ،ازسرانگيزهی درونی و وجودی ،والبته
بیھيچ چشم داشتی ،درنيرومندسازی گسترهی ھمگانی میکوشند.
درپايان تآسف خود را از زندانی بودن شماری از ھمکاران ارزنده مان اعالم میکنيم .رسول بداقی ،از
شھريورماه  ٨٨تاکنون در زندان است ،بدون حتی يک روز مرخصی ،و حتی بدون اين که اجازه
داشته باشد با خانواده و کودکان خردسال خود ،مالقاتی حضوری داشته باشد .محمد داوری نيز اکنون
بيش از سه سال است که زندانی است و اجازهی مرخصی نيافته تا خانواده و مادر سالخوردهاش را از
نزديک ببيند .عبداله مومنی و محمود باقری نيز از ديگر آموزگاران ارزنده ای ھستند که متآسفانه در
زندان بسر میبرند و خانوادهھايشان چشم به راه آزادی شان .ما خواستار اين ھستيم که اين عزيزان و
ديگر فرھنگيان دربند ،که حتی برخی از آنھا ،بيش از نيمی از دورهی محکوميت خويش را سپری

کردهاند ،آزاد شوند .بیگمان ،آزادی اين آموزگاران ،میتواند بھترين ھديهی آغاز مھر آموزش باشد".
درمھرماه ٩١با حوادث چندی روبروبوديم ازجمله مرحله دوم طومارجمع آوری امضاءھا برای افزايش
دستمزد ھا در نيمه دوم سال  .ھماھنگ کننده گان طومارھای جمع آوری شده ،سری دوم کار خود را
دراول مھرماه به وزيرکار واگذارکردند وياد آورشدند  " :با تحويل ده ھزار امضای ديگر به وزارت
کار ،بيست ھزار کارگر کارخانه ھای مختلف ازسراسر کشوردراعتراض به تورم و گرانی ،خواھان
افزايش دستمزدھا و بھبود شرايط کار خود شدند"  .اين طوماربرسرافزايش نرخ دستمزد سال اينده
،دربرابروزير کارومجلسيان رخ نشان داد وھمچنان ادامه دارد .بر پايه گزارش خبری آمده ھماھنگ
کننده طومار اعتراضی در بخشی از نامه خود به وزير کار آورده اند  " :اين دومين نامه ما به جنابعالی
است .ما به عنوان ھماھنگ کنندگان طومار اعتراض به سطح دستمزدھا و ديگر شرايط کار و زيست
کارگران ،نامهای را در تاريخ  ٢٧خرداد  ٩١به ھمراه  ١٠ھزار امضا تحويل وزارتخانه شما داديم .از
آن تاريخ بيش از سه ماه ميگذرد و شما ھيچ پاسخی به طومار اعتراضی ھزاران کارگر
ندادهايد ....جناب وزير! در طول سه ماھی که از اولين نامه ما و تحويل طومار اعتراضی کارگران به
وزارت کار و رفاه و تامين اجتماعی ميگذرد عالوه بر افزايش قيمتھا ،در دهھا کارخانه بزرگ و
متوسط ،کارفرمايان ناھار و بسياری از مزايای شغلی کارگران از قبيل پاداش و بھره وری کار و ...را
نيز قطع کردهاند و به آنان فقط مزد پايه را پرداخت نمودهاند و به اين ترتيب فاصله بين درآمد و
ھزينهھای جاری زندگی به مرز فاجعه باری رسيده و ھستی و حيات خانوادهھای کارگری را در
معرض نابودی قرار داده است .
لذاما با تاکيد و اصراربرافزايش عاجل و فوری حداقل دستمزدھا در شش ماھه باقی مانده سال ،ده ھزار
امضای ديگر را دراعتراض به سطح دستمزدھا وديگرشرايط کاروزيست کارگران تحويل شما ميدھيم
وبارديگربرتامين خواستهھای ميليونھا کارگر که درطوماراعتراضی برآنھا صحه گذاشته شده است
پای ميفشاريم  ) ".روزشمارکارگری،به نقل از خبرگزاری دولتی کارايران – ايلنادر تاريخ١مھر (اما
تحرکات فوق ،به نوعی شاخک ھای خبرگزاری دولتی ايلنا ،خانه کارگروفراکسيون کارگری مجلس
وپارلمان کارگری وشخص عليرضا محجوب را ھم فعال ساخته وھم پشت اين حرکت رفته اند و وسيعا
آن را تبليغ کرده اند .آنگونه که ياد کرديم؛خواست محوری اين طوماراعتراضی افزايش مجدد حداقل
دستمزد درنيمه دوم سال جاری است .اقدام خانه کارگردرحمايت ازطوماراعتراضی ابھامات و پرسش
ھايی را درنزد فعاالن کارگری درون و برون کشورپديد آورده است که توجه به آنھا مھم است .در اين
ميان يک سئوال اساسی دھن باز می کند .در شرايطی که اعتراضات کارگری شدت می يابد و سرکوب
فعاالن کارگری که دريورش خرداد ماه با حمله به تجمع نشست ساليانه ی "کميته ھماھنگی برای کمک
به ايجاد تشکلھای کارگری" در کرج شاھدش بوديم  .ھمچنين درزندان ماندن فعالين کارگری،
احضارھا،برخورد با فعالين کارگری و ممنوعيت ھا و وثيقه ھای ميليونی برای آزاد سازی موقت
کارگران از نمونه ھای فشارواذيت به کارگران بوده که تماما در روزشمارکارگری متعاقبا آمده است.
می شود گفت ؛ به موازات بدتر شدن وضع کارگران و در شرايط فقدان تشکالت مستقل کارگران،اين
شيوه اقدام بر محور افزايش دستمزد به سازمان يابی مستقل کارگران کمک می کند يا "امضاھا" دست
آخر به عنوان اھرم فشار برای امتيازگيری به سود محافل شبه کارگری واطالعاتی و ضد کارگری
مصادره می شود؟ برای من به درستی روشن است،امروز ھمچون ديروزجامعه ما ،به سازمانيابی
مستقل کارگران،توده تھيدست،اعماق ومحروم کشورمان بيش ازھروقت ديگرنيازمند است .از
يکسواتحاد عمل کارگران و ايجاد تشکلھای مستقل کارگری ،از جمله برای افزايش حداقل دستمزد و

باال بردن سطح زندگی کارگران ،به تناسب ميزان واقعی تورم ،وظيفهی مبرم و اساسی امروز ھمه
فعاالن جنبش کارگری بوده و گامی برای افزايش توازن قوای طبقاتی ،به سود ھمه اليه ھا و کل
طبقهی کارگر میباشد .ما بايد با تالش و مبارزه برای تحقق آن ،به اين امر مھم جامه عمل بپوشانيم.
ازسويی ديگر ما ھمچنان به سازمانيابی اقدامات متحد توده ای و مستقل کارگران خويش،يعنی ھمان
اکثريت قاطع ومحروم سرزمين مان نيازمنديم.لذا ھمه آنانی که به ايرانی آبادوآزاد،واقعا ً رھا و
دموکراتيک می انديشند،بايد بتوانند با تمام توان وقوای خودبا ھر وسيله ممکن ،به حمايت ازاقدامات
متحد کارگران و زحمتکشان و سازمانيابی مستقل آنھااقدام ورزند .چرا که اين اتحاد واستقالل
درپيکارآزادی وبرابری ودست يابی به عدالت تنھا کشتی نجات تماميت جغرافيای ايران از گزند استبداد
و ھرگونه تعرضی ايست که از بيرون متوجه جامعه ما است.
اما آنچه دررد پای دائمی مھمترين مباحث روزشمارکارگری سه ماھه اخير ،می توان رقم زد ھمچون
روزشمارھای ديگرازدشواری ھای زندگی کارگران،بويژه امنيت شغلی و سختی معيشت و بيکارسازی
ھا که امروزچون چشم زخمی ُمصری وپايدارو دردی بی درمان بايد آنرا محصول تحريم ھای گسترده
جھان سرمايه داری دانست که با ادعای به بن بست کشاندن رژيم وبه زانودرآوردن حاکميت سرمايه
داری ايران خاصه برسرپايان بخشيدن به انرژی اتمی مورد ادعايی سران حکومت ايران دربازی ھای
جھانی،ولی درعوض پاشنه آشيل اين تحريم،به خونابه کشاندن زندگی محرومان جامعه ما دربرابرتورم
فزاينده وعدم ورود کاالھای اساسی مورد بھره گيری صنايع سنگين ،توليدی وھمينطوربخش خدماتی
است،بطوری که با عدم ورود کاالی مورد نيازصنايع کشور،چرخه کارخانجات ازگردش توليد بازمانده
وبيکارسازی دامن گستررا متوجه کارگران اعم ازدائمی وقراردادی نموده است  .درروزشمارکارگری
ليست پرشماربيکاری وتعطيلی صنايع ،تعطيلی پروژه ھا ی گوناگون وبيکارشدن کارگران درسطحی
وسيع گزارش شده است.تقريبا کمترروزی است که ما با تعطيلی،بيکاری واخراج کارگران روبرو
نباشيم  .نابھنگامی اين وضعيت دربرابرگرانی وتورم ونبود بيمه بيکاری وصندوق ياری رسانی به
کارگران بيکارشده ،بی پاسخ ماندن نقش سازمان تامين اجتماعی دربلبشويی مديريت واختالس ھای
ميلياردی موجود دراين موسسه ،دودش به چشم کارگران وآنانی که چشم به ياری چنين موسساتی
دارند ،می پاشند.

اخراج و بيکار سازی کارگران سراسر کشور
بايد اشاره کنم درروزشمار کارگری با فرمول ھای عمومی تری ازاخراج وبيکارسازی ھا بايد در
ھمين مضمون ازتعطيلی واحدھا ی صنعتی،تعديل نيروی کاروبيکاری پنھان،بازخريد کردن وبازنشسته
کردن زودرسکارگران،قطع ھمکاری،مرخصی اجباری وبيکارسازی ھا ی گسترده کارگران ھم اشاره
داشت .
روزشمارکارگری طی سه ماھه ياد شده ،اخبار زيادی پيرامون تعطيلی واحدھای توليدی و بيکارسازی
کارگران با خود دارد از جمله :

*

تعطيلی پروژه متروی اھواز و مرخصی اجباری کارگران و عمال کار ساخت و ساز در بيشتر

ايستگاهھا به تعطيلی کشيده شد.

*

شرکت بنيان ديزل تبريز که اولين کارخانه توليد کننده موتورھای ديزلی ايران می باشد ،بزودی

تعطيل و ۴٠٠کارگر آن در آستانه بيکاری قرار می گيرند .

*

ايران خودروي استان خراسان حدود  ٢٠٠نفر از کارکنان خود را که از سال  ٨٨با اين شرکت

قرارداد داشتند ،در اقدامي ناگھاني اخراج کرد.

*

شرکت الکتريک خودرو شرق ،که يکی از شرکتھای موفق درحوزه خود بود و امکانات خوبی را

نيزدراختيار کارگران خود قرار ميداد ،به دليل فشارھای اقتصادی وارده ،قرارداد  ٢٠٠تن ازکارگران
قراردادی وپيمانی خودراتمديدنكرده اندوکارگران بيکارشدند.

*

بزرگترين شھرک صنعتی قزوين با ٢٠تا  ٣٠درصد ظرفيت فعاليت مي کند .مھمترين مشکل اين

شھرک صنعتی تھيه مواد اوليه است و اين مشكل كه باعث نيمه تعطيل شدن شھرك صنعتی البرز شده
است به دليل محدوديتھايی است که ازسايرکشورھا برايران تحميل شده است .

*

آماربيکاری در استان کرمانشاه به مرز خطر رسيدهاست .نماينده مردم قصر شيرين ،سرپل زھاب و

گيالنغرب درمجلس شورای اسالمی ،افزود :با وجود اينکه در کارگروه نفت ٢٠ ،ميليارد تومان
برای بازسازی زيربنايی نفتشھر در نظر گرفتهشده است اما تا به امروز ھيچ اقدامی در اين زمينه
صورت نگرفته است.

*

دريک اقدام ھماھنگ از طرف سازمان آموزش و پرورش استان کردستان  ١٧،نفر از دبيران و

معلمان آموزش و پرورش شھرھای سقز ،مريوان ،بانه ،قروه و موچش ممنوع التدريس شدند .

*

بيشترين نرخ بيکاری فارغالتحصيالن دانشگاھی مربوط به رشتهھای صنعت و فرآوري ،کامپيوتر

و روزنامهنگاری است .

*

بيكاری  ١٣٠٠نفر از کارگران کارخانه پويا خودرو شرق خبر داد و اعالم كرد :اين كارخانه ھم

اكنون تعطيل شده است .كارگران کارخانه نامبرده ازارديبھشت ماه سال جاری ھيچ حقوقی دريافت
نکردهاند .

*

رئيس اتحاديه چاپخانه داران قم از تعطيلی  ٣٠درصد چاپخانهھای اين استان بر اثر نوسانات قيمت

کاغذوافزايش ھزينهھای انرژی طی ماهھای اخيرخبرداد .

*

درمشھد دارھای فعال قالی که قبل از سال  ٨٩يک ھزار و  ۶٠٠مورد بوده ،در سال جاری به ۶٠٠

مورد کاھش يافته است .با احتساب اين که ھر دار قالی برای سه نفر اشتغالزايی میکند ،موجب بيکاری
حدود  ٣ھزار تن از قاليبافان اين استان شده است .

*

طی خبرمنعکس شده ٨٠ ،كارگر كارخانه فاراتل كه توليد كننده آيفونھا و تابلوھای الكترونيكی ھستند

از کار اخراج شدند.

*
*بيش از  ٩٠درصد از کارخانه ھای يزد را بايد نابود شده محسوب کرد .يزد يکی ا ز کالن شھرھای
كارخانه مخمل كاشان كه زمانی  ٣ھزار كارگر داشت اكنون تنھا  ٢٠٠كارگر دارد.

صنعت و کارگری کشور بوده و تنھا در يک شھرک صنعتی که  ٦۵٠کارخانه توليدی داشت ،اکنون
فقط  ٢۴٠کارخانه ھستند که درب آنھا باز است و روزانه مقابل ھر کارخانه تعدادی کارگر به خاطر
اعتراض به اخراج و يا عدم دريافت مطالباتشان ديده میشوند.

*

در حال حاضر بيشتر کارگاھھای توليد پوشاک و پارچه در سطح شھر تھران تعطيل و ورشکسته

شدهاند .صنايع الستيكی پارس كه در ساوه قرار دارد با ۴٠درصد ظرفيت كار می كند.

*

کارخانه زرين سلولز به سبب نداشتن مواد اوليه توليد موقتا ً تعطيل و ٢٨٠کارگر قرار دادی آن به

مدت يک ھفته به مرخصی اجباری فرستاده شدند .ھمچنين رئيس اداره تعاون رودبار نيزازتعطيل شدن
کارخانه آب معدنی داماش  ،به عنوان اولين کارخانه گيالن درتوليد آب معدنی خبر داد .

*

درپی مرخصی اجباری بيش از  ٢٠٠کارگر شرکت پيمانکاری کيسون )مجری قطارشھری اھواز(،

حکم خاتمه ھمکاری به  ١٠٠نفر از اين کارگران که درمرخصی اجباری به سر ميبردند ابالغ شده و
ازآنان خواسته شده است جھت تسويه حساب مراجعه کنند .

*

خودرو سازي "سايپا" كاشان ،سومين توليد كننده بزرگ خودرودر معرض تعطيلي و بيكاري

ھزاران کارگر است .شرکت سايپا کاشان يکی از  ٣کارخانه بزرگ توليد کننده خودرو پرايد و تيبا می
باشد و بيشاز  ١۵ھزار کارگر دارد ...حدود يک ماه است که فقط با يک شيفت کار می کند و از ھفته
قبل اعالم کرده اند که قط  ٣روز در ھفته آن ھم برای يک شيفت امکان اشتغال وجود دارد ...بيش
از ١٠ھزار کارگر آن در آستانه بيکاری اند.

*

پرويز کاظمی ،وزير سابق رفاه و تامين اجتماعی در دولت احمدی نژاد از »بيکار شدن  ۶١ھزار

نفر درعسلويه« خبر داده است  .وی در گفت و گو با روزنامه جھان صنعت خاطرنشان کرد:ما بايد
آمار عسلويه را دربياوريم که در گذشته به چه صورت بوده ايم و اکنون چگونه ايم؟ در گذشته ۶۵
ھزار نفر در آنجا شاغل بودند که ھم اکنون چھار ھزار نفر شده اند«

*

به گزارش بازتاب ،وضعيت اسف بارمديريت ايران خودرو و سايپا ،دو غول صنعت

خوردروسازی کشور ،اين صنعت را در آستانه ورشکستگی قرارداده است  .صنعت خودروسازی
کشور که با حدود  ۵٠٠ھزارشغل مستقيم وغيرمستقيم ،مھمرترين بخش صنعتی کشورمحسوب می
گردد ،از شرايط رو به رشد سالھای گذشته به آستانه ورشکستگی رسيده است  .سياستھای نادرست
قيمتی در ثابت نگه داشتن قيمت خودروکه به جھش يکباره درقيمت خودرو منجر شده است ،به ھمراه
عزل مديران باسابقه ونسبتا کارآمد اين دوشرکت وانتصاب مديران ضعيف وپرحاشيه ،موجب ضعف
ايران خوردووسايپا درسالھای اخيرگرديده و مشکالت تحريم ھم به اين موارد اضافه شده است .

*

در حال حاضر بيشتر کارگاھھای توليد پوشاک و پارچه در سطح شھر تھران تعطيل و ورشکسته

شدهاند .صنايع الستيكی پارس كه در ساوه قرار دارد با ۴٠درصد ظرفيت كار می كند.

*

 ٧۵درصد ازکارگران واحدھای قطعه سازی استان خراسان بااشاره به موقت بودن قرارداد

واحدھای قطعه سازی اين استان ،بيشترين مشکالت را برای اين كارگران به ھمراه داشه واين
مشکالت باعث شده بسياری از کارگران قرارداد موقت اين واحدھا ،کارخود را از دست بدھند.

*

شرکت اقشارکه يکی از توليد کنندگان کمربند ايمنی خودرو است ،از  ٣ماه قبل  ٢٠٠کارگر خود را

تعديل کرده است .مديران اين شرکت دليل اين تعديل نيرو را کاھش توليد خودرو توسط دو کارخانه
سايپا و ايران خودرو اعالم کردهاند.

*

بيشترين نرخ بيکاری فارغالتحصيالن دانشگاھی مربوط به رشتهھای صنعت و فرآوري ،کامپيوتر

و روزنامهنگاری است .

*

کارخانهھای خودرو ساز که ناشی از بحرانھای اقتصادی طی سالھای اخير ناچار شدهاند از بھمن

ماه سال  ٩٠به مرور تمامی  ١٣٠٠کارگر خود را اخراج کرده و اين کارخانه را تعطيل کنند .

*

رييس انجمن خودرو نيرو محرکه اصفھان با اعالم اشتغال  ٢۵ھزار کارگر در صنعت

خودروسازی اصفھان در گذشته ،از کاھش ٣٠درصدی نيروی کار در اين صنعت خبر داد  .در اين
رابطه ابراھيم احمدي،رئيس انجمن با اشاره به وجود  ٢۵٠واحد توليدی در زمينه خودرو در اين
استان ،اظھار کرد :حدود  ١٠٠واحد از اين تعداد برای خودروسازھا کار ميکنند که متاسفانه تنھا با
 ۴٠درصد ظرفيت خود فعالند

*

تعداد  ٣٧٨نفر از کارگران شرکت پيمانکاری کيسون )مجری قطارشھری اھواز( ،وساير

پيمانکاران درجه دو که با اين شرکت قرار ھمکاری در اجرا را دارند به سبب اتمام اعتبارات
قطار شھری ناچار شده ست با اين تعداد از کارگران قطع ھمکاری کند .

*

ھمچنين اعالم شده است  :در پی مرخصی اجباری بيش از  ٢٠٠کارگر شرکت پيمانکاری

کيسون )مجری قطارشھری اھواز( ،حکم خاتمه ھمکاری به  ١٠٠نفر از اين کارگران که در
مرخصی اجباری به سر ميبردند ابالغ شده و از آنان خواسته شده است جھت تسويه حساب
مراجعه کنند .

*

قطع سوخت کورهھای شرق اصفھان ٣٠٠ ،کارگر را بيکار کرد.در خبر ھا آمده که توليدکنندگان

گچ و آھک اصفھان از قطع سوخت گاز و نفت  ۶۵واحد از کورهھای گچ منطقه محمدآباد قھاب در
شرق اصفھان ازکار بيکار شدند.

*

اخراج  ۵٠کارگر كارخانه شكوھيه قم،بدليل اينکه قرارداد کارگران بدليل افزايش بھای مواد اوليه

تمديد نشد و در نتيجه کارگران اين کارخانه اخراج شدند .

*

ديو سياه بيکاری گريبان کارگران کارخانه خورشيد زريوار سنندج که زير مجموعه کارخانجات

توليد نوشابه ايستک می باشد را ھم گرفت و  ٢٠نفر از کارگران اين کارخانه به بھانه کاھش توليد
ناشی از کمبود مواد اوليه اخراج شدند و به خيل عظيم بيکاران پيوستند .

*

در پی تعطيلی کارخانه بنيان ديزل تبريز ،بيش از  ٣٠٠تن از کارگران اين واحد توليدی در مقابل

کارخانه به تحصن پرداختند.

*

درماھشھر نيز کارخانه لوله سازی سديد توليداتش را متوقف کرده و  ١٧٠کارگر آن در آستانه

بيکاری قرار دارند .کارخانه لولهسازی سديد يکی از  ٣کارخانه بزرگ لوله سازی در کشور است که
با ظرفيت توليد  ٧٠٠ھزار تن لوله به سبب مشکالت نقدينگی و نداشتن توان توليد در آستانه تعطيلی
قرار گرفته است .واردات بیرويه لوله با قيمتی کمتر از توليد داخلی توانسته است بخش اعظمی از
بازار فروش اين کارخانهھا را تصاحب کند و به دليل ارزانی لولهھای وارداتی بسياری از مشتريان
کارخانه لوله سازی از خريد توليدات داخلی خوداری میکنند.
جداازموارد باال،طی نود روزه يادشده ،بيش ازدھھا وصدھا مورد اخراج وتعطيلی واحدھا روبروھستيم
که می توان عينا در روزشمارکارگری دنبال کرد.

حقوق ھای معوقه درسه ماھه مھر  -آبان – آذر
درطی سه ماھه ياد شده ،مسئله حقوق ھای معوقه درسطح صنايع بزرگ وکارگاھی اعم ازدولتی و
بخش خودمانی )خصوصی( شده و بخش خدمات به شکلی فزاينده دربرابر بحران بيکاری و اخراج ھا
وتعطسلی کارخانجات،چھره نکبت بارسرمايه داری انگلی ايران رادربرابربه برده گی کشاندن
کارگران سراسرکشورنشان داد .حاصل ادامه اين وضعيت جزخانه خرابی وويرانی زندگی کارگران و
مواردی خودکشی و پايان بخشيدن به زندگی کارگران و تالشی زندگی آنان وخالی بودن ھمواره سفره
ھای آنان نتايجی با خود نداشته است .
اخبارزيرنمونه اندگی ازحجم خبرھای روزشمار کارگری دررابطه با عدم پرداختی ھای به موقع حقوق
ھا ی کارگران می باشد:

**

حقوق ھای معوقه بيش از  ١٣٠نفر از کارگران صنايع بھداشتی ياس خرمشھربه مدت  ۶ماه

پرداخت نشده است ...اين کارخانه بعد ازايام تعطيالت نوروز ٩١ھيچ گونه توليدی ندارد و کارگران آن
روزانه با چند ساعت حضوردرکارخانه تعطيل سرگردان و بالتكليف روانه منزل میشوند ...مديرعامل
اين کارخانه وعده داده بود که با پرداخت يک ماه از حقوق معوقه کارگران مجددا کارخانه را راه
اندازی کند که اين وعده ھنوز عملی نشده است .کارخانه صنايع بھداشتی ياس توليد کننده گليسرين.
انواع صابونھای جامد وساير مواد شوينده ،زير مجموعه صنايع بھداشتی داروگر )کف( است.صنايع
شوينده ياس خرمشھر در گذشته وابسته به بنياد شھيد بود که در پی اجرای طرح خصوصی سازی به
مالك خصوصی واگذار شد.

**

کارگران وکارکنان کارخانه قند اھواز ،به دليل مشکالت مالکيتی اين کارخانه نزديک به  ١٨ماه

است که عالوه بر عدم دريافت حقوق ،با مشکالت زيادی در زمينه بيمه و مسائل درمانی مواجه شدند.

**

حقوق ھای معوقه  ٣٨٢کارگر ان کارخانه و صنايع مخابرات راه دورشيرازھنوز پرداخت

نشده است

**

چھارماه ازحقوق ھای معوقه تعداد ٢١٠کارگرکارخانه پارلوبه دليل تشديد بحرانھای مالی

كارخانه پرداخت نشده است .

**

کارخانه آلدا دامغان با بيش از  ٢٧سال سابقه توليد به علت مشکالت نقدينگی ناچارشده است

ازعھده پرداخت سه ماه از حقوق کارگران خود بر نيامده است  .در اين ميان تعداد ٨٠کارگر کارخانه
آلدا به علت مشکالت مالی کارخانه حقوق دريافت نکردهاند .

**

عدم پرداخت ۵ماه حقوق  ٨٠کارگر کارخانه پی وی سی سمنان  ،مشکالت زيادی در بين

کارگران اين کارخانه افاق افتاده است  .ازجمله مشکالت اين کارخانه مشخص نبودن وضعيتش است
وتاکنون مشخص نيست آيا اين کارخانه خصوصی يا نيمه دولتی است؟

**

کارگران شرکت پيمانکاری »پوشش راه« وابسته به بخض خصوصی ،يکی از پيمانکاران

وزارت راه و شھر سازی است .عليرغم خاتمه نيافتن مدتزمان قرارداد کاريشان ،که به سبب
پرداخت نشدن صورت وضعيتھای مالی اين شرکت توسط اين وزارت خانه ،ھم اکنون تعطيل شده و
حقوق معوقه  ۴٣کارگر آن از فروردين ماه سال جاری به تعويق افتاده است .الزم به ياد آوری است که
اين شرکت پيمانکار جاده ديھوک به راه ور و ھمچنين ديھوک به فردوس است و اغلب کارگران آن با
سوابق باال به عنوان کارگرساده ،راننده ماشين آالت سنگين و نگھبان دراين واحد فعال ھستند .وطرف
قرار داد اين پيمانکار شرکت ساخت و توسعه راه کشور است که متاسفانه ميزان بدھی به شرکت
پوشش راه حدود سه ميليارد تومان بوده که بدليل عدم اختصاص بودجه به اين پروژه مطالبات پيمانکار
به تعويق افتاده و به تبع کارگران نيز بيکار شدهاند.

**

به گزارش آژانس خبری موکريان درمھر ماه،کارگران مشغول به کارخدمات شھری شھرداری
اشنويه ،اين کارگران که روزانه  ١٠ساعت کار می کنند و اکثراً از اقشار کم درآمد جامعه ھستند حدود
 ٣ماه است که حقوق خود را نگرفته اند .

**

تعداد  ١۴٠کارگر شرکت آب معدنی داماش اززيرمجموعهھای گروه امير منصورآريا می باشند.

مديران شرکت علی رغم آنکه ميدانند کارگران اين منطقه فرصت شغلی ديگری در انتظارشان نيست
از اوايل مھرماه اصرار دارند که به دليل نبود مواد اوليه بايد کارخانه تعطيل شود .که کارگران از
مردادماه حقوقی دريافت نکردهاند و صرفا مبلغ  ٢٠٠ھزار تومان به طور علی الحساب به آنھا
پرداخت شده است

**

کارگران كارخانهھای صنايع فلزييك ودودرادامه اعتراضات چند ماه گذشته خود بارديگردرمقابل

وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی وبارديگردربرابراستانداری تھران درتقاطع طالقانی  -بھارتجمع
کردند وخواستارپرداخت  ۵ماه حقوق وتحقق مطالبات خود شدند .اين کارگران که تعداد آنھا  ۶٠٠نفر
است.
شده
اعالم

**

متاسفانه طی چند سال گذشته حدود  ۶٠درصد از کارخانجات در شھرک ھای صنعتی مازندران

به لحاظ سياستھای غلط اقتصادی ،خصوصی سازی بواسطه اجرای نادرست اصل  ۴۴قانون اساسی
و واردات بیرويه کاالھای خارجی ،تعطيل ويا درآستانه تعطيلی قرار دارند.نمونه ھای زير از آن جمله
اند  :درآمل کارخانه توليد کنننده آب معدنی پلور با  ٢۵٠کارگر طی ھفته گذشته تعطيل شد .واحد توليد
کننده پوشينه بافت درمحمود آباد مازندران نيز با تعداد زيادی از کارگران تمديد قرارداد نکرده است
وھمچنين کارخانه ھيواالکتريک بابلسرنيزازپرداخت ۶ماه ازحقوق معوقه ۵۵کارگرخود خودداری
میکند.

**

در اھواز شرکت پيمانکاری کيسون )مجری قطارشھری اھواز( ،حکم خاتمه ھمکاری حدود

 ١٠٠نفر از اين کارگران که در مرخصی اجباری به سر میبردند ابالغ شده بود ...واز آنان خواسته
شده است جھت تسويه حساب ودريافت سه ماه از  ۵ماه حقوق معوقات خود به امور مالی شرکت
مراجعه کنند .دليل اين امر اتمام اعتبارات قطار شھری اھواز اعالم شده است .با اخراج اين کارگران
حدود ھزار نفر ديگر در اين کارگاه فعال ھستند که  ۵ماه از حقوق معوقه دارند .کارفرما از اين
کارگران اخراجی خواسته است با دريافت دو ماه از مجموع معوقات حقوقی به صورت الحساب ،تسويه
حساب کنند و مابقی مطالباتشان را در زمان نامعلومی در آينده پیگيری کنند.

**

کارخانه فوالد گزين استان يزد از خرداد ماه سال جاری به کارگران خود حقوق پرداخت نکرده

است .کارفرمايان عليرغم مناسب بودن روندتوليدکارخانه،تحت پوشش افزايش قيمت مواداوليه حدود۶
ماه است که حقوق کارگران و اضافه کاری آنانرا پرداخت نکرده اند.

**

چھل نفرازکارگران وکارشناسان بخش ھای مرمت،پژوھش وراھنمايی کارکنان مجموعه ميراث

جھانی تخت سليمان می گويند نزديک به  ٧ماه است حقوق ودستمزدھای خود را دريافت نکرده اند
واکنون با مشکالت مالی ومعيشتی فراوانی دست وپنجه نرم می کنند.

**

بحران کمبود نقدينگی در کارخانه گيتی پسند اصفھان که از ابتدای سال آغاز شد و با اضافه شدن

شايعه ورشکستگی و نوسانات اقتصادي ،کالف مشکالت را در ھم پيچيد ،اکنون با عقب افتادن  ۵ماه
حقوق و حتی کاھش شيفتھای کاري ،زندگی بيش از  ۵ھزارکارگر اين کارخانه را فلج کرده است .

**

کارگران شرکت جھاد توسعه ،پيمانکارسد بنير در ۵کيلومتری روستای نگل ،در اعتراض به عدم

پرداخت حقوق ھای معوقه ی خود دست ازکارکشيده اند .نگھبانان ،رانندگان ماشين ھای سنگين و
آمبوالنس وکارگران ديگربخشھا دراين اعتصاب شرکت دارند .آنان اعالم کرده اند که تا رسيدن به
تمامی مطالباتشان به اعتصاب خود ادامه خواھند داد .تعداد کارگران اين پيمانکاری  ٣٣۵نفر است.

**

به گزارش سايت دنياي اقتصاد ،در  ٣٠مھرآمده است  :صنايع توليدكننده لولهھاي پلياتيلن كرمان

تاكيد كردهاند تنھا در صورتي قادر به پرداخت حقوق معوقه ماهھاي اخير كارگران اين واحدھا خواھند
شد كه مطالبات دهھا ميليارد توماني آنھا از شركتھا و سازمانھاي تابعه وزارتخانهھاي وزارتخانهھاي
نفت ،نيرو و جھاد كشاورزي ،ھرچه سريعتر پرداخت شود .برپايه اين گزارش ١۴،واحد صنعتي توليد
لوله پلياتيلن در كرمان به علت افزايش نرخ ارز و بھاي مواد اوليه كه امكان اجراي تعھدات توليد را
از آنھا سلب كرده است ،در آستانه ركود قرار دارند.

**

شرکت پالور واقع درشھر صنعتی کاوه  ٣٠نفرازکارگران خود را اخراج کرده است .اخراج اين

کارگران پس از آن صورت گرفته که به تعويق  ۵ماه دستمزد خود اعتراض نموده بودند .اين کارخانه
درزمينه توليد فوم و پالسفوم فعاليت ميکند وقبل ازاين اخراج سازی حدود  ٢٠٠کارگر در آن مشغول
به کار بودند .

**

مشکالت مالی شرکت پيمانکاری سازه صنعت کاران طبس که به سبب عدم دريافت مطالبات

معوقه از سوی اداره گاز عنوان ميشود ،باعث شده اين شرکت پيمانکاری در پرداخت حقوق سه ماھه
مرداد ،شھريور و مھر  ٢٠نفر از  ۴۶کارگر خود کوتاھی کند .

**

اغلب كارگران کارخانه آجرسفال سرخه که بيش از  ٧سال سابقه كاردارند كه با دست دادن

شغل،يافتن شغل جديد برای آنان بسيار مشكل است ...اين کارخانه به سبب مشکالتی نظير كمبود
نقدينگی ونداشتن بازارفروش دچارمشکل شده بود و اكنون به ناچار از ادامه توليد باز مانده است .گفته
ميشود دليل تعطيلی اين واحد توليد کننده سفال ميزان افزايش بدھيھای آن به ادارات دارايی و تامين
اجتماعی بوده است.با تعطيلی کارخانه آجر سفال سرخه  ۶٠،کارگر آن با سه ماه حقوق معوقه بيکار
شدند.
موارد برشمرده فوق نمونه ھايی ازمشکالت عظيم عدم پرداخت به موقع حقوق ھای کارگران در
سطوح گوناگون واحد ھای کارگری کشورازجانب دولت و بخش خصوصی بشکل توامان و يکنواخت
بوده که مشکالت عديده ای برای کارگران سراسر کشوربدنبال داشته است ودرروزشمارکارگری در
حد دستيابی به اخبار تماما گزارش شده است .

پيش نويس اصالح قانون کار
مقدمتا دررابطه با قانون کاربايد نوشت  :اولين قانون کارايران در١٣٢۵توسط مجلس شورای ملی
تصويب شد .تصويب اين قانون درنتيجه مبارزات پيگير  ٣اتحاديه کارگری درايران آن روزگاربود که
"شورای متحده مرکزی اتحاديه ھای کارگری و زحمتکشان ايران" را تاسيس کرده بودند.دولت اليحه
قانون کاررا درسال ١٣٢٣تصويب وبه مجلس فرستاد اما مجلس دوسال بعد حاضربه بررسی آن
شد.استعمار جان سخت ازطريق شرکت نفت انگليس حاضربه پذيرش اين قانون نشد ودرپی آن با
اعتصاب کارگران دربخشھای مختلف صنعت نفت درگيريھای گستردھای ميان کارگران و پليس روی
داد.

طی دولت منوچھراقبال درسال  ١٣٣٧با مشاوره سازمان بينالمللی کار،قانون کارجديد را تصويب و
به مجلس فرستاد.اين قانون در  ٢۶اسفند  ١٣٣٧تصويب و جايگزين قانون قبلی که با تالش اتحاديهھای
کارگری تصويب شده بود،گرديد.
پس ازانقالب توده ای مردم کشورمان دربھمن ماه سال  ۵٧اصالح قانون ازخواستھای اصلی گروه
بندی ھای گوناگون کارگران کشورما بود .نيروی اجتماعی که با تالش ومبارزه تاريخی وفراموش
نشدنی نفتگران کشورمان ،که سھم قابل توجھی در پيروزی انقالب داشتند  ،خود را به اشکال مختلفی
نشان داد
دراين دوران پيش نويسھای متعددی دردولت موقت ووزارت کارداريوش فروھرو پس از آن در دوره
رياست جمھوری ابوالحسن بنی صدرکه می خواست جامعه ما رابا مدل ژاپنی و اقتصاد خود کفا
تعريف نمايد ،توسط نيروھای دوروبراووھمچنين احمد توکلی وزيرکارراستگرای دولت ملتزم به قانون
اساسی وامام ره يعنی ميرحسين موسوی پيشنھاد شد که با اعتراض کارگران دولت آن را پس گرفت.
طی سالھای  ۵٨تا  ۶٩عمالً قانون کاری درايران وجود نداشت.
درمجلس سوم قانون کارجديد تصويب شد ،گرچه شورای ارتجاعی نگھبان بدليل آنچه که مغايرت
بخشھايی ازاين قانون رابا احکام شرعی برابرنمی شناخت،حاضربه تاييد آن نشد .نھايتا مجمع
تشخيص مصلحت نظام بفرمان خمينی مرتجع تاسيس وبه بررسی اين قانون پرداخت .بررسی قانون
کاردر ٢٩آبان ١٣۶٩درمجمع تشخيص به پايان رسيد .ھمين قانون کذايی درطی دو دوره حکومت
رفسنجانی وھمينطوردو دوره محمد خاتمی يعنی طی شانزده ) (١۶سال می بايست دستخوش تغيير می
شد که نشد تا نوبت به دولت احمدی نژاد رسيد .اخبارکارگری آذرماه  ٩١گواه اين است که قراراست
قانون کارفعلی تغيير پيدا کند .بحث تغيير قانون کارسالھاست که مورد مشاجره کل حاکميت و دولت
ھای گوناگون آن بوده است .دردوره دوم دولت احمدی نژاد تالش دارند که اين ھدف را ازقوه به فعل
درآورند .ھدف دولت ازاصالح قانون کارکذايی فعلی نه بھبود شرايط زندگی وکارکارگران ،توسعه
وپيشرفت امورطبقه ومبارزه ويا توجه به مطالبات آنان،بلکه زيرپا گذاشتن حقوق کارگران ومزدبگيران
وھرچه به عقب راندن وضعيت نيروھای کاروکارگری درتمامی سطوح و تمامی اليه ھای اين طبقه
است .دولت ضد انقالبی احمدی نژاد که ھمواره طی دو دوره دولتمداری اش با ولخرجی ھا وگشاد
دستی ھای پُرھزينه وپُرخشونت اقتصادی وسياسی ،به نام دولت مھروزوعدالت گستر،سفره مردمان
مان را خالی ترساخته وھمه اين اعمال را به نام دولت صاحب الزمانی به پای مردمان جامعه ما بسته و
مدالش را برگردن خود انداخته است درپايانه ماھھای دوره مرگ وزندگی خود درميان تمامی اين
بريزو به پاش ھا بحث پيش نويس اصالح قانون کاررا امضا ودر تاريخ چھاردھم آذر ماه ٩١برای
تصويب به مجلس نشينان ارايه کرده است  .بدون ترديد اين اصالحيه آنچنان ضد کارگری و بر عليه
زندگی و معيشت ميليونھا خانواده کارگری است که نه تنھا دولت جرات انتشار آنرا در ميان
کارگران وافکارعمومی برخود نداد بلکه حتی تشکلھای دست سازش ھمچون کانون عالی شوراھای
اسالمی کاررا نيز نامحرم تشخيص داد و آنھا را از متن نھايی اصالحيه که به مجلس فرستاده است
بی خبرگذاشت.
اما ھمين پيش نويس اليحه اصالح قانون کار،تاکنون موجی ازاعتراضات ومخالفت نيروھای کار،
فعاالن کارگری ومدافعان حقوق کارگران رابرانگيخته است .مخالفت نمايندگان فراکسيونھای به
اصطالح کارگری برگزيده حکومت وافراد شوراھای اسالمی کاروعوامل ريز و درشت خانه کارگردر

شعبات مختلف آن با مواد مورد اصالح ،نشان دھنده شوربودن آشی است که حکومت برای کارگران
ومزدبگيران پخته است .
قانون کارموجود ،ھمانطوری که درباال ياد کرديم وپروسه تصويب آنرا متذکرشديم درمجموع قانونی
ضد حقوق نيروھای کار،غيردمکراتيک ومانعی برای توسعه پايداراست .تاکنون ھرتغييری که درآن
انجام شده به بھره کشی واستثماربيشترکارگران ونابرابری نيروی کاروتمامی مزدوحقوق بگيران
جامعه انجاميده است.ھيچکدام مان تغييرات صورت گرفته در دوره محمد خاتمی را از ياد نبرده ايم .که
با خارج کردن واحدھای کمتراز  ١٠تن ازشمول قانون کار چه ضربه وحشتناکی به نيروی کارگران
صنايع کارگاھی وصنوف کشورمان وارد کرد و بيش از چند ميليون کارگر که بخشی ازآنھا بيش ازده
تا بيست سال سابقه کار داشتند،با خارج ساختنشان از شمول قانون کار ،چه ضربه جبران ناپذيری به
يکايک آنان و خانواده ھايشان وارد ساخت .جدا ازاين دراين واحدھا که بيشترزنان وکودکان ونيروی
جوان به کارمشغولند ،امروز بدترازگذشته ،قانون جنگل برمحيط کارو کارگری حاکم است .
درمضمون تغييرات صورت گرفته اوضاع آن حد نچسب است که رئيس کميسيون اجتماعی مجلس در
رابطه با پيش نويس ارائه شده دولت به مجلس جانبداری يک طرفه ازکارگررا ظلم به کارفرما دانسته
ومی گويد":منافع کارگروکارفرمابايددرتعامل با ھم باشند ".عبارت "تعامل"ی که مزدوران ضد
کارگری رژيم سرمايه مطرح می کنند يک فريب است .با توجه به اين که تشکل يابی مستقل،حق
اجتماع ،اعتصاب واعتراض برای کارگران وجود ندارد ،در حالی که صاحبان سرمايه ھمه ابزارھای
قانونی برای دفاع ازخود را دراختياردارند" ،تعامل" مورد اشاره حضرات يک فريب بيش نبوده و
نيست .پرواضح است که رابطه نيروی کاروسرمايه را تعامل تعيين نمی کند .تعامل ويا حتا اگر
مشورتی ھم برسراين اليحه انجام شده باشد عمدتا با عوامل وزارت کاردولت احمدی نژاد و نھادھای
خودبرگزيده ويانمايندگان موردوثوق شبه کارگری درتشکلھای خود ساخته وکارگری وغير دموکراتيک
است
مواضع تاحال اعالم شده تشکل ھای مستقل کارگری درون کشورنظيرفعاالن:سنديکای کارگران شرکت
واحدتھران و حومه – کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل ھای آزاد کارگری – فعاالن مدافع حقوق
کارگران و ...و آنچه که درروزشمارکارگری آمده است ،احتمال تغيير  ۴٠درصد از قانون کار در
پيش نويس ارائه شده در نظر گرفته شده است .در اين پيش نويس ،شرايط اخراج کارگران ،افزايش
قراردادھای سفيد و کوتاه مدت ،طوالنی تر کردن سن بازنشستگی و ...به زيان کارگران و مزدبگيران
تغيير می کند .
برای مثال درماده  ٢٧اين پيش نويس ،فسخ قرارداد کاری با نظرمثبت شورای اسالمی کاراست.کمتر
آشنايی با"شورا ھای اسالمی کار" نشان می دھد که جنس اين تشکل ھا نه ازنوع تشکلھايی" زرد" و يا
صرفا"غير انتخابی"بلکه مابه ازاء نيروھای اطالعاتی و امنيتی رژيم را پوشش می دھند که ھمواره
تحت پوشش نھاد ھای شبه کارگری نظير " شوراھيا اسالمی کار"  "،خانه کارگر"  ،عوامل " حزب
اسامی کار" وغيره به جان کارگران انداخته اند تا در مواقع لزوم نسق گيرند و منافع کل حاکميت
سرمايه داری اسالمی را نمايندگی نمايند.طومار ھای فراھم آمده رد اعتراض به ھر سطح از تغيير
قانون کار،که از قبل زا آذر ماه به اين سو به جانب وزير کار،رئيس دولت و مجلس روان است بيان
زنده اعتراضات اليه مختلف جنبش کارگری درون کشو رما را به نمايش گذشته است .
طوماررکارگران سنديکايی شرکت واحد اتوبوسرانی تھران وحومه به مجلس و مجلسيان واعتراض
آنان به اليحه فوق،حضوروھوشياری کارگران دربرابرمنافع يکايک آنان را بنمايش می گذاردونشان

می دھدھرسطح تغييرازباال تحت عنوان" اصالح قانون کار"بدون حضورنمايندگان واقعی و انتخابی
کارگران ،درجه استثماروبردگی کارگران ومزدبگيران را افزايش داده و به فربه تر شدن سرمايه داران
خدمت می کند .نقد ھای صورت گرفته نشان می دھد که تغييرات " اصالحی" نه تنھا به حوادثی که
دراثرناامنی کار،عدم کنترل واستفاده ازنقاط ضعف قانون کارتاکنون به وجود آمده با مواد اصالح شده
قانون کار،عمق بيشتری يافته وحقوق کارگران را به ھيچ می شمارد.از اينرو کارگران با صدای بلند
تابه حال اعالم داشته اند؛ انجام ھرگونه تعييری درقانون کارومناسبات سرمايه وکاربدون شرکت
نمايندگان واقعی نيروھای کارووجود تشکلھای مستقل کارگری ،اقدامی عليه کارگران و زحمتکشان
است .قانون کاری که در آن اعتصاب ،اعتراض ،تشکل يابی مستقل ،امنيت کار و حق کار ،برابری
حقوق کارگران زن و مرد،پايان بخشيدن به حقوق بردگی کارکودکان،پايان بخشيدن به قرارداد ھای
موقت وسفيد امضاء کارگران ،توجه به دشواری ھای کارگران معادن وبيمه ھای اجتماعی کارگران به
رسميت شناخته نشده باشد،ھمواره به ضررکارگران و به نفع صاحبان سرمايه است .

تعيين دستمزد سال ٩٢
تعيين حداقل دستمزد ھر ساله در شورای عالی کار متشکل از نماينده کارفرمايان ،نماينده فرمايشی
کارگران و نماينده دولت به عنوان بزرگترين کارفرما و بدون حضور نمايندگان واقعی کارگران تعيين
می شود .نرخی که در اين به اصالح "شورا"ی سه جانبه تصويب می شود ،ھيچ خوانايی با سبد ھزينه
زندگی کارگران و مزدبگيران و نيزتورم موجود ندارد .چنانچه باھمين عينک به پيرامون خود بنگريم
ونامه ھا ،حرکت ھای اعتراضی دھھا ،صد ھا وھزاران ھزارکارگررا دررابطه با سطح معيشت و
گذران زندگی آنان دنبال کنيم ،نيک درمی يابيم که با توجه به افزايش غيرمتعارف وسرسام آورقيمت
کاالھای ضروری اوليه و افزايش ھزينه ھای زندگی ،درعمل ما با رُکود سطح حداقل دستمزد ھا
روبروھستيم واين درحاليستکه خط فقربراساس نظرکارشناسان وبرخی ازعوامل خانه کارگرو
شوراھای اسالمی کار ،ومجلسيان رژيم ،برای آن رقم باالی يک ميليون تومان محاسبه می نمايند ،اماما
شاھد اين بوديم که درسال ٩١حداقل دستمزد  ٣٨٩ھزارتومان تعيين شد.آنچه طی يکسال بر کليت
جامعه ما و بويژه بر طبقه کارگر و نيوی توده محرومان کشورمان رفت،تاحال ارزيابی ازخط فقر را
به رقم باالی بيش از يک و نيم ميليون تا دو ميليون تومان محاسبه می نمايند .برپايه خبرھای انعکاس
يافته درروزشمارکارگری آذرماه ،روز  ٢٨آذراولين جلسه شورای عالی کاربرای تعيين حداقل دستمزد
دراطاق ھای دربسته برگزارشد.روند بحث ھای اين جلسات که به صورت قطره چکانی دربيرون
انتشار می يابد نشان ميدھد کھاز دل مباحث چانه زنی ھای يک جانبه با ادعای سه جانبه گرايی بی
پايه ،بدليل اينکه نمايندگان واقعی کارگران درآن نشت ھاشرکت ندارند ،و دولت به مثابه بزرگترين
کارفرما دربراير نمايندگان کارفرمايان وکارچاق کن ھای نوکيسه شورای اسالمی کار  ،مزدوران
کارگر نما ،مبلغ اندکی به حداقل دستمزد افزوده خواھد شد که مشکلی از نابسامانيھای زندگی کارگران
و مزدبگيران را حل نخواھد کرد .
من آنگونه که تا حال نوشتم  :روشن است که حق برخورداری ازدستمزدی عادالنه مطابق با نرخ تورم
وگرانی ھزينه ھای واقعی زندگی کارگران ومزدوحقوق بگيران  ،نيازبه حرکتھای جمعی وقدرتمند

،سازمانيافته ،متشکل ومستقل ھمه اليه ھای نيروھای کارگری کشورمان اعم ازکارگران شاغل و
ارتش ميليونی بيکاران داشته ودارد.صد البته پايه اصلی اين قدرتمندی دراتحاد وانسجام طبقاتی و
سازمان يابی مستقل نيروی کارآنان نھفته است .رژيم سه جانبه گرايی کذايی اش که ھمانا بشکل
يک جانبه گی درمضمون وعمل اجتماعی ھر ساله در ماه ھای آخر سال در دل  :کميته تعيی نرخ
دستمزد" درنشستھای شوراھای اسالمی کار،به پيش می برد .ھمواره راه حضورمادی و پيشروی
طبقه کارگرراسدکرده است واين درحاليستکه مدام مسئوالن "وزارت کار" وسخنگويان آن ادعا می
کنند که درشورای عالی کار،کارگران ھم نمايندگی می شوند .درحالی که افرادی که به عنوان
نمايندگان کارگران پشت ميزمذاکرات شورای عالی کاردرپشت درھای بسته حضور می يابند،ھمانا
نيروی شبه کارگری ،امنيتی وخودفروختگان وايادی رژيم اند وھيچ ربطی به کارگران وبرگزيده
گان آنان ندارند وھرگزوھيچ کجا ازسوی کارگران انتخاب نشده اند .درواقع مھم ترين درسی که
روش حکومت درتعيين ساالنه حداقل دستمزد وپائين بودن ھميشگی ودائمی آن ازنرخ واقعی تورم
برای کارگران دارد ،اين است که آنھا تا زمانی که نتوانند خودشان را به صورت مستقل سازمان
دھند وبه قدرتی واقعی تبديل شوند که حکومت مجبورباشد تا قدرت وجودی آنانرادرمعادالت خود
درنظربگيرد ،ھمچنان زيرتازيانه دولت وکارفرمايان ازحداقل دستمزدی منطبق با نرخ تورم ھم
محروم خواھند ماند .مھم ترين درسی که بحث حداقل دستمزد برای فعاالن کارگری دارد ،اين
است که مساله کمک به تقويت صفوف خودوايجاد تشکل ھا وصف مستقل طبقاتی کارگران را به
اولويت اساسی کاروپيکارروزمره يکايک آنان چه درفصل تعيين دستمزد وچه پس ازآن تبديل
کنند .زيرا فقط ازدرون نتايج اين اولويت بخشی است که زمان تعيين حداقل دستمزد می تواند به
زمانی برای صف بندی واقعی طبقاتی نيروی کارعليه دولت وکارفرمايان ودربرابر نيروی شبه
کارگری واطالعاتی درون طبقه کارگرسمتگيری کند.

ديگررويکردھای کارگری قابل مکث سه ماھه مھر– آبان و آذر٩١
جداازموارد فوق رويداد ھای پرشمارسه ماھه مورد اشاره ازجمله ؛ حادثه دردناک وغم انگيز انفجار
درمعدن ذغال سنگ يال شمالی طبس اتفاق افتاد.انفجارمعدن طبس که به کشته شدن  ٨کارگر زحمتکش
منجرشد ،اين فاجعه نمادی ازابعاد استثمارکارگران ومزدبگيران وحوادث حين کاربويژه دربخش معادن
وکارھای سخت وصعب است که ھيچگونه تضمينی برای آن وجود نداشته وندارد .کارگران معادن
ذغال سنگ شھرستان طبس،درست  ٨ماه قبل ازانفجاريادشده ،طی نامه ای به نماينده مجلس اين منطقه
نسبت به "کمبود امکانات ايمنی" و "سوء مديريت" معدن اعتراض کرده بودند .بدين ترتيب مجلس
نشينان وديگر کارگزاران رژيم مسئول قتل  ٨کارگر معدن طبس ھستند که برای جلوگيری ازفاجعه
انفجارمعدن ذغال سنگ ھيچ اقدامی نکردند .درمقابل حوادث حين کارمی توان گفت :عدم رعايت
استانداردھای بين المللی کار ،فقدان بيمه وبھداشت وابزارکارمناسب ،عدم کنترل شرايط کار و ....ايمنی
الزم امری رايج وعادی است .درايران کارگران ساختمانی که با قراردادھای موقت وزيرپوشش
شرکتھای پيمانی به کارمشغولند وقانون کارنيز شامل آنھا نمی شود،آسيب پذيرترين نيروی انسانی حين
کارھستند .آنان بدليل فقدان مصونيت کاری درداربست ھای برج وباروسازی ساختمانی ونبود وسائل
ايمين الزم بيشترازھرزمان دچارسوانح حين کارمی شوند .اين بخش ازکارگران اگر بعد ازحادثه کار
زنده ھم بمانند مورد حمايت ورسيدگی ازطرف سازمان بيمه وتامين اجتماعی قرارنمی گيرند-.

روزشمارکارگری سال ھای اخيربه دفعات حوادث بغايت ضد انسانی پيش آمده را گزارش کرده است -
درميان گروه آسيب پذيرکارگران ،حوادث پيش آمده برای کارگران مھاجر و خاصه وضعيت کارگران
افغانی بسيارضد انسانی و فراموش نشدنی است.درروزشمارگزارش شده است .پنجشنبه  ١۶آذر  -در
يک باب مغازه  ۵٠متری درمحله خاک سفيد تھران،زمانی رخ داد که  ۵کارگرساختمانی تبعه
افغانستان مشغول انجام عمليات عمرانی بودند که رعايت نکردن اصول ايمنی سبب تخريب اين مغازه
ومحبوس شدن پنج کارگردرزيرآوارشدوکارگران جان شان راازدست دادند).روزشمارکارگری،
خبرگزاری دولتی کارايران  -ايلنا،درتاريخ پنجشنبه ١۶آذر( ٩١اين فقط يک نمونه از بيشمار خبرھای
حوادث کاری است که درطی سه ماه اتفاق افتاده است .اين نکته حائزاھيمت است .درقسمتی ازگزارش
سازمان پزشکی قانونی درمورد حوادث حين کارآمده است":مرگ وميرناشی از حوادث کاردر  ٧ماھه
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل  ٢۴درصد افزايش يافت و از  ٨٨٨نفر درھفت ماھه سال گذشته
به  ١١٠١نفر درسال  ٩١رسيده است".سازمان ياد شده ،افزايش  ٩٫١٦درصدی حوادث مرگ ومير
ناشی ازکاردرسال  ٩٠را اعالم کرده است .با توجه به افزايش درآمد نفت وحجم پولی که دردولت
احمدی نژاد فروش فرآورده ھای نفتی وگازی به جيب دولت وارد شده وھمچنين رشد ابزارو تکنولوژی
درقرن بيست و يکم ،اين ميزان افزايش حوادث کار ،غيرطبيعی و غيرانسانی است .گزارش سالنامه
آماری سازمان تامين اجتماعی درخصوص علل وقوع حوادث حين کار در سال  ١٣٩٠میافزايد:
وسايل بیحفاظ ) ١٠٧٢مورد( ،وسايل معيوب ) ٨١۵مورد( ،بیاحتياطی ) ١٢٠۴٠مورد( ،نور ناقص
) ١٩مورد( ،لباس خطرناک ) ١۵مورد( ،فقدان اطالعات ) ٣٣مورد( و ساير علل ) ٧٢٣۶مورد( از
جمله علل بروز حوادث حين کار در سال گذشته بودهاند .
ھمچنين گزارشھای سازمان پزشکی قانونی نشان میدھد که ازابتدای سال  ٩١تا پيش ازانفجارمعدن
يال شمالی ،اصابت اجسام سخت  ٢٣۶نفر ،برقگرفتگی  ١٧٣نفر،سوختگی  ۶۴نفر و کمبود اکسيژن
 ٣۴نفررا درحين انجام کار کشته است .رشد مرگ و ميربراثر حوادث ناشی ازکار در حالی است که به
گفته مسوالن وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی کارفرمايان در بروزحوادث ناشی ازکارسھم به سزايی
دارند.به عنوان مثال رئيس اداره بازرسی کاراداره کل تعاون ،کارورفاه اجتماعی استان اصفھان چندی
پيش از وقوع ھزار و  ١١٧حادثه برای کارگران اين استان در سال جاری رخ داده بود كه كارفرمايان
بين  ٧٠تا  ٧۵مقصر بودهاند.
می توان ياد کرد؛متاسفانه ھمه حوادث حين کاربدليل عدم استخدام کارگران وشرايط نافرجام قراردادی
بودن کارگران وبه ثبت نرسيدن موقعيت کاری آنان آنچنان با بلبشويی فزونترھر روزبيش از روز پيش
با دشواری روبرو است که بخش وسيع اين حوادث دراساس به ثبت نمی رسد وگزارش نمی گردد .
سردخانه ھای پزشک قانونی تھران پُرازانسان ھای تلف شده وشمارش نشده که دراساس کس و
کارشان شناسايی نشده اند .ميشود گفت؛درايران مرگ وميرناشی ازحوادث کاربا توجه به منافع رژيم
درعدم رسيدگی به رويدادھای تا کنون پيش آمده ،به طورمرتب افزايش پيدا می کندويکی ازمشکالت و
معضالت بی پاسخ مانده زندگی کارگران در کل سال ھای سياه حاکميت اسالمی درايران بوده است.

فشار بر فعاالن کارگری در زندان و افزايش دستگيريھا
مسئله دشواری ھای زندگی کارگران وحدت مبارزه آنان برای دست يابی به مطالبات بی پاسخ مانده
آنان ھمواره،اخراج ھا ،بيکارشدن ھا،احضارھا،بازداشت ھا،به زندان کشاندن فعاالن کارگری ھمه
وھمه سطحی ازاخبارروز شمارکارگری اين ماھھا بوده است.

می توان نوشت؛فشاربر فعاالن کارگری طی ماھھای فوق،در زندان افزايش پيدا کرده است .عدم درمان
زندانيان بيمار و کمک به وخيم شدن بيماری ازشيوه ھای غير انسانی ماموران رژيم در زندان است.
رضا شھابی دراعتراض به "توھين و تھديدھای زندانبانان وعدم پيگيری آنھا نسبت به وخامت وضعيت
جسمی خود ازروز دوشنبه  ٢٧آذردست به اعتصاب غذا زد ".رضا شھابی کارگر زندانی وخزانه دار
وعضوھيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد تھران وحومه،طی يک نامه خود را نمونه ای از
اجحاف عليه سالمت زندانيان اعالم کرده است .متن کامل نامه اش درروزشمارکارگری و تمامی
اطالعيه ھای حماتی ازاوبه امضاء " کميته دفاع ازرضا شھابی" وسلسله گفتگوھای من باسخنگوی اين
کميته آقای محمود صالحی برای بازتاب وضعيت اش تا به امروزدرمرکزتوجه فعاالن کارگری وسايت
ووبالگ ھای کارگری و شبکه فيس بوک جھانی قرار گرفته است.
ھمچنين جدااز مشالتی که طی اين دوره برای دستگير شده گان تجمع خبداد ماه در کرج صورت گرفت
خانم عادله چراغی ھمسرعليرضا عسکری که خود به تازگی از زندان آزاد شد،درروز حمله به محل
مجمع عمومی کميته ھماھنگی درآنجا دستگيرشده بود که با مشخص شدن اين قضيه که وی به دليل
استفاده ازمحل به عنوان کارگاه خياطی درآن محل حضورداشته وارتباطی با کميته ھماھنگی ندارد،
آزاد گرديده بود.
محمد جراحی فعال کارگری درمھرماه از زندان برای سی تی اسکن ناحيه گردن و گلو به بيمارستان
بيرون اززندان اعزام کردند  ،پس از انجام سی تی اسکن مجددا" به زندان مرکزی تبريزبرگرداندند.
بيش از سه ماه است بيماری او شدت يافته و در ناحيه گردن  ،گلو و تارھای صوتی دچار تورم بسيار
شديدی شده است .ھمچنين اعضاء خانواده او در بيرون زندان با عقيب و گريز نيروھيا امنييت روبرو
اند.
علي نجاتي سال گذشته توسط شعبه دادگاه تجديد نظر اھواز عليرغم اتھاماتي كه قبال در دادگاه بدوي
رژيم اسالمي در شوش تبرئه شده بود ،به يك سال زندان محكوم گرديد و عليرغم بيماري شديد قلبي و
تاكيد پزشكان مبني برخطرنگاھداري وي دربازداشت،اين مدت رادرزندان بسربرد .طبق اطالع فعاالن
" کمپين برای آزادی کارگران زندانی " در مھرماه ،اكنون رضا شھابي از اعضاي ھيات مديره
سنديكاي شرکت واحدتھران و حومه ،بھنام ابراھيم زاده از اعضاء کميته پيگيری و از فعاال مدافع
حقوق کودکان کارو خيابانی  ،شاھرخ زماني و محمد جراحي از اعضاي كميته پيگيري براي ايجاد
تشكلھاي كارگري ،رسول بداغي عضو كانون صنفي معلمان و عبدالرضا قنبري معلمي معترضي كه
خطر اجراي حكم اعدام بر روي سرش قرار دارند در زندانند .ھمه كارگران زنداني و زندانيان سياسي
بايد فورا از زندان آزاد شوند .
درمھرماه با توجه به نا ارامی ھای بازارتھران ،دستگيری بيش از ١۵٠نفردررابطه با اين اعتراضات
گزارش شده است  .در گزارشات روزشمارکارگری آمده است  :تعدادی از اخالل گران بازار و دو
تبعه يکی از کشورھای اروپايی که با ظاھر توريست در ناارامی ھای تھران مشغول جمع آوری اخبار
بودند توسط نيروھای امنيتی بازداشت شدند .
براساس گزارشھای رسيده به خبرنگار آژانس خبری موکريان ،درمھر ماه ،دو شھروند اھل سنندج به
نام ھای غالب حسينی ويدا ...صمدی به صورت جداگانه به ستاد خبری اداره اطالعات اين شھر
احضار شدند  ...يادآور می گردد غالب حسيني ،خردادماه سالجاری پس ازمراجعه نيروھای امنيتی به
مجمع عمومی ساالنه کميته ھماھنگی در کرج ،به ھمراه تعداد ديگری از فعاالن کارگري،دستگيروپس
ازبازجويی اززندان آزادشد .اسماعيل فتاحی کارگر جوشکار ساختمانی در  ٢٠آذرماه درزندان مرکزی

تبريز در اعتراض به شرايط غير بھداشتی و ضد بشری زندان دست به اعتصاب غذای نامحدود زده
است .کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکلھای کارگری از دستگيری  ۴نفر از اعضا اين کميته
در شھر بوکان در روز چھارشنبه  ٢٩آذر خبر داد .
از ديگر رويدادھای قابل توجه در سرنوشت طبقات محروم جامعه ما در مھرماه رو شدن پرده اختالس
اختالس  ۴۴٠ميليارد تومانی در پتروشيمی ايالم دراين باره درروزشمارکارگری آمده است  " :نماينده
ايالم ،ايوان ،شيروان چرداول ،مھران و ملکشاھی درمجلس شورای اسالمی به گشايش اعتبار ٢٢٠
ميليون يورويی برای اين مجتمع اشاره و تصريح کرد :در حالی که  ۴۴٠ميليارد تومان پول بيت المال
در اين پروژه حيف و ميل شده و ھيچ کار مثبتی صورت نگرفته است ،اين ميزان اعتبار ارزی چگونه
مدنظر دولتمردان قرار گرفته که به پتروشمی ايالم تزريق شود؟
دکتر احمد شوھانی با بيان اينکه  ۴۴٠ميليارتومان اختالس شده بايستی به اين مجتمع بازگردانده شود،
خاطر نشان ساخت :اين حق طبيعی مردم استان ايالم است که دولتمردان در راه اندازی اين مجتمع که
می توانست گره گشای معضل بيکاری در استان باشد ،اھتمام ويژه داشته باشند و الزم است که ھر چه
سريعتر به وضعيت آن رسيدگی کنند" )روزشمارکارگری  ،به نقل از آژانس خبری موکريان /مھرماه(
وازديگرروخدادھای مھم مھرماه ،مخالفت مجلس با اجرای مرحله دوم ھدفمندی يارانهھا .در اين رابطه
درروزشمارکارگری آمده است " :عزت ﷲ يوسفيان مال عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در
گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس »توانا« ،با اشاره به مخالفت مجلس با اجرای
مرحله دوم قانون ھدفمندی يارانهھا ،اظھار داشت :علت اين است که مردم ديگر تحمل گرانيھا را
ندارند و فقط ھمين مسأله موجب شد تا نمايندگان مجلس با اجرای مرحله دوم ھدفمندی يارانهھا مخالفت
کنند )"...روزشمارکارگری،خبرگزاری دولتی فارس در تاريخ ١۶مھر(
ھمچون دفعات پيشين آنچه دراين مجموعه به نظرتان می رسد،گردآمده ازمنابع گوناگون ازجمله  :خبرگزاری
ھای دولتی ايران )ايلنا – ايسنا – مھر– سايت آفتاب،وسايت فرارو،سالمت نيوز…( وسايت ھا ی اصالح
طلب ) کلمه – جرس – اعتماد وسحام نيوز (....وتشکل ھا،نھادھا وسايت ھای مستقل مانند ) :کميته ھماھنگی
برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری،سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران وحومه،جمعی
ازفعاالن کارگری ايران خودرو،کانون مدافعان حقوق کارگر،کميته پيگيری ايجاد تشکل ھای آزاد کارگری،
خبرنامه اميرکبير،خبرنامه مازندران،سايت ميدان زنان ،کميته حمايت ازشاھرخ زمانی ،کميته دفاع ازرضا
شھابی  -کانون صنفی معلمان تھران،کردستان ميديا ،ساواالن سسی ،آسمان ديلی نيوز وغيره( درداخل
وخارج وھمينطورامکانات خبررسانی ھای خارج ازکشور) تارنمای چشم انداز کارگری -سايت روشنگری–
پيام،افق روشن،وبالگ کارگری راه کارگر،سايت خبری راه کارگروغيره …( وخبرھای دريافتی به ايميل
آدرس روزشمارکارگری فراھم آمده وبه نظرتان می رسد.
اضافه نمايم؛عالقمندان به روزشمارکارگری ،برای دست يابی به آرشيوروزشمارکارگری سال ھای پيشين و
جداول استخراج وجمعبندی آن ھا،می توانند با آدرس ايميل روزشمارکارگری ايجاد ارتباط نمايند تا لينک
ھای آنان خالصانه دراختيارشان قراردھم  .بايد ازبابت تاخيراين دوره روزشمارکارگری درانتشاربه موقع آن
ازھمه شما عمدتا به دليل دشواری ھای جسمی ھمراه بوده عذرخواھی نمايم.
خوشحال می گردم که فعاالن کارگری،مدافعان حقوق کارگران وھرآنکس که روزشماربه دستش می رسد،
بتواند نکته نظرھا وانتقادات سازنده وموثرخود رابرسراين مجموعه کاربا من درميان نھد .

برای دست يابی به اخبارروزشمارکارگری سه ماھه اول سال يعنی ماھھای) فروردين -
ارديبھشت – خرداد( سال  ٢٠١٢– ١٣٩١می توان به لينک زيرمراجعه نمود.
http://www.rahekargar.net/labor_iran/2012-10-07_332_roozshomar.pdf

روزشمارکارگری سه ماھه دوم ) تير -مرداد – شھريور( سال ٢٠١٢ - ١٣٩١
http://www.rahekargar.net/labor_iran/2012-12-27_356_rs3mahedowom1391.pdf

بيش ازھرچيزازدريافت ايميل ھای شما خرسند گشته وخواھم آموخت .
با دوستی و رفاقت
اميرجواھری لنگرودی
Roozshomar_k@yahoo.com

روزشمار خبرھای کارگری ماه مھر سال ٢٠١٢– ١٣٩١
تعطيلی پروژه متروی اھواز و مرخصی اجباری کارگران
به گزارش بھار نيوز و به نقل از ساﯾت اصالح طلب کلمه در تارﯾخ  ١مھر آمده است  :از روز
گذشته به علت کمبود اعتبارات الزم جھت ادامه روند احداث مترو اھواز با تصميم مديران پروژه
قطار شھری اھواز ،کارگران اين پروژه به مرخصی اجباری فرستاده شدند و عمال کار ساخت و
ساز در بيشتر ايستگاهھا به تعطيلی کشيده شد .
به گزارش بھارنيوز ،پروژه مترو شھر نفتخيز اھواز مدتھاست با کمبود اعتبار مواجھه است و
تالش و تکاپو چندساله مديران سازمان قطار شھری نيز تا کنون موثر نبوده است و اين مشکل
کماکان الينحل باقی مانده است .
آخرين روزنه اميد برای حل اين معضل ،کسب اعتبار از صندق توسعه ملی و قرار گرفتن در
رديف پروژهھای مھر ماندگار بود که اين امر ھم کامال محقق نشد و با عدم قبول ضمانتھای
شھرداری اھواز از سوی بانک عامل ،عمال پروژه ملی احداث متروی اين شھر صنعتی که قطب
صنعت نفت و گاز کشور بشمار می رود به بن بست رسيد .
اکنون مديران پروژه قطار شھری با توجه به کمبود اعتبار تخصيص يافته و ناتوانی در پرداخت
ھزينهھای ساخت و ساز و تعھدات مالي ،ناگزير به فرستادن پرسنل پروژه به مرخصی اجباری
شدهاند .
مصائب ھزينهھای سنگين درمان /فروش وسايل خانه تا ترک تحصيل فرزندان
به نوشته خبرگزاری دولتی مھر در تارﯾخ اول مھر آمده است  :مھر:ھزينهھای درمان بيماريھای
سخت و تامين داروھای گران قيمت از جمله مصائب اقشار مختلف جامعه به ويژه قشر آسيب
پذير است که آنھا را دچار مشکالت عديده ای ميکند .آمارھا حاکی از آن است که  ٣تا
٤٫٥درصد جمعيت کشور دچار ھزينهھای تحملناپذير ھستند .
يکی از مشکالت و دغدغه ھای خانواده ھايی که يکی از اعضای آنھا دچار بيماری سخت و
صعب العالجی می شود ،تامين ھزينه ھای درمانی است .تھيه پول دارو ،بستری و عمل
جراحی و ...تنھا گوشه ای از مشکالت فراوان بيماران خاص و صعب العالج است .اين در حالی
است که اغلب اين بيماران از قشر محروم و کم درآمد جامعه ھستند .افرادی که برای گذران

امور روزانه زندگی نيز با مشکل مواجه اند و چنانچه دچار بيماری سخت و خاصی شوند ،برای
تامين ھزينه ھای درمان مجبورند پول بھره ای نيز بگيرند .
بررسيھا و گزارشھای رسمی و غير رسمی حاکی از اين است که در حدود  ٣ميليون نفر از
جمعيت کشورمان با يک بار بيماری سخت و صعب العالج به زير خط فقر می روند .اين در
حالی است که در ھمين حدود نيز به سختی و مشقت می توانند ھزينه ھای درمان بيماری
را تامين کنند که باعث می شود در طول زندگی برای ھزينه ھای از دست رفته ،دچار
مشکالت مالی شوند .از سوی ديگر ،قشر حقوق بگير و کم درآمد جامعه نيز به رغم داشتن
پوشش بيمه اي ،با دشواريھايی در تامين ھزينه ھای درمانی مواجه است و تنھا درصد
معدودی از جمعيت کشور ھستند که می توانند از پس ھزينه ھای سنگين درمان بيماريھای
سخت و صعب العالج بر آيند .
بيماريھای مثل سرطان ،ام اس ،بيماريھای نادر ،پيوند عضو ،مغز و اعصاب و ...از جمله
بيماريھای پر ھزينه ای ھستند که اگر عضوی از يک خانواده گرفتار آن شود ،عالوه بر اينکه
مشکالت روحی و روانی عديده ای به ھمراه دارد ،ھزينه ھای فاجعه بار اقتصادی را نيز متوجه
آنھا می کند .
مشکالت بيماران
زينب  ٤٢ساله ساکن شھرھای اقماری پايتخت است .او برای تامين ھزينه داروھای ضد
سرطان به شدت در تنگنا و معذوريت قرار گرفته است .او مادر  ٣فرزند است و ھمسرش نيز
شغل آزاد دارد که درآمدش جوابگوی ھزينه ھای زندگی و درمان بيماری زينب نيست .ھزينه
داروی زينب ھر ماه  ٢تا  ٣ميليون تومان است و ھمسرش ھر قدر تالش می کند ،باز ھم کم
می آورد اما نمی تواند اجازه بدھد که مادر فرزندانش جلوی چشمانش آب شود .
ابراھيم دانش آموز کالس پنجم است .پدرش کارگر ساده يک کارخانه دولتی است که حقوق
ماھيانه اش بيشتر از  ٥٠٠ھزار تومان نيست .او به ھمراه پدر و مادرش در خانه ای اجاره ای
در حومه تھران سکونت دارد .ابراھيم دچار معلوليت جسمی است و برای اينکه بيماری او را از
پا نيندازد ،می بايست در ھفته  ٣بار به مرکز کاردرمانی و آب درمانی برود .اما پدرش پولی
برای تامين ھزينه ھای او ندارد .جايی ھم آنھا را حمايت نمی کند .
پدر ابراھيم می گويد ٢٠٠ :ھزار تومان کرايه خانه می دھم و می بايست با  ٣٠٠ھزار تومان
يک ماه شکم زن و بچه ام را سير کنم .کدام آدم عاقلی قبول می کند که اگر نان خالی ھم
بخوري ،بتوان با  ٣٠٠ھزار تومان ،يک ماه زندگی کرد .حاال چه جوری ھفته ای  ٣بار پسرم را
ببرم کار درماني؟
فروش وسايل زندگاني ،ترک تحصيل فرزندان ،طالق ،مشکالت روحی و رواني ،افسردگی و
منزوی شدن ،تنھا گوشه ای از آثار و تبعات ھزينه ھای فاجعه بار درمان بيماريھای سخت و
صعب العالج است .شايد در نزديکی ھر کدام از ما ،باشند افرادی مثل زينب و ابراھيم که برای
تامين ھزينه ھای درمان به شدت مشکل دارند و ھيچ حمايتی ھم نمی شوند .
دفترچه بيمه ای که کاغذ است
چندی قبل بود که يکی از اعضای کميسيون بھداشت و درمان مجلس ،دفترچه ھای بيمه را به
مثابه کاغذھای معمولی تشبيه کرده بود .چون معتقد است که اين دفترچه ھا در مقابل ھزينه
ھای سنگين درمان بيماريھا ،خيلی بی ارزش ھستند .
داروھايی که آزاد فروخته می شود و ھنوز تحت پوشش بيمه نيستند .تجھيزات پزشکی که
نياز برخی بيماران است ولی بيمه ھيچ تعھدی در قبال پرداخت ھزينه ھای آنھا ندارد و...
باعث شده تا دفترچه ھای بيمه فقط برای نوشتن قرص و شربت سرماخوردگی باشد .
سھم ناچيز مردم از درآمد ناخالص داخلی
دکتر شھاب الدين صدر رئيس کل سازمان نظام پزشکی ايران با اشاره به رشد جمعيت کشور
و به تناسب آن افزايش مطالبات مردم در حوزه سالمت ،معتقد است که سھم سالمت از
درآمد ناخالص داخلی که می بايست در پايان برنامه چھارم به  ٧درصد می رسيد ھنوز محقق
نشده و حدود  ٥٫٦درصد است .بر ھمين اساس در برنامه پنجم دوباره اين موضوع مورد توجه
قرار گرفت و بايد در پايان برنامه به حدود  ٧٫٥درصد برسد .

وی با تاکيد بر اينکه رشد اعتبارات بخش سالمت بايستی روند رو به افزايش داشته باشد،
گفت :در برخی از کشورھای منطقه سھم بخش سالمت از درآمدھای ناخالص داخلی بين ٨
تا  ٨٫٥درصد است و اين سھم در کشورھای اروپايی باالی  ١٦درصد است .
قانونی که اجرا نشد
بر اساس آنچه در قانون برنامه چھارم توسعه کشور آمده بود ،سھم مردم از پرداخت ھزينه
ھای سالمت می بايست به زير  ٣٠درصد می رسيد که متاسفانه اين امر در پايان برنامه نه
تنھا محقق نشد که بر عکس سير صعودی گرفته و به مرز  ٧٠درصد رسيده است .يعنی می
توان گفت که جای مردم و دولت در اين برنامه عوض شده است .زيرا ،سھم دولت از پرداخت
ھزينه ھای سالمت ٧٠ ،درصد تعيين شده بود که متاسفانه اين سھم ھم اکنون از جيب مردم
پرداخت می شود .
حاال در برنامه پنجم توسعه کشور نيز بار ديگر اين موضوع مورد توجه نمايندگان مردم در مجلس
شورای اسالمی قرار گرفته و می بايست سھم مردم در پايان اين برنامه به زير  ٣٠درصد
برسد .اما شواھد نشان می دھد که رخداد اين اتفاق تا حدودی غيرممکن است .زيرا با
اجرای قانون ھدفمندی يارانه ھا ،ھزينه ھای مردم به شدت افزايش يافته است .
شرايط اقتصادی خانمان سوز برخی بيماران
دکتر عليرضا زالی معاون نظارت و برنامه ريزی سازمان نظام پزشکی با عنوان اين مطلب که
درصدی از افراد جامعه به دليل ھزينهھای ناشی از تأمين سالمت و درمان بيماريھا دچار
ھزينهھای تحمل ناپذير ميشوند ،گفت :اين افراد اصطالحاً دچار شرايط اقتصادی خانمان سوز
ميشود که بعضی از پيشبينيھا بين  ٣تا  ٤/٥درصد جمعيت کشور را در اين گروه قرار
ميدھند بنابراين الزم است که بخشی از اعتبارات حوزه سالمت کشور به شناسايی و
حمايت از اقشاری که جزوه منطقه خطر در بحث تأمين ھزينهھای درمانی ھستند اختصاص
يابد .
وی معتقد است که در اعتبارات سال  ٩١نظام سالمت ،بودجهای برای ارتقای شاخصھای
محروميت زدايی در حوزه سالمت تعيين نشده و از سوی ديگر حدود  ٣٠درصد رشد در
درآمدھای اختصاصی واحد بھداشتی و درمانی دولتی پيشبينی شده که اين بر خالف جھت
گيری قانون توسعه پنجم است .برای توسعه عدالت در سالمت بايد پرداخت ھزينهھای درمان
از طرف مردم را به  ٣٠درصد تقليل دھيم در حالی که ميزان پرداخت از جيب مردم در حال
حاضر  ٥٩تا  ٦٢درصد از ھزينهھای درمان است .
اطالعيه کميته اجرايی اتحاد سوسياليستی کارگری
عليرضا عسگری آزاد شد
با يورش نيروھای سپاه و اطالعات در روز جمعه  ٢۶خرداد  ١٣٩١به جلسه مجمع عمومی
ساالنه کميته ھماھنگی که در شھر کرج جريان داشت حدود شصت تن با خشونت و بی
رحمی بی سابقه ای دستگير شدند .اکثريت دستگيرشدگان پس از ساعتھا بازجويی فشرده
و ھمراه با شکنجه و فحاشی و بعضا با قيد وثيقه آزاد شدند .عليرضا عسگری آخرين بازمانده
از دستگيری ھای خرداد ماه بود که پس از  ٣ماه اسارت از زندان آزاد شد .از ميان دستگير
شدگان عليرضا عسگري ،ريحانه انصاری و جليل محمدی در بيدادگاھھای رژيم اسالمی
محاکمه و محکوم شده اند که بدون وکيل ،غير علنی و در پشت دربھای بسته بوده است .ھر
سه عضو کميته ھماھنگی در بيدادگاه تجديد نظر در  ٢٨شھريور  ١٣٩١به يک سال حبس
تعليقی در سه سال که می بايست ھر ماھه خود را به مقامات امنيتی معرفی کنند ،محکوم
شدند .
ما ضمن محکوم کردن حکم حبس تعليقی ھر سه عضو کميته ھماھنگي ،آزادی عليرضا
عسگری را به خانواده وي ،اعضای کميته ھماھنگی و ديگر فعالين جنبش کارگری تبريک می
گوئيم و خود را در کنار نيروھايی می دانيم که برای لغو حکم حبس تعليقی اعضای کميته
ھماھنگی و آزادی کارگران زنداني ،علی نجاتي ،رضا شھابي ،محمد رضا اخوان ،محمد
جراحي ،بھنام ابراھيم زاده ،شاھرخ زماني ،مھدی فراحی شانديز ،محمد حسينی و رسول

بداغی مبارزه می کنند .
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با امضای نامه ٢٠ ،ھزار کارگر خواستار افزايش دستمزد در نيمه دوم سال شدند
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران – ايلنادر تارﯾخ  ١مھر آمده است  :ده ھزار امضای ديگر را
در اعتراض به سطح دستمزدھا و ديگر شرايط کار و زيست کارگران تحويل شما ميدھيم و بار
ديگر بر تامين خواستهھای ميليونھا کارگر پای ميفشاريم .
بيش از  ١٠ھزار کارگر ديگر از  ٨استان ،به جمع امضاکنندگان نامه اعتراضی خطاب به وزير کار
پيوستند .
به گزارش ايلنا ١٠ ،ھزار کارگران واحدھای صنعتی و خدماتی از استانھای اصفھان ،تھران،
کردستان ،يزد ،خوزستان ،آذربايجان شرقي ،مازندران و مرکزی با امضای نامهای خطاب به
عبدالرضا شيخاالسالمي ،وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ضمن اعتراض به عدم پرداخت
دستمزدھا ،بيکار سازيھا ،قراردادھای موقت ،ناامنی شغلي ،دستمزدھای »بشدت زير خط
فقر« و ...ھشدار دادهاند :بسياری از اقالم غذايی و رفاھی بصورت روزانه و با سرعتی غير
قابل تصور در حال برچيده شدن از سفره خالی ما کارگران است.
کارگران امضا کننده اين نامه با تاکيد بر آنچه »افزايش سرسامآور قيمتھا در طول يک سال
گذشته« عنوان کردهاند ،از افزايش  ١٣درصدی ميانگين دستمزدشان در سالھای  ٩٠و ٩١
انتقاد کرده و خواستار افزايش دستمزد در نيمه دوم سال شدهاند» :ما با تاکيد و اصرار بر
افزايش عاجل و فوری حداقل دستمزدھا در شش ماھه باقی مانده سال ،ده ھزار امضای ديگر
را در اعتراض به سطح دستمزدھا و ديگر شرايط کار و زيست کارگران تحويل شما ميدھيم و
بار ديگر بر تامين خواستهھای ميليونھا کارگر که در طومار اعتراضی بر آنھا صحه گذاشته
شده است پای ميفشاريم ».
 ١٠ھزار کارگر با امضای اين نامه خطاب به وزير کار نوشتهاند» :در اين شرايط شما به عنوان
وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و به عنوان ارگانی که حق تعيين قيمت فروش نيروی کارمان را
از ما کارگران سلب کردهايد و تعيين حداقل دستمزد را در اختيار وزارتخانه خود قرار دادهايد نه
تنھا صدايتان در نيامده است بلکه حتی زحمت پاسخگويی به خواست کتبی و امضا شده
ھزاران کارگر را نيز به خود ندادهايد .طوری که به نظر ميايد وزارتخانه شما ھيچ ربطی به
کارگران و زندگی و معيشت آنان ندارد ».
در تاريخ  ٢٧خرداد سال جاری نيز  ١٠ھزار کارگر با امضای نامهای خطالب به وزير کار ،از قانون
ھدفمندی يارانهھا با عنوان »قطع يارانهھا« نام برده و با توجه به وضعيت اقتصاديشان
خواستار افزايش حداقل دستمزدھا براساس تورم موجود شده بودند .
گفتنی است کارگرانی از واحدھای خدماتی و کارخانهھايی ھمچون آذر مرغ ،چينی ارس،
پروفيل ساوه ،رانندگان شرکت واحد تبريز ،بسته بندی ايران ،نساجی کردستان ،فوالد گزين،
معدن کوشک ،راه آھن يزد ،پرسو ،فوالد بھمن و ...از جمله امضا کنندگان اين نامه به شمار
ميروند .
متن کامل نامه کارگران خطاب به وزير کار که رونوشتی از آن به ھمراه اسامی امضا کنندگان و
واحدھای توليدی و خدماتی آنان به نھاد رسيدگی به شکايات مردمی رياست جمھوري،
نمايندگان مجلس شورای اسالمی و خبرگزاری کار ايران )ايلنا( ارسال شده است ،در ادامه
ميآيد:
وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعی جناب شيخ االسالمی
با سالم
اين دومين نامه ما به جنابعالی است .ما به عنوان ھماھنگ کنندگان طومار اعتراض به سطح
دستمزدھا و ديگر شرايط کار و زيست کارگران ،نامهای را در تاريخ  ٢٧خرداد  ٩١به ھمراه ١٠

ھزار امضا تحويل وزارتخانه شما داديم .از آن تاريخ بيش از سه ماه ميگذرد و شما ھيچ
پاسخی به طومار اعتراضی ھزاران کارگر ندادهايد .
عدم پرداخت دستمزدھا ،بيکار سازيھا ،قراردادھای موقت ،ناامنی شغلي ،دستمزدھای
بشدت زير خط فقر و تورم و گرانی بيداد ميکند .
بسياری از اقالم غذايی و رفاھی بصورت روزانه و با سرعتی غير قابل تصور در حال برچيده
شدن از سفره خالی ما کارگران است .
از اواخر سال  ٩٠و بويژه از چند ماه گذشته تاکنون ھزينهھای زندگی چندين برابر شده است.
ھيچ نوع کاال و يا خدماتی در اين مملکت پيدا نميشود که قيمت آنھا در طول اين مدت
افزايش دهھا درصدی پيدا نکرده باشد .
از عوارض بزرگراهھا و ھزينه حمل و نقل تا مصالح ساختمانی و اجاره بھای منازل مسکونی تا
ھزينهھای خدمات بانکی و دفاتر اسناد رسمی تا قيمت لبنيات و نان و مرغ و تخم مرغ و
گوشت و ميوه تا ھزينهھای آموزش و بھداشت و درمان و خالصه ھر آنچه که برای بقا و نفس
کشيدن يک انسان الزم و حياتی است گاھا تا چندين برابر افزايش قيمت داشتهاند .
اين افزايش سرسام آور قيمتھا بويژه در طول يکسال گذشته در حالی صورت گرفته است که
ميانگين دستمزد ما کارگران در اين مدت )سال  ٩٠و  (٩١فقط  ١٣درصد افزايش پيدا کرده
است و متوسط دريافتی ماھيانه ميليونھا کارگر )تازه اگر در اين مدت بدليل قطع سوبسيد
حاملھای انرژی و تعطيلی کارخانهھا به خيل بيکاران نپيوسته باشند و موفق به دريافت بموقع
دستمزدھای خود شوند( بين  ٣٠٠تا  ٧٠٠ھزارتومان در ماه است .
ما در نامه قبلی خود بر اين مسئله انگشت گذاشتيم و براين حقيقت غير قابل انکار تاکيد
کرديم که چنين دستمزدی بويژه در مراکز استانھا کفاف اجاره بھای حقيرترين منزل مسکونی
را نيز نميدھد .آنوقت و تحت چنين شرايطی شما به عنوان وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و
به عنوان ارگانی که حق تعيين قيمت فروش نيروی کارمان را از ما کارگران سلب کردهايد و
تعيين حداقل دستمزد را در اختيار وزارتخانه خود قرار دادهايد نه تنھا صدايتان در نيامده است
بلکه حتی زحمت پاسخگويی به خواست کتبی و امضا شده ھزاران کارگر را نيز به خود
ندادهايد .طوری که به نظر ميايد وزارتخانه شما ھيچ ربطی به کارگران و زندگی و معيشت
آنان ندارد .
جناب وزير! در طول سه ماھی که از اولين نامه ما و تحويل طومار اعتراضی کارگران به وزارت
کار و رفاه و تامين اجتماعی ميگذرد عالوه بر افزايش قيمتھا ،در دهھا کارخانه بزرگ و
متوسط ،کارفرمايان ناھار و بسياری از مزايای شغلی کارگران از قبيل پاداش و بھره وری کار
و ...را نيز قطع کردهاند و به آنان فقط مزد پايه را پرداخت نمودهاند و به اين ترتيب فاصله بين
درآمد و ھزينهھای جاری زندگی به مرز فاجعه باری رسيده و ھستی و حيات خانوادهھای
کارگری را در معرض نابودی قرار داده است .
لذا ما با تاکيد و اصرار بر افزايش عاجل و فوری حداقل دستمزدھا در شش ماھه باقی مانده
سال ،ده ھزار امضای ديگر را در اعتراض به سطح دستمزدھا و ديگر شرايط کار و زيست
کارگران تحويل شما ميدھيم و بار ديگر بر تامين خواستهھای ميليونھا کارگر که در طومار
اعتراضی بر آنھا صحه گذاشته شده است پای ميفشاريم .
متن نامه دوم ھماھنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران به وزﯾر کار
وزﯾر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی جناب شيخ االسالمی
با سالم
اﯾن دومين نامه ما به جنابعالی است .ما به عنوان ھماھنگ کنندگان طومار اعتراض به سطح
دستمزدھا و دﯾگر شراﯾط کار و زﯾست کارگران ،نامه ای را در تارﯾخ  ٢٧خرداد  ٩١به ھمراه ١٠
ھزار امضا تحوﯾل وزارتخانه شما دادﯾم .از آن تارﯾخ بيش از سه ماه ميگذرد و شما ھيچ
پاسخی به طومار اعتراضی ھزاران کارگر نداده اﯾد.
عدم پرداخت دستمزدھا ،بيکار سازﯾھا ،قراردادھای موقت ،نا امنی شغلی ،دستمزدھای
بشدت زﯾر خط فقر و تورم و گرانی بيداد ميکند بسياری از اقالم غذاﯾی و رفاھی بصورت روزانه
و با سرعتی غير قابل تصور در حال برچيده شدن از سفره خالی ما کارگران است .از اواخر
سال  ٩٠و بوﯾژه از چند ماه گذشته تاکنون ھزﯾنه ھای زندگی چندﯾن برابر شده است .ھيچ

نوع کاال و ﯾا خدماتی در اﯾن مملکت پيدا نميشود که قيمت آنھا در طول اﯾن مدت افزاﯾش دھھا
درصدی پيدا نکرده باشد .از عوارض بزرگراھھا و ھزﯾنه حمل و نقل تا مصالح ساختمانی و اجاره
بھای منازل مسکونی تا ھزﯾنه ھای خدمات بانکی و دفاتر اسناد رسمی تا قيمت لبنيات و نان
و مرغ و تخم مرغ و گوشت و ميوه تا ھزﯾنه ھای آموزش و بھداشت و درمان و خالصه ھر آنچه
که برای بقا و نفس کشيدن ﯾک انسان الزم و حياتی است گاھا تا چندﯾن برابر افزاﯾش قيمت
داشته اند .اﯾن افزاﯾش سرسام آور قيمتھا بوﯾژه در طول ﯾکسال گذشته در حالی صورت گرفته
است که ميانگين دستمزد ما کارگران در اﯾن مدت )سال  ٩٠و  ( ٩١فقط  ١٣درصد افزاﯾش پيدا
کرده است و متوسط درﯾافتی ماھيانه ميليونھا کارگر تازه اگر در اﯾن مدت بدليل قطع سوبسيد
حاملھای انرژی و تعطيلی کارخانه ھا به خيل بيکاران نپيوسته باشند و موفق به درﯾافت بموقع
دستمزدھای خود شوند بين  ٣٠٠تا  ٧٠٠ھزارتومان در ماه است .ما در نامه قبلی خود بر اﯾن
مسئله انگشت گذاشتيم و براﯾن حقيقت غير قابل انکار تاکيد کردﯾم که چنين دستمزدی بوﯾژه
در مراکز استانھا کفاف اجاره بھای حقيرترﯾن منزل مسکونی را نيز نميدھد آنوقت و تحت چنين
شراﯾطی شما به عنوان وزﯾر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و به عنوان ارگانی که حق تعيين
قيمت فروش نيروی کارمان را از ما کارگران سلب کرده اﯾد و تعيين حداقل دستمزد را در اختيار
وزارتخانه خود قرار داده اﯾد نه تنھا صداﯾتان در نيامده است بلکه حتی زحمت پاسخگوﯾی به
خواست کتبی و امضا شده ھزاران کارگر را نيز به خود نداده اﯾد .طوری که به نظر مياﯾد
وزارتخانه شما ھيچ ربطی به کارگران و زندگی و معيشت آنان ندارد.
جناب وزﯾر! در طول سه ماھی که از اولين نامه ما و تحوﯾل طومار اعتراضی کارگران به وزارت
کار و رفاه و تامين اجتماعی ميگذرد عالوه بر افزاﯾش سرسام آور قيمتھا ،در دھھا کارخانه
بزرگ و متوسط ،کارفرماﯾان ناھار و تمامی مزاﯾای شغلی کارگران از قبيل پاداش و بھره وری
کار و ...را نيز قطع کرده اند و به آنان فقط مزد پاﯾه را پرداخت نموده اند و به اﯾن ترتيب فاصله
بين درآمد و ھزﯾنه ھای جاری زندگی به مرز فاجعه باری رسيده و ھستی و حيات خانواده
ھای کارگری را در معرض نابودی قرار داده است .لذا ما با تاکيد و اصرار بر افزاﯾش عاجل و
فوری حداقل دستمزدھا در شش ماھه باقی مانده سال ،ده ھزار امضای دﯾگر را در اعتراض به
سطح دستمزدھا و دﯾگر شراﯾط کار و زﯾست کارگران تحوﯾل شما ميدھيم و بار دﯾگر بر تامين
خواستھای ميليونھا کارگر که در طومار اعتراضی بر آنھا صحه گذاشته شده است پای می
فشارﯾم.
بدﯾھی است در صورت عدم توجه وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی به خواستھا و به زندگی و
معيشت ميليونھا کارگر که در زﯾر چرخھای تورم و گرانی ھای سرسام آور موجود در حال
نابودی است کارگران نظاره گر به تباھی کشيده شدن ھستی و بقا خود نخواھند شد و
اعتراضات خود را نسبت به ادامه وضعيت حاضر تشدﯾد خواھند کرد.
از طرف ھماھنگ کنندگان اعتراض به حداقل دستمزدھا :شاپور احسانی راد ،شرﯾف ساعد
پناه ،جميل محمدی ،شيث امانی ،پروﯾن محمدی ،جعفر عظيم زاده – - ٠٩١٢٢٤٤٩٩٠١
٠٩١٢٣٣٦٨٧٧٢
اول مھر ١٣٩١
رونوشت :نھاد رسيدگی به شکاﯾات مردمی رﯾاست جمھوری – نماﯾندگان مجلس شورای
اسالمی
به طومار اعتراض به حداقل دستمزدھا بپيوندﯾم
با تحوﯾل ده ھزار امضای دﯾگر به وزارت کار ،بيست ھزار کارگر کارخانه ھای مختلف از سراسر
کشور در اعتراض به تورم و گرانی ،خواھان افزاﯾش دستمزدھا و بھبود شراﯾط کار خود شدند
اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران :امروز شنبه اول مھر ماه  ،١٣٩١ده ھزار امضای کارگری دﯾگر در
اعتراض به حداقل دستمزدھا و دﯾگر شراﯾط کار و زﯾست کارگران توسط ھماھنگ کنندگان اﯾن
طومار با ضميمه نامه ای به وزارت کار تحوﯾل شد .رونوشت اﯾن نامه و امضاھا به نھاد رﯾاست
جمھوری و نماﯾندگان مجلس شورای اسالمی نيز تحوﯾل شد.

امضای اﯾن طومار به مناسبت روز جھانی کارگر در اعتراض به قطع سوبسيدھا ،گرانی ھای
سرسام آور ،دستمزدھای زﯾر خط فقر و دﯾگر مصائبی که کارگران با آنھا روبرو ھستند آغاز شد
و مرحله اول آن به تعداد دھزار امضا در  ٢٧خرداد ماه سالجاری به وزارت کار ،نھاد رﯾاست
جمھوری و نماﯾندگان مجلس شورای اسالمی تحوﯾل شد.
بنا بر اظھار ھماھنگ کنندگان اﯾن طومار در طول سه ماھی که از تحوﯾل مرحله اول اﯾن
امضاھا به وزارت کار ميگذرد تاکنون اﯾن وزارتخانه و دﯾگر نھادھای مسئول ھيچ عکس العملی
به طومار اعتراضی کارگران نداده اند و به ھمين دليل ھماھنگ کنندگان طومار در نامه دوم خود
که ضميمه ده ھزار امضای دﯾگر کرده و امروز آنرا به وزارت کار تحوﯾل دادند نوشته اند :بدﯾھی
است در صورت عدم توجه وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی به خواستھا و به زندگی و
معيشت ميليونھا کارگر که در زﯾر چرخھای تورم و گرانی ھای سرسام آور موجود در حال
نابودی است کارگران نظاره گر به تباھی کشيده شدن ھستی و بقا خود نخواھند شد و
اعتراضات خود را نسبت به ادامه وضعيت حاضر تشدﯾد خواھند کرد.
بنا بر گزارشھای رسيده به اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران ده ھزار امضای دﯾگری که امروز تحوﯾل
وزارت کار شد توسط کارگران استانھای تھران ،کردستان ،مازندران ،آذرباﯾجانشرقی ،مرکزی،
ﯾزد ،خوزستان و از کارگران کارخانه ھاﯾی ھمچون شرکت بسته بندی اﯾران ،کيان تاﯾر ،چينی
ارس ،داروسازی دانا ،رانندگان شرکت واحد ،نورد پروفيل ساوه ،شرکت آونگان ،شرکت صناﯾع
اراک ،فوالد گزﯾن ،کارگران راه آھن ،کارگران ساختمانی ،موتور سازان ،کبرﯾت سازی تبرﯾز،
کارگران معدن کوشک و چندﯾن کارخانه دﯾگر جمع آوری شده بود.
اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران – اول مھر ماه ١٣٩١
سرمقاله :کميته ھماھنگی وايجاد تشکل ھای کارگری در ايران
) در رابطه با دستگيری اعضای کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای
کارگری در کرج(
مجمع عمومی ساليانه کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری ) از اين به
بعد کميته ھماھنگی برای کمک ( در کرج مورد يورش وحشيانه مزدوران رژيم اسالمی قرار
گرفت و تمامی فعالين کارگری شرکت کننده در آن به بازداشتگاه برده شدند .اکثريت
دستگيرشده گان آزاد شدند وازفعالينی که بيشتردر بازداشت نگھداشته شدند اکنون سه نفر
حکم گرفته اند .آنچه مزدوران رژيم از اعضاء کميته ھماھنگی تقاضا می کردند استعفاء از آن
بود .اين يورش رژيم ھمچون ساير حرکات ضد کارگری اش از سرکوب اعتراضات کارگري ،تشکل
ھای کارگری  ،تا ضرب وشتم  ،دستگيری و زندانی کردن فعالين آن ريشه در ترس و وحشت
رژيم از ھر گونه متشکل شدن کارگران و ايجاد تشکل ھای مستقل و طبقاتی آنان را دارد .و
بدرست می دانند که کارگران با ايجاد تشکل ھای توده ای خويش و ارتقای آن تا سطح مبارزه
سياسی ـ طبقاتی برعليه سرمايه داری می توانند بساط موجود را برچينند .
لذا برای کارگران سوسياليست مبارزه برای آزادی بی قيد و شرط فعالين کارگری به مبارزات و
اعتراضات و اعتصابات کارگری و ارتقای آن تا سطح ايجاد تشکل و سازماندھی درونی طبقه
کارگر گره خورده است و می بايستی به امری دائمی در مبارزه تلقی شود .واکنش عمومی
به دستگيری فعاالن کارگری و نيزحمله به مجمع ساالنه کميته ھماھنگی در کمک به ايجاد
تشکل ھای کارگری نشان داد که جنبش کارگری امروز به خواسته ھای خود حساس تر از آن
است که در برابر بگير و ببند رژيم از ميدان بدر رود ،جنبش کارگری امروز خواسته ھايش به
خواسته ھای عمومی جامعه گره خورده است و گويای يک ضرورت عينی است .حمله وزارت
اطالعات و انواع دستجات مزدور به نشست آنھا و تبليغات حول آن نه تنھا به ھدف ننشست،
حمايت ھای عمومی ازدستگير شده گان و رسوايی بيشتر رژيم را بدنبال داشت .اگر چه
کارگران از تشکل ھای سراسری خود برخوردار نيستند با اين حال تالش فعالين کارگری نشان
از مبارزه ای گريز ناپذير است که ريشه در جامعه دارد و با دستگيری و شکنجه و زندان و حذف
فيزيکی نمی توان آن را قلم گرفت  .کميته ھماھنگی برای کمک به مثابه تشکل فعالين

کارگری در اين رابطه شکل گرفت ومی بايست حساسيت الزم را به عملکرد آن نشان داد .
ازآغاز دھه ھشتاد زمينه تشکل ھای مستقل کارگری در ميان کارگران فراھم شد .تاريخن
اگرچه سابقه تشکل ھای کارگری در ميان کارگران نفت و برخی صنايع کم تا بيش وجود
داشت ولی عمدتن با فعاليت سازمان ھای سياسی و فعالين آن شکل می گرفت .آنچه در
دوران معاصر در مبارزه کارگری جديد بود ايجاد تشکل توسط خود کارگران و فعالينش در محيط
کار بود .مبارزات کارگری که با ايجاد شرايط انقالبی در پنجاه و ھفت بلوغ سياسی خود را
نشان داده بود بمحض فراھم شدن زمينه برای ايجاد نھادھای مدنی توسط سرمايه ،خود
ايجاد تشکل ھای کارگری را تحرک بخشيدند) .ادغام سرمايه ايرانی در بازار جھانی منوط به
ايجاد نھادھای مدنی از جمله در ميان کارگران بود ( .ايجاد کميته ھماھنگی برای کمک و ساير
نھادھا در ضرورت ياری رسانيدن به ايجاد تشکل ھای کارگری در ميان کارگران و درخدمت به
آن شکل گرفتند .کميته ھماھنگی برای کمک به عنوان تشکل علنی فعالين کارگری يکی از
آن تشکل ھا بود که ھدف خود را در راستای ايجاد تشکل ھای کارگری بدرست از پايين توسط
کارگران تعريف کرد .امروز با نيم نگاھی به گذشت چند سال از تالش کميته ھماھنگی برای
کمک می بايست فعاليت عملی اش را محک زد که البته قبل از ھمه اين اولويت به عھده
اعضای آن خواھد بود .ما نيز در اين رابطه و از زاويه منافع سوسياليستی کارگران به اين امر
عالقمند ھستيم و خود را در آن شريک می دانيم طبيعتن ارزيابی از کميته و عملکردش در
جنبش کارگری می بايست با اولويت از منافع طبقه کارگر و در نظر گرفتن فراز و نشيب مبارزه
اش صورت گيرد .شکی نيست که استبداد حاکم در ايران توسط رژيم اسالمی و ابزارھايش
دائمی و روزمره و با ھر جناح و دسته اش باالی سر کارگران و فعالين کارگری بوده است اما
اينجا اگر بخواھيم بلند فکر کنيم می توان قطعن گفت تمامی کم وکاستی ھای فعاليت کميته
ھماھنگی برای کمک را نمی توان با استبداد توضيح داد .سھل انگاری خواھد بود که آنچه را
که قادر نبوده ايم به حساب وجود غير قابل انکار استبداد ببنديم و خود را مبرا کنيم  .در ھمين
استبداد تشکل ھايی شکل گرفته اند ،با وجود تمام ھفت خوان رستمی که رژيم ھار
اسالمی سر راه آنھا ايجاد کرده است وغل و زنجيری که بر پای نماينده گان کارگران بسته
است .استبداد يک عامل مھم است ولی تنھا عامل نمی تواند باشد .سوال اين است که اگر
امروز کميته ھماھنگی و فعالين آن نسبتن از حمايت توده ای کارگری بر خوردار بودند رژيم
جرات ميکرد که با اينھمه بيشرمی و وقاحت فعالين کارگری را مورد ضرب وشتم و بی حرمتی
قرار داده  ،شکنجه و زندانی نمايد؟ ازاستبداد رژيم طی سی و سه سال کاسته نشده است
ولی ھم رژيم در موقعيتی ديگری نسبت به گذشته است و ھم موقعيت جنبش کارگری تغيير
کرده است .سوال ديگر اينکه کميته ھماھنگی برای کمک برخالف ھدفش در خود خالصه
نشده است؟ يعنی بجای بيرون رفتن از خود و گسترش تشکل ھای محيط کار در سطح
فعاليت ھای درونی اش باقی مانده باشد؟ آيا فعاليت با کارگران در محل کار و زندگی با
فعاليت برای کارگران در خارج از محيط کار نزد کميته جابجا نشده است ؟ .آيا ...نکات ديگری
سد گسترش تشکل ھای کارگری نيست ؟ به تصور ما با توجه به شرايط عينی جامعه،
شرايط فالکت بار اقتصادی برای کارگران از سويی و گسترش اعتراضات طبيعی کارگری
بررسی موانع سر راه کميته ھماھنگی برای کمک در متحقق کردن نسبی ھدف تعريف شده
اش ضروری خواھد بود .
کانون سوسياليست ھای کارگری
Email: Kargar.Socialist@gmail.com
www.socialist-workers.org
شروع مدرسه و کودکان
مھر فرا رسيد و ﯾک سال تحصيلی جدﯾد شروع شد .مھر نوﯾد بخش آغاز با ھم بودن بچه ھا
به مدت ﯾک دوره  ٩ماھه است ،مدت نسبتا طوالنی ای که ھم شاگردﯾھای کالسھای درس
در کنار ھم و روبروی تخته سياه ،گوش به حرفھای معلم می نشينند و از با ھم بودنشان لذت
می برند .اما آﯾا اﯾن شانس برای ھمه بچه ھا ميسر است!؟ آﯾا ھمه بچه ھائی که بخت

حضور در کالسھای درس را می ﯾابند با لباسھای تازه و کيف و کفشھای رنگين حضور می
ﯾابند!؟ و آﯾا کم ھستند تعداد بچه ھائی که اصال راه به مدرسه نمی برند و سر چھار راھھا و
محل گذرھا مشغول پاک کردن شيشه ماشين ،آدامس فروشی و کارھای دﯾگر دون شأن بچه
ھای انسانھا ھستند؟ ميليونھا دانش آموز با لباسھای کھنه و چروک سالھای گذشته در
کالس درس حاضر می شوند ،و آثار مخرب فقر و نداری خانواده ھاﯾشان بر رخسار نحيفشان
ساﯾه انداخته است .امسال خانواده ھای کارگران و کم درآمدھا نسبت به قيمت ارز و طال
حدودا  ٣برابر فقير تر از سال گذشته شده اند و اﯾن ﯾعنی محروم شدن سه برابر بيشتر از
سال گذشته بچه ھا و دانش آموزان از امکانات و نعمات جامعه ای که پدران و مادران آنان
بوجود آورندگانشان ھستند.
قيمت ھر دالر سال گذشته حدود  ٩٥٠تومان بود .اما اکنون بين  ٢٦٠٠تا  ٣٠٠٠تومان است.
افزاﯾش قيمت دالر به معنای دقيق ،کاھش توان خرﯾد خانواده ھای کارگری و کم درآمد است.
اﯾن واقعيت را به ھيچ عنوان نمی شود انکار کرد که قيمتھا چگونه ھر روزه و حتی ھر ساعته
باالتر می روند ،در حاليکه درآمدھا تغييری نمی کنند.ميليونھا دانش آموز ھستند که به جرم
نداری خانواده ھاﯾشان با رنگ پرﯾده و چھره غمناک و با صدھا حسرت به مدرسه می روند.
ميليونھا دانش آموز به خاطر نداشتن غذای مناسب سر کالسھا دچار ضعف و حواس پرتی
می شوند .ھزاران ھزار کودک کار و خيابان رنگ مدرسه را به چشم نمی بينند و به جای
شادی و بگو و بخند با ھم شاگردﯾھای خود باﯾد سنگينی کار و بی حرمتی را تحمل کنند.
برای اﯾن ھمه درد غير از سود پرستی ﯾک مشت سرماﯾه دار چه عامل دﯾگری می توان
ﯾافت!؟ چه عاملی بی رحم تر از اﯾن در حق کودکان در اﯾن دنيا وجود دارد که رونق و پيشرفت
خود را به قيمت گرسنگی و لختی و افسردگی آنان تحقق بخشد!؟ اﯾن چه دنيائی است که
کودکان ،اﯾن بی پناه ترﯾن انسانھا را اﯾن گونه به ورطه نابودی می کشاند!
بچه ھا باﯾد شاد و خوشحال باشند و از نعمات موجود بھره ببرند .اما ميليونھا کودک از اﯾن
نعمات محرومند و با شادی بيگانه .چون سرماﯾه داری به عنوان ﯾک نظام حاکم بر کل جوامع
بشری اﯾن را می خواھد .چون اﯾن نظام ھيچ چيز جز توليد سود و سرماﯾه جدﯾد را نمی
شناسد .بنابراﯾن باﯾد ھر مانعی را از سر راه بردارد ،حتی اگر ﯾکی از موانع ،خوشبختی
کودکان باشد! بحران خود را با قربانی کردن زندگی اکثرﯾت انسانھای جامعه که ھمانا کارگران
و کم درآمدھای ھستند ،جواب می دھد و اﯾن گونه با خلق گرانی موج ،موج انسانھا را و به
طبع آن کودکان را به فقر و گرسنگی می کشاند .اما با وجود ھمه اﯾن بی رحمی سرماﯾه
داری راه حل چيست؟ چطور می شود در ھر شراﯾطی کودکان را از تحصيل بھره مند ساخت؟
کودکان به مثابه انسان باﯾد حقوقشان به رسميت شناخته شود .باﯾد بدون در نظر گرفتن
وضعيت و توان مالی والدﯾنشان شراﯾط تحصيل در فضائی شاد براﯾشان مھيا شود .تحصيل و
شادی کودکان نباﯾد متکی به وضعيت مالی والدﯾن باشد و به نسبت خوب و بد بودن آن ،درجه
برخورداری از امکانات تحصيل کم و زﯾاد شود .کودکان متعلق به جامعه ھستند و جامعه نيز
متقابال باﯾد مسؤل تأمين رفاھيات آنان باشد.
جوانمير مرادی١٣٩١/٧/١-
برگرفته ازوبالگ انجمن صنفی کارگران برق وفلزکارکرمانشاه
بحران درکارخانه کارتن پارس قزوﯾن،اخراج٨٥کارگرواحتمال بيکارشدن١١٥کارگردﯾگر
به گزارش خبرگزاری دولتی مھر به تارﯾخ اول مھر آمده است  :کارخانه کارتن پارس واقع در
شھر صنعتی البرز از جمله واحدھاﯾی است که بيش از ٥٠سال سابقه فعاليت صنعتی دارد
اما در چند سال اخير با مشکالتی روبرو شده که آﯾنده اﯾن واحد را با نگرانی مواجه کرده
است.

اﯾن واحد که از جمله کارخانه ھای موفق شھر صنعتی البرز محسوب می شود با  ٢٠٠کارگر
ظرفيت توليد  ٣٦ھزار تن انواع کارتن ھای چند الﯾه را دارا بود اما در ﯾک سال گذشته با
مشکالت شدﯾد مالی مواجه شده به طوری که امروز برای تامين مواد اوليه و توليد محصول با
بحران مواجه شده است.
بنا بھمين گزارش ،پروﯾز عليپور قائم مقام کارتن پارس در نشست خبری که در محل کارخانه
نيمه تعطيل کارتن پارس برگزار شدگفت :در حال حاضر به دليل نداشتن نقدﯾنگی برای خرﯾد
مواد اوليه فعاليت شرکت از سه شيفت به ﯾک شيفت کاھش ﯾافته و کارخانه با  ٢٠درصد
ظرفيت توليد فعاليت میکند که اﯾن توليد اقتصادی نيست و زﯾان ده است که برای کاھش
ھزﯾنه ھا مجبور شدﯾم تعداد کارگران را از ٢٠٠نفر به  ١١٥نفر تعدﯾل کنيم که در صورت تداوم
مشکالت مجبور به تعطيلی واحد نيز ھستيم.
مرگ کارگرجوان در عمق  ١٥متری چاه
بر پاﯾه نامه درﯾافتی دراول مھر آمده است  :ظھر روز گذشته ،ﯾکی ازکارفرماﯾان ﯾک پروژه
ساختمان تجاری با سامانه  ١٢٥آتش نشانی تھران تماس گرفت و اعالم کرد که ﯾک
کارگرچاھکن به عمق چاه رفته ولی ساعت ھا از او خبری نيست.
علی امينی معاون عمليات منطقه سه آتش نشانی تھران گفت :بنا به اظھار كارفرما وكارگران
اﯾن پروژه تجاری واقع در ميدان تجرﯾش خيابان جعفری  ،ﯾک مقنی افغانی بنام سيف ﷲ -
الف ٢٥ساله از ساعت  ٥صبح ھمان روز وارد چاه شده وتااﯾن لحظه خبری از وی نيست.
امينی افزود :نجاتگران بيدرنگ با فرستادن دستگاه ھواساز به داخل چاه اقدامات اوليه را آغاز
کردندوسپس ﯾک نجاتگر با پوشيدن لباس مخصوص چاه به عمق  ١٥متری آن رفت.
وی در ادامه اظھار داشت :اﯾن كارگر جوان با کمک نجاتگران با استفاده از تجھيزات وﯾژه از
داخل چاه بيرون کشيده شد که پس از معاﯾنه عوامل اورژانس مرگ وی تائيد شد.
امينی علت مرگ اﯾن كارگر را منوط به نظرﯾه عوامل پزشكی قانونی اعالم كرد.
اول مھرماه١٣٩١
اعتراض کارگران ابر صنعتی ايران به  ١٩ماه بالتکليفی
بر پاﯾه خبر درﯾافتی در تارﯾخ اول مھر آمده است  :سوابق بيمهای کارگران از  ١٨سال تا ٢٨
سال است که به جھت عدم پرداخت حق بيمه از جانب کارفرما ،اغلب آنان برای بازنشسته
شدن دچار مشکل شدهاند .
جمعی از کارگران کارخانه ابر صنعتی ايران با امضای نامهای به عدم دريافت بيش از  ١٩ماه
حقوق معوق خود اعتراض کردند .
 ٢۶کارگر کارخانه ابر صنعتی ايران واقع در شھرک صنعتی قزوين در نامهای که خطاب به
خبرگرازی ايلنا امضاء کردهاند به شرح مشکالتی که باعث شده است با متوقف شدن توليد
کارخانه  ٢٧کارگر آن ماهھا در باالتکليفی به سر ببرند ،انتقاد کرده و آوردهاند :کارخانه ابر
صنعتی ايران با ادعای کمبود نقدينگی تا ھم اکنون از پرداخت بيش از  ١٩ماه حقوق و سنوات
 ٢٧کارگر خود امتناع کرده است .
به گفته کارگران ،کارفرمای خصوصی اين کارخانه از فروردين ماه سال گذشته حقوق کارگران
خود را پرداخت نکرده است .
در اين نامه کارگران تصريح کردهاند :وعده کارفرمای کارخانه برای پرداخت معوقات حقوقی
کارگران ھمچنان عملی نشده است و وی با حضور در دادگاه کيفری )شعبه  (١٠٢در پی
شکايت کارگران قول داده بود که بخشی از مطالبات کارگران را قبل از ماه مبارک رمضان
پرداخت کند که متاسفانه ھنوز انجام نشده است .
اين کارگران در ادامه اظھار داشتهاند :ھر ماه کارگران کارخانه ابر صنعتی برای اجرای رای اداره
کار به شعبه  ٢شھرستان مراجعه ميکنند که تا ھم اکنون اين مراجعات و پيگيريھا
بينتيجه بوده است .
بر اساس اطالعات اين نامه ،سوابق بيمهای کارگران از  ١٨سال تا  ٢٨سال است که به جھت
عدم پرداخت حق بيمه از جانب کارفرما ،اغلب آنان برای بازنشسته شدن دچار مشکل

شدهاند .
در پايان کارگران با ابراز تاسف از دو سال بيتوجھی مسئوالن نسبت به رفع مشکالت کارگران
ابر صنعتي ،افزودهاند :اين کارخانه در زمان فعاليت مشکلی در خصوص توليد نداشته و به
ھمين جھت توقف توليد و عدم پرداخت حقوق کارگران برای آنان نامعلوم است .
گفتنی است کارخانه ابر صنعتی ايران توليد کننده اسفنج و فوم سبز در طی چند سال اخير
به جھت کمبود نقدينگی تعطيل شده و از پرداخت حقوق و سنوات و ساير مزايای قانونی
کارگران خودداری کرده است
بزرگترين شھرک صنعتی قزوين با ٢٠تا  ٣٠درصد ظرفيت فعاليت ميکند
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران –ايلنادر تارﯾخ  ١مھر آمده است  :در کنار ضعف مديريتي،
مھمترين مشکل اين شھرک صنعتی تھيه مواد اوليه است و اين مشكل كه باعث نيمه تعطيل
شدن شھرك صنعتی البرز شده است به دليل محدوديتھايی است که از ساير کشورھا بر
ايران تحميل شده است .
رئيس کانون ھماھنگی شورای اسالمی کار استان قزوين از وضعيت نيمه تعطيل بزرگترين
شھرک صنعتی قزوين خبر داد .
محمد احمدی در اين باره به ايلنا گفت :شھرک صنعتی البرز که يكی از بزرگترين شھرکھای
صنعتی در خاورميانه است ،ھم اكنون تنھا با  ٢٠الی  ٣٠درصد ظرفيت در حال فعاليت است .
اين مقام كارگری اظھار كرد :در کنار ضعف مديريتي ،مھمترين مشکل اين شھرک صنعتی تھيه
مواد اوليه است و اين مشكل كه باعث نيمه تعطيل شدن شھرك صنعتی البرز شده است به
دليل محدوديتھايی است که از ساير کشورھا بر ايران تحميل شده است.
كارگر شھرداری  ١٢٣ميليون و  ۴٣٠ھزار ﷼ چک حامل را به صاحبش بازگرداند
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران –ايلنادر تارﯾخ  ١مھر آمده است  :احمد باقری کارگر
بازنشسته شھرداری رودبار شب گذشته  -جمعه  ٣١شھريور  -کيف پولی که در آن ١٢٣
ميليون و  ۴٣٠ھزار ﷼ چک حامل در نمازخانه بين راھی رودبار پيدا کرده بود را به حراست
شھرداری داد تا به صاحبش برگردانده شود .
کارگر با وجدان شھرداری رودبار پول پيدا شده را به صاحبش برگرداند .
به گزارش ايلنا ،احمد باقری کارگر بازنشسته شھرداری رودبار شب گذشته  -جمعه ٣١
شھريور  -کيف پولی که در آن  ١٢٣ميليون و  ۴٣٠ھزار ﷼ چک حامل در نمازخانه بين راھی
رودبار پيدا کرده بود را به حراست شھرداری داد تا به صاحبش برگردانده شود .
شھردار رودبار در اين باره گفت :اين کارگر  ۶٠ساله حدود يکسال پيش بازنشسته شده است
و اكنون در نمازخانه بين راھی اين شھر کار ميکند .
تعطيلی پروژه متروی اھواز و مرخصی اجباری کارگران
به نوشته ساﯾت اصالح طلب کلمه در تارﯾخ اول مھر آمده است  :از روز گذشته به علت کمبود
اعتبارات الزم جھت ادامه روند احداث مترو اھواز با تصميم مديران پروژه قطار شھری اھواز،
کارگران اين پروژه به مرخصی اجباری فرستاده شدند و عمال کار ساخت و ساز در بيشتر
ايستگاهھا به تعطيلی کشيده شد .
به گزارش بھارنيوز ،پروژه مترو شھر نفتخيز اھواز مدتھاست با کمبود اعتبار مواجھه است و
تالش و تکاپو چندساله مديران سازمان قطار شھری نيز تا کنون موثر نبوده است و اين مشکل
کماکان الينحل باقی مانده است .
آخرين روزنه اميد برای حل اين معضل ،کسب اعتبار از صندق توسعه ملی و قرار گرفتن در
رديف پروژهھای مھر ماندگار بود که اين امر ھم کامال محقق نشد و با عدم قبول ضمانتھای
شھرداری اھواز از سوی بانک عامل ،عمال پروژه ملی احداث متروی اين شھر صنعتی که قطب
صنعت نفت و گاز کشور بشمار می رود به بن بست رسيد .
اکنون مديران پروژه قطار شھری با توجه به کمبود اعتبار تخصيص يافته و ناتوانی در پرداخت

ھزينهھای ساخت و ساز و تعھدات مالي ،ناگزير به فرستادن پرسنل پروژه به مرخصی اجباری
شدهاند.
 ٧۵درصد از كارگران واحدھای قطعهسازی خراسان در معرض اخراج
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران –ايلنادر تارﯾخ  ١مھر آمده است  :علی اکبر دھقاننژاد
رئيس کانون ھماھنگی شورای اسالمی کار استان خراسان رضوی :با باال رفتن مستمر ارزش
دالر و نزول ارزش پول ملي ،توليديھا داخل کشور با مشکل تھيه مواد اوليه رو به رو شدهاند و
در اين بين بيشترين فشار بر روی واحدھای توليدی قطعه سازی است .
وی تصريح کرد :در حال حاضر کارخانجات قطعه سازی چه در سطح استان و چه در سطح
کشور ،با کمترين ظرفيت ممکن خود فعاليت ميکنند .
رئيس کانون ھماھنگی شورای اسالمی کار استان خراسان رضوی با اشاره به موقت بودن
قرار داد  ٧۵درصد از کارگران واحدھای قطعه سازی اين استان ،بيشترين مشکالت ايجاد شده
را برای اين كارگران دانست و گفت :مشکالت واحدھای قطعه سازی باعث شده است
بسياری از کارگران قرارداد موقت اين واحدھا کار خود را از دست بدھند.
بازگشاﯾی مدارس و مشکالت فرزندان کارگران
تابستان ھنگام تعطيلی مدارس و فصل استراحت کودکان است تاخستگی نه ماه درس
خواندن را با تفرﯾحات و پرداختن به سرگرمی و بازی ھای کودکانه ﯾا رفتن به کالسھای تقوﯾتی
جبران کنند .نه اﯾن که در خيابانھا دنبال کار بگردند تا بلکه درآمد ناچيزشان كمكي به درآمد
خانواده شان باشد .فرزندان کارگران و زحمتکشان در فصل تعطيالت تابستانی ،علی رغم ميل
خود ناچارند برای کمک به درآمد خانواده تمام وقت از صبح تا غروب به دنبال کار بگردند و انرژی
خود را صرف کار در کوچه ھا و خيابانھا و كارھايي از قبيل واکس زدن ،آدامس فروشی ،ناﯾلون
فروشی ﯾا شاگردی در کارگاه ھای کوچک و بزرگ مانند صاف کاری و مکانيکی كنند.
در پايان تابستان اين کودکان باﯾد پولی را که با ھزار درد ورنج پيدا کرده اند صرف کمک به خرج
خانواده کنند و اکنون مھر است و فصل رفتن به بازار جھت خرﯾدن وسايل مورد نياز ﯾک سال
تحصيل .در اين شرايط اﯾن کودکان با چند برابرشدن قيمت ھا از خرﯾدن وساﯾلي از قبيل کيف و
کفش و قلم و . . .عاجزند و توان خرﯾد وسايل تحصيلي مورد نيازشان را ندارند .اﯾنجاست که
پای والدﯾن به ميان کشيده می شود و آنھا ھم با آن حقوق ناچيز نمی دانند چه جوابی به
فرزندان خود بدھند و چگونه اﯾن وساﯾل ضروری را تھيه نماﯾند .پدران ومادران کارگر اﯾن
کودکان ،با دلی پراز کينه از وضع موجود و اﯾن شراﯾط فالکت بار مجبورند خودرا به آب وآتش
بزنند تا برای بچه ھاﯾشان ،بچه ھاﯾی که به ميل خود پا به اﯾن جامعه نابرابر نگذاشته اند تا به
اﯾن شيوه در آن زندگی کنند ،فکری کنند .آنھا سعي مي كنند از مخارج ناچيز زندگی بزنند ،به
اضافه کاری روی بياورند ،از کارفرما درخواست مساعده کنند و از مغازه دار قرض بگيرند تا شايد
بتوانند بخشی از اﯾن لوازم اساسی مانند کتاب ،دفتر و قلم را برای بچه ھاﯾشان تھيه کنند و
از طرفی ھم بچه ھا با دﯾدن اﯾن اوضاع واحوال ناچارند باقی مانده ی وساﯾل ھمچون کيف و
کفش و لباس را با لباسھای کھنه و دست دوم جايگزين و سال جدﯾد تحصيلی را شروع کنند.
راستی چرا کارگران و زحمتکشان و فرزندانشان باﯾد اﯾنگونه زندگی کنند؟ مگر اﯾن کارگران
نيستند که تمام اﯾن نيازمندی ھا را توليد می کنند؟ مگر اﯾن کارگران نيستند که در کارخانه
ھای کيف ،کفش ،پوشاک ،نوشت افزار و  . . .کار می کنند و قشنگ ترﯾن پارچه ھای دنيا
حاصل رنج و کار كارگران نيست؟؟؟ پس چه فرقی ميان کودکان است که اقليتی از آنھا در
فصل تابستان در کنار خانواده ھاﯾشان به مکان ھای خوش آب وھوا و بھترﯾن تفرﯾح گاھھا مي
روند و ھنگام بازگشاﯾی مدارس با بھترﯾن لباسھا و وساﯾل در مدرسه ھای خصوصی که از
بھترﯾن امکانات برخوردار ھستند تحصيل مي كنند و اکثرﯾت دﯾگر باﯾد در سخت ترﯾن شراﯾط
زندگی و تحصيل کنند .اﯾنجاست كه فاصله طبقاتی و نابرابری ھا جلوی چشمان ميليون ھا
انسان کارگر و فرزندانشان خود نماﯾی می کند و دنيای بی خاصيت سرماﯾه داری را به آنان
نشان می دھد.

به اميد روزی که تمام امکانات برای تمام انسان ھا ﯾکسان باشد
فردﯾن ميرکی فعال کارگری و عضو کميته ي ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکل ھای
کارگری
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چھارصد کارگر کارخانه توليد کننده موتورھای دﯾزلی در تبرﯾز در آستانه بيکاری
به گزارش ساﯾت خبرگزاری ھرانا در  ٢مھر آمده است  :شرکت بنيان دﯾزل تبرﯾز که اولين کارخانه توليد
کننده موتورھای دﯾزلی اﯾران میباشد ،بزودی تعطيل و  ۴٠٠کارگر آن در آستانه بیکاری قرار میگيرند.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در اﯾران ،شرکت بنيان دﯾزل تبرﯾز
اولين کارخانه توليدکننده موتورھای دﯾزلی اﯾران درآستانه تعطيلی قراردارد.
اﯾن کارخانه درسال ١٣۴۶ﯾعنی  ۴۵سال پيش باسرماﯾه گذاری اﯾران وانگليس درغرب تبرﯾز اﯾجاد و قرﯾب
نيم قرن به توليد موتورھای دﯾزلی درمن ولوو وھمچنين ژنراتورھای درمن بنز وپرکنيز مشغول ونيازھای
داخلی را تامين میکرد.
اﯾن کارخانه قدﯾمی وعظيم درسال  ١٣٨٧به مالک خصوصی واگذارگردﯾد که اﯾشان اخيرا به
۴٠٠نفرکارگرمشغول دراﯾن واحد صنعتی اعالم نموده که تاﯾکماه کاربری زمين کارخانه رابعلت واقع شدن
درداخل شھر تغيير و ماشين آالت آنرابه مزاﯾده خواھد گذاشت و با کارگران قرارداد ﯾکماه منعقد نموده و
به اﯾشان اعالم نموده تاﯾکماه آﯾنده برای خودشان کار پيدا کنند.

مشكالت معيشتی  ٢٠ھزار کارگر را وادار به امضای طومار كرد
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران –ايلنادر تارﯾخ  ٢مھر آمده است  :وضع معيشت کارگران به جاﯾی
رسيده است که آنان حاضر شدهاند با نام و اثر انگشت خود زﯾر نامهھای اعتراضی ارسالی را امضا
کنند.
ﯾکی از ھماھنگ کنندگان نامه ارسالی  ٢٠ھزار کارگر به وزﯾر کار به تشرﯾح شراﯾطی پرداخت که در
حال حاضر تھيه اﯾن نامه اعتراضی را ضروری میکند.
پروﯾن محمدی اظھار داشت :مسائلی ھمچون نوسانات نرخ ارز ،تحرﯾمھا و ...به صورت روزانه بر ھزﯾنه
تھيه مواد غذاﯾی ،تحصيل ،مسکن و به طور کلی معيشت کارگران تاثير میگذارد و ما از وزﯾر کار به
عنوان فردی که مسئول رسيدگی به مشکالت کارگران است انتظار دارﯾم که پاسخگوی مطالبات
جامعه کارگری کشور باشد.
او با انتقاد از عدم پاسخگوﯾی وزﯾر کار به مرحله اول امضاھای اﯾن نامه در مورخ  ٢٧خرداد ،که توسط
 ١٠ھزار کارگر امضاء شده بود ،گفت :اﯾشان میباﯾست متوجه باشند که عدم وجود امکانات کافی و
محدودﯾتھای اعمال شده بر کارگران باعث شده است تا نامه اعتراضی ارسالی در دومين مرحله ٢٠
ھزار امضا را به ھمراه خود داشته باشد و در غير اﯾنصورت اﯾن امضاھا ميليونی میشد.
اﯾن فعال کارگری وضعيت کارگران کشور را بسيار نامطلوب توصيف کرد و بيان داشت :وضع معيشت
کارگران به جاﯾی کشيده شده است که آنان حاضر شدهاند با نام و اثر انگشت خود زﯾر نامهھای
اعتراضی ارسالی را امضا کنند.
محمدی در پاﯾان عدم واکنش مناسب و شاﯾسته از سوی مسئوالن و به خصوص وزﯾر کار را باعث
بيشتر شدن نارضاﯾتیھا در جامعه کارگری اعالم کرد.

اخراج تعدادزﯾادی ازکارگران ايران خودروي خراسان
به گزارش خبرگزاری روزنامه دولتی خراسان در تارﯾخ  ٢مھر آمده است  :تعدادي از کارکنان شرکت
ايران خودروي خراسان رضوي با حضور در تحريريه روزنامه از اخراج خود از اين شرکت خودروسازي خبر
دادند.
آنان اعالم کردند ايران خودروي استان حدود  ٢٠٠نفر از کارکنان خود را که از سال  ٨٨با اين شرکت
قرارداد داشتند ،در اقدامي ناگھاني اخراج کرد.

بنابراين گزارش آنان ضمن انتقاد از عملکرد ايران خودروي خراسان رضوي افزودند :وقتي شنبه )روز
گذشته( سرکار رفتيم حراست از ورود ما به داخل شرکت ممانعت کرد و بدون ھيچ گونه توضيحي گفت
که شما از امروز از اين شرکت اخراج شده ايد.يکي از اين کارکنان گفت :از سال  ٨٨در ايران خودرو به
طور قراردادي مشغول به کار بودم .روز گذشته وقتي کارت خود را به کارت خوان زدم ،دستگاه اعالم
کرد اين کارت معتبر نيست.وي افزود :وقتي علت را جويا شديم اعالم کردند شما از امروز از اين شرکت
اخراج شده ايد .به منزل برگرديد.وي با اشاره به صحبت ھاي اخير مھندس سيادت مديرعامل شرکت
ايران خودروي استان که  ۴روز پيش در روزنامه خراسان رضوي درج شده بود ،افزود :مھندس سيادت
اعالم کرده بود ما ھيچ نيروي قراردادي را اخراج نکرده ايم حال آن که حدود  ٢٠٠نفر اخراج شده از اين
شرکت استخدام قراردادي بودند.يکي ديگر از افراد اخراج شده از ايران خودرو ھم گفت :من از امروز
استرس و نگراني دارم در اين شرايط نامناسب اقتصادي چگونه مي توانم مايحتاج خانواده خود را تامين
کنم؟
در عين حال مديرعامل شرکت ايران خودرو در اين خصوص به خراسان رضوي گفت :باز ھم مي گويم
ايران خودرو تعديل نيرو نداشته است.وي افزود :افرادي که به شما مراجعه کرده اند احتماال از افراد
شرکت پيمانکار حجمي اين شرکت بودند و چون حجم کار کم شده تعديل نيرو انجام شده است.وي
اذعان داشت :در برنامه شرکت ايران خودروي خراسان رضوي تعديل نيرو وجود ندارد.وي در پاسخ به
سوال خراسان که افراد حاضر شده در تحريريه خراسان از نيروھاي شرکت پيمانکار نيستند بلکه از
کارکنان قراردادي ايران خودرو ھستند ،افزود :برخي از نيروھاي ايران خودرو قرارداد  ٣ماھه ۶ ،ماھه و
يک ساله دارند کساني که عملکرد آن ھا مناسب نيست ،قرارداد  ٣ماھه آن ھا تمديد نمي شود
وحتي اگر فردي ٣بار قرارداد  ٣ماھه اش تمديد شود ولي عملکرد او مناسب نباشدبه او اخطار داده و
اخراج مي شود.وي افزود :ما ھر سال حدود  ١۵٠تا  ٢٠٠نفر از پرسنل قراردادي را اخراج و افراد ديگري
را جايگزين مي کنيم .اکنون ھم براساس روال قبل نيروھا در حال تعويض ھستند.درخور ذکر است ٢٨
شھريورماه در صفحه دوم خراسان رضوي گزارشي تحت عنوان »حذف يک نوبت کاري ايران خودروي
خراسان و تمديد نشدن قرارداد تعدادي از کارگران«* درج شد.
*حذف يک نوبت کاري ايران خودروي خراسان و تمديدنشدن قرارداد تعدادي ازکارگران
به گزارش٢٨شھرﯾورخراسان،شرکت ايران خودروي خراسان  ٣شيفت کاري خود را به ٢شيفت کاھش
داده و قرارداد ۶٠٠کارگر خود را تمديد نکرده است و اين به آن معناست که کارگران يک شيفت کاري
اين شرکت اخراج شده اند.يکي از کارگران پيماني شرکت ايران خودروي خراسان با ارسال پيامک
خواستار پيگيري اين موضوع شد .اين کارگر ٢۶ساله در گفت وگو با »خراسان رضوي« مي گويد :حدود
۶٠٠نفر از کارگران ايران خودروي خراسان با شرکت تعاوني مھندسي )پيمانکار( قرارداد دارند و بنا به
داليلي مسئوالن اعالم کردند شيفت کاري شرکت ايران خودرو از ٣شيفت به  ٢شيفت کاھش يافته و
کارگران پيماني ايران خودرو اخراج مي شوند.
تبعيض ھاي فراوان
وي که داراي يک فرزند کوچک است با اشاره به وجود تبعيض ھاي بسيار زياد بين کارگران قراردادي و
پيماني شرکت ايران خودروي خراسان مي افزايد :کارگران ايران خودرو از حق اوالد ،حق شيفت شب،
بيمه تکميلي ،حقوق روزھاي تعطيلي ،غذا و سرويس رايگان و  ...برخوردارند ولي کارگران پيماني از
اين مزايا محرومند.
قرارداد سفيد امضا
وي در پاسخ به اين سوال که پايان قرارداد شما با شرکت چه تاريخي بوده است ،مي گويد :من ھم
مانند ديگر کارگران برگه قرارداد فاقد تاريخ پايان قرارداد را امضا کرده ام و شرکت از اين شرايط سوء
استفاده کرده و تاريخ را ھرطور که خود مي خواھداعالم مي کند.اين کارگر جوان با بيان اين که شرکت
ايران خودروي خراسان در زمين کشاورزان بينالودي ساخته شده است ،مي گويد :اين درحالي است
که برخي از کارگران قراردادي از شھرھاي ھمدان ،بندر ترکمن و  ...ھستند ولي کارگران پيماني بومي
منطقه را اخراج مي کنند و در يک کالم تبعيض از زمين تا آسمان است.
٧٠٠کارگر جوان
کارگر اخراجي ديگري ھم مي گويد :با اين که دولت مصوب کرده بود که شرکت ھا و سازمان ھاي
دولتي براي تامين نيرو حق انعقاد قرارداد با شرکت ھاي خصوصي را ندارند اما شرکت تعاوني
مھندسي تحت نظر شرکت ايران خودرو آذرماه سال قبل با ٧٠٠کارگر جوان قرارداد سفيد امضا ،منعقد
کرد.وي مي افزايد :از آذر سال قبل تا ١٨شھريور ھمانند کارگران قراردادي براي شرکت ايران خودروي
خراسان کار مي کردم اما ١٨شھريور به من اعالم کردند »از فردا شرکت نيا تو اخراجي« و از ھمان روز
با اين که يک فرزند دارم بيکار شده ام و بايد دنبال کار بگردم.
محروميت از حقوق خود
اين کارگر ٢۵ساله با صدايي غم آلود مي گويد :اين شرکت پيمانکار حق و حقوق کارگران را از شرکت
ايران خودرو دريافت مي کرد ولي فقط به مقدار پايه حقوق و مقداري اضافه کاري به کارگران پرداخت

مي کرد و بر ھمين اساس از حق اوالد و حق شيفت و  ...محروم بوديم.وي با بيان اين که در ماه ھاي
ارديبھشت و خرداد فقط ٢۵٠ھزار تومان حقوق دريافت کرديم ،مي گويد :تاکنون حقوق مرداد و شھريور
به ما پرداخت نشده است.وي از قراردادھاي سفيد امضا در شرکت ھاي پيمانکاري انتقاد مي کند و
مي افزايد :کارگر مجبور است که براي کسب درآمد کم ھم قرارداد سفيد ،امضا کند اما اين ظلم بسيار
زيادي است که ھر روز را بدون داشتن امنيت شغلي و با استرس و اضطراب فراوان ھمانند کارگران
قراردادي کار کند و آخر ھم نتيجه اي از اين خدمت نبيند.
شرکت پيمانکار صاحب اختيار است
مديرعامل شرکت ايران خودروي خراسان در پاسخ به خبرنگار ما درباره کاھش شيفت ھاي کاري و
تعديل نيرو مي گويد :ھيچ نيرويي از نيروھاي قراردادي پايان قراردادشان اعالم نشده است و ھمه
سرکارند.سيد مھدي سيادت مي افزايد  :در پي کاھش ظرفيت توليد شيفت ھاي کاري از  ٣شيفت به
 ٢شيفت کاھش يافته است ولي از نيروھاي قراردادي کسي تعديل نشده است.
وي ادامه مي دھد :البته قرارداد ٢درصد از نيروھاي قراردادي در ھر سال به دليل ناتواني در انجام
صحيح کار و نامناسب بودن شرايط پايان مي يابد و تمديد نمي شود.سيادت درباره تعديل نيروھاي
پيماني نيز مي گويد :کارگران پيماني زير نظر شرکت پيمانکار کار مي کنند و خود پيمانکار صاحب اختيار
نيروھاي خود است.وي درباره اين که چه تعداد از کارگران پيماني تعديل شده اند مي گويد :من از اين
موضوع اطالعي ندارم.از آن جا که مديرعامل شرکت ايران خودروي خراسان حتي نام رئيس شرکت
پيمانکار را نمي دانست ،شماره شرکت پيمانکار )شرکت تعاوني فني -مھندسي ايران خودرو( را از
 ١١٨گرفتيم اما تماس ھاي ما با اين نمايندگي بي پاسخ ماند.

مربيان پيشدبستانی باز ھم مقابل مجلس تجمع کردند
به گزارش خبرگزاری دولتی فارس در تارﯾخ  ٢مھر آمده است :تعدادی از مربيان پاﯾه
پيشدبستانی آموزش و پرورش برای مقابل مجلس تجمع کردند.
برپاﯾه اﯾن گزارش،اﯾن چندمين بار است که مربيان پاﯾه پيشدبستانی برای تحقق مطالباتشان
مقابل مجلس تجمع میکنند.
تجمعکنندگان امروز شعارھاﯾی ھمچون؛ مدرسهھا باز شده مربی اخراج شده را سر
میدادند.
بنا بھمين گزارش،تجمعکنندگان گفتند که ما چندﯾن سال است که در آموزش و پرورش کار
کردهاﯾم ولی به ما اعالم شده که میخواھند اخراجمان کنند.
وی افزود :خواسته ما از نماﯾندگان مجلس اﯾن است تا قوانين الزم را جھت انجام مراحل
استخدام ما تصوﯾب کنند.
سقوط کارگران ازدرختان گردوطی ماه شھرﯾوردربجنورد ٢کشته و ٥٦مجروح
برجاگذاشت
بر پاﯾه گزارش آمده در روزنامه خراستان در تارﯾخ  ٢مھر آمده است  :در سال ھاي اخير بروز
حوادث ناگوار براي کارگران فعال در عرصه برداشت گردو ،به يکي از مشکالت اين حوزه در
شھرستان بجنورد تبديل شده است؛ کارگراني که بدون ھيچ گونه تجھيزات ايمني از درختان
 ٢٠تا  ٣٠متري باال مي روند و بر شاخه و برگ درخت گردو با زندگي خود در قبال دريافت مزد
اندکي بازي مي کنند.بيش از  ٦٣٠ھزار اصله درخت گردو در استان وجود دارد و براي برداشت
محصول از اين درختان که ارتفاع نيمي از آن ھا به  ٢٠تا  ٣٠متر مي رسد ،کارگراني با دريافت
دستمزد اندک به ريسکي بزرگ دست مي زنند.اين در حالي است که ساالنه چندين نفر بر اثر
سقوط از روي اين درختان جان شان را از دست مي دھند و تعدادي از آنان تا آخر عمر خانه
نشين مي شوند .با توجه به نبود پوشش بيمه اي براي اين افراد و انديشيده نشدن تدبير الزم
توسط مسئوالن در اين ارتباط ،معضالت فراواني براي فرد حادثه ديده و خانواده آنان و ھم چنين
صاحب ملک ايجاد مي شود .ھنوز نيمي از زمان برداشت گردو در بجنورد نگذشته است که بر
اثر سقوط از درخت  ٢نفر کشته و  ٥٦نفر مجروح شده اند.
مدير بيمارستان امام علي)ع( بجنورد با اشاره به اين که در شھريور ماه امسال  ٥٦نفر بر اثر
سقوط از روي درخت گردو روانه بيمارستان شده اند گفت :از اين تعداد  ٥١نفر مرد و  ٥نفر زن
بوده اند».ايزدفر« بيان کرد :متاسفانه ھر ساله در زمان برداشت گردو در فصل شھريور ماه

شاھد حوادث ناگوار از قبيل سقوط شھروندان از روي درختان گردو ھستيم.وي با اشاره به
مصدوماني که در اين ارتباط طي روزھاي اخير به بيمارستان امام علي)ع( بجنورد مراجعه کرده
اند افزود :از ميان افراد حادثه ديده ٣٤ ،نفر که از اين تعداد  ٢٩مرد و  ٥زن بودند به شکل
سرپايي مداوا و  ٢٢نفر نيز در بيمارستان بستري شدند».ايزدفر« از مرگ  ٢نفر بر اثر سقوط از
روي درخت گردو طي شھريور ماه امسال خبر داد و گفت :مردي  ٣٨ساله و خانمي  ٢٤ساله
قرباني بي احتياطي در باال رفتن و جمع آوري گردو از روي اين نوع درخت شدند.مدير
بيمارستان امام علي)ع( ،اطالع رساني و آموزش ھمگاني در مورد خطرات احتمالي سقوط از
روي درختان به خصوص درخت گردو را يکي از راھکارھاي کاھش حوادث اين چنيني عنوان
کرد.
دکتر »عبدا ...شکريان« با اشاره به قطع نخاع شدن  ٣نفر طي آخرين روزھاي شھريور ماه
امسال بر اثر سقوط از روي درخت گردو گفت ٣ :مرد  ٥٠ ،٣٠و  ٥٧ساله اکنون بر اثر قطع نخاع
در بيمارستان بستري ھستند.وي با بيان اين که تمامي افرادي که براي آنان اين عارضه ھا
پيش آمده از قشر ضعيف جامعه ھستند ،افزود :با قطع نخاع شدن يک فرد ،يک نفر نيروي کار
در جامعه کم مي شود و يک نفر نيز در خدمت فرد قطع نخاعي درمي آيد که ضرر جبران
ناپذيري را به خانواده مصدوم و جامعه خواھد زد.وي شکستن لگن ،گردن و قفسه سينه را از
عارضه ھاي سقوط از ارتفاع عنوان کرد.وي متذکر شد :به منظور جلوگيري از خسارات مالي و
جاني باغداران گردو و کارگران برداشت اين محصول کشاورزي ،بايد نسبت به رعايت شرايط و
ضوابط خاص ايمني کار اقدام کنند.
وي بستن کمربند ايمني روي درخت ،اصالح نژاد درختان گردو و جايگزين کردن درختان  ٢متر با
بار دھي باال و حرص کردن شاخه و برگ خشک اين درخت ،استفاده از دستگاه ھاي پيشرفته
برداشت محصول و آموزش به کارگران را از مواردي عنوان کرد که از وقوع بيشتر حوادث اين
چنيني جلوگيري مي کند.
مرگ ﯾک کولبردر شھرستان سردشت
به گزارش ساﯾت کردپا در  ٢مھر آمده است  :ﯾک کولبر کُرد بر اثر شليک مستقيم نيروی
انتظامی حکومت اسالمی اﯾران در شھرستان سردشت جان خود را از دست داد.
اﯾن گزارش حاکيست ،تيراندازی مستقيم مأموران انتظامی اﯾران در منطقهی سردشت موجب
کشته شدن ﯾک کولبر کُرد به نام "رزگار گهنمان"  ٣٢ساله گردﯾد.
وی از شھروندان ساکن روستای گندمان از توابع شھرستان سردشت میباشد که در
حدفاصله روستاھای قبرحسين و ميرآباد ھدف گلوله قرار گرفت.
اﯾن شھروند کُرد ھيچگونه کاالی قاچاقی بھمراه نداشته و جسد وی نيز به خانوادهاش تحوﯾل
داده شد.
دوم مھرماه١٣٩١
طومار اعتراضي  ٢٠ھزار نفري كارگران ايران ،در گفتگو با پروين محمدي
خانم پروين محمدي،عضو ھيئت مديره اتحاديه آزاد كارگران ايران ،در گفتگو با راديو ندا با اشاره
به استقبال كارگران از امضاء طومار اعتراضي و با بيان اينكه اين اعتراض پاياني ندارد ،گفت ›› :
ما خواھان اين ھستيم كه دستمزد را در نيمه دوم سال اضافه كنند«
گوش کنيد:
http://www.radioneda.de/2012/09/21/Parvin_M120922.mp3
دردنامه ﯾک کارگر اخراجی شرکت شھاب خودرو
"توليد اتوبوسھای بی آرتی داخلی در اﯾران خودرو دﯾزل"
اﯾن تيتر خبری بود که در چند روز گذشته در بسياری از خبرگزارﯾھا دﯾده شد  ،وقتی اﯾن خبر رو
خوندم آه از نھادم برآمد  ،دوباره ﯾادم اومد که چه بر سرمون اومده!
شرکتی رو که اولين توليد کننده اتوبوس در اﯾران بوده و سرآمد اتوبوس سازی اﯾران بوده رو

االن در حالت تعطيل ميبينم!
اونم نه بخاطر اﯾنکه شراﯾط ادامه کار مھيا نبود  ،نميگم شراﯾط االن اﯾده آله  ،بله مشکالت
زﯾادی وجود داره  ،ولی شرکت اﯾران خودرو دﯾزل ھم تو ھمين شراﯾط تونسته فعاليت خودش
رو ادامه بده  ،و حتی پيشرفتھاﯾی رو ھم داشته باشه تازه شراﯾط شھاب خودرو بسيار
مناسبتر از اﯾن شرکتھا بوده است!
پس چرا دﯾگر شرکتھا تونستند ولی شرکت شھاب خودرو به اﯾن وضع رسيد ؟!
چون آستان قدس رضوی عرضه کار کردن نداشت  ،چون آستان قدس رضوی نخواست که
فعاليت شرکت ادامه داشته باشه  ،چون منافع عده ای تو اﯾن بود که شرکت شھاب خودرو
تعطيل بشه!
واقعا تو اﯾن چند سالی که شرکت شھاب خودرو به آستان قدس رضوی واگذار شد چه بر سر
اﯾن شرکت اومد ؟ مسئولين آستان قدس چه مدﯾرﯾتی در اﯾن شرکت داشتند ؟
اصال چرا در گذشته شرکت شھاب خودرو به آستان قدس رضوی واگذار شد که با مدﯾرﯾت
ضعيفش اﯾن بال سر بزرگترﯾن توليد کننده اتوبوس در اﯾران بياد ؟!
چرا مسئولين فعلی اجازه دادند که آستان قدس رضوی ھر آنچه را که ميخواھد انجام بده ؟
چرا جلوی سوء مدﯾرﯾت آستان قدس رضوی گرفته نميشه ؟!
آﯾا توليد ملی حماﯾت از کار و سرماﯾه اﯾرانی و ھمچنين اقتصاد مقاومتی جاﯾی در سياستھای
آستان قدس رضوی دارند ؟!
چراھای زﯾادی در ذھنم نقش بسته اند  ،کاش ﯾکی بود که جواب اﯾن چراھا رو بده !
احتمال حذف اضافهکاری کارمندان دولت
به گزارش پانا نيوز به نقل از خبرگزاریھا د ر ٢مھر آمده است  :براساس قانون مدﯾرﯾت خدمات
کشوری ھمه کارکنان دولت میتوانند تا  ٥٠درصد حقوق و مزاﯾای خود را در قالب اضافهکاری
درﯾافت کنند و  ٢٠درصد کارمندان به تشخيص رئيس دستگاه و با معيار نياز دستگاه به خدمات
آنھا از اﯾن قاعده مستثنی ھستند اما طی روزھای اخير اخباری مبنی بر حذف اضافهکاری و
حق دوری از مرکز و بدی آب و ھوای کارمندان با ھدف کاھش ھزﯾنهھای دولت منتشر شده
است.
بر اﯾن اساس معاون حقوقی معاونت توسعه مدﯾرﯾت و سرماﯾه انسانی رﯾيس جمھوری چنين
مسئلهای را تاﯾيد نکرده و اعالم کرد :درمورد صحت حذف اضافهکار باﯾد تا پاﯾان ماه صبر کرد.
برای پيگيری موضوع گفته شده است که بودجه انقباضی است و با توجه به قانون برنامه
تخصيص اعتبار باﯾد متناسب با وصول درآمدھا صورت بگيرد بنابراﯾن با اﯾن شراﯾط امکان حذف
اضافه کار کارمندان بيشتر خواھد بود .در واقع به نظر میرسد با توجه به انقباضی بودن بودجه
دستگاهھا ملزم شوند ميزان اضافهکاری کارمندان خود را کاھش دھند.
اعتراضات کارگران فاکس کان چين وتعطيلی کارخانه
به گزارش٢٤سپتامبرﯾورونيوز،شرکت فاکس کان ،از بزرگترﯾن توليدکنندگان قطعات الکترونيک و
راﯾانه در جھان در پی شدت گرفتن اعتراضھای کارگری ،تصميم به تعطيلی کارخانه خود در
چين گرفت.
اﯾن کارخانه  ٧٩ھزار کارگر داشته و به منظورآرام گرفتن اعتراضھا به طور موقت تعطيل
میشود.
نزدﯾک به دو ھزار کارگر ﯾکشنبه شب در برابر اﯾن کارخانه تجمع کردند و نيروھای امنيتی چين
توانستند ساعت سه بامداد محل تظاھرات را در کنترل کامل قرار دھند.
شراﯾط دشوار کار در اﯾن کارخانه سبب شده است تا فاکس کان ﯾکی از بيشترﯾن شمار
خودکشی نيروی انسانی را داشته باشد.
فاکس کان که شرکتی تاﯾوانی است در شنژن چين شھرکی صنعتی به نام خود اﯾجاد کرده
است و در اﯾن شھرک کارگران زندگی و کار میکنند.
اﯾن شرکت طرف قرارداد شماری از شرکتھای نامی جھان از جمله اپل است و در سراسر
جھان ﯾک ميليون و دوﯾست ھزار تن برای آن کار میکنند.

درگيری کارگران با پليس و تعطيلی اﯾن کارخانه در حالی است که به تازگی از آﯾفون پنج در
چين و دﯾگر نقاط جھان رونماﯾی و فروش اﯾن محصول شرکت اپل آغاز شده است.
قطعاتی از اﯾن تلفن ھمراه پر مشتری به دست کارگران شرکت فاکس کان ساخته شده
است.
 ٢٠٠کارگر كارخانه الکتريک خودرو شرق بيكار شدند
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران –ايلنادر تارﯾخ  ٣مھر آمده است  :رحمت ﷲپور موسی
رئيس کانون ھماھنگی شوراھای اسالمی کار استان خراسان رضوی در اين زمينه به ايلنا
گفت :شرکت الکتريک خودرو شرق ،که يکی از شرکتھای موفق در حوزه خود بود و امکانات
خوبی را نيز در اختيار کارگران خود قرار ميداد ،به دليل فشارھای اقتصادی وارده ،قرارداد ٢٠٠
تن از کارگران قراردادی و پيمانی خود را تمديد نكرده است .
او با اشاره به تحريمھا و فشارھای اقتصادی وارد بر کشور ،افزود :به دليل تحريمھا ،اين
شرکت در تھيه يکی از قطعاتی که در خودروھا استفاده ميشود و از فرانسه وارد ميشد به
مشکل بر خورد و مجبور شد اين قطعه را از طريق واسطهای در دبی وارد کند که با تشديد
تحريمھا در اين امر نيز به مشکل بر خورد .مجموعه اين مسائل تاثير خود را گذاشت و باعث
شد تعدادی از کارگران قراردادی و پيمانکاری حتی با سوابق باالی  ١۴يا  ١۵سال از کار خود
مرخص شوند .
پور موسی ادامه داد :اين در حالی است که بر اساس تبصره  ٢ماده  ٧قانون کار ،در کارھای
دائم قرارداد موقت معنی ندارد .
رئيس کانون ھماھنگی شوراھای اسالمی کار استان خراسان رضوی در پايان به تعديل نيرو در
اکثر واحدھای توليدی استان اشاره کرد و اظھار داشت :اکثر واحدھای توليدی موجود يا
نيروھای خود را تعديل کردهاند و يا مشکل حقوق معوقه دارند.
طوالنی شدن مرخصی اجباری کارگران کارخانه آزماﯾش استان فارس
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران –ايلنادر تارﯾخ  ٤مھر آمده است  :کارخانه آزماﯾش استان
فارس از حدود ﯾک ماه پيش کارکنان خود را به مرخصی اجباری فرستاده است و اﯾن در حالی
است که ميزان اوليه اﯾن مرخصی اجباری  ٢ھفته اعالم شده بود.
برپاﯾه اﯾن گزارش،کارخانه آزماﯾش ﯾک ماه است که به دليل آنچه مدﯾران کارخانه عدم نقدﯾنگی
عنوان میکنند ،تعطيل ميباشد.
تداوم سياستھای ضد کارگری در شرکت سقزسازی کردستان )ون(
طبق گزارش رسيده از شرکت سقزسازی کردستان )ون( ،کارفرماﯾان اﯾن شرکت در ادامهی
سياستھای ضد کارگری خود ،با اﯾجاد شراﯾط دشوار و غير قابل تحمل ،عرصه را بيش از پيش
بر کارگران تنگ نموده ،و حقوق آنان را لگدمال مینماﯾد .که اﯾن روﯾهی کارفرماﯾان در مقابل،
اعتراضات ھميشگی کارگران را در پی داشته است.
پيرو گزارشھای قبلی ،به چند نمونه ی دﯾگر از اجحافات کارفرماﯾان در حق کارگران ،به صورت
سطحی در زﯾر اشاره خواھد شد.
برای نمونه کارگران قسمت رﯾختهگری در واحد لواشک سازی ،از شراﯾط بسيار اسفناکی
برخوردار میباشند؛ زﯾرا سالن رﯾختهگری از پاﯾين ترﯾن سطح استانداردھای اﯾمنی و بھداشت
محيط کار نيز بی بھره میباشد .کارگران اﯾن قسمت با توجه به عدم برخورداری الزم از وساﯾل
اﯾمنی الزم ،از قبيل صدا خفه کن ،مجبورند صدای گوش خراش دستگاهھا را تحمل نماﯾند.
عالوه بر اﯾن با توجه به بزرگ بودن و ارتفاع زﯾاد و فلزی بودن سقف سالن ،کارگران ناچارند در
تابستان ،گرما و در زمستان سرمای شدﯾدی را متحمل شوند و از آن رنج ببرند؛ زﯾرا سالن
فاقد ھرگونه سيستم برودتی و گرماﯾشی میباشد .ضمنا کارفرماﯾان ،کارگران قسمت رﯾخته-
گری را مجبور به تخليه و جابجاﯾی جعبهھای سنگين ميوه و بشکهھای  ٢٥٠کيلوگرمی می-
نماﯾند؛ در حالی که شرکت از ماشين ليفتراک نيز برخوردار میباشد؛ اما کارفرماﯾان تنھا به
منظور آزار کارگران ،ليفتراک را در اختيار آنان نمیگذارند؛ که اﯾن عامل اکثر کارگران قسمت
رﯾختهگری را دچار ناراحتیھای شدﯾد ستون فقرات نموده است.

کارگران شرکت سقزسازی کردستان ،در مقابل تمامی رفتارھا و سياستھای ضد انسانی و
ضد کارگری کارفرماﯾان اﯾستادگی نموده و جھت بھبود شراﯾط اعتراض مینماﯾند؛ اما
کارفرماﯾان نه تنھا اعتناﯾی به خواستھا و مطالبات کارگران ننموده ،بلکه به آنان نيز توھين
میکنند.
گزارش ﯾکی از کارگران شرکت سقزسازی کردستان )ون(
کميته ی ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکل ھای کارگری ٣-مھر ١٣٩١
200کارگر بومی متروی اھواز به مرخصی اجباری رفتند
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران –ايلنا /ھواز در تارﯾخ  ٤مھر آمده است  :کرﯾدور خط ﯾک
قطارشھری اﯾن کالن شھر به طول  ٢٣کيلومتر شامل  ٢٤اﯾستگاه ،به صورت زﯾرزمينی در مرداد ماه ٨٢
به تصوﯾب رسيد.به گزارش خبرنگار اﯾلنا ،براساس قرارداد ،اﯾن پروژه که از سال  ٨٥آغاز شده ،باﯾد در
مدت  ٤٨ماه اجرا و در سال  ٨٩به بھرهبرداری میرسيد؛ در حالیکه به دليل عدم تامين اعتبار مکررا به
تاخير افتاده و افتتاح آن به سال  ٩٣موکول شده است.
در اﯾن ميان شاﯾد بيشترﯾن آسيب به کارگران پروژه وارد شده که ھر چند ﯾک بار اخباری از اعتراض و
اخراج آنھا به گوش میرسد.دبيراجراﯾی خانه کارگر خوزستان در اﯾن باره گفت :در پی تعطيلی کارخانه
سگمنت سازی )توليد قطعات بتنی تونل( متروی اھواز بيش از  ٢٠٠کارگر قطارشھری به مرخصی
اجباری فرستاده شدهاند و زمزمهھای اخراج اﯾن کارگران نيز به گوش میرسد.
آقاﯾار حسينی تصرﯾح کرد :باز ھم مانند گذشته مرخصی اجباری و اخراج ،فقط شامل کارگران بومی
شده است و نيروھای غيربومی ھمچنان بر سر کار ھستند.وی با اشاره به تاخير ھميشگی در
پرداخت حقوق کارگران متروی اھواز ،اظھار کرد :اﯾن کارگران حدود سه ماه است که حقوق خود را
درﯾافت نکردهاند و اعتراضات ھميشگی نسبت به حقوق معوقه تاکنون به نتيجهای نرسيده است.
تعوﯾق  ۶ماه حقوق کارگران صناﯾع بھداشتی ﯾاس
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در ٤مھر آمده است  :نماﯾنده كارگران صناﯾع
بھداشتی ﯾاس خرمشھر اعالم کرد :معوقات حقوقی بيش از  ١٣٠نفر از کارگران صناﯾع بھداشتی ﯾاس
خرمشھر به مدت  ۶ماه پرداخت نشده است.جاسم نيکی ،عضو شورای اسالمی كار صناﯾع بھداشتی
ﯾاس با اعالم اﯾن خبر به اﯾلنا گفت :کارفرمای کارخانه صناﯾع بھداشتی ﯾاس خرمشھر از پرداخت  ۶ماه
حقوق و بيمه  ١٣٠کارگر اﯾن واحد توليدی خوداری کرده است.
او افزود :اﯾن کارخانه بعد از اﯾام تعطيالت نوروز  ٩١ھيچ گونه توليدی ندارد و کارگران آن روزانه با چند
ساعت حضور در کارخانه تعطيل سرگردان و بالتكليف روانه منزل میشوند.وی اضافه کرد :صناﯾع
شوﯾنده ﯾاس خرمشھر در گذشته وابسته به بنياد شھيد بود که در پی اجرای طرح خصوصی سازی به
مالك خصوصی واگذار شد.
اﯾن فعال کارگری با بيان اﯾنکه اﯾن کارخانه برای راه اندازی مجدد و توليد ھيچ مشکلی ندارد تصرﯾح کرد:
مدﯾر عامل اﯾن کارخانه وعده داده بود که با پرداخت ﯾک ماه از حقوق معوقه کارگران مجددا کارخانه را
راه اندازی کند که اﯾن وعده ھنوز عملی نشده است.

 ٢٩آبان ،کارگران در تبريز تجمع خواھند کرد
به نوشته ساﯾت اصالح طلب کلمه در  ٤مھر آمده است  :دبير اجرايی و مجری طرحھای
آموزشی خانه کارگر تبريز گفت :برای خدشه دار کردن قانون کار تغييرات سرنوشت سازی در
دولت و مجلس شورای اسالمی در دستور کار قرار گرفته است .
به گزارش ايلنا ،کريم صادقزاده که در ديدار با اعضای ھيات مديره و بازرسان کانون ھماھنگی
شوراھای اسالمی کار استان آذربايجان شرقی سخن ميگفت با اشاره به اھميت قانون کار
در سرنوشت کارگران افزود :اصالح در قانون کار به عنوان يک قانون حمايتی بايد در راستای
عدالت اجتماعي ،ايجاد امنيت شغلي ،ايجاد اشتغال و رعايت کرامتھای انسانی صورت

گيرد .
وی از برگزاری تجمع بزرگ کارگران در روز  ٢٩آبان ،سال روز تصويب قانون کار در تبريز خبر داد و
گفت :به منظور حمايت جدی از قانون کار و جلوگيری از ھرگونه دست اندازی و تغييرات در
قانون کار تجمع بزرگ کارگران در روز  ٢٩آبان سالروز تصويب اين قانون در سالن چند منظوره
خانه کارگر تبريز برپا خواھد شد .
دبير اجرايی خانه کارگر تبريز در ادامه با بيان اينکه برگزاری چنين جلسات و بحث وتحليل
پيرامون مسائل مشترک فی مابين حائز اھميت و تاثير گذار و برای جامعه مفيد خواھد بود
گفت :کانون ھماھنگی شوراھای اسالمی کار و خانه کارگر در اکثر موارد مھم و پراھميت از
جمله قانون کار ،قوانين بيمه ،مسائل و موارد صنفی و قانونی کارگران و مشکالت و معضالت و
طرح و برنامه و اھداف عاليه مشترکی دارند که ميتوانيم با روی ھم نھادن نظرات و
پيشنھادات اعضای ھيات مديره و بازرسان کانون ھماھنگی شوراھای اسالمی کار و اعضای
ھيات اجرائی خانه کارگر تبريز در جھت ارائه خدمات صنفي ،قانونی و آموزشی و فرھنگي،
درمانی و ورزشی با استفاده از اختيارات قانونی کانون و امکانات وسيع و گسترده خانه کارگر
در تبريز و سراسر کشور به نحو شايسته در خدمت کارگران و شوراھای اسالمی کار
واحدھای توليدي ،صنعتی و شرکتھای خدماتی استان باشيم.
کريم صادقزاده با تاکيد بر اينکه اين دو نھاد با اتحاد ميتوانند موانع و مشکالت و معضالت سر
راه کارگران و شوراھای اسالمی کار را به نحو شايسته حل و فصل نمايند گفت :اگر امکانات
اين دو نھاد کارگری بصورت واقعی و شايسته تری در کنار ھم قرار گيرد و برای يک ھدف
مشترک و مقدس و منطقی و به دور از دغدغهھا و تنشھای ظاھری و بدون دخالت ديگران
بکار گرفته شود يقينا جايگاه ويژهای خواھد داشت و شاھد اجرای طرح و برنامهھای مفيد و
ارزشمندی خواھيم بود .
وی ھمچنين از برگزاری کنگره استانی خانه کارگر تبريز جھت انتخاب نمايندگان کارگران استان
برای شرکت در کنگره عالی خانهکارگر و حضور در جلسات ساالنه مجلس خبر داد و گفت:
کنگره استانی خانه کارگر رابط وسيع جامعه کارگری و تجلی خواستهھای حقيقی و مطالبات
حق طلبانه کارگران ميباشد بنابراين حضور گسترده کارگران ،اعضای شوراھای اسالمی کار،
انجمنھای صنفی کارگري ،نمايندگان کارگران واحدھای توليدی و خدماتی آذربايجان شرقی
در اين کنگره در اين کنگره بسيار پر اھميت ھست.
كشته شدن دو كارگر ساختمانی درحال کار
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران –ايلنادر تارﯾخ  ٤مھر آمده است  :به نقل از پايگاه خبری
پليس ،علی اسکندری در اين باره اظھار داشت :در حادثه نخست براثر انفجار گاز شھری در
مجتمع مسکونی در بلوار حدادی کرج يک كارگر  ٣٢ساله جان باخت و دو زن و مرد ديگر مجروح
شدند که به بيمارستان انتقال يافتند .
وی گفت :اين حادثه خساراتی به دو واحد مسکونی ھر يک با زيربنای  ٧٠مترمربع وارد شد
ضمن آنکه شيشهھای مجتمعھای اطراف نيز شکست .
علی اسکندری بدون اشاره به علت حادثه ،يادآور شد :قربانی اين حادثه يك کارگر بود که
درحال کار در ملک مجاور مجتمع مسکونی بر اثر تخريب آوار جان باخت .
اسکندری اظھار داشت :حادثه دوم صبح ديروز در خيابان بھار کرج به وقوع پيوست که در اثر
گودبرداری غيراصولی و ريزش ديوار حايل يک ملک ،کارگر  ٣١سالهای زير آوار قرار گرفت و جان
خود را از دست داد.
تغيير شيفت و کاھش ساعت کاری با کاھش  ٢٠٠الی  ٣٠٠ھزار تومانی دستمزد
کارگران سيمان دشتستان
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران –ايلنادر تارﯾخ  ٤مھر آمده است  :رئيس کانون ھماھنگی
شورای اسالمی کار استان بوشھر از تغيير شيفت و کاھش ساعت کاری کارگران کارخانه
سيمان دشتستان خبر داد .
محمد اسماعيل دشمن زياری در گفتوگو با ايلنا اظھار کرد :اين امر موجب کاھش  ٢٠٠الی

 ٣٠٠ھزار تومانی دستمزد و حقوق دريافتی کارگران شده است .
وی در ادامه افزود :با توجه به اجبار کلی و سراسری برای تغيير سوخت کارخانهھای سيمان
از گاز به مازوت ،اکثر اين کارخانهھا به مشکل برخوردهاند .اين تغيير سوخت ،ھزين ٔه
کارخانهھای سيمان را  ٣برابر کرده است که اين فشار را در وھله اول کارگران ميبايست
تحمل کنند .
او با اشاره به باال رفتن قيمت سيمان بيان کرد :وضعيت فعلی موجب باال رفتن قيمت سيمان
شده است و اين گرانی باعث ميشود تا مصالحی ھمچون سنگ و سيمان به فروش نرود و
ساخت و ساز در سطح کشور کم شود .
به گفته برخی فعاالن عرصه صنعت سيمان ،ھزينه ھر مترمکعب گاز در حدود  ٧٠تومان
محاسبه ميشود ،در حالی که ھر مترمکعب مازوت  ٢٠٠تومان ھزينه در بردارد .با اين ھمه
چند ماه پيش خبری مبنی بر قطع گاز مصرفی بسياری از صنايع از جمله گاز مصرفی
کارخانهھای سيمان و لزوم استفاده آنھا از مازوت به جای گاز منتشر شد .
ھمه اينھا در حالی است که کشور ايران با دارا بودن  ١۶درصد از ذخاير گازی دنيا ،به عنوان
يکی از سه کشور دارنده بيشترين ذخاير گاز در جھان مطرح است و رتبه دوم را در اختيار دارد .
ه اعتراضی ديگری به وزير كار
كارگران فارس در تدارك نام ٔ
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران –ايلنادر تارﯾخ  ٤مھر آمده است  :پس از انتشار نامه ٢٠
ھرار امضايی کارگران خطاب به وزير کار توسط يک تيم شش نفره کارگري ،ساير تشکلھای
کارگری نيز در تالس برای تھيه نامهھای مشابھی ھستند .
رئيس کانون ھماھنگی شورای اسالمی کار استان فارس ضمن اعالم حمايت از نامه  ٢٠ھزار
امضايی کارگران ،در گفتگو با ايلنا از اجرای طرح مشابھی در استان فارس خبر داد .
مھرزاد مويدی در اين باره اظھار کرد :ھم اکنون نامهای با مضمون افزايش دستمزد کارگران در
سطح استان فارس توسط کارگران در حال امضا شدن است و به محض آنکه امضاھا به حد
نصاب قابل قبولی برسد ،برای وزير کار ارسال خواھد شد و رونوشتی از آن در اختيار استاندار
و عليرضا محجوب )دبيرکل خانه کارگر( قرار خواھد گرفت .
اين مقام کارگری در پايان تصريح کرد :در حال حاضر کارگران در شرايط معيشتی بسيار
نامطلوبی قرار دارند .ما اميدوار بوديم طرح ميزان که حدود  ٢سال پيش رونمايی شده بود به
اجرا در بيايد تا اندکی از مشکالت کارگران را بر طرف کند که تا به اين لحظه خبری از اجرای
اين طرح نيست .
الزم به ذکر است حدود  ٢سال پيش مقرر شد در قالب طرح ميزان ،بن کارتھای يک و نيم
ميليونی در اختيار کارگران قرار بگيرد تا با آن بتوانند کاالھای توليد داخل را خريداری کنند و
ھزينه آن به صورت اقساطی از حقوق آنان کسر شود .
دستگيری عادله چراغی ھمسر عليرضا عسگری!
به گزارش رسيده ،عادله چراغی ھمسر عليرضا عسگری صبح روز  ٣مھر توسط ماموران وزرات
اطالعات دستگير شد.
الزم به ذکر است که خانم چراغی در روز حمله به محل مجمع عمومی کميته ھماھنگی در
آنجا دستگير شده بود که با مشخص شدن اﯾن قضيه که وی به دليل استفاده از محل به
عنوان کارگاه خياطی در آن محل حضور داشته و ارتباطی با کميته ھماھنگی ندارد آزاد گردﯾده
قلب است و
بود .عادله چراغی دچار مشکالت جسمی حاد از جمله گشادی درﯾچه ی ميترال
ٰ
در حال درمان و تحت نظر پزشک بوده و ھرگونه فشار عصبی برای وی کامال خطرناک است.
کميته ی ھماھنگی ضمن محکوم کردن دستگيری عادله چراغی  ،خواھان آزادی فوری
نامبرده می باشد.
کميته ی ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکل ھای کارگری ٤-مھر ١٣٩١
تجمع اعتراضی كارگران قند اھواز و خانوادهھایشان مقابل استانداری خوزستان

به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران –ايلنادر تارﯾخ  ٤مھر آمده است  :در پی ادامه بحران
کارخانه قند اھواز و بالتکليفی کارگران و کارمندان اﯾن کارخانه ،روز دوشنبه سوم مھرماه،
جمعی از کارگران اﯾن کارخانه به ھمراه اعضای خانواده ،در مقابل استانداری خوزستان در
شھر اھواز تجمع کردند.
بنابھمين گزارش ،،در اﯾن تجمع که با ھمراھی نيروی انتظامی و در اعتراض به عدم پرداخت
حقوق و مزاﯾای کارگران کارخانه قند اھواز صورت گرفت ،بيش از  ١٠٠نفر از کارگران اﯾن
کارخانه ،به ھمراه اعضای خانواده خود در مقابل استانداری خوزستان تجمع کرده و خواستار
عملی شدن وعدهھای داده شده از سوی مسئوالن شدند.
اﯾن گزارش حاکيست،پس از آغاز تجمع ،برای کنترل فضا ،مکانی در ساختمان استانداری برای
حضور معترضان درنظر گرفته شد که با ھماھنگیھای الزم ،کارگران داخل ساختمان شده و در
سالن اجتماعات استانداری مستقر شدند ،که از مسئوالن مھندس ترکاشوند مدﯾرکل تامين
اجتماعی استان خوزستان ،مھندس نظری رئيس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان و
ﯾکی از معاونين استاندار خوزستان در ميان کارگران حاضر شده و به ارائه وعدهھای تازه در
زمينه حل مشکالت کارگران پرداختند.
طبق اعالم مسئوالن حاضر در اﯾن نشست قرار شد ،روز چھارشنبه اﯾن ھفته ﯾا شنبه ھفته
آﯾنده ،جلسهای در استانداری خوزستان تشکيل و شورای تامين استان در زمينه رسيدگی به
مشکالت کارگران کارخانه قند اھواز تصميم گيری کند.
براساس اﯾن گزارش،تشکيل کميسيون کارگری در استانداری خوزستان ﯾکی دﯾگر از وعدهھای
مسئوالن در تجمع کارگران قند اھوازمی باشد.در اﯾن کميسيون کارگری قرار است مسائل
بيمه ،پرداخت حقوق و ھمچنين مساله مالکيت کارخانه قند اھواز مورد بحث و بررسی قرار
گيرد.
ھمين منبع طی گزارشی دﯾگرمی افزاﯾد:
ابھام در مالکيت کارخانه قند اھواز در شراﯾطی ھمچنان به قوت خود باقی است که مسوالن
ارشد استان خوزستان ،مالکيت اﯾن کارخانه را ھمچنان برعھده بانک ملی و بانک ملت
میدانند و معتقدند که وزارت صنعت ،معدن و تجارت مالکيتی بر اﯾن کارخانه ندارد.
اميرحسين نظری ،رئيس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان خوزستان در اﯾن زمينه گفت:
به طور قطع ،قند اھواز ھمچنان تحت مالکيت بانک ملی و بانک ملت است که به زودی تعيين
تکليف میشود و در اﯾن زمينه عزم جدی ميان مسئوالن استان و وزارت وجود دارد.
وی درباره ادعای بانکھای مذکور مبنی بر مالکيت وزارت صنعت ،معدن وتجارت بر کارخانه قند
اھواز گفت :اﯾن حرف سندﯾت ندارد و مالک اصلی کارخانه قند اھواز بانکھای ملی و ملت
ھستند ،از سوی دﯾگر به دليل مغاﯾرت مالکيت وزارت صنعت معدن و تجارت با اصل  ۴۴قانون
اساسی و ھمچنين عدم واگذاری  ١٠٠درصدی اﯾن شرکت به وزارت صنعت و معدن ،مالکيت
بانکھای مذکور بر اﯾن شرکت امری خدشه ناپذﯾر است.
رئيس سازمان صنعت ،معدن وتجارت خوزستان در نھاﯾت خاطرنشان کرد :در تالشيم با
ھمکاری دستگاھھای مختلف و با رفع موانع مادی و حقوقی ،کارخانه قند اھواز فعاليت خود را
از سر گيرد و مشکالت کارگران نيز حل شود.
گفتنی است کارگران و کارکنان کارخانه قند اھواز ،به دليل مشکالت مالکيتی اﯾن کارخانه
نزدﯾک به  ١٨ماه است که عالوه بر عدم درﯾافت حقوق ،با مشکالت زﯾادی در زمينه بيمه و
مسائل درمانی مواجه شدند .از سوی دﯾگر تالش ھای خبرگزاری اﯾلنا برای انعكاس دﯾدگاه
مسئوالن بانك ملت و بانك ملی اﯾران در اﯾن زمينه به دليل عدم پاسخگوﯾی اﯾن مسئوالن بی
نتيجه مانده است.
کارگر ،آزادی  ،سرمايه
رضارخشان
بر پاﯾه نامه رسيده به روز شمار کارگری آمده است :گاھی وقتھا با خودم فکر ميکنم که آيا
کارگروکارگری کردن،يعنی انجام دادن کاری در وقت معلوم ودرازای وجھی معين،فقط شغل
محسوب می گردد؟ ويا کارگر دارای ماھيت طبقاتی واجتماعيست؟ .وآيا کارکارگر،حتی در
زمانی که شيفت کاريش به پايان ميرسد،بقيه ساعات شبانه روز را تحت شعاع خود قرار

ميدھد؟ يعنی ھمچنان کارگر باقی می ماند؟ .يعنی حتی در زمان استراحت بعد از پايان کار
وحتی زمانی که خواب اورا در برميگيرد،ھنوز ھم کارگر خوانده می شود؟بعبارت ديگراو ،صاحب
شخصيت معين وھميشگی کارگريست؟ .وياآنطور که سرمايه داری آنھم در وجه پيشرفته
ومدرنش،ميخواھد با انکار اين موضوع وتلقی ديگری برجامعه که ،ھمه توده مردم)چه کارگر،چه
سرمايه دار وچه کشاورز و کال از ھمه صنوف( ،شھروندانی ھستند با حقوق برابر انساني؟ با
اينھمه سعی من در نوشته حاضر آنست که بتوانم به اين حقيقت که جوھره وجوديم را
بشناسم.يعنی زيستن در طبقه کارگر با خواستگاه مشخص طبقاتی ،انسانی ويا آنطور که
بورژوازی ادعا می کند ،من شھروند درجه يکی ھستم با حقوق برابر با سايرين؟
اگر در مناسبات مرسوم سرمايه داری نظری بيافکنيم می بينيم که در ادبيات معمول جامعه
،کمتر صحبتی از طبقه کارگرويا طبقه سرمايه دار به ميان می رود چراکه بورژوازی بخاطرپرھيز
ازشاخص نمودن تضاد منافع طبقه کارگر وسرمايه دار و جھت جلوگيری از بسط اين تضادھا در
پھنه اجتماعی ،که ميتواند برايش دردسرآفرين باشد).خيزش کارگران وانقالب( ،برخالف عھد
فئوداليسم )طبقه اشراف در مقابل طبقه عوام(،روابط انسانی را بر پايه اصل شھروندی بنا
می گذارد.اصلی که مناسبات انسانی راجدا ازرنگ ،نژاد ،شغل ودين ،يکسان ميشمارد.وحتی
از حيث حقوقی وقانونی بين طبقه حاکم وتک تک شھر وندان ھيچ فاصله ای وجود ندارد .پس
عموما ما با دوطبقه دارا وندار مواجه ھستيم ويا مرفه و فقير .که دراين بين آنطور که خود ادعا
می کند ،حضورکارگر بسته به نوع کارو ميزان درآمدش ،در ھر دو طبقه دارا وندار مشاھد می
گردد.از طرف ديگر سرمايه داری برای جلوگيری از تعميق شکاف طبقاتی ،دست به ايجاد
طبقه سومی زد که جايگاھی ميانی دارد .بعبارت ديگر طبقه متوسط ،زائيده سرمايه داريست
.بيشترين نگاه ھا را بخود جلب ميکند ودر ارزيابی ھا مالک عدالت محسوب می گردد .بدين
شکل که ھرچه طبقه متوسط بزرگتر گردد ،نشانه توسعه ،پيشرفت ،پرشدن شکاف طبقاتی
ومدرنيزم وغيره می باشد .وجود طبقه متوسط ،از حيث مشروعيت ايدئولوژيک برای سرمايه
داری امری حياتيست.چراکه بيشترين خواستگاه ليبرال دموکراسی درين طبقه مشاھده می
گردد .حال بايد ديد که پيدايش اين طبقه نورسيده در مناسبات سرمايه داری ،ناشی از رشد
وتعالی طبقه کارگر بوده است ويا اين طبقه برگرفته از خرد مالکين وروشنفکرين وتحصيلکرده
ھاست؟ .
سرمايه داری وانسان
جان استيوارت ميل در کتاب رساله ازادی ميگويد که :من ازادم بشرطی که اين آزادي ،ازادی
من ھای ديگر را بخطر نياندازد ووظيفه دولت تنھا محافظت از ازادی من در مقابل من ھای ديگر
است".ھمانطور که دراين جمله مشھورميل که بعبارتی مانيفست نظام سرمايه داری می
باشد ،مشاھده می گردد ،اشاره اوبه ضمير من،لزوما به معنای منه کارگر ويا من سرمايه دار
نيست وحتی جنسيت ھم دراين باره نقشی ندارد.يک کلمه عام است.بنظرمن ،اين خيلی
مھم است که در مناسبات جديد ،روابط انسانی از شکل بدوی وعقب مانده خود جدا گرديده
وبشريت توانست )ھرچند درخيلی جاھا نتوانست ولی حداقل سنگ بنای آن گذاشته شد(از
مرزھای نژادی  ،فرھنگی ومذھبی وغيره،عبور نمايد وتنھا برروی انسان بودن تاکيد شود که
اين خود ،نشان دھنده پيشرفت بشر در سير تکاملی خود بوده است .زايش اين عصر نوکه بعد
از رنسانس بوجود امد نشانه انست که جامعه انسانی توانسته است که پس از طی طريق
طوالنی در گذر تاريخ بر انحصارات وتضادھا ی زمخت ،عريان وضد انسانی عصر برده داری
وفئوداليسم فائق بيايد.در نتيجه زندگی انسانھا دچار تکامل فراوان از حيث بھبودی کيفيت
زندگانی شان گرديد.يعنی انسان ارزش مادی بسيار بيشتری پيدا نمود .از طرفی رشد وتکامل
علوم وفنونی که زندگانی بشر رادر اين دوران ،تحت تاثير می گذارد از ھمه ايام تاريخ بيشتر
بود به طوريکه در اندک زمانی ،انسان توانست بيش از ھمه تاريخ ،بجلو حرکت کند.مدرن نيزم
ميوه اين دوره است.چيزيکه ھمه بدنبال آن ھستند.اين خيلی مھم است که ،ديگر خبری از
اسارت عيان وخشن گذشته )منظور دوران برده داری وفئوداليسم( نبود .ھرچند که خوی
سلطه جوی انسانی شکل اين انحصارات وتضادھای اجتماعی واقتصادی رابشکل جديد
وپيچيده تری بروز داد.يعنی تضاد منافع طبقه سرمايه داربا طبقه کارگربعنوان فروشنده نيروی
کار .چرا که ازيک سو،گشتاورد سرمايه جھت تحصيل سود برای کارفرما ،سخت محتاج نيروی
کار کارگر می باشد  .ودرآن سو ،کارگری که نيروی کار خود را در قبال مزد به کارفرما)سرمايه

دار(ميفروشد بعبارت ديگر،او ھم بدنبال دريافت مزد بيشتری از سرمايه دار است تا زندگی
بھتری داشته باشد.يعنی اگر کارفرما سود حداکثری می خواست ؟روی ديگر سکه ،کمی
مزد،سختی تامين معيشت زندگی وکال فقر وبيچارگی کارگرتوام بودواگر ھم کارگر می
خواست درامد بيشتری برای يک زندگی بھترتحصيل نمايد)بجز از طريق اضافه کاری وانجام
کارھای سخت وزيان اور(با ديوار ضخيم سرمايه دار مواجه می گرديد  .اين تعارض در منافع ،در
قرن نوزدھم کسانی مانند ،سن سيمون ،فوريه واوئن را برآن داشت که با حفظ مناسبات
موجود)بورژوازی(بدنبال راه کارھايی باشند که تنظيم رابطه کارگر وکارفرما در چارچوب ضوابط
معينی درايد که طی آن کارگران ھم در سود بدست آمده سھيم گردند.به زبان ساده ترھدف
انھا اشتی دادن منافع ايندو وتبديل تضاد منافع به اشتراک مساعی بود.ويا الاقل بتوانند شدت
تضاد در منافع اين دوسوی غير متجانس را بشکلی بھم نزديک نمايند.آنھم در فضايی آرام ودر
صلح وضفا.سن سيمون تز تاسيس اتحاديه کارگری را مطرح ميکند که البته سرمايه داری در
اينده)در اثر مبارزات بی وقفه ومستمر کارگران ( ناچار از پذيرش آن گرديد.اما فوريه وبخصوص
اوئن سعی کردند رابطه کارگر وکارفرما را در تقسيم سود حاص از کار را فرمول بندی
نمايد.بدين شکل که اگر کل سود بدست آمده را دوازده دوازدھم در نظر بگيريم سھم کارفرما
چھار دوازدھم باشد ولی سھم کارگران پنج دوازدھم ومابقی ھم به تکنسيين ھا وغيره تعلق
گيرد.بديھی است که در عصر سرمايه داری که زمين وزمان در خدمت سرمايه دار است او
ھيچگاه حاضر نمی شود که سود خود را با ديگران تقسيم نمايد.وھمچنين کارگران ھم ،ھيچ
طرح وانسجامی در قبوالندن خود بعنوان شريک کارفرمايان نداشتند .بخاطر ھمين بود که
مارکس به اين گروه لقب سوسياليسم تخيلی را داد.در کنار اين عده ،اشخاصی ھم مانند
خود مارکس وانگلس بودند که نظريات متضادی نسبت به افراد گفته شده داشتند.اينکه طبقه
کارگر ،اگربخواھد زندگی بھتری داشته باشد يعنی راه رسيدن به جامعه بی طبقه ،زوال
مناسبات سرمايه داری از طريق انقالب توسط طبقه پرولتارياست.بعبارت ديگر مارکس بدنبال
حل تضاد منافع کارگر وکارفرما برنمی ايد بلکه تازه انرا ھم عبث وبيھوده می داندازينرو بھترين
حالت ازبين بردن صورت مسئله است .ھمانا حذف فيزيکی يک سوی اين تضاد طبقاتی.با اين
ھمه ،تمامی نظريات ارائه شده در اين زمينه ،در عالم پراتيک تا کنون ره بجايی نبرده است.
اگرھم در کشورھايی با الھام از انديشه ھای مارکس بدنبال ايجاد جامعه بی طبقه وانسانی
بود ه اند  ،نتيجه انچنان عواقب وخيمی پيدا نمود که سخت به مبانی عدالت طلبی وبرابری
طلبی )سوسياليسم(لطمه وارد نمود .که اين خود موجب گرديده است که سرمايه داری
بعنوان جريان غالب وبرتر بيش از گذشته راه خود را به پيش ببرد  ،گفتيم عدالت ،امری که
برای ما کارگران بسيار مھم است وسرمايه داری ھم درباره ان سکوت ميکند .دراين مناسبات
اينطور تلقی می گردد که عدالت امريست ثانويه که ميتواند از درون دموکراسی بوجود ايد.ونه
مستقال.بعبارت ديگر سرمايه داری ،تنظييم روابط طولی انسانھا که ميتنی بر اصل حاکم
ومحکوم)اشراف وعوام( در دوران فئوداليسم رابه روابط عرضی ،مبتنی بر اصل شھروندی بسط
ميدھد .مردم ساالري ،تدوين قوانين حقوقی برابردر مورد ھمه شھر وندان را ،عدالت انسانی
در حوزه ھای سياسی واجتماعی نشان می دھد .ولی در حوزه اقتصادی ،معانی وکليشه
ھای مرسوم در مورد مفھوم عدالت بطور کلی متفاوت از اين نظام است .چيزيکه ادام اسميت
)پدر علم اقتصاد سرمايه داری(در مورد کعبه آمالش ميگفت.اينکه ،در جامعه آمريکا ھمه بايد
شانس برابر برای سرمايه دارشدن داشته باشند.پس آنطور که من می فھمم با اين شرايط
مفھوم عدالت با چيزيکه قبال می دانستيم کامال فرق می کند.چرا که معنی کالسيک عدالت
،يعنی برابری ،ھمسانی .وضد برتری طلبيست .ولی عدالت در سرمايه داری يعنی
بيشترشدن تعداد سرمايه داران..يعنی رقابت طيف گسترده تری از جامعه ،در جھت تحصيل
سرمايه بيشتر .
حال ميخواھم بدانم که ازادی به تنھايی واقعا من را رھا ميسازد؟ از اسارت
جبرھا،بندھا،تابوھا وانحصارات وغيره؟ اگر منظور از ازادی )آنطور که من می فھمم(،کنشی
ھايی که از روی اختيارصادر ميشود که تنھا برگرفته از نيروی خواست واراده آزادفرد باشد.البته
بماند اين اراده و خواست تا چه ميزان از مسائل طبيعی وتاريخی وفرھنگی ناگزير می گردد.ايا
واقعا من آزادم؟..چه رابطه ای بين سرمايه از حيث کنشھای اختياری من وجود داردکه قيود مرا
رھايی می بخشد تا من احساس ازاد بودن نمايم؟بعبارت ساده تر ،من با جيب خالی ھم
ازادم؟ تا از قيد وبندھايی که نداشته ھايم ،جلوی پايم گذاشته است عبور کنم؟.ايا من ازادم

تا در نبود داشته ھايم)سرمايه(بدون اضطراب ونگرانی بتوانم زندگی کنم؟ويا مثال من ازادم که
ھر جا خواستم بروم؟ به سرزمينھای دور دست سفرکنم؟) .حاال گيرم مرز ھای سياسی
وجود نداشته باشد(اما براستی با چه پولی ؟من)منظور از ضمير من ،رضا رخشان نيست.
بلکه منظور معنی عام آنست که دراينجا مراد ،منه کارگر ويا منه ندار است( ازادم رئيس
جمھور بشم؟ .اما با چه پولي؟ايا من ھم ميتوانم مانند ثروتمندان اين آزادی عمل را داشته
باشم که ،به يک ميزان از زندگی لذت ببرم؟ آزاد باشم که با کشتی تفريحيم عرض اقيانوس
اطلس را بپيمايم؟ .حاال کشتی رانی روی اقيانوس اطلس بماند ولی برای شخص خودم ،بعد
از سی ھشت سال سن وبا وجود عالقه فراوان ،ھنوز آزادی عمل جھت رفتن به يک سفر
تفريحی مثال به چالوس را نداشته ام.اين يعنی اسارت .ازادی تنھا در گفتارمانيست)که البته
آنھم الزم وضروريست(بلکه مھمتر از آن آزادی در عمل وحرکت ماست .موتور حرکت اين گردش
ازاد در جامعه سرمايه داري،سرمايه است .بدون سرمايه ،اين ازاد بودن تبديل به يک رويايه
شيرين می گردد.چراکه درين جا ،وجود سرمايه است که به خواست ما،توانايی می بخشد.
پس اينطور ميشود که من ازادم ولی چون سرمايه ای ندارم ،در جبر جيب خالی خود گير کرده
ام.يعنی ميزان ازادی من بستگی به ميزان سرمايه من دارد.ھرکه سرمايه اش کم ،ازاديش
کمتروھرآنکس سرمايه اش افزون،رھائيش افزونتر.پس بھمين خاطر من برای رھائی بيشتر
،چاره جز تحصيل سرمايه بيشتر با طرق مختلف چه اخالقی وغير اخالقی ،من جمله فشار
برروی کارگران در جھت استفاده بيش از اندازه نيروی کار ارزان او)بخوانيد استثمار( ،وھمچنين
با ال بردن ارزش افزوده وسود ھای کالن بدون انکه او بخواھد انرا با کسی تقسيم نمايد.
نيست .با اين اوصاف ،اين ديگر ازادی من نيست ازادی سرمايه منست.ومن در چنگ آن اسير
گشته ام .وفکر ميکنم که با ازادی خالی نمی توان به عدالت ھم رسيد چونکه برای رسيدن به
ان ازادی خالی ھم نيازمند سرمايه ھستيم.مگر آنکه ھمه را به سمت سرمايه دار شدن
سوق دھيم .حال يک سئوال اساسی که تازه از ذھنم گذشت که،ايا با تمامی چيزھايی که
گفته شد نميتوان اينطور نتيجه گرفت که ،در مناسبات بورزوازی ھرچه کشورھا ثروتمند تر
باشند بالقوه ازادترند وھرچه فقير تر باشند استبدادی تر؟
دولت سرمايه داری چگونه دولتيست وايا ميتواند از ازادی من در مقابل طمع سرمايه دارانی
که ميخواھند منو استثمار کنند)چرا که سرمايه دار فقط به سود خود می انديشد( دفاع کند؟.
از انقالب فرانسه که ناشی از سھم خواھی طبقه نورسيده ای بنام بورژوازی بود طبقه ای
پيشرو که ديگرنمی توانست مناسبات عقب مانده دوران اشرافي ،قبيله ای عصر فئوداليسم
راتحمل کند.چراکه اين طبقه جديد نه دارای ژن مقدس اشرافی بود ونه سھمی در ھيئت
حاکمه با توجه به ميزان تاثيراتی که در مناسبات اقتصادی ،اجتماعی آن دوره داشتند ازينرو
بخوبی توانستند از تضاد ھای ساير طبقات اجتماعی نظير دھقانان وزارعين وخرده کاسبھا با
فئودالھا ،استفاده نمايند که در نھايت منجربه پيروزی انقالب فرانسه ونابودی عصر فئوداليسم
گرديد.دراين دوره بود که اصولی مانند دموکراسی وليبرالسيم بوجود آمد که مبتنی براصل
ھرفرديک رای بود .الزمه اين شيوه جديد پذيرش استقالل فردی وحق شھروندی بود.يعنی
ھمه در برابرقانون از حقوق يکسانی برخوردارند.چيزيکه جان الک وسايرين ميگويند که طبقه
حاکم بايد بصورت محدود ودرچارچوب زمانی معين وتوسط رای شھروندان انتخاب گردد وھروقت
ھم مردم رای خودرا پس گرفتند دولت از قدرت ساقط می گردد .وحتی از حيث حقوقی
وقانونی بين طبقه حاکم وتک تک شھروندان ھيچ فاصله ای وجود نداشته باشد.ھمانطور که
می بينيم الزمه اصل شھروندی پذيرش اصل بنيادين ازادی فردی يست.يعنی ھمانطور که
اقای ميل می گويد که  ،من آزادم.اتفاقا نکته جذاب واغوا کننده مناسبات سرمايه داری ھمين
است يعنی استقالل عمل فرد در حوضه ھای خصوصی واجتماعی.جايی که دولت حضور
نداشته باشد وجايی که بين افراد تفاوتی نباشد.در اين جوامع  ،ھمه افراد از طيفھای گوناگون
صحبھا)بستگی به شيفت کاريشان( سرکار حضور می يابند .البته در حين کار ،مناسبات ،ديگر
بر اساس استقالل فردی نيست بلکه در حين شيفت کاری ھمه چيز جدی وگاھا بيرحمانه
ميشود .يعنی کارگر برای کارفرما کارمی کند.وکارفرما ھم با نگاه از باالاز کارگر کار می کشد.
کارگر جان می کند وکارميکند سرمايه دارھم به او مزد می دھد تا زندگيش را بچرخاند.در حين
کار،کارگر برای تحقق مطالباتش چاره ای جز مبارزه کارگری با کافرما را ندارد ،تا بتواند زندگی
بھتری داشته باشد..اما پس از پايان شيفت کاري،ناگھان روابط ازحوزه طبقاتی خارج
ميشودودر خيابان ھمه شھروند ميشوند .يک نوع مناسبات دوگانه.يعنی در ساعاتی انسان

مالک وقت وکاروانرژی خود نيست وحتی نسبت به چيزی که درست می کند کامال بيگانه
است)مزدوری( چرا که برای گذران زندگی مجبور شده است که انھا را به افراد دارا بفروشد.
ودر ساعاتی ديگر،شھرونديست با حقوق برابربا کارفرمايش.بعبارت ديگر در نظام سرمايه داری
مناسبات انسانی دو زمانه است .آنطور که من می فھمم دراين سيستم باھمه تالشھا
وشعارھا وتبلغاتش ،نتوانسته است که اسارت تاريخی انسان)مناسبات قدرت(را کامال حل
نمايد.وھمچنان رابطه کارگر وکارفرما رابحال خود رھا کرده است.تا اين دو باتوجه به داشته
ھای خود )،مناسبات قدرت ( روابطشان را تنظيم نمايند .
در کشورھای سرمايه داری اغلب مديا ورسانھا در دست سرمايه داران)افراد دارا(
ھستند.برای حضور در طبقه حاکم )يعنی دولت( وبخصوص شرکت در انتخابات ،نيازمند پولھای
ھنگفتی است .که بازھم قدرت مانور سرمايه داران بسيار باالست.در نظام اموزشی چه در
ابتدايی ومتوسطه وآموزش عالی بازھم ميزان دارايی افراد،سطح وکيفيت اموزش را معلوم
ميسازد.به بيان ساده تر،سرمايه دار زادگان به مدارس ودانشگاھای خوب وعالی مجھز وسطح
با ال ميروند ولی کارگر زادگان بخاطر دارايی اندکشان ھمه چيزشان کم کيفيت تراست.ھمه
اينھا را گفتيم فکر کنم اين پازل اينطوری شکل می گيرد که،رسانه ھای در دست سرمايه
داران افکار عمومی رابنفع منافع طبقه دارا ميسازد.يعنی ھمه تشويق ميشوند که دارا
شوند.در نتيجه پولدار شدن ،شاخصه ارزش وفضيلت در رشد وتعالی فرد ميباشد.در
کشورھايی مانند ايران)سرمايه داری توسعه نيافته( که فضيلت مسئولين در ساده زيستن
وکمی ثروتشان است،اما در کشورھای سرمايه داری اوضاع کامال فرق می کند يعنی ھر چه
قدر ،فرد ثروتمندترباشد نشانه موفقيت شغلی که موجب باال رفتن شخصيت اجتماعي،
سياسی اومی گرد.چون که ازجنبه تحصيل سرمايه ھای فراوان شخصی موفق بوده است
،ميتواند مسئول موفقی ھم باشد .خب برگرديم به پازل،گفتيم که ،مديای سرمايه داری ،اين
مناسبات را مستحکم می کند .بطوريکه انکس که ندار است نداشته ھای خود را به پای عدم
توانايی ،بحران،تقديرويا اينکه ندار را به تکاپو در جھت پول دار شدن وادار ميسازد .اما در
انتخابات که مخارج ان سربفلک می گذارد )يعنی اينجا ھم سر کارگر بی کاله می ماند( بازھم
سرمايه دارانی پيروز ميشوند که در گذشته سرمايه دار زادگانی بوده اند که از مراکز اموزشی
عالی وسطح باال استفاده کرده اند .حاال ببينيم ايا در دعوای حقوقی بين سرمايه دار و کارگر
چه تفاوتی وجود دارد؟.درست است که از لحاظ متون مدون قانون بين شھروندان يک جامعه
ھيچ اختالف وتفاوت حقوقی وجود ندارد ولی ايا از فرصتھای يکسانی جھت پيروزی در يک
دعوای حقوقی بين اين دو گروه ندار ودار برخوردار ھستند.سرمايه دار ميتواند برای پيروزی
بھترين وکيل را انتخاب نمايدوکالی حرفه ای که ميتواند سرنوشت دعوا را تعيين کند .ندارپول
انچنانی ندارد .يا بايد وکيل درجه چندم استخدام نمايد ويا وکالت تسخيری.ھمچنين در اغلب
موارد سرمايه دار با وصلت با طبقه حاکم )چراکه نورچشمی دولت است.ماليات زيادی ھم به
دولت می پردازد( از رانت دولتی ھم برخوردار ميشود .
در جوامع سرمايه داري،کارگران در بھترين حالت ميتوانند صاحب تشکل )سنديکا(نسبتا
راديکای باشند.که بعنوان نمونه ميتوانم از سنديکای ث.ژ.ت وھمبستگی سود در فرانسه نام
ببرم.متاسفانه در بيشتر کشورھای غربی ،اتحاديه ھای کارگری نقش خود را که بايد با اتحاد
وھمبستگی کارگران ودر جھت دفاع جانانه از منافع کارگری گام بردارند را،ايفا نمی کنند.
اينجاست که ،کارگر در دنيايی که سرمايه داری حول وحوش او ايجاد کرده گرفتار ميشود.در
نتيجه برای گذران زندگی ،چاره ای جز پذيرش شرايط اسفبار زندگی خود ندارد .
در خاتمه :توی دنيايی که در آن ھستيم ھر امتيازی که کارگران در چالش با منافع کارفرما
بدست آورده است ،تنھا با پرداخت ھزينه ھای گزاف جانی وانسانی فراوان ،ھمراه بوده
است.به رسميت شناخته شدن روز جھانی کارگر وتعطيلی اين روز در بسياری از کشورھا ،به
قيمت جان چندين کارگر منتج شد.ويا تشکيل اتحاديه کارگران ھم پس از طی يک دوره
طوالنی وپرداخت ھزينه گزاف،طبقه کارگر توانست اراده خود رابه کرسی بنشاند.ويا در اروپا
وجنبش ٣٥ساعت کار در ھفته که در دھه ھشتاد ميالدی که پس ازدوره سرکوب خونين
اعتصاب معدن چيان انگليس بدست آمد.ھمه اينھا نشان می دھد که تضاد منافع کارگر
وسرمايه دار به حدی جدی وبيرحمانه است که حتی حفظ دستاوردھای کارگری در ادوار
گذشته که ناشی از مبارزه کوشندگان جنبش کارگری بوده است،امری دشوار وسخت بنظر

ميرسد .چراکه بنظر من رابطه کارگروسرمايه دار ،مانند موج درياست .ھرگاه کارگر با اتحاد
ومبارزات کارگری خود توانست پيشروی کند،وجه ديگر آن عقب رفت سرمايه دار است  .وھر
گاه بر اثر ضعف وپراکندگی ويا ساير موارد کارگران عقب نشستند اينبار نوبت اوست که به
معيشت کارگر حمله ميکند .
با آميد به روزی که زندگی بھتری داشته باشيم
رضارخشان
کارگراخراجی
4/7/1391
معضل تبدﯾل قرارداد ھمچنان دامنگير كارگران مخابرات الرستان است
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در ٤مھر آمده است  :بيش از  ۴٠کارگر شرکت
مخابرات شھرستان الرستان مردادماه سال جاری نسبت به تغيير قرارداد خود از ساالنه به ١۵
روز در ماه اعتراض کرده و با تجمع در مقابل فرمانداری اﯾن شھرستان خواستار رفع
مشکالتشان شده بودند.
براساس اﯾن گزارش،بيش از  ۴٠کارگر و کارگزار شرکت مخابرات شھرستان الرستان به جھت
تبدﯾل قرارداد کاریشان به پاره وقت و ساعتی از مرداد ماه سال جاری بالتکليف بوده و ھيچ
قراردادی بصورت قانونی با اﯾن کارگران منعقد نشده است.
بيانيه ۵۴
کميته حماﯾت از شاھرخ زمانی
شاھرخ زمانی کارگر نقاش و عضو ھييت باز گشاﯾی سندﯾکای نقاشان و تزئينات ساختمانی
وعضو شورای نماﯾندگان کميته پيگيری اﯾجاد تشکلھای کارگری را بدون ھيچ دليل و مدرکی
دستگير کردعليه او پرونده سازی کردند .علی رغم اﯾنکه در پرونده ساخته شده نيز ھيچ
مدرک و دليلی برای محاکمه او وجود ندارد.طبق اعترافات قاضی پرونده حملبر که در دادنامه به
صورت واضح نوشته است که شاھرخ زمانی تمامی اتھامات را رد کرده است  .پس او کامال"
بيگناه است .اما کامال" غير قانونی ،شاھرخ را بنا به اعترافات شخص دﯾگری)متھم ردﯾف
چھارم( محاکمه کرده و با اتھامات دروغين به  ١١سال زندان محکوم نمودند .در زندان تبرﯾز با
اﯾجاد جو و فضای نامناسب و خطر ناکی برای او و دﯾگر زندانيان سياسی و کارگری زندان را به
جھنم واقعی تبدﯾل کرده اند .او را به زندان ﯾزد تبعيد کردند  .بعد از دو ماه مجددا" او را به زندان
مرکزی تبرﯾز بر گرداندند و اکنون او را در زندان تبرﯾز ھر دو روز ﯾک بار از بندی به بند دﯾگر انتقال
می دھند ما بدون ھيچ قيد و شرطی خواھان آزادی فوری شاھرخ زمانی و دﯾگر زندانيان
کارگری و سياسی ھستيم  .در اﯾن راستا از تمامی کارگران  ،تشکل ھا  ،نھادھا و
آزادﯾخواھان و جوانان می خواھيم از ھر طرﯾق ممکن بر جمھوری اسالمی جھت آزادی
زندانيان فشار بياورند.
شاھرخ زمانی تھدﯾد به پرونده سازی جدﯾدی شده است.
زندان مرکزی تبرﯾز به دليل چنگ و دندان نشان دادن مسئولين سازمان زندانھا به عنوان
افزاﯾش تنبيه ھا آبستن حوادث است.
به دنبال قتل محمد رنگ گری که زﯾر مشت و لگد توسط مسئولين زندان مرکزی تبرﯾز در تارﯾخ
 ١٣٩١/٥/٢٧کشته شد و شکاﯾت خانواده مقتول و اعتراضات زندانيان ،قوه قضاﯾی مجبور شد
قاتلين را تحت تعقيب قرار دھد .ھمچنين برای پنھان کرد ساختار جناﯾت پرور نظام جمھوری
اسالمی بخصوص سيستم مدﯾرﯾتی زندانھا و برای کنترل جو خشم و نفرت زندانيان ،سازمان
زندانھا اقدام به تعوﯾض مدﯾرﯾت و برخی از مسئولين زندان مرکزی تبرﯾز کرده است.
اکنون مسئولين جدﯾد برای ارعاب و انتقام گيری از زندانيان معترض و شاکی عليه ضرب و
شتم و شکنجه طرح اتھام زنی را گسترش می دھند ،اﯾن مسئولين می خواھند بخصوص در
پی قتل محمد رنگ گری از زندانيانی که دست به اعتراض و افشاگری ھای کارسازی زده
بودند انتقام و زھر چشم بگيرند .در اﯾن راستا زندانيان را تھدﯾد به پرونده سازی و وارد کردن

اتھامات جدﯾد کرده اند  .ھر روز به بھانه ھای واھی اقدام به ضرب و شتم دوره ای زندانيان
می کنند .
طبق اخبار رسيده روز چھارشنبه  ١٣٩١/٧/٣ﯾکی از زندانيان به نام فردﯾن مرادی که از فعالين
ملی آذرباﯾجان است و به شش سال حبس محکوم شده با اتھامات واھی که از آن جمله
می توان توھين به شھدا را نام برد  ،را احضار کرده و به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند .
در پی اعتراض وی که به چه دليل مرا می زنيد ،او را به بند مواد مخدر که بدترﯾن قسمت
زندان تبرﯾز است و در آن بند حتی جا برای خوابيدن نيست  ،فرستادند ،وی در اعتراض به اﯾن
عمل اعتصاب غذا کرده است .الزم به ذکر است که ھم بندان او در اعتراض به ظلمی که به
فردﯾن مرادی شده است نامه ی اعتراضی نوشته اند .ولی به جای رسيدگی به اﯾن اعتراض
جھت ترساندن معترضين نامه ای از مسئولين زندان به شاھرخ زمانی نشان داده اند و وی را
متھم به توھين به مقام رھبری و تبليغ عليه نظام وسعی در اﯾجاد شورش در زندان کرده
است .مطمئنا" اﯾن گونه اتھامات بی اساس بر عليه شاھرخ زمانی چيزی جز پرونده سازی
برای او نيست که توسط مسئولين برای خفه کردن اعتراضات ادامه دار ﯾک ماھه اخير زندانيان
عليه ضرب و شتم و قتل ھای رخ داده صورت می گيرد.
پس از عوض شدن مدﯾر ﯾت زندان  ،زندانيان ﯾک درخواست  ١۴ماده ای جھت بھبود شراﯾط
زندان به او داده اند که مدﯾر عامل تنھا کاری که در اﯾن رابطه انجام داد ،اﯾن بود که ﯾک بازدﯾد
 ۴٠ثانيه ای از بند متادون انجام داده است ھمچنين آنھا ﯾک درخواست  ١٠ماده ای نيز به
رئيس زندان داده اند تا شاﯾد بتوانند شراﯾط زندان را کمی قابل تحمل نماﯾند در عوض آنھا نه
تنھا به درخواست ھا رسيدگی نکردند بلکه سعی دارند با نسبت دادن اتھامات واھی به اﯾن
زندانيان آنھا را وادار به سکوت نماﯾند.
مبارزه برای بھتر زﯾستن در ھر جاﯾی باشد کاری ارزشمند  ،قابل دفاع و حماﯾت است  ،در اﯾن
راستا فعاليت زندانيان برای دست ﯾابی به حقوق انسانی خود ستودنی است که فعالين ،
کارگران و تمامی نھاد ھای داخلی و جھانی موظف به حماﯾت ھای بی وقفه از آنھا ھستند.
اکنون که مسئولين زندان مرکزی تبرﯾز برای شکستن مقاومت زندانيان در جھت کسب
مطالبات خود اقدام به افزاﯾش اتھام زنی  ،ضرب و شتم کرده اند ،نباﯾد زندانيان را تنھا
گذاشت  .وظيفه فوری و عاجل تمامی فعالين و مدافعين حقوق بشر  ،نھادھا و سازمانھای
داخلی و بين المللی و احزاب و سازمانھای سياسی است که ھر چه زودتر و قبل از اﯾنکه
جناﯾت کاران جمھوری اسالمی موفق به شکستن مقاومت و تحميل اتھامات واھی جدﯾد
عليه زندانيان شوند آنھا را با اعتراضات متحدانه  ،مستمرو برنامه رﯾزی شده و ھماھنگ تحت
فشار و افشا گری گسترده وادار به عقب نشينی کنيم .اگر در چنين شراﯾط حساس فرصت را
از دست بدھيم ضربات سخت وجبران ناپذﯾری به زندانيان وارد خواھد شد.
کارگران  ،فعالين  ،دانشجوﯾان  ،جوانان و مردم مبارز:
امروز فرزندان مبارز شما برای بدست آوردن حقوق و آزادی خوﯾش در زندان مرکزی تبرﯾز
ھمچون خود شما سينه به سينه در مقابل نظام ارتجاعی که مستقيم و غير مستقيم باعث
اﯾجاد مشکالت و بحران ھای شده  ،اﯾستاده اند ،اﯾن نظام زندگی ميليونھا انسان را فلج کرده
و در راستای حفظ حاکميت خود سرکوب ھمه جانبه را در کارخانه ھا ،مدارس و دانشگاه ھا و
در کوچه و خيابان ھميچين در زندانھا به شدت افزاﯾش داده است در چنين شراﯾطی دفاع از
آزادی زندانيان  ،به مانند وجود آب برای زﯾستن ضرورت حياتی دارد  .خصلت سنتی نظام
ارتجاعی جمھوری اسالمی است که ھميشه برای مرعوب کردن توده ھای معترض اول اقدام
به سرکوب شدﯾد زندانيان می کند بنا براﯾن شکست دادن جمھوری اسالمی در اﯾن حوزه
بخشی از شکست دادن او در کارخانه ،دانشگاه و مدرسه و کوچه و خيابان است .بياﯾد ،
بدون اﯾنکه زمان را از دست بدھيم به اعتراضات متحدانه اقدام کنيم.
احزاب و سازمانھای مبارز باﯾد در چنين شراﯾطی از نھاﯾت امکانات خود و رابطه ھای بين
المللی خوﯾش در اعتراضات عملی استفاده کنند .که با توجه به شراﯾط سخت داخلی و
جھانی جمھوری اسالمی را وادار به عقب نشينی نماﯾند .اکنون بھترﯾن فرصت برای چنين
کاری است که می توان از شراﯾط فعلی به نفع زندانيان استفاده کرد.
پيش بسوی اتحاد بيشتر ،برای فشار بيشتر!!
پيش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار :
کارگر زندانی  ،زندانی سياسی آزاد باﯾد گردد.

کميته حماﯾت از شاھرخ زمانی
١٣٩١/٧/۴
www.chzamani.blogspot.com
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نامه  ٢٠ھزار کارگر؛ «گوشهای از اعتراض ھای روزمره در اﯾران«
خبرگزاری دولتی کار اﯾران  -ايلنا گزارش داد :که ده ھزار کارگر در نامه ای به وزير تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی با اعتراض به شرايط خود از جمله پرداخت نشدن حقوق ھا و دستمزدھای زير
خط فقر ،ھشدار دادهاند :بسياری از اقالم غذايی و رفاھی به صورت روزانه و با سرعتی غير
قابل تصور در حال برچيده شدن از سفره خالی ما کارگران است.
اين نامه توسط اتحاديه آزاد کارگران ايران تھيه شده است.
مجيد تمجيدی ،کارشناس مسايل کارگری مقيم سوئد ،در گفت و گو با راديو فردا ،بحث
پرداخت نشدن دستمزدھا و افزايش قيمت ھا در ايران را محورھای اساسی اين نامه
اعتراضی می داند.
وی می گويد» :بحران اقتصادی و تشديد بحران سياسی ،اجرای طرح ھدفمندی يارانهھا،
تشديد تحريمھا و وجود فضای جنگی باعث شده است کارگر فقط حدود  ٣٨٩ھزار تومان به
عنوان حداقل دستمزد دريافت کند در حالی که گرانی در ماهھای اخير به شدت افزايش يافته
و بنابر اظھارات رسمی در برخی موارد بيش از  ۵٠درصد افزايش قيمت داشتيم».
کارگران امضا کننده نامه در اين ارتباط از افزايش  ١٣درصدی ميانگين دستمزدشان در دو سال
گذشته انتقاد کرده اند.
شورای عالی کار در اسفند ماه گذشته حداقل حقوق ماھانه کارگران برای سال جاری را حدود
 ٣٩٠ھزار تومان اعالم کرد که ھمان موقع ،اعتراض ھای بسياری را از سوی تشکل ھا و
فعاالن کارگری برانگيخت.
معترضين با اشاره به ماده  ۴١قانون کار ،اين مبلغ را در شرايطی که خط فقر در پايان سال
گذشته بيش از يک ميليون تومان بود ،برای گذران زندگی يک خانواده کارگری ناکافی می
دانستند.
در ماده  ۴١قانون کار آمده است که اين شورا بايد ھمه ساله ميزان حداقل مزد کارگران را
برای نقاط مختلـف کـشور و ﯾـا صـناﯾع مختلـف بـا توجـه بـه درصد تورم اعالم شده از طرف
بانک مرکـزی تعيين کند.
اما اين تنھا معيار تعيين حداقل دستمزد ماھانه کارگران و مشموالن قانون کار نيست .تبصره
ديگری که در اين ماده قانون کار وجود دارد ،تاکيد می کند :حداقل مزد باﯾد به اندازه ای باشد
تا زندگی ﯾک خانواده ،که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعالم میشود را تامين کند .
اين در حالی است که به نوشته خبرگزاری ايلنا ،با افزايش قيمت دالر در شش ماه گذشته و
افزايش قيمت ھا در اين مدت ٣٠ ،درصد از توان خريد کارگران کاسته شده است.
ھمچنين به گزارش خبرگزاری مھر ،به دليل باال رفتن قيمت بسياری از اقالم پرمصرف خوراکی،
ھزينه مسکن ،حمل و نقل ،پوشاک ،درمان و تحصيالت ،دستمزد ماھانه کارگران و مشموالن
قانون کار تنھا می تواند ھزينه ھای  ١٠روز آنان و خانواده ھای شان را تامين کند.
علی مبارکی ،از اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران مقيم سوييس ،به راديو فردا
می گويد» :نھادھای دولتی مانند خانه کارگر و شورای اسالمی کار يا نمايندگان مجلس اعالم
میکردند حقوق کارگران بايد از يک ميليون و  ٣٠٠ھزار تومان بيشتر باشد ،اما متاسفانه امروز
کارگران با حقوقھای  ٣٠٠يا  ۴٠٠ھزار تومانی دارند زندگی میکنند».
کارگران امضاکننده نامه اشاره کرده اند که عالوه بر افزايش قيمتھا ،در دهھا کارخانه بزرگ و
متوسط ،کارفرمايان ،ناھار و بسياری از مزايای شغلی کارگران از قبيل پاداش و بھره وری کار را
نيز قطع کردهاند و به آنان فقط مزد پايه را می پردازند.
مجيد تمجيدی می گويد» :فشار شديدی روی کارگران وارد میشود .دستمزدھای پايين،
شدت کار ،پايين آمدن ايمنی شغلی و باال رفتن سوانح حين کار مجموعه عواملی است که
کارگران را در اين شرايط سياسی -اقتصادی ھر چه بيشتر تحت فشار قرار داده است».
در اين ميان ،امضاکنندگان نامه به وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خواستار افزايش دستمزد در

نيمه دوم سال جاری شدند.
بيکار سازیھا ،قراردادھای موقت و ناامنی شغلی از ديگر مشکالتی ھستند که در نامه ١٠
ھزار کارگر به وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مورد اشاره قرار گرفته اند.
بر اساس گزارش رسانه ھای رسمی ،در ماه ھای اخير روند اخراج کارگران شدت گرفته و اين
ميزان ،گاه به صدھا تن در يک کارخانه رسيده است.
از جمله به نوشته روزنامه خراسان ،شرکت ايران خودروی خراسان ،سه شيفت کاری خود را
به دو شيفت کاھش داده و قرارداد  ۶٠٠کارگر خود را تمديد نکرده است.
از سوی ديگر ،به گفته مسئوالن خانه کارگر و کانون شوراھای اسالمی کار ،حدود  ٨٠درصد از
ميليون ھا کارگر با قرارداد موقت مشغول به کار ھستند و ضمن نداشتن امنيت شغلی ،از
حمايت قانون کار برخوردار نيستند.
به نوشته سايت اتحاديه آزاد کارگران ايران ،امضاکنندگان نامه خطاب به وزير تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی نوشته اند« :در اين شرايط ،شما ...نه تنھا صدای تان در نيامده است ،بلکه حتی
زحمت پاسخگويی به خواست کتبی و امضا شده ھزاران کارگر را نيز به خود ندادهايد .طوری
که به نظر می آيد وزارتخانه شما ھيچ ربطی به کارگران و زندگی و معيشت آنان ندارد».
اشاره امضاکنندگان به نامه ای است که در  ٢٧خرداد سال جاری با امضای  ١٠ھزار کارگر به
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تحويل داده شده بود.
امضاکنندگان آن نامه ،از قانون ھدفمندی يارانهھا با عنوان »قطع يارانهھا« نام برده بودند و با
توجه به وضعيت اقتصادی کشور ،خواستار افزايش حداقل دستمزدھا براساس تورم موجود و
تامين »شرافتمندانه« سبد ھزينه يک خانوار چھار نفره و با دخالت نمايندگان منتخب کارگران
شده بودند.
کارگران امضاکننده ھمچنين در کنار اعتراض به تعويق و بینظمی در پرداخت حقوقھا،
خواستار ايجاد ساز و کار قانونی و قاطع برای پرداخت به موقع دستمزدھا و تعقيب قضايی
کارفرمايانی شده بودند که به گفته آنھا ،کارگران را بدون قرارداد و يا با قراردادھای سفيد امضا،
وادار به کار میکنند.
اجرای فوری بيمه کارگران ساختمانی و مصوبه ھيات وزيران مبنی بر حذف شرکتھای
پيمانکاری از ديگر خواستهھای امضاکنندگان نامه بودند.
علی مبارکی با اشاره به اينکه اين نامه ھا نشاندھنده نارضايتی ميليون ھا کارگر ايرانی
است ،با اشاره به آنچه بی توجھی مقام ھای دولتی به مشکالت کارگران می نامد ،معتقد
است که فقط نبايد به ارسال نامه بسنده کرد.
اين فعال کارگری می افزايد» :نمونهاش دستمزدھايی است که سال به سال به طور
مستقيم توسط دولت و کارفرمايان تعيين و به کارگران تحميل میشود».
او معتقد است که گام بعدی برای کارگران ،بايد تشکل يابی بيشتر برای دستيابی به حقوق
شان باشد و اضافه می کند» :کارگران بايد به سوی سازماندھی تشکالت مستقل خود
ھدايت شوند .آنھا بايد بتوانند در کارخانه ھا ،اعتراض خود را به شکلھای ممکن و به صورت
سراسری بروز دھند».
بر اساس اين گزارش ٢٠ ،ھزار کارگر امضا کننده طومار و نامه ،از استان ھای اصفھان ،تھران،
قزوين،کردستان ،يزد ،خوزستان ،آذربايجان شرقی ،مازندران و مرکزی ھستند.
مجيد تمجيدی درباره اھميت چنين نامه ھايی می گويد» :اين اعتراض گوشهای از اعتراض
ھای روزمره به وضعيت موجود است که در مراکز کار صورت میگيرد و بخشی از آن ھم به
صورت اعتصاب است«
بھروز کارونی –رادﯾوفردا٠۴/٠٧/١٣٩١-
ايستگاهھاي مترو اھواز منتظر اعتبار سال جاری وبيکاری کارگران
به گزارش خبرگزاری دولتی اﯾسنا در  ٤مھر آمده است  :مديرعامل سازمان قطار شھري اھواز
عنوان كرد :پيش از اين آرماتور مورد نياز پروژه از كارگاھي در حومه اھواز تامين مي شد و ٦٠
كارگر پيمانكار نيز آرماتوربندي را انجام ميدادند ،ولي از آنجا كه مصالح مورد نياز پروژه در
بخش آرماتوربندي تمام شده و اعتباري نيز براي خريد مصالح در اختيار نداريم ،كار جديدي در
ايستگاهھاي مترو انجام نميشود ،ولي پس از ابالغ اعتبار ،كارگران دوباره كار را در ايستگاهھا

آغاز ميكنند.
مديرعامل سازمان قطار شھري اھواز گفت :طبق مصوبه مجلس در بودجه  ،٩١مبلغ ٩٩
ميليارد و  ٤٠٠ميليون تومان براي پروژه قطار شھري اھواز در نظر گرفته شده ولي از اين مبلغ
تا كنون چيزي به سازمان قطار شھري اھواز ابالغ نشده است.
عباس ھالكويي اظھار كرد :در سال جاري تاكنون اعتباري به طرحھاي ملي كشور ابالغ نشده
است و پروژه قطار شھري اھواز از اين موضوع مستثني نيست.
وي اضافه كرد :براساس اعتباري كه براي قطار شھري اھواز پيشبيني شده است ،ماھانه به
طور متوسط براي پيشرفت كار به حدود  ٨ميليارد تومان اعتبار نياز است و با اينكه چند ماھي
از سال گذشته ھنوز اعتباري دريافت نكردهايم و ھر چه اعتبارات ديرتر ابالغ شود ،زمان اتمام
كار و به بھرهبرداري رسيدن پروژه نيز به ھمان ميزان به تأخير ميافتد.
كارگران »ارسا گاز« خواستار درج عناوﯾن شغلی در ليست بيمه و لغو اضافه کاری
اجباری شدند
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در ٤مھر آمده است  :جمعی از کارگران کارخانه
ارسا گاز در نامهای به اﯾن خبرگزاری خواستار لغو مرخصی اجباری و درج عناوﯾن شغلیشان
در ليست بيمه جھت بھرهمندی از مزاﯾای مشاغل سخت و زﯾانآور شدند.
براساس اﯾن گزارش،به دليل ثبت نشدن عناوﯾن شغلی در پرونده بيمهای ،کارگران در شرف
بازنشستگی ھنگام مراجعه به بيمه تامين اجتماعی ھيچ گونه سابقه سختی کار در
پروندهشان مشاھده نمیكنند.
اﯾن کارگران در ادامه نامه خود آوردهاند :کارفرمای بخش خصوصی اﯾن کارخانه بمدت دو ماه
است کارگران را بصورت اجباری وادار به اضافه کاری میکند ،در صورتی که اﯾن عمل غير
قانونی است.
به گفته آنان با وجود سختی کار کارگران اﯾن واحد توليدی ،ھيچ گونه سابقه سخت و زﯾان آور
در پرونده بيمهای آنان درج نشده است و اﯾن درحالی است كه اداره كار نيز حكم به سخت و
زﯾانآور بودن شغل اﯾن كارگران داده است.
کارگران معترض در ادامه افزودهاند :به دليل ثبت نشدن عناوﯾن شغلی در پرونده بيمهای آنان،
کارگران در شرف بازنشستگی ھنگام مراجعه به بيمه تامين اجتماعی ھيچ گونه سابقه
سختی کار در پروندهشان مشاھده نمیكنند.
اﯾن کارگران در پاﯾان نسبت به ميزان مبلغ اضافه کاری و ھمچنين در مورد پرداخت و نحوه ثبت
مرخصیھای استعالجی خود اعتراض كردهاند.
تجمع اعتراضی مھندسان ناظر کشاورزی مقابل مجلس /شکاﯾت از معاون رئيس
جمھور به کميسيون اصل ٩٠
به گزارش خبرگزاری دولتی مھر ،بتارﯾخ٤مھر،آمده است :جمعی از مھندسان ناظر توليدات
کشاورزی صبح امروز در اعتراض به توقف اجرای قانون استخدامی خود مقابل تجمع کردند.
بنابھمين گزارش ،حدود  ١٠٠نفر از مھندسان ناظر توليدات کشاورزی از سراسر کشور صبح
امروز با تجمع مقابل مجلس نسبت به توقف اجرای قانون استخدام ناظران توليدات کشاورزی
اعتراض کردند.
عليمحمدی نماﯾنده تجمع کنندگان گفت ٢٠٠ :مھندس ناظر از سراسر کشور به نماﯾندگی از
 ١٥ھزار مھندس ناظر برای پيگيری و تاکيد بر اجرای قانون استخدام مھندسان ناظر به تھران
آمدند.
وی گفت :مقدمات اوليه اجرای اﯾن قانون به طور کامل انجام شده است و تنھا مشکل اجرای
کامل آن عدم امضای آقای عزﯾزی معاونت توسعه و سرماﯾه نيروی انسانی است و ھمين
معضل باعث شده قانون اجرا نشود .اﯾن در حالی است که آقای عزﯾزی کليه استخدامات در
بخشھای مختلف را به تعوﯾق انداخته و قانون استخدام مھندسان نيز شامل اﯾن تاخير شده
است در حالی که اﯾن قانون ﯾک قانون مستقل و جداگانه است.
وی خاطرنشان کرد :نماﯾندگان مھندسان ناظر بخش کشاورزی مدتھا است که پيگير اﯾن

مشکل ھستند و مھندسان ناظر برای سومين بار است که مقابل مجلس تجمع کردهاند.
عليمحمدی از تنظيم شکاﯾتنامهای از عزﯾزی به کميسيون اصل  ٩٠مجلس خبر داد.
برپاﯾه اﯾن گزارش،قانون استخدام مھندسان ناظر توليدات کشاورزی در سال  ٨٩به تصوﯾب
مجلس رسيد و اصالحيه آن نيز اسفند ماه سال  ٩٠در مجلس مصوب شد و در شورای نگھبان
مورد تاﯾيد قرار گرفت اما پس از چند ماه از تصوﯾب آن ھنوز اجراﯾی نشده است.
قانون مذکور مجوز استخدام  ١٠ھزار مھندس ناظر توليدات کشاورزی در سراسر کشور را
میدھد.
اطالعيه شماره  – ٣٩عدم رسيدگی مسئوالن زندان اوﯾن به وضعيت وخيم جسمی
رضا شھابی
بنابر اخبار رسيده جای عمل رضا شھابی ھمچنان عفونت دارد و از محل زخم عمل که روی
گردن او قرار دارد عفونت بيرون می آﯾد .الزم به ذکر است رضا پس از انجام عمل جراحی
سنگين دﯾسک گردن و عليرغم نظر پزشکان مبنی بر لزوم دست کم " ٢ماه استراحت در
منزل" و "عدم توان تحمل کيفر" راھی بند  ٣٥٠زندان اوﯾن شد .ھمچنين ھر دو پای رضا به
شکل آزاردھنده ای درد می کند.
با توجه به وضعيت جسمی حاد رضا و عفونت جای عمل او و ھمچنين دردھای آزار دھنده،
اعضای کميته ی دفاع از رضا شھابی به شدت نگران سالمتی او ھستند و مسئوليت ھر گونه
عوارض ناشی از نگھداری رضا در زندان و عدم رسيدگی و مداوای مناسب او را مستقيماً
متوجه مقامات قضاﯾی و امنيتی می دانند .رضا شھابی باﯾد فوراً از زندان آزاد شود و به
سرعت مورد مداوا قرار بگيرد.
کميته دفاع از رضا شھابی  ٥ -مھرماه ١٣٩١
شماره تلفن سخنگوی کميته دفاع از رضا شھابی ،آقای محمود صالحی٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢ :
k.d.shahabi@gmail.com
www.k-d-shahabi.blogspot.com
"اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران" خواھان افزاﯾش فوری حداقل دستمزد تا ﯾک ميليون
تومان شد
بعقيده جعفرعظيم زاده -رئيس اتحادﯾه آزاد کارگران ،از آنجا که ﯾک ميليون و دوﯾست ھزار
تومان برای خط فقر تعيين شده است ما انتظار دارﯾم که دستمزد کارگر حداقل به ﯾک ميليون و
پانصد ھزار تومان برسد .اما راه حل فوری ما اﯾن است که ھم اﯾنک حداقل دستمزد تغيير کند
و ﯾک ميليون تومان باشد.
بيست ھزار نفر از کارگران کارخانهھای مختلف کشور با امضای طوماری خطاب به وزﯾر کار
نسبت به ميزان دستمزد خود و ناھماھنگی آن با فشار بيسابقه تورم در کشور دست به
اعتراض زدند.
کارگران در اﯾن طومار اعتراضی ،که با توجه به کثرت معترضين امضاء کننده اھميت و وزن
وﯾژهای دارد ،عالوه بر شکاﯾت از دستمزدھای زﯾر خط فقر ،در عين حال به پدﯾدهھای راﯾج
دﯾگری در بازار کار ،از جمله قراردادھای موقت ،عدم پرداخت دستمزدھا ،بيکارسازیھا و رواج
ناامنی شغلی نيز اشاره کردهاند.
امضاء کنندگان اﯾن طومار اعتراضی ،با تأکيد بر گرانی سرسام آور در کشور که تنھا در چند ماه
اخير بيش از سی در صد بر قيمت کاالھای ضروری افزوده است ،ﯾادآوری کرده اند که متوسط
درﯾافتی ماھيانه ميليونھا کارگر اﯾنک بين سيصد تا ھفتصد ھزار تومان است .دستمزدی که
»حتی کفاف اجاره بھای حقيرترﯾن منزل مسکونی را ھم نمیدھد«
گرچه وزﯾر کار و مسئوالن اﯾن وزارتخانه تاکنون کمترﯾن واکنشی نسبت به اﯾن طومار از خود
نشان ندادهاند ،با اﯾن حال اﯾن روزھا طومار بيست ھزار نفره ،در مطبوعات و نيز در مجلس
شورای اسالمی سرو صدای زﯾادی براه انداخته است.
تعداد قابل توجھی از نماﯾندگان مجلس با تشخيص حساسيت اوضاع و بحرانی بودن وضعيت

اقتصادی تھیدستان اجتماعی ،به دفاع از خواستهھای کارگران موضع گرفته و راھکارھائی
برای برون رفت از بحران پيشنھاد کرده اند .نادر قاضی پور و عباسعلی منصوری -دو عضو ھيات
رئيسه فراکسيون کارگری مجلس و نيز برخی از فعاالن کارگری از جمله مسعود نيازی -عضو
ھيات مدﯾره کانون انجمن صنفی کارگران استان تھران و فتح ﷲ بيات -دبير انجمن کارگران
پيمانی و قراردادی کشور ،نيز نسبت به اﯾن طومار واکنش مثبت نشان داده و از مطالبات
کارگران حماﯾت کرده اند.
با اﯾن حال درباره چگونگی مقابله با اﯾن نابرابری دستمزدھا نسبت به سطح تورم لجام
گسيخته در کشور ،نظر واحدی وجود ندارد.
علی اکبر عيوضی -عضو کميته مزد شوراﯾعالی کار ،معتقد است که برای جبران دستمزد ناچيز
کارگران باﯾد »تسھيالت غير نقدی« در اختيار کارگران گذاشت.
عليرضا حيدری -از فعالين خانه کارگر ،نيز ضمن ھمدردی با کارگران معترض در عين حال با
افزاﯾش دستمزدھا مخالفت کرده و آنرا باعث افزاﯾش نقدﯾنگی و بروز تورم ارزﯾابی می کند؛ او
معتقد است که با درﯾافت ماليات از ثروتمندان باﯾد نظام تأمين رفاه اجتماعی را تقوﯾت کرد.
***
از آنجا که تدارک اﯾن طومار و عمليات جمع آوری امضاءھا توسط اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران
انجام گرفته است ،گفتگوئی دارﯾم با جعفر عظيم زاده -رئيس ھيات مدﯾره اﯾن اتحادﯾه ،که
شما را به شنيدن آن دعوت می کنيم.
عظيم زاده ،در اﯾن مصاحبه توضيح می دھد از آنجا که در اﯾران اعتصاب ﯾک امر قانونی نيست
و کارگران نمی توانند راھپيمائی خيابانی کنند ،ما به جمع آوری امضاء روی آوردﯾم؛ او تأکيد
می کند که تقاضای آنھا افزاﯾش فوری و بالفاصله دستمزدھا ست» .چرا که ھيچ کارگری دﯾگر
قادر نيست زندگی کند«
او می گوﯾد اتحادﯾه آزاد کارگران ،خواھان افزاﯾش فوری حداقل دستمزد کارگران تا ﯾک ميليون
تومان است.
بعقيده عظيم زاده ،از آنجا که ﯾک ميليون و دوﯾست ھزار تومان برای خط فقر تعيين شده است
ما انتظار دارﯾم که دستمزد کارگر حداقل به ﯾک ميليون و پانصد ھزار تومان برسد؛ اما راه حل
فوری ما اﯾن است که ھم اﯾنک حداقل دستمزد تغيير کند و ﯾک ميليون تومان باشد.
جعفر عظيم زاده ھم چنين نسبت به روند تعيين دستمزدھا اعتراض دارد و خواھان آن است
که دستمزد کارگران توسط نماﯾندگان آنھا در مجمع عمومی کارگری تعيين گردد .او ميگوﯾد در
اﯾران حق تعيين دستمزد از کارگر گرفته شده است.
گوش کنيد :
http://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/persan/audio/modules/actu/201209/SO
CIAL_24_09.mp3
منبع:رادﯾوبين المللی فرانسه
اطالعيه اتحاد بين المللی در پشتيبانی از اعتراض به حداقل دستمزدھا
سطح دستمزدھای کارگران اﯾران شرم آور است!
بنا به گزارش اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران ،در اول مھر ماه  ،١٣٩١در نامه ای اعتراضی به وزارت
"تعاون ،کار و رفاه اجتماعی" جمھوری اسالمی ،ده ھزار کارگر با تاکيد بر افزاﯾش سرسام آور
گرانی و گسترش فقر در ميان کارگران و اعتراض به ناامنی شغلی ،قراردادھای موقت و سفيد
امضاء و حذف مزاﯾا و پاداش و حق بھره وری در بسياری از مراکز کار بر سطح نازل دستمزد
ھای کارگران تاکيد کرده و خواستار افزاﯾش دستمزدھا شده اند .ھمچنين در تارﯾخ  ٢٧خرداد
 ،١٣٩١نامه ای اعتراضی با امضای ده ھزار کارگر دﯾگر از سراسر اﯾران تحوﯾل وزارت "تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی" داده شده بود.
امضای اعتراضی بيست ھزار کارگر در شراﯾطی انجام می گيرد که بيشترﯾن فشارھا بر فعالين
مستقل کارگری آورده می شود .امضای بيست ھزار کارگر ،کارگاه به کارگاه و کارخانه به
کارخانه ،شھر به شھر و کارگر به کارگر ،در شراﯾطی جمع آوری شده است که کارگران اﯾران
از کمترﯾن ابزار آگاھی رسانی به ھمکاران خوﯾش محروم اند .بيست ھزار امضای اعتراضی

نمونه مشتی از خروار اعتراض تلنبار شده ميليونھا کارگر در اﯾران است .کارگران اﯾران بطور
روزانه اعتراض خوﯾش عليه فقر و فالکت را به اشکال مختلف از جمله اعتصاب و راه بندان و
تظاھرات نشان ميدھند .اﯾن بار بيست ھزار کارگر صدای اعتراض ميليونھا کارگر در اﯾران را
آشکارا و مستقيم به گوش مقامات جمھوری اسالمی رسانده اند .بدون شک با وجود انواع
محدودﯾت ھا و فشارھا در آﯾنده ای نزدﯾک بر تعداد کارگرانی که با اسم حقيقی و حقوقی
خوﯾش پای اﯾن اعتراض امضاء خواھند زد افزوده خواھد شد و اﯾن اعتراض در سطح نامه
نوشتن محدود نمانده و به اشکال دﯾگری ادامه خواھد ﯾافت.
اتحاد بين المللی ضمن محکوم کردن سرماﯾه داران و حکومت جمھوری اسالمی در تحميل فقر
و فالکت غير انسانی به کارگران اﯾران و سلب ابتداﯾی ترﯾن حقوق انسانی برسميت شناخته
شده بين المللی و ضمن تالش برای ھر چه رساتر شدن صدای اعتراض کارگران اﯾران به
سطح دستمزدھای نازل ،حماﯾت خوﯾش را از مبارزات کارگران اﯾران عليه حداقل دستمزدھا
اعالم می نماﯾد.
اتحاد بين المللی در حماﯾت از کارگران در اﯾران
 ٢۵سپتامبر ٢٠١٢
بيکاری کارگران »اقشار«وعدم پرداخت بيمه بيکارﯾشان
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در ٥مھر آمده است  :شرکت اقشار که ﯾکی از
توليد کنندگان کمربند اﯾمنی خودرو است ،از  ٣ماه قبل  ٢٠٠کارگر خود را تعدﯾل کرده است.
مدﯾران اﯾن شرکت دليل اﯾن تعدﯾل نيرو را کاھش توليد خودرو توسط دو کارخانه ساﯾپا و اﯾران
خودرو اعالم کردهاند.
اﯾن گزارش از پرداخت نشدن بيمه بيکاری به کارگران کارخانه اقشار که طی  ٣ماه گذشته
شغل خود را از دست داده بودند خبرمی دھدومی افزاﯾد،از مجموع  ٢٠٠کارگر تعدﯾل شده اﯾن
واحد توليدی تنھا  ۴٠نفر موفق شدهاند از بيمه بيکاری استفاده کنند.
پرستاران تامين اجتماعی محروم از کاھش ساعت کار /قانون به درستی اجرا نمی شود
به گزارش مھربتارﯾخ٥مھر،دبير کل خانه پرستار ،از اجرا نشدن قانون ارتقای بھره وری نيروھای
بالينی نظام سالمت در بيمارستانھای تامين اجتماعی انتقاد کرد و گفت ١٤ :تا  ١٥ھزار
پرستار در اﯾن بيمارستانھا ھمچنان چشم انتظار کاھش ساعت کار ھستند.
برپاﯾه اﯾن گزارش،محمد شرﯾفی مقدم اظھارداشت :قانون ارتقای بھره وری نيروھای بالينی
نظام سالمت مشمول تمامی پرستاران کشور اعم از بخشھای دولتی ،خصوصی ،تامين
اجتماعی و ارتش است.
وی با اظھار تاسف از اجرا نشدن اﯾن قانون در بيمارستانھای تامين اجتماعی ،افزود :اﯾن در
حالی است که بيمارستانھای تامين اجتماعی از وضعيت مالی بھتری نسبت به ساﯾر مراکز
درمانی برخوردارند و حتی قابل مقاﯾسه با بخش خصوصی نيستند.
شرﯾفی مقدم ادامه داد :اجرا نشدن قانون کاھش ساعت کار پرستاران ،باعث نارضاﯾتی و
کاھش انگيزه در پرستاران تامين اجتماعی شده است.
دبير کل خانه پرستار در عين حال از اجرای ناقص اﯾن قانون در مراکز درمانی کشور انتقاد کرد و
افزود :قرار بود با اجرای قانون ارتقای بھره وری نيروھای بالينی نظام سالمت ،ساعت کار
پرستاران کاھش ﯾابد و آن چيزی که ھدف قانونگذار بوده ،انجام نشده است.
وی با اعالم اﯾنکه اجرای اﯾن قانون در بيمارستانھای دولتی ھم اکنون در قالب پرداخت اضافه
کار به پرستاران اجرا می شود ،گفت :متاسفانه ھمين شيوه ھم در بيمارستانھای تامين
اجتماعی اجرا نمی شود و پرستاران اﯾن مراکز از وضعيت موجود به شدت گله مند ھستند.
شرﯾفی مقدم با تاکيد بر اﯾنکه عوارض و خسارات توجه نکردن به مسائل و مشکالت پرستاران
متوجه مردم و بيماران خواھد شد ،افزود :انتظار می رود پرستاران تامين اجتماعی نسبت به
ساﯾر دستگاھھا مشکالت کمتری داشته باشند.
وی ھمچنين از سازمان نظام پرستاری خواست به عنوان مرجع پرستاران کشور ،در اﯾن
خصوص اعالم موضع کند.
آتش گرفتن كارخانه لبنيات الشتر وبيکارشدن ٥٠کارگر

به گزارش خبرگزاری دولتی اﯾسنا در ٥مھر آمده است ،:يك كارخانه لبنيات در ساعت ٢٢:٣٠
روز دوشنبه در الشتر طعمه حريق شد .با تعطيلي اين واحد توليدي ٥٠ ،نفر كارگر كه به طور
مستقيم در آن مشغول كار بودند از كار بيكار شدند.
براساس اﯾن گزارش،اين واحد توليدي كه در سال گذشته به عنوان واحد توليدي نمونه انتخاب
شده بود با توليد روزانه  ٢٥تن لبنيات شامل انواع ماست ،انواع دوغ ،خامه و شير نقش
اساسي در بازار مصرف استان لرستان و به ويژه شھرستان سلسله يا ھمان الشتر داشته
است كه متاسفانه بر اثر اين حادثه دچار بيش از  ٧٠درصد خسارت شد.
"بيرانوند" مدير كل صنعت و معدن و تجارت استان لرستان گفت :متاسفانه بر اثر اين حادثه
توليد  ١٨تا  ٣٠تن لبينات از گردونه بازار شھرستان خارج شده و عالوه بر آن باعث بيكاري
كارگران بسياري شده است كه اميدواريم با پيگيريھايي كه به عمل ميآيد و با رايزني با
استاندار و ستاد بحران حوادث بتوانيم اين واحد توليدي را كه يك واحد توليدي نمونه در
شھرستان و استان است ،دوباره احيا كنيم.
وي درباره علت حادثه گفت :علت حادثه در دست بررسي است كه به محض اعالم نظر
كارشناسان به اطالع عموم رسانده ميشود.
اين واحد لبنيات در منطقه ميرزايي شھرستان سلسله واقع در  ٤٥كيلومتري خرمآباد واقع
شده است.
كشته شدن دو كارگر آلومينيوم ساوه در تصادف سروﯾس كارخانه
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در ٥مھر ٩١آمده است  :سروﯾس مينی بوس
حامل  ٩نفر از کارگران شيفت شب کارخانه آلومينيوم سازی شھرک ساوه ھنگام انتقال
کارگران دچار حادثه تصادف با ﯾک ترﯾلی شد که در اﯾن حادثه دو نفر از کارگران به اسامی
مھدی شجاع و سيد سجاد جليليان جان باخته و ساﯾرﯾن بشدت مصدوم شدهاند.
اﯾن گزارش حاکيست،سروﯾس کارخانه ھنگام خروج از شھرک صنعتی و ورود به محور اصلی
شھر به دليل نبود عالئم ھشدار دھنده و سرعت گير ،با ﯾک دستگاه ترﯾلی برخورد کرده است
كه در اﯾن حادثه تمامی سرنشينان مينی بوس مصدوم شده و دو نفر نيز کشته شدهاند.
كارگران مصدوم به بيمارستان شھيد چمران و شھيد مدرس شھرستان ساوه منتقل شدند كه
به دليل كمبود امکانات درمان آنان بینتيجه ماند و اﯾن کارگران در نبود آمبوالنس توسط اتومبيل
شخصی مدﯾرعامل به بيمارستان سرنا و شھرﯾار تھران انتقال ﯾافتهاند.
براساس اﯾن گزارش،شھرک صنعتی کاوه ﯾکی از بزرگترﯾن شھرکھای صنعتی کشور بالغ بر
 ۵٠ھزار بيمه شده اصلی و  ١٠ھزار بازنشسته و مستمری بگير که با احتساب خانوار کارگری
بالغ بر  ۶۵درصد جمعيت شھرستان را تشکيل میدھند ،فاقد امکانات مناسب درمانی است.
بازھم ﯾک کولبر موردھدف گلوله قرارگرفت وجان باخت
به گزارش خبر کردپا،در  ٥مھر آمده است ﯾک کولبر کُرد در منطقهی سردشت ھدف تيراندازی
مستقيم نيروی انتظامی قرار گرفت و جان سپرد.
بنا بھمين گزارش ،،روز گذشته مأموران انتظامی حکومت اسالمی اﯾران در منطقهی مرزی
"بولفت" شھرستان سردشت ﯾک کولبر کُرد به نام "حسن ابراھيمخضری" را ھدف شليک
مستقيم قرار دادند که در نتيجه ،اﯾن جوان  ٣٠ساله جان خود را از دست داد.
اﯾن گزارش حاکی از آن است که اﯾن شھروند کُرد تنھا مقادﯾری "پوشاک" به ھمراه داشته و
برای امرار معاش مشغول کولبری بوده است.
وی از اھالی روستای "داودآباد" شھرستان سردشت میباشد.
پيشتر و در روز دوم مھرماه نيز ﯾک کولبر کُرد به نام "رزگار گهنمان" ھدف تيراندازی نيروھای
نظامی حکومت اسالمی اﯾران در روستای قبرحسين پيرانشھر قرار گرفت و جان سپرد.
گزارش تکميلی

تعويق  ۶ماه حقوق  ١٣٠کارگر صنايع بھداشتی ياس
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در ٥مھر آمده است  :جاسم نيکي ،عضو شورای
اسالمی كار صنايع بھداشتی ياس با اعالم اين خبر به ايلنا گفت :کارفرمای کارخانه صنايع
بھداشتی ياس خرمشھر از پرداخت  ۶ماه حقوق و بيمه  ١٣٠کارگر اين واحد توليدی خوداری
کرده است .
او افزود :اين کارخانه بعد از ايام تعطيالت نوروز  ٩١ھيچ گونه توليدی ندارد و کارگران آن روزانه با
چند ساعت حضور در کارخانه تعطيل سرگردان و بالتكليف روانه منزل ميشوند .
وی اضافه کرد :صنايع شوينده ياس خرمشھر در گذشته وابسته به بنياد شھيد بود که در پی
اجرای طرح خصوصی سازی به مالك خصوصی واگذار شد .
اين فعال کارگری با بيان اينکه اين کارخانه برای راه اندازی مجدد و توليد ھيچ مشکلی ندارد
تصريح کرد :مدير عامل اين کارخانه وعده داده بود که با پرداخت يک ماه از حقوق معوقه
کارگران مجددا کارخانه را راه اندازی کند که اين وعده ھنوز عملی نشده است .
به گفته نماينده كارگران در سال گذشته حقوق کارگران با تاخير دو ماھه واريز ميشد که به
داليل نامعلومی باادامه اين روند در سال جاری حقوق کارگران با بيش از  ۶ماه تاخير ھنوز
پرداخت نشده است .
عضو شورای اسالمی کارگران صنايع بھداشتی ياس با اشاره به سوابق  ٧تا  ٢٠ساله کارگران
اين واحد توليدی ابراز داشت :حدود  ۵٠نفر از کارگران اين کارخانه در شرف بازنشستگی
ھستند که به دليل تاخير در پرداخت حق بيمه از جانب کارفرما امکان بازنشستگی برايشان
وجود ندارد .
گفتنی است کارخانه صنايع بھداشتی ياس توليد کننده گليسرين .انواع صابونھای جامد
وساير مواد شوينده ،زير مجموعه صنايع بھداشتی داروگر )کف( است.
ادامه خبر  :كشته شدن دو كارگر آلومينيوم ساوه در تصادف سرويس كارخانه
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در ٥مھر آمده است  :مھدی زمانی نوری با اعالم
اين خبر به ايلنا گفت :سرويس مينی بوس حامل  ٩نفر از کارگران شيف شب کارخانه
آلومينيوم سازی شھرک ساوه ھنگام انتقال کارگران دچار حادثه تصادف با يک تريلی شد که در
اين حادثه دو نفر از کارگران جان باخته و سايرين بشدت مصدوم شدهاند .
وی افزود :راننده خواب آلود ھنگام خروج از شھرک صنعتی و ورود به محور اصلی شھر به دليل
نبود عالئم ھشدار دھنده و سرعت گير ،با يک دستگاه تريلی برخورد کرده است كه در اين
حادثه تمامی سرنشينان مينی بوس مصدوم شده و دو نفر نيز کشته شدهاند .
اين فعال كارگری اسامی كشتهشدگان حادثه را مھدی شجاع و سيد سجاد جليليان ذكر كرد
و افزود :با ھمکاری مسئوالن کارخانه آلومنيوم سازی كارگران مصدوم به بيمارستان شھيد
چمران و شھيد مدرس شھرستان ساوه منتقل شدند كه به دليل كمبود امکانات درمان آنان
بينتيجه ماند و اين کارگران در نبود آمبوالنس توسط اتومبيل شخصی مديرعامل به بيمارستان
سرنا و شھريار تھران انتقال يافتهاند .
دبير اجرايی خانه کارگر در ادامه با انتقاد از مسئوالن شھرک صنعتی کاوه اظھار داشت:
شھرک صنعتی کاوه يکی از بزرکترين شھرکھای صنعتی کشور بالغ بر  ۵٠ھزار بيمه شده
اصلی و  ١٠ھزار بازنشسته و مستمری بگير که با احتساب خانوار کارگری بالغ بر  ۶۵درصد
جمعيت شھرستان را تشکيل ميدھد ،فاقد امکانات مناسب درمانی است.
بيانيهی کانون صنفی معلمان اﯾران
به مناسبت آغاز مھر ماه  ١٣٩١و پنجم اکتبر روز جھانی معلم

به نام خداوند جان و خرد
بيانيهی کانون صنفی معلمان اﯾران
به مناسبت آغاز مھر ماه  ١٣٩١و پنجم اکتبر روز جھانی معلم

بازگشاﯾی مدرسهھا ،آغاز دوبارهی دانشورزی و دانش آموزی ،و شکسته شدن سکوت
تابستانی کالسھای درس است .حضور دانش آموزان و آموزگاران ،زندگی بخش دوبارهی
مدرسهھا ،و نوﯾد و نماد پوﯾاﯾی و سرزندگی جامعه است .مدرسه ،سرآغازی است برای
شناخت و اندﯾشيدن و زدودن نادانیھا ،و زﯾستن در پرسشھا و جست و جوگریھا .ما آغاز
مھر را به ھمهی اﯾرانيان ،به وﯾژه به دانش آموزان ،دانشجوﯾان ،استادان و فرھنگيان گرامی
تبرﯾک میگوﯾيم ،و آرزومند کاميابی و سرافرازی ھمگانيم .ھمچنين باﯾسته است ﯾادی کنيم از
ھمهی دانش آموزان عزﯾزی که در زلزلهی اخير آذرباﯾجان ،جان خوﯾش را از دست دادند؛
بیگمان ﯾاد آنھا ،در کالسھای درس ،ھمواره زنده خواھد ماند.
اما ،روزھای نخست مھر ،با مناسبتی جھانی نيز ھمراه است که بيش از پيش ،بر "آموزشی"
بودن اﯾن ماه و اﯾن روزھا میافزاﯾد .در سال  ،١٩٩۴ﯾونسکو ،سازمان آموزشی ،علمی و
فرھنگی سازمان ملل متحد ،پنجم اکتبر ،سيزدھم مھر را روز جھانی معلم نامگذاری کرد ،که
از آن سال تاکنون ،اﯾن روز در مدرسهھای بيشتر کشورھای جھان جشن گرفته میشود .البته
روز جھانی معلم ھر سال ،با پيامی نيز ھمراه است ،پيامی که ﯾکی از مشکالت آموزش را
نشانه میرود و ﯾا به ﯾکی از بنيادھای مھم آن اشاره میکند" .به سود آموزگاران موضع
بگيرﯾد!" پيام سال  ٢٠١٢روز جھانی معلم است که به روشنی ،خواستار پشتيبانی ھمگان از
آموزگاران شده است تا در پيکار معلمان برای دستيابی به جاﯾگاه راستين اجتماعی –
فرھنگی و شراﯾط اقتصادی فراخور شآن معلم ،و ھمچنين شراﯾط استاندارد آموزش ،ﯾار و
ﯾاورشان باشند .ناگفته نماند که در اﯾران نيز ،اکنون سالھاست که معلمان ،با پيگيری
روشھای قانونی ،و تشکيل نھادھا و تشکلھای مدنی ،خواستار بھبود وضع آموزش و
دگرگونی در روشھای نادرست متمرکز مدﯾرﯾتی شدهاند ،ھمچنين در نقد شراﯾط بد اقتصادی
و معيشتی زندگی خود و دﯾگر اقشار کم درآمد ،مانند کارگران زحمت کش جامعه ،اقدامھا
نمودهاند که متآسفانه در اﯾن راه ،متحمل ھزﯾنهھاﯾی نيز گردﯾدهاند .اما ھم اکنون بسيار
خرسندﯾم که میبينيم افزون بر نھادھای آموزشی جھانی ،جامعه مدنی ،رسانهھا،
شخصيتھا و فرھيختگان جامعهی اﯾرانی نيز ،به نقد وضعيت نابسامان زندگی و کاری
اقشاری مانند فرھنگيان میپردازند و در دفاع از تالشھای آنھا در مبارزه با فقر و تبعيض و
مشکالت آموزشی ،بلندتر و رساتر سخن میگوﯾند.
اﯾن روزھا حتی بسياری از مسئوالن حکومت و اشخاص تاثيرگذار دست اندرکار نيز ،خواستار
کنترل وضعيت نابھنجار اقتصادی کنونی شدهاند و در اعتراض به گرانی و تورم افسارگسيخته،
با مردم و اقشار کم درآمدی ھمچون فرھنگيان ھمنوا گردﯾدهاند .بیھيچ شکی ،در اﯾران
کنونی ،مشکالت اقتصادی بيداد میکند و جامعه و زندگی مردم را بيش از پيش با بحرانھای
جدی فرھنگی و اجتماعی روبرو میسازد و البته خواھد ساخت .ما به عنوان بخشی از
جامعهی آموزشی اﯾران ،اﯾن سررﯾز مشکالت اقتصادی را به گسترهی آموزش ،با چشمان
خوﯾش میبينيم .آمار شگفت کودکان بازمانده از تحصيل ،که شمارشان ھم اکنون بيش از
چھار ميليون برآورد میشود ،کاھش تقرﯾباً ده درصدی پوشش دانش آموزان دبيرستانی در ده
سال گذشته ،افزاﯾش نارضاﯾتی و بیانگيزگی معلمان ،افزاﯾش مشکالت اقتصادی مدارس ،به
وﯾژه مدارس مناطق فقير ،که با کاھش چشمگير کمکھای مردمی روبرو شدهاند و حتی در
پرداخت قبضھای آب ،برق ،گاز و تلفن ،با دشواریھای فراوانی دست به گرﯾباناند ،تنھا
بخش کوچکی از نابسامانیھاﯾی است که مستقيم رﯾشه در ھمين شراﯾط اقتصادی آشفته
دارد.
اما درد بزرگ دﯾگر آموزش اﯾران -که البته بارھا از آن سخن گفته اﯾم -اﯾن است که آموزگاران در
تصميم گيریھای آموزشی از کمترﯾن نقش و جاﯾگاھی برخوردارند و مدﯾرﯾت سخت متمرکز
آموزشی اﯾران ،بیتوجه به دﯾدگاه معلمان ،ھر روز تصميمی تازه میگيرد و سيستم آموزشی
ناکارآمد و کم کيفيت کنونی را ،بيش از پيش ،دچار بحران میسازد .شاﯾسته است ﯾادآور
شوﯾم که به ھمان اندازه که مدﯾرﯾت دموکراتيک ،بر انگيزهھا میافزاﯾد و در را بر شکوفاﯾی
استعدادھا میگشاﯾد مدﯾرﯾت متمرکز ،نابودگر انگيزه و استعدادھاست .نمیتوان با
آموزگارانی که ھر روز شاھد تغييرات شتاب زده و کارشناسی نشدهی بیبنيادند ،چشم به

دگرگونی بنيادﯾن دوخت .ھمين سيستم  ۶-٣-٣که در توجيه اش ،ھنوز ھم ھيچ برھان و دليل
محکمی ارائه نشده و حتی پيش از به اجرا درآمدنش ،سخن از تغيير آن به  ٣-٣-٣-٣میشود،
و در حال حاضر ،آموزش و پرورش را با مشکالت فراوانی دست به گرﯾبان نموده ،نشانی است
از نادرست بودن تصميم گيریھای مدﯾرﯾتی متمرکز از باال به پاﯾين.
کانون صنفی معلمان اﯾران ،رﯾشهی بسياری از اﯾن شتاب زدگیھا و نابسامانیھای گوناگون
پھنهی آموزش را ،مدﯾرﯾت متمرکز ارزﯾابی میکند و نمیتواند تآسف ژرف خود را از شراﯾطی
که بر آموزش اﯾران رفته و میرود بازگو نکند؛ شراﯾطی که روز به روز کودکان اﯾرانی را از
آموزشی مدنی ،علمی و دموکراتيک دورتر و بیبھره تر میسازد .امروزه آموزش و پرورش
جھانی ،رو به اﯾن دارد که حقوق مدنی ھمهی دست اندرکارانش را پاس بدارد و ھم در درون
ماﯾه و ھم در فرآﯾند آموزش با مبنا قرار دادن حقوق بشر ،که رﯾشه در اخالق پسندﯾده و نيک
انسانی دارد ،به رشد ھمهی ارکان آموزش بپردازد .ما براﯾن باورﯾم که آموزش و پرورش به
سامان نخواھد شد مگر با شرکت راستين خانوادهھا ،آموزگاران ،دانش آموزان ،کارشناسان و
جامعه مدنی فرھنگيان .به گمان ما کنشگران صنفی -فرھنگی ،در بازتاب وضعيت واقعی
آموزش و پرورش نقشی انکارناپذﯾر دارند .اﯾنان کسانی ھستند که در کالس درس ،مانند دﯾگر
آموزگاران دلسوز ،نگران آموزش درست دانش آموزان خوﯾشاند و در بيرون کالس ،از سر
انگيزهی درونی و وجودی ،و البته بیھيچ چشم داشتی ،در نيرومندسازی گسترهی ھمگانی
میکوشند.
در پاﯾان تآسف خود را از زندانی بودن شماری از ھمکاران ارزنده مان اعالم میکنيم .رسول
بداقی ،از شھرﯾورماه  ٨٨تاکنون در زندان است ،بدون حتی ﯾک روز مرخصی ،و حتی بدون اﯾن
که اجازه داشته باشد با خانواده و کودکان خردسال خود ،مالقاتی حضوری داشته باشد.
محمد داوری نيز اکنون بيش از سه سال است که زندانی است و اجازهی مرخصی نيافته تا
خانواده و مادر سالخوردهاش را از نزدﯾک ببيند .عبداله مومنی و محمود باقری نيز از دﯾگر
آموزگاران ارزنده ای ھستند که متآسفانه در زندان بسر میبرند و خانوادهھاﯾشان چشم به راه
آزادی شان .ما خواستار اﯾن ھستيم که اﯾن عزﯾزان و دﯾگر فرھنگيان دربند ،که حتی برخی از
آنھا ،بيش از نيمی از دورهی محکوميت خوﯾش را سپری کردهاند ،آزاد شوند .بیگمان ،آزادی
اﯾن آموزگاران ،میتواند بھترﯾن ھدﯾهی آغاز مھر آموزش باشد.
کانون صنفی معلمان اﯾران
٩١/٧/۵
بيکاری استان کرمانشاه در مرز خطر قرار دارد

کرمانشاه پست در تارﯾخ  ۵مھر می نوﯾسد :عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی
مجلس ،در تذکر شفاھی به رئيس جمھوری در مورد بيکاری در استان کرمانشاه اخطار داد و
گفت :آمار بيکاری در اﯾن استان به مرز خطر رسيدهاست و رئيس جمھور باﯾد اقدام مقتضی در
اﯾن زمينه به عمل رساند.
به گزارش کرمانشاه پست به نقل از خبرگزاری خانه ملت ،فتحﷲ حسينی در نشست صحن
علنی امروز چھارشنبه )  ۵مھرماه( در تذکر شفاھی خطاب به رئيس جمھور کشور ،گفت:
مردم نفتشھر پس از سیسال انتظار دارند برای بازسازی روستاھای خود اقدام کنند.
نماﯾنده مردم قصر شيرﯾن ،سرپل زھاب و گيالنغرب در مجلس شورای اسالمی ،افزود :با
وجود اﯾنکه در کارگروه نفت ٢٠ ،ميليارد تومان برای بازسازی زﯾربناﯾی نفتشھر در نظر
گرفتهشده است اما تا به امروز ھيچ اقدامی در اﯾن زمينه صورت نگرفته است.
عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس خطاب به احمدی نژاد گفت:
قصرشيرﯾن ،سرپلزھاب و گيالنغرب که در دوران جنگ تحميلی  ٨٢درصد تخرﯾب شدهاند پس
از گذشت سالھا ،اجازه بازسازی اﯾن مناطق به مردم آن داده نشده است.
وی ھمچنين در خصوص بيکاری در استان کرمانشاه اخطار داد و گفت :آمار بيکاری در اﯾن
استان به مرز خطر رسيدهاست و رئيس جمھوری باﯾد اقدام مقتضی در اﯾن زمينه به عمل

رساند.
عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی ھمچنين در تذکر به وزﯾر دادگستری ،تصرﯾح
کرد :شھرستانھای سرپل ذھاب و قصر شيرﯾن ،فاقد پزشک قانونی است و اﯾن امر مشکالت
حادی برای مردم اﯾن منطقه اﯾجاد کرده است.
ھمکاری اخير تشکل ھای کارگري؛ اميدواری ھای تازه برای کارگران
به نوشته ساﯾت اصالح طلب کلمه در تارﯾخ  ٥مھر آورده است  :پس از سالھا تعلل و
بياعتمادی و گاھی ھم نزاع ،اينک ھمراھی تشکلھای قديمی و ريشهدار که قرابتھای
بيشتری با قدرت داشتهاند ،با تشکلھای مستقلتر خودجوش اما نوظھور و تازهکار در راستای
احقاق حقوق کارگران و بھتر شدن شرايط زيستی کارگران و کسب و کار ،آيندهای روشن را در
تشکل ھای کارگری ايران به سان بخش از جامعه مدنی نويد ميدھد .
از اساسيترين ويژگيھای تشکل ھای کارگری استقالل آنھا از دولت و احزاب است ،که در
غير اين صورت نميتوان آنھا را به سان بخشی از جامعه مدنی در نظر گرفت .عدم استقالل
تشکلھای کارگری از دولت و احزاب و آسيبھای که جامعه کارگری ايران از اين وجه بر آن
وارد شده است ،ھم به لحاظ تاريخی و ھم به لحاظ ھم زماني ،نياز به تامل بيشتری از سوی
فعاالن کارگری و جامعه مدنی دارد .دم دست ترين نمونه از اين عدم استقالل تشکل ھای
کارگری نيمه دولتی نامه ”کانون عالی شوراھای اسالمی کار“ به رئيس دولت برای ابقاء متھم
جنايت کھريزک و قتل زھرا کاظمی بر سازمانی از اساس غير انتفاعی غير دولتی يعنی
سازمان تامين اجتماعی است؛ و يا علی اکبر عيوضي ،عضو کميته مزد شورای عالی کار و
عضو کانون شوراھای اسالمی کار تھران ،که در مورد طومار اعتراضی کارگران برای افزايش
دستمزدھا به ايلنا گفت “ :به لحاظ قانونی امکان افزايش حقوق در ميان سال وجود ندارد !“.
سالھاست که تشکلھای مستقل کارگری توسط نھادھای امنيتی و نظامی سرکوب
ميشوند و فعاالن سنديکايی مورد آزار و شکنجه قرار ميگيرند و زندانی ميشوند .با ھمه
اين سختيھا و آالم و دردھا در دھه ھشتاد سنديکاھا و اتحاديهھای مستقل کارگری دوباره
توانست شکل بگيرد” .سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه“ در سال
 ١٣٨۴و ”سنديکای کارگران کشت و صنعت نيشکر ھفت تپه“ در سال  ١٣٨٧نمونهھای از
تشکلھای مستقل کارگری است که بدون دخالت و اعمال نفوذ دولت و احزاب سياسی در
اين برھه زمانی احياء شدند” .اتحاديه ازاد کارگران ايران“ نيز از جمله تشکل ھای مستقل
کارگری است که در طول اين سالھا پا به عرصه فعاالن جامعه کارگری ايران گذاشت .
در يکم خرداد  ١٣٨۴رھبری ابالغيه موسوم به ”ابالغيه سياستھای کلی اصل اصل  ۴۴قانون
اساسی“ را صادر کرد و زمينه را برای فروش کارخانجات دولتی و ثروتھای ملی به بخش
خصوصی و نظامی -امنيتی و اختصاصی نزديک به حاکميت فراھم کرد .از آن تاريخ به بعد روند
اخراج کارگران و تعديل نيروھای کار فزونی يافت و اين افزايش در سالھای اوليه بعد ابالغيه
رھبری روند صعودی زيادی نسبت به سالھای قبل داشت .براساس آمار رسمی وزارت کار،
طی فروردين و ارديبھشت ماه سال  ١٣٨۵جمعاً  ۵٠ھزار و  ٧٣٧نفر کارگر به دليل اتمام قرارداد
کاری موقتشان و يا اخراج ،بيکار شدند و به وزارت کار دادخواست ارائه کردند که در مقايسه با
سال  ١٣٨۴بيش از  ٢۶درصد رشد داشته است .روزنامه کيھان که زير نظر رھبری است و
مسئول آن توسط رھبر انتخاب ميشود ،در تاريخ  ١٧خرداد  ١٣٨۵در توضيح اين آمار نوشت:
”ازدياد اندک آمار بيکاری و اخراج نسبت به سال قبل به طور طبيعی ناشی از افزايش تعداد
کارگران کشور و افزايش و توسعه کارگاھھاست .يعنی ھر چه تعداد کارگران شاغل بيشتر
باشد ،تعداد کسانی ھم که در معرض خاتمه کار و اخراج قرارمی گيرند ،بيشتر ميشود“!
افزايش تعديل نيرو در آن سالھا به حدی بود که کارگران بيکار شده را برآن داشت که تشکلی
را در اين زمينه سازمان دھی کنند .در فرودين سال ” ١٣٨۶اتحاديه کارگران اخراجی و بيکار“
تاسيس شد که شامل کارگران اخراجی بيکار شده در عسلويه ،کارخانجات نساجی " بود .اين
اتحاديه در دومين مجمع عمومی خود در فرودين  ١٣٨٧به ”اتحاديه آزاد کارگران ايران“ تغيير نام
داد و از زمان تا کنون به اين نام در عرصه احقاق حقوق کارگرن فعاليت دارد؛ و بسياری از
اعضاء و فعاالن اين اتحاديه تا کنون بارھا توسط نيروھای امنيتی دستگير شدند و مدت زيادی را

در زندان بودند .
فراخواندن کارگران برای امضاء طومار اعتراضی به وزير کار با ھماھنگی اعضاء ”اتحاديه آزاد
کارگران ايران“ به مناسبت روز جھانی کارگر در ارديبھشت ماه گذشته آغاز شده بود .ھماھنگ
کنندگان اين طومار شاپور احسانی راد ،شريف ساعد پناه ،جميل محمدي ،شيث اماني،
پروين محمدی و جعفر عظيمزاده بودند؛ و در مرحله اول ده ھزار کارگر توانستند زير نامه
اعتراضی به وزير کار را امضاء کنند و اين نامه در تاريخ  ٢٧خرداد برای وزير تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی و رونوشتی از آن به مجلس نيز فرستاده شد .در مرحله اول اين نامه نه تنھا وزير کار
ھيچ پاسخی به اين نامه نداد بلکه نمايندگان مجلس نيز ھيچ عکس العملی نسبت به اين
نامه از خود نشان ندادند .مرحله دوم اين نامه ھفته گذشته با ده ھزار امضاء جديد فرستاده
شد و يکی از درخواست امضاکنندگان افزايش حقوق کارگران بر اساس تورم واقعی در کشور
بود .اما اين بار نه تنھا نمايندگان مجلس عکس العمل نشان دادند ،بلکه تشکلھای کارگری
نيمه دولتی و غير مستقل که با کنترل و نظارت دولت شکل گرفتهاند ،از نامه نويسی
اعتراضی کارگران به وزير کار حمايت کردند و به اين حرکت پيوستند .
عليرضا محجوب ،دبير کل خانه کارگر ،نماينده تھران و رئيس فراکسيون کارگری مجلس نھم ،در
تشريح اھميت نامه کارگران به وزير کار برای افزايش دستمزد در نيمه دوم سال جاری به ايلنا
گفت :ھرکسی مکلف است نسبت به حقوق قانونی خود ،مکاتبات الزم را با مراجع مسئول
انجام دھد و ارسال طومارھای چند صد يا چند ھزار نفری به مسئوالن درباره افزايش دستمزد
ھم قبال سابقه داشته است و به دليل اينکه رياست شورايعالی کار برعھده وزير تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی است ،اين نامهھا معموال خطاب به ايشان نوشته و امضا ميشود .
مسعود نيازي ،عضو ھيئت مديره کانون انجمن صنفی کارگران استان تھران ضمن حمايت از
فعاليتھای قانونی کارگران برای استيفای حقوق خود به ايلنا در اين زمينه گفت :ما از تمام
ظرفيتھای خودمان در چارچوب قانون برای احقاق حق کارگران استفاده ميکنيم .ھمچنين
مجيدي ،ديگر عضو ھيئت مديره انجمن صنفی کارگران ،از اقدام کارگران در اين راستا حمايت
کرد .فتح ﷲ بيات ،دبير انجمن کارگران پيمانی و قراردادی کشور نيز در اظھارنظری درخصوص
نامه  ٢٠ھزار کارگر به وزير کار ،به ايلنا گفت :اعتراض اصلی کارگران در اين طومار ،به عدم
تناسب افزايش دستمزد سال  ٩١با ميزان افزايش تورم بعد از ھدفمندی يارانهھا است که بايد
فکری به حال آن شود .
در اقدامی تازه رئيس کانون ھماھنگی شورای اسالمی کار استان فارس نيز ضمن اعالم
حمايت از نامه  ٢٠ھزار امضايی کارگران ،در گفتگو با ايلنا از اجرای طرح مشابھی در استان
فارس خبر داد .مھرزاد مويدی در اين باره اظھار کرد :ھم اکنون نامهای با مضمون افزايش
دستمزد کارگران در سطح استان فارس توسط کارگران در حال امضاء شدن است و به محض
آنکه امضاھا به حد نصاب قابل قبولی برسد ،برای وزير کار ارسال خواھد شد و رونوشتی از آن
در اختيار استاندار و دبيرکل خانه کارگر قرار خواھد گرفت .
بر اساس تبصره  ۴ماده  ١٣١قانون کار “ کارگران يک واحد ،فقط ميتوانند يکی از سه مورد
شورای اسالمی کار ،انجمن صنفی يا نماينده کارگران را داشته باشند “.در کنار اين سه نوع
تشکل ،خانه کارگر نيز به عنوان يک تشکل کارگری قديمی در اين عرصه فعال می باشد .تعدد
نوع تشکل ھای کارگری موجب رقابت ھای ناسالم ميان اين آنھا شده است و از طرفی ديگر
دولت ھای حاکم نيز در دوره ھای مختلف يکی از اين تشکل ھا را به عنوان نماينده جامعه
کارگری شناخته اند و از اين طريق توانسته اند با حفظ رقابت ميان آنھا ،قدرت و نفوذ خود را نيز
اعمال کنند .تشدد تشکل ھای کارگری و عدم استقالل شان از دولت و احزاب موجب شده
است که در دھه ھشتاد تشکل ھای کارگری مستقل و سنديکاھای کارگری که در گذشته
وجود داشتند ،توسط بخش زيادی از فعالن جامعه کارگری احياء گردند .بی اعتمادی ميان
تشکل ھای کارگری مستقل نوپا و جديد با تشکل ھای کارگری قديمی غير مستقل در ھمه
اين سالھا تداوم داشت و متاسفانه گاھی ھم به نزاع منجر شد .عدم استقالل تشکل ھای
کارگری قديمی موجب می شد که تشکل ھای مستقل نوپا آنھا را معتبر نشناسند و سرکوب
تشکل ھای مستقل نوپا توسط حاکميت موجب می شد که تشکل ھای قديمی غير مستقل
آنھا را قانونی قلمداد نکنند .
تالش و ھماھنگی برای جمع آوری امضاء طومار اعتراضی به وزير کار از جانب فعاالن کارگری
مستقل و سنديکايی شروع شده بود .حمايت تشکلھای کارگری غيرمستقل و نيمه دولتی از

اين اقدام و در ادمه پيوستن به آن ،آينده روشنی را در جامعه کارگری ايرن نويد می دھد؛ و
زمينه را برای از بين بردن تعدد نوعی تشکل ھای کارگری و سوق دادن آنھا به سمت
استقالل از دولت و احزاب و قوام و نضج شان بر زمين جامعه مدنی فراھم می کند .جامعه
کارگری ايران با داشتن سنديکاھای مستقل از دولت و احزاب ،می تواند به سمت احقاق
حقوق خود حرکت کند و سه جانبه گرايی را به عنوان يکی از اصول عقالنيت در حوزه کار
متحقق کند .
 ١٧نفر از دبيران و معلمان آموزش و پرورش شھرھای سقز ،مريوان ،بانه ،قروه و
موچش ممنوع التدريس شدند .
آژانس خبری موکريان در تارﯾخ  ٥مھر گزارش داد :در يک اقدام ھماھنگ از طرف سازمان
آموزش و پرورش استان کردستان  ١٧،نفر از دبيران و معلمان آموزش و پرورش شھرھای سقز،
مريوان ،بانه ،قروه و موچش ممنوع التدريس شدند .
مديران آموزش و پرورش شھرھای مذکور به اذعان خود با دستوری شفاھي ،اقدام به» تغيير
ُپست دبيری به امور دفتری  ١٧نفر از دبيران و معلمان استان کردستان نمودند .
يکی از اين افراد ضمن تأييد خبر فوق اظھار داشت :اين فرھنگيان پس از اعتراض به مديران
آموزش و پرورش شھرستان محل خدمت ،به رئيس سازمان استان مراجعه کردند که او نيز با
اين استدالل که حرکت مکتب قرآن در نظام جمھوری اسالمی مقبوليت ندارد و غيرقانونی
است ،بر دستور شفاھی زيردستانش صحه گذاشت .
وی افزود :روز سه شنبه  ٢٨شھريور سال جاری برای دفاع از حق خود ،به وزارت آموزش و
پرورش مراجعه کردند و آنان نيز با غيرقانونی دانستن حکم شفاھی تبديل پست دبيری به
معاونت اجرايی مدرسه ،با تأکيد بر اين مطلب که حکم مذکور تبعيض آميز و تحقير معلمان
است و  . . .قول مساعد برای لغو رأی صادره از طرف مسئولين شھرستان ھا و رئيس سازمان
استان را دادند؛ اما در آخرين دقايق وقت اداری پنج شنبه ،کاربدستان وزارت نيز حکم ممنوع
التدريسی را تأييد وآن را رأی حراستھای استان و وزارت آموزش و پرورش اعالم کردند .
اسامی و مشخصّات افراد ممنوع التدريس به ترتيب زير اعالم شده است :
. ١ابوبکر نوری ٢٩ -سال سابقه  -شھر سقز
. ٢حسين عبدی پور ٢۴ -سال سابقه  -شھر سقز
 . ٣محمد جمال ھبکی  ٢٢ -سال سابقه  -شھر سقز
. ۴حبيب فرزام نيا  ١٩ -سال سابقه  -شھر سقز
 . ۵خالد ظھيری  ٢٨ -سال سابقه  -شھر مريوان
 . ۶جالل منوچھری  ٢٨ -سال سابقه  -شھر مريوان
 . ٧ملک ذکريايی نسب  ٢۴ -سال سابقه  -شھر مريوان
 . ٨محمدعلی داربوی  ٢٠ -سال سابقه  -شھر مريوان
 . ٩عثمان عبدی  ٢٨ -سال سابقه  -شھر بانه
 . ١٠جالل کرمی  ٢٧ -سال سابقه  -شھر بانه
 . ١١صالح الدين معروفی  ٢۴ -سال سابقه  -شھر بانه
 . ١٢عثمان محمدی  ٢٣ -سال سابقه  -شھر بانه
 . ١٣عبدالسالم فتح اللھی  ٢٣ -سال سابقه  -شھر بانه
 . ١۴يوسف حمه ويسی  ٢١ -سال سابقه  -شھر موچش
 . ١۵ابراھيم مرادپور  ٢٠ -سال سابقه  -شھر قروه
 . ١۶رسول خداکرمی  ١٩ -سال سابقه  -شھر قروه
 . ١٧بھرام سليمانی  ١٧ -سال سابقه  -شھر قروه
بيشترين نرخ بيکاری فارغالتحصيالن دانشگاھی مربوط به رشتهھای صنعت و
فرآوري ،کامپيوتر و روزنامهنگاری است .

به نوشته ساﯾت دنيای اقتصاد در تارﯾخ  ٥مھر آمده است  :وضعيت اشتغال و بيکاری
فارغالتحصيالن دانشگاھی به نوعی بيانگر تطبيق سياستھای آموزش عالی با برنامهھای
اشتغالزايی است؛ اين امر از آن رو حائز اھميت است که ھمواره بازار کار به عنوان يکی از
دغدغهھای افراد در حين آموزش و پس از اتمام دوران تحصيل در سطح آموزش عالی بوده
است .
در حالی که مشاھدات عينی در سطح جامعه به نوعی مبين بازماندن بسياری از
تحصيلکردگان نظام آموزش عالی کشور از بازار کار يا اشتغال آنھا در حوزهھای غير مربوط به
رشته تحصيلی است ،گزارش منتشر شده از سوی خبرگزاری مھر که بر مبنای اطالعات وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به دست آمده نيز به نوعی اين مشاھدات را تاييد ميکند .طبق
اين گزارش ،بيشترين نرخ بيکاری مربوط به رشتهھای صنعت و فرآوري ،کامپيوتر و
روزنامهنگاری است .کمترين نرخ بيکاری نيز با  ٣/٩درصد متعلق به رشته خدمات حملونقل
است .
براساس آخرين گزارش مرکز آمار ايران از سرشماری نفوس و مسکن سال  ،٩٠بيش از سه
ميليون و  ١٠٠ھزار نفر جمعيت بيکار در کشور وجود دارد که از اين تعداد يک ميليون نفر زن و
دو ميليون و  ٢٠٠ھزار نفر مرد ھستند .گزارش مرکز آمار ھمچنين بيانگر آن است که تعداد کل
دانشآموختگان مقطع عالی کشور در سال  ٩٠نسبت به پنج سال قبل چيزی در حدود سه
ميليون و  ٦١٢ھزار و  ٥٤٢نفر افزايش يافته است .
مساله باال بودن آمار بيکاران جوان کشور به نوعی ديگر در بررسی بيکاری جوانان  ١٥تا ٢٤
ساله نيز مشھود است؛ چرا که بيشترين درصد فارغالتحصيالن دانشگاھی در سنين  ٢٠تا ٣٠
سال قرار ميگيرند .اين گروه سنی در بھار امسال نرخ بيکاری  ٢٨/٦درصدی را تجربه کردند.
مردان تا  ٢٤سال در فصل اول سال ٢٥/٨درصد و زنان  ٣٩/٥درصد بيکاری را تجربه کردند .اما
آن گونه که خبرگزاری مھر به نقل از آمارھاى وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گزارش داده،
حدود  ٩٠٠ھزار نفر از کل بيکاران کشور را فارغالتحصيالن دانشگاھی تشکيل ميدھند که
باالترين تعداد بيکاران در رشتهھای صنعت و فرآوري ،کامپيوتر ،ھنر و روزنامهنگاری قرار دارند .
براساس آمار منتشر شده از اشتغال و بيکاری  ٢٣رشته اصلی دانشگاھي ،کمترين نرخ
بيکاری با  ٣/٩درصد متعلق به رشته خدمات حملونقل است ،به طوری که از تعداد ھشت
ھزار و  ٦٨نفر تحصيلکردگان اين حوزه ،تعداد ھفت ھزار و  ٧٥٤نفر شاغل و  ٣١٣نفر بيكار
ھستند .پس از آن نيز رشتهھای تربيت معلم و علوم تربيتی با  ٧/٧درصد و بھداشت با ھشت
درصد ،کمترين نرخ بيکاران را به خود اختصاص دادهاند .
طبق ھمين اطالعات ،بيشترين تعداد بيکاران نيز مربوط به رشته صنعت و فرآوری است که از
کل  ٣٩ھزار و  ٧٩٥نفر تحصيلکرده اين رشته تعداد  ٢٣ھزار و  ٢٢٣نفر شاغل و تعداد  ١٦ھزار
و  ٥٧٢نفر نيز بيکار ھستند .پس از آن ،بيشترين نرخ بيکاری با  ٣٠/٤درصد مربوط به رشته
کامپيوتر و  ٣٠/٣درصد متعلق به رشته روزنامهنگاری و اطالعرسانی است .
مسالهای که در اين خصوص بايد مورد توجه قرار گيرد ،تاخير در ورود به بازار کار برخی از
فارغالتحصيالن دانشگاھی است که اين مساله ميتواند به نوعی منجر به ايجاد انباشت
تقاضا در بازار کار شود ،به طوری که در ھر چند سال يک بار به واسطه تقاضاھای قبلی برای
اشتغال و ورود جمعيت جديدی از تحصيلکردگان به بازار کار ،با حجم انبوھی از تقاضا مواجه
ميشويم .
در اين ميان موضوع ناھمگونی آموزش و آموختهھای تئوريک دانشگاهھا با نياز واقعی بازار کار
نيز به منزله معضلی است که گريبانگير بسياری از فارغالتحصيالن ميشود .به عبارت ديگر،
امروز افرادی که از مسير دانشگاه به سمت بازار کار حرکت ميکنند ،با نوعی تفاوت اساسی
در دانش تئوريک و نياز بازار کار مواجه ميشوند که اين مساله باعث سختتر شدن پذيرش
متقاضيان کار توسط کارفرمايان ميشود .
در سالھای اخير تالشھايی برای جبران خأل آموزشھای دانشگاھی و نياز بازار کار از طريق
ارائه آموزشھای مھارتی و فنی و حرفهای صورت پذيرفته و به گفته مقامات فعال در حوزه فنی
و حرفهاي ،اين آموزشھا توانسته مشکالت ورود به بازار کار کارجويان دانشگاھی را تا حدودی
حل کند .
کاھش  ۵٠درصدی ظرفيت توليد در گلستان

به گزارش خبر گزاری کار اﯾران  -ايلنا در تارﯾخ  ٥مھر آمده است  :نھادهھای دامی مخصوصاً
کنجاله سويا ،در دست دالالن و واسطهھا قرار گرفته است که اين امر سبب شده تا درنھايت
مرغدار ،محصولش را به دالل بفروشد و پس از آن با چندين واسطه به کشتارگاه برساند که
اين امر بيشك باعث افزايش قيمت در بازار ميشود .
ساالنه حدود  ١١٠ھزار تن گوشت مرغ و بيش از  ٢۴تن تخم مرغ در  ٩٠٠واحد پرورش جوجه
گوشتی و تخمگذار در گلستان توليد ميشود .
به گزارش خبرنگار ايلنا در گرگان ،رتبه يک ضريب تبديل در کشور ،پايينترين درصد تلفات و نيز
رتبه يک پايينترين طول دوره پرورش در کشور )مدت  ۴٢روز طول دوره آن( از مزيتھای نسبی
و قابليتھای استان در صنعت طيور است .اما وجود اين مزيتھای نسبی و رتبه ششم
استان در توليد گوشت مرغ و رتبه دھم در توليد تخم مرغ در کشور ،از بار مشکالت فعاالن اين
صنعت کم نکرده است .
به گفته برخی از مرغداران گلستانی کمبود و عدم تعادل قيمت نھادهھای دامي ،کمبود
نقدينگی بانکي ،کمبود سوخت و عدم حمايت سيستم بانکی منجر به تعطيلی تعدادی از اين
واحدھای توليدی شده و در برخی موارد نيز باعث شده تا با كاھش  ۵٠درصدی ظرفيت خود
جوجه ريزی داشته باشند .
ھمچنين صدور مجوزھای بيش از حد مور نياز برای احداث واحدھای جديد مرغداری به بھانه
اشتغالزايی عرصه را بر مرغداران تنگ كرده که بعضاً ديده ميشود توليدات روی دست آنان
باقی مانده و خريداری ندارد و حتی زير قيمت تمام شده به فروش ميرسد .البته در اين بين
وجود داللھا و واسطهھا نيز در نوسان قيمت بازار سھم بسزايی دارد .
جوالنگاه واسطهھا
مديرعامل اتحاديه مرغداران استان گلستان در اين خصوص معتقد است :مشکالت صنعت
مرغداری مقطعی است و دليل آن کمبود و يا تاخير دريافت سھميهھای اختصاص داده شده
نھادهھای دامی است و در اين شرايط نھادهھای دامی مخصوصاً کنجاله سويا ،در دست
دالالن و واسطهھا قرار گرفته است که اين امر سبب شده تا درنھايت مرغدار ،محصولش را به
دالل بفروشد و پس از آن با چندين واسطه به کشتارگاه برساند که اين امر بيشك باعث
افزايش قيمت در بازار ميشود .
محمد اورسجی در تشريح تبعات اين روند ادامه ميدھد :اين روند به معنای آن است که
توليد ،قبل از آنکه به ثمر برسد توسط دالالن مسموم شده است و متاسفانه در حال حاضر
ھيچ فعاليت در کشور وجود ندارد که اين سيکل ھمراھی با دالل را سير نکرده باشد .
مديرعامل اتحاديه مرغداران گلستان ميگويد :جلوگيری از نوسان قيمت مرغ نيازمند
برنامه ريزی مناسبی در تمام زنجيرهھای توليد است و برای توسعه کمی و کيفی و کمک به
صنعت طيور ،نيازمند به شکل گيری تشکلھای قوی ھستيم .ھمچنين ميتوان با زنجيرهھايی
اعم از توليد نھادهھای دامي ،کارگاه توليد جوجه ،کشتارگاه مرغ ،حمل و نقل ترانسفور و...
واسطهھا را حذف نمود و رابطه صحيحی بين توليدکننده و مصرف کننده بوجود آورد .
او در خصوص سھميه اختصاص داده شده کنجاله سويا به استان ميافزايد :در سه ماھ ٔه
گذشته ميزان کنجاله سويای مصرف شده در واحدھای مرغداری استان  ٧۵ھزارتن بوده در
حاليکه ميزان سھميه اختصاص داده شده به استان  ۴ھزار تن به نرخ  ٨۵٠تومان است که با
صد در صد افزايش قيمت نسبت به سال گذشته خريداری ميشود .
اورسجی ميزان تلفات بر اثر بيماريھای خاص طيور را در سال گذشته  ٣درصد عنوان کرد و
افزود :خوشبختانه  ١٨سال متوالی است که استان پاک کشور ھستيم ،اما متاسفانه در
سال گذشته بعلت شيوع بيماری که دامن گير توليدکنندگان مرغ استان شده بود ،مشکالتی
پديد آمد و در نتيجه آن تلفاتی بميزان  ٣درصد برای توليد کنندگان در پی داشت .
مھندس اورسجی ياد آور ميشود :در حال حاضر ٧۵درصد واحدھای مرغداری استان مکانيزه
بوده و  ٢۵درصد سنتی اداره ميشود .
او در پايان ميگويد :در اواخر سال  ،٨٩طرح بھينه سازی مصرف انرژی اجرا شده که برخی از
واحدھا از تسھيالت آن استفاده كردهاند و برخی نيز خوداجرايی داشته و توانستهاند يک سوم
يارانه را دريافت کنند اما متاسفانه اين طرح متوقف شده است .

افزايش ھزينهھای توليد
مديرعامل اتحاديه مرغداران بندرگز نيز در خصوص نبود نقدينگی معتقد است :برخی از
مرغداران اين استان به علت کمبود سرمايه در گردش به بانکھا بدھکارند و با افزايش قيمت
نھادهھای مرغداريھا شامل ذرت ،سويا ،جوجه و ...اين قشر بيش از پيش با کمبود نقدينگی
مواجه ھستند .
ھادی جھانشاھي ،با بيان اينکه خوراک طيور مھمترين و اساسيترين محرک صنعت مرغداری
است ،افزود :تاخير در تحويل کنجاله سويا باعث شده که توليد کننده به ناچار کنجاله سويايی
که در سال گذشته  ۴۵٠تومان خريداری ميشده را در بازار آزاد ھزار و  ٧٠٠تا  ٢ھزار و ١٠٠
تومان جھت جلوگيری از افت توليد و ضرر و زيان ناشی از آن ،تامين کنند .ولی انتظار ميرود با
توجه به اينکه پول نقد برای تامين کنجاله سويا از مرغدار گرفته ميشود تحويل آن از يک ماه
به يک ھفته کاھش پيدا کند .
وی اظھار داشت :سھميه سوخت اختصاص داده شده در اين بخش به شھر بندر گز ١۵٠تن در
سال است که جوابگوی  ٢٠واحد فعال مرغداری اين شھر نيست .
يکی ديگر از مرغداران استان در گفتگو با ايلنا ،وجود بازار سياه واکسن طيور را يکی از
عمدهترين مشکالت اين صنعت برشمرد و گفت :اين موضوع سبب شده توليد کننده برای
کنترل ويروس نيوکاسل ھزينهھای گزافی را در بازار آزاد بپردازد که اعتراض فعاالن صنعت
مرغداری در استان را درپی داشته است .
منصور رئيسی افزود :در برخی موارد ديده ميشود که بدليل عدم نگھداری صحيح و استفاده
واکسن مشکالت زيادی برای توليدکننده بوجود ميآيد.
اين عضو ھيئت مديره اتحاديه مرغداران گلستان ،با ابراز نگرانی از باال بودن ھزينهھای توليدو
نوسانات قيمت ،مھمترين مشکل صنعت مرغداری را کمبود نقدينگی عنوان کردو اظھار داشت:
برای توسعه اين صنعت در استان بايد تسھيالت کافی در اختيار اين بخش قرار گيرد .
وی ھمچنين در ادامه خواستار تامين اعتبار برای تغيير واحدھا ،باز سازی سيستمھای قديمی
به سمت سيستمھای نوين جھت بھينه سازی مصرف انرژی شد .
کشته شدن دو کارگر ساختمانی در استان البرز
به گزارش خبر گزاری کار اﯾران  -ايلنا در تارﯾخ  6مھر آمده است  :در دو حادثه انفجار گاز
شھری و تخريب آوار دراين کالنشھر دو كارگر کشته و دو نفر مصدوم شدند .
به گزارش ايلنا به نقل از پايگاه خبری پليس ،علی اسکندری در اين باره اظھار داشت :در
حادثه نخست براثر انفجار گاز شھری در مجتمع مسکونی در بلوار حدادی کرج يک كارگر ٣٢
ساله جان باخت و دو زن و مرد ديگر مجروح شدند که به بيمارستان انتقال يافتند .
وی گفت :اين حادثه خساراتی به دو واحد مسکونی ھر يک با زيربنای  ٧٠مترمربع وارد شد
ضمن آنکه شيشهھای مجتمعھای اطراف نيز شکست .
اسکندری بدون اشاره به علت حادثه ،يادآور شد :قربانی اين حادثه يك کارگر بود که درحال کار
در ملک مجاور مجتمع مسکونی بر اثر تخريب آوار جان باخت .
اسکندری اظھار داشت :حادثه دوم صبح ديروز در خيابان بھار کرج به وقوع پيوست که در اثر
گودبرداری غيراصولی و ريزش ديوار حايل يک ملک ،کارگر  ٣١سالهای زير آوار قرار گرفت و جان
خود را از دست داد.
اجاره نشين ھا از افزايش اجاره بھا و خانه به دوشى مى گويند
به نوشته روزنامه خراسان در تارﯾخ  ٦مھر آمده است :مکالمه دو نفره مشترى و بنگاه دار چند
ثانيه اى بيشتر طول نمى کشد.مکالمه اى در حد يک سوال و جواب چند کلمه اى .مرد مى
گويد:يک آپارتمان ٥٠مترى مى خواھم با ١٥ميليون تومان رھن و ٣٠٠ھزار تومان اجاره ماھيانه.
بنگاه دار بدون اينکه نگاھى به فايل ھا و پوشه ھاى خانه ھاى اجاره اى کند بى درنگ جواب
منفى مى دھد و صحبتش را با ديگر مشتريھا ادامه ميدھد .مرد مستاصل مى پرسد:يعنى
ھيچ موردى نداريد؟بنگاه دار با باال انداختن ابرو دست رد به سينه اش مى زند و با زبان بى

زبانى به مرد مى فھماند که بيشتر از اين مزاحم نشو! با ديدن اين صحنه در يکى از آژانس
ھاى مسکن مناطق مرکزى شھر،تصميم مى گيرم ھمراه مرد از بنگاه خارج شوم و از
مشکالتش بپرسم.مرد کارمند يک شرکت خصوصى است و با يک حقوق ٧٠٠ھزار تومانى بايد
خرج يک خانواده پنج نفره را بدھد؛ خودش ،ھمسرش و سه فرزندى که با وجود شروع سال
تحصيلى ھنوز درگير پيدا کردن خانه اند و بايد از مدرسه و ھمکالسى ھايشان تا چند روز ديگر
خداحافظى کنند و به محله جديدى بروند .دل پردردى دارد و گويى براى حرف ھايش دنبال
گوشى شنوا بوده است.مى گويد:دو ماه است که به تمام بنگاه ھاى اين محل و حتى خيابان
ھاى اطراف سر زده ام .روزى نبوده که آگھى نيازمندى ھاى روزنامه ھا را ورق نزده باشم،
حتى براى پيدا کردن يک آپارتمان يک خوابه چندين بار در روزنامه آگھى نياز به اجاره داده ام
اما ...
ھزينه ھاى سرسام آور اجاره نشينى
مجيد که سال قبل با ١٢ميليون پول پيش و ماھيانه ٢٥٠ھزار تومان خانه اى را که درحال حاضر
در آن سکونت دارد اجاره کرده است مى گويد:با اين وضع اقتصادى توانستم با وام و قرض سه
ميليون تومان به مبلغ رھن اضافه کنم و ماھى ٥٠ھزار تومان ھم به روى مبلغ اجاره ام
بگذارم.ولى با اين پولھا نتوانستم حتى يک زيرپله اى اجاره کنم !
آسيب ھاى جابه جايى منزل در فصل مدرسه
مجيد بيش از ھمه نگران بچه ھايش است و اينکه جابه جا شدن در اين ايام چه لطمه اى به
شرايط روحى و تحصيلى فرزندانش وارد مى کند .او در ادامه مى گويد:دخترم سال سوم و
يکى از پسرھا ھم سال ششم ابتدايى است.پسر بزرگم ھم امسال دبيرستانى شده است.
مى گويم چرا زودتر به فکر نقل و انتقال نيفتاديد تا دراين شرايط مجبور نشويد جابه جا
شويد؟با لبخندى تلخ در جوابم مى گويد :دو ماه است که تمام خيابان ھا را گز کرده ام
بنگاھى نبوده که به آن سر نزده باشم.خانمم از صبح تا ظھر به بنگاه ھا سر مى زند و من
ھم بعد از ظھرھا کارم شده خانه پيدا کردن.صاحب خانه ھم خانه اش را براى فروش گذاشته
و ھمين امروز و فرداست که با به فروش رفتن خانه اش اسباب و اثاثيه مان را به خيابان بريزد.
به مسيرم در خيابان ادامه مى دھم،خيابانى که در آن به فاصله ھر ١٠٠متر يک بنگاه مسکن
قد علم کرده و قرار است براى مردم سرپناه پيدا کنند .به سراغ يکى از ھمين بنگاه ھاى
مسکن مى روم و از اوضاع اجاره بھا مى پرسم.در جوابم مى پرسد:چقدر بودجه داري؟ االن
در اين منطقه با ٢٥ميليون پول پيش و ماھيانه ٤٠٠ھزار تومان اجاره مى توانم يک آپاتمان
٥٠مترى خوش نقشه برايت پيداکنم ولى با مبلغى کمتر از اين متاسفانه نمى توانم .برق از
سرم مى پرد و ناخود آگاه مى گويم چه خبر است؟ بى تفاوت نگاھم مى کند و مى
گويد:ھمه چيز گران شده،انتظار دارى اجاره خانه افزايش پيدا نکند.بعدھم ما کارهاى نيستيم
صاحبخانه ميزان اجاره درخواستى اش را اعالم مى کند و ما خانه اش را اجاره مى دھيم .در
بيشتر مواقع ھم سعى مى کنيم اجاره را پايين بياوريم تا معامله به انجام برسد .ھنوز صحبت
ھايمان تمام نشده بودکه زوج جوانى وارد آژانس مسکن مى شوند و مرد جوان مى گويد:يک
آپارتمان ٦٠مترى نوساز مى خواھيم با  ٣٠ميليون تومان پول پيش وماھى ١٠٠ھزار تومان
اجاره.مشاور آژانس مسکن در جوابش مى گويد:با  ٣٠ميليون تومان در اين منطقه نمى توانيد
آپارتمان نوساز پيداکنيد.فايل ھايش را مرور مى کند وبا کمى مکث مى گويد:يک آپارتمان
٦٠مترى دارم ٦٠،ميليون تومان رھن کامل؛ جوابى ناخوشايند که زوج جوان را با تشکرى آرام
به بيرون مغازه راھنمايى مى کند .
پرداخت کميسيون به بنگاه و آسيب رسيدن به وسايل ھم ...
خدارا شکر در اين گشت و گذار چند ساعته دربنگاه ھاى مسکن به يک مورد ھم برخورديم که
باالخره مالک و مستاجر باھم به توافق رسيدند و قرار است مبايعه نامه امضا کنند.پس از پايان
يافتن کارشان به سراغ مستاجر مى روم و از مشکالت اجارهنشينى در اين شھر مى پرسم.
حسين که خانه جديدش را با ١٥ميليون پول پيش و ٨٧٠ھزار تومان اجاره ماھيانه اجاره کرده
است مى گويد:اجاره نشينى مشکالت زيادى دارد.اولين مشکل اين است که بايد ھر سال يا
٢٠ميليون تومان به پول پيش اضافه کنى يا ماھيانه ٣٠٠تا ٤٠٠ھزار تومان روى اجاره ماھيانه

بگذارى.جدا از اينکه با ھر بار جابه جايى اسباب و اثاثيه و وسايل زندگى آسيب مى بيند و
ھزينه زيادى را به خانوار تحميل مى کند.حاال بماند که براى يک جابه جايى ساده بايد ٣٠٠تا
٤٠٠ھزار تومان به عنوان کميسيون به بنگاه معامالت امالک بپردازي ،پول باربري ،آسيب ديدن
وسايل و از کار افتادن و خستگى را ھم بايد به آن اضافه کنى .ھمسر حسين حرف ھاى
شوھرش را قطع مى کند و مى گويد:پردهھاى خانه قبلى مان به اين خانه نمى خورد و بايد
کلى ھم ھزينه براى عوض کردن پرده ھا و ديگر نيازھاى اساسى يک خانه جديد کنار
بگذاريم.خالصه بگويم يک جابه جايى کلى ما را از لحاظ اقتصادى عقب مى اندازد و تا يکسال
بايد اقساط وامھايى را پرداخت کنيم که براى جابه جا شدن از جاھاى مختلف گرفتهايم.وقتى
ھم که مى خواھيم در خانه جديد جا بيفتيم سر سال مى شود و بايد دوباره اسباب کشى
کنيم .
کابوس اجاره نشينى به پايان مى رسد؟
او در ادامه مى گويد:دو سال در يک محل ساکن بوديم و به شرايط آن محله و ھمسايه ھا
عادت کرده بوديم.عالقه خاصى بين ما و ھمسايه ھا به خصوص وقتى براى نماز به مسجد
محل مى رفتيم ايجاد شده بود که با اين جابه جايى مجبوريم ياد تمام اين آدم ھا را به خاطره
ھا بسپاريم .حسين بازھم وارد بعد اقتصادى ماجرا مى شود و مى گويد:اجاره نشينى کابوس
است.کابوسى که ھر ماه به سراغت مى آيد و بايد تمام حقوقت را به حساب صاحب خانه
واريز کنى و براى گذران خرج ھاى زندگى سراغ کار با ماشين و مسافر کشى بروى .مى گويم
چرا در طرح مسکن مھر ثبت نام نکرديد تا باھمين مبلغ صاحب خانه شويد؟درجوابم مى
گويد:تمام پس انداز ما درطول اين چند سال زندگى مشترک ھمين ١٥ميليون تومان بوده است
و اگر اين پول را به حساب مسکن مھر واريز کنم ديگر نمى توانم جايى را براى سکونت اجاره
کنم .به ھمين خاطر به ناچار ھر سال از يک محله به محله ديگر نقل مکان مى کنيم .او مى
گويد :اگر من و امثال من از کابوس اجاره نشينى رھايى يابيم ھم در ھزينه ھايمان صرفه
جويى مى شود و ھم از غصه اسباب کشى و ...
بی توجھی به اعتراضات بازنشستگان در مورد بيمه تکميلی
به گزارش خبر گزاری کار اﯾران  -ايلنا در تارﯾخ  ٦مھر آمده است  :رئيس کانون بازنشستگان
شھرستان سمنان گفت :بازنشستگان با انعقاد قرارداد مجدد با بيمه دی که توانايی ارائه
خدمات به بازنشستگان را ندارد و به تعھدات بيمهای خود پايبند نيست اعتراض دارند .
حبيب ﷲ محقق با بيان اين مطلب به ايلنا گفت :ھر روزه تعداد زيادی از بازنشستگان و
مستمری بگيران تامين اجتماعی با مراجعه به کانون از نحوه خدمات درمان تکميلی بيمه دی
شکايت کرده و از کانون خواستار پی گيری مشکالتشان ھستند .
او با تاکيد بر ضرورت بيمه تکميلی برای بازنشستگانی که عمدتا دارای کھولت سن ھستند،
اظھار داشت :مسئوالن کانون و سازمان تامين اجتماعی به نارضايتيھای بازنشستگان از
بيمه تکميلی دی توجھی نکردند و مجددا با اين بيمه گذار بدون نظر کانونھای استانی و
بازنشستگان قرار داد امضاء کردهاند .
رئيس کانون بازنشستگان سمنان با طرح اين پيشنھاد که اختيارات بيمه تکميلی بازنشستگان
به دفاتر کانونھای سراسر کشور واگذار شود عنوان کرد :ھر کانون بطور مجزا ميتواند با
انتعقاد قرار داد با بيمه گذاری که به تعھدات خود پايبند است قرار داد امضاء کند اما در شرايط
فعلی کانونھا ھم اکنون به علت عدم دسترسی به بيمه گذار نميتوانند پی گير مشکالت
بازنشستگان باشند .
او اضافه کرد :بسياری از بيمه شدگان با ارسال مدارک پزشکی به بيمه دی بعد از گذشت
ماهھا ھنوز نتوانستهاند ھزينهھای درمان خود را دريافت کنند .
توصيه يک آيت ﷲ برای حل مشکل بيکاری:بيرون کردن دختران از دانشگاه و محل
کار

به نوشته ساﯾت اصالح طلب جـــرس در  ٧مھر آمده است  :يکی از مراجع تقليد قم ضمن
استقبال از تفکيک جنسيتی در دانشگاھھا و "ضرورت" ،با بيان اينکه "برای تحصيل دختران و
استفاده از آنان در محيطھای کاری سھميه قائل شد" ،اظھار عقيده کرد :بايد  ٢٥درصد
سھميه به زنان و  ٧٥درصد به مردان اختصاص داده شود چرا که مردان نانآور ھستند و
مشکل بيکاری و تورم در جامعه با کاھش سھميه حضور دختران در دانشگاهھا و محيطھای
کاری تا حدی حل ميشود .
به گزارش فارس ،آيتﷲ جعفر سبحانی پنجشنبه شب در ديدار اعضای دبيرخانه تشکلھای
سياسی دانشگاه آزاد با اشاره به اينکه اساس پيشرفت علمی دانشگاهھا در تفکيک
جنسيتی است ،افزود :بايد مسائل جنسی در داخل خانواده و از طريق ازدواج دنبال شود و
خارج از خانه محيط کار است و بايد محيط را برای کار آماده کنيم .
وی با اشاره به اينکه بايد رشته تحصيلی دانشجويان مطابق با شرايط جنسيتی آنھا باشد،
افزود :يکی از ريشهھای بيکاری امروز اين است که دخترھا جای پسرھا را در دانشگاهھا و
پستھای دولتی گرفتهاند ،خانهھا بيزن و جوانھا بيکار ھستند .
اين مرجع تقليد با اشاره به اينکه برای تحصيل دختران و استفاده از آنان در محيطھای کاری
سھميه قائل شد ،اظھار عقيده کرد :به طور مثال بايد  ٢٥درصد سھميه به زنان و  ٧٥درصد به
مردان اختصاص داده شود چرا که مردان نانآور ھستند .
وی با اشاره به اينکه اسالم دينی کل نگر است و بار زندگی را بر دوش مرد نھاده است ،ادامه
داد :کار زن در داخل منزل بوده و اينکه يک زن ماشين سنگين براند افتخار نيست .
اعالم قيمت رسمی بطری يک ليتری شير؛  ١۴٠٠تومان
به نوشته ساﯾت اصالح طلب کلمه در  ٧مھر آمده است  :قيمتھای جديد لبنيات اعالم شد،
که بر اساس ابالغيه ،شير کم چرب نايلونی  ٩٠٠گرمی  ١١٠٠تومان ،بطری يک ليتری ١۴٠٠
تومان ،شير نيم چرب  ٢٫۵درصد  ١۶۵٠تومان ،شير پرچرب سه درصد  ١٧۵٠تومان و شير کامل
 ٣٫٢درصد چربی  ١٨۵٠تومان قيمت گذاری شده است .
به گزارش ايسنا بر اساس ابالغيه ھمچنين قيمت پنير يواف  ۴٠٠گرمی و  ۴۵٠گرمی به ترتيب
 ٣٢٠٠و  ٣۵٠٠تومان تعيين شده است .
قيمت ماست  ٢٫۵کيلويی دبهای چھار درصد چربی نيز  ۵۵٠٠تومان ،سه درصد چربی ھمين
نوع ماست  ۵٢٠٠تومان و  ١٫۵درصد ھمين ماست ھم  ٢٨٠٠تومان تعيين شده است .
رضا باکری ـ دبير انجمن صنايع فرآوردهھای لبنی ـ در اين زمينه با اشاره به اينکه توافقھای
مربوط به تحويل شير خام  ٩٣٠تومانی به کارخانهھای لبنی با انجمن گاوداران انجام شده
است ،افزود :ھمزمان با تحويل نھادهھای دامی به دامداريھا و گاوداريھا آنھا نيز بايد قيمت
شير خام تحويلی کارخانهھای لبنی را کاھش دھند .
وی تاکيد کرد :قيمتھای اعالم شده از سوی سازمان حمايت قطعی است و بايد از سوی
کارخانهھای لبنی اجرا شود.
نان ھم به مشکل بی خانمانی زلزله زدگان اضافه شد /برخی روستاھا به مدت
سه روز نان به آنھا نميرسد
به گزارش خبر گزاری کار اﯾران  -ايلنا در تارﯾخ  ٧مھر آمده است  :زلزله که ميآيد در ھمان اول
کار ھمه متوجه عمق فاجعه ميشوند ،سيل کمکھا و توجھات به سمت مناطق و مردم زلزله
زده گسيل ميشود .زلزله در صدر اخبار قرار ميگيرد و جلسات فوق العاده در سطح کشوری
و لشکری برای حل ھر چه سريعتر مشکل و ترميم آسيبھا آغاز ميشود .اما اندکی بعد
ھمه چيز عادی ميشود ،ھمه به سر کار خود بر ميگردند و آسيب ديدگان زلزله ميمانند و
خرابيھا و تنھايی و کارھای نيمه و اقداماتی که در حد وعده مانده است .البته اين امر چيز
جديدی نيست .نمونهاش شھر زلزله زده بم که ھنوز از آن حادثه کم شکن قد راست نکرده و
نمونه حی و حاضرش ھمين زلزله اخير آذربايجان .
به گزارش خبرنگار ايلنا ،حادثهای غيرمترقبه که پيش ميآيد ،برخی مشکالت و زيانھايش آنی
است و برخی نيز طوالنی مدت .

تخريب ،مرگ و مير و احتمال شيوع بيمارھای عفونی و واگيردار و ناامنی از زيانھا و
مشکالتی است که بالفاصله و طی چند روز پس از وقوع يک حادثه غيرمترقبه نظير زلزله رخ
ميدھد .برخی از مشکالت نيز در طوالنی مدت و به علت بيتوجھی يا کم توجھی و پس از
گذشت يکی دوماه از وقوع چنين حادثهای رخ ميدھد .بدترين مشکل حادثه ديدگان حوادث
غيرمترقبه بيخانمانی آنھاست .
بيش از يک ماه است که از زلزله آذربايجان ميگذرد ،زلزلهای که جان بيش از  ٣٠٠نفر از
ھموطنانمان را گرفت و خرابيھای بسياری به بار آورد .خرابيھايی که ھنوز آباد نشده است.
مناطق زلزله زده در روزھای نخست از ھمه نوع حمايت دولتی و غيردولتی بھرهمند شدند.
امکانات در اختيار آنان قرار داده شد و از خانه نشينی سابق به چادرنشينی روی آوردند تا
چارهای برای آنھا انديشيده شود .اما به مروز زمان تب و تاب کمک به زلزله زدگان خوابيد و با
وجود گذشت يک ماه و نيم از وقوع زلزله و وعده و وعيدھای فراوان برای ايجاد سرپناھی برای
آنان تا بتوانند فصل زودھنگام سرما را به سالمت پشت سر بگذارنند ،اما ھنوز آنان آنچنان که
بايد و شايد سرپناھی بدست نياوردهاند .کار ساخت و ساز که با سر و صدای زياد و تبليغات
فراوان آغاز شد نتوانست برای آنان کاری از پيش ببرد و ھنوز زلزله زدگان باالی سر خود
سقفی به جز چادر نميبييند .احشامشان نيز که سقفشان آسمان است .احشامی که آنھا
مجبورند به علت ناتوانی در تامين سقفی برايشان آنھا را به فرصت طلبان بياخالق به نصف
قيمت بفروشند .
در برخی از روستاھای مناطق زلزله زده امکانات و مصالح الزم برای ساخت و ساز تامين شده
است اما ھنوز ساخت و ساز با مشکالت زيادی رو به روست و به نظر ميرسد برخی از اين
مشکالت مربوط به پيمانکارانی است که مسئول آماده سازی خانهھای وعده داده شده
ھستند .
«قابلنژاد« يکی از معلمھای تبريزی که به مناطق زلزله زده رفت و آمد ميکند ميگويد که
مسکن برای مناطق روستايی حتی در روستاھای دورافتاده در حال ساخت است اما سرعت
ساخت و ساز بسيار کند است.
وی ميافزايد که فعاليت ساختمانی در حد امکانات نيست و اگر ھمان روزھايی که امکانات و
مصالح برای ساخت خانه برای زلزله زدگان فرستاده شد ،کار شروع ميشد اکنون
ميتوانستيم شاھد آماده شدن خانهھای بسياری باشيم .
قابلنژاد بر اين باور است که به لحاظ مصالح و امکانات کمبودی وجود ندارد ولی يکی از
مشکالت اساسی خود پيمانکاران ھستند .آنھا حتی حاضر نيستند از اھالی روستاھای
زلزله زده به عنوان کارگر استفاده ميکنند.
خود اھالی روستاھای زلزله زده بر اين باورند که اگر خودشان به عنوان کارگر برای ساخت و
ساز خانهھايشان کار کنند دو برابر و با انرژی بيشتر کار ميکنند تا خانهھايشان زودتر آماده
شود .
اين معلم معتقد است که مناطق زلزله زده شاھد نوعی بيبرنامگی برای ساخت و ساز
ھستند ھمين امر دولت را مجبور ميکند که برای اسکان موقت زلزله زدگان روی به خريد
کانکس آورد و اين به لحاظ اقتصادی ھزينه زيادی به دولت تحميل ميکند .عالوه بر آن برخی از
پيمانکاران به جای ساختن خانه ،فقط کف ساختمانھای احتمالی را سيمان ريختهاند ،پس از
آن نيز روی ھمين کف کانکس گذاشته شده است .
نکته جالب در ساخت و ساز اين است که ھر جا پيمانکاران کار خود را به درستی انجام
ميدھند کار ساخت خانه به سرعت پيش ميرود .
انسان در مواقع اضطراری مجبور ميشود برای نجات خود دست به ھر کاری بزند متاسفانه در
برخی موارد نيز مشاھده شده است که برخی پيمانکاران حتی برای آواربرداری که بايد مجانی
انجام دھند از مردم پول گرفتهاند .خوشبختانه اين مشکالت در شھرھايی که زلزله به
ساختمانھای محکمشان رحم نکرده کمتر ديده ميشود زيرا اين ساختمانھا ھمچون
ساختمانھای گلی و سست روستاھا کامال ويران نشده است و اگر ھم تخريب شده
بازسازی آنھا سريع انجام ميشود .
قابلنژاد در مورد مشکالت امنيتی و بھداشتی زلزله زدگان پس از گذشت يک ماه و نيم از اين
حادثه ميگويد که خوشبختانه مشکالت امنيتی وجود ندارد و از ھمان زمان وقوع زلزله تا کنون

نيروی انتظامی در ھمه مناطق حضور دارد و اگر برخی مواقع اخباری مبنی بر سرقت يا حتی
کودک ربايی در مناطق زلزله زده منتشر ميشود عاری از صحت است .
وی تصريح ميکند که آب و برق مناطق زلزله زده تامين شده اشت ،ھمچنين با حضور اداره
بھداشت و ھالل احمر مشکالت بھداشتی و سالمتی کم است اگر چه به علت آنکه زلزله
زدگان مجبور ھستند چند خانوار در يک يا دو چادر چسبيده به ھم زندگی کنند برخی
بيماريھا به بقيه منتقل شده است و اکنون به لوازم بھداشتی نظير شامپوی ضد شپش نياز
است .
با اين وجود معلم تبريزی تاکيد ميکند که خوشبختانه با حضور اداره بھداشت ،بيماريھای
عفونی در منطقه زلزله زده وجود ندارد .از سوی ديگر تامين آب و احداث دستشوييھا و
حمامھا در مناطق نيازمند از شيوع ھر گونه بيماری جلوگيری کرده است .
ھر چقدر زلزله را شر بدانيم اما در آن خيرھايی ھم نھفته است .از جمله خيرھای زلزله در
مناطق زلزله زده آذربايجان اين است که پس از زلزله چشمهھای زيادی از زيرزمين به روی
زمين آمدهاند يا آب چشمهھايی که قبال بودهاند بيشتر شده است .
قابلنژاد در مورد ديگر مشکالت مردم زلزله زده ميگويد اکنون مردم مشکل »نان« دارند .در
برخی روستاھا به مدت سه روز نان به آنھا نميرسد که بايد برای اين مشکل چارهای
انديشده شود .مدارس روستاھا تقريبا راه افتاده و کالسھا در جايی که مدارس تخريب شده
در کانکسھا برگزار ميشود و در روزھای آينده نيز ميزان نياز دانش آموزان به نوشت افزار
مشخص ميشود .
به نظر ميرسد که مشکل مسکن با نزديکتر شدن فصل سرمای شديد بيشتر حس ميشود
و اين مشکل را روستائيانی که اکنون چادرنشين شدهاند بيشتر احساس ميکنند .ھمچنين
عمل نکردن به وعدهھايی که به آنھا داده شده ميتواند زيانھای جدی به آنھا ،احشام و
منطقهشان بزند ،بويژه آنکه ھنوز احشام و حيواناتشان بالتکليف و بدون سقف ماندهاند .
مشکل مسکن را ھر کسی از اين مناطق ديدن ميکند به وضوح ميتواند ببيند» .شفائيان« از
اھالی روستای »کويج« از توابع شھرستان »ھريس« با ابراز نارضايتی از وضع مسکن ميگويد
ھمه چيز نيمه کاره مانده است و کانکسھايی که دادهاند ھنوز راه نيافتاده تا قابل سکونت
شود .
وی در پاسخ به علت بالتکليفی و نيمه کاره ماندن مسکن روستايش ميگويد که معلوم
نيست چرا اين کانکسھا راه نيفتادهاند ،مردم ھنوز در چادر زندگی ميکنند با وجود آنکه چند
روز پيش نيز باران آمده است .
اين کشاورز آذربايجانی در مورد نيازھای اين روزھای زلزله زدگان ميگويد که عمده مشکل
آنھا »خانه« است که اگر حل شود بسياری ديگر از مشکالت نيز در پی آن حل ميشود .
بيشتر کسانی که به منطقه زلزله زده رفت و آمد ميکنند يا ساکن آن منطقه ھستند به
واقعيت تلخی اشاره کردهاند و آن اينکه به علت مشکل سقف برای حيوانات و احشام،
صاحبانشان مجبورند از بيم تلف شدنشان ،حيوانات خود را به نصف قيمت بفروشند .خريداران
نيز کسانی نيستند جز فرصت طلبان .
شفائيان ميگويد ما بعد از زلزله مجبور ھستيم گوسفندانی که قيمتشان سيصد تا چھارصد
ھزارتومان است را به نصف قيمت بفروشيم .حتی ما مجبوريم محصوالت کشاورزيمان را ھم به
نصف قيمت بفروشيم .
کندی ساخت و ساز مسکن درمناطق زلزله زده و حتی بھترين و سريعترين راه حل برای حل
اين مشکل و به سالمت گذراندن زلزله زدگان از فصل سرما دغدغه بيشتر کسانی است که
اين روزھا از نزديک و حتی از دور به مناطق زلزله ميپردازند.
«بدلی« که خودش نزديک به بيست سال است در زمينه ساختمان سازی فعاليت دارد و به
طور ھفتگی به مناطق زلزله زده رفت و آمد ميکند ميگويد آواربرداری نزديک به اتمام است و
خانه ساختن شروع شده است اما متاسفانه اين روند بسيار کند پيش ميرود و ما شاھديم
در بسياری از روستاھا فقط يکی دو تا اسکلت و حداکثر سه خانه نيمه کاره با پيچ و مھره
درست کردهاند يا فونداسيون چند خانه ساخته شده است ،ھمين.
اين متخصص ساختمان سازی تصريح ميکند که ساختن بيست ھزار واحد برای زلزله زدگان و
حتی ده ھزار واحد که وعده آن داده شده ،امری بسيار دشوار و حتی غيرممکن است زيرا

ساختمان سازی مرحلهای است و ھر مرحلهاش زمان بر است .
وی ميافزايد که در ابتدا تامين مصالح و امکانات برای ساخت و ساز خوب بود ولی به مرور
زمان اين مساله کند شده است اگر ھم اکنون مصالح بياورند فايدهای ندارد زيرا به علت نبودن
سقف و پوشش برای آنھا ،زير باران خراب ميشوند .
بدلی در مورد کانکسھايی که قرار بود در اختيار زلزله زدگان قرار داده شود گفت ھنوز
کانکسھا نصب نشدهاند .روزھای نخست شور و ھيجان بود و ھمه به مناطق زلزله زده
ميرفتند و کمکھا ميرسيد اما اکنون از تب و تاب افتاده است .
وی در مورد راه اندازی مدارس و آغاز سال تحصيلی جديد نيز ميگويد که برخی مدارس ھنوز
کار خود را آغاز نکردهاند اگر چه برخی راه افتادهاند .
بدلی بھترين راه حل ممکن و عملی برای حل مشکل زلزله زدگان را اسکان موقت در
کانکسھا ميداند و تصريح ميکند که اگر نيرو و انرژی صرف کانکس سازی و ايجاد خانهھای
موقت شود بسيار بھتر از آن است که خانهھايی که ساختشان زمان ميبرد در اختيار زلزله
زدگان قرار داد .زلزله زدگان به طور موقت در کانکسھا اسکان داده شوند تا بتوانند فصل سرما
را پشت سر بگذارنند و خود را به عيد برسانند تا پس از آن خانهھای خود را از نو بسازند .
يک واحد کانکس سازی در شھرستان اھر با پول خيرين آغاز به کار کرده و کار اين واحد نيز به
خوبی پيش ميرود و کانکسھايی در اختيار زلزله زدگان قرار داده است اما با توجه به
محدوديت بودجه ،ھزينه و توان خيرين اين واحد نميتواند تا چند ماه ديگر به کار خود ادامه
دھد يا آنکه پاسخگوی نياز بيشتر زلزله زدگان باشد .
مساله اساسی که »بدلی« و بسياری از کسانی که به مناطق سه گانه زلزله زده )ورزقان،
اھر و ھريس( رفت آمد ميکنند بر آن تاکيد داشتند تامين نان روستائيان است .ھمه بر اين
باورند که نان زلزله زدگان بايد تامين شود البته بدلی بھترين راه را برای تامين نان زلزله زدگان
نه »ماھی دادن بلکه ماھيگيری ياد دادن« ميداند .
وی معتقد است که کسانی که اکنون قصد دارند به مردم زلزله زده آذربايجان کمک کنند
ترجيحا برای احداث نانوايی حداقل ميان ھر چند روستا کمک بفرستند تا ھم نان مردم تامين
شود و ھم اشتغالزايی برای چند نفر شود .از سوی ديگر نانی که از شھرھا برای روستائيان
برده ميشود نان تازه نيست .
بدلی با اشاره به مشکالت زلزله زدگان و تجربه خود در ديگر مناطق زلزله زده نظير »بم« تاکيد
ميکند که دولت برای زلزله زدگان کم نگذاشته است اما حل مشکل زلزله زدگان کار يک ماه و
دو ماه نيست .دولت کمکھای الزم را انجام داده است اما حل ھمه مشکالت نياز به زمان
دارد .
در پايان به اين نکته نيز بايد اشاره کنيم که در مناطق زلزله زده ھنوز پس لزره رخ ميدھد،
پس لرزهھايی که بيش از ۴ريشتر است به قول ساکنان مناطق زلزله زده »مردم خودشان را
با اين پس لرزهھا وفق دادهاند و مشکلی با آن ندارند اما ھنوز نتوانستهاند خود را با
بيخانمانی وفق دھند !».
گزارش :کريم پورزبيد
پشتيبانی قاطع دو نھاد صنفی بزرگ ايتاليا از کارزار “ صدای معلمان دربند “
به گزارش سحام نيوز در  ٨مھر آمده است  :کنفدراسيون سراسری کار درايتاليا )(CGILو
فدراسيون کارکنان دانش ايتاليا ) (FLCامروز در اقدام مشترک و انتشار بيانيه ای رسمی به
کمپين ”صدای معلمان دربند باشيم“ پيوستند .
به گزارش ادوارنيوز ،کنفدراسيون سراسری کار در ايتاليا ) ۵،٨(CGILميليون کارمند و کارگر مرد
و زن را نمايندگی می کند و فدراسيون کارکنان دانش ) (FLCنماينده بيش از  ٢٠٠ھزار کارکنان
زن و مرد بخش آموزش و پرورش ايتاليا است .
اين دو سازمان از وزن و اعتبار قابل توجھی در معادالت سياسي ،اجتماعي ايتاليا برخوردارند
وبه عنوان عضو سازمان جھاني کار در حوزه ی روابط بين المللی ھم صدای رسايی برای
شنيده شدن دارند .
سازمان ھای ياد شده با ارسال نامه ای خطاب به سفير جمھوری اسالمی در ايتاليا به

استناد گزارشات منتشره از سوی کمپين با ذکر مستندات و اسامی معلمان دربند نگراني و
اعتراض شديد خود را نسبت به نقض روز افزان حقوق صنفی آموزگاران ايرانی و پايمال شدن
حقوق بشر در ايران ابراز کردند .
در اين نامه تاکيد شده است نقض حقوق معلمان ،به علت نقش مھمي که قشر مزبور در
آموزش و شکل گيری جامعه و فردای کشور دارند ،ايران را در موقعيت بسيار خطرناکی قرار
ميدھد .
ھمچنين وضعيت امروز آموزگاران زن و مرد ايران بسيار بحراني اعالم شده و آمده است“:
دستگاه قضائی و امنيتی جمھوری اسالمی ايران سرکوب را عليه معلمين افزايش داده،
مشکالت معيشتی آنھا را ناديده گرفته و بر روی فعاليتھای صنفی آنھا برچسب اقدام عليه
امنيت کشور می زند ،دست به اقدامات غير قانونی عليه انجمنھای صنفی معلمان زده و
فشار را ھمواره بر روی فعاالن صنفی اين قشر ميافزايد “.
سازمان ھای صنفی ايتاليايی با اشاره به فرا رسيدن روز جھاني معلم)  ۵اکتبر( از مقامات
حاکم بر ايران خواستند به تعھدات بينالمللی و قوانين کشوری عمل کنندو سرکوب معلمين و
نمايندگان صنفی آنھا را پايان دھند .
در انتھا تاکيد شده است اين نامه در راستای پيوستن به کمپين حمايت از معلمين در بند و در
آستانه آغاز سال تحصيلي آن کشور و روز جھاني معلم ) ۵اکتبر( صادر شده است.
به  ٢٠ھزار کارگری که طومار اعتراضی خود را تسليم وزير کار کرده اند !
فعالين جنبش لغو کار مزدی
ھمزنجيران !
پيش از ھر چيز و به عنوان فتح باب گفتگو نکته ای را خاطرنشان سازيم .ما نويسندگان اين
يادداشت نه موجودات مريخی حزب نشينيم و نه ھيچ سنخيت و قرابتی با ساکنان حجره ھای
کسب و کار سنديکائی يا ھر نوع سکت بازی و سازمان پردازی باالی سر توده ھای کارگر
داريم .از تريبون مکتب و حزب و مسلک سخن نمی گوئيم ،آحادی از طبقه کارگريم و به عنوان
شماری ھمدرد و ھمرزم ،حرف ھا ،آموخته ھا و تجربه ھای خويش را با شما در ميان می
گذاريم .سه ماه پيش بود که ده ھزار تن از شما ھمزنجيران ،با نگارش و ارسال نامه ای برای
وزارت کار دولت سرمايه داری خواستار افزايش دستمزد خود شديد .نامه مذکور ھيچ پاسخی
نگرفت و شما دست به کار تنظيم نامه ای ديگر با  ١٠ھزار امضای ديگر گرديديد!! البد با اين
حساب که بايد کاری کرد و عريضه نگاری ھم نوعی کار است!! يا با اين منطق که ھر شکل
اعتراض و انفجار با گلوله پاسخ می گيرد و در چنين وضعی نوشتن عرضحال تنھا کاری است
که می توان انجام داد!! شايد ھم با اين استدالل که از ارسال عريضه آغاز می کنيد و با
سنجش اوضاع و به شرط امکان » دردھا را نجوا و نجواھا را فرياد می زنيد « !! و باالخره چه
بسا با اين اميد يا خيال که به گفته آن شاعر خوشباور »  ....گر کوبی دری  ،عاقبت زآن در
برون آيد سری«!! جای ترديدی نيست که ھر کدام اين استنتاج ھا با فرض اينکه به راستی
صورت گرفته باشند از دل واقعيت ھائی بيرون می آيند .فشار سھمگين ديکتاتوری و درندگی
سرمايه سايه ھر اعتراضی را با تير می زند ،وضع حاضر مطلقاً قابل تحمل نيست و بايد حتماً
کاری کرد ،ھر شکل مبارزه ھم نيازمند تحمل سنگين ترين ھزينه ھاست و تازه اميد چندانی
به گرفتن نتيجه ھم نيست ،يا بسياری حرف ھای ديگر که ھمه ما به اندازه کافی شنيده ايم،
می دانيم و فشار آنھا را بر حافظه خود لمس می کنيم .
بحث بر سر ھيچ ميزان تقليل يا کمرنگ ساختن اين واقعيت ھا نيست و نمی تواند باشد.
سخن از راه درست ،نادرست موفق يا شکست آميز و محکوم به شکست مبارزه است .گفتگو
در باره عواقب فاجعه بار گمراھه رفتن ھا و نقش سرنوشت ساز آگاھی در جستجوی راه
واقعی پيکار برای تحقق ھدف ھا است .ھمه حرف اينجاست که ھر شکل اعتراض لزوماً
گامی به جلو در پيشبرد مبارزه عليه شدت استثمار و بی حقوقی ھا نيست .ھر نوع متشکل
شدن الزاماً گذاشتن سنگی بر روی سنگ برای پيکار متحد و متشکل عليه گرسنگی و فقر و
سيه روزی ناشی از وجود بردگی مزدی نيست .حصول ھر موفقيتی لزوماً يک پيروزی در عرصه
جدال با سرمايه داران و دولت سرمايه داری نخواھد بود .دستيابی به ھر » حقی « نشان فتح
يک خاکريز و عقب راندن دشمن از سنگر اقتدار خود نمی باشد .بسياری اوقات ھمه اينھا

حقايقی معکوس دارند .آنچه نام اعتراض به خود می گيرد خروج آشکار از ميدان اعتراض عليه
سرچشمه واقعی رنجھا ،دردھا و بدبختی ھاست .متشکل شدن ھا نه سازمان دادن قدرت
مبارزه جمعی و طبقاتی که بالعکس خاکسپاری تام و تمام ھر نوع توان متحد پيکار عليه
سرمايه است .پاره ای » موفقيت ھا « سوای غرق شدن در مرداب ورشکستگی ھيچ چيز
ديگر نيست و گاه حتی حوادثی که نام عظيم ترين پيروزی ھا به خود می گيرد دروازه واقعی
سھمگين ترين شکست ھاست .تاريخ جنبش کارگری جھانی از مصاديق و شواھد ھر کدام
اين حالت ھا ماالمال است .در يک کالم مبارزه عليه استثمار ،گرسنگي ،فقر ،فجايع و مصائب
سرمايه داری يا عليه اساس موجوديت اين نظام در ھمان حال که جبر زندگی روزمره توده
ھای طبقه ماست ،مبارزه ای نيازمند بيشترين آگاھي ،شناخت و شعور طبقاتی است .با
توجه به اين حقيقت روشن نخستين پرسش ما در اينجا از ھمه امضاء کنندگان طومار تسليم
شده به وزير کار دولت سرمايه داری اين است که چگونه ،به چه دليل و با رجوع به کدام
تجربه ،نوشتن و ارسال چنين عريضه ای را راھی برای رساندن صدای اعتراض خويش و از اين
مھم تر حتی جلب نظر مساعد دولتمردان به خواست ھای خود يافته يا ديده ايد؟!! واقعيت
اين است که ھيچ تجربه ای يا ھيچ رويدادی که نقطه رجوع چنين استنتاج و احتمالی باشد در
ھيچ کجای تاريخ زندگی و مبارزه طبقه ما در ھيچ نقطه اين جھان وجود ندارد .ھيچ مورخی در
ھيچ کتاب تاريخی ننوشته است که کارگران اين يا آن کارخانه در اين يا آن کشور دنيا از طريق
عريضه نگاری و ارسال عرضحال برای حاکمان سرمايه ،به مطالبه ای از مطالبات خود ولو
حقيرترين آنھا دست يافته اند .به تاريخ جامعه ای که در آن زندگی نموده ايم نگاه کنيد .يک
قرن تمام است که توده ھای طبقه ما از نسل ھای پيش و پيش تر گرفته تا ما که اعقاب و
وارثان آنھا ھستيم ھيچ گاه ،در ھيچ دوره و در متن ھيچ شرائطی با نوشتن شکوائيه ،تسليم
دادخواست و ارسال عريضه ھيچ ريالی افزايش دستمزد ،از ھيچ کارفرما يا ھيچ دولت و
دولتمردی دريافت نکرده اند و نکرده ايم ،مانع بيکاری ھيچ ھمزنجيری نشده ايم ،ھيچ مطالبه
ای را محقق نساخته ايم و ھيچ بھبودی در ھيچ کجای شرائط کار و زندگی طبقه خويش پديد
نياورده ايم .مسأله اما به عبث بودن يا بيھودگی عريضه نگاری ختم نمی شود .کارنامه طبقه و
جنبش ما در سطح بين المللی و در وسعت تاريخ چند صد ساله اش ،آکنده از رويدادھا و
کارھائی است که انجام داده ايم اما بسياری از آنھا نه فقط ھيچ دستاوردی نداشته است ،نه
فقط ھيچ پيروزی واقعی به ھمراه نياورده است ،نه فقط ھيچ گرھی از کوه معضالت زندگی ما
باز نکرده است .از ھمه اين ھا مھم تر و اساسی تر ،نه فقط ھيچ گامی در تقويت و تحکيم
پايه ھای قدرت طبقاتی ما نبوده است که کامال ً بالعکس شکست پشت سر شکست،
فرسودگی مرگبارتر ،سرخوردگی عميق تر و ضعف و فتور فاجعه بارتر را برايمان به ارمغان آورده
است .قرنی است که به دنبال مشتی سنديکاچی برای برپائی سنديکاھا و راه اندازی جنبش
اتحاديه ای جنجال کرده ايم ،حاصل اين کار سوای چرخ خوردن در برھوت گمراھی ھا ،و الجرم
فرسودن ھا و در صورت » توفيق « سوای بستن زنجير آھنين بر دست و پا و اراده پيکار ضد
سرمايه داری ما ھيچ چيز ديگری نبوده است .تمامی قرن بيستم را در آويختن به طناب حزب
بازان و جنگيدن در رکاب احزابی که خود را قيم و ناجی ما می دانستند به آخر آورديم ،اين کار
اما سوای کفن و دفن توان پيکار ضد سرمايه داری طبقه ما ھيچ محصول ديگری به بار نياورده
است .
چرا چنين است .چرا عريضه نگاری و دراز کردن دست حاجت در پيش دولت سرمايه نه راه
حصول خواست ھا بلکه مصداق بارز » اشک کباب و طغيان آتش« است .چرا جار و جنجال
سنديکاسازی ما را نه جلو که وسيعاً به قھقرا برده است .چرا حزب بازی ھا و آويختن به
احزاب نه فقط ھيچ گرھی از کار ما نگشوده است بلکه کالف معضالت ما را از ھمه لحاظ
سردرگم و سردرگم تر ساخته است .پاسخ ھمه اين چراھا بسيار ساده و در کوتاه ترين
عبارت ھا قابل تلخيص است .رابطه ما و طبقه ما با سرمايه داران ،با دولت سرمايه داري ،با
طبقه سرمايه دار و نظام سرمايه داری رابطه ای نيست که در گستره تيره و تار عرضحال
نويسي ،ساختن دکه ھای داللی و چانه زدنھای سنديکائی يا امامزاده تراشيھای حزبی و قيم
ساالری قابل تعيين تکليف يا تقرير سرنوشت باشد .راھبرد تعيين تکليف اين رابطه فقط يک
چيز و فقط ھمين يک چيز است .فقط مبارزه طبقاتي ،مبارزه ميان طبقه ما و طبقه سرمايه دار
در تمامی قلمروھای حيات اجتماعی است که می تواند پيچ و خم تعيين سرنوشت اين رابطه
را در ھر سطح از نازل ترين و حقيرترين مطالبات ،از افزايش دستمزد و بھبود شرائط کار يا ساير

مسائل معيشتی و رفاھی گرفته تا آزاديھای سياسی و حقوق اجتماعی تا اصل وجود
استثمار ،حاکميت و موجوديت نظام بردگی مزدی به سمت تعيين تکليف پيش برد .طبقه
سرمايه دار و دولتش ،سرمايه تشخص يافته در ھيأت مشتی » آدميزاد«! يا مجموعه ای از
سازمانھا ،نھادھا ،قوانين ،دستگاھھای سرکوب و اعمال قھر و نوع اين ھا ھستند .سرمايه
حاصل استثمار ددمنشانه بی ھيچ مھار ما ،محصول جدائی فاجعه بار ما از کار خود و قدرت و
حاکميت و موجوديتش نتيجه ساقط شدن تام و تمام طبقه ما از ھر گونه دخالت آزاد انسانی
در تعيين سرنوشت کار و زندگی اجتماعی خويش است .سرمايه به طور واقعی چنين است و
طبقه سرمايه دار و دولت سرمايه داری سيمای تشخص چنين اختاپوسی ھستند و سؤال
مھم اين است که با چنين طبقه و دولتی می توان از طريق عرضحال ،چانه زني ،پيش
کشيدن چھارچوب ھای قانوني ،جار و جنجال ھای اصالح طلبانه يا حتی ھياھوھای توخالی
رژيم ستيزانه ،به حل کمترين مشکل از سلسله جبال عظيم مشکالت مخلوق موجوديت
سرمايه داری و تحميل شده بر طبقه ما دست يافت؟!! پاسخ مثبت يک کارگر به اين سؤال
فقط زدن چوب حراج بر سلول سلول شعور ،شناخت و ھستی آگاه طبقاتی خويش است.
توضيح واضحات است که در مقابل ھيوالی وحشت و دھشتی که از قعر استثمار موحش و
انفصال کامل ما از کار و سرنوشت زندگی می زايد و در برابر طبقه ،نظام ،دولت و نظم و
قانونی که تجسم قدرت اختاپوسی اين موجود است نمی توان بساط دادخواھي ،التماس،
قانونساالری و عرضحال پھن کرد .قدرت طبقه سرمايه دار را تنھا و تنھا با قدرت متحد ،متشکل
و آگاه ضد سرمايه داری می توان به چالش کشيد ،زير فشار قرار داد ،به عقب کشاند و به
سوی نابودی راند و در ھمين جاست که دو پرسش اساسی ديگر پيش می آيد .
نخست اينکه اين قدرت کجاست و چگونه می توان آن را وارد ميدان کارزار ساخت؟ اين سؤالی
است که ھميشه پيش روی کارگران دنيا پھن بوده است اما در طول قرن بيستم بدترين و
گمراه کننده ترين پاسخ ھا را دريافت کرده است .در دوره ھای مختلف اين قرن رفرميست
ھای راست و چپ در گوشه گوشه دنيا بر سر راه مبارزات کارگران روئيدند و سنديکاسازی و
حزب بازی را به مثابه تنھا نماد قدرت آنھا جار زدند .راھبرد گمراه کننده ای که بر توده ھای
کارگر تحميل شد و حاصل اين تحميل وضعيت فاجعه باری است که از ھمان زمان تا امروز
شاھدش ھستيم .پاسخ ما به سؤال مذکور متضاد با نسخه پيچی گروھھا و رويکردھای
رفرميست ،اعم از چپ ميليتانت يا راست مسالمت جو است .قدرت ما در ھستی اجتماعی
آگاه ضد سرمايه داری توده ھای طبقه ماست .اين قدرت تنھا زماني ،در شرائطی و به
شرطی خود را ظاھر می سازد که به طور واقعی و آگاھانه توسط اين توده ھا عليه سرمايه و
عليه نظم و قانون و قرار و دولت و ساختار قدرت سرمايه به کار گرفته شود .اعمال قدرت عليه
سرمايه معنای بسيار مشخصی دارد .با عريضه نويسی و سنديکاسازی و حزب بازی نمی
توان عليه سرمايه جنگيد .سرمايه يک رابطه اجتماعي ،رابطه خريد و فروش نيروی کار و توليد
اضافه ارزش است .به ميدان کشيدن قدرت عليه سرمايه يعنی صف آرائی کارا ،بالنده و
دامنگستر برای تعرض واقعی و اساسی به شيرازه وجود اين رابطه و به ساختار نظم
سياسی و حقوقی و مدنی و فرھنگی و اجتماعی پاسدار آن ،يعنی آرايش قوا به گونه ای که
پروسه بازتوليد و حيات سرمايه و ساختار اجتماعی فرارسته از اين شيوه توليد را در معرض
تھديد عينی و خطر نابودی محتوم قرار دھد .يعنی اينکه جدال ميان ما و طبقه سرمايه دار
درست بر محور بود و نبود رابطه سرمايه و نظام سرمايه داری متمرکز گردد .اين کار در گرو
وقوع چند رخداد و ظھور آشکار چند پيش شرط است .طبقه ما بايد بتواند در مقياس سراسری
و متحد در مقابل طبقه سرمايه دار و نظام بردگی مزدی قامت افرازد .بايد وجود متحد و
سازمان يافته خود را در ھيأت طبقه ای که آماده الغاء رابطه کار مزدي ،الغاء رابطه سرمايه و
برچيدن نظام سرمايه داری است به صورت تمام قد و نيرومند ظاھر سازد .بايد افق واقعی
تغيير ريشه ای عينيت موجود و بديل اقتصادی و اجتماعی متناظر با برنامه ريزی کار و توليد و
زندگی بدون کار مزدی و فارغ از وجود سرمايه و طبقات و دولت و جامعه طبقاتی را در پيش
روی انسان ھا پھن کند .بايد آگاه شود و ھستی آگاه ضد سرمايه داری خود را وارد ميدان
جدال کند .بايد در مقام و مکان طبقه ای که معترض تماميت عينيت اقتصادي ،سياسی و
اجتماعی موجود ،معترض به وجود سرمايه داری و دارای بديل شفاف ،زنده و کنکرت چگونگی
تغيير پايه ای اين نظام است در سطح ھر جامعه و کل جھان ابراز ھستی و قدرت کند .اگر
چنين ننمايد و اگر چنين نقشی ايفاء نکند عمال ً به نيروئی بدون راھبرد ،راه حل و فاقد افق

می ماند .نيروئی که حلق آويزی به نظام حاضر ،معترض و منتقد احساسی يا مکتبی و
مسلکی آن بودن و در بھترين حالت خواھان تغييراتی در نظم سياسي ،قدرت حکومتی و
شکل سازماندھی و برنامه ريزی اين نظام بودن ،حداکثر ھويت ،آمال و برد ميدان داری و
دخالتگری او خواھد بود .طبقه ما مادام که داربست اين حلق آويزی و بی افقی و استيصال را
در ھم نشکند و تا زمانی که منشور برپائی جامعه ای نوين ،جامعه ای رھا شده از قيد وجود
بردگی مزدی را بر سر طبقه سرمايه دار و دولت سرمايه نکوبد نمی تواند قدرت واقعی
طبقاتی خود را متجلی کند و سالح کارزار پيروزمند روز سازد .اين يکی از اساسی ترين
الزامات ما برای صف آرائی نيرومند و به ميدان کشيدن قدرت واقعی خويش است .
پيش شرط دوم اعمال قدرت توده ھای طبقه ما سازمانيابی سراسری ضد سرمايه داری اين
قدرت است .کاری که ظرف متناسب و راھکارھای ويژه خود را می خواھد .سنديکا و حزب
ظرف اين کار نيستند .اين نھادھا در ھر شکل ،ھر صورتبندي ،با ھر توجيه يا آرايش ،ساز و کار
رويکردھای راست و چپ طبقات ديگر برای خارج ساختن لگوموتيو پيکار طبقه ما از ريل واقعی
ضد سرمايه داری و طبقاتی خود است .سنديکاسازی چھار ميخ کردن تابوت جنب و جوش ضد
بردگی مزدی و آويختن به دار احزاب کوبيدن چوب حراج بر دار و ندار قدرت کارزار ضد سرمايه
است .ظرف سازمانيابی توان ما عليه سرمايه شوراھای واقعی سرمايه ستيز متشکل از
بيشترين شمار آحاد توده ھای طبقه ماست .فقط شوراھاست که ھستی آگاه طبقاتی ما را
به صورت يک قدرت قاھر در مقابل نظام سرمايه داری به ميدان می کشد .جنبش ما بدون سر
بيدار و شعور بالغ ضد سرمايه داری جنبشی برای خويش ،در راستای اھداف واقعی خويش و
روی به سوی افق رھائی خود نيست .اين آگاھي ،بيداري ،بلوغ ،ھشياری و توانائی نيز چيزی
نيست که در داربست قيمومت گنجد و لباس دينی » واجب کفائی « پوشد .تغيير عينيت
موجود و الغاء رابطه سرمايه در ھر جامعه و در مقياس جھانی کار طبقه کارگری است که
عظيم ترين شمار آحادش در آگاھی و بلوغ و چاره گری و برنامه ريزی ضد سرمايه داری شريک
باشند .موقعيت و نقشی که احرازش به گونه ای گريزناپذير در گرو حضور مؤثر و دخالتگر توده
ھای کارگر در شوراھای سرمايه ستيز خويش است .
سؤال بعدی اين است که آيا ما کارگران ايران يا ھمزنجيران ما در ھر نقطه ديگر دنيا در قعر
سياھی زار برھوت آسائی که از ھمه سو شاھد خشکيدن چشمه ھای شعله ور و خموشی
گورستانی طبل ھای طوفان زاست می تواند دست به کار سازمانيابی وسيع شورائی و
سراسری ضد سرمايه داری خود شود ،يا اينکه ھمه اين ھا فقط لفظ بازي ،شعارپراکنی و
کوبيدن بر طبل توخالی است .آيا خروج واقعی از اين مزارآباد نه بی تپش اما بدتپش مقدور
است يا اينکه به دور خود چرخيدن ،عريضه نويسی ھا ،رفرم کاوی ھا و تسمه نقاله قدرت
رويکردھای سرمايه ساالر شدن و بودن تنھا کاری است که می توان انجام داد؟! اين مھم ترين
سؤال پيش روی بشريت کارگر و فرودست در لحظه کنونی تاريخ در سراسر دنياست .پاسخ
اين پرسش بسيار ساده و شفاف است .کارنامه حيات انسان جواب اين سؤال را داده است.
تاريخ تکامل جوامع بشری يکسر تاريخ مبارزه طبقاتی است .انسان ھا با کارشان زندگی خود
را و در مارپيچ اين مبارزه ،تاريخ خود را ساخته اند ،در برخی جوامع تا چند صد سال پيش و در
جامعه ما حتی تا ھمين صد سال پيش ،برچيدن بساط ارباب و رعيتي ،ملوک الطوايفی و نظام
فئودال اگر نه برای ھمه استثمارشوندگان ،حداقل برای بخش بسيار وسيعی از آنھا ممکن و
مقدور به نظر نمی رسيد اما ھمان توده ھای زير فشار استثمار و عاصی ولی بی دورنما،
سردرگم و مأيوس ،سرانجام تمامی ديوارھای بی افقي ،استيصال و نااميدی را در ھم
شکستند ،به جلو تاختند و مناسبات اجتماعی مسلط روز را در ھم کوبيدند .ترديدی نيست که
حاصل پيکار آنھا نھايتاً جايگزينی شکلی از استثمار ،بی حقوقي ،ستمکشی و مناسبات
استثمارگرانه با شکلی ديگر بوده است اما اين امر ھيچ ربطی به ناممکنی تحوالت تاريخی
نداشته است .مبارزه طبقاتی عظيم ترين دگرگونی ھا را تا ساحل پيروزی پيش می برده
است .ظرفيت ،توان و برد تاريخی جنبش ھا و طبقات حامل اين جنبش ھا از اين حدود فرا
نمی رفته است .عصر ما بالعکس عصر نبرد آخرين است و ما طبقه ای ھستيم که پرچم
رھائی فرجامين بشر را در دست داريم .آنچه در تاريخ روی داده است ،فرايند اين رويدادھا،
شناخت مارکسی تاريخ ،کالبدشکافی آگاھانه مارکسی و طبقاتی نظام سرمايه داری با
رساترين صدا بانگ می زنند که کليد تغيير ريشه ای وضعيت موجود و نابودی تام و تمام
مناسبات بردگی مزدی در دست ما توده ھای کارگر است .مشکل مطلقاً در تغيير ناپذيری

نظام يا ناممکنی سرنگونی وضعيت حاضر نيست .قفل آھنين معضل ھا يا ام المصائب واقعی
طبقه ما نه اين ،که غوطه خوردن در باتالقھا و چرخش ساليان دراز در گمراھه ھای فرساينده
و ھالکت بار تحميل شده از سوی رويکردھای رفرميستی چپ و راست مسلط بر جنبش
ماست .گره کور کار در اينجا قرار دارد .اين قفل است که بايد شکسته شود و اين گره کور
است که بايد باز گردد .عريضه نويسی و طومار پردازی و سنديکا بافی و حزب بازی نه کليد
گشايش معضل که ھر چه ناگشودتره ساختن اين قفل زنگارخورده است .بايد حتماً کاری کرد
اما نه عريضه نگاری برای وزير کار دولت دژخيم سرمايه داری و نه افتادن به دنبال مشتی
سنديکاليست و حزب تراش بلکه چرخيدن بر ريل مبارزه آگاه سوسياليستی ضد کار مزدی
است که بايد انجام داد .برای حصول اين ھدف بايد راه افتاد .در محل کار ،مناطق مسکوني ،در
مدرسه و دانشگاه ،در شھر و روستا ،در اينترنت و شبکه ھای اجتماعي ،در ھر کجا که
زندگی و کار و ارتباط و گفتگو جريان دارد ھمديگر را يافت .دردھا را در ميان نھاد ،به ھم پيوند
خورد .محافل کوچک پديد آورد ،جمع ھای خرد را بزرگ تر و اجتماع محافل را شورا و شوراھا
ساخت .بايد شوراھا را ظرف قدرت ،مرکز بيداری و آگاھي ،سالن تشريح و کالبدشکافی
عينيت حاضر سرمايه داري ،البراتوار زنده شناخت و جستجوی نظم آتی ضد کار مزدی کرد.
بايد فضای زندگی و کار و ارتباط را شورائي ،شوراھا را کانون آموزش ،ميعادگاه تصميم گيري،
سنگر توفنده مبارزه و نھاد فعال چاره گری و ستيز با موانع پيکار ساخت .بايد در ھر کجا ،در ھر
نقطه ای از جامعه که ھستيم اين کار را شروع کرد .تالش ھا را توسعه داد ،سراسری نمود،
از مرزھا گذشت ،جھانی و انترناسيوناليستی ساخت .ھر کدام ما به تنھائی قدرت عجيب و
غريبی نيستيم اما می توانيم و از اين ظرفيت برخورداريم که دست در دست ھم ،انداموار ،در
درون يک جنبش بباليم ،آگاه شويم ،بجنگيم ،در سازماندھی قدرت سراسری ضد سرمايه
داری و بين المللی طبقه خود ايفای نقش کنيم .بايد و حتماً بايد اين تصور ارتجاعی رقت بار را
به دور انداخت که گويا توده ھای طبقه ما قادر به برنامه ريزی کار و توليد و زندگی اجتماعی
خويش نيستند و اين کار را بايد مشتی قداره بند و دژخيم و دانشور و دولتمرد سرمايه داری
انجام دھند!! .ھر چه در دنيا توليد می شود توسط ما توليد می گردد و ھر چه کار مورد نياز
زندگی بشر است به وسيله ما انجام می شود .ما يک طبقه چند ميلياردی ھستيم که بخش
قابل توجھی از آن را افراد درس خوانده و چاره پرداز و دارای خالقيت ھای علمی و دانش
تکنيکی تشکيل می دھند .نيروی وسيعی که عضو پيکر طبقاتی ماست اما در شرائط
استيالی سرمايه داری با کار خويش فقط بر سود سرمايه ھا می افزايند .ما از تمامی توان و
امکانات الزم برای پايان دادن به حيات تاريخی رابطه خريد و فروش نيروی کار و وجود سرمايه
داری برخورداريم .متفکران بورژوازی تنھا تشديد استثمار ھر چه وحشيانه تر ما را تدبير می
کنند .نمايندگان سياسی سرمايه فقط نظم بردگی مزدی را بر ما تحميل می نمايند و عمله و
اکره ھار اين نظام فقط مبارزات ما را سرکوب می کنند .ھر چه توليد و کار است توسط ما
انجام می گيرد .طبقه ما بايد در سراسر جھان بانگ اندازد که آماده برنامه ريزی کار و توليد روز
جھان بر محور محو بردگی مزدی و برچيدن بساط سرمايه داری است .مانيفست پيکار جاری
ما در ھر جامعه و در کل جھان بايد سيمای مشخص ،رياضي ،زنده ،شفاف و موسع اين برنامه
ريزی باشد .بايد آمادگی خود برای اين کار را سالح روز جنبش سازيم ،اين آمادگی و توانائی را
تدارک بينيم و فرايند اين تدارک را تار و پود تالش و گفتگو و جنب و جوش و مبارزه جاری آحاد
طبقه خود کنيم .بايد عريضه نويسی و سنديکابافی و حزب بازی را دور انداخت .
تنھا با انجام اين کارھا و جھت دادن ھمه اين تالش ھا بر محور پيکار ضد کار مزدی است که
می توان شيرازه ھستی سرمايه را آماج تعرض قرار داد و در ھم کوبيد .می توان چرخ توليد و
کار را به صورت سراسری از کار انداخت .کل نظام بردگی مزدی را بر سر صاحبان سرمايه و
حاکمان اين نظام خراب کرد .پروسه کار را در سراسر جامعه متوقف ساخت .برنامه ريزی ضد
کار مزدی توليد و کار و نظم زندگی را سالح مبارزه جاری ساخت .مطالبات روز را با قدرت بر
سرمايه داران و دولت آن ھا تحميل کرد ،در درون شوراھا در مقابل تھاجم قوای سرکوب
مسلح شد و منشور نظم آتی ھستي ،منشور برنامه ريزی و سازمانيابی جامعه فارغ از وجود
کار مزدی در دست با حاکمان و مالکان و ساختار قدرت سرمايه مصاف داد .می توان ھر جنگ
و ستيز روزمره را به ساز و کار تحکيم پايه ھای قدرت جنبش سراسری شورائی ضد سرمايه
داری تبديل کرد .
ھمه اين کارھا به طور قطع امکان دارد و ھر کدام اين تالش ھا قطعاً با وسيع ترين و ھارترين

تھاجمات دولت سرمايه ،با کشتارھا و حمام خون ھا مواجه خواھد بود اما راه مبارزه طبقاتي،
راه برچيدن بساط استثمار و ستمکشی و تحقير ،راه رھائی از جھنم گند و خون سرمايه داری
از پيچ و خم ھمين ممکن بودن ھا ،سرکوب ھا ،چاره پردازی ھا ،شکست ھا و پيروزی ھا می
گذرد .اين نکته بسيار اساسی است که از مبارزه طبقاتی نمی توان فرار کرد ،ھيچ راھی برای
پل بستن بر معضالت ،ھزينه ھا و دشواری ھای اين مبارزه وجود ندارد .تصور ترجيح سوختن
نسل بعد از نسل توده ھای طبقه ما در ميان شعله ھای قھر و توحش سرمايه داري ،بر
مصيبت ھا ،دردھا و رنج ھای اجتناب ناپذير مبارزه طبقاتی فقط يک سفاھت محض است.
امروز و فردا کردن ،به انتظار ظھور منجی نشستن ،منتظر خيزش ديگران و پيوند خوردن به
سايرين ماندن ،غنيمت شمردن يک روز کار و قوت اليموت يک شب ،صرفاً و صرفاً دست و پا
زدن در باتالق و فرو رفتن ھر چه ژرف تر در چاه ويل گنداب ھاست .فاجعه بزرگی است اگر
شعله ھای سرکش دوزخ دھشت و گند و خون سرمايه داری را که  ٥ميليارد توده ھای طبقه
ما در سراسر جھان را بلعيده است و ھر روز بيشتر می بلعد نبينيم و تصور کنيم که با عريضه
نگاری و مماشات و پيش گرفتن صبر و انتظار و رضايت به چند روز فروش نيروی کار يا چند لقمه
نان در حال پايان ،می توانيم در اين جھنم آرام گيريم .برخاستن ،دست به دست ھم دادن،
برپائی شوراھای ضد سرمايه داري ،سراسری کردن و بين المللی ساختن جنبش شورائی
آگاه ضد کار مزدی تنھا راھی است که برای ادامه زندگی در پيش داريم .راه دشوار است اما
پيمودن آن به طور قطع مقدور است .
فعالين جنبش لغو کار مزدی
سپتامبر ٢٠١٢
طومار امضای  ٢٠،٠٠٠کارگر را باﯾد به سازماندھی کارگران تبدﯾل نمود
گروه پژوھش کارگری
نامه دوم امضا شده توسط  ١٠،٠٠٠کارگر دﯾگر به وزﯾر کار  ،تحرک مثبتی در بخشی از طبقه
کارگر اﯾجاد کرده و می رود تا به ساﯾر بخشھای کارگری نيز اثر گذاشته و امضای بيشتری
جمع آوری گردد  .متن نامه که خالصه ای از وضعيت دردناک کارگران را به وزﯾر کار تذکر داده
بود  ،دولت را بطور مستقيم مورد سوال قرار داده تا بجای شعارھای توخالی به در خواست
کارگران توجه نماﯾد.
عدم جواب وزﯾر کار پس از  ٣ماه به نامه پيشين طومار امضای  ١٠،٠٠٠ھزار کارگر  ،گرچه
حاکی از اﯾنستکه دولت قرار نيست تغييری در زندگی کارگران اﯾجاد کند  ،اما نامه دوم و در
ادامه نامه ھای بعدی حتما اثر گذار خواھند بود  .تفاوت عکس العملھای مسوالن تشکيالت
زرد کارگری و مسوالن کشوری نسبت به نامه دوم در رابطه با نامه اول  ،کامال در مطبوعات و
رسانه ھای تحت کنترل مشخص است چگونه اکثر آنھا که نسبت به نامه اول خاموش بودند ،
اﯾن بار از خواسته ھای کارگران حماﯾت کردند  .نامه دوم زنگ خطر را برای بسياری از مسوالن
که رقابت برای انتخابات رﯾاست جمھوری بعدی را آغاز کرده اند  ،بصدا درآورد تا درﯾابند که در
آﯾنده اعتراضات کارگران بسيار افزونتر خواھد گردﯾد  .از طرف دﯾگر نامه دوم به کارگران بيشتری
خواھد فھماند که دولت برنامه ای برای تغيير وضعيت کارگران نداشته و تنھا در اثر فشار زﯾاد
امکان دارد که تن به بخشی از درخواست کارگران بدھد.
باﯾد گفت دست ھمه کسانی که برای گرد آوری چنين طوماری در چنين جو امنيتی زحمت
کشيده اند  ،درد نکند و اﯾن باﯾد درسی باشد برای تمام کسانی که شعار را جاﯾگزﯾن پراتيک
می نماﯾند  .البته نيروی چپ در داخل و خارج کشور که باور به جنبش طبقه کارگر داشته کم
نيست  ،گرچه بخشی از آنھا بدليل تحوالت در منطقه و کشورھای عربی دموکرات شده و
نااميد از اﯾجاد تغيير به قدرتھای بزرگ چشم دارند  .اما ھمين تحوالت و نتيجه منفی که از
جنبشھای کشورھای عربی ببار آمد  ،باﯾد آنھا را وادار کند که دانش مبارزه طبقاتی که توسط
مارکس و ساﯾرﯾن پاﯾه رﯾزی شد  ،بی اساس نبوده و لذا به مھمترﯾن توصيه آنھا که پراتيک
درون طبقه کارگر باشد  ،روی آورند  .مھمترﯾن نکته ای که در نامه انگشت گذاشته شده ،
ميزان حداقل حقوق است که توسط وزارت کار و رفاه و تامين اجتماعی ) که اسم بی

مسماﯾی است ( تعيين می گردد  .اگر منابع طبيعی ﯾک کشور متعلق بھمه افراد آن آب و
خاک است  ،پس چرا درآمد بيش از  ٩۶۶٫٣ميلياردی حاصل از فروش نفت در طی کمتر
از  ٣۴سال  ،تنھا صرف مسوالن دولتی و حکومتی و ھزﯾنه ھای بحران زاﯾی شده است !
چگونه است که با اﯾنھمه ثروت ميليونھا کارگر باﯾد بيکار بوده و تن بھر قرارداد شفاھی و
سفيد امضاﯾی برای ﯾافتن کار کوتاه مدت بنماﯾند  ،تا با حداقل حقوقی که شامل ھيچ بيمه و
مزاﯾاﯾی نميگردد  ،زندگی خانواده خود را با کمترﯾن امکان بگذرانند!
برخی از ساﯾتھا و خبرگذارﯾھای داخلی که ھمواره گوش بزنگ بوده تا اخبار ناگواری برخالف
ميل حکومت و دولت منتشر نگردد  ،بھمراه کانون عالی انجمنھای صنفی کارگران کشور که
نھادی دولتی است  ،امضای چنين تعداد زﯾاد کارگران را مورد ابھام قرار دادند  .خوشبختانه
بالفاصله جواب گرد آوران نامه داده شد مبنی بر اﯾنکه نام و نام خانوادگی  ٢٠،٠٠٠کارگر در
تحرﯾرﯾه خبرگزاری اﯾلنا موجود بوده و در صورت ضرورت قابل انتشار و ارائه به عموم است ،
ضمن آنکه تاکيد گردﯾد چنين کاری مطابق قانون است  .محجوب و مسوالن خانه زرد کارگر که
در رقابت با تشکيالت کارگری زرد دولتی ھستند  ،بھمراه چند نماﯾنده مجلس و تعدادی
مسوالن که ھشيار بوده و زنگ خطر را بخوبی شنيده اند  ،بالفاصله پس از انتشار نامه دوم به
حماﯾت از کارگران پرداختند تا ضمن سوار شدن بر چنين حرکتی نتيجه را بسود خود کنترل
نماﯾند  .برای چنين منظوری رﯾيس کانون ھماھنگی شورای اسالمی کار استان فارس ضمن
حماﯾت از نامه  ٢٠،٠٠٠امضاﯾی کارگران  ،اعالم کرده که در تدارک جمع آوری نامه امضا شده
کارگران استان برای افزاﯾش دستمزد به وزﯾر کار ھستند که محجوب نيز در جرﯾان است ! اﯾن
موضوع باﯾد زنگ خطر را برای فعالين کارگری که تابحال  ٢٠،٠٠٠امضای کارگران را گرد آورده
اند و ساﯾر فعالين کارگری که به سازماندھی کارگران مشغولند ) ھمچنين جنبش چپ داخل و
خارج کشور (  ،بصدا درآورده باشد تا چنين حرکتی با کمک ھمدﯾگر ادامه صحيح داشته
باشد.
روشن است کارگرانی که با نام و نام خانوادگی خود به امضای چنين نامه ھاﯾی دست زده اند
 ،چه در حال کارند و چه بيکار  ،آگاھانه بميدان مبارزه گام گذاشته اند  .ھستند کارگرانی که
باور دارند گرفتن اضافه حقوق با چنين نامه ای امکان پذﯾر است و ھستند کارگران آگاھی که
درک کرده اند با فشار بيشتر امکان تحقق خواسته ھای صنفی وجود دارد  ،اما استثمار
کارگران تنھا با سلطه طبقاتی پاﯾان خواھد پذﯾرفت  .در نامه دوم بخوبی تاثير بحران اقتصادی ،
گرانی و ھزﯾنه ھا را نسبت به حداقل حقوق که تنھا ممکن است ھزﯾنه اجاره مسکن را
پوشش دھد  ،توضيح و ذکر شده در صورت عدم جوابگوﯾی وزﯾر کار  ،کارگران اعتراضات خود را
تشدﯾد خواھند کرد  .اخبار کارگری که حتی درساﯾتھای داخلی تحت کنترل انتشار می ﯾابد ،
حاکيست که در ماه گذشته نيز ھمچون ماھھای پيشين اعتراضات کارگری افزاﯾش ﯾافته و
کارگران دﯾگر به وعده ھای مسوالن توجھی نکرده و فشار بيشتری را برای گرفتن حقوق عقب
افتاده وارد می کنند  .بسياری از کارگران آگاه شده اند که با وجود بخشنامه دولت مبنی بر
حذف پيمانکاران و رسمی شدن کارگران  ،تنھا بخشی از کارگران ھمچون کارگران پيمانکاری
پتروشيمی ھای بندر امام که اعتراضات متشکل و دامنه داری را انجام داده اند  ،به خواسته
خود رسيده اند و لذا باﯾد که اعتراضات و اعتصابات آنھا ھدفمند و دامنه دار باشد.
اخبار کارگری اﯾلنا و فعالين کارگری که بپيوست است  ،حاکيست که کارخانه ھای بيشتری
متوقف شده و کارگران بيشتری بيکار شده اند و اﯾن توقف گرﯾبان توليدی ھای بزرگ ھمچون
پتروشيمی ھا را نيز گرفته است  .مرخصی اجباری کارگران بيشتر شده  ،عدم تمدﯾد حتی
قرارداد شفاھی عادی گشته و حقوقھای عقب افتاده ای که دﯾگر روشن نيست پرداخت گردند
 .اخبار ھمچنان ناشی از آسيب دﯾدن و درگذشت کارگران در حين کار و ﯾا بين راه بوده و
معلوم نيست ھزﯾنه زندگی خانواده اﯾن کارگران چگونه باﯾد تامين گردد  .تجمع کارگران قند
اھواز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزاﯾا در محل کار و استانداری  ،با وجود مالکان
ثروتمندی ھمچون بانکھای ملی و ملت  ،بجاﯾی نرسيده است  .بيکار شدن  ۴٠٠کارگربنيان
دﯾزل ٢٠٠ ،کارگر الکترﯾک خودرو شرق  ،خطر بيکاری  ١٧٠٠کارگر و کارمند متروی اھواز که به
مرخصی فرستاده شدند  ،عدم پرداخت حقوق  ٣٠،٠٠٠بازنشسته ذوب آھن ،
بيکاری  ۵٠٠کارگر پتروشيمی اصفھان و بيکاری و عدم درﯾافت حقوق بسياری از واحدھای
توليدی که در اخبار داخلی درج شده اند  .تجمع  ۶٠٠کارگر صناﯾع فلزی شماره  ١و  ٢بدليل
عدم پرداخت حقوق مقابل وزارت معادن و صناﯾع در تھران و بستن محور جاده کرج تھران نزدﯾک

محل کارخانه خود نمونه مھم دﯾگری است که در ادامه اعتراضات کارگران رخ داده است و حتما
به نتيجه ای خواھد رسيد.
مجموعه اعتراضات  ،تجمع در محل کار و ادارات دولتی  ،بستن جاده  ،نامه نگارﯾھا به مسوالن
 ،اعتصابات و ساﯾر روشھاﯾی که کارگران برای گرفتن حق ناچيزی که تحت عنوان حقوق
قانونی آنھا تصوﯾب شده  ،حرکتھاﯾی است که کارگران باﯾد در تداوم آنھا بکوشند  .تفاوتی
نمی کند که کدام کارگران آگاه  ،گروه و فعال کارگری و با چه شيوه ای به اعتراضات پرداخته و
فشار بر دولت و کارفرماھا می آورند  ،بلکر مھم انجام آنھاست  .دولت و سرماﯾه داران
خصوصی که در سالھای گذشته از سود سرسام آور برخوردار بوده و اکنون نيز ھيچ محصول
ساخته شده ای را بدون سود نمی فروشند  ،زورشان تنھا به حقوق حداقل کارگران می رسد
که آنرا نپردازند  .بنابراﯾن کارگران نيز باﯾد به نيروی دستجمعی خود تکيه کرده تا قادر باشند به
حداقل حقوق صنفی خود دست ﯾابند  .اگر در مقاالت پيشين به برخی از گروھھای چپ در
مورد اختالفات با ﯾکدﯾگر و عدم پراتيک درون طبقه کارگر  ،انتقاد انجام شد  ،تنھا بدليل آن بود
که به وظيفه تارﯾخی خود برای سازماندھی کارگران عمل کنند  .جو امروز نشان از آمادگی
کارگران برای سازماندھی داشته و باﯾد که اعتراضات گوناگون کارگران در محل کار و ازجمله
کارگرانی که به نوشتن چنين نامه ھاﯾی دست می زنند را به تشکالت مستقل تبدﯾل نمود.
گروه پژوھش کارگری مھر ١٣٩١
پيوستھا
به طومار اعتراض به حداقل دستمزدھا بپيوندﯾم
متن نامه دوم ھماھنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران به وزﯾر کار
fdsjھزار کارگر خواستار افزاﯾش دستمزد در نيمه دوم سال شدند
مشخصات  ٢٠ھزار کارگر امضاکننده نامه به وزﯾر کار در اﯾلنا موجود است
ناتوانی دولت در كنترل تورم دليل نامه اعتراضی كارگران به وزﯾر بود
واکنش نماﯾندگان و فعالين کارگری به اعتراض  ٢٠ھزار کارگر
وضعيت معلق کارگران شرکت پتروشيمی اصفھان
جزئيات مذاكره کارگران قند اھواز و مسئوالن دولتی
تبعات بيکاری کارگران در سنين ميانسالی
تناسبی معقول بين نرخ دستمزد و ھزﯾنهھا برقرار شود
كشته شدن دو كارگر آلومينيوم ساوه در تصادف سروﯾس كارخانه
بانکھای ملی و ملت مالکان قند اھواز ھستند
كشته شدن دو كارگر ساختمانی در استان البرز
محجوب :تعيين مجدد دستمزد کارگران منع قانونی ندارد
دوﯾست کارگر كارخانه الکترﯾک خودرو شرق بيكار شدند

اعتراض کارگران ابر صنعتی اﯾران به  ١٩ماه بالتکليفی
بيکاری  ٣٠٠کارگر واحدھای توليد قطعات خودرو در قزوﯾن
مشکالت بازنشستگان فوالد به دوش تامين اجتماعی میافتد؟
تعطيلی كارخانه و بيکاری  ۴٠٠کارگر بنيان دﯾزل تبعات اجتماعی دارد
تعوﯾق  ۶ماه حقوق  ١٣٠کارگر صناﯾع بھداشتی ﯾاس
احيا و اجرای طرح قرون وسطايی »شاگرد استادي«
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران –ايلنادر تارﯾخ  ٨مھر آمده است  :احيای نظام استاد
شاگردی در مناسبات بازار کار ايران يک حرکت متحجرانه است /با اجرای اين طرح كارگران با
ھر سابقه و مھارتی بلحاظ قانونی ميتوانند با دريافت ماھيانه  ١٠٠ھزار تومان دستمزد،
کارآموز تلقی شوند .
طرح استاد  -شاگردی سرانجام پس از کش و قوسھای فراوانی که ھمراه خود داشت تاييد و
ابالغ شد .
به گزارش ايلنا ،رئيس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور امروز  -شنبه  -از تاييد و ابالغ
اجرای طرح استاد  -شاگردی نوين توسط شيخاالسالمی خبر داده است .
پيش از اين نيز وزير کار در اظھار نظری مدعی شده بود که در بازار کار کنونی کشور نظام
استاد -شاگردی بايد متناسب با نوع بنگاهھای اقتصادی احيا شود .
بدين ترتيب پيگيريھای محمود احمدينژاد در اين مورد نتيجه داد و اين طرح از سوی وزير وی
ابالغ شد .اين طرح که بازگشت به  ٣تا  ۴دھه و بيشتر از آن را مطرح ميکند ،به دنبال اين
است که بگويد ميتوان دوباره شرايطی را فراھم کرد که جوانانی در قالب شاگرد در مغازهھا،
فروشگاهھا ،مراکز تعمير خودرو و اكنون واحدھای صنعتی و توليدی و خدماتی وارد شوند و از
اين طريق مورد حمايت شغلی قرار گيرند .
واكنش فعاالن كارگری
اما کارشناسان مسائل کارگری نظر مساعدی نسبت به طرح استاد  -شاگردی ندارند و
پيامدھای زيانباری را برای آن بر ميشمارند .در ھمين راستا عليرضا حيدری ضمن انتقاد به
عدم اعمال نظر کارگران و کارفرمايان در اين طرح به ايلنا ميگويد :اجرای سياستھايی از
قبيل نظام استاد  -شاگردی موجب خواھد شد که بيش از  ٣٠درصد از کارگران فعال در بخش
صنوف ،بعد از اجرای اين قانون به بھانه مھارت آموزی به صورت کارآموز در واحدھای توليدی
کشور فعاليت کنند .
اين فعال کارگری در بخش ديگری از سخنان خود سياستھايی از قبيل حذف شرايط سن
کارآموز در پيش نويس اصالح قانون کار و يا نظام استاد  -شاگردی را در راستای حمايت از نظام
سرمايه دارای ميخواند و ميگويد :دولت قصد دارد با اجرای سياستھايی از اين قبيل حقوق
کارگران را به يک سوم کاھش دھد .
به باور بسياری از کارشناسان مسائل کارگري ،اجرای سياستھايی از قبيل نظام استاد -
شاگردی در راستای تامين حقوق کارفرمايان است .
نکته مغفول مانده از ديد كارگران آن است که با اجرای اين سياست ،آنان با ھر سابقه و
مھارتی بلحاظ قانونی ميتوانند با دريافت ماھيانه  ١٠٠ھزار تومان دستمزد ،کارآموز تلقی
شده و به کارگيری کارگران ماھر به عنوان کارآموز تبديل به امری رايج ميشود که اجحاف
مسلم در حق کارگران است .
حركتی متحجرانه در مناسبات بازار كار
از ديد ديگر ،شايد اجرای اين طرح بدين منظور صورت ميگيرد که دولت به صورت آماری

تعھدات خود را تحقق ببخشد .
در ھمين زمينه معاون دبير کل خانه کارگر در مورد اين طرح بيان ميکند :احيای نظام استاد -
شاگردی در مناسبات بازار کار ايران يک حرکت متحجرانه است .نظام استاد -شاگردی زمانی
بر روابط کار ايران حاکم بود که ھيچ قانونی برای تعيين تکاليف و حقوق کارگران و کارفرمايان
وجود نداشت .
حسن صادقی ادامه ميدھد :به دنبال تصويب نخستين قانون کار در سال ١٣٣٧روابط کارگران
و کارفرمايان ايرانی در چارچوب جديدی قرار گرفت .وقتی با اجرای قانون کار در ھمه محيطھای
کار برای کارگران کارفرمايان حقوق و وظايف يکسال تعريف شود ديگر احيای نظام استاد
شاگردی معنايی ندارد .
او در خصوص اين استدالل که با احيای نظام امکان انتقال تجربه و مھارت عملی از استاد به
شاگرد و در نتيجه تربيت نيروھای ماھر در محيطھای کار وجود دارد اظھار ميکند :اين منطق
تنھا درگفتار و نوشتار منطقی به نظر ميرسد اما به لحاظ ماھوی و عملی نميتوان چنين
انتظاری را از بر قراری نظام استاد شاگردی داشت .در نظام استاد شاگردي ،شاگرد يا ھمان
کارگر ساده تنھا قادر به انجام امور ساده و خدماتی چون نظافت کارگاه ريختن چای و جابجا
کردن ميز و صندلی است .
ھمه موارد مذکور از سوی فعالين کارگری نشان ميدھد نخستين و سادهترين راھی که برای
حل يک مشکل به ذھن ميرسد الزاما بھترين نيست .اين گزاره ساده در بسياری از موارد
ناديده انگاشته ميشود .در اغلب موارد ھم اين ناديده انگاشتن باعث ميشود تا شمار
رفتارھای مبتنی بر سعی و خطا در دولت افزايش يابد .
بيکاری  ١٣٠٠کارگر پويا خودرو شرق طی  ٨ماه
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران –ايلنادر تارﯾخ  ٨مھر آمده است  :دبير خانه کارگر تھران از
بيكاری  ١٣٠٠نفر از کارگران کارخانه پويا خودرو شرق خبر داد و اعالم كرد :اين كارخانه ھم
اكنون تعطيل شده است .
اسماعيل حق پرستی در توضيح اين خبر به ايلنا گفت :مالکان خصوصی کارخانه قطعه سازی
پويا خودرو شرق به سبب انعقاد قرارداد توليد با کارخانهھای خودرو ساز که ناشی از بحرانھای
اقتصادی طی سالھای اخير صورت گرفته است ،ناچار شدهاند از بھمن ماه سال  ٩٠به مرور
تمامی  ١٣٠٠کارگر خود را اخراج کرده و اين کارخانه را تعطيل کنند .
اين فعال كارگری با بيان اينکه سابقه فعاليت کارگران بيش از پنج سال است ،تصريح کرد:
كارگران از ارديبھشت ماه سال جاری ھيچ حقوقی دريافت نکردهاند .
گفتنی است به جھت تعطيلی کارخانه تماس خبرنگار ايلنا با مدير عامل پويا خودرو شرق تا
ھنگام ارسال خبر بينتيجه مانده است.
 ٣ھزار کارگر قزوينی با امضای طوماری خواھان دستمزد واقعی شدند
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران –ايلنا ،قزوﯾن در تارﯾخ  ٨مھر آمده است  :به گزارش
خبرنگار ايلنا در قزوين ،در نامه ضميمه اين طورمار که خطاب به وزير کار تنظيم شده ،آمده
است :از يک سال و نيم پيش با آغاز فاز اول طرح قطع يارانهھا ،اقالم و کاالھای اساسی
زندگی چندين برابر افزايش قيمت يافته است و اين در حالی است که حتی در طول اين مدت
ميانگين دستمزد کارگران حتی نسبت به سالھای قبل از اجرای فاز اول قطع يارانهھا نيز
کاھش پيدا کرده است .
کارگران در اين نامه با انتقاد از قانون ماليات بر ارزش افزوده ،عنوان کردهاند :در طول مدت زمان
اجرای اين قانون با اعمال  ۴و سپس  ۵درصدی ماليات بر ارزش افزوده بر روی کليه کاالھای
مصرفي ،عمال حدود  ۵درصد از دستمزد روزانه زير خط فقر ما کارگران به خزانه دولت سرازير
شده است .
کارگران با ذکر اينکه »عدم پرداخت به موقع دستمزد زير خط فقر کارگران بيداد ميکند«
آوردهاند :توام با چنين وضعيت اسفبار و غيرقابل تحملی در مورد دستمزدھا ،اصالحيهای بسيار
ضد کارگری بر روی قانون کار که امنيت شغلی و معيشت کارگران را نشانه رفته است تھيه

شده و قرار است بزودی به مجلس ارائه شود و مبنای ميانگين حقوق دوسال آخر کارگران
برای تعيين حقوق بازنشستگی به ميانگين حقوق  ۵سال آخر آنان تغيير پيدا کرده و باعث افت
شديد حقوق بازنشستگان خواھد شد .
در ادامه اين نامه آمده است :بيمه ميليونھا کارگر ساختمانی عليرغم ثبت نام و تحمل
ھزينه ،ھنوز به سرانجامی نرسيده است و شرکتھای پيمانکاری ھمچنان مشغول چپاول
دسترنج کارگران ھستند و ناامنی شغلي ،اخراج کارگران و تعطيلی کارخانهھا در بدترين
وضعيت نسبت به سالھای پيش قرار دارد .
بدون ترديد نه تنھا ما کارگران بلکه ھيچ انسان شريف و منصفی چنين شرايطی را بر ميليونھا
کارگر و خانوادهھای آنان بر نميتابد .لذا ما کارگران امضاء کننده اين طومار به عنوان اقداماتی
بسيار مبرم و عاجل برای پايان دادن به وضعيت مشقت بار موجود ،مصرانه خواھان افزايش
حداقل دستمزدھا بر اساس تورم واقعا موجود و تامين شرافتمندانه سبد ھزينه يک خانوار
چھار نفره با دخالت نمايندهھای منتخب مجامع عمومی کارگران کارخانهھا و مراکز توليدی و
خدماتی ھستيم .
بنا به گزارش خبرنگار ايلنا در قزوين ،بيش از  ٣ھزار کارگر از واحدھای توليدی ھمچون فرش
پارس ،ھفت الماس ،قفل کار ،ايساکو ،سليکات ،نشاسته البرز ،بسته بندی البرز ،پرسيلندر،
نيروی محرکه ،فرنخ ،مه نخ ،نازنخ ،بازنشستهھای ايران ريسه ،اسوه ايران ،نخ الوند ،کالی
شويي ،رامو ،ايران چوب ،نخ البرز ،گاز کنترل ،تک تاز موتور ،بافنندگان قزويني ،دارو شيشه،
مھرام و کارتن پارس و ...اين طومار را امضا کردند .
مرخصی اجباری کارگران بوشھر مسواک
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران –ايلنادر تارﯾخ  ٨مھر آمده است  :محمد اسماعيل
دشمن زياری رئيس کانون ھماھنگی شورای اسالمی کار استان بوشھر به ايلنا گفت:
کارخانه بوشھر مسواک که وسايل بھداشتی ھمچون مسواک و نخ دندان و ...توليد ميکند
اخيرا به مشکالتی برخورده است که باعث شده تعدادی از کارگران خود را به مرخصی اجباری
بفرستد .
وی در پايان با اشاره به مشکالت معيشتی کارگران و دستمزد اندک آنان اظھار اميدواری کرد
تا ھر چه زودتر مشکل اين واحد توليدی و به تبع آن کارگرانش حل شود.
اخراج ،حقوق معوقه و تعطيلی کارخانجات به رخدادھای ھرروزه جامعه کارگری
تبديل شده است .
به نوشته ساﯾت اصالح طلب درتارﯾخ  ٩مھر آمده است  :اخراج ،حقوق معوقه و تعطيلی
کارخانجات به رخدادھای ھرروزه جامعه کارگری ما تبديل شده است .در ميان ھمه اين آالم و
دردھام ،گرانی سرسام آور و حقوق ھای زير خط فقر موجب اعتراض بيست ھزار کارگر و
ارسال طومار اعتراضی به وزير کار و مجلس شده است .اما انگار گوش شنوايی در ميان
حاکميت و دولت کودتای اش برای اين دردھا و مصيبت ھا نيست؛ تا مبادا خالف اين اظھار نظر
رھبری که گفته بود ”ارزيابی من از شرايط اين است که کشور در مجموع در حال پيشرفت
مطلوب است “.ثابت شود .شايد اين جمله ھراکليتوس حاق واقع حاکمان و کنش گران
سياسی را در اکنون فلک زده ما به خوبی بيان کند “.می شنوند و در نمی يابند ،پس مانند
کرانند .اين سخن شامل حال آنان است :حاضر و غائب “.
اخراج و بيکاری کارگران
در ھفتهای که گذشته فعاالن کارگری از بيکار شدن حدود  ١۵٠٠نفر از کارگران در کشور سخن
گفتهاند .در استان خراسان رضوی  ٢٠٠نفر از کارگران شرکت الکتريک خودرو شرق از
شرکتھای وابسته به ايران خودرو از کار اخراج شدند .شرکت الکتريک خودرو شرق ،که يکی
از شرکتھای موفق در حوزه خودرو بود و امکانات خوبی را نيز در اختيار کارگران خود قرار
ميداد ،به دليل فشارھای اقتصادی وارده ،قرارداد  ٢٠٠تن از کارگران قراردادی و پيمانی خود
را تمديد نکرده است .

به دليل تحريمھا ،اين شرکت در تھيه يکی از قطعاتی که در خودروھا استفاده ميشود و از
فرانسه وارد ميشد به مشکل بر خورد و مجبور شد اين قطعه را از طريق واسطهای در دبی
وارد کند که با تشديد تحريمھا در اين امر نيز به مشکل بر خورد .مجموعه اين مسائل تاثير
خود را گذاشت و باعث شد تعدادی از کارگران قراردادی و پيمانکاری حتی با سوابق باالی ١۴
يا  ١۵سال از کار خود اخراج شوند .
در تھران نيز کارخانه پويا خودرو شرق تمامی  ١٣٠٠کارگرش را از کار اخراج کرد و اين کارخانه
ھم اکنون تعطيل شده است .مالکان خصوصی کارخانه قطعه سازی پويا خودرو شرق به سبب
انعقاد قرارداد توليد با کارخانهھای خودرو ساز که ناشی از بحرانھای اقتصادی طی سالھای
اخير صورت گرفته است ،ناچار شدهاند از بھمن ماه سال  ٩٠به مرور تمامی  ١٣٠٠کارگر خود
را اخراج کرده و اين کارخانه را تعطيل کنند .کارگران اخراجی بيش از پنج سال سابقه کار
داشتند و از ارديبھشت ماه سال جاری تا کنون نيز ھيچ جقوقی دريافت نکردهاند .
در اھواز نيز  ٢٠٠کارگری بومی متروی اھواز به مرخصی اجباری رفتند و زمزمهھای اخراج اين
کارگران نيز به گوش ميرسد .اين کارگران حدود سه ماه است که حقوق خود را دريافت
نکردهاند و اعتراضات ھميشگی نسبت به حقوق معوقه تاکنون به نتيجهای نرسيده است.
کارگران پروژه متروی اھواز بارھاست که نسبت به عدم پرداخت به موقع دستمزدھای خود
اعتراض کردند .در ششم شھريور ماه  ٩٠بيش از  ۴٠٠نفر از کارگران قطارشھری اھواز در
بزرگترين تجمع خود و در اعتراض به عدم دريافت ھفت ماه حقوق ،حدود يک ماه دست
اعتصاب زدند .پس از پايان اعتصاب ،حدود  ٧٠نفر از کارگران به صورت تدريجی از کار اخراج
شدند .
حقوق معوقه
عالوه بر حقوق معوقه کارگران متروی اھواز در سمنان نيز حقوق  ٨٠کارگر کارخانه پی وی
سی اين شھر پنج ماه است که به تعويق افتاده است .فعاالن کارگری در سمنان معتقدند که
اين کارخانه مشکلی در خصوص تامين مواد اوليه و فروش محصوالتش ندارد اما کارفرما دليل
تعويق حقوق کارگران را فقدان نقدينگی اعالم ميکند .
در خرمشھر نيز بيش از  ١٣٠نفر از کارگران صنايع بھداشتی ياس به مدت  ۶ماه است که
حقوقی دريافت نکردهاند .اين کارخانه بعد از ايام تعطيالت نوروز  ٩١ھيچ گونه توليدی ندارد و
کارگران آن روزانه با چند ساعت حضور در کارخانه تعطيل سرگردان و بالتکليف روانه منزل
ميشوند .حدود  ۵٠نفر از کارگران اين کارخانه در شرف بازنشستگی ھستند که به دليل
تاخير در پرداخت حق بيمه از جانب کارفرما امکان بازنشستگی برايشان وجود ندارد .صنايع
شوينده ياس خرمشھر در گذشته وابسته به بنياد شھيد بود که در پی اجرای طرح خصوصی
سازی به مالک خصوصی واگذار شد .
تجمعات اعتراضی
در ھفته گذشته ناظرين توليدات کشاورزی در اعتراض به اجرايی نشدن مصوبه مجلس در
زمينه استخدامشان مقابل مجلس تجمع کردند .حدود  ١۵ھزار ناظر کشاورزی در سراسر
کشور وجود دارد و خواسته آنھا اجرای سريع قانون استخدام آنھا ،مصوب سال  ٨٩مجلس
است .مجلس سال  ٨٩مصوب کرد که ناظران کشاورزی استخدام شوند ،ھمه امور مربوط به
اين موضوع انجام شده اما تاکنون اين مصوبه اجرايی نشده است .
نزديک به  ١٠٠نفر از معلمان و مربيان زن حق التدريسی نيز در مقابل مجلس تجمع کردند .اين
معلمان و مربيان در اعتراض به عدم مشخص شدن وضعيت استخدام و قراردادشان با مراکز
پيش دبستانی و ديگر آموزشگاهھای کشور در مقابل مجلس حاضر شده و به سردادن
شعارھايی اقدام کردند .
طومار اعترضی بيست ھزار کارگر
طومار اعتراضی بيست ھزار کارگر به وزير کار و مجلس عکس العملھای متفاوتی را در ميان
فعاالن جامعه کارگری بوجود آورده است .ھماھنگی برای جمع آوری اين طومار اعتراضی
توسط اعضاء »اتحاديه آزاد کارگران ايران« به عنوان تشکلی مستقل کارگری که دولت در آن
ھيچ گونه نفوذی ندارد انجام شده بود .حضور اين تشکل کارگری مستقل در شکل گيری اين

طومار اعتراضی موجب بروز اظھار نظرھای متفاوتی از سوی فعاالن جامعه کارگری شده
است .بخشی از تشکلھای کارگری که با کنترل و نظارت دولت در طول اين سالھا تشکيل
شدهاند ،از اين اقدام حمايت کردند .اما بخشی نيز ھمانند »کانون عالی انجمنھای صنفی
کارگران ايران« نارضايتی خود را از اين اقدام اعالم داشتند .
سخنگوی کانون عالی انجمنھای صنفی کارگران ايران ضمن ايحاد ترديد در اصل اين طومار
اعتراضی به ايسنا گفت :از جامعه کارگری انتظار داريم که ھرگونه مطالبه و خواستهای را تنھا
از کانال نمايندگان خود در تشکلھای صنفی کارگري ،شوراھای اسالمی کار و مجمع عالی
نمايندگان در استان مربوطه پيگيری کنند تا اينکه به برخی جريانھای خاص متکی شوند .
ايلنا به اين نوع اظھارات اعتراض کرد و نوشت :متن کامل ھر دو نامه و ھمچنين مشخصات
کامل  ٢٠ھزار کارگری که در دو مرحله اين نامه را امضا کردهاند ،اعم از نام و نام خانوادگي،
نمونه امضا و محل کار اين افراد ،در تحريريه موجود و در صورت ضرورت ،قابل انتشار و ارائه به
عموم است .لذا ھرگونه تشکيک و ابھام در زمينه مشخصات امضاکنندگان اين نامه ،قابل
پاسخگويی است .
اين گزارش ھمچنين پيگری مطالبت کارگران را حق قانونی ھر شھروندی دانست و در اين
زمينه نوشت :در قانون اساسی و ديگر قوانين جاری کشور ،تاکيدی بر مراجعه کارگران به
نھادھای خاص برای پيگيری مطالباتشان نشده است ،و ھر کارگر بعنوان يک شھروند عادی
ميتواند برای پيگيری مطالبات خود در چارچوب قانون اقدام کند ،لذا نگارش درخواست به
صورت امضای نامه ،نميتواند فعاليتی غيرقانونی و خارج از عرف و چارچوب باشد .
عليرضا محجوب ،دبير کل خانه کارگر نيز از اين اقدام کارگران دفاع کرد و گفت :ھرکسی مکلف
است نسبت به حقوق قانونی خود ،مکاتبات الزم را با مراجع مسئول انجام دھد و ارسال
طومارھای چند صد يا چند ھزار نفری به مسئوالن درباره افزايش دستمزد ھم قبال سابقه
داشته است و به دليل اينکه رياست شورای عالی کار برعھده وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
است ،اين نامهھا معموال خطاب به ايشان نوشته و امضا ميشود .
اين عکس العملھا به خوبی نشان از اين دارد که استقالل تشکلھای کارگری از دولت و
احزاب ضرورتی اساسی در اکنون فلک زده جامعه کارگری ماست .تشکلھای کارگری نيمه
دولتی و غير مستقل که به بازوی نظارتی و کنترلی دولت و حاکميت بر جامعه کارگری تبديل
شدهاند ،خود را فعال مايشاء در اين عرصه ميداند و حاضرند به خواستھا و مطالبات کارگران
تنھا به اين بھانه که توسط تشکلھای مستقل کارگری بيان ميشود ،بيتوجھی نشان دھند.
ناپيگير بودن تشکلھای کارگری شبه دولتی در احقاق حقوق کارگران ،موجب شده است که
جامعه کارگری منفک از دولت و احزاب و با استناد به اصل  ٢۶قانون اساسی سنديکاھا و
اتحاديهھا کارگری را که از گذشته در کشورمان وجود داشتهاند ،احياء کند .جامعه کارگری بايد
يک صدا در مقابل اين نوع نزاعھا بايستد و بيآنکه به اين نزاعھا دامن زند بايد سعی در پی
گيری مطالبات خود و تالش برای استقالل تشکلھای کارگری از دولت و احزاب باشد
کارتن خوابی به زنان شھر تھران رسيد
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران –ايلنادر تارﯾخ  ٩مھر آمده است  :مديرعامل سازمان
رفاه ،خدمات و مشارکتھای اجتماعی شھرداری تھران گفت :متاسفانه کمکم شاھد زنان
کارتن خواب در سطح شھر ھستيم که بيانگر کاھش سن و فراگير شدن آسيب اجتماعی در
جامعه است .
حسين زارع صفت در گفتوگو با ايلنا ،درباره جمع آوری زنان خيابانی از سطح شھر ،اظھار
کرد :قانونا شھرداری تھران وظيفه جمع آوری اين زنان را ندارد اما ساير زنان آسيب ديده در
شھر برعھده ما است .
وی ادامه داد :مسئوليت ما تنھا جمع آوری زنان کارتن خواب و معتاد است که وظيفه
ساماندھي ،جمع آوری و بعضا نگھداری آنھا را برعھده داريم.
مديرعامل سازمان رفاه ،خدمات و مشارکتھای اجتماعی شھرداری تھران با بيان اينکه
متاسفانه پديده کارتن خوابھا در ميان زنان قابل مشاھده است ،تصريح کرد :قبال اين پديده
مختص آقايان بود اما ھماکنون در ميان زنان نيز اين پديده مشاھده ميشود که اين زنان معتاد
ھستند .

زارع صفت با اشاره به اينکه شاھد کاھش سن آسيب ديدگان در شھر تھران ھستيم ،تاکيد
کرد :متاسفانه سن زنان کارتن خواب  ٢٠سال است و اين بيانگر کاھش سن آسيب ديدگی
است.
تعطيلی  ٣٠درصد چاپخانهھای قم بعلت افزايش ھزينه ھا
به نوشته ساﯾت اصالح طلب کلمه در تارﯾخ  9مھر آمده است  :رئيس اتحاديه چاپخانه داران
قم از تعطيلی  ٣٠درصد چاپخانهھای اين استان بر اثر نوسانات قيمت کاغذ و افزايش
ھزينهھای انرژی طی ماهھای اخير خبر داد .
جھانگير رضايی در گفتگو با مھر ،ضمن اشاره به وضعيت نامساعد کاغذ اظھار داشت :بسياری
از چاپخانه داران تيراژ کارھای خود را به  ٣٠٠تا  ۴٠٠کاھش داده اند و بسياری از افراد شاغل
در چاپخانه ھا دچار بيکاری شده اند .
وی ادامه داد :با توجه به ھزينه ھای زياد چاپخانهھا مانند ھزينهھای انرژي ،کارگران و بسياری
ھزينهھای جانبی ديگر ،چاپخانه داران در شرايط بسيار سختی به سر ميبرند و در حال حاضر
حدود  ٣٠درصد چاپخانهھای استان کار خود را تعطيل کردهاند و چاپخانهھايی که ھنوز مشغول
به کار ھستند نيز ساعات کاری خود را بسيار کاھش داده اند.
اخراج وتعديل کارگران آلومينيوم دورال
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران –ايلنادر تارﯾخ  ٩مھر آمده است  :کارخانه آلومينيوم
دورال ،يکی از کارخانجات تخصصی توليد قطعات آلومنيومی است که به گفته مديرعامل اين
کارخانه ،برای جبران بخشی از ھزينهھای توليد کارخانه که به دليل عدم توان رقابت با ديگر
کارگاهھا و کارخانجات به راحتی تامين نميشود ،اقدام به تعديل حدود  ۴٠تا  ۵٠نفر از کارگران
کارخانه کردند .
چندی پيش تعدادی از کارگران کارخانه آلومنيوم دورال ،يکی از کارخانجات قديمی و با سابقه
در صنعت آلومينيوم ،در تماسی با خبرگزاری ايلنا مدعی شدند که عليرغم داشتن قرارداد
دائم ،از سوی کارخانه از کار اخراج و بيکار شدند و در اين راستا خواستار پيگيری اين خبر
شدند .
به گزارش ايلنا ،کارخانه آلومينيوم دورال ،يکی از کارخانجات تخصصی توليد قطعات آلومنيومی
است که به گفته مديرعامل اين کارخانه ،برای جبران بخشی از ھزينهھای توليد کارخانه که به
دليل عدم توان رقابت با ديگر کارگاهھا و کارخانجات به راحتی تامين نميشود ،اقدام به تعديل
حدود  ۴٠تا  ۵٠نفر از کارگران کارخانه کردند .
تعديل نزديک به  ۵٠کارگر به دليل مشکالت اقتصادی
طبق اعالم تعدادی از کارگران کارخانه آلومينيوم دورال و تصديق مديرعامل اين کارخانه ،نزديک
به  ۵٠کارگر به دليل عدم نياز کارخانه به حضور اين افراد مشمول تعديل و بازخريد با پرداخت ٣
ماه حقوق به ازای ھر سال كار شدند که در اين ميان تعدادی از اين کارگران کماکان پيشنھاد
بازخريد را نپذيرفتهاند .
در نامهای که به امضای  ٣تن از کارگران مشمول تعديل اين کارخانه به ايلنا ارسال شده است
آمده :در تاريخ اول ارديبھشت امسال ،نامهای مبنی بر قطع ھمکاری با شرکت دريافت کرديم
که توسط امور اداری شرکت به ما ابالغ شد .در ادامه در تاريخ سوم ارديبھشت ماه ،شکايتی
را از شرکت در وزارت کار شھرستان اسالمشھر ثبت کرديم که حدود  ١ماه بعد ،طبق رای
دادگاه ،حکم بازگشت به کار ما صادر شد که با تاييد عينی رای در ھيات حل اختالف ،رسميت
يافت .
حکم بازگشت به کار کارگران مذکور در شرايطی صادر شده است ،که تا اين لحظه تعدادی از
اين کارگران ھنوز اجازه بازگشت به محل کار خود را ندارند و از آنجايی که پيشنھاد بازخريد از
سوی کارخانه را نيز نپذيرفتند ،اجبارا محل کار انھا توسط مديرعامل به کانکسی در گوشه
کارخانه منتقل شده است که از نظر امکانات شرايط مناسبی ندارد .

صدور حکم بازگشت به کار از سوی دادگاه
طبق اعالم رای شعبه  ١٨٩دادگاه عمومی حقوقی مطھری تھران ٣ ،تن از اين کارگران که
نامشان نزد خبرگزاری محفوظ است ،بايد توسط کارفرما يعنی شرکت آلومينيوم دورال ،مجددا
به محل کار بازگشته و به فعاليت خود ادامه دھند ،که کارفرما از اين کار امتناع ميکند .
با پيگيری کارگران ،کارفرما بخشی بعنوان کارگزينی را در اختيار اين کارگران قرار ميدھد تا به
فعاليت خود در کارخانه ادامه دھند .نکته قابل تامل اينجاست که به گفته مديرعامل کارخانه،
به دليل عدم نياز به اين کارگران ،اين افراد به بخش کارگزينی منتقل شدند که اجازه حضور در
بخشھای فنی کارخانه را ندارند .اين درحالی است که به گفته کارگران ،اين افراد از
تکنيسينھای تخصصی کارخانه آلومينيوم دورال ھستند و امادگی فعاليت در بخش کارگزينی
کارخانه را ندارند .
اين افراد دارای قرارداد رسمی با شرکت و سابقهای  ١٨ساله ھستند که به دليل مشکالت
کارخانه ،مشمول تعديل شدند .در حالی که کارگران تعداد افرادی که به کارخود بازگشتند را ۵
نفر اعالم ميکند ،مديرعامل کارخانه اين تعداد را نزديک  ۴۵نفر اعالم کرد .
اين كارگران ھمچنين اعالم كردند كه مسئوالن كارخانه ،با جابه جايی اين افراد از محل كار
تخصصی آنھا ،به كانكسی در محوطه كارگاه ،اين كارگران را از حضور در محيط اصلی كار
محروم كرده و خواستار فعاليت آنھا در قسمت كارگزينی كارخانه شده است كه دور از شان
كاری و شخصيتی آنھاست ،چرا كه اين كارگران ،نيروھايی متخصص و تكنيسين ھستند .
گفتوگو با مديرعامل کارخانه
رستمزاده ،مديرعامل کارخانه آلومينيوم دورال ،با تاييد تعديل بسياری از کارگران اين کارخانه به
دليل مشکالت اقتصادی و ھمچنين اصالح ساختار در کارخانه گفت :شرکت دورال ،با سابقه
نيم قرنی در عرصه توليد آلومينيوم ،به دليل عدم امکان رقابت دچار مشکالتی شده است که
سبب شد ،تعداد کارگران کارخانه از حدود  ١٠٠نفر را به نصف کاھش دھيم .
وی افزود :ساختار قديم شرکت به طوری بود که برای تامين حقوق بسياری از کارگران بايد
بيش از درامدھا ھزينه ميکرديم و قرار بر اين شد با اصالح ساختار شرکت و توقف فعاليت
برخی بخشھا و ھمچنين با تعديل نيرو ،شرايطی را فراھم کنيم که کارخانه بتواند ادامه حيات
دھد .
مديرعامل کارخانه آلومينيوم دورال ،با اشاره به طرح تعديل کارگران گفت :با توافقی که با
ھمکاری شورای اسالمی کار ،وزارت کار و کارگران شد ،تصميم گرفتيم ،بخشی از نيروھا را
تعديل و با پرداخت  ٣ماه حقوق به ازای ھر سال خدمت ،آنھا را بازخريد کنيم که اين امر مورد
استقبال بسياری از کارگران قرار گرفت و افراد ديگری ھم اين امر را نپذيرفتند .
رستمزاده تصريح کرد :درحال حاضر امکان بازگشت به کار اين افراد به چند دليل وجود ندارد،
نخست اينکه بسياری از پستھايی که اين افراد در آن مشغول به کار بودند ،از بين رفته و يا
کارھای مربوط به آن را ،افرادی که مسئوليت پستھای ديگر را برعھده دارند ،انجام ميدھند.
از اين رو صحبتھايی که درباره جذب نيروی جديد ميشود صحت ندارد .
وی با اشاره به پستھای منحل شده در شرکت آلومينيوم ايران دورال گفت :اکثر اين پستھا
باتوجه به تغيير فاز کارخانه ،نيازی به وجودشان نبود ،از سوی ديگر ،بخشی از پستھای ديگر
که کارگرانشان تعديل شدند ،به افراد ديگر شاغل در کارخانه واگذار شد تا ھزينه پرداخت
دستمزد کاھش يابد .
مديرعامل کارخانه ايران دورال در ادامه سخنان خود با اشاره به کانکس استقرار کارگران تعديل
شده در کارخانه گفت :اين بخش را برای اسکان اين کارگران درنظر گرفتيم تا وارد محيط کارگاه
نشوند ،عالوه بر اينکه نيازی به ورود اين افراد نيست ،و از آنجايی که اين افراد حکم بازگشت
به کار را در اختيار دارند ،قرار شد تا زمانی که به توافق مورد نظر برسيم ،در بخش کارگزينی
بخشی را به اين افراد واگذار کرديم که مساله قفل زدن به اين کانکس صحت ندارد .
رستمزاده تصريح کرد :در کانکس ديگری که با ھمين شرايط در آنجا قرار دارد ،بخشی از
مھندسان رده باالی کارخانه نيز مشغول به کار ھستند و مشکلی وجود ندارد ،اما اين طبيعی
است که ھر کس دربخشی که به وی واگذار ميشود ،به کار مشغول شود .
مديرعامل آلومينيوم دورال در پايان سخنان خود خاطرنشان کرد :به دليل مشکالت مالي٩٠ ،

درصد خطوط توليد شرکت برون سپاری و بسياری از پستھا حذف شده است ،اما با اينھمه
سرمايه گذار کارخانه به اعالم انحالل شرکت موافقت نکرد و ما در تالشيم شرايط را به گونهای
فراھم کنيم که با کارگران معترض به توافق برسيم اما زمان اين امر معلوم نيست .
وی تصريح کرد :بخش زيادی از نقدينگی کارخانه به منظور پرداخت حقوق کارگران ،تامين مواد
اوليه و تعميرات و نگھداری ماشينھا ھزينه ميشود و اين در حالی است که دريافت کارکرد از
مشتريان کارخانه ،اغلب به فاصله چندين ماه پس از تحويل کار صورت ميگيرد و ھمين مساله
کارخانه را با مشکالتی مواجه کرده است از سوی ديگر ،قيمت آلومينيوم طی چند ماه اخير ٣٠
الی  ۴٠درصد افزايش پيدا کرده است که عدم ثبات قيمتھا به کارخانه صدمه ميزند ،چرا که
معموال فعاليتھای شرکت با قراردادھای ثابت و غير قابل تغيير انجام ميشود .
گفتنی است کليه مدارک کارگران ،اعم از نامه قطع ھمکاری شرکت ،شکايت از کارخانه و
ھمچنين احکام دادگاه و ھيات حل اختالف در مورد بازگشت به کار اين کارگران نزد خبرگزاری
ايلنا محفوظ و در صورت لزوم قابل انتشار است .
سومين طومار اعتراضی کارگران ايران :بدترين وضعيت سالھای اخير
به گزارش بى بى سى به نقل ازخبرگزاری دولتی کار ايران -ايلنا ،در تارﯾخ  ٩مھر گزارش داده
شده است  :که سه ھزار نفر از کارگران شاغل در کارخانهھا و کارگاهھای توليدی استان
قزوين ،با امضای طوماری خطاب به وزير کار به شرايط اقتصادی اعتراض کرده و خواھان باال
رفتن دستمزد خود شدهاند .
اين کارگران گفتهاند که در يک سال و نيم گذشته با وجود اين که ھزينهھای زندگی بسيار باال
رفته ،دستمزد آنان حتی از سالھای قبل ھم کمتر افزايش پيدا کرده است .
در اين طومار ھم مانند چند نامه اعتراضی اخير ديگر کارگران ،از طرح ھدفمند کردن يارانهھا با
عنوان "قطع يارانهھا" نام برده و نوشتهاند که پس از اجرای آن "اقالم و کاالھای اساسی
چندين برابر افزايش قيمت يافته است ".
در اين نامه ھمچنين آمده است که "ناامنی شغلي ،اخراج کارگران و تعطيلی کارخانهھا در
بدترين وضعيت نسبت سالھای پيش قرار دارد" و "عدم پرداخت به موقع دستمزد زير خط فقر
کارگران بيداد ميکند ".
اشاره کارگران امضا کننده اين طومار عالوه بر تاخير در پرداخت دستمزدشان ،به اين است که
حداقل دستمزد در ايران نزديک به چھارصد ھزار تومان است ،اين در حالی است که خط فقر در
ايران نزديک به يک ميليون تومان تعيين شده است .
کارگران امضاکننده اين طومار گفتهاند" :مصرانه خواھان افزايش حداقل دستمزدھا بر اساس
تورم واقعا موجود و تامين شرافتمندانه سبد ھزينه يک خانوار چھار نفره" ھستند .
متن اين طومار پيشتر و در خردادماه با امضای ده ھزار کارگر خطاب به وزير کار منتشر شده
بود .ھفته گذشته نيز ده ھزار امضای جديد به آن اضافه شده بودند و اينک سه ھزار کارگر
شاغل در استان قزوين به جمع امضاکنندگان پيوستهاند .
طرح 'استاد-شاگردی نوين'ھمزمان ،وزارت کار ايران طرحی با عنوان استاد-شاگردی نوين را
برای اجرا ابالغ کرده است .کسب تجربه و آشنايی با محيط کار ،حفظ و تقويت مشاغل سنتی
و صنايع دستی و کاھش تصديگری دولت از جمله اھداف اين طرح عنوان شده است .
از جمله مواردی که در شيوهنامه اين طرح آمده اين است که "شاگردان" از شمول قانون کار و
قانون تامين اجتماعی خارج ميشوند .
ابالغ اين طرح نگرانی فعاالن کارگری را برانگيخته است .
عليرضا حيدری به خبرگزاری ايلنا گفته است که پس از اجرای اين طرح بخشی از کارگران
شاغل "به بھانه مھارتآموزی به صورت کارآموز" به استخدام درميآيند و به اين ترتيب
کارفرمايان ميتوانند کارگران را با پرداخت حقوقی پايينتر از ميزان حداقل دستمزد به کار
بگيرند .
حسن صادقي ،معاون دبيرکل خانه کارگر نيز گفته "احيای نظام استاد-شاگردی در مناسبات
بازار کار ايران يک حرکت متحجرانه است ".
صنايع ايران به دليل اعمال تحريمھای بينالمللی و ھمچنين اجرای سياستھای

خصوصيسازی و ھدفمند کردن يارانهھا با مشکالت بسياری دست به گريبانند و اين امر ،به
اضافه افزايش چشمگير قيمتھا ،به اعتراضات کارگران ايران دامن زده است .
کميته ھماھنگی؛ ﯾورش  ٢٦خرداد ؛ جمع بندی
غالب حسينی
)نظر به ﯾورش وحشيانه به مجمع عمومی "کميته ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکل ھای
کارگری" و تبعات و اثرات اﯾن تھاجم ؛ به بررسی علل و عوامل اﯾن ضربه و اتخاذ تاکتيک ھای
مناسب در اﯾن رابطه می پردازم  .عملکرد کميته ھماھنگی طی مقاالتی مورد نقد و ارزﯾابی از
جمله نقد ھای آقای عليرضا بيانی و خانم فرﯾده جعفری و  .....قرار گرفته است اﯾنک با
ارزﯾابی کلی بر زمينه و بستر ظھور تشکل ھای فعاالن کارگری موجود و از جمله کميته
ھماھنگی ؛ و نگاھی به فراﯾند شکل گيری اﯾن تشکل ھا و وضعيت کنونی می پردازم .
ارسال مقاله حاضر با آزادی عليرضا عسگری آخرﯾن عضو دستگير شده کميته ھماھنگی در
ﯾورش اخير مقارن شد؛ آزادی اﯾشان را به کارگران ؛ فعاالن کارگری و کميته ھماھنگی
صميمانه تبرﯾک می گوﯾم(
پس از دوران سرکوب و جنگ  ٨ساله و گسترش جو وشراﯾط جنگی ؛ فضای نظامی – امنيتی
بر کارخانجات حاکم گردﯾد  .طی اﯾن سال ھا حقوق و مزاﯾای کارگران منجمد گردﯾد و از طرف
دﯾگر با توجه به شراﯾط جنگی قيمت کاالھای مصرفی و مورد نياز خانوارھای کارگری بشدت
افزاﯾش ﯾافته بود  .سازمان ھا و تشکل ھای سوسياليستی مدافع کارگران در جرﯾان سرکوب
؛ ضربات شدﯾدی را متحمل شدند و بعضا ساختار تشکيالتی آنھا از ھم گسيخته و آنھاﯾی که
از ضربه مصون مانده بودند عمدتا به خارج از کشور رفتند .
تشکل ھا و سازمان ھای سوسياليستی خارج از کشور طی اﯾن سه دھه نه تنھااز طرح
آلترناتيو و چشم اندازی منسجم و ﯾکپارچه در افق مبارزاتی کارگران ؛ زنان ؛ جوانان؛ حل
تضادھای اقتصادی  -اجتماعی ؛ تبيين اھداف کوتاه و بلند مدت ناتوان بودند ؛ بلکه از بازسازی
کامل خود نيز مطابق با ضرورﯾات و نيازھای زمانه باز ماندند  .نکته کليدی و مھم اﯾن تشکل ھا
آن بود که اﯾن جابجاﯾی ھمراه با قطع ارتباط با کارگران و مبارزات در داخل کشور ھمراه گردﯾد .
آنھا در شراﯾط جدﯾد از ارائه تحليلی جامع و منسجم از وضعيت کلی جامعه اﯾران و جاﯾگاه
طبقات مختلف در اﯾن مبارزه و لذا از طرح رﯾزی تئورﯾک و عملی ﯾک حزب طبقه کارگر که بتواند
با مبارزات سراسری طبقاتی و دموکراتيک مردم عجين شده و آنھا را با ﯾک برنامه و سبک
کاری مناسب به سمت اھداف جامعه سوسياليستی و فارغ از سرماﯾه ساالری و کارمزدی و
برده داری نوﯾن رھبری کند؛ ناتوان گردﯾدند .
در اﯾن راستا می باﯾست مبانی نظری و فکری ؛ اعتقادات پاﯾه ای ؛ افق و دورنما؛ نگرش
نسبت به نظام اقتصادی ؛ سياسی و اجتماعی ؛روند مبارزات کارگران در اﯾران ؛ ظرف سازمان
و تشکل ﯾابی طبقه کارگر ؛ مناسبات با دﯾگر طبقات و جنبش ھای اعتراضی ؛ فراز وفرودھا ؛
تحليل از شراﯾط خاص اﯾران از تمامی جنبه ھای اقتصادی  -اجتماعی و روند تارﯾخی آن ؛
سياست ھای مطلوب و مورد نظر در عرصه ھای اجتماعی و اقتصادی و فرھنگی را جمع بندی
و تئورﯾزه کرده و در جرﯾان مبارزات عملی و طبقاتی به تعميق و تصحيح اﯾن دﯾدگاھھا و نظرﯾات
ھمت می گماشتند .
اما بجھت ھمان جداﯾی و دوری از شراﯾط عينی مبارزات در اﯾران و عدم برقراری پيوند ارگانيک
با تحوالت جامعه اﯾران طی اﯾن سال ھا؛ از تأثير گذاری و اثر پذﯾری با شراﯾط واقعی باز
ماندند .
آنھا با تحوالت و روند جاری فاصله داشته و لذا انعکاس ھر تحول و تند پيچ در داخل کشور و ﯾا
در سطح جھانی به تشتت و انشعابات در ميان آنان دامن زد .لذا کارگران بعنوان ﯾک حزب
جدی و بعنوان ﯾک گراﯾش کارگری با آنان برخورد نمی کنند ؛ زﯾرا بين مسائل مبتال به خود و
موضوعات آنان رابطه ای ارگانيک و جدی نمی بينند .
.در حاليکه انسان ھا از خالل فعاليتشان است که تواناﯾی شناخت و اﯾجاد ارتباط با واقعيت را
پيدا می کنند و آگاھی خود را به آن پيوند می زند توليد فکری می باﯾستی منبعث و منتج از
واقعيات جامعه و ناشی از شناختی باشد که از روند فعاليت عملی و مبارزات اجتماعی برای

تغيير واقعيت صورت می پذﯾرد  .شناخت جامعه از دل مبارزات اجتماعی موجود بدست می آﯾد
در اﯾن راستا وحدت تئوری و عمل تنھا در "عمل واقعی " و از درون ﯾک تشکيالت مبارز
امکانپذﯾر است .
کشف مارکس  -که جنبش عينی؛ خود توليد کننده نيروی ذھنی جھت تحول و دگرگونی
طبقاتی است  -سوسياليسم تخيلی را به سوسياليسم علمی استحاله داد و خط طبقاتی
روشنی ما بين روشنفکران تخيلی با کارگران که در حال آفرﯾنش جنبش خاص خوﯾش بودند؛
کشيد .
عدم تشکيل ﯾک حزب منسجم و سراسری در خارج را نباﯾد نافی تالش صادقانه و مسئوالنه
جدی بسياری از مبارزان دانست که در توليد دانش ؛ فرھنگ نوﯾن و رشد آگاھی ھا در داخل و
خارج تأثيرات ذﯾقيمتی گذاشتند .اثر مبارزات در خارج کشور در اکسيون ھای حماﯾت از مبارزات
کارگران و دﯾگر اقشار مبارز اجتماعی در داخل از کشور؛ حماﯾت از زندانيان سياسی؛ حماﯾت
ھای مادی و معنوی از مبارزات در پيشبرد مبارزات در داخل مؤثر بوده است  .حاکميت سرماﯾه
بسيار تالش کرده که از گسترش اخبار مبارزات و سرکوب ھا در خارج جلوگيری نموده و دست
بازتری در قلع و قمع مبارزﯾن داشته باشد ؛ اما حماﯾت ھای خارج از کشور و ارتباط با مبارزﯾن
در داخل کشور اﯾن اقدام سرماﯾه را ناکام گذاشته است .
در داخل کشور نيز به نوعی ھمان وﯾژگی ھا و پراکنده گی ھا برقرار است ؛ بوﯾژه آنکه زﯾر
فشار سرکوب سھمگين و عدم امکان ارتباط ؛ ھمفکری بين سوسياليست ھا ؛ مبارزﯾن و
فعاالن کارگری که با وجود شراﯾط زندان و تھدﯾد و تردﯾد قادر به تدوﯾن ؛ طرح رﯾزی ؛ پياده
سازی و اجرای چنين برنامه ای نشدند .
اما مبارزه طبقاتی و از جمله مبارزات صنفی و سياسی طبقه کارگران که از تضاد طبقاتی
ناشی می شود ؛ در ھيچ جامعه ای ذره ای متوقف نخواھد ماند و با اشکال ممکن و موجود و
امکانپذﯾر براه خود تداوم خواھد داد  .مبارزات کارگران و صاحبان سرماﯾه طی دھه شصت و
پس از آن لحظه ای متوقف نبوده است حتی دوران جنگ با اوج روحيه ناسيوناليسم حاکم بر
جامعه و ازجمله خود کارگران ؛ مبارزات کارگران  -حتی متوھم به بخش ھاﯾی از نظام
جمھوری اسالمی و دولت حامی سرماﯾه  -برای دستمزد؛ حفظ سطح معيشت ؛ حقوق و
کسب جاﯾگاه سياسی مناسب ؛ جرﯾان داشته است  .در شراﯾط جنگی مطالبات کارگران ؛
اساسا صنفی وحول حقوق و مزاﯾای ؛ اعتراض به تبعيص ھا و تفاوت حقوق و مزاﯾای کارگران و
مدﯾران و عوامل آنھا و ھمچنين مقابله با افزاﯾش شدت کار انجام شده است . . (١)..مبارزات
سياسی طبقه کارگر در اﯾن دوره بجھت فقدان آگاھی تارﯾخی – طبقاتی که قدرت خود را
منبعث از تشکل و وحدت سراسری کارگران ببيند ؛ با تکيه به بخشی از جناح ھای حاکم
تالش داشت که مھر طبقاتی خود را در دولت جدﯾد حک کند و جاﯾگاه مناسبی از نظر
سياسی بدست آورد  .اما اﯾن ﯾک اشتباه محاسبه بود و طبيعتا بجھت ذات طبقاتی حاکميت
نمی توانست محقق شود .ھر بار که به بخشی از حاکميت چشم دوخته و وحدت نمود ؛ پس
از مدتی ناکام و سرخورده به عقب برگشت .پس از در پيش گرفتن سياست ھای بانک جھانی
و صندوق بين المللی پول و سرماﯾه ساالری ؛ قرارداداھای موقت ؛ خارج کردن کارگران از
شمول قانون کار توسط طبقه حاکم ؛ طبقه کارگر اھداف سياسی را ﯾکسره بکنار نھاده و در
سنگر دفاعی صنفی فرو غلتيد.
- ١تضاد پاﯾه ای حاکميت با تشکل ھای مستقل سياسی و صنفی
سياست جمھوری اسالمی از بدو حاکميت خود بر آن بود که با قطبی کردن فضای اجتماعی و
سياسی؛ ھر گونه حرکت ؛ مبارزه و مطالبات مستقل را از بين برده ؛ ﯾا تشکل ھا را وابسته و
به دنباله خود تبدﯾل نماﯾد  .ارتباط و تماس سازمان ھا و تشکل ھا با بدنه اجتماعی را قطع و
به سرکوب وقلع و قمع تشکل ھا و سازمان ھای مخالف بپردازد؛ و سپس به ھدف اصلی که
ھمان سرکوب طبقه کارگر و سطح معيشت وی و برپاﯾی نظام بھشت سرماﯾه دست ﯾابد.
تسخير سفارت و اعالم اﯾنکه ھر کس با ما نباشد با دشمن ما؛ آمرﯾکا است و سپس راه
اندازی جنگ و بيان ھمين شعار که ھرکس با ما نيست با صدام و وابسته به آمرﯾکا است؛
بھانه اﯾن قطبی شدن را کامل می کرد ؛ نتيجتا سازمان ھا و تشکل ھای سوسياليست و
مبارزﯾن طبقه کارگر را به جرﯾاناتی جدا از بدنه اجتماعی کارگران و مردم مبارز تبدﯾل نمود .با
اﯾن طرﯾق توانست به سرکوب آنھا بپردازد .وﯾژگی قطبی کردن جامعه در اﯾن نکته کليدی

تھفته است که حاکميت بجای حل رﯾشه ای تضادھا و بحران ھای عميق اقتصادی  -اجتماعی
موجود در ھر زمان به خلق بحران ھای جدﯾد دست زد و تنھا حفظ پاﯾه ھای حاکميت خود در
کوتاه مدت را ھدف قرار داد  .انباشت ؛ اﯾجاد و گسترش بحران در دراز مدت ؛ ھم اکنون گرﯾبان
نظام سرماﯾه را گرفته و در تمامی ابعاد اقتصادی  -اجتماعی وی را زمينگير کرده و به پاﯾان
روند خود نزدﯾک شده ؛ راھی که گرﯾزی از آن نيست .
تسخير سفارت آمرﯾکا و جنگ ھشت ساله و افزاﯾش ھزﯾنه ھای نظامی ؛ امنيتی و سرکوب و
نظامی کردن عرصه اقتصاد و فرھنگ؛ تنھا بخش ھاﯾی از سياست ھای به اجرا درآمده طی
اﯾن سال ھای بوده است ؛ روندی که رو به گسترش و تعميق داشته و پاﯾانی بر اﯾن سياست
ھا تا پاﯾان عمر سرماﯾه متصور نيست  .در ادامه مقاله می بينيم که سرکوب فعاالن کارگری ؛
از جمله ﯾورش به مجمع عمومی کميته ھماھنگی را نيز در اﯾن فراﯾند باﯾد تحليل کرد .
در سرکوب دھه  ٦٠می باﯾست به عکس العمل خود بخودی سازمان ھا و تشکل ھای
مستقل نيز اشاره نمود که با مشاھده قھر و سرکوب بخشا و ﯾا در کليت خود ﯾک تنه و بدون
حضور و ھمراھی کارگران و توده ھای مبارز ؛ به سمت مبارزه و برخورد قھر آميز و براندازی
رفتند و در نتيجه شراﯾط بوجود آمده و با بھانه بدست آوردن حاکميت سرماﯾه:؛ سرکوب و قھر و
خشونت بر عليه مخالفين شدت و عمق بيشتری ﯾافت ؛ تا جاﯾی که منجر به ضربات بسيار
شدﯾد به سازمان ھا و تشکل ھای مبارز گردﯾد )٢) .
- ٢مبانی نظری قدرت سياسی طبقه کارگر :
مبارزات طبقاتی کارگران از آنجھت که طبقه سرماﯾه دار و مرفه قدرت را در دست دارد و اﯾنکه
طبقه کارگر علل عقب مانده گی ھای خود را در گرو حاکميت؛ انحصار گراﯾی و ثروت اندوزی
طبقه سرماﯾه داری حاکم می داند خود انگيزه ای بس قوی برای حضور و کسب قدرت
سياسی توسط کارگران است .اندﯾشه مبارزه با طبقه حاکم از سوی طبقه کارگر جھت کسب
قدرت سياسی می تواند ؛ بر سستی مستولی شده بر طبقه تحت استثمار فائق آمده و آنان
را تبدﯾل به ﯾک نيروی قدرتمند نماﯾد .
خودآگاھی طبقه کارگر بعنوان طبقه خلق کننده ثروت ؛ در برابر طبقه سرماﯾه دار بعنوان طبقه
ای که با تصاحب منابع توليد ارزش اضافی ناشی از کار کارگر را تصاحب می کند ؛ تأثير تعيين
کننده ای در کارگران ؛ در حرکت برای کسب قدرت سياسی دارد  .از طرف دﯾگر تحليل و گفتگو
از طبقات و روابط و منازعات طبقاتی نھاﯾتا به گفتگو به قدرت دولتی و ماھيت طبقاتی و
اجتماعی دولت می انجامد  .از چنين دﯾدگاھی تضادھای طبقاتی ؛ تجلی و نماﯾش کامل و
متراکم خود را در مبارزه بر سر قدرت دولتی پيدا می کنند از ھمين رو طبقات اجتماعی تنھا در
شراﯾط مبارزات سياسی نسبتا شدﯾد به نحو کاملتری خود آگاھی پيدا می کنند  .از جمله
عواملی که موجب ظھور طبقه کارگر بعنوان نيروی سياسی مؤثری می گردد باﯾد به عوامل :
- ١ميزان سازماندھی و تشکل ھا ؛ و آگاھی به وحدت و اشتراک منافع در درون طبقه
- ٢رابطه سازمان ھای کارگری با احزاب سياسی مرتبط با اﯾن تشکل ھا؛ اعم از اتحادﯾه ؛
شورا و سندﯾکاھای کارگری
- ٣جھت گيری اﯾدئولوژﯾک طبقه کارگر
- ۴نظام حقوقی ناظر بر روابط کار و سرماﯾه وجود اجازه قانونی برای فعاليت اجتماعی و
سياسی تشکل ھا و سازمان ھای مستقل کارگری الزمه عمل جمعی و سياسی آنھاست
بوﯾژه حق اعتصاب قانونی مھمترﯾن ابزار قدرت سازمان ھای کارگری است
- ۵ميزان نفوذ پذﯾری حاکميت بجھت ناتوانی در اداره جامعه و نفوذ طبقات قدﯾم و جدﯾد در
دولت را نام برد .
فعالين کارگری که به اﯾجاد تشکل ھای مستقل کارگری کمک می کنند ؛ می باﯾست به
تدوﯾن تئوری کسب قدرت سياسی طبقه کارگر ھم بپردازند  .و در اﯾن راستا نباﯾد فقط و فقط
بدنبال افزاﯾش سطح مادی دستمزدھا بود بلکه می باﯾست کارگران با مفھوم کسب ارزش
اضافی توسط طبقه سرماﯾه دار و غارت و چپاول ھستی آنان توسط دولت به نيابت از طبقه
سرماﯾه دار را توضيح داد دولتی که از طرﯾق افزاﯾش نقدﯾنگی و اﯾجاد تورم ؛ نتيجه دسترنج
کارگران را دود کرده و بھوا می فرستد  .باﯾد آموزش داد که بدون اﯾجاد تشکل و در دست
گرفتن قدرت سياسی؛ رنج و مصائب کارگران را پاﯾانی نيست .و کسب قدرت سياسی توسط
طبقه کارگر می باﯾست بعنوان ﯾک ھدف تارﯾخی و مبارزات اجتماعی قرار گيرد .

ميزان قدرت ھر طبقه و از جمله طبقه کارگر بستگی به سطح سازماندھی آن دارد .و ﯾکی از
عوامل مؤثر در ظھور طبقه کارگر بعنوان ﯾک قدرت سياسی آنستکه در وضعيت کنونی خود را
فاقد قدرت سياسی دانسته و به اﯾن نتيجه برسد که تالش ھای او در جھت افزاﯾش سطح
معيشت و زندگيش بی حاصل است زﯾرا اﯾن دولت طبقاتی است که تعيين و تقسيم کننده
نعمات مادی زندگی است  .تارﯾخ اﯾن موضوع را به اثبات رسانده است که ھر گاه جنبش
کارگری با آگاھی و پيشينه ی تارﯾخی و طبقاتی و مبتنی بر اﯾدئولوژی ) (٣مشخص جھت
کسب قدرت سياسی گام برداشته ؛ توانسته به موفقيت دست ﯾابد  .مسلم است که
تشکيالت سراسری انقالبی ؛ بھمراه تئوری ؛ استراتژی و برنامه نيز الزمه حرکت آگاھانه اﯾن
مبارزه است  .اماموضوع آنستکه تا کنون چنين اﯾدئولوژی ؛ تئوری ؛ تشکيالت و برنامه ای
منطبق با شراﯾط اقتصادی  -اجتماعی اﯾران شکل نگرفته وطبقه کارگر به سطحی از خود
آگاھی نرسيده که ھدف و برنامه در دست گرفتن قدرت سياسی را داشته باشد .
تشکل ھای مستقل کارگری و فعالين می تواند با ﯾک تئوری انقالبی و حزب سراسری نقش
مکمل را داشته باشند ؛ زﯾرا ھر چند گسترش سراسری تشکل می تواند قدرت چانه زنی
کارگران را در رابطه با سرماﯾه داران افزاﯾش دھد اما بدون سمت گيری اﯾدئولوژﯾک نمی توان به
افزاﯾش قدرت کيفی کارگران که الزمه کسب قدرت سياسی است دست ﯾافت  .و تنھا از
طرﯾق مجرای اﯾدئولوژﯾک و سياسی ؛ طبقه کارگر می تواند به زبان گوﯾاﯾی دست ﯾابد که اﯾن
زبان از نوع و جنس زبان سياسی راﯾج در جامعه ؛ مورد حماﯾت ھمه مردم قرار خواھد گرفت.
- ٣گراﯾش ھای نوﯾن مبارزه
پس از پشت سر گذاشته شدن سال ھای سياه خفقان و طی دو دھه پس از آن ؛ با توجه به
اﯾنکه حاکميت سرماﯾه با حذف و قلع و قمع مخالفين و اطمينان از مھار مبارزات طبقاتی و
سياسی کارگران در جامعه بعنوان پيامد سرکوب ھای خونين به تداوم چنان شراﯾطی نياز
نداشت ؛ تالش به عادی سازی و تلطيف فضای فرھنگی ؛ اجتماعی  -و نه سياسی  -را در
دستور کار قرار داد  .تئورﯾسين ھای حاکميت که شاکله آنان از اصالح طلبان بود با شراﯾط
فضای اجتماعی جدﯾد ؛ فرصت طلبانه مطرح نمودند  :کشتار دھه شصت محصول اجتناب
ناپذﯾر دوران بوده و ھم جمھوری اسالمی و ھم مخالفين خشونت طلب بودند و چنان جناﯾات و
کشتاری محصول عملکرد ھر دو طرف بوده؛ تالش کردند به قاتل و قربانی سھم مساوی طی
آن سال ھا بدھند .بدﯾن وسيله ھدف اصلی آن کشتار که حفظ منافع طبقاتی نظام سرماﯾه
داری و انباشته کردن سرماﯾه ھای نو کيسه و برای سرکوب جنبش ھای اجتماعی و مطالبات
مردم بجان آمده بود را تبدﯾل به ﯾک درگيری با رﯾشه و علت فرھنگی ؛ آنھم به تساوی بين
سوداگران سرماﯾه و اکثرﯾت زحمتکشان تبدﯾل نماﯾند .
در حاليکه ھدف اصلی ﯾورش به مبارزﯾن سياسی آزادی طبقه کارگر ؛ از ميدان بدر کردن خود
طبقه کارگر از مبارزه سياسی و درگير کردن طبقه به سطح مطالبات معيشتی و صنفی بود .
با پشت سر گذاشتن دھه شصت و تا اواخر دھه ھفتاد دو گراﯾش عمده از نظر سبک کار در
بين عناصری از مبارزﯾن و کارگران پيشرو که عمال درگير مبارزات کارگری و عمدتا برای سطح
معيشت و زندگی بودند شکل گرفتند  .ﯾک گراﯾش به تشکيل ھسته ھای مخفی انقالبی ؛ ﯾا
ھسته ھای کمونيستی و تشکيل حزب مخفی طبقه کارگر را دنبال می کرد و گراﯾش دﯾگر با
درگير بودن در شراﯾط عينی و واقعی مبارزات روزمره به گراﯾش نوﯾنی از اثر گذاری در مبارزات
جاری اجتماعی رسيدند و عمدتا روﯾکردی به اﯾجاد قدرت و تشکيالت اجتماعی ) و نه
سياسی در مرحله اول ( و ارتقاء سطح معيشت کارگران را پی گرفتند  .اﯾن گراﯾش حل و
فصل مسائل پاﯾه ای و رﯾشه ای را نه در عرصه مباحثات و مبارزات اﯾدئولوژﯾک کالمی و
تارﯾخی ؛ بلکه حاصل پيشبرد مبارزات اجتماعی و اقتصادی کارگران و مردم زحمتکش دانسته و
اﯾجاد تشکل ھای مستقل کارگری را مد نظر قرار داد  .در شراﯾط جدﯾد گراﯾش دوم روﯾکرد
مبارزه قانونی ؛ کمک به اﯾجاد تشکل ھای مستقل کارگری و اثر گذاری روی آن ھا را در برنامه
قرار داد.
- ۴وﯾژگی مبارزات کارگران
پس از شکست مبارزات پر شور و متحدانه صنفی و سپس سياسی کارگران در سال  ۵٧و
متعاقب آن ناکامی در تالش ھاﯾشان ؛ که حتی از تبدﯾل شدن به ﯾک نيروی سياسی مؤثر باز

ماندند  .از طرف دﯾگر ﯾورش سرماﯾه با برنامه و روﯾکرد صندوق بين المللی پول و بانک جھانی ؛
با وﯾژگی نوليبراليسم و ھجوم به سطح معيشت کارگران ؛ کارگران به ﯾک بی تفاوتی
سياسی رسيدند .
بيکار سازی ھا و بحران اقتصادی و صنعتی در جامعه ما باعث شده که کارگران به سطحی از
معيشت و حقوق عقب نشينی نموده و برای خود نقشی اجتماعی و سياسی در جامعه قائل
نباشند .طبقه کارگر حتی از ﯾک تأثيرﯾی متعادل کننده در دولت ھمانند بسياری از کشورھای
سرماﯾه داری باز مانده است  .طبقه کارگر در اﯾران عليرغم فعاليت ھاﯾی که بلحاظ تارﯾخی و
تشکيالتی در طول دھه ھا انجام داده اند ؛ ھمچنان فاقد جاﯾگاه سياسی  -اجتماعی الزم در
بين طبقات اجتماعی می باشند و تنھا در جرﯾان انتخابات که رقابتی بين جناح ھای مختلف
سرماﯾه است توسط ﯾکی از جناح ھا بصورت موقت و ابزاری مورد سوء استفاده قرار می گيرد
) شعار جناح ھای اصالح طلب و اصول گرا در جلب آراء کارگران در ھنگام انتخابات نشانگر
حقيقت موضوع فوق است )
بر اساس تحقيقی تحت عنوان "مطالعات جامعه شناختی اعتصابات کارگری در واحدھای
صنعتی شھر تھران" ) (٦٨-٧٢علل توسل کارگران به اعتصابات به شرح زﯾر آمده است  ) .به
نقل از راه کارگر شماره  ١٧؛ تابستان و پاﯾيز  ١٣٨١؛ ص ) ٨٢
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بر اساس پژوھش ھای موجود در سال  ١٣٨٠حدود  ٣٠٦تحرک کارگری در کشور رخ داده که
عمدتا در صناﯾع بزرگ اتفاق افتاده که در روزنامه ھای کشور بازتاب ﯾافته است .واضح است که

تعداد اعتصابات بسيار بيش از آمارھای موجود است از تحرک در کارگاھھای کوچک ) که کمتر
از  ١٠نفر کارگر دارند ( و حدود  %٩٦/٦کل کارگاھھای کشور را تشکيل می دھند آماری در
دست نبوده است  .از نظر تعداد کارکنان  %۵٣/۵تعداد کارگران در کارگاھھای کوچک کار می
کنند .
آمار و ارقام فوق نشان از سطح نازل و تدافعی مبارزات طبقه کارگر دارد ؛ اما با توجه به
گسترش آگاھی ھای منطقه و جھانی ؛ آماده گی شراﯾط ذھنی و تئورﯾک مبارزه و گسترش
وساﯾل ارتباط جمعی ؛ با گسترش بحران ھای موجود اﯾن مبارزات می تواند بسرعت ؛ شکل
سراسری و سياسی بخود بگيرد.
-١-۴وﯾژگی ھای تشکل ھا ی فعالين کارگری
عناصر تشکيل دھنده اﯾن تشکل ھا که خود ساليان دراز بين کارگران و دﯾگر اقشار اجتماعی
کار بر عليه بی حقوقی ؛ کاھش سطح دستمزدھا و برای افزاﯾش سطح زندگی کارگران خود
در گير مبارزات جاری و روزمره بودند با روﯾکرد افزاﯾش قدرت اجتماعی کارگران ؛ شکل گيری
تشکل ھای صنفی کارگران ؛ معلمان ؛ پرستاران و دﯾگر اقشار اجتماعی؛ فعاليت ھای خود را
سازماندھی نمودند .
نظر به محدودﯾت ھای قوانين حقوقی ؛ بعنوان ابزار سرکوب طبقاتی ؛ وجود و اعمال مستمر
قدرت توده ھا در سراسر زندگی و زﯾست خود که در تضاد با اھداف حاکميت طبقه حاکمه
است ؛ ھمواره فضاھای مناسبی برای پيشبرد مبارزات طبقاتی وجود دارد  .در اﯾن راستا
تشکل ھای موجود فعالين کارگری ؛ صرفنظر از تفاوت ھا در سبک کار خود به سراغ جنبش
ھای اجتماعی و سازماندھی آن رفتند و عموما در قوانين قضاﯾی و کيفری جمھوری اسالمی
؛ قوانينی که مبارزه و تالش بجھت حقوق صنفی کارگران و حتی ضدﯾت با سرماﯾه داری را
جرم تلقی کند وجود ندارد  .چنانچه برخی از دستگير شده گان در دادگاه محاکمات علنا و
رسما اظھار نمودند که ضد سرماﯾه داری ؛ مدافع حقوق کارگر و فعال کارگری ھستند و
دستگاه قضای جمھوری اسالمی از اﯾن بابت نتوانست جرمی قانونی را منتصب نماﯾد  .البته
اﯾن در وضعيتی است که حاکميت سرماﯾه اساسا از تشکل ھای مستقل ؛ بشدت احساس
خطر و نگرانی دارد .
تنھا جرمی که بطور قانونی به فعالين منتسب می نماﯾند تشکيل گروھھای غير قانونی است
که آنھم با پاسخ فعاالن کارگری مبنی بر برسميت شناخته شدن کليه تشکل ھای صنفی در
سراسر جھان و ھمچنين وجود تشکل ھای مستقل سرماﯾه داران ؛ کارفرماﯾان ؛ صاحبان بانک
؛ بازارﯾان و تجار ؛ جمعيت ھای اجتماعی و ھيأت ھای مذھبی ؛ که سر به ھزاران تشکل
مستقل می زند  .وجود آزاد تشکل ھای کارگری نيز ﯾک واقعيت عصر کنونی است و از طرف
دﯾگر طبق مقاوله نامه ھای شماره  ٩٨و  ٨٧سازمان جھانی که توسط سازمان جھانی کار
بعنوان ﯾک نھاد سرماﯾه داری و ليبراليسبی تدوﯾن شده ؛ و جمھوری اسالمی نيز عضو اﯾن
سازمان بوده و ملزم به اجرای مصوبات آنست ؛ تشکل ھای کارگری نياز به کسب مجوز از
دولت نداشته و فقط می باﯾست تشکيل خود را به اطالع دولت برسانند فعالين کارگری از اﯾن
زاوﯾه فعاليت خود را قانونی اعالم نمودند و تمامی فشارھا و حتی شکنجه ھاﯾی را که بعضا بر
فعالين کارگری در زندان ھا اعمال شده را تحمل نموده ؛ اما از قانونی بودن تشکل ھای خود
دفاع نمودند .
البته نباﯾد از نظر دور داشت حاکميت جمھوری اسالمی در عرصه نظری و ھمچنين در عرصه
عملی نشان داده که در جاﯾی که موقعيت و ھستی خود را در خطر ببيند به ھيچ قانونی که
حتی خود مصوب نموده و جزو مبانی عقيدتی آنست ؛ معتقد و پاﯾبند نيست و سياست
امنيتی و حذف درمانی را دنبال می کند .
ھمانطور که گفته شد تشکل ھای کارگری از سطح موجود مبارزات کارگری شروع می کنند و
بر ارتقاء سطح مبارزات تأکيد می کنند آنھا قدرت اجتماعی و سازماندھی کارگران و دﯾگر
اقشار اجتماعی را محور کار خود دانسته و افزاﯾش سطح معيشت و سطح زندگی طبقه کارگر
را مد نظر دارند  .با توجه به ھمبستگی مبارزات صنفی و سياسی در جامعه اﯾران ؛ اﯾن
تشکل ھا می توانند زمينه قدرت سياسی و حزب طبقه کارگر در آﯾنده را تشکيل دھند .
بيشک حل و فصل قطعی مبارزات طبقاتی نه کار عده و ﯾا بخشی از رھبران کارگری بلکه کار
طبقه اجتماعی کارگران و توده ھای زحمتکش می باشد و لذا سامانيابی و تشکل پذﯾری

کارگران در اولوﯾت اول می باشد  .علت شکست خيزش ھا و انقالب ھاﯾی را که در دھه ھای
اخير رخ داده اما به کاميابی و نتيجه مورد نظر نرسيده و مجددا حاکميت سرماﯾه توانسته
سيطره خود را برقرار نماﯾد ﯾک دليل پاﯾه ای آن فقدان تشکل ھای کارگری و اجتماعی بوده
است ولذا فعاالن کارگری اﯾن تشکل ھا را در اولوﯾت کار خود قرار داده اند .
اﯾجاد تشکل ھای کارگری خود ﯾک پيشروی و موفقيت در سطح مبارزات کارگری محسوب می
شود  .بخصوص کميته ھماھنگی برای کمک در سطح شھرھای کردستان به موقعيت ممتازی
دست ﯾافته و اﯾن بجھت وﯾژگی خاص شراﯾط اجتماعی اﯾن منطقه و تفاوت آن با دﯾگر مناطق
اﯾران می باشد  .برگزاری اول ماه مه روز جھانی کارگر در سطح شھرھای آن منطقه ؛ نشان
از نفوذ و تفاوت چشمگير اﯾن تشکل با بقيه نقاط اﯾران می باشد .
فعاليت ھا و دستاوردھای تشکل ھای موجود فعالين کارگری در گزارش کار موردی و در مجامع
عمومی آنھا مطرح می شود و لذا از ذکر آن خودداری می شود  .اما بخش معتقد به کار
انقالبی و مخفی ؛ نظر مخالفی داشته و معتقدند که با توجه به اﯾنکه سرماﯾه در مواقع بحران
و در بزنگاھھای تارﯾخی – بخصوص در کشورھاﯾی که از نظر توسعه ساز و کار سرماﯾه عقب تر
ھستند در ھر آن می تواند کليه تشکل ھای موجود را تعطيل و غير قانونی اعالم نموده و
فعالين را تحت پيگرد قرار دھد و اﯾن امری است که از ابتدای حاکميت جمھوری اسالمی نيز
رخ داده است  .از ﯾاد نبرده اﯾم که در سال  ١٣۵٨بنی صدر رئيس جمھور وقت در ﯾک
سخنرانی گفت " شورا پورا ماليده " و سپس ﯾورش به رھبران و فعالين کارگری و تعطيلی
تشکل ھای کارگری شروع شد  .اﯾن بخش ھا معتقدند که بدون تشکيل حزب سياسی
سراسری طبقه کارگر که رھبری عملی و جاری مبارزات را سازماندھی کند تشکل ھای
کارگری نيز قوام نمی ﯾابد .و البته تأکيد می کنند که تا کنون اﯾن حزب تشکيل نشده و تمام
تالش ھا در اﯾن جھت راه بجاﯾی نبرده است .و ھيچکدام از احزاب مدعی و موجود قادر به
اﯾجاد ارتباط ارگانيک با کارگران و مبارزﯾن اجتماعی نبوده اند  .آنان اظھار می کنند :اﯾن درست
است که جمھوری اسالمی تالش می کند قوانين عرفی سرماﯾه داری ليبرال را پياده سازی
نماﯾد ؛ اما اﯾن حاکميت ھيچگاه به تعھدات خود حتی در باالترﯾن سطح که قانون اساسی
آنست پاﯾبند نبوده است .و لذا ھر گونه فعاليت علنی را مردود می دانند .
با توجه به بخش  ٢اﯾن مقاله " مبانی نظری قدرت سياسی طبقات " مؤکدا می توان گفت که
تشکل حزبی مورد نظر اﯾن روﯾکرد بدون داشتن پاﯾه ھای تشکيالت مستقل کارگری قادر به
تغيير و اثر گذاری در توازن قدرت طبقاتی موجود نخواھد بود.
- ٢-۴چگونگی برخورد با تشکل ھای جدﯾد
تشکل ھای کارگری موجود از نظر قدرت سازماندھی ؛ پراکنده گی ؛ و نداشتن ابزار ھای الزم
معنوی و مادی ؛ وساﯾل ارتباط جمعی ؛ بيشتر بصورت محافل فعالين ھستند تا ﯾک تشکل
سازمانيافته و لذا ؛تا حدودی توسط سرماﯾه حاکم تحمل می شوند  .جمھوری اسالمی بجھت
آنکه ؛ عمدتا در اﯾن مقطع اولوﯾت مخالفان سياسی خود را در دﯾگر جرﯾانات اجتماعی می بيند
اولوﯾتش در برخورد با فعاالن کارگری نيست ؛ اما ھمواره بطرق مختلف از رشد و گسترش آن
جلوگيری کرده است  .با دستگيری و زندانی کردن بخش ھای زﯾادی از فعالين و اعضای اﯾن
تشکل ھا و فعالين کارگری ؛ صدور احکام سنگين بيش از ده سال به برخی فعالين از جمله
بھنام ابراھيم زاده  -شاھرخ زمانی -محمد جراحی و  ......به بقيه فعالين چنگ و دندان نشان
می دھد  .حاکميت سرماﯾه تا جاﯾی در خشونت پيش رفته که در در دوران حکومت ستم
شاھی نيز ابدا صدور چنين احکام جناﯾتکارانه ای سابقه نداشته است  .در زمان آن حکومت
تنھا مبارزﯾن مسلح احکام سنگين زندان می گرفتند  .تھدﯾد دائمی و دستگيری افراد مؤثر و
کليدی فعالين کارگری ؛ ممانعت از بر پاﯾی آکسيون ھای تبليغی ؛ ممانعت از برگزاری اول ماه
مه ؛ اخراج کارگران مبارز و غيرو جزو برنامه ھای روزمره حکومت سرماﯾه است .
واضح است که با توجه به شراﯾط اقتصادی جدﯾد که ھمراه با تورم و گرانی افسار گسيخته و
بی دنده و ترمز ؛ تعطيلی کارخانجات و افزاﯾش بيکاری در سطح جامعه است حضور اﯾن تشکل
ھا از نظر جمھوری اسالمی با منافع آن در تضاد قرار گرفته و به انحاء مختلف در صدد تعطيلی
آنھا بر خواھد آمد .
ھم اکنون جنبش کارگری در مقطع فعلی در حال ورود ﯾک فازعملی جدی است و مطالبات
خود را در جامعه مطرح می کند  ،و لذا جمھوری اسالمی آن را سرکوب کرده و تالش می کند

که فعالين اﯾن جنبش را به ھر طرﯾقی که براﯾش ممکن بوده از بدنه طبقه جدا کرده و آنھا را
وادار کرده که وارد مبارزه مخفی شده و ﯾا بخارج از کشور مھاجرت نماﯾند به اﯾن ترتيب فعالين
جنبش کارگری با روی آوردن به فعاليت زﯾر زمينی و غير قانونی ) از نظر مقامات حکومتی( در
عمل به حاشيه رانده می شوند  .در شراﯾط کامال مخفی ؛ ارتباط با بدنه اجتماعی کارگران
مشکل تر شده و در اﯾن حالت جمھوری اسالمی راحت تر می تواند به سرکوب آنان بپردازد .
ﯾورش به مجمع عمومی کميته ھماھنگی نشان شروع دوره جدﯾدی از تھاجم به تشکل ھای
کارگری است  .حاکميت سرماﯾه بی شک برنامه ھای بعدی را در دستور کار خود دارد  .با
ﯾورش انجام شده جمھوری اسالمی ھم اکنون منتظر اثر گذاری اﯾن ضربه و بررسی بازتاب
آنست  .اﯾن ﯾورش تمامی سنارﯾوھای دﯾگر انجام شده است  .اثر اﯾن ضربه می تواند ؛ شکل
گيری جناح ھای مختلف در داخل تشکل در مورد ادامه کاری آن و ﯾا دﯾگر اشکال ؛ به قھرآميز
کشيده شدن توسط برخی از فعاالن ؛ گسترش اختالفات و حتی انشعاب امری است که
جمھوری اسالمی آنرا انتظار می کشد  .پس از اﯾجاد و گسترش اختالفات و دعواھای بين
اعضای کميته ھماھنگی در مورد موضوعات ؛ بخصوص سبک کار ؛ نوبت ضربات بعدی تا مرحله
غير قانونی و تحت تعقيب قرار دادن را پی خواھد گرفت.
- ٣-۴نگاھی به اساسنامه تشکل ھا ی فعالين کارگری موجود
ھر چند فعاليت ھا ی تشکل ھا دقيقا مطابق اساسنامه ھا صورت نمی گيرد ؛ اما چارچوب و
کليت آنرا تعيين می کند  .و لذا به اساسنامه موجود ھر کدام از تشکل ھای فعاالن کارگری
نظری اجمالی می اندازﯾم .
.ﯾادآوری ﯾک نکته ضروری است که برخی از تشکل ھا؛ اھداف ؛ روﯾکردھا و روش ھای
اجراﯾی ؛ خود را در اساسنامه بطور مبسوط تر شرح داده و برخی از تشکل ھا بيشتر با اشاره
به کليات بسنده کرده اند .البته تشرﯾح و مبسوط کردن اھداف و چشم اندازھا در اساسنامه و
حتی تدوﯾن روش ھای اجراﯾی به شفافيت و ارزﯾابی عملکرد تشکل ھا با اھداف و برنامه
ھای از قبل تدوﯾن شده کمک خواھد کرد ؛ اما در نھاﯾت اﯾن عملکرد تشکل ھا و نحوه نقد و
ارزﯾابی عملکردھا در عمل و اثر گذاری آنھا در ميزان رشد و گسترش جنبش و تشکل ھای
کارگری مالک و شاخص در ارزﯾابی تشکل ھا است .در بررسی اساسنامه تنھا قسمت اھداف
و چشم اندازھای تشکل ھا مورد بررسی قرار می گيرند و نيازی به پرداختن دﯾگر بخش ھا
نيست .
در اساسنامه کانون مدافعان حقوق کارگر عمدتا بر تحقق حقوق کارگران مطابق حقوق جھانی
مندرج در سازمان جھانی کار و مقاوله نامه ھا تأکيد شده است ؛ در فعاليت ھای عملی روی
حقوق جنبش ھای اجتماعی و دموکراتيک از جمله جنبش زنان ؛ و دانشجوﯾی پيگيری می
شود .
کميته پيگيری در اساسنامه اش ھدف خود را اﯾجاد تشکل ھای مستقل کارگری و دفاع و
حماﯾت از حقوق کارگران و آموزش کارگران قرار می دھد .
اتحادﯾه آزاد کارگران خود را ظرفی برای رسيدن تمامی کارگران اﯾران به خواسته ھاﯾشان
ميداند و ھدف آن حصول ﯾک زندگی انسانی مطابق با استانداردھا و پيشرفتھای امروزی بشر
برای طبقه کارگر است .و تالش دارد با متشکل کردن کارگران رشته ھای مختلف توليدی
مبارزات جاری آنان را برای رسيدن به مطالباتشان در بعدی سراسری متحد و ﯾکپارچه کند .
در اساسنامه کميته ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکل ھای کارگری ؛ حق اﯾجاد تشکل ،
ﯾکی از بدﯾھی ترﯾن و شناخته شده ترﯾن حقوق مسلم کارگران در سراسر دنياست  .در دنيای
امروز ،کارگران تشکل ھای خود را با کسب اجازه از دولت ھا اﯾجاد نمی کنند .آنان ھر زمان که
الزم ببينند به اﯾجاد تشکل ھای کارگری ،بدون اجازه از دولت اقدام می نماﯾند و دولت ھا نيز
طبق استانداردھای جھانی تنھا وظيفه دارند که آن تشکل ھا را ثبت نموده و به رسميت
بشناسند .
کميته ھماھنگی کمک به حق تشکل آزاد کارگران در اﯾران به مقاوله نامه ھای  ٨٧و ٩٨
استناد نموده و از اﯾن لحاظ ھر تشکل کارگری و ھمچنين تشکل فعاالن و رھبران کارگری را
برای اﯾجاد تشکل ھای کارگران قانونی می داند .
در اساسنامه آن آمده اشت که به نظر ما ،مناسب ترﯾن ساختار برای تشکلھای کارگری،
ساختار شوراﯾی است .اما بر اﯾن باورﯾم که انواع دﯾگر تشکل ھای کارگری ،مانند سندﯾکاھا،

کميته ھا ،انجمن ھا ،و ...مشروط بر اﯾن که مستقل بوده و با اتکا به نيروی کارگران تشکيل
شده باشند نيز می توانند در راستای ﯾکپارچگی و وحدت جنبش کارگری مشارکت نموده با
ساز و کار آن ھمراه و ھم سو گردند .ھدف اصلی اﯾن تشکل در ماده  ٤آمده است که کميته
ی ھماھنگی ،ھمراه با جنبش کارگری اﯾران ،و در کنار بخش ھای مختلف اﯾن جنبش و تشکل
ھای ذﯾربط و فعال در آن ،برای حفظ حقوق و منافع کارگران و مزدبگيران تحت ستم  ،بھبود
وضعيت زندگی و معيشت آنان  ،کسب آزادی ھای دمکراتيک  ،برابری حقوق زنان و مردان ،لغو
کار کودکان و به رسميت شناختن حقوق انسانی آنان و سرانجام از ميان برداشتن ھمهی
نابرابریھای بشری و استثمار انسان از انسان که به نوبه خود رھاﯾی از مصائب و مشقات
زندگی بشری از قبيل بيکاری ،فقر ،بی حقوقی ،اعتياد ،فساد و تن فروشی ،سرکوب آزادی
ھای مدنی و اجتماعی و ...را به دنبال می آورد ،فعاليت و مبارزه می کند ،و اساساً به ھمين
منظور تشکيل گردﯾده است .کميته ی ھماھنگی ،به سھم خوﯾش ،در شراﯾط موجود اﯾن
اھداف را از راه ھای زﯾر پيگيری می کند .
الف -بستر سازی و اشاعه ی فرھنگ و روحيه ی تشکل پذﯾری در ميان کارگران از راه ھای
مختلف از جمله تبليغ ،تروﯾج ،آموزش و مساعدت به اﯾجاد تشکلھای فرھنگی ،ھنری ،ورزشی
و زنان کارگر در محالت و  ...و ھمچنين تشکل ھای مستقل کارگری ،در مراکز توليدی و
خدماتی کارگران و محالت و مراکز زندگی و نشو و نمای آنان ،و در ھمين رابطه ،گسترش اﯾن
تشکل ھا و فعاليت ھا ،از طرﯾق اﯾجاد ارتباط و ھماھنگی الزم ميان آن ھا و انتقال تجربيات و
دستاوردھای مبارزات روزمره و تارﯾخی جنبش کارگری ،در ميان بخش ھا و رشته ھای مختلف
کارگری و حماﯾت از تحرکات و اعتراضات کارگران،از قبيل اعتصابات ،تجمعات ،راھپيماﯾی ھا و
اقدام به کنترل کارگری و ....
ب -فراھم نمودن زمينه ھای گذار از اشکال غير علنی فعاليت ،به شکل ھای فعاليت علنی،
متناسب با توازن قوای طبقاتی و ھمراه با دراﯾت ،شکيباﯾی و پختگی الزم ،برای بسيج ھر چه
بيشتر توده ی کارگر ،جھت ﯾکپارچگی و وحدت در جنبش کارگری اﯾران ،به انحا و طرق
مختلف ،از جمله اﯾجاد شراﯾط مساعد برای فعاالن کارگری صاحب نفوذ و مورد اعتماد کارگران،
در عرصه ی علنی مبارزه ی طبقاتی و محيطھای کار و زﯾست .ج -ارتباط با ساﯾر جنشھای
اجتماعی مانند جنبش زنان و دانشجوﯾان ،در جھت کمک به اﯾجاد تشکلھای مستقل و مرتبط
با اﯾن جنبشھا و حماﯾت موثر از آنان
کميته ھماھنگی ) منطقه تھران ( )) ۴
اﯾن فعالين که با کميته ھماھنگی کمک ؛ در ﯾک تشکل قرار داشتند ؛ در بسياری از مضامين
مشابه ﯾکدﯾگرند اما بجھت جھت گيری ھا و اختالف نظر پيرامون برخی مسائل کليدی
نتوانستند با ﯾکدﯾگر کار کرده و منشعب شدند فعاالن کارگری اﯾن کميته به مبانی زﯾر معتقدند:
آنھا دارای روﯾکرد جنبشی نسبت به طبقه کارگر ھستند .
مبارزات کارگران در ذات خود ضد سرماﯾه داری ) مناسبات و رابطه اجتماعی سرماﯾه ( است
ھر چند کارگر خودش به اﯾن موضوع آگاه نباشد  .به سوسياليسم بعنوان ﯾک علم معتقد نبوده
و معتقدند که آگاھی طبقاتی و تارﯾخی طبقه کارگر از درون مبارزات روزمره خود کارگران حاصل
می شود و لذا مبارزﯾن سوسياليست و فعاالن کارگری نباﯾد در مبارزات کارگران مداخله نماﯾند
 .اعتقاد به تالقی و تلفيق تئوری طبقاتی و تارﯾخی با مبارزات خود جوش کارگران نداشته بلکه
تئوری را ھم برخاسته از مبارزات خود جوش کارگری می دانند  .معتقدند مبارزات کارگران می
باﯾست تنھا بصورت شورای کارگران سازمان ﯾافته و اﯾن مبارزات تا لغو کار مزدی ) فاز نھاﯾی
جامعه سوسياليستی ( خود بخود به پيش خواھد رفت  .و لذا ھر گونه تشکل مستقل دﯾگر از
جمله سندﯾکا ؛ اتحادﯾه کارگری را نفی می کنند در اﯾن راستا به اﯾجاد تشکل و حزبی که از
ادغام روشنفکران کارگر و کارگران روشنفکر حاصل شود و به جھان بينی ؛ چشم انداز ؛
استراتژی ؛ تشکيالت و برنامه سوسياليستی مسلح شوند نيستند  .علت شکست کارگران و
عدم دستيابی به مطالبات ضد سرماﯾه داری آنھا را عمدتا دو موضوع می دانند ﯾکی اﯾنکه
کارگران بجای تشکيل شورا ؛ و حرکت در جھت لغو کار مزدی ؛ اقدام به تشکيل دﯾگر تشکل
ھا از جمله سندﯾکا ؛ اتحادﯾه و غيرو می نماﯾند ﯾعنی اگر کارگران به تشکيل شورا بپردازند به
پيروزی نائل می شوند و علت شکست کارگران اﯾنست که بجای شورا به اﯾجاد اتحادﯾه و
سندﯾکا و دﯾگر تشکل ھا اقدام می کنند  .دوم دخالت سازمان ھا ؛ تشکل ھاو احزاب

سياسی کارگران و سوسياليت ھا در مبارزات کارگری باعث در جازدن مبارزات کارگری می
شود  .مثال در زمان رژﯾم پھلوی علت شکست کارگران در برقراری جامعه سوسياليستی و لغو
کار مزدی بجھت آن بود که سازمان چرﯾک ھای فدائی خلق کارگران را جذب سازمان خود می
کرد و در دوره اخير نيز موانع بطرﯾق دﯾگر وجود دارد .ھدف کميته ھماھنگی ) منطقه تھران (
بسترسازی و کمک به اﯾجاد "تشکل ضدسرماﯾه داری و سراسری طبقه کارگر" است.
نقدی بر عملکرد کميته ھماھنگی در نحوه برگزاری مجمع عمومی - ١-۵مفھوم نقد
اساسا نقد در جھت ارتقاء ؛ تقوﯾت؛ رشد ﯾک مقوله معنا و مفھوم پيدا می کند  .نقد ﯾک
مفھوم کاربردی و عملی است ؛ نقد ذھنی و خيالی ھيچ ارزشی جز اتالف وقت ندارد؛ منظور
اﯾن استکه نقد برای "نفی" تنھا و تنھا در صورتی ارزش دارد که پدﯾده و ساختار جدﯾد و نوﯾی
بجای پدﯾده و ساختار قبلی اﯾجاد کرده و رشد و تکامل ﯾابد .اﯾن موضوع تا جاﯾی جلو می رود
که ﯾک شرط نقد منطقی و عقالنی می گوﯾد تا ساختمان جدﯾدی نساخته ای ساختمان
موجود ھر چند قدﯾمی و فرسوده را نباﯾد تخرﯾب کرد ) ساخت می تواند شامل تعيين اھداف ؛
برنامه رﯾزی ؛ اﯾجاد زﯾر ساخت ھا ؛ تأمين منابع مادی ؛ تأمين نيروی انسانی الزم ؛
سازماندھی و  .....باشد ( لذا ھر نقدی ارزش پاسخگوﯾی ندارد و نباﯾد روی آن وقت گذاشت .
در نظر بگيرﯾد که کميته ھماھنگی با ھزار تالش و زحمت و ماﯾه گذاشتن از ھستی خود زﯾر
ضربات سھمگين ؛ تأثيری ھر چند کم و زﯾاد عمال در مبارزات طبقاتی جاری داشته و دولت
سرماﯾه داران در اندﯾشه حذف آن است حال فردی مثل اﯾنجانب که فاقد تشکل و قدرت
مبارزاتی سازمان ﯾافته است و بصورت انفرادی در ﯾک مقاله بظاھر منظقی و با طرح ﯾک
موضوع که بنظرم صحيح است ؛ خواھان جمع شدن و خاتمه ﯾافتن کليه فعاليت ھای کميته
ھماھنگی شوم  .می باﯾست گفت اظھارات من اساسا فاقد ھر گونه ارزشی بعنوان نقد بوده
و نياز به پاسخ ھم ندارد  .زﯾرا اوال کميته ھماھنگی به خواست و فرمان من اﯾجاد نشده و
فعاليت ننموده که حال بخواھد جمع شود ؛ ثانيا نقد من تنھا در جھت تقوﯾت و استحکام
تشکل واقعا موجود و پيشبرد مبارزه واقعی طبقه کارگر و مبارزات اجتماعی می تواند ارزشمند
باشد ؛ در غير اﯾنصورت فاقد ھر گونه ارزشی است  .ثالثا نقد من در جھت نفی تنھا در صورتی
ارزشمند است که در عمل بتو انم نيروی تشکيالت و سازماندھی ﯾکپارچه تر ؛ قدرتمند تر و
مؤثرتر در جابجاﯾی فعلی تنازع طبقاتی را به پيش برده باشم  .در اﯾن صورت نيز خود عمل و
نتاﯾج پيشرونده آن در جھت تغيير توازن قدرت طبقاتی به نفع طبقه پيشرو می تواند خود نقد
عملی باشد  .اساسا در تارﯾخ جنبش سوسياليستی نقد و مبارزه اﯾدئولوژﯾک نه در کالم بلکه
برای تعيين استراتژی و تاکتيک ھای پيشروی عملی و واقعی جنبش موجود ؛ و تغيير توازن
طبقاتی بنفع طبقه پيشرو انجام شده است اما از آنجا که ﯾکی از تبعات زندگی در جامعه
طبقاتی ؛ وارونگی در مفاھيم است وارونگی از مفھوم و کاربرد نقد بسمت نقد ذھنی و غير
عملی ؛ ﯾکی از ھمين وارونگی ھا است.
- ٢-۵نقد و بررسی عملکرد کميته ھماھنگی
در بررسی عملکرد کميته ھماھنگی در برگزاری مجمع عمومی ساليانه ؛ در تطابق با
اساسنامه آن می باﯾست گفت که کميته ھماھنگی بدرستی برای برگذاری مجمع عمومی
خود از اداره کار درخواست مجوز کرده بود و کامال قابل پيش بينی بود که اداره کار و ھيچ
سازمان و داﯾره دولتی دﯾگر ؛ در شراﯾط بحران زده اقتصادی – اجتماعی و شراﯾط بسته و
انحصاری سياسی قادر به صدور چنين مجوزی نيست  .اما استناد به درخواست صدور مجوز
کافی نبود که کميته ھماھنگی اقدام به برگزاری مخفی و ﯾا بطور صحيح تر علنی  -مخفی
مجمع عمومی نماﯾد بلکه در صورت تأکيد بر برگزاری مجمع عمومی با حضور فيزﯾکی اعضاء ؛ با
تھيه و ﯾا اجاره ﯾک مکان مناسب عمومی بر طبق اساسنامه خود ؛ ھمانطور که در ھنگام
تشکيل کميته ھماھنگی ؛ اداره کار را مطلع نموده ؛ اداره کار را از برگزاری مجمع عمومی
مطلع نماﯾد و رونوشت نامه اطالع رسانی به اداره کار بھمراه روز وساعت و محل تشکيل
مجمع عمومی خود را به نيروی انتظامی و دﯾگر ارگانھای ذﯾربط اطالع می داد و در صورت
ممانعت و ﯾا احتمال ﯾورش نيروی انتظامی به مجمع عمومی ؛ کميته ھماھنگی می توانست
مجمع عمومی را بصورت مجازی و از طرﯾق اﯾنترنتی ؛ وﯾدئو کنفرانس و دﯾگر وساﯾل ارتباطی ﯾا

با سازماندھی گروھھای متعدد با پوشش مرکزﯾت برگزار نماﯾد .
خارج شدن کميته از اساسنامه و روش کار خود ؛ بھانه به طرف مقابل برای ﯾورش وحشيانه
در مقطع فعلی را داد .
کميته ھماھنگی بر پاﯾه اساسنامه خود نمی باﯾست به راھکارھا و روش ھای خارج از
اساسنامه و بی ضابطه توسل نماﯾد تأکيد روی مقطع فعلی به اﯾن جھت است که نگارنده
ھرگز دچار خوش خيالی و خواب خرگوشی نخواھد شد که برخی مقاطع ھمانطور که حاکميت
سرماﯾه در قبل نشان داده و در کارنامه خود دارد ھر گاه برای حفظ ثباتش الزم ببيند ھيچ
نيازی به بھانه برای قلع و قمع سراسری دﯾگر اندﯾشان و فعاالن کارگری نخواھد داشت  .اما
اتخاذ روش مخفی  -علنی ؛ طبق مجمع عمومی برگزار شده ؛ بھانه به دست حاکميت
سرماﯾه داده که حمله ھمه چانبه به کميته نماﯾد و ؛ مسئوليت آنرا بدوش کميته ھماھنگی
بيندازد  .چرا که بزعم آنان کميته ھماھنگی بطور مخفی ؟؟؟ اقدام به تجمع بزرگی در ﯾک
مکان نموده است  .در گستره تور بسيار وسيعی که با استفاده از ردﯾابی توسط وساﯾل ارتباط
جمعی از جمله تلفن ھای ھمراه امکانپذﯾر است بی اطالعی مقامات امنيتی از محل برگزاری
مجمع عمومی بشکل انجام شده تنھا ﯾک ساده لوحی است  .ھر چند تيم عملياتی امنيتی
که بوی اطالع و دستور داده شده ممکنست از کم و کيف دقيق موضوع مطلع نبوده و تنھا
مجری دستورات امنيتی بوده است .
بنظر می رسد حتی در صورت برگزاری اﯾن مجمع در ﯾکی از شھرھای منطقه کردستان نيز
چنين حمله و با چنين ابعادی صورت نمی پذﯾرفت.
- ٣-۵تاکتيک ھا و اقدامات بعدی جمھوری اسالمی
بنظر می رسد که در شراﯾط جدﯾد بر آمد بحران ھای اقتصادی و اجتماعی ؛ نظام سرماﯾه قصد
برچيدن و تضعيف تشکل ھای موجود و بخصوص کميته ھماھنگی را دارد و لذا به اتخاذ تاکتيک
ھای متفاوت برای دستيابی به اﯾن ھدف ادامه خواھد داد  .برخی از اقدامات ھمانطور که
مشخص شده است شامل موارد زﯾر است :
ضربه مشابه خرداد ماه به کليت فعالين کميته ھماھنگی
اﯾجاد تفرقه ؛ اختالف نظر و انشعاب بطرق مختلف و با ھر وسيله ممکن ؛ بعنوان پيامد تبعات
ضربات دستگيری برخی اعضای بدنه و پيرامونی با اتھام رابطه با گروھھا و احزاب اپوزﯾسيون
خارج از کشور و خالی کردن پيرامون مرکزﯾت اجراﯾی و چھره ھای مؤثر کميته تالش در اتخاذ
روﯾکرد قھر آميز توسط بخش ھاﯾی از کميته ھماھنگی اعالم غير قانونی بودن تشکل ھا از
جمله کميته ھماھنگی توسط مراجع قضاﯾی
- ۴جمع بندی و راھکار پيشنھادیکميته ھماھنگی ھمانطور که توانسته ضربه را بسرعت بازسازی و پوشش دھد می باﯾست
بشدت با کار توضيحی و اقناع ؛ از گروه بندی در تقابل با ﯾکدﯾگر و مخالف با اساسنامه موجود
شکل بگيرد و به روﯾاروﯾی و انشعاب منجر شود جلوگيری بعمل آورد و محور فعاليت ھای آتی
خود را بر مبنای اساسنامه بگذارد  .کميته ھماھنگی باﯾد بدرستی ارزﯾابی کند که موقعيت و
جاﯾگاھی را که کسب نموده ؛ ممکنست با اشتباھات تاکتيکی دچار صدمات و لطمه شده و
رشد و گسترش کميته ھماھنگی را سال ھا به تعوﯾق بيندازد  .البته در تغيير اساسی شراﯾط
بنيادﯾن و تعادل قوای طبقاتی ؛ ھر اتفاقی غير ممکن نخواھد بود .
ھمواره نياز به بازنگری در نحوه کار و طرح رﯾزی و تقوﯾت کار بين کارگران و گسترش تشکل
ھای اجتماعی است و کميته ھماھنگی در اﯾن راستا است که می تواند رشد کند تا نيازھای
انسانی وسطح معيشت کارگران و زحمتکشان در سطحی بھتر از قبل تأمين گردد.
-٦نقدی بر دو نقد
نقد و تحليل عملکرد کميته ھماھنگی و از جمله ﯾورش به مجمع عمومی اﯾن کميته را بعنوان
ﯾک پدﯾده در روند فعاليت ھای آن و در شراﯾط مادی موجود ؛ می باﯾست ارزﯾابی شود  .اﯾن
نقد می باﯾست برای دستيابی به سطح عملکردی بھتر و باالتر راھنمود دھد  .وقتی در فراﯾند
فعاليت ھای کميته ھماھنگی حادثه ٢٦خرداد ماه رخ می دھد و در شراﯾطی که ھدف فاز
بعدی نظام سرماﯾه ؛ اﯾجاد و گسترش تضادھا در درون کميته ھماھنگی و تشکل ھای

کارگری و اﯾجاد محدودﯾت ھای بيشتر است ؛ حمله به اساسنامه و روش کار اﯾن کميته را تنھا
می توان ﯾک فرصت طلبی دانست ؛ زﯾرا اﯾن کار درست در اﯾن مقطع ؛ مکمل تھاجم حاکميت
به اﯾن تشکل است  .سئوال اﯾن استکه آﯾا اﯾن به اصطالح منتقدﯾن پس از ﯾورش حاکميت
متوجه اساسنامه و ﯾا سبک کار کميته ھماھنگی شده اند و قبال اطالعی نداشته اند .
موجودﯾت ؛ اساسنامه و سبک کار کميته ھماھنگی بيش از  ٧سال است که تولد آن می
گذرد  .در اﯾن زمينه چرا قبال سکوت کرده بودند ؟ چرا آنھا مقطع ضربه خرداد ماه جاری را
مناسب دﯾده اند ؟ آﯾا اﯾن باصطالح انتقادات بدست آوردن فرصتی برای بازکردن کينه ھای
جناحی و فرقه ای و ﯾا عدم درک صحيح از موقعيت کنونی نيست .
ضربه حاصله نه نتيجه اساسنامه ؛ روﯾکرد و سبک عمل ؛ که خود ﯾک دستاورد جنبش است ؛
بلکه در ارتباط با ﯾک اقدام غير صحيح و در تخالف وتقابل با اساسنامه کميته بوده و در بحث باال
اﯾن انتقاد از جانب خود ما مطرح گردﯾد .اما انتقاد با کليت و با اساس و سبک کار کميته
ھماھنگی به بھانه ﯾورش حاکميت سرماﯾه ؛ نقد نيست تخرﯾب و رفتار غير مسئوالنه است .
می توان گفت حاکميت دقيقا روی اﯾن جدل ھا و بخصوص اثر گذاری آنھا پس از برخورد و
ﯾورش حساب باز کرده است  .سرماﯾه نمی تواند به سرکوب سراسری در اﯾن مقطع دست
بزند ؛ اما با طرح ﯾک برنامه مدون با گسترش اختالفات درونی ؛ جناح بندی ؛ فرسوده و خسته
کردن افراد از بحث ھای بی حاصل ؛ می توان مجموعه کميته را به انفعال کشاند  .ارزﯾابی
سرماﯾه اﯾنست که ممکن است برخی به روش ھای قھر آميز در اﯾن مقطع روی بياورند و آنگاه
بھانه برای برخورد با آنھا و کليت کميته ھماھنگی بدست می آﯾد  .و اﯾن ھمانجاﯾی است که
اﯾن باصطالح دوستان خير خواه آتش بيار پروژه سرکوب شده و ندانسته ھمگام می شوند .
آقای عليرضا بيانی مقاله مبسوطی در خصوص ﯾورش فوق نوشته و کل عملکرد کميته
ھماھنگی و فعاليت علنی آنرا نفی کرده است و ھسته ھای مخفی انقالبی را تبليغ می کند
 .خانم فرﯾده جعفری نيز نقدی آتشين نوشته است  .ضمن بررسی به ھر دو نقدھای انجام
شده – نه از زاوﯾه دفاع از کميته ھماھنگی  -که در اﯾن رابطه خود نيز به نقد و بررسی و ارائه
پيشنھاد اقدام نمودم ؛ بلکه از جھت اﯾنکه اﯾن دوستان بجای نقد عملی و ارائه راھکار تنھا به
نقدی ذھنی و ارائه نقطه نظرات بدون مبانی علمی پرداخته اند  .نقدھاﯾی که نه تنھا راھی
عملی بجاﯾی نمی برد بلکه حکم به تعطيلی فعاليت ھای موجود می دھد .
در اﯾن راستا از جھت گيری آقای بيانی در اﯾجاد حزب انقالبی و مخفی طبقه کارگر می
باﯾست استقبال کرد  .با توجه به اﯾنکه اﯾشان در اﯾران بوده و اخيرا بخارج از کشور رفته اند
می باﯾست سئوال کرد که در دوره حضور در داخل به اﯾن جمع بندی رسيده است ؟ در اﯾن
صورت واضح است که ھسته ھای مخفی و انقالبی را طرح رﯾزی و سازمان دھی نموده اند .
مسلم است گسترش اﯾن ھسته ھای انقالبی با توجه به حقانيت روﯾکرد آن ؛ در آﯾنده باعث
استقبال عمومی به آن خواھد شد و بساط فعاالن کارگری تشکل ھای فعلی را محدود خواھد
کرد !! ؟؟ و آنگاه نيازی به نقدھای تئورﯾک اﯾشان نيز نيست  .زﯾرا عمال راھکارھای مؤثر ؛
رادﯾکال و کارگری ) اﯾجاد حزب مخفی و انقالبی ( را به پيش برده است و اگر اﯾشان چنين
اقدامی ننموده ؛ چه انتظاری دارد که دﯾگران آنرا انجام دھند  .اما اگر پس از مراجعت به خارج
از کشور به اﯾن جمع بندی رسيده ؛ می باﯾست عواملی را که باعث اﯾن تغيير دﯾدگاه شده را
توضيح داده و برای انجام اﯾن کار مجددا به داخل کشور بياﯾند  .اما شاﯾد آقای بيانی اھل اﯾن
کارھا نبوده ؛ تنھا عالقمند به بحث و جدل ھای بی پاﯾان و نظری است .
آقای بيانی در نقد کميته ھماھنگی ؛ حدود نيمی از مقاله خود را به بررسی اختالف نظرات
محمود قزوﯾنی با محمود صالحی در خصوص نامه نگاری به سازمان ھای مسئول دولتی
اختصاص داده است  .وی در اﯾن بخش فاکت ھاﯾی از محمود قزوﯾنی آورده که نامه نگاری و
اخذ مجوز از سازمان ھای مسئول از جمله اداره کار را صحيح می داند و برای رد آن ؛ به آقای
محمود صالحی استناد می کند که وی می گوﯾد  :در برخی موارد نامه نگاری  -بدون پشتوانه
بدنه کارگری بی فاﯾده است .
به آقای عليرضا بيانی می شود ﯾادآوری که ھر دو نظر می تواند صحيح باشد ﯾعنی در موارد
مشخصی نامه نوشتن صحيح و در موارد دﯾگری غلط است  .آقای عليرضا بيانی پس از طرح
خسته کننده اﯾن موضوع ؛ خود در مرحله بعد اذعان می کند بله ! نامه نگاری در مواردی می
تواند درست و در مواردی غير صحيح باشد  .و معلوم نيست که آقای بيانی که به چنين نظر
صحيحی معتقد است چرا وقت خود و بقيه را صرف اثبات تضاد اظھار نظر آنھا کرده است  .نقد

آقای بيانی می توانست تنھا به مصادﯾقی که محمود قزوﯾنی طرح نموده معطوف باشد و آنھا
را مردود بداند  .زﯾرا خود آقای بيانی با اصل موضوع موافق است و لذا پردا ختن به تقابل آنھا
بی معنا است  .گوﯾا اﯾشان با آقای محمود قزوﯾنی مشکل دارد .
البته حداقل بخشی از مواردی که آقای محمود قزوﯾنی در مورد نامه نگاری ممی گوﯾد صحيح
است  .از جمله وقتی می گوﯾد " ارسال درخواست برگزاری مجمع عمومی از اداره کار اقدامی
شجاعانه است " می باﯾست گفت که واقعا ھمينطور ھم ھست  .و حاکميت ھم اساسا
تماﯾل به درﯾافت چنين نامه ھای گستاخانه ) از نظر سرماﯾه( را ندارد .
آقای بيانی در نقد خود ؛ احکام زﯾادی صادر می نماﯾد که معلوم نيست پاﯾه و اساسی برای
آن وجود دارد ﯾا نه ؟ از قرار معلوم ھمين که اﯾشان مدعی شود کافيست که اﯾن احکام برای
ھمه قابل پذﯾرش باشد به چند مورد که با عالمت ● نشان داده شد را می آورﯾم :
●استقالل ﯾک تشکيالت وقتی حزب انقالبی وجود ندارد موقتی است ؟؟؟؟
در رابطه با حکم فوق می باﯾست گفت  :کلی تر و بی مفھوم تر از اﯾن جمله پردازی ھا که
بدون رابطه علت و معلولی و ﯾا اثر و نتيجه طرح شود ؛ نمی توان ﯾافت .
●توده ھای کارگر اﯾران مدتھاست که ھيچ توھمی به قوانين حکومت سرماﯾه داری ندارند؟؟
در اﯾن رابطه می باﯾست گفت متأسفانه ھنوز اکثرﯾت توده ھای کارگر راه رھائی خود را در
اتحاد با ھم طبقه ای ھای خود نمی بينند  .ھنوز سرنوشت مشترک طبقاتی و نقشی
اساسی در برابر کل جامعه برای خود قائل نيستند .
●جنبش کارگری اﯾران دست کم در  ٣٣سال اخير ھرگز نتوانست تشکل مستقل مورد نظرش
را تجربه کند و اصال ً بعيد نيست که کارگران اﯾران قبل از آن که طعم تشکل مستقل خود را
بچشند ،شوراھای سراسری خوﯾش را به عنوان حاکميت خود مستقر کنند!!!؟؟؟
واقعا وقتی جای عمل انقالبی خالی است ذھنی گراﯾی و رؤباھاب شيرﯾن جاﯾگزﯾن می شود
؛ چنين رؤﯾاھاﯾی چه خوشاﯾند است که بدون اﯾجاد شوراھای سراسری کارگران و بدون وجود
ﯾک حزب متشکل و سازمانده و رھبری کننده که نتيجه تالقی تئوری و عمل انقالبی است ؛ و
بدون طی فراﯾندھای گذار مبارزه که در ھر لحظه و مقطع ؛ مرگ و زندگی جنبش انقالبی
طبقه کارگر را با خود رقم می زند ﯾکباره شوراھای سراسری بدون زمينه ھای قبلی و وجود
تشکل ھای مستقل حاکم شوند  .مثل آنکه شبانگاه با رؤﯾاھای شيرﯾن بخوابيم و منتظر صبح
روشن و آزادی از ھر ستم از جمله ستم سرماﯾه باشيم .
●شرط اﯾنکه کميته ھا کارگری و ضد سرماﯾه داری باشند اﯾنستکه متحدﯾنی در سراسر
جھان داشته باشد ؟ ھر چند موضوع استفاده از ظرفيت ھای بين المللی برای آزادی زندانيان
سياسی بسيار اثربخش و مفيد است ؛ اما بعلت عدم درک چنين رابطه ای و اﯾنکه آﯾا اساسا
چنين رابطه ای وجود دارد ؟؟!! می باﯾست از آقای بيانی سئوال شود !!!.
●وقتی کميته ھماھنگی در شراﯾط کنونی اﯾران نشست شصت نفره ای تدارک می بيند ،ﯾا
به اﯾن معنی است که به ظرفيت ھای دمکراتيک حکومت سرماﯾه داری توھم دارد و ﯾا به اﯾن
معنی است که چنين نشست ھاﯾی قرار نيست خطری برای حکومت داشته باشند که مورد
ﯾورش واقع شوند اگر از تک تک اعضای کميته ھماھنگی و ﯾا بخش ھای مختلف آن سئوال
شود ؛ واضح است که نه به ظرفيت دمکراتيک حاکميت معتقد است و نه از بی خطر بودن
چنين تشکل ھاﯾی ؛ و آقای بيانی نمی باﯾست خود را بجای ھمه و ﯾا ﯾک تشکيالت پاسخی
ذھنی دھد ؛ بلکه اگر دنبال علل و عوامل واقعی بود متوجه می شد .
ھر چند بحث ھای آقای بيانی در بخش ھاﯾی صحيح و منطقی ھستند اما در کليت خود
کجراه پيموده و پر از تناقض است که ھيچ مفھوم و نتيجه ملموس و کاربردی ؛ که تغييری در
واقعيت موجود اﯾجاد کند وجود ندارد پرداختن به تمامی تناقض ھای آقای بيانی مثل آنستکه
مانند اﯾشان به بحث کالمی و ذھنی بپردازﯾم .
بيانی در کارزاری که وارد شده ؛ بزعم خود ھمه را ضربه فنی می کند .در نقد خود در ﯾک
حکم کلی در مورد محمود قزوﯾنی می گوﯾد  :بلوغ مورد نظر محمود قزوﯾنی قبال ً در ماجراجوﯾی
ھای تشکيالتی که در آن فعاليت می کرد ،آزماﯾش شد و نشان داد که نه تنھا بالغ نيست،
بلکه حتی با شکل جنينی فعاليت سياسی ھم آشناﯾی نداشته است .
ھمچنين در مورد فرﯾدون فرزامی از کميته ھماھنگی می گوﯾد  :وی موضوع را به سطح
خفقان آور الفبا تنزل می دھد شراﯾط مشخص به گونه ای است که می تواند اﯾن مدعيان
"رادﯾکال" را به بی عملی و بيان ﯾکسری ادعاھای تو خالی بکشاند .

در مورد تشکل ھای کارگری نيز آنھا را نه در مقابل جمھوری اسالمی بلکه در تقابل با حزب
انقالبی طبقه کارگر و نتيجتا بنفع حکومت اسالمی معرفی می کند .
آقای بيانی و امثال اﯾشان در حاليکه خود را پيروز ميدان فرضی می بيند ؛ اما با کمی دقت می
تواند مشاھده کند که ھر چند او در عالم ذھن ؛ پيروز شده اما در عمل ؛ مدال افتخار را بر
گردن سرماﯾه داری حاکم انداخته اند  .تنھا به اﯾن دليل ساده که او تشکل ھای موجود را کال
نفی و حذف می کند – در اﯾن راستا وی ناخواسته و ندانسته ؛ بخشی از وظاﯾف سرماﯾه
حاکم را انجام می دھد زﯾرا خود تشکيالتی قوﯾتر و منسجم تر و مبارزتر ندارد که خالء ناشی
از اﯾن حذف را پر کند و تنھا سرماﯾه داری حاکم است که می تواند بھره برداری کند  .او بابت
اﯾن تالش ھا چيزی بدست نمی آورد تنھا به اﯾن دليل که در ذھنيات سير می کند .ﯾعنی اگر
محورﯾت پراتيک ؛ شرکت عملی در مبارزه طبقاتی و دموکراتيک و دادن ھزﯾنه عملی ؛ حرکت ؛
تغيير و جابجاﯾی قدرت نيروھای موجود را نبينيم آنگاه حتی نوشتن مقاله و کتاب و سخنرانی
ھای پر طمطراق و جھان شمول و حرف آخر و غيرو جز کمک به نظام طبقاتی موجود چيزی از
آن در نمی آﯾد  .موضع حاکميت ھم آنستکه تا آنجا که تأثيری در واقعيت ؛ عمل و تغيير قوای
طبقاتی ندارﯾد مخالفين ما می توانند ھمدﯾگر را نقد )نفی و حذف ( کنند  .با اﯾن درگيری بی
حاصل عاقبت خودشان ھم حذف و خسته می شوند  .در اﯾن کار ؛ زحمت ما را در ھزﯾنه ھای
تبليغاتی و سرکوب ؛ کمتر و کاھش می دھيد ؛ چون اﯾن کارھا بدست خودتان انجام می شود
 .نھاﯾتا ؛ تضادھا بر سر مسائل انتزاعی و فلسفه ذھنی و روشنفکری ضرری را متوجه
حاکميت نمی کند .
سرکار خانم فرﯾده جعفری طی ﯾک مقاله خير خواھانه و دلسوزانه نقدی نوشته که ناشی از
ذھن صاف و بی آالﯾش اﯾشان است ؛ اما نتيجه گيری اﯾشان با جرﯾان عمل و واقعی موجود
ھيچگونه رابطه و اثری ندارد  .در بخش ھاﯾی از نقد خود در رابطه با ضربه  ١٦خرداد ؛ به
وحدت ھا و انشعاب ھا در کميته ھماھنگی و پيگيری پرداخته است ؛ موضوعی که ھر کسی
ممکن است از منظری متفاوت به آن نگاه کند در مابقی مقاله ؛ اﯾشان روی علنی بودن فعاالن
کارگری انگشت گذارده و آنرا بزرگترﯾن نقطه ضعف آنھا و در نتيجه کمک به حاکميت سرماﯾه
داری موجود می داند  .اﯾشان صغری کبری و مفروضات ذھنی – و نه واقعی – را در نظر گرفته
و لذا نتيجه گيری ھاﯾی می کند ؛ با آن مفروضات موجه جلوه می کند اما مسلم است که
مفروضات اﯾشان در عالم واقع صحت ندارند و لذا نتيجه گيرﯾشان که بنظرشان بدﯾھی بنظر
می رسد فاقد صحت ھستند  .از جمله اﯾشان می گوﯾند که تشکل ھای کارگری می خواھند
به کارگران بگوﯾند که ما در موضع قدرت و جمھوری اسالمی در موضع ضعف قرار دارد ولذا
مجبور است ما را تحمل کند و ﯾا اﯾنکه جمھوری اسالمی وجود تشکل ھای غير سرماﯾه داری
را می پذﯾرد .
ھيچ فعال کارگری دليل کار علنی و تالش برای اﯾجاد تشکل ھای کارگران را چنين نمی داند و
دالئل کار علنی در باال مفصال شرح داده شد .
خانم جعفری می گوﯾد " ساختار جمھوری اسالمی با منافع طبقه کارگر ھيچ گونه سازگاری
حتی اندک ندارد ) اﯾن مقدمه اﯾشان است ( کسی ﯾا تشکلی نمی تواند در بين اﯾن دو به
صورت علنی بند بازی کند " ) نتيجه گيری( باﯾد به خانم جعفری واقع گراﯾی را آموزش داد که
بله منافع سرماﯾه داری حاکم با منافع طبقه کارگر سازش ندارد اما واقعيات وی را وادار می
کند که بخش ھاﯾی از منافع طبقه کارگر تن در دھد ھمانطور که پس از جنگ مجبور شد حتی
تا  50%حقوق ساليانه کارگران را افزاﯾش دھد  .در مقطعی که نه حزب طبقه کارگر و نه حتی
فعالين کارگری حضور مؤثری نداشتند ؛ اما ترس از خيزش طبقه کارگر حاکميت سرماﯾه را
مجبور به عقب نشينی نمود .
قطع ارتباط با کارعملی و واقعی انسان را مطلق گرا و ذھنی می کند به اظھار نظر خانم
جعفری توجه نماﯾيد .
"توده ھای کارگران را فرﯾب می دھند که پنداری می توان در جامعه تحت تسلط سرماﯾه
داری آن ھم از نوع اﯾرانيش ،ضد سرماﯾه دار بود و با شجاعت در بوق و کرنا کرد که تشکل ما
ضد سرماﯾه داری است " .
ھيچ چيز مطلق نيست  .بله می توان در جامعه سرماﯾه داری اﯾران ؛ فرد ؛ محفل و ﯾا تشکلی
خود را به کارگران ضد سرماﯾه داری معرفی کند  .نه تنھا به کارگران بلکه در دادگاه )انقالب ؟(
؛ متھم ؛ خود را فعال کارگری و ضد سرماﯾه داری بنامد وبه اﯾن لحاظ محکوميت ھم نگيرد ؛ و

اﯾن ناشی از محدودﯾت ھای نظام سرماﯾه و ھر حاکميت در جرﯾان مبارزه طبقاتی است که
ھمواره وی مجبور است بخش ھاﯾی از مبارزات و مطالبات را برسميت شناخته و عقب
نشينی نماﯾد  .ھمچنين باﯾد بين شراﯾط عادی و عرفی ﯾک حکومت و شراﯾط بحرانيش تفاوت
قائل شد .
باز ھم نگرشی مطلق گراﯾانه و ذھنی در نوشتار خانم جعفری :
تشکلھای کارگری بين خود حل کنند اگر به ضعف جمھوری اسالمی و ﯾا به قدرت خود اعتقاد
دارﯾد که می توانيد جمھوری اسالمی را وادار به پذﯾرش علنی بودن خود نماﯾيد .
پاسخ  :ھيچکدام ؛ زﯾرا جنگ مطلق نيست  .عدم قدرت مطلق حاکميت سرماﯾه در اﯾران مثل
تمام کشورھای سرماﯾه داری ؛ از ﯾکطرف و قدرت نسبی بالفعل )نه بالقوه ( توده ھای
زحمتکش و کارگران در ھر کشور سرماﯾه داری ؛ سطحی از مبارزه را که ناشی از توازن قدرت
در ھر زمان است را تحميل می کند  .باﯾد دانست که نه حاکميت سرماﯾه ماﯾل است که حتی
ﯾک کارگر ضد سرماﯾه داری وجود داشته باشد ) ھر چند در تجربه ؛ سرماﯾه داری در صدھا
سال حکومت خود خواھان سطحی از مبارزات رفرميستی ھست تا در بحران ھا و رادﯾکال
شدن شراﯾط اجتماعی بخش رفرميستی بتواند بخش رادﯾکال را مھار کند( و در طرف دﯾگر
کارگران نيز در شکل آگاھی طبقاتی خود خواھان برچيدن بساط سرماﯾه ھستند  .کليه
اعتراضات ؛ اعتصابات کارگری ؛ بستن جاده ھا ﯾا نماﯾانگر اﯾن نيست که قدرت سرماﯾه مطلق
نيست .مبارزات معلمان ؛ پرستاران ؛ زنان ؛ دانشجوﯾان و دﯾگر اقشار اجتماعی آﯾا نشانگر عدم
قدرت مطلق نيست مجموعه اقداماتی که از نظر قانون ممنوع بوده اما در ھر لحظه جرﯾان دارد
؛ پر بودن دادگاھھا و زندان ھا بعناوﯾن مختلف نشانگر چيست ؟ مجموعا نقد خانم جعفری
ھمراه با ﯾک نگاه معصومانه و خير خواھانه اما مطلق گراﯾانه و ذھنی است و با مبارزه و عمل
واقعی ارتباط ندارد.
ﯾک موضوع مھم و اساسی آنستکه فعاالن کارگری که زمينه کار خود را علنی تعرﯾف می کنند
ھيچ تضاد و ﯾا مخالفتی با فعاليت احزاب مخفی انقالبی ندارند ؛ و تضاد خود نمی دانند و
تفاوت اﯾن استکه فعالين کارگری فعاليت ھا و زمينه ھای علنی و قانونی را بعنوان دامنه
فعاليت خود انتخاب کرده اند ؛ و تا کنون نيز بر اﯾن طربق فعاليت کرده و نتيجه و اثرات فعاليت
ھای خود را بعينه مشاھده و بر ادامه آن مصرند مگر آنکه شراﯾط و وضعيتی که منتھی به اﯾن
سبک کار شده تغيير کند ؛ آنگاه فعالين کارگری نيز حتما سبک کار خود را تغيير خواھند داد .
خانم جعفری در پروژه اﯾجاد و گسترش حزب مخفی و انقالبی خود در گستره اﯾران ؛ می تواند
حضور چند صد نفری را که بعنوان فعالين کارگری ھستند را بحساب نيارود ؛ و روی چند ده
ميليون جمعيت کارگری حساب باز کند  .در صورت قدرتمند شدن تشکل ھای مورد نظر اﯾشان
مشخص است که بخشی از اﯾن تشکل ھای موجود ھم به تشکل مورد نظر اﯾشان خواھد
پيوست  .پس خيلی ذھنی گراﯾی الزم نيست تنھا به عمل طبق تحليل ھا و اعتقاداتشان نياز
است .
- ٧جمع بندی  :در خصوص نقد بر عملکرد کميته ھماھنگی در ارتباط با برگزاری مجمع عمومی
به سبکی که برگزار گردﯾد نظرﯾات ما در باال مطرح گردﯾد و پيشنھاداتی نيز در مورد برگزاری
موارد مشابه و برای ممانعت از تکرار چنين ضرباتی و ھمچنين پيشنھاداتی در ارتباط با برگزاری
مطابق اساسنامه کميته ھماھنگی داده شد .
ھمچنين مطرح گردﯾد که اعضای کميته ھماھنگی نمی باﯾستی اﯾن ﯾورش را بصورت ﯾک
حادثه و ﯾا ﯾک تراژدی ببينند بلکه می باﯾست آنرا جزئی از فراﯾند سرکوب ارزﯾابی کنند که بطور
مستمر جرﯾان داشته و در ﯾورش  ١٦خرداد ﯾک برآمد عرﯾان اﯾجاد شده و تا تضعيف و برچيدن
کميته ھماھنگی طرح رﯾزی شده و راھکار بازسازی وحدت حول اساسنامه مطرح گردﯾد .
اما ﯾک نتيجه گيری مھم جمع بندی نظرﯾات منتقدﯾن است که :جدا بودن از عمل و مبارزه
واقعی و داشتن ذھنيت بی ارتباط با واقعيات مبارزه جاری ؛ فرد منتقد را در حلقه ای از طرح و
فراﯾندی که حکومت سرماﯾه داری برای از ميان بردن تشکل ھای کارگری تدوﯾن شده قرار می
دھد و نقد و انتقاد بدون اﯾنکه عمال ظرفيت مبارزه و مطالبات کارگران و مردم زحمتکش را باال
برد تنھا و تنھا به دشمنان آن ميدان خواھد داد  .حتی طرح نظرﯾات صادقانه و از روی دلسوزی
و خير خواھانانه؛ بجھت مبنا قرار دادن پيشفرض ھای ذھنی و غير واقعی به نتيجه گيری ھای
غير واقعی و غير عملی می رسد و ﯾک نقاد باﯾد بداند چه چيزی را ؛ در چه فراﯾندی؛ و از چه
جاﯾگاھی نقد می کند و در نھاﯾت باعث ارتقاء و افزاﯾش ظرفيت کدام قدرت طبقاتی و نيروھای

اجتماعی می شود ؟ اگر گامی عملی و واقعی بنفع کارگران نبوده ! مسلما بنفع دشمنان آن
گام برداشته اگر چه خود ھيچ قصدی در اﯾن مورد نداشته باشند .
و اگر گفته شود ما سازمان موجود را فعال می کوبيم و نفی می کنيم تا در آﯾنده تشکيالت
مورد نظر اﯾجاد شود باﯾد بدانند که چنين آﯾنده ای وجود نداشته وموھوم است ؛ زﯾرا آﯾنده از
مسير فعلی حرکت نيروھای اجتماعی موجود بر خواھد خاست .
انسان مسئول و کنشگر باﯾد بداند در مبارزات طبقاتی جاری و زنده موجود در سطح جامعه ؛
عمال در کجا اﯾستاده و چه باری از جابجاﯾی قدرت ھا و نيروھای طبقاتی را به دوش گرفته و
درگير است .تئوری ھای قابل اتکاء ؛ تنھا از تلفيق نظرﯾات اثبات شده در تارﯾخ مبارزه طبقاتی و
جمع بندی فعاليت ھای عملی اثر بخش ناشی شده و صحت خود را نيز در پيشبرد مبارزه
عملی و طبقاتی نشان می دھد  .واضح است که راحت ترﯾن کارھا بيان تئوری ھای کلی و
عام بدون کاربردی و پياده سازی در شراﯾط زنده و فعال موجود است  .اگر فرد حتی زحمت
آموزش اﯾن تئوری ھا را ھم بخود ندھد می تواند بدون مبانی علمی و تحليلی و ساختار
علمی ؛ آنچه را که بطور غرﯾزی و در ناخودآگاھش بنظرش صحيح بنظر می رسد با ھر ترتيبی
که دل تنگش خواست منقوش کند  .در اﯾنصورت جھان ھمچنان بر پاشنه فعلی و برکام
دشمنان بشر خواھد چرخيد.
غالمحسين حسينی
توضيحات

 -０به شرح مبارزات کارگری در گزارشات مستند از جمله مقاالت و کتاب ھاﯾی امثال "
گزارش سی ساله کارخانه توليدارو" ؛ "مبارزات کارخانجات اﯾران ناسيونال" – "مبارزات
سياسی طبقه کارگر در اﯾران" ؛ "طبقه و کار در اﯾران" و دﯾگر کتابھای در اﯾن زمينه
مراجعه نماﯾيد  .توضيح آنکه در مقاله "ضرورت ھا و روﯾکرد کارگران آگاه " جمع بندی و
مروری برخی از اﯾن کتاب ھا انجام شده است .
- ٢روﯾکرد سرکوب و قھر شدﯾد حتی بر عليه کادرھا و بدنه جوان اصالح طلبان نيز برای
اﯾجاد عکس العمل متقابل ؛ در دوره خيزش  ١٣٨٨عينا اعمال شد و حتی برخی اندک
از جوانان دور از رھبری اصالح طلبان ؛ بسمت اقدامات متقابل و قھر آميز سوق داده
شدند اما با توجه به مجموعه شراﯾط و فضای حاکم ؛ چنين روﯾکردی شکل نگرفت و
نتاﯾج مورد نظر حاکميت را بدست نداد .
 : ٣اﯾدئولوژی را نه بمفھوم آئين خشک و جامد بلکه بمفھوم " عام و کلی ترﯾن قوانين
علمی اقتصادی -اجتماعی و تارﯾخی جامعه " در نظر گرفته ام
- ۴با توجه به مسدود بودن ساﯾت کميته ھماھنگی ) منطقه تھران( عدم دسترسی
مستقيم به اساسنامه آن و فرصت اندک برای دستيابی به اساسنامه اﯾن تشکل ؛
برای درج نقطه نظرات از مصاحبه ھای مفصل محسن حکيمی استنتاج شده است
بيانيه ۵٣
محمد جراحی را آزاد کنيد!!!
بر پاﯾه بيانيه رسيده به اميل روز شمار کارگری آمده است  :روز ﯾکشنبه  ١٣٩١/٧/٩محمد
جراحی را از زندان برای سی تی اسن ناحيه گردن و گلو به بيمارستان بيرون از زندان اعزام
کردند  ،پس از انجام سی تی اسکن مجددا" به زندان مرکزی تبرﯾز بر گرداندند .بيش از سه
ماه است بيماری او شدت ﯾافته و در ناحيه گردن  ،گلو و تار ھای صوتی دچار تورم بسيار
شدﯾدی شده است.
علی رغم تالش ھای زﯾاد او و دوستانش در زندان معاﯾنه و سی تی اسکن الزم سه ماه به
طول انجاميده است  .اگر به مسئولين زندان فشار وارد نشود ،معلوم نيست که مداوای او
انجام شود و اگر انجام شود با چقدر تاخير ممکن خواھد بود  .اگر به حماﯾت ھای عملی از
محمد جراحی اقدام نشود سھل انگاری ھای مسئولين زندان و قوه قضائيه باعث وخيم تر

شدن بيماری و وارد شدن خسارت ھای جانی جبران ناپذﯾر به سالمتی محمد جراحی خواھد
شد.
جمھوری اسالمی علی رغم اﯾنکه در نگھداری زندانيان مانند بقيه عرصه ھای حکومتی خود
دچار تزلزل و فشار است و ھر روز نا توانتر از قبل می گردد  ،ھر روز در گوشه ای افتضاحی به
بار می آورد  ،ھر روز در جای از اقتدار ضد کارگرﯾش شکافی دﯾده می شود .اما به دليل عدم
سازمان ﯾافتگی و پراکندگی طبقه کارگر و سازمانھا و احزاب مبارز ھمچنان با استفاده از ثروت
ھنگفت خلقھای اﯾران و غارت سرماﯾه ھای عمومی  ،با وصله و پبنه کرد خود به زور ھزﯾنه
ھای سر سام آور  ،پاﯾه ھای متزلزل خود را تقوﯾت کند.
در شراﯾط موجود اگر بتوانيم ھمکاری ھای در نقاط مشترک اﯾجاد و گسترش بدھيم  ،با
کمترﯾن ھزﯾنه و در مدت زمان کوتاھی می توانيم نه تنھا زندانيان سياسی را آزاد کنيم بلکه
می توانيم در بسياری از عرصه ھای مبارزه جمھوری اسالمی را وادار به عقب نشينی کنيم.
در حالی که به دليل ضعف و پراکندگی ما محمد جراحی نيز مانند بسياری از کارگران بی گناه
دستگير  ،محاکمه و زندانی شده است  .او را به پنج سال زندان محکوم کرده اند که اکنون
بيش از ﯾک سال است در زندان به سر می برد .ما ضمن اﯾنکه به زندانی کردن کارگران و
بخصوص محمد جراحی شدﯾدا" اعتراض می کنيم خواھان مداوای سرﯾع و آزادی فوری و بی
قيد و شرط او وتمامی زندانيان سياسی ھستيم .
اما اﯾن خواسته نمی تواند جامه عمل بپوشد مگر اﯾنکه تمامی نھاد ھای کارگری و مدنی و
حقوق بشر  ،احزاب و سازمانھای مبارز  ،متحدانه و ﯾک صدا دست به اعتراضات و حماﯾت ھمه
جانبه بزنند
به اميد روزی که در ھيچ جای از دنيا زندان و زندانی وجود نداشته باشد.
پيش بسوی اتحاد بيشتر ،برای فشار بيشتر!!
پيش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار :
کارگر زندانی  ،زندانی سياسی آزاد باﯾد گردد.
کميته حماﯾت از شاھرخ زمانی
١٣٩١/٧/١٠
www.chzamani.blogspot.com
freeshahrookh@gmail.com
رھبری فردی ﯾا سازمانی  ،کدام علمی است.
مشکل اخير کميته ھماھنگی از کجا سر چشمه می گيرد؟
مقدمه:ما ھميشه از طرف دوستانی که به جای پاسخگوﯾی به نقد ھا و ﯾا نوشته ھا ،از
دشنام دادن و توھين کردن استفاده می کنند زﯾان برده اﯾم  .البته اﯾن نوع برخورد حتی با
دشمنان نيز رﯾشه در ضعف نسبت به توان در پاسخگوﯾی دارد که بھتر است به جای دشنام و
توھين ﯾا خود را ارتقاع بدھيم ﯾا حرف نقاد را بپذﯾرﯾم و ﯾا صادقانه و عاقالنه از بحث کنار
بکشيم.
مقدمه فوق برای اﯾن بود رفيق محمد حسين در مطلبی با نام "نکاتی درباره سخنان محمود
صالحی و ساختارتشکل ھای کارگری" بدون پرداختن به نقد ھای کميته ھماھنگی به صورت
گذرا توھين آميز بر خورد کرده اند که من در اﯾن نوشته از آنھا بصورت کوتاه بحث خواھم کرد .
کوتاه به اﯾن دليل که به احتمال قوی اﯾن بحث ھا مدت طوالنی ادامه خواھد داشت بنا براﯾن
باز فرصت ھای پيش خواھد آمد.
باﯾد بدانيم اﯾن مشکل اخير در کميته ھماھنگی فقط مال اﯾن کميته ﯾا ﯾک اشتباه تصادفی
نيست و ھمچنين طی چند ماه اخير اتفاق نيافتاده است .در حدود دو سال است که خود را
نماﯾان کرده و بحث جلو گيری از ورود پيمانکاران در واقع بھانه ای ،بحث است .با تمام آنچه که
رفيق محمد حسين بر می شمارند که بسيارشان درست ھستند اما ربطی به تشکل ھای
فعالين کارگری ندارد .مشکل فوق از مجموع سه مورد زﯾر سر چشمه می گيرد
 -١در اصل اﯾن بيماری حاصل علنی گراﯾی – و تز چھره شدن و چھره سازی ﯾعنی رھبری
فردی و کيش شخصتی به جای رھبری سازمانی است .که سالھاست با بھانه ھای مختلف
تشکل ھای فعالين کارگری را تکه تکه می کند چون ھر کدام از اﯾن رھبران که بيش از ظرفيت

محيط خود بزرگ می شوند برای ادامه رشد امکان نمی ﯾابند ضمن اﯾنکه خود دچار بی عملی
می شوند و برای اﯾنکه موقعيت خود را از دست ندھند مانع رشد نفرات بعدی شده اختالف
شروع می گردد که در چنين فضای صد ھا بھانه می توان پيدا کرد.
 -٢متاسفانه بدليل ناتوانی و پاسيف بودن سازمانھای سياسی و پراکندگی آنھا ،در ھمين
حال مانع شدن در مقابل ﯾکدﯾگر در کسوت سکت ھای مختلف امکان اﯾجاد بستری که از ميان
توده ھای کارگر طی روند مبارزات افراد مستعد رھبری سازمانی در تعداد کثيری آموزش دﯾده
رشد نماﯾند و به عنوان رھبران و فعالين کارگری وارد عرصه مبارزه شوند وجود ندارد .بنا براﯾن
رھبران فوق به تعداد بسيار کم  ،بدون آموزش ھای علمی در ھمين حال با روی کرد
فردگراﯾانه که از اندﯾشه مسلط سرماﯾه داری سرچشمه گرفته است در تعداد کمتر از
انگشتان دست ﯾافت می شوند که بقيه فعالين و سازمانھا و ...با روی کرد سکتارﯾستی و
خودی و غير خودی بی روﯾه و بدون در نظر گرفتن ظرفيتھای مختلف آنھا شروع به بزرگ نماﯾی
می کنند که نتيجه اش رشد خود محور بينی در افراد فوق می گردد.
 -٣کار ھای غير مسئوالنه ای افرادی در قالب دو گروه رقيب که به اختالفات بسيار رﯾز دامن
می زنند در واقع ھيچ کدام از اعضای کميته ھماھنگی از اﯾنکه اختالف فوق با خواست چه
کسانی دامن زده شده است را نمی دانند .دو گروه باھم زور آزماﯾی می کنند از ﯾک طرف
می خواھند برای کامل شدن به ھم نزدﯾک شوند ولی از طرف دﯾگر در گرفتن امتياز از ﯾک دﯾگر
به شدت کشمکش دارند .اﯾن پالن امتياز گيری ﯾک وقت بين بھزاد سھرابی با بھروز خباز
شعله ور شد که چيزی نمانده بود ھر دو بی گناه فدا شوند .ولی و با دراﯾت بھروز و بھزاد
کنترل شد .اما اﯾن بار مشکل بسيار بزرگتر است اگر فعالين کارگری و سياسی دخالت اصولی
نکنند بسيار خطر ناک خواھد شد.
مورد ی که اثبات می کند کار فرما بودن برخی از اعضا بھانه ی بيش برای اختالفات نيست،
در حقيقت بيش از  ٧٠در صد اعضای تشکل ھای چون کميته ھماھنگی  ،کميته پيگيری ،
اتحاد آزادکارگران اﯾران  ،کانون مدافعان حقوق کارگری و سندﯾکای فلز کار مکانيک به نوعی کار
فرما ھستند .تعدادی از اعضای سندﯾکای فلز کار مکانيک دارای دکان و ابزار ھای تراشکاری
ھستند اﯾن دوستان ھر کدام روی ھم رفته  ٤نفر کار گر ھم دارند  .ﯾا اﯾنکه تعدای از اعضای
کميته ھا کار ھای ساختمانی انجام می دھند مانند لوله کشی گاز که ھر کدام حد اقل  ٣نفر
کارگر براﯾشان کار می کنند و خود آنھا با صاحب خانه ھا قرارداد پيمانکاری می بندند حتی
برخی خودشان پيمانکاری ھم نمی کنند بلکه کار را معرفی کرده در صدی در ﯾافت می کنند .
بر خی نيز با اجاره دادن محل کار ﯾا چند آپارتمان و در ﯾافت اجاره ی آنھا زندگی می
کنند.برخی نيز دکانی دارند .برخی ھم کارگر ماھر ھستند ضمن اﯾنکه خودشان کار می کنند
دو نفر ﯾا بيشتر شاگرد نيز دارند.
اﯾن ھا را گفتم تا خوانده بداند در تشکل ھای فوق ھميشه اﯾن چنين بوده است و حداقل ٧٠
در صد اعضا به نوعی ابزار توليد ولو که بسيار کم دارند .بنا براﯾن اختالف موجود در کميته
ھماھنگی و حتی در بقيه بر اﯾن مبنا نبوده و نيست من تا زمانی که رفيق محمد حسين اﯾن
مطلب را ننوشته بود ھنوز به اخبار درﯾافتی خود اطمينان صد در صد نداشتم که اعضای کميته
ھماھنگی بدون اﯾنکه از موضوع خبر داشته باشند دارند قربانی عدم ھمکاری بين دو گروه می
شوند .اﯾن ﯾک پالن امتياز گيری است .و در اﯾن جا نيز محمود متاسفانه ندانسته به دام افتاده
است.
البته رفيق محمد حسين در چنين پالن ھای ﯾد بيضای دارد که در شورای ھمکاری موارد
زﯾادی از جانب اﯾشان دﯾده شده است .مثال" کسانی از اعضای شورای ھمکاری را مراقب
اعضای دﯾگر قرار می دادند که مبادا کنترل از دستشان خارج شود ﯾا معلوم شود که چه تعداد
از مصوبات شورای ھمکاری را خود سرانه تغيير داده اند .ﯾا مثال" جلساتی با برخی از اعضای
شورای ھمکاری بدون اطالع بقيه تشکيل می دادند و  ...حال باﯾد منتظر شد و دﯾد در کميته
ھماھنگی چه خبر است.
ھمچنين اﯾشان شامه بسيار تيزی در تشخيص سواالت مغرضانه دارند و از ھر سوالی که
خوششان نياﯾد فتوای مغرضانه بودن را صادر می کنند مثال" در مطلب اخيرش به جای جواب
گفتن به نقد ھا ھمه آنھا را وقاحت و دشمنی می داند .و سوالی که من از محمود پرسيدم
که ھمه شنيدند )که اشرفی پرسيده است( چون پس از پرسيدن از من خواستند که بنوﯾسم.
اﯾشان می فرماﯾند "شاﯾد مغرضانه" اﯾشان می نوﯾسد)و برخی نيز سوال کردند -که شاﯾد

مغرضانه -که آﯾا در کميته ھماھنگی بخش کارفرماﯾان اﯾجاد شده؟( ما ھمه می دانيم در بحث
ھای اﯾن چنينی به کار بردن کلمات شاﯾد  ،ممکن است و ...در واقع راه فرار پس از توھين و
اھانت است .اﯾشان بدون دست آوﯾز قرار دادن کلمه "شاﯾد" در پاسخگوﯾی باﯾد ثابت کند با
تکيه به کدام دالﯾل تشخيص دادند که سوال من مغرضانه است  .آﯾا من دشمن کميته
ھماھنگی ھستم ؟ بنا به کدام مدرک ؟ آﯾا من کارفرما ھستم ؟ آﯾا من کارگری ھستم که در
صف خدمت به سرماﯾه داری قرار دارم ؟ و ...چرا باﯾد غرض داشته باشم؟ ﯾا اﯾشان می خواھد
با چنين توھين و بر خورد ھای غير اصولی دﯾگران را بترساند تا کسی سوال نکند؟ من در اﯾن
مطلب گفتم شما در چنين پالن ھای ﯾد بيضای دارﯾد و سه مورد مثال آوردم  .اگر شما نيز مرا
مغرض می دانيد لطفا" حداقل ﯾک مثال بياورﯾد ﯾا اﯾنکه حرف خود را پس بگيرﯾد.
ﯾکی از افکار انحرافی که متاسفانه توسط رفيق محمد حسين نيز بيان می شود اﯾن است که
به زور می خواھند تشکل ھای فعالين کارگری که از نظر من تشکل ھای شتر مرغی ﯾا دو
منظوره ھستند را به عنوان )"تشکل "مستقل" کارگری"( جابزنند و بعدش ھر بحثی که
دوست دارند پيش ببرند اﯾن در واقع از رﯾشه غلط است و چون رﯾشه بحث غلط است بنا براﯾن
ھر بحثی نيز بر روی چنين رﯾشه و اساسی بر قرار شود ،غلط خواھد بود .در نتيجه غير از
موارد کلی و غير موضوعی که در مطلب خود بيان کرده اند بقيه از بنيان و اساس ربطی به
بحث ندارد)ﯾعنی ربطی به تشکل فعالين کارگری ندارد ،بلکه اﯾشان می خواھند با معيار ھای
ﯾک تشکل خاص ،تشکل خاص دﯾگری را تجزﯾه و تحيل کند اﯾن ھمان مثلی را به ﯾاد می آورد
که )گنجشک را رنگ کرده جای قناری می فروشد((.
محمد حسين رفيق عزﯾز اگر از اﯾن مورد خوشت نيامد ﯾا نخواستی جواب بدھی لطفا" غير
مستقيم وقاحت  ،دشمنی و مغرضانه معرفيش نکن
محمد اشرفی
١٣٩١/٧/١٠
تجمع اعتراضی رانندگان اتوبوسرانی شيراز در مقابل شورای شھر
به نوشته ساﯾت اصالح طلب کلمه در تارﯾخ  ١٠مھر آمده است ۵٩ :تن از رانندگان سازمان
اتوبوسرانی شيراز با حضور در مقابل ساختمان شورای اسالمی اين شھر ،در اعتراض به آنچه
که آنھا را عدم تحقق وعدهھای مسئولين ميخواندند تجمع کردند .
به گزارش ايلنا ،اين تعداد از رانندگان که از سال  ١٣٨١از اين سازمان باز خريد شدهاند ،رعايت
نشدن حداقل حقوق و مزايا ،رعايت نشدن عنوان شغلی در پرداخت حق بيمه و عدم تحقق
وعده رييس جمھور در خصوص تبديل وضعيت قرارداد نيروھای شرکتی را به عنوان اصليترين
داليل اعتراض خود بيان کردهاند .
يکی از اين رانندگان در اين خصوص گفت :پس از بازخريد اجباری در اواخر سال  ،٨١با تصميم
مسئوالن وقت سازمان اتوبوسرانی در ازای بستانکاری رانندگان از سازمان ،به ھرکدام از
رانندگان يک اتوبوس واگذار شد که اين واگذاری آغاز مشکالت ما بود .
اين راننده افزود :اتوبوسھايی که سازمان به ما واگذار کرد ،مستعمل بودند که ھرکدام از ما
مجبور شديم در آن سال برای راه اندازی ھر کدام از آنھا ملبغی حدود ٣ميليون تومان ھزينه
کنيم .
اين در حالی است که به گفته اين راننده کرايه نفری  ٢۵تومان در آن زمان و عدم تخصيص
يارانه به رانندگان جھت ھزينهھای تعميرات و نگھداری اين اتوبوسھا ،زندگی بعضی از آنھا را
با مشکالت جدی مواجه کرده است .
يکی ديگر از اين رانندگان نيز در تکميل صحبتھای ھمکار خود گفت :اگر سازمان اتوبوسرانی
حق و حقوق ما را به عنوان يک راننده پرداخت کند ھمه ما بازنشسته ميشويم و بسياری از
مشکالتمان حل ميشود .
اين راننده که به گفت ٔه خودش  ٢٢سال سابقه بيمه دارد ميگويد :از سالی که ما باز خريد
شدهايم و به اجبار در بخش خصوصی مشغول به کار شديم ،بيمه ما نه به عنوان راننده بلکه
به عنوان وردست اعمال شده و ھمين تخلف باعث شده تا شغل ما شامل شرايط مشاغل
سخت و زيان آور نشود .
وی ادامه داد :از آنجا وعده رييس ]دولت[ مبنی بر تغيير وضعيت نيروھای شرکتی محقق

نشده است ،ما حتی از داشتن يک کارت شناسايی معتبر ھم محروم ھستيم .
در حاليکه تالش برای کسب اطالع از مسئوالن سازمان اتوبوسرانی در اين خصوص بينتيجه
ماند ،رييس کميسيون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی شھر شيراز در خصوص مشکالت
اين رانندگان گفت :ما در شورای دوم و سوم در اين خصوص مصوبهای داريم که با اختصاص يک
و نيم ميليارد تومان اعتبار مشکالت اين عده از شھروندان مرتفع شود .
به گفته احمدرضا نقيبزاده قرار است در جلسهای با حضور مسئوالن سازمان اتوبوسرانی
شيراز و حومه مشکالت اين  ۵٩تن از رانندگان سازمان اتوبوسرانی حل شود
تصحيح خبر طومار  ٣ھزار امضايی کارگران قزوينی
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران –ايلنادر تارﯾخ  ١٠مھر آمده است  :تحقيقات گروه
کارگری خبرگزاری کار نشان ميدھد که دو ھزار امضای کارگران قزوينی در مرحله اول طومار
 ١٠ھزار امضايی کارگران خطاب به وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تحويل ايشان شده است .
در پی انتشار خبری مبنی بر امضای طوماری در اعتراض به وضعيت معيشتی توسط  ٣ھزار
کارگر قزوينی توسط گروه استانھای ايلنا ،تحقيقات گروه کارگری خبرگزاری کار نشان ميدھد
که دو ھزار امضای کارگران قزوينی در مرحله اول طومار  ١٠ھزار امضايی کارگران خطاب به
وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تحويل ايشان شده است .
خبرگزاری ايلنا ضمن پوزش از مخاطبان خود اين خبر را تصحيح ميکند
تجمع و اعتراض نزديگ به  ١٠٠٠نفر مقابل در ساختمان ،وزارت مسکن و شھر
سازی
بنابه گزارشات رسيده به »فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران « در ١٠مھر آمده است :
صدھا نفر از مردم تھران و کرج در مقابل وزارت مسکن و شھرسازی در يکی از انشعابھای
خيابانھای آرژانتين تجمع کردند و عليه زمين خواری بيت علی خامنه ای شعار دادند .
روز دوشنبه  ١٠مھر ماه از حوالی ساعت  ٠٩:٠٠نزديک به  ١٠٠٠نفر از اعضای تعاونيھای
مختلف تھران و کرج در مقابل وزارت مسکن و شھرسازی تجمع کردندو خواھان دادن مجوز
ساخت در زمينھايی که  ١٠سال پيش خريداری نموده اند شدند .
جمعيت گسترده ای مقابل درب وزارت مسکن و شھرسازی تجمع کرده اند و خواھان حقوق
خويش ھستند .
جمعيت تجمع کننده شعارھايی سر دادند که از جمله آن  :ﷲ اکبر ،نترسيد نترسيد ما ھمه با
ھم ھستيم ،مرگ بر زمين خوار ،گرفتن زمينھا حق مسلم ماست ،ما زمينھايمان را می
خواھيم ياال ،زمين ما حق ماست  ،خجالت،خجالت و غيره می باشد .
در اعتراضات امروز ده ھا تعاونی که ھر تعاونی صدھا ھا نغر عضو دارد شرکت دارند .اسامی
تعدادی از تعاونيھايی که در اعتراضات امروز شرکت داشتند عبارتند از:تعاونی جھاد نصر،تعاونی
کاشانه تھران ،تعاونی عدالت
،تعاونی نيروی ھوايی ،تعاونی جھادسازندگی ھواپيمايی ويژه و تعاونيھای ديگر می باشند .
حدود  ١٠سال پيش قطعه زمينھايی به اعضای تعاونيھا فوق فروخته شد .اين زمينھا در منطقه
 ١تھران ناحيه ازگل تھران واقع شده است .اطراف اين زمينھا به سپاه پاسداران و قوه قضاييه
داده و ساخته شده است .
اما بيت آخوند علی خامنه ای دست روی زمينھای اختصاص داده شده به تعاونيھا گذاشته
است و با زورگويی قصد تصرف آنھا را دارد و به آنھا مجوز ساخت داده نمی شود در حالی که
سند زمينھا حدود  ١٠سال پيش به نام اعضای تعاونيھا به ثبت رسيده است .
اعضای تعاونيھا پس از پيگيھای مستمر تابه حال به نتيجه ای نرسيده اند  .آنھا برای باز پس
گرفتن زمينھای خود امروز اقدام به اعتراضات گسترده در مقابل مسکن و شھرسازی نمودند .
ھر لحظه بر تعداد جمعيت افزوده می شود و خشم معترضين نسبت به عدم پاسخگويی
بيشتر می شود از طرفی ديگر شعارھا تندتر می گردد .تعدادی از مردم در صدد ورود به
ساختمان وزارت مسکن و شھرسازی ھستند اما درب ھای آن را بستند .

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران
 ١٠مھر  ١٣٩١برابر با اول اکتبر ٢٠١٢
معوقات حقوقی  ٣٨٢کارگر صنايع مخابراتی شيراز ھنوز پرداخت نشده
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران –ايلنادر تارﯾخ  ١٠مھر آمده است  :غالمحسين بانشی
رئيس شورای اسالمی كار کارخانه مخابرات راه دور شيراز با بيان مطلب فوق به ايلنا گفت :با
وجود دستور اکيد رئيس دولت برای حل مشکالت و پرداخت معوقات حقوقی کارگران ،ھمچنان
بخش اعظمی از معوقات حقوقی و سنوات خدمتی  ٣٨٢کارگر ھنوز پرداخت نشده است .
او در اين زمينه افزود :با دستور رئيس دولت يک روز بعد از افتتاح پروژه مسکن مھر ١۵ ،ميليار
تومان در اختيار استانداری فارس قرار گرفت تا مشکالت کارگران صنايع مخابرات راه دور حل
شود .که متاسفانه از اين مبلغ کمتر از يک سوم حدود  ٣ميلياردتومان برای پرداخت بخشی از
مطالبات و معوقات حقوقی کارگران ھزينه شد و مابقی بدھی کارخانه به کارگران ھنوز
پرداخت نشده است .
نماينده كارگران ادامه داد :با اختصاص اين بودجه که قرار بود بسياری از مشکالت کارگران
مخابرات راه دور حل و شرايط بازنشستگی آنان فراھم شود ،ولی با خبر شديم دو ميليارد و
 ٣٨٠ميليون تومان از اين پول جھت پرداخت بدھيھای کارخانه به چند واحد توليدی ھمانند
ساپکو و گل گھر ..پرداخت شده است .
او با انتقاد به اينکه نبايد پولی را که برای معوقات حقوقی کارگران واريز شده در جھت پرداخت
ساير بدھيھای کارخانه خرج شود گفت :کل مطالبات کارگران با محاسبه سنوات خدمتی
حدود  ٢٨ميليارد تومان است که با کسر سنوات خدمتی حدود  ۶ميليارد تومان ميشود .
بانشی اضافه کرد :تامين اجتماعی از اجرای آرای ھيئت تشخيص ،حل اختالف و کميتهھای
استانی سر باز زده و از بازنشستگی  ٨۴کارگر در شرف بازنشستگی خوداری ميکند .
به گفته او طبق رای ھيئت حل اختالف  ١٣۴نفر از کارگران حائز شرايط بازنشستگی ھستند
که از اين تعداد سازمان تامين اجتماعی با بازنشستگی  ٨۴کارگر موافقت نميکند وپرونده
آنان را ھمچنان معلق نگه داشته است .
اين فعال کارگری با بيان اينکه تا کنون  ٢و نيم ميليارد تومان نيزبه تامين اجتماعی برای
بازنشستگی کارگران پرداخت شده است اضافه کرد :تامين اجتماعی برای بازنشستگی
مابقی کارگران  ٧/٢دھم ميليارد تومان ديگر در خواست کرده است .
نماينده كارگران مخابرات راه دور شيراز در ادامه افزود :در حال حاضر بخش اعظمی از مطالبات
کارگران ھنوز پرداخت نشده و کارگران از اين موضوع بسيار نگرانند که مبادا باقی پولی را که
قرار بود فقط جھت پرداخت معوقات حقوقی کارگران اختصاص يابد صرف مخارج ديگر شود .
بنا به اظھار اين فعال كارگری شروع مشکالت صنايع مخابرات راه دور شيراز از نيمه دوم سال
 ٨۶بود که تا اکنون نيز ادامه دارد و حتی علی رغم مصوبه سفرھای استانی ھيئت دولت
مبنی بر پرداخت کمک  ١۵٠ميليارد ريالی به کارخانه  ITIشيراز برای جبران بخشی از
کسرھای اين واحد توليدي ،اين وعده در پيچ و خم اداری وزارتخانهھای دولتی اجرائی نشد تا
اينکه در مراسم افتتاح پروژه مسکن مھر در شنبه  ٢٧خرداد توسط رئيس جمھور و ھيئت
ھمراه که با تجمع کارگران صنايع مخابرتی راه دور شيراز نيز ھمراه بود ،احمدينژاد قول
مساعد داد که برای حل مشکالت اين کارگران به طور مستقيم وارد عمل خواھد شد .
 ٢١٠کارگر پارلو چھار ماه حقوق دريافت نكردهاند
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران – ايلنادر تارﯾخ  ١٠مھر آمده است  :مھدی زمانی نوري،
دبير اجرايی خانه کارگر ساوه در اين باره به ايلنا گفت :چھار ماه از معوقات حقوقی  ٢١٠کارگر
کارخانه پارلو به دليل تشديد بحرانھای مالی كارخانه پرداخت نشده است .
او افزود :با وجود مطلوب بودن شرايط توليد و کار در اين واحد توليدی و جذب سفارشات مکرر
کار از سوی سازمانھای توسعه مدارس ،متاسفانه به دليل كمبود نقدينگي ،اين واحد توليدی
از پرداخت چھار ماه از حقوق کارگران خوداری کرده است .
او گفت :خوشبختانه کارخانه پارلو در زمينه صادرات به کشورھای خارجی از جمله گرجستان،

ارمنستان ،کويت و امارت و ...نيز فعاليت داشته است .
معوقات كارگران تا سه ماه آينده پرداخت خواھد شد
امير اصغري ،مدير عامل کارخانه پارلو نيز در ادامه با تاييد خبر تاخير در پرداخت حقوق کارگران
افزود :مشکالت نقدينگی که به علت منع واردات مواد اوليه توليد ايجاد شده ،باعث شده
است اين واحد توليدی نتواند به منابع مالی الزم جھت پرداخت حقوق کارگران خود دسترسی
داشته باشد .
او افزود ٢٠٠٠ :تن مواد اوليه کارخانه پارلو که از کشور کره خريداری شده به دليل تحريمھای
اقتصادی ھنوز وارد كشور نشده است و اين در حالی است كه کارخانه نقدينگی خود را برای
تأمين و تھيه اين مواد پرداخت کرده است و اكنون توان پرداخت دستمزد كارگران را نداريم .
او در ادامه با اشاره به اينکه مشکالت ناشی از تحريمھا دامنگير کارگران نيز شده است،
افزود :کارخانه پارلو طی دو الی سه ماھه آينده کليه مطالبات معوقه کارگران را پرداخت خواھد
کرد .
اوگفت ٨٠ :الی  ٩٠درصد مواد اوليه ورق گالوانيزه و ساير مواد اوليه مورد نياز از کشور کره
خريداری و مقدار کمی نيز از توليدات داخلی استفاده ميشود .
وی ادامه داد :در سال  ١٣٩٠مقدار  ۵٠٠٠تن ورق از کره وارد و امسال نيز با خريد نقدی و
پرداخت وجه  ٢٠٠٠تن ورق از کره خريداری نمودهايم که متأسفانه از يکسو کارخانه در تنگنای
مالی قرار گرفته و از سوی ديگر بعلت تحريم اقتصادی قادر به دريافت مواد اوليه خريداری شده
وارداتی نيستيم .
اصغری در ادامه با تاکيد بر حل مشکالت واحدھای توليد تصريح کرد :امروزه برخی از
کارخانجات و واحدھای صنعتی و توليدی کشور بدليل رکود و محاصره اقتصادی در حال تعليق و
اخراج نيروی کار و يا تعطيل ميباشند .
وی در ادامه اضافه کرد :اين واحد توليدی با وجود تمامی مشكالت تا به امروز توانسته است
اشتغال و امنيت شغلی  ٢١٠کارگر خود را حفظ كند .
در صورت تامين مالي ٨٠٠ ،نفر را جذب خواھيم کرد
در اين زمينه مديريت اجرايی کارخانه پارلو نيز اظھار داشت :کارخانه پارلو در حال حاضر در يک
شيفت کاری با  ٢١٠کارگر مشغول به فعاليت است که در صورت حمايت مالی دولت و تأمين
سرمايه در گردش ،قادر به ايجاد  ٣شيفت و جذب  ٨٠٠جوان بيکار و جويای کار خواھد بود .
شاه حسينی افزود :اين کارخانه ھيچگونه بدھی به سازمانھای دارايي ،تأمين اجتماعي،
شرکت شھر صنعتی کاوه و خدمات عمومی شامل آب ،برق ،گاز و ...ندارد و طی  ٣٧سال
گذشته تنھا در چھار ماه اخير نتوانسته است معوقات حقوقی کارگران خود را پرداخت کند .
گفتنی است کارخانه پارلو واقع در شھرصنعتی کاوه وابسته به بخش خصوصی توليد کننده
انواع ورقھای رنگي ،آلومينيوم ،گالوانيزه ،آکوزينک ،ساندويچ پانل و عايقھای پلی اورتان ،پشم
سنگ ،ای پی اس ،کانکس و خانهھای پيش ساخته است.
تجمع اعتراضی دانشجويان عازم و در حال تحصيل خارج در مقابل مجلس در
اعتراض به نابساميھای ارائه ارز
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران –ايلنادر تارﯾخ  ١٠مھر آمده است :يکی از دانشجويان
معترض ضمن اشاره به تجمع عدهای از دانشجويان در اعتراض به عدم عرضه ارز مصوب
مجلس با نرخ  ١٢٠٠تا  ١٣٠٠تومان به دانشجويان عازم و در حال تحصيل خارج از کشور ،گفت:
برای اعالم اين اعتراض روز گذشته در مقابل بانک مرکزی تجمع کرديم و نامه خطاب به رييس
بانک مرکزی کشور نوشتيم که متاسفانه پاسخی دريافت نکرديم .
وی ادمه داد :در پی عدم دريافت پاسخ روشن و مشخص از بانک مرکزی امروز در مقابل
مجلس شورای اسالمی جمع شدهايم و نامهای خطاب به حجتالسالم مصباح مقدم عضو
کميسيون اجتماعی نوشتهايم .البته به ما وعده دادند که در دو روزه آينده به اين نامه پاسخ
ميدھند اگرچه با رشد سريع دالر اميدی به دريافت پاسخ روشن نداريم .
اين دانشجو ضمن اشاره به عدم دريافت پاسخ روشن از مجلس شورای اسالمي ،افزود :با

توجه به بی توجھی نمايندگان مجلس به اين تجمع ،دانشجويان به دنبال حرکت به سمت دفتر
رياست جمھوری برای رسيدگی به خواسته يمان ھستيم .
اين دانشجو در رابطه با خواسته اصلی تجمع کنندگان ،افزود :از سوی وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوری بنا بود تا در ازای دريافت  ٢٠ھزار تومان نامهای به دانشجويان جھت دريافت ارز با نرخ
مصوب  ١٢٠٠تا  ١٣٠٠تومان پرداخت شود که از اواخر تابستان برخی از بانکھا در عرضه ارز به
دانشجويان امتناع کردند و از  ۴مھر ماه جاری نيز طی انتشار بخش نامهای از بانک مرکزی قرار
شد تا فقط به دانشجويان بورسيه اين خدمات ارائه شود .
وی ادامه داد :انتشار بخش نامه عدم عرضه ارز به دانشجويان عازم و دانشجويان در حال
تحصيل در خارج از کشور بدون مصوبه مجلس و وزارت علوم و تحقيقات صورت گرفته است و
اين در حالی است که اکثر دانشجويان از قشر متوسط جامعه ھستند و درآمد کافی جھت
تامين اين ھزينه را ندارند .
فروش دارو به شرط خريد داروی اضافه
به نوشته ساﯾت سالمت نيوز در  ١٠مھر آمده است :رھبر مژدھی آذر در گفت و گو با خبرنگار
بھداشت و درمان فارس ،افزود :مسائل مربوط به بازار دارويی کشور به دو بخش تقسيم
ميشود يک بخش آن را بايد مسئوالن دولتی مديريت کنند تا ھمواره داروھای مورد نياز
بيماران در کشور باشد ،يک بخش ديگر آن را ھم بايد مردم و به خصوص داروخانه داران مديريت
کنند تا کمبودی ايجاد نشود .
وی ادامه داد :در زمانھای مختلف گذشته ھم که کشور با مشکالت اقتصادی مواجه بود ھمين
روند را داشتيم و اگر با کمبود يک نوع دارو مواجه می شديم ،داروخانه داران با مشورت پزشک
داروی مشابه را به بيمار ميدادند تا کمبودی احساس نشود ،اکنون ھم داروخانهھا و مردم
بايد ھمين روند را در مورد اقالمی که ممکن است کمبود داشته باشد ،رعايت کنند تا بتوانيم
سربلند از اين شرايط سخت عبور کنيم .
وی گفت :خوشبختانه اکنون با ھمکاری ھمه بخشھای درگير با مسئله دارو ،در مجموع مردم
کمبودی را احساس نميکنند اما مسئوالن سازمان غذا و دارو برای تأمين داروی مورد نياز
بيماران وظيفه سنگينی دارند و البته اطالعات اصلی را ھم درباره ميزان ذخيره دارويی و پيش
بينی آينده در اختيار دارند ،اطالعاتی که در اختيار ما در انجمن داروسازان ايران نيست .
رئيس انجمن داروسازان ايران ادامه داد :ھم اکنون برای واردات دارو و مواد اوليه دارويی ارز
مرجع در اختيار واردکنندگان قرار ميگيرد اما دارو در اولويت سوم دادن ارز قرار دارد بنابراين در
بسياری موارد داروسازان و صنايع دارويی مجبورند با ارز بازار آزاد خريد کنند و ھمين مسئله
موجب می شود دخل و خرج آنھا دچار مشکل شود .
وی ادامه داد :با توجه به اينکه دارو در کشور ما ارزان است و با لحاظ ،گران شدن قيمت ارز
،جا دارد که قيمت دارو تا حدی افزايش يابد تا صنايع دارويی کشور توان خود را برای توليد از
دست ندھند ،نميشود که مخارج با ارز آزاد باشد و درآمد با ارز مرجع و نرخھای مصوب
قديمی .
مژدھی آذر در پاسخ به اين پرسش که آيا با پديده احتکار دارو در کشور مواجه ھستيم يا نه
گفت :داروخانهھا به ھيچوجه احتکار دارو ندارند،اصال ً سھميه آنھا آن قدر نيست که بخواھند
احتکار کند ،اما ممکن است برخی مردم به جای سھميه يکماه با تجويز پزشک برای ٤ماه دارو
بخرند و در خانه ذخيره کنند که داروخانه داران بايد از اين مسئله جلوگيری کنند .
وی گفت :البته ممکن است برخی افراد شرور و سودجو باشند که اين شرايط سخت بخواھند
به حقوق مردم تعرض کنند .چنين افرادی ھنوز ريشه کن نشدهاند اما به ھر حال دارو تاريخ
مصرف دارد و خيلی کاالی قابل احتکاری نيست .در عين حال ميدانيم که وزارت بھداشت
مأموران بيشتری را برای جلوگيری از احتکار دارو بسيج کرده است .
رئيس انجمن داروسازان ايران ادامه داد :مسئله ديگری که ميخواھم توجه مسئوالن را به آن
جلب کنيم اين است که برخی شرکتھای دارويی به ازای درخواست داروخانهھا برای خريد يک
دارو از آنھا ميخواھند که يک بسته دارو و کاالی مورد نظر آنھا را ھم به اجبار و اضافه بر
درخواست آنھا خريداری کنند در حالی که مسئوالن داروخانه اعالم ميکنند که از آن دارو به
ميزان کافی در انبار دارند و اين خريد اجباری به اسراف و حتی گذشتن تاريخ مصرف آن دارو

منجر ميشود .
وی گفت :شرکتھای دارويی اگر مشکل دارند ،ميتوانند فروش دارو را محدود کنند اما نبايد
فروش دارو را مشروط کنند.
احتمال توقف نيمی از ظرفيت ناوگان مترو تھران به دليل بالتکليفی ارزی
به نوشته ساﯾت آفتاب در  ١٠مھر آمده است  :محمد علی قلی ھا در گفتگو با مھر گفت:
قيمت قطعات يدکی سه برابر شده است اما متاسفانه گشايش ال سی ھا ما نيز به دليلی
تعيين تکليف بانک مرکزی در خصوص نرخ ارز در بالتکليفی است و بايد منتظر بمانيم که با چه
ارزی گشايش می يابد .
وی ادامه داد :عدم پرداخت يارانه ھا ما را با مشکالت جدی در بخش تامين قطعات يدکی
ناوگان مواجه کرده است و اگر روند کنونی ادامه پيدا کند ايمنی ناوگان دچار مشکل می شود
و ناچاريم خدمات رسانی را در آن بخش ھا متوقف کرده و توانيم با وجود استقبال مردم از ھمه
ظرفيت ھای خود استفاده کنيم .
قلی اضافه کرد :بسياری از قطارھا نياز به اورھال دارند اما پولی بابت آن نداريم و با توجه به
ھزينه ھای حقوق و دستمزد پولی برای بحث ھای فنی باقی نمی ماند .
وی با تاکيد بر اين مسئوالن وضعيت بحرانی مترو را جدی بگيرند گفت :اگر سريعا يارانه مترو
پرداخت نشود نمی توان خدمات رسانی را ادامه داد ھر چند تا اين لحظه با وجود تمام سختی
ھا و با کمک ھای مديريت شھری توانسته ای مشکالت را تحمل و به مسافران با حداکثر توان
خدمات رسانی کنيم .
تجمع اعتراضی صاخبان اراضی شمال و شمال شرق تھران
به نوشته ساﯾت تابناک در  ١١مھر آمده است  :روز دوشنبه دھم مھر ماه  ١٣٩١ذينفعان
اراضی واقع در شمال ،شمال شرق و غرب تھران تجمعی را در مقابل ساختمان مرکزی وزارت
راه و شھرسازی برگزار کردند .
به گزارش عصر خبر ،اين افراد که مدعی ھستند زمينھای شمال و شرق تھران را در قالب
تعاونھايی خريداری کردهاند اما اينک شھرداری مدعی است که در آن زمينھا بايد آزاد و
فضايی سبز و طبيعی شود .
اين در حالی است که بنا بوده است برای جبران خسارت صاحبان اين زمينھا به صاحبان آن در
جايی ديگر به آنھا خانه يا زمين داده شود اما ظاھراً تاکنون اقدامی در اين زمينه صورت
نگرفته است .
الزم به ذکر است که ھزار نفر در قالب  ٢٥تعاونی صاحبان اين زمينھا ھستند که  ٢٤سال
است در انتظار حل مشکل خود ھستند.بابت ھمين زمينھا قبال تحصنی جلوی درب
شھرداری مرکز صورت گرفته که با بيتوجھی مسئوالن شھرداری و شھردار تھران مواجه
شدهاست .
اين تجمع کنندگان  ،ھمچنين بيانيه ای در قالب زير را خطاب به مسئوالن صادر کرده تا شايد
پس از سالھا به مشکالتشان رسيدگی شود .
با صلوات بر محمد و آل محمد بدين وسيله ما مالکين و اعضا شرکت تعاونيھای مسکن
شمال ،شمال شرق و غرب تھران در نشست امروز پيام تظلم خواھی خود را در خدمت مقام
معظم رھبری حضرت آيت ﷲ العظمی خامنهای )مدظله عالی( و مسئولين محترم ذيربط
اعالم ميداريم :
- ١با توجه به دستور صريح مقام معظم رھبری به تاريخ  ١٣٨٧/٩/١٠به شماره /١-۴٠٠٩م
خطاب به جناب آقای رئيس جمھور فرمودهاند »اين گره فقط به دست دولت باز ميشود،
زمينھای شمال و شرق تھران را به تعاونيھا فروخته جمع زيادی از آحاد مردم را درگير ماجرا
کردهاند .ھمه آن زمينھا بايد آزاد و فضای سبز طبيعی شود و به مردم عوض آن زمين يا خانه
داده شود .وزارت مسکن آماده اجرای اين طرح است .الزم است عزم راسخ دولت پشت سر
اين کار باشد ».
ما تجمعکنندگان نسبت به سھل انگاری و کم توجھی و بيانگيزگی بعضی از مسئولين ذيربط

در استرداد حقوق مکتسبه شرعی و قانونی مالکين طی مدت  ١۵الی  ٢۵سال گذشته
اعتراض مي-نمائيم .
- ٢ما تجممعکنندگان خواستار اعالم علل اجرايی نشدن فرمان مقام معظم رھبری در تأمين
حقوق حقه شرعی و قانونی مالکين از سوی مسئولين ذيربط و مقامات ذيصالح ميباشيم .
- ٣ما تجمعکنندگان خواستار تشکيل جلسه فوری ظرف مدت يک ھفته از سوی نماينده
محترم مقام معظم رھبری و جناب آقای مھندس علی آبادی )رئيس محترم کار گروه اصلی
مستقر در نھاد رياست جمھوری( و جناب آقای دکتر مرتضی تمدن )استاندار محترم تھران( با
نمايندگان مالکين و اعضاء شرکت تعاونيھای مسکن اراضی شمال ،شمال شرق و غرب
تھران در چار چوب تأمين حقوق مکتسبه شرعی و قانونی و تأمين خسارات سنگين ايجاد
شده از سوی مسئولين ذيربط به مالکين و اعضاء تعاونيھای مسکن ياد شده ميباشيم .
- ۴براساس مستندات قانونی و آراء محاکم قضايی »الزاماً شورای عالی شھرسازی و معماری
و شھرداری تھران به صدور مجوز ساخت و ساز در قالب شھرکسازی مانند ديگر شھرکھای
ساخته شده جزو حقوق مکتسبه شرعی و قانونی مسل ّم ما بوده« لذا تقويم و تعيين قيمت
اراضی در دستور العمل پيشنھادی استانداری بايد در قالب حقوق مکتسبه ساخت و ساز،
کارشناسی و اصالح گرديده و در نھايت الزم و ضروری است در تبيين و تھيه و ارائه
دستورالعمل اجرايی جديد حتماً لحاظ گردد .
- ۵به علت عدم رعايت حقوق حقه مالکين در دستور العمل اخير ،ما تجمع کنندگان خواستار
اصالح دستور العمل پيشنھادی استاندار محترم تھران در ھفته آتی از سوی جناب آقای
مھندس علی آبادی ميباشيم .
در خاتمه ما مالکين اراضی ياد شده تأکيد مينماييم در صورت عدم حصول نتايج فوق االشعارحق برگزاری تجمعات ديگر جھت تأمين مکتسبه شرعی و قانونی را برای خود محفوظ دانسته
و در نتيجه مجبور به رسانهای کردن موضوع خواھيم شد .
تعويق سه ماه حقوق  ٨٠کارگر کارخانه آلدا در دامغان
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران –ايلنادر تارﯾخ  ١١مھر آمده است  :دبير خانه کارگر سمنان
اعالم کرد ٨٠ :کارگر کارخانه آلدا به علت مشکالت مالی کارخانه سه ماه متوالی حقوق
دريافت نکردهاند .
حبيب ﷲ محقق با اعالم اين خبر به ايلنا گفت :کارخانه آلدا دامغان با بيش از  ٢٧سال سابقه
توليد در اين حوزه به علت مشکالت نقدينگی ناچار شده است از عھده پرداخت سه ماه از
حقوق کارگران خود بر نيامده است .
اين فعال كارگری با اشاره اينكه كارخانه آلدا توليدكننده يراق آالت خطوط انتقال نيرو و کلمپ
پستھای برق است ،افزود :عدم پرداخت مطالبات معوقه از سوی خريدارانی ھمانند وزارت
نيرو و ساير ارگانھای دولتی و خصوصی باعث شده که اين کارخانه توان مالی خود را از دست
داده و دچار کمبود منابع مالی شود .
دبير اجرايی خانه كارگر سمنان در ادامه ميزان بدھی وزارت نيرو و ساير ارگانھای دولتی و
خصوصی به کارخانه آلدا را »طبق گفته مديريت کنترل و کيفيت کارخانه« حدود  ٨ميليارد تومان
عنوان کرد و گفت :از مبلغ  ٨ميليارد تومان بدھيھای معوقه به اين کارخانه سھم وزارت نيرو،
حدود  ۴ميليارد تومان است که ھنوز پرداخت نشده است .
محقق اضافه کرد :اگر وزارت نيرو بخشی از بدھيھای خود را به کارخانه آلدا پرداخت کند،
حداقل مشکل پرداخت حقوق  ٨٠کارگران مرتفع خواھد شد .
اين فعال كارگری در سمنان ھمچنين عنوان کرد :افزايش ميزان بدھی مالياتی اين کارخانه به
وزارت اقتصاد و دارايی باعث شده است اين واحد توليدی تھديد به توقيف اموال شده و تعدادی
از حسابھای بانکياش نيز مسدود شوند .
رئيس سابق کانون ھماھنگی شوراھای اسالمی استان سمنان با ابراز نگرانی از تھديد

امنيت شغلی  ٨٠کارگر کارخانه آلدا ،اظھار داشت :اگر مشکالت اين واحد توليدی در دريافت
بدھيھای معوقه از وزارت نيرو و سايرين رفع نشود اين کارخانه برای ادامه حيات و کاھش بار
مالی خود ناچار خواھد شد ھر ماھه تعدادی از کارگران خود را اخراج کند .

علی نجاتی آزاد شد
بنا برخبرھاي منتشر شده ،روز دوشنبه سوم مھر ماه علي نجاتي از اعضاي ھيات مديره
سنديكاي نيشكر ھفت تپه بعد از يكسال زندان ،با پايان يافتن يكسال محكوميتش از زندان آزاد
شد .آزادي او را به وي و خانواده اش و كارگران نيشكر ھفته تپه و ھمه انسانھاي آزاديخواه
تبريك ميگوييم.
علي نجاتي سال گذشته توسط شعبه دادگاه تجديد نظر اھواز عليرغم اتھاماتي كه قبال در
دادگاه بدوي رژيم اسالمي در شوش تبرئه شده بود ،به يك سال زندان محكوم گرديد و
عليرغم بيماري شديد قلبي و تاكيد پزشكان مبني بر خطر نگاھداري وي در بازداشت ،اين
مدت را در زندان بسر برد.
اكنون رضا شھابي از اعضاي ھيات مديره سنديكاي واحد ،بھنام ابراھيم زاده  ،شاھرخ زماني
و محمد جراحي از اعضاي كميته پيگيري براي ايجاد تشكلھاي كارگري ،رسول بداغي عضو
كانون صنفي معلمان و عبدالرضا قنبري معلمي معترضي كه خطر اجراي حكم اعدام بر روي
سرش قرار دارند در زندانند .ھمه كارگران زنداني و زندانيان سياسي بايد فورا از زندان آزاد
شوند .
كمپين براي آزادي كارگران زنداني
 ١١مھر  ٢ ،٩١اكتبر ٢٠١٢
کاھش  ٣٠درصدی نيروی کار در صنعت خودروسازی اصفھان
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران –ايلنادر تارﯾخ  ١١مھر آمده است  :رييس انجمن خودرو
نيرو محرکه اصفھان با اعالم اشتغال  ٢۵ھزار کارگر در صنعت خودروسازی اصفھان در گذشته،
از کاھش ٣٠درصدی نيروی کار در اين صنعت خبر داد .
به گزارش خبرنگار ايلنا از اصفھان ،ابراھيم احمدي ،با اشاره به وجود  ٢۵٠واحد توليدی در
زمينه خودرو در اين استان ،اظھار کرد :حدود  ١٠٠واحد از اين تعداد برای خودروسازھا کار
ميکنند که متاسفانه تنھا با  ۴٠درصد ظرفيت خود فعالند .
او مھمترين چالش صنعت خودرو را ثابت ماندن قيمت خودرو در برابر گران شدن مواد اوليه
دانست و گفت :از سال گذشته تا امروز مواد اوليه  ١٢٠درصد افزايش قيمت داشته در حالی
که خودرو تنھا  ٣٠درصد گران شده است .
رييس انجمن خودرو نيرومحرکه اصفھان افزايش واردات را يکی ديگر از مشکالت اين صنعت
عنوان کرد و افزود :طبق آمار ارايه شده از وزارت صنعت ،معدن و تجارت در شش ماه اول
امسال نسبت به سال قبل با  ٢٩درصد افزايش واردات روبرو بودهايم .
وی با اشاره به اينکه  ٢۵تا  ٣٠درصد مواد اوليه اين صنعت از خارج از کشور وارد ميشود،
اظھار کرد :در مقابل حجم صادرات ما خيلی پايين است .
احمدی ادامه داد :صادرات خودرو بيشتر به کشورھای عراق ،سوريه ،افغانستان ،بالروس و
ونزوئال و صادرات قطعه به کشورھای اروپايی نظير ايتاليا و فرانسه صورت ميگيرد .
رييس انجمن خودرو نيرومحرکه اصفھان با بيان اينکه برای معرفی کاالی ايرانی در سطح
جھانی اقداماتی مانند شرکت در نمايشگاهھای خارجی و ايجاد نمايندگی در خارج از کشور
صورت گرفته است ،اظھار کرد :متاسفانه به دليل شرايط کشور اين اقدامات نتيجهای در بر
نداشته است .
احمدی خاطرنشان کرد :محصوالت توليدی داخلی نسبت به قيمت خود از کيفيت مناسبی
برخوردارند ،اما در مقايسه با محصوالت جھانی کيفيت پايينی دارد .
وی با تاکيد بر لزوم ثبات اقتصادی برای حل مشکالت صنعت خودرو تصريح کرد :ارز بايد تک

نرخی شود تا حتی در صورت گران شدن آن ،عدهای نتوانند با استفاده از سوبسيد و رانت بازار
را به دست بگيرند .
رييس انجمن خودرو نيرومحرکه اصفھان اضافه کرد :دولت بايد نظارت داشته باشد ،اما
قيمتگذار نباشد در اين صورت بازار به صورت رقابتی در ميآيد و کيفيت ،قيمتھا را تعيين
ميکند .
وی با بيان اينکه تالش مسووالن برای حل مسايل اين صنعت تاکنون به جايی نرسيده است،
گفت :از سوی استانداري ،سازمان و خانه صنعت ،معدن و تجارت تاکنون جلسات زيادی برگزار
شده و اقداماتی صورت گرفته اما به نتيجه نرسيده است .
پشتيبانی جمعی از فعاالن حقوق زنان از بيانيه کميته ھماھنگی "کمپين حمايت از
معلمان "
به نوشته ساﯾت تغيير برای برابری در  ١٢نھر آمده است :بيش از صد و پنجاه تن از فعاالن
حقوق زنان با انشتار بيانيه اي ،اعالم کرده اند که برای دفاع از حقوق معلمان ايراني ،به ويژه
معلمانی که به دليل فعاليتھای صنفی شان حکم مجازات دريافت کرده اند ،از کمپين حمايت از
معلمان ،پشتيبانی می کنند .
فعاالن حقوق زنی که اين بيانيه را امضا کرده اند ،به فشار مضاعف و محدوديتھای بيشتری که
در ايران متوجه زنان معلم است و نيز به شرايط زنانی که ھمسرشان معلم زندانی است،
اشاره داشته اند .
اعالم حمايت فعاالن حقوق زن ،در شرايطی صورت می گيرد که برخی از معلمان فعال مدنی
احکامی از زندان تا اعدام را دريافت کرده اند که در ميان ايشان معلمان زنی چون فھيمه
اسماعيل بدوی  ،معام اھوازی نيز ديده می شود که به گفته سازمان عفو بين الملل در
ھنگام دستگيری ھشت ماھه باردار بود .
فعاالن زن در اين بيانيه که به شرح زير است  ١٤ ،مھرماه ،روز جھانی معلم را پيشاپيش به
معلمان تبريک گفته و از ھمه فعاالن ايرانی خواسته اند که برای دفاع از خواسته ھای صنفی
و سياسی معلمان  ،با آنان ھمصدا شوند.
پشتيبانی جمعی از فعاالن حقوق زنان از بيانيه کميته ھماھنگی "کمپين حمايت از معلمان
صدای مھر می آيد .بوی لباسھای اطو کشيده ،کيفھای برق انداخته ،بوی گل ،بوی مھر .بچه
ھا به صف شدهاند .کالس اوليھا جلوتر از بقيه راھياند .صفھا پشت ھم ،منظم  ...صدای
زنگ در گوش مدرسه پيچده است و شھر پر شده از ھياھوی بچهھا .در ھمين حال و ھوا روز
جھانی معلم در پيش است .
کمی دورتر اما سايه بلند ديوارھای اوين ،تابش آفتاب مھر بر معلمان دربند را سد کرده است.
معلمانی که در تمام سالھای پس از انقالب ،سالھای تحميل جنگ ،تحريم و تبعيض ،جزء
محرومترين قشرھای جامعه ايرانی از نظر رفاه فردی و اجتماعی بودهاند .آموزگارانی که امروز
در اعتراض به ناديده گرفتن ابتداييترين حقوقشان لب به اعتراض گشوده ،اما سھمگينترين
پاسخ را از حاکميت ايران دريافت کردهاند .
در طول سی و سه سال گذشته حکومت ايران ھمواره به مدرسه ھا نگاھی ابزاری داشته
است .ابزاری برای پرورش و تربيت نيروھايی که بايد در خدمت نظام و تکاليف آن بوده و
تاييدکننده ھمه ويژگيھای آن باشند .فارغ از اينکه چنين ھدفي ،چه فجايع اجتماعی به
جامعه ايرانی تحميل کرده و چه تعداد از فرزندان کشور را از باليدن در فضای آزادی در سرزمين
مادری محروم کرده و حتا حق حيات از آنھا ستانده است ،بسياری از معلمان را نيز قربانی
اھداف خويش کرده است .
حذف معلمان با گرايشھای فکری منتقدانه ،پاکسازيھا ،محروميتھا ،تبعيضھا و  ...که يک
به يک فضا را برای نفس کشيدن تنگ و تنگتر کرده ،از نتايج نگاه ابزاری به مدارس و معلمان
بوده است .
در ھمين راستا معلمان زن ،به دليل تبعيضھای جنسيتی به ويژه به خاطر حجاب اجباری و در
برخی از نقاط کشور به دليل داشتن پوشش چادر اجباري ،محروميتھا و محدوديتھای
بيشتری نيز متحمل شدهاند .
صدای خاموش و حبس شده در گلوی معلمان ،در اعتراض کانون صنفی معلمان رخ نمود.

اعتراض به ناديده گرفتن ابتداييترين حقوق معلمانی که حاکميت به آنھا لقبی ھم شان
پيامبران ميدھد ،اما در عمل ايشان را از سادهترين و ابتداييترين حقوقشان محروم می
دارد .
ھمانگونه که در بيانيه کميته ھماھنگی کمپين حمايت از معلمان آمده است ،اين کميته اعالم
داشته که اعتراضھای کانون صنفی معلمان احکامی از اعدام تا زندان را برای اين فعاالن به
ھمراه داشته است .اعتراضی که شرايطی بسيار سخت را بر خانوادهھای ايشان به ويژه
ھمسرانشان تحميل کرده است .
ما جمعی از فعاالن حقوق زن ،ضمن تبريک به ھمه معلمان پرتالش کشورمان به مناسبت فرار
سيدن روز جھانی معلم ،با انتشار اين بيانيه ،پشتيبانی خود را از کمپين حمايت از حقوق
معلمان ايرانی به ويژه معلمان زنداني ،اعالم می کنيم و از ھمه فعاالن مدنی و اجتماعی و
نيز از ھمه مردم ايران ميخواھيم در حمايت از خواستهھای صنفی و سياسی معلمان ،به
ويژه معلمان زنداني ،با آنان ھمصدا شوند .
اعظم بھرامي ،اکرم محمدي ،اکرم نقابي ،الھه اماني ،الھه فراھاني ،الھه گلکار ،امالبنی
ابراھيمي ،امير رشيدي ،اميرحسين توسطی  ،ايرن شيخ ،آرش نصيری اقبالي ،آزاده
خسروشاھي ،آزاده دواچي ،آسيه اميني ،آمنه زياليي ،آيدا سعادت  ،آينده آزاد ،بنفشه
جمالي ،بھمن مبشری  ،بھمن محمدی چاھکي ،پرتو نوری عال ،پرستو الهياري ،پروانه راد،
پروانه وحيدمنش ،پروين اردالن ،پروين بختيارنژاد ،پروين شھبازي ،پری نعماني ،پريسا
احمديان ،پوران کريمي ،تراب مستوفي ،توران ھمتي ،ثريا فالح ،جعفر مرتضوي ،جلوه
جواھري ،حسن نايب ھاشم ،حسن نجفی  ،حسين علوي ،حميد حميدي ،خديجه مقدم،
درسا سبحاني ،رضوان مقدم ،روبان تبريزي ،روجا بندري ،روحی شفيعي ،رھا عسكريزاده،
زرين شقاقي ،زھراابراھيمي ،زينب پيغمبرزاده ،ژاله گوھري ،ژانت آفاري ،ژيال گلعنبر ،سارا
صحرانورد فرد ،ستاره ھاشمي ،سحر ديناروند ،سحر کيا ،سعيده سھرابي ،سمانه عابديني،
سوده راد ،سوسن طھماسبي ،سوسن يزداني ،سوفيا صديقپور ،سيروس مرادي ،سيما
بختياري ،سيمين مرعشي ،شادی صدر ،شبنم موسوي ،شعله زميني ،شکوه جواديان،
شمس تواليي ،شھابالدين شيخي ،شھزاد حسيني ،شھال بھاردوست  ،شھال عبقري،
شھناز بيات ،شھين بنی احمدي ،شھين دوستدار ،شيرين فاميلي ،شيوا بديھينژاد ،شيوا
نوجو ،صديقه فخرآبادي ،صديقه مقدم ،عشرت بستجاني ،عفت ماھباز ،علی صدارت ،علی
ابراھيمي ،علی گوشه ،علی ماھباز ،فاطمه رضايي ،فاطمه مسجدي ، ،فرح کمانگر ،فرحروز
رنجبر ،فرحناز محمدي ،فريبا پارسا ،فريبا تحقيقي ،فريده باقري ،فريده کرملويی فريدهيزدي،
فيروزه مھاجر ،کبری ابراھيمي ،کتايون عظيمی فرد ،كاويان صادقزاده ميالني ،گيسو
جھانگيري ،ليال اسدي ،ليال اصالني ،ليال سيفاللھي ،ليال صحت ،ليال موري ،مائده سلطاني،
محبوبه حسينزاده ،محبوبه عباسقليزاده ،محسن معين ،محمدعلی مھرآسا ،مريم امي،
مريم اھري ،مريم رحماني ،مريم زندي ،مريم کاوياني ،معصومه زماني ،مليحه جليلوند،
منصوره خسروشاھي ،منصوره شجاعي ،منوچھر تقوی بيات ،منيره برادران ،منيژه مرعشي،
مھديه صالحپور ،مھرانگيز کار ،مھشيد پگاھى ،مينا انصاري ،الناز انصاري ،ناھيد توسلي ،ناھيد
جعفري ،ناھيد حسيني ،ناھيد ميرحاج ،ناھيد خيرابي ،نرگس سقايي ،نرگس کرمانشاھي،
نسترن سامي ،نسرين حميدي ،نفيسه آزاد ،نگار سماک نژاد ،نويد محبي ،نيره توحيدي،
ويکتوريا آزاد ،ھايده مغيثي ،ھمايون مبصري ،ھمايون مھمنش ،بنياد ندا برای ايران آزاد ،سايت
"ما زنان "،
فرصت طرح سواالت کارگری در نشست خبری احمدی نژاد داده نشد/احمدی نژاد
به خبرنگار فارس:مخاطب من تو نيستی پسر جان
به گزارش خبرگزاری کار اﯾران  -ايلنا در تارﯾخ  ١٢مھر آمده است  :فرصت پرسش خبرنگاران از
رئيس دولت به گونهای تنظيم شده بود كه عمده وقت در اختيار خبرنگاران شبكهھای داخلی و
برون مرزی و راديويی صدا و سيما قرار گرفت و در اين بين فرصتی برای طرح سئوالی در
خصوص تاثيرات نوسانات ارز بر زندگی كارگران باقی نماند .
در حالی که نماينده ايلنا در نشست خبری رئيس دولت ،چھارمين خبرنگاری بود که سئوال

خود را تحويل مسئوالن روابطعمومی نھاد رياست جمھوری داد ،اما فرصت طرح سئوال ايلنا در
اين نشست  ١۶٠دقيقهای فراھم نشد .
به گزارش ايلنا ،فرصت پرسش خبرنگاران از رئيس دولت به گونهای تنظيم شده بود که عمده
وقت در اختيار خبرنگاران شبکهھای داخلی و برون مرزی و راديويی صدا و سيما قرار گرفت و
در اين بين فرصتی برای طرح سئوالی در خصوص تاثيرات نوسانات ارز بر زندگی کارگران باقی
نماند .
بنا بر اين گزارش ،سئوال خبرنگار ايلنا در نشست خبری رئيس دولت ،واکنش دولت به
درخواست کارگران برای افزايش دستمزد بود با اين توضيح که پايه دستمزد سال  ٩١در
شرايطی  ٣٨٩ھزار تومان تعيين شد که نرخ دالر در حدود  ١٩٠٠تومان بود و حاال با افزايش
سرسامآور نرخ دالر و کاھش بيش از  ۴٠درصدی قدرت خريد کارگران ،دولت چه برنامهھايی
برای ترميم شکاف مزدی دارد .
احمدينژاد امروز ھم مثل ھميشه شوخطبعياش را حفظ کرده بود .او اغلب در ابتدا وانتھای سئواالت خبرنگاران و به وفور در ميانه پاسخھا از استعمال جمالت طنزآميز فروگذار
نکرد .حفظ روحيه طنز از جانب احمدينژاد با توجه به شرايط بسيار دشوار معيشتی مردم
شايد چندان مطابق انتظار خبرنگارانی که از »رئيس جمھوری« انتظار جديت بيشتری داشتند،
نبود .
ھنگام بازرسی خبرنگاران در وقت ورود و عبور از گيتھای امنيتی و باجهھای تحويل وسائل،يکی از افراد حاضر در نھاد رياستجمھوری از خبرنگار ايلنا خواست از احمدينژاد سئوالی
درباره »وضعيت ارز« بپرسد .
در طول اين نشست رئيس دولت دو خبرگزاری نزديک به طيف اصولگرايان )که عامه مردمفرقشان را با طيف احمدينژاد نميدانند( را مورد نوازش غضبناکی قرار داد .
خبرنگاران خبرگزاريھای فارس و مھر که احمدينژاد يکی را وابسته به نھادھای نظامی وديگری را بودجه بگير دولت خواند ،به اظھارات او واکنش نشان دادند .در ھنگام مجادله رئيس
دولت و خبرنگار جوان فارس ،خبرنگار چند باری خواست ميان صحبتھای احمدينژاد حرف
بزند که با پاسخھايی مبنی بر اينکه »مخاطب من تو نيستی پسرجان .با باالدستيھات حرف
ميزنم« مواجه شد .البته در انتھا به »روئسای فارس« ابراز ارادت کرد .اما پاسخ احمدينژاد
به آرزوی توفيق خبرنگار و رسانهاش برای احمدينژاد و تيم مديرانش بسيار جالب توجه و
شوخطبعانه و وصف ناپذير بود .حالت مثالياش ميشود اينکه بعد از چند دقيقه گفتگوی داغ،
بزرگوارانه و از سر تواضع برای طرف گفتگويت آرزوی موفقيت کنی و او به سردی پاسخ بدھد
»باشه ».
خبرنگار خبرگزاری دولت که به طور ناگھانی در بدو امر شعری در وصف لحظات وصال شدنفراق معشوق )که عاشق تمامی غم دلھايی که در نبود او کشيده را با ديدن يار فراموش
ميکند( خطاب به آقای احمدينژاد خواند که بھت حظار را در پی داشت .
در دقايق پايانی اين نشست سه ساعته دختر خانمی که از جانب آقای حياتي) ،اخبارگو ومجری اين مراسم( به عنوان خبرنگار يک نشريه اقتصادی معرفی شد اما او خود را مشاور
فرھنگی راھيان نور در دولت معرفی کرد ،با حرکات خاص دست و حرفھايی که مفھوم خاصی
نداشت خاطر ٔه خانم مجريھای خوش سر و زبان سر ظھرھای تلويزيون را زنده کرد و صد البته
در اين بين با اعصاب و روان خبرنگارانی که فرصت طرح سئواالتشان را ھر چه بيشتر از دست
رفته ميديدند ،بازی دردناکی شد .
تعطيلی "موقت" کارخانه زرين سلولز و مرخصی اجباری  ٢٨٠کارگر

به گزارش خبرگزاری کار اﯾران  -ايلنا در تارﯾخ  ١٢مھر آمده است  :دبير اجرايی خانه کارگر
ساوه اعالم کرد :کارخانه زرين سلولز به سبب نداشتن مواد اوليه توليد موقتاً تعطيل و٢٨٠
کارگر قرار دادی آن به مدت يک ھفته به مرخصی اجباری فرستاده شدند .
مھدی زمانی با اعالم اين خبر به ايلنا گفت :کارفرمای اين واحد توليدی خصوصي ،به دليل
وجود نداشتن مواد اوليه توليد که اکثرا از طريق واردات تامين ميشود ناچار شده کارخانه را
موقتا تعطيل و  ٢٨٠کارگرخود را به مدت يک ھفته به مرخصی اجباری بفرستد .
او با بيان اينکه تعطيلی اخير واحدھا توليدی ناشی از تحريمھای اقتصادی است افزود :به
گفته كارگران ،کارفرما و ساير مسئوالن کارخانه سلولز با تمام توان خود در تالشند تا مواد اوليه
مورد نياز توليدات خود را تأمين کرده وکارخانه را از اين بحران نجات دھند .
اين فعال کارگری در ادامه تصريح کرد :برخی از کارگران شرکت زرين سلولز با مراجعه به خانه
کارگر ضمن اعالم حمايت از کارفرما و مديريت کارخانه ،اعالم داشتند عليرغم تحريم اقتصادی
و بحران حاکم بر صنعت و توليد ،کارفرما نه تنھا کليه حقوق و مزايای قانونی آنان را به موقع
پرداخت کرده است .
زمانی در اين زمينه اضافه کرد :ھمچنين کارگران از مسئوالن شھرستان ،استان و کشور
خواستار رسيدگی به مشکالت بخش صنعت و فراھم كردن تسھيالت الزم جھت واردات مواد
اوليه موردنياز کارخانجات و مساعدت در تأمين نقدينگی و مشکالت مالی واحدھای صنعتی و
توليدی منطقه و در نھايت کمک و ياری به کارفرمای کارخانه شدند .
الزم به ذکر است کارخانه زرين سلولز سلولز واقع در شھر صنعتی کاوه وابسته به بخش
خصوصي ،توليد کننده انواع نوار بھداشتي ،پوشک نوزاد ،شيشه و پستانک بچه ،دستمال
کاغذی و ايزواليف است.
تعويق  ٧ماه حقوق کارگران پيمانکاری فرآيند کاو
به گزارش خبرگزاری کار اﯾران  -ايلنا در تارﯾخ  ١٢مھر آمده است  :دبير اجرايی خانه کارگر
شھرستان طبس اعالم کرد :شرکت پيمانکاری »فرآيند کاو« از پرداخت  ٧ماه از حقوق ٢٠
کارگر قراردادی خود خوداری ميکند .
غالم رضا محمدی با اعالم اين خبر به ايلنا گفت :شرکت پيمانکاری فرآيند کاو که تحت نظارت
شرکت آب و فاضالب طبس فعاليت دارد از اسفند ماه سال  ٩٠تا ھم اکنون ،در پرداخت حقوق
 ٢٠کارگر خود قصور كرده است .
او افزود :اين واحد پيمانکاری در گذشته حدود  ۵٠کارگر داشت که اين تعداد ھم اکنون به ٢٠
نفر رسيده است .
محمدی اضافه کرد :طبق گفته کارگران ،پيمانکار سعی دارد به دليل آنجه »افزايش مشکالت
مالی« ذكر ميكند با تمامی کارگران خود تسويه حساب کند.
افزايش ١۵درصدی كودكان كار در تھران
به گزارش خبرگزاری کار اﯾران  -ايلنا در تارﯾخ  ١٢مھر آمده است  :مديرعامل سازمان رفاه،
خدمات و مشارکتھای اجتماعی شھرداری تھران از افزايش ١۵درصدی تعداد کودکان کار در
سطح شھر خبر داد .
حسين زارع صفت با بيان اينكه نميتوان با تکدگری کودکان در شھر تھران برخورد سلبی
داشت ،به ايلنا گفت :موضوع اجتماعی با برخورد مکانيکی قابل حل نيست و بايد مانع از
شکل گيری آن شد .
او با بيان اينکه شھرداری تھران در اين حوزه تنھا يک بخش کار است و بايد ساير نھادھا و
سازمانھای متولی نيز پای کار بيايند ،گفت :وقتی شرايط اقتصادی خوب نباشد و معيشت
خانوادهھا دچار مشکل شود ،نياز اقتصادی به نياز آموزشی ترجيح داده شده و کودکان کار
ايجاد ميشود .
مديرعامل سازمان رفاه ،خدمات و مشارکتھای اجتماعی شھرداری تھران در پاسخ به اينکه
در مقايسه با سال گذشته امسال چه مقدار جمع آوری کودکان کار افزايش يافته است،
افزود :بيش از  ١۵درصد جمع آوری کودکان کار از سطح شھر افزايش يافته است در واقع ھر

سال اين تعداد افزايش مييابد .
زراع صفت با بيان اينکه شھرداری تھران تنھا مسئوليت جمع آوری اوليه اين کودکان را دارد و
ساماندھی آنھا برعھده بھزيستی و ساير دستگاهھا است ،اظھار کرد :شھردار تھران امکان
نگھداری کودکان کار را ندارد و بر اساس قانون اين حق نيز برعھده ما نيست چراکه کودک
مالحظات و شرايط خاص خود را دارد .
وی با اشاره به اينکه کودکان جمع شده  ۵تا  ١٧سال سن دارند ،درباره ھمکاری سازمان
بھزيستی با مديريت شھری برای تحويل به موقع کودکان کار ،افزود :با تعامالت اخير ،ھمکاری
بھزيستی بھبود يافته است و معموال در ھمان روز جمع آوري ،کودکان تحويل بھزيستی داده
ميشود اما اينکه بھزيستی با اين کودکان چه ميکند و چه قدر از اين تعداد به فرايند و چرخ
جامعه بر ميگردد ،جای بحث دارد .
مديرعامل سازمان رفاه ،خدمات و مشارکتھای اجتماعی شھرداری تھران با تاکيد بر اينکه
معموال  ٣٠درصد کودکان کار جمع آوری شده دوباره به شھر باز ميگردند و تکرارياند ،گفت:
سازمان بھزيستی امکانات محدودی دارد و نميتوانند در برابر خانوادهای که کودکش را تحويل
ميگيرد اما باز به دليل مشکل اقتصادی به سطح شھر برميگردند بدون طی کردن روند
قضايی کاری کند يا مانع از تحويل کودک شود .
وی با بيان اينکه در زمان برپايی اجالس ساير نھادھا ھمکاری خوبی با شھرداری تھران
داشتند ،تصريح کرد :در آن زمان جمعيت شھر تھران کاھش يافت اما در فصل پاييز کودکان کار
بيشتر مشاھده ميشود .
بازاريان تھران مغازهھای خود را بستهاند /پليس اماکن :بازار تعطيل نيست/تھديد
کسانی که مغازه شان را باز نکنند
به نوشته ساﯾت دولتی مھر در تارﯾخ  ١٢مھر ماه آمده است  :احمد کريمی اصفھاني ،دبيرکل
جامعه اصناف و بازار تھران در گفتگو با خبرگزاری مھر اظھار داشت که "يک عده عناصر
ناشناس از بيرون از بازار درپی برھم زدن اوضاع بازار ھستند" و افزود" :بازاريان برای حفظ
امنيت بازار و اينکه اوضاع بھم نريزد ناچار شدند امروز مغازه ھای خود را ببندند .
دقايقی پيش خبر زير در مھر درج شد :
رئيس پليس اماکن عمومی گفت :بازار تھران تعطيل نيست و پليس با صنوفی که برای اخالل
مغازه ھای خود را تعطيل کرده اند بر اساس حکم قضايی برخورد می کند .
سرھنگ خليل ھاللی ظھر امروز در خصوص تعطيلی بخشی از بازار تھران گفت :ھميشه
جمعيت شناوری در بازار حضور دارند  .حضور چند نفر و تماشای اوضاع دليل بر تجمع و تعطيلی
نيست و خبری تاکنون در خصوص تعطيلی بازار نداشته ايم .
وی در خصوص برخورد با اخاللگران نظام اقتصادی گفت :بر اساس قانون ھر واحد صنفی بر
اساس نظر اتحاديه می تواند تا  ١٥روز بسته باشد اما اگر فردی به منظور اخالل در نظام
اقتصادی يک روز نيز مغازه خود را تعطيل کند مرتکب جرم شده و مرجع قضايی در صورت
تشخيص اخاللگری با اين افراد برخورد می کند .
رئيس پليس اماکن نيروی انتظامی تصريح کرد :پليس نيز بر اساس قانون و پس از صدور حکم
قضايی واحد صنفی متخلف را پلمپ می کند.
گزارش تفصيلی از تعطيلی امروز بازار تھران و راھپيمايی و ناآراميھای پس از آن
به نوشته ساﯾت اصالح طلب کلمه به قلم زھره نقيبی در  ١٢مھر آمده است :کمتر از ٢۴
ساعت پس از آنکه احمدی نژاد در يک نشست مطبوعاتي ،بسياری از نزديک ترين افراد و
نھادھا به رھبری را به باد انتقاد گرفت ،و در حالی که بازار آزاد معامالت ارز در پی رسيدن
قيمت دالر به  ۴٠٠٠تومان تعطيل شده و تعيين قيمت و معامله به بازار سياه واگذار شده بود؛
ھزاران تن از بازاريان با تعطيلی کسب و کار خود به خيابان ھای آمدند و عليه دولت و
سياستھای کالن حاکميت شعار دادند .
به گزارش کلمه ،امروز باالخره بازاريان تھران و مردمی که به آنھا پيوستند ،در واکنش به التھاب

بی پايانی که گريبانگير اقتصادی کشور شده ،دست به حرکتی اعتراضی زدند و از صبح امروز
چھارشنبه در انتقاد به »بی ثباتی اقتصادی«» ،سوء مديريت دولت« و »افزايش شديد قيمت
ارز« با راھپيمايی و اعتصاب وارد صحنه شدند .زمزمه ھای اين اعتراض البته از حداقل چند روز
قبل در شھر پيچيده بود ،که امروز در پی رکوردزنی نرخ دالر که در بازار سياه مرزھای  ۴ھزار
تومان را ھم پشت سر گذاشت ،با تعطيلی بازار و حضور کسبه و معترضان در خيابان ھا
عملی شد .
راھپيمايی اعتراضی امروز که به گفته بازاريان در سه دھه اخير بی سابقه بود و در نھايت با
سرکوب پليس رو به رو شد و به خشونت انجاميد ،از دقايقی قبل از ساعت  ١١صبح از محوطه
مقابل بازار طالفروشان آغاز شد .صدھا نفر از کسبه و بازاريان اصناف مختلف که مغازه ھای
خود را بسته بودند،در اين نقطه تجمع کردند و با سر دادن شعار از ديگر بازاريان نيز خواستند
که به آنھا بپيوندند .
اصناف فعال در بازار طال و پارچه ،در دو سال اخير چند بار تجربه تجمع و يک بار ھم تجربه
راھپيمايی را در اعتراض به ماليات بر ارزش افزوده ،داشته اند .اما اين بار وضعيت فرق می
کرد .ھم اتحادی عجيب و کم سابقه بين بازاريان ناراضی از شرايط اقتصادی به وجود آمده بود
و ھم سخنان عصبانی کننده و بی پروای او در مصاحبه مطبوعاتی ديروز و سياست ھای
خارجی و داخلی مجموعه حاکميت ،نارضايتی و آمادگی برای اعتراض را به شدت باال برده
بود .
برخی معتقدند که تحريکاتی ھدايت شده نيز ممکن است در اين ميان وجود داشته باشد؛
ھرچند چنين چيزی بر فرض وجود ھم مشھود نبود؛ شعارھا سمت و سويی کامال ضد دولتی
داشت و در مواردی به سياست ھای کالن نظام در مسائل خارجی )سوريه و ھسته ای( و
ھمچنين شعار عليه شخص رھبری نيز کشيده شد .
به گزارش خبرنگار کلمه ،بخشی از جمعيتی در حدود ساعت  ١١در مقابل بازار تھران شکل
گرفته بود ،به سمت ابتدای خيابان ناصرخسرو حرکت کرد و مسير خود را به سمت ميدان امام
خمينی )توپخانه( ادامه داد .با شروع راھپيمايی معترضان ،در طول مسير عالوه بر اصناف
مختلف بازار و فروشندگان ،مردم نيز به جمعيت پيوستند؛ به طوری که وقتی جمعيت به مقابل
مدرسه دارالفنون رسيد ،شاھدان عينی تعداد حاضران را بالغ بر  ٢٠ھزار نفر برآورد کردند .
اعتراض به سياست ھای اقتصادی دولت و شخص احمدی نژاد ،وجه مشترک شعارھای
راھپيمايان بود که در مواردی به شعار عليه انرژی ھسته اي ،انتقاد از حمايت حاکميت از
سوريه ،شعار عليه رھبری و نيز کشيده می شد .جمعيت که در طول مسير به طور مستمر
در حال بزرگ شدن بود ،راھپيمايی را در مسير ميدان امام خمينی و خيابان فردوسی ادامه
داد و معترضان در تمام طول مسير در حال شعار دادن بودند .
ھمزمان ،از محوطه سبزه ميدان ،چھارراه گلوبندک و ميدان  ١۵خرداد نيز گزارش می رسيد که
گروه ھای ديگری از بازاريان کرکره ھا را پايين کشيده اند و پليس ھم با وجود حضور در محل
نتوانسته مردم را از اين منطقه پراکنده کند .در برخی پاساژھا نيز درھای اصلی بسته شده و
فروشندگان و مردم در داخل مغازه ھا و پاساژ گرفتار شده بودند .رفته رفته بخشھايی از اين
جمعيت نيز در مسير ناصر خسرو و فردوسی به راه افتادند تا به راھپيمايی ھزاران معترضی
که حاال در خيابان فردوسی بودند ،بپيوندند .
فعاالن قديمی بازار ،اعتراض امروز را بی سابقه ترين مورد تعطيلی بازار تھران پس از انقالب
ارزيابی می کنند که صنف ھای مختلف فعال در بازار از جمله صنف پارچه و قماش ،طال و
جواھرات ،پوشاک ،خشکبار ،لوازم خانگی و در آن شرکت داشته اند .انمعترض در حالی
حرکت خود را از بازار به سمت ناصرخسرو ادامه دادند که در اين محدوده جمعيت ھزاران نفری
آنھا تمامی عرض و بخش قابل توجھی از طول خيابان ناصرخسرو را اشغال کرده بود؛ افراد
موتورسوار در جلوی جمعيت حرکت می کردند و جمعيت در ادامه ،با رسيدن به ميدان توپخانه،
باعث توقف حرکت خودروھا شدند و بخش اعظمی از ميدان را اشغال کردند .
از جمله شعارھايی که در تجمعات امروز سر داده شده ،می توان به شعارھای »ﷲ اکبر«،
»مرگ بر سوريه«» ،مرگ بر ديکتاتور«» ،نصر من ﷲ و فتح قريب /مرگ بر اين دولت مردم
فريب«» ،محمود خائن آواره گردی«» ،انرژی ھسته ای نمی خوايم نمی خوايم«» ،محمود
حياکن ،سياستو رھا کن«» ،سوريه رو رھا کن ،فکری به حال ما کن«» ،نترسيد نترسيد ما

ھمه با ھم ھستيم«» ،احمدی به ھوش باش ،ما مردميم نه اوباش« » ،دولت بی کفايت
نمی خوايم نمی خوايم« و اشاره کرد .
بر اساس اين گزارش ،حرکت راھپيمايان در ادامه به سمت چھارراه استانبول و ميدان
فردوسی ادامه يافت .با رسيدن مقابل بانک صادرات ،جمعيت عليه مسئوالن اين بانک شعار
دادند ،آنھا را ”نزول خور“ خطاب کردند و خواستار بسته شدن بانک ھا شدند .دقايقی بعد،
تمام شعب بانک ھای مختلف در اين مسير بسته شده بود .
ھمزمان با اين حرکت اعتراضي ،محمد کريمی اصفھانی دبيرکل جامعه اصناف و بازار تھران با
ايسنا مصاحبه کرد و به تکذيب تعطيلی بازار پرداخت .اما چيزی نگذشت که خود او مجبور شد
خبر ”تعطيلی بازار تھران“ را در گفت و گوھای بعدی تاييد کند .او ادعا کرد اين تعطيلی پس از
آن صورت گرفته که ”پيامک ھای ناشناسی به بازاريان ارسال شده است“ و مدعی شد که
”يک عده عناصر ناشناس از بيرون از بازار درپی برھم زدن اوضاع بازار ھستند “.اظھاراتی
مشابه اظھارنظرھای برخی مسئوالن ديگر که درصددند بحران ارز را به خارج از مرزھا مرتبط
کنند .
کريمی اصفھانی در ادامه ادعای خود در مورد تعطيلی بازار تھران اين را ھم اضافه کرده که
”بازاريان برای حفظ امنيت بازار و اينکه اوضاع به ھم نريزد ناچار شدند امروز مغازه ھای خود را
ببندند “.وی البته توضيح نداد که در اين صورت ،چرا آنھا از ھمان ابتدا عليه سياستھای دولت و
حاکميت و سوء مديريت ھای موجود شعار می دادند .
گزارش خبرنگار کلمه حاکی است که در نھايت با رسيدن جمعيت معترض به خيابان کوشک،
اولين گروه از گارد ويژه و نيروھای امنيتی برای متفرق کردن جمعيت از سمت ميدان فردوسی
وارد خيابان فردوسی شدند و چيزی نگذشت که مجبور شدند به شليک گاز اشک آور متوسل
شوند تا راھپيمايان را متفرق کنند ،و در مقابل معترضان نيز به آتش زدن سطل آشغال ھا و
ايجاد دود برای خنثی کردن گاز اشک آور پرداختند .
مشاھدات افراد حاضر در صحنه حاکی است که آنھا در برخورد با راھپيمايان و حتی مردم
حاضر در صحنه از ھيچ خشونتی فروگذار نکردند ،به طوری که کار در موارد متعددی به درگيری
معترضان با پليس کشيده شد و افراد زيادی نيز دستگير شدند .دھھا ون پليس و تعداد زيادی
نيروی لباس شخصی که از سوی نيروھای دارای لباس فرم سپاه ھدايت می شدند نيز به
گارد ضد شورش نيروی انتظامی پيوستند و موبايل ھای مردم نيز که از اين صحنه ھا فيلم می
گرفتند ،به طور گسترده توقيف شد .
با اين حال ،سرھنگ خليل ھاللی رئيس پليس اماکن نيروی انتظامی در مصاحبه ای با
اظھارنظر در خصوص حوادث رخ داده در بازار تھران و تعطيلی آن ،از اين موضوع اظھار بی
اطالعی کرده و گفته است :ھميشه جمعيت شناوری در بازار حضور دارند .حضور چند نفر و
تماشای اوضاع دليل بر تجمع و تعطيلی نيست و خبری تاکنون در خصوص تعطيلی بازار
نداشته ايم .
وی در عين حال به تھديد بازاريان پرداخت و گفت :بر اساس قانون ھر واحد صنفی بر اساس
نظر اتحاديه می تواند تا  ١۵روز بسته باشد اما اگر فردی به منظور اخالل در نظام اقتصادی يک
روز نيز مغازه خود را تعطيل کند مرتکب جرم شده و مرجع قضايی در صورت تشخيص اخاللگری
با اين افراد برخورد می کند .
رئيس پليس اماکن نيروی انتظامی اين خط و نشان را ھم کشيده که پليس نيز بر اساس
قانون و پس از صدور حکم قضايی واحد صنفی متخلف را پلمپ می کند .
اين در حالی است که دبيرکل تشکل محافظه کار اصناف و بازار ادعا کرده بود اين بازاريان نبوده
اند که مغازه ھا را تعطيل کرده اند ،بلکه افراد ”اخالل گر“ بوده اند .بدين ترتيب مشخص نيست
پليس چرا بازاريان را تھديد کرده است .
بر اساس گزارش خبرنگار کلمه ،در پی راھپيمايی اعتراضی بازاريان و تعطيلی بازار از ظھر
امروز ،صرافی ھای سطح شھر نيز به خصوص در محدوده اطراف بازار ،خيابان جمھوری و
خيابان فردوسی به طور کامل کرکره ھا را پايين کشيده و خريد و فروش را تعطيل کرده اند .
ھمچنين در خيابان ھای سعدي ،جمھوري ،فردوسی و منوچھری نيز درگيری ھای گسترده
ای بين پليس و معترضان گزارش شده و حضور پليس و تجمع معترضان منجر به ايجاد ترافيک
شديد در خيابان ھای اطراف و محدوده ھای مرکزی شھر شده است .
ھمچنين شاھدان عينی گفته اند که به دنبال برخورد خشونت آميز نيروھای امنيتی و پليس با

راھپيمايی اعتراضی امروز ،پمپ بنزين ھای ابتدای وصال در خيابان انقالب و ابتدای خيابان
فردوسی باالتر از ميدان فردوسی نيز تعطيل شده و از سويی اصناف خيابان جمھوری نيز در
محدود فردوسی و خيابان ھای منتھی به آن نيز کرکره ھای مغازه ھای خود را پايين کشيدند .
بحران ارزی کشور که از ھفته ھای قبل آغاز شد ،ارزش ﷼ ايران را به سمت بی سابقه ترين
سقوط طول تاريخ سوق داد و از سويی نرخ دالر را تا حدود  ۴٠٠٠تومان ھم رساند .نوساناتی
که حاصل آن ادامه و تشديد بحران اقتصادی در کشور شده که در عمال طی روزھای اخير عمال
خريد و فروش بسياری از کاالھا را غيرممکن کرده است .
محافظه کاران و متحدان نظامی و امنيتی آنھا سعی دارند تمام تقصيرھا را در اين ميان به
گردن احمدی نژاد و دولت بيندازند ،بدون اشاره به اينکه او را چگونه بر سر کار آورده و نگه
داشته اند و ھفت سال با تمام اختيارات و با حمايت ھای فراقانونی به ويژه از ناحيه رھبري،
سياست ھای بحران ساز او را تثبيت کرده اند .
حال آنکه در واقع در افکار عمومي ،مجموعه حاکميت فعلی با يک چشم نگريسته می شود و
نقش رھبری و مجموعه متحدان نظامی و روحانی و سياسی و قضايی دولت احمدی نژاد را
در سوق يافتن کشور به شرايط بحرانی فعلی نمی توان محو کرد .
کارخانه آب معدنی داماش نيز تعطيل شد /سايه اخراج بر سر کارگران
به نوشته ساﯾت ندای سبز در  ١٢مھر آمده است :ساعاتی پس از اعالم تعطيلی کارخانه
زرين سلولز به سبب نداشتن مواد اوليه توليد ،رئيس اداره تعاون رودبار نيز از تعطيل شدن
کارخانه آب معدنی داماش خبر داد .
"داماش" ،به عنوان اولين کارخانه گيالن در توليد اين محصول شناخته می شد .با اين حال
گفته شده که اين کارخانه با رفع مشکل مواد اوليه ،در آينده به فعاليت خود ادامه خواھد داد
ھر چند که احتمال تعديل نيرو و اخراج ،کارگران اين کارخانه مصادره شده را تھديد می کند .
اگرچه پس از اجرای قانون حذف يارانه ھا ،موجی از بحران واحدھای توليدی را دربرگرفته است
اما در روزھای گذشته ،افزايش شديد قيمت ارز نيز کارخانه ھا را با فقدان مواد اوليه مواجه
ساخته است .
فاطمه فالح مراد ،رييس اداره تعاون رودبار به خبرگزاری ايلنا گفته است :شرکت آب معدنی
داماش اولين شرکت احداث شده توسط گروه سرمايه گذاری امير منصور آريا در بخش
عمارلوی شھرستان رودبار است .
وی خاطر نشان کرد :اين کارخانه از دو روز پيش به خاطر نداشتن مواد اوليه توليد بطری به
حالت تعليق در آمده که امروز مشکل مواد اوليه مرتفع شده و پس از افزايش و تصويب قيمت
محصول توسط اداره صنعت ،معدن و تجارت مجددا »وارد چرخه توليد خواھد شد .
اين مقام مسئول در پايان دليل افزايش قيمت محصول اين شرکت را افزايش قيمت مواد اوليه
از  ١١٧٠﷼ به  ١۵٠٠﷼ عنوان و اذعان کرد ١۴٢ :گارگر اين شرکت  ٢۵ھرماه حقوق دريافت
ميکنند که يک ماه حقوق معوقه دارند در ضمن تمام حقوق و مزايای چند روز تعليق کارگران
اين شرکت به خاطر عدم وجود مواد اوليه پرداخت خواھد شد .
پس از ماجرای اختالس  ٣ھزار ميلياردی و مصادره شرکتھای مه آفريد خسروی در شھرستان
رودبار ،اين شرکتھا توسط دادستانی کشور مديريت شده و ھرگونه جذب يا اخراج نيرو با
دستور دادستانی صورت ميگيرد .
از ابتدای مصادره شرکتھای گروه سرمايه گذاری امير منصور آريا در مجموع  ٢١٠نفر کارگر تا
فروردين سال جاری از شرکتھای واقع در شھرستان رودبار )آھن وفوالد لوشان ،معدن
شکافان،ام دی اف لوشان ،سايت شيشه وشفاف شيمی( اخراج شدهاند .
اين در حالی است که در صورت دستور تعديل نيرو از مجموع  ١۴٢کارگر شاغل در شرکت آب
معدنی  ۶٠نفر اخراج خواھند شد.
دستگيری  ١۵٠نفر در رابطه با اعتراضات امروز بازار/سايت امنيتی ناآرامی را به
جنبش سبز و رفسنجانی نسبت داد

به نوشته ساﯾت اصالح طلب جـــرس در  ١٢مھر آمده است  :دستگيری  ١۵٠نفر در جريان
برخورد خشونت بار ماموران با معترضين در مرکز تھران
يک سايت امنيتی از دستگيری  ١۵٠نفر در جريان اعتراضات مرکز پايتخت خبر داد .ھمزمان
گزارش ھای رسيده به جرس حاکی از برخوردھای خشونت بار و غيرمودبانه ماموران امنيتی و
يگان ويژه پاسداران با مردم در جريان وقايع روز چھارشنبه تھران است .
تارنمای ندای انقالب ،وابسته به روزنامه جوان )تحت امر اطالعات سپاه( ،رخدادھای امروز
تھران را به ھاشمی رفسنجانی و جنبش سبز ربط داد و به دستگيری  ١۵٠نفر اعتراف کرده
است .
اين سايت امنيتی در گزارش خود با قلب وقايع آورده است“:در شرائطی که تنھا چند روز از
بازگشت پدرخوانده فتنه گران به کشور می گذرد ،عده ای از اراذل و اوباش به شيوه فتنه گران
سال  ٨٨به بانکھای تھران حمله کردند.بر اساس اخبار رسيده به ندای انقالب ،ناآرامی ھای
صبح امروز بازار تھران که از ساعت  ٩صبح با حمله عده ای از اراذل و اوباش به مغازه ھای
حوالی ميدان  ١۵خرداد که حاضر نشده بودند ھمصدا با بيگانگان مغازه ھای خود را به حالت
تعطيل درآورند ،آغاز شد.در جريان اين درگيری ھا که با ورود ناجا خاتمه يافت تعدادی از مغازه
ھای بازار قديم تھران دچار خسارت شدند .اندکی بعد دسته ھای ١٠الی  ٣٠نفره در حوالی
چھار راه استانبول با سر داد شعارھای رکيک و به دست گرفتن چوب و قمه به سمت ميدان
فردوسی به حرکت درآمدند که پس از درگيری با ناجا و نيروھای بسيج متفرق شده و به
سمت چھار راه استقالل در خيابان جمھوری به حرکت درآمدند “.
در ادامه اين گزارش آمده است “:نکته حائز اھميت در جريان اين ناآرامی ھا تشابھات اقدامات
صورت گرفته با درگيری ھای سال  ٨٨است .به طوری که پس از اظھار نظر يکی از چھره ھای
سياسی در باب اينکه اين وضع »قابل دوام نيست« و مواضع سخنگوی کاخ سفيد که حوادث
ايران را » تاثير مستقيم تحريم ھا« دانسته بود ،اين حوادث به وقوع پيوست “.
منظور اين سايت سخنان روز گذشته ھاشمی رفسنجانی در ديدار با زنان اصالح طلب است
که تاکيد کرده بود تمام نخبگان وفرھيختگان ناراضی اند و اين وضع دوام نمی يابد .
روز چھارشنبه جمع کثيری از مردم و بازاريان در اعتراض به گرانی ھا و افزايش بی رويه قيمت
ارز در بازار تھران تظاھرات کردند .
اين تظاھرات با دخالت ماموران گارد يگان ويژه پاسداران و لباس شخصی ھا و پرتاب گاز اشک
آور ،به خشونت کشيده شد .
گزارش رسيده به جرس حاکی از آن است که در جريان برخورد ماموران امنيتی و يگان ويژه
پاسداران با معترضين ،ماموران عالوه بر به کار بردن الفاظ رکيک و بی ادبانه در مواجھه با
مردم ،به باتوم و گاز اشک آور و اسپری فلفل نيز متوسل شده و سعی داشتند از سرايت
اعتراضات از مرکز پايتخت به نقاط ديگر جلوگيری کنند
گزارش مھر از ناآرامی ھای تھران:بازداشت چند نفر/تھديد»:حتی يک روز تعطيل
کردن جرم است«
به نوشته خبرگزاری دولتی مھر در  ١٣مھر آمده است  :در خيابانھای اطراف بازار تھران چه
گذشت /دستگيری چند اخاللگر
تجمعات پراکنده امروز تھران که در برخی خيابان ھای منتھی به بازار تھران ديده می شد منجر
به بروز ترافيک نسبتا سنگين در اين مناطق شد که مشکالتی را برای عبور و مرور مردم ايجاد
کرد .
گزارش خبرنگاران مھر از سطح شھر تھران حاکی است که برخی مناطق تھران در حوالی بازار
و مراکز خريدوفروش ارز و سکه از صبح امروز چھار شنبه وضعيت بی ثباتی داشته و برخی
اعتراضات پراکنده باعث تعطيلی اصناف شده است .
نيروھای امنيتی و انتظامی از ظھر امروز با حضور در اين مناطق سعی در ايجاد آرامش در اين
مناطق و بازگرداندن شرايط عادی به اين مناطق کردند.
ماموان انتظامی اقدام به برخورد و دستگيری با عوامل تحريک کننده داشتند و سعی کردند
افراد حاضر در تجمعات پراکنده را متفرق کنند .

تجمعات پراکنده امروز تھران که در خيابان ھای فردوسي ،چھارراه استانبول،منوچھري،ميدان
امام خمينی ديده می شد منجر به بروز ترافيک نسبتا سنگين در اين مناطق شد که
مشکالتی را برای عبور و مرور مردم ايجاد کرد .
حضور نيروھای انتظامی در ھمه مناطق مرکزی تھران چشم گير بود .
ھمچنين امروز صبح تعدادی از اخالل گران بازار و دو تبعه يکی از کشورھای اروپايی که با ظاھر
توريست در ناارامی ھای تھران مشغول جمع آوری اخبار بودند توسط نيروھای امنيتی
بازداشت شدند .
در ھمين رابطه سرھنگ خليل ھاللی ظھر امروز در خصوص تعطيلی بخشی از بازار تھران
گفت :ھميشه جمعيت شناوری در بازار حضور دارند  .حضور چند نفر و تماشای اوضاع دليل بر
تجمع و تعطيلی نيست و خبری تاکنون در خصوص تعطيلی بازار نداشته ايم .
وی در خصوص برخورد با اخاللگران نظام اقتصادی گفت :بر اساس قانون ھر واحد صنفی بر
اساس نظر اتحاديه می تواند تا  ١٥روز بسته باشد اما اگر فردی به منظور اخالل در نظام
اقتصادی يک روز نيز مغازه خود را تعطيل کند مرتکب جرم شده و مرجع قضايی در صورت
تشخيص اخاللگری با اين افراد برخورد می کند .
ھم اکنون اوضاع در اين مناطق آرام گزارش می شود.
بيانيه کانون صنفی معلمان به مناسبت روز جھانی معلم
به نوشته ساﯾت اصالح طلب ندای سبز در تارﯾخ  ١٣مھر آمده است :کانون صنفی معلمان
ايران به مناسبت آغاز مھر ماه  ٩١و پنجم اکتبر روز جھانی معلم با صدور بيانيه ای خواستار
آزادی معلمان زندانی شد .
در بخشی از اين بيانيه آمده است که در ايران نيز ،اکنون سالھاست که معلمان ،با پيگيری
روشھای قانوني ،و تشکيل نھادھا و تشکلھای مدني ،خواستار بھبود وضع آموزش و
دگرگونی در روشھای نادرست متمرکز مديريتی شدهاند ،ھمچنين در نقد شرايط بد اقتصادی
و معيشتی زندگی خود و ديگر اقشار کم درآمد ،مانند کارگران زحمت کش جامعه ،اقدامھا
کرده اند که متآسفانه در اين راه ،متحمل ھزينهھايی نيز شدند .
طی سالھای اخير به ويژه پس از حوادث پس انتخابات سال  ٨٨جمع زيادی از معلمان در
شھرھای مختلف توسط نھادھای امنيتی احضار و تحت بازجويی قرار گرفتند .در کنار صدور
احکام حبس و تبعيد ،پرونده ھای باز قضايي ،صدھا حکم انفصال از خدمت ،اخراج و محروميت
ھای اداری به علت فعاليت ھای صنفی برای آنان صادر شد .تنھا جرم اين معلمان شرکت در
اعتصابات و اعتراضات معلمان و طرح مطالبات صنفی خود از سال  ٨٥بوده که تا به امروز ادامه
دارد .
محمد داوري ،عبدﷲ مومنی و رسول بداقی سه معلم دربند ھستند که "جرس" در گزارش
پيشين به آخرين وضعيت و محروميت آنان از حقوق خود پرداخت .اينک در ادامه بررسی و
گزارش وضعيت معلمان دربند ،به آخرين وضعيت سه معلم محبوس ديگر می پردازيم که در
آستانه بزرگداشت روز معلم در سخت ترين شرايط بسر می برند .
محمود باقری عضو ھيئت مديره کانون صنفی معلمان ايران با  ٢٧سال پيشينه آموزشی از
سوم تيرماه در زندان بسر می برد .اين مدافع حقوق معلمان در دو پرونده مجموعا به نه سال
و نيم حبس محکوم شد .حکم سه سال و نيم بخاطر شرکت در گردھمايی فرھنگيان در مقابل
مجلس در اسفند  ٨٥و حکم شش سال بخاطر فعاليت ھای او در کانون صنفی معلمان برای
او صادر شد .او ھمچنين در طول فعاليت ھای صنفی معلمان دو بار بازداشت و مجموعا چھار
ماه در تحت بازجويی قرار داشت .
اين معلم رياضی فيزيک منطقه چھار تھران ،در زمان جنگ ايران و عراق بيش از سه سال در
جبھه ھای جنگ در خوزستان و جزيره ی مجنون و شلمچه و سومار به مبارزه پرداخته و جانباز
است .
در تداوم برخورد با اعضای کانون صنفی معلمان ،محمد علی حسن شيرازي ،منصور ميرزايي،
محمد جواد حسامي ،احمد چنگيزي ،محمد علی شاھدي ،رمضان علی نجاتي ،محمد مھدی
صديقي ،محمد حسين دھقانپور و علی قوچاني ،اعضای کانون فرھنگيان يزد به اتھام ھای

تبليغ عليه نظام ،سخنرانی و طرح مطالبات صنفي ،تجمع و صدور بيانيه از سوی شعبه اول
دادگاه انقالب يزد به زندان محکوم شدند که حکم زندان آنھا به مدت  ٥سال تعليق شده
است .
ھمچنين محمد مھدی صديقی از اعضای کانون صنفی فرھنگيان يزد ،محمد توکلي ،عضو
کانون صنفی معلملن کرمانشاه و پيمان نودينيان ،بھاالدين ملکی و رامين زندنيا ،سه عضو
انجمن صنفی معلمان کردستان توسط نھادھای امنيتی احضار و تھديد به بازداشت شده اند .
عبدالرضا قنبری دبير ادبيات فارسی و استاد دانشگاه پيام نور بيش از چھارده سال سابقه
خدمت در آموزش و پرورش دارد .وی در دی ماه سال  ٨٨در مدرسه محل تدريس خود
بازداشت و به زندان اوين منتقل شد .وی به اتھام محاربه به اعدام محکوم شد حکمی که عينا
در دادگاه تجديدنظر تاييد شد .ھمچنين در اسفند سال  ٩٠با درخواست عفو حکم اعدام وی
مخالفت شد .
عبدالرضا قنبری سابقه چھارده سال خدمت آموزشی در کشور دارد اما در خرداد ماه سال
جاری مسئولين آموزش و پرورش پاکدشت حکم اخراج اين معلم دربند را صادر و در زندان به او
ابالغ کردند .
به گفته يکی از نزديکان عبدالرضا قنبري ،اتھام ارتباط با سازمان مجاھدين خلق کامال نادرست
است و او نه تنھا ھيچ ارتباطی با اين سازمان نداشته بلکه ھيچ خط سياسی ھم ندارد و فقط
به فعاليت فرھنگی مشغول بوده است .ما اميدواريم تا دير نشده پرونده را دوباره بررسی کنند
و او را آزاد کنند .
ھاشم شعبانی نژاد و ھادی راشدی دو معلم زندانی ھستند که به اعدام محکوم شده اند .
محمد امين اگوشی  ٥٧ساله در دادگاه نظامی اروميه به اتھام ارتباط با اقليم کردستان به ده
سال حبس تعزيری و تبعيد به زندان زاھدان محکوم شد .پس از به اجرا درآمدن حکم ،اين
معلم چھار سال را در زندان مرکزی اروميه با شرايط سخت سپری کرد و در مرداد ماه امسال
به زندان مرکزی زاھدان منتقل شد .علی رغم شرايط جسمانی نامناسب ،وی در بند مجرمان
خطرناک زندان نگھداری می شود .
اين معلم زندانی اوايل شھريور ماه سال جاری طی نامه ای خطاب به بان کی مون دبير کل
سازمان ملل نوشته بود" :از شما تقاضا دارم که آمدن خود به ايران را منوط به پايان دادن به
نقض حقوق بشر و آزادی من و تمامی زندانيان سياسی در ايران نماييد و با وضعيتی جسمی
حاد که دارم در اين شرايط بحرانی ھرگز تحمل حبس را ندارم .مجبورم برای رھايی از شرايط
قرون وسطايی و غير انسانی در صورت عدم پاسخ دست به يک اقدام کشنده خواھم زد
دوباره تقاضا دارم به داد من و خانواده ام برسيد ".
با قطع حقوق بازنشستگی اين معلم دربند مشکالت معيشتی زيادی برای خانواده وی ايجاد
شده است تا جايی که به گزارش فعالين حقوق بشر و دموکراسی در ايران ،زمان اگوشی
فرزند  ٢٤ساله معلم زندانی برای تامين ھزينه سفر جھت مالقات با پدرش در زندان زاھدان
ناچار شده است که کليه سمت چپش را به بيمارستان خمينی در پيرانشھر بفروشد .
يک منبع آگاه با تاکيد بر وضعيت نگران کننده امين آگوشی به "جرس" خاطرنشان می کند:
"آگوشی چھار سال در بدترين شرايط و تحت انواع فشارھا روحی و جسمی در زندان بسر برد
و االن در زندان زاھدان ناراحتی ھای جسمانی زيادی دارد که در زمان تحمل دوران زندان به آن
مبتال شده و کمردردش ھم شدت پيدا کرده است و روز بروز مشکالتش بيشتر می شود.
پيگيری ھای خانواده وی برای رسيدگی به وضعيت دشوار او و آزاديش تاکنون بی نتيجه مانده
است .االن ھم که به زندان زاھدان منتقل شده است نه تنھا شرايط نگھداری وی افزايش
يافته بلکه مشکالتی ھم برای خانواده اش ايجاد کرده است .مشکالت مالي ،دوری راه و
فشارھای روحی که بر اعضای خانواده اش می آيد اصال قابل بيان نيست "...
گفتنی است ،زندان زاھدان فاقد پزشک عمومی و متخصص است و وضعيت بھداشت در اين
زندان فاجعه بار است .آمار مرگ و مير در اين زندان بسيار باالست و زندانيان بخاطر يک بيماری
ساده و قابل درمان به دليل نبود امکانات اوليه پزشکی فوت می کنند .
بنا به گزارش فعالين حقوق بشر و دمکراسي ،روز پنجشنبه دوم شھريور ماه زندانی سياوش
توری چھل ساله اھل مراغه که در بند سه زندان زاھدان محبوس بود ،دچار سکتﮥ قلبی شد.
ھمبنديان اين زندانی با فريادھای خود خواھان کمک جھت انتقال اين زندانی به بھداری و

نجات جان وی شدند .اما پاسداربندھا از باز کردن درب بند خود داری کرده و به خواستهھای
زندانيان توجھی نکردند .
بيکاری  ١٠٠کارگر شرکت پيمانکاری کيسون
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  -ايلنا در تارﯾخ  ١٣مھر آمده است  :آقايار حسيني ،دبير
خانه کارگر اھواز با اعالم اين خبر به ايلنا گفت :در پی مرخصی اجباری بيش از  ٢٠٠کارگر
شرکت پيمانکاری کيسون )مجری قطارشھری اھواز( ،حکم خاتمه ھمکاری به  ١٠٠نفر از اين
کارگران که در مرخصی اجباری به سر ميبردند ابالغ شده و از آنان خواسته شده است جھت
تسويه حساب مراجعه کنند .
او افزود :صبح ديروز  -چھارشنبه  -در پی ابالغ حکم خاتمه ھمکاري ،اين تعداد از کارگران با
تجمع در مقابل دفتر مرکزی متروی اھواز خواستار بازگشت به کار شدند .
اين فعال کارگری با بيان اينکه شايعه گسترش اخراج کارگران به  ١٠٠نفر باقيمانده نيز به
قوت خود باقی است ،تصريح کرد :کارفرما ھمچنين از اين کارگران خواسته است با دريافت دو
ماه از مجموع معوقات حقوقی تسويه حساب کرده و مابقی مطالباتشان را در زمان نامعلومی
در آينده پيگيری کنند .
به گفته دبير خانه کارگر اھواز اين تعداد از کارگران تعديل شده اغلب در واحدھای اجرايی و با
سوابق بيش از  ۴سال مشغول به کار بودهاند .
حريق در کارخانه سلفون سازی آسمان اصفھان را سياه کرد
به نوشته ساﯾت آفتاب در ١٣مھر آمده است  :در بعد از ظھر روز پنج شنبه حريق سنگينی در
شرق اصفھان در يک کارخانه مقواسازی رخ داد که اين موضوع باعث شد ھوای اصفھان ابری
و سياه و تاريک شود .
حجم دود ناشی از حريق در اين کارخانه تا اندازهای وسيع و زياد است که حتی در جنوب شھر
که نيز به اين منظره نگاه ميکنی متوجه حريق خواھی شد .
بر اساس پيگيری مھر ،مديرکل حوادث غير مترقبه استان اصفھان در اين خصوص اظھار داشت:
اين دود ناشی از حريق در يک کارخانه سلفون سازی است که بعدازظھر امروز رخ داد .
منصور شيشه فروش افزود :برای مھار آتش در اين کارخانه نزديک به  ٢٠ايستگاه آتش نشانی
به محل اعزام شدهاند .
بر اساس گفتگوی خبرنگار مھر ،با شاھدان حاضر در صحنه اين حادثه در حوالی ساعت
١٥و ٣٠بعد از ظھر در يک کارخانه سلفون در بلوار ارغوانيه رخ داد و تا کنون که ساعت نزديک
به  ١٨بعد از ظھر است مھار آتش وجود دارد .
يکی از شاھدان حاضر در صحنه در اين خصوص گفت :تاکنون نزديک به  ٢٠ماشين آتش
نشانی برای مھار آتش اين کارخانه در محل حاضر شدهاند و ھمچنان نيز در حال تردد
ھستند .
پيگيری برای گفتگو با کارشناسان آتش نشانی در اين خصوص بی نتيجه ماند
.
آﯾا طرح »استاد ـ شاگردی« مشکل بيکاری و لشکر بيکاران را رفع میکند؟
بردهداری جدﯾد در اوج بحران اشتغال
به نوشته ساﯾت اصالح طلب ندای سبز آزادی از قول کاوه مشرقی :در  ١٣مھر
آمده است  :ﯾک طرح جدﯾد دﯾگر که پيامدھای انسانی و اقتصادی آن مورد اعتراض و انتقاد
شدﯾد ناظران و کنشگران اجتماعی قرار گرفته ،به تصوﯾب دولت کودتا رسيده و اجراﯾی شده
است .مدﯾرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفته که طرح » استاد ـ شاگردی«
به پيشنھاد اﯾن اداره جھت اجرا در سراسر کشور تصوﯾب شده است.
علی اکبر لبافی گفته که اﯾن طرح »به منظور استفاده از ظرفيت ھای آموزشی محيط کار در
بخش غيردولتی و بکار گيری پتانسيل ھای اﯾن بخش در توسعه آموزش ھای فنی و حرفه

ای« مصوب شده است .وی مدعی شده که طرح مزبور می تواند »منشأ اثرات بسيار خوبی
در مسير اشتغال و حرفه آموزی جوانان« باشد و شود.
معاون وزﯾر تعاون کار و رفاه نيز از تاﯾيد و ابالغ اجرای طرح »استاد ـ شاگردی« خبر داده و
گفته» :امسال ارائه آموزش برای  ١٠٠ھزار کارآموز در اﯾن طرح پيشبينی شده است».
کورش پرند در گفتوگو با »توانا« افزوده» :برای بررسی مشکالت و کاھش خطای اجرای طرح،
اﯾن موضوع به صورت آزماﯾشی در برخی مراکز انجام شد و بر اساس نقطه نظرات ارائه شده،
برخی مواد آن تغيير کرد و در نھاﯾت به امضای وزﯾر رسيد».
چنان که اﯾن مقام مسئول در وزارت کار و رفاه گفته ،مباحثی نظير تعھدات استادکار ،شاگرد،
نوع قرارداد آموزشی ،مباحث حقوقی ،کارتھای معرفی ،و فرمھای تاﯾيد صنوف برای اجرای
طرح در نظر گرفته شده است.
رئيس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور در مورد مزﯾتھای اﯾن طرح چنين اظھارنظر کرده:
»استفاده کارآموزان از کارگاهھای بخش خصوصی فراھم میشود و به دليل کمبود و محدودﯾت
مراکز فنی وحرفهای دولتی در کشور ،اﯾن طرح باعث توسعه آموزش و عدالت آموزشی
میشود».
وی مدعی شده که با اجرای اﯾن طرح ﯾک ميليون و  ۵۵٠ھزار شغل اﯾجاد شود؛ ادعاﯾی که
مشابه آن تاکنون بارھا توسط دولت برآمده از کودتای انتخاباتی بيان شده و مورد تاکيد قرار
گرفته؛ با وجود اﯾن آنچه در کشور خودنماﯾی می کند ،بيکاری است و بحران توليد و اشتغال و
رکود صنعتی.
«دنيای اقتصاد« به نقل از معاون وزﯾر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی نوشته که اجرای اﯾن طرح
ﯾکی از راھکارھای تحقق وعده اﯾجاد  ٢/۵ميليون شغل در سال است .وعده ای که به نظر
ناظران اقتصادی و کارشناسان ،آرزوﯾی دست نيافتنی در شراﯾط کنونی اقتصاد بحرانی اﯾران
است.
بازخوانی طرح استاد ـ شاگردی
در طرح مزبور »کسب تجربه و آشناﯾی با محيط کسب و کار واقعی و آمادهسازی شاگرد برای
ورود به عرصه اشتغال و کارآفرﯾنی« ازجمله اھداف تصرﯾح شده است» .ارتقای توانمندیھای
حرفهای معطوف به نيازھای بازار کار« و »اﯾجاد انگيزه و ارتقای خودباوری شاگرد با مشاھده
محيط کار واقعی« از دﯾگر اھداف طرح است.
در اﯾن طرح» ،شاگرد« چنين تعرﯾف شده است» :فردی که برای کسب مھارتھای الزم در ﯾک
شغل با رضاﯾت و اختيار کامل خود و در مورد اشخاص زﯾر  ١٨سال با اطالع و رضاﯾت کتبی
ولی با نظارت سازمان و مطابق مقررات آموزشی آن در کارگاه مربوطه )که به عنوان کارگاه
آموزشی تحت نظارت سازمان میباشد( براساس شيوهنامه اجراﯾی اﯾن طرح مشغول آموزش
میشود».
اﯾن ھمان جاﯾی است که ناظران اجتماعی و صاحب نظران بسيار پرخطر ارزﯾابی اش می
کنند؛ به خصوص در بازار کنونی کار اﯾران ،و با توجه به نياز بسياری از خانواده ھا .نوجوانان و
کودکان فراوانی عمال به عنوان »شاگرد« و تحت عنوان طرحی پرطمطراق زﯾر دست
کارفرماھاﯾی قرار می گيرند که معلوم نيست چگونه حقوق اجتماعی و انسانی و کار آنان را
ادا می کنند.
مطابق طرح» ،شاگرد« باﯾد عالقهمندی و تماﯾل خود را کتباً اعالم نماﯾد و سن شاگرد حداقل
 ١۵سال باشد.
ھمچنين زمان آموزش باﯾستی حداقل دو برابر زمان مندرج در استانداردھای آموزشی و تا
سقف  ٢سال باشد.
طراحان البته دغدغه ی مسائل مذھبی را ھم داشته اند» :جنسيت استادکار و شاگرد
باﯾستی ﯾکسان باشد».

بر اساس اﯾن طرح از اﯾن پس کارفرماﯾان می توانند کارگران فاقد مدرک مھارت سازمان فنی
حرفه ای را تحت عنوان دوره آموزشی به مدت سه سال بکار بگيرند و در اﯾن مدت کليه
کارگران مشمول اﯾن طرح از شمول قانون کار کامال خارج خواھند بود و حداقل دستمزد مصوب
نيز به آنان تعلق نخواھد گرفت .نيز بر اساس طرح مزبور کارگران پس از پاﯾان دوره آموزشی
سه ساله به سازمان فنی حرفه ای جھت درﯾافت مدرک اﯾن سازمان معرفی خواھند شد و
پس از درﯾافت مدرک اﯾن سازمان جزو آن دسته از کارگرانی خواھند بود که می تواند تحت
پوشش قوانين کار قرار بگيرند.
اعتراض شدﯾد به طرح
«اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران« با انتشار بيانيه ای ابراز عقيده کرده که اﯾن طرح »نه صرفا طرحی
برای ساماندھی مسئله آموزش کارگران ،بلکه اساسا طرحی است برای بکار گيری برده وار
کارگران در مراکز توليدی و صنعتی».
در بيانيه مزبور با اشاره به وﯾژگيھای طرح ،تاکيد شده که با توجه به اﯾنکه امروزه داشتن مدرک
سازمان فنی حرفه ای در بسياری از مشاغل اجباری شده و از سوئی داشتن اﯾن مدرک ﯾک
مزﯾت در کارﯾابی کارگران محسوب می شود به ھمين دليل از اﯾن پس صدھا ھزار کارگر
جوﯾای کار باالجبار ناچار خواھند بود بدون اﯾنکه تحت پوشش قوانين کار قرار بگيرند و ﯾا حداقل
دستمزد مصوب را درﯾافت کنند به مدت سه سال برای کارفرماﯾان مفت و مجانی کار کنند.
ھمچنين »پدﯾد آمدن چنين شراﯾطی به خودی خود زمينه مساعدی را فراھم خواھد کرد تا
کارفرماﯾان بطور مداوم و ھر سه سال به سه سال با بکار گيری کارگران فاقد مدرک سازمان
فنی حرفه ای از نيروی کار مفت و راﯾگانی برخودار شوند و به اﯾن ترتيب ھميشه صدھا ھزار
کارگر تحت برده وارترﯾن شراﯾط در مراکز توليدی صنعتی و خدماتی ناچار بکار خواھند بود» .
اﯾن ارزﯾابی تاکيد کرده که »طرح استاد  -شاگردی ﯾک طرح بغاﯾت برده وار و ضدکارگری جھت
تامين و تضمين سودھای نجومی برای کارفرماﯾان و صاحبان سرماﯾه است «.بيانيه مزبور
ھمچنين اﯾن طرح را »تھاجم بسيار افسار گسيخته به طبقه کارگر اﯾران بر متن فقر و بيکاری
و استيصال و درماندگی فی الحال تحميل شده بر کارگران« دانسته است.
اعتراض ھای فزاﯾنده به وضع کار و کارگران در اﯾران
طرح مزبور در حالی در دستور کار دولت برآمده از کودتا قرار گرفته که وضع بحرانی کار و
اشتغال ،و روند رو به تزاﯾد بيکاری و اخراج کارگران و عدم پرداخت دستمزد و مطالبات کارگران،
ھر روز صدای اعتراض ھا را بلندتر می کند .چنان که در جدﯾدترﯾن نامه به وزﯾر کار ،کارگران
معترض به اوضاع بحرانی نوشته اند که »فقر و تورم و گرانی بيداد می کند بسياری از اقالم
غذاﯾی و رفاھی بصورت روزانه و با سرعتی غير قابل تصور در حال برچيده شدن از سفره
خالی ما کارگران است .از اواخر سال  ٩٠و بوﯾژه از چند ماه گذشته تاکنون ھزﯾنه ھای زندگی
چندﯾن برابر شده است .ھيچ نوع کاال و ﯾا خدماتی در اﯾن مملکت پيدا نمی شود که قيمت
آنھا در طول اﯾن مدت افزاﯾش ده ھا درصدی پيدا نکرده باشد».
به تصرﯾح نامه ی اعتراضی مورد حماﯾت ھزاران کارگر» :از عوارض بزرگراه ھا و ھزﯾنه حمل و
نقل تا مصالح ساختمانی و اجاره بھای منازل مسکونی تا ھزﯾنه ھای خدمات بانکی و دفاتر
اسناد رسمی تا قيمت لبنيات و نان و مرغ و تخم مرغ و گوشت و ميوه تا ھزﯾنه ھای آموزش و
بھداشت و درمان و خالصه ھر آنچه که برای بقا و نفس کشيدن ﯾک انسان الزم و حياتی
است گاه تا چندﯾن برابر افزاﯾش قيمت داشته اند .اﯾن افزاﯾش سرسام آور قيمتھا بوﯾژه در
طول ﯾکسال گذشته در حالی صورت گرفته است که ميانگين دستمزد ما کارگران در اﯾن مدت
)سال  ٩٠و  (٩١فقط  ١٣درصد افزاﯾش پيدا کرده است و متوسط درﯾافتی ماھيانه ميليونھا
کارگر تازه اگر در اﯾن مدت بدليل قطع سوبسيد حاملھای انرژی و تعطيلی کارخانه ھا به خيل
بيکاران نپيوسته باشند و موفق به درﯾافت بموقع دستمزدھای خود شوند بين  ٣٠٠تا ٧٠٠
ھزارتومان در ماه است».
در اﯾن نامه خطاب به وزﯾر تعاون ،کار و رفاه تصرﯾح شده که »دستمزدھا بوﯾژه در مراکز استانھا
کفاف اجاره بھای حقيرترﯾن منزل مسکونی را نيز نمی دھد؛ آن وقت و تحت چنين شراﯾطی

شما به عنوان وزﯾر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و به عنوان ارگانی که حق تعيين قيمت فروش
نيروی کارمان را از ما کارگران سلب کرده اﯾد و تعيين حداقل دستمزد را در اختيار وزارتخانه خود
قرار داده اﯾد نه تنھا صداﯾتان در نيامده است بلکه حتی زحمت پاسخگوﯾی به خواست کتبی و
امضا شده ھزاران کارگر را نيز به خود نداده اﯾد».
امضاکنندگان نامه تاکيد کرده اند که در فاصله ی سه ماه بين نامه ی نخست و بعدی ،عالوه
بر افزاﯾش سرسام آور قيمتھا ،در ده ھا کارخانه بزرگ و متوسط ،کارفرماﯾان ناھار و تمامی
مزاﯾای شغلی کارگران از قبيل پاداش و بھره وری کار و ...را نيز قطع کرده اند و به آنان فقط
مزد پاﯾه را پرداخت نموده اند و به اﯾن ترتيب »فاصله بين درآمد و ھزﯾنه ھای جاری زندگی به
مرز فاجعه باری رسيده و ھستی و حيات خانواده ھای کارگری را در معرض نابودی قرار داده
است».
اوضاع بحرانی زندگی کارگران و وضع اسفبار اشتغال در اﯾران ،در ھنگامهی رکود ،ھمزمان
شده با کاھش اسفبار ارزش رﯾال در برابر ارزھای خارجی؛ چنانکه به جرأت میتوان مدعی
شد بخش اعظم کارگران و طبقه مزدبگير اﯾران در حال حاضر زﯾر خط فقر زندگی میکنند.
آﯾا جامعه کارگری و لشکر بيکاران ناظر خاموش خواھند ماند؟ در نامه ی مورد اشاره خطاب به
وزﯾر تاکيد شده که »در صورت عدم توجه وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی به خواستھا و به
زندگی و معيشت ميليونھا کارگر که در زﯾر چرخھای تورم و گرانی ھای سرسام آور موجود در
حال نابودی است کارگران نظاره گر به تباھی کشيده شدن ھستی و بقا خود نخواھند شد و
اعتراضات خود را نسبت به ادامه وضعيت حاضر تشدﯾد خواھند کرد».
بی توجھی مسئوالن به دومين طومار اعتراضی بيست ھزار کارگر
به نوشته ساﯾت اصالح طلب کلمه در  ١٣مھر امده است  :يک ھفته از ارسال دومين طومار
اعتراضی بيست ھزار کارگر به وزير کار و مجلس ميگذرد ،ولی ھنوز مسئولين امر و متصديان
امور ھيچ گونه واکنشی نسبت به اين نامه نشان ندادند .نامه اول با ده ھزار امضاء در تاريخ
 ٢٧خرداد صادر شد و نامه دوم با امضاء ده ھزار کارگر جديد در تاريخ اول مھر به وزير کار و
رونوشتی از آن به مجلس صادر شد .در ھر دو نامه يکی از خواستھای عاجل کارگران
افزايش حقوق و دستمزدشان بر اساس نرخ تورم واقعا موجود است .
اين خواست نه تنھا تا کنون متحقق نشده است ،بلکه حتی وزير کار و ساير دريافت کنندگان
نامه نيز تا کنون ھيج عکس العملی نسبت به خواست بيست ھزار کارگر نشان ندادهاند .از
ميان نمايندگان مجلس تنھا دو تن از اعضاء فراکسيون کارگری مجلس از اين نامه حمايت
کردند ،بيآنکه ھيچ اقدامی عملی برای پی گيری اين خواست کارگران صورت دھند .برخی از
تشکلھای کارگری غيرمستقل و نيمه دولتی که به سان ابزار کنترلی و نظارتی دولت و
حاکميت در جامعه کارگری فعال ھستند ،نسبت به اصل وجود نامه ترديد کردند و از اينکه
کارگران خواست شان را از مجرای »اتحاديه آزاد کارگران ايران« به عنوان يک تشکل مستقل
کارگری که دولت و حاکميت ھيچ نفوذی بر آن ندارد ،مطرح کردند ،اعتراض نمودند .گويا فعال
مايشاء بودن اين تشکلھای کارگری نيمه دولتی مھمتر از پی گيری خواست قانونی کارگران
است .
دستمزدھای کارگران
بر اساس قانون کار ،شورای عالی کار موظف است که ھر ساله بر اساس تورم رسمی کشور
و ھزينه معيشت يک خانواده  ۴نفر حداقل دستمزدھا را تعيين کند .ماده  ۴١قانون کار به شرح
ذيل است :ماده  ۴١شورای عالی کار ھمه ساله موظف است ،ميزان حداقل مزد کارگران را
برای نقاط مختلف کشور و يا صنايع مختلف با توجه به معيارھاي ذيل تعيين نمايد - ١ :حداقل
مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمھوری اسالمی ايران اعالم
ميشود ٢ .حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ويژگيھای کار
محول شده را مورد توجه قرار دھد بايد به اندازهای باشد تا زندگی يک خانواده ،که تعداد
متوسط آن توسط مراجع رسمی اعالم ميشود را تأمين نمايد .

ميزان دستمزد کارگران ھميشه در پايان ھر سال برای سال آتی تعيين ميشود .بيآنکه
گرانی و تورمی که در طول سال بر معيشت کارگران تحميل ميشود در اين امر نقشی داشته
باشد .شورای عالی کار در نشست  ٢۴اسفند  ١٣٩٠بدون در نظر گرفتن تورم بيست و شش
درصدي ،حداقل دستمزد کارگران را برای سال  ١٣٩١تنھا  ١٨درصد نسبت به سال قبل
افزايش داد و مبلغ  ٣٨٩ھزار و  ٧۵۴تومان تعيين و تصويب کرد .اين درحالی است که کميته
مزد خانه کارگر خط فقر را برای خانوار چھار نفره در کالن شھرھا  ٨٢٠ھزار تومان در بھمن ماه
سال گذشته تعيين کرده بود .با افزايش ھزينهھای زندگی در اين ايام خط فقر بايد افزايش
يافته باشد .سازمان آمار در تيرماه  ١٣٩١نرخ تورم دوازده ماھه مواد خوراکی را  ۴ .٣۵درصد
اعالم کرد .بر اساس ھمين آمار نرخ تورم مسکن و آب و برق و گاز و ساير سوختھا ٧ .۴٧
درصد اعالم شده بود .
سالھاست که رابطه بين دستمزد و معاش در اقتصاد ايران قطع شده است و متاسفانه در
اقتصادی تورم زده شاھد افزايش شديد شکاف بين شاخص دستمزد و شاخص بھای کاالھای
مصرفی ھستيم .دولت در سالھای  ١٣٨٣تا  ١٣٩٠به طور متوسط ساالنه حداقل دستمزد را
حدود  ٣٢ھزار تومان افزايش داده است .اين ميزان افزايش دستمزد به رغم آنکه باالترين رشد
حداقل دستمزد طی دو دھه گذشته محسوب ميشود ولی در عمل ميبينيم که کفاف
معيشت خانوادهھای کارگری را نميدھد ،که دليل اصلی آن را بايد در تورم شديد قيمت
کاالھای مصرفی پيدا کرد .مقايسه حداقل دستمزد  ١٠۶ھزار تومانی در سال  ١٣٨٣با حداقل
دستمزد  ٣٣٠ھزار تومان سال  ١٣٩٠نشان ميدھد ،در اين دوره شاھد سه برابر شدن
حداقل دستمزد و افزايش  ٢٢۴ھزار تومانی آن بودهايم ولی اگر بر مبنای سال پايه  ١٣٨٣نرخ
دستمزد واقعی را بعد از کسر تورم ساالنه محاسبه کنيم ،واقعيت شکل ديگری به خود
ميگيرد .در سال  ١٣٨٣قيمت ھر کيلوگرم گوشت مرغ بين  ١۵٠٠تا  ١۶٠٠تومان و قيمت
گوشت گوسفندی در ھمان سال بين  ۴٢٠٠تا  ۴۵٠٠تومان اعالم شده است .وقتی که قيمت
کنونی اين اقالم را در نظر بگيريم به خوبی درمی يابيم و حداقل دستمزد اعالم شده برای
سال  ١٣٩١ارتباطی با تورم واقعی در کشور ندارد .اتخاذ چنين تصميمھای غير منطبق با
واقعيت معيشتی کارگران توسط شواری عالی کار زمانی افزايش يافت که بر خالف نص صريح
قانون کار تعداد اعضای شورای عالی کار تغيير يافت .
شورای عالی کار
شورای عالی کار مجموعهای است شامل نمايندگان دولت ،کارفرمايان و کارگران که اين
نمايندگان بنابر مقاوله نامهھای سازمان بين المللی کار ميبايست تعداد يکسان و در نھايت
آرای برابر داشته باشند تا مجمعی سه جانبه را تشکيل دھند .بر اساس ماده  ١٣٧قانون کار،
اين شورا  ٩عضو دارد که کارگران ،کارفرمايان و دولت ھر يک سه عضو در آن دارند و ھر عضو
نيز تنھا يک حق رای دارد .بنا بر مصوبه ھيات دولت در تاريخ  ١٠فروردين  ،١٣٨٧اعضای اين
شورا به  ١١نفر افزايش يافت و تعداد نمايندگان دولت در شورای عالی کار از سه نفر به پنج
نفر با حق رای افزايش داده شد .لذا ھمواره رای و نظر دولت در اين شورا بر نظر کارگران و
کارفرمايان چيره خواھد بود .اين عملکرد دولت مغاير با قانون کار و اساس نامه سازمان بين
الملی کار و مقاوله نامهھای ٧٨و  ٩٨اين سازمان ميباشد .
نماينده کارگران در شورای عالی کار
بررسی گفتهھا و اظھار نظرھای افرادی که به عنوان نماينده دوازده ميليون کارگر در مھمترين
مرکز تصميم گيری که با سفره و معيشت کارگران مروبط است ،به خوبی عيان کننده شدت
فاجعه و ستمی است که بر جامعه کارگری اعمال ميشود .ھوشنگ درويشی عضو کانون
عالی شوراھای اسالمی کار سراسر کشور و علی اکبر سيارمه عضو ھيات مديره کانون عالی
انجمنھای صنفی کارگران سراسر دوتن از فعاالن کارگری ھستند که به عنوان نماينده
کارگران در شورای عالی کار حضور دارند و وظيفه آنھا نيز دفاع از حقوق قانونی کارگران و
رعايت شدن قانون کار و در اين مورد خاص تعيين حداقل دستمزد ساليانه کارگران است.
بخشی ھای از اظھار نظر ھای اين دو فرد در اين مورد به شرح ذيل است :
ھوشنگ درويشی” :ھر ساله مصوبه بر اساس شرايط واحدھای توليدی کشور تعيين
ميشود .عضو کميته مزد شورای عالی کار نرخ اقالم مصرفی سبد ھزينه خانوار کارگری را

مابين  ٨٠٠تا  ٩٠٠ھزار تومان اعالم کرد و ياد آور شد :جھت کاھش حجم اخراج کارگران در
واحدھای توليدی مجبوريم دستمزدی را مصوب کنيم که کارفرمايان قادر به پرداخت آن باشند.
درويشی با بيان اينکه مصوبه مزدی کارگران طبق مصلحت تعيين ميشود ياد آور شد :به علت
عدم توانايی پرداخت دستمزد از سوی کارفرمايان نرخ سبد معيشت خانوار کارگری طبق تورم
و به صورت واقعی محاسبه نميشود ۶) «.اسفند  ،١٣٩٠ايلنا( ”طی ھشت سال جنگ
تحميلي ،دستمزد کارگران افزايش نيافت از اين رو الزم است که ھر سال درصدی از فاصله
مزدی به وجود آمده در دوران جنگ جبران شود .اين فعال کارگری افزود :بخشی از مصوبه
مزدی کارگران ھر ساله بر اساس وضعيت بحرانی واحدھای توليدی تعيين ميوشد .وی ادامه
داد :بر اساس ماده  ۴١قانون کار مصوبه مزدی کارگران بايد بر اساس ھزينه خانوار و نرخ تورم
اعالمی بانک مرکزی تعيين شود اما ھر ساله دولت به دليل شرايط بحرانی واحدھای توليدي،
شرايط اقتصادی را نيز در تعيين مصوبه مزدی کارگران لحاظ ميکند ١٧)“.بھمن  ،١٣٩٠ايلنا(
علی اکبر سيارمه” :با توجه به سبد ھزينهھايی که ما قبال در کميته ملی کارگزان بررسی
کرده بوديم ،مبنای ما برا ی افزايش حداقل مزد در شورای عالی کار  ۴٠درصد بود .واقعيت اين
است که در شرايط فعلی و با توجه به گرانی اقالم ممکن است اين ميزان افزايش ھم کافی
نباشد ،اما شورا در نھايت به خاطر کنترل بحران در بنگاهھای توليدی اين ميزان افزايش ]١٨
درصد[ را مدنظر قرار داد .در شرايط فعلی کارفرمايان را نيز نميتوان ناديده گرفت .تا زمانی که
وضعيت توليد در کشور مشخص نشود و به پويايی نرسد ،ھمه در عذاب ھستند ،بخصوص
کارگران که قشر آسيب پذير کشور به حساب ميآيند ٢٧) “.اسفند  ،١٣٩٠ايسنا(
اظھار نظر ھای اين افراد به خوبی نمايان است که نماينده کارگران در شورای عالی کار بيش
از آنکه اجرای نص صريح قانون کار و تعيين دستمزدھای براساس تورم واقعی مدنظرشان
باشد ،رضايت کارفرماھا و دولت برايشان مھم است .اين رويکرد اکنون نيز ادامه دارد و
متاسفانه برخی از فعاالن کارگری بجای اعتراض به عدم رعايت قانون کار در تعيين حداقل
دستمزدھا و تالش و مقاومت برای اجرای بدون تنازل قانون کار ،سعی در ارائه راه کارھای
دارند که حالل مشکالت واقعی جامعه کارگری نيست .
علی اکبر عيوضی مسئول کميته مزد کانون شوراھای اسالمی کار تھران از محدوديتھای
قانونی برای افزايش حقوق کارگران در ميانه سال سخن گفت و در اين مورد در گفتگوی با ايلنا
اظھار داشت :دولت بايد تسھيالتی را به صورت جداگانه در اختيار کارگران قرار دھد.
پرداختھای غير نقدی به کارگران از جمله توزيع کاالھايی ھمچون برنج ،حبوبات ،روغن و..
ميتواند راه حل خوبی برای اين مشکل باشد .
اصغر برشان ،دبير اجرايی خانه کارگر اصفھان نيز در ھمين زمينه به ايلنا گفت :سالھاست
کمک ھزينه مسکن کارگران ثابت مانده و ھيچ افزايشی نداشته است .برای جبران بخشی از
کمبود دستمزد اين قشر ،ميتوان از اعضای شورای عالی کار درخواست کرد که سقف اين
تسھيالت را  ١٠تا  ٢٠ھزار تومان افزايش دھند .وی در اين گفتگو افزايش مبلغ بن و
بخشودگی مالياتی را از ديگر راھکارھای قانونی افزايش حداقل حقوق کارگران عنوان کرد .
افزايش ده ھزار تومانی کمک ھزينه مسکن چاره درد سفره بينان کارگران نيست .موضوع
اساسی تعيين دستمزدھا به صورت قانونی و رعايت کردن قانون کار است که در ميان ھمه
اين راه کارھا فراموش ميشود .در حالی که کارمندان دولت ھنوز کمک ھزينهھای غير نقدی
ماه رمضان را دريافت نکردهاند ،چگونه ممکن است که جامعه کارگری به وعدهھای دل ببند که
ھيچ ضمانت اجرايی برای آن نيست؟ ايا اين وعدهھا برای خنثی سازی اصل اعتراض و
سرپوشی بر رفتارھای قانون گريز دولت و شورای عالی کار و نماينده کارگران نيست؟ از اين
گذشته افزايش دستمزدھا در ميانه سال خالف قانون کار نيست .زيرا عبارت ”ھمه ساله“ در
قانون کار به معنی سالی يک بار نيست .حتی اگر عبارت ”ھمه ساله“ در قانون کار را به
معنی سالی يک بار تفسير کنيم ،تعيين دستمزد بدون در نظر گرفتن تورم واقعی خالف قانون
است و تعيين حداقل دستمزد در اواخر زمستان سال گذشته به صورت قانونی صورت نگرفته
است .
طومار اعتراضی گامی برای اقدام مشترک و اتحاد جامعه کارگری
نفوذ و کنترل دولت و حاکميت در تشکلھای کارگری غير مستقل و نيمه دولتی و راه يابی
افرادی به عنوان نماينده کارگران به حساسترين مراکز تصميم گيری که مشکالت جامعه

کارگری و اجرای قانون دغدغه اصلی آنھا نميباشد ،آسيبھای شديدی به معيشت و
زندگی ميليونھا کارگر وارد کرده است .عملکرد دولت و حاکميت در اين حوزه چيزی جزء زيرپا
گذاشتن نص صريح اصل  ٢۶قانون اساسی در زمينه آزادی تشکلھا و اتحاديهھای کارگری و
انجمنھای صفني ،قانون کار و قوانين سازمان بين الملی کار نيست .دولت و احزاب حق
ندارند در تشکلھا و اتحاديهھای کارگری مداخله و نفوذ کنند و آنھا را به ابزاری برای پيش برد
خواستھا و اھداف خود تبديل کنند .جامعه کارگری بايد به طور مستقل در پی سازمان يابی
صنفی خود باشد و تالش کند تا عدم استقالل تشکلھای کارگری دولت ساخته و ناتوانيشان
در پی گيری مطالبات و خواستھای قانونی کارگران بيش از پيش ھويدا گردد .در قانون کار از
سه نوع تشکل کارگري ،شواری اسالمی کار ،انجمن صنفی و مجمع نمايندگان ،نام برده
شده است؛ که کارگران ھر واحد ميتوانند تنھا يکی از آنھا را تشکيل دھند .تعدد تشکلھای
کارگری برآمده از قانون کار موجب رقابت کاذب بين تشکلھای کارگری شده است و از ھمه
مھمتر نفوذ و کنترل دولت بر ھر سه اين تشکلھا عمال آنھا را به ابزار کنترلی دولت بر جامعه
کارگری تبديل کرده است .طومار اعتراضی بيست ھزار کارگر از سراسر کشور به وزير کار با
ھماھنگی تشکل کارگری غير مستقل در اين شرايط حائز اھميت ويژهای است .نخست آنکه
يک تشکل کارگری مستفل و غير دولتی توانسته است اقدامی مشترک و جمعی را در ميان
جامعه کارگری اتميزه شده ايران صورت دھد .سالھاست که جامعه کارگری ايران به شکل
پراکنده مشکالتش را پی گيری ميکند و تا کنون نتوانسته است اعتراض به بيقانونيھا و
رعايت نکردن قانون کار را به خواستی عمومی و سراسری در ميان کل جامعه کارگری تبديل
کند .يکی از داليل اين ناتوانی فعال مايشاء بودن تشکلھای کارگری غير مستقل و نيمه
دولتی است که مانع بزرگی در اين عرصه ھستند؛ از طرفی ديگر سرکوب شديد اتحاديهھا و
سنديکاھای کارگری مستقل توسط حاکميت موجب شده است که عمال فعاالن مستقل
کارگری نتوانند اعتراض به رعايت نکردن قانون کار را در ميان جامعه کارگری به خواستی
عمومی تبديل کنند و اقدامھای مشترک جمعی ھمچون طومار اعتراضی صورت دھند.
اعتراضھای کارگری در سالھای اخير به صورت پراکنده در واحدھای مجزا صورت ميگرفت ،در
حالی که مشکالت و قانون گريزيھای کارفرمايان و دولت عمومی است و اين ظلم بر ھمه
جامعه کارگری اعمال ميشود .اجرای بيتنازل قانون کار و تعيين حداقل دستمزد کارگران بر
اساس تورم واقعن موجود يگانه راه حل مشکالت معيشتی کارگران است .پيشنھادھا و راه
کارھايی که در راستای دل خوش کردن کارگران مطرح ميشود ،نه تنھا ھيچ تناسبی ميان
اين آنھا با بحران معيشتی کارگران نيست بلکه ھيچ تضمينی در اجرای اين پيشنھادھای
ناچيز وجود ندارد
اعتصاب رانندگان کارخانه سيمان اروميه
به گزارش اؤﯾرنجی سسی ،در  ١٣مھر آمده است  :رانندگان کاميون ھا سنگين کارخانه سيمان اروميه
امروز پنج شنبه در اعتراض به گرانی ھای اخير و عدم تواناﯾی ھای مالی برای خرﯾد لوازم ﯾدکی و کم
بودن کراﯾه حمل اعتصاب نمودند و از بارگيری امتنا کردند.
برپاﯾه اﯾن گزارش،اﯾن اعتصاب با دخالت اداره و اداره بارزگانی استان حل نشده و ھمچنان ادامه دارد .
اﯾن گزارش حاکيست ،در اﯾن پاﯾانه که در کارخانه سيمان اورميه قرار دارد در حدود  ١٢٠٠کاميون
مشغول حمل بار ھستند.

تعطيلی بازار پس از تھران و مشھد به اصفھان رسيد
به نوشته ساﯾت دويچه وله در  ١٣مھر آمده است :بازار طالی اصفھان نيمه تعطيل شد.
خبرگزاريھای دولتی ايران گزارش دادند نيروھای امنيتی برای بازگشايی بازار آماده ميشوند.
يک شھروند به دويچه وله گفت» :اتفاقات اخير بازار شبيه جنبش سبز نبود ،اينبار شورش
بود ».
با گذشت يک روز از ناآرامی و اعتصاب در بازار تھران و مشھد ،خبرگزاری ايلنا از نيمهتعطيل
شدن بازار طالی اصفھان گزارش داده است .رئيس اتحاديه طال و جواھر استان اصفھان گفته
است اين تصميم در واکنش به ثابت نبودن قيمت و برای جلوگيری از ضرر و زيان فعاالن اين

صنف گرفته شده است .ھمزمان روز چھارشنبه در اھواز اطالعيهای منتشر شد که بهموجب
آن بازاريان اين شھر اعالم کرده بودند از روز پنجشنبه ) ١٣مھر ۴ ،اکتبر( حجرهھای خود را
خواھند بست .
خبرگزاريھای دولتی جمھوری اسالمی ايران اما گزارش دادهاند که قرار است شنبه  ١۵مھر،
بازار با حضور »ماموران امنيتی« بازگشايی شود .روسای اتحاديه ھای صنفی به خبرگزاري
مھر گفتهاند که دولت و وزرای اقتصادی با تصميم گيريھای اشتباه آثار مخربی را بر اقتصاد بر
جای گذاشتهاند و در حال حاضر اصناف ھيچ گونه جايگاھی در اقتصاد ندارد .
ببينيد :گالری تصوری از ناآرامی در تھران در پی نوسانات بھای ارز
بنا بر گزارش سايتھای مخالف حکومت ايران ،پنجشنبه  ١٣مھر نيز بازار تھران تعطيل است.
سايت کلمه دراينباره گزارش داده است» :صبح روز پنجشنبه را بازار با تعطيلی آغاز کرد و
مغازهھايی که صاحبان آنھا برای دقايقی محل کسب خود را باز يا نيمه باز کردند و با کرکره
پايين در مغازهھا حضور دارند نيز چراغ ھا را خاموش نگه داشتهاند ».
«اتفاقات بازار شبيه جنبش سبز نبود »
يک شھروند که در تظاھرات  ٣اکتبر در بازار تھران حضور داشته به دويچه وله ميگويد» :در
سهراهجمھوری مردم رو به مغازهھايی که باز بودند فرياد ميزدند "ببندش ،ببندش" .پاساژ
عالءالدين کامال تعطيل بود .وسط خيابان سطل آشغالھا ميسوخت .در چارراه استابول پر از
خرده شيشه بود و نيروھای ضدشورش وسط مردم سرگردان ميلوليدند ».
در ھمين زميه روزنامه حکومتی کيھان در شماره پنجشنبه  ١٣مھر ،اتفاقات بازار تھران را کار
"عدهای اخاللگر" عنوان کرد و نوشته»:نكته قابل تامل،اصرار اوباش موتوری به سردادن
شعارھايی عليه جبھه مقاومت در سوريه  -ھماھنگ با مواضع آمريكا و رژيم صھيونيستی  -و
گريختن از صحنه بود و ھمين امر ماھيت وابسته آنان را آشكارتر ميسازد ».
در فيلمھايی که از ناآراميھای بازار تھران منتشر شده ،معترضان فرياد از جمله ميزدند:
»سوريه را رھا کن ،فکری به حال ما کن .بازاری باغيرت ،حمايت ،حمايت ».
يکی ديگر از شھروندان ساکن تھران به دويچه وله ميگويد اگر وضعيت سياسی و اقتصادی
ھمينگونه جلو برود ،اعتراضھای اين چند روز بازار فراگير خواھد شد .او ادامه ميدھد» :عده
ای معتقدند گرانی دالر اثر مستقيم تحريم ھاست و مجموع نظام ،از جمله دولت را مقصر
ميدانند .عدهای ھم معتقدند گرانی دالر کامال عمدی است و اھرم فشار احمدی نژاد عليه
خامنهايست ».
اين شھروند تھرانی تاکيد ميکند» :موافقت ضمنی جريانھای داخلی نظام با مخالفان دولت
را ھم بايد در نظر داشت .بسياری از راستھا و نيز حتی سپاھيھا و امنيتيھا به جمعبندی
سرنگونی دولت رسيدهاند و طبيعی است که که با معترضان يا ھمکاری ميکنند يا حداقل
سکوت ميکنند .چون اين جريان ماھيت اقتصادی دارد و قدرت بسيج اليهھای فقير جامعه را
داراست پس امکان فراگيری بيشتری نسبت به جنبش سبز دارد .اين حرکت اگر ادامه پيدا کند
ميتواند عامل بسيج صداھای خاموش و بغض ھای فرو خفته باشد ،يعنی منجر به حرکت و
ھمراھی جنبش سبز خواھد شد ».
در روزھای اخير قيمت دالر از  ٢ھزار و  ٢٠٠تومان به نزديک  ۴ھزار تومان رسيد و پس از تا
 ٣۶٢٢تومان سقوط کرد .اين نخستين بار است که در پی اوج گرفتن بحران ارز در ماهھای
اخير ،ناآراميھا در پايتخت ايران ديده ميشود .بحران ارز ھفتهھاست اقتصاد ايران را متاثر
ساخته و مبادالت تجاری را فلج کرده است .
احضار دو فعال کارگری در سنندج به اداره اطالعات
به گزارش آژانس خبری موکريان  /سرويس حقوق بشر در تارﯾخ  ١٤مھر آمده است  :دوفعال
کارگری درسنندج به ستاد خبری اين شھر احضار شدند .
براساس گزارشھای رسيده به خبرنگار آژانس خبری موکريان ،صبح امروز چھارشنبه  ١٢مھر
ماه ،دو شھروند اھل سنندج به نام ھای غالب حسينی ويدا ...صمدی به صورت جداگانه به
ستاد خبری اداره اطالعات اين شھر احضار شدند .

براساس تماسی که بااين دو شھروند گرفته شده است اين دو فعال کارگری ميبايست
ساعت١٠روزپنجشنبه ١٣مھرماه درستاد خبری اداره اطالعات سنندج حاضرشوند .
تا لحظه تنظيم اين گزارش از علت احضار حسينی و صمدی اطالعی حاصل نشده است .
يادآور می گردد غالب حسيني ،خردادماه سالجاری پس ازمراجعه نيروھای امنيتی به مجمع
عمومی ساالنه کميته ھماھنگی در کرج ،به ھمراه تعداد ديگری از فعاالن
کارگري،دستگيروپس ازبازجويی از زندان آزادشد .
اختالس  ٤٤٠ميليارد تومانی در پتروشيمی ايالم
به گزارش آژانس خبری موکريان  /سرويس حقوق بشر در تارﯾخ  ١٤مھر آمده است  :نماينده
ايالم ،ايوان ،شيروان چرداول مھران و ملکشاھی در مجلس شورای اسالمی گفت :ميزان
واقعی اختالس در پتروشيمی ايالم  ٤٤٠ميليارد تومان است .
به گزارش سايت موکريان و به نقل از منابع داخلي ،دکتر احمد شوھانی با بيان اينکه بر
اساس مدارک و مستندات موجود ،علی رغم اعالم قبلي ،مبلغ واقعی اختالس در پتروشيمی
ايالم  ٤٤٠ميليارد تومان است ،افزود :متأسفانه دست ھايی در کار است که ميزان اين
اختالس را کاھش دھند و اختالس گران واقعی را از دست قانون برھانند .
وی با اشاره به اينکه قوه قضائيه بايستی با قاطعيت به اين پرونده ورود پيدا کند ،اظھار
داشت :علی رغم بزه آشکار اختالسگران در اين پرونده ،متخلفين ھمچنان آزادند و پيگيری اين
پرونده بعھده سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته و الزم است که ھر چه سريعتر مطالبات
مردم استان ايالم در رسيدگی به اين پرونده مدنظر قرار گيرد .
نماينده ايالم ،ايوان ،شيروان چرداول ،مھران و ملکشاھی در مجلس شورای اسالمی به
گشايش اعتبار  ٢٢٠ميليون يورويی برای اين مجتمع اشاره و تصريح کرد :در حالی که ٤٤٠
ميليارد تومان پول بيت المال در اين پروژه حيف و ميل شده و ھيچ کار مثبتی صورت نگرفته
است ،اين ميزان اعتبار ارزی چگونه مدنظر دولتمردان قرار گرفته که به پتروشمی ايالم تزريق
شود؟
دکتر احمد شوھانی با بيان اينکه  ٤٤٠ميليارتومان اختالس شده بايستی به اين مجتمع
بازگردانده شود ،خاطر نشان ساخت :اين حق طبيعی مردم استان ايالم است که دولتمردان
در راه اندازی اين مجتمع که می توانست گره گشای معضل بيکاری در استان باشد ،اھتمام
ويژه داشته باشند و الزم است که ھر چه سريعتر به وضعيت آن رسيدگی کنند
انتقاد عسگراوالدی از اعتراض بازاريان
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  -ايلنا در تارﯾخ  ١٤مھر آمده است  :تظاھرات ديروز
بازاريان عليه روش ناپسندی که به ھر بھانهای رونق کسب و کار را از بين برده است بايد مورد
توجه قرار بگيرد/استکبارستيزی اجازه نميدھد موتلفه اسالمی با مذاکره با آمريکا موافق
باشد .
دبيرکل حزب پيروان خط امام و رھبری گفت :حزب خداپسند سه واليت دارد واليت خدا ،واليت
رسول ،واليت الذين آمنو ھر که اين سه واليت را داشت حزب ﷲ است ھر وقت جامعهای اين
سه واليت را داشت جامعه حزب ﷲ است .
به گزارش خبرنگار ايلنا حبيب ﷲ عسگراوالدی در دھمين مجمع عمومی حزب موتلفه
اسالمی اظھار کرد :من دو روز را يوم ﷲ ميدانم يکی را روز  ٣٠تير  ١٣۴١و ديگری  ١۵خرداد
 ،١٣۴٢مردم در اين روزھا توانستند موفق شوند و قدرت پنھانی شاه ملعون را و خشونت قوام
السطنه را بشکند .
وی افزود :روحانيت در  ٣٠تيرماه  ١٣۴١نقش بسيار پررنگی داشت وحدت بين نيروھای
سياسی و مذھبی در راستای تولی به امام و واليت بود تظاھرات ديروز بازاريان بر عليه روش
ناپسندی که به ھر بھانهای رونق کسب و کار را از بين برده است بايد مورد توجه قرار بگيرد .
عسگراوالدی ادامه داد :مجلس شورای اسالمي ،رييس جمھور و قوه قضاييه بايد به اين
اعتراض توجه کنند بايد نظام جمھوری اسالمی برای خدمت سامان بگيرد .قرآن نيز دو دسته

گروه مختلف را که با ھم در جنگ ھستند به حزب ﷲ و حزب شيطان تقسيم ميکند و اگر
بخواھيم جمھوری اسالمی داشته باشيم بايد حزب داشته باشيم اگر تحزب وجود نداشته
باشد جمھوريت در نوسان خواھد بود ما بايد برای ارايه اسالم ناب محمدی به سمت الگوی
تحزب اسالمی پيش رويم ما در موتلفه مفتخريم که امام ما راھدايت کرده و برای تشکيل
موتلفه و از راھنماييھای ايشان بھره بردهايم .
وی افزود :امام زمانی که موتلفه تشکيل شد به من فرمودند بايد بدانيد که در شوراھا اکثريت
بايد اقليت را قانع کنند نه ساکت .امروز اکثريت کشورھای غربی اقليت را نه ساکت که خفه
ميکنند و نميگذارند که اظھارنظری صورت بگيرد .
وی با تاکيد به رھنمودھای امام تاکيد کرد :امام به من فرمودند اکثريت بايد اقليت را قانع کند .
دبير کل جبھه پيروان خط امام و رھبری افزود :موتلفه اسالمی دربرھهای از زمان با کندی پيش
ميرفت در مرحلهای ما خدمت مقام معظم رھبری رسيديم و گفتيم اگر شما بفرماييد که
موتلفه را فراموش کنيد فراموش ميکنيم رھبر فرمودند خير شما با ھمان سمتی که از سمت
در موتلفه به آن منصوب شديد بھتر است که ايفای نقش کنيد .
وی در ادامه در خصوص تابعيت موتلفه از واليت و امامت گفت :ما تابع واليت وامامت شديم
امروز ھم افتخار داريم که موتلفه از اول به خوبی فعاليت خود را شروع کرده و ھمين طور پيش
رفته است .
عسگراوالدی ضمن اشاره به فرمايشات رھبری در خصوص امر تحزب در نظام جمھوری
اسالمی خاطرنشان کرد :رھبری در سفری که سال گذشته به کرمانشاه داشته سواالت و
پاسخھايی مطرح کرده که به آينده تحزب در نظام جمھوری اسالمی و حتی آينده حزب موتلفه
مرتبط است .
وی افزود :آيا نظم پيرو فرسوده از کار افتاده خواھد شد اگر پيری نظام جمھوری اسالمی
اجتناب ناپذير است راه برون رفت و حفظ تازگی آن چيست» .اينھا سواالتی بود که رھبری در
خصوص تحزب مطرح کردند ».
وی در ادامه گفت :ما برای اينکه به فرسودگی دچار نشويم چشم انداز حزب را سامان داديم
 ۴يا  ۵سال بعد از تدوين چشم انداز  ٢٠ساله نظام که چشم انداز  ١۵ساله خود را مشخص
کرد .چشم انداز حزب موتلفه رادر شرايط جديدی قرار ميدھد و ما بايد به سمت اجرايی کردن
چشم انداز پيش برويم .
عسگراوالدی با تاکيد بر اينکه »ما بايد در اين مجمع با نوسازی واحدھا و ارکان حزب در جريان
فرآيند تکامل انقالب قرار بگيريم« ،خاطرنشان کرد :با توجه به وجود خبرگان رھبري ،آھنگ
الذين آمنوا به وسيله منتخب آنھا حضرت آيتﷲالعظمی خامنهای ارائه ميشود و در واقع
اين آھنگ از جانب امامان معصوم و فقھای جامعالشرايط ما از سوی رھبر انقالب شنيده
ميشود .
دبيرکل جبھه پيروان خط امام و رھبری با بيان اينکه »شرط نوسازی بر اساس فرمايشات مقام
معظم رھبري ،فاصله گرفتن از ھر نوع گرايش سکوالر است« ،گفت :ما بايد با بيخدايی در
نظام فاصله بگيريم و حزب ميتواند در اين راستا نقش شايستهای اجرا کند .ھمچنين ما
استعدادھای انسانی بسيار بزرگی در حزب داريم و اين استعدادھا در جای خود در شورای
مرکزی و ديگر ارکان حزب بايد ھوشمندانه و با تدبير و حوصله قرار بگيرند .
عسگراوالدی در بخش ديگری از صحبتھای خود ،به طرح مساله رابطه با آمريکا اشاره کرد و
گفت :استکبارستيزی اجازه نميدھد موتلفه اسالمی با مذاکره با آمريکا موافق باشد .مگر
استکبار و چھره پيشرو حرکت استکبار يعنی اياالت متحده آمريکا و دولتمردانش تغييری در خود
و روشھايشان ايجاد کردهاند که ما با آنھا مذاکره کنيم؟ استکبارستيزی خميره ملت ما با
آھنگ واليت و امامت است .
وی ھمچنين اظھار کرد :موتلفه اسالمی و جبھه پيروان خط امام و رھبری نميتواند موافق با
معامله کردن غنيسازی باشد .ما موافق نيستيم ،مگر اينکه قبل از اينکه وارد مذاکره شويم،
تحريمھا و تھديدھا و محاصرهھا برداشته شود وگرنه با اين تحريمھايی که از سوی اسرائيل و
صھيونيسم ديکته ميشود ما موافق اين امر نيستيم .
دبيرکل جبھه پيروان خط امام و رھبری در پايان گفت :اصال کار دست چند روشنفکر آمريکايی
نيست بلکه کار در دست صھيونيستھاست که اين تھديدھا و محاصرات را برای ما ديکته
کردند .ما نميتوانيم غنيسازی  ٢٠درصد را به قيمت برداشتن تحريمھا معامله کنيم و موافق

برداشتن اين قدم نيستيم؛ البته اگر مقام معظم رھبری چه در رابطه با مذاکره و چه
غنيسازی اظھارنظری بفرمايند ما تابع اظھارنظر ايشان ھستيم
اختالس  ٤٤٠ميليارد تومانی در پتروشيمی ايالم
به گزارش آژانس خبری موکريان  /سرويس حقوق بشر در تارﯾخ  ١٤مھر آمده است  :نماينده
ايالم ،ايوان ،شيروان چرداول مھران و ملکشاھی در مجلس شورای اسالمی گفت :ميزان
واقعی اختالس در پتروشيمی ايالم  ٤٤٠ميليارد تومان است .
به گزارش سايت موکريان و به نقل از منابع داخلي ،دکتر احمد شوھانی با بيان اينکه بر
اساس مدارک و مستندات موجود ،علی رغم اعالم قبلي ،مبلغ واقعی اختالس در پتروشيمی
ايالم  ٤٤٠ميليارد تومان است ،افزود :متأسفانه دست ھايی در کار است که ميزان اين
اختالس را کاھش دھند و اختالس گران واقعی را از دست قانون برھانند .
وی با اشاره به اينکه قوه قضائيه بايستی با قاطعيت به اين پرونده ورود پيدا کند ،اظھار
داشت :علی رغم بزه آشکار اختالسگران در اين پرونده ،متخلفين ھمچنان آزادند و پيگيری اين
پرونده بعھده سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته و الزم است که ھر چه سريعتر مطالبات
مردم استان ايالم در رسيدگی به اين پرونده مدنظر قرار گيرد .
نماينده ايالم ،ايوان ،شيروان چرداول ،مھران و ملکشاھی در مجلس شورای اسالمی به
گشايش اعتبار  ٢٢٠ميليون يورويی برای اين مجتمع اشاره و تصريح کرد :در حالی که ٤٤٠
ميليارد تومان پول بيت المال در اين پروژه حيف و ميل شده و ھيچ کار مثبتی صورت نگرفته
است ،اين ميزان اعتبار ارزی چگونه مدنظر دولتمردان قرار گرفته که به پتروشمی ايالم تزريق
شود؟
دکتر احمد شوھانی با بيان اينکه  ٤٤٠ميليارتومان اختالس شده بايستی به اين مجتمع
بازگردانده شود ،خاطر نشان ساخت :اين حق طبيعی مردم استان ايالم است که دولتمردان
در راه اندازی اين مجتمع که می توانست گره گشای معضل بيکاری در استان باشد ،اھتمام
ويژه داشته باشند و الزم است که ھر چه سريعتر به وضعيت آن رسيدگی کنند
٨٥درصد بيمارستانھا ی تھران و البرزفرسودهاند
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  -ايلنا در تارﯾخ  ١٤مھر آمده است  :بيمارستان سينا ١٣٨
سال ،بيمارستان امام خمينی  ٧٨سال و بيمارستان شھيد اکبرآبادی  ١٠٠سال عمر دارند .
وزير بھداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت ٨۵ :درصد بيمارستان استانھای تھران و البرز
فرسوده ھستند و متاسفانه ساخت و ساز جديدی ھم در آنھا صورت نميگيرد .
به گزارش خبرنگار ايلنا ،مرضيه وحيددستجردی صبح امروز در حاشيه مراسم افتتاح اتاقھای
عمل جديد بيمارستان شفا يحيايان ،گفت ٧٠ :تا  ٧۵درصد بيمارستانھا بافت فرسوده دارند
كه اين گونه بيمارستانھا درشان ارايه خدمات به مردم نيست .
وی تصريح کرد :خوشبختانه با توجه به اينکه  ۶٧ھزار تخت بيمارستانی در حال طراحي،
ساخت و مطالعه است به تدريج اين رقم معکوس خواھد شد و بيمارستانھای نوساز ،جديد و
مقاوم ايجاد خواھيم کرد .
وزير بھداشت با اشاره به بالخيز بودن و وقوع انواع باليا در کشور ،تصريح کرد :خدای نکرده اگر
اتفاقی ھمچون زلزله بيفتد به طور حتم مراکز درمانی که بايد در خط مقدم ارايه خدمات باشند
ابتدا آنھا تخريب ميشوند .
وحيد دستجردی با تاکيد بر فرسوده بودن بيمارستانھای تھران ،گفت :بيمارستان سينا ١٣٨
سال ،بيمارستان امام خمينی  ٧٨سال و بيمارستان شھيد اکبرآبادی  ١٠٠سال عمر دارند .
وی با بيان اينکه بيمارستانھای باعمر باالی  ٧۵سال به وفور در تھران وجود دارد ،افزود :اگر به
داد اينھا نرسيم و ساخت و سازھای جديد صورت نگيرد ھم امروز و ھم در آينده دچار مشکل
ميشويم .
دستجردی به بازسازی و نوسازی در بيمارستان شفا يحيايان اشاره کرد وافزود :با توجه به
سابقه  ۴٢ساله اين بيمارستان افرادی که درخود بيمار ستان مشغول به کار ھستند،
دانشگاه علوم پزشکی تھران و خيرين ھمگی دست به دست ھم دادند و بازسازی خوبی در

اين بيمارستان صورت گرفت .
وی افزود :امروز  ۴اتاق عمل جديد مجھز به ريکاوری و دستگاھھای مربوطه در اين بيمارستان
افتتاح شد و کل بخشھای بيمارستان نيز در حال نوسازی و بازسازی است .
وزير بھداشت با تاکيد بر اينکه ساير بيمارستانھا در تھران نيز نياز به بازسازی و نوسازی
دارند ،افزود :البته در سال گذشته ما مجوز ساخت و ساز جديد ومجوز کميسيون  ٢١۵را برای
برخی بيمارستانھای تھران گرفتيم اما اينھا کفايت نميکند و نياز به رديفھای بودجهای
دارد .
دستجردی تاکيد کرد :کلنگ ساخت بيمارستانھای جايگزين در تھران بيش از ھر چيزی نياز
است زيرا تھران به عنوان پايتخت کشور تنھا به  ١۴ ١٣ميليون تھرانی سرويس نميدھد بلکه
به کل جمعيت کشور خدمات ارايه مي کند .
وزير بھداشت در خاتمه خاطرنشان کرد :با توجه به اينکه  ٨۵درصد بافت بيمارستانھای تھران
فرسوده ھستند ،بايد نھضت ساخت بيمارستانھای جديد وجايگزين در تھران آغاز شود .
عدم پرداخت  ٥ماه حقوق  ٨٠کارگر کارخانه پی وی سی سمنان
براساس گزارشات منتشره،حدود  ٨٠نفر از کارگران کارخانه پی وی سی سمنان  ٥ماه حقوق
درﯾافت نکرده اند.
کارخانه پی وی سی سمنان چندسالی است که با مشکل مواجه است واخيرا شراﯾطش
حادترشده است.
ازجمله مشکالت اﯾن کارخانه مشخص نبودن وضعيتش است وتاکنون مشخص نيست آﯾا اﯾن
کارخانه
خصوصی ﯾا نيمه دولتی است؟
اﯾن گزارشات حاکی ازآنست،بدليل ترس از اخراج و بيکار شدن کارگران اﯾن کارخانه دست به
اعتراض و تحصن نمی زنندوسکوت می کنند .
کشته شدن ﯾک کولبر دﯾگر توسط نيروھای انتظامی در بانه
به گزارش کردپا،در  ١٤مھر آمده است  :ﯾک کولبر کُرد از اھالی شھرستان بانه ،در اثر اصابت گلولهی
نيروھای انتظامی جان خود را از دست داد.
ھن َگژال" بانه در اثر
براساس اﯾن گزارش"،امير احمدی" سی ساله فرزند شرﯾف از اھالی روستای " َ
حملهی نيروھای انتظامی کشته شد.
تا زمان انتشار اﯾن خبر ،جنازهی اﯾن کولبر کُرد در بيمارستان بانه نگهداری شده و به خانوادهی وی
تحوﯾل داده نشده است.

واردات  ۴ميليون دالر عروسک از چين با ارز مرجع /رانت اقتصادی  ٢٠ھزار ميليارد
تومانی
به نوشته ساﯾت اصالح طلب کلمه در  ١٥مھر آمده است  :بدنبال ھرج و مرج در بازار ارز و
گرانی بی رويه نرخ دالر ،عضو کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت :در چھار ماه
و نيم اول سال  ١٧تا  ٢۵ميليارد دالر ارز به نرخ مرجع در اختيار کسانی قرار گرفت که رانت
اقتصادی حدود  ٢٠ھزار ميليارد تومانی برايشان ايجاد شد و اين مفسدان اقتصادی بايد
شناسايی شوند .
سيد جالل يحيی زاده در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مھر با بررسی ريشه ھای مشکالت بازار
ارز در چند ھفته اخير گفت :تعطيلی توزيع ارز در چند ھفته اخير ھيچ توجيھی نداشت و
موجب شد قيمت ارز صعود داشته باشد و برای باز گرداندن آن به وضعيت عادی با مشکالت
زيادی رو به رو باشيم اين اقدام دولت در افزايش ويرانگر قيمت ارز طی روز ھای اخير نقش به
سزايی داشت .
نماينده مردم تفت و ميبد در مجلس شورای اسالمی ادامه داد :در چھار ماه و نيم اول سال در
مورد توزيع ارز به ھيچ وجه با توجيه و برنامه عمل نشد ١٧ ،تا  ٢۵ميليارد دالر ارز به نرخ مرجع

در اختيار کسانی قرار گرفت که رانت اقتصادی حدود  ٢٠ھزار ميليارد تومانی برايشان ايجاد
شد .
وی باتاکيد بر اينکه مفسدان اقتصادی که از اين رانت اقتصادی استفاده کردند بايد شناسايی
شوند تصريح کرد :کاالھای وارداتی با نرخ ارز مرجع به ھيچ وجه وارد بازار نشد و اين مفسدان
اقتصادی از دالر با نرخ مرجع برای واردات استفاده کردند اما اين کاالھا را با نرخ دالر بازار آزاد به
فروش رساندند و از اين راه سود زيادی به جيب زدند .
عضو کميسيون اقتصادی مجلس ادامه داد :در ماه ھای اول سال اولويت بندی درستی برای
اختصاص ارز مرجع به کاال ھا وجود نداشته و  ۴ميليون دالر از چين با ارز مرجع عروسک وارد
می شود فاجعه است .
يحيی زاده خاطر نشان کرد :در ماه ھای ابتدايی سال دولت در اختصاص ارز بدون برنامه و
اولويت بندی ولنگاری کرده و  ٢۵ميليارد دالر سرمايه مملکت را به مفسدان اقتصادی داده
است و از سوی ديگر تعطيلی و ايجاد وقفه در توزيع ارز حتی برای واردات کاالھای اساسی به
مشکالت دامن زده است .
وی طرح موضوع ايجاد بورس ارزی را يکی از عوامل موثر در بی ثباتی بازار ارز خواند و گفت :در
اين مدت بارھا برخی دلسوزان اقتصادی خواستار روزه سکوت مسئوالن اقتصادی بودند خيلی
از مصاحبه ھا و اظھارت در خصوص بورس ارز بدون اينکه زير ساخت ھای اين کار فراھم باشد
به مشکالت دامن زد .
خودکشی دانش آموز  ١٥ساله زير تھديد به اخراج
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  -ايلنا در تارﯾخ  ١٥مھر آمده است  :دانش آموزی که بعد
از مرگ ھم به اخراج از مدرسه تھديد شد
عموی ساالر باللی خودکشی برادر زاده خود را به دليل تھديد او به اخراج ازمدرسه عنوان کرد:
او نمی توانست حرف مردم را تحمل کند و سرش را درجامعه باال بگيرد .
ھفته گذشته فرماندار کبودر آھنگ خبر از خودکشی يک دانش آموز به دليل ترس اخراج از
مدرسه و بيم تنبيه از سوی والدينش داد .خبرنگار ايلنا بعد ازانتشار اين خبرطی گفتگويی با
ابراھيم سحرخيز معاون آموزش متوسطه پيگيريھای خود را در اين زمينه آغاز کرد ،او دراين
گفتوگو ضمن قابل استناد ندانستن اظھارات فرماندار کبودرآھنگ براين نکته تاکيد کرد که
مديران مدارس به ھيچ عنوان حق ندارند دانش آموزی را تھديد به اخراج از مدرسه کنند .
سحرخيز ھمچنين گفته بود حاال مدير مدرسه يک حرفی از دھنش پريده ھمانند پدر و مادری
که گاھی اوقات اين اتفاق درموردآنھا ھم ميافتد ،دانش آموز که صرفا با يک جمله مدير خود
را حلق آويز نميکند .به طور حتم بدانيد علتھای ديگری ھمانند مشکالت و گرفتاريھای
خانوادگی در اين زمينه نقش داشتهاند .
خبرنگار ايلنا در جستجوی حقيقت ،خانواده ساالرباللی را يافت و برای روشن شدن ابعاد
مختلف اين حادثه به گفتوگو با محمد باللی عموی ساالر پرداخت .
محمد باللی در گفتوگو با خبرنگار ايلنا ،در مورد خودکشی برادرزاده ١۴ساله خود گفت :يک
مدرسه راھنمايی در کنار دبيرستان ساالر بود که دوستان او در آن تحصيل ميکردند چرا که
ساالر در سال گذشته در ھمان مدرسه تحصيل ميکرد و به تازگی به آن دبيرستان وارد شده
بود .
خودکشی تنھا فرزند برادرم در روز سوم مھر
وی ادامه داد :روز سوم مھر زمانی که ساالر تنھا فرزندبرادرم و دوستش آقای نوری به آن
مدرسه راھنمايی رفتند و مشغول صحبت کردن با دوستان خود بودند به نظرمی رسد از آن
مدرسه راھنمايی با دبيرستان ساالر تماس گرفته ميشود و ميگويند دو نفر از دانش آموزان
شما به شلوغ کاری در مدرسه ما پرداختهاند از ھمين رو بالفاصله معاون مدرسه در محل
حضور پيدا می کند تا ساالر و دوستش را به اخراج ازمدرسه تھديد کند و پروندهھايشان را
زيربغلشان بزند .
فرار ساالر از مدرسه پيش از اينکه پروندهاش را بدھند

باللی با اشاره به اينکه معاون مدرسه بالفاصله پرونده آقای نوری را زير بغل او ميزد و او را از
مدرسه اخراج ميکند ،افزود :اما ساالر پيش از اينکه با او مثل دوستش رفتار شود از مدرسه
فرار ميکند اما معاون مدرسه اعالم ميکند که به او بگوييد ديگر حق ندارد به مدرسه بيايد و
اين پيغام را ھمکالسيھايش به او ميرسانند .
ساالر قبل ازخودکشی به ھمکالسيھايش پيامک ميزند
عموی ساالر تصريح کرد:ساالر وقتی از موضوع اخراج شدنش باخبر ميشود به دو نفر از
ھمکالسيھايش پيامک ميدھد و در آن عنوان ميکند که وقتی من را به مدرسه راه ندھند
ديگر به آخر خط ميرسم و بايد خود را از بين ببرم .
وی ادامه داد :ساالر از زمانی که از مدرسه فرار ميکند به اين فکر ميکرده است چگونه خود
را راحت کند از ھمين رو بعد از خواندن نماز مغرب و عشاء در مسجد وقتی شرايط را برای
حلقه آويز کردن خود در يکی از اتاقھای خانه آماده کرده و بعد از اينکه از عدم حضور خانواده
خود مطمئن ميشود اقدام به خودکشی ميکند .
در حلق آويزشدن ساالر خانواده او مقصرنبود
باللی با اشاره به اينکه بعد از خودکشی ساالر نسبت به مرگ او و چرايی اين کار مشکوک
شديم ،افزود :نميتوانستيم دھان مردم راببنديم از ھمين رو با بررسيھايی که انجام داديم و
با تحقيقاتی که از ھمکالسيھای ساالر به عمل آورديم به اين نتيجه رسيديم که حلق
آويزشدن ساالر چيزی نبود که خانواده او مقصر باشند ،وبعد ازآن آگاه شديم که اين مساله به
دليل اتفاقی بوده که در مدرسه اتفاق افتاده است .
خودکشی ساالر از طرف مدرسه به او تحميل شد
عموی ساالر خاطرنشان کرد :وقتی که آن پيامک را ديديم و با آقای نوری که او نيز
ھمانندساالر تھديدبه اخراج از مدرسه شده بود ،صحبت کرديم مطمئن شديم که حلقه آويز
شدن ساالر از طرف مدرسه به او تحميل شده است .
به گفته وی آقای نوری اکنون ازآن دبيرستان اخراج شده است و دريک مدرسه غيرانتفاعی
تحصيل ميکند .
وضعيت تحصيلی ساالر در حد عالی بود
باللی در واکنش به اظھارات معاون وزير آموزش و پرورش مبنی بر اينکه يک جمله مدير مدرسه
نميتواند دليلی بر خودکشی ساالر باشد و به طور حتم علتھايی ديگری برای کار او
وجودداشته است ،افزود :وضعيت تحصيلی ساالر در حد عالی بود به طوری که معدل او باالی
 ١٧بود عالوه بر آن ساالر ھيچ گونه مشکلی و گرفتاری با خانواده خود نداشت و بسيار به ھم
عشق ميورزيدند .
اتاقی را که ساالر خودش را حلق آويز کرد ،خراب کرديم
وی با تاکيد بر اينکه پدرومادر ساالر ديگر نميتوانستند به خانه خود که ساالر دريکی
ازاتاقھای آن خود را حلق آويز کرده واردشوند ،افزود :از ھمين رو مجبور شديم برای آرامش
روحی پدر و مادر او اتاقی را که ساالر خودش را حلقه آويز کرده بود خراب کنيم و اين مساله
باعث شد که قسمتھای ديگر خانه نيز تخريب شود .
نميتوانست حرف مردم را به دليل اخراج ازمدرسه تحمل کند
عموی ساالر تصريح کرد :ساالرانسان کاملی بود و بيدليل اقدام به اين کار نکرد بلکه تنھا
دليل اين کار اين بود که او نميتوانست حرف مردم را به دليل اخراج ازمدرسه تحمل کند و
اينکه چه اتفاقی برای او در جامعه قرار است بيافتد .
ساالر به مکه ،کربال و سوريه مشرف شده بود
وی با بيان اينکه ساالر سال  ٨۵به حج عمره مشرف شد ،افزود :او ھمچنين دوبار به کربال و

يک بار به سوريه رفته و ھمه اعمال مذھبی خود را به جا آورده بود .حتی ھميشه عيد نوروز
تا  ١۵فروردين در مشھد به سر ميبردند .
مسئوالن آموزش وپرورش گفتند ھمکار ما اشتباه کرد
باللی در پاسخ به اين سوال که مسئوالن آموزش و پرورش کبودرآھنگ نسبت به اين مسئله
چه اقدامی کردند ،افزود :با رييس اداره و حراست آموزش و پرورش کبودرآھنگ که گفتوگو
کرديم پذيرفتند که ھمکار شان اشتباه کرده است اما اين چه اشتباھی است که جان يک
نوجوان را ميگيرد وخانواده او را به ماتم وعزا مينشاند .
عموی ساالر تصريح کرد :ببينيد تھديد يک معاون مدرسه ما را به چه مصيبتی گرفتار کرده
است ساالر فقط به فرض اينکه به دليل اخراج از مدرسه ديگر نميتواند سرش را در جامعه باال
بگيرد اقدام به اين کار کرد .
ھيچ شکايتی از مدير مدرسه نداريم
وی با اشاره به اينکه تاکنون با مدير مدرسه روبرو نشدهايم ،افزود :ما ھيچ شکايتی از ايشان
نداريم اما تنھا چيزی که ميخواھيم اين است که در اين زمينه اطالع رسانی شود تا مردم
آنجا بدانند که ساالر تحت فشار مدرسه اقدام به اين کار کرده است زيرا کبودرآھنگ يک
شھرستان کوچک و کم جمعيت است .
نميخواھيم فرزند مدير مدرسه ھم در عذاب قرار گيرد
باللی تصريح کرد :ما معتقديم اگر از مدير مدرسه شکايت کنيم و ايشان از طريق اداره آموزش
و پرورش مورد اذيت قرار گيرد و از کار معلق و يا انفصال ازخدمت شود فرزند ايشان نيز در عذاب
قرار ميگيرد وتنھا به خاطر اين از او شکايت نکرديم .
سال گذشته ھم دانش آموزی بااخراج ازمدرسه خودکشی کرد
عموی ساالر با اشاره به اينکه سال گذشته نيز اتفاق مشابه در کبودرآھنگ رخ داد ،افزود:
پارسال نيز چند تن از دانش آموزان از مدرسه اخراج شدند که يکی از آنھا به نام آقای غالمی
به دليل ضرب و شتم توسط پدر و مادرش خودکشی کرد .
مدير مدرسه ھمچنان در سمت خود باقی است
وی در پاسخ به اين سوال که مدير مدرسه ھمچنان در سمت خود باقی است ،افزود :مدير
مدرسه فعال در آن مدرسه انجام وظيفه ميکند ،با رييس حراست که صحبت ميکرديم گفتند
قضاوت کردن در اين زمينه خيلی سخت است و ما بايد بررسيھای خود را انجام دھيم .
بعد از خودکشی ھم ساالر تھديد به اخراج ازمدرسه شد
باللی خاطرنشان کرد :چھارم مھر بعد از خودکشی ساالر در حالی که او روز گذشته مراسم
خاکسپارياش انجام شده بود در دبيرستان سر صف اعالم شد که اگر ساالر باللی در مدرسه
است بايد ھر چه سريعتر مدرسه را ترک کند .
عموی ساالر خاطرنشان کرد :اگر چه معاون مدرسه ساالر و دوستش را تھديد به اخراج از
مدرسه کرده است و پرونده دوست ساالر را دستش داده بودند اما از اين گله منديم که مگر
ميشود معاون مدرسه بدون اطالع مدير مدرسه اين کار را کرده باشد.به طورحتم ايشان
درجريان بودند .
چرا بدون اطالع پدر و مادر پرونده دانش آموز را دستش ميدھند
وی ادامه داد :به مسئول آموزش و پرورش گفتيم اگر کار شما قانونی بود پس چرا بعد از دو روز
که فھميديدساالر خودش را حلقه آويز کرده است فردی را به منزل آقای نوری فرستاديد و
شبانه باالتماس پرونده اور را ازخانوادهاش گرفتيد ،يقين داريم آنھا برای اينکه بر اشتباه خود
سرپوش بگذراند اقدام به اين کار کردند .
باللی با بيان اينکه ھنگام ثبت نام دانش آموز ،تلفن منزل و پدر و مادر برای مواقع ضروری اخذ
و در پرونده او نوشته ميشود افزود :پس چطور ممکن است وقتی چنين اتفاقی افتاده بدون

اطالع پدر و مادر پرونده دانش آموز را دست او داده و او را تھديد به اخراج از مدرسه ميکنند .
گفتوگو :مونا رجبی
اخراج  ٣٧٨نفر از کارگران شرکت پيمانکاری متروی اھواز
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  -ايلنا در تارﯾخ  ١٥مھر آمده است  :آقايار حسينی دبير
اجرايی خانه کارگر  ،با اعالم اين خبر به ايلنا گفت ٣٧٨ :نفر از کارگران شرکت پيمانکاری
کيسون و ساير پيمانکاران درجه دو که با اين شرکت قراد ھمکاری در اجرا دارند به سبب اتمام
اعتبارات قطار شھری ناچار شده ست با اين تعداد از کارگران قطع ھمکاری کند .
او افزود :طی چند روز گذشته در پی مرخصی اجباری بيش از  ٢٠٠کارگر شرکت پيمانکاری
کيسون )مجری قطارشھری اھواز( ،حکم خاتمه ھمکاری حدود  ١٠٠نفر از اين کارگران که در
مرخصی اجباری به سر ميبردند ابالغ شده بود که اين تعداد ھم اکنون به  ٣٧٨نفر رسيده و
از آنان خواسته شده است جھت تسويه حساب ودريافت سه ماه از  ۵ماه حقوق معوقات خود
به امور مالی شرکت مراجعه کنند .
کمبود منابع مالی و ناتوانی در پرداخت حقوق باعث اخراج کارگران شد
در اين زمينه مدير عامل قطار شھری متروی اھواز با تاييد اخراج اين تعداد از کارگران شرکت
پيمانکاری کيسون وشرکتھای زير مجموعه تصريح کرد ٣٧٨ :نفر از کارگران روز مزدی که به
عنوان مھنس ،تکنسين وکارگر در اجرای پروژه قطارشھری با شرکت کيسون ھمکاری
داشتهاند به سبب ناتوانی در تامين منابع مالی از سوی شرکت پيمانکار به آنان اعالم شده
است جھت تسويه حساب ودريافت چند ماه از معوقات خود در شرکت حضور پيدا کنند .
او افزود :شرکت قطار شھری اھواز تا شھريور ماه ھيچ گونه تاخيری در پرداخت صورت وضعيت
شرکت کيسون نداشته وھم اکنون به علت کمبود اعتبارات شرکت قطار شھری نتوانسته
است تامين اعتبار کند .
عباس ھالکويی با اعالم اين مطلب به ايلنا اظھار داشت :عليرغم اينکه در سال  ٩١ھيچ
گونه تخفيفی بابت اعتبارات سال جاری به قطار شھری اھواز پرداخت نشده است ،اما ھر
ماھه به ميزان کارکرد و صورت وضعيتھای شرکت کيسون ،منابع مالی تامين اعتبارشده و به
اين شرکت پرداخت شده است .
او افزود :از اين رو شرکت کيسون وساير پيمانکاران درجه دومی که با شرکت کيسون فعاليت
دارند به علت کمبود منابع مالی در پرداخت حقوق کارگران ودر تامين مصالح ھمانند ميلگرد
ومواد بتنی وغيره نيز دچار مشکل ھستند .
او با بيان اينکه با اخراج اين کارگران حدودھزار نفر ديگر در اين کارگاه فعال ھستند اظھار
داشت :شرکت پيمانکاری کيسون  ۵ماه از حقوق کارگران خود را پرداخت نکرده است ،با اين
حال با اخراج اين تعداد کارفرما از اين کارگران خواسته است با دريافت دو ماه از مجموع
معوقات حقوقی به صورت الحساب دريافت کرده و تسويه حساب کنند و مابقی مطالباتشان را
در زمان نامعلومی در آينده پيگيری کنند .
چھار نفر ديگر از دبيران و معلمان کرد اھل سنت ممنوع التدريس شدند
به گزارش ساﯾت ھرانا در  ١٦مھرآمده است  :بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،ارگان خبری
مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران ،در ادام ٔه سريال برخورد با اھل سنت ايران؛ پيرو خبر
قبلی )ممنوع التدريسی  ١٧نفر از دبيران کرد اھل سنت( اين بار نيز  ۴نفر از دبيران و معلمان
موفق شھرھای دھگالن و قروه از اعضای مکتب قرآن ممنوع التدريس شدند
يک ھفته با جامعه کارگری /بحران اقتصادی موجب تعطيلی کارخانه ھا شده
است
به نوشته ساﯾت اصالح طلب کلمه در  ١٦مھر آمده است  :جامعه ايران در ھفته گذشته
شاھد تجمع و راھپيمايی مردم تھران در اعتراض به وضعيت معيشتی و بحران اقتصادی بود.

اين تجمع اعتراضی از بازار تھران در پی بسته شدن بخشيھای از بازار در اعتراض به افزايش
قيمت ارز شروع شد و در پی آن مردمی که لزوما فعاالن اقتصادی بازار نبودند به تجمعاعت
اعتراضی پيوستند و راھپيمايی را در حوالی بازار تا ميدان فردوسی شکل گرفت .
به گفته مسئولين حدود  ١۵٠نفر نيز در اين راھپيمايی دستگير شده بودند .شکل گيری اين
تجمع اعتراضی و راھپيمايی نشان دھنده عمق فاجعهای است که در زيست معيشتی مردم
در حال وقوع است و اين امر ضرورت توجه بيشتر کنش گران سياسی به حوزه معيشت مردم
و بخصوص مزدبگيران را ميطلبد .زيرا از ابتدای سال تا کنون قيمت کاالھا و خدمات افزايش
پيدا کرده است ولی دستمزد و حقوق جامعه کارگری و مزدبگير ھيچ تغييری نداشته است .
تعطيی کارخانجات و مرخصی اجباری کارگران
از تابستان امسال و با شدت گرفتن بحران توليدی در کارخانجات ،موج مرخصيھای اجباری در
ميان جامعه کارگری شدت يافت .بخشی از کارگرانی که به مرخصی اجباری فرستاده شده
بودند به کار بازنگشتند و در ايام مرخصی حکم اخراج آنھا از سوی کارفرما صادر شده بود .اين
امر موجب شده است که کارگران با ترس و اھمه با مرخصيھای اجباری روبه رو ميشوند .
در تازهترين رويداد در اين زمينه کارخانه زرين سلولز به سبب نداشتن مواد اوليه توليد موقتاً
تعطيل و ٢٨٠کارگر قرار دادی آن به مدت يک ھفته به مرخصی اجباری فرستاده شدند.
کارخانه زرين سلولز در شھر صنعتی کاوه در شھرستان ساوه ،توليد کننده انواع نوار
بھداشتي ،پوشک نوزاد ،شيشه و پستانک بچه ،دستمال کاغذی و ايزواليف است .دليل
تعطيلی اين کارخانه وجود نداشتن مواد اوليه توليد بواسطه تحريمھای اقتصادی است .
در بوشھر نيز کارخانه بوشھر مسواک که وسايل بھداشتی ھمچون مسواک و نخ دندان و
توليد ميکند ،به علت مشکالت و بحران مالی تعدادی از کارگران خود را به مرخصی اجباری
فرستاده است .
تعطيلی کارخانجات و بيکار شدن کارگران در ھفته گذشته تنھا مختص به اين دو مورد نبوده
است .در شھرستان رودبار نيز کارخانه آب معدنی داماش به عنوان اولين کارخانه گيالن در
توليد اين محصول تعطيل شد .دليل اصلی تعطيلی اين واحد توليدی بواسطه نداشتن مواد
اوليه برای توليد بطری آب بود و با وجود مرتفع شدن اين مشکل بازگشايی مجدد کارخانه
منوط به افزايش و تصويب قيمت جديد محصول توسط اداره صنعت ،معدن و تجارت است.
افزايش قيمت مواد اوليه موجب شده است که مسئولين کارخانه توليد با قيمت گذشته را
اقتصادی نداند .
در اھواز نيز در پی مرخصی اجباری بيش از  ٢٠٠کارگر شرکت پيمانکاری کيسون )مجری
قطارشھری اھواز( ،حکم خاتمه ھمکاری به  ١٠٠نفر از اين کارگران که در مرخصی اجباری به
سر ميبردند ابالغ شده و از آنان خواسته شده است جھت تسويه حساب مراجعه کنند.
کارفرما ھمچنين از اين کارگران خواسته است با دريافت دو ماه از مجموع معوقات حقوقی
تسويه حساب کرده و مابقی مطالباتشان را در زمان نامعلومی در آينده پيگيری کنند .در پی
ابالغ حکم خاتمه ھمکاري ،اين تعداد از کارگران با تجمع در مقابل دفتر مرکزی متروی اھواز
خواستار بازگشت به کار شدند .
حقوق معوقه
بحران در مديريت کشور موجب نابسامانيھای شديدی در عرصه توليد و کارخانجات شده
است .متاسفانه امروزه اولين حربه کارفرما در شرايط بحرانی عدم پرداخت حقوق کارگران
است .
کارگران سد مالير عليرغم اتمام نيافتن پروژه حقوق ھشت ماه گذشته خود را دريافت
نکردهاند .ھرچند پروژه نيمه تمام سد کالن مالير )واقع در استان ھمدان(  ٩خرداد ماه سال
گذشته به دست معاون اول رييس دولت افتتاح شد اما ھمچنان اين طرح نيمه تمام است.
بيش از  ۵٠کارگر مشغول در اين طرح حدود  ۴الی  ۵ماه است که حقوق خود را دريافت
نکردهاند که البته مسئوليت آنھا با شرکت پيمانکاری است .شرکتھای پيمانکاری برای آنکه
بتواند بر روی کارگران مديريت داشته باشند معموال حقوق کارگران را با چند ماه تاخير پرداخت
ميکند .کارفرمای اين طرح شرکت آب منطقهای استان ھمدان ،پيمانکار اين طرح شرکت کترا
و مشاور اين طرح شرکت مھندسين مشاور بندآب بوده است .

ر شيراز نيز بخش اعظمی از مطالبات  ٣٨٢کارگر صنايع مخابرات راه دور شيراز ) (ITIھنوز
پرداخت نشده است .با دستور رئيس دولت يک روز بعد از افتتاح پروژه مسکن مھر ١۵ ،ميليارد
تومان در اختيار استانداری فارس قرار گرفت تا مشکالت کارگران صنايع مخابرات راه دور حل
شود .که متاسفانه از اين مبلغ کمتر از يک سوم حدود  ٣ميليارد تومان برای پرداخت بخشی از
مطالبات و معوقات حقوقی کارگران ھزينه شد و مابقی بدھی کارخانه به کارگران ھنوز
پرداخت نشده است .کل مطالبات کارگران با محاسبه سنوات خدمتی حدود  ٢٨ميليارد تومان
است که با کسر سنوات خدمتی حدود  ۶ميليارد تومان ميشود .
تامين اجتماعی نيز از اجرای آرای ھيئت تشخيص ،حل اختالف و کميتهھای استانی سر باز
زده و از بازنشستگی  ٨۴کارگر در شرف بازنشستگی خوداری ميکند .طبق رای ھيأت حل
اختالف  ١٣۴نفر از کارگران حائز شرايط بازنشستگی ھستند که از اين تعداد سازمان تامين
اجتماعی با بازنشستگی  ٨۴کارگر موافقت نميکند و پرونده آنان را ھمچنان معلق نگه
داشته است .
در ساوه نيز در چھار ماه گذشته  ٢١٠نفر از کارگران کارخانه پارلو ساوه ھيچ دستمزدی
دريافت نکردهاند .با وجود مطلوب بودن شرايط توليد و کار در اين واحد توليدی و جذب
سفارشات مکرر کار از سوی سازمانھای توسعه مدارس ،متاسفانه به دليل کمبود نقدينگي،
اين واحد توليدی از پرداخت چھار ماه از حقوق کارگران خوداری کرده است .مشکالت نقدينگی
که به علت منع واردات مواد اوليه توليد ايجاد شده ،باعث شده است اين واحد توليدی نتواند
به منابع مالی الزم جھت پرداخت حقوق کارگران خود دسترسی داشته باشد .
کارگران کارخانه نورد لوله و پروفيل ساوه نيز بيش از چھار ماه است که دستمزدھای خود را
دريافت نکردهاند .اين در حالی است که کارفرمای اين کارخانه بدنبال رای موافق اداره کار اراک
مبنی بر اعمال قانون مشاغل سخت و زيان آور در مورد  ٢٠٠نفر از کارگران ،فشار بر روی ھمه
کارگران را افزايش داده است .بعد از اين رای دادگاه کارفرما اقدام به قطع مزايای مربوط به
سختی کار ھمه کارگران کارخانه کرد و به اين ترتيب ميزان دريافتی آنان ماھيانه از  ۵٠تا ١۵٠
ھزار تومان کاھش پيدا کرد و از سوی ديگر ساعت کار آنان را به  ٨ساعت تقليل داد و در حال
حاضر با تغيير سمت و تغيير شفيت کاری کارگران بطور مداوم در حال اعمال فشار بر آنان
است .
ھمچنين کارفرمای اين کارخانه با اخراج يکی از کارگران به نام جالل يوسفی شمشير اخراج را
نيز در باالی سر کارگران قرار داده است .وی از جمله کارگرانی است که پيشاپيش ديگر
ھمکارانش برای اعمال مشاغل سخت و زيان آور در کارخانه نورد پروفيل ساوه تالش کرده
است و خود نيز مشمول اين قانون شده است .کارگران اين کارخانه ھمچون ميليونھا کارگر در
سطح کشور با توجه به اينکه حداقل دستمزد جوابگوی زندگی آنان نيست بناچار روزانه ۴
ساعت اضافه کاری ميکنند و ساعت کار عمال در بسياری از کارخانجات  ١٢ساعت در روز
است .امروزه  ۴ساعت اضافه کاری روزانه چنان با شرايط کار و زندگی کارگران ايران در ھم
تنيده است که قطع آن عمال به اھرم فشاری در دست کارفرمايان برای تمکين واداشتن
کارگران تبديل شده است .
در سمنان نيز  ٨٠کارگر کارخانه آلدا به علت مشکالت مالی کارخانه سه ماه متوالی حقوق
دريافت نکردهاند .کارخانه آلدا دامغان با بيش از  ٢٧سال سابقه توليد در اين حوزه به علت
مشکالت نقدينگی ناچار شده است .اين کارخانه توليدکننده يراق آالت خطوط انتقال نيرو و
کلمپ پستھای برق است .عدم پرداخت مطالبات معوقه از سوی خريدارانی ھمانند وزارت
نيرو و ساير ارگانھای دولتی و خصوصی باعث شده که اين کارخانه توان مالی خود را از دست
داده و دچار کمبود منابع مالی شود .
در طبس نيز شرکت پيمانکاری فرآيند کاو که تحت نظارت شرکت آب و فاضالب طبس فعاليت
دارد از اسفند ماه سال  ٩٠تا ھم اکنون ،در پرداخت حقوق  ٢٠کارگر خود قصور کرده است.
طبق گفته کارگران اين شرکت ،پيمانکار سعی دارد به دليل آنجه افزايش مشکالت مالی ذکر
ميکند با تمامی کارگران خود تسويه حساب کند .
تجمعات اعتراضی
در ھفته گذشته  ۵٩تن از رانندگان سازمان اتوبوسرانی شيراز با حضور در مقابل ساختمان
مجلس اين شھر ،در اعتراض به آنچه که آنھا را عدم تحقق وعدهھای مسئولين ميخواندند

تجمع کردند .اين تعداد از رانندگان که از سال  ١٣٨١از اين سازمان باز خريد شدهاند ،رعايت
نشدن حداقل حقوق و مزايا ،رعايت نشدن عنوان شغلی در پرداخت حق بيمه و عدم تحقق
وعده رييس دولت در خصوص تبديل وضعيت قرارداد نيروھای شرکتی را به عنوان اصلی ترين
داليل اعتراض خود بيان کردهاند
کارگران ايران نخستين قربانيان کاھش ارزش ﷼

به گزارش ساﯾت رادﯾو دويچه وله /آلمان در تارﯾخ  ١٦مھر آمده است :قدرت خريد کارگران
ايرانی در نوسانھای موجود اقتصادی و مالی روز به روز کمتر ميشود .يک نماينده سابق
مجلس ميگويد انگار ھر روز دزدی به خانه اين افراد ميزند و داراييھايشان را به تدريج
ميبرد .
فراز و فرود بازار ارز در روزھای گذشته ،بازاريان و واردکنندگان کاالھا را به اعتراض و اعتصاب
کشاند و در کانون خبرھا قرار داد .قشرھای مزدبگير که نقشی در تجارت ،مبادالت يا معامالت
کالن بانکی و مالی ندارند ،تنھا نظارهگر صعود قيمتھا و سقوط ارزش دستمزد ثابت خود
ماندند .
خبرگزاری "ايلنا" در روز شنبه  ١۶مھر ،گزارشی پيرامون کاھش قدرت خريد کارگران منتشر
کرده و روش و عملکرد دولت فعلی را موجب "شخم خوردن" سيستم اقتصادی ايران خوانده
است .در اين گزارش آمده که عدم توانايی دولت در پرداخت سھم  ٣٠درصدی بخش صنعت و
توليد از محل درآمدھای طرح ھدفمندی يارانهھا به واحدھای توليدي ،موجب بازماندن آنھا از
ادامه کار شد .
ايلنا از قول سھيال جلودارزاده ،نماينده پيشين مجلس ايران و در توضيح کاھش قدرت خريد
کارگران و مزدبگيران نوشته است»:موريانهای که به پای اقتصاد کشور ما افتاده بود ،اينک
پايهھای اقتصاد خانوادهھای ما را ميخورد ».
کارگران ايرانی در طومارھايی با چند ھزار امضا خواستار اضافه دستمزد برای نيمه دوم سال
 ١٣٩١شدهاند اما فراخوان آنھا در ھياھوی منازعات سياسی و جناحی موجود در اين کشور
گم شد .
ھيچيک از مسئوالن جمھوری اسالمی به نامه اعتراضی کارگران ايرانی واکنشی نشان نداد.
ايلنا مينويسد که در مصاحبه مطبوعاتی اخير احمدينژاد نيز اجازه طرح سوال در اين زمينه به
ھمکار اين خبرگزاری داده نشد .
در گزارش ايلنا آمده است» :در حالی که به باور بسياری از فعاالن اقتصادی خط فقر در بھترين
حالت ،با درآمد  ٨٠٠ھزار تومانی مشخص ميشود؛ يک کارگر با دستمزد  ۴٠٠الی  ۵٠٠ھزار
تومانی چگونه ميتواند ھزينهھای جاری زندگی خود و خانوادهاش را تامين کند؟ »
در زمان آغاز طرح ھدفمندی يارانهھا ،دريافتی مردم از دولت به طور ماھانه چيزی نزديک به ۴٢
دالر بود اما با نوسان بھای ارز و به دنبال آن جھش قيمتھای ريالي ،اين مبلغ عمال به يک
سوم کاھش يافته است .
مھدی نجفپور ،عضو ھيات مديره اتحاديه کارگران قراردادی به ايلنا گفته است» :افزايش ميزان
ھزينهھای تمام شده توليد ،متاثر از نوسانات نرخ ارز است و شرايط کنونی بازار ،آزاد سازی
قيمتھا ،شرايط بحرانی و عدم ثبات اقتصادی موجود ،باعث ناتوانی کارگران در تامين معيشت
خانواده و به تبع آن از بين رفتن انگيز ٔه کار شايسته و مفيد شده است ».
حميد حاج اسماعيلی يک فعال کارگری نيز به ايلنا گفته که نوسان نرخ ارز تاثير مستقيمی در
وضعيت کارگاهھای توليدی دارد و سادهترين راه واحدھای توليدی برای خالص شدن از
دردسرھای ناشی از گرانی و تھيه مواد خام ،تعديل نيروی کار است .
اين فعال کارگری تاکيد کرده که دستمزد اندک کارگران به تضعيف خانوادهھا ،ايجاد مشاغل
کاذب ،بروز بحرانھای روانی و احتمال فراگير شدن فساد در جامعه کارگری را به دنبال خواھد
داشت .
اين اظھارات در حالی در گزارش ايلنا منعکس شدهاند که بسياری کارشناسان مستقل نيز
نسبت به پيامدھای فشار مالی بر قشر مزدبگير ھشدار ميدھند .اين ناظران ميگويند که
کارگران بهويژه آنھا که پيمانی يا فاقد قرارداد ھستند و ھمچنين زنان و کودکان کار از نخستين
قربانيان کاھش ارزش پول کشور خواھند بود .

بنا بر شواھد  ،فشار اقتصادی موجود بر دوش اين قشر ،ناھنجاريھای اجتماعی گستردهای
را در ميان آنھا دامن زده و بسياری از اين گروه ھم اينک به راهھای غيرمعمول کسب درآمد
روی آوردهاند که فروش کليه ،تنفروشي ،قاچاق مواد مخدر يا سرقت از نمونهھای آن
ھستند .
شمار تعديل نيروی شرکت پيمانکاری متروی اھواز به بيش از  ٣٧٨نفر رسيد
به گزارش خيرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾليا در تارﯾخ  ١۶مھر آمده است  :تعداد  ٣٧٨نفر از
کارگران شرکت پيمانکاری کيسون و ساير پيمانکاران درجه دو که با اين شرکت قراد ھمکاری
در اجرا دارند به سبب اتمام اعتبارات قطار شھری ناچار شده ست با اين تعداد از کارگران قطع
ھمکاری کند .
دبير اجرايی خانه کارگر اعالم کرد :شرکت »کيسون« ،پيمانکار قطار شھری اھواز با  ٣٧٨نفر از
کارگران خود قطع ھمکاری کرد .
آقايار حسيني ،با اعالم اين خبر به ايلنا گفت ٣٧٨ :نفر از کارگران شرکت پيمانکاری کيسون و
ساير پيمانکاران درجه دو که با اين شرکت قراد ھمکاری در اجرا دارند به سبب اتمام اعتبارات
قطار شھری ناچار شده ست با اين تعداد از کارگران قطع ھمکاری کند .
او افزود :طی چند روز گذشته در پی مرخصی اجباری بيش از  ٢٠٠کارگر شرکت پيمانکاری
کيسون )مجری قطارشھری اھواز( ،حکم خاتمه ھمکاری حدود  ١٠٠نفر از اين کارگران که در
مرخصی اجباری به سر ميبردند ابالغ شده بود که اين تعداد ھم اکنون به  ٣٧٨نفر رسيده و
از آنان خواسته شده است جھت تسويه حساب ودريافت سه ماه از  ۵ماه حقوق معوقات خود
به امور مالی شرکت مراجعه کنند .
کمبود منابع مالی و ناتوانی در پرداخت حقوق باعث اخراج کارگران شد
در اين زمينه مدير عامل قطار شھری متروی اھواز با تاييد اخراج اين تعداد از کارگران شرکت
پيمانکاری کيسون وشرکتھای زير مجموعه تصريح کرد ٣٧٨ :نفر از کارگران روز مزدی که به
عنوان مھنس ،تکنسين وکارگر در اجرای پروژه قطارشھری با شرکت کيسون ھمکاری
داشتهاند به سبب ناتوانی در تامين منابع مالی از سوی شرکت پيمانکار به آنان اعالم شده
است جھت تسويه حساب ودريافت چند ماه از معوقات خود در شرکت حضور پيدا کنند .
او افزود :شرکت قطار شھری اھواز تا شھريور ماه ھيچ گونه تاخيری در پرداخت صورت وضعيت
شرکت کيسون نداشته وھم اکنون به علت کمبود اعتبارات شرکت قطار شھری نتوانسته
است تامين اعتبار کند .
عباس ھالکويی با اعالم اين مطلب به ايلنا اظھار داشت :عليرغم اينکه در سال  ٩١ھيچ
گونه تخفيفی بابت اعتبارات سال جاری به قطار شھری اھواز پرداخت نشده است ،اما ھر
ماھه به ميزان کارکرد و صورت وضعيتھای شرکت کيسون ،منابع مالی تامين اعتبارشده و به
اين شرکت پرداخت شده است .
او افزود :از اين رو شرکت کيسون وساير پيمانکاران درجه دومی که با شرکت کيسون فعاليت
دارند به علت کمبود منابع مالی در پرداخت حقوق کارگران ودر تامين مصالح ھمانند ميلگرد
ومواد بتنی وغيره نيز دچار مشکل ھستند .
او با بيان اينکه با اخراج اين کارگران حدودھزار نفر ديگر در اين کارگاه فعال ھستند اظھار
داشت :شرکت پيمانکاری کيسون  ۵ماه از حقوق کارگران خود را پرداخت نکرده است ،با اين
حال با اخراج اين تعداد کارفرما از اين کارگران خواسته است با دريافت دو ماه از مجموع
معوقات حقوقی به صورت الحساب دريافت کرده و تسويه حساب کنند و مابقی مطالباتشان را
در زمان نامعلومی در آينده پيگيری کنند
مخالفت مجلس با اجرای مرحله دوم ھدفمندی يارانهھا
به گزارش خبرگزاری دولتی فارس در تارﯾخ  ١٦مھر آمده است  :عزت ﷲ يوسفيان مال عضو
کميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس »توانا«،
با اشاره به مخالفت مجلس با اجرای مرحله دوم قانون ھدفمندی يارانهھا ،اظھار داشت :علت

اين است که مردم ديگر تحمل گرانيھا را ندارند و فقط ھمين مسأله موجب شد تا نمايندگان
مجلس با اجرای مرحله دوم ھدفمندی يارانهھا مخالفت کنند .
وی در پاسخ به اين سؤال که تورم موجود در کشور طی ماهھای اخير چه ميزان گزارش شده
است ،گفت :آمارھا تورم بيش از  ٢٥درصدی را نشان ميدھد اما در صورتی که از نظر مردم
نرخ تورم بيش از اين ميزان است .
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس تاکيد کرد :ميزان تورم و افزايش ھزينهھا پس از اجرای
مرحله دوم بستگی به برنامه دولت دارد که تاکنون برای مجلس نامشخص بوده است .
اين نماينده مجلس نھم با بيان اينکه افزايش قيمت حاملھای انرژی موجب افزايش قيمت
کاالھا و به تبع آن تورم ميشود ،تصريح کرد :در صورتی که مرحله دوم اجرا شود احتمال دارد
بنزين ھر ليتر  ١٠٠٠تا  ١٢٠٠فروخته شود که در اين صورت بايد گفت جامعه تحمل چنين
افزايش قيمتی را ندارد .
به گفته يوسفيان مال ،دولت در صورت آزادسازی نرخھا ،با درآمد حاصل از آن ،يارانهھای نقدی
را افزايش ميدھد و شرايط به گونهای است که چندين برابر يارانه پرداختی افزايش ھزينه
وجود داشته است .
وی تاکيد کرد :در صورتی که اجرای مرحله دوم ھدفمندی يارانهھا منجر به افزايش
قيمتھا شود نمايندگان مجلس مخالف ھستند .
اين نماينده مجلس نھم در پاسخ به اين گفته که دولت معتقد است در صورت موافقت مجلس
مرحله دوم ھدفمندی اجرا خواھد شد ،عنوان کرد :رئيس جمھور در صورتی که قول دھد
افزايش ھزينهای برای جامعه نداشته باشد نمايندگان مجلس ھمان روز با اجرای آن موافق
خواھند کرد .
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح کرد :پيش بينی افزايش قيمت کاالھا بيش از
يارانهای است که دولت برای مردم در نظر گرفته و به ھمين دليل نمايندگان با آن مخالف
ھستند و امکان اجرای آن در سال جاری وجود ندارد .
»به چھاردﯾواری خانه بازگردﯾد و بچه بزاﯾيد!«
شعله اﯾرانی
حذف زنان از عرصه ی زندگی اجتماعی و به خانه راندن آنھا ھمواره ﯾکی از اھداف کليدی و
اﯾدئولوژﯾک نظام جمھوری اسالمی بوده است .اجرای فوری و ﯾک سره ی اﯾن سياست با مقاومت
زنان وعدم تطابق با الزامات نظام سرماﯾه داری نيمه صنعتی و جامعه ی نيمه مدرن اﯾران به تعوﯾق
افتاد .ﯾک گام به پيش و دو گام به پس پيش رفت ،اما ھيچگاه از دستور کار خارج نشد.
زنان اﯾرانی ،ھمچون خواھرانشان در سراسر دنيا ،به طور مستمر ،ھوشمندانه و آگاھانه ،با حذف
خود از حيات زندگی اجتماعی مقابله می کنند .طی سال ھای حاکميت نظام جمھوری اسالمی،
زنان اﯾران عليرغم ممنوعيت ھا و سرکوب خشن و سيستماتيک ،با تالش مستمر برای حضور و
مشارکت در عرصه عمومی و سازماندھی اﯾن مقاومت در سازمان ھای مستقل زنان ،با اﯾن سياست
رژﯾم اﯾران دست و پنجه نرم کرده اند .البته روند مبارزه ی متشکل و با برنامه در اﯾن نبرد نابرابر ،با
نگرش ھا و شيوه ھای گوناگونی دنبال شده است :آنان که به چانه زنی و پيوستن به نھادھای قدرت
در حاکميت برای تغيير موقعيت زنان اعتقاد داشته اند عمدتن از راه حل »اصالحات گام به گام« که در
چارچوب گفتمان سياسی اﯾران چيزی نيست جز »از اﯾن ستون به آن ستون فرج« ،دفاع کرده اند .و
آنان که اتکا به نيروی مصمم زنان را موثر دانسته اند برای حضور آشکار و متکی به اراده ی زنان در
جامعه ،به سازماندھی مقاومت به شکل جنبش ھای نوﯾن اجتماعی دست زده اند .دست آوردھای
اﯾن مبارزه ھر چند با توجه به ماھيت نظام قابل بازپس گيری است ،اما به لحاظ تقوﯾت روحيه ی
مبارزاتی و افزاﯾش حس خودباوری زنان و سازمانيابی جامعه ی مدنی حول خواسته ھای دمکراتيک،
اھميت تارﯾخی دارند .در واقع تاثير ھمين روشنگری ھا ،سازماندھی و بسيج از پاﯾين بود که به
مدافعان سياست ھم نشينی و مذاکره با صاحبان رای و قدرت فرصت تنفس و عمل داد .دست
آوردھای آنھا اندک تر بودند و ھمه گی بازپس گرفته شده اند و متد کارشان تاثير چندانی بر تقوﯾت
روند مبارزه برای کسب حقوق برابر زنان نداشته است .در شراﯾط فعلی که کشور ھر چه بيشتر به
سوی نظامی گری در ترکيب با استبدادی مذھبی سوق داده می شود و بحران اقتصادی ناشی از
تحرﯾم غرب و بی لياقتی و فساد حاکمان ،مردم را غرق در روزمره گی بقا کرده است ،در شراﯾط
سرکوب کم سابقه و تسلط ترس و رواج روحيه ی ﯾاس ،اميدھای واھی به مذاکره با باالﯾی ھا به

کلی از ميان رفته است .با اﯾن حال ھنوز کسانی به جای درس گرفتن از سی سال تجربه ،زنان را به
قانع کردن و نصيحت آقاﯾان دل خوش می کنند و تصور می کنند در حاليکه خيابان ھا از مشت ھای
گره شده خالی شده است ،می توان کسب حق و حقوقی را به قدرتی تثبيت شده و تا دندان
نظامی تحميل کرد .چنين نيست و نبوده) .الھه کوالﯾی در گفتگو با شرق(٩١/۶/۵ .
عقبگرد جھشی در زمينه ی حقوق زنان درحاليکه جنبش سازمان ﯾافته زنان در مرحله ی افول و التيام
زخم ھای مھلک سال ھای اخير به سر می برد ،واقعيتی غير قابل انکار است .مجموعه ای از طرح
ھا و اقدامات به ھم پيوسته دولت در دوره ی ضعف نيروی بسيج گر مخالف ،جوانب مختلف حضور
اجتماعی زنان را محدود و حاکميت را با قدم ھای بزرگ به اھدافش نزدﯾک تر می کند .ﯾکی از
پيامدھای درازمدت اﯾن طرح ھا عالوه بر تعميق بحران اقتصادی و اجتماعی کشور و محروميت مردم از
توانمندی ھای نيمی از جمعيتش ،بلکه ھمچنين مشروعيت بخشی ھر چه بيشتر به کھتری زن و
تثبيت فرھنگ پدرساالرانه است که از رژﯾم ماندگارتر ميباشد.
اجرای طرح پوشش دختران دانشجو و اجباری شدن چادر در برخی از دانشگاه ھا ،اعمال سھميه
بندی جنسيتی به ضرر دختران ،جداسازی جنسيتی و طرح بومی گزﯾنی جنسيتی در دانشگاه ھا،
برچيدن طرح کنترل جمعيت و تنظيم خانواده که به وﯾژه به زنان از طبقات کم درآمد امکان اشتغال و
کنترل بر زندگی می داد از جمله نکات اصلی اﯾن ﯾورش ھمه جانبه ھستند .در نظر گرفتن سقف ۵٠
درصدی در رشته ھای تحصيلی آزمون سراسری چون کشاورزی ،آبياری ،باغبانی ،مھندسی معدن،
پزشکی و فيزﯾوتراپی دختران را از شرکت در رشته ھای »پول ساز« و مھم در ساختار اجتماع باز می
دارد و بی شک قدم اول در راه اﯾجاد محدودﯾت بيش از  ۵٠درصدی برای تحصيل دختران در اﯾن رشته
ھاست .در حاليکه طبق آمارھای رسمی ميزان اشتغال زنان حدود  ١٢تا  ١٣درصد از کل ميزان
اشتغال کشور است ،باز ھم بحران بی سابقه ی بيکاری را به گردن زنان می اندازند و می گوﯾند که
زنان به لحاظ برتری در تحصيل مشاغل را علی رغم استحقاقشان اشغال کرده اند .درحاليکه طبق
آمار رسمی آموزش عالی در سال  ،٨٣-٨۴تعداد دختران تنھا در رشته ھای علوم انسانی و ھنر از
پسران فزونی ﯾافته است .در دﯾگر رشته ھا ،ﯾعنی رشته ھای درآمد ساز پزشکی و فنی پسران از
اکثرﯾت برخوردارند و ھر چه مقاطع تحصيلی باالتر می رود ،حضور دختران کاھش می ﯾابد.
ﯾکی از اصول پاﯾه اﯾی برای عينيت بخشيدن به حقوق زنان ،به رسميت شناختن حق زن بر بدن خود
است .ﯾعنی نه دولت ،نه دﯾن و نه مرد ھيچ کدام حق ندارند در مورد بدن زن و چگونه گی نماﯾان
شدن ﯾا نشدنش ،حامله شدن ﯾا نشدنش...تصميم بگيرند .حق سقط جنين و جلوگيری از بارداری
ناخواسته از جمله حقوقی است که در غرب از ھمان اھميت سمبوليک برخوردار است که حق
پوشش آزاد در مقابل حجاب اجباری در اﯾران .در سال ھای اخير با سقوط بی سابقه ی موقعيت
اقتصادی غرب و ورود نيروھای محافظه گرا ،نژادپرست و مذھبی افراطی به مراجع قدرت و رسانه ھا،
سياست بازگشت به عقب در زمينه ی مسائل زنان نيز روی ميز دولت ھای غربی قرار گرفته است.
مخالفت با حق سقط جنين و تشوﯾق زنان به باروری به بھانه ی واھی مقابله با »به تقليل رفتن تعداد
نژاد سفيد و فروپاشی نھاد خانواده« و توجيھات مذھبی و اخالقی ،مقوالتی ھستند که نيروھای
ارتجاعی را در اروپا و آمرﯾکا به ھم پيوند می دھد .بسياری از سياستمداران غربی از ھم اکنون با
پيشنھاد و در مواردی چون کشورھای اروپای شرقی و اسپانيا با تصوﯾب لواﯾحی به مقدمات سخت تر
شدن قوانين مربوط به حق سقط جنين پرداخته اند و در سال آﯾنده پيشنھادھاﯾی در اﯾن زمينه توسط
احزاب راست گرا و مذھبی به پارلمان اروپا برده می شود .در واقع عقب گرد در زمينه ی حقوق مربوط
به باروری که به اصل حق زن بر بدن خود باز می گردد سر لوحه ی کار و موضوع ائتالف نيروھای
راست گرا در سراسر جھان است .در راستای ھمين موج جھانی ارتجاعی و زن ستيزانه است که
دولت ھای ترکيه و جمھوری اسالمی نيز از قافله عقب نمانده اند و بحث مربوط به غلط بودن کنترل
جمعيت و تنظيم خانواده را پيش کشيده اند.
در اﯾران طرح تعطيلی آن را به بھانه ی پيری جمعيتی عرضه و توجيه می کنند و در قدم اول به جای
آموزش کتاب کنترل جمعيت و تنظيم خانواده که از دروس دانشگاھی بود کتاب ازدواج و آﯾين
ھمسرداری سرھم بندی و برای تدرﯾس در دانشگاه ھای اﯾران تصوﯾب می شود.
طرح کنترل جمعيت و تنظيم خانواده که پس از جنگ ھفت ساله و به ﯾاری کمک ھای ميليون دالری
بانک جھانی به راه افتاد در واقع ﯾکی از شروط اﯾن نھاد برای اعطای وام به کشورھای نيازمند و از
شاخص ھای رشد اقتصادی به تشخيص کارشناسانش است .آنچه مسلم است بسته ی سياست
ھای نظام در رابطه با زنان ،از حذف آنھا از دانشگاه ھا تا تبدﯾل آنھا به ھمسران فرزند زای خانه
نشين ،ھمان سياستی است که از ابتدای تاسيس نظام دنبال شده بود و اکنون با حذف طرح کنترل
جمعيت و تنظيم خانواده با شتاب دنبال خواھد شد.

حال پرسش اصلی در مقابل فعاالن و متفکران جنبش زنان که از اﯾنک حتی از حضور در خيابانھا و
روزنه ھا ی کوچکی که برای اعتراض به وجود آورده بودند محروم شده اند ،اﯾن است که »چه باﯾد
کرد«؟ آﯾا می توان حول مقابله با اﯾن محروميت ھای جدﯾد فعاليت ھای زنان را دوباره گسترش داد؟
آﯾا اکنون با وجود خشونت بی سابقه ،سرکوب ،قلع و قمع گروه ھا و افراد ،امکان بازسازی سرﯾع
تشکل ھای زنان وجود دارد؟ بی شک پاسخ زﯾاد اميدوار کننده نيست .جنبش زنان علی رغم
پتانسيل قوی اش گرفتار ﯾکی از تارﯾکترﯾن دوره ھای تارﯾخی کشورمان شده است و به جھت
سرکوب پيوسته طی سال ھای اخير توان سازمانگری ﯾک مقاومت سراسری در مقابل اﯾن ﯾورش را
ندارد .آﯾا اﯾن بدﯾن معنا است که مقاومت در بطن جامعه و در ميان ميليون ھا زن زنده نيست؟ پاسخ
به اﯾن پرسش باﯾد اميدوار کننده باشد! آنچه بيشتر اميدوار کننده است عدم سکوت نسل جوان زنان
اﯾران در مقابل تحقير و محروميت ھمه جانبه است.
اﯾن شراﯾط جدﯾد ما را به اﯾن نتيجه می رساند که برای ﯾافتن پاسخ به پرسش اصلی در اﯾن دوره از
حيات جنبش زنان باﯾد استراتژی ھای نوﯾنی برای تقوﯾت و بازسازی نيروی جنبش زنان ﯾافت.
استراتژی ھاﯾی که ھم ثمربخش باشند و ھم با در نظر گرفتن ميزان خطرات و دستگيری ھا،
ھوشيارانه .ھمين جاست که بار دﯾگر باﯾد به استراتژی ھم پيوندی افقی با جنبش ھا و نيروھای
اجتماعی گوناگون به منظور تغيير توازن قدرت به نفع مردم و حقوق شان اندﯾشيد .ھم پيوندی که از
عرصه ی جغرافياﯾی ما ھم پا فراتر بگذارد و با افکار عمومی مردم جھان و منطقه به منظور جلب
حماﯾت ھای معنوی و عملی آنان برای افزاﯾش امنيت کنشگران گره بخورد.
متدی که بسياری فمينيست ھا معتقدند در شراﯾط جھان پيچيده ی امروز راه گشاست متد
اﯾنترسکشناليتی است .تئوری اﯾنترسکشنال که اﯾده پاﯾه اﯾی فمينيسم امروزی را تشکيل می دھد،
قدرت را امری نسبی و مشروط تعرﯾف می کند که توازن آن را می توان با پيوند دادن مبارزه عليه ستم
ھای مختلف و ھم سوﯾی نيروھای مترقی ،به نفع سرکوب شده گان تغيير داد .اشکال گوناگون
نابرابری اجزای ساختاری ھيرارشيک درھم تنيده اﯾی را تشکيل ميدھند که جامعه ی بشری را
سازماندھی و اداره می کند .تبعيض از ھر نوع آن ،طبقاتی ،جنسيتی ،نسلی ،و ﯾا ملی و نژادی،
زاﯾيده ی نظامی است که بر مبنای برتری فرد ﯾا گروھی بر دﯾگری شکل گرفته و در نتيجه برای بقا به
طور سيستماتيک ناگزﯾر از بازتوليد اجزای خود است.
نيروھاﯾی که تحت سلطه ی انواع ستم قرار می گيرند باﯾد بتوانند با ھمسوﯾی ھوشمندانه و
ھدفمند بدون مسابقه و الوﯾت بندی انواع ستم ،برای از ميان برداشتن ساختاری که حاصل تداخل و
بھم پيوستگی ذاتی سيستم ھای ستم است مبارزه شان را منسجم کنند .درک و پذﯾرش جمعی
اﯾن نکته ی اساسی که ھيچ ستمی مستقل و بدون پاﯾان پذﯾرفتن ستم ھای دﯾگر از ميان نمی رود
قدم اول در راه مسدود کردن طبيعت متداخل سيستم ھای فشار و ستم است.
جنبش زنان باﯾد بکوشد با الھام تئوری ھای فمينيستی و درک بھينه ی آن در چھارچوب شراﯾط و
متناسب با معادالت سياسی اﯾران ،کنشگران جنبش ھای مترقی و مردمی دﯾگر را حول ﯾک
استراتژی رھاﯾی بخش متحد سازد و با راه اندازی جنبشی متحد از پاﯾين و مستقل از قدرت ھای
داخلی و خارجی ،پيشگام مبارزه برای رھاﯾی مردمان اﯾران باشد .برای چنين راھکاری باﯾد اندﯾشيد و
برنامه رﯾزی کرد .در بحرانی ترﯾن گذرگاه تارﯾخ مدرن کشورمان و تھدﯾد ھای جنگی ،باﯾد ھم دست به
مصاف زمان و قدرت بروﯾم!
اکتبر ٢٠١٢
avayezan@gmail.com
www.avayezan.org
* سرمقاله ی آوای زن شماره ی ٧۵
شماره ی جدﯾد آوای زن با مطالب متنوع و تم اصلی "افغان در اﯾران" شامل مجموعه اﯾی از گفتگوھا
با افاغنه ی ساکن اﯾران و تجربيات شان از تبعيض و سرکوب آماده ی توزﯾع می شود .برای درﯾافت
آوای زن با ما تماس بگيرﯾد.

کارخانه آب معدنی پلور با با  ٢۵٠کارگر تعطيل شد

به نوشته ساﯾت اصالح طلب کلمه در  ١٦مھر آمده است :دبير اجرايی خانه کارگر مازندران
معتقد است؛ سياستھای غلط اقتصادی دولت در تثبيت نرخ ارز و سوء مديريت
کارفرمايان،بسياری از کارخانجات مازندران را به تعطيلی کشانده است .
نصرﷲ دريابيگی با اشاره به وضعيت نامطلوب جامعه کارگری به ويژه کارگران مازندران به ايلنا
گفت :کارگران ھمانند ديگر اقشار مستضعف جامعه ،قربانی سوء مديريت کارفرمايان و
بيتدبيری مسئوالن دولتی شده و از اين رو با مشکالتی نظير ،اخراج از کار ،حقوق معوقه،
نبود ايمنی در محيط کار ،نحوه قرارداد کار مواجه ھستند .
او افزود :متاسفانه طی چند سال گذشته حدود  ۶٠درصد از کارخانجات در شھرکھای
صنعتی مازندران به لحاظ سياستھای غلط اقتصادی و واردات بيرويه کاالھای خارجي،
تعطيل و يا در آستانه تعطيلی قرار دارند .
اين فعال کارگری قاچاق کاال و واردات بيرويه کاالی خارجی را از ديگر مشکالت جامعه کارگری
عنوان کرد و يادآور شد :کارخانه توليد کنننده آب معدنی پلور در شھرستان آمل با  ٢۵٠کارگر
طی ھفته گذشته تعطيل و واحد توليد کننده پوشينه بافت در محمود آباد مازندران نيز با تعداد
زيادی از کارگران تمديد قرار داد نکرده است و ھمچنين کارخانه ھيوا الکتريک بابلسر نيز از
پرداخت  ۶ماه از حقوق معوقه  ۵۵کارگر خود خودداری ميکند .
او افزايش سود بانکی را از ديگر معضالت خصوصی سازی دانست و با تاکيد بر اجرای اصل ۴۴
قانون اساسی و اعالم اين موضوع که اجرای اصل  ۴۴عامل عدالت اجتماعی است ،گفت:
اجرای اين اصل در مازندران برعکس عمل شده و کارگران بسياری به موجب خصوصی سازی
شغل خود را از دست دادهاند .
او گفت :متاسفانه بسياری از واحدھای بخش خصوصی در پرداخت بدھيھای معوقه بانکی
خود که درطی ساليان گذشته در قالب بنگاھای زود بازده از دولت وام دريافت کرده بودند ھم
اکنون در باز پرداخت معوقات خود ناتوان شده و سعی دارند سرمايه خود را در بخش ديگری
متمرکز و بکار گيرند .
نماينده کارگران استان مازندران با بيان اينکه بيش از نيمی از جمعيت مازندران مشمول قانون
کار است افزود :نيمی از اين جمعيت مشمول قانون کار و بيمه نيستند و بسياری از کارفرمايان
از اجرای قانون کار و عدالت اجتماعی طفره ميروند .
دريابيگی با اشاره به پايين بودن دستمزد کارگران اظھار داشت :کارگران با افزايش روزمره نرخ
تورم و رکود اقتصادی و با دريافت حداقل حقوقی که کفاف ھزينهھای آنان را نميدھد ،قدرت
خريد ندارند .
دبير اجرايی خانه کارگر دربخش ديگری از سخنان خود با انتقاد از مسئوالن وزارت کار که در
وظايف قانونی خود کوتاھی ميکنند ،يادآور شد :بنظر ميرسد در وزارت کار رفاه و تامين
اجتماعی کسی فرياد حق طلبانه کارگران سراسر کشور را نميشنود و به آنان اھميت
نميدھد .
دريابيگی افزود :انتظار ما از مسئوالن ارشد استان و کشور اين است که با اعزام کميته ويژه
به استان وبررسی شرايط و مشکالت جامعه کارگری وکارفرمايی راه حل مناسبی را برای
برون رفت از اين ھمه مشکالت که دامن گير عموم مردم از جمله کارگران شده است ييدا
کنند .
يکی از ھماھنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران :جنس مطالبات کارگران و
بازاريان يکی نيست
به نوشته ساﯾت اصالح طلب کلمه در  ١٦مھر آمده است :عضو اتحاديه آزاد کارگران ايران با
بيان اينکه تاکنون وزارت کار بصورت رسمی به نامه بيست ھزار امضايی کارگران مبنی بر
ضرورت بازنگری در دستمزدھای سال  ٩١پاسخ ندادهاست ،از ارسال يک طومار  ١٠ھزار
امضايی ديگر تا پايان ماه جاری خبر داد .
پروين محمدی در گفتوگو با ايلنا ،يادآور شد :از ابتدای امسال تاکنون کارگران ايران در  ٢نوبت
با جمع آوری  ٢٠ھزار امضا خواستار بازنگری در حداقل دستمزد سال  ٩١شدند .وی افزود :اين
امضاھا در قالب طوماری در تاريخھای  ٢٧خرداد و اول ماه مھر به دبيرخانه وزارتکار و امور
اجتماعی تحويل دادهشد .

به گفته محمدی امضا کنندگان به طور جدی خواھان بازنگری در دستمزدھای تعيين شده
ھستند .اين فعال کارگری با يادآوری اينکه کاھش ھزينهھای روزانه و تامين منافع کارگران در
بازنگری قانون کار از ديگر خواستهھای امضا کنندگان اين طومار  ٢٠ھزار امضايی است ،افزود:
ھنوز وزارت کار و امور اجتماعی بطور رسمی به اين درخواست پاسخ ندادهاست .
محمدی افزود :با توجه به سکوت وزارت کار ،کارگران قصد دارند تا با جمع آوری  ١٠ھزار امضای
جديد خواستهھای قبلی خود را به وزارت کار يادآور شوند .
وی افزود :در پی تشديد نوسانات نرخ ارز و کاھش ارزش پول ملي ،وضع اقتصادی به نسبت
ماهھای نخستين سال جاری نامناسبتر شده است .
محمدی با اشاره به اعتراض ھفته گذشته بازاريان گفت :ھرچند تمامی گروهھای اجتماعی
نسبت به ادامه وضع موجود نگران ھستند اما جنس مطالبات و خواستهھای تمامی اين
گروهھا يکسان و برابر نيست
ناايمن بودن محيط کار:آزبست در کمين کارگران معدن
به نوشته ساﯾت خبرگزاری دولتی مھردر تارﯾخ  ١٧دی آمده است  :فوق تخصص بيماری ھای
تنفسی در کرمانشاه گفت :معموال عوارض بيماری آزبست بعد از سنين  ٣٠يا  ٤٠سال خود را
نشان می دھند به ھمين خاطر است که اين بيماری معموال بيماری افراد مسن محسوب می
شود و در کارگران سالخورده معادن بيشتر به چشم می آيد .
بسياری از تختھای بيمارستانی در استان کرمانشاه در اشغال کارگرانی است که به دليل
ناايمن بودن محيط کار دچار آسيبھای قطع عضو و يا بيماری ھای پوستی و ريوی شدهاند .
دست ھا ی پينه زده ،قامتی رنجور و خميده ،رنج بردن از درد پا وکمر و چھره ای که به زحمت
لبخند می زند ،حاکی از چندين سال زحمت و تالش در شغل و کاری پرزحمت است کاری که
شايد خيلی از جوانان امروزی تحمل يک روز انجام دادن آن را نداشته باشند .
حتی فکر کردن به اين موضوع ھم سخت است که فردی بخواھد بيشتر از آنکه نور و روشنايی
ببيند به تاريکی و ھوای بسته و آلوده انس بگيرد و خم به ابرو نياورد .
مشاغلی که تھديدی است برای معلول شدن ،فلج شدن و شايد ھم مرگ؛ و او با بی تفاوتی
اين تھديد را ناديده گرفته و با دستانی تاول زده ،دل زمين را تيشه می زند و آن را از ھم می
شکافد و پيش می رود .
کارکردن در معدن سخت ترين شغل جھان است و باالترين نرخ مرگ و مير و بيماری ھای
تنفسی را از آن خود کرده است ،بسياری از معدنچيان مجبورند به جای استشمام در ھوايی
پاک وآزاد ،ھوايی مملو از گرد وغبار را مھمان ريه خود کنند و متوجه آثار وضررھای بلند مدت آن
نشوند .
چنين مشاغلی که باعث آسيب رساندن به مجرای تنفسی و بروز آن در دراز مدت می شوند
کم نيستند ،اما موضوع درواقع بحثی است که در رابطه با بيماری ھای ريوی ناشی از شغل
است ،بسياری از شغل ھا با موادی در ارتباطند که اين مواد حتی مقدار اندکی از آن می تواند
برای سيستم تنفسی بسيار آسيب زننده باشد و مشکل ايجاد کند و به ھمين دليل اين افراد
معموال دچار عوارض می شوند ھر چند که عوارض ممکن است بسيار طوالنی مدت باشد و
خيلی دير خودش را نشان دھد .
اين بيماری ھا معموال با نام بيماری ھای تنفسی مرتبط با شغل خوانده می شوند .
جوشکارانی که ھر روز با وسايل و آھن آالت سنگين دست و پنجه نرم می کنند و در ھوای
سرد زمستانی که يخ زدگی اين وسايل چند برابر می شود با دستانی نحيف ،آن ھا را جابه
جا می کنند و در معرض انواع مواد شيميايی قرار می گيرند تا از آھن آالت سرد و يخ زده در و
پنجره ھای فوالدی بسازند ،کم نيستند .
کسانی که با سيمان سر و کار دارند شايد نمی دانند که خود سيمان می تواند عارضه ھای
ريوی بسيار جدی ايجاد کند و يا افرادی که در شھرھای شلوغ و پر جمعيت و پر از دود مرتبا در
خيابان ھا در حال تردد ھستند و ھمواره در معرض آلودگی قرار می گيرند برای اين افراد ھم
طبيعی است که بسيار در معرض بيماری ھای ريوی قرار بگيرند ،متاسفانه ديده شده که در
برخی از مشاغل ،افراد خانواده ھم در معرض خطر قرار می گيرند .

استنشاق اين مواد شيميايی از راه تنفس و بيماری ھا و التھاباتی که در دراز مدت خود
رانشان می دھند مثل خس خس سينه ،سردردھای شديد ،احساس تنگی در قفسه سينه،
کم شدن روشنايی و بينايی چشم چه در شغل ھايی که خيلی سنگين ھست و چه در
شغل ھايی که ظاھرا شغل ھای راحتی است ،به چشم می خورد .
فوق تخصص بيماری ھای تنفسی در کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مھر ،با اشاره به ظاھر
شدن بيماری آزبست در سنين باال ،افزود :معموال عوارض اين بيماری بعد از سنين  ٣٠يا ٤٠
سال خود را نشان می دھند ،به ھمين خاطر است که اين بيماری معموال بيماری افراد مسن
محسوب شده و در سنين باال خودش را نشان می دھد و مشکالت آن بسيار جدی خواھد
بود .
دکتر معينی تصريح کرد :بيماری آزبست با نام پنبه نسوز شناخته می شود  ،اين پنبه نسوز
الياف و موادی در داخل خودش دارد که بسيار می تواند مشکالت بسيار جدی برای سيستم
تنفسی افراد ايجاد کند ،متاسفانه به خاطر کاربرد زيادی که درواقع اين ماده در صنايع دارد در
برخی از کشورھا از آن چشم پوشی نمی شود و ھمين مسئله باعث می شود افرادی که با
اين مسئله سر و کار دارند بسيار در معرض خطر قرار گيرند .
وی با اشاره به اينکه از اين ماده معموال در صنايعی با عنوان عايق ھای حرارتی و کارخانه
ھای سيمان استفاده می شود ،گفت :با توجه به اينکه اين افراد در چنين محيط ھايی کار
می کنند دچار بيماری و اختالالتی خواھند شد که از اين بين می توان به اختالالت ريوی مثل
التھاب بافت ھای ريوی يا مجاری تنفسی در افرادی که با اين ماده سروکار دارند ديده شده
که در ابتدا با سرفه و در مراحل پيشرفته با تنگی نفس ھمراه باشند .
معينی با اشاره به اينکه در استان کرمانشاه سعی شده استفاده از اين ماده به حداقل برسد
در خصوص ديگرمشاغل تاثيرگذار بر سيستم ريوی افراد گفت :افرادی که با جوشکاری سر و
کار دارند و شغل آن ھا جوشکاری است  ،معموال در جوشکاری مواد شيميايی ايجاد می شود
که اين مواد شيميايی تفس می شود و اين مواد از طريق سيستم تنفسی به ريه منتقل می
شود و ممکن است به شکل يک التھاب و يا عوارض بسيار طوالنی مدت آشکار شود و حجم
ھای ريوی کاھش پيدا می کند و اين ھا مشکالت بسيار جدی تنفسی پيدا می کنند .
معينی با بيان اين مطلب که آقايان به دليل گذراندن زمانی بيشتر در مشاغلی که با مواد
شيميايی در ارتباطند ،بيشتر در معرض بيماری ھای تنفسی ھستند ،ادامه داد :ارضه ريوی در
طوالنی مدت ايجاد می شود و به ھمين دليل ھم جوشکاران يا اطالع ندارند و اگر ھم اطالع
دارند پيشگيری نمی کنند .
وی با بيان اين مطلب که اگر عالئمی مانند سرفه التھاب ھای سيتم عصبی در افرادی که با
چنين مشاغلی درارتباطند مشاھده شود حتما بايد به پزشک متخصص مراجعه کنند .
وی در خصوص ايمنی و بھداشت محيط کار جھت جلوگيری از مبتالشدن به بيماری ھای
تنفسی گفت :استفاده از ماسک مانند فيلتری در مقابل موادشيميايی برای کارگران معدن،
جوشکاران و کال تمامی افرادی که با موادشيميايی و گرد وغبار در ارتباطند عمل می کند .
به علت عوارض غير قابل درمان و ناتوانی دائمی ناشی از ابتالء به اين بيماری انجام اقدامات
پيشگيرانه در معادن ،کارخانه ھای سيمان و مشاغل در ارتباط با مواد شيميايی در استان ،به
خصوص اقدامات سطح اول پيشگيری موثرترين روش ھای جلوگيری از بروز اين بيماری ھا
ھستند که بايد مورد توجه کارفرمايان ،کارگران و متخصصين سالمت شغلی کرمانشاه قرار
گيرند .
» کودکان کار بيکار شدند /کودکان  ٣و  ٤ساله را سر چھارراهھا ميبينی که
البهالی خودروھا خود را به شيشه راننده ميرسانند
به نوشته ساﯾت سالمت نيوز در  ١٧مھر آمده است  :در گوشه و کنار اين شھر اثری از آنھا
ميبيني ،پشت فرمان باشی يا پياده ،وقتی صدای ھياھويشان را از پشت ديوارھای
مدرسه ميشنوی يا خندهھای کودکانهشان را وقتی با ھمساالنشان در پيادهرو قدم
ميزنند ،گوش ميدھي ،يا وقتی تابخوردنشان را در زمين بازی پارکھا ميبيني ،لذت
ميبري ،حتی وقتی شاھد دعواھای کودکانهشان ھستی باز ھم لبخند ميزني ،اينھا کودک

ھستند ،با ھر آنچه با کودکی ھمراه است ،اما وقتی برخی از آنھا را پشت چراغ قرمز
ميبينی که با نگاهھای معصوم ،التماس خريد يک شاخه گل ميکنند ،يا فال به دست با
انگشتان ظريفشان به شيشه ماشينت ميکوبند ،يا وقتی در پيادهرو ،آنھا را با جثه کوچکشان
ميبينی که چرخدستی بزرگی را به زور ميکشند ،وقتی دستھای سياھشان را ميبينی
که بهخاطر دست زدن به زبالهھا و جداکردن پالستيک از ساير آشغالھا چرک شده است،
آنگاه است که ديگر صحنه لذتبخش نيست ،دردآور است ،ديدن اين کودکان آزارت ميدھد ،نه
به خاطر ديدن چھرهھای غمگين و ناراحتکنندهشان ،به خاطر کودکی گمشدهشان.
ديگر ھمه شاھد تغيير تدريجی چھره و ترکيب صورت اين کودکان خيابان شدهاند،
خيليھايشان ايرانی نيستند ،سنشان پايين آمده ،به راحتی کودکان  ٣و  ٤ساله را سر
چھارراهھا ميبينی که البهالی خودروھا خود را به شيشه راننده ميرسانند ،حتی قدشان
ھم نميرسد ،يا پول ميخواھند يا ميخواھند گل و فالشان را بخري ،اينھا البته تنھا يک روی
سکه است ،رد برخی از آنھا را ميتوانی در کارگاهھای زيرزمينی بگيری .ھمان جا که
کارفرمايان برای دور زدن قانون ،به صورت پنھانی با کمترين دستمزد ،آنھا را به کار گرفتهاند .ھر
چند که گفته ميشود اين روزھا بهدليل کسادی بازار خيلی از اين کارگاهھا تعطيل شده و
کودکان کار ،بيکار شدهاند! ھمه اين اتفاقات در مقابل چشمان مسئوالن مربوطه رخ ميدھد،
ھمانھا که در روز بارھا پشت چراغ قرمز توقف ميکنند ،از پشت شيشهھای خودروھايشان،
پيادهروھا را ميبينند .در چنين شرايطی دور از ذھن نيست اگر روز جھانی کودک ) ١٦مھر( را
در سکوت سپری شود .در ھمين سکوت بود که در نشست صميمی با اعضای ھيات مديره
انجمن حمايت از حقوق کودکان ،مشکالت کودکان و حقوق ناديدهشان ،مطرح ميشود .اليحه
جامع حمايت از حقوق کودکان ،سياستھای آموزش و پرورش ،کودکان کار و خيابان و
زلزلهزده ،کودکآزاری و ...موضوعاتی بود که از سوی اعضای ھيات مديره انجمن مورد بررسی
قرار گرفت .کودکان کار و خيابان اما در اولويت بودند ،با مطرح شدن ماجرای بيکاری کودکان کار
و خيابان در ماهھای اخير؛ علياکبر اسماعيلپور يکی از اعضای ھيات مديره انجمن ،به
بهکارگيری کودکان در کارگاهھای زيرزمينی برای فرار از ماليات و بيمه کردن کارگران اشاره
ميکند با اين حال ميگويد که تاکنون با پديده بيکاری اين کودکان مواجه نشده است .اما
خبرنگار به اظھارات مددکاران مرکز کودکان کار و خيابان پاسگاه نعمتآباد اشاره ميکند که خبر
از تغيير در بازار کار اين کودکان دادهاند.
بيکاری کودکان کار
پھلوان ،يکی از فعاالن کودک اما اين موضوع را تاييد ميکند» :اين اتفاق برای کودکانی رخ
ميدھد که به صورت پنھانی مشغول به کار ھستند ،تعدادی از کودکان تازه وارد کانون اصالح
و تربيت ميگويند که بهدليل مشکالت صاحب کارشان ،بيکار شده و در نھايت روانه خيايان
شدهاند .يعنی حتی به صورت پنھانی مشغول به کار بودند اما بهدليل وضعيت اقتصادی بيکار
شده و در نھايت درگير آسيبھای اجتماعی شدهاند «.در اين ميان ليال ارشد يکی ديگر از
اعضای ھيات مديره انجمن به آماری که شھرداری تھران از کودکان کار ارائه کرده اشاره
ميکند» .براساس اعالم شھرداری کودکان کار و خيابان  ١٥درصد افزايش يافتهاند «.او اين
توضيح را ھم ميدھد» :زمانيکه شرايط سخت ميشود خانوادهھا ناچار ميشوند از
کودکانشان برای امرارمعاش استفاده کنند ،البته آمارھای شھرداری آمار دقيقی نيست ،چرا
که تنھا محدود به بچهھای خيابان است «.به اعتقاد اسماعيلپور نيز اعالم اين آمار از سوی
شھرداری تھران ،براساس پژوھش و بررسی رسمی نبوده است» .متاسفانه تاکنون ھيچ
پژوھش جدی در اين زمينه صورت نگرفته است«.
کودکان کار روانه کانون اصالح و تربيت
دکتر شيوا دولتآبادي ،استاد دانشگاه و يکی ديگر از اعضای ھيات مديره انجمن نيز تاکيد
ميکند که بارزترين پديده افت اقتصادي ،ورود کودکان کار و خيابان به کانونھای اصالح و تربيت
است .اين پديده به خودی خود فاجعه است ،حتی نبود کار زيرزمينی سبب ميشود تا گرايش
به کارھای خطرآفرين از سوی اين افراد بيشتر شود .تاثير سياستھای آموزش و پرورش در
افزايش جمعيت کودکان کار و خيابان ،موضوع ديگری بود که در اين جلسه مطرح شد ،دکتر

دولتآبادی در اين باره ميگويد» :ھزينهبر شدن تحصيل ،خانوادهھايی را با مشکل مواجه کرده
است ،ھمين موضوع سبب ميشود تا تعداد دانشآموزان دچار ريزش شود ،از سوی ديگر نبود
خدمات مددکاری در مدارس بهخصوص در مناطق آسيبپذير تا بتوانند وضعيت زندگی اين
خانوادهھا و دانشآموزان را دنبال کنند ،شرايط را بدتر کرده است «.اسماعيلپور با اشاره به
جمعآوری متکديان و کودکان کار و خيابان در روزھای برگزاری اجالس سران کشورھای
غيرمتعھد و اعالم آمار کاھش اين افراد از سوی مسئوالن ميگويد» :اين کودکان که برای
مدتی از سطح شھر جمعآوری شدند ،بالفاصله مسئوالن تاکيد کردند که تعدادشان کم شده
است «.براساس اعالم او ،اين اتفاقات در حالی رخ ميدھد که براساس ماده  ٣٢پيماننامه
جھانی حقوق کودک و ماده  ٧٢قانون کار ايران ،اشتغال کودکان ممنوع است ،با اين حال
وزارت رفاه در سالھای گذشته برنامهای برای اجرای اين مفاد نداشته و ندارد .عالوه بر اين در
سال  ٨٠مقاولهنامه  ١٨٢سازمان جھانی کار تحت عنوان شناسايی و محو بدترين اشکال
اشتغال کودکان نيز پذيرفته شده و ايران متعھد به اجرای آن شده است» .براساس آمار مرکز
پژوھشھای مجلس ،تعداد دانشآموزان بازمانده از تحصيل  ٣/٥ميليون نفر است«.
اسماعيلپور با اشاره به اين اعداد ،ادامه ميدھد» :در ابتدای سال تحصيلی آموزش و پرورش
ميزان دانشآموزان ثبت نام نکرده واجد شرايط را  ١/٥درصد اعالم کرد ،با اين توضيح که اين
افراد يا معلول بودند يا به نوعی دسترسی به آموزش نداشتند «.به گفته او ،در برخی از
روستاھا مدرسه وجود ندارد يا اينکه بهدليل شرايط اقتصادی خيلی از آنھا توانايی مدرسه
رفتن ندارند؛ »در روستاھای آذربايجان شرقي ،کودکان بهدليل نبود مدرسه راھنمايی در
روستايشان و مسافت زياد آن با خانهھايشان ،تا کالس پنجم ابتدايی سواد دارند ،که
نشاندھنده غفلت آموزش و پرورش است«.
دليل ترس از مدرسه چيست؟!
خبر خودکشی دانشآموز ھمدانی در پی تھديد به اخراج شدن از مدرسه ،موضوع ديگری بود
که در اين جلسه مطرح شد .دولتآبادي ،معتقد است ،اين اتفاقات خالف آن انتظاری است که
از آموزش و پرورش بهعنوان يک پايگاه حمايتی و کمکرسان ميتوان داشت ،متاسفانه
مشاور ،تنھا برای مقطع دبيرستان در نظر گرفته شده است و دورهھای راھنمايی و دبستان از
آن بيبھره ھستند ،خيلی دير است اگر بخواھند در دبيرستان مشکالت دانشآموزان را
شناسايی کنند .آموزش و پرورش بايد بررسی کند که به چه دليل يک دانشآموز آنقدر از
مدرسه ميترسد که دست به خودکشی بزند ،دليل اين ترس چيست؟!« او از شيوه آموزشی
کشور و محتوای کتابھای درسی انتقاد ميکند با اين توضيح که »در کتابھا اطالعات کافی
برای رويارويی دانشآموزان با مشکالت زندگی ارائه نميشود ،افراد حتی با محيط زيست
منطقه زندگی خود نيز آشنا نيستند تا بتوانند خود را در برابر خطرات محيطی حفظ کنند .مھم
نيست که آموزش در چه مکانی ارائه شود ،مھم اين است که در زير اين سقفھا ،چه
مطالبی به کودکان آموزش داده ميشود ،چقدر به درد آنھا ميخورد؟!« اين استاد دانشگاه به
حذف پيش دبستانی اشاره ميکند .به اعتقاد او ،حذف پيشدبستانی حقوق کودکان را ضايع
کرده است.
»با تصميم آموزش و پرورش پيشدبستانی تنھا در اختيار مدارس غيرانتفاعی قرار گرفته است،
اين اتفاق در حالی رخ ميدھد که تفاوت فاحش فرھنگی ميان کودکانی که وارد مدرسه
ميشوند وجود دارد که اين دوره ميتوانست در ھمسانسازی کودکان تاثير جدی داشته
باشد «.به گفته دولتآبادي ،بررسيھا نشان ميدھد تعداد واژگانی که کودکان در بدو ورود به
مدرسه ميدانند تا  ٥٠٠واژه متفاوت است ،برای نمونه کودکان شمال شھر تھران حدود ٧٠٠
واژه ميدانند اما در سيستان و بلوچستان اين تعداد به  ٢٠٠واژه ميرسد که نشاندھنده
ناھمسانی اين کودکان است .اليحه جامع حمايت از حقوق کودکان ،بهعنوان يکی از
نگرانيھای انجمن مطرح شد .ليال ارشد ،با انتقاد از روندی که از سوی مجلس شورای
اسالمی در پيش گرفته شده ،ميگويد» :مرکز پژوھشھای مجلس اخيرا اعالم کرده که
تصويب اليحه جامع حمايت از حقوق کودک از اولويت خارج شده ،اين در حاليست که ما اميدوار
بوديم که به زودی تصويب شود .ايرادی که به اين اليحه گرفته شده ،تضعيف جايگاه و اقتدار
پدر در خانواده است«.

پدران مصرفکننده شيشه ،بيشترين آزارگرھا
اين عضو انجمن در شرايطی از رويکرد مجلس نھم انتقاد ميکند که براساس گزارشھا ،سال
 ٩٠با چندين کودک آزاری منجر به فوت آغاز شد ،بررسيھا نيز نشان ميدھد که بيشتر
کودک آزاريھا از سوی پدر که مصرف کننده شيشه است ،رخ ميدھد.او با اشاره به داليلی
که برای رد اين اليحه آورده شده ،ميگويد» :نکته اين است که ما راجع به کدام پدر صحبت
ميکنيم ،براساس آمارھای  ٦ماھه صدای يارا ٢٢ ،درصد کودک آزاريھا از سوی پدر صورت
گرفته است ،ما راجع به اين پدران صحبت ميکنيم ،آيا بايد نگاھمان به اين پدر حمايتی
باشد «.براساس گزارش صدای يارا ٣٣ ،درصد اين کودک آزاريھا جسمي ٣٥ ،درصد عاطفي،
 ٢٧درصد غفلت ،يک درصد جنسی و  ٧درصد آموزشی بوده است .ارشد در بخش ديگری از
گفتهھايش به آموزهھا در کالسھای درس اشاره ميکند .به اعتقاد او ،در مدرسه شيوهھا و
مھارتھای زندگی آموزش داده نميشود و ھيچ اثری از آن در دانشگاهھا و کالسھای درس
ديده نميشود .در اين ميان پھلوان نيز دوگانه پروری کودکان را مشکل آموزش و پرورش
ميداند».متاسفانه در مدارس توجه به نمره و سطحبندی دانشآموزان و ...آنھا را وارد سيکل
شکست ميکند ،آنھا زمانی ميتوانند از سيکل شکست خارج شوند که خانواده بتواند
حمايتھای الزم را داشته باشد ،که توجه به کودکان کمتر شده است ،در اين سيکل شکست
کودکان بيشتر ميشود «.او ادامه ميدھد» :متاسفانه خالقيتی در کتابھای درسی ديده
نميشود ،سوال مشخص جواب مشخص دارد تا دانشآموز نمره بگيرد «.اعضای انجمن از
شتاب آموزش و پرورش برای برگزاری پايه ششم ابتدايی نيز انتقاد کردند» .ما نميدانيم ھدف
از اين تصميم آموزش و پرورش چيست ،مسلما آشفتگی که در تغيير نظام آموزشی وجود
دارد ،خانواده و دانشآموزان را سردرگم کرده است .آموزش وپرورش بايد معايب و محاسن
تغييرات آموزشی را که در گذشته و حال انجام ميشود اعالم کند «.دولتآبادی در اين زمينه
تاکيد ميکند که نتيجه چنين تغييراتی تربيت انسانھای تکبعدی است که مطالعه چندانی
ندارند .اعضای انجمن اشارهای نيز کودکان زلزلهزده آذربايجان کردند .با مطرح کردن اين گاليه
که مردم در کمکرسانی کودکان را در نظر نميگيرند ،کودکان در اين شرايط به اسباب بازی
احتياج دارند .اسماعيلپور در ھمين رابطه به راهاندازی  ١٤مھد روستايی در  ١٤روستای
ھريس اشاره ميکند» .ھدف انجمن اين است که مرکز ارتقای روانی اجتماعی در ھريس
تاسيس کند که اين مراکز ھم کار آموزش کودکان و مادران را به عھده گيرند و ھم از مھدھا
حمايت کنند «.در اين ميان ارشد اشارهای نيز به ھمکاری NGOھا با دولت ميکند» .ھنگامی
که دولت NGOھا را بپذيرد و از آنھا حمايت کند ،آنھا ميتوانند در جامعه رشد کنند در حاليکه
در اين خصوص تاکنون فرھنگسازی الزم در کشور انجام نشده و اين دو با ھم ھمسو نيستند،
از اين رو موثر ھم نيستند«.
منبع :آرمان روابط عمومی
اﯾن کارخانه ١٥ھزار کارگر دارد
ھزاران کارگر "ساﯾپا" در کاشان بيکار می شوند
بر پاﯾه خبر رسيده به روز شمار کارگری در  ١٧مھر آمده است :خودرو سازي "سايپا" كاشان،
سومين توليد كننده بزرگ خودرودر معرض تعطيلي و بيكاري ھزاران کارگر است .شرکت ساﯾپا
کاشان ﯾکی از  ٣کارخانه بزرگ توليد کننده خودرو پراﯾد و تيبا می باشد و بيشاز  ١٥ھزار کارگر
دارد .در حاليکه تا چند ماه پيش بعنوان پرسودترﯾن کارخانه معرفی شده بود و تا چند ماه قبل
کارگران  ٣شيفت مجبور به کار بودند و حتی ﯾک ساعت مرخصی ھم نمی
دادند ،حدود ﯾک ماه است که فقط با ﯾک شيفت کار می کند و از ھفته قبل اعالم کرده اند که
قط  ٣روز در ھفته آن ھم برای ﯾک شيفت امکان اشتغال وجود دارد.به اﯾن ترتيب عمال اين كار
خانه بزرگ كه  ٢سال قبل با سرمايه  ٥٠٠ميليارد تومان احداث شد و به سود آوري بااليي
ھم رسيده بود و در زمان كوتاھي به مقام سومين توليد كننده بزرگ خودرو رسيده بود ،بخاطر
تحريم بخشي از قطعات خودرو و از سويي افزايش بيش از  ٥٠درصدي نرخ ارز عمال امكان
تھيه مواد اوليه را از دست داده و بيش از ١٠ھزار کارگر آن در آستانه بيکاری اند.

محروم کردن  ١٢٠نفر از کارگران ساختمانی از مزايای خدمات بيمهای توسط تامين
اجتماعی اسالمشھر
به گزارش خيرگزاری دولتی کاراﯾران – اﯾليا در تارﯾخ  ١٧مھر آمده است  :سيد باقر واحدی
عضو اتحاديه کارگران ساختمانی اسالمشھر در گفتگو با خبرنگار ايلنا گفت :به دليل خودداری
تامين اجتماعی اسالمشھر از اجرای قانون بيمه اجباری کارگران ساختمانی نزديک به  ١٢٠نفر
از کارگران ساختمانی منطقه اسالمشھر با وجود دارا بودن شرايط بھرهندی از مزايای خدمات
بيمهای محروم ھستند .
او افزود :مسووالن تامين اجتماعی اسالمشھر با اين استدالل که تا کنون به اندازه سھميه
تعيين شده برای  ٧٠٠کارگر ساختمانی مشمول ،پرونده بيمهای تشکيل دادهاند؛ ادامه اجرای
اين قانون را به زمان ديگری موکول کردهاند .
اين فعال کارگری ميافزايد :ادعای مسووالن تامين اجتماعی اسالمشھر درحالی است که
شنيده ميشود تاکنون افرادی به غير از کارگران ساختمانی نيز توانستهاند با ارائه مدارک و
تشکيل پرونده از مزايای بيمه کارگران ساختمانی استفاده کنند .
واحدی تصريح کرد :اين وضع درحالی است که کارگران محروم از مزايای بيمه اجباری ھم در
مشاغل ساختمانی فعاليت داشته و ھم دارای مدارک معتبر ھستند .
وی خواستار آن شد تا با توجه به حادثه خيز بودن مشاغل ساختمانی برای اين  ١٢٠کارگر نيز
امکان استفاده از مزايای بيمه اجباری فراھم شود .
کار از شکستن قلک بچه گذشت و به فروش کليه رسيد :سازمان حفاظت محيط
زيست می خواھد دو ھزار ھکتار از اراضی پارک ملی گلستان را بفروشد
به نوشته ساﯾت ايرن از قول دکتر ناصر کرمی در  ١٧مھر آمده است :ابتدا :کار از شکستن
قلک بچه گذشت و به فروش کليه رسيد .سازمان حفاظت محيط زيست می خواھد دو ھزار
ھکتار از اراضی پارک ملی گلستان را بفروشد .با اين بھانه که اين اراضی اکنون ديگر تخريب
شده اند و ارزش حفاظتی ندارند .
البد پول اين دو ھزار ھکتار به دھنشان مزه بکند بقيه را ھم تخريب می کنند تا بھانه برای
فروش آن جور شود .شايد ھم نقطه آغاز ارائه اين طرح لذتی بوده که از پول يامفت فروش
پارک پرديسان برده اند .سالھا بود که طرفداران و کارشناسان محيط زيست خون گريه می
کردند از اين بابت که چرا کاربری ھای معارض را داخل پارک ھای ملی راه می دھيد ،حاال کار
به فروش خود پارک ھای ملی رسيده است .يعنی حاال ديگر برای تصرف ميراث طبيعی ايران
زحمت قدم رنجه به کاربری ھای معارض نمی دھند .خود عرصه ھای طبيعی را دودستی می
برند خدمت ايشان .
بعد :چشم انداز و غنای طبيعی پارک ملی گلستان ،به عنوان يکی از ذخيره گاھھای مھم
تنوع زيستی جھان حاصل شصت ميليون سال تکاپوی اقليم و جريان ھای زمين ساختی
است .يک چين خوردگی در لبه فالت ايران که از سويی پرفشارھای سرد و خشک سيبريايی
را عروج داده و به جريانات باران زای معتدل تبديل می کند و از سوی ديگر ھمچون حائلی مانع
از تاثير پرفشارھای بيابانزا و ويرانگر جنب حاره بر عرضھای باالتر از محدوده کوير مرکزی ايران
می شود .در ملتقای اين دو جريان يکی از کم نظيرترين چشم اندازھای کره زمين شکل گرفته
است :قديمی ترين جنگل ھای جھان )سرخدارھای ھيرکانی( چسبيده به بيابانی که در
جنوب منتھی می شود به قطب حرارتی کره زمين .يعنی قديمی ترين جنگل جھان در کنار
گرمترين نقطه در کره زمين .به ھمين خاطر تنوع زيستی اين منطقه شگفت انگيز است .از
گلستان و خوش ييالق تا خارتوران و جھان نما .ھم زيستگاه سريعترين دونده جھان )يوزپلنگ
آسيايی( و ھم زيستگاه کوچکترين پستاندار جھان )حشره خوار کوتوله ).
سرانجام :به ھمين راحتی .مخروبه شده و می خواھند بفروشندش .چرا مخروبه شده؟
سرنوشت عرصه باقی مانده چيست؟ آن ھم در مسير تخريب است؟ آن ھم به تدريج فروخته
خواھد شد؟ عرصه مخروبه را ترميم و آباد می کنند يا می فروشند؟ آيا اين شايعه حقيقت دارد
که فروش اراضی و عرصه ھايی مثل پارک ملی گلستان و پرديسان و  ...با ھدف تامين بودجه
برای اجرای پروژه ھای موسوم به مھر ماندگار انجام می شود؟

البته امروزه ھمه نگران عبور دالر از مرز سه ھزار تومان ھستند .کو دل و دماغ دلسوزی برای
مھمترين ميراث طبيعی ايران؟ اما از ياد نبريم که سه ھزار تومان که ھيچ ،دالر اگر از مرز پنج
ھزار تومان ھم بگذرد حداکثر زيرساختھا و دستاوردھای يک تالش چھل پنجاه ساله در عرصه
اقتصاد ايران را به ھدر خواھد داد .اما فروش و تغيير کاربری اراضی پارک ملی گلستان يعنی
تير خالص به زيستبومی که رسيدن آن به اين مرحله شصت ميليون سال به طول انجاميده و
ايجاد گستره ای ھمانند آن ھرگز دوباره ممکن نيست .مگر اينکه با برخورد يک شھابسنگ بيگ
بنگی تازه رخ بدھد و منظومه شمسی برگردد به دھھا ميليون سال قبل .ظاھرا بايد يادآوری
کرد که آدم مادر مريضش را به مزايده نمی گذارد ،به بيمارستان می برد و معالجه اش می
کند .
زايش  ١٠٠درصدی قيمت فوالد و  ٢٠درصدی سيمان؛ منتظر گران تر شدن مسکن
باشيد
به نوشته ساﯾت اصالح طلب کلمه در  ١٨مھر آمده است :رئيس کانون سراسری انبوه سازان
از افزايش  ١٠٠درصدی قيمت فوالد خبر داد و گفت :قيمت سيمان در ھفته ھای اخير ٢٠
درصد افزايش يافته است .
ايرج رھبر در گفتگو با مھر با اشاره به افزايش قيمت در بخش مصالح ساختماني ،اظھار
داشت :افزايش قيمت در چند ھفته گذشته به خصوص در بخش فوالد و سيمان بسيار نگران
کننده بوده به طوری که قيمت فوالد در ھفته ھای گذشته  ١٠٠درصد افزايش داشته است .
رئيس کانون سراسری انبوه سازان افزود :قيمت فوالد تا چند ھفته گذشته در بازار با نرخ
 ١١٠٠تا  ١٢٠٠تومان خريد و فروش می شد اما ھم اکنون اين رقم به  ٢١٠٠تا  ٢٢٠٠تومان
رسيده است .
وی با بيان اينکه عمده مصرف در بخش ساختمان مربوط به فوالد است ،بيان کرد :افزايش
قيمت در اين بخش تاثير زيادی را در ساخت و ساز می گذارد و قيمت تمام شده را افزايش
می دھد .
رھبر به افزايش  ٢٠درصدی قيمت سيمان اشاره کرد و افزود :فوالد و سيمان دو کاالی
اساسی در ساخت وساز ھستند که افزايش قيمت در اين بخش نگرانی زيادی را برای انبوه
سازان به خصوص در بخش مسکن مھر به وجود آورده است .
رئيس کانون سراسری انبوه سازان با اشاره به رکود در بازار مسکن ،اظھار داشت :تا زمانی
که بازار به ثبات نرسد ،رکود در بازار مسکن ادامه دارد ،زيرا سازندگان وضعيت مشخصی را
برای خريد مصالح ساختمانی ندارند .
وی تصريح کرد :تورم در تمامی بخشھای اقتصادی بطور حتم در قيمت مسکن تاثير گذار خواھد
بود اما در حال حاضر قيمتھا با تغييرات لحظه ای روبرو ھستند که موجب رکود بازار مسکن
شده است .
رھبر با بيان اينکه در حال حاضر نمی توان بازار مسکن را پيش بينی کرد ،گفت :بايد به انتظار
ثبات در بازار باشيم تا آينده بازار مسکن را پيش بينی کنيم.
بدھکاری  ٨٠٠ميلياردی دولت به زلزله زدگان آذربايجان
به نوشته ساﯾت سالمت نيوز در  ١٨مھر آمده است  :حسين علی شھرياری رئيس کميسيون
بھداشت و درمان مجلس با بيان اينکه » دولت در ابتدا  ٨٠٠ميليارد ريال برای کمک به ارائﮥ
خدمات درمانی تصويب کرد که بعد از مدتی به فراموشی سپرده شد و رسيدگی نشد«.
تصريح کرد  »:مردم آسيب ديدۀ زلزلﮥ آذربايجان شرقی با وجود از بين رفتن منبع درآمد
زاييشان و به دليل بی توجھی دولت در پرداخت کمک ھای درمانی به مراکز خدمات درمانی در
اين مناطق  ،ھزينه ھای درمانی را خود پرداخت می کنند که اين امر باعث اعتراض و تحت
فشار قرار گرفتن آنھا شده است ».
حسين علی شھرياری رئيس کميسيون بھداشت و درمان مجلس که تازگی برای تھيﮥ
گزارشی از وضعيت افراد زلزله زده به آذربايجان شرقی سفر کرده بود  ،با اشاره به اين موضوع
که تا چھل روز بعد از زلزله ارائﮥ خدمات درمانی رايگان بود به سالمت نيوز گفت  »:تا چھل روز

بعد از زلزله تمامی خدمات درمانی رايگان بود اما متاسفانه مديريت بحران کشور يک ﷼ به
دانشگاه علوم پزشکی کمک نکرد و در تحقيقاتی که از مردم آسيب ديده در اين مناطق به
عمل آورديم  ،گفتند که از چند روز پيش اين مراکز درمانی در ازای رسيدگی به مسائل و
مشکالت درمانی ازما پول دريافت می کنند  ،که وقتی ما علت اين امر را از رئيس دانشگاه
علوم پزشکی تبريز جويا شديم  ،ايشان فرمودند برای اين که از سمت دولت به ما کمکی
نشد  ،دستور داديم که مراکز بھداشتی و درمانی در ازای ارائﮥ خدمات  ،پول دريافت کنند ».
وی در ادامه گفت  »:در ھمين راستا وقتی با مردم صحبت می کرديم  ،به شدت معترض
بودند و می گفتند که چرا از ما پول دريافت می شود  ،ما اين اعتراض رو منتقل کرديم و گفتيم
که سعی کنيد که از دولت کمک بگيريد تا بتوانيم ارائﮥ خدمات درمانی را به صورت دائم به طور
رايگان در اختيار مردم قرار بدھيم که رئيس دانشگاه علوم پزشکی گفتند که توان آن را نداريم
».
رئيس کميسيون بھداشت و درمان مجلس در خصوص خسارات وارده به واحدھای درمانی ،
گفت  »:ما ھم در ھنگام تھيﮥ گزارش از اين مناطق  ،اين مسائل را ذکر کرديم که به واحدھای
درمانی دانشگاه علوم پزشکی در سراسر اين مناطق حدود  ٤٢ميليارد تومان خسارت وارد
شده است ».
وی در ادامه اظھار داشت  »:حدود چند ميليون تومان ھزينه ھای ماموريت ھايی بود که در اين
مدت پرسنل بھداشتی و درمانی در اين مناطق انجام داده بودند که متاسفانه دولت حتی يک
﷼ کمک نکرده است  ،حتی برای پرسنل درمانی در مناطق زلزله زده اقامتگاه موقت تھيه
نشده و اين افراد چون نمی توانند در ساختمانھای سابق اين مراکز به دليل نا امن بودن ،
ساکن شوند  ،مجبور ھستند بين تبريز و اين مناطق  ،ھر روز رفت و آمد کنند ».
وی در پاسخ به سوال خبرنگار سالمت نيوز مبنی بر اينکه چرا اين مسائل و مشکالت را در
مجلس مطرح نکرديد اظھار داشت  »:دولت در ابتدا  ٨٠٠ميليارد ﷼ برای کمک به اين قضيه
تصويب کرد که بعد از مدتی به فراموشی سپرده شد و رسيدگی نشد ».
دکتر شھرياری در بحث اسکان افراد زلزله زده به سالمت نيوز گفت  »:در بحث اسکان در
مناطق زلزله زده وعدۀ دولت مبنی بر ساختن دو ماھﮥ مسکن برای افراد آسيب ديده  ،بايد
گفت پيمان کارانی که با دولت قرارداد بسته بودند  ،دست از کار کشيدند و اين مناطق را ترک
کردند و دليل آنھا برای دست کشيدن از کار باال رفتن ارز و گران شدن مصالح ساختمانی
عنوان شده است«.
رئيس کميسيون بھداشت و درمان مجلس آغاز فصل سرما را نگران کننده توصيف کرد و افزود
 »:نگرانی بعدی که می توان عنوان کرد اين است که با توجه به آغاز فصل سرما  ،شيوع
بيماری ھای مختلفی مثل آنفوالنزا بسيار محتمل است و ھمينطور نبود مسکن برای اين افراد
شيوع بيماری ھای مشترک بين دام و انسان را نيز افزايش می دھد چون مجبور ھستند کنار
احشام خود زندگی کنند و اين مسائل باعث بروز اين گونه بيماری ھا می شود ».
وی در ادامه افزود  »:ما نگران فصل سرما ھستيم که اگر يک برف ببارد مشکالت زيادی را
برای افراد زلزله زده به بار خواھد آورد  ،با اين حال وزارت بھداشت و درمان ،به گروه ھای
آسيب پذير مثل سالمندان و کودکان واکسن آنفوالنزا تزريق کرده اند که توانسته باشند
پيشگيری ھای الزم را قبل از وخيم شدن اوضاع انجام داده باشند اما باز با تمامی اين خدمات
نگرانی ھمچنان وجود دارد«
تعويق  ۶ماه حقوق کارگران پيمانکاری »پوشش راه«
به گزارش خيرگزاری دولتی کار راﯾران – اﯾليا در تارﯾخ  ١۶مھر آمده است  :کارگران شرکت
پيمانکاری »پوشش راه« عليرغم خاتمه نيافتن مدتزمان قرارداد کاريشان ،در  ۶ماه گذشته
دستمزدی دريافت نکردهاند .
دبير اجرايی خانه کارگر طبس با اعالم اين خبر به ايلنا گفت :شرکت پوشش راه وابسته به
بخش خصوصي ،يکی از پيمانکاران وزارت راه و شھر سازی است که به سبب پرداخت نشدن
صورت وضعيتھای مالی اين شرکت توسط اين وزارت خانه ،ھم اکنون تعطيل شده و حقوق
معوقه  ۴٣کارگر آن از فروردين ماه سال جاری به تعويق افتاده است .

او افزود :اين شرکت پيمانکار جاده ديھوک به راه ور و ھمچنين ديھوک به فردوس است و اغلب
کارگران آن با سوابق باال به عنوان کارگر ساده ،راننده ماشين آالت سنگين و نگھبان در اين
واحد فعال ھستند .
اين فعال کارگری با بيان اينکه کارفرمای اين شرکت با کارگران خود قرارداد  ۶ماھه امضاء
ميکند ،اظھار داشت :قرار داد اين  ۴٣کارگر از تاريخ يکم فروردين ماه سال  ٩١تا سوم
شھريور ماه بوده است .
او ميزان بدھی وزارت راه وشھر سازی به اين پيمانکار را حدود  ۵/٢ميليارد تومان عنوان کرد و
افزود :تنھا يک صورت وضعيت اين شرکت  ٢٠٠ميليون تومان است که با پرداخت اين صورت
وضعيت ،حقوق کارگرانی که ھم اکنون بيکار و بالتکليف ھستند پرداخت خواھد شد .
وعدهھای شرکت ساخت و توسعه راهھای کشور عملی نشد
در ھمين رابطه ،صادق کالنی رئيس اداره راه و شھر سازی ديھوک طبس ،در خصوص
مشکالت کارگران اين شرکت پيمانکاري ،به خبرنگار ايلنا توضيح داد :محور ديھوک به راه ور و
ھمچنين ديھوک به فردوس پروژه ملی است وطرف قرار داد اين پيمانکار شرکت ساخت
وتوسعه راه کشور است که متاسفانه ميزان بدھی به شرکت پوشش راه حدود سه ميليارد
تومان بوده که بدليل عدم اختصاص بودجه به اين پروژه مطالبات پيمانکار به تعويق افتاده و به
تبع کارگران نيز بيکار شدهاند .
او گفت :طی بازديد دو ماه گذشته مسئول حوزه نظارت شرکت ساخت و توسعه راھھای
کشور از اين پروژه کليه مشکالت اين پيمانکار برسی وقول داده شد عالوه بر تامين و تحويل
»قير« حوالهای به اين شرکت ،نسبت به پرداخت صورت وضعيتھای مالی آن اقدام شود که
متاسفانه تا کنون اين وعده محقق نشده است .
به گفته وی شرکت پوشش راه در گرفتن مطالبات خود قبل از سال  ٩١ھيچ مشکلی نداشت
اما در سال جديد به سبب عدم اختصاص بودجه ناچار شد واحد پيمانکاری خود را تعطيل و
کارگران خود را قبل از اتمام قراردادشان تعديل کند .
کالنی در خاتمه با ابراز اميدواری در خصوص رفع مشکل پيمانکار و پرداخت حقوق کارگران،
گفت :شرکت ھمراه کوير که مجری پروژه محور ديھوک به بيرجند بود نيز در سال گذشته پيش
اتمام پروژه خود به دليل مشکالت مالی مشابه تعطيل و کارگرانش نيز بيکار شدند .
حدود  ٢٠٠راننده شرکت واحد تھران در مقابل ساختمان شورای شھر واقع در
خيابان بھشت تجمع کردند.
به گزارش خبرنگاردولتی کار اﯾران  -اﯾلنا،در  ١٨مھر آمده است :رانندگان شركت واحد
مدعیاند در ارائه مزاﯾای شغلی ميان پرسنل اﯾن مجموعه و رانندگان تبعيض وجود دارد.
اﯾن رانندگان عالوه بر اﯾنكه خواھان ھمسان سازی دستمزدھا ميان تمامی پرسنل شھرداری
ھستند ،به مبلغ اندك برخی حقوق جنبی از جمله حق خوار و بار و مسكن و ...نيز اعتراض
دارند.
در ھمين رابطه ﯾکی از معترضان به خبرنگار اﯾلنا گفت :ما از مدﯾران سوال دارﯾم که چرا افزاﯾش
قيمت بھای اتوبوسھا از  ٢٠به  ٢٠٠تومان تاثيری بر حقوق رانندگان شرکت واحد نداشته
است؟ چرا وقتی بحث  ١٠در صد حق جذب مطرح میشود میگوﯾند مدﯾر عامل شرکت واحد
اتوبوس رانی تھران و حومه موافقت نمیکند.
وی ادامه داد :تجمع امروز ،اعتراض صنفی تعدادی از رانندگان شرکت واحد است و به اﯾن
دليل به صورت محدود برگزار شده است تا حمل و نقل شھروندان در سطح شھر دچار اختالل
نشود.
ھمچنين ﯾکی از تجمع کنندگان در گفتوگو با خبرنگار اﯾلنا با اشاره به برخی تبعيضھا گفت:
ﯾک مقرری برای کارکنان شھرداری به عنوان  ١٠درصد حق جذب مصوب شده که شامل

زحمت کشان شرکت واحد نمیشود .ھمچنين پاداشی که به عموم پرسنل شھرداری داده
میشود شامل رانندگان شرکت واحد نمیشود .متاسفانه تا به امروز پاسخی برای
خواستهھای به حق خود درﯾافت نکردهاﯾم.
اتحادﯾه كارگران شھرداری در حال راﯾزنی با مدﯾران
در پی تجمع اعتراضآميز رانندگان ،رئيس اتحادﯾه کارگران شھرداری تھران گفت :تالش
میكنيم تا از راھھای قانونی حق مسکن و ساﯾر مزاﯾای رﯾالی کارگران شرکت واحد را افزاﯾش
دھيم.
عبدﷲ مختاری در گفتوگو با خبرنگار اﯾلنا با اشاره به تجمع صبح امروز جمعی از کارگران
شرکت واحد در مقابل ساختمان شورای شھر تھران گفت :تجمع کنندگان خواھان افزاﯾش
برخی از مزاﯾای نقدی خود از جمله حق مسکن ھستند.
او بابيان اﯾنکه در حال حاضر برابر قانون کار حق مسکن ھر کارگر شاغل در سازمانھای تابعه
شھرداری تھران تنھا  ١٠ھزار تومان است؛ افزود :ھم اکنون در برخی سازمانھای تابع
شھرداری تھران مانند آتشنشانی ،سازمان پارکھا و سازمان خدمات موتوری ،حق مسکن
کارگران مانند حق مسکن کارمندان محاسبه و پرداخت میشود که مبلغ آن از  ٣٠تا  ۶٠ھزار
تومان متغيير است.
مختاری به نقل از مسووالن شھرداری گفت :چون ھنوز در ساﯾر سازمانھای تابعه شھردرای
تھران از جمله شرکتواحد اتوبوسرانی اعتبار مالی مشخصی تعيين نشدهاست بنابراﯾن حق
مسکن کارگران شاغل در اﯾن قسمتھا نيز ھمچنان برمبنای قانون کار پرداخت میشود.
وی باﯾادآوری اﯾنکه مطابق مصوبهای میباﯾست مزاﯾای نقدی کارگران شاغل در
شھرداریھای کالنشھرھا افزاﯾش ﯾافته و مانند کارمندان محاسبه شود گفت :اتحادﯾه کارگران
شھرداری تھران در تالش است تا با گفتگو و راﯾزنی موافقت قانونی مسووالن شھرداری و
شورای اسالمی شھر تھران را برای افزاﯾش حق مسکن تمامی کارگران شاغل در
سازمانھای تابعه شھرداری جلب کند.
مختاری درعين حال ﯾادآور شد :بعيد است اﯾن افزاﯾش مزاﯾا به کارگرانی که به واسطه
استخدام در شرکتھای پيمانی در شھردرای تھران مشغول فعاليت ھستند تعلق بگيرد.
پاﯾان پيام
اطالعيه اتحاد بين المللی در رابطه با اعتراض رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تھران

با رويش ناگزير جوانه چه می کنيد؟
به گزارش ساﯾت اتحاديه آزاد کارگران ايران،در  ١٩مھر آمده است  :بيش از  ٢٠٠نفر از
رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه روز سه شنبه  ١٨مھر ماه در رابطه با
مطالبات رفاھی در مقابل ساختمان اصلی شھرداری تھران و شورای شھر دست به اعتراض
زدند .اعتراض کارگران شرکت واحد تھران در ادامه اعتراضاتی است که به عدم پرداخت ده در
صد اضافه دستمزد به عنوان حق جذب که شامل کليه پرسنل شھرداری تھران شده است اما
کارکنان شرکت واحد تھران از آن محروم شده اند ،انجام گرفته است .رانندگان شرکت واحد
تھران ھمچنين به سطح ناچيز مزايای ديگر ازجمله حق مسکن نيز اعتراض کرده اند .اين تجمع
اعتراضی با وعده مدير کل منابع انسانی شرکت واحد مبنی بر پرداخت اين بدھی و قول
افزايش حق مسکن کارگران از ابتدای سال  ٩٢پايان يافته است .
رانندگان شرکت واحد تھران و حومه سالھاست که برای تحقق خواستھای خويش مبارزات

متعددی را به پيش برده و ھزينه ھای زيادی را نيز در اين راه متحمل شده اند .سنديکای
کارگران اين شرکت که در سال  ١٣٨٤که با مشارکت و امضای ھزاران کارکنان اين شرکت
رسميت يافت اوج اين مبارزات بود .خانه کارگر و شوراھای اسالمی کار که سنديکای کارگران
شرکت واحد را خاری بر چشم خود می پنداشتند به محل جلسه ھفتگی اين سنديکا ھجوم
برده و با ضرب و شتم اعضای سنديکا و بريدن زبان منصور اسانلو نفرت خود را از حرکت ھای
مستقل کارگری به نمايش گذاشتند .نھاد ھای قضايی و سرکوب جمھوری اسالمی با
دستگيری منتخبين کارگری در دی ماه ھمين سال عزم خود را در سرکوب اعتراضات رانندگان
شرکت واحد نشان دادند .زندانی کردن نمايندگان کارگری از جمله منصور اسانلو واخراج دھھا
نماينده کارگری نتوانست مانع ادامه مبارزه و اعتراضات رانندگان شرکت واحد شود .رانندگان
شرکت واحد تھران و حومه در دی ماه  ١٣٨٤دست به اعتصاب زده و موفق به آزادی بسياری
از نمايندگان خود شدند .جمھوری اسالمی در ادامه سرکوب کارگران و سنديکای شرکت واحد
تھران تعداد بيشتری از نمايندگان رانندگان اين شرکت از جمله ابراھيم مددی و رضا شھابی را
زندانی کرد که رضا شھابی با وجود بيماری ھنوز در زندان بسر می برد و نمايندگان ديگر با
تھديدات بسياری مبنی بر عدم فعاليت روبرو بوده اند .اما با اعتراضات روز سه شنبه  ١٨مھر
ماه که با ھراس مقامات شھرداری و شرکت واحد روبرو شد و با وعده و وعيد سر ھم بندی
شد ،پرسش اصلی اين است که "گيريم که می زنيد ،گيريم که می کشيد ،گيريم که می
بريد ،با رويش ناگزير جوانه چه می کنيد؟ "
اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران ضمن حمايت از خواستھای برحق کارگران
شرکت واحد تھران و حومه بر تداوم اين مبارزات از جمله برای آزادی رضا شھابی و تحميل
فعاليت بی قيد و شرط سنديکای کارگران شرکت واحد تاکيد می کند .
اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران
 ١٠اکتبر ٢٠١٢
info@workers-iran.org
http://www.workers-iran.org
حقوق  ۵٠ميليونی معاون وزير رفاه
به نوشته ساﯾت اصالح طلب کلمه درتارﯾخ ١٩مھر آمده است  :نماينده اردستان درباره سوال
امروز خود از وزير کار ،رفاه و امور اجتماعی درباره پاداش  ۵٠ميليونی به مديران وزارت رفاه
گفت :از شيخ االسالمی پرسيدم که چرا بايد مدير کل دفتر وزارتی و ھمچنين يکی از معاونان
شما  ١٨و  ۵٠ميليون در سال  ٩٠پاداش دريافت کنند که وزير در پاسخ گفت که اين افراد
حقوق دريافت کرده اند و پاداش نبوده است .
احمد بخشايشی اردستانی عضو کميسيون امنيت ملی مجلس در گفت و گو با مھر با اشاره
به جلسه امروز کميسيون اجتماعی مجلس در خصوص سئوال خود از وزير کار ،رفاه و امور
اجتماعی گفت :آقای شيخ االسالمی زمانی که می خواستند از مجلس رای اعتماد بگيرند
اعالم کردند که من مسئول ايجاد اشتغال نيستم اما ھماھنگ کننده اشتغال ھستنم .
وی افزود :سئوال من از ايشان اين بود که با توجه به وضعيت کنونی کشور چگونه دولت و
وزارتخانه شما می خواھد  ٢ميليون شغل ايجاد کند و چه کسی مسئول اين امر است.
ھمچنين از وی پرسيدم اگر شما ھماھنگ کننده اشتغال ھستيد چرا به کارخانه ھايی که در
حال ورشکستی و اخراج نيروھای کارگران خود ھستيد وام نمی دھيد؟ آيا اين ناشی از
نابسامانی ھای مجموعه وزارتخانه شما نيست .
نماينده اردستان در ادامه اظھار داشت :سئوال ديگر من از شيخ االسالمی اين بود که چرا بايد
مدير کل دفتر وزارتی و ھمچنين معاون فرھنگی شما  ١٨و  ۵٠ميليون در سال  ٩٠از حساب
غيرشمول پاداش دريافت کنند؟
احمد بخشايشی اردستانی اظھار داشت :وزير در پاسخ به اين سئوال گفت که اين افراد
حقوق دريافت کرده اند و پاداش نبوده است .
وی گفت :وزير در ارائه توضيحات خود عنوان کرد که يکی از اين افراد جزو خانواده ھای ايثارگران
بوده و ديگری از سازمان مبداء يعنی سازمان گسترش صنايع آمده بود که ما اين مبلغ را به اين

سازمان داده ايم .
بخشايشی با بيان اينکه من نيز در پاسخ به وی گفتم چطور يک نفر می تواند ۵٠ميليون از
حساب غير شمول حقوق بگيرد تصريح کرد :عضو خانواده ايثارگران بودن دليلی منطقی ای
برای دريافت اين گونه پاداشت ھا نمی تواند باشد .
عضو کميسيون امنيت ملی مجلس تصريح کرد :وزير در اين خصوص توضيحاتی را داد که بنده
قانع نشدم .
وی در ادامه افزود :سئوال ديگر من از وزير کار و امور اجتماعی اين بود که چرا چند تن از
مديرکل ھای اين وزارتخانه دانشجوی فوق ليسانس و دکتری ھستند در حالی که تحصيل در
اين مقطع خود يک شغل کامل است و اشتغال اين افراد خالف قانون و آئين نامه می باشد .
نماينده اردستان با بيان اينکه معاون پشتيبانی اين وزارتخانه فردی می باشد که دارای مدرک
ديپلم است اما قراردادھای ميلياردی اين وزارتخانه را می بندد گفت :يکی ديگر از سئواالت من
از وزير در اين خصوص بود .
احمد بخشايشی اردستانی با اشاره به البی گری مدير کل فنی حرفه ای اصفھان اظھار
داشت :اين گونه اتفاقات ناشی از وجود مشکالت در وزارتخانه می باشد .
وی با بيان اينکه در اين کميسيون شش نماينده ديگر نيز از وزير سئوال پرسيدند گفت :من از
توضيحات آقای شيخ االسالمی قانع نشدم و معتقدم بايد ايشان در صحن علنی مجلس
توضيحاتی را ارائه دھند
بزرگترين شرکت حمل و نقل دريايی جھان انتقال کاال به ايران را متوقف کرد/تاثير
منفی بر واردات مواد غذايی و کاالھای مصرفی
به نوشته ساﯾت بخش فارسی بی بی سی در  ١٩مھر آمده است :
"مرسک" ،بزرگترين شرکت حمل و نقل و کشتيرانی جھان ،اعالم کرده است که در نتيجه
افزايش تحريمھای بينالمللی عليه ايران ،حمل و نقل کاال برای اين کشور را متوقف خواھد
کرد .
سه شنبه  ١٨مھر ) ٩اکتبر( يک سخنگوی اين شرکت دانمارکی به بيبيسی فارسی گفت:
"با توجه به تحريم ھای اتحاديه اروپا و تشديد تحريم ھای آمريکا ،مرسک ديگر امکان ادامه
فعاليت در ايران را ندارد و عمليات خود به مقصد يا از مبدا ايران را قطع کرده است ".
بخش بزرگی از واردات ايران ،از جمله واردات مواد غذايی و نيز کاالھای مصرفی چون خودرو ،از
طريق دريا و به وسيله شرکت ھايی مانند مرسک صورت می گيرد .
مواد غذايی و مصرفی در فھرست تحريم ھای بين المللی عليه ايران قرار ندارند ،اما تعداد
فزاينده ای از شرکت ھای خارجی و از جمله شرکت ھای حمل و نقل کننده اين کاالھا ،از
ادامه کار با اين کشور خودداری می کنند .
دليل اصلی خودداری اين شرکت ھا ،پيچيده شدن روزافزون معامله با ايران به داليلی چون
تحريم بانک ھای ايرانی و نيز نگرانی از بابت از دست دادن بازار کشورھای غربی است .
خبرگزاری رويترز به نقل از يک سخنگوی گروه "ای پی مولر  -مرسک" ،که مرسک زير مجموعه
آن است ،تصميم به خاتمه فعاليت در ايران را مبتنی بر مقايسه "منافع محدود تجارت با ايران"
و "ھزينه ھای از دست دادن موقعيت ھای تجاری در کشورھای ديگر و مشخصا اياالت متحده"
دانسته است .
"با توجه به تحريم ھای اتحاديه اروپا و تشديد تحريم ھای آمريکا ،مرسک ديگر امکان ادامه
فعاليت در ايران را ندارد و عمليات خود به مقصد يا از مبدا ايران را قطع کرده است "
يک سخنگوی شرکت مرسک در پاسخ به بی بی سی فارسی
مرسک در تير ماه  ١٣٩٠نيز ارائه خدمات در بنادر امام خميني ،بندر عباس و عسلويه را متوقف
کرده بود .
در آن زمان ،اين شرکت با صدور بيانيه ای اعالم کرد که "خود را متعھد به پيروی از قوانين بين
المللی تجاری و تحريم ھای بين المللی از جمله تحريم ھای آمريکا و اتحاديه اروپا عليه ايران
می داند ".

اين اقدام پس از آن صورت گرفت که دولت آمريکا يک شرکت مديريت بنادر در ايران به نام "تايد
واتر" را مورد تحريم قرار داد .
شرکت تايد واتر به خاط فعاليت ھای خود در ايران  ،از سوی دولت اياالت متحده متھم به
"ارتباط با سپاه پاسداران" متھم شده بود .
ايران بخش بزرگی از مواد غذايی مصرفی خود را از خارج وارد می کند و خودداری شرکت ھای
حمل و نقل بين المللی از تجارت با آن ،ممکن است تامين بخشی از نيازھای غذايی اين
کشور را با مشکل مواجه کند .
توليد خودرو  ٦٦درصد كاھش يافت
به نوشته خبرگزاری دولتی ايسنا در  ١٩مھر آمده است :طبق آمار رسمى منتشر شده ،در
شھريورماه امسال توليد انواع سوارى  ٦٦٫١درصد ،وانت  ٦٨درصد ،مينيبوس و ميدلباس ٩٦
درصد ،اتوبوس  ٧٠٫٣درصد ،كاميونت ،كاميون و كشنده  ٥٧٫٨درصد ،ون و آمبوالنس  ١٠٠درصد
نسبت به شھريور سال گذشته كاھش نشان ميدھد .
در شش ماھه نخست امسال نيز توليد انواع محصوالت سوارى  ٤٢٫٣درصد ،وانت  ٣٩٫٩درصد،
مينيبوس و ميدلباس  ٩٢٫٧درصد ،اتوبوس  ٦٢٫٢درصد ،كاميونت ،كاميون و كشنده ٣٢٫٨
درصد و ون و آمبوالنس  ١٠٠درصد نسبت به شش ماه نخست سال گذشته كاھش يافته
است .
به اين ترتيب آمارھاى توليد صنعت خودرو كشور كاھش  ٦٦٫٢درصدى را در شھريورماه و ٤٢
درصدى را در شش ماھه نخست امسال نشان ميدھد .
در شھريورماه امسال در حالى  ٥٣ھزار و  ٢٧دستگاه انواع خودرو توليد شد كه آمار توليد
شھريور سال گذشته  ١٥٦ھزار و  ٩٥٨دستگاه بوده است .توليد خودرو در شش ماھه نخست
امسال نيز  ٤٥٩ھزار و  ٤٤٠دستگاه بود در حاليكه در شش ماه نخست سال گذشته ٧٩٢
ھزار و  ٢٨٦دستگاه خودرو توليد شد .
اين وضعيت در حالى است كه پيش از اين معاون امور صنايع و اقتصادى وزارت صنعت ،معدن و
تجارت اظھار كرده بود كه افت توليد خودرو از مھرماه متوقف خواھد شد بهگونهاى كه توليد
انواع محصوالت خودرويى در مھر امسال برابر با مھر ماه سال گذشته خواھد بود.
تعويق  ٣ماھه در پرداخت حقوق کارگران خدمات شھری شھرداری اشنويه
به گزارش آژانس خبری موکريان در  ١٩مھر آمده است :کارگران خدمات شھری شھرداری
اشنويه حدود  ٣ماه است که حقوق نگرفته اند .
به گزارش سايت خبری موکريان و به نقل از کارگران مشغول به کار در خدمات شھري ،اين
کارگران که روزانه  ١٠ساعت کار می کنند و اکثراً از اقشار کم درآمد جامعه ھستند حدود ٣
ماه است که حقوق خود را نگرفته اند .
بر اساس اظھارات اين کارگران که تحت نظر شرکت اعتماد کار مشغول به کار ھستند ،چندين
بار اعتراض خود را به اطالع شورای شھر و شھرداری اشنويه رسانده اند ولی تاکنون پاسخ
مناسبی نگرفته اند .
گفته می شود کارگران خدمات شھری شھرداری اشنويه در آخرين اظھار نظر خود عنوان کرده
اند چنانکه تا  ١٠روز آينده حقوق معوقه شان پرداخت نشود دست از کار خواھند کشيد
دستمزد فعلی برای تامين مخارج نيمی از ماه كفايت ميكند
به گزارش خيرگزاری دولتی کاراﯾران – اﯾليا در تارﯾخ  ١٩مھر آمده است  :حسين رسولی فعال
کارگری در مشھد در اين باره به ايلنا گفت :تعيين حداقل دستمزد ساليانه مشموالن قانون
کار ،طبق پيش بينيھای ماده  ۴١قانون کار ھر ساله بايد به منظور بھبود قدرت خريد کارگران
و تقويت سبد معيشت خانوار کارگری از سوی شورای عالی کار تعيين شود که متاسفانه نرخ
فعلی دستمزد نسبت به تورم ھمخوان نيست .
او افزود :متاسفانه با افزايش قيمت بسياری از اقالم پرمصرف خانوار مانند شير ،مرغ ،گوشت،

برنج ،و ھزينهھای مربوط به رھن و اجاره مسکن ،حمل و نقل و پوشاک و ھمچنين تامين
ھزينهھای مربوط به درمان و تحصيالت؛ افزايش دستمزدھای ساليانه حداکثر توان تامين نيمی
از ھزينهھای کارگران در طول ماه را دارد .
به گفته اين فعال كارگری اختصاص کمک ھزينهھای غير نقدی دولت در شرايط كنونی تا
حدودی ميتواند كمكرسان مخارج روزمره کارگران باشد.
شورش گرسنگان عليه رژﯾم جمھوری اسالمی
مجری سياستھای خانمانسوز صندوق بين المللی پول
ارژنگ سپاسی
به نوشته ساﯾت اخبار روز در  ١٩مھر آمده است  :در ماه جوالی  ،٢٠١١ﯾک سند به نام "اﯾران –
روزشمار اصالح سوبسيدھا )ﯾارانه ھا(" به نوﯾسندگی  ٣نفر توسط گروه کاری صندوق بين المللی
پول منتشر شد .سند فوق بعنوان ﯾک جمعبندی تجربه اﯾران برای استفاده ساﯾر کشورھا منتشر
شده است ...
مقدمه
در ماه جوالی  ،٢٠١١ﯾک سند به نام "اﯾران – روزشمار اصالح سوبسيدھا )ﯾارانه ھا(" به نوﯾسندگی
 ٣نفر به نامھای دومينيک گيوم ،رمان زﯾتک و محمدرضا فرزﯾن ،معاون وزﯾر اقتصاد و رئيس ستاد
اجرای طرح "ھوشمندانه" ﯾارانه ھا توسط گروه کاری صندوق بين المللی پول منتشر شد .در لينک
) (١می توانيد متن کامل اﯾن سند را بيابيد) .در صفحه آخر اﯾن نوشته نيز ،صفحه اول اﯾن گزارش را
به زبان انگليسی آورده شده است( .اگر چه در صفحه اول اﯾن سند گفته شده که مسوليت اﯾن
سند بعھده نوﯾسندگانش می باشد ،ولی اگر به ليست مقاالت و سندھای منتشره از سال ٢٠٠٨
صندوق بين المللی ،که در زﯾرنوﯾس ھای مقاله قبلی من به نام "کاھش ارزش رﯾال ،نتيجه اجرای
سياستھای صندوق بين المللی پول ﯾا اجرای تحرﯾمھا" آورده شده ،رجوع شود ) ،(٢بسيار روشن
است که صندوق بين المللی پول در اسناد مختلف خود نسخه قطع سوبسيدھا را برای جمھوری
اسالمی پيچيده و سند فوق بعنوان ﯾک جمعبندی تجربه اﯾران برای استفاده ساﯾر کشورھا منتشر
شده است .خصوصا در سند صندوق بين المللی پول که در آگوست  ٢٠١١منتشر شده ) ،(٣ھيات
مدﯾره صندوق بين المللی پول تمام توصيه ھای جمعبندی فوق را تاﯾيد نموده و باز ھم رژﯾم جمھوری
اسالمی را تشوﯾق به اجرای کامل طرح خانمانسوز قطع سوبسيدھا می کند .در نوشته زﯾر به
تفصيل به شرح اﯾن جمعبندی می پردازم به چند دليل :اول اﯾنکه راه حل سرماﯾه جھانی برای بحران
اقتصادی رژﯾم جمھوری اسالمی ،چيزی به غير از فالکت و بدبختی نيست و نتاﯾج آن در شورش
ھای گرسنگان در حال آشکار شدن است .برای کسانی که اطالع نداشته و ناخواسته بدنبال سراب
حل بحران اقتصادی رژﯾم جمھوری اسالمی در چارچوب نظام سرماﯾه داری ھستند ،اﯾن مساله باﯾد
روشن شود که راه حل اقتصادی حل بحران رژﯾم ،بجز فقر و بدبختی نصيب مردم نخواھد کرد .دوم،
نماﯾان شود که چگونه صندوق بين المللی پول با حقه بازی و فرﯾب و دادن آمارھای دروغين ،برنامه
ھای خانمانسوز خود را به جوامع مختلف ارائه می دھد و نشان داده شود که چه فاصله عميقی
بين واقعيت و نظرﯾات ارائه شده در اﯾن برنامه ھا وجود دارد .سوم نشان داده شود که آنچه در اﯾران
در سال  ٢٠١٠بدنبال سرکوب جنبش انقالبی مردم در سال  ٢٠٠٩انجام شد ،نسخه اﯾست از پيش
پيچيده شده که نئومی کالﯾن ،نوﯾسنده کاناداﯾی در کتاب خود بنام شوک تراپی اقتصادی ) ،(٤در
مورد خصوصی کردن ھا در کشورھای مختلف توضيح داده است .اجرای قطع سوبسيدھا و دﯾگر
نسخه ھا برای شوک تراپی اقتصاد سرماﯾه داری در اﯾران ،بدون سرکوب و شکنجه و کشتار
غيرممکن است .اجرای طرح قطع سوبسيدھا در اﯾران بعد از سرکوب خونين و وحشيانه سال ٢٠٠٩
بار دﯾگر صحت اﯾن نظرﯾه را تاﯾيد می کند که سرماﯾه داری در اﯾران بدون سرکوب و کشتار قادر
نيست راه حل خود را بر مردم تحميل کند .اميدوارم که فعالين اجتماعی در اﯾران پی ببرند که در
چارچوب حفظ نظام سرماﯾه داری ،ھر راه حلی بجز تحميل نکبت و فالکت بيشتر بر مردم ،چيزی به
ارمغان نخواھد آورد .تاکيد بر اﯾن مساله ،شاﯾد بتواند مانع از عوامفرﯾبی نيروھاﯾی شود که در
اپوزﯾسيون درون و بيرون از رژﯾم تالش دارند ھمين سيستم فالکت و بدبختی را بازسازی کنند .به
عبارت دﯾگر ،روشن شود که جناحھای مختلف بازسازی سرماﯾه داری در اﯾران اختالفشان نه بر سر
چگونگی اﯾجاد بھشت سرماﯾه داران ،بلکه بر سر اﯾن است که چه کسی کليد دار دروازه اﯾن بھشت
شود.
مقدمه سند "اﯾران – روز شمار اصالح سوبسيدھا"
اﯾن سند با مقدمه ای آغاز ميشود که بيشتر به شرح فرستادن موشک به کره مرﯾخ شباھت دارد.

سند فوق مقدمه اش چنين آغاز ميشود" :روز شنبه ١٨ ،دسامبر  ٢٠١٠ساعت  ٩شب بوقت تھران،
رئيس جمھور احمدی نژاد در ﯾک برنامه تلوﯾزﯾونی به نام "گفتگو با ملت" آغاز برنامه ای را اعالم می
کند که وی آنرا بزرگترﯾن جراحی اقتصادی اﯾران در تارﯾخ مدرنش مينامد .بعد از نيمه شب ١٩
دسامبر ،وساﯾل ارتباط جمعی اﯾران آغاز به انتشار اطالعيه ھاﯾی را نمودند که در آن جزئيات
قيمتھای جدﯾد سوختھای ماﯾع را اعالم می کردند .در عرض  ٢٤ساعت ،قيمتھای جدﯾد گاز طبيعی،
برق و آب اعالم شد .در ھمين زمان ،نزدﯾک به  ٨٠در صد از جمعيت اﯾرانيان زﯾر پوشش کمکھای
دولتی قرار داشتند که از ماه اکتبر  ٢٠١٠آغاز شده بود و بحسابھای مخصوصی از شھروندان وارﯾز
ميشد ".سند بعد از اﯾن نقل قول در ادامه به شرح اﯾن عمليات می پردازد و به نقل از روزنامه وال
استرﯾت ژورنال مينوﯾسد ،که ھمزمان با اﯾران ،دولتھای پاکستان و بوليوی نيز سعی کردند ،قيمت
ھای فراورده ھای نفتی را افزاﯾش دھند ،اما با شورش مردم مواجه شده و عقب نشينی نمودند،
سپس می افزاﯾد" :اﯾن طرح قطع سوبسيدھا ،که بعنوان طرح "ھوشمند کردن ﯾارانه ھا" مطرح شد،
اﯾران را اولين کشور در ميان توليدکنندگان و صادرکنندگان نفت در دنيا نمود که موفق شد بزرگترﯾن
طرح قطع سوبسيدھای غيرمستقيم به محصوالت نفتی را به اجرا بگذارد و آنرا با کمکھای نقدی به
مردم جاﯾگزﯾن نماﯾد .تخمين زده می شود که اﯾن افزاﯾش قيمت نزدﯾک به  ٥٠تا  ٦٠ميليارد دالر
سوبسيد دولتی را قطع می کند .در ماه دسامبر  ،٢٠١١ﯾعنی ﯾکسال بعد از اجرای افزاﯾش قيمت
ھا ،خانواده ھای اﯾرانی مبلغی حدود  ٣٠ميليارد دالر بصورت نقد درﯾافت می کنند و مبلغی حدود ١٠
تا  ١٥ميليارد دالر برای پيشرفت صناﯾع و پربازده کردن آنھا و کم مصرف کردن انرژی اختصاص داده
شده است ".تمام نقل قولھا در گيومه ترجمه مقدمه سند است که بر خالف تارﯾخ سند که جوالی
 ٢٠١١است ،به نظر می رسد بعد از دسامبر  ٢٠١١نوشته شده است.
به اﯾن ترتيب اوال روشن می شود که جمھوری اسالمی اولين دولت در ميان ھمه دولتھای
صادرکننده نفت در دنيا بوده است که توانسته است برنامه تحميل گرسنگی ،فقر و فالکت بر مردم
را در کشورش بطور موفقيت آميز به اجرا در آورد .اﯾن سند با افتخار اعالم می کند که جمھوری
اسالمی اولين کشوری است که توانسته است اﯾن طرح را بدون مواجه شدن با شورشھای مردمی
به اجرا در بياورد و ھدف از نوشتن اﯾن سند را جمعبندی تجربه موفقيت آميز اجرای اﯾن طرح برای
استفاده دﯾگر کشورھا ميداند .بی جھت نيست که خامنه ای ،در سخنرانی اش در دفاع از احمدی
نژاد با افتخار وی را مجری بزرگترﯾن طرح اقتصادی در دنيا تعرﯾف می کند .آنچه را که احمدی نژاد
توانست به اجرا بگذارد ،رفسنجانی و خاتمی پس از آغاز اجرای آن ،مجبور به عقب نشينی شدند.
طرح خانمانسوز قطع سوبسيدھا ،ھم در زمان رفسنجانی و ھم در زمان خاتمی ميخواست به اجرا
در بياﯾد که با اولين عالمتھای شورش مردم ،مجبور به عقب نشينی شدند .اجرای اﯾن طرح فقط
پس از اجرای کشت و کشتار و سرکوب سال  ٢٠٠٩که جامعه را منکوب کرده بود ،امکان پذﯾر بود.
تجزﯾه و تحليلھای بعدی" روز شمار اصالح سوبسيدھا"
روزشمار اصالح سوبسيدھا در ادامه به نقش نفت در اقتصاد اﯾران می پردازد .در اﯾن قسمت
مينوﯾسد که اگر چه در آمد نفت در جی دی پی واقعی اﯾران از  ٤٠درصد در سال  ١٩٦٠به  ١٠٫٥در
صد در دھه گذشته نزول پيدا کرده ،ولی در آمدھای حاصل از صدور نفت ٧٢ ،درصد کل درآمدھای
حاصله از صادرات را در اﯾران تشکيل ميدھد .سپس به اھداف حاصله از اصالحات سوبسيدھای
نفتی می پردازد و معلوم نيست بر اساس کدام آمارگيری نتيجه گيری می کند که "در سال ،٢٠٠٨
فقط عده معدودی ضرورت رفرم در قيمتھای فراورده ھای نفتی در اﯾران را مورد سوال قرار ميدھند".
مقاله پس از اﯾن استدالل "دندان شکن" که ھر کسی را قانع می کند ،به قانون مصوبه مجلس و
بحثھای آن در سال  ٢٠٠٨می پردازد که تحت عنوان "اصالح ھوشمندانه سوبسيدھا" در مجلس
مطرح ميشود و پس از تظاھرات مردم در ماه ژوئن  ٢٠٠٩کمی بعقب می افتد و دوباره از پاﯾيز ٢٠٠٩
بعد از سرکوب اوليه تظاھراتھای مردم ،دوباره در مجلس به جرﯾان می افتد و در  ٥ژانوﯾه ،٢٠١٠
مجلس اﯾن طرح را به تصوﯾب می رساند .نکته جالب توجه اﯾن است که اﯾن گزارش از تارﯾخچه اﯾن
طرح که به زمان رفسنجانی ميرسد و تالش وی برای اجرای اﯾن طرح که با شورش مردم مجبور به
عقب نشينی شد ،سخنی نمی گوﯾد .گزارش سپس به دوره آمادگی برای اجرای اﯾن اصالحات
اشاره می کند .در اﯾن گزارش اشاره شده است که طرح مجلس بسياری از جزﯾيات را به عھده
مجرﯾان اﯾن طرح ميگذارد .اﯾن گزارش سپس اشاره می کند که دولت برای اجرای اﯾن طرح ،ابتدا
سعی می کند نرخ تورم را پاﯾين بياورد .برای اﯾنکار دولت تورم را که در نيمه سال  ٢٠٠٨به  ٣٠درصد
ميرسيد ،در نيمه سال  ٢٠١٠به  ٧درصد کاھش داد .بعبارت دﯾگر سند پيش بينی می کند که با
اجرای اﯾن طرح ،تورمی بزرگ بوجود خواھد آمد .عالوه بر اﯾن دولت نرخ برابری رﯾال با دالر را نيز با
تزرﯾق در آمدھای نفتی به بازار ثابت نگه ميدارد .بعبارت دﯾگر سند پيش بينی می کند که ارزش رﯾال
پس از اجرای اﯾن طرح بشدت سقوط خواھد کرد .در اﯾن گزارش پس از اﯾنکه به در آمدھای دولت از
محل قطع سوبسيدھا اشاره می کند ،نحوه قيمت گذاری قيمت نفت و فراورده ھای نفتی پس از

اجرای اﯾن طرح را توضيح می دھد .در ادامه به حقه بازﯾھای اﯾن طرح برای آرام نگه داشتن مردم می
پردازد و از جمله به اجرای طرح دادن ﯾارانه ھا به ھر نفر مبلغی در حدود  ٤٠دالر در چند ماه قبل از
اجرای طرح قطع سوبسيدھا می پردازد .اﯾن گزارش اجرای اﯾن طرح حقه بازانه را بھترﯾن وسيله
برای جلوگيری از شورش مردم در زمان اجرای طرح سوبسيدھا ميداند .گزارش بعد از اشاره به نحوه
اجرای اﯾن طرح و ھمچنين چگونگی کمک به صناﯾع که دچار ورشکستگی نشوند ،به مھمترﯾن
قسمت اﯾن طرح ﯾعنی آغاز اجرای آن می پردازد.
روز شمار آغاز اجرای طرح قطع سوبسيدھا
گزارش فوق در فصل جدﯾدی تحت عنوان" ،اجرای اصالحات" ،ابتدا ﯾک قسمت را به اﯾن اختصاص
می دھد که چگونه روز و ساعت اجرای طرح دقيقا مشخص شد .مشخص شدن اﯾن روز از اﯾن لحاظ
مھم بود که اوال باﯾستی بصورت مخفی نگه داشته ميشد و از طرف دﯾگر تمام وساﯾل ارتباط جمعی
و ارتش و سپاه و بسيج و پليس برای عمليات عليه مردم بصورت آماده باش در ميامدند .درگزارش
گفته شده است که فقط  ٤نفر ،ﯾعنی رئيس جمھور ،معاون وی ،وزﯾر اقتصاد و معاون دﯾگر رئيس
جمھور که مسول ستاد عمليات است )ﯾکی از نوﯾسندگان اﯾن گزارش( ،مسول تعيين روز و اجرای
طرح بودند و رئيس جمھور اختيار کامل برای تصميم گيری در مورد اجرای اﯾن طرح را داشت .بعبارت
دﯾگر تمام باندھای حاکم بر سر اجرای اﯾن طرح و مجری آن احمدی نژاد بتوافق رسيده بودند .ھفته
 ١٣دسامبر تا  ٢١دسامبر در اﯾن گزارش بعنوان ھفته ای که اﯾران را تغيير داد ،ناميده ميشود .روز ١٣
دسامبر ،وساﯾل ارتباط جمعی که ھمگی در دست دولتند ،اعالم کردند که رئيس جمھور در روز
شنبه  ١٨دسامبر ﯾک خطابه تلوﯾزﯾونی با مردم دارد .روزھای  ١٧و  ١٨دسامبر ،تمام وساﯾل ارتباط
جمعی اعالم کردند که تمام ارگانھای دولتی برای اجرای طرح قطع سوبسيدھا در آمادگی کامل
بسر می برند .روز  ١٧دسامبر ،دولت بخشی از کمکھای مالی ماھيانه را که از ماه اکتبر آغاز کرده
بود ،به حساب مردم رﯾخت .روز  ١٧دسامبر ،در تمام نماز جمعه ھا در رابطه با منافع اجرای طرح
قطع سوبسيدھا صحبت شد .گزارش در ادامه می نوﯾسد" :درست چند دقيقه بعد از نيمه شب ١٩
دسامبر ،وساﯾل ارتباط جمعی اﯾران اطالعيه ھاﯾی را به چاپ رساندند که جزﯾيات اصالح سوبسيدھا
در آن درج شده بود .در روزھای بعد جزﯾيات قيمتھای جدﯾد برق ،گاز و آب به چاپ رسيد .در ٢٨
دسامبر ،وساﯾل ارتباط جمعی اعالم کردند که تمام خانوارھا مبلغی در حدود  ٨دالر برای جبران باال
رفتن قيمت نان درﯾافت خواھند کرد ".گزارش روزشمار ،در بخش دﯾگر خود تحت عنوان روزھای بعد از
اجرای طرح قطع سوبسيدھا ،می نوﯾسد که دولت با کنترل کامل ،گزارشھای رسيده از نقاط مختلف
را بررسی می کرد و ھر کجا که الزم ميدﯾد ،دست به مداخله ميزد که جلو ھر گونه مساله ای را
بگيرد .دولت بودجه ای را برای عکس العمل در مقابل ھر گونه بحرانی را اختصاص داده بود که فقط
 ٠٫٥درصد اﯾن بودجه به مصرف رسيد و اﯾن طرح با موفقيت به اجرا در آمد.
گزارش در قسمت دﯾگر تحت عنوان "تغييرات در شرکتھا و ثابت نگه داشتن اقتصاد در سطح کالن"،
به قوت قلب دادن به دولت پرداخته و با کمال وقاحت اعالم می کند که اﯾن طرح فقط با حماﯾت قاطع
مردم توانست به اجرا گذاشته شود .بعبارت دﯾگر گزارش فوق حقه بازی دولت برای فرﯾب مردم را به
حساب حماﯾت مردم از اﯾن طرح ،که روحشان ھم خبر نداشت چه چيزی ميباشد ،می گذارد .در
قسمت پاﯾانی گزارش با خوشحالی از عدم شورش مردم ،به دولت نصيحت می کند که ھمين
کنترل اوليه روی قيمت ھا را نيز بردارد و بگذارد که بازار بطور کامل کنترل قيمت ھا را بعھده بگيرد.
سپس به دولت در مورد اصالح روند توليد کارنجات توصيه ھاﯾی را ارائه می دھد.
نتيجه گيری
ھمانطورﯾکه در گزارش فوق آمده است ،انچه که تحت عنوان "طرح ھوشمندانه ﯾارانه ھا" در اﯾران به
اجرا در آمد ،نسخه اﯾست آماده شده از طرف سرماﯾه جھانی که در کشورھای مختلف با اجرای
کودتاھا و کشتارھای مختلف به اجرا در آمده است .نئومی کالﯾن در کتابش تحت عنوان "شوک
دکترﯾن" ،پرده از اجرای اﯾن طرح در کشورھای مختلف بر ميدارد .مطابق اﯾن گزارش ،اﯾن طرح برای
اولين بار در ﯾک کشور نفت خيز مثل اﯾران ،توسط دولت جمھوری اسالمی توانست بصورت موفقيت
آميز به اجرا در بياﯾد .اﯾن گزارش سعی دارد با جمعبندی اﯾن تجربه ،برای اجرای آن در دﯾگر کشورھا
رھنمودھای عملی بدھد .اﯾن گزارش اشاره ای به تارﯾخچه اﯾن طرح نمی کند که از زمان رفسنجانی
و بعد خاتمی ،تالش شده بود که اﯾن طرح به اجرا گذاشته شود .اﯾن گزارش ھم چنين به زمان
اجرای اﯾن طرح که پس از کشتار ،شکنجه ،کھرﯾزک و خفقانی که بعد از جنبش انقالبی مردم در
سال  ٢٠٠٩بر جامعه غالب شده بود ،نمی کند .اﯾن گزارش اما نشان ميدھد که تمام راه حلھاﯾی
که در چارچوب حفظ نظام سرماﯾه داری در اﯾران به اجرا در می آﯾند ،بجز فقر و نکبت و بدبختی
ارمغانی دﯾگر برای مردم بوجود نخواھند آورد .کليه حکومتھاﯾی که براساس اجرای اﯾن طرح ھا روی
کار بياﯾند ،مجبورند که به دﯾکتاتوری برای سرکوب و تحميل اﯾن طرحھا به مردم روی آورند .بی جھت

نيست که تمام جناح ھای اپوزﯾسيون سرماﯾه دارانه رژﯾم در داخل و خارج آن ،انتقادشان نه به
اجرای طرح قطع سوبسيدھا ،بلکه به مجرﯾان بی عرضه آنست .جناح ھای مختلف سرماﯾه در اﯾران،
دعواھاﯾشان با ﯾکدﯾگر نه بر سر چگونگی اﯾجاد بھشت سرماﯾه داران ،بلکه بر سھم خواھی است.
بيدليل نيست که در انتقاداتشان به ﯾکدﯾگر ،اشاره ای نيز به صندوق بين المللی پول و طرحھای آن
بعنوان مرجع تقليد سرماﯾه داران در دنيا نمی کنند و فقط ﯾکدﯾگر را به بی عرضگی در اجرای ھمين
طرح ھا متھم می کنند.
http://www.bozbozgandi.wordpress.com
زﯾرنوﯾس ھا:
www.imf.org .١
www.bozbozgandi.wordpress.com .٢
www.imf.org .٣
www.naomiklein.org .٤

تجمع حدود  ٢٠٠تن از خانواده زندانيان اعدامی در مقابل بيت رھبری
به نوشته ساﯾت ھرانا در  ١٩مھر آمده است :سحرگاه امروز ھم زمان با  ١٠اکتبر روز جھانی
مبارزه بر عليه اعدام و درپی انتقال  ١٠تن از زندانيان زندان قزلحصار به سلول انفرادی جھت
اجرای حکم حدود  ٢٠٠تن از خانوادهھای محکومين به اعدام در مقابل بيت رھبری تجمعی را
برگزار نمودند و خواستار لغو محکوميت فرزندان خود شدند
توقف توليد در کارخانه لوله سازی ماھشھر ١٧٠/کارگر در آستانه بيکاری
به نوشته ساﯾت اصالح طلب کلمه در  ١٩مھر آمده است  :يک فعال کارگری در بندر امام
گفت :ھم اکنون توليد درکارخانه لوله سازی سديد ماھشھر متوقف شده و ١٧٠کارگر آن در
آستانه بيکاری قرار دارند .
قربان درويشی با اعالم اين خبر به ايلنا گفت :کارخانه لولهسازی سديد يکی از  ٣کارخانه
بزرگ لوله سازی در کشور است که با ظرفيت توليد  ٧٠٠ھزار تن لوله به سبب مشکالت
نقدينگی و نداشتن توان توليد در آستانه تعطيلی قرار گرفته است .
درويشی با بيان اينکه کمبود نقدينگی بزرگترين مشکل اين واحد توليدی است ،اظھار داشت:
بسياری از سفارش دھندگان لوله که اغلب از ارگانھای بزرگ دولتی و غير دولتی ھستند در
پرداخت بدھيھای مالی خود به اين کارخانه کوتاھی ميکنند ،از اين رو ميزان نقدينگی لوله
سازی سديد ماھشھر به شدت کاھش يافته است .
به گفته اين فعال کارگری يکی ديگر از مشکالت اين واحد توليدی اين است که بعضی از اين
ارگانھا ،سفارش توليد لوله دادهاند و لولهھای خريداری شده را تحويل نميگيرند و با پر بودن
انبارھای اين کارخانه مکانی برای انبار محصوالت خود ندارد .
دبير اجرايی خانه کارگر بندر امام ،ناتوانی اين واحد توليدی را جھت تامين نقدينگی مورد نياز
برای ترخيص ورقھای فوالدی )که از مواد اوليه توليد اين کارخانه است( از گمرک را يکی از
مھمترين مشکالت اين واحد توليدی ذکر کرد و ضمن تاکيد بر رفع موانع توليد کارخانهھای لوله
سازي ،اظھار داشت :واردات بيرويه لوله با قيمتی کمتر از توليد داخلی توانسته است بخش
اعظمی از بازار فروش اين کارخانهھا را تصاحب کند و به دليل ارزانی لولهھای وارداتی بسياری
از مشتريان کارخانه لوله سازی از خريد توليدات داخلی خوداری ميکنند
جلسه پالتاکی نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری در اﯾران
نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری دراﯾران برگزار ميکنند :
از سری جلسات تجارب و مباحث کارگری
شانزده – تشکل ھا و شراﯾط موجود جنبش کارگری
با شرکت تعدادی ازاعضای کميته ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکل ھای کارگری
Paltalk

Otage: Iran – Tajarobe Kargari
Category: Asia
Subcategory: Iran
ﯾازده اکتبر  ٢٠١٢ساعت بيست بوقت اروپای مرکزی
بيست مھر ماه  ١٣٩١ساعت بيست و ﯾک و سی دقيقه بوقت اﯾران
نھادھای ھمبستگی به برگزاری ﯾک سلسله جلسات عمومی با فعالين کارگری و ﯾا عضو تشکلھا و
نھادھای کارگری ،برای انتقال تجربه وبحث حول مسائل مھم سياسی جنبش کارگری و … برای کمک
به اﯾجاد تشکلھا در دورۀ حاضر ميپردازد .اﯾن جلسات ھر بار با دعوت از ﯾک و ﯾا چند تن برگزار خواھد
شد.
nhkommittehamahangi@gmail.com
http://nahadha.blogspot.com/
boltanxaberi@gmail.com
http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy
کميته ھمبستگی برای ايران در نمايشگاه کتاب فرانکفورت

 ١٢تا  ١۴اکتبر ٢٠١٢
سانسور و سرکوب ،امور روزانه در ايران
در نمايشگاه کتاب فرانکفورت ،اين بزرگترين و مھمترين رويداد برای ناشران ،اھل قلم و
کتابفروشان ،نبض زمان جريان دارد و ميل به تازهھا انرژی الھامبحش ھمﮥ کسانی است که
از اين محل ديدار ميکنند
کميته ھمبستگی برای ايران ،فرانکفورت با شعار  -سانسور و سرکوب ،امور روزانه در ايران!-
امسال نيز در اين نمايشگاه برنامهای متنوع پيرامون فرھنگ و ادب ايرانی ارايه خواھد نمود و
به دليل ادامه يافتن محدوديتھای موجود بر سر راه آزاديھای بيان و مطبوعات در ايران ،افکار
عمومی را در جريان نقض فاحش حقوق بشر و سانسور سيستماتيک رسانهھای گروھی در
ايران قرار خواھد داد
اقدام مشترک در راه آزادی بيان و جلب نظر بازديدکنندگان نمايشگاه کتاب به سرکوب
نويسندگان ،خبرنگاران ،ھنرمندان و فعاالن حقوق بشر در ايران وظيفﮥ ھمﮥ انسانھای
آزاديخواه برای آشکار ساختن ابعاد غيرانسانی اين سرکوب در برابر افکار عمومی جھان
است .
مقابل سالن شماره ٤
ضلع شمال شرقی
آزادی بيان قابل مذاکره نيست ،در سراسر جھان و در ايران
کميته ھمبستگی برای ايران ،فرانکفورت
http://hambastegi.webhop.org
info@hambastegi.webhop.org
بيسوادی  ٣۴٠ھزار کودک  ۶تا  ٩ساله به علت فقر اقتصادی
به نوشته ساﯾت اصالح طلب کلمه در تارﯾخ ٢٠مھر آمده است  :يک نماينده مجلس از
بيسوادی  ٣۴٠ھزار کودک  ۶تا  ٩ساله به علت فقر اقتصادی و فرھنگی خانوادهھا خبر داد .
قاسم احمدی الشکی فقر اقتصادی برخی از خانوادهھا را از داليل بيسوادی کودکان و
نوجوانان ذکر کرد و در گفت و گو با خانه ملت يادآور شد :ما به عنوان نمايندگان مجلس
کسانی را در حوزهھای انتخابيه خود سراغ داريم که به علت نداشتن پول کافی قادر به

ثبتنام فرزندان خود در مدارس نيستند .
او با ابراز تاسف از اين آمار با بيان اينکه بسياری از کشورھای دنيا به سمت ريشهکن کردن
بيسوادی حرکت کردهاند ،گفته است :در چنين شرايطی بيسوادی تعدادی از کودکان و
نوجوانان جای سوال دارد .
عضو کميسيون آموزش وتحقيقات مجلس به سايت خانه ملت گفت :اگر تعدادی از افراد مسن
جامعه بيسواد باشند ميتوان آن را ميراث گذشته و دارای توجيه دانست اما بيسوادی کودکان
و نوجوانان موضوعی است که به ھيچوجه دارای توجيه منطقی نيست .
وی با اشاره به صراحت قانون اساسی مبنی بر تحصيل رايگان برای تمام مردم کشور تصريح
کرد :ھمواره نکته ما اين است که بايد نھضت سوادآموزی پيرزنھا و پيرمردھای بيسواد ساکن
در روستاھا را از نعمت سواد بھرهمند کند؛ در اين شرايط است که وظيفه وزارت آموزش و
پرورش در سوادآموزی به کودکان و نوجوانان کامال مشخص ميشود .
اين نماينده مجلس نھم با بيان اينکه در دنيای امروز کودکان و نوجوانان بايد از سواد و اطالعات
کافی بھرهمند باشند ،تاکيد کرد :کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس موضوع بيسوادی
تعدادی از کودکان و نوجوانان را از وزارت آموزش و پرورش پيگيری خواھد کرد زيرا وظيفه
مسئوالن اين وزارتخانه آن است که با برنامهريزی صحيح کودکان بيسواد را به آغوش تعليم و
تربيت بازگردانند .
او گفت :فقر فرھنگی از ديگر علتھايی است که به بيسوادی کودکان و نوجوانان منتھی می
شود زيرا متاسفانه ھنوز جايگاه علم و دانش برای برخی از خانواده ھا ھويدا نيست.
واردات  ٧١٦ميليون دالر سواری لوکس)پورشه و بنز (...با ارز مرجع
به نوشته خبرگزاری دولتی فارس از قول زھره طبيبزاده نوری عضو کميسيون آموزش و
تحقيقات مجلس در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس در خصوص علت اجازه واردات
اتومبيلھای لوکس با استفاده از ارز با نرخ مرجع در تارﯾخ ٢٠مھر اظھار داشت :آمار نشان
ميدھد که  ٤٠ھزار خودروی سواری لوکس در سال گذشته به کشور وارد شده است که
ارزش آن حدود  ٨٣٠ميليون دالر بوده است .
وی افزود ٨٦ :درصد اين واردات با ارز مرجع يعنی رقمی حدود  ٧١٦ميليون دالر بوده که در
سال گذشته وارد کشور شده است .
عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس خاطرنشان کرد :در حالی که زمزمه تحريمھا و
مشکالت اقتصادی از سال گذشته شروع شده بود ،از آن بدتر آمار گمرکات در حال حاضر
نشان ميدھد که در  ٥ماھه نخست امسال حدود  ١٥ھزار و  ٧٠٠دستگاه خودروی لوکس با
مبلغ  ٣٤١ميليون دالر وارد کشور شده که چيزی حدود  ٧٨درصد اين مبلغ يعنی  ٢٦٥ميليون
دالر ارز مرجع برای واردات ماشينھايی مثل پورشه و بنز و امثال آن مصرف شده است .
نماينده مردم تھران در مجلس تصريح کرد :حال سؤال بنده از وزير صنعت اين است که با توجه
به محدوديتھای شديد ارزی و معضالتی دولت در زمينه فروش نفت و انتقال ارز آن دچار است
و تأمين ارز برای کشور تا اين اندازه دچار مشکل و برای کشور با ھزينه مواجه است توقعی
کردن جامعه با ورود اين قبيل خودروھای لوکس چه معنايی دارد .
طبيبزاده ادامه داد :اطالعاتی به طور صريح در سايتھا از طريق گمرکات و خود دولت مطرح
شده است ،اگر چنين چيزی صحت دارد ،توضيح بدھند و اگر صحت ندارد ،چرا تکذيب نميکنند
و برای مردم ابھامزدايی صورت نميگيرد .
وی بيان داشت :آيا اين کار اثر فرھنگی مخرب برای جامعه ندارد ،آيا مشکالت اقتصادی و
کمبود ارز در شرايط کنونی اقتضا نميکند که ابتدا مايحتاج ضروری و اولويتھای دستگاهھای
اجرايی تأمين شود و از آنجا که وزير صنعت مسئول ورود و خروج کاال از گمرکات ھستند ،ضمن
تذکر ،درخواست توضيح و پاسخگويی در اين زمينه را دارم.
محروميت کارگران بيسواد از دريافت کارت مھارت و محروميت از سھميه بيمه
به گزارش خيرگزاری دولتی کاراﯾران – اﯾليا در تارﯾخ 20مھر آمده است  ::نماينده اداره کل فنی
و حرفهای استان تھران از محروميت کارگران ساختمانی بيسواد برای شرکت در آزمون

دريافت کارت مھارت خبر داد .
سالمتی در تشريح اين خبر به ايلنا گفت :اخيرا دستور العملی برای سازمان فنی و حرفهای
کشور آمده که شرکت کارگران ساختمانی در آزمون دريافت کارت مھارت را به داشتن مدرک
سواد خواندن و نوشتن مشروط ميکند .
وی در ادامه افزود :تا پيش از اين کارگرانی که سواد خواندن و نوشتن نداشتند از دادن آزمون
کتبی برای دريافت کارت مزبور به گونهای معاف بودند اما از اين پس کارت مھارت تنھا برای
کارگران باسواد صادر ميشود .
گفتنی است صدور كارت مھارت برای كارگران ساختمانی بلحاظ استفاده از سھميه بيمه ويژه
اين كارگران ،ضروری است .
آب معدنی داماش درآستانه تعطيلی  /بالتکليفی  ١۴٠کارگر
به گزارش خيرگزاری دولتی کاراﯾران – اﯾليا در تارﯾخ  ٢٠مھر آمده است:
 ١۴٠کارگر شرکت آب معدنی داماش از زيرمجموعهھای گروه امير منصور آريا از اوايل مھرماه در
بالتکليفی به سر ميبرند .
يکی از نمايندگان اين کارگران در گفتگو با خبرنگار ايلنا با تاييد اين مطلب که کارگران از
مردادماه حقوقی دريافت نکردهاند و صرفا مبلغ  ٢٠٠ھزار تومان به طور علی الحساب به آنھا
پرداخت شده است ،گفت :مديران آب معدنی داماش که از شرکتھای وابسته به گروه
اميرمنصور آريا ميباشد علی رغم آنکه ميدانند کارگران اين منطقه فرصت شغلی ديگری در
انتظارشان نيست از اوايل مھرماه اصرار دارند که به دليل نبود مواد اوليه بايد کارخانه تعطيل
شود .
اين نماينده کارگران آب معدنی داماش تصريح کرد :اين در حالی است که ھنوز مقدار قابل
توجھی مواد اوليه در انبارھای کارخانه موجود است و اينکه گفته ميشود به دليل کمبود و
گرانی مواد اوليه بايد توليد متوقف شود ،بھانهای بيش نيست .
وی افزود :کارگران آب معدنی داماش عالوه بر حقوق  ٣ماه گذشته خود ھر يک حداقل  ۶تا ٧
سال از سنواتشان را نيز از شرکت طلبکارند .
اين نماينده کارگری گفت :در پيگيريھايی که به عمل آمد فرماندار رودبار و ديگر مسئوالن
منطقه به کارگران قول دادند که شرکت تعطيل نخواھد شد و نيروی کار نبايد نگران آينده
شغلی خود باشد .اما در اين ميان مديران آب معدنی نظر ديگری دارند که اين مساله جای
بسی تامل دارد .
الزم به ذکر است که برخی مديران در شرکت گروه امير منصور آريا که شرکت آب معدنی
داماش نيز از زيرمجموعه آن ميباشد ،به دليل مشارکت در تخلف سه ھزار ميليارد تومانی
بانکی يا در بازداشت به سر ميبرد و يا آنکه به قيد وثيقه آزادند اما در اين ميان شرکتھای
تابعه گرده يکی پس از ديگری دچار مشکل شده و در آستانه تعطيلی قرار گرفتهاند .
احتمال افزايش  ۵٠درصدی نرخ بليت ھواپيما در ايران
به نوشته ساﯾت مردمک در  ٢٠مھر آمده است :رئيس سازمان ھواپيمايی کشوری اعالم کرده
که در پی افزايش نرخ ارز و ھمچنين افزايش ھزينهھای شرکتھا ھواپيمايي ،تا دو ھفته ديگر
نرخ بليت ھواپيما احتماال  ۵٠درصد افزايش مييابد .
حميدرضا پھلوانی در گفتوگويی با خبرگزاری مھر که روز چھارشنبه  ١٩مھر منتشر شده،
افزوده است که اين افزايش  ۵٠درصدی در صورتی است که نرخ سوخت ھواپيما با نرخ ٢٠٠
تومانی سوخت ،ثابت بماند .
اين در حالی است که فروردين امسال با نرخ بنزين پروازھای خارجی شرکتھای ھواپيمايی
داخلی از  ۴٠٠تومان به  ١١۴٣تومان افزايش پيدا کرده بود که با اعتراض شرکتھای
ھواپيمايی ايران روبهرو شد .
از طرف ديگر ،بانک مرکزی که در تامين ارز مرجع با مشکل مواجه شده ،قصد دارد ارز با نرخ
دولتی به شرکتھای ھواپيمايی را قطع کند و از سوی ديگر ،بازار آزاد ارز ايران در دو ھفته
گذشته با نوسانات شديد مواجه و ھر دالر آمريکا تا  ٣۶٠٠تومان معامله شده است .

آقای پھلوانی در بخشی ديگری از سخنان خود گفته که برای تامين سوخت ھواپيماھا در
پروازھای خارجی بايد تدابيری انديشيده شود اما فعال موضوع کاھش قيمت سوخت مطرح
نيست .
اين مقام مسئول افزوده که »اگر مالکھای سال  ٩٠ثابت ميماند ،نيازی به افزايش قيمت
بليت نداشتيم«؛ نرخ سوخت تا پايان سال گذشته ٢٠٠ ،تومان بوده است .
اواخر ماه گذشته ،رئيس انجمن شرکتھای ھواپيمايی در واکنش به اقدام به برداشتن نرخ ارز
دولتی شرکتھا توسط بانک مرکزی گفته بود که شرکتھای ھواپيمايی تعطيل و صنعت
ھوايی ايران از بين ميرود .
عبدالرضا موسوی اين خبر را »شوکآور« دانسته و افزوده بود که شرکتھای ھواپيمايی ناچار
ھستند برای جبران قطع ارز دولتی به نرخ  ١٢٢۶تومان ،قيمتھای بليت ھواپيماھا را صددرصد
افزايش دھند .
ھمزمان با کاھش ارزش ﷼ در ايران ،شرکت ھواپيمايی تاجيکستان اعالم کرده پروازھای خود
را به تھران از روز شنبه ،سيزدھم اکتبر متوقف ميکند و در حال بازگردان پول بليتھای
فروختهشده به مشتريان است .
سه روز پيش نيز شرکت ھواپيمايی »اير آسيای مالزی« اعالم کرد که به دليل »وضعيت
بحرانی پول ملی ايران« از يکشنبه ھفته آينده پروازھای خود را به تھران متوقف ميکند .
برخی از آژانسھای فروش بليت ھواپيما در تھران نيز خبر دادند که خط ھوايی گرجستان نيز
درنظر دارد پروازھای ھفتگياش را به ايران متوقف کند .خط ھوايی گرجستان ھنوز اين خبر را
تائيد نکرده است .
ھمچنين شرکت ھواپيمايی »بيامآی« ،متعلق به »بريتيش ايرويز« اعالم کرده که از روز
ھفتم اکتبر پروازھايش را به تھران متوقف ميکند و پول مسافرانی را که پيشتر از اين خط
ھوايی بليت خريدهاند ،به آنھا برمی گرداند .
اما خط ھوايی اتريش شايعات درمورد توقف پرواز به تھران را رد کرده و تاکيد کرده که اين خط
ھوايی ھفتهای پنج بار به تھران پرواز دارد .
توقف برخی پروازھای شرکتھای ھواپيمايی خارجی در حالی صورت گرفته که پيشتر چند
شرکت بزرگ نفتی در اروپا به دليل تحريمھا از تحويل سوخت به ھواپيماھای دولتی ايران در
اروپا خودداری ميکردند .
درياچه "سپتون" شھرستان دھلران خشک شد
به نوشته خبرگزاری دولتی مھردر تارﯾخ  ٢٠مھر آمده است  :درياچه تفريحی توريستی سپتون
شھرستان دھلران به دليل خشکسالی در اين شھرستان خشک شد ،درياچه ای که با
خشک شدنش بسياری از پرندگان مھاجر را بی خانمان کرد .
به گزارش خبرنگار مھر ،در ٩٥کيلومتری شمال شرقی دھلران و ١٢کيلومتری شمال روستای
سپتون ازتوابع بخش موسيان دھستان دشت عباس ،بريدگی ھای طبيعی قراردارند که پس از
احداث سد بزرگ کرخه بخش عظيمی از آب برگشتی پشت سد به منطقه در روستای سپتون
ھدايت می شود .
اين روستا به لحاظ قرارگرفتن درارتفاعات کوھستانی و دره ھای عميقی که دارد باعث شده
آب ھای برگشتی سد کرخه روانه آنھا شود و درياچه ای زيبا به طول تقريبی ٤٠کيلومتر وعرض
حدود ھفت کيلومتردر اين روستا ايجاد شود و درياچه زيبا به نام سپتون در اين روستا شکل
بگيرد اما متاسفانه به دليل کاھش نزوالت آسمانی ديگر در ياچه ای به اين نام در روستای
سپتون وجود ندارد .
داود رضايی رئيس اداره ميراث فرھنگی گردشگری و صنايع دستی شھرستان دھلران در اين
خصوص به خبرنگار مھر گفت :عمق آب در برخی نواحی در ياچه سپتون و وجود تعدادی تپه
ھای سنگی-رسوبی درميان اين درياچه منظره ای زيبا ھمچون جزيره ھای کوچک پديدآورده
بود .
وی گفت :وجود اين درياچه چشم انداز طبيعی منطقه را دوچندان کرده بود به طوری که کوچ
دسته جمعی پرندگان مھاجرشامل مرغابي ،درنا ،قرقاول و سايرپرندگان به درياچه و فرود

آمدن آنھا درتپه ھای شبيه به جزيره که در دامنه ارتفاعات شبيه تاالب می مانند ھر بيننده ای
را مشتاق بازديد ازمحل می کرد .
رضايی اظھار داشت :وسعت و دامنه درياچه درمناطق بکر شمال شرق شھرستان دھلران و
کوھھا و ارتفاعات غرب شھرستان انديمشک تاجنوب شرقی ارتفاعات حوزه استحفاظی
شھرستان آبدانان امتداد يافته است و ھمين باعث شده بود برخی حيوانات وحشی و بعضاً
انواع نادرآنھا در کنار اين درياچه مشاھده شوند که محيط زيست استان ھای تابعه اقدام به
ايجاد مناطق حفاظت شده دربرخی نواحی اين در ياچه کرده اند .
رئيس اداره ميراث فرھنگی گردشگری و صنايع دستی شھرستان دھلران تصريح کرد :باتوجه
به کثرت ماھيان رودخانه ،اداره کل شيالت استان درسنوات گذشته اقدام به پرورش ماھی
دراين درياچه کرده و برای تسريع در کار شيالت چندين دستگاه قايق موتوری درآن جھت
استفاده ماھيگران و گردشکران به آب انداخته به طوريکه درطول سال توريست ھا وبازديد
کنندگان جھت استفاده از مناظر طبيعی و قايق سواری به سپتون عزيمت و ازفضای منطقه
نھايت استفاده رادراوقات فراغت خود می بردند .
اين مسئول گفت :يکی از مھمترين چشم اندازھای درياچه سپتون در ھنگام بارش ھای سيل
آسا صورت می گيرد به طوريکه با شدت بارش و برگشتی سريع آب موج ھای تندبادی با
ارتفاع ٤الی  ٦متردر آن بوجودمی آيد که موجب پديد آمدن جزر و مدھای متناوب دردامنه
درياچه می شود .
وی افزود :در خروجی سد کرخه از سمت روستای ذوالفقار کانال ھای بزرگ آبرسانی مزارع
کشاورزان منطقه دشت عباس تعبيه شده که مھمترين ويژگی سد است .
رضايی اظھار داشت :در فصل بارندگی و بارش ھای فراوان عمق آب در برخی نقاط اين درياچه
تا  ٤٠متربرآورد شده لذا درنقاط عميق و پرخطر درياچه عالئم ھشداری نصب شده است .
رئيس اداره ميراث فرھنگی گردشگری و صنايع دستی شھرستان دھلران گفت :متأسفانه به
علت عدم ريزش نزوالت جوی طی چند سال گذشته و خشکسالی بی سابقه در منطقه
سطح اب درياچه به شدت کاھش يافته به نحويکه بيشترمناطق تحت پوشش آن به علت پس
رفتگی آب خشک و درنتيجه ھيچگونه شباھتی با درياچه قبلی ندارد .
وی افزود :چنانچه امسال شاھد وضعيت بارندگی وشرايط جوی به صورت بارش فراوان در
منطقه باشيم امکان احيا شدن اين درياچه زيبا خواھد بود و ھمين باعث ايجاد مناظرزيبای
طبيعی در اطراف اين درياچه خواھد شد واز طرفی ديگر باعث جذب گردشگر و ايجاد موقعيت
اقتصادی در منطقه می شود.
مرگ  ٢کارگر براثر آتش سوزي يک واحد توليدي در شھرک صنعتی حيدرﯾه ضياء آباد
به گزارش واحدمرکزی خبر ،در  ٢٠مھر آمده است :آتش سوزی در ﯾک واحد توليدی در شھرک
صنعتی حيدرﯾه ضياء آباد جان دو کارگر را گرفت.
در اﯾن حادثه که بامداد امروز در شرکت اﯾستابدژ رخ داد بر اثر سراﯾت دود حاصل از آتش
سوزی مواد اوليه به داخل اتاقکی که کارگران در آن استراحت می کردند  ،موجب مرگ آنان
شد .به گفته مسئول آتش نشانی شھر ضياءآباد  ،سه گروه از شھرھای ضياء آباد  ،تاکستان
و خرمدشت اﯾن آتش را به مدت دو ساعت مھار کردند.
محمود لشگری با بيان اﯾنکه بر اثر اﯾن آتش سوزی  ۵٠ ،درصد اﯾن واحد توليدی خسارت وارد
شده است  ،افزود :علت اﯾن حادثه در دست بررسی است .شرکت اﯾستابدژ روزانه  ٢٠ھزار
متر مربع اﯾزوگام توليد می کند که بخشی از آن به مصرف داخل اختصاص دارد و بخشی ھم
صادر می شود .در اﯾن واحد توليدی  ۴٠نفر مشغول به کار ھستند.
رشد اقتصادی اﯾران منفی شد
به گزارش ساﯾت اخبار روز و به نقل از آفتاب در  ٢٠مھر آمده است  :صندوق بين المللی پول در
جدﯾد ترﯾن گزارش شش ماھه خود از اوضاع اقتصادی جھان ،اقتصاد اﯾران را نيز مورد ارزﯾابی قرار داده

است.
در اﯾن گزارش با اشاره به وضعيت اقتصادی اﯾران می نوﯾسد برای نخستين بار در قرﯾب به دو دھه
گذشته اقتصاد اﯾران در سال  ٢٠١٢رشد منفی داشت؛ رشد اقتصادی اﯾران در سال  ٢٠١٢منفی ٩
دھم درصد است .اﯾن رقم ،طی دو دھه اخير بی سابقه است.
صندوق بين المللی پول ھمچنين پيش بينی کرده که اقتصاد اﯾران در سال  ٢٠١٣به رشد مثبت
خواھد رسيد ولی اﯾن رشد ،تنھا ھشت دھم درصد خواھد بود.
متوسط نرخ رشد اقتصادی در ميان صادرکنندگان نفت در خاورميانه و شمال آفرﯾقا ۶٫۶ ،درصد است.
به گزارش عصر اﯾران ،ھمچنين در گزارش صندوق ،تورم اﯾران در سال  ٢٠١٢بيش از  ٢۵درصد ذکر
شده و اﯾن در حالی است که تورم کشورھای نفت خيز منطقه در ھمين سال  ١١درصد گزارش
شده است.
در گزارش صندوق ،در برآورد کلی از اقتصاد اﯾران آمده است که اقتصاد اﯾران عليرغم تحرﯾم ھا دچار
فروپاشی نخواھد شد و از سال  ٢٠١٣رشد اقتصادی اﯾران مثبت می شود و تورم ھم به  ٢١درصد
کاھش می ﯾابد.
گفتنی است گزارش صندوق بين المللی پول پيش از قضاﯾای اخير بازار ارز در اﯾران تنظيم شده
است.

گزارش تجمع كارگران شركت واحد در مقابل شھردارى و پيروزى كارگران

به نوشته ساﯾت كانون مدافعان حقوق كارگر در٢٠مھر آمده است:
http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2012/10/blog-post_11.html#more
از ساعت  ٨ونيم صبح روز سه شنبه  ١٨مھر ماه حدود  ٢٠٠نفر از رانندگان شركت واحد و
اعضاى سنديكاى كارگران اين شركت در مقابل شھردارى تھران تجمع كردند .تجمع كارگران كه
ابتدا جلوى كتابخانه ى پارك شھر و پس از ساعتى به طرف مجلس شوراى شھر به راه
افتادند .يك سرھنگ نيروى انتظامى ابتدا از آنان خواست كه به طرف ديگر خيابان نروند و تجمع
كنندگان دركناره خيابان نشستند .آنان خواھان مالقات با شھردار بودند .تا پيگير خواسته ھاى
خود كه عبارت از ده درصد افزايش حقوق و حق مسكن است،شدند .آنان به مدت بيش از ده
ماه با نامه نگارى و تھيه طومار خواسته ھاى خود را به گوش مسووالن رسانده بودند .پس از
ساعاتى از كارگران خواسته شد كه نمايندگان خود را براى مذاكره با آقاى امانى معاون مالى
شھردار بفرستند كه  ٤تن از كارگران به نمايندگى فرستاده شدند كه آقايان وحيد فريدونى و
حسن سعيدى از اعضاى سنديكاى واحد نيز در ميان آنان بودند .در كنار معاون شھردار آقاى
ناصر صادق پيروز ،معاون منابع انسانى نيز حضور داشت .از تجمع كنندگان خواسته شد كه به
مسجد كنار شھردارى رفته و در آنجا از آنان پذيرايى به عمل آمد .
ابتدا معاون شھردار شروع به تھديد نمايندگان كرد كه در اين شرايط بحران آنھا خواسته ھاى
اضافه دارند .نمايندگان اين مساله را رد كردند و كمبودھا را مربوط به سوءمديريت دانستند .در
انتھا نمايندگان شھردارى قبول كردند كه ده درصد اضافه حقوق كارگران شركت واحد پرداخت
گردد .اما حاضر به نوشتن و امضاى صورت جلسه نشدند .در نتيجه نمايندگان كارگران از معاون
شھردار خواستند كه خود در ميان كارگران حاضر شده و توافقات را به آنان بگويد .كه در انتھا
معاون منابع انسانى در جمع كارگران حاضر شد وقول پرداخت ده درصد را تا آخر سال به آنان
داد  .حق مسكن نيز براى سال آينده مورد قبول قرار گرفت .
حضور آقاى مددى نايب رييس سنديكا در ميان كارگران بسيار ارزنده بود .در انتھا ايشان درمورد
معيشت كارگران و فشارھايى كه بر آنان وارد مى شود نيز صحبت كردند .
پس از اين پيروزى و گرفتن قول پيگرى مسايل شان ،كارگران به تجمع خود خاتمه دادند و
تصميم گرفتند در صورت عدم اجراى قول ھاى مسووالن ،اعتراضات خود را پيگرى كنند .اين
پيروزى براى كارگران نشان از ضرورت ھمبستگى و ھماھنگى آنان براى دريافت حقوق خود
دارد .
پيام تبرﯾک

آزادی علی نجاتی از اعضاء ھيئت مدﯾره سندﯾکار نيشکر ھفت تپه را به خانواده و ھمه
کارگران آزادی خواه و حق طلب تبرﯾک می گوئيم و ھمچنين خواھان آزادی دﯾگر فعالين کارگری
ھستيم.
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
انجمن کارگران برق و ساختمان اصفھان
جمعھای از فعالين کارگری سنندج و کامياران
١٣٩١/٧/٢٠
رشد اقتصادی اﯾران منفی شد
به گزارش ساﯾت اخبار روز و به نقل از آفتاب در  ٢٠مھر آمده است  :صندوق بين المللی پول در
جدﯾد ترﯾن گزارش شش ماھه خود از اوضاع اقتصادی جھان ،اقتصاد اﯾران را نيز مورد ارزﯾابی قرار داده
است.
در اﯾن گزارش با اشاره به وضعيت اقتصادی اﯾران می نوﯾسد برای نخستين بار در قرﯾب به دو دھه
گذشته اقتصاد اﯾران در سال  ٢٠١٢رشد منفی داشت؛ رشد اقتصادی اﯾران در سال  ٢٠١٢منفی ٩
دھم درصد است .اﯾن رقم ،طی دو دھه اخير بی سابقه است.
صندوق بين المللی پول ھمچنين پيش بينی کرده که اقتصاد اﯾران در سال  ٢٠١٣به رشد مثبت
خواھد رسيد ولی اﯾن رشد ،تنھا ھشت دھم درصد خواھد بود.
متوسط نرخ رشد اقتصادی در ميان صادرکنندگان نفت در خاورميانه و شمال آفرﯾقا ۶٫۶ ،درصد است.
به گزارش عصر اﯾران ،ھمچنين در گزارش صندوق ،تورم اﯾران در سال  ٢٠١٢بيش از  ٢۵درصد ذکر
شده و اﯾن در حالی است که تورم کشورھای نفت خيز منطقه در ھمين سال  ١١درصد گزارش
شده است.
در گزارش صندوق ،در برآورد کلی از اقتصاد اﯾران آمده است که اقتصاد اﯾران عليرغم تحرﯾم ھا دچار
فروپاشی نخواھد شد و از سال  ٢٠١٣رشد اقتصادی اﯾران مثبت می شود و تورم ھم به  ٢١درصد
کاھش می ﯾابد.
گفتنی است گزارش صندوق بين المللی پول پيش از قضاﯾای اخير بازار ارز در اﯾران تنظيم شده
است.

احتمال اخراج کارگران کارخانه روغننباتی اردبيل
به گزارش خبرگزاری دولتی فارس  ،در  ٢٠مھر آمده است :حسين پيرموذن رئيس اتاق
بازرگانی ،صناﯾع و معادن و کشاورزی اردبيل صبح امروز در کار گروه توسعه بخش کشاورزی در
اردبيل اظھار داشت :کارگران کارخانه روغننباتی اردبيل به صورت دستمزدی فعاليت میکنند و
بيش از  ١٤ماه برای راهاندازی اﯾن کارخانه زحمت کشيده شده است که با پرداخت تسھيالت
سرماﯾه در گردش میتواند اﯾن مجموعه روی پای خود باﯾستد.
وی از خطر تعدﯾل کارگران اﯾن کارخانه سخن به ميان آورد و خاطرنشان کرد :اگر حماﯾتھا از
اﯾن کارخانه صورت نگيرد به احتمال زﯾاد اﯾن کارخانه کارگران خود را تعدﯾل کرده و اخراج خواھد
کرد.
جزئيات يک حادثه در پااليشگاه نفت تھران ٣ /کارگر در آتش سوختند
به گزارش خبرنگار دولتی مھر ،در تارﯾخ  ٢١مھر آمده است  :روز پنج شنبه  ٢٠مھر ماه انجام
يکسری تغييرات فنی در مسير وکيوم باتوم )خوراک توليد قير( در واحد تقطيرپااليشگاه نفت
تھران منجر به يک حادثه جانی در اين واحد پااليشگاھی شده است .
بر اثر اين حادثه ،يک آتش سوزی جزئی در اين واحد پااليشگاھی حاشيه پايتخت به وقوع می
پيوندد که بالفاصله با حضور نيروھای امداد و آتش نشانی اين آتش سوزی مھار می شود .

گستره اين حادثه آتش سوزی وسيع نبوده است به طوريکه در حال حاضر تمامی واحدھای
فرآيندی پااليشگاه نفت تھران در مدار بھره برداری قرار دارند .
با اين وجود وقوع اين آتش سوزی منجر به سوختگی شديد سه نفر از کارکنان پااليشگاه نفت
تھران که در منطقه اين طرح عملياتی مشغول به کار بوده ،شده است .
در حال حاضر توليد فرآوردهھای نفتی در پااليشگاه نفت تھران به صورت عادی در حال انجام
است و مشکلی در فعاليت اين واحد پااليشگاھی گزارش نشده است .
پيگيريھای خبرنگار مھر از شرکت ملی پااليش و پخش فرآوردهھای نفتی درباره جزئيات
بيشتر وقوع اين حادثه در پااليشگاه نفت تھران ادامه دارد.
زنان و جوانان قربانيان افزاﯾش بيکاری در اﯾران
به گزارش سای ايران پرس نيوز در  ٢١مھر آمده است  :آمارھای رسمی منتشر شده در مورد بيکاری در ايران نشان میدھد
جوانان و زنان قربانيان اصلی ناتوانی دولت در تحقق وعدهھای خود ھستند .دولت مدعی شده بود در سال  ١٣٩٠بيش از دو و
نيم ميليون شغل ايجاد میکند.
به گزارش رادﯾو آلمان ،بر اساس تازهترﯾن اطالعات منتشر شده توسط مرکز آمار اﯾران ،نرخ بيکاری سه
ماھهی ابتدای سالجاری خورشيدی در  ٢١استان اﯾران دورقمی است .ھمچنين اﯾن نرخ در ٩استان
تکرقمی و برای  ۴استان باالی  ١٧درصد است .خراسان جنوبی کمترﯾن و اﯾالم بيشترﯾن تعداد بيکاران
را دارند.
بر اساس اﯾن آمار نرخ بيکاری در سال گذشته خورشيدی ١٢/ ٣ ،درصد بوده است که نسبت به سال
 ١٣٨٩ﯾک و دو دھم درصد کمتر است .درصد بيکاری جوانان  ١۵تا  ٢۵ساله  ٢۶/ ۵درصد برآورد شده که
نسبت به متوسط بيکاری نزدﯾک به  ١۴درصد باالتر است.
بيشتر بخوانيد :ھشدارھا نسبت به رشد روزافزون بيکاری در اﯾران
اﯾن آمار نشان میدھد که نيرویھای کار جوان در اﯾن سال کمتر توانسته اند شغل مناسبی برای خود
بيابند .برخی کارشناسان اﯾن اتفاق را ناشی از ورود موج جوانانی میدانند که بر اساس برنامه افزاﯾش
جمعيت در سالھای جنگ ميان اﯾران و عراق در دھهی شصت ،متولد شدهاند.
اﯾن اختالف آمار و بيکاری دو رقمی در اﯾران میتواند ھشداری باشد برای رھبران جمھوری اسالمی که
در چند ماه اخير بار دﯾگر سياست تشوﯾق افزاﯾش جمعيت را در پيش گرفتهاند.
تا آنجا که آﯾتﷲ علی خامنهای رھبر جمھوری اسالمی تصرﯾح کرد که در تروﯾج سياست کنترل
جمعيت مقصر بوده است و از شھروندان اﯾران خواست اﯾن سياست را دنبال نکنند.
نگاھی به گزارش مرکز آمار اﯾران بر اﯾن نکته تاکيد میکند که قربانی اصلی نرخ باالی بيکاری در اﯾران
زنان و دختران ھستند .در حالی که بيکاری زنان در سال  ١٣٨۴در حدود  ٣٣درصد بود اﯾن رقم در سال
 ١٣٩٠به  ۴٣درصد رسيده است.
نگران کنندهتر اﯾنکه آمار بيکاری زنان در سال  ١٣٩٠با وجود کاھش متوسط نرخ بيکاری اﯾن سال نسبت
به سال  ،١٣٨٩افزاﯾش ﯾک و نيم درصدی داشته است .ھمچنين اختالف نرخ بيکاری مردان و زنان در
سال  ١٣٨۴از  ١٠درصد به رقم  ٢٠درصد در سال  ١٣٩٠رسيده است.
برنامهی "جھشی" دولت برای کاھش بيکاری
ھمزمان با وعده محمود احمدینژاد برای اﯾجاد بيش از  ٢ميليون و پانصدھزار فرصت شغلی جدﯾد در
سال  ٩٠کارشناسان اقتصادی با اشاره به اﯾنکه ھر ساله صدھا ھزار نفر شغل خود را به علت رکود
اقتصادی و ورشکستگی صناﯾع از دست میدھند ،تصرﯾح کردند که وعدهھای رﯾيس دولت کارشناسی
نيست و محقق نخواھد شد.

در ھمان زمان محمدرضا ميرتاجالدﯾنی روز  ٢٣اردﯾبھشت  ١٣٩٠به خبرگزاری رسمی جمھوری اسالمی
اﯾران -اﯾرنا -گفت» :دولت از سال  ١٣٨٩برنامهھای جھشی را برای رفع معضل بيکاری و اﯾجاد اشتغال
در کشور به اجرا گذاشته است».
وزﯾر کار و امور اجتماعی اﯾران در اواﯾل سال جاری با اشاره به عدم تحقق وعده دولت برای اﯾجاد دو
ميليون و  ۵٠٠ھزار شغل مدعی شد که در سال  ١٣٩٠نزدﯾک به ﯾک ميليون و  ۶٠٠ھزار فرصت شغلی
جدﯾد اﯾجاد شده است.
رد آمار دولتی اشتغال توسط کارشناسان
با اﯾن حال ھمين آمار دولتی نيز مورد قبول کارشناسان و فعاالن حوزه کارگری قرار نگرفته است .به
گزارش وبساﯾت فرارو ،با توجه به شمار بيمهشدگان تامين اجتماعی در سال  ،١٣٩٠دولت حداکثر
توانسته است  ٣٠٠ھزار شغل جدﯾد اﯾجاد کند.
در اﯾنباره حسين راغفر ،کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرگزاری کار اﯾران -اﯾلنا -در ماهھای
ابتداﯾی سال  ١٣٩١با رد آمار دولتی شغلھای اﯾجاد شده ،تصرﯾح کرد در طی ﯾک سال گذشته صدھا
ھزار کارگر ،شغل خود را از دست دادهاند.
وی واردات بیروﯾه کاالی خارجی و ورشکستگی واحدھای توليدی کشور را نشانهای از نادرست بودن
آمار دولتی در خصوص اﯾجاد اشتغال عنوان کرد .راغفر پيشبينی کرد که سال جاری خورشيدی نرخ
بيکاری افزاﯾش بیسابقه خواھد داشت و به باالترﯾن رقم در سه دھه اخير میرسد.
بيشتر بخوانيد :بيکاری ھزاران کارگر پاکدشت در پی قانون ھدفمندی ﯾارانهھا
جعفر قادری ،نماﯾنده مجلس اﯾران و عضو کمسيون برنامه و بودجه ھم وعده سال گذشته محمود
احمدینژاد را "شوخی" خوانده است .او میگوﯾد در سالھای اخير نه تنھا فرصت شغلی مناسب
اﯾجاد نشده ،بلکه بسياری از فرصتھای شغلی نيز از دست رفته است.
قادری معتقد است که برخی از سياستھای دولت از قبيل افزاﯾش نرخ ارز و عدم پرداخت سھم توليد
از اجرای قانون ھدفمندی ﯾارانهھا موجب از دست رفتن فرصتھای شغلی شده است .وی میافزاﯾد
که روند رو به رشد بيکاری در سال  ١٣٩١نيز ادامه خواھد داشت.
ترس از بيکاری پنھان
در ھمين حال فعاالن کارگری از پدﯾدهی "بيکاری پنھان" به عنوان ﯾکی از مشکالت کارگران اﯾران ﯾاد
میکنند .به گفتهی عبدﷲ مختاری ،عضو ھيات مدﯾرهی کانون شوراھای اسالمی کار استان تھران،
نيمی از کارگران اﯾرانی دچار بيکاری پنھان شدهاند.
به باور وی ،افزاﯾش بیسابقه تورم دليل اصلی بروز اﯾن مشکل است .مختاری تصرﯾح میکند» :نرخ
تورم ھزﯾنهی سبد خانوار کارگری را بيش از  ٣٠درصد افزاﯾش داده و کارگران قادر به تامين ماﯾحتاج
اصلی زندگی خود نيستند».
نوعی از "بيکاری پنھان" وجود نيروی انسانی اضافی در بازار کار است .در اين شرايط کارگران مزد کافی دريافت نمیکنند و در
نتيجه نيروی کار به طور کامل مورد استفاده قرار نمیگيرد.

آتش سوزی در پاالﯾشگاه نفت تھران
به گزارش خبرگزاری دولتی مھر در  ٢٠مھر و به نقل از چکيده آمده است  :باز در اثر نبود اﯾمنی در کار ،وقوع ﯾک
حادثه آتش سوزی در پاالﯾشگاه نفت تھران منجر به سوختگی شدﯾد سه نفر از کارکنان اﯾن مجموعه
شده است....باز در اثر نبود اﯾمنی در کار ،وقوع ﯾک حادثه آتش سوزی در پاالﯾشگاه نفت تھران منجر
به سوختگی شدﯾد سه نفر از کارکنان اﯾن مجموعه شده است.

به گزارش خبرنگار مھر ،روز پنج شنبه  ٢٠مھر ماه انجام ﯾکسری تغييرات فنی در مسير وکيوم باتوم
)خوراک توليد قير( در واحد تقطيرپاالﯾشگاه نفت تھران منجر به ﯾک حادثه جانی در اﯾن واحد
پاالﯾشگاھی شده است .بر اثر اﯾن حادثه ،ﯾک آتش سوزی در اﯾن واحد پاالﯾشگاھی حاشيه پاﯾتخت
به وقوع می پيوندد که بالفاصله با حضور نيروھای امداد و آتش نشانی اﯾن آتش سوزی مھار می شود.
گستره اﯾن حادثه آتش سوزی وسيع نبوده است به طوریکه در حال حاضر تمامی واحدھای فرآﯾندی
پاالﯾشگاه نفت تھران در مدار بھره برداری قرار دارند.
با اﯾن وجود وقوع اﯾن آتش سوزی منجر به سوختگی شدﯾد سه نفر از کارکنان پاالﯾشگاه نفت تھران
که در منطقه اﯾن طرح عملياتی مشغول به کار بوده ،شده است.در حال حاضر توليد فرآوردهھای نفتی
در پاالﯾشگاه نفت تھران به صورت عادی در حال انجام است و مشکلی در فعاليت اﯾن واحد
پاالﯾشگاھی گزارش نشده است.
جزئيات يک حادثه در پااليشگاه نفت تھران ٣ /کارگر در آتش سوختند
به گزارش خبرنگار دولتی مھر ،در تارﯾخ  ٢١مھر پامده است  :روز پنج شنبه  ٢٠مھر ماه انجام يکسری
تغييرات فنی در مسير وکيوم باتوم )خوراک توليد قير( در واحد تقطيرپااليشگاه نفت تھران منجر به يک
حادثه جانی در اين واحد پااليشگاھی شده است .
بر اثر اين حادثه ،يک آتش سوزی جزئی در اين واحد پااليشگاھی حاشيه پايتخت به وقوع می پيوندد
که بالفاصله با حضور نيروھای امداد و آتش نشانی اين آتش سوزی مھار می شود .
گستره اين حادثه آتش سوزی وسيع نبوده است به طوريکه در حال حاضر تمامی واحدھای فرآيندی
پااليشگاه نفت تھران در مدار بھره برداری قرار دارند .
با اين وجود وقوع اين آتش سوزی منجر به سوختگی شديد سه نفر از کارکنان پااليشگاه نفت تھران
که در منطقه اين طرح عملياتی مشغول به کار بوده ،شده است .
در حال حاضر توليد فرآوردهھای نفتی در پااليشگاه نفت تھران به صورت عادی در حال انجام است و
مشکلی در فعاليت اين واحد پااليشگاھی گزارش نشده است .
پيگيريھای خبرنگار مھر از شرکت ملی پااليش و پخش فرآوردهھای نفتی درباره جزئيات بيشتر وقوع
اين حادثه در پااليشگاه نفت تھران ادامه دارد.
مردم تھران در واگنھای فرسوده گرفتار شدهاند
به نوشته ساﯾت بى بى سى بخش قارسی در  ٢١مھر آمده است  :حسن عليمردانی عضو
کميسيون اجتماعی مجلس در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت گفته است" :خرابی مداوم واگنھای
مترو ،مشکالت جدی را برای مردم تھران به وجود آورده است ".
آقای عليمردانی با اشاره به خرابی ھای مداوم واگن ھای مترو افزوده است که تعلل دولت در
اختصاص اعتبارات مترو خرابی و توقف پی در پی قطار شھری تھران را رقم زده است .
به گفته آقای عليمردانی نبايد اجازه داده شود که مسائل سياسی و جناحی موجب گرفتاری مردم
تھران در واگنھای مترو شود و موضوع اعتبار عمرانی قطار شھری تھران و حومه بايد ھرچه سريعتر
رفع شود .
اختالف نظر درباره متروی تھران سابقه ای طوالنی دارد اما عمده اختالفات بر سر ميزان بودجه ای
است که دولت بايد در اختيار شرکت مترو ،وابسته به شھرداری تھران ،قرار دھد تا صرف توسعه متروی
تھران شود .
در حال حاضر بخشی از بودجه مترو از طرف دولت و بخشی نيز از طرف شھرداری تامين می شود .در
سال ھای اخير شھرداری تھران ھمواره بر اين نکته تاکيد داشته است که دولت بودجه پيش بينی
شده مترو را پرداخت نکرده است.
زنان و جوانان قربانيان افزايش بيکاری در ايران
به نوشته ساﯾت دويچه وله آلمان در  ٢٢مھر آمده است :آمارھای رسمی منتشر شده در مورد
بيکاری در ايران نشان ميدھد جوانان و زنان قربانيان اصلی ناتوانی دولت در تحقق وعدهھای خود
ھستند .دولت مدعی شده بود در سال  ١٣٩٠بيش از دو و نيم ميليون شغل ايجاد ميکند .
بر اساس تازهترين اطالعات منتشر شده توسط مرکز آمار ايران ،نرخ بيکاری سه ماھهی ابتدای
سالجاری خورشيدی در  ٢١استان ايران دورقمی است .ھمچنين اين نرخ در ٩استان تکرقمی و برای
 ۴استان باالی  ١٧درصد است .خراسان جنوبی کمترين و ايالم بيشترين تعداد بيکاران را دارند .

بر اساس اين آمار نرخ بيکاری در سال گذشته خورشيدي ١٢/ ٣ ،درصد بوده است که نسبت به سال
 ١٣٨٩يک و دو دھم درصد کمتر است .درصد بيکاری جوانان  ١۵تا  ٢۵ساله  ٢۶/ ۵درصد برآورد شده که
نسبت به متوسط بيکاری نزديک به  ١۴درصد باالتر است .
اين آمار نشان ميدھد که نيرويھای کار جوان در اين سال کمتر توانسته اند شغل مناسبی برای خود
بيابند .برخی کارشناسان اين اتفاق را ناشی از ورود موج جوانانی ميدانند که بر اساس برنامه افزايش
جمعيت در سالھای جنگ ميان ايران و عراق در دھهی شصت ،متولد شدهاند .
اين اختالف آمار و بيکاری دو رقمی در ايران ميتواند ھشداری باشد برای رھبران جمھوری اسالمی که
در چند ماه اخير بار ديگر سياست تشويق افزايش جمعيت را در پيش گرفتهاند .
تا آنجا که آيتﷲ علی خامنهای رھبر جمھوری اسالمی تصريح کرد که در ترويج سياست کنترل
جمعيت مقصر بوده است و از شھروندان ايران خواست اين سياست را دنبال نکنند .
نگاھی به گزارش مرکز آمار ايران بر اين نکته تاکيد ميکند که قربانی اصلی نرخ باالی بيکاری در ايران
زنان و دختران ھستند .در حالی که بيکاری زنان در سال  ١٣٨۴در حدود  ٣٣درصد بود اين رقم در سال
 ١٣٩٠به  ۴٣درصد رسيده است .
نگران کنندهتر اينکه آمار بيکاری زنان در سال  ١٣٩٠با وجود کاھش متوسط نرخ بيکاری اين سال نسبت
به سال  ،١٣٨٩افزايش يک و نيم درصدی داشته است .ھمچنين اختالف نرخ بيکاری مردان و زنان در
سال  ١٣٨۴از  ١٠درصد به رقم  ٢٠درصد در سال  ١٣٩٠رسيده است .
برنامهی "جھشی" دولت برای کاھش بيکاری
ھمزمان با وعده محمود احمدينژاد برای ايجاد بيش از  ٢ميليون و پانصدھزار فرصت شغلی جديد در
سال  ٩٠کارشناسان اقتصادی با اشاره به اينکه ھر ساله صدھا ھزار نفر شغل خود را به علت رکود
اقتصادی و ورشکستگی صنايع از دست ميدھند ،تصريح کردند که وعدهھای رييس دولت کارشناسی
نيست و محقق نخواھد شد .
در ھمان زمان محمدرضا ميرتاجالدينی روز  ٢٣ارديبھشت  ١٣٩٠به خبرگزاری رسمی جمھوری اسالمی
ايران -ايرنا -گفت» :دولت از سال  ١٣٨٩برنامهھای جھشی را برای رفع معضل بيکاری و ايجاد اشتغال
در کشور به اجرا گذاشته است ».
وزير کار و امور اجتماعی ايران در اوايل سال جاری با اشاره به عدم تحقق وعده دولت برای ايجاد دو
ميليون و  ۵٠٠ھزار شغل مدعی شد که در سال  ١٣٩٠نزديک به يک ميليون و  ۶٠٠ھزار فرصت شغلی
جديد ايجاد شده است .
رد آمار دولتی اشتغال توسط کارشناسان
با اين حال ھمين آمار دولتی نيز مورد قبول کارشناسان و فعاالن حوزه کارگری قرار نگرفته است .به
گزارش وبسايت فرارو ،با توجه به شمار بيمهشدگان تامين اجتماعی در سال  ،١٣٩٠دولت حداکثر
توانسته است  ٣٠٠ھزار شغل جديد ايجاد کند .
در اينباره حسين راغفر ،کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرگزاری کار ايران -ايلنا -در ماهھای
ابتدايی سال  ١٣٩١با رد آمار دولتی شغلھای ايجاد شده ،تصريح کرد در طی يک سال گذشته صدھا
ھزار کارگر ،شغل خود را از دست دادهاند .
وی واردات بيرويه کاالی خارجی و ورشکستگی واحدھای توليدی کشور را نشانهای از نادرست بودن
آمار دولتی در خصوص ايجاد اشتغال عنوان کرد .راغفر پيشبينی کرد که سال جاری خورشيدی نرخ
بيکاری افزايش بيسابقه خواھد داشت و به باالترين رقم در سه دھه اخير ميرسد .
جعفر قادري ،نماينده مجلس ايران و عضو کمسيون برنامه و بودجه ھم وعده سال گذشته محمود
احمدينژاد را "شوخی" خوانده است .او ميگويد در سالھای اخير نه تنھا فرصت شغلی مناسب
ايجاد نشده ،بلکه بسياری از فرصتھای شغلی نيز از دست رفته است .
قادری معتقد است که برخی از سياستھای دولت از قبيل افزايش نرخ ارز و عدم پرداخت سھم توليد
از اجرای قانون ھدفمندی يارانهھا موجب از دست رفتن فرصتھای شغلی شده است .وی ميافزايد
که روند رو به رشد بيکاری در سال  ١٣٩١نيز ادامه خواھد داشت .
ترس از بيکاری پنھان
در ھمين حال فعاالن کارگری از پديدهی "بيکاری پنھان" به عنوان يکی از مشکالت کارگران ايران ياد
ميکنند .به گفتهی عبدﷲ مختاري ،عضو ھيات مديرهی کانون شوراھای اسالمی کار استان تھران،
نيمی از کارگران ايرانی دچار بيکاری پنھان شدهاند .
به باور وي ،افزايش بيسابقه تورم دليل اصلی بروز اين مشکل است .مختاری تصريح ميکند» :نرخ
تورم ھزينهی سبد خانوار کارگری را بيش از  ٣٠درصد افزايش داده و کارگران قادر به تامين مايحتاج
اصلی زندگی خود نيستند ».

نوعی از "بيکاری پنھان" وجود نيروی انسانی اضافی در بازار کار است .در اين شرايط کارگران مزد
کافی دريافت نميکنند و در نتيجه نيروی کار به طور کامل مورد استفاده قرار نميگيرد .

شاھرخ زمانی را به زندان ارسنجان شيراز منتل کردند
امروز شنبه  ٢٢مھر،شاھرخ زمانی را به زندان ارسنجان شيراز منتقل کردند.اخبار تکميلی را
ارائه خواھيم داد.
کميته ی حماﯾت از شاھرخ زمانی
تجمع اعتراضی کارگران صناﯾع فلزی در مقابل وزارت کار
کارگران كارخانهھای صناﯾع فلزی ﯾك و دو در ادامه اعتراضات چند ماه گذشته خود امروز  ٢٢مھرماه بار
دﯾگر در مقابل وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند و خواستار تحقق مطالبات خود شدند .اﯾن
کارگران که تعداد آنھا  ۶٠٠نفر اعالم شده است ،خواستار پرداخت  ۵ماه حقوق و مطالبات معوقه خود
شدند .خبرگزاری دولتی اﯾلنا که اﯾن خبر را انتشار داد ،نوشت ۵ ” :ماه از حقوق و بيمه معوقه کارگران
صناﯾع فلزی با احتساب ماه مھر ھنوز پرداخت نشده است”.
کارگران صناﯾع فلزی اﯾران مدتھاست که درگير مبارزه برای بازپس گرفتن مطالبات معوقه ھستند .در
تارﯾخ  ٢٣مردادماه نيز ،پس از آنکه وعده پرداخت معوقات  ٨ماه گذشته عملی نشد ،کارگران به
تجمعات اعتراضی در مقابل مراکز دولتی روی آوردند .اﯾن مبارزات در شھرﯾور ماه نيز ادامه ﯾافت.
اﯾن خبرگزاری میافزاﯾد ” :در آخرﯾن تجمع کارگران که در تارﯾخ شنبه  ٢۵شھرﯾور ماه  ٩١صورت گرفت،
وعده پرداخت معوقات  ٨ماھه کارگران داده شد که متاسفانه مسئوالن کارخانه با پرداخت سه ماه از
معوقات حقوقی کارگران ،از پرداخت مابقی طلب کارگران خودداری میکنند”.
سرماﯾهداران و مقامات دولتی در طول اﯾن چند ماه مکرر وعده داده و به وعدهھای خود عمل نکردهاند.
آنھا در نھاﯾت برای آرام کردن کارگران ،مبلغی محدود به آنھا پرداختهاند .نتيجتا اکنون بازھم  ۵ماه
دستمزد و تا  ١١ماه بيمه کارگران به تعوﯾق افتاده است .اﯾن در حالیست که افزاﯾش ساعت به
ساعت بھای کاالھا فشار کمرشکنی را بر عموم کارگران وارد آورده است.
در اعتراضات امروز نيز وزارت کار پاسخی به مطالبات کارگران نداد و مذاکرات بدون نتيجه پاﯾان ﯾافت.
وضعيت اسفباری که کارگران با آن رو به رو ھستند و روز به وخيمتر شده است ،نتيجه سياستھای
ارتجاعی و ضدکارگری رژﯾم جمھوری اسالمی از جمله خصوصی سازیھا ،و آزاد سازی قيمتھاست.
کارگران برای تحقق مطالبات خود راه دﯾگری جز اﯾن ندارند که ھر روز در خيابانھا و جلو مراکز دولتی
تجمع اعتراضی برپا کنند و سرماﯾهداران و رژﯾم جمھوری اسالمی را مجبور به پذﯾرش مطالبات خود
کنند.

تجمع اعتراضی ششصد کارگر کارخانجات صناﯾع فلزی در مقابل وزارت کار
به نوشته ساﯾت اتحادﯾه آزاد کارگری در  ٢٢مھر  ٩١آمده است  :ششصد کارگر کارخانه ھای
صناﯾع فلزی شماره  ١و  ٢از صبح امروز شنبه  ٢٢مھر ماه در مقابل وزارت کار در خيابان آزادی
در اعتراض به عدم درﯾافت دستمزد )بمدت  ۵ماه( و وارﯾز بيمه ھاﯾشان به حساب سازمان
تامين اجتماعی ،دست به تجمعی اعتراضی زده اند .
اﯾن تجمع از ساعت  ١٠/٣٠آغاز شده است و تا لحظه مخابره اﯾن خبر )ساعت (١٠/١٢
ھمچنان ادامه دارد .
بنا بر گزارشھای رسيده به اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران ،بدنبال شروع اﯾن تجمع و عدم توجه
مسئولين وزارت کار به اعتراض کارگران ،آنان ساعت  ١١/٣٠دقيقه به مدت نيم ساعت اقدام
به بستن خيابان پر تردد آزادی کردند اما با وعده مامورﯾن انتظامی مبنی بر حضور فوری
مسئولين وزارت کار در ميان کارگران و رسيدگی به خواستھاﯾشان ،خيابان را باز کردند و در
حال حاضر در مقابل وزارت کار و محوطه آن به اعتراض خود ادامه ميدھند .
گزارش تکميلی اﯾن تجمع متعاقبا منتشر خواھد شد.
اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران  ٢٢ -مھر ماه ١٣٩١
تجمع اعتراضی بيش از  ۶٠٠کارگر كارخانهھای صنايع فلزی مقابل وزارت کار

به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  -ايلنا در تارﯾخ  ٢٢مھر آمده است  :بيش از  ۶٠٠کارگر
كارخانهھای صنايع فلزی يك و دو در مقابل وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند .
به گزارش خبرنگار ايلنا ،بيش از  ۶٠٠کارگر صنايع فلزی ايران در اعتراض به بيتوجھی مسئوالن دولتی
و مديران کارخانه در خصوص پرداخت مطالبات و معوقات حقوقيشان ،صبح امروز در مقابل وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند .
نماينده کارگران صنايع فلزی در مورد داليل اعتراض كارگران به ايلنا گفت ۵ :ماه از حقوق و بيمه معوقه
کارگران صنايع فلزی با احتساب ماه مھر ھنوز پرداخت نشده است .
ولی اله موحد با بيان مطلب فوق تصريح کرد :در آخرين تجمع کارگران مقابل وزارت صنايع كه در تاريخ
شنبه  ٢۵شھريور ماه  ٩١صورت گرفت ،وعده پرداخت معوقات  ٨ماھه کارگران داده شد که متاسفانه
مسئوالن کارخانه با پرداخت سه ماه از معوقات حقوقی کارگران ،از پرداخت مابقی طلب کارگران
خودداری ميکنند .
در اين زمينه ،پروين محمدی يکی ديگر از نمايندگان کارگران اضافه کرد :در آخرين تجمع کارگران ،با
حضور يکی از مالکان کارخانه در وزارت صنايع و و دادن چک برای پرداخت بدھيھای کارخانه به
کارگران ،اين تجمع خاتمه يافت اما متاسفانه چک دريافتی نقد نشد و کارگران به بخش اعظمی از
مطالبات حقوقی خود نرسيدند .
اين كارگر افزود :بعداز تجمع مبلغی به کارگران پرداخت شد ولی ھمچنان سالن شماره يک صنايع
فلزی  ١١ماه بيمه و  ۵ماه حقوق و ھمچنين سالن شماره دو  ۵ماه حقوق و  ۵ماه بيمه طلب دارند .
اين تجمع تا لحظه تنظيم اين خبر ادامه دارد و اخبار تكميلی ارسال خواھند شد .

بيانيه ۵۵
کميته حماﯾت از شاھرخ زمانی
شاھرخ زمانی کارگر نقاش و عضو ھييت باز گشاﯾی سندﯾکای نقاشان و تزئينات ساختمانی و
عضو شورای نماﯾندگان کميته پيگيری اﯾجاد تشکلھای کارگری را بدون ھيچ دليل و مدرکی
دستگير کرده ،بر عليه او پرونده سازی کردند .علی رغم اﯾنکه در پرونده ساخته شده نيز ھيچ
مدرک و دليلی برای محاکمه او وجود ندارد.طبق اعترافات قاضی پرونده حملبر که در دادنامه به
صورت واضح نوشته است که شاھرخ زمانی تمامی اتھامات را رد کرده است  .پس او کامال"
بيگناه است .اما کامال" غير قانونی ،شاھرخ را بنا به اعترافات شخص دﯾگری)متھم ردﯾف
چھارم( محاکمه کرده و با اتھامات دروغين به  ١١سال زندان محکوم نمودند .در زندان تبرﯾز با
اﯾجاد جو و فضای نامناسب و خطر ناکی برای او و دﯾگر زندانيان سياسی و کارگری زندان را به
جھنم واقعی تبدﯾل کرده اند .او را به زندان ﯾزد تبعيد کردند  .بعد از دو ماه مجددا" او را به زندان
مرکزی تبرﯾز بر گرداندند او را در زندان تبرﯾز ھر دو روز ﯾک بار از بندی به بند دﯾگر انتقال می
دھند و در تارﯾخ  ١٣٩١/٧/٢٢شاھرخ زمانی به زندان ارسنجان تبعيد کردند ما بدون ھيچ قيد و
شرطی خواھان آزادی فوری شاھرخ زمانی و دﯾگر زندانيان کارگری و سياسی ھستيم  .در
اﯾن راستا از تمامی کارگران  ،تشکل ھا  ،نھادھا و آزادﯾخواھان و جوانان می خواھيم از ھر
طرﯾق ممکن بر جمھوری اسالمی جھت آزادی زندانيان فشار بياورند.
بار دﯾگر شاھرخ زمانی به زندان دﯾگری تبعيد شد
روز شنبه  ١٣٩١/٧/٢٢شاھرخ زمانی از زندان مرکزی تبرﯾز به زندان ارسنجان استان فارس
تبعيد شد  .اﯾن تبعيد طبق معمول جمھوری اسالمی بدون دستور قضا ﯾی و بدون رعاﯾت
قانون و برگزاری دادگاه صورت گرفته است  .بيش از ﯾک ھفته بود که احتمال انتقال او وجود
داشت اما مشخص نشده بود به کدام شھر تبعيد خواھد شد .
ھمچنين حدود دو ھفته پيش زندانيان کارگر در زندان مرکزی تبرﯾز به دليل اﯾنکه  ٧۴برابر بيشتر
از حد نرمال سرماﯾه داری در بيرون از زندان تحت استثمار قرار دارند به صورت شفاھی و کتبی
درخواست مطالبه و اعتراض کرده و نامه ھای خود را به مسئولين کارگاه و رئيس زندان داده
بودند به دنبال اﯾن درخواست و اعتراض  ،مسئولين زندان و کارگاھھا )کارفرماﯾان (متحدانه
اقدام به پرونده سازی بر عليه برخی از زندانيان کردند  .طی روند پرسرعت پرونده سازی اقدام
به جمع آوری امضا برای استشھاد از ميان زندانيان بند متادون عليه شاھرخ زمانی و مرادپور
و  ...نمودند  .مسئولين زندان اعتقاد دارند اﯾن افراد زندانيان کارگر را تحرﯾک و تشوﯾق به
اعتراض کرده اند  .مرادپور به دليل اﯾنکه نامه ی اعتراضی را نوشته و امضا جمع کرده و به

مسئولين ارائه داده به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و او را به بند وﯾژه منتقل کردند  ،که
ھم اکنون در اعتصاب غذا بسر می برد.
اتھامات نوشته شده در برگه استشھاد عبارتند از توھين به مقام رھبری  ،توھين به شھدا و
تبليغ عليه نظام  ،مسئولين برگه استشھاد را از ميان  ٣٠٠نفر زندانی فقط توانسته اند به
امضای سه نفر به نامھای حميد دادگاھی  ،نادر مالزاده و روشن که امکان مقاومت در مقابل
تھدﯾد ھا و فشار را نداشتند برسانند  .مسئولين زندان و کارفرماﯾان دو نفر دﯾگر با نامھای
ﯾوسف عبدالھی و محمدآبادی را که حاضر نشدند زﯾر برگه استشھاد و اتھامات را امضا کنند به
بند مواد مخدر فرستادند و از آنجا در تارﯾخ  ٩١/٧/١٩به بازپرسی شعبه  ١١برده شده اند تا
بقيه زندانيان از اﯾن پس در مقابل خواسته ھای ناحق مأموران مقاومت نکنند ،دو نفر فوق در
بند مواد مخدر به شدت تحت فشار ھستند به آنھا تخت نداند و تلفن آنھا قطع شده است
ھمچنين فعال" مالقات ممنوع شده اند .
تعدادی از زندانيان را در بند کاردرمانی زندان مرکزی تبرﯾز نگھداری می کنند اﯾن زندانيان در
کارگاھھای خياطی ،کفاشی  ،کيف و ساک وچمدان و ...کار می کنند که معروف به زندانيان
کارگر ھستند اﯾن کارگران روزانه بين  ٨الی  ١٠ساعت کار می کنند و به ازای ﯾک روز کاری از
کارفرما  ٧٠٠تومان درﯾافت می کنند که ماھانه می شود  ٢١ھزار تومان  ،اﯾن زندانيان کارگر
ﯾک نوزدھم حداقل دستمزد مصوب دولت جمھوری اسالمی و ﯾک ھفتاد و چھارم مقدار خط
فقر ،دستمزد درﯾافت می کنند .
در مقابل اعتراض شفاھی و کتبی کارگران و درخواست افزاﯾش دستمزد ،مسئولين زندان و
کارفرماﯾان کارگاھھا آنھا را تھدﯾد به محاکمه مجدد با اتھامات جدﯾد کرده اند .
در نامه ای که زندانيان کارگر به کارفرما نوشته اند آمده است .....ما در کارگاھھای فوق روی
ھم رفته ھر نفر روزانه صد ھزارتومان توليد می کنيم اما شما فقط ھفتصد تومان از آن را به
عنوان دستمزد می دھيد با توجه به گرانی ھای بسيار شدﯾد ،ھزﯾنه گذران زندگی بسيار
بيشتر شده است و با توجه به اﯾنکه تحت گرانی روزافزون زندگی برای خانواده ھاﯾمان آنقدر
سخت شده است که دﯾگر مانند گذشته امکان ارسال پول برای ما ندارند در حالی که ما اﯾنجا
کار می کنيم باﯾد بتوانيم پس از تأمين ھزﯾنه ھای خود در زندان قسمتی از دستمزد خود را به
عنوان کمک ھزﯾنه برای ھمسر و فرزندانمان بفرستيم اما دستمزد ما آنقدر کم است که
دستمزد ﯾک ماه ما کفاف  ١٠روزخرج ﯾک زندانی را نمی دھد .
در مقابل درخواست و اعتراض زندانيان مسئولين زندان و کارفرمای کارگاھھا اقدام به پرونده
سازی با اتھامات دروغين اھانت به شھدا و تبليغ عليه نظام و توھين به رھبر کرده اند که
حاصل اﯾن پرونده سازی تا کنون انتقال شاھرخ زمانی به زندان ارسنجان ،ضرب وشتم و انتقال
مرادپور به بند وﯾژه و بازجوﯾی مجدد و احتماال" محاکمه مجدد ﯾوسف عبدالھی و محمد آبادی
می باشد .
ما ضمن محکوم کردن اقدامات سرکوب گرانه کارفرما و مسئولين زندان ،خواھان لغو ھر گونه
پرونده سازی ،اتھام ،سرکوب و ھمچنين خواھان آزادی فوری شاھرخ زمانی ھستيم  .ما از
تمامی کارگران  ،نھادھا و تشکلھای کارگران اﯾران و جھان و ھمچنين احزاب و سازمانھا می
خواھيم در مقابل حرکتھای سرکوبگرانه و برای آزادی کارگران زندانی به طور متحدانه ای
دست به اقدامات مشترک و مستمر بزنند از روابط خوب خود با دﯾگر سازمانھا و احزاب و
نھادھای بين المللی جھت فشار آوردن بر نظام اسالمی استفاده گسترده نماﯾند

ھمچنين از شورای نماﯾندگان نيروھای چپ و کمونيست می خواھيم در برنامه ھای ھفته ھمبستگی
خود که از تارﯾخ  ٢٠تا  ٢٧اکتبر خواھد بود ضمن افشاگری در رابطه با اقدامات سرکوبگرانه زندان مرکزی
تبرﯾز خواستار آزادی فوری و بی قيد و شرط شاھرخ زمانی شوند چرا که با توجه به تبعيد او ھر چند
ماه ﯾک بار زندگی شاھرخ در خطر جدی است .

کارگران ،دانشجوﯾان  ،جوانان و مردم انقالبی :
شاھرخ زمانی ﯾکی از فرزندان مبارز شماست که برای انسانی زﯾستن و برای احقاق حقوق
حقه ی تمامی انسانھا بخصوص طبقه کارگرمبارزه کرده و ھمچنان مبارزه می کند و اکنون او
به حماﯾت و پشتيبانی شما نياز مبرم دارد از طرﯾق اعتراضات مختلف در ھر زمان و مکان
ممکن از او حماﯾت کرده و خواستار آزادﯾش شوﯾد .
پيش بسوی اتحاد بيشتر ،برای فشار بيشتر!!
پيش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار :

کارگر زندانی  ،زندانی سياسی آزاد باﯾد گردد.
کميته حماﯾت از شاھرخ زمانی
١٣٩١/٧/٢٣
www.chzamani.blogspot.com
freeshahrookh@gmail.com

تجمع اعتراضی مردم روستای شوران ورامين
به نوشته ساﯾت خبرگزاری ھرانا -در  ٢٣مھر آمده است  :روز شنبه ،مردم روستای شوران ورامين در
اعتراض به بارﯾکی جاده اصلی محور شرﯾف آباد-ورامين که منجر به تصادفات مرگبار بسياری شده
است ،اﯾن خيابان را از صبح تا بعد ازظھر مسدود کردند.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در اﯾران ،حدود  ٢٠٠نفر از
اھالی روستای شوران ،توسط تراکتور ،سنگ چين و آتش زدن الستيک ،محور اصلی شرﯾف آباد –
ورامين را از صبح تا بعداز ظھر بستند که باعث کيلومترھا تراقيک شد و مسئولين را به آنجا کشاندند تا
به خواستهھاﯾشان گوش دھند.
اﯾن روستا در کنار پيچ خطرناک و بارﯾک اﯾن محور واقع شده است که تاکنون تصادفات مرگباری در اﯾن
نقطه به وقوع پيوسته و به تازگی نيز دوتن از اھالی در اثر سانحه رانندگی در ھمين نقطه جان خود را
از دست دادهاند.
نيروھای انتظامی برای باز کردن جاده و پراکنده کردن مردم به ھمراه ﯾگان وﯾژه و راھنماﯾی و رانندگی
شھرھای پيشوا ،ورامين و شرﯾف آباد به محل اعزام شدند.
ﯾک منبع محلی به ھرانا گفت :تالش اﯾن نيروھای برای بازداشت معترضين با دخالت زنان روستا
بینتيجه ماند ،مامورﯾن نيز که توان مقابله با تجمع را نداشتند اقدام به تھدﯾد و فيلم برادری از تجمع
کنندگان برخواستند تا در روزھای اﯾنده نسبت به بازداشت اﯾشان اقدام کنند.
مناطق زلزله زده با كمبود مصالح و كارگر ساختمانی مواجهاند
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  -ايلنا در تارﯾخ  ٢٣مھر آمده است  :نماينده مردم اھر و ھريس در
مجلس شورای اسالمی گفت :يكی ازنگرانی ھای اصلی درمناطق زلزله زده اين است كه كارگران و
بناھا به دليل دستمزد كم كار را نيمه تمام رھا می كنند .
عباس فالحی باباجانی در گفتگو با ايلنا ،گفت :بعد از اينكه كارگران و بناھا مدتی در مناطق زلزله زده
كار ميكنند به اين نتيجه می رسند كه از نظر مالی برای آنھا صرف نمی كند ،از ھمين رو كار را نيمه
تمام رھا و می روند .
وی با اشاره به اينكه فرماندار اھر ھم در گزارشی اين مشكل را عنوان كرد ،افزود :حتی وقتی بنياد
مسکن گفت  ٢٠درصد قيمت ھا را افزايش می دھد اما بازھم برای آنھا صرف نمی كرد .
فالحی باباجانی كليد حل مشكالت مناطق زلزله زده را وجود مصالح ،كارگر و بنا عنوان كرد و افزود :از
ھمين رو برای خاتمه دادن به مشکالت مناطق زلزله زده دو پيشنھاد به مسئوالن داديم که يکی آوردن
مصالح و ديگری آوردن کارگر و بنا به اين مناطق بود .
به گفته اين عضو کميسيون عمران مجلس ھرچه قدر مصالح ،کارگر و بنا در مناطق زلزله زده موجود
باشد ،مشکالت به ھمان اندازه رفع می شود .
نماينده مردم اھر و ھريس با تاکيد براينکه تعداد پيمانکاران بايد درمناطق زلزله زده افزايش يابد ،افزود:
اگر تعداد گروه ھای پيمانکاری در مناطق زلزله زده را افزايش ندھيم با آمدن فصل سرما ،مشکالت
عمده ای به وجود می آيد.

اعتصاب ۴٠٠کارگر کارخانه بينان دﯾزل تبرﯾز وارد ھفته سوم شد

به گزارش ساﯾت اصالح طلب کلمه درتارﯾخ ﯾکشنبه  ٢٣مھر آمده است  :اعتصاب  ۴٠٠کارگر کارخانه
بنيان دﯾزل تبرﯾز وارد سومين ھفته خود شد .دليل اﯾن اعتصاب انتقال اجباری کارگران به کارخانهھا و
کارگاهھا در ساﯾر شھرھای استان آذرباﯾجان شرقی اعالم شده است.
به گزارش کلمه ،مدﯾرعامل و مالک کارخانه بنيان دﯾزل تبرﯾز ،محمدرضا زنوزی مطلق ،ﯾکی از متھمين
پرونده فسادھای مالی دولت احمدینژاد ،تصميم به انتقال اجباری کارگران به ساﯾر کارگاھھای خود در
شھرستان آذرشھر و عجب شير گرفته است.
مدﯾرﯾت کارخانه به کارگران گفت» :کسانی که داوطلبانه منتقل نشوند اخراج و به محض اتمام قراداد
بيکارخواھند شد «.به گفته کارگران اﯾن کارخانه مشکلی در توليد ندارد و مشکالت بوجود آمده ناشی
از تعمد مدﯾرﯾت برای به بحران کشاندن وضعيت کارخانه است .کارگران معتقدند که ھدف مدﯾر عامل
کارخانه تغيير کاربری و فروش زمين کارخانه است .کارگران در اعتراض به اﯾن وضعيت اکنون سه ھفته
است که دست از کار کشيدند و در اعتصاب به سر میبرند.
در ابتدای ماه جاری نماﯾنده تبرﯾز ،اسکو و آذرشھر در مجلس نھم ،نسبت به تعطيلی کارخانه بنيان
دﯾزل تبرﯾز ھشدار داد .محمد اسماعيل سعيدی بدون اشاره به پروندهھای اتھام فساد مالی زنوزی،
ضمن تاکيد بر تسرﯾع در حل مشکالت نقدﯾنگی بنيان دﯾزل ،به خبرنگار اﯾلنا گفت» :به نظر میرسد
بانکھای عامل در ارائه تسھيالت به واحدھای توليدی و صنعتی کم کاری میکنند و در اﯾن زمينه باﯾد
نظارتھای مناسبی صورت گيرد «.اﯾن درحالی است که زنوزی ﯾکی از بزرگترﯾن بدھکاران به سيستم
بانکی کشور است.
شرکت بنيان دﯾزل با بيش از  ۴٠سال تجربه در زمينه توليد موتورھای دﯾزلی ﯾکی از نخستين
توليدکنندگان اﯾن نوع موتورھا در اﯾران به شمار میرود و در کنار توليد و مونتاژ موتورھای دﯾزلی از سال
 ٧۶برای ساﯾر شرکتھای موتورساز کشور نيز خدمات ارائه میکند .اﯾن شرکت در سال  ۴٨١٣تحت
ليسانس شرکت درمن انگلستان و با ھدف مونتاژ اﯾن نوع موتورھا تاسيس شد و فعاليت خود را از
سال  ۵٠آغاز کرد و در سال  ۵۵نيز طی قراردادی با شرکت ولوو سوئد ،خط مونتاژ و تست موتورھای
شرکت فوق را برای نصب در کاميونھای توليدی شرکت زامياد راه اندازی کرد.
شرکت بنيان دﯾزل در بھمن سال  ٨۶از طرﯾق بورس اوراق بھادار توسط سرماﯾه گذاری فوالدگستر کوثر
خرﯾداری شد .محمدرضا زنوزی مطلق مدﯾرعامل و مالک فوالد گستر کوثر است که بواسطه اتھامات
مالی و بدھی به بانکھا تا کنون چندﯾن بار بازداشت شده بود و در تيرماه گذشته نيز سخنگوی قوه
قضائيه در سی و ﯾکمين نشت خبری خود با اصحاب رسانه ،ضمن تأﯾيد خبر بازداشت زنوزی علت
بازداشتش را مسائل مالی اعالم کرده بود .زنوزی ﯾکی از متھمين پرونده فسادھای مالی دولت
احمدینژاد است .وی چندی پيش با تودﯾع قرار وثيقه  ۵٠٠ميليون تومانی آزاد شد .فوالد گستر تبرﯾز،
بانک گردشگری ،ھواپيماﯾی آتا ،کارخانه بنيان دﯾزل ،فوالد بناب ،فوالد سھند ،اﯾران خودرو تبرﯾز ،درپاد،
گروه صنعتی ﯾاقوت صنعت و شرکت بازرگانی شاھين از جمله مجموعهھای صنعتی و اقتصادی بودند
که نامبرده مالک ﯾا سھام دار آنھا میباشد.

مناطق زلزله زده با كمبود مصالح و كارگر ساختمانی مواجهاند
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  -ايلنا در تارﯾخ  ٢٣مھر آمده است  :نماينده مردم اھر و
ھريس در مجلس شورای اسالمی گفت :يكی ازنگرانی ھای اصلی درمناطق زلزله زده اين
است كه كارگران و بناھا به دليل دستمزد كم كار را نيمه تمام رھا می كنند .
عباس فالحی باباجانی در گفتگو با ايلنا ،گفت :بعد از اينكه كارگران و بناھا مدتی در مناطق
زلزله زده كار ميكنند به اين نتيجه می رسند كه از نظر مالی برای آنھا صرف نمی كند ،از
ھمين رو كار را نيمه تمام رھا و می روند .
وی با اشاره به اينكه فرماندار اھر ھم در گزارشی اين مشكل را عنوان كرد ،افزود :حتی وقتی
بنياد مسکن گفت  ٢٠درصد قيمت ھا را افزايش می دھد اما بازھم برای آنھا صرف نمی كرد .
فالحی باباجانی كليد حل مشكالت مناطق زلزله زده را وجود مصالح ،كارگر و بنا عنوان كرد و
افزود :از ھمين رو برای خاتمه دادن به مشکالت مناطق زلزله زده دو پيشنھاد به مسئوالن
داديم که يکی آوردن مصالح و ديگری آوردن کارگر و بنا به اين مناطق بود .
به گفته اين عضو کميسيون عمران مجلس ھرچه قدر مصالح ،کارگر و بنا در مناطق زلزله زده

موجود باشد ،مشکالت به ھمان اندازه رفع می شود .
نماينده مردم اھر و ھريس با تاکيد براينکه تعداد پيمانکاران بايد درمناطق زلزله زده افزايش
يابد ،افزود :اگر تعداد گروه ھای پيمانکاری در مناطق زلزله زده را افزايش ندھيم با آمدن فصل
سرما ،مشکالت عمده ای به وجود می آيد.
کارگردان فيلم سينمايی :مديران سينماگران را نقاش ،مجسمهساز و بيکار کردند
به نوشته ممتاز نيوز در  ٢٣مھر آمده است  :محمدعلی طالبی کارگردان سينما درباره وضعيت
فعلی سينما و فعاليت جديدش به سوره سينما گفت :در اين وضعيت که من و بسياری از
ھمکاران من بيکار ھستيم امنيت شغلی به ھيچ عنوان وجود ندارد .عدم اجازه کار به تعداد
زيادی از سينماگران ،باعث شده توليدات کاھش يابد .
کارگردان فيلم سينمايی »باد و مه« افزود :من از دو سال پيش که بيکار ھستم سه فيلمنامه
نوشتم .اوايل امسال برای ساخت يکی از آنھا اقدام کردم که اداره نظارت و ارزشيابی ارشاد
بدون اعالم ھيچ دليلی آن را رد کردند و مجوز ساخت به ما ندادند.در اين شرايط فرصت کار از
اھالی سينما گرفته ميشود و طبيعتاً بدنه سينما روزبهروز نحيفتر خواھد شد .
کارگردان فيلم سينمايی »کيسه برنج« ادامه داد :البته مديران سينمايی در حق سينماگران
لطف کردهاند تا آنھا به واسطه بيکاري ،استعدادھای خود را در رشتهھای ديگری مثل نقاشي،
مجسمهسازي ،رمان و غيره کشف کنند و عمال ً خود را در رشتهھای ديگر سرگرم کردهاند .
محمدعلی طالبی افزود :نبود امنيت شغلی خاطر ھنرمندان سينما را ھمواره مکدر ميکند .در
تلويزيون ھم اغلب به دليل کمبود بودجه و مسائل ديگر تنھا عدهای خاص موفق به ساخت
آثاری ميشوند .در اين شرايط سينماگران اگر به تدريس ھم بخواھند رو بياورند به دليل
دستمزدھايی بسيار کم نميتوانند گذران زندگی کنند .در دانشگاهھای معتبری چون
دانشکده سينما تئاتر حقالتدريسھای آنھا به اندازه ھزينه بنزين اساتيد ھم نميشود .
قيمت روغننباتی  ١٧درصد افزايش يافت
به نوشته خبرگزاری دولتی فارس در  ٢٣مھر آمده است  :سرپرست معاونت کاالھای مصرفی
سازمان حمايت گفت :روغن نباتی  ١٧درصد مجوز افزايش قيمت گرفت .
عليرضا رفيعی اظھار داشت :صنايع روغن نباتی درخواست افزايش قيمت  ٢٥تا  ٢٨درصدی
داده بودند که با افزايش قيمت  ١٧درصد موافقت شد .
وی افزود :اين افزايش قيمت به دليل افزايش قيمت مواد اوليه و بستهبندی است .
سرپرست معاونت کاالھای مصرفی سازمان حمايت گفت :روغن خام نيز از روز گذشته از
قيمت  ١٨١٠تومان به  ٢٠٠٠تومان توسط شرکت بازرگانی دولتی ايران افزايش قيمت داشته
است که اگر اين موضوع صحت داشته باشد اين  ١٧درصد نميتواند پاسخگوی صنايع روغن
نباتی باشد .
با تصويب اين افزايش قيمت ،قيمت روغننباتی از مھرماه سال  ٨٩تاکنون  ٤بار افزايش يافته
است .
طی يك ماه گذشته؛اشيمشی  ٢٠٠کارگرش را بيکار کرد
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  -ايلنا در تارﯾخ  23مھر آمده است :کارگران تعديل شده
از  ١٠تا  ١٢سال سابقه کار داشتهاند که ھمگی برای استفاده از بيمه بيکاری به سازمان
تامين اجتماعی معرفی شدهاند .
مسئول کانون شوراھای اسالمی کار استان گيالن گفت :در مدت يک ماه گذشته  ٢٠٠کارگر
شاغل در گروه توليدی-بازرگانی اشيمشی بيکار شدهاند .
محمد پارسا در اين باره به ايلنا گفت :علت اين تعديل و اخراج به اختالف ميان سرمايهگذاران،
کمبود نقدينگي ،فروش و خريد مواد اوليه بازميگردد .
به گفته اين فعال کارگری کارگران تعديل شده از  ١٠تا  ١٢سال سابقه کار داشتهاند که

ھمگی برای استفاده از بيمه بيکاری به سازمان تامين اجتماعی معرفی شدهاند .
نائب رئيس کانون عالی شوراھای اسالمی کار کشور با يادآوری اينکه تا پيش از اين تعديلھا،
تعداد کارگران شاغل در گروه اشيمشی به حدود ھزار نفر ميرسيد؛ گفت خوشبختانه با
مداخله به موقع مقامات استانداری اكنون روند تعديل كارگران متوقف شده است .
وی تاکيد کرد :با وجود تعديل صورت گرفته فعاليت در گروه اشيمشی ادامه دارد و پرداخت
مطالبات کارگران بطور منظم و طبق روال قبلی ادامه دارد .
پارسا گفت :درحال حاضر فعاليت گروه اشيمشی با حضور باقيمانده کارگران ادامه دارد و
انتظار ميرود که با مداخله استانداری وضعيت به وجود آمده به حالت عادی باز گردد .
گفتنی است گروه توليدی-بازرگانی اشی مشی در سال  ١٣٧١راهاندازی شد و در زمينه توليد
مواد غذايي ،آب و ساير نوشيدنيھا فعاليت ميکند .
باران حوادث و سربی پناه کارگران:حوادث کارتنھا درسال گذشته در اصفھان ١٠٤
مرگ ٣٥٢ ،نقص و قطع عضو ٥٢،مرگ در بخش ساختمان ..
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  -ايلنا در تارﯾخ  ٢٣مھر آمده است  :در سال  ٩٠بيش از
ھزار و  ٧٣٩مورد حادثه ناشی از کار در استان اصفھان رخ داده که  ۶درصد آنھا منجر به فوت،
 ١٢٠مورد نقص عضو ٢٣٢ ،مورد قطع عضو ٧۶٠ ،مورد شکستگی و  ۶٢٣مورد منجر به ساير
حوادث شده است .
بيمه برای يک کارگر ساختمانی از دستمزد ھم واجبتر است ،چرا که ھيچ تضمينی برای
سالم بيرون آمدن از کارگاھھای ناامن و بدون تجھيزات و نظارت ساختمانی وجود ندارد .به
ھمين دليل است که بيش از  ٣٠ھزار کارگر اصفھانی برای استفاده از اين چتر حمايتي ،دست
کم ھنگام درمان خود ،ثبت نام کردهاند و دهھا ھزار نفر ديگر ھم پشت نوبت قرار دارند .
به گزارش خبرنگار ايلنا در اصفھان ،پس از مشکالت معيشت و دستمزد» ،حوادث ناشی از
کار« ،چالش برانگيزترين موضوع در جامعه کارگری اصفھان به شمار ميآيد که با نگاھی به
آمار تکان دھنده جراحات ،قطع عضو و حتی مرگ و مير اين قشر در محيطھای کار ،ميتوان
دغدغه  ۶٠درصد از جمعيت استان ،برای سالم برگشتن نان آورشان را درک کرد .
بر اساس آمارھايی که رئيس اداره بازرسی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اصفھان اعالم
کرده ،در سال  ٩٠بيش از ھزار و  ٧٣٩مورد حادثه ناشی از کار در استان رخ داده که  ۶درصد
آنھا منجر به فوت ١٢٠ ،مورد نقص عضو ٢٣٢ ،مورد قطع عضو ٧۶٠ ،مورد شکستگی و ۶٢٣
مورد منجر به ساير حوادث شده است .
مرگ  ۵٢کارگر در کارگاھھای ساختمانی
امير مسعود حاجی رستم تعداد مرگھای ناشی از حوادث کار اصفھان در سال گذشته را ١٠۴
نفر اعالم کرد که نسبت به سال  ،٨٩که  ١٠٣حادثه بود ،افزايش مختصری نشان ميدھد .اما
کارگاھھای ساختمانی مھمترين سھم را در وقوع اين حوادث ناگوار دارند تا جايی که  ۵٠درصد
متوفيان ناشی از حوادث کار در بخش ساختمان بودهاند .بخش صنعت نيز با ثبت  ٩١٢حادثه
کار در جايگاه دومين بخش پرحادثه قرار ميگيرد اما در مقايسه تعداد شاغالن ساختمان و
بخش صنعت ،آمار و ضريب وفور حوادث در بخش ساختمان بيش از صنعت است .
به گفته او مھمترين نقش کارفرمايان در بروز اين حوادث ،ناامن بودن ماشين آالت و محيط کار،
عدم نظارت ،نبود آموزش و عدم تھيه تجھيزات حفاظت فردی است اما کارگران نيز به دليل
بيتوجھی به مقررات و ايمنی و تعجيل در کار مقصرند .
بسياری از کارگران ساختمانی بيمه نيستند
با توجه به اين شرايط ،حمايتھای درمانی و بيمهای برای اين قشر از کارگران اھميت ويژهای
دارد و به ھمين دليل بود که از سال  ٨٩طرح بيمه کارگران ساختمانی در دستور کار تامين
اجتماعی قرار گرفت .
معاون بيمهای اداره کل تامين اجتماعی استان اصفھان در گفتگو با ايلنا ،مھمترين مانع بيمه
شدن تمام فعاالن صنعت ساختمان را تعيين سھميه برای ھر استان دانست و افزود :اين

سھميه بايد از سوی مجلس ،تعيين و به سازمان تامين اجتماعی اعالم شود که برای امسال،
اقدامی صورت نگرفته است .
سعيد وحيد با اشاره به ثبت نام بيش از  ٣٠ھزار کارگر برای قرار گرفتن زير پوشش بيمه،
گفت :اين رقم بر اساس آمارھايی است که اداره کل فنی و حرفهای استان منتشر کرده و
رقم دقيقی از کارگران متقاضی بھرهمندی از خدمات بيمه ،وجود ندارد .
بيمه برای کارگران ،حکم طال را دارد
وی سھميهھای اعالم شده برای بيمه کارگران ساختمانی استان اصفھان را در سالھای  ٨٩و
 ،٩٠به ترتيب  ١۴ھزار و  ۶٠٠و  ١٠ھزار نفر عنوان کرد و گفت :به طور کلی در دو سال گذشته
 ٢۴ھزار و  ۶٠٠کارگر ساختماني ،بيمه شدهاند و تعداد متقاضيان در سال جاری نيز قابل توجه
است چرا که بيمه برای يک کارگر ساختماني ،حکم طال را دارد .
معاون بيمهای اداره کل تامين اجتماعی استان اصفھان در ادامه از رضايت کارگران بيمه شده،
از خدمات اين بخش خبر داد و افزود :تاکنون ھيچ مورد شکايت يا انتقادی از سوی بيمه
شدگان ،دريافت نکردهايم .
اصفھان دومين استان پر حادثه کار
با وجودی که طرح بيمه کارگران ساختمانی به صورت درست و کامل کارگران اين بخش را تحت
پوشش قرار نداده و ھنوز بسياری از کارگران ساختمانی در استان اصفھان بيمه تامين
اجتماعی نيستند ،آمارھا نشان ميدھد اصفھان بعد از تھران باالترين حوادث کار در بخش
ساختمان را به خود اختصاص داده است .
رئيس بازرسی اداره کل کار ،تعاون و رفاه اجتماعی استان اصفھان دليل آنرا باال بودن تعداد
شاغلين اين نوع فعاليت در استانھای تھران و اصفھان ،باال بودن متراژ پروانهھای ساختمانی
صادره و باال بودن پروژهھای عمرانی در اين دو استان نسبت به ساير استانھا ميداند .
سھم حق بيمه کارفرمايان باالست
رييس شورای اسالمی شھر اصفھان نيز در گفتگو با ايلنا ،با اشاره به اينکه ھنوز معضل بيمه
کارگران ساختمانی حل نشده ،اظھار داشت :مجلس و دولت بر سر انشاء اين قانون اختالف
دارند و مجلس بايد اصالحيه و تفسير اين قانون را اعالم کند اما متاسفانه ھنوز اين اقدام
صورت نگرفته است.
به گفته عباس حاج رسوليھا ،از آنجا که با تصويب قانون بيمه کارگران ساختماني ،مبلغ حق
بيمه از عوارض ساخت و ساز بيشتر ميشود ،بسياری از افراد رغبتی به ساخت و ساز ندارند
و يا به صورت غيرمجاز اقدام به نوسازی ميکنند و در نھايت با پرداخت جريمهای در کميسيون
ماده  ١٠٠پرونده بسته ميشود ،آن ھم بدون اينکه کارگران ساختمانی بيمه شوند .
وی خواستار تعديل نرخ بيمه کارگران ساختمانی شد و گفت :شوراھا با لغو بيمه کارگران
ساختمانی موافق نيستند اما سھم پرداختی کارفرمايان بايد از چھار به يک درصد کاھش
يابد .
ھزاران کارگر اصفھاني ،زير باران حوادث کار
اين در حالی است که خشکسالی و مشکالتی که سالھای اخير برای ساکنان حوضه زاينده
رود و به ويژه کشاورزان ايجاد کرده در کنار مھاجرپذير بودن استان ،دست به دست ھم داده تا
جمعيت کارگران ساختمانی در اصفھان روز به روز افزايش يابد و معيشت خانوادهھای زيادی به
اين کارگاھھای پرخطر گره خورده است و بيتوجھی به سالمت و امنيت شغلی آنھا ،ضرر و
آسيبھای جدی به جامعه وارد ميکند .
گزارش :ناھيد شفيعی
آلمان خواستار اعمال تحريمھای شديدتر عليه ايران شد
به نوشته ساﯾت بی بی سی بخش فارسی در تارﯾخ  ٢٣مھر آمده است  :گيدئو وستروله،
وزير امور خارجه آلمان ،خواستار اعمال تحريم ھايی شديدتر عليه ايران بخاطر فعاليت ھای

ھستهای آن کشور شده است .
وزير خارجه آلمان گفته است که ايران در مورد برطرف کردن ابھامات درباره برنامه ھستهايش
اقدامی جدی انجام نداده است .
به گفته آقای وستروله ،زمان مناسب برای افزايش فشارھا بر ايران فرا رسيده است .
وزير خارجه آلمان افزوده است" :ما ميخواھيم اتحاديه اروپا با اعمال تحريم ھای بيشتر بر
ايران پيام روشنی را فردا به ايران بفرستد ".
وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا قرار است فردا )دوشنبه  ١۵اکتبر( در مورد اعمال تحريمھايی
جديد بر ايران بحث و مذاکره کند .
روز جمعه گذشته  ٢١مھر ماه اعالم شد که نمايندگان ارشد اين اتحاديه موافقت اوليه خود را
با اعمال تحريم ھای جديد عليه ايران اعالم کردند .
براساس گزارشھای دريافتی دور جديد تحريم ھا عليه ايران صادرات گاز ،شبکه بانکی و صنايع
ايران را ھدف قرار گرفتهاند .
گفته شده که در چارچوب محدوديتھای جديد عليه ايران ،تمديد تضمين ھای کوتاه مدت
تجاری با ايران ھم ممنوع ميشود .
کشورھای غربی ايران را متھم ميکنند که در فعاليتھای ھستهای خود اھدافی نظامی را
دنبال ميکند .
ايران ھمواره اين اتھامات را رد کرده است .
دور قبلی تحريم ھای اتحاديه اروپا عليه ايران از يازدھم تير ماه امسال آغاز شد .
در چارچوب اين تحريمھا که فروش نفت خام و درآمدھای نفتی ايران را ھدف قرار دادند،
کشورھای عضو اتحاديه اروپا از ھرگونه خريد و فروش نفت خام و فرآوردهھای نفتی با ايران
منع شدهاند .
اين تحريمھا ،نقل و انتقال منابع مالی مرتبط با ايران در شبکه بانکی بينالمللی را نيز شامل
ميشود .
آخرين دور تحريمھای اقتصادی آمريکا عليه ايران ھم از ھفته اول تيرماه امسال اجرايی شد .
گزارش شده است که به دنبال اعمال اين محدوديتھا ،ايران در دريافت منابع مالی حاصل از
فروش نفت خام با مشکل روبهرو شده است .
تجمع  ۶٠٠کارگر کارخانه صنايع فلزی در مقابل استانداری تھران
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  -ايلنا در تارﯾخ  ٢٣مھر آمده است  :صبح امروز  ۶٠٠کارگر
کارخانه صنايع فلزی ايران در مقابل ساختمان استانداری تھران تجمع کردند .
به گزارش ايلنا ،کارگران کارخانهھای  ١و  ٢صنايع فلزی ايران در اعتراض به عدم پرداخت حقوق
معوقه و حق بيمهشان از سوی کارفرمايان اين واحد در مقابل ساختمان استانداری تھران واقع
در تقاطع طالقانی  -بھار تجمع کردند .
ساعتی پس از تجمع اعتراض آميز کارگران استاندار تھران در ميان کارگران حاضر شد و به
آنھا قول داد که به صورت ويژه مشکالت آنھا را پيگيری کند .
در پی اعتراض كارگران ،مرتضی تمدن در جمع آنان اظھار داشت :نھايتا تا روز يکشنبه ھفته
آينده ،حقوق معوقه کارگران کارخانه صنايع فلزی ايران پرداخت ميشود .
وی در ادامه گفت :در مسئله بيمه ،طرف سازمان تامين اجتماعی نه کارگران بلکه استانداری
تھران است و حق بيمه کارگران به زودی از طريق استانداری تھران پرداخت ميشود .
در پايان تجمع روز گذشته  -شنبه  ٢٢مھر  -اين کارگران در مقابل ساختمان وزارت تعاون کار و
رفاه اجتماعي ،مسئوالن وزارت خانه مذکور اعالم کرده بودند که خود کارگران حق بيمه شان را
واريز کنند تا سازمان تامين اجتماعی برای بازنشسته کردن آنان اقدام کند .اين سخنان موجب
ناراحتی کارگرانی شده بود که  ٥ماه است حقوق خود را دريافت نکردهاند .
زندگی ميليون ھا کارگر در آستانه فروپاشی است
به نوشته ساﯾت اصالح طلب کلمه در تارﯾخ  ٢٣مھر آمده است  :آتش بحران اقتصادی ھر روز کارخانه
ھای بيشتری را در دام رکود و ورشکستگی می سوزاند و آنھا را به تعطيلی می کشاند .در ماه

ھای گذشته جامعه کارگری تنھا با حقوق زﯾر خط فقر آن ھم معوقه ،اخراج کارگران و بی عدالتی و
بی قانونی در حوزه کار و معيشت روبه رو بوده است اما مدتی است که تعطيلی کارخانه ھا به
روﯾدادھای ھر روزه جامعه کارگری تبدﯾل شده است .با ادامه اﯾن روند و بی تدبير مسئولين کشور
باﯾد منتظر فاجعه ای عظيم در زﯾست مردم باشيم.
کارگران و مزدبگيران اولين قربانيان اﯾن فاجعه عظيم ھستند چراکه ھيچ ابزاری جز فروش نيروی کار
ندارند و با تعطيلی کارخانه ھا و بيکار شدنشان چرخه زﯾست و حياتشان مختل می گردد .با گرانی
ھای روز افزون و دستمزدھای ناچيز کارگران قادر به تأمين مواد غذاﯾی زندگی خانواده خود نيستند.
گوشت و برنج مدتھاست که از سبد غذاﯾی جامعه کارگری حذف شده است .ادمه اﯾن روند
فروپاشی زﯾست ميليون ھای کارگر را در کشور رقم خواھد زد.
دستمزدھای معوقه و اخراج کارگران
شرکت پوشش راه وابسته به بخش خصوصی ،ﯾکی از پيمانکاران وزارت راه و شھر سازی در
شھرستان طبس است که به سبب پرداخت نشدن صورت وضعيتھای مالی اﯾن شرکت توسط اﯾن
وزارت خانه ،ھم اکنون تعطيل شده و حقوق معوقه  ۴٣کارگر آن از فروردﯾن ماه سال جاری به تعوﯾق
افتاده است .اﯾن شرکت پيمانکار جاده دﯾھوک به راه ور و ھمچنين دﯾھوک به فردوس است و اغلب
کارگران آن با سوابق باال به عنوان کارگر ساده ،راننده ماشين آالت سنگين و نگھبان در اﯾن واحد
فعال ھستند .محور دﯾھوک به راه ور و ھمچنين دﯾھوک به فردوس پروژه ملی است وطرف قرار داد
اﯾن پيمانکار شرکت ساخت و توسعه راه کشور است که متاسفانه ميزان بدھی به شرکت پوشش
راه حدود سه ميليارد تومان بوده که بدليل عدم اختصاص بودجه به اﯾن پروژه مطالبات پيمانکار به
تعوﯾق افتاده و به تبع کارگران نيز بيکار شدهاند.
در ماھشھر نيز کارخانه لوله سازی سدﯾد توليداتش را متوقف کرده و  ١٧٠کارگر آن در آستانه بيکاری
قرار دارند .کارخانه لولهسازی سدﯾد ﯾکی از  ٣کارخانه بزرگ لوله سازی در کشور است که با ظرفيت
توليد  ٧٠٠ھزار تن لوله به سبب مشکالت نقدﯾنگی و نداشتن توان توليد در آستانه تعطيلی قرار
گرفته است .واردات بیروﯾه لوله با قيمتی کمتر از توليد داخلی توانسته است بخش اعظمی از بازار
فروش اﯾن کارخانهھا را تصاحب کند و به دليل ارزانی لولهھای وارداتی بسياری از مشترﯾان کارخانه
لوله سازی از خرﯾد توليدات داخلی خوداری میکنند.
در آمل نيز کارخانه توليد کنننده آب معدنی پلور با  ٢۵٠کارگر طی ھفته گذشته تعطيل شد .واحد
توليد کننده پوشينه بافت در محمود آباد مازندران نيز با تعداد زﯾادی از کارگران تمدﯾد قرار داد نکرده
است و ھمچنين کارخانه ھيوا الکترﯾک بابلسر نيز از پرداخت  ۶ماه از حقوق معوقه  ۵۵کارگر خود
خودداری میکند .متاسفانه طی چند سال گذشته حدود  ۶٠درصد از کارخانجات در شھرک ھای
صنعتی مازندران به لحاظ سياستھای غلط اقتصادی ،خصوصی سازی بواسطه اجرای نادرست
اصل  ۴۴قانون اساسی و واردات بیروﯾه کاالھای خارجی ،تعطيل و ﯾا در آستانه تعطيلی قرار دارند.
در اھواز نيز در پی مرخصی اجباری بيش از  ٢٠٠کارگر شرکت پيمانکاری کيسون )مجری قطارشھری
اھواز( ،حکم خاتمه ھمکاری حدود  ١٠٠نفر از اﯾن کارگران که در مرخصی اجباری به سر میبردند
ابالغ شده بود که اﯾن تعداد ھم اکنون به  ٣٧٨نفر رسيده و از آنان خواسته شده است جھت تسوﯾه
حساب ودرﯾافت سه ماه از  ۵ماه حقوق معوقات خود به امور مالی شرکت مراجعه کنند .دليل اﯾن
امر اتمام اعتبارات قطار شھری اھواز اعالم شده است .با اخراج اﯾن کارگران حدود ھزار نفر دﯾگر در
اﯾن کارگاه فعال ھستند که  ۵ماه از حقوق معوقه دارند .کارفرما از اﯾن کارگران اخراجی خواسته
است با درﯾافت دو ماه از مجموع معوقات حقوقی به صورت الحساب ،تسوﯾه حساب کنند و مابقی
مطالباتشان را در زمان نامعلومی در آﯾنده پیگيری کنند.
تجمعات اعتراضی
در ھفته گذشته حدود  ٢٠٠راننده شرکت واحد تھران در مقابل ساختمان شورای شھر واقع در
خيابان بھشت تجمع کردند .رانندگان شرکت واحد علت تجمع خود را تبعيض در ارائه مزاﯾای شغلی
ميان پرسنل اﯾن مجموعه و رانندگان خواندند اما معاون شھردار تھران مدعی شد علت اﯾن تجمع
کاھش ارزش پول کشور است .ﯾکی از کارگران معترض به اﯾلنا گفته است :ما از مدﯾران سوال دارﯾم
که چرا افزاﯾش قيمت بھای اتوبوسھا از  ٢٠به  ٢٠٠تومان تاثيری بر حقوق رانندگان شرکت واحد
نداشته است؟ چرا وقتی بحث  ١٠در صد حق جذب مطرح میشود میگوﯾند مدﯾر عامل شرکت
واحد اتوبوس رانی تھران و حومه موافقت نمیکند .ﯾکی دﯾگر از تجمع کنندگان معترض با اشاره به
برخی تبعيضھا گفت :ﯾک مقرری برای کارکنان شھرداری به عنوان  ١٠درصد حق جذب مصوب شده
که شامل زحمت کشان شرکت واحد نمیشود .ھمچنين پاداشی که به عموم پرسنل شھرداری
داده میشود شامل رانندگان شرکت واحد نمیشود .متاسفانه تا به امروز پاسخی برای
خواستهھای به حق خود درﯾافت نکردهاﯾم .به گفته کارگران معترض اﯾن اعتراض صنفی به صورت

محدود برگزار شده بود تا حمل و نقل شھروندان در سطح شھر دچار اختالل نشود.
فشار بر فعاالن کارگری مستقل
رضا شھابی ،فعال کارگری با گذشت ﯾک ماه از زمان تعيين شده توسط پزشک متخصص جھت
معاﯾنه وی ھمچنان در بند  ٣۵٠زندان اوﯾن و در انتظار تصميم دادستانی در اعزام وی به بيمارستان
بسر میبرد .به گزارش ارگان خبری فعاالن حقوق بشر در اﯾران ،اﯾن عضو ھيات مدﯾره سندﯾکای
کارگران شرکت واحد و اتوبوسرانی تھران که از بيماری آرتروز گردن و عفونت محل جراحی رنج
میبرد میباﯾست در بيستم شھرﯾور ماه جھت انجام معاﯾانات پزشکی به بيمارستان اعزام میشد
که تاکنون دادستانی اجازه آن را صادر نکرده است .عدم اعزام به موقع اﯾن زندانی موجب تشدﯾد
بيماری وی شده است به طوری که عالوه بر احساس درد از ناحيه چپ گردن ھم اکنون از ناحيه
راست گردن نيز احساس درد میکند و تحمل حبس برای اﯾن زندانی در اﯾن شراﯾط غير ممکن شده
است .بھداری زندان اوﯾن نيز که تنھا پزشک عمومی در آن مشغول به کار است تنھا با تجوﯾز
داروھای مسکن سعی در تسکين موقتی آن بر آمده است و عمال ھيچ اقدام در خور و شاﯾستهای
نمیتواند انجام دھد.
افشين اسانلو برادر منصور اسانلو عضو ھيأت مدﯾره سندﯾکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی
تھران و حومه که در پاﯾيز  ١٣٨٩بازداشت شده بود ،در نامه ای به فدراسيون بين المللی کارگران
حمل و نقل ) آ تی اف ( و سازمان جھانی کار ) آ ال او ( از دردھا و آالمی گفته است که در اﯾن مدت
بر او آمده است .او در اﯾن نامه از شکنجه ھای خود چنين گفت” :
به مدت پنج ماه در سلولھای انفرادی  ٢٠٩در زندان اطالعات شھر سنندج تحت بازجوﯾی و شکنجه
قرار گرفتم .شکنجه ھای نظير زدن کابل به کف پا ،وادار کردن به دوﯾدن با ھمان پاھای زخمی و کابل
شتم
خورده  ،بازجوﯾيھای طوالنی مدت به مدت ھفده – ھجده ساعت ،فحش ھای رکيک و ضرب و
ِ
اﯾن جانب به صورت دسته جمعی که باعث شکسته شدن چند تا از دنده ھا و ھمينطور دندانھاﯾم
شد ”.اﯾن فعال کارگری زندانی در اﯾن نامه ھمچنين از ضرورت شکل گيری نھاد صنفی مستقل
کارگری سخن گفت و نوشت ” :تنھا گناه من پيگيری خواسته ھای به حقی است که کارگران
شرکت واحد به آن واقف شده و آن را مطالبه ميکنند ،که با دستگيری و زندانی آنھا اﯾن خواسته ھا
از بين نميرود .ضرورتھاﯾی مانند به وجود آمدن ﯾک نھاد صنفی مستقل کارگری جھت احقاق حقوق
حقه و قانونی طبق موازﯾن وزارت کار در جھت تامين امنيت شغلی ،بھبود دستمزدھا متناسب با
ميزان تورم جلوگيری از پرداخت سليقه ای حقوق و مزاﯾا ،عقد قراردادھای دائم بين کارگر و کارفرما ،
پاﯾبند کردن دولت در کمک و تسھيل پرداخت بيمه تامين اجتماعی ،نظارت در تعاونيھای حمل و نقل
که دﯾگر کامال خصوصی شده و انحصاری بھره برداری ميشود و تنھا نام تعاونی را ﯾدک ميکشند ،غير
قابل انکار می باشد”.
در ھفته گذشته دو عضو کميته ھماھنگی برای اﯾجاد تشکل ھای کارگری با نام ھای ﯾدﷲ صمدی
و غالب حسينی به ستاد خبری سندج فراخوانده شدند و مورد بازجوﯾی قرار گرفتند .اﯾن دو فعال
کارگری در خرداد ماه گذشته در جرﯾان حمله نيروھای امنيتی و نظامی به مجمع ساليانه کميته
ھماھنگی نيز بازداشت شده بودند.
ھمچنين عادله چراغی ھمسر عليرضا عسگری ،چندی پيش بازداشت شد .خانم چراغی ھيچگونه
فعاليتی صنفی نداشته اند و در روز مجمع عمومی نيز تنھا به دليل حضور در محل که کارگاه خياطی
اﯾشان در آنجا قرار داشت بازداشت شد که البته با روشن شدن عدم ارتباط اش با کميته و فعاليت
ھای کارگری به سرعت آزاد شد .اﯾن اقدام نيروھای امنيتی در راستای فشار بر کارگران و فعاالن
کارگری است ،اقدامی که مشابه آن چندی پيش با به دادگاه کشيدن شھناز سگوند ،ھمسر علی
نجاتی ،اتفاق افتاد .عادله چراغی ھمچنين از مشکل قلبی رنج می برد.
در ھفته گذشته دو تن از اعضای اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران نيز در دادگاه انقالب سندج محکامه
شدند .پس از گذشت نزدﯾک به ھفت ماه از برگزاری اولين دادگاه مظفر صالح نيا و شرﯾف ساعد
پناه ،اﯾن کارگران بار دﯾگر روز  ١۵مھر ماه و با حضور وکيل خود آقای محمد قوامی در شعبه ﯾک
دادگاه انقالب سنندج مورد محاکمه قرار گرفتند .شرﯾف ساعد پناه و مظفر صالح نيا از اعضای ھيئت
مدﯾره اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران ،بدنبال بازداشت از سوی نيروھای امنيتی در روز  ١۵دی ماه ،١٣٩٠
روز  ٢٩ھمان ماه از زندان آزاد شدند و اولين جلسه محاکمه آنان روز  ٢۵اسفند  ١٣٩١برگزار شد اما
دادگاه به دليل عدم وجود مستنداتی دال بر تاﯾيد اتھامات آنان ،ھيچ حکمی در مورد اﯾن کارگران
صادر نکرد و آنان بار دﯾگر با ھمان اتھامات قبلی امروز  ١۵مھر ماه مورد محاکمه قرار گرفتند .اعضای
اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران از ھماھنگ کنندگان طومار اعتراضی بيست ھزار کارگر به وزﯾر کار بودند.
مسئولين کشور به جای پاسخ گوﯾی به خواست کارگران برای افزاﯾش دستمزد دور تازهای از فشار
بر فعاالن کارگری و سندﯾکاﯾی را آغاز کردهاند.

کارگران کارخانجات صناﯾع فلزی تجمع اعتراضی خود را به مقابل استانداری تھران
کشاندند
به گزارش ساﯾت اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران در  ٢٣مھر آمده است  :ششصد کارگر صناﯾع فلزی
پس از تجمع دﯾروز خود در مقابل وزارت کار در خيابان آزادی ،امروز  ٢٣مھر ماه تجمع اعتراضی
خود را به مقابل استانداری تھران کشاندند .
بنا بر گزارشھای رسيده به اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران ،دﯾروز در تجمع کارگران صناﯾع فلزی در
مقابل وزارت کار مسئولين اﯾن وزارتخانه تحقق خواستھای کارگران در مورد دستمزدھای معوقه
و دﯾگر خواستھاﯾشان را به وزارت صناﯾع موکول کردند .
بنا بر اﯾن گزارش عالوه بر اﯾنکه دﯾروز در تجمع کارگران به آنان اعالم شد وزارت صناﯾع به
خواستھاﯾشان رسيدگی خواھد کرد از مدتھا قبل نيز قرار بود در وزارت صناﯾع جلسه ای برای
رسيدگی به مشکالت کارگران صناﯾع فلزی شماره  ١و  ٢تشکيل شود .اما امروز وزارت صناﯾع
اقدام به تشکيل جلسه جھت رسيدگی به خواستھای اﯾن کارگران نکرد و به ھمين دليل آنان
از  ١١/٣٠صبح امروز دست به تجمع اعتراضی در مقابل استانداری زدند .
بنا بر آخرﯾن خبرھای رسيده به اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران ،کارگران صناﯾع فلزی در مقابل
استانداری اقدام به دادن شعارھای اعتراضی کرده اند و در حال حاضر)لحظه مخابره اﯾن خبر -
ساعت  ( ١٢/٢٠استاندار تھران با حضور در ميان کارگران مشغول سخنرانی برای آنان است.
گزارش تکميلی اﯾن تجمع متعاقبا منتشر خواھد شد.
اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران  ٢٣ -مھر ماه ١٣٩١
گزارش تکميلی تجمع امروز کارگران
صناﯾع فلزی در مقابل وزارت کار-
کارگران کارخانجات صناﯾع فلزی :تجمعات اعتراضی خود را در مقابل وزارت صناﯾع ادامه خواھيم
داد
ششصد کارگر کارخانجات صناﯾع فلزی شماره ی ١و  ٢در اقدامی متحدانه از صبح امروز ٢٢
مھر ماه دست به ﯾک تجمع اعتراضی در مقابل وزارت کار در خيابان آزادی زدند .اﯾن تجمع از
ساعت  ١٠/٣٠صبح آغاز شد و بدنبال بی توجھی مسئولين وزارت کار اﯾن کارگران خيابان پر
تردد آزادی را بمدت نيم ساعت مسدود کردند اما با وعده مامورﯾن انتظامی مبنی بر حضور
فوری مسئولين وزارت کار در ميان کارگران ،آنان تجمع خود را به پياده رو و محوطه داخلی
وزارت کار کشيدند .
بنا بر گزارشھای رسيده به اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران ،حدود ساعت  ١٢/٣٠مسئولين وزارت کار
در داخل ساختمان اﯾن نھاد با نماﯾنده ھای کارگران وارد مذاکره شدند .در اﯾن مذاکره
مسئولين وزارت کار در حالی که اﯾن کارگران  ۵ماه دستمزد معوقه دارند به آنان اعالم کردند ٧
درصد سھم بيمه کارگری را خودتان وارﯾز کنيد و  ٣درصد را نيز دولت پرداخت کند تا مسئله
بازنشستگی تعدادی از کارگران و تمدﯾد دفترچه ھای درمانی آنان حل شود .در ادامه اﯾن
مذاکرات مسئولين وزارت کار در مورد دستمزدھای معوقه کارگران و مدﯾرﯾت و راه اندازی
کارخانه نيز اعالم کردند مسئوليت اﯾنکار مربوط به وزرات صناﯾع است و بدﯾن ترتيب اﯾن مذاکره
بدون حصول نتيجه ای پاﯾان گرفت .
بنا بر اﯾن گزارش ،پس از پاﯾان مذاکرات که حدود ﯾک و نيم ساعت طول کشيد نماﯾنده ھای
کارگران با حضور در ميان ھمکاران خود نتيجه مذاکرات را با آنان در ميان گذاشتند و از آنجا که
ھيچ نتيجه ای بدست نيامده بود کارگران خشمگينانه اعالم کردند فردا در مقابل وزارت صناﯾع
دست به تجمع خواھيم زد و به تجمع خود در مقابل وزارت کار پاﯾان دادند .در اﯾن تجمع
مامورﯾن انتظامی موباﯾل تعدادی از شھروندان را که با ابراز ھمدردی با کارگران از اﯾن تجمع
عکس ميگرفتند ضبط کردند .
بيمه کارگران صناﯾع فلزی شماره  ١بمدت  ١١ماه و بيمه کارگران صناﯾع فلزی شماره  ، ٢مدت
 ۵ماه است که وارﯾز نشده است ھمچنين اﯾن کارخانجات در حال حاضر به حال خود رھا شده
اند و ششصد کارگر آنھا مدت  ۵ماه است دستمزدی درﯾافت نکرده اند .

کارگران کارخانجات صناﯾع فلزی از سال گذشته در خيابان صناﯾع فلزی)محدوده شادآباد( و
مقابل وزارت صناﯾع در اعتراض به وضعيت خود بارھا دست به تجمع اعتراضی زده اند .در آخرﯾن
تجمع اﯾن کارگران در مقابل وزارت صناﯾع در روز  ٢٤مرداد ماه سالجاری سه ماه از دستمزدھای
معوقه و عيدی اﯾن کارگران را پرداخت کردند و وزارت صناﯾع وعده داد در اسرع وقت مدﯾرﯾتی
جھت اداره کارخانه در محل مستقر خواھد شد و باقيمانده دستمزدھای معوقه کارگران و بيمه
ھای آنان نيز پرداخت خواھد گردﯾد اما با گذشت  ٢ماه از اﯾن وعده ھا وزارت صناﯾع به ھيچيک
از تعھداتی که به کارگران داده بود عمل نکرد و به ھمين دليل آنان بار دﯾگر از صبح امروز
تجمعات اعتراضی خود را آغاز کردند.
افزايش  ٢٠٠درصدی قيمت مصالح ساختمانی پروژه ھای عمرانی را تعطيل کرد
به نوشته ساﯾت آفتاب در  ٢٤مھر آمده است  :افزايش  ١٠٠تا  ٢٠٠درصدى مصالح ساختمانى
از جمله پريز ،شيرآالت و ...موجب تعطيل شدن بسيارى از پروژه ھاى عمرانى شده است .
جعفر قرائتى ستوده دبير انجمن صنفى توليدکنندگان و فناوران صنعتى ساختمان در گفتگو با
باشگاه خبرنگاران ،با بيان اينکه اکثر پروژه ھاى عمرانى در سطح کشور به حالت نيمه تعطيل
درآمده اند گفت :افزايش قيمت ارز و نوسانات موجود در بازار موجب افزايش قيمت مصالح
ساختمانى شده است .
وى با اشاره به اينکه بسيارى از مواد اوليه کارخانجات عمرانى وارداتى ھستند افزود :افزايش
قيمت ارز موجب شده بسيارى از مواد اوليه کارخانجات با مشکل مواجه شوند .
قرائتى در ادامه تصريح کرد :بسيارى از کارخانجات از عرضه کاالھاى خود به دليل افزايش
قيمت جلوگيرى کرده و اجناس خودشان را تحويل نمى دھند .
دبير انجمن صنفى توليدکنندگان و فناوران صنعتى ساختمان در ادامه توضيح داد :بسيارى از
پروژه ھاى عمرانى در مرحله نازک کارى به حالت تعويق درآمدند .
وى در ادامه افزود :افزايش قيمت محصوالتى از جمله پريز ،آسانسور و شيرآالت موجب شده
بسيارى از پروژه ھاى عمرانى در مرحله نازک کارى تعطيل شوند .
وى در ادامه تصريح کرد :افزايش  ١٠٠تا  ٢٠٠درصدى محصوالت از جمله پريز ،شيرآالت،
آسانسور ،درب و پنجره بر تعطيلى پروژه ھا موثر بوده است .
وى در پايان خاطرنشان کرد :افزايش  ٥٠درصدى تا  ١٠٠درصدى فوالد و سيمان در چند ماه
گذشته در افزايش قيمت تمام شده ساخت مسکن موثر بوده است .
رشد روزانه قيمت مواد غذايی و کاالھای مصرفی به حدی است که فرصت درج
قيمتھای مصرفکننده را بر روی اين کاالھا پيدا نمی کنند
به گزارش افکارنيوز به نقل از خبرگزاری دولتی فارس،در  ٢٤مھر آمده است  :افزايش بی
ضابطه و در موارد زياد غير قانونی قيمت ھا اين روزھا دغدغه اصلی ھمه مردم و شايد
مسئوالن شده است و در اين بازار بی ضابطه ھر روز شاھد تخلفات جديد ھستيم .
افزايش نرخ دالر اصلی ترين بھانه توليد کنندگان و فروشندگان برای افزايش بی ضابطه قيمت
کاالھا شده است به گونه ای که در موارد متعددی به ويژه در خرده فروشيھا و سوپر مارکت
ھا شاھد تغيير روزانه و يا ھفتگی قيمت برخی کاالھا ھستيم و در اين زمينه اصناف به ويژه
خرده فروش ھا ھم کالفه شده اند .
در حالی طی يکی دو ماه گذشته شاھد بوديم که بسياری از توليد کنندگان دو و حتی سه
قيمت متفاوت را بر روی کاالھای خود درج می کردند ،در روزھای اخير شاھديم که خرده
فروشھا برخی کاالھای خود را به قيمتھايی می فروشند که اصال ً بر روی کاال درج نشده
است .
وقتی از صاحب مغازه خرده فروش سوال می کنيم که باالترين قيمت مصرف کننده درج شده
بر روی اين کاال کمتر از قيمتی است که شما تقاضا می کنيد ،پاسخ می دھد :اين مساله
اتفاق جديدی است که در برخی کاالھا رخ داده است .عمده فروشان ادعا می کنند که کاال را
به قيمت باالتری خريداری کردند و توليد کنندگان فرصت درج قيمت جديد را بر روی کاال پيدا
نکردند .

به نظر می رسد در شرايطی که دولت نظارت خود را بر توليد کنندگان ،عمده فروشان و
انبارھای پر از کاالھای توليد سابق را رھا کرده است ،توليد کنندگان با سوء استفاده از شرايط
موجود به بھانه افزايش روزانه قيمت دالر کاالھای خود را گران می کنند و حتی به خود زحمت
درج قيمت جديد را ھم نمی دھند ،و يا شايد از بابت درج قيمت باالتر که قطعاً قيمتی
غيرقانونی است ،بر روی کاالی خود نگران ھستند که مبادا مسئوالن بازرسی بازار و تعزيرات
به تخلفات آنھا پی ببرند .
در حالی بنا بر ادعای مسئوالن وزارت صنعت ،بازرسی ويژه بازار برای برخورد با گرانفروشان و
محتکرين از روز گذشته در سراسر کشور آغاز شده است ،که به نظر می رسد مسئوالن
سازمان حمايت ،تعزيرات ،شورای اصناف و سازمان ھای صنعت و تجارت استانھا کار سختی
را برای جلوگيری از انواع تخلفات ريز و درشت در بازار در پيش رو دارند.
» سقوط  ٧٫٥درصد از ايرانيھا به زير خط فقر با پرداخت ھزينهھای درمانی«
به گزارش خبرنگار دولتی مھر،در  ٢٤مھر آمده است  :دکتر مرضيه وحيد دستجردی وزير
بھداشت روز دوشنبه سومين گردھمايی بزرگ دست اندرکاران نظام سالمت در مرکز
ھمايشھای رازی اظھار داشت :امروز زمان مناسبی است که بازبينی از کارھای انجام شده
داشته باشيم و چالشھا و مقاصد خودمان را در کوتاه مدت ،ميان مدت و درازمدت در نظر
بگيريم و با ھم گام برداريم .
وی با اعالم اينکه براساس برنامه پنجم توليت حوزه سالمت بر عھده وزارت بھداشت است
گفت :اميدواريم با تھيه نقشه تحول نظام سالمت و نقشه جامع علمی کشور اين نقشهھا با
آمد و رفت دولتھا پايدار باشند .
وحيد دستجردی با اشاره به مصوب نقشه تحول نظام سالمت در دولت و ابالغ آن برای اجرا به
ھمه دستگاھھای کشور افزود ١٥ :سياست کلی و  ٩٢برنامه ملی برای پيشبرد برنامهھای
نظام سالمت تھيه شده است .
54.9درصد از ھزينه ھای درمانی از جيب مردم پرداخت ميشود
وزير بھداشت تامين منابع در حوزه سالمت را يکی از مھمترين چالشھای پيش روی اين حوزه
دانست و گفت :در حال حاضر  ٥٤٫٩درصد از ھزينه ھای درمانی از جيب مردم پرداخت
ميشود و بيمه ھای سالمت  ،١٨٫٦دولت حدود  ٢٠درصد و بيمهھای خصوصی  ٧٫٣درصد
ھزينهھای درمانی را پرداخت ميکنند که با اصالح تامين منابع تالش ميکنيم جلوی اين عدم
عدالت در سالمت را بگيريم .
وی با اعالم اينکه  ١٦٫٨٣درصد از مردم تحت پوشش ھيچ بيمه ای نيستند ،افزود ٥٫٤ :درصد
از مردم از دو دفترچه بيمه درمانی و يا بيشتر برخوردارند .
کسر اجباری از حقوق بازنشستگان برای بيمه تکميلی
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  -ايلنا در تارﯾخ  ٢٤مھر آمده است  :دبير اجرايی خانه
کارگر قزوين گفت :کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگيران تامين اجتماعی به ازای ارائه
خدمات اجباری بيمه تکميلی دی از حقوق بازنشستگان مبالغی را کسر ميکنند ،اين در
حالی است که بيمه تکميلی اجباری نيست .
عيد علی کريمی با انتقاد ازطرح بيمه تکميلی بازنشستگان به ايلنا گفت :تعداد زيادی از
بازنشستگان از اين بيمه تکميلی اجباری رضايت ندارند و اين در حاليست که تعداد زيادی از
بازنشستگان در استان قزوين در سال گذشته برای انصراف از اين بيمه اجباری اقدام
کردهبودند که متاسفانه تا کنون ھيچ ارگان و يا سازمانی جوابگوی آنان نبود .
او با تاکيد بر اينکه اين تعداد بازنشستگان خواستار تجديد نظر مسئوالن کانون عالی
بازنشستگان دراين خصوص ھستند ،اظھار داشت :ھيچ سازمانی نميتواند بدون مجوز از
حقوق بازنشستگان مبلغی را کسر کند .
کريمی با اشاره به اين نکته که سازمان تامين اجتماعی با انجام اين اقدام بيمه درمان
مستقيم را به قھقرا برده است ،گفت :متاسفانه امروز مشاھده ميشود که بدون مجوز ،از

حقوق مستمری بگيران ،بازنشستهھا و بازمانده ھا مبالغی به حساب کانون عالی
بازنشستگان و سپس بيمه دی واريز ميشود که اين روند قانونی نيست .
او گفت :به عنوان مثال اگر درسطح کشور از دو ميليون بازنشسته به ازای ھر نفر شش ھزار
تومان کسر شده باشد حداقل بايد يک ميليارد تومان به حساب کانون عالی بازنشستگان واريز
شده باشد و کانون بايد جوابگو باشد که اين مبالغ در کجا ھزينه ميکند.
صادرات آمريکا به ايران بيش از  ٣٠درصد افزايش يافته است
به نوشته ساﯾت مردمک در  ٢٤مھر آمده است :با وجود تشديد تحريمھای اقتصادی آمريکا
عليه ايران ،صادرات اين کشور به ايران در سال جاری نسبت به سال قبل حدود  ٣٣درصد
افزايش داشته است .
خبرگزاری رويترز روز دوشنبه ٢۴ ،مھر به نقل از دفتر اطالعات آماری اياالت متحده نوشته است
که در ھشت ماه اول سال  ٢٠١٢ارزش صادرات آمريکا به ايران  ١٩٩ميليون و پانصد ھزار دالر
بوده ،در صورتي که در سال  ٢٠١١در ھمين بازه زماني ارزش اين صادرات  ١۵٠ميليون و ٨٠٠
ھزار دالر بوده است .
اين افزايش عمدتاً به دليل رشد صادرات غالت است .گزارشھا حاکی از آن است که آمريکا تا
مرداد امسال ٨٩ ،ميليون و  ٢٠٠ھزار دالر گندم و ديگر انواع غالت به ايران صادر کرده ،در حالي
که در سال  ٢٠١١آمريکا گندم به ايران صادر نکرد و فقط به ارزش  ٢١ميليون دالر دانه ذرت به
اين کشور صادر شده بود .
اين در حالي است که طي سال اخير تحريمھای آمريکا عليه ايران بر سر مناقشه ھستهای
اين کشور با غرب به شدت افزايش يافته است .اين تحريمھا که عالوه بر صنعت نفت،
بانکھای ايراني را نيز مورد ھدف قرار ميدھند موجب کاھش صادرات کاالھای ضروری مانند
دارو شدهاند .
طبق آمار موجود ،ارزش صادرات داروی آمريکا به ايران از  ٢۶ميليون و  ٧٠٠ھزار دالر در سال
گذشته به ١۴ميليون و  ٩٠٠ھزار دالر در سال جاری رسيده است .
اما به رغم دشواريھای مبادالتی و پرداخت صادرات ناشي از تحريمھای بانکي ،صادرات
برخي کاالھای ديگر از سوی آمريکا به ايران نيز افزايش يافتهاند .صادرات فرآوردهھای لبنياتی
ماند کره و خامه از سال گذشته به ارزش  ٧ميليون و  ٨٠٠ھزار دالر بيش از دو برابر افزايش
يافتهاند و در سال جاری به ارزش  ٢٠ميليون و  ٣٠٠ھزار دالر رسيدهاند .
صادرات تجھيزات پزشکی و دندانپزشکي نيز از  ۴ميليون و  ٧٠٠ھزار دالر در سال گذشته به ٨
ميليون دالر در سال جاری افزايش يافته است .
با اين وجود برخي شرکتھای آمريکايي از دشوارتر شدن مبادالت کاالھای بشردوستانه به
ايران شکايت کردهاند .اگر چه برخي نھادھای مالي ايران مورد تحريم وزارت خزانه داری آمريکا
نيستند ،اينھا عموما بانکھای کوچکتری ھستند که دسترسي محدودی به ارز دارند .
از اين رو صادرکنندگان آمريکايي نگران ھستند که شرکتھای آمريکايي که با اين بانکھا
مبادله ميکنند ،در صورت رجوع اين بانکھای کوچک به بانکھای معتبر ايراني برای تھيه ارز،
به طور غير مستقيم متھم به نقض قوانين تحريمھای وزارت خزانه داری آمريکا شوند .
در ھمين رابطه کتی گولد از اعضای يک گروه البي ضد جنگ به خبرگزاری رويترز گفته است
که تحريمھا عليه ايران به سد راھي برای عرضه کاالھای بشر دوستانه به اين کشور تبديل
شدهاند .
او در اين زمينه افزوده :مجوز وزارت خزانه داری آمريکا برای صدور داروھای معالجه سرطان ھيچ
کمکي به بيماران ايراني که به دليل تحريمھای مالي نميتوانند به اين داروھا دسترسي
داشته باشند ،نميکنند .
يک ديپلمات غربی نيز به خبرگزاری رويترز گفته ھدف تحريمھا محدود کردن دولت ايران است و
نه مردم ايران ،اما افزود با سرسختتر شدن تحريمھا اين امر دشوارتر ميشود .
او تأکيد کرد کشورھای غربی مايل نيستند تجربه تحريمھای عراق را که باعث کمبود دارو در
کشور شده بودند ،و در نتيجه برای صدام حسين فرصت استفاده تبليغاتی فراھم کرده بود ،در
مورد ايران تکرار کنند .
تحريمھای حوزه نفتي و مالي آمريکا و اتحاديه اروپا عليه ايران باعث کاھش چشمگير صادرات

نفت ايران و رکود بيسابقه ارزش پول ملي اين کشور شدهاند .
کشورھای غربی ايران را متھم ميکنند که تحت پوشش برنامه ھستهای مسالمت آميز به
دنبال دسترسي به سالحھای ھستهای است .ايران اين اتھامات را ھمواره رد کرده و تأکيد
ميکند برنامه ھستهای اين کشور با ھدف توليد سوخت و تحقيقات پزشکي راه اندازی شده
است .
ھفته پيش دولت آمريکا فرمان اجرايی تحريمھای جديد کنگره آمريکا عليه ايران را امضا کرد و
وزاری خارجه اتحاديه اروپا نيز در صدد تشديد تحريمھا ھستند که نشست آنھا روز دوشنبه،
 ٢۴مھر برگزار ميشود .
ننگ بر اﯾن بردگی
کار شکنی در ادامه تبدﯾل وضعيت کارگران پيمانکاری در پتروشيمی بندر امام
و انتقام جوﯾی سيستم اداری اﯾن پتروشيمی و مافيای پيمانکاری از کارگران تبدﯾل
وضعيت شده
به نوشته اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران  ٢٤ -مھر ماه ١٣٩١آمده است :ھزاران کارگر شرکتھای
پيمانکاری در پتروشيمی بندر امام و دﯾگر پتروشيمی ھای دولتی در منطقه ماھشھر پس از
گذشت  ١٨ماه از اعتراضات شان به پيروزی رسيدند و از اول تيرماه سالجاری روند تبدﯾل
وضعيت اﯾن کارگران از شرکتھای پيمانکاری به کارگران قرارداد مستقيم آغاز شد .اما با گذشت
نزدﯾک به چھار ماه از اﯾن روند ،تاکنون حداکثر سی درصد از کارگران پيمانکاری بطور رسمی و
عملی تبدﯾل وضعيت شده اند و ھنوز اﯾن امر در مورد کارگران با سابقه  ٨سال که در شھرﯾور
ماه سالجاری ليست شان به وزارت نفت ارسال شد به اجرا در نيامده است .
بنا بر اظھار کارگران پتروشيمی بندر امام ،مدﯾرﯾت پتروشيمی ھا و مافيای شرکتھای
پيمانکاری در کند کردن پروسه تبدﯾل وضعيت کارگران پيمانکاری در اﯾن پتروشيمی و ساﯾر
پتروشيمی ھا نقشی اساسی دارند .بطورﯾکه گفته ميشود در ميان مدﯾرﯾت پتروشيمی ھا
اﯾن بحث بوده است که روند تبدﯾل وضعيت کارگران به لحاظ اداری آھسته به پيش برده شود تا
چند ماه باقی مانده به پاﯾان دولت دھم نيز به اتمام برسد .مدﯾرﯾت پتروشيمی ھا و پيمانکاران
ميگوﯾند با پاﯾان عمر دولت دھم ،مصوبه ھيئت وزﯾران اﯾن دولت مبنی بر حذف شرکتھای
پيمانکاری نيز ملغی خواھد شد و وضعيت به روال سابق بر خواھد گشت .از اﯾن روست که
مدﯾرﯾت پتروشيمی ھا از سوئی روند تبدﯾل وضعيت کارگران پيمانکاری باقی مانده را کند کرده
اند و از طرف دﯾگر در رابطه با امور کارگران تبدﯾل وضعيت شده به انحا مختلف سعی در تامين
حضور پيمانکار دارند ،بدون اﯾنکه شراﯾط کار و حقوق اﯾن کارگران کمترﯾن ربطی به پيمانکار
داشته باشد .اھم اﯾن امور عبارتند از :
- ١نصب اطالعيه بر روی تابلوی اعالنات مبنی بر اجبار پرنسل قرارداد مستقيم شده در
استفاده از دو نوع کارت ساعت ورود و خروج که ﯾکی از آنھا کماکان مال پيمانکار است و
دﯾگری مال پتروشيمی .طبق اﯾن ابالغيه ساعتی که توسط پيمانکار برای ورود و خروج کارگران
قرار داد مستقيم زده ميشود مالک احتساب حقوق اﯾن کارگران است .
- ٢ھر گونه مرخصی کارگران تبدﯾل وضعيت شده ھمچنان با نظر پيمانکار انجام ميشود
- ٣تمام گزارش کار پرنسل تبدﯾل وضعيت شده و نظارت بر اعمال آنھا در حين توليد بوسيله
پيمانکار انجام ميشود سرپرست کارگران قرار داد مستقيم نيز از عوامل پيمانکار است .
- ۴در ساﯾت نفت مکانی وجود دارد که وضعيت پرسنل پيمانکار و آنانی که تبدﯾل وضعيت شده
اند را نشان ميدھد اما تاکنون ھر کارگر تبدﯾل وضعيت شده ای که مشخصات و کد ملی خود را
جھت اطالع از وضعيت خود به آنجا وارد کرده است اسم خود را نه در ليست کارگران تبدﯾل
وضعيت شده ،بلکه در ليست کارگران پيمانکاری مشاھده کرده است .
- ۵کارگران تبدﯾل وضعيت شده ھنوز از امکانات پرسنل پتروشيمی نميتوانند استفاده کنند.
مدﯾرﯾت پتروشيمی اﯾن امر را موکول به اتمام روند تبدﯾل وضعيت ھمه کارگران کرده است .اﯾن
درحالی است که از اواسط شھرﯾور ماه به اﯾن سو عمال ھيچ تبدﯾل وضعيتی بطور رسمی به
مرحله اجرا در نيامده است .
- ٦مدﯾرﯾت پتروشيمی ھا از تصوﯾه حساب سنوات کارگران تبدﯾل وضعيت شده با پيمانکار
ممانعت به عمل ميآورند .البته نه بطور رسمی ،بلکه با ابھام تراشی و خللی که در مورد

وضعيت حقوقی سه ماھه اول سال کارگران اﯾجاد کرده اند عمال تسوﯾه حساب کارگران تبدﯾل
وضعيت شده با شرکتھای پيمانکاری را به بن بست رسانده اند .مسئله از اﯾن قرار است:
تارﯾخ قرارداد مستقيم با کارگران اول فروردﯾن ماه امسال قرار داده شده است اما از آنجا که
کارگران عمال از اول تير ماه به اﯾن سو تبدﯾل وضعيت شده اند مدﯾرﯾت پتروشيمی ھا با اﯾن
بھانه از پرداخت مزاﯾای اﯾن سه ماه به آنان خودداری ميکند .کارگران نيز ميگوﯾند اگر چنين
است و پرداخت سه ماھه اول سال حقوقھای ما با شرکتھای پيمانکاری است بنا بر اﯾن ،اﯾن
شرکتھا برای پرداخت سنوات ما می باﯾد حقوق امسال را پاﯾه قرار دھند .اما شرکتھای
پيمانکاری با استناد به قرار داد مستقيم اﯾن کارگران که از تارﯾخ اول فرودﯾن ماه امسال است
زﯾر بار پرداخت سنوات کارگران نميروند و به اﯾن ترتيب مدﯾرﯾت پتروشيمی ھا و شرکتھای
پيمانکاری در اقدامی زﯾرکانه و ھم سو و ھماھنگ با ھم ،تسوﯾه حساب کارگران تبدﯾل
وضعيت شده با شرکتھای پيمانکاری را در بن بست قرار داده اند.
انتقام جوﯾی از کارگران تبدﯾل وضعيت شده و تضييع عامدانه حقوق اﯾن کارگران توسط پتروشيمی ھا :
- ١اغلب کارگران تبدﯾل وضعيت شده از سالھای پيش مرخصی استفاده نشده و ذخيره ای داشته اند.
با تبدﯾل وضعيت اﯾن کارگران به قرارداد مستقيم ،مدﯾرﯾت پتروشيمی ھا به آنان اعالم کردند چنانچه از
اﯾن مرخصی ھا استفاده نکنيد به استثنای  ٩روزش بقيه اﯾام اﯾن مرخصی ھا باطل خواھد شد .به
ھمين دليل اﯾن کارگران از مرخصی ھای ذخيره شده استفاده کردند اما حين پرداخت حقوقھای خود
متوجه شدند مبلغ کالنی از حقوق آنان کسر شده است که اﯾن امر اعتراض آنان را بر انگيخت .بدنبال
اﯾن اعتراض مدﯾرﯾت پتروشيمی ھا به کارگران اعالم کردند :شما از اول سال با ما قرارداد دارﯾد و به
ھمين دليل مرخصی ھاﯾتان نيز از اول سال نزد پتروشيمی به حساب مياﯾد لذا شما ھيچ مرخصی
ذخيره ای نداشتيد و به ھمين خاطر ما روزھاﯾی را که به مرخصی رفته بودﯾد از حقوق شما کسر کرده
اﯾم .در اﯾن بين شرکتھای پيمانکاری نيز حاضر به پرداخت حقوق مرخصی ھای ذخيره اﯾن کارگران
نشده اند و پتروشيمی ھا نيز حاضر به انتقال اﯾن مرخصی ھا به سيستم اداری خود نيستند .ھمه
اﯾنھا در حالی صورت گرفته است که خود مدﯾرﯾت پتروشيمی ھا کارگران را تشوﯾق به استفاده از
مرخصی ھای ذخيره کرده بودند .
- ٢کارگران شرکتھای پيمانکاری در پتروشيمی ھا ھر ماھه  ١٢٠ساعت اضافه کاری ميکردند .با شروع
بکار اﯾن کارگران بصورت قرارداد مستقيم که از اول تير ماه سالجاری آغاز شد مدﯾرﯾت پتروشيمی ھا به
کارگران اعالم کردند کماکان  ١٢٠ساعت اضافه کاری را طبق روال سابق بر سر کار بمانيد که اﯾن
کارگران نيز در طول تير ماه سالجاری  ١٢٠ساعت اضافه کاری انجام دادند اما زمان پرداخت حقوق خود
متوجه شدند به جای  ١٢٠ساعت اضافه کاری ٦٠ ،ساعت اضافه کاری در فيش ھای حقوقی آنان
محاسبه شده است .با اعتراض و پيگيری کارگران ،مدﯾرﯾت پتروشيمی ھا به آنان اعالم کردند مرکز در
اﯾن مورد اشتباه کرده است و ماه بعد جبران خواھد شد .ماه بعد ﯾعنی مرداد ماه نيز بر اساس خواست
مدﯾرﯾت پتروشيمی ھا کارگران قرارداد مستقيم ھمان  ١٢٠ساعت اضافه کاری را انجام دادند اما
کارگران حين درﯾافت دستمزد مرداد ماه متوجه شدند فقط  ٣٠ساعت اضافه کاری در فيش ھای
حقوقی آنان محاسبه شده است که اﯾن امر اعتراض شدﯾدتر کارگران را برانگيخت اما مدﯾرﯾت
پتروشيمی ھا در مقابل اعتراض کارگران اظھار داشتند قانون پتروشيمی با کارگران قرارداد مستقيم
فقط  ٣٠ساعت اضافه کاری در ماه است و بدﯾن ترتيب پتروشيمی ھای دولتی از پرداخت حق بردگی
کارگران نيز خودداری کردند تا کينه توزانه از اﯾن کارگران انتقام جوﯾی کنند .
کارگران ميگوﯾند اگر اضافه کاری سی ساعت در ماه قانون پتروشيمی ھای دولتی با کارگران قرارداد
مستقيم است پس چرا در تير ماه از  ١٢٠ساعت اضافه کاری ٦٠ ،ساعت اش به ما پرداخت
شد؟؟ !!!!
- ٣با پيش آمدن اﯾن وضعيت کارگران تبدﯾل وضعيت شده از مرداد ماه به اﯾن سو بناچار فقط سی
ساعت اضافه کاری کرده اند و ھمين امر ميزان درﯾافتی ماھانه آنان را بشدت کاھش داده است .
اﯾنھا و دﯾگر مسائلی که مدﯾرﯾت ھای پتروشيمی ھا عامدانه و آگاھانه و از سر انتقام جوﯾی از ھزاران
کارگر حق طلب شرکتھای پيمانکاری بر سر آنان مياورند به ﯾقين با خشم کارگران جواب خواھد گرفت.
ننگ بر اﯾن بردگی  -زنده باد کارگران حق طلب شرکتھای پيمانکاری پتروشيمی ھای ماھشھر
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آمار رسمی پژوھشکده غذايی :نزديک به چھار ميليون نفر از ايرانيان گرسنه اند
به نوشته ساﯾت اصالح طلب کلمه در  ٢٥مھرآمده است :بر اساس گفته ھای رئيس
پژوھشکده علوم و صنايع غذايی ايران ،نزديک به چھار ميليون نفر از مردم ايران از گرسنگی
رنج می برند .رسول کدخدايی اين مطلب را در افتتاحيهی ھمايش روز جھانی غذا در مشھد
بيان کرده است .
به گزارش کلمه ،در حالی که چندی پيش محمود احمدی نژاد در يک برنامه زنده تلويزيونی
ادعا کرد ايران تنھا کشوری در کره زمين است که ھيچ خانوادهای در آن گرسنه نيست و ھمه
برای پوشاک و غذای خود پول دارند؛ رئيس پژوھشکده علوم و صنايع غذايی به وجود ميليون
ھا گرسنه در ايران اعتراف کرده است .وی می گويد :مطابق آمار سازمان خوار و بار ملل متحد
)فائو( ،ھم اکنون پانزده درصد شھروندان کشورھای در حال توسعه از گرسنگی رنج ميبرند
که اين ميزان در ايران پنج درصد است .
با توجه به اين اظھار نظر که در ايسنا منعکس شده ،و اينکه در حال حاضر جمعيت ايران بر
اساس آخرين سرشماری  ٧۶ميليون نفر اعالم شده ،يک محاسبه سرانگشتی نشان می
دھد که حدود سه ميليون و ھشتصد ھزار تن از ايرانيان شامل »گرسنگان« به شمار ميآيند .
اين در حالی است که پيش از اين در آمارھای سال  ٨۶گفته شده بود  ٢٫۵تا  ٢٫٧درصد مردم
ايران در گرسنگی به سر می برند .
بنابرگفته ھای يک مقام ارشد فائو در آن زمان ،ايران در مقايسه با کشورھای ديگر خاور ميانه
موقعيت مناسبی از نظر امنيت غذايی داشته و سياستھای دولت اصالح طلب در راستای
رسيدن به خودکفايی در توليد کشاورزی در امنيت غذايی موثر بوده است .
اما به نظر می رسد اين آمار در سال ھای اخير تغيير کرده و نرخ گرسنگان در کشور روند
تصاعدی را در پيش گرفته است؛ ميليون ھا نفری که رئيس دولت حتی وجود آنھا را ھم انکار
می کند .
تعداد ٢٠٠کارگر تعديلی آزمايش مرودشت در انتظار بازگشت به کار/دريافت .٥/٢
ميليارداعتبار و امتناع از اجرای تعھد
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  -ايلنا در تارﯾخ  25مھر آمده است  :مسوول کانون
شوراھای اسالمی کار استان فارس گفت :با وجود ھمکاری مسئوالن استانی برای
بازگشايی کارخانه آزمايش مرودشت ،سھامداران اين کارخانه تمايلی به راهاندازی مجدد اين
واحد توليدی ندارند و به ھمين خاطر در حدود  ٢٠٠کارگر کارخانه آزمايش مرودشت از حدود دو
ماه پيش به دليل تعطيلی کارخانه بيکار شدهاند .
مھرزاد مويدی در اين باره به ايلنا گفت :درحال حاضر دولت برای پرداخت مطالبات معوقه
کارگران و نيز تامين اعتبار بازگشايی کارخانه آزمايش مرودشت حدود  ٢/۵ميليارد تومان اعتبار
تعيين کرده است اما سھامدار و مالک اصلی کارخانه ھنوز ھيچ اقدامی در اين خصوص انجام
ندادهاند .
وی افزود :دو ھفته پيش در جلسهای که با حضور معاون وزير صنايع ،نماينده مرودشت در
مجلس ،مسئوالن استانداري ،ادارات کار و تامين اجتماعی فارس و نيز مقامات فرمانداری
مرودشت و نمايندگان کارفرما و کارگران برگذار شد ،با پرداخت تسھيالت به اين کارخانه
موافقت شد .
اين مقام کارگری افزود :با وجود مساعدت مسئوالن استانی کارخانه ھمچنان تعطيل است .
مويدی با بيان اينکه کارخانه آزمايش مرودشت در زمينه توليد لوزام سرمايشی و گرمايشی
منزل مانند يخچال ،بخاری و ...فعاليت دارد؛ گفت :اين کارخانه که زير نظر گروه پيام اداره
ميشود در گذشته نزديک به ھزار کارگر داشت .
به گفته مسئول شوراھای اسالمی کار استان فارس کارگران آزمايش مرودشت از زمستان
سال گذشته حقوق طلبکار ھستند و ھمچنين تمديد بيمه تکميلی آنھا از دو سال پيش

متوقف شدهاست .
وی گفت :تعطيلی کارخانه آزمايش مرودشت درحالی است که شعبه ديگر اين واحد توليدی
در تھران ھمچنان به فعاليت خود ادامه ميدھند.
تظاھرات کارگران کارخانه برک،نوپوش رشت وﯾزدبافت مقابل دفترشرکت ﯾزد بافت
در اعتراض به عدم درﯾافت  ٩ماه حقوق
بنا به گزارشات منتشره،صبح امروز٢٥مھر ،جمعی از کارگران کارخانه برک  ،نوپوش رشت و ﯾزد
بافت در اعتراض به عدم درﯾافت  ٩ماه حقوق مقابل دفتراﯾن شرکت در خيابان انقالب تجمع
کردند .
اﯾن کارگران پالکاردھاﯾی با مضامين زﯾردردست داشتند:
 منتظر وعده ھای پوچتان نخواھيم بود ٩ماه است که حقوق درﯾافت نکرده اﯾم ودربالتکليفی بسرمی برﯾمبراساس اﯾن گزارشات،تعدادکارگران تظاھرکننده بيش از٢٠نفربوده است که ضمن بنماﯾش
گذاشتن خشم ونارضاﯾتيشان اعالم کردند :اعتراضاتشان تنھا درصورت پرداخت حقوق معوقه
شان پاﯾان خواھدﯾافت.
عدم پرداخت  ٦ماه حقوق کارگران کارخانه فوالد گزﯾن ﯾزد
بنا به گزارشات انتشارﯾافته ،کارخانه فوالد گزﯾن استان ﯾزد از خرداد ماه سال جاری به کارگران
خود حقوق پرداخت نکرده است .
براساس اﯾن گزارشات،کارفرماﯾان تحت پوشش افزاﯾش قيمت مواداوليه حدود٦ماه است که
حقوق کارگران را پرداخت نکرده اند.
عالوه براﯾن کارفرماﯾان عليرغم مناسب بودن روندتوليدکارخانه،حدود٢تا٦ماه حق اضافه کاری
کارگران را ھم پرداخت نکرده اند .تھدﯾدبه اخراج دليل سکوت و عدم اعتراض کارگران اﯾن
کارخانه است.
کارکنان "تخت سليمان" ھفت ماه حقوق درﯾافت نکرده اند
به گزارش عصراﯾران،در  ٢۵مھر آمده است :کارکنان مجموعه ميراث جھانی تخت سليمان می
گوﯾند نزدﯾک به  ٧ماه است حقوق ودستمزدھای خود را درﯾافت نکرده اند واکنون با مشکالت
مالی ومعيشتی فراوانی دست وپنجه نرم می کنند.
چھل نفر از کارگران وکارشناسان بخش ھای مرمت،پژوھش وراھنمای مجموعه جھانی تخت
سليمان تکاب ماه ھاست منتظر در ﯾافت حقوق ودستمزدھای معوقه خود ھستند اما تاکنون
موفق به در ﯾافت آن نشده اند .
ﯾکی از اﯾن کارکنان با ابراز تاسف از پرداخت نشدن حقوق کارکنان مجموعه آثار باستانی تخت
سليمان تکاب گفت ھمه ما بصورت روزمزد در اﯾن مجموعه مشغول به کار ھستيم اما در
درﯾافت حقوق ودستمزد ھای خود با مشکالت فراوانی مواجه شده وچندﯾن ماه باﯾد برای
درﯾافت حقوق معوقه خود ھر روز به واحدھای مختلف مجموعه مراجعه کنيم .
وی افزود :تالشھا وپيگيری ھای مکرر وروزانه ما برای درﯾافت دستمزدھای معوقه چندﯾن ماھه
تاکنون بی نتيجه مانده ومدﯾران مجموعه پاسخ مشخصی در خصوص زمان درﯾافت حقوق
عقب افتاده کارکنان به ما نمی دھند.وی ﯾادآورشد :ھم اکنون به دليل عدم درﯾافت حقوق
معوقه خود قادربه تامين ھزﯾنه ھای زندگی نبوده ودر امور روزمره با سختی ھای فراوانی
مواجه می شوﯾم.
ﯾکی دﯾگر از کارکنان مجموعه ميراث جھانی تخت سليمان تکاب در اﯾن زمينه اظھار نمود:با
وجود اﯾنکه ساالنه بيش از ﯾک ميليارد رﯾال اعتبار به بخش ھای مختلف اﯾن مجموعه تخصيص
می ﯾابد اما معلوم نيست مسووالن اﯾن محوطه باستانی به چه دليل از پرداخت حقوق
کارکنان وکارگران اﯾن مجموعه خودداری می کنند.وی تاکيد کرد :در پيگيری ھاﯾی که کارکنان
در خصوص درﯾافت حقوق معوقه خودانجام داده اند مسائلی ھمچون وجود اختالف وعدم

ھماھنگی بين مدﯾران مجموعه تخت سليمان ومسووالن سازمان ميراث فرھنگی وگردشگری
آذرباﯾجان غربی در خصوص اعتبارات پرداخت حقوق کارکنان مطرح شده است.
وی ابراز نمود:مسووالن سازمان ميراث فرھنگی وگردشگری آذرباﯾجان غربی در زمينه عدم
پرداخت حقوق کارکنان مجموعه تخت سليمان می گوﯾند:اعتبار جاری برای پرداخت حقوق
کارکنان اﯾن مجموعه وجود ندارداما مدﯾران مجموعه تخت سليمان در اظھار نظرھاﯾی ضد
ونقيض ادعا می کننداعتبار الزم برای پرداخت حقوق کارکنان وجود دارد اما سازمان ميراث از
تخصيص وپرداخت آن به کارکنان مجموعه خودداری می نماﯾند .وی خاطرنشان کرد :وجود
ھمين اختالفات وناھماھنگی ھا در امور اداری سازمان ميراث فرھنگی وگردشگری آذرباﯾجان
غربی ومجموعه تخت سليمان نھاﯾتا منجر به پرداخت نشدن چندﯾن ماھه حقوق کارکنان
مجموعه شده است.
اﯾن کارگر با ابراز نگرانی از وضعيت شغلی ومعيشتی خانواده خود می گوﯾد:ھيچ ﯾک از
مسووالن ذﯾربط به مشکالت معيشتی کارکنان توجھی نمی کنند وھر روز وعده ای می دھند
که عملی نمی شود وما ھمچنان در انتظار تصميم وتدبير مسووالن مجموعه برای رفع
مشکالت مالی وصنفی خود ھستيم .مجموعه آثار باستاني تخت سليمان در  ٤٢كيلومتري
شمال شرقي شھرستان تكاب درجنوب استان آذربايجان غربي قرار دارد.
بسته شدن و نيمه فعال شدن کارخانه ھای نساجی يزد
به گزارش خبرگزاری دولی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ ٢٥مھر آمده است :محمد حسين خليلی
مسئول کانون شوراھای اسالمی کار استان يزد در اين باره به ايلنا گفت :فعاليت کارخانهھا و
کارگاهھای نساجی استان يزد به دليل واردات بيرويه و ساختار فرسوده از سالھا قبل با
مشکل روبرو بود اما نوسانات اخير نرخ ارز روند توليد را با مشكالت جديتری مواجه کرد .
اين فعال کارگری تصريح کرد در نتيجه اين وضع برخی از کارخانهھا تعطيل و برخی ديگر نيمه
تعطيل شدهاند .
به گفته خليلی کارخانه ستاره کوير يزد با  ٣٠٠کارگر از ابتدای سال جاری در تامين مواد اوليه
دچار مشکل شده است .
وی با يادآوری اينکه در ساليانی نه چندان دور اين کارخانه به دليل رونق اقتصادی از حاميان
يکی از پربينندهترين مسابقات تلويزيونی بود؛ گفت :در حال حاضر پرداخت مطالبات جانبی و
اضافی کارگران اين واحد توليدی قطع شده است .
مسئول کانونعالی شوراھای اسالمی کار استان يزد ھمچنين از تعديل  ۵٠کارگر قراردادی
کارخانه نساجی باستان خبرداد و گفت :در اين واحد توليدی  ١٠٠کارگر مشغول کار بودند اما
تشديد بحران اقتصادی باعث شد تا در پايان شھريورماه ،قرارداد کار کارگران قراردادی تمديد
نشود .
وی ھمچنين از تعطيلی کامل کارخانهھای نساجی تابان و افشار خبرداد و گفت :اين
واحدھای توليدی تعطيل و تمامی کارگران آنھا بيکار شدند.
ممنوع التدريس شدن چھار نفر از معلمان استان کردستان
به نوشته آژانس خبری موکريان سرويس حقوق بشر در  ٢٥مھر آمده است  :بر اساس گزارش
رسيده به آژانس خبری موکريان ،چھار تن از معلمان شھرستان ديواندره واقع در استان
کردستان به اسامی زير ممنوع التدريس شدند :
صابرخالديان  -دبيردينی وعربی  -ليسانس  ٢٣ -سال سابقه
رئوف حسينی  -دبيردينی وعربی راھنمايی -ليسانس  ١٨-سال سابقه
ادريس رنجبر  -مشاورابتدايی  -ليسانس١٢ -سال سابقه
عطاﷲ سليمی  Tدبيرعلوم تجربی -ليسانس ٢٣ -سال سابقه
يادآور می گردد پيشتر نيز دردونوبت ٢١،نفرازدبيران ومعلمان اھل سنت کردستان که آنھا ھم
از اعضای مکتب قرآن بودند ،ممنوع التدريس شدند.
» نرخ واقعی تورم باالی  ٥٠درصد است

به گزارش خبرگزاری دولی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ ٢٥مھر آمده است :دكترمھدی تقوی ضمن
اعالم سقوط  ٨٠درصدی ارزش پول ملی ايران در برابر دالر طی ماھھای اخير ،از افزايش نرخ
تورم واقعی باالتر از نرخ اعالم شده از سوی بانک مرکزی خبرداد و گفت :پيش بينی ميشود
نرخ واقعی تورم در حدود باالی  ٥٠درصدی باشد .
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايی با اشاره به افت شاخصھای مربوط به اقتصاد کالن
ايران به ايلنا ،گفت :در طی ماھھای گذشته سقوط واقعی ارزش پول ملی در برابر ﷼ باعث
شده است تا رکود تورمی تشديد شود .
دانشگاه عالمه طباطبايی با اشاره به افزايش نرخ تورم باالتر از آنچه که بانک مرکزی و
نھادھای رسمی اعالم کرده اند ،بيان کرد :اگر برپايه سبد مرکب از  ٢٥٩قلم و کاال و خدمات را
در نظر بگيريم شايد آمار به دست آمده از سوی بانک مرکزی واقعی به نظر برسد اما بر
اساس شواھد عينی و بررسی سبد خانوار دھك ھای مختلف جامعه نرخ واقعی تورم باالتر از
آنچه که اعالم شده است خواھد بود .
تقوی تصريح کرد :در حال حاضر نرخ واقعی تورم براساس اطالعات بدست آمده بيشتر از ٥٠
درصد است اما شواھد عينی حتی اين نرخ را فراتر اعالم کردند و نھادھای غير رسمی آن را
در حدود  ١٩٦درصد محاسبه کردند .
تقوي ،از افت نرخ رشد اقتصادی ايران در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا خبرداد وگفت:
متاسفانه نرخ رشد منطقه به طور ميانگين  ٥درصد افزايش داشته است و در اين حالی است
که رشد نرخ اقتصادی در ايران منفی بوده است .
به گفته وی شايد بتوان گفت :ايران رکوردار نرخ تورم و کاھش رشد اقتصادی در منطقه
خاورميانه و شمال افريقا باشد.
بيش از  ٤ھزار نفر در  ٣ماھه اول امسال دچار حوادث ناشی از کار شدند
به گزارش خبرگزاری دولتی ايسنا در تارﯾخ  ٢٦مھر آمده است  :تعداد  ٤٤٠٨بيمهشده سازمان
تاميناجتماعی در سه ماھه اول سال  ٩١در سراسر کشور دچار حادثه ناشی از کار شدند .
به گزارش سرويس »اجتماعی« ايسنا ،براساس اعالم دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و
اجتماعی سازمان تأميناجتماعی در سه ماھه اول سالجاری  ٣٠حادثهديده ناشی از کار،
ازکارافتاده کلی شدند و  ٧٥حادثهديده نيز دچار ازکارافتادگی جزيی شدهاند .
در سه ماھه اول سالجاری  ٢٣٢حادثهديده ناشی از کار غرامت نقص عضو دريافت کرده،
 ٤٠٤٢نفر بھبودی کامل يافته و  ٢٩نفر نيز فوت کردهاند .
براساس اين گزارش ٤٣١٨ ،نفر از بيمهشدگان حادثه ديده ناشی از کار در سه ماھه اول سال
 ٩١مرد و  ٩٠نفر نيز زن بودهاند و از بين آنان نيز  ٣٤١٦نفر متاھل و  ٩٩٢نفر مجرد بودهاند .
4170حادثه ناشی از کار در سه ماھه اول سال  ٩١در داخل کارگاه ١٨٦ ،حادثه خارج از کارگاه
و  ٥٢حادثه ناشی از کار نيز ھنگام رفت و آمد به محل کار اتفاق افتاده است .
بر اين اساس ٢٩٤٣ ،حادثه ناشی از کار که  ٦٧درصد از اين حوادث را شامل ميشود در زمان
صبح ١١٨٠ ،مورد ھنگام عصر و  ٢٨٥مورد از آن نيز در زمان شب بوده است .
 ۵ھزار کارگر گيتی پسند در آستانه بيکاری /از  ٥ماه قبل حقوق نگرفتهاند
به گزارش خبرگزاری دولی کار اﯾران – اﯾلنا از اصفھان در تارﯾخ  ٢٦مھر آمده است  :بحران
کمبود نقدينگی در کارخانه گيتی پسند اصفھان که از ابتدای سال آغاز شد و با اضافه شدن
شايعه ورشکستگی و نوسانات اقتصادي ،کالف مشکالت را در ھم پيچيد ،اکنون با عقب
افتادن  ۵ماه حقوق و حتی کاھش شيفتھای کاري ،زندگی بيش از  ۵ھزار کارگر اين کارخانه
را فلج کرده است .
به گزارش خبرنگار ايلنا در اصفھان ،گروه صنايع گيتی پسند در سال  ١٣٧٧با ھدف ايجاد
توليدات صنعتی ھمگام با تکنولوژی روز تاسيس شد و با تاسيس مراکز تحقيقاتی در
گرايشھای برق ،پليمر ،مکانيک و برخی حوزهھای ديگر به فعاليت خود ادامه داد تا جايی که
اکنون  ٢٢کارخانه آن پروانه فعاليت دريافت کرده و  ١۴کارخانه ديگر در خط توليد قرار دارد .
اما مشکالت گيتی پسند اصفھان که يکی از بزرگترين واحد توليدی خصوصی در استان است

و برای بيش از  ۶۵ھزار نفر ،اشتغال مستقيم و غير مستقيم ايجاد کرده ،با کمبود نقدينگی
برای تامين مواد اوليه توليد ،از ابتدای سال آغاز شد ،اين جرقه ،ھنگامی در انبار کاه افتاد که
شايعه ورشکستگی کارخانه دھان به دھان گشت و صفھای طوالنی مردمی که خواستار
بازگرداندن سرمايهھای  ٢٠ ،١٠و حتی  ١٠٠ميليون و باالتر از آن بودند ،مشکالت را پيچيدهتر
کرد ،چرا که در شرايط تحريمھای اقتصادی و نوسانات بازار ارز و سکه ،بسياری ديگر از
کارگاھھای توليدی و بنگاھھای اقتصادی نيز برای تامين نقدينگي ،گشايش ال سي ،خريد
مواد اوليه و مبادالت خارجی خود با مشکل روبرو شده بودند .
بايد دوبرابر پارسال ،پول بدھيم
در اين ھنگام ،مدير عامل گروه صنعتی گيتی پسند از کاھش ظرفيت توليد برخی از واحدھای
اين گروه به  ۴٠تا  ۵٠درصد خبر داد و گفت :از مشکالت ما اين است که ال سی گشايش
نمييابد ،خريد نيز نقدی است و بايد پول را حواله کرد و مواد اوليه نيز  ٢٠تا  ٣٠درصد نسبت
به سال گذشته گرانتر شده است در اين شرايط اگر قرار باشد ضريب توليد به سال گذشته
برسد بايد دو برابر سرمايه در گردش به واحدھای توليدی تزريق شود .
اين کارخانه ،به گفته وعيدی يکی از صنايع پايين دست پتروشيمی است که با ظرفيت توليد
 ١٢٠ھزار تن مواد ترکيبي ،مواد اوليه بسياری از کارخانجات پالستيکی کشور را تامين ميکرد
و قرار بود تا پايان امسال ظرفيت خود را به  ١٨٠ھزار تن افزايش دھد .
درخواست  ۵٠ميليارد تومان وام
او با رد خبر ورشکستگی اين گروه صنعتی اعالم کرد :بانک مرکزی چند ماه قبل به ما اعالم
کرد که سرمايه مردمی را به آنھا بازگردانيم تا بتوانيم از ھشت بانک عامل ،مبلغ  ۵٠ميليارد
تومان وام دريافت کنيم اما ھنوز اين دستور ابالغ نشده است .
در ماھھای بعد بسياری از مسئوالن اقتصادی استان نيز درباره اين مشکل اظھار نظر کردند اما
ھمگی آنھا با رد شايعه تعطيلی اين کارخانه ،از قول مساعد بانکھا برای پرداخت وام به
گيتی پسند خبر دادند .
با اين وجود بسياری از بانکھای استان اصفھان از پرداخت اين تسھيالت شانه خالی ميکنند
چرا که معتقدند با اينکه حسابرسيھا نشان ميدھد داراييھای اين شرکت ،بيش از مبلغ
بدھی آن است اما بايد تکليف بدھيھای معوق نيز مشخص شود .
دو مانع بزرگ برای پرداخت وام
از جمله مدير بانک سپه شعب استان اصفھان که در نشست خبری خود اعالم کرد :با اينکه
مديران گيتی پسند ،افراد معتقد و خالقی ھستند و محصوالت آنھا در بازار پرمشتری و
استاندارد است اما مديريت مالی خوبی بر اين صنعت حاکم نبوده و برای پرداخت وام به اين
کارخانه دو مانع مھم وجود دارد ،نخست تعيين تکليف بدھيھای قبلی که مبلغی کمتر از يک
ميليارد ﷼ ،به صورت تھعد مستقيم و غير مستقيم بوده و بايد از سرفصلھای معوق خارج
شود و ديگری تامين ضمانت و وثيقه برای تسھيالت جديد .
اما معاون برنامه ريزی و اشتغال استانداری اصفھان که در ھمان ھفته گذشته ،خبر موافقت
بانک مرکزی برای پرداخت تسھيالت به گروه صنايع گيتی پسند را اعالم کرده بود ،از
پاسخگويی به ايلنا در اين باره خودداری کرد و گفت :به جز مطالبی که قبال گفته شده،
موضوع جديدی درباره گيتی پسند وجود ندارد .
بالتکليفی و نگرانی  ۵ھزار کارگر
با اين حال عليرضا ھمدانيان نيز مشکل کارگران اين شرکت را که از ابتدای سال تاکنون ،ماهھا
حقوق خود را دريافت نکردهاند را تاييد کرد و ادامه داد :در شش ماه اخير اين شرکت به دليل
نداشتن نقدينگی و سرمايه در گردش از تعداد شيفتھای کاری توليد خود کم کرده اما به
تعطيلی کامل کشيده نشده است .
وی از کارکنان اين مجموعه صنعتی که باوجود دريافت نکردن حقوق خود در چندماه گذشته و
اينکه تعداد بيشتر آنان متاھل ھستند ،تشکر کرد و اطمينان داد گيتی پسند در چھارماه
گذشته ١۶٠ ،ميليارد تومان از  ٣٠٠ميليارد تومان سپرده اشخاص را به آنان بازگردانده و اگر

تعامل بين مديران اين شرکت و بانکھا به سرعت پيش برود تا دوماه آينده بحران آن حل
ميشود .
يکی از کارگران گيتی پسند اصفھان نيز در گفتگو با ايلنا اظھار داشت :از ابتدای سال ،جريان
واريز ماھانه و منظم حقوق به حساب کارگران متوقف شد و پرداختھا دير به دير و نامنظم
انجام شده است .
اين جوان  ٣٢ساله که بيش از  ٧سال است در يکی از واحدھای اين گروه صنعتی فعاليت
ميکند ،نگرانی اصلی کارگران را از دست دادن شغل خود عنوان کرد و گفت :در ماھھای اول
ھنوز اميدوار بوديم که مشکل حل ميشود بنابراين عقب ماندن حقوق را تحمل ميکرديم اما
پس از آنکه تعداد شيفتھای کاری به شدت کاھش يافت مديران شرکت گفتند مشکالت تا
مدتھا ادامه خواھد داشت و با اين شرايط اگر قادر به ادامه ھمکاری نيستيد ميتوانيد برويد .
برخی از کارگران نيز مانند حجت  ٢۶ساله که  ۵سال سابقه کار در اين کارخانه را دارد ،پس از
گذشت  ٧ماه تعويق حقوق و بينظمی شيفتھای کاري ،خسته شدهاند و ميگويند دنبال
پيدا کردن کار ديگری ھستند که با توجه به تورم و افزايش روزافزون قيمت کاالھا ،بتوانند،
کاالھای مورد نياز خانواده خود را تامين کنند .
گيتی پسند نياز به کمک بانکھا دارد
دبير اجرايی خانه کارگر اصفھان نيز در گفتگو با ايلنا ،مشکالت کارگران اين واحد توليدی را تاييد
کرد و افزود :بسياری از واحدھای توليدی در حال حاضر مشکل کمبود نقدينگی و سرمايه در
گردش برای تامين مواد اوليه روبرو ھستند که در صورت رسيدگی نشدن به آن ،بسياری از
کارگران موجود بيکاری ميشوند .
اصغر برشان با اشاره به اينکه در حال حاضر گيتی پسند اصفھان  ۵ھزار کارگر فعال را بصورت
مستقيم تحت پوشش دارد ،خاطرنشان کرد :عدم ھمراھی و ھمکاری سيستم بانکی به
منظور تقويت توليد و رفع موانع بيکاری با شعار و رويکرد توليد ملی و حمايت از کار و سرمايه
ايرانی مغايرت دارد .
گروه صنايع گيتی پسند اكنون بيش از  ٥٠٠٠نفر پرسنل و كارگر  ٤دفتر فروش و انبار در داخل
كشور و حدود  ٥٠٠٠نمايندگی توزيع و فروش محصوالت درداخل كشور دارد و ھمچنين
محصوالت صادراتی اين گروه صنعتی به كشورھای كنيا  -عربستان سعودی  -كويت  -امارات
متحده عربی  -عراق  -ارمنستان  -تركمنستان  -تاجيكستان  -افغانستان  -پاكستان و ترکيه
صادر و با عقد قرارداد و ھمكاری با شركت  FLXTآلمان در حال ورود و عرضه محصوالت به
ساير كشورھای اروپايی و آسيائی است .
................................
ناھيد شفيعی
تعطيلی کارخانه چرم مغان و بيکاری  ١۵٠کارگر
به گزارش خبرگزاری دولی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ ٢٦مھر آمده است  :مديريت اداری کارخانه
چرم مغان اردبيل ،از تعطيلی اين کارخانه به دليل گرانی حاملھای انرژی خبر داد .
مطلب فروتن در اين باره به ايلنا گفت :پس از اجرای قانون ھدفمندی يارانهھا به دليل گرانی
انرژی و به تبع آن باال رفتن ھزينه حمل و نقل و ،...کارخانه چرم مغان اردبيل تعطيل شد و ١۵٠
کارگر اين کارخانه ،کار خود را از دست دادهاند .
وی افزود :ما به دنبال اين ھستيم که در صورت بھبود شرايط اقتصادی کشور ،کارخانه را مجددا
راه اندازی کنيم .
فروتن در پايان اظھار داشت :در صورت راه اندازی مجدد کارخانه ،اين واحد توليدی جھت
حفاظت از محيط زيست استان اردبيل به خارج شھر منتقل ميشود .
علی نجاتی به شعبه اول دادﯾاری دادگستری شوش احضار شد

به نوشته ساﯾت اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران در  ٢٦مھر آمده است  :علی نجاتی عضو ھيئت مدﯾره
سندﯾکای کارگران نيشکر ھفت تپه به شعبه ﯾک دادﯾاری دادگستری شوش احضار شد .حدود چند
ھفته پيش نيز ھمسر علی نجاتی ،خانم شھناز سگوند که در حين بازداشت و زندانی شدن علی
نجاتی نسبت به اﯾن وضعيت معترض بود به اتھام واھی تبليغ عليه نظام به ھمين شعبه دادﯾاری
احضار شده بود اما با قرار کفالت آزاد گردﯾد.
بر اساس احضارﯾه ای که امروز بدست علی نجاتی رسيده است وی باﯾد تا سه روز آﯾنده خود را به
دادگاه معرفی کند .در اﯾن احضارﯾه با قيد اﯾنکه شما شاکی دارﯾد از علی نجاتی خواسته شده است
تا برای پاره ای توضيحات خود را به شعبه ﯾک دادﯾاری دادگستری شوش معرفی کند.
علی نجاتی به جرم دفاع از حقوق خود و ھمکارانش عليرغم اﯾنکه مدت ﯾکسال را در زندان سپری
کرده است و از کار خود اخراج شده با اﯾنحال بار دﯾگر و تنھا  ٢٤روز پس از تحمل شش ماه حبس و
آزادی از زندان ،به دادگاه احضار شده است.
اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران احضار علی نجاتی و تعقيب قضاﯾی دﯾگر کارگران معترض را قوﯾا محکوم ميکند
و خواھان آزادی فوری و بی قيد و شرط کارگران دربند رضا شھابی ،بھنام ابراھيم زاده ،شاھرخ زمانی،
محمد جرامی و عموم کسانی است که به دليل آزادﯾخواھی و حق طلبی به زندان افکنده شده اند.

اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران  ٢٦ -مھر ماه ١٣٩١
عادله چراغی آزاد شد
به گزارش رسيده عادله چراغی ھمسر عليرضا عسگری ،عصرروز چھارشنبه  ٢٦مھر با قرار
کفالت آزاد شد .وی در تارﯾخ  ٣مھر ماه توسط ماموران وزارت اطالعات بازداشت و به بند ٢٠٩
اوﯾن منتقل شده بود .
کميته ی ھماھنگی ضمن تبرﯾک آزادی عادله چراغی ،خواھان آزادی تمامی کارگران و فعالين
کارگری در بند می باشد.
کميتﮥ ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکل ھای کارگری
 ٢٦مھر ١٣٩١
تحريمھا شش ميليون بيمار خاص را تھديد ميکند
به گزارش ساﯾت مردمک در تارﯾخ  ٢٦مھرآمده است :با وجود آنکه کشورھای تحريمکننده
ايران ميگويند مردم ايران ھدف تحريمھا نيستند ،اما بازار داروی ايران ،تحت تاثير تحريم قرار
گرفته و جمعيت شش ميليونی بيماران خاص کشور وضعيت بدی را ميگذرانند .
پايگاه خبری تابناک روز سهشنبه ٢۵ ،مھرماه در گزارشی به بررسی تاثير تحريمھای
بينالمللی عليه ايران بر بخش دارو پرداخته و تاکيد کرده که برخالف گفته مقامات اروپايي،
تحريمھای اتحاديه اروپا باعث کمبود دارو بهخصوص داروھای مورد نياز بيماران خاص شده
است .
کشورھای غربی ھمواره تاکيد کردهاند که ھدف تحريمھا دولت ايران است و به منظور
جلوگيری از ماجراجويی ھستهای اين کشور وضع ميشود .در ھمين رابطه ،وزرای خارجه
اتحاديه اروپا دوشنبه ٢۴ ،مھر ماه طي نشستی در لوکزامبورگ تحريمھای جديدی را عليه
سيستم بانکي ،مبادالت بازرگاني ،کشتيرانی و صادرات گاز ايران تصويب کردند .
در اين بيانيه آمده که کليه مبادالت مالی ميان بانکھای اروپايي و ايراني متوقف خواھند شد،
مگر اينکه تحت شرايطی خاص و به منظور اقدامات بشردوستانه مجوز قبلي برای آنھا صادر
شده باشد .
تابناک اما گفته عمال راھکاری برای جدا کردن خدمات پزشکی از ديگر مراودات مالی وجود
ندارد و اين مساله باعث شده که کشور با کمبود داروھای بيماريھای خاص دچار شود .
به نوشته اين وبسايت ،فاطمه ھاشمي ،رئيس بنياد امور بيماريھای خاص دو ماه پيش در
نامهای به دبيرکل سازمان ملل نسبت به تاثير تحريمھا بر بخش درمان ابراز نگرانی کرده بود .
رئيس بنياد امور بيماريھای خاص در نامه خود نوشته بود :ھرچند دارو در ليست تحريمھای

اعمال شده قرار نگرفته ،پيامدھای تحريم ،عدم امکان انتقال وجوه از طريق سيستم بانکی و
نيز فضای رعبآميز ايجاد شده ـ که باعث دشواريھا يا توقف جدی در مبادالت تجاری با ايران
شده است ـ سايه سنگين خود را بر بخش بھداشت و درمان انداخته و در نتيجه ،ورود
داروھايی که در ايران توليد نميشوند و نيز مواد اوليه دارو ،دچار وقفه شده است .
درھمين رابطه ،بان کی مون در گزارشی  ١۴مھر منتشر شده ،اعالم کرد که تحريمھا باعث
افزايش ھزينهھای انرژي ،قيمت کاالھا ،به ويژه کاالھای پزشکی و دارو شده است .
فاطمه ھاشمی به تابناک گفته است که با گذشت دو ماه از نامهاش به دبيرکل سازمان ملل
ھنوز در روند واردات دارو و تجھيزات پزشکی تغييری ايجاد نشده است .
به گفته او ،کشور در حال حاضر در حوزه درمان با دو مشکل روبهروست ،داروھای وارداتی که
مشمول بيمه نميشوند ،از شمول ارز مرجع خارج ھستند و با نوسانات نرخ ارز دچار چالش
ميشوند و از سوی ديگر ،تھيه برخی از تجھيزات پزشکی مانند دستگاهھای دياليز به سختی
افتاده است .
رئيس بنياد امور بيماريھای خاص ميگويد که تاالسمي ،ھموفيلی و بيماران دياليزي ،سه
دسته اصلی بيماران خاص ھستند اما فعال اين بنياد از سرطان و ام اس ھم حمايت ميکند .
خانم ھاشمی با تاکيد بر اينکه »بيشتر از ھمه در داروھای بيماران سرطانی و ام اس« تنگنا
وجود دارد گفت که کمبود تجھيزات از جمله دستگاه دياليز از آثار تحريمھا عليه ايران است .
اين مقام مسئول راه برونرفت از وضعيت کنونی را کمک گرفتن از سازمان خواربار و کشاورزی
جھانی )فائو( دانست و گفت :با توجه به ارتباط بانک کشاورزی با فائو و تحريم نکردن آن،
ميتوان با ھماھنگی سازمان بھداشت جھانی به اين بانک اجازه داد که گشايش اعتبارات
اسنادی مربوط به دارو و تجھيزات پزشکی را انجام دھد ،چرا که صدور اين مجوز ،ميتواند
گرهگشای بسياری از بيماران و خانوادهھايشان در کشور شود .
در ھمين حال ،چند روز پيش فھرستی از  ٩٠داروی ناياب و کمياب در ايران منتشر شد که به
دليل تحريمھا ،بيماران را با مشکل مواجه کرده است.
در اين فھرست ،داروھای حاجب برای راديولوژی تا درمان ديابت ،داروھای شيميدرمانی و
انواع داروھای بيماريھای خاص و ساير نارساييھای معمولی ديگر ديده ميشوند .
کمبود مواد اوليه از ديگر مشکالتی است که براثر تحريمھا به وجود آمده و توليد دارو در ايران را
ھم با مشکل مواجه کرده است .
از طرف ديگر ،طبق گزارشھا ،قيمت غذا و کاالھای ضروری به طور روزانه در حال افزايش است
و تحريمھای اقتصادی موجب کمبود عرضه دارو و مواد اوليه صنعتی در کشور شدهاند .
ھمزمان برخی مقامھای کشورھای تحريمکننده از ميزان آسيبی که اين تحريمھا به زندگی
مردم ايران ميرساند ،به ويژه از نظر کمبود غذا و دارو به دليل کاھش واردات ،ابراز نگرانی
کردهاند .
اﯾجاد موانع جدﯾد در راه تبدﯾل قرار داد کارگران پتروشيمی تبرﯾز
 ۵ھزار کارگر گيتی پسند در آستانه بيکاری /از  ٥ماه قبل حقوق نگرفتهاند
به گزارش خبرگزاری دولی کار اﯾران – اﯾلنا از اصفھان در تارﯾخ  ٢٦مھر آمده است  :بحران
کمبود نقدينگی در کارخانه گيتی پسند اصفھان که از ابتدای سال آغاز شد و با اضافه شدن
شايعه ورشکستگی و نوسانات اقتصادي ،کالف مشکالت را در ھم پيچيد ،اکنون با عقب
افتادن  ۵ماه حقوق و حتی کاھش شيفتھای کاري ،زندگی بيش از  ۵ھزار کارگر اين کارخانه
.را فلج کرده است
به گزارش خبرنگار ايلنا در اصفھان ،گروه صنايع گيتی پسند در سال  ١٣٧٧با ھدف ايجاد
توليدات صنعتی ھمگام با تکنولوژی روز تاسيس شد و با تاسيس مراکز تحقيقاتی در
گرايشھای برق ،پليمر ،مکانيک و برخی حوزهھای ديگر به فعاليت خود ادامه داد تا جايی که
بعد .اکنون  ٢٢کارخانه آن پروانه فعاليت دريافت کرده و  ١۴کارخانه ديگر در خط توليد قرار دارد
از گذشت  ٨ماه از مصوبه ھيئت دولت مبنی بر تبدﯾل قرارداد پيمانکاری کارکنان دولت،
.نماﯾندگان کارگری کارخانه پتروشيمی تبرﯾز از تخلف وزارت نفت در اﯾن زمينه خبر دادهاند
به گزارش خبرنگار اﯾلنا ،ناصر چمنی ،رئيس انجمن صنفی کارگری پيمانکاران پتروشيمی تبرﯾز

با اشاره به وعدهھای مسئولين کارخانه مبنی بر اجراﯾی کردن اﯾن مصوبه تا آخر اردﯾبھشت
ماه امسال گفت :مطابق مصوبه ھيئت دولت مقرر شده بود تا کليه شرکتھای دولتی،
استخدام پيمانکاری را از دستور کار خود حذف و با کارکنان خود قرارداد مستقيم منعقد كنند
که متاسفانه به دليل تخلف وزارت نفت در اﯾن زمينه ،اﯾن مصوبه تاکنون حداقل در کارخانه
.پتروشيمی تبرﯾز اجراﯾی نشده است
مصوبه ھيئت دولت چه بوده است؟
ھيئت دولت در مصوبه شماره /٢١٣۴٧١ت ۴٧۶۴٣مورخ  ،١٣٩٠/١١/١شرکتھای تابعه وزارت
نفت ،نيرو ،راه و شھرسازی و صنعت ،معدن و تجارت و بانکھای دولتی را موظف کرده بود تا
ظرف  ١۵روز پس از ابالغ مصوبه مذکور ،قراردادھای پيمانکاری برای تامين نيروی انسانی را
.فسخ کنند
در بخشنامهای که با استناد به مفاد اﯾن مصوبه برای کليه دستگاهھای اجراﯾی صادر شده،
آمده است که »با متصدﯾان مشاغل ،پيشخدمت ،سراﯾدار ،نظافتچی ،آبدارچی ،آشپز ،نامه
رسان ،نگھبان ،تلفنچی ،متصدی تاسيسات ،راننده و منصدی چاپ و تکثير در صورتی که
ھماند ساﯾر کارکنان به مدت  ۴۴ساعت در ھفته و ﯾا به صورت شيفتی در دستگاه اجراﯾی
فعاليت مینماﯾند ،قرار داد مستقيم منعقد گردد «.شراﯾط احراز ساﯾر مشاغل ،بر اساس
مدرک تحصيلی عنوان شده در رشتهھای شغلی مندرج در طرح طبقه بندی و ارزشيابی
.مشاغل کارمندان دستگاهھای اجراﯾی تعرﯾف شده است
ناصر چمنی ضمن تاکيد بر تخلف وزارت نفت در زمين ٔه تبدﯾل قرارداد پيمانکاری به مستقيم
کارکنان واجد شراﯾط شرکتھای دولتی ،بيان کرد :وزارت نفت در تارخ ٩٠/١٢/٢٣
دستورالعملی را صادر و برای مدﯾرﯾت کارخانه ارسال کرده است مبنی بر اﯾنکه تنھا برای
کارکنانی که عالوه بر مدرک تحصيلی دﯾپلم ١٠ ،سال سابقه کار در صنعت نفت داشته و ﯾا
کسانی که عالوه بر داشتن ﯾک سال سابقه کار ،حداقل مدرک تحصيلی کاردانی داشته
.باشند ،قرارداد مستقيم منعقد میشود
وی با اشاره به دستور العمل صادر شده وزارت نفت افزود :در مصوبه ھيئت وزﯾران ،مدرک
تحصيلی و سابقه اشتغال مالک نيست بلکه فقط صحبت از تخصص کارگران شده است .در
کارخانه پتروشيمی ،اﯾن تخصصھا از طرﯾق طرح طبقه بندی مشاغل تاﯾيد شده و مشخص
.است
رئيس انجمن صنفی کارگری پيمانکاران پتروشيمی تبرﯾز در پاﯾان اظھار داشت :ھم اکنون بيش
از  ١۵٠٠کارگر پيمانکاری در کارخانه پتروشيمی تبرﯾز منتظر اجرای مصوبه مذکور ھستند.
بزرگترﯾن بخش پيمانکاری اﯾن مجموعه ،تعميرات کارخانه است که بيش از  ١٠٠٠کارگر در آن
مشغول به کار ھستند .اگر قرار بر اجرای اﯾن چنينی مصوبه مذکور باشد ،نزدﯾک به  ٧٠درصد
.از نفرات شاغل در پتروشيمی تبرﯾز شامل اﯾن طرح نمیشوند
در كورهپزخانهھا كارفرماﯾان پول ندارند ،كارگران انگيزه كار
به گزارش خبرگزاری دولی کار اﯾران – اﯾلنا از اصفھان در تارﯾخ  ٢٦مھر آمده است  :ناﯾب رﯾيس
انجمن صنفی کارگران کوره پزخانه ھای ورامين اعالم کرد :کوره پز خانهھای ورامين به جھت
اجرای طرح ھدفمند کردن ﯾارانهھا از سوی دولت و به تبع آن افزاﯾش ھزﯾنه حاملھای انرژی با
.حداقل ظرفيت توليد فعاليت میکنند
جعفر معصومی در اﯾن باره به اﯾلنا گفت :پيش از اجرای قانون ھدفمندی ﯾارانهھا در حدود ٣
ھزار کارگر فصلی در اﯾن کورهھا کار میکردند که اﯾن رقم به دليل تعطيلی بيش از  ٣٠واحد
.کوره به  ۵٠٠کارگر رسيده است
اﯾن فعال صنفی ادامه داد :از مجموع  ۴٠واحد کوره پز خانهھای شھرستان ورامين فقط ١٠
کوره باقی مانده است که اﯾن موضوع باعث بيکاری بيش از  ٢۵٠٠کارگر شده است .او با تاکيد
بر اﯾنکه  ١٠واحد باقی مانده با حداقل ظرفيت توليد و نيروی کار ،فعاليت میکنند ،اظھار
داشت :به گفته کارفرماﯾان کوره پز خانهھا به سبب افزاﯾش قيمت حاملھای انرژی توليد آجر
مقرون به صرفه نيست .از طرفی کارفرماﯾان توان مالی خود را از دست دادهاند و اﯾن در
حاليست که کارگران نيز به سبب مشکالتی نظير دستمزد کم ،نداشتن بيمه و موقت بودن کار

.انگيزهای برای کار کردن در اﯾن واحدھا ندارند
به گفته معصومی در گذشته اغلب کارگران فصلی اﯾن واحدھای توليدی از استانھای
کردستان و خراسان جنوبی و ...به ورامين میآمدند اما اکنون با تعطيلی سه چھارم کوره
پزخانهھای ورامين ،کارفرماﯾان به جھت مشکالت مالی حتی برای تامين نيروی کار ﯾک چھارم
.باقی مانده کورهپزخانهھا ھم با مشکالتی مواجهاند
اﯾن فعال صنفی در تشرﯾح ﯾکی دﯾگر از دالﯾل پدﯾدآمدن شراﯾط فعلی ،با اشاره به اﯾنکه »بازار
آجرھای سنتی از رونق افتاده است« عنوان کرد :اکثر پيمانکاران ساختمانی از آجرھای
سفالی که در کارخانهھای بزرگ صنعتی توليد میشوند استفاده میکنند و موارد استفاده از
.آجرھای سنتی در کار ساختمانی بسيار کم شده است
معصومی در ادامه از جاﯾگزﯾنی دستگاهھای خشت زن با نيروی کار انسانی و ھمچنين
ﯾونوليتھای پالستيکی به جای آجرھای سقفی به عنوان عوامل کاھش نيروی کار
کورهپزخانهھا نام برد و گفت :با توليد مصالح ساختمانی جدﯾد در چند سال گذشته توليد
آجرھای سقفی کارخانهھای آجر سازی کاھش و در بعضی واحدھا متوقف شده است .ناﯾب
رﯾيس انجمن صنفی کارگران کوره پزخانه ھای ورامين بر ضرورت احياء کار و رونق توليد کوره پز
خانهھا تاکيد کرد و گفت :با احياء ھر واحد کوره بيش از  ۵٠کارگر میتوانند شاغل شوند ،در
.حال حاضر کارفرماﯾی که قدرت توليد ندارد نمیتواند کارگری را استخدام کند
معصومی تصرﯾح کرد :اغلب نيروی کار کورهپزخانهھا را کارگران فصلی تشکيل میدھند که با
آغاز فصل گرما در اواسط بھار شروع به کار کرده و در اواخر تابستان به کار خود خاتمه
.میدھند
او اضافه کرد :کارگران کوره پز خانهھا به سبب فصلی بودن کارشان ،در پرداخت سھم بيمه
مشکالتی دارند و به تبع آن درسوابق بيمهاﯾشان نيز فاصله اﯾجاد میشود .معصومی گفت :با
اﯾن شراﯾط کارگران کوره پزخانهھا ھيچ وقت امکان بازنشستگی ندارند و از ھر  ١٠٠نفر شاﯾد
.دو کارگر بازنشسته شوند
تعطيلی دو کارخانه نساجی و بيکاری دهھا کارگر /ستاره کوﯾر ﯾزد ،ناتوان از
پرداخت حقوق کارگران
به گزارش خبرگزاری دولی کار اﯾران – اﯾلنا از اصفھان در تارﯾخ  ٢٦مھر آمده است  :مسئول
کانون شوراھای اسالمی کار استان ﯾزد با اعالم اﯾنکه نوسانات اخير نرخ ارز فعاليت واحدھای
نساجی اﯾن استان را مشکلتر کرده ،از تعدﯾل  ۵٠کارگر قراردادی کارخانه نساجی باستان و
.تعطيلی کامل کارخانهھای نساجی تابان و افشار خبر داد
محمد حسين خليلی به اﯾلنا گفت :فعاليت کارخانهھا و کارگاهھای نساجی استان ﯾزد به
دليل واردات بیروﯾه و ساختار فرسوده از سالھا قبل با مشکل روبرو بود اما نوسانات اخير نرخ
.ارز روند توليد را با مشکالت جدیتری مواجه کرد
به گفته او ،در نتيجه اﯾن وضع برخی از کارخانهھا تعطيل و برخی دﯾگر نيمه تعطيل شدهاند و
کارخانه ستاره کوﯾر ﯾزد ھم با  ٣٠٠کارگر از ابتدای سال جاری در تامين مواد اوليه دچار مشکل
.شده است
وی با ﯾادآوری اﯾنکه در ساليانی نه چندان دور اﯾن کارخانه به دليل رونق اقتصادی از حاميان
ﯾکی از پربينندهترﯾن مسابقات تلوﯾزﯾونی بود؛ گفت :در حال حاضر پرداخت مطالبات جانبی و
.اضافی کارگران اﯾن واحد توليدی قطع شده است
مسئول کانونعالی شوراھای اسالمی کار استان ﯾزد ھمچنين از تعدﯾل  ۵٠کارگر قراردادی
کارخانه نساجی باستان خبرداد و گفت :در اﯾن واحد توليدی  ١٠٠کارگر مشغول کار بودند اما
تشدﯾد بحران اقتصادی باعث شد تا در پاﯾان شھرﯾورماه ،قرارداد کار کارگران قراردادی تمدﯾد
.نشود
وی ھمچنين از تعطيلی کامل کارخانهھای نساجی تابان و افشار خبرداد و گفت :اﯾن
.واحدھای توليدی تعطيل و تمامی کارگران آنھا بيکار شدند
تعطيلی ﯾک کارخانه دﯾگر و بيکاری دھھا کارگر

به گزارش خبرگزاری دولی کار اﯾران – اﯾلنا از اصفھان در تارﯾخ  ٢٦مھر آمده است  :در ادامه
بحران اقتصادی موجود ،مدﯾرﯾت اداری کارخانه چرم مغان اردبيل ،از تعطيلی اﯾن کارخانه به
.دليل گرانی حاملھای انرژی خبر داد
بنا به گزارش اﯾلنا ،مطلب فروتن در اﯾن باره گفت :پس از اجرای قانون ھدفمندی ﯾارانهھا به
دليل گرانی انرژی و به تبع آن باال رفتن ھزﯾنه حمل و نقل و ،...کارخانه چرم مغان اردبيل
.تعطيل شد و  ١۵٠کارگر اﯾن کارخانه ،کار خود را از دست دادهاند
وی افزود :ما به دنبال اﯾن ھستيم که در صورت بھبود شراﯾط اقتصادی کشور ،کارخانه را مجددا
.راه اندازی کنيم
فروتن در پاﯾان اظھار داشت :در صورت راه اندازی مجدد کارخانه ،اﯾن واحد توليدی جھت
.حفاظت از محيط زﯾست استان اردبيل به خارج شھر منتقل میشود
تعوﯾق  ۵ماه حقوق  ۵٠٠٠کارگر گيتیپسند
به گزارش خبرگزاری دولی کار اﯾران – اﯾلنا از اصفھان در تارﯾخ  ٢٦مھر آمده است  :بيش از ۵
ھزار کارگر كارخانه گيتیپسند اصفھان به جھت تشدﯾد بحران نقدﯾنگی در اﯾن واحد توليدی با
.تعوﯾق  ۵ماه حقوق و کاھش شيفتھای کاری مواجه شدهاند
به گزارش خبرنگار اﯾلنا در اصفھان ،مدﯾر عامل گروه صنعتی گيتی پسند از کاھش ظرفيت
توليد برخی از واحدھای اﯾن گروه به  ۴٠تا  ۵٠درصد خبر داد و گفت :از مشکالت ما اﯾن است
که امكان گشاﯾش »ال سی« وجود ندارد ،خرﯾد نيز نقدی است و باﯾد پول را حواله کرد و مواد
اوليه نيز  ٢٠تا  ٣٠درصد نسبت به سال گذشته گرانتر شده است .در اﯾن شراﯾط اگر قرار
باشد ضرﯾب توليد به سال گذشته برسد باﯾد دو برابر سرماﯾه در گردش به واحدھای توليدی
.تزرﯾق شود
به گفته مصطفی وعيدی ،اﯾن كارخانه ﯾکی از صناﯾع پاﯾين دست پتروشيمی است که با
ظرفيت توليد  ١٢٠ھزار تن مواد ترکيبی ،مواد اوليه بسياری از کارخانجات پالستيکی کشور را
.تامين میکرد و قرار بود تا پاﯾان امسال ظرفيت خود را به  ١٨٠ھزار تن افزاﯾش دھد
او با رد خبر ورشکستگی اﯾن گروه صنعتی اعالم کرد :بانک مرکزی چند ماه قبل به ما اعالم
کرد که سرماﯾه مردمی را به آنھا بازگردانيم تا بتوانيم از ھشت بانک عامل ،مبلغ  ۵٠ميليارد
.تومان وام درﯾافت کنيم اما ھنوز اﯾن دستور ابالغ نشده است
موانع پرداخت وام
با اﯾن وجود بسياری از بانکھای استان اصفھان از پرداخت اﯾن تسھيالت شانه خالی میکنند
چرا که معتقدند با اﯾنکه حسابرسیھا نشان میدھد داراﯾیھای اﯾن شرکت ،بيش از مبلغ
.بدھی آن است اما باﯾد تکليف بدھیھای معوقه نيز مشخص شود
از جمله مدﯾر بانک سپه شعب استان اصفھان که در نشست خبری خود اعالم کرد :با اﯾنکه
مدﯾران گيتی پسند ،افراد معتقد و خالقی ھستند و محصوالت آنھا در بازار پرمشتری و
استاندارد است اما مدﯾرﯾت مالی خوبی بر اﯾن صنعت حاکم نبوده و برای پرداخت وام به اﯾن
کارخانه دو مانع مھم وجود دارد ،نخست تعيين تکليف بدھیھای قبلی که مبلغی کمتر از ﯾک
ميليارد رﯾال ،به صورت تھعد مستقيم و غير مستقيم بوده و باﯾد از سرفصلھای معوق خارج
.شود و دﯾگری تامين ضمانت و وثيقه برای تسھيالت جدﯾد
اما معاون برنامه رﯾزی و اشتغال استانداری اصفھان که در ھمان ھفته گذشته ،خبر موافقت
بانک مرکزی برای پرداخت تسھيالت به گروه صناﯾع گيتی پسند را اعالم کرده بود ،از
پاسخگوﯾی به اﯾلنا در اﯾن باره خودداری کرد و گفت :به جز مطالبی که قبال گفته شده،
.موضوع جدﯾدی درباره گيتی پسند وجود ندارد
با اﯾن حال عليرضا ھمدانيان نيز مشکل کارگران اﯾن شرکت که از ابتدای سال تاکنون ،ماهھا
حقوق خود را درﯾافت نکردهاند را تاﯾيد کرد و ادامه داد :در شش ماه اخير اﯾن شرکت به دليل
نداشتن نقدﯾنگی و سرماﯾه در گردش از تعداد شيفتھای کاری توليد خود کم کرده اما به
.تعطيلی کامل کشيده نشده است
وی به کارکنان اﯾن مجموعه صنعتی اطمينان داد :گيتی پسند در چھارماه گذشته١۶٠ ،

ميليارد تومان از  ٣٠٠ميليارد تومان سپرده اشخاص را به آنان بازگردانده و اگر تعامل بين مدﯾران
.اﯾن شرکت و بانکھا به سرعت پيش برود تا دوماه آﯾنده بحران آن حل میشود
بالتکليفی كارگران
ﯾکی از کارگران گيتی پسند اصفھان نيز در گفتگو با اﯾلنا اظھار داشت :از ابتدای سال ،جرﯾان
وارﯾز ماھانه و منظم حقوق به حساب کارگران متوقف شد و پرداختھا دﯾر به دﯾر و نامنظم
.انجام شده است
اﯾن كارگر  ٣٢ساله که بيش از  ٧سال است در ﯾکی از واحدھای اﯾن گروه صنعتی فعاليت
میکند ،نگرانی اصلی کارگران را از دست دادن شغل عنوان کرد و گفت :در ماھھای اول ھنوز
اميدوار بودﯾم که مشکل حل میشود .بنابراﯾن عقب ماندن حقوق را تحمل میکردﯾم اما پس
از آنکه تعداد شيفتھای کاری به شدت کاھش ﯾافت مدﯾران شرکت گفتند مشکالت تا
.مدتھا ادامه خواھد داشت و با اﯾن شراﯾط اگر قادر به ادامه ھمکاری نيستيد میتوانيد بروﯾد
برخی از کارگران نيز مانند حجت  ٢۶ساله که  ۵سال سابقه کار در اﯾن کارخانه را دارد ،پس از
گذشت ماهھا تعوﯾق حقوق و بینظمی شيفتھای کاری ،خسته شدهاند و میگوﯾند دنبال
پيدا کردن کار دﯾگری ھستند تا بتوانند با توجه به تورم و افزاﯾش روزافزون قيمت کاالھا،
.معيشت خانواده خود را تامين کنند
احتمال بيكاری  ۵ھزار کارگر
دبير اجراﯾی خانه کارگر اصفھان نيز مشکالت کارگران اﯾن واحد توليدی را تاﯾيد کرد و افزود:
بسياری از واحدھای توليدی در حال حاضر مشکل کمبود نقدﯾنگی و سرماﯾه در گردش برای
تامين مواد اوليه روبرو ھستند که در صورت رسيدگی نشدن به آن ،بسياری از کارگران موجود
.بيکاری میشوند
اصغر برشان با اشاره به اﯾنکه در حال حاضر گيتی پسند اصفھان  ۵ھزار کارگر فعال را بصورت
مستقيم تحت پوشش دارد ،خاطرنشان کرد :عدم ھمراھی و ھمکاری سيستم بانکی به
منظور تقوﯾت توليد و رفع موانع بيکاری با شعار و روﯾکرد توليد ملی و حماﯾت از کار و سرماﯾه
.اﯾرانی مغاﯾرت دارد
گفتنی است گروه صناﯾع گيتی پسند اکنون بيش از  ۵٠٠٠نفر پرسنل و کارگر–  ۴دفتر فروش و
انبار در داخل کشور و حدود  ۵٠٠٠نماﯾندگی توزﯾع و فروش محصوالت درداخل کشور دارد و
ھمچنين محصوالت صادراتی اﯾن گروه صنعتی به کشورھای کنيا ،عربستان سعودی ،کوﯾت،
امارات متحده عربی ،عراق ،ارمنستان ،ترکمنستان ،تاجيکستان ،افغانستان ،پاکستان و ترکيه
آلمان در حال ورود و عرضه محصوالت به ساﯾر  FLXTصادر و با عقد قرارداد و ھمکاری با شرکت
.کشورھای اروپاﯾی و آسيائی است
در سه ماه ابتدای سال؛
بيش از  ۴ھزار نفر از بيمهشدگان تامين اجتماعی دچار حوادث ناشی از كار شدند
به گزارش خبرگزاری دولی کار اﯾران – اﯾلنا از اصفھان در تارﯾخ  ٢٧مھر آمده است  :در  ٣ماھه
اول سالجاری  ٢٣٢حادثهدﯾده ناشی از کار غرامت نقص عضو درﯾافت کرده ۴ ،ھزار و  ۴٢نفر
بھبودی کامل ﯾافته و  ٢٩نفر نيز فوت کردهاند ۴ .ھزار و  ۴٠٨بيمهشده سازمان تأميناجتماعی
.در  ٣ماھه اول سال  ٩١در سراسر کشور دچار حادثه ناشی از کار شدند
به گزارش اﯾلنا به نقل از روابط عمومی تأميناجتماعی ،براساس اعالم دفتر آمار و محاسبات
اقتصادی و اجتماعی سازمان تأميناجتماعی در  ٣ماھه اول سالجاری  ٣٠حادثهدﯾده ناشی
.از کار ،ازکارافتاده کلی شدند و  ٧۵حادثهدﯾده نيز دچار ازکارافتادگی جزﯾی شدهاند
در  ٣ماھه اول سالجاری  ٢٣٢حادثهدﯾده ناشی از کار غرامت نقص عضو درﯾافت کرده ۴ ،ھزار
و  ۴٢نفر بھبودی کامل ﯾافته و  ٢٩نفر نيز فوت کردهاند .براساس اﯾن گزارش ۴ ،ھزار و  ٣١٨نفر
از بيمهشدگان حادثه دﯾده ناشی از کار در  ٣ماھه اول سال  ٩١مرد و  ٩٠نفر نيز زن بودهاند و
.از بين آنان نيز  ٣ھزار و  ۴١۶نفر متأھل و  ٩٩٢نفر مجرد بودهاند
ھزار و  ١٧٠حادثه ناشی از کار در  ٣ماھه اول سال  ٩١در داخل کارگاه ١٨۶ ،حادثه خارج از ۴

.کارگاه و  ۵٢حادثه ناشی از کار نيز ھنگام رفت و آمد به محل کار اتفاق افتاده است
بر اﯾن اساس ٢ ،ھزار و  ٩۴٣حادثه ناشی از کار که  ۶٧درصد از اﯾن حوادث را شامل میشود
.در زمان صبح ،ﯾک ھزار و  ١٨٠مورد ھنگام عصر و  ٢٨۵مورد از آن نيز در زمان شب بوده است
بعلت تبعيض روزی  ٤٠پرستار از ايران ميروند»/يک کشورھمسايه« خواستار
استخدام ٣٠ھزار پرستار ايرانی شد
به نوشته ساﯾت صدای آلمان در  ٢٧مھر آمده است  :به گفته رئيس کل سازمان نظام
پرستاری ايران کمبود نيروی پرستاری در بيمارستاھای اين کشور در حال تبديل به يک بحران
است .بنا بر آمارھا ،به دليل حقوق کم و شرايط تبعيضآميز روزانه  ۴٠پرستار از ايران خارج
ميشوند .
به گفته غضنفر ميرزابيگي ،رئيس کل سازمان نظام پرستاری ايران ،در چند روز اخير يکی از
کشورھای ھمسايه ايران خواستار جذب  ٣٠ھزار پرستار ايرانی از سازمان نظام پرستاری با
حقوق ماھانه  ٢٠٠٠دالر شده است.
روزنامه "تھران امروز" پنجشنبه ) ١٨اکتبر ٢٧ /مھر( در گزارشی به نقل از رئيس کل سازمان
نظام پرستاری نوشت» :کمبود نيروی پرستاری در بيمارستانھای کشور در حال تبديل شدن
به يک بحران است ».
ميرزابيگی با اعالم اينکه کف استانداردھای بينالمللی به ازای ھر تخت بيمارستانی در ٢۴
ساعت  ٢پرستار است ،افزوده که در حال حاضر اين عدد در بيمارستانھای ايران نيم نفر
پرستار به ازای ھر تخت است .
پيش از اين صديقه سالمي ،دبير شورای عالی نظام پرستاري ،نيز از خروج روزانه  ۴٠پرستار از
ايران و احساس خطر وزارت بھداشت سخن گفته بود .
بنا بر آمارھا نيمی از پرستاران ايرانی به علت فشار فراوان کار به بيماريھای جسمی و روانی
مبتال ھستند
دبير شورای عالی نظام پرستاری ايران درباره حقوق پايين پرستاران گفته بود که در دانشگاه
تھران ،اسفند سال  ١٣٨٧حقوق دريافتی يک پرستار تازه استخدام شده ۴٧٠ ،ھزار تومان
بوده است .در حالی که از سال  ١٣٨٨تا ھمين زمان اين رقم به  ٣٧٠ھزار تومان رسيده
است ،ھمين عامل باعث شده که بسياری از پرستاران تازه استخدامشده ،ترک کار کنند .
به گفته دبير شورای عالی نظام پرستاری بيشتر پرستاران ايرانی به آمريکا ،کانادا و استراليا
رفتهاند و در آنجا حقوقی به مراتب باالتر از ايران دريافت ميکنند .به ادعای اين مقام ،متوسط
حقوق پرستار در ايران حدود  ۵٠٠ھزار تومان است ،پرستاران اما در کشورھای يادشده حداقل
 ٣تا  ۵ميليون تومان دستمزد ميگيرند .
بيماری  ۵٠درصد از پرستاران به علت فشار کار
طبق گزارشھای موجود ،کانادا نخستين مقصد و امارات متحده عربي ،دومين مقصد پرستاران
مھاجر ايرانی است .استراليا ،آمريکا و بريتانيا نيز فرصتھايی برای جذب و اشتغال پرستاران
ايرانی فراھم کردهاند .
در حال حاضر يکی از نارضايتی عمده پرستاران ايرانی عدم اجرای قانون ارتقای بھرهوری است
که با وجود تصويب در فروردين  ١٣٨٨به فراموشی سپرده شده است .بر اساس اين قانون،
ساعت کاری پرستاران بايد کاھش يابد يا به صورت ما به التفاوت پرداخت شود .اما بسياری از
بيمارستانھای خصوصی و برخی از بيمارستانھای دولتی از رعايت اين قانون سر باز زدهاند .
بنا بر آمار خانه پرستار ايران ،نيمی از پرستاران ايرانی به علت فشار فراوان کار به
بيماريھايی ھمچون آرتروز گردن ،آرتروز کمر و بيماريھای جسمی و روانی مبتال ھستند .از
قرار ھنگام عقد قرارداد با پرستاران از آنان تعھد گرفته ميشود که در دو شيفت کار کنند .
بنا بر ھمين آمار ٨٠ ،درصد از بيماران در بيمارستانھای دولتی ايران بستری ميشوند و سھم
بيمارستانھای خصوصی که وضع به مراتب بھتری نسبت به بيمارستانھای دولتی دارند ،در
اين ميان تنھا  ٢٠درصد است
افزايش شمار گرسنگان در ايران

به گزارش پيام نفت ،روزنامه مردمساالری در  ٢٧مھر آمده است  :با اشاره به انتقاد يکی از
مراجع تقليد قم از افزايش شمار مردم »فقير،محتاج و بيکار«،گزارشی درباره » تعداد
گرسنگان« در ايران منتشر کرده است .
به نوشته اين روزنامه ايت ﷲ العظمی صافی گليپايگانی از مراجع تقليد مستقر در قم روز سه
شنبه در ديدار با جمعی از خيرين مدرسه ساز از گسترش فقر و بيکاری در ايران انتقاد کرده و
گفته است »زيبنده نظام اسالمی نيست که اين ھمه فقير ،محتاج و بيکار در آن باشد« و
»من از مردم و خيرين ميخواھم خودشان وارد شوند،مشکالت مردم را حل کنند و منتظر
مسولين نباشند ».
روزنامه مردمساالری ھمچنين طی گزارشی با طرح اين پرسش که »چه تعداد گرسنه در
کشور داريم؟« با اشاره به اينکه رييس پژوھشکده علوم و صنايع غذايی به تازگی اعالم کرد
که طبق آمار  ۵درصد از جمعيت ايران از گرسنگی رنج ميبرند« نوشته »با اين حساب
ميتوان گفت که بيش از  ٣ميليون و  ٧۵٠ھزار نفر در کشور از گرسنگی رنج ميبرند «.به
نوشته اين روزنامه »با توجه به کاھش قدرت خريد مردم و افزايش روزافزون قيمت محصوالت
غذايی در ماه ھای اخير،ميتوان ادعا کرد که آمار واقعي،فراتر از ارقام مذکور بوده و با استمرار
اين روند ،فراتر از آن نيز خواھد رفت«
اين روزنامه درعين حال نوشته »اگر گرسنگی به گونه ای تعريف شود که مفاھيمی چون
"کمبود تغذيهای" و "سوءتغذيه" را نيز در بر گيرد موضوع بسيار گسترده تر و آمار بسيار نگران
کننده تر خواھد بود «.اين روزنامه نوشته طبق تعريف بانک جھاني ،امنيت غذايی »موجود
بودن غذا«» ،دسترسی به غذا« و »پايداری در دريافت غذا« است ،و تاکيد کرده »بايد پذيرفت
که به لحاظ عدم مديريت صحيح بر منابع تأمين و توليد مواد غذايی و نيز فشارھای وارده بر
اقتصاد کشور درصورت استمرار روند فعلي ،کشور به سمت کاھش امنيت غذايی پيش
ميرود« و »کاھش امنيت غذايي،آمار فعلی گرسنگی را در جامعه به شدت افزايش خواھد
داد ».
ھمچنين اين روزنامه نوشته »به رغم اينکه دولت و دولتمردان عنوان ميکند که حتی يک
گرسنه در کشور وجود ندارد« ،اما »آمار سازمان ھای جھانی از وجود حداقل  ٣ميليون و ٧۵٠
ھزار گرسنه در کشور حکايت ميکند« و اين درحالی است که »اين تعداد در سال  ٨۶کمتر از
 ٢ميليون و  ٧٠٠ھزار نفر بوده است ».
افزايش ھر روزه ی قيمت ھا؛ از لبنيات تا مصالح ساختمانی
به نوشته ساﯾت اصالح طلب کلمه -گروه اقتصادی در  ٢٧مھر آمده است  :افزايش بی رويه
قيمت ارز فقط بر روی مايحتاج روزانه مردم و مواد غذايی نيست که تاثير می گذارد بلکه بر
روی کارخانه ھا و واحدھای توليدی و حتی قيمت نفت نيز اثر گذار خواھد بود و اقتصاد کشور
را تحت تاثير خود قرار می دھد .
در حاليکه قيمت لبنيات روز به روز در حال افزايش است و ديگر محصوالت نيز از قيمت رو به
رشد ارز تاثير می پذيرند؛ رييس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان کشور گفت” :افزايش
نرخ ارز موجب شد تا مصالح ساختمانی در اين مدت  ١٠تا  ١۵برابر افزايش يابد “.
به گزارش ايلنا مجتبی بيگدلی با اشاره به افزايش قيمت آھن نيز گفت :وزير صنعت ،معدن و
تجارت بايد پاسخگوی افزايش قيمت آھن باشد.چرا غضنفری پاسخگوی افزايش قيمت آھن به
کارآفرينان و فعاالن بازار مسکن نيست؟ دولت نيز ھيچ حمايتی از انبوه سازان نمی کند اين
درحالی است که نمايندگان مجلس نيز اصال عملکرد مناسبی را در اين خصوص نداشته اند “.
او با بيان اينکه  ١٢٠٠گروه شغلی مرھون فعاليت صنعت ساختمان است گفت “ :به جای
اينکه ھر روز مشکالت انبوه سازان تسھيل شود اما سياست ھای انقباضی جديد ايجاد می
شود “.
بيگدلی سال توليد ملی را تيرخالصی به انبوه سازان وکارآفرينان در بخش ساختمان کشور
می داند .
از سوی ديگر با باال رفتن قيمت دالر واحدھای توليدی بيشتر از ھر نھاد اقتصادی ديگر آسيب
می بينند و بر اساس گزارش ھای رسمی بسياری از واحد ھای توليدی در اين روزھا در حال
تعطيلی و اعالم ورشکستگی ھستند و کارگران بيشماری که بيکار می شوند .از اين رو رئيس

کميسيون اصل  ٩٠مجلس شورای اسالمی گفته است که ھر واحد توليدی که فکر ميکند در
آستانه ورشکستگی قرار دارد و يا اينکه از سوی مراجع اجرايی به آنھا کمکی نميشود
ميتواند گزارش خود را به کميسيون اصل  ٩٠ارسال کند تا اين کميسيون به نامه آنھا
رسيدگی کند .
محمدعلی پورمختار درگفتوگو با ايلنا در رابطه با اينکه  ۵شرکت توليدی لبنيات در کشور طی
نامهای به وزير صنعت و تجارت و معدن اعالم کردند که اگر به اين واحدھا کمک مالی نشود تا
ماه ديگر ورشکست خواھند شد گفت “ :نميدانم علت نامه نوشتن اين شرکتھای توليدی
چيست چرا که با گران شدن اقالم در کشور قيمت لبنيات و شير نيز دو برابر افزايش يافته
است “.
اما از ديگر سو اين گرانی ھا در حالی رخ داده که قيمت جھانی نفت نيز با افزايش به ١١۴٫١۵
دالر در ھر بشکه رسيد .براساس اين گزارش ،ھم اکنون قيمت ھر بشکه نفت سبک آمريکا در
بازار نيويورک برای تحويل در ماه نوامبر با  ٢٢سنت افزايش به بيش از  ٩٢٫٣١دالر رسيده
است .قيمت نفت آمريکا روز گذشته نيز با  ٢۴سنت افزايش به بيش از  ٩٢٫٠٩دالر رسيده
بود.در بازار لندن نيز ھر بشکه نفت برنت دريای شمال برای تحويل در ماه نوامبر با  ١۵سنت
افزايش به بيش از  ١١۴٫١۵دالر رسيده است .
قيمت نفت افزايش پيدا می کند کما اينکه در سال ھای گذشته نيز قيمت نفت به باالترين
ميزان خود در طی سال ھای پس از انقالب رسيده بود اما برای مردم سھی از نفت نيست،
خصوصا که اين روزھا با افزايش تحريم ھا و نخريدن نفت ايران سھم مردم ايران از اين موھبت
الھی کمتر نيز شده است .
اطالعيه شورای حمايت از مبارزات آزاديخواھانه مردم ايران ـ استکھلم در رابطه با
کارزار حمايت از کارگران زندانی
بر پاﯾه خبر رسيده به روز شمار کارگری آمده است  :پشتيبانی و شرکت در ھفتە ھمبستگی
و کارزار جھانی برای آزادی فعالين کارگری در ايران
سرمايه داری ايران دربحرانی عميق دست وپا ميزند ومثل ھميشه بار اين بحران را بردوش
کارگران نھاده است .گرانی سرسام آور وتورمی عنان گسيخته نان را از سفره کارگران ربوده
است  .آنھا دسته دسته به زير خط فالکت پرتاب ميشوند .شدت استثمار ووحشت بيکاری
شکنجه گاه ميليونھا انسان شده است .با اين ھمه سرمايه داران ذره ای از دايره وسيع
امکاناتشان کاسته نشده ودر ماشين ھای آخرين سيستم و کاخھای افسانه ای انبوه
گرسنگان را به ريشخند ميگيرند .دولت سرمايه داران با مھرورزی کاله از سر مردم برميدارد.
وباری تعاال جھنمش را مدل زندان اوين وفضای سياسی ايران ترسيم ميکند .اعدام  ،شکنجه
وزندان کمترين کمک دولت وطبقه حاکم به شھروندان گرسنه ومعترض است .حق تشکل
مستقل واعتصاب وجود ندارد  .با اين ھمه کارگران وآزاديخواھان درمقابل اين شرايط غير
انسانی قد علم ميکنند وزندانھا پر از مبارزانی است که اين شرايط را نمی پذيرند .
شورای حمايت از مبارزات آزاديخواھانه مردم خودرا درکنار وھمدست اين کارگران وآزاديخواھان
ميداند .
به فراخوان نيروھای چپ وکمونيست روزھای  ٢٠تا  ٢٧اکتبر ھفته دفاع از کارگران زندانی
اعالم شده است .شورا درپاسخ به اين فراخوان وبرای رساندن صدای اعتراض کارگران زندانی
به گوش مردم جھان روز سه شنبه  ٢٣اکتبر از ساعت  ١تا  ٣پيکتی در مرکز شھر استکھلم
برگزار ميکند  .وروز  ٢٧اکتبر از ساعت  ١تا  ٣در مين توريت ھمراه با تشکل ھا وانسانھای
مدافع رھايی کارگران زندانی وزندانيان سياسی درتظاھرات ايستاده شرکت ميکند .
ما از ھمه مدافعين کارگران وآزاديخواھان برای شرکت در اين اکسيونھا دعوت ميکنيم .
کارگر زندانی  ،زندانی سياسی آزاد بايد گردد
زنده باد آزادی  ،زنده باد سوسياليسم
سرنگون باد جمھوری اسالمی
شورای حمايت از مبارزات آزاديخواھانه مردم ايران ـ استکھلم
www.shora.se shoraye1@gmail.com Mobil:0728379451
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اطالعيه مشترک
آکسيون اعتراضی شنبه٢٧اکتبردرميدان ﯾرن تورﯾت -گوتنبرگ )سوئد(
باھمه توان از کارزارھفته ھمبستگی باکارگران وخواسته ھای مطالباتی کارگران
پشتيبانی نماﯾيم!
انسان ھای آزاده ،فعالين مدافع حقوق کارگران ،احزاب  ،سازمان ھای مدافع مبارزه طبقاتی
درپاسخ به فراخوان شورای نماﯾندگان نيروھای چپ وکمونيست ودرپيوند با تحرکات ھفته ھمبستگی
باکارگران ) ٢٠تا ٢٧اکتبر( برای آزادی فعالين کارگری ودردفاع از مطالبات برحق کارگران اﯾران اقدامات
مشترک خود را در طی ھفته به اشکال مختلف متجلی نماﯾيم.
در حال حاضر رضا شھابی ،شاھرخ زمانی ،محمد جراحی  ،بھنام ابراھيم زاده  ،مھدی فراحی
شاندﯾز ،و دﯾگر فعاالن جنبش کارگری بدون درﯾافت کوچکترﯾن خدمات پزشکی ودرمانی و در وضعيت
وخيم جسمی ھمچنان در زندان ھای ضد بشری جمھوری اسالمی به سر ميبرند.عادله چراغی
ھمسر عليرضا عسکری بعد از آزادی وی دستگيرشدند ھمچنين رسول بداغي عضو كانون صنفي
معلمان و عبدالرضا قنبري معلمين معترضي كه خطر اجراي حكم اعدام بر روي سرش قراردارند در
زندانند .جدا از اﯾن رژﯾم اسالمی در ھفته ھای اخير ده ھا تن از فعالين دفاع از حقوق کودک ،حقوق
زنان و فعالين جنبش دانشجوﯾی را احضار و ﯾا روانه زندان کرده است.
دوراخيرمبارزات کارگران شکلی دﯾگر بخود ميگيرد .تھيه طوماری بيش از  ٢٠ھزارامضاء ،رژﯾم سرماﯾه
داری را تحت فشارقرارداده است وھمه وابستگان رژﯾم از قبيل "خانه کارگر""،کمسيون کارگری
مجلس" رژﯾم را ،به صرافت راه حل انداخته است .کارگران مستقل غيردولتی در طومارھای اعتراضی
شان ،دولت و کارفرماﯾان را تھدﯾد کرده اند که اگر اﯾن بار خواست ھاﯾشان بی جواب بماند ،اعتراضات
خود را تشدﯾد خواھند کرد.
ازسوی دﯾگر بی حقوقی ھای سياسی و اجتماعی حتی نفس کشيدن را ھم برمردم نا ممکن کرده
است ،برای کارگران ،زحمتکشان ،زنان و جوانان اﯾران راھی جز مبارزه برای سرنگونی رژﯾم سرماﯾه
داری جمھوری اسالمی ودگرگونی زندگيشان باقی نمانده است ،ضرورت به عقب راندن ماشين
سرکوب رژﯾم ،از ھمه ما ،افراد ،جمعيت ھا ،نھادھا ،احزاب ،سازمان ھا ودﯾگر تشکالت کارگری ،چپ،
سوسياليستی و کمونيستی می خواھد که متحدانه تر وارد عمل شوﯾم.
ما درھمين راستا ،ھمه احزاب ،سازمان ھا ،نھادھا و فعالين جنبش کارگری ،کمونيستی ،چپ و
انقالبی اﯾران در گوتنبرگ را برای مدافعه از کارزار بين المللی درھفته ھمبستگی باکارگران
) ٢٠تا ٢٧اکتبر( در دفاع از مطالبات بی پاسخ ماندۀ کارگران ،به نشانه ھمبستگی با جنبش کارگری
اﯾران ،برای آزادی فوری وبدون قيد و شرط فعالين کارگری ودﯾگر زندانيان سياسی فرا ميخوانيم و دست
خود را برای ھمکاری بسوی ھمه پيش می آورﯾم.
ازھم اکنون درتدارک ھفته ھمبستگی با جنبش کارگری وآکسيون اعتراضی شنبه ٢٧اکتبردرميدان ﯾرن
تورﯾت ساعت ٢تا  ۴بعد ازظھرفعاالنه ومتحدانه شرکت کنيم.

کارگران در بند و کليﮥ زندانيان سياسی آزاد باﯾد گردند!
زنده باد ھمبستگی بين المللی با جنبش کارگری اﯾران!
سرنگون باد رژﯾم سرماﯾه داری جمھوری اسالمی!
زنده باد آزادی و سوسياليسم!
اتحاد فداﯾيان کمونيست واحد گوتنبرگ
حزب کمونيست اﯾران واحد گوتنبرگ

سازمان کارگران انقالبی اﯾران )راه کارگر( -ھيئت اجراﯾی  ،واحد گوتنبرگ
کانون ھمبستگی با کارگران اﯾران -گوتنبرگ
»جان بيماران ايرانی به دليل شدت گرفتن تحريمھای بينالمللی در خطر است«.
ن خاص؛ تحريم است،
به نوشته ساﯾت اصالح طلب جرس در  ٢٨مھر آمده است  :بحران برای بيمارا ِ
دارو نيست
حنا صادقی
"جان بيماران ايرانی به دليل شدت گرفتن تحريمھای بينالمللی در خطر است ".اين را فاطمه
ھاشمي ،رئيس بنياد امور بيماريھای خاص گفته است .وی که روز سه شنبه ) ٢۵مھرماه( با سايت
خبری تابناک گفتگو کرده ،افزوده است" :بيشتر از ھمه در داروھای بيماران سرطانی و اماس در تنگنا
ھستيم .البته بيماران تاالسمی و دياليزيھا ھم سختيھايی دارند و ھمه اينھا بر اثر مشکالتی
است که ريشه در تحريم بانکی و سختی در انتقال ارز دارد ".رئيس بنياد امور بيماريھای خاص
ميگويد که اين داروھا مصارف ديگری ندارند و با جان مردم سر و کار دارد .ھاشمی ھمچنين گفت که
در ھمين زمينه دو ماه پيش به بانکيمون دبيرکل سازمان ملل نامه نوشته است .
تحريم ونوسانات نرخ ارز و در پی آن کاھش توليد و واردات دارو چند صباحی ست که بيماران خاص را
دچار مشکالت زيادی کرده است تا جايی که گرانی فوقالعاده و نايابی برخی داروھا زنگ خطر را برای
اين دسته از بيماران ايرانی به صدا در آورده است .
خودکفايی  ٩٠درصدی سراب بود؟
اگرچه بر اساس آمارھای رسمی بيش از ٩٠درصد داروھای مصرفی ايرانيان در داخل کشور توليد و
ميشود ،اما مواد اوليه توليد داروھای ساخت داخل ھم بايد از خارج کشور تامين شود .در ماهھای
اخير با افزايش فشارھا و تشديد تحريمھای بانکی بين المللي ،تبادالت اقتصادی ايران با ساير کشورھا
بيش از پيش سخت شده و ھمين امر موجب اختالل در توليد و واردات دارو شده است .صرفنظر از
مصايب معامالت ايران با کشورھای خارجی اين نکته را ھم نبايد فراموش کرد که حتی در صورت ھموار
شدن اين مسير ھم شرکتھای وارد کننده با سد بزرگی به نام "تامين ارز" مواجه ھستند .
خبرگزاری ايلنا در ھفته جاری از توليدکنندگان صنايع دارويی چنين نقل کرد" :برای مقابله با افزايش
قيمت دارو ،اگرچه بانک مرکزی در مرکز مبادالت ارزي ،ارز مورد نياز صنايع را در بخش اولويت دار طبقه
بندی کرده اما ارز ثبت سفارش شده ،نسبت به ابتدای سال جاری گزانتر است و از سويی ھنوز اين
ارز در اختيار صنايع دارويی قرار نگرفته است ".با توجه به اين مسائل ميتوان به جرات گفت عدم
حمايت دولت از واردکنندگان و اھمال در تامين ارز شرکتھای دارويی يکی از بزرگترين داليلی است
که امروز گريبان حوزه سالمت کشور را گرفته است .
خطر جدی است
در ھمين ھفته ھم ليست  ٩٠تايی از داروھای کمياب در ايران خبرساز شده بود .ليستی که شامل
 ۵٠قلم داروی وارداتی و  ۴٠قلم داروی توليد داخل است و از داروھای مربوط به راديولوژی تا درمان
ديابت ،داروھای شيميدرمانی و انواع داروھای بيماريھای خاص و ساير نارساييھای معمولی ديگر
در آن يافت ميشود .اظھار نظرھای اخير روسای انجمنھای برخی بيماريھای خاص نشان ميدھد
کارد به استخوان کسانی که با اين بيماريھا دست و پنجه نرم ميکنند رسيده ست .
چندی پيش نايب رييس انجمن تاالسمی ايران از چندين مورد فوت ناشی از نبود دارو خبر داد و در
انتقاد به وضع موجود گفت" :بيماران تاالسمی چون خون ميزنند آھن بدنشان باال ميرود ،بنابراين بايد
دسفرال يا دسفوناک مصرف کنند تا آھن خون آنھا پايين بياد .با کلی مشقت در سالھای گذشته
تالش کرديم و فرتينای خون بچهھا را پايين آورديم اما متاسفانه با نبود دارو در چند ماه اخير فرتينای
بدنشان به ١۵ھزار ھم رسيده که خطر مرگ را به ھمراه دارد و کسانی را ھم داشتيم که بر اثر اين
مسئله فوت کردهاند ".پيشتر ھم رييس انجمن حمايت از بيماران کليوی گفته بود بيماران کليوی با
کمبود محلول سرم مواجه شدهاند .مصطفی قاسمی اعالم کرده است" :کمبود اين محلول که توسط
شرکتھای ايرانی ساخته ميشود ،به دليل وارد نشدن مواد اوليهای است که جزو تحريم ھاست.
برخی شرکتھای دارويی به دليل نداشتن مواد اوليه ديگر قادر به ساخت اين محلول نيستند ".
البته ابراز نگرانيھا به ھمين جا محدود نشد و به دفتر رئيس سازمان ملل نيز رسيد .دبيرکل سازمان
ملل در ھفتهای که گذشت با انتشار گزارشی اعالم کرد به دليل مشکالت سيستم بانکی در ارتباط با
ايران ،شرکتھای دارو سازی صدور دارو به ايران را متوقف کردهاند و به ھمين دليل داروھا برای درمان
بيماريھای مختلف از جمله داروھايی مانند داروھای ضد سرطان ،ناراحتی قلبی و تنفسی کمياب

شدهاند .
پايگاه اطالع رسانی بنياد امور بيماريھای خاص ھم ماه گذشته ،با اعالم خبر کمبود برخی داروھای
حياتی مبتاليان به سرطان ھشدار داده که در صورت جدی گرفته نشدن اين خبر از سوی مسووالن ذی
ربط و نبود واکنش مناسب به آن ،بيماران سرطانی در آينده نزديک با مشکالتی به مراتب بدتر از امروز
روبه رو ميشوند .مدير عامل کانون ھموفيلی ايران ھم پيش از اين از کاھش سطح دسترسی بيماران
ھموفيلی به فاکتورھای خونی خبر داده و گفته بود" :در حال حاضر تمامی عملھای جراحی قابل
پيشبينی برای بيماران ھموفيلی به دليل کمبود دارو لغو شده است .وی ھم چنين عنوان کرد:
"داروھای مورد نياز بيماران ھموفيلی که از فرآوردهھای خونی تشکيل شده ،اساسا وارداتی است و
ھنوز ھيچ کدام از گزينهھای توليد داخل وارد بازار دارويی کشور نشدهاند ".
ھيأت مديره کانون ھموفيلی ايران طی نامهای سرگشاده به رئيس فدارسيون جھانی ھموفيلی و
رئيس سازمان بھداشت جھانی در رابطه با به خطر افتادن سالمت بيماران ھموفيلی به دليل تحريم
ايران ،ھشدار و تأکيد کردهاند که کمبود دارو جان دهھا ھزار کودک ھموفيلی را به مخاطره انداخته
است ".
غم مضاعف بيماران خاص
شرکتھای دارويی برای واردات دارو و مواد اوليه توليد دارو ارز ندارند ،مبادالت اقتصادی ايران با ساير
کشورھا به دليل تحريمھا به دشوارترين شکل ممکن صورت ميگيرد ،بروکراسی بانک مرکزی و وزارت
بھداشت برای پرداخت ارز دولتی به توليد کنندگان و وارد کنندگان در برخی موارد به انصراف شرکتھا
ميانجامد و در اين ميان دود آتشی که دولت حاضر به خاموش کردن آن نيست به چشم کسانی
ميرود که عالوه بر رنج بيماری بايد غم تھيه دارو را ھم داشته باشند .

کارگران مدافع صلح و خواھان آزادی اند
به نوشته ساﯾت اخبار روز آمده است  :انجمن کارگران دموکراسی خواه ،با انتشار اطالعيه ای از
کارگران و تشکل ھای مدافع کارگری خواسته است به کمپين صلح و دموکراسی که توسط گروھی
از فعالين سياسی و اجتماعی در اﯾران اعالم شده است ،بپيوندند .متن اﯾن اطالعيه به شرح زﯾر
است:
کارگران اﯾران ھمچون ساﯾر برادران خود در سراسر گيتی بنا به دالﯾل روشن و تارﯾخی از جنگ و
استبداد رنج برده اند و آسيب ھای جبران ناپذﯾری دﯾده اند .در عرصه بين المللی دو جنگ خونين
جھانی زﯾانبارترﯾن تاثيرات را بر زندگی اجتماعی و اقتصادی کارگران برجای گذاشت و در جنگ ھای
منطقه ای نيز کارگران کشورھای درگير در منازعات و مناقشات ساخته و پرداخته جنگ افروزان و
حکام سرماﯾه ساالر و جنگ افروز دنيا ،ھزﯾنه ھای جانی و مالی بسياری پرداخته اند .آخرﯾن آنھا
جنگ داخلی در سورﯾه که در ﯾک سوی آن دﯾکتاتوری حاکم بر اﯾن کشور و حاميان منطقه ای و بين
المللی اش قرار دارد و در سوی دﯾگر آن کشورھای غربی و مرتجعين عرب و رژﯾم ترکيه داعيه دفاع از
مردم سورﯾه را تا حد مداخله آشکار به پيش برده و می برند و از ھم اکنون روشن است که نتاﯾج اﯾن
مداخالت و جنگ افروزی ھا کمتر از آنچه در عراق و ليبی و افغانستان به بار آمد ،نخواھد بود.
در کشوراﯾران پس از انقالب در پی جنگ نکبت بار ھشت ساله نيز کارگران و زحمتکشان اﯾران و
عراق بودند که ھرﯾک به نوعی به قربانگاه ھای جنگ وﯾرانگر کشانده شدند و فرزندان شان در جبھه
ھای سراسر باطلی که جنگ افروزان تدارک دﯾدند به خاک و خون کشيده شدند.
در اﯾران بعد از انقالب کارگران و مردم زحمتکش انتظار داشتند با پاﯾان ﯾافتن حکومت استبدادی
پيشين آثار زندگی آن دوران نيز محو و نابود شود و بھار آزادی بر سر مردم ساﯾه افکند که با برپا شدن
آتش جنگی بی فرجام نه تنھا زمينه ھای بازگشت استبداد با نماﯾشی از بدترﯾن نوع آن که ھمانا
حکومت دﯾنی است تقوﯾت شد و در نھاﯾت به تحکيم و برقراری نظام دﯾکتاتوری تمام عيار والﯾت
فقيھی انجاميد ،بلکه بارقه ھای اميدی که با پيروزی انقالب در ميان مردم جوانه زده بود نيز به
سرعت خشکيده شد.
جنگ ھشت ساله تبعات سنگينی برای کارگران و زحمتکشان در پی داشت .به بھانه جنگ قانون
کاری را که کارگران انتظار تصوﯾبش را داشتند به مسلخ بردند و با ﯾک وقفه دوازده ساله شير بی ﯾال
و دم اشکمی را به عنوان اولين قانون پس از انقالب به تصوﯾب رساندند.
در سال ھای آغازﯾن جنگ به سندﯾکاھا و اتحادﯾه ھای کارگری ﯾورش بردند و با سرکوب کارگران و
برچيدن سندﯾکاھا و اتحادﯾه ھای آنان در ھمه شھر ھای اﯾران اھرم دفاع از کار و امنيت شغلی را از
کارگران گرفتند و به بھانه دفاع از ميھن اسالمی ،آگاھان کارگری را از کارگاه ھا و کارخانه ھا اخراج و

برخی از آنان را به بھانه ھای واھی و برچسب ھای ضدانقالبی به زندان انداخته و ﯾا به رزﯾالنه ترﯾن
اشکال شکنجه دادند و در نھاﯾت به حبس ھای طوالنی و در پاره ای موارد به جوخه ھای اعدام
سپردند.
در طول جنگ ھشت ساله ھرگاه کارگران خواھان رسيدگی به خواست ھای قانونی و مشروع شان
شدند به بھانه شراﯾط جنگی آنھا را به سکوت واداشتند و پس از پاﯾان ﯾافتن جنگ نيز به بھانه
بازسازی از برآوردن مطالبات برحق کارگران سر باز زدند.
و اکنون با وجود جنگی نابرابر به عنوان جنگ اقتصادی بار گرانی ناشی از تحرﯾم ھا از سوﯾی و بی
کفاﯾتی و دزدی و رانت خواری حکومت گران از سوی دﯾگر برگرده گارگران سنگينی می کند و از آن
ھم بدتر ھرگونه احتمال بروز جنگ ناخواسته دﯾگری ھر روز به ناامنی و ھراس و بيم از فرداﯾی تارﯾک
که سراسر تھدﯾد و تحدﯾد است ،روان جامعه را پرﯾشان و آزرده است.
جنگ افروزان در دو سوی ميدان منازعه ای ساختگی که اساسا ربطی به مردم اﯾران ندارد ھر روز
چنگ و دندان می ساﯾند و با توسل به ادبيات فرﯾبنده دفاع از جھانی امن و ﯾا دفاع از حق داشتن فن
آوری ھای ھسته ای به اﯾجاد فضای اکنده از ناامنی برای مردم اﯾران دامن می زنند.
در اﯾران امروز به برکت سياست ھای نابخردانه و ضددموکراتيک دولتمردان و با تکيه بر نظام امنيتی و
سياست پادگانی ،احزاب و جمعيت ھا سرکوب شده و صدای گروه ھای مختلف مردم در سينه ھا
حبس شده است .جرﯾانات صلحدوست به اتھام واھی اقدام عليه امنيت ملی از فعاليت بازداشته
شده اند .شورای ملی صلح که در برگيرنده گروه ھای مختلف از سياسيون ،روشنفکران ،صاحبان
حرف و نھادھای مردمی و زنان و دانشجوﯾان و کارگران بود و با انتشار بيانيه ھای آگاه گرانه و صلح
جوﯾانه دﯾدگاه ھا و نظرات مردم را در باره سياست ھای جنگ افروزانه جھت و شکل می داد ،مورد
ھجوم قرار گرفت و بيشترﯾن اعضای ھيات اجراﯾی آن بازداشت شدند و در حال حاضر برای تعدادی از
برجسته ترﯾن اعضای آن احکام سنگين زندان و تبعيد و محروميت ھای اجتماعی و شغلی صادر شده
است.
متاسفانه فضای خفقان و ترس آلود نھادھای مردمی دﯾگر را از ابراز نارضاﯾتی از سياست ھای جنگ
افروزانه بازداشته است ،نھادھاﯾی که رسالت گسترش فرھنگ صلح را بر دوش گرفته اند در چنين
شراﯾطی به بھانه کار فرھنگی در زمينه گسترش فرھنگ عدم خشونت از رواج اعتراضات ضد جنگ
سر باز می زنند.
در عين حال و خوشبختانه شاھد اعالم کمپين فراخوان برای صلح و آزادی از سوی گروھی از
دلسوختگان و فرھيختگان اﯾن سرزمين ھستيم .گرچه که اﯾن کمپين در سطح وسيعی انتشار نيافته
است اما از آنجا که موضوع آن خواست و مطالبه ای عمومی است ،قطعا از استقبال مردم
صلحدوست و آزادﯾخواه بی نصيب نخواھد ماند.
انجمن کارگران دموکراسی خواه ضمن حماﯾت از اﯾن فراخوان از ھمه کارگران فھيم و آگاه و ھمه
سازمان ھای کارگری ،سندﯾکاھا و اتحادﯾه و انجمن ھای صنفی و کميته ھای کارگری و فعاالن و
محافل کارگری درخواست دارد که به اﯾن کمپين پيوسته و اﯾن فراخوان را به ميان مردم و توده ھای
کارگران و زحمتکشان ببرند.
صلح و آزادی حق مسلم ماست
انجمن کارگران دموکراسی خواه ١٣٩١/٧/٢٨

اعتراض داروخانهھا نسبت به اخذ ماليات ھای سنگين
به گزارش خبرگزاری دولی کار اﯾران – اﯾلنا از اصفھان در تارﯾخ  ٢٨مھر آمده است  :رييس
ھيات مديره داروسازان تھران گفت :داروخانهھا نسبت به اخذ مالياتھای سنگين معترض
ھستند .
علی مدرسی در گفتوگو با ايلنا يکی ازمھمترين مشکالت داروخانهھا راموضوع اخذ ماليات از
آنھا دانست و گفت :براساس قانون و تقسيم بنديھايی که انجام گرفته ،داروخانهھا جزو
موسسات پزشکی محسوب ميشود اين درحالی است که وزارت دارايی داروخانهھا را جزو
نظام صنفی به حساب آورده است .
وی خاطرنشان کرد :قانون نظام صنفي ،تبصرهای دارد مبنی بر اينکه صنفھايی که قانون
خاصی دارند ھمانند صنوف پزشکي ،داروسازي ،دندانپزشکي ،ازقانون نظام صنفی مسنثنی
ھستند ،اين درحالی است که داروخانهھا بااين تقسيم بندی که اکنون انجام شده با
طالفروشي ،بنگاھھای امالک و معامالت ماشين ھمانند شده اند .
رييس ھيات مديره داروسازان تھران با اشاره به اينکه مالياتھايی که به صنوف پزشکی تعلق

بگيرد غير از اين است ،افزود :در حال حاضر داروخانهھا به شدت نسبت به اخذ مالياتھای
سنگين ازآنھا اعتراض دارند و خواستار رسيدگی مسئوالن به اين موضوع ھستند .
وی بيشترين درآمد داروخانهھا را از سود  ١۶ / ٩درصدی حاصل از داروھای ايرانی عنوان کرد و
افزود :به طور کلی متوسط سود فروش دارو در حدود  ١٠الی  ١٢درصد است در حالی که
براساس  ٢٠تا  ٢۵درصد از داروخانهھا ماليات ميگيرند .
مدرسی تصريح کرد :وقتی که نسبت به اين موضوع اعتراض ميکنيم با اين پاسخ مواجه
ميشويم که اين اخذ مالياتھا بر مبنای قانون است در حالی که اين طورنيست زيرادر قانون
ھيچ بيعدالتی نيست .
وی با اشاره به اينکه داروخانهھا از طريق ارسال نامه و ھمينطور به صورت حضوری اعتراض
خودرا نسبت به اين موضوع اعالم کردهاند ،افزود :پيگيريھای که در اين زمينه انجام دادهايم تا
اين لحظه ھيچ نتيجهای نداشته است.
بيانيه ۵۶
شاھرخ زمانی در زندان گوھر دشت تحت فشار مضاعف است!!!
طی خبری از منبع موثق در  ١٣٩١/٧/٢٢اطالع ﯾافتيم که شاھرخ زمانی را از زندان مرکزی
تبرﯾز با دستبند و پابند به زندان ارسنجان فارس انتقال دادند .
ما اﯾن خبر به اضافه علل اﯾن تبعيد و اتفاقاتی که در زندان تبرﯾز پيش آمده بود از جمله در مورد
ضرب وشتم مرادپور ،بازجوﯾی مجدد ﯾوسف عبدالھی و محمدآبادی و ھمچنين اعتراضات
شفاھی و کتبی زندانيان کارگر در بند کاردرمانی نسبت به کمی دستمزدشان و ...را در بيانيه
 ۵۵کميته حماﯾت از شاھرخ زمانی نوشتيم اما پس از دو روز جستجو متوجه شدﯾم شاھرخ
زمانی را به زندان ارسنجان نبرده اند  .ضمن اﯾنکه بسيار نگران شدﯾم در رابطه با منابع خبری
خود نيز اقدام به پرسشھاﯾی کردﯾم  .آنچه دستگيرمان شد عبارت است از اﯾنکه کميته امنيت
و مسئولين رده ھای مختلف زندان مرکزی تبرﯾز پس از جستجوھای زﯾادو تقرﯾبا" ھفتگی
سالنھا و اطاقھا و تمامی وساﯾل زندانيان موفق به کشف کانالھای ارتباطی نشدند اﯾن بار
نقشه کشيدند که با پخش اخبار غلط باعث بی اعتباری ارتباطات و کميته حماﯾت از شاھرخ
زمانی شوند  .پس از بررسی دقيق و پرسش از منبع خبری خود معلوم شد که مسئولين
زندان خبر فوق را که شاھرخ زمانی به زندان ارسنجان تبعيد می شود را به وسيله ﯾکی از
مأموران ھمراه شاھرخ به چند نفر از زندانيان ،تقرﯾبا" درگوشی و دوستانه رسانده است تا اﯾن
خبر به دست ما برسد و آن را اعالم نماﯾيم و بعد که شاھرخ زمانی را به زندان دﯾگر بردند
آنوقت کميته حماﯾت از شاھرخ زمانی و روابط و کانالھای آن زﯾر سئوال خواھند رفت تا از اﯾن
طرﯾق اخبار درست آن نيز بی اعتبار محسوب شده چندان مورد توجه واقع نشوند  .برای
مقابله با چنين حيله و فرﯾبکاری باﯾد ھشيار باشيم بعيد نيست که از اﯾن پس نيز چنين حيله
ھاﯾی به کار برند .ما از تمامی افرادی که بيانيه ھا و اخبار منتشر شده ی کميته حماﯾت از
شاھرخ زمانی را درﯾافت می کنند انتظار دارﯾم اعتبار اخبار و بيانيه ھای اﯾن کميته را بر مبنای
جزئيات مورد سنجش قرار ندھند که در اﯾن صورت دشمن موفق به اﯾجاد بی اعتمادی و تفرقه
خواھد شد ،بلکه آنھا را به صورت تکاملی در روند تارﯾخی اخبار و بيانيه ھا در نظر گرفته و
برآمد مجموعه ای از آنھا را به عنوان اخبار و مسائل کامال" درست تلقی نماﯾند  ،و البته ھر
خبری ﯾا اعالنی که بعد از انتشار معلوم شود که اشتباه ﯾا نادرست بوده است کميته حماﯾت
از شاھرخ زمانی در اسرع وقت اشتباه ﯾا نادرست بودن آن را اعالم و به دنبال آن اخبار صحيح
را نيز به عنوان وظيفه ی انکارناپذﯾر خود منتشر خواھد کرد .
مورد دﯾگری که باﯾد روی آن بسيار متمرکز شد عبارت است از اﯾنکه فعاليت و عملکرد کميته
حماﯾت از شاھرخ زمانی  ،ھمچنين کانالھای ارتباطی آن ،بخصوص اعمال حماﯾتی و اعتراضی
رفقا در کشورھای مختلف مانند برگزاری آکسيونھا جلب حماﯾت نھادھا و احزاب انقالبی و
اعتراضات متحدانه  ،ھمه مجموعا" باعث تحت فشار قرار گرفتن نظام و مأمورانش شده
است  .به اﯾن دليل است که آنھا تالش می کنند برای نجات خود از فشارھای وارده اخبار غلط
پخش نماﯾند تا اﯾن ھمکارﯾھای شروع شده ی متحدانه را در نطفه خفه کنند .
پخش اخبار دروغين و انحرافی نشان ميدھد که فعاليت و مبارزات زندانيان در داخل زندان ھا و
حماﯾت کنندگان آن ھا در بيرون مکمل ﯾک دﯾگر است و آنچنان کارساز است که باعث گردﯾده

ماموران در رده ھای مختلف مجبور به تغيير روش شوند ﯾعنی عکس العمل دشمن نشان
ميدھد که مبارزه ی عملی متحدانه تنھا راه چاره است در نتيجه ھرچه بيشتر فشار بياورﯾم
دشمن بيشتر عقب نشينی کرده در مرحله ای مجبور به قبول شکست خواھد بود.
اکنون شاھرخ زمانی در سالن  ١٢بند  ۴زندان گوھردشت زندانی است.او در بندی زندانی
است که مسئوليت بند به صورت مشترک تحت کنترل سپاه و وزارت اطالعات است.الزم به
تذکر است که طی سياست اعالم نشده سپاه و وزارت اطالعات زندانی ھاﯾی که مقاوم
ھستند و حاضر به پذﯾزفتن اتھامات دروغين نميباشند را از اقصی نقاط کشور به اﯾن بند می
آورند تا در صورت نياز کنترل ھرچه بيشتری روی آن ھا داشته باشند .دقت به اﯾن موضوع از آن
حھت بسيار مھم است که در دھه ی شصت نيز در زندان ھای مختلف بند ھاﯾی به نام بند
سر موضع وجود داشت از جمله بند  ٣زندان اوﯾن محل نگھداری زندانيان سر موضع بود.بنا به
اﯾن دليل و دالﯾل دﯾگر اعالم ميکنيم ھرگونه مسئوليت جان شاھرخ زمانی به عھده ی سران
نظام اسالمی است و ھم چنين از تمامی فعالين و انقالبيون در ھرجاﯾی از جھان باشند
ميخواھيم
برای شکست دادن طرح ھای ضد انسانی وزارت اطالعات،سپاه و قوه ی قضاﯾيه ھرچه بيشتر
دست به اعتراضات عملی بزنند اﯾن تنھا راه نجات زندانيان سياسی است.
شاھرخ زمانی با مقاومت بی مثال خود در مقابل اتھامات دروغين وظاﯾف خود را به عنوان ﯾک
کارگر فعال انجام داده و به ﯾک الگوی مقاومت تبدﯾل شده است حال وظيفه ی تک تک
کارگران،دانشجوﯾان،دانش آموزان،زنان و مردان آزادی خواه و برابری طلب،نھاد ھا و سازمان ھا
و احزاب انقالبی است که با حماﯾت ھای عملی متحدانه و گسترده و سازماندھی اعتراضات
مستمر در مقابل سفارت خانه ھای جمھوری اسالمی انجام وظيفه کنند و نقشه ھای
ضدانسانی جمھوری اسالمی را با شکست روبرو کرده اﯾن حکومت سرماﯾه داری را وادار به
عقب نشينی نماﯾند.
رفقا اقدامات و اعتراضات عملی اگر متحدانه و مستمر صورت نگيرند نميتوانيم در مبارزه ی
طبقاتی که آزاد شدن زندانيان بخشی از آن است قدمی به جلو بردارﯾم.
گسترده باد اعتراضات سازمان ﯾافته برای آزادسازی زندانيان
پيش بسوی اتحاد بيشتر ،برای فشار بيشتر!!
پيش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار :
کارگر زندانی  ،زندانی سياسی آزاد باﯾد گردد.
کميته حماﯾت از شاھرخ زمانی
١٣٩١/٧/٢٩
www.chzamani.blogspot.com
freeshahrookh@gmail.com
کاھش درآمد ساالنه نفتی ايران از  ١٠٠ميليارد دالر به  ٣٠ميليارد دالر
به نوشته ساﯾت اصالح طلب کلمه در ٢٩مھر آمده است  :اسدﷲ عسگراوالدی با تائيد
گزارشھای متعدد موجود درباره تاثيرگذاري تحريمھا ،اعالم کرد که ايران  ٧٠ميليارد دالر درآمد
ساالنه نفتی خود را از دست داده و پيش بينی کرد که در صورت ادامه اين وضعيت ،بايد به
سمت جيرهبندی حرکت کنيم .
او اين ھشدار را در گفت و گويی با روزنامه الکترونيکی »شما« وابسته به حزب موتلفه بيان
کرده و گفته است که تحريمھای اخير نفت ،اقتصاد جمھوری اسالمی را تحت فشار قرار داده
است .
يه گزارش ديگربان ،عسگراوالدی از تحريمھای نفت و »سوء مديريت« با عنوان دو عامل موثر
نابسامانيھای اقتصادی نام برده و گفته »ميزان فروش نفت ايران نسبت به دو ماه گذشته به
نصف کاھش يافته است ».
رئيس اتاق بازرگانی ايران و چين اعالم کرده است اقتصاد ايران ،اقتصادی  ١٠٠ميليارد دالری
است که اگر نتواند اين اقتصاد را در شرايط تحريمھا در مرز  ۵٠ميليارد دالر نگه ندارد ،بايد به
سمت سيستم کوپنی حرکت کند .
به گفته عسگر اوالدي ،ايران برای تحقق درآمد  ۵٠ميليارد دالری بايد روزانه يک ميليون بشکه

نفت بفروشد که در يک سال ،درآمد حاصل از فروش نفت )با احتساب  ۶۵روز تعطيلی( تنھا ٣٠
ميليارد دالر ميشود .
اين عضو اتاق بازرگانی تھران در ادامه سخنان خود اظھار کرده ايران بايد  ٢٠ميليارد دالر
کسری خود را از طريق توريسم ،کاھش مسافرتھای خارجي ،حمايت از توليد و افزايش
صادرات غيرنفتی تامين کند .
آنطور که عسگر اوالدی گفته است ،ساالنه  ١٠ميليارد دالر ارز مسافرتی از ايران خارج
ميشود که سھم سفرھای زيارتی از اين ميزان چيزی در حدود يک ميليارد دالر است .
اظھارات رئيس اتاق بازرگانی ايران و چين در شرايطی مطرح ميشود که براساس برخی
گزارشھا ،جمھوری اسالمی پس از افزايش تحريمھای بينالمللی روزانه کمتر از يک ميليون
بشکه نفت ميفروشد .
براساس محاسبات عسگراوالدي ،درآمد اين ميزان از فروش نفت روزانه در سال ،رقمی کمتر
از  ٣٠ميليارد دالر است که اين مسئله تھديد بزرگی برای نظام محسوب ميشود .
از اظھارات اين عضو اتاق بازرگانی تھران چنين برميآيد که اقتصاد کشور به خاطر از دست
دادن  ٧٠ميليارد دالر درآمد نفتی خود که ھمچنان ادامه دارد به سمت سيستم کوپنی در
حرکت است .
اسدﷲ عسگراوالدی نخستين کسی بود که چند ماه پيش نسبت به وقوع قحطی در ايران بر
اثر تحريمھای بينالمللی ھشدار داده بود .
فشارھای اقتصادی ناشی از تحريمھا بر مردم ايران ھر روز سنگينتر ميشود و مقامھای
حکومتی با انکار اين تاثيرات از مردم ميخواھند در برابر اين سختيھا مقاومت کنند .
سپاه پاسداران از چند ماه گذشته برگزاری رزمايشھای متعدد نظامی در شھرھای مختلف
ايران را آغاز کرده تا نشان دھد که توانايی سرکوب اعتراضھای مردمی را دارد .
اعتصاب کارگران شرکت جھاد توسعه پيمانکار سد بنير
به گزارش رسيده کارگران شرکت جھاد توسعه ،پيمانکار سد بنير در  ٥کيلومتری روستای نگل،
از روز  ٢٨مھر  ١٣٩١در اعتراض به عدم پرداخت حقوق ھای معوقه ی خود دست از کار
کشيده اند.
نگھبانان ،رانندگان ماشين ھای سنگين و آمبوالنس وکارگران دﯾگر بخشھا در اﯾن اعتصاب
شرکت دارند .آنان اعالم کرده اند که تا رسيدن به تمامی مطالباتشان به اعتصاب خود ادامه
خواھند داد .تعداد کارگران اﯾن پيمانکاری  ٣٣٥نفر است.
کميته ی ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکل ھای کارگری
29مھر ١٣٩١
مرگ جانگداز چھار کارگر در تھران
به گزارش پاﯾگاه خبری  ،١٢۵در  ٢٩مھر آمده است  :رعاﯾت نکردن اصول اﯾمنی ھنگام کار با
آسانسور مرگ دو کارگر نصاب را در شھرک وليعصر ،خيابان سجاد جنوبی ،کوچه سعيدی رقم
زد.
مھدی فتحی )افسر آماده منطقه پنج عمليات( در اﯾن باره اظھار داشت :در اﯾن حادثه ﯾکی از
کارگران که در طبقه چھارم مشغول بکار بود براثر بی احتياطی به روی کابين آسانسور که در
طبقه دوم قرار گرفته بود سقوط کرده و جان خود را از دست می دھد کارگر دوم نيز به کمک
فرد سقوط کرده می شتابد که وی نيز بعلت اتصالی برق کابين آسانسور دچار برق گرفتگی
شده و در دم فوت کرده بود.
برخورد جرثقيل با کابل برق فشار قوی  ٢٠ھزار ولتی فاجعه آفرﯾد
به گزارش  ٢۶مھر پاﯾگاه اطالع رسانی پليس ،روز  ٢۵مھر بر اثر برخورد ﯾک دستگاه جرثقيل
خاور با کابل برق فشار قوی  ٢٠ھزار ولتی در برزگراه محالتی تھران ،راننده بخت برگشته را در
کسری از ثانيه تبدﯾل به خاکستر کرد.
اﯾن گزارش حاکيست ،راننده جوان ﯾک دستگاه خودرو چرثقيل سبز رنگ که "حميد رضا" نام
داشت قسمت جرثقيل خودرو با کابل برق فشار قوی  ٢٠ھزار ولتی برخورد کرده و راننده بخت

برگشته غافل از اﯾنکه تمام خودرو بر اثر اتصال با کابل برق فشار قوی ،برق دار شده ھنگام
پياده شدن از خودرو و دست زدن به درب آن دچار برق گرفتگی شده است .شدت برق
گرفتگی به حدی باال بوده که دست راننده جوان در کسری از ثانيه قطع و لحظاتی بعد خود
وی نيز سوخته و در نھاﯾت فوت نموده است.
جان باختن کارگر ساختمانی به علت سقوط از طبقه  ١٧در پروژه آفتاب
بنا به گزارش دﯾگری از ھمين منبع بتارﯾخ  ٢۶مھر ،روز  ٢۵مھر مرد جوانی به نام "جواد" که
اھل استان اﯾالم و به عنوان کارگر ساختمانی در پروژه آفتاب واقع در آدرس اتوبان آزادگان
نرسيده به شھرک راه آھن مشغول به کار بوده به علت سقوط از طبقه  ١٧مجتمع به شدت
مجروح و در دم فوت نموده است.
شاﯾان ذکر است ،با ھماھنگی مقام قضاﯾی پيکر بی جان کارگر جوان جھت سير تشرﯾفات
قانونی به پزشکی قانونی منتقل و کارفرمای پروژه مذکور به کالنتری  ١۴١شھرک گلستان
احضار و تحقيقات پلسيی به منظور مشخص شدن علت اصلی حادثه ادامه دارد.
كارگران انتخاب فردا مقابل سفارت كره تجمع میكنند
به گزارش خبرگزاری دولی کار اﯾران – اﯾلنا از اصفھان در تارﯾخ  ٢٩مھر آمده است  :در پی
استمرار ممانعت شرکت »دوو الکترونيک« از باز پرداخت مطالبات گروه صنعتی انتخاب ،جمعی از
کارگران اﯾن شرکت صبح فردا ،ﯾکشنبه  ٣٠مھرماه در مقابل سفارت جمھوری کره )كره جنوبی( تجمع
خواھند کرد.
محمدی رئيس شورای اسالمی کار گروه صنعتی انتخاب به اﯾلنا گفت :اﯾن تجمع آرام اما اعتراضی با
مجوز قانونی استانداری تھران برگزار خواھد شد.
وی افزود :پيشتر قرار بود اﯾن تجمع اعتراضی در روز  ٢٨شھروﯾز ماه برگزار شود که در نھاﯾت برگزاری
آن به دليل ھمزمان شدن با حرکتھای اعتراضی در محکوم کردن اھانت به ساحت پيامبر اسالم ،به
زمان دﯾگری موکول شد.
ھمچنين روابط عمومی گروه انتخاب دليل برگزاری اﯾن تجمع اعتراضی را به اﯾلنا توضيح داد.
به گفته حميد رضا غزنوی ،مسوول روابط عمومی گروه انتخاب دليل تجمع فردا خود داری شرکت »دوو
الکترﯾک« از باز پرداخت پولی است که دو سال پيش توسط گروه انتخاب برای خرﯾد ﯾک کارخانه لوازم
خانگی در جمھوری کره پرداخت شده بود.
وی ﯾادآور شد :با وجود لغو توافقی اﯾن قرارداد خرﯾد طرف کرهای تاکنون از استرداد پيش پرداخت
خودداری کرده و پيگيرھای حقوقی در اﯾن زمينه تاکنون بینتيجه بوده است.

خودروسازان ديگر منتظر وام يک ھزارميلياردتومانی نباشند
به نوشته ساﯾت مجلس در  ٢٩مھر آمده است  :وزﯾر صنعت ،معدن و تجارت با اظھار تأسف از اﯾنکه
خودروسازان امسال موفق به اخذ وام نشدند و اﯾن رقم ﯾک ھزار ميليارد تومان که مصوبه شورای پول
اعتبار بود آنچنان که باﯾد اجراﯾی نشد گفت :دخالتھای غيرکارشناسی موجب تخصيص نيافتن
تسھيالت به خودروسازان شد که اﯾن ندادن تسھيالت کاھش ۴٠درصدی ،تعدﯾل نيرو و نبود سرماﯾه در
گردش را برای خودروسازان به دنبال داشت.
مھدی غضنفری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت گفت :با توجه به دغدغهھای
نماﯾندگان ملت درباره افزاﯾش قيمت خودرو در کميسيون صناﯾع و معادن مجلس برای بررسی اوضاع
خودروسازان جلسهای با حضور خودروسازان برگزار شد و درباره دالﯾل افزاﯾش قيمتھا بحث و
گفتوگوھای فراوانی شد.
غضنفری ادامه داد :در شراﯾط کنونی ما با مشکل مطالبات قطعهسازان ،کاھش ظرفيت توليد و اعمال
افزاﯾش قيمت بيشتری از سوی سازمان حماﯾت برای خودروسازان مواجه ھستيم که اﯾن مسائل نياز
به بررسی داشته و در جلسه بعدی خودروسازن ،سازمان حماﯾت و نماﯾندگان مجلس چگونگی اجرای
حل اﯾن مشکالت نھاﯾی میشود.

افزاﯾش  ۵۵درصدی قيمت مصالح ساختمانی

به نوشته خبرگزاری دولتی مھردرتارﯾخ  ٢٩مھر ماه آمده است  :قيمت مصالح ساختمانی در
نيمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته  ۵۵٫١١درصد افزاﯾش ﯾافته است.
به گزارش مھر ،مرکز آمار اﯾران درباره تغيير قيمت مصالح ساختمانی گزارش داد :قيمت مصالح
ساختمانی در نيمه نخست امسال نسبت به نيمه دوم سال گذشته  ٣٢٫٠٨درصد و نسبت
به نيمه نخست ھمان سال  ۵۵٫١١درصد افزاﯾش ﯾافته است.
بر اساس اﯾن گزارش ،بيشترﯾن افزاﯾش قيمت مصالح ساختمانی نسبت به نيمه دوم سال ٩٠
برای گونی چناﯾی  ۴٠در  ٧با  ۵٩٫١درصد و کمترﯾن افزاﯾش برای بلوک سفالی آجر تيغه به
ابعاد ١٠در  ٢٠در  ٢۵با  ۵٫۴درصد بوده است.
بيشترﯾن و کمترﯾن افزاﯾش قيمت مصالح ساختمانی نسبت به نيمه نخست سال  ٩٠نيز در
خصوص ميلگرد آجدار نمره  ١٢با  ٨٩درصد و بلوک سفالی آجر تيغه به ابعاد  ١٠در  ٢٠در  ٢۵با
١٢٫۵درصد بوده است.
سنگ پالک صيقلی تراورتن سفيد درجه ﯾک نسبت به نيمه دوم سال  ٩٠معادل  ٢۶٫٢درصد،
و نسبت به نيمه نخست سال  ٩٠معادل  ٣٣٫٩درصد افزاﯾش داشته است .بيشترﯾن افزاﯾش
قيمت مصالح ساختمانی در نيمه نخست سال جاری در خصوص ميلگرد بوده که نسبت به
نيمه نخست سال  ٩٠بيش از  ٨۵درصد افزاﯾش ﯾافته است.
طرح آمارگيری از قيمت مصالح ساختمانی از سال  ۶۵به صورت  ۶ماھه در سطح استان تھران
از سوی مرکز آمار اﯾران انجام می شود.
در گزارش مرکز آمار اﯾران ،برخی اقالم مانند تيرآھن نمره  ١۴در نيمه اول امسال نسبت به
دوره مشابه در سال گذشته  ٨١٫٩درصد افزاﯾش ﯾافته و ميلگرد آجدار نمره  ١٠نيز در ھمين
دوره  ٨٧٫٩درصد تغيير کرده است.
ھمچنين ميلگرد آجدار نمره  ١٢در دوره مورد بررسی ٨٩ ،درصد تغيير قيمت دارد و تيرآھن نمره
 ١۶نيز  ٧۴٫۵درصد رشد ﯾافته است .در برخی اقالم مانند آجر فشاری درصد تغييرات به مراتب
کمتر و به ميزان  ٢٢٫٣درصد و در مورد آجر ماشينی سوراخدار سفيد  ۵٫۵سانتی نيز ١٨٫۶
درصد است .
كارگران »مطبخانهھا« از مزايای قانون كار بيبھره و از محدوديتھايش
برخوردارند
به گزارش خبرگزاری دولی کار اﯾران – اﯾلنا از اصفھان در تارﯾخ  ٢٩مھر آمده است  :مسئول
کانون شوراھای اسالمی کار استان سيستان و بلوچستان گفت :اغلب افرادی که در مطب
پزشکان اين استان شاغلاند از دريافت حداقل مزد قانونی و برخورداری از پوشش تامين
اجتماعی محروم ھستند .
محمدعلی عسگری در اين باره به ايلنا گفت :در اين استان دستمزد بيشتر کسانی که در
مطب خانه )مطب پزشکان( کار ميکنند  ٢٠تا  ۵٠درصد کمتر از حداقل مزد مصوب شورای
عالی کار است .
او يادآور شد در حال حاضر طبق مصوبه مزد شورای عالی کار ھر کارگر بايد روزانه  ١٢ھزار و
 ٩٠٠تومان دريافت کند .از جانب ديگر برای بيشتر اين افراد از سوی کارفرما حداکثر ماھانه ١۵
روز حق بيمه رد ميشود نکته حائز اھميت تاييد شدن اين سوابق از سوی مراجع رسمی
است ،به اين ترتيب كارگران »مطبخانهھا« از مزايای قانون كار بيبھره و از محدوديتھايش
برخوردار ميشوند .
اين فعال کارگری بابيان اينکه کارکنان مطب خانهھا زنان و مردان کارگری ھستند که برای
تامين معاش خانواده خود در مطب پزشکان به انجام کارھای توامانی چون منشيگری و

نظافت مشغول ھستند ،گفت :متاسفانه اين پديده به يک عرف جاری در استان تبديل شده
است .
عسگری افزود :متاسفانه آمار دقيقی از تعداد کارگران شاغل در مطبخانهھا وجود ندارد اما
موضوع اين کارگران از پروندهھای رايج در مراجع تشخيص و حل اختالف در ادارات كار سيستان
و بلوچستان است .
وی تصريح کرد :از آنجايی که در استان سيستان و بلوچستان کارخانهھای صنعتی برزگ و
فعال يک پديده نادر تلقی ميشود بيشتر کارگران در واحدھای صنفی کوچک مشغول به کار
ھستند و عموم کارفرمايان اين واحدھا نيز با بھانه قراردادن وضع نامطلوب اقتصادی از پرداخت
مطالبات کامل کارگران خود خودداری ميکنند .
رييس تعاونی توليدکننندگان قارچ ١۵٠ :واحد پرورشی قارچ خوراکی تعطيل
شدهاند
به گزارش خبرگزاری دولی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ٢٩مھر آمده است  :رييس تعاونی
توليدکننندگان قارچ گفت :در حالی که ھزينهھای توليد قارچ بيش از صد درصد نسبت به سال
گذشته افزايش يافته سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان تنھا مجوز افزايش ٩
درصدی قارچ را داده که درآمدھا جوابگوی ھزينهھای توليد نيست از  ٣٨٠واحد پرورشی قارچ
خوراکی  ١۵٠واحد تعطيل شدهاند .
وی که از توليد  ۴٠ھزار تنی قارچ در نيمه نخست سال خبر می داد ،گفت :قيمت قارچ از توليد
تا مصرف بيش از  ٢٠٠٠تومان افزايش مييابد .
محمدحسن افشار در گفتوگو با ايسنا ،با اشاره به توليد  ٨٠ھزار تن قارچ در سال گذشته
اظھار کرد :طی سال جاری ماھانه حدود  ۶٧٠٠تن قارچ از مزارع توليدی برداشت شده که در
نيمه نخست امسال بيش از  ۴٠ھزار تن محصول عرضه شده است .
وی گفت :در حالی که ھزينهھای توليد قارچ بيش از صد درصد نسبت به سال گذشته افزايش
يافته سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان تنھا مجوز افزايش  ٩درصدی قارچ را داده
که درآمدھا جوابگوی ھزينهھای توليد نيست از  ٣٨٠واحد پرورشی قارچ خوراکی  ١۵٠واحد
تعطيل شدهاند .
رييس تعاونی توليدکننندگان قارچھای خوراکی با اشاره به مشکالت واردات نھادهھا برای توليد
کمپوست اظھار کرد :کلش گندم از کيلويی  ١٢٠تومان به  ۴٠٠تومان افزايش يافته و قيمت
مواد پالستيکی نيز  ٢٫۵برابر شده لذا قيمت تمام شده قارچ افزايش يافته است .
افشار قيمت خريد ھر کيلوگرم قارچ خوراکی فلهای از توليدکننده را  ۴٨٠٠تومان عنوان کرد و
گفت :اين محصول در بازار مصرف کيلويی  ٧٠٠٠ھزار تومان فروخته ميشود .وی اعالم کرد:
قيمت قارچ از توليد تا مصرف بيش از  ٢٠٠٠تومان افزايش مييابد .
رييس تعاونی توليدکننندگان قارچھای خوراکی گفت :قارچ بسته بندی شده نيز  ١٠تا ١۵
درصد ھزينه بستهبندی به آن اضافه ميشود .
افشار با اشاره به اينکه تابستان به دليل کاھش توليد قارچ ،قيمت اين محصول نيز افزايش
مييابد ،گفت :در فصل تابستان قيمت قارچ به دليل کاھش عرضه افزايش يافته و به ھمين
نسبت در مغازهھا نيز گرانتر فروخته ميشود .
به گفته وی  ١٠٠واحد پرورش قارچ با بحران ھزينه و تامين مواد اوليه مواجه ھستند و مزارع
موجود نيز با نيمی از ظرفيت فعاليت ميکنند .
شاھرخ زمانی از زندان رجايی شھر پيامی ارسال کرده است
خطاب به تمامی سنديکاھا و نھادھای حقوق بشری و انسانھای آزاديخواه
صدای دادخواھی مرا بشنويد!
من شاھرخ زمانی عضو سنديکای کارگران نقاش تھران و کميته پيگيري پس از سی سال
اقامت در تھران در تاريخ چھارده خرداد  ١٣٩٠در بدو ورود به شھر تبريز بخاطر ديدار با پدر و
مادرم توسط اداره اطالعات شھر به شکل کامال غير قانونی و بدون کوچکترين سند و مدرک
دستگير شدم .بعد از چھل روز شکنجه ھاي روحي و جسمي به زندان مرکزي تبريز تحويل

داده شدم .در تمامي اين چھل روز بازداشت غير قانوني ام در اعتراض به اين اوضاع در
اعتصاب غذا بودم .بطوري که  ٢٧کيلو وزن کم کرده ام و مطلقا بازجويي ندادم .با اين اوصاف
عليرغم اينکه کوچکترين سند و مدرکي از من وجود نداشته و يک سطر بازجويي نداد .اداره
اطالعات و لجاجت آن ،شعبه يک دادگاه انقالب تبريز با زدن اتھامات "تبليغ عليه نظام و
تشکيل دسته سوسياليستي" مشمول مجازات در اين موارد يعني  ١١سال حبس براي من
بريدند .در صورتيکه در حکم صادر شده نيز من از اول تا آخر منکر اتھامات بودم و اين مسئله
نشان دھنده جعلي و واھي بودن اتھامات و خود حکم بعدا بطوريکه قاضي پرونده در اثر اصرار
من که بر اساس چه چيزي حکم صادر کرده است اعالم کرده و گفته شما فکر ميکنيد من کي
ھستم بنده در سلسله مراتب يک فرمانبرداری بيش نيستم.
زندان تبريز يکي از مخوف ترين زندانھا با آدمکش ترين ماموران مي باشد ،برخورد غير قانوني و
غير انساني و جنايتکارانه آن زبانزد خاص و عام مي باشد ،زندانيان سياسي بدون برخورداري
از کوچکترين حقوق قانوني مانند مرخصي ،آزادي موردي و مشروط و يا کتابخانه که فقط
کتابھاي تخصصي دارد تحت نظر اداره اطالعات مرکزي به بدترين شکل ممکن مورد زندانيان را
تحت شکنجه ھاي روحي و جسمي فراوان قرار ميدھد .بدترين رفتار انداختن زندانيان عادي به
جان زندانيان سياسي مي باشد .به علت اينکه بندي مستقل وجود ندارد ،اين کار را بطور
روزمر ه انجام ميدھند و روزي نيست که يک درگيري کوچک و يا بزرگ در اين اداره بوجود نيامده
باشد.
در يک اطاق بيست متري بيست و يک تخت است که گاھي از چھل نفربه باال در آنجا ھستند
ھميشه ھفت نفر از زندانيان عادي مخصوص که روحشان فاسد بوده و تحت ارعاب تن به
جاسوسي و درگيري ميدھند در ميان زندانيان ھستند.
زندانيان سياسي با افراد مبتال به بيماري ايدز و يا ھپاتيت در تماس مي باشند که با تحريک
مسئوالن به سوھان روح زندانيان سياسي تبديل ميشوند .در سال  ٩٠مرا بعد از سه روز
نگھداري در اين اطاق که به نوعي بھشت حساب ميشد به بند  ١٢اداره اطالعات براي آزار و
اذيت بيشتر ،مرا به ﯾک قرنطينه ھمراه با زندانيان خطرناک که فقط براي سه روز قابل تحمل
است نگھداری کردند و بعدا بھمراه جمھور آزگوچ از پ ک ک به بند ١۵متادون که پنجاه نفر
مبتال به ايدز و ھپاتيت در آنجا بودند ،انتقال دادند .در آنجا در اعتراض به اين مسئله يک
اعتصاب چند روزه با تمامي زندانيان انجام داديم.
اداره اطالعات در اردبيھشت  ٩١بدون کوچکترين حکمي با جعل سازي سند و اين که من
تقاضاي انتقال داده ام مرا به يزد انتقال داد .من از لطف اين عده برخوردار شده و در آنجا با
تھمت اينکه شما اخبار و اوضاع داخلي را به بيرون ميدھيد دوباره به تبريز برگردانده شدم به
بند ھشت کار درماني تبريز .در آنجا ما زندانيان سياسي تبريز نوشته اي کتبي در  ١٤ماده
براي سازمان زندانھا نوشته و موارد ديگري از آزار و اذيت ماموران را توضيح دادﯾم و خواھان
رسيدگی فوری به حقوق قانوني مان مانند مرخصي ھا ،آزادي مشروط و امکانات باشگاھي،
کالسھاي فني و حرفه ای شديم) ... .چند ثانيه نامفھوم(
مامور انتظامات داخلي زندانيان عادی را وادار کرد عليه من و چند نفر ديگر شکايت کنند و
گفتند که ما به رھبري توھين کرده ،به زندانيان عادي فحش داده و زندانيان کارگر را تحريک به
اعتصاب کرده ايم .اين پرونده درشوراي  ١١بازرسي تشکيل شد و بعد از اين ماجرا ما را به
زندان رجايي شھر کرج تبعيد کردند .البته بعدا دو نفر از کسانی که شکاﯾت کرده بودند
پشيمان شدند.
جناب احمد شھيد
عليرغم شکايت خانواده ام به نھادھاي قانوني از جمله دفتر رھبري ،ديوانعالي نھاد حقوق
بشر و غيره با جوابھاي سرباال و تھديد و ارعاب مواجه بوده ام .عليرغم اين تھديد و ارعاب من
قسمتھايي از حرفھاي ھمين نھادھا را که براي رفع تکليف و بخاطر فشارھای خانواده ام به
وکيلم گفته اند ياد آور ميشوم .کارشناس ديوانعالي کشور گفته متاسفانه در حق ايشان
اجحاف شده و کوچکترين ادله قانوني و محکمه پسندي که قاضي بتواند اين حکم را بدھد در
پرونده ايشان موجود نيست .يکي از افراد حقوق بشر اسالمي د ر تھران در مقابل پيگيري زياد
پرونده به ھمسر من گفته است خانم چيزي از اينجا عايد شما نخواھد شد تصميم جاي
ديگري گرفته شده است .شما تنھا به حقوق بشرجھاني ميتوانيد مراجعه کنيد .گويا قاضي

صادر کننده حکم در مقابل فشار بر روي سه مدرک ،حکم را صادر کرده گفته من فکر ميکنم که
در سلسله مراتب پيچيده کنوني فرمانبرداري بيش نيستم) .چند ثانيه نامفھوم(
تنھا اميد ما زندانيان ،احزاب و نھادھاي جھاني عليه سياستھاي ضد بشري موجود ھستند.
در پايان قابل تذکر ميباشد که در اداره اطالعات بصورت مستقيم و يا غير مستقيم تھديد به
مرگ شده ام از جمله مسموميت ،قرار دادن در کنار افراد عادي مبتال به ايدز ،وادار کردن افراد
نامتعادل رواني ،جاني و خطرناک به درگيري با من ،قرار دادن افراد اطالعاتي در پوشش
زنداني در کنار من که مرا تشويق به فرار ميکردند تا حين فرار با تير کشته شوم که با
شناسايي و افشای اين افراد از آنھا دور شده ام .مامورين مردمي و خوب زندان چندين بار در
زندان در اين مورد به من تذکر داده اند که با توجه به نمونه مھندس اماني ،مبارزي که توسط
مامورين از طريق فرار ساختگي از بين برده شد ،مواظب خودم باشم .در مورد ھرگونه عواقب
از اين قبيل من به ھمه ھشدار ميدھم .مرگ من در زندان بھر دليل متوجه مسئولين مي
باشد.
با اميد به آينده اي انساني عاري از تبعيض و ظلم دست ھمه شما را به گرمي فشرده و قبال
از زحمات شما به گرمي نھايت تشکر را دارم.
شاھرخ زماني زنداني رجايي شھر
 ٢٩مھرماه ١٣٩١
طلب  ١٠١ميليونی کارگران معدن »کک خيز«
به گزارش خبرگزاری دولی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ٢٩مھر آمده است  :رئيس انجمن صنفی
معدن زغال سنگ کک خيز استان مازندران از طلب  ١٠١ميليونی کارگران از مسئوالن اين
معدن خبر داد .
عليرضا عالی شاه در اين باره به ايلنا گفت ١٨ :کارگر معدن زغال سنگ کک خيز استان
مازندران ،نزديک به  ٢سال است که با مراجعه به وزارت کار و دادگستری به دنبال وصول طلب
 ١٠١ميليونی خود از مسئوالن شرکت ھستند .
وی ادامه داد :مسئوالن وزارت کار و دادگستری به ما اعالم کردهاند به دليل عدم وجود اعتبار و
نقدينگی شرکت کک خيز ،امکان پرداخت اين مبلغ به کارگران وجود ندارد .
رئيس انجمن صنفی معدن زغال سنگ کک خيز استان مازندران در پايان با اشاره به پتانسيل
خوب اين معدن زغال سنگ اظھار داشت :کارگران اين مجموعه قصد دارند تا با تشکيل يک
شرکت تعاوني ،اين معدن را دوباره راه اندازی کنند .
مشکالت اقتصادی باعث شده که مردم ديگر جرات رفتن به دندانپزشکی را ندارند
به نوشته ساﯾت سالمت نيوز در  ٣٠مھر آمده است  :دبير اجرايی چھارمين کنگره انجمن
دندانپزشکی ايران گفت :مشکالت اقتصادی باعث شده که مردم امور درمانی و بھداشتی به
ويژه درمانھای دندانپزشکی را از سبد سالمت خانوار حذف کنند .
به گزارش سالمت نيوز به نقل از مھر ؛ دکتر امير عزمی که در آستانه برپايی چھارمين کنگره
انجمن دندانپزشکی ايران )شعبه فارس( " که  ١٠تا  ١٢آبان ماه امسال در شيراز برپا می
شود ،سخن می گفت با اعالم اين خبر افزود :کاھش تعداد مراجعات مردم به مطبھای
دندانپزشکی نه تنھا سالمت جامعه را تھديد می کند که آينده شغلی دندانپزشکان را نيز به
مخاطره انداخته است .
وی در ادامه افزود :طی چند ماه گذشته قيمت مواد و تجھيزات دندانپزشکی بيش از ١٠٠
درصد افزايش داشته است در حاليکه بخش خصوصی در دندانپزشکی مجاز به افزايش قيمت
نبوده اند و افزايش ھزينه ھای مواد و تجھيزات و امور جاری مطب سبب شده تا دندانپزشکان
با مشکالت فراوانی در ادامه فعاليت ھای حرفه ای خود روبرو شوند .
دبير اجرايی چھارمين کنگره انجمن دندانپزشکی ايران )شعبه فارس( ادامه داد :ھم اينک
جامعه دندانپزشکی با چالش ھای فراوانی روبروست که در کنار افزايش بی رويه قيمت مواد و
تجھيزات دندانپزشکی و کاھش تعداد مراجعان به مراکز دندانپزشکی به دليل مشکالت
اقتصادي ،افزايش تعداد دندانپزشکان به دليل گسترش بی برنامه و بی رويه دانشکده ھای

دندانپزشکی و نيز ورود فارغ التحصيالن اين رشته از خارج کشور به بازار آشفته درمان از عمده
ترين آنھاست .
وی با ابراز نگرانی از اينکه افزايش قيمت مواد و تجھيزات دندانپزشکی با وجود ثابت بودن تعرفه
ھا بر کيفيت درمان دندانپزشکان تاثير منفی بر جای گذارد ،خاطر نشان ساخت :افزايش بی
رويه ماليات و جريمه ھای سنگين و ناعادالنه به دليل نداشتن دفاتر ھزينه و درآمد که تاکنون
به دليل تفاھم ھای انجام گرفته ميان سازمان نظام پزشکی و سازمان امور مالياتی مورد
بررسی قرار نمی گرفته اند نيز با افزايش فشار به فعاالن حرفه دندانپزشکي ،باعث محروميت
مردم از بسياری از خدمات دندانپزشکی خواھد شد .
عزمی گفت :در صورتی که مجموعه دولت به عنوان متولی اصلی کشور قادر به ارايه راھکاری
برای کاھش قيمت مواد و تجھيزات دندانپزشکی با تخصيص قيمت ارز مرجع نباشد و نيز بر
قيمت گذاری مواد و تجھيزات توسط شرکت ھای وارد کننده و عرضه کننده ،نظارت صورت
نگيرد و يا راھکاری برای کاھش ماليات ھا ارايه نشود ،جامعه دندانپزشکي ،چاره ای جز
افزايش چندين برابری تعرفه ھای خود نخواھد داشت .
وی اظھار داشت :در صورت افزايش تعرفه ھا با توجه به شرايط اقتصادی حاکم بر جامعه و
کاھش مراجعات به مراکز دندانپزشکی در وھله نخست دندانپزشکان و در مرحله دوم عموم
جامعه متضرر خواھند شد .
دبير اجرايی چھارمين کنگره انجمن دندانپزشکی ايران )شعبه فارس( گفت :با توجه به
اظھارات مطرح شده در زمينه برنامه ريزی برای تعيين عده ای به عنوان دندانپزشک خانواده -
مانند پزشک خانواده -اميد می رود افرادی مورد مشورت مسئوالن در حوزه سياستگزاريھای
سالمت بھداشت دھان و دندان قرار گيرند که از دندانپزشکان صاحب صالحيت بوده و از
اطالعات کافی در خصوص وضعيت دندانپزشکی کشور برخوردار باشند تا از بروز معضلی ديگر
در حوزه دندانپزشکی کشور جلوگيری شود .
وی يادآور شد :در چھارمين کنگره انجمن دندانپزشکی ايران)شعبه فارس( که  ١٠تا  ١٢آبان
ماه امسال با حضور بيش از  ٣٠٠٠دندانپزشک و گروھھای مرتبط با دندانپزشکی با موضوع "
باورھا و پندارھا" در ھتل ھمای شيراز برپا می شود ،عالوه بر ارايه جديدترين دستاوردھای
حوزه دندانپزشکي ،مباحث مربوط به مشکالت دندانپزشکان نيز مطرح خواھد شد.
» ميزان فقر مطلق در ايران بين  ٢٥تا  ٣٢درصد است /ھر سال  ٢درصد به جمعيت
فقير کشور افزوده می شود «
به گزارش خبرگزاری دولی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ٣٠مھر آمده است  :حسين راغفر،
كارشناس اقتصادی با بيان اين كه بر اساس محاسبات ،ميزان فقر مطلق در ايران بين  ٢٥تا ٣٢
درصد است،گفت :بر اساس اين آمار ،طی  ٣سال گذشته در دولت احمدينژاد ،ھر سال ٢
درصد به جمعيت فقير کشور ) ٣٢درصد( افزوده شده است .در اين بررسي ،وضعيت بازار کار بر
اساس شغل رييس خانوار تعيين ميشود .
حسين راغفر در گفت و گو با خبرنگار ايلنا ،اظھار داشت :در  ٧سال گذشته شدت فقر افزايش
پيدا كرده ،ضمن اينكه نابرابری نيز افزايش داشته است .
راغفر با اشاره به اين كه فقر از سال  ٦٣با روند ماليمی کمتر ميشد ،اما از سال  ٨٤با آغاز
به کار دولت فعلی تاکنون ،ميزان فقر و نابرابری افزايش يافته است ،بيان داشت :ھر چند كه از
سوی دولت آمار شفافی در مورد خط فقر و ضريب جينی تا كنون اعالم نشده است ،اما فضای
موجود نشان از رشد نابرابری و گسترش فقر دارد و بر اساس محاسبات صورت گرفته از سوی
محافل غير دولتي ،ميزان فقر مطلق در ايران بين  ٢٥تا  ٣٢درصد است .
اين استاد دانشگاه ،شرايط فعلی يعنی فقيرتر شدن قشر متوسط جامعه را نتيجه شكست
سياستھای دولت دانست و عنوان داشت :اگر به ديد يك خارجی نگاه كنيم .وجود اين
جوانھا در مملكتی كه روی اقيانوسھای گاز و نفت نشسته تنھا محصول سياستھای غلط
دولتھاست .
وی ھچنين در مورد رشد اقتصادی كشور نيز گفت :آمار مربوط به رشد اقتصادی بنا به برنامه
چشمانداز  ٢٠ساله برای سال  ١٣٩٤قرار است ساالنه برحسب برنامه چھارم نرخ رشد
اقتصادی بايد  ٨درصد باشد ،اما در دو سال گذشته دولت آمار شفاف ارائه نداده و آمار ھای

داده شده نيز تناقض گونه است .
به گفته وي ،آنچه در محافل تصميمگيری كشور از جمله مجلس توسط دستگاهھای دولتی
ارائه شده در سال ھای گذشته تا كنون رشد اقتصادی از مرز  ٣درصد عبور نكرده است.
پيشنھاد کوپنی کردن کاالھاياساسی
به نوشته ساﯾت مجلس اسالمی در  ٣٠مھر آمده است  :حمد توکلی در گفتگو با مھر ،اظھار
داشت :با نوسانات وحشتناک بازار ارز و و کاھش ارزش پول ملی به کمتر از نصف مردم فقير با
حقوق ثابت در تامين اوليات زندگی خود دچار مشکل می شوند.نماينده مردم تھران در مجلس
شورای اسالمی ادامه داد :بايد به سبد کاالھای اساسی مردم يارانه تعلق گيرد زيرا تنھا راه
برای حفظ انقالب و نظام و تامين امنيت غذايی مردم اين است که اقالم اساسی مورد نياز
مردم به شکل کوپنی تامين شود .
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی تصريح کرد :با مشکالتی که دولت در
بازار ارز بوجود آورده است تمام زحماتی که برای ھدفمندی يارانه ھا کشيده شده بر باد رفته
است.توکلی ادامه داد :زمانی که ارزش ارز دو برابر شده و ارزش پول به کمتر از نصف کاھش
يافته بايد دولت تامين کاالھای اساسی مورد نياز مردم را تضمين کند و اين امر نيز راھی جز
ارائه کاالھای اساسی مثل برنج ،گوشت و شير ،روغن به صورت کوپنی ندارد.وی تاکيد کرد:
من مخالف ھدفمندی يارانه ھا نيستم ولی دولت بايد تامين کاالھای اساسی مردم را تضمين
کند .
در روزھای اخير برخی چھره ھا از لزوم کمک به مردم در شرايط اخير با ارائه کوپن سخن گفته
اند از جمله رئيس سازمان تبليغات اسالمی در جمع اعضای ھيئات مذھبی کشور با اشاره به
وضع اقتصادی موجود خطاب به دولت گفت :به داد مردم برسيد ،دولت کوپن برنج و روغن به
مردم بدھد ،بايد دولت به وضعيت اقتصادی مردم در طبقات پايين رسيدگی کند.اسد ﷲ
عسگراوالدی از چھره ھای اقتصادی نيز در مصاحبه ای بر اين نکته تاکيد داشته است
تعديل  ١٠٠کارگر کشتيرانی طی يک سال گذشته
به نوشته ساﯾت اصالح طلب کلمه در  ٣٠مھر آمده است  :رئيس انجمن صنفی کارگری
دريانوردان جمھوری اسالمی مرکز خليج فارس از تعديل  ١٠٠کارگر شرکت کشتيرانی
جمھوری اسالمی ايران در يک سال گذشته خبر داد .
نادر ظھوری در اين باره به ايلنا گفت :شرکت کشتيرانی جمھوری اسالمی ايران به دليل
تحريمھا ،فشارھای اقتصادی و مشکالت به وجود آمده برای کشور به مشکالت مالی برخورده
است که باعث شده بيش از  ١٠٠تن از کارگران خود را در يک سال گذشته تعديل کند .
او در پايان افزود :با توجه به عدم وجود قانون کار دريايی در ايران ،کارگران شرکتھای
کشتيرانی تحت پوشش بيمه بيکاری قرار نميگيرند .بدين ترتيب کارگران تعديل شده حتی با
وجود شرايط اقتصادی نامناسب اين دوره ،نميتوانند از بيمه بيکاری استفاده کنند .
اعتراض يک ناشر به افزايش روزانه قيمت :نرخ ارز  ٢برابر شده ،قيمت کاغذ  ۴برابر
به نوشته ساﯾت اصالح طلب کلمه در  ٣٠مھر آمده است  :وجود بحران در بازار کاغذ حرف
جديدی نيست و از چندی قبل بسياری از فعالين و افراد مرتبط با اين حوزه ،بارھا دربارهی آينده
ھشدار دادهاند .انتشارات اقبال ،قديميترين موسسهی انتشاراتی ايران است .اين ناشر ھم
اين روزھا با مشکالت اقتصادی دست به گريبان شده و بسياری از کارھا و کتابھای آنھا ھم
امکان انتشار ندارد .
به گزارش ايلنا ،فرشيد اقبال؛ نويسنده و مسئول ھيات تحريريهی انتشارات اقبال در مورد
وضعيت فعلی کاغذ در بازار گفت :متاسفانه اين روزھا قيمت کاغذ مثل قيمت ارز شده است و
با اينکه به صورت روزانه وارد نميشود ،اما قيمت آن روزانه تغيير ميکند .اين تغيير قيمت
روزانه به فروشندگان مربوط ميشود و بايد از آنھا پرسيد که چرا وقتی کاغذ مورد نياز برای
فروش مثآل يک ماهتان را با يک نرخ مشخص ارز وارد کردهايد ،نوسانات روزانه ارز ھم ھر روز بر

آن تاثير ميگذارد؟ قيمت کاغذی که در بھمن ماه سال گذشته  ٢۶ھزار تومان بود ،امروز تقريبآ
 ۴برابر شده و  ٩۶ھزار تومان خريد و فروش ميشود .بايد ببينيم قيمت ارز چند برابر شده که
کاغذ  ۴برابر شده است؟
او ادامه داد :قيمت ارز در ھمان بھمن ماه  ٢ھزار تومان بود و امروز نھايتآ  ٢برابر شده است.
دليل اين افزايش  ۴برابری قيمت کاغذ معلوم نيست .به نظر من ھدف اين است که ناشران
کار نکنند ،چون ظاھرآ دانش ما آنقدر زياد شده که ديگر نيازی به مطالعه نداريم .
اقبال در خصوص تاثيری که اين افزايش قيمتھا بر قيمت تمام شدهی کتابھا گذاشته است،
گفت :امروز فقط کاغذ مورد نياز برای تجديد چاپ کتابی که قيمت فروش آن  ۴ھزار و ۵٠٠
تومان بوده ۴ ،ھزار تومان ميشود .مشکالت يکی دو تا نيست و اين فقط ھزينه کاغذ بود.
ھزينهی ساير موارد مثل فيلم و زينک و چاپ و ليتوگرافی و صحافی و ھم به ھمين نسبت
بيشتر شده است .با اين شرايط چه قيمتی بر روی اين کتاب بگذاريم که منطقی باشد و ضرر
نکنيم؟
اين نويسنده در مورد وضعيت فعلی چاپ و نشر در کشور گفت :با تيراژھايی که اين روزھا
کتابھای ما دارند و ميبينيم که يک کتاب حتی زير  ۵٠٠نسخه ھم تيراژ دارد ،کار چاپ کتاب
بيشتر به صورت کارھای فتوکپی درآمده است .موسسات چاپ و نشر اين روزھا دستگاهھای
چاپ و ليتوگرافی اداری وارد ميکنند ،چون با ھمين دستگاهھا ھم کار راه ميافتد .
فرشيد اقبال افزود :چندی پيش در يک روزنامه خواندم که از قول يک ناشر عنوان شده بود که
صنعت نشر در حال موت است .من ميخواھم بگويم اين صنعت در حال موت نيست ،بلکه
حتی چھلم آن را ھم گرفتهاند .
مسئول ھيات تحريريه انتشارات اقبال به وضعيت توليد کاغذ در داخل اشاره کرد و گفت :با اين
ھمه ادعا نميتوانيم يک برگ کاغذ سفيد در داخل کشور توليد کنيم .اصوآل ما توليد کننده
نيستيم و برای بيشتر کاالھا نياز به واردات داريم .کاغذھای توليد شده در ايران ھمچنان
کاھی ھستند .خود من کتابی را با کاغذ ايرانی چاپ کردم و مجبور شدم برای اينکه رنگ
مناسبی پيدا کند ۴ ،بار رنگ بر روی آن چاپ کنم .البته در سالھای اخير ،کيفيت کاغذ داخلی
مقداری بھتر شده ،اما ھمچنان اين کاغذھا به پای کاغذھای سفيد وارداتی نميرسد و اصآل
قابل مقايسه نيست .من به کتابخانه و آرشيو کتابھای چاپ شده انتشاراتمان که نگاه
ميکنم ،ميبينم  ٢٠٠عنوان کتابی که در سالھای اخير منتشر شده ،ھمه بر روی کاغذ
خارجی بودهاند .
اين نويسنده بر لزوم پذيرفتن بحران در نشر کشور تاکيد کرد و افزود :تا زمانی که اين مشکالت
را نپذيريم ،چيزی درست نميشود .با کتمان کردن به جايی نميرسيم و بايد تصميم بگيريم
که ميخواھيم نشر بماند يا نه؟ البته راه حل مشکل ھم اختصاص کاغذ يارانهای و سھميهای
نيست ،چون در اختصاص آن ھم باالخره مشکالتی به وجود ميآيد و ناشران مشخصی در
اولويت قرار ميگيرند .شنيدهام که کاغذ سيگار در اولويتھای اختصاص ارز برای واردات قرار
دارد ،اما کاغذ تحرير نيست .
اقبال به ساير بحرانھای اقتصادی و تاثير آن در حوزه خريد کتاب اشاره کرد و گفت :درآمد
بيشتر مردم به ﷼ است ،اما ھزينهھا با دالر محاسبه ميشود .امروز مثآل پنير  ٣٩٠٠تومان
شده است ،اما نميتوان حقوق کارگران را افزايش داد .قيمت مواد غذايی با ارز زياد شده
است ،اما درآمدھا ثابت مانده و ميشود گفت مثآل به نسبت چند سال قبل ،درآمدھا يک
چھارم شده است .حال در اين وضعيت در نظر بگيريد کتابی را که نرخ مشخصی بر پشت جلد
آن نوشته شده و نبايد آن را افزايش داد چه ميشود .در اين شرايط معلوم است که ديگر
کسی خريدار کتاب نيست .در اين شرايط ديگر برای چه کسی اھميت دارد که تاريخ ايران چه
بوده است؟ اگر تا قبل از اين در ليست خريد ماھانه مثآل  ١۵ھزار تومان به خريد کتاب اختصاص
داده ميشد ،ديگر نميتوان ھمين کار را ھم کرد و عمآل بودجهای برای خريد کتاب نميماند.
در کنار اين مساله در نظر بگيريد که اصوال مردم ما عالقهی چندانی به خريد کتاب ندارند و اين
يک مسالهی فرھنگی است .مردم ما فرھنگ نقالی و شفاھی دارند و با فرھنگ مکتوب
ميانهی چندان خوبی ندارند .به ھمين دليل است که در کل تلويزيون بيشتر از کتاب خواستار
دارد و در چنين وضعيتی اين مساله ھم کامآل مزيد بر علت ميشود .ما کاری برای ايجاد
فرھنگ کتاب خوانی برای مردم نکردهايم ،مثل ھمه چيز ديگر؛ فقط ماشين وارد ميکنيم ،اما
فرھنگ رانندگی را وارد نميکنيم .

او نشررا يک پروسه طوالنی دانست و گفت :اگر کسی تصميم بگيرد کتابی منتشر کند،
نميتواند به سراغ يک ناشر برود و يک شبه اين کار را انجام دھد .کل اين پروسه شايد بيشتر
از يک سال طول بکشد .در چنين وضعيتی با چنين شرايط زماني ،بايد يک دورنمای قيمتی
داشته باشيم تا بتوانيم قيمت مناسبی را برای کتاب در نظر بگيريم تا بعد از برگشت پول در
طوالنی مدت ،ضرر نکنيم .اين مساله در شرايطی که کوچکترين ثباتی در اقتصاد وجود ندارد،
امکان پذير نيست .فعالين حوزهی نشر نه ميخواھند و نه ميتوانند يک شبه پولدار شوند،
فقط ميتوانند کتاب چاپ نکنند .
مسئول ھيات تحريريه انتشارات اقبال به پائين آمدن شديد تيراژ کتابھای اين انتشارات اشاره
کرد و گفت :تيراژ بسياری از کتابھای ما  ۵٠٠نسخه شده است و ماکسيمم آن ھم ١۵٠٠
نسخه و به طور متوسط ھمان  ١٠٠٠نسخه را در نظر بگيريد .مسالهای که وجود دارد اين
است که بسياری از قيمتھا مثل ليتوگرافي ،حروفچيني ،چاپ و برای تيراژھا يکسان است و
فرقی نميکند که ما  ۵٠٠نسخه چاپ کنيم يا  ١۵٠٠نسخه ،دليل پائين آوردن تيراژھا بيشتر
ھمان مساله کاغذ است .انتشارات اقبال تقريبآ ديگر نميتواند کتاب جديد چاپ کند و به
تجديد چاپھا بسنده کردهايم .
اقبال ادامه داد :ما کليات سعدی را با تيراژ  ۵٠٠نسخه چاپ کردهايم ،اين يعنی مرگ .شعر
سعدی در سازمان ملل نصب شده ،آن وقت تيراژ کليات آن در کشور خودمان بايد  ۵٠٠نسخه
باشد؟ انتشارات اقبال  ١١٠سال سابقه فعاليت دارد و از بسياری از مراکز فرھنگی ديگر
قديميتر است .وقتی موسسهای فرھنگی که سالھا قبلتر از دانشگاه تھران فعاليت
ميکرده ،به نقطه فعلی رسيده ،ميتوان متوجه شد که شرايط به چه صورت است .ھمهی
ناشران ميگويند ما مجوزھای زيادی داريم ،اما ميترسيم کتاب را چاپ کنيم و منتظر ثبات در
بازاريم ،اما ھيچ ثباتی وجود ندارد و وضعيت ھم نشان ميدھد که نميتوان در آينده ھم
انتظار ثبات چندانی داشت .اگر دورنمايی از بازار وجود داشته باشد ميتوان کتاب چاپ کرد،
اما وقتی که قيمت دالر ھم پائين بيايد ،باز ھم قيمتھای بازار کاھش نمييابد و اين شرايط
جای ھيچ فعاليتی را باقی نميگذارد .نام انتشارات اقبال با تقويم و سررسيد گره خورده ،اما
اگر بخواھيم تقويمی را که قيمت آن  ٢۵٠تومان بود را برای سال آينده منتشر کنيم ،کمتر از
 ١٠٠٠تومان نميشود و يا سررسيدی که  ۵ھزار تومان بوده امروز  ٢٠ھزار تومان ميشود .ما
دو دستگاه چاپ داريم که يکی از آنھا بيکار است ،خيلی راحت است که به کارگرھا بگوييم
ديگر کار نداريم و بروند ،اما برای اينکه کارگران بيکار نشوند ،با دستگاه دوم کتابھای درسی
چاپ ميکنيم .
اين نويسنده در ادامه به توقف کار انتشار دو پروژهی مھم اين انتشارات اشاره کرد و گفت:
يکی از اين کارھا ،قرآن  ۶رنگی بسيار نفيسی است که قرار بود در عين نفيس بودن قيمت
مناسبی ھم داشته باشد ،اما ديگر نميتوانيم قيمت مناسبی را برای آن در نظر بگيريم و
عمآل پروژه متوقف مانده است .مورد ديگر ھم تقويم  ١٢٠ساله نجومی بود که در واقع
آرشيوی بود برای تقويمھای انتشارات ما ،اما امروز ديگر امکان عقلی برای چاپ اين اثر وجود
ندارد .قيمتھا به جايی ميرسد که نه راه پيش داريم و نه راه پس .وضعيت برای ھمهی
ناشران به ھمين ترتيب است و به قول معروف ھمه در يک کشتی ھستيم .
اخراج  ١٠٠کارگر کشتيرانی طی يك سال گذشته بدون برخورداری از بيمه بيکاری
به گزارش خبرگزاری دولی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ٣٠مھر آمده است رئيس انجمن صنفی
کارگری دريانوردان جمھوری اسالمی مرکز خليج فارس از تعديل  ١٠٠کارگر شرکت کشتيرانی
جمھوری اسالمی ايران در يک سال گذشته خبر داد .
نادر ظھوری در اين باره به ايلنا گفت :شرکت کشتيرانی جمھوری اسالمی ايران به دليل
تحريمھا ،فشارھای اقتصادی و مشکالت به وجود آمده برای كشور به مشکالت مالی برخورده
است که باعث شده بيش از  ١٠٠تن از کارگران خود را در يك سال گذشته تعديل کند .
او در پايان افزود :با توجه به عدم وجود قانون کار دريايی در ايران ،کارگران شرکتھای
کشتيرانی تحت پوشش بيمه بيکاری قرار نميگيرند .بدين ترتيب کارگران تعديل شده حتی با
وجود شرايط اقتصادی نامناسب اين دوره ،نميتوانند از بيمه بيکاری استفاده کنند .

ميزان فقر مطلق در ايران بين  ٢٥تا  ٣٢درصد است
به گزارش خبرگزاری دولی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ٣٠مھر آمده است فقيرتر شدن قشر
متوسط جامعه نتيجه شكست سياستھای دولت است /آنچه در محافل تصميمگيری كشور
از جمله مجلس توسط دستگاهھای دولتی ارائه شده در سال ھای گذشته تا كنون رشد
اقتصادی از مرز  ٣درصد عبور نكرده است .
حسين راغفر ،كارشناس اقتصادی با بيان اين كه بر اساس محاسبات ،ميزان فقر مطلق در
ايران بين  ٢٥تا  ٣٢درصد است،گفت :بر اساس اين آمار ،طی  ٣سال گذشته در دولت
احمدينژاد ،ھر سال  ٢درصد به جمعيت فقير کشور ) ٣٢درصد( افزوده شده است .در اين
بررسي ،وضعيت بازار کار بر اساس شغل رييس خانوار تعيين ميشود .
حسين راغفر در گفت و گو با خبرنگار ايلنا ،اظھار داشت :در  ٧سال گذشته شدت فقر افزايش
پيدا كرده ،ضمن اينكه نابرابری نيز افزايش داشته است .
راغفر با اشاره به اين كه فقر از سال  ٦٣با روند ماليمی کمتر ميشد ،اما از سال  ٨٤با آغاز
به کار دولت فعلی تاکنون ،ميزان فقر و نابرابری افزايش يافته است ،بيان داشت :ھر چند كه از
سوی دولت آمار شفافی در مورد خط فقر و ضريب جينی تا كنون اعالم نشده است ،اما فضای
موجود نشان از رشد نابرابری و گسترش فقر دارد و بر اساس محاسبات صورت گرفته از سوی
محافل غير دولتي ،ميزان فقر مطلق در ايران بين  ٢٥تا  ٣٢درصد است .
اين استاد دانشگاه ،شرايط فعلی يعنی فقيرتر شدن قشر متوسط جامعه را نتيجه شكست
سياستھای دولت دانست و عنوان داشت :اگر به ديد يك خارجی نگاه كنيم .وجود اين
جوانھای بيكار در مملكتی كه روی اقيانوسھای گاز و نفت نشسته تنھا محصول
سياستھای غلط دولتھاست .
وی ھچنين در مورد رشد اقتصادی كشور نيز گفت :آمار مربوط به رشد اقتصادی بنا به برنامه
چشمانداز  ٢٠ساله برای سال  ١٣٩٤قرار است ساالنه برحسب برنامه چھارم نرخ رشد
اقتصادی بايد  ٨درصد باشد ،اما در دو سال گذشته دولت آمار شفاف ارائه نداده و آمار ھای
داده شده نيز تناقض دارد .
به گفته وي ،آنچه در محافل تصميمگيری كشور از جمله مجلس توسط دستگاهھای دولتی
ارائه شده در سال ھای گذشته تا كنون رشد اقتصادی از مرز  ٣درصد عبور نكرده است .
تجمع اعتراضی  ١٢٠٠کارگر گروه انتخاب در مقابل سفارت کره جنوبی
به گزارش خبرگزاری دولی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ٣٠مھر آمده است سرانجام ساعتی پيش
تجمع اعتراضی  ١٢٠٠نفر از کارگران گروه انتخاب با وعده سفير کره جنوبی مبنی بر رسيدگی
به خواسته كارگران اين گروه صنعتی مبنی بر استرداد طلب  ٧٠ميليون دالری کارخانه پايان
يافت .
به گزارش ايلنا ،اين کارگران که شب گذشته با اتوبوس از اصفھان به تھران آمده بودند صبح
امروز از ساعت  ١٠به مدت دو ساعت در مقابل سفارت کره جنوبی واقع در خيابان مالصدرا،
کوچه دانور غربی تجمع کردند و سرانجام با اعالم پايان تجمع از سوی نمايندگان خود و
مديريت ،سوار بر اتوبوسھای شرکت واحد عازم ترمينال جنوب شدند تا از آنجا به اصفھان
بازگردند .
حميدرضا غزنوي ،يکی از افرادی که در جريان تجمع امروز به نمايندگی از مديريت و کارگران
برای مذاکره و گفت گو با طرفھای کرهای وارد سفارت شده بود پس از اتمام مذاکره در جمع
تجمع کنندگان حاضر شد و از وعده مسئوالن سفارت کره جنوبی در خصوص انعکاس و پيگيری
خواسته تجمع کنندگان خبر داد .
وی در جمع حاضران يادآور شد :از آنجا که قرار است در روز جمعه در کره دادگاه جديدی به
خواسته گره صنعتی انتخاب رسيدگی کند ،تجمع کنندگان تا ھفته بعد منتظر نتيجه دادگاه و
پيگيری مسئوالن سفارت خواھند ماند و درصورت عدم تغيير وضعيت ،واکنش نشان خواھند
داد .
ھمچنين محمدی مسئول شورای اسالمی کار گروه انتخاب نير به خبرنگار ايلنا گفت :دليل اين
تجمع توقيف غير قانونی و غير رسمی بخشی از سرمايه درگردش اين گروه صنعتی در کره

جنوبی است .
به گفته وی از آنجا که طرفھای کرهای تاکنون ھيچ دليل قانع کنندهای برای عدم استرداد
دارايی گروه انتخاب ارئه نکردهاند کارگران با برگزاری اين تجمع اعتراض خود را نسبت به ادامه
وضعيت کنونی اعالم کردند .
اين فعال کارگری با يادآوری اينکه از يک سو بازار لوازم خانگی ايران از مدتی قبل در انحصار
توليد کنندگان کرهای قرار داشته و از سوی ديگر گروه انتخاب تنھا توليد کننده معتبر و مقتدر
لوازم خانگی در ايران محسوب ميشود؛ اظھار داشت که ھدف نھايی از اين تعلل سختتر
کردن شرايط فعاليت برای توليدکنندگان ايرانی است .
در سالھای اخير واردات لوازم خانگی خارجی باعث بروز مشکالت جدی در کارخانهھای داخلی
سازنده لوازم خانگی شد و اين مسئله در نھايت بحرانھای جدی کارگری را به دنبال داشت .
ھمچنين غزنوی مدير روابط عمومی گروه انتخاب در تشريح اين ماجرا به ايلنا گفت :در سال
 ٢٠١٠ميالدی گروه انتخاب از طريق مزايده موفق شد تا کارخانه کرهای لوازم خانگی کم کو را
به بھای  ۵٠٠ميليون دالر از کارخانه دوو الکترونيک بخرد .
وی بايادآوری اينکه در اين مزايده شرکتھای ذی نفوذ و قدرتمند آمريکايی و اروپايی نيز حضور
داشتند گفت :پس از مزايده گروه انتخاب با پرداخت يک پيش پرداخت  ٧٠ميليون دالری قرارداد
خريد کارخانه را منعقد کرد و قرار شد تا باقيمانده مبلغ از طريق ھمکاری مشترک بانکھای
ايرانی و کرهای پرداخت شود که متاسفنه درعمل ھيچگاه اين ھمکاری بين بانکی محقق
نشد .
مدير روابط عمومی گروه انتخاب تصريح کرد :اما از آنجايی که شرکت دوو الکترونيک در مالکيت
و نفوذ سرمايه داران امريکايی بود پس از گذشت يک سال و تحت فشارھای غير مستقيم
ناچار شديم تا در ازای دريافت پيش پرداخت  ٧٠ميليون دالری قرارداد خريد را فسخ کنيم .
وی افزود با وجود گذشت بيش از يک سال از زمان فسخ قرارداد ھنوز پيش پرداخت  ٧٠ميليون
دالری به گروه انتخاب مسترد نشده و طرفھای کرهای بدون ھيچ دليل موجھی از انجام
تعھدات خود سرباز ميزنند .
غزنوی با يادآوری اينکه در اين مدت گروه انتخاب از طريق طرح دعوی در دستگاه قضايی کره
جنوبی پيگير موضوع بودهاند افزود :حتی دادگاه کرهای در رسيدگيھای خود رای محکوميت
طرف کرهای را تشخيص و رای به سازش داده است .
مساعدت »استثنايی« به تجمع اعتراضی کارگران گروه صنعتی انتخاب
به گزارش خبرگزاری دولی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ٣٠مھر آمده است مساعدت مسئولين
کشوري ،شھری و انتظامی ذی ربط در برگزاری اين اجتماع صنفی بسيار درخور تحسين و
ستايش است از ھمين رو از ساير مسولين مربوطه انتظار ميرود تا با الگو برداری از اين اقدام
ھمکاران خود ،سعه صدر نشان داده و با اجتماعات صنفی کارگری که گاه برحسب يک
مناسبت يا يک رويداد برگزار ميشود موافقت کنند .
تجمع صبح امروز کارگران گروه انتخاب که در مقابل سفارت کره جنوبی برگزار شد از چند منظر
قابل توجه است؛ نخست آنکه در سالھای اخير کمتر اجتماع کارگری با مجوز قانونی استاندری
و وزارت کشور برگزار شده است بطوری که حتی اين مسئله در نحوه برگزاری جشنھای روز
جھانی کارگر و يا مراسم مربوط به سالروز تصويب قانون کار در  ٢٩آبان تاثير خود را گذاشته و
باعث شده است تا متوليان سنتی و قانونی اين مراسم اجتماع در فضاھای سربسته را به
بودن در خيابان ترجيح دھند .
 ١٢٠٠کارگر از کارخانهھای مختلف گروه صنعتی انتخاب برای حمايت از توليد ملی از يک روز
کار چشم ميپوشند ،شبانه از اصفھان حرکت ميکنند و به تھران ميآيند و بعد با ھماھنگی
شرکت واحد با اتوبوسھای شھری از ترمينال جنوب عازم خيابان مال صدرا ميشوند تا در
مقابل سفارت کره  ٢ساعت اعتراض کنند و در نھايت به ھمان شکل و از ھمان راھی که
آمدند بازمی گردند .اينجا ھمکاری و مساعدت مسئولين کشوري ،شھری و انتظامی ذی ربط
در برگزاری اين اجتماع صنفی بسيار درخور تحسين و ستايش است از ھمين رو از ساير
مسولين مربوطه انتظار ميرود تا با الگو برداری از اين اقدام ھمکاران خود ،سعه صدر نشان
داده و با اجتماعات صنفی کارگری که گاه برحسب يک مناسبت يا يک رويداد برگزار ميشود

موافقت کنند.
شورای تامين استان به تعطيلی کامل بنيان دﯾزل تبرﯾز و بيکاری  ۴٠٠کارگررای داد
به گزارش آذوح،در  ٣٠مھر آمده است  :بدنبال بی توجھی وزارت صنعت و معدن و وزارت کار و
امور اجتماعی و مساعدت سرتيپ پاسدار احمدعلی رضابيگی استاندار ،سرھنگ پاسدار
محمدعلی نصرتی)معاون سياسی و انتظامی استاندار( و سرھنگ پاسدار علی روستاﯾی
مدﯾرکل سياسی و انتظامی استانداری آذرباﯾجانشرقی ،شرکت بنيان دﯾزل با ادامه بيش از
ﯾک ماه تحصن کارگران در اعتراض به تعطيلی عمدی شرکت ،اﯾن کارخانه در معرض تعطيلی
کامل قرارگرفت.
شورای تامين استان با عضوﯾت نظاميان فوق و نماﯾندگان اداره کار استان پس از  ٣۵روز تحصن
بجای حماﯾت از توليد و اشتغال از خواسته مالک رانتخوار شرکت حماﯾت و رای بر تعطيلی
کارخانه و بيکاری  ۴٠٠کارگر مظلوم قراردادی و رسمی آن دادند.
گفتنی است در جدال بين کارگران و مالک بنيان دﯾزل شورای تامين استان شامل سرتيپ
پاسدار احمدعليرضابيگی استاندار)فرمانده سابق ناحيه انتظامی استانھای فارس واردبيل(،
سرھنگ پاسدار محمدعلی نصرتی معاون سياسی انتظامی استاندار)فرمانده سابق منطقه
انتظامی ميانه و مراغه( سرھنگ پاسدارعلی روستاﯾی فر)فرمانده سابق منطقه انتظامی
بستان آبادومرند( و ﯾونس فاتح مدﯾرکل کار و اموراجتماعی استان)چماقدارسابق انصارحزب اله
تبرﯾزواقع درمسجد ساالر( بجای اجرای قانون و دفاع ازحقوق کارگران در کنار زنوزی قرارگرفته
اند.
گروگان گرفتن حقوق کارگران ١٤واحد صنعتي توليد لوله پلياتيلن کرمان
به گزارش ساﯾت دنياي اقتصاد ،در  ٣٠مھر آمده است :صنايع توليدكننده لولهھاي پلياتيلن
كرمان تاكيد كردهاند تنھا در صورتي قادر به پرداخت حقوق معوقه ماهھاي اخير كارگران اين
واحدھا خواھند شد كه مطالبات دهھا ميليارد توماني آنھا از شركتھا و سازمانھاي تابعه
وزارتخانهھاي وزارتخانهھاي نفت ،نيرو و جھاد كشاورزي  ،ھرچه سريعتر پرداخت شود.
برپاﯾه اﯾن گزارش ١٤،واحد صنعتي توليد لوله پلياتيلن در كرمان به علت افزايش نرخ ارز و
بھاي مواد اوليه كه امكان اجراي تعھدات توليد را از آنھا سلب كرده است ،در آستانه ركود قرار
دارند.
در نامهاي كه با امضاي ھمه توليدكنندگان لولهھاي پلياتيلن استان كرمان خطاب به استاندار
كرمان نگاشته شده ،آمده است :در شرايطي كه استان كرمان پيش از اين قطب توليد لوله
پلياتيلن در كشور بوده است به دليل شرايط به وجود آمده و ركود اين واحدھاي صنعتي،
صدھا نفر از نيروي كار واحدھاي پلياتيلن كار خود را از دست دادهاند.
در اين نامه كه رونوشت آن به وزارتخانهھاي نفت ،نيرو و جھاد كشاورزي ھم ارسال شده،
درخواست ختم قراردادھا و برگشت دادن ضمانت نامهھا به توليدكنندگان به دليل افزايش
بيرويه قيمت مواد اوليه )سي درصد بيشتر از قيمت ارائه شده توسط توليدكنندگان در
مناقصه براساس قيمت روز مواد اوليه( ،مطرح شده است .به گزارش دنياي اقتصاد ،صنايع
توليدكننده لولهھاي پلياتيلن كرمان در اين نامه تاكيد كردهاند تنھا در صورتي قادر به پرداخت
حقوق معوقه ماهھاي اخير كارگران اين واحدھا خواھند شد كه مطالبات دهھا ميليارد توماني
آنھا از شركتھا و سازمانھاي تابعه وزارتخانهھاي گفته شده ،ھرچه سريعتر پرداخت شود.
380نفرازکارگران متروی اھوازکماکان درمرخصی اجباری بسرمی برند
بنا به گزارش خبرگزاری دولتی اﯾسنا،در  ٣٠مھر آمده است  :مدﯾرعامل سازمان قطار شھری
اھواز گفت :به  ٣٨٠نفر از کارگران اﯾستگاهھای مختلف از ابتدای مھرماه مرخصی اجباری داده
شد و پس از بازگشت از مرخصیھا با آنھا تسوﯾه حساب میشود .اﯾن کارگران تجربه کار
دارند و در صورت ابالغ اعتبارات از آنھا استفاده خواھد شد .اکنون از ھر قسمتی از پروژه
تعدادی از نيروھای نظارتی ،کنترل و آزماﯾشگاه کم شدهاند.

وی افزود :در سال جاری پس از گذشت ھفت ماه از سال ھنوز ﯾک رﯾال اعتبار پروژه مترو اھواز
ابالغ نشده است و نمیتوان ھمه اﯾستگاهھا و جبھهھا را ھمانند سال گذشته فعال نگه
داشت.
مدﯾرعامل سازمان قطار شھری اھواز خاطرنشان کرد :علیرغم اﯾنکه ھفت ماه است ،ھيچ
پولی به قطار شھری پرداخت نشده ،ولی ﯾک ھزار نفر در پروژه قطار شھری در حال فعاليت
ھستند.
وی با بيان اﯾن که اکنون کليه اﯾستگاهھای جنوبی اﯾن پروژه تعطيل شدهاند ،تصرﯾح کرد :در
 ١٢اﯾستگاه قطار شھری کاری انجام نمیشود و تنھا ھزﯾنه نگھبان پرداخت میشود .برای
کاھش ھزﯾنه نگھبانان نيز ،سه شيفت نگھبانی به دو شيفت کاھش ﯾافته است.
اخراج ١٠٠کارگر کشتيرانی طی ﯾك سال گذشته
به گزارش خبرگزاری دولی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ٣٠مھر آمده است  :طی ﯾکسال
گذشته١٠کارگرشرکت کشتيرانی بدليل مشکالت مالی اخراج شده اند.
بنا بھمين گزارش،بدليل عدم وجود قانون کار درﯾاﯾی در اﯾران ،کارگران شرکتھای کشتيرانی
تحت پوشش بيمه بيکاری قرار نمیگيرندوبراﯾن اساس کارگران اخراجی حتی ازحق بيمه
بيکاری ھم برخوردار نميباشند.
پاﯾمال شدن حقوق کارگران شھرداری
به گزارش اخبرگزاری دولتی ﯾسنا بتارﯾخ ٣٠مھر ،آمده است  :در حالی که بار سنگين نظافت و
پاکسازی شھر بر دوش رفتگران و باغبانان زحمتکش و بی ادعای شھرداری است اما
متاسفانه بيشترﯾن اجحاف از سوی پيمانکار و کارفرما بر آنھا اعمال و حقوقشان به راحتی
نادﯾده گرفته می شود.
اﯾن گزارش حاکيست ،باغبان و رفتگر شھرداری اگر به خواست کارفرما روزھای تعطيل سر کار
برود کراﯾه ماشينش را پيمانکار نمی دھد و اگر  ٣٠روز کار کند  ٢٠روز براﯾش رد می
کند.ھمچنين ھيچکدام از کارگران شھرداری حتی کارگران قرارداد دائم ھم سھام عدالت
نگرفتهاند.
کارگران ساختماني باالترين آمار قربانيان برق گرفتگي را دارند
به گزارش روزنامه خراسان ،در  ٣٠مھر آمده است  :بخش عمده اي از حوادث برق گرفتگي به
حوادث ساختماني و بي توجھي به شبکه ھاي فشار متوسط مجاور ساختمان ھاي در حال
احداث مربوط مي شود و متاسفانه کارگران ساختماني باالترين آمار قربانيان برق گرفتگي را
دارند.
اﯾن گزارش حاکيست،روزانه  ٢نفر در کشور بر اثر برق گرفتگي جان خود را از دست مي دھند.
مرگ  ٧٢٧نفر در سال  ٩٠در کل کشور که دکتر خدادوست ،رئيس مرکز تحقيقات پزشکي
قانوني کشور به آن اشاره کرده است بيان گر اين حقيقت ناگوار است که به طور تقريبي در
ھر روز  ٢نفر در ايران بر اثر برق گرفتگي جان خود را از دست مي دھند .آماري که بسيار نگران
کننده بوده و نشان مي دھد حساسيت ھاي الزم در اين زمينه وجود ندارد.
مدير ايمني شرکت توزيع برق مشھد در اين باره مي گويد :بخش عمده اي از حوادث برق
گرفتگي به حوادث ساختماني و بي توجھي به شبکه ھاي فشار متوسط مجاور ساختمان
ھاي در حال احداث مربوط مي شود و متاسفانه کارگران ساختماني باالترين آمار قربانيان برق
گرفتگي را دارند.
مھندس رضا نيک پيام مي افزايد :در سال ھاي اخير رشد بي رويه ساخت و سازھا و عمودي
سازي در شھرھا سبب شده است تا بسياري از ساختمان ھا درمجاورت شبکه ھاي توزيع
برق احداث شوند که اين موضوع مشکالتي را در پي داشته است.
نيک پيام با اشاره به اين که براساس قانون ايمني ساختمان ،تمامي مھندسان ناظر و
کارفرمايان پروژه ھاي ساختماني بايد شبکه ھاي توزيع برق اطراف کارگاه خود را بررسي

کنند ،مي گويد :اين افراد موظف اند با انجام بررسي ھاي الزم مشکالت موجود در مسير
ساخت و ساز خود و مجاورت آن با شبکه ھاي توزيع برق را به اداره مربوط گزارش کنند تا
نسبت به رفع آن اقدام شود اما متاسفانه به دليل بي توجھي آن ھا و بي اطالعي کارگران
ساختماني شاھد بروز حوادث ناگوار متعددي در اين حوزه ھستيم.
مدير ايمني شرکت توزيع برق مشھد استفاده غيراصولي از خودروھاي سنگين حمل تجھيزات
ساختماني و خودروھاي باالبر را يکي از مھم ترين عوامل بروز حوادث برق گرفتگي مي داند و
مي گويد :گاھي از اين خودروھا به گونه اي استفاده مي شود که حريم مجاز شبکه ھاي
توزيع برق را نقض کرده و احتمال بروز حادثه را افزايش مي دھد .وي مي افزايد :مھار نکردن
تيرھاي آھن و ميلگردھاي ساختماني نيز از مواردي است که برخورد آن ھا با شبکه ھاي
توزيع برق و بروز حوادث ناگوار را در پي داشته است.
نکته بسيار مھم درباره حوادث برق گرفتگي در کارگاه ھاي ساختماني اين است که به گفته
مھندس نيک پيام کارگران ساختماني به »شبکه ھاي توزيع برق متوسط« ھمانند »شبکه
ھاي توزيع برق ضعيف« نگاه مي کنند .وي مي گويد :در شبکه ھاي ضعيف تماس مستقيم با
سيم حامل برق باعث برق گرفتگي مي شود در حالي که در شبکه ھاي توزيع برق متوسط و
قوي قرار گرفتن در فاصله نزديک آن نيز مي تواند حادثه ساز باشد و براي جلوگيري از اين
حوادث بايد حداقل فاصله ٣متر را به عنوان حريم شبکه در نظر گرفت.
گزارشی از تظاھرات  ٢٠اکتبر در لندن ،گالسکو و بلفاست
ستار رحمانی فعال کارگری خارج از کشور
کنگره سراسری اتحادﯾه ھای کارگری انگليس ، TUC ،متشکل از  ۵۴اتحادﯾه و تعداد ۶٫٢
ميليون عضو ،فراخوان تظاھراتی در روز  ٢٠اکتبر  ٢٠١٢در اعتراض به افزاﯾش دستمزد ٠٫٧
درصدی و کاھش بودجه خدماتی را دادند .در اﯾن روز ده ھا ھزار از کارگران بخش ھای
خدماتی ،صنعتی و کارکنان بخش ھای دﯾگر درخيابان ھای مرکزی لندن ،گالسگو و بلفاست
راھپيماﯾی کردند .
اتحادﯾه ھای کارگری در برخی از شھرھا اتوبوس مجانی در اختيار کسانی که می خواستند در
تظاھرات لندن شرکت کنند قرار دادند.
تعداد شرکت کنندگان در تظاھرات لندن  ١۵٠ھزار نفر ،گالسگو و بلفاست ھر کدام  ١٠ھزار
نفر تخمين زده شد.
تظاھر کنندگان در مسير راھپيماﯾی شعار ھاﯾی برعليه قطع بودجه ھای خدماﯾی و افزاﯾش
دستمزدھا می دادند .در تظاھرات روز شنبه ھمچنين اعالميه ھاﯾی پخش می شد که در آنھا
بر ضرورت اعتصاب عمومی در مبارزه بر عليه دولت ائتالفی تاکيد شده بود.
تظاھرکنندگان در پاﯾان راھپيماﯾی در ھاﯾد پارک تجمع کردند .در اﯾن تجمع اد ميليبند در
سخنرانی خود اعالم کرد که اگر حزب کارگر به قدرت برسد مجبور خواھد شد که سياست
رﯾاضت اقتصادی را ادامه دھد که با اعتراض شدﯾد تظاھر کنندگان مواجه شد.
کنگره سراسری اتحادﯾه ھای کارگری انگليس TUC ،در اجالس ساالنه اخير که در تارﯾخ  ٩تا
 ١٢سپتامبر در شھر براﯾتون برگزار شد تحت فشار تعدادی از اعضا و رھبران اتحادﯾه ھا مجبور
شد اعالم کند که در آﯾنده برای دفاع از حقوق کارگران" ،عملی شدن اعتصاب عمومی" را ھم
در نظر خواھد داشت.
قسمتی از سخنرانی دبير کل  ،TUCبرندان باربر در کنگره ساالنه ٢٠١٢
مقاومت در برابر رﯾاضت اقتصادی
کنگره از طرح  ٢٠اکتبر  "٢٠١٢آﯾنده ای که عمل می کند"”The future that works ،
“ استقبال می کند و اﯾن را ﯾک پالتفرم و بنياد موثر در مقاومت بر عليه رﯾاضت اقتصادی ،که به
شالوده ھای اقتصادی جامعه برﯾتانيا آسيب می رساند ،را به رسميت می شناسد .ھمچنين
کنگره باور دارد که بعد از تظاھرات باﯾد تمام اتحادﯾه ھاﯾی که عضو  TUCھستند در دفاع از
بيکاران ،فرزندان ما ،سالمندان و ھمه آنھاﯾی که در جامعه ما آسيب پذﯾرند صدای اعتراضاشان
را بلند کنند.
کنگره می پذﯾرد که جنبش اتحادﯾه ای باﯾد در خط مقدم به رھبری اش بر عليه اﯾن دولت غير
مسئول با ائتالفی از مقاومت با حرکت ھای ھماھنگ و ھر جا که امکان دارد برای دستيابی

به کمپين ھا و ھمچنين در نظر داشتن و عملی شدن اعتصاب عمومی اقدام کنند<<.
اگر چه آقای باربر ھيچ تماﯾلی به سازمان دادن اعتراضات گسترده کارگری ندارد ،اما در اجالس
امسال ھمچون سياست مداران بورژوا ،عنوانی را برای تظاھرات انتخاب کردند
)  ( The future that worksکه برای طبقه کارگر بی معنی است و بيشتر بدرد تبليغات حزب
کارگر می خورد تا ﯾک شعار رزمنده برای گرفتن حقوق کارگران .وی ھيچ نقشه عمل معينی را
برای عقب راندن حمالت دولت ائتالفی به کنگره ارائه ندادند.
اعتراضات عمومی کارگران در دفاع از حقوق بارنشستگی بعد از اعتراضات وسيع سال گذشته
عمال با شکست مواجه شد و دو اتحادﯾه بزرگ  Unisonو  Uniteبه پای مذاکره با نماﯾندگان
نشستند و با گرفتن امتيازاتی بسيار کوچک عمال طرح بيمه باز نشستگی دولت را به اعضای
خود تحميل کردند.
 TUCو اتحادﯾه ھای دﯾگر ھم عمال با سياست مماشات فرصت کافی را در اختيار دولت
ائتالفی قرار دادند که طرح را اجراﯾی کند.
بر طبق آمارھای دولتی ،بدھکاری دولت انگليس تا ماه فورﯾه  ٢٠١٢به ﯾک ترﯾليون پوند رسيد.
روشن است که دولت حافظ منافع سرماﯾه داران نمی خواھد و نمی تواند کسری بودجه خود
را به عنوان مثال با افزاﯾش ماليات سرماﯾه داران تامين کند .بحران کنونی سرماﯾه داری
بحرانی است متعلق به نظام سرماﯾه داری و دولت ھای سرماﯾه داری ،اما سرماﯾه داران و
دولت حامی آنھا حاضر به پرداخت ھزﯾنه آن نيستند و از آنجا که طبقه کارگر از قدرت کافی
برای دفاع از حقوق خود برخوردار نيست ،دولت با در دست داشتن ابزارھای الزم برای اجراﯾی
کردن طرح ھای خود ،اقدام می کند.
کارگران بخش خدماتی ،معلمان ،کارکنان بيمارستان ھای دولتی ،شھرداری ھا و بنگاه ھا و
سازمان ھای رﯾز و درشت دولتی از حمله دولت سرماﯾه داران در امان نيستند .حمله به بيمه
بازنشستگی ،به سقف دستمزدھا ،به اماکن تفرﯾحی و ورزشی و غيره برای برون رفت از
بحرانی است که نتيجه کارکرد مناسابات سرماﯾه داری است اما سرماﯾه داران می خواھند
ھزﯾنه اﯾن بحران را با خالی کردن سفره کارگران پر کنند.
شراﯾط کار در کالج ھا به حدی سخت شده است که بسياری از معلمان با سابقه طوالنی
استعفا می دھند .سران بسياری از اتحادﯾه ھا در اﯾن ميان به فکر راه حل ھای مبارزه جوﯾانه
و ميليتنت نيستند آنھا ترس از اﯾن دارند که ميليتنت خوانده شوند .در بھترﯾن حالت آنھا
خواھان مذاکره برای بھبود شراﯾط کارھستند.
تنھا منبعی که برای دولت ائتالفی و بدون صرف ھزﯾنه ای باقی مانده است باال بردن شدت
استثمار و کاھش ھزﯾنه ھای خدماتی است .در چنين شراﯾطی منطقا اتحادﯾه ھای کارگری
می باﯾست وارد ميدان شوند و راه چاره ای برای اعضای شان که مورد حمله مستقيم قرار
گفته اند ،بيابند.
دولت برای سر و سامان دادن به کسر بودجه  ،اﯾن ھدف را در مقابل خود قرار داده است که
ازبيمه ھای خدماتی کارگران بکاھد ،بودجه بيمارستان ھا را کاھش دھد ،بخشی از کارگران را
اخراج و بقيه را مجبور به کار بيشتر و شدﯾد تر کند؛ تعداد معلمان را کم اما ساعات کار
بيشتری را به آنھاﯾی که اخراج نشده اند ،تحميل کند .کاھش و در بسياری موارد قطع بيمه
بيکاری ،ھجوم گسترده به سطح زندگی تھی دستان جامعه را نيز باﯾد به اﯾن موارد افزود.
اعضای اتحادﯾه ھا ھم در ھمه شعبه ھا فعال عمل نمی کنند .دالﯾل عدم فعال بودن شعبه
ھای اتحادﯾه ھا را باﯾد در بورکراسی حاکم بر اﯾن اتحادﯾه ھا و شکست سختی که معدنچيان
در دھه ھشتاد خوردند دﯾد .نارضاﯾتی از وضع موجود ھر روز بيشتر می شود اما اﯾن نارضاﯾتی
به صورت متشکل و سازمان ﯾافته برای ﯾافتن آلترناتيوی صورت نمی گيرد .سران اتحادﯾه ھا
ھم به انفعال اعضا دامن می زنند و نمی خواھند پا را از حد خود فراتر نھند و به مقدسات
سرماﯾه حمله کنند.
دولت ائتالفی کامرون گام به گام سياست ھای خود را به پيش می برد و در اﯾن ميان رھبران
اتحادﯾه ھا بسيار آرام و محتاطانه به دليل اعتراضات گسترده از بدنه اتحادﯾه ھا تحرکاتی از
خود نشان داده اند که شاﯾد امتيازاتی برای خود در اﯾن ميان برای آرام نگه داشتن کارگران
کسب کرده باشند اما اﯾن تحرکات تا کنون به دست آورد مثبتی برای کاگران منجر نشده
است.
در اعتراض به حقوق باز نشستگی و سازش رھبران اتحادﯾه ھا ،رھبران اتحادﯾه ھا ﯾکدﯾگر را

متھم به کم کاری می کنند تا خود مورد ھدف اعضای اتحادﯾه قرار نگيرند.
اکنون نرخ تورم  ٧درصدی اعالم شده سطح معيشت کارگران را ھدف قرار داده است .دولت با
اعالم افزاﯾش حقوق  ٠٫٧در صدی در حقيقت با باال بردن ھزﯾنه زندگی کارگران شراﯾط
معيشتی سخت تری را به کارگران تحميل می کند.
کنگره اتحادﯾه ھای کارگری در اعتراض به اﯾن امر ،تظاھرات سراسری در روز  ٢٠اکتبر را
سازمان داده است و نه اعتصاب عمومی .اﯾن حرکت بسيار حساب شده است و فشاری
است به دولت برای کسب تخفيف ھاﯾی و نه افزاﯾش حقوق متناسب با تورم و البته به ھيج
وجه ھم قصد برھم زدن مناسبات سرماﯾه داری را در سر ندارد.
چرا  TUCدر وھله نخست در تقابل باخواست تعداد بسياری از اعضا از اعالم اعتصاب عمومی
سر باز می زند و در اجالس ساالنه ھم تحت فشار اعضا به وعده ای بسنده می کند؟
واقعيت اﯾن است که  TUCسياست ھای حزب کارگر را دنبال می کند .حزب کارگر ھم ھمان
طور که اد ميليبند در روز تظاھرات در سخنرانی اش در ھاﯾد پارک اعالم کرد برای برون رفت از
بحران اقتصادی موجود مجبور خواھد شد که سياست رﯾاضت اقتصادی را دنبال کند ﯾعنی
ھزﯾنه بحران سرماﯾه داران را باﯾد کارگرانی بپردازند که آقای ميليبند می خواھد به حزبش رای
بدھند تا خود و حزبش به قدرت برسد .اکنون طبقه کارگر انگليس آگاه است که رھبران اتحادﯾه
ھای کارگری با بھره گيری از امکانات اعضا تنھا به فکر گرفتن امتيازات ناچيزی برای اعضا اما به
قيمت حفظ مناسبات سرماﯾه داری و به قدرت رساندن حزب کارگر ھستند TUC .تالش می
کند که فعالين کارگری را منفعل کرده و به جای مبارزه برای بھبود زندگی کارگران به فکر
فراھم کردن شراﯾطی برای به قدرت رسيدن حزب کارگر و ادامه رﯾاضت اقتصادی با سرعت
کمتر باشد.
بر طبق اسناد موجود دولت ائتالفی تنھا  ٢٠در صد از طرح رﯾاضت اقتصادی را تا کنون عملی
نموده است اما ھمين اندازه ھم شراﯾط کار و زندگی را بر کارگران سخت تر کرده است .در اﯾن
ميان احزاب مدعی سوسياليسم و طرفدار کارگر ھم آلتر ناتيوی برای پيشبرد مبارزات کارگران
ندارند .آنھا ھم به دليل عدم نفوذ در ميان کارگران به نوعی دنباله رو رھبران اتحادﯾه ھای
کارگری ھستند .حزب کارگران سوسياليست که از لحاظ تعداد اعضا ﯾکی از بزرگترﯾن سازمان
ھای چپ تروتسکيست برﯾتانيا است و از طرﯾق مارک سروتکا دبير اول اتحادﯾه  ) PCSاتحادﯾه
خدمات عمومی و تجاری( که عضو اﯾن حزب ھم می باشد ،می خواھد رھبران اتحادﯾه ھای
دﯾگر را به ﯾک روز ) ٢۴ساعت( اعتصاب عمومی تشوﯾق کند .دبير کل اتحادﯾه  ،RMTآتحادﯾه
راه آھن ،کشتيرانی و ترانسپورت ،باب کرو ھم در سخنرانی روز شنبه  ٢٠اکتبر از TUC
خواست که فراخوان اعتصاب عمومی را بدھد .اما آﯾا حتی کارگران ﯾک اعتصاب عمومی ٢۴
ساعته ھم بکنند قادر خواھند شد که دولت ائتالفی را به عقب نشينی وادار کنند؟
در ﯾونان از شروع اعتراضات تا قبل از به قدرت رسيدن دولت دست راستی حدود  ١۵اعتصاب
عمومی صورت گرفت اما نه تنھا اﯾن اعتصابات ،کارگران را به قدرت نرساند بلکه چيزی ھم
عاﯾدشان نکرد و بعد از اتنخابت امسال ،دولتی دست راستی به سرکار آمد .مبارزه کارگران در
ﯾونان ھمچنان ادامه دارد و تا زمانی که کارگران آلترناتيو خود برای کسب قدرت سياسی بوجود
نياورند و قدرت سياسی را ھدف قرار ندھند ھيچ تضمينی برای رسيدن به اھدافشان وجود
ندارد.
در  ٢۶ماه مارچ  ٢٠١١حدود  ٧۵٠ھزار کارگر خدمات عمومی و دﯾگر اقشار جامعه در اعتراض
به طرح بيمه بازنشستگی دولت به خيابان ھا آمدند و بر عليه حمله دولت ائتالفی به حقوق
بازنشستگی فرﯾادشان را بلند کردند .به دنبال اﯾن تظاھرات در  ٣٠جون و  ٣٠نوامبر ٢٠١١
کارگران خدمات عمومی با اعتصابات خود تالش کردند که دولت را وادار به عقب کنند .اما دولت
طرح خود را عليرغم ھمه اعتراضات به پيش برد .نبرد در دفاع از حقوق بازنشستگی شکست
خورد .دليل اصلی شکست ھم عقب نشينی  TUCبالفاصله بعداز اعتصاب  ٣٠جون بود.
کارگران دﯾگر نه می توانند برای رسيدن به خواستھای خود به اتحادﯾه ھا اعتماد کنند و نه به
احزاب موجود به اصطالح مدافع کارگران اعتماد داشته باشند .کارگران برای پيشبرد مبارزات
خود باﯾد تکليف خود را با اتحادﯾه ھای به شدت بورکرات شده را روشن کنند و شيوه ھای
دﯾگری از مبارزه را برای رسيدن به حقوق خود را در پيش گيرند.
ستار رحمانی

مصاحبه با يک کارگر مھاجر افغانستانی در ايران
تيکا کالکی
س :لطفاً خودتون رو معرفی کنيد و بگيد که چند سالتونه؟
ج :من اسمم محمد و  ۵٢سال دارم .
س :االن چند ساله که در ايران زندگي ميکنيد؟
ج :من االن  ٢۴ساله که تو ايران زندگي ميکنم .
س :يعني زماني که شما آمديد ايران  ٢٨سالتون بود؟
ج :بله درسته .
س :خوب چه شد که از افغانستان مھاجرت کرديد و بين تمام کشورھا ايران را انتخاب کرديد؟
ج :کشور من )افغانستان( ساليان سال که درگير جنگ بوده و ھست چه جنگھای داخلي و
چه جنگھايي که نيروھای خارجي و از کشورھای ديگه در اون جنگھا نقش زيادی داشتند و
دارند .حتی ھمين االن ھم که داريم با ھم حرف ميزنيم جنگ تو کشور من در جريانه.
اصليترين مساله برای مھاجرت من جنگ بوده نه تنھا برای من بلکه برای خيليھای ديگه از
ھموطنھای من ھم جنگ اصليترين مساله برای مھاجرت بوده .زماني که يک کشور درگير
جنگ ھست و تو نميدوني که واقعاً کدام يک از طرفين بدون پشتيباني از کشورھای بيگانه
ھستند و فقط منافع مردم را در نظر ميگيرند ،خيلي طبيعی ھست که مجبور به ترک کشور
باشي .کساني که طرفدار ھر يک از جريانات درگير جنگ باشند در کشور ميمانند و طرف
مورد عالقه خود را تبليغ کرده و يا حتی سالح به دست ميگيرند و ميجنگند و افرادی ھم
مثل ما که ميبينيم ھر کدام از طرفھای درگير واقعاً اگر به قدرت برسند فقط و فقط منافع
د نظرشان نيست
اطرافيان و طرفدارھای خودشان را تامين ميکنند و منافع ھمه مردم م ّ
مجبور به ترک کشور ميشويم و مجبوريم يا يکي از کشورھای ھمسايه خودمان را انتخاب
کنيم و يا اينکه اگر از وضع مالی خوبي برخوردار باشيم به کشورھای اروپايی و يا آمريکا
برويم .اما من چون در آن زمان که ميخواستم از افغانستان خارج بشوم از لحاظ مالی شديداً
در مضيقه بودم و ھم بعضي از نزديکانم يکي دو سال قبل از من به ايران آمده بودند ايران را
انتخاب کردم و به ايران آمدم .
س :ميتونم بپرسم شما چند تا فرزند داريد و آيا االن اونھا ھم تو ايران پيش خودتون ھستند
يا نه؟
ج :من سه بچه داشتم دو دختر و يک پسر .
ً
س :داشتيد؟! منظورتون از اينکه داشتيد چيه؟ ميشه لطفا توضيح بديد؟
ج :توضيحش بسيار سخته اما حاال برايتان ميگويم .بعد از حمله آمريکا به افغانستان خيلي از
نزديکان ما در ايران به اين فکر افتادند که برگردند به افغانستان با اينکه ميدانستند ھنوز
طالبھا به طور کامل از بين نرفتند و نيروھای آمريکايي و ناتو به اصطالح ميخواھند به طور
کامل آنھا را از بين ببرند و اينکه ھنوز ھم جنگھای پراکنده در کشور وجود دارد .خالصه در
سال  ٢٠٠۴چند نفری از نزديکان ما به کشور برگشتند در ھمان زمان بود که خانواده من ھم
اصرار زيادی داشتند که به افغانستان برگرديم .مخصوصاً بچهھای من که اصال ً افغانستان را
نديده بودند و ھمگي در ايران متولد شده بودند .اما من ھمچنان بر اين عقيده استوار بودم که
به ھيچ عنوان کشور ما امن نشده و االن ھم جنگ وجود دارد و ما به شکل ديگری نبايد گول
اين را بخوريم که چون ارتش آمريکا در کشور ما ھست ديگر کشور امن است و ھيچ ترسي
نبايد داشته باشيم .اما ھر چه گفتم به گوش خانوادهام نرفت و در نھايت تصميم گرفتيم که
اول ھمسرم و سه فرزندم بروند آنجا و با پول کمي که در اين سالھا با کار کردن در اينجا
پس انداز کرده بوديم خانهای اجاره کنند و من ھم اينجا کار کنم و پول بفرستم برايشان تا
کمي وضع بھتر شود و من ھم بروم و به آنھا ملحق شوم .نزديک به ھفت ماھي ميشد که
خانوادهام رفته بودند من ھم اينجا مشغول کار بودم که به يک باره تماس خانوادهام با من
قطع شد و من ھم که چون ميدانستم ھنوز واليت ما نا امن است فکرم به ھزار جا رفت تا
اينکه سعي کردم با نزديکانم تماس بگيرم تا بدانم چرا از خانواده من خبری نيست .اما آنھا
خبری را به من دادند که من را شوکه کرد و آن اين بود که خانواده من ھمگي با ھم کشته
شدند و آن ھم نيمه شب و ھنگامی که ھمگي خواب بودند توسط ھواپيماھای آمريکايي

بمباران شدند و خانواده من و ھمينطور خانه بغل دستي آنھا ھمگي جان خود را از دست
دادند .
س :بسيار متاسفم از اينکه چنين اتفاقي برای شما پيش آمده .ھدف من از پرسش اين بود
که درباره شما بيشتر بدانم .چرا بعد از اين اتفاق شما به افغانستان برنگشتيد و ھنوز ھم
اينجا مانديد؟
ج :من بيست و چھار سال پيش کشور خودم را ترک کردم با اين اميد که روزی برگردم و
کشورم امن باشد اما تا به امروز من ھيچ وقت برای بازگشت به افغانستان احساس امنيت
نکردهام و مخصوصاً بعد از اين ماجرا )کشته شدن خانواده( اين احساس نا امني بيشتر از ھر
زمان ديگری در من وجود دارد بسيار دوست داشتم که بروم و در مراسم خاکسپاری ھمسر و
فرزندانم شرکت کنم اما ھر چقدر تالش کردم نتوانستم با خودم کنار بيايم و در نھايت نرفتم.
با اينکه ھر روز به ياد آنھا گريه ميکنم و خاطراتشان به ھيچ عنوان فراموش نميشود ،اما
دی که شايد ديگر ھيچ وقت
از طرفي کشور من بيش از ھر زمان ديگری برايم غريبه شده تا ح ّ
به آن کشور پا نگذارم .
س :حاال اگه ميشه کمي راجع به اين بيست و چھار سال حضورتان در ايران حرف بزنيم .در
طي اين چند سال چه کارھايي کردهايد؟
ج :من سه سال اولي که به ايران آمدم را در شھر پيشوا ورامين بودم و در آنجا به عنوان
کارگر روزمزد کار ميکردم .بعد از آن در سال  ١٣٧٠به گرمسار رفتم در آنجا باز يک سالي را با
بعضي از نزديکانم که در آن شھر بودند و کساني را ميشناختند ،به کارھايي مثل خربزه کاری
و ھمچنين کار چيدن پنبه و اين دست کارھا گذراندم و بعد  ٢سالي را ھم در کوير گرمسار کار
کردم که کار بسيار سختی بود و آن ھم شوره جمع کردن بود و در سال  ١٣٧٣که ازدواج کردم
و از گرمسار به آبسرد )يکي از بخشھای شھرستان دماوند( آمديم و چند سالي را ھم در
آبسرد به کارھايی مثل سيب زميني کاری  ،گل کاری  ،و کار در باغات ميوه گذراندم ،تا اينکه
از ھشت سال پيش سرپرستی يک باغ ميوه را گرفتم که ھمچنان ھم در اين باغ به عنوان
سرپرست مشغول کار ھستم .
س :در طي اين سالھا شما با چه مشکالتی در اينجا مواجه بوديد؟ برخورد ايرانيھا با شما
چگونه بود؟
ج :مشکالت ،مشکالت که خيلي زياد بود .اولين مشکل برای ما افغانی بودنمان بود .يعني
ھمين که افغانی باشي در ايران خودش يک مشکل بزرگ است .تصوری که از افغانی بودن در
ذھن ايرانيھا شکل ميگيرد به نوعی است که حتی بعضاً خودمان را به شک مياندازد که
مگر ما ھم مثل ايرانيھا انسان نيستيم که اينگونه با ما برخورد ميکنند .البته اين را که
ميگويم شامل حال ھمه ايرانيھا نيست .در کنار اين افراد ،باز افرادی را ھم ديديم که به
چشم انسان به ما نگاه کردند ولي اکثريت ايرانيھا يک ديدگاه منفي نسبت به ما افغانھا
دارند .
س :ميتونيد مثالھايي از اينگونه برخوردھا بياوريد؟
ج :مثال که زياد است .االن چند سالي ميشه که من کارم خوب است و صاحب باغ خيلي پول
ل پرسنل نيروی
ل مردم منطقه او را ميشناسند و حتی پاسگاه و ک ّ
دار و سرشناس است و ک ّ
دی به او ميگذارند و من ھم که کارگر او ھستم و
انتظامی اينجا ھم احترام بيش از ح ّ
گواھينامه ھم ندارم ،با اين حال با من کاری ندارند و به من گير نميدھند و من آزادانه با موتور
رفت و آمد ميکنم .اما از ھمان چند سال پيش بارھا پيش آمده که خيلي از ھموطنھای ما
که کارگر معمولی بودند ،در اينجا موتور خريدند و ھم مجبور بودند ھر دفعه که گشت پاسگاه
را ميديدند پول بدھند که با آنھا کاری نداشته باشند و ھم در آخر بعد از چند بار پول دادن
موتور آنھا را پاسگاه از دستشان گرفته و معلوم نيست که چه کرده و ديگر به آنھا نداده .اين
يک مورد و مورد ديگر ھم اينکه بسياری از اين ھموطنھای ما که اينجا کار ميکنند از ترس
پاسگاه جرأت نميکنند از باغ خارج بشوند و بايد بيشتر اوقات خود را در ھمين باغھا بگذرانند.
از طرفي ھم خيلي وقتھا شده که کار ميکنند و پول آنھا پرداخت نميشود و چون افغانی
ھستند دستشان به ھيچ جا بند نيست و اگر ھم حرفي بزنند خود صاحبان باغھا آنھا را
تھديد ميکنند که تحويل پاسگاه ميدھند و ھموطنھای ما ھم مجبور می شوند که بي
خيال شوند و ديگر حرف پول را نزنند .
س :آيا برای خود شما ھم اين مورد پيش آمده که کار کنيد و پول شما را ندھند؟

ج :در اين چند سالي که در اين باغ ھستم نه ،به طور کامل تمام پولھايم پرداخت شده .ولي
قبل از اين کار و زماني که روز مزد کار ميکردم چندين بار پيش آمده که کار کرديم و پول ما را
ندادند و يا بر طبق قراری که برای کار کردن ميگذاشتيم بعد از پايان کار صاحب کار به آن قرار
پايبند نبوده و حتی يک بار يک ماه را ھر روز کار کرديم در فصل سيب چيني ،ولي در آخر
صاحب باغ پول  ١۵روز را به ما داد و گفت که چون وضع ميوه )قيمت ميوه( خوب نبوده امسال
بيشتر از اين ندارد که بدھد .
س :االن که شما به عنوان يک سرپرست باغ مشغول به کاريد ،چند ساعت در روز بايد کار
کنيد و حقوق شما چقدر است؟
ج :االن من بايد ھر روز صبح زود بيايم اينجا و بر کار ديگر کارگران نظارت داشته باشم و خودم
ھم پا به پای آنھا کار کنم .تازه بعد از برداشت محصول من بايد به کارھای ديگر باغ برسم،
مثل ھرس ،دادن کود به درختان و يا حتی قبل از برداشت محصول کارھايي مثل سمپاشی و
علف زدن )چيدن علفھای ھرز( و کال ً کارھای مربوط به باغ .حقوق من ھم االن ماھيانه پانصد
ھزار تومان است و اصال ً ساعت کار نداريم ما از صبح بايد کار کنيم تا شب ،حتی بعضي
وقتھا ھم در فصل برداشت محصول که االن است تا نيمهھای شب .چون بايد محصوالت
چيده شده را به سرد خانه نگھداری ميوه انتقال دھيم که بعضي شبھا تا ساعت  ١١شب
ھم من اينجا مشغول کار ھستم .
س :در اينجا سوال متفاوتی دارم .آيا شما در جريان آن اتفاق چند ماه پيش در يزد ھستيد که
در آن خانه چند نفر از ھموطنان شما به آتش کشيده شد؟نظر شما در آن مورد چيست؟
ج :بله در جريان ھستم .البته اين اولين بار نيست که از اين دست اتفاقات برای ھموطنھای
ما ميافتد و آخرين بار ھم نخواھد بود .من البته آنطور که ھمه ميدانند و شنيدند که دليل
اينکه اين خانهھا را به آتش کشيدند چه بوده و يا چه ھست را اصال ً کاری ندارم و کامال ً ھم
برايم باعث تأسف است .البته نه به اين خاطر که آنھا ھموطنھای من بودند که به آن دختر
تجاوز کردند ،بلکه به اين خاطر که يک انسان را مورد تجاوز قرار دادند و بعد ھم آن بال را سرش
آوردند .اما حرکت مردم آن منطقه ھم به ھيچ عنوان جالب که نبود ھيچ ،حتی بسيار غير
انسانيتر بود .دوست دارم به يک مساله اشاره کنم .و آن ھم اين است که در بسياری از
موارد در ھمين منطقه ،زنان و دختران افغان يا در خانهھايشان و يا در محيطھای کار مثال ً در
ھمين باغھای ميوه مورد تجاوز قرار گرفتند .حتی بسياری از آنھا  ١۴يا  ١۵ساله بودند ،اما
ھيچ کس خم به ابروی خودش نمياورد و اصال ً ھم برايش مھم نيست .چرا؟ چون ما افغانی
ھستيم و خيليھا به خود اين اجازه را ميدھند که ھر باليی که دوست دارند سر ما بياورند،
اما در مقابل اگر يک افغانی به يک دختر ايراني تجاوز کند ،خانه ھمه افغانيھا را به آتش
ميکشند .تجاوز به يک انسان درد آور و وحشتناک است .ميخواھد آن انسان افغانی باشد و
يا ايراني ،ھيچ فرقي ندارد برای من .اما اگر اين مثال را زدم فقط خواستم بگويم که از روزی که
ما افغانھا وارد اين کشور شديم به اَشکال مختلف به ما تجاوز شده و ميشود .پس کمي در
برخوردھايتان با ما انديشه کنيد و ببينيد که ما چه کشيديم در اين ساليان و ھمچنان ھم
داريم ميکشيم .از طرفي کشور ما مورد تجاوز نيروھای خارجي است ،از طرفي ديگر ما در
اين کشور که تازه ھمزبان ھم ھستيم ھميشه حقوقمان پايمال شده و ميشود .مگر ھمه
ما انسان نيستيم؟ ما که حتی زبانمان ھم مشترک است .
س :اگر حرف خاصي مانده که دوست داريد درموردش حرف بزنيد بفرماييد؟
ج :ممنون از شما که به حرفھا و دردھای من گوش کرديد .من سعي کردم تا جايي که بتونم
از مسائل و مشکالت برايتان بحث کنم ،و فکر ميکنم تا حدودی به اين مسائل اشاره کردم.
باز ھم تشکر .
خواھش ميکنم  ،ممنون از اينکه به سوالھای ما پاسخ داديد .
اکتبر ٢٠١٢
تيکا کالکی

روزشمار کارگری ماه آبان سال ٢٠١٢– ١٣٩١

اتحادﯾه کارگران قراردادی و پيمانی مخابرات اﯾران تشکيل شد
به گزارش خبرنگار دولتی کار اﯾران  -اﯾلنا در تبرﯾز ،در تارﯾخ دوشنبه اول ابان آمده است :رﯾيس
اتحادﯾه کارگران قراردادی و پيمانی مخابرات اﯾران و شرکتھای تابعه استانی با اعالم اﯾن
مطلب گفت :اﯾن اتحادﯾه اتحاد بين کارگران ،حفظ و گسترش و ھماھنگی منافع حرفهای و
ھمچنين آموزش و افزاﯾش بھرهوری کارگران و نھاﯾتا رشد و تقوﯾت روحيه کاری و ثبات شغلی
الزم در ميان کارگران تحت پوشش را دنبال میکند.
محمدرضا غفوری با بيان اﯾنکه ﯾکی از برنامهھای اصلی اﯾن اتحادﯾه تالش برای افزاﯾش امنيت
شغلی کارگران با قراردادھای موقت در شرکت مخابرات اﯾران و شرکتھای تابعه ،دائمی
کردن قراردادھای موقت مشاغلی که ماھيت آنھا جنبه استمرار را دارد در دستور کار خود
دارد اظھار داشت :ھمکاری با ساﯾر نھادھای کارگری و صنفی از جمله خانه کارگر ،کانون
عالی اتحادﯾه مرکزی کارگران ،تالش در زمينه توسعه عدالت در محيط کاری ،گسترش امکانات
رفاھی و حفظ حقوقی و منافع حرفهای اعضاء ،انجام مذاکره و انعقاد قراردادھای دسته جمعی
وچندجانبه با تشکلھای کارفرماﯾی و دولت به نماﯾندگی از اعضا از دﯾگر زمينهھای فعاليت اﯾن
اتحادﯾه خواھد بود.
وی با بيان اﯾنکه عضوﯾت در اﯾن اتحادﯾه برای کليه کارگران قراردادی شرکتھای مخابرات اﯾران
و شرکتھای تابعه استانی و واجدﯾن شراﯾط طبق اساسنامه اعم از اشخاص حقيقی
وحقوقی بالمانع است افزود :عضوﯾت کارفرماﯾان ،اعضای ھيئت مدﯾره ،مدﯾر عامل و نماﯾندگان
آنان در مراجع رسمی در اﯾن اتحادﯾه ممنوع است ،البته اعضای ھيئت مدﯾره و مدﯾران عامل
شرکتھای تعاونی کارگران زﯾرمجموعه شرکت مخابرات اﯾران و شرکتھای تابعه از اﯾن قاعده
مستثنی ھستند.
غفوری ارکان اتحادﯾه کارگران قراردادی و پيمانی مخابرات اﯾران و شرکتھای تابعه استانی
کشور را شامل مجمع عمومی ،ھيات مدﯾره و بازرسان عنوان کرد و گفت :با فراخوان رسمی
ھيئت موسس اولين مجمع عمومی اﯾن اتحادﯾه تشکيل و با برگزاری انتخابات  ۵عضو اصلی
ھيئت مدﯾره و  ٢بازرس انتخاب شدهاند.
غفوری ضمن دعوت از کارگران شرکت مخابرات اﯾران و شرکتھای تابعه استانی برای عضوﯾت
در اﯾن اتحادﯾه ابراز اميدواری کرد اﯾن اتحادﯾه بتواند در چارچوب اساسنامه تالشھای
مثمرثمری را در جھت دفاع از حقوق کارگران انجام دھد.
اﯾن گزارش حاکی است با رای مجمع عمومی و برگزاری انتخابات داخلی محمدرضا غفوری
رﯾيس ،عليرضا نوﯾب ناﯾب رﯾيس ،علی اکبر آسال خزانه دار ،محمدرضاھيکل آبادی و سپيده
جھانبخش عضو ھيئت مدﯾره شرکت مخابرات اﯾران و شرکتھای تابعه استانی انتخاب
شدهاند ھمچنين سپيده عبدالهزاده و شيرﯾن گل محمدی با رای مجمع عمومی به عنوان
بازرسان اﯾن اتحادﯾه تعيين شدهاند
قطع سوخت کورهھای شرق اصفھان ٣٠٠ ،کارگر را بيکار کرد
به گزارش خبرنگار دولتی کار اﯾران  -اﯾلنا در تارﯾخ دوشنبه اول ابان آمده است :رئيس انجمن
صنفی کارفرماﯾی توليدکنندگان گچ و آھک اصفھان از قطع سوخت گاز و نفت  ۶۵واحد از
کورهھای گچ منطقه محمدآباد قھاب در شرق اصفھان خبر داد و گفت :در اﯾن کورهھا ٣٠٠
کارگر و تعداد زﯾادی راننده مشغول به کار بودند.
به گزارش خبرنگار اﯾلنا ،علیاکبر طباطباﯾی در دﯾدار با رئيس خانه صنعت ،معدن و تجارت
استان اصفھان تاکيد کرد :واحدھای تعطيل شده دارای مجوز فعاليت بودند و آسيب وارد شده
به خاک منطقه ،مربوط به گچ برداری از معادن بوده و ربطی به کورهھا ندارد.
او با اشاره به اﯾنکه بارھا اعالم کردﯾم آمادگی ھرگونه ھمکاری برای رفع آلودگیھای زﯾست
محيطی اﯾن منطقه را دارﯾم افزود :زمانی که توقف فعاليت کورهھا در اﯾن منطقه تصوﯾب شد،
کوره داران گچ به مسئوالن اعالم کردند محل مورد تاﯾيد دﯾگری را اداره حفاظت محيط زﯾست
استان معرفی و با فرام کردن زﯾرساختھا فرصتی را برای جابجاﯾی مقرر کنند.

رئيس انجمن صنفی کارفرماﯾی توليدکنندگان گچ و آھک اصفھان با انتقاد از تعيين نشدن مکان
جدﯾدی برای انتقال اﯾن کورهھای گچ گفت :در حالی که زﯾرساختھای الزم برای جابجاﯾی
کورهھا نيز فراھم نيست فعاليت اﯾن کورهھا را متوقف کردند.
به گفته وی مسئوالن در حالی از ﯾک ماه قبل سوخت واحدھای کوره گچ اﯾن منطقه را قطع
کردهاند که نه مکان و نه مھلتی برای جابجاﯾی تعيين نشده است.
طباطباﯾی با اشاره به پيشنھاد زمينی در  ۶٠کيلومتری اصفھان و در منطقه بھجت آباد ،برای
انتقال کورهھای گچ پزی تصرﯾح کرد :اداره حفاظت محيط زﯾست استان با اﯾن پيشنھاد موافقت
نکرده و جاﯾگزﯾنی ھم معرفی نشده است.
از سوی دﯾگر رئيس خانه صنعت ،معدن و تجارت استان اصفھان نيز جلوگيری از فعاليت کورهھا
را به اﯾن شکل صحيح ندانست و اظھار داشت :در اﯾن کورهھا  ٣٠٠کارگر و تعداد زﯾادی راننده
مشغول به کار بودند که در حال حاضر بيکار شدهاند.
سيدعبدالوھاب سھل آبادی پيشنھاد کرد :زمينی در نزدﯾکی معادن گچ ،خارج از شعاع ۵٠
کيلومتری شھر اصفھان به اﯾن واحدھا معرفی شود تا در قالب چند تعاونی ،به احداث
کارخانهھای گچ صنعتی اقدام کنند و افزود :با توجه به وسعت زﯾاد مناطقی که گچ از آنھا
برداشت شده و تاثير آن بر آلودگی ھوای شرق شھر اصفھان ،سازمانھای مسئول ،باﯾد
بازسازی اﯾن مناطق از سوی افرادی که از معادن بھره برداری کردهاند را مورد پيگيری قرار
دھند.
زعفران  ٢ھزاردالری صادرات ايران در چين  ١۵ھزاردالر فروخته ميشود
به گزارش خبرنگار دولتی کار اﯾران  -اﯾلنا در مشھد در تارﯾخ دوشنبه اول ابان آمده است  :دبير شورای
ملی زعفران ايران گفت :زعفران ايران در حالی با قيمت دو ھزار دالر در ھر کيلو فروخته ميشود که در
کشور چين تا سقف  ١۵ھزار دالر و در برخی از کشورھای اروپايی تا  ١٠ھزار دالر ،طالی سرخ ايران
فروخته ميشود .
فرشيد منوچھری در گفتگو با ايلنا با بيان اين مطلب گفت :ھر چه کيفيت را باال برود و نظمی در بازار
زعفران ايجاد شود و بر بازار جھانی زعفران مديريت کنيم ،به طور طبيعی قسمتی از اين ارزش افزوده
به داخل کشور باز ميشود .
وی ادامه داد :شورای ملی زعفران برای اين تشکيل شد تا يک صدای واحد در بازار زعفران کشور ايجاد
کند و اين طرح در سال  ١٣٨٩در کميسيون کشاورزی مجلس شورای اسالمی مطرح و مورد تاييد
معاون وزارت اقتصادی و جھاد کشاورزی قرار گرفته و در حاضر به يک تشکل تبديل شده است .
دبير شورای ملی زعفران يادآور شد :اين شورا کار سياست گذاری و تحقيقاتی انجام ميدھد و در
بحثھای اجرايی وارد نشده است .

وی در خصوص کار شورا در زمينه قيمت گذاری اين محصول استراتژيک بيان کرد :در بحث
قيمت زعفران يک برنامه ريزيھايی در اين شورا صورت گرفته و طرحھايی نيز تھيه شده و
شورا به دنبال اين ھدف است که ارزش افزوده زعفران را به داخل کشور برگرداند و تا حدی که
امکان دارد قيمت زعفران را به قيمت واقعی آن نزديک کند .
منوچھری با بيان اينکه کشاورزان مھمترين نقش را در افزايش قيمت زعفران بر عھده دارند
اظھار کرد :اين تشکل برای کيفيت بخشی به زعفران کشور با انتشار بورشور و برگزاری
دورهھای کوتاه مدت برای کشاورزان در محل کشت زعفران و آموزش نحوه جداسازی کالله از
گل به سمت کيفيت بخشی محصول زعفران پيش ميرود .
وی ادامه داد :يکی ديگر از کارھايی که ميتواند به کيفيت بخشی محصول زعفران منجر شود
و شورای ملی زعفران آن را در حد توان خود انجام ميدھد واگذاری دستگاهھايی ارزان قيمت
برای خشک کردن زعفران است که با اين روش ناخالصيھای زعفران کاسته ميشود .
دبير شورای زعفران ملی ايران تصريح کرد :با استفاده از اين دستگاه ناخالصيھای فيزيکی
مثل پرز ،مو ،جذب رنگ ناشی از پھن کردن محصول روی قالی و يا پتو که به طور طبيعی روی
قيمت ھم تأثير ميگيرد کاسته ميشود .
وی افزود :سال گذشته در سه روستای خراسان رضوی طرح کيفيت بخشی به زعفران به
صورت آزمايشی پياده شد و نتيجه آن اين بود که صادر کنندگان حاضر شدند زعفران تھيه شده
در آن سه روستا را کيلويی  ٢۵٠تا  ٣٠٠ھزار تومان گرانتر از ساير زعفرانھا خريداری کنند .
منوچھری خاطر نشان کرد :با مشخص شدن موفق بودن طرح کيفيت بخشی در سه روستای

ياد شده مکاتبات زيادی را با وزارت جھاد کشاورزی که متولی کشت زعفران است و سازمات
توسعه تجارت چون متولی صادرات است انجام دادهايم و تقاضا کرديم با توجه به پايين بودن
ھزينه اين طرح گسترش يابد اما جواب نگرفتيم .
وی گفت :شورای ملی زعفران ايران به دليل اينکه بودجه مستقلی ندارد اين طرح را در سال
جاری تنھا در پنج شھرستان خراسان رضوی و سه شھرستان در خراسان جنوبی با تمام
محدوديتھا اجرا خواھد کرد که در پنج روستای شھرستان باخرز و سه روستای کاشمر اجرا
ميشود .
دبير شورای ملی زعفران ايران با اشاره به اينکه ايران بزرگترين توليد کننده و صادر کننده
جھان است خاطر نشان کرد :انتظار ما اين است که جھاد کشاورزی با حمايت از طرحھای
کيفيت بخشی به محصول زعفران که ميتواند به اقتصاد کشاورزی کشور کمک کند و به
محصول زعفران ايران کيفيت دھد و اگر محصول کيفيت دار شود و محصول ايران ارتقا يابد،
اعتبار خاصی به زعفران و نام ايران بخشيده ميشود .
وی در خصوص برند ملی زعفران ايران گفت :طرح برند ملی ايران را سال گذشته به سازمان
توسعه تجارت ايران فرستاديم و ھم اکنون در کميته ملی برند که پيچيدگيھای خاص خود را
برای ثبت شدن دارد در دست اقدام است .
منوچھری گفت :ھدف شورای مالی زعفران از ثبت برند در کميسيون کشاورزی مجلس اين
بوده که در آينده زعفران با ضابطه خاصی صادر شود و اجازه بدھيم صادر کنندگان از عنوان برند
ملی زعفران استفاده کنند و در قبال اين برند محصول صادراتی را تضمين کيفيت کنيم .
وی با قدردانی از تالش توليد کنندگان و صادر کنندگان زعفران ايران و واحدھای فراوری اين
محصول با ارزش در داخل کشور خاطر نشان کرد :ساالنه  ١۵تا  ٢٠درصد در صادرات زعفران
کشور افزايش را داريم و اين يعنی پيدا کردن بازارھای جديد برای فروش محصول در جھان .
دبير شورای ملی زعفران در پايان گفت :در حال حاضر ھيچ کشاورزی نيست که ادعا کند
زعفران توليد کرده و محصول روی دستش مانده باشد .
پايان پيام
» وفور پورشه در خيابانھا ،کمبود دارو در داروخانهھا «
به گزارش ساﯾت جنوب نيوزدر اول آبان آمده است  :در شرايطی که کمبود دارو در داروخانه ھا
به مشکلی جدی برای بيماران تبديل شده است ،ورود کاال ھای لوکس به ايران باوجود تحريم
ھای اعمالی ھمچنان ادامه دارد .
به گزارش تايمز ،نرخ يارانه ای ارز که از سوی دولت برای حمايت از واردات مواد غذايی و دارو
تعيين شده ،در اختيار شرکت ھای وابسته به سپاه پاسداران انقالب اسالمی قرار دارد و اين
در حالی است که از اين نرخ ارز برای واردات خودرو ھای اسپرت و کاالھای لوکس استفاده
می شود .
در ھمين حال وزارت بھداشت و درمان دسترسی محدود تری به دالر ارزان برای واردات دارو و
تجھيزات دارد .
برخی منابع آگاه می گويند از مجموع يکصد داروی مورد نياز برای بيماری ھايی مانند ام اس،
 ٨٧دارو از بازار يارانه ای حذف شده اند .
از سوی ديگر موسسه ھای بھداشتی درمانی ناگزير به واردات دارو از طريق بخش خصوصی
ھستند و در اين زمينه با مشکل تامين ارز و واسطه ھا دست به گريبانند .
به دنبال اعمال تحريم ھای بين المللی عليه ايران ،ارزش ﷼ به پايين ترين سطح تاريخی خود
در مقابل دالر سقوط کرده است و ھفته گذشته بھای ھر دالر به  ٤٠ھزار ﷼ در بازار تھران
رسيد .
به ھمين منظور دولت برای مھار بحران ارزی سه نرخ ارز برای واردات به ترتيب اولويت ھا اعالم
کرده است که دارو و مواد غذايی در راس اين اولويت ھا قرار داشته و نرخ ارز ھزار و ٢٢٦
تومانی برای آن اعالم شده است .
با اين وجود دسترسی مقامات سازمان ھای بھداشتی به دالر ارزان محدود يا غير ممکن شده
و آنھا بايد از طريق بازار آزاد و سه برابر قيمت دارو ھای مورد نياز را تامين کنند .اين در حالی
است که اخيرا قرارداد  ٥ميليون دالری خريد دارو از سويس با توجه به کاھش ارزش دالر و

درخواست افزايش  ٢٥درصدی قيمت پايه اين قرارداد ،لغو شده است .
اين شرايط موجب شد ،مرضيه وحيدی دستجردي ،وزير بھداشت و درمان ايران در ھفته
گذشته با توجه به وضعيت موجود زبان به گاليه بگشايد .
وی در جمع خبرنگاران اظھار داشت :ما به دنبال ارزی بوديم که گفته می شود از بھمن ماه به
واردات دارو اختصاص داده شده اما زمانی که آن را دريافت کرديم آنقدر ناچيز بود که حتی
ارزش توجه را نيز نداشت .
اما در حالی که ھر روز جای خالی داروھا در طبقات داروخانه ھا نمايان تر می شود ،خودروی
پورشه  ٩١١که به تعداد محدودی برای سال جاری توليد شده به ايران وارد می شود .
ھرچند شرکت پورشه گمان می کرد تنھا  ٤٠دستگاه از اين خودرو را در سال جاری به ايران
بفروشد اما تا کنون قرارداد فروش ھزار و  ٤٠٠دستگاه پورشه به ايران نھايی شده است .
از سوی ديگر برخی شرکت ھا در ايران نيز توانسته اند با وجود تحريم ھا  ٧٥٠دستگاه
خودروی لوکس را با دالر ھزار و  ٢٢٦تومانی وارد کنند .
منبع :ديپلماسی
اخراج  ٥٠کارگر كارخانه شكوھيه قم
به گزارش خبرنگار دولتی کار اﯾران  -اﯾلنا در تارﯾخ دوشنبه اول ابان آمده است  :مسئول کانون
شوراھای اسالمی کار استان قم از تعديل نزديک به  ۵٠کارگر کارخانه شکوھيه اين استان
خبر داد .
فتح الـله ديدار به ايلنا گفت :اين قرارداد کار اين کارگران در پی افزايش بھای مواد اوليه تمديد
نشد و در نتيجه اين کارگران اخراج شدند .
وی يادآور شد :از زمان افزايش ناگھانی بھای ارز و نوسان قيمت كاالھای مختلف ،گرانی ببه
بھانه ای برای كاھش توليد ،تعطيلی بنگاه و درنتيجه كاھش مزد و بيكاری كارگر تبديل شده
است
به گفته اين فعال کارگری کارخانه شکوھيه با حدود  ۵سال توليد در زمينه توليد زيراندازھای
پالسيتکی فعاليت دارد و تا پيش از گرانيھای اخير نيز وضع فروش محصوالت آن خوب گزارش
شدهاست .
ديدار گفت :تا پيش از اين تعديلھا تعداد کارگران شاغل در کارخانه شکوھيه به  ٨٠نفر
ميرسيد .
وی يادآور شد :به دليل نبود شورای اسالمی کار در اين واحد توليدی از سرنوشت کارگران
اخراجی و نيز چگونگی پرداخت ساير مطالبات کارگران ھيچ اطالعی در دست نيست.
محاکمه مجدد علی نجاتي ،فعال کارگري ،به علت خواندن يک ترانه محلی لری
به گزارش ساﯾت اصالح طلب کلمه در اول آبان آمده است  :علی نجاتی عضو ھيئت مديره
سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه بر اساس احضاريهای که سه روز پيش به وی ابالغ شده
بود روز شنبه  ٢٩مھر ماه ،در شعبه اول دادياری دادگستری شھرستان شوش حاضر شد و
مورد بازجويی قرار گرفت .
به گزارش تارنمای اتحاديه آزاد کارگران ايران ،در اين دادگاه به علی نجاتی اعالم شد :شما بر
اساس مستندات سی دی ايی که بر روی پرونده ھمسرتان است سال گذشته به کردستان
رفته و در آنجا سخنرانی کرده و ترانه حماسی و تحريک کننده »دايه دايه وقت جنگه« را
خواندهايد .
علی نجاتی نيز اعالم کرد :ما در يک جمع بزرگ خانوادگی حضور داشتيم و در چنين جمعھايی
طبيعی است که آدمھا صحبت بکنند يا آواز بخوانند ،اينکه جرمی نيست .
در ادامه اين بازجويی از سوی داديار شعبه يک دادگستری شھرستان شوش ،وی با تعيين
وثيقه ده ميليون ريالی برای آزادی علی نجاتی اعالم کرد ما اين سی دی را جھت تحقيقات و
تکميل پرونده به دادگستری استان کردستان خواھيم فرستاد و چنانچه دادگستری اين استان
قصد محاکمه شما را در آنجا نداشته باشد ھمينجا به پرونده شما رسيدگی خواھيم کرد .
به گزارش کلمه علی نجاتی در ھفتهھای گذشته پس از اتمام دوره محکوميت حبس يک

سالهاش آزاد شده بود و ھنوز يک ماه از آزادی وی نميگذرد که دوباره او را احضار کردهاند.
علی نجاتی در دوران حبس به بيماری قلب مبتال شده بود و مجبور به جراحی قلب و بستری
در بيمارستان شده بود .در ايام محبوس بودن اين فعال کارگري ،دو اتحاديه بين المللی کارگری
در نامهای به دبير کل سازمان بين المللی کار ،آی ال او ،از وی حمايت کردند» .فدراسيون بين
المللی کارگران صنايع غذايي ،کشاورزی و خدماتی« و »کنفدراسيون بين المللی اتحاديهھای
کارگری« در شکايت نامه خود از جمھوری اسالمی ايران از دبير کل سازمان بين المللی کار
خواسته بودند تا اين سازمان در باالترين سطح برای اطمينان يافتن از سالمتی آقای نجاتی و
آزادی او اقدام کند .
اتحاديه آزاد کارگران ايران در بيانيهای ضمن محکوم کردن اين اقدام نوشت :اتھامات وارده بر
علی نجاتی آنچنان يک بھانه جويی ساده انگارانه است که ھيچ چيزی جز تداوم آزار و اذيت
اين فعال کارگری توجيه گر برگزاری چنين دادگاھی برای وی نيست .اين يک پرونده سازی
آشکار و ناشيانه بر عليه علی نجاتی است و ما در اتحاديه آزاد کارگران ايران ،آنرا قويا محکوم
ميکنيم .
بر اساس اين بيانيه بر پايه ی تشکل کارگری و اعتراض کارگران به وضعيت مشقت بار کنونی
يکی از پايهايترين حقوق انسانی طبقه کارگر ايران است و احضار و محاکمه کارگران معترض
به ھر بھانهاي ،خدشهای در تالش و مبارزه ما کارگران در دفاع از زندگی و ھستيمان وارد
نخواھد کرد
با اخذ چک و سفته سفيد امضا ،کارگران را تحت فشار قرار می دھند
به گزارش خبرنگار دولتی کار اﯾران  -اﯾلنا در تارﯾخ دوشنبه اول ابان آمده است  :رئيس انجمن
صنفی کارگری نانواييھای استان اصفھان از عملکرد برخی کارفرماھا که با اخذ چک و سفته
از کارگران ،آنھا را تحت فشار قرار ميدھند انتقاد کرد .
علی يزدانی در اين باره به ايلنا گفت :کوشش برخی کارفرماھای واحدھای توليدی اين است
که در ابتدای استخدام كارگر با اخذ چک و سفته سفيد امضا ،آنان را بعدھا تحت فشار قرار
دھند .
وی با اشاره به غير اخالقی بودن اين موضوع ادامه داد :اين امر از آن رو صورت ميگيرد که در
صورتی که کارفرما خواست به تعھدات خود در برابر کارگر عمل نکند ،کارگر را تحت فشار چك و
يا سفته امضا شده قرار دھد تا از کارفرمای خود شکايت نکند .
اين فعال کارگری ضمن تاکيد بر عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار نيروی کار اظھار داشت:
حجم باالی نيروی کار در ايران و کمبود فرصتھای شغلی برای کارگران منجر به شرايط
ناعادالنه فعلی شده است .
او افزود :اين شرايط ،افزايش زمان کاری کارگران را در برخی واحدھای توليدی را از  ٨به ١۶
ساعت در پی داشته و ھمچنين پرداخت حقوق کمتر از حداقل مصوب وزارت کار و بيمه نکردن
کارگران را به امری عادی تبديل کرده است .
رئيس انجمن صنفی کارگری نانواييھای استان اصفھان در پايان اکثر کارگاهھای صنفی اين
استان را زيرزمينی خواند که شرايط قانون کار در آنھا رعايت نميشود .
سقوط مرگبار کارگر گچ کار به عمق چاھک آسانسور
به گزارش خبرنگار دولتی کار اﯾران  -اﯾلنا به نقل از خبرنگار پايگاه خبری آتشنشانی تھران ،در
تارﯾخ دوشنبه اول ابان آمده است  :سقوط کارگر گچ کار از ارتفاع ساختمانی پنج طبقه به چاه
آسانسور باعث مرگ وی شد .
مسعود جاللی فراھاني ،افسر آماده منطقه سه عمليات در اين باره گفت :براساس گفته
شاھدان اين حادثه ،کارگر گچ کاری که در ارتفاع بلندی از ساختمان  ۵طبقه در حال کار بود
ناگھان بر اثر برھم خوردن تعادل به داخل چاھک آسانسور سقوط کرد و جان باخت .
وی افزود :نجاتگران با ايمن سازي ،کارگر مصدوم را تحويل امدادگران اورژانس دادند که ضمن
معاينه مرگ وی تأييد شده است .
اين کارشناس سازمان آتش نشانی با تاکيد بر اينکه کارگران و کسانی که در ارتفاع کار

ميکنند بايد ھنگام کار خود را در جای مطمئن ثابت نگه دارند گفت :کارگران به ويژه کارگران
ساختمانی برای امنيت جانی خود ميبايست از کاله و تجھيزات ايمنی استفاده کنند.
تحصن کارگران کارخانه بنيان دﯾزل تبرﯾز در پی تعطيلی کارخانه
به نوشته ساﯾت خبرگزاری ھرانا در اول آبان آمده است  :در پی تعطيلی کارخانه بنيان دﯾزل
تبرﯾز ،بيش از  ٣٠٠تن از کارگران اﯾن واحد توليدی در مقابل کارخانه به تحصن پرداختند.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در اﯾران ،باتعطيلی
کارخانه بنيان دﯾزل طبق گزارش شاھدان عينی ازجاده منطقه صنعتی غرب تبرﯾز تمامی
کارگران اﯾن کارخانه از اول صبح درمقابل کارخانه بنيان دﯾزل تجمع ودرخيابان به تحصن آرام خود
ادامه دادند.
پس از گذشت چندساعت ،ماموران پليس ونماﯾندگان اداره کار وفرمانداری درمحل حاضر
وتحصن را ازبيم سراﯾت به دﯾگرکارخانجات منطقه به داخل کارخانه منتقل نمودند و مذاکره
بانماﯾندگان کارفرما ادامه ﯾافت که بجھت غيرقانونی وتعمدی بودن توقف توليد مورد قبول
کارگران که تعداد آنھا از  ٣٠٠نفرمتجاوز بود قرارنگرفت وتا آخروقت کاری ادامه داشت.
کارگران اﯾن کارخانه خواستار حضورشخص مالک کارخانه ومذاکره مستقيم باوی شدند.
بنا بر اﯾن گزارش کارگران اﯾن کارخانه اعالم نمودند" :تحصن تا بازگشاﯾی مجدد کارخانه
وازسرگيری توليد واحقاق حقوق قانونی کارگران درروزھای آتی نيز کماکان ادامه خواھدﯾافت".
تجمع اعتراضی امروز  ٣٠٠کارگر بنيان دﯾزل و حضور مامورﯾن انتظامی
به گزارش ساﯾت آدوخ در اول آبان آمده است ،:مقاومت کارگران شرکت بنيان دﯾزل تبرﯾز
درمقابل خواسته ھای غيرقانونی مالک کارخانه عليرغم تھدﯾدھای نماﯾنده کارفرما و بی
توجھی مسئوالن ھمچنان ادامه دارد.
طبق گزارش شاھدان عينی،بدنبال تعطيلی کارخانه بنيان دﯾزل ،صبح امروز کارگران اﯾن
کارخانه درجاده منطقه صنعتی غرب تبرﯾز ،جلوی کارخانه تجمع و پس از آن در خيابان به
تحصن آرام خود ادامه دادند.
پس از چند ساعت ماموران پليس و نماﯾندگان اداره ی کار و فرمانداری در محل حاضر و تحصن
را از ترس سراﯾت به دﯾگر کارخانجات منطقه ،به داخل کارخانه منتقل و مذاکره با نماﯾندگان
کارفرما ادامه ﯾافت که به جھت غيرقانونی و تعمدی بودن توقف توليد ،مورد قبول کارگران که
تعداد آنھا بيش از  ٣٠٠نفر بود قرارنگرفت و تا آخر وقت کاری ادامه داشت .در نھاﯾت کارگران
خواستارحضور شخص مالک کارخانه و مذاکره ی مستقيم با وی شدند.
بنا بھمين گزارش بنقل از کارگران ،اﯾن تحصن تا بازگشاﯾی مجدد کارخانه و از سرگيری توليد و
احقاق حقوق قانونی کارگران در روزھای آتی نيز کماکان ادامه خواھدﯾافت.
گزارشی ازوضعيت کارگران برخی واحدھای توليدی اصفھان
به گزارش خبرنگار دولتی کار اﯾران  -اﯾلنا در تارﯾخ دوشنبه اول ابان آمده است  :درﯾافت چک
وسفته سفيدامضاازکارگران ھنگام استخدام١٦،ساعت کارروزانه،پرداخت حقوق کمتراز حداقل
دستمزدمصوب وزارت کاروبيمه نکردن کارگران دربرخی واحدھای توليدی اصفھان به امری
عادی تبدﯾل شده است.
براساس اﯾن گزارش،برخی کارفرماھای واحدھای توليدی ھنگام استخدام ازکارگران چک
وسفته سفيدامضا می گيرند .اﯾن امر از آن رو صورت میگيرد که در صورتی که کارفرما
خواست به تعھدات خود در برابر کارگر عمل نکند ،کارگر را تحت فشار چك و ﯾا سفته امضا
شده قرار دھد تا از کارفرمای خود شکاﯾت نکند.
اﯾن گزارش حاکيست ،اکثر کارگاهھای صنفی استان اصفھان زﯾرزمينی است وشراﯾط قانون کار
در آنھا رعاﯾت نمیشودو در برخی واحدھای توليدی از کارگران بجای ٨ساعت کاردرروز١۶
ساعت کارمی کشندو ھمچنين پرداخت حقوق کمتر از حداقل مصوب وزارت کار و بيمه نکردن
کارگران به امری عادی تبدﯾل شده است.

اخراج  ٣٠کارگر معترض به تعوﯾق دستمزد در شرکت پالور ،متوقف شدن خط توليد آبميوه رانی
طبق خبر ارسالی به اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران ،طی روزھای اخير شرکت پالور واقع در شھر
صنعتی کاوه  ٣٠نفر از کارگران خود را اخراج نموده است .اخراج اﯾن کارگران پس از آن صورت
گرفته که به تعوﯾق  ٥ماه دستمزد خود اعتراض نموده بودند .اﯾن کارخانه در زمينه توليد فوم و
پالسفوم فعاليت ميکند و قبل از اﯾن اخراج سازی حدود  ٢٠٠کارگر در آن مشغول به کار بودند.
در خبر دﯾگری که به اتحادﯾه آزاد کارگران رسيده است ،کارخانجات رانی که ﯾکی از بزرگترﯾن
کارخانه ھای توليد کننده آبميوه در اﯾران است و در شھر صنعتی کاوه قرار دارد ،از دو ھفته
قبل توليد و بھره برداری از دو کارخانه خود را متوقف نموده است.اﯾن کارخانه دارای دو بخش
توليد قوطی و توليد آبميوه می باشد که اکنون تنھا بخش تعميرات و نگھداری اﯾن کارخانه ھا
فعال است .
اخراج گسترده ی کارگران کارخانه خورشيد زرﯾوار
به نوشته ساﯾت کميته ھماھنگی  ....در تارﯾخ اول آبان آمده است  :دﯾو سياه بيکاری گرﯾبان
کارگران کارخانه خورشيد زرﯾوار سنندج که زﯾر مجموعه کارخانجات توليد نوشابه اﯾستک می
باشد را ھم گرفت و  ٢٠نفر از کارگران اﯾن کارخانه به بھانه کاھش توليد ناشی از کمبود مواد
اوليه اخراج شدند و به خيل عظيم بيکاران پيوستند.
اﯾن بيکارسازی ھا در شراﯾطی صورت می گيرد که افزاﯾش روز افزون قيمت ھا فشار مضاعفی
بر گرده کارگران و زحمتکشان وارد کرده و تامين ابتداﯾی ترﯾن نياز خانواده ھای کار گری با
مشکالت جدی مواجه شده است.
کارخانجاتی که ھنگام رونق از قِبَل کار کارگران سودھای فراوانی را نصيب خود ساخته اند
ھنگام مواجھه با ھر مشکلی اولين و راحت ترﯾن راه حل را اخراج کارگران می دانند.
در شراﯾط کنونی که اخراج و بيکارسازی منحصر به ﯾک ﯾا چند کارخانه نبوده و تقرﯾبا ھمه
کارگران در معرض اخراج ھستند ،کارگران ،تنھا بااﯾجاد تشکل ھای مستقل کارگری قادر
خواھند بود از امنيت شغلی و منافع خود دفاع نماﯾند.
کميته ی ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکل ھای کارگری ١-آبان ١٣٩١
اخراج  ٣٠کارگر شرکت ملی نفتکش طی ﯾک سال گذشته
به گزارش خبرنگار دولتی کار اﯾران  -اﯾلنا در تارﯾخ دوشنبه اول ابان آمده است  ٣٠ :کارگر
شرکت ملی نفتکش اﯾران در ﯾک سال گذشته اخراج شدند.
اﯾن گزارش می افزاﯾد،شرکت ملی نفتکش اﯾران به دليل تحرﯾمھا ،فشارھای اقتصادی و
مشکالت به وجود آمده برای کشور به مشکالت مالی برخورده است که باعث شده بيش از
 ٣٠تن از کارگران خود را در ﯾک سال گذشته تعدﯾل کند.
با توجه به عدم وجود قانون کار درﯾاﯾی در اﯾران ،کارگران شرکتھای کشتيرانی تحت پوشش
بيمه بيکاری قرار نمیگيرند .بدﯾن ترتيب کارگران تعدﯾل شده حتی با وجود شراﯾط اقتصادی
نامناسب اﯾن دوره ،نمیتوانند از بيمه بيکاری استفاده کنند.
شرکت ملی نفتکش اﯾران از شرکتھای فرعی شرکت ملی نفت اﯾران است .درآمد شرکت
ملی نفتکش اﯾران تا پاﯾان  ٢٠مارس  ،٢٠٠٩ﯾک و نيم ميليارد دالر بوده است که از اﯾن ميان
سھم درآمد از اروپا  ۵١درصد ،آسيا  ٢۶درصد ،آفرﯾقا  ١۵درصد و  ٨درصد از ساﯾر نقاط جھان ،از
جمله کانادا ،ونزوئال و آمرﯾکای التين بوده است.
سقوط مرگبار کارگر گچ کار به چاھک آسانسور
به گزارش اول آبان پاﯾگاه خبری  ،١٢٥صبح امروزکارگری گچ کار در طبقه پنجم ساختمان در
حال ساخت واقع درخيابان رسالت ،خيابان محمودی ،کوچه مھاباد تھران در حال کار بود که
ناگھان بر اثر برھم خوردن تعادلش به داخل چاھک آسانسور سقوط کردوجانش راازدست داد.
کارشناسان سازمان آتش نشانی ھمواره به کارگران و کسانی که در ارتفاع کار می کنند
توصيه می کنند ھنگام کار خود را بر جای مطمئن فيکس کرده و از کاله و تجھيزات اﯾمنی
استفاده کنند.

رئيس مرکز آمار ايران :نرخ تورم محرمانه است
به گزارش خبرنگار دولتی خبرگزاری کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ١آبان آمده است :رئيس مرکز آمار
ايران گزارش ھای نرخ تورم کشور را محرمانه اعالم کرد .
عادل آذر که در حاشيه ھمايش بزرگداشت روز ملی آمار و برنامه ريزی در جمع خبرنگاران
سخن می گفت ،در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از وی در خصوص نرخ تورم شش ماھه
نخست سال جاری پرسيد،گفت :بر اساس مصوبه شورای عالی آمار ،نرخ تورمی که توسط
اين مرکز تھيه شود ،محرمانه است و ما آن را به مديران کشور و تصميم گيران ارائه می کنيم و
در صورتی که آنھا الزم بدانند ،آن را منتشر می کنند .
رييس مرکز آمار ھمچنين نرخ بيکاری تابستان امسال را با حدود يک درصد کاھش در مقايسه
با مدت مشابه سال قبل ١٢٫٩ ،اعالم کرد و گفت :بر اساس اطالعات و گزارش ھايی که
تاکنون جمع آوری شده ،تا ھفته آينده گزارش کامل وضعيت بيکاری و اشتغال استانھای
کشور در تابستان سال جاری را اعالم می کنيم؛ھرچند طبق بررسی ھا که تاکنون انجام
شده ،نرخ بيکاری در تابستان سال جاری نسبت به بھار امسال کاھش يافته است .
آذر علت کاھش نرخ بيکاری تابستان را رونق فعاليتھای کشاورزی و ساختمانی در فصل
تابستان عنوان کرد و گفت :نرخ بيکاری در تابستان ھر سال نسبت به ساير فصول کاھش
بيشتری نشان می دھد ،با اين حال نرخ بيکاری ھنوز با تک رقمی شدن فاصله دارد و در حدود
 ١٢درصد در تابستان امسال قابل پيش بينی است .به گزارش کلمه اين مسئول دولتی در
حالی از کاھش نرخ بيکاری در تابستان امسال سخن می گويد که ما از ابتدای تابستان
امسال به موج بسيار فزاينده ای از اخراج کارگران رو به رو بوده ايم .بر اساس اصل  ۴١قانون
کار ،دستمزد کارگران بايد بر اساس تورم ساليانه تعيين شود .
اين در حالی است که به زعم مسئولين نرخ واقعی تورم محرمانه است و مردم و جامعه
کارگری از دانستن آن محروم می باشند .پرسش اينجاست که با محرمانه بودن نرخ تورم،
جامعه کارگری و مزدبگيران چگونه می تواند به نرخ تورم اعالم شده توسط مسئولين دولتی
اعتماد کنند؟ آيا ھمان داليلی که موجب محرمانه شدن نرخ تورم می شود ،نمی تواند موجب
اين گردد که آمار واقعی نرخ بيکاری اعالم نگردد؟
اخراج  ٣٠کارگر شرکت پالور به علت اعتراض به تعويق  ۵ماه دستمزدشان
به نوشته ساﯾت اصالح طلب کلمه در ٢آبان آمده است ::طی روزھای اخير شرکت پالور واقع
در شھر صنعتی کاوه  ٣٠نفر از کارگران خود را اخراج کرده است .اخراج اين کارگران پس از آن
صورت گرفته که به تعويق  ۵ماه دستمزد خود اعتراض نموده بودند .اين کارخانه در زمينه توليد
فوم و پالسفوم فعاليت ميکند و قبل از اين اخراج سازی حدود  ٢٠٠کارگر در آن مشغول به
کار بودند .
اتحاديه آزاد کارگران ايران در خبری ديگر از تعطيلی بخشھای از کارخانه رانی نيز خبر داده
است .کارخانه رانی که يکی از بزرگترين کارخانهھای توليد کننده آبميوه در ايران است و در
شھر صنعتی کاوه قرار دارد ،از دو ھفته قبل توليد و بھره برداری از دو کارخانه خود را متوقف
نموده است .اين کارخانه دارای دو خط توليد قوطی و توليد آبميوه ميباشد که اکنون تنھا
بخش تعميرات و نگھداری اين کارخانهھا فعال است .
در خبری ديگر تارنمای ”کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل ھای کارگری“ از اخراج  ٢٠کارگر
کارخانه خورشيد زريوار سندج خبر داده است .اين کارخانه از زير مجموعه کارخانجات توليد
نوشابه ايستک است که به علت کمبود مواد اوليه برای توليد بخشی از کارگران خود را اخراج
کرده است .
فعاالن صنعت سيمان :فعاليت ما ديگر به صرفه نيست؛ با اين روند ورشکسته
ميشويم
به نوشته ساﯾت اصالح طلب کلمه در ٣آبان آمده است :در چھارمين نشست صبحانهکاری
بازار سرمايه ،فعاالن صنعت سيمان با بررسی نوسان ارز و رشد ناکافی قيمت ھا اعالم کردند

فعاليتھای اين صنعت ديگر به صرفه نبوده و با سياست ھای کنونی شرکت ھای اين صنعت
با مشکل مواجه خواھند شد .
صبح امروز چھارمين نشست صبحانه کاری فعاالن بازار سرمايه توسط کانون سرمايه گذاری
ايران در ھتل استقالل برگزار شد تا آثار نوسان ارز و افزايش قيمت محصول سيمان بر آينده
شرکت ھای سيمان تجزيه و تحليل شود .
به گزارش فارس ،در آغاز اين جلسه که مديران شرکت ھای سيمانی ،سرمايه گذاری
ھا،حسابداران و مديران بورس و فرابورس حضور داشتند،بھروز خدارحمی دبيرکل کانون
سرمايه گذاری ايران با اشاره به اھميت نوسان ارز بر صنايع مختلف بورسی گفت:صنعت
سيمان و مباحث ارزی و احتماال ً تعامالت بين اين دو باعث شد از بزرگان فعال در اين صنعت
دعوت کنيم تا در اين نشست به بحث و تبادل نظر بپردازند .
صنعت سيمان ديگر به صرفه نيست
در اين رابطه محمد اتابک رئيس ھيئت مديره انجمن صنعت سيمان گفت :ھرچند قيمت
محصول سيمان با  ٢٢درصد افزايش مواجه شده اما در مقايسه با صنعت فوالد ،دوره بازگشت
سرمايه طوالنی دارد و آنچنان که به نظر می رسد به صرفه نيست.چون بھای تمام شده
سيمان در دوماه گذشته  ٢٠تا ٢۵درصد و خريد قطعات،تجھيزات و ماشين آالت و ھزينه ھای
حمل و نقل افزايش يافته و موجب بروز چالش ھای تازه ايی برای صنعت سيمان شده است .
وی با بيان اينکه باز پرداخت وام ھای ارزی موجب بروز چالش ھای ديگری در آينده خواھد شد
ادامه داد :با توجه به افزايش نرخ و تقاضای بانک مرکزی مبنی بر خريد ارز آزاد و باز پرداخت
اقساط ،ھزينه تأمين مالی بانکی برای اين صنعت از گران ترين نوع تسھيالت بيشتر است .
به گفته اين مقام مسئول به دليل حضور پررنگ واسطه ھا ،ھنوز امکان فروش محصول سيمان
به صورت ارزی وجود نداشته و به صورت رقابتی بين کارخانه ھای سيمان انجام می شود که
اين روند به صنعت لطمه می زند .
اتابک ضمن اميدواری برای محقق شدن معيار واقعی آزادسازی قيمت سيمان خاطرنشان کرد:
تعادل قيمت و عرضه در صنعت سيمان بدون رسيدن به آرامش در ساير حوزه ھای اقتصادی
ميسر نخواھد شد و سياست گذاری يکسان برای حوزه ھای مختلف غير منصفانه است .
فرصت ديروز و تھديد امروز صندوق ذخيره ارزی برای سيمانی ھا
اسفنديار ساالروند مديرعامل فارس و خوزستان ھم با بيان اينکه صنعت سيمان سابقه ٨٠
سالهای دارد و ھم اکنون امکان صادرات بيش از  ١٢ميليون تن محصول وجود دارد ،وجود
صندوق ذخيره ارزی را در گذشته يک فرصت و امروز يک تھديد جدی برای صنعت سيمان
دانست و گفت:صندوق ارزی برای توسعه صنعت تسھيالت ارزان قيمت ايجاد شده اما اگر
مقرر باشد بازپرداخت آن با نرخ آزاد باشد ،شرکت ھای سيمانی قادر به ادامه فعاليت نخواھند
بود .
وی با اشاره به اينکه اين روش با فلسفه وجودی صندوق مغاير است،ادامه داد :با توجه به
بخشنامه ھای پی در پی بانک مرکزي ،شرکت ھای سيمانی ورشکسته خواھند شد و عدم
توجه به نوسانات ارز ضربات مخربی بر اين صنعت خواھد زد که برای جلوگيری از آن به عنايت
ھای جدی نياز است .
نظر حسابرس در مورد چگونگی تسويه ارزی سيمانی ھا
ھوشنگ خستويی رئيس شورايعالی انجمن حسابداران خبره ھم با اشاره به اينکه بانک ھا
خواستار تسويه بدھی ھای ارزی با نرخ روز ھستند بنابراين اين مسائل برای شفاف بودن
صورت ھای مالی بايد مورد توجه قرار بگيرد ،گفت  :وقتی شرايط تورم حاد باشد يعنی ظرف
 ١٠٠سال نرخ تورم بيش از ١٠٠درصد شود ،ديگر نظام بھای تاريخی در حسابداری کاربرد ندارد
و بايد نظام بھای جاری جايگزين شود .
وی افزود  :تمام کارخانه ھای سيمان که تأسيس شدند بنابر اصل نظام بھای تاريخی با نرخ
روز ارز خود در حساب ھا ثبت شده اند و بر ھمان مبنا مستھلک می شوند.يعنی اصل
جايگزينی نمی تواند کاربرد داشته باشد بنابراين بدھی شناسايی شده بايد با نرخ روز تسعير
شود .

وی در ادامه گفت:اگر بخواھيم اين چنين حساب کنيم بی ترديد تمام شرکت به افزايش زيان
انباشته چندين برابر سرمايه دچار می شوند .
صنعتی که زمانی پيشرو بورس بود
امير ھامونی مديرعامل شرکت فرابورس ھم گفت:وقتی متغيرھای کالن اقتصادی دچار بحران
می شوند ،افق سرمايه گذاری ھم کوتاه مدت شده و مثال“ به جای  ١٠سال به يکسال
تغيير می کند .اما با توجه به مزيت ھای سرمايه گذاری در بازار سرمايه ،مشاوران می توانند
در اين برھه افق بلندمدتی را برای سرمايه گذاران ترسيم کنند .
وی ادامه داد :در سال  ٨٣صنعت سيمان گروه پيشرو بورس بود و شرکت ھای سيمانی طرح
ھای زيادی احداث کردند که ھنوز بسياری از آنھا نيمه تمام است.در فرابورس نيز شرکت
ھايی بدون سھامدار عمده حضور دارند و سھام انھا به صورت شناور ازاد است که اين امر
باعث نارضايتی مردم شده است .
به گفته وی نبود توافق برای قيمت واحد محصول سيمان از چالش ھای اين صنعت است .
رفع مشکل صنعت سيمان با واقعی تر شدن قيمت فروش
حسين زارعی مديرعامل سرمايه گذاری صنعت و معدن ھم با بيان اينکه تغييرات نرخ ارز از
نگاه سرمايه گذاران صنعت سيمان بايد مثبت باشد گفت:با استفاده از قاعده فيشر اگر نرخ ارز
را در سال  ٨٠معادل  ٨٠٠تومان در نظر بگيريم  ،اين نرخ در سال جاری با توجه به نرخ تورم
خارجی و داخلی بايد  ٣ھزار تومان باشد.بنابراين اگر نرخ فروش محصول سيمان واقعی شود،
مشکل اين صنعت حل خواھد شد .
آتش سوزی در خط لوله گاز ھفت تپه خوزستان
به گزارش خبرنگار دولتی خبرگزاری دانشجويان ايران )ايسنا(در تارﯾخ  ٣آبان آمده است
:سخنگوی شرکت ملی گاز ايران از وقوع حادثه در خط لوله انتقال گاز منطقه ھفت تپه
خوزستان در شامگاه گذشته خبر داد .
به گزارش ايسنا ،مجيد بوجارزاده با بيان اينکه خط لوله  ٢٢اينچ ھفت تپه خوزستان از خطوط
قديمی انتقال گاز به شمار ميرود ،افزود :اين خط لوله در ساعت  ٢١:١٥شامگاه گذشته
)سه شنبه  ٢آبان ماه( به داليل نامعلومی دچار حادثه شد که منجر به قطع گاز در آن گرديد .
وی اظھار کرد :عمليات ترميم اين خط لوله با حضور زودھنگام تيم عملياتی از شب گذشته
آغاز و پيش بينی می شود جريان گاز در آن تا ظھر امروز چھارشنبه  ٣آبان ماه بر قرار شود .
بوجارزاده تصريح کرد :با قطع جريان گاز در خط لوله ياد شده گاز برخی روستاھای مسير نيز
قطع و بالفاصله از طريق خط  ٢٤اينچ دزفول تامين شد .
به گزارش شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی سخنگوی شرکت ملی گاز ايران گفت :علت
اصلی وقوع حادثه روی خط لوله  ٢٢اينچ ھفت تپه در منطقه خوزستان تحت بررسی است .
فروش کليه ،آی مردم! آنقدر بدبختم که چارهای ندارم جز اينکه در ھمين سن
جوانی با دست خودم معلول شوم
به گزارش خبرنگار دولتی خبرگزاری دانشجويان ايران )ايسنا(در تارﯾخ  ٣آبان آمده است
 :آگھيھايی که يک گروه خونی روی آن حک شده و يک شماره تلفن و مختصر اطالعاتی از
سن و اوضاع جسمانی طرف .اما عميقتر که نگاه کنيم با فرياد نوشته :ھی مردم! من آنقدر
بدبختم که چارهای ندارم جز اينکه در ھمين سن جوانی با دست خودم معلول جسمی
شوم .
روی بعضی ديگر ھم نوشته :ھمه آزمايشھا انجام شده و سالم ھستم و يکی نيست بگويد
بنده خدا ،سالم برای تو چه تعريف ميشود؟
يکی دوتا نيست ،در ھر بيمارستان و درمانگاه و مطب دکتر ھمه مدل آن ھست ،با ھرگروه
خونی که دلت بخواھد و با قيمت متفاوت .
آگھی فروش کليه ،بازار سياھی شده برای خودش ،مبادله جان با پول ،يک عمر زندگی با

ريسک دياليز برای چند ميليون .
شايد بعضی ھم نخواھند که تن به کار بدھند و برای به دست آوردن چند ميليون پول بدون
زحمت چند تا برگه تايپ و تکثير کنند و به اطالع ھمشھريان برسانند که کليه برای فروش
دارند .
گروهھای خونی کميابتر مثل گروهھای منفی و  oو  ABگرانتر ھستند و ھمه افراد با ساير
گروهھای خونی با  ١٠يا  ١٥ميليون تومان به حراج ميرود .
کليه آدمھای ميانسال و پير ھم که به درد کسی نميخورد ،حداکثر تا  ٣٥سال ،يعنی درست
در اوج جوانی !
و بعد فرد ميماند و يک عمر حسرت ،حسرت خوردن غذاھای شور و چرب و ساندويچ ،حسرت
خوردن تنقالت و شيرينی که مبادا يکھويی آن يک کليه ھوس تنبلی به سرش بزند و صاحبش
را قال بگذارد و طرف را بسپارد به دست دستگاه دياليز .
و عمق فاجعه درست جايی خودش را ظاھر ميکند که بدانی در شھر و استان تو کمترکسی
پشت نوبت پيوند کليه است و اين يعنی حسابی بازار خريد و فروش آزاد داغ است .
دليلش شايد بيکاری و فقر مردم باشد که در اين منطقه اين آگھيھا و خريد و فروشھا بيشتر
به چشم ميآيد ،اصال ً دليلش ھرچه ميخواھد باشد ،راھکار که از دليل مھمتر است .
بايد شيوه پيشگيری از اين مصيبت را فھميد و برايش راھکار انديشيد ،راھکاری برنامهريزی
شده و درست تا شايد روزگاری برسد که مردم فرھنگ اھدا عضو از بيماران مرگ مغزی را در
زندگی خود جای دھند و کساد شود اين بازار خون بازی .
رييس انجمن حمايت از بيماران کليوی استان کرمانشاه با اشاره به آمار باالی خريد و فروش
کليه در کرمانشاه ،ترويج فرھنگ اھدا عضو از بيماران مرگ مغزی را يکی از مھمترين
راھکارھای کاھش اين معضل دانست .
»حسين بيگلری« در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران)ايسنا(،منطقه کرمانشاه،
گفت :در سال گذشته حدود  ٧٠مورد پيوند کليه در استان داشتيم که اکثر اين پيوندھا از
کليهھای اھدايی بودند .
وی ادامه داد :استان کرمانشاه از نظر اھدا عضو از بيماران مرگ مغزی از ساير مناطق کشور
عقبتر است و الزم است در اين خصوص فرھنگسازی شود .
رييس انجمن حمايت از بيماران کليوی اشارهای ھم به خريد و فروش کليه در بازار آزاد داشت و
ياد آورشد :متقاضيان زيادی برای فروش کليه در استان وجود دارند که اکثر آنھا به علت
مشکالت مالی و بيکاری مجبور به فروش کليه خود ميشوند .
به گفته اين مقام مسوول ،بيشتر اين افراد جوان و در محدوده سنی  ٢٠تا  ٣٨سال ھستند .
بيگلری کمبود ھديه ايثارگری را از ديگر علل رو آوردن مردم به بازار فروش آزاد کليه دانست و
افزود :مبلغی که به عنوان ھديه به افراد اھداکنندهی کليه پرداخت ميشود چند سالی است
که تغيير نکرده و در حد يک ميليون تومان باقی مانده است .
وی تصريح کرد :اگر اين مبلغ متناسب با ھزينهھای زندگی و نرخ تورم افزايش يابد ،نه
اھداکننده متضرر ميشود و نه افرادی که به کليه نياز دارند .
رييس انجمن حمايت از بيماران کليوی کرمانشاه با اعالم اينکه ھماکنون تعداد بسيار کمی از
افراد پشت نوبت دريافت کليه ھستند ،خاطرنشان کرد :برای گروهھای خونی نظير  Oمنفی و
ABکمبود وجود دارد .
بيگلری در پاسخ به پرسش خبرنگار ايسنا در خصوص نحوه فعاليت مجمع خيرين سالمت در
مورد اھدا کليه ،گفت :فعاليت اين مجمع بيشتر در حوزه ساخت و ساز و احداث مراکز درمانی
است و در اين مورد کمتر رسيدگی ميکند .
افزايش  ٤٠٠تومانی قيمت تخممرغ
به نوشته ساﯾت شفاف در  ٣آبان آمده است  :سيدفرزاد طالکش دبيرکل کانون سراسری
انجمنھای صنفی پرورش دھندگان مرغ تخمگذار درخصوص تازه ترين قيمت تخم مرغ که از
سوی ستاد تنظيم بازار کشور تائيد شده است ،اظھارداشت :بنا بر مصوبه مورخ ٩١/٠٨/٠١
ستادتنظيم بازار کشور عرضه تخم مرغ شناسنامه دار بسته بندی توسط کانون سراسری
انجمنھای صنفی پرورش دھندگان مرغ تخمگذار ايران و با ھمکاری انجمن صنفی تخم مرغ

شناسنامه دار ايران به نرخ ھرشانه )درحدود  ٢کيلوگرم(  ٧٠٠٠تومان در ميادين ميوه و تره بار
شھرداری تھران آغاز شده است .
وی خاطرنشان کرد :با وجود اينکه قيمت تمام شده اين نوع محصول برای توليدکنندگان آن
بيشتر از قيمت مصوب فوق االشاره است ولی اين اقدام درجھت تامين نياز ميادين ميوه و تره
بار به عنوان بخش قابل توجھی از بازار عرضه کاال و به ويژه کمک به سبد غذايی خانوار صورت
گرفته است .
به گفته دبيرکل کانون سراسری انجمنھای صنفی پرورش دھندگان مرغ تخمگذار ايران با
توجه به افزايش قيمت مواد اوليه درحال حاضر قيمت برآوردی توليد يک کيلوگرم تخم مرغ درب
مرغداری در حدود  ٣٢٠٠تومان می باشد .
وی با يادآوری اينکه صنعت مرغ تخم گذار کشور در  ٥ماه نخست سال جاری با متوسط فروش
 ١٠٠٠تومان کمتر از قيمت برآوردی در ھرکيلوگرم تخم مرغ به ميزان  ٣٤٥ميليارد تومان
خسارت ديده است ،گفت :در اين راستا ھمچنان مساعدت کليه دستگاھھای متولی برای
جبران خسارت صنعت مرغ تخم گذار کشورکه باعث کمبود شديد نقدينگی و تبعات ناشی از
آن شده است را طلب می کنيم .
طالکش پيش از اين قيمت مصوب ھرشانه )درحدود  ٢کيلوگرم( تخم مرغ شناسنامه دار را در
خرده فروشی ھای سطح شھر  ٦٦٠٠تومان به مھراعالم کرده بود که اين مسئله اعتراض
گسترده مرغداران را به ھمراه داشت .
طی ﯾك سال گذشته رخ داد:
افزاﯾش  ١١۴درصدی مرگھای ناشی از کار در کردستان
به گزارش خبرنگار دولتی خبرگزاری کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ٣آبان آمده است :مدﯾرکل
پزشکی قانونی استان کردستان گفت :در تابستان امسال ميزان مرگھای ناشی از حوادث
کار در استان نسبت به سال قبل با  ١١۴درصد افزاﯾش روبرو بوده است.
غالمرضا ھماﯾونپور در گفتوگو با خبرنگار اﯾلنا در سنندج با اعالم اﯾنکه در سه ماه دوم
سالجاری  ١۵نفر در استان بر اثر حوادث کار جان خود را از دست دادهاند ،افزود :اﯾن رقم در
مقاﯾسه با سه ماه دوم سال  ٩٠که تعداد فوتیھای ناشی از حوادث کار  ٧نفر بود١١۴ ،
درصد افزاﯾش ﯾافته است.
مدﯾرکل پزشکی قانونی استان کردستان گفت :در سه ماه دوم سال قبل در اثر حوادث ناشی
از کار  ١٣١نفر مصدوم به پزشکی قانونی مراجعه کردند که تابستان امسال اﯾن رقم با افزاﯾش
 ١۴٧نفر١٢ ،درصد رشد داشته است.
پاﯾان پيام
ورود خرمای چينی به ايران /خطر خشک شدن نخلستانھای خرما در ايران
به گزارش خبرنگار دولتی خبرگزاری دانشجويان ايران )ايسنا(در تارﯾخ  ٣آبان  ،علياصغر
موسوی اظھار کرد :اقتصاد شش استان جنوبی کشور به خرما وابسته است و در صورت ادامه
مشکالت موجود تمام نخلستانھای خرما در ايران تا پنج سال آينده خشک خواھند شد و ما به
واردکننده خرمای چينی تبديل ميشويم.
وی افزود :چين برای دومين سال است که توليدکننده خرما شده و محصولش را به ايران نيز
صادر کرده است .
ھمچنين رييس کانون انجمنھای صنايع غذايی با اشاره به اينکه صنعت غذای ايران ظرفيت
پاسخگويی به نياز  ١٠٠تا  ١١٠ميليون نفر را دارد ،گفت :ما در حوزهھای توليد آرد ،روغن و
شير با اضافه ظرفيت توليد مواجھيم .
به گفته محمدرضا مرتضوی در ساليان گذشته حدود نيم ميليارد دالر انواع تجھيزات توليد نان
صنعتی وارد کشور شد که ھيچ استفادهای ھم از آنھا نميشود .

او با اشاره به مصرف پنج تا شش ميليون تن نان لواش در کشور گفت :در توليد صنعتی لواش
ھيچ سرمايهگذاری نکردهايم .
مرتضوی با تاکيد بر اينکه ضرورت بر ايجاد يک رويه حقوقی بين زارعان و واحدھای صنعتی
گفت :چرا صنايع نبايد با گوجهکاران به صورت سلف قرارداد ببندند .
رييس کانون انجمنھای صنايع غذايی در نشست تشکلھای صنايع غذايی با رئيس کميسيون
کشاورزی مجلس با اشاره به توليد بيش از  ٢٠٠ھزار تن سيب در شھر دماوند گفت :چه
اتفاقی ميافتد که سيب از باغداران دماوند کيلويی  ٥٠٠تومان خريده ميشود و در تھران
کيلويی  ٣٠٠٠تومان به دست مصرفکننده ميرسد .در حالی که فاصله تھران با دماوند تنھا
 ٢٠کيلومتر است .دليل اين اتفاق نبود نظام درست ذخيرهسازی و توزيع در کشور است .در
حالی که ميتوان سيب را به صورت بستهبندی و با قيمت بسيار پايينتر به دست
مصرفکننده رساند.
اطالعيه خبری
برای تدارک گردھمائی روز شنبه  ٣ماه نوامبر  ٢٠١٢را که به منظور اعالم
ھمبستگی باجنبش کارگری اﯾران – مونستر )آلمان (
رفقا ؛ انسانھای آگاه!
بعداز سرکوب و نسل کشی در دھه  ٦٠از آگاھان کمونيست و ،...بسياری از عناصر و مجامع
معترض تالش نموده اند تا با سازماندھی و شرکت در تدارک اعتراضات خيابانی  ،سفارت
گيرﯾھا وگردھمائی ھا  ،سمينارھا  ،کنفرانس ھا  ،اتحاد عملھا  ،...و بعدھا با کمپين ھای
پشتيبانی و کميته ھای دفاعی و بين المللی و جمع آوری امضاء و نامه ھای پشتيبانی از
مجامع مستقل کارگری و فعالين دربند آن در جوامع دﯾگر و ارسال آن به مجامع داخلی و
جھانی ،نقطه پاﯾانی بر اﯾن جناﯾات آشکار دولتی بگذارند.
عليرغم اﯾن تالشھاکه بدون تردﯾد بی تاثير در مناسبات درونی طبقاتی ھم نبوده است
،ھمانگونه که مشاھده می کنيم بدون وقفه  ،سازمانيافته و سيستماتيک ،رفقا و ھمياران
واقعی ما ؛ ﯾعنی فعالين آگاه جنبشھای طبقاتی و اجتماعی ؛ کارگران  ،زنان ،استادان
دانشگاه  ،معلمان  ،دانشجوﯾان  ،بيکاران ...زنان و مردان آگاه و حساس  ،...دوران محکوميت
آگاھی خود را زﯾرسيطره فاشيسم حاکم و فشار تحرﯾم اقتصادی سازمانيافته استثمارگران
بين المللی و در ناشنوائی و نابينائی آگاھانه و ناآگاھانه داخلی و جھانی می گذرانند و اﯾن
روند کماکان ادامه دارد.
مشخصا اعتراضات کارگری در اﯾن دوره  ،بدليل اختناق شدﯾد نظامی سرماﯾه و ﯾا بخشا با
نفوذ نيروھای امنيتی و اطالعاتی رژﯾم در درون گستره کارگران  ،بيشتر اوقات ﯾا در نطفه خفه
شده اند و ﯾا بعلت رعب و وحشت حاکم گاھی اوقات به عقب نشينی گراﯾيده اند .
معموال دو فاکتورمھم اعتراضی در ھر جنبش طبقاتی ميتواند تزلزلی واقعی در پاﯾه ھای
دﯾکتاتوری سرماﯾه اﯾجاد نماﯾد  .شھامت آگاھانه در مقابل اختناق سرماﯾه و دﯾگری
سازماندھی خودپو .اﯾن دو مکمل ھمدﯾگرند .
ساليان درازﯾست که کارگران در اﯾران بطور پراکنده و ﯾا ...متشکل برای کسب خواسته ھای
خود به اعتصاب و اعتراض مشغولند ودر اﯾن راه تا کنون بھای سنگينی پرداخته اند .جمھوری
اسالمی اﯾن را بخوبی ميداند که اﯾن دو فاکتور "شھامت و سازماندھی "  ،رمز تکامل
وپيشروی جنبش طبقاتی و زوال سيستم اش ميباشد.
بيھوده نيست که  ٣٥سال تمام نظم ارتجاعی و فاشيستی سرماﯾه اسالمی با سرکوب ؛
دستگيری و خرد کردن روحی و جسمی فعالين جنبش کارگری و تحميل فشار اقتصادی و ...و
از آن طرﯾق تخرﯾب طبقه کارگر  ،تالش ميکند ھرگونه تشکل يابی کارگری غير وابسته به خود
را نابود سازد.بخشا خودی ھا ھم بدليل آگاه شدن  ،محفوظ نمی مانند.
در شراﯾط فعلی ما بعنوان جمعی کوچک از فعالين کارگری در حماﯾت از جنبش کارگری اﯾن را
الزم ميبينيم که گام و ابتکارات جدﯾدی را با فعالين متشکل و منفرد در خارج از کشور برای تقو
ﯾت اﯾن جنبش در درون و بيرون از اﯾران بردارﯾم .بر اﯾن باورﯾم که ميتوان در اﯾن دو فاکتور
اصلی باال ،با ھم به حداقل وحدت عملی برسيم.

در اﯾنجا کميت ،کيفيت ،ساختار و اشکال تشکل ھای کارگری ،چه به نوع سندﯾکاﯾی
،اتحادﯾه ائی...،شوراﯾی ،مورد سوأل نيست .چون اﯾن بحث در حوزه آگاھی و مقدورات خود
جنبش کارگری است و ضرورتا با توانائی ھاﯾش دﯾر ﯾا زود به آن دامن خواھد زد و از کار
مشخص اتحادعملی ما خارج است .
مھم اﯾن است که ھر تشکل کارگری با ھر نامی که خود انتخاب ميکند بتواند بر پاﯾه حضور و
دخالتگری عمومی کارگران تشکيل شود و بتواند خواسته ھای خود را در منشور مطالبات اش
 ،اعالم علنی نماﯾدو با توانائی اش به اجراء بگذارد  .مھم اﯾن است که قادر گردد امکانات
اجتماعی و سياسی خود را بدون دخالت روزمره دولتی و ...فراھم آورده گسترش دھد .مھم
اﯾن است که بيآموزد و بيآموزاند .مھم اﯾن است که نقش فردی و جمعی خود را در رابطه با
تکامل اجتماعی جامعه درﯾابد.مھم اﯾن است که آموزش دفاع از خود را در مقابل حمالت دولت
و سرماﯾه دار گسترش دھد .مھم اﯾن است که سرنوشت خوﯾش را خود تعيين و تکليف کند.
مھم اﯾن است که تنھا به تدافع در مقابل حمالت اکتفا نکند و ھدف و نقطه عزﯾمتش فقط به
رسميت شناخته شدن وقانونی بودن نباشد .مھم اﯾن است که زندگی آگاھانه جنبش
ميليونھا انسان را بشناسد و آنرا روزمره صيقل دھد .
مھم اﯾن است....که تمام اﯾن مھم از بر بستر مقدورات جنبشھای کارگری با نھادھای انقالبی
اش حادث شده است و اگر اﯾن است از آن نيز آگاھانه گذار خواھد کرد.
شاﯾد بسياری از فعالين اﯾن جنبش بر بستر آگاھی و دانش مبارزه طبقاتی بدانند که اگر
بخواھند به ﯾک زندگی شرافتمندانه و انسانی  ،بدون استبداد استثمار و...و به ﯾک رفاه
عمومی ھمگانی برسند ،با اعتصاب سراسری خود و ميليونھا انسان ھم بند شان ،
ميتوانند نظم رژﯾم سرماﯾه را متالشی سازند و بنيادی نو بيآورند  .اما روند مبارزات تاکنونی
نشان می دھد که اﯾن آگاھی ھنوز عمومی نيست و ماداميکه نيست  ،عملی نيست و برای
عملی شدن آن بردن آگاھی به درون تمام طبقات اھالی  ،مسئوليت پذﯾری عنصر آگاھی
است که ميتوان به آن جامه عمل پوشاند و اﯾن از حوزه عمل ﯾک حزب  ،ﯾک تشکيالت کارگری
،ﯾک  ،...خارج است و به اتحاد آگاھانه طبقاتی نيازمند است.
در پروسه کار و ارتباطات تاکنونی درﯾافته اﯾم که در اکثر جوامع و حداقل در  ١٢٠کشور به
درجاتی باالتر و پائين تر ،فعالين آگاه کارگری را مورد تعقيب سياسی و نظامی قرار ميدھند.
آدم ربائی و گروگانگيری و قتلھای زنجيره ائی در مناسبات طبقات با حماﯾت علنی دولتھا
ونيروھای سرکوبشان پيش برده می شود تا از انسجام آگاھی وتروﯾج فرھنگ تغئير در جنبش
ھای طبقاتی جلوگيرند .با شليک بی وقفه زرادخانه عظيم مطبوعات صوتی و تصوﯾری استثمار
جھانی بر شقيقه و اندﯾشه انسان ،بيھوده نيست که در بسياری از جوامع بی اعتنائی
سياسی به فرھنگ عمومی تبدﯾل شده است و خود به اغتشاش در درون صفوف جنبش
کارگری نيز دامن ميزندو از مقدورات جنبش می کاھد و در اوج قدرت جھانی نيز قادر به تسرﯾع
در تغئير شراﯾط حاکم برخود نيست..
در نقد پدﯾده اغتشاش که مستقيما آگاھی طبقاتی را خلع ﯾد می کند ،اتحاد طبقاتی مفھوم
ميآبدو در روند اتحاد  ،ھر واحد سازمانيافته آگاھی که شکل و تولد می ﯾابد ،زندگی نوﯾنی را
آغاز ميکند .تاثير ميگيرد و تاثير ميگذارد .دﯾر و زود دارد  ،سوخت و سوز ندارد و  ...و بطور
اجتناب ناپذﯾری با به ھم پيوستن ھزاران واحدپرخروش آگاه کار ،جنبش طبقاتی ميليونھا
انسان را تدارک می بينند .جنبشی که درتکامل واقعی خود  ،تغئيردر مناسبات طبقات را
نھادﯾنه ميکند و جامعه را با اقشار و طبقات متفاوتش به پذﯾرش آگاھانه برابری و رھائی انواع
انسان  ،ميکشاند.
با آموزش از تجارب گذشته بر اﯾن باورﯾم که ميتوان و باﯾد ادامه راه را مشترکا ھموار نمائيم و با
مشارکت و ھمياری به سھم آگاھی و توان جمعی مان ،ھمراه با ميليونھا انسان آسيب دﯾده
از اﯾن نظم غير انسانی  ،نقطه پاﯾانی بر اﯾن شراﯾط تحميلی جناﯾت آلودو تحميقی بگذارﯾم .
فراخوان!
به اطالع ميرسانيم که تدارک گردھمائی روز شنبه  ٣ماه نوامبر  ٢٠١٢را که به منظور اعالم
ھمبستگی باجنبش کارگری اﯾران  ،دفاع از استقالل نھادھاﯾش و آزادی بی قيد و شرط
زندانيانش ،تشکيل می شود به عھده گرفته اﯾم و شما را برای شرکت در آن فراميخوانيم!
طرح ﯾک اﯾده مقدماتی کار مشترک دفاعی بين المللی در اﯾن گردھم آئی!

با توجه به اھميت استحکام بخشيدن روابط بين المللی جنبش ھای کارگری ،وجود ﯾک واحد
پيگيری حقوقی  -سياسی علنی و بين المللی از نيروھای مختلف کارگری،با استفاده ازدفاتر
حقوقی و وکالی مجامع سازمانيافته کارگری در محل و وکالی مستقل و آگاه و عالقمند ...و در
سطح جھانی ضرورت دارد .
اﯾن جمع تدارک و  ...اﯾجاد علنی و رسمی اﯾن نھاد  ،واحد ..........را ضرورتی برای پيش بردن
ھمبستگی جھانی درآزادی آگاھی کار و اندﯾشه و ....و نتيجتا رھائی جھانی انواع انسان از
چنگال جعل و جھل و استعمار و استبداد استثمار ،تعرﯾف می کند.
در اﯾن گردھمائی تالش خواھيم کرد از حضور احتمالی عناصر و مجامع آگاه کارگری از مليت
ھای مختلف استفاده نمائيم و طرح تشکيل ﯾک واحد متحد ؛ ﯾک سقف مشترک دفاعی و بين
المللی ؛ ،...ﯾک کميته بين المللی دفاعی و پشتيبانی حقوقی و سياسی از جنبشھای
کارگری و فعالين به بندکشيده شده آنانرا با حضور دخالتگرانه شما و ساﯾر ھمکاران آلمانی و
غير آلمانی به تبادل نظر بگذارﯾم و اﯾده را با کسب آگاھی بيشتر از اﯾن تبادالت ،تکامل دھيم و
به اقدام مشترک بسپارﯾم .
در زﯾر اﯾن سقف مشترک ميتوان:
 -١به گسترده ترﯾن ارتباطات بين المللی با نيروھای جنبش کارگری در جوامع دﯾگر و فعالينش
در محل جامعه عمل پوشاند و به جمع آوری اخبار و اطالعات موثق از فعالين تحت تعقيب قرار
گرفته شده و ....اقدام نمود.
 -٢به ارزﯾابی مشترک از چگونگی برخورد سياسی و....و حقوقی پيرامون آن و تعئين روشھای
مشترک در پيش برد آن اقدام نمود.
 -٣به پيگيری حقوقی و سياسی مصوبات مشترک بااستفاده ازدفاتر حقوقی مجامع محلی و
جھانی کارگران و وکالی آگاه و آشنا وعالقمند به موضوع درسطح جھانی و در افشای رژﯾم
ھای اﯾن جوامع و موسسات توليدی و...که به ھمين قوانين بورژوائی بين المللی کارگری نيز
پاﯾبند نبوده و حقوق ميليونھا انسان را وحشيانه زﯾر پا می گذارند ،اقدام نمود و واحدھای
جھانی کار را که عمدتا تاکنون بر بستر چشم بستن بر اﯾن واقعيات عينی تشکيل ﯾافته است
 ،با ارائه اسناد و مدارک تھيه شده مطلع نمود و رد عضوﯾت دولتھا و کارفرماﯾان متجاوز به
حقوق بورژوائی کارگران در اﯾن جوامع و  ...را تقاضا و پيگيری نمود و در عمل  ،عملکرد تاکنونی
آنان را به دست افکار عمومی جھانی کار سپرد .
.......... -٤
دراﯾن حاالت،انعکاس گسترده اقدامات در حال انجام دررسانه ھای ذﯾربط داخلی و جھانی به
مفھوم ھمبستگی عملی و علنی با مبارزات دموکراتيک طبقاتی کارگران تحت انقياد و جلب
حماﯾت جھانی در نفی و نقد آن در تغئير شراﯾط حاکم ،می تواند معنی ﯾابد.
در تکامل تدارک تشکيل کميته بين المللی دفاع حقوقی و تدارکاتی در خدمت جنبش کارگری
و از آن طرﯾق در خدمت آگاھی و آزادی در اﯾران و جھان ،دورنمای تشکيل گروه ھای کاری
مليت ھای در گير و ھمسو شدن آنان در پروسه اندﯾشه و عمل ،چندان ذھنی و غير واقعی
به نظر نمی رسد ......
با اﯾن ضرورتھا  ،در نظر دارﯾم با حضور شما و احتماال بخشی از فعالين کارگری و سياسی
محل و ھمچنين ساﯾر عالقمندان احتمالی که در اﯾن گردھمائی شرکت خواھند کرد ،به بحث
و تبادل نظر پيرامون راه کارھای عملی دفاع و پشتيبانی از جنبش ھای کارگری و فعالين
آگاھش بپردازﯾم و احتماال با اعالم آمادگی عناصر عالقمند  ،کار تدارک اﯾن واحد ﯾا  ...را آغاز
کنيم .از آگاھان جنبش رھائی کار و از شما رفيق ميخواھيم با حضور خود و ﯾا با ارسال نظر
خود در آموزش جمعی شرکت نمائيد !
زمان :شنبه  ٣نوامبر  ٢٠١٢از ساعت  ١٥٫٠٠بعدازظھر
“ : Internationales Zentrum „Die Brückeمکان
Wilmergasse2
48143 Münster
در اﯾن گردھمائی  ،رفيق علی بھرخی در رابطه باوضعئيت سياسی و ...اﯾران و رفيق اکبر با
نماﯾش ﯾک فيلم از جنبش کارگری اﯾران  ،مطالبی را به زبان آلمانی ارائه خواھند داد.
از عالقمندان شرکت در اﯾن نشست تقاضا ميکنبم جھت ھماھنگی باگروه تدارکات ،مراتب
شرکت خود را با ارسال اﯾميل اطالع دھندتا امکانات رفاھی و اقامت احتمالی رفقا تدارک دﯾده

شود .کليه اطالعيه ھا و مطالب مرتبط با اﯾن فراخوان در صفحه مخصوص ھمبستگی در بخش
آلمانی نشرﯾه فرھنگ و انقالب آمده است.
گروه تدارکات
٢٤٫١٠٫٢٠١٢.-Verein für politische Flüchtlinge
“c/O Internationales Zentrum „Die Brücke
Wilmergasse2- 48143 Münster
vfpf@gmx.net
http://www.farhang-enghelab.com
وزير نفت ايران :اگر تحريم ھا ادامه يابند صادرات نفت را متوقف می کنيم
به نوشته ساﯾت اصالح طلب جـــرس در  ٣آبان آمده است  :وزير نفت جمھوری در واکنش به
تشديد تحريمھا می گويد" :ھم اکنون ما روزانه  ۴ميليون بشکه نفت خام توليد می کنيم و اگر
اعمال فشارھا از طريق تحريم ھای غرب افزايش يابد ،ايران صادرات نفت خام را متوقف می
کند ".
به گزارش عصر ايران ،رويترز نوشت :رستم قاسمی که برای حضور در ھمايش جھانی انرژی
به دبی سفر کرده است امروز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران ضمن رد کاھش توليد نفت
ايران به رقم  ٢ميليون و  ٧٠٠ھزار بشکه در روز گفت :ما روزانه  ۴ميليون بشکه نفت خام توليد
می کنيم .
قاسمی افزود :اگر اعمال فشارھا از طريق تحريم ھای غرب افزايش يابد ،ايران صادرات نفت
خام را متوقف می کند .وی تاکيد کرد :ايران دارای ”برنامه جايگزين“ است که می تواند بدون
صادرات نفت خام  ،کشور را مديريت کند .
وزير نفت ايران از جزئيات اين برنامه ،مطلبی به خبرنگاران نگفت .
قاسمی افزود :ايران در حال حاضر با وجود تالش ھای کشورھای غربی برای منع صادرات
نفت ،با تمام ظرفيت  ،در حال توليد نفت خام است .
با اين حال وزير نفت ايران از پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره رقم صادرات نفت کشورش
خودداری کرد و گفت :ايران به مدت  ٣٠سال با تحريم ھای آمريکا روبه رو است ولی ھمزمان
صنعت نفت خود را با موفقيت مديريت می کند .
بيژن زنگنه وزير وقت نفت ايران در سال  ١٣٨۴از رسيدن سطح توليد نفت خام ايران به ۴
ميليون و  ٢٠٠ھزار بشکه در روز خبر داد اما از آن مقطع تاکنون ھميشه مقامات نفتی ايران
اين رقم را زير  ۴ميليون بشکه اعالم می کردند .
رويترز می نويسد :براساس آمارھای منتشر شده توسط اوپک )سازمان کشورھای صادرکننده
نفت خام( به نقل از منابع ثانويه ،ايران در سپتامبر و آگوست گذشته ،روزانه  ٢ميليون و ٧٢٠
ھزار بشکه نفت خام توليد کرد .
ھمچنين برپايه گزارش ھای ارائه شده ايران به اوپک ،اين کشور در ماه آگوست گذشته روزانه
 ٣ميليون و  ٧۵٠ھزار بشکه نفت خام توليد کرده است .
در گزارش ابتدای ماه جاری ميالدی آژانس بين المللی انرژی آمده بود صادرات نفت خام ايران
از  ٢ميليون و  ٢٠٠ھزار بشکه در روز در اواخر سال  ٢٠١١به  ٨۶٠ھزار بشکه در روز خواھد
رسيد .
مقامات ايرانی اين رقم ھا را رد کرده اند .
صندوق بين المللی پول ھم قبل از اين در گزارشی پيش بينی کرد توليد نفت ايران از  ۴ميليون
و  ١٠٠ھزار بشکه در سال  ، ٢٠١١به رقم  ٣ميليون و  ۶٠٠ھزار در سال  ٢٠١٢خواھد رسيد .
فعاالن صنعت سيمان :فعاليت ما ديگر به صرفه نيست؛ با اين روند ورشکسته
ميشويم
به نوشته ساﯾت اصالح طلب کلمه در  ٣آبان آمده است :در چھارمين نشست صبحانهکاری
بازار سرمايه ،فعاالن صنعت سيمان با بررسی نوسان ارز و رشد ناکافی قيمت ھا اعالم کردند
فعاليتھای اين صنعت ديگر به صرفه نبوده و با سياست ھای کنونی شرکت ھای اين صنعت

با مشکل مواجه خواھند شد .
صبح امروز چھارمين نشست صبحانه کاری فعاالن بازار سرمايه توسط کانون سرمايه گذاری
ايران در ھتل استقالل برگزار شد تا آثار نوسان ارز و افزايش قيمت محصول سيمان بر آينده
شرکت ھای سيمان تجزيه و تحليل شود .
به گزارش فارس ،در آغاز اين جلسه که مديران شرکت ھای سيمانی ،سرمايه گذاری
ھا،حسابداران و مديران بورس و فرابورس حضور داشتند،بھروز خدارحمی دبيرکل کانون
سرمايه گذاری ايران با اشاره به اھميت نوسان ارز بر صنايع مختلف بورسی گفت:صنعت
سيمان و مباحث ارزی و احتماال ً تعامالت بين اين دو باعث شد از بزرگان فعال در اين صنعت
دعوت کنيم تا در اين نشست به بحث و تبادل نظر بپردازند .
صنعت سيمان ديگر به صرفه نيست
در اين رابطه محمد اتابک رئيس ھيئت مديره انجمن صنعت سيمان گفت :ھرچند قيمت
محصول سيمان با  ٢٢درصد افزايش مواجه شده اما در مقايسه با صنعت فوالد ،دوره بازگشت
سرمايه طوالنی دارد و آنچنان که به نظر می رسد به صرفه نيست.چون بھای تمام شده
سيمان در دوماه گذشته  ٢٠تا ٢۵درصد و خريد قطعات،تجھيزات و ماشين آالت و ھزينه ھای
حمل و نقل افزايش يافته و موجب بروز چالش ھای تازه ايی برای صنعت سيمان شده است .
وی با بيان اينکه باز پرداخت وام ھای ارزی موجب بروز چالش ھای ديگری در آينده خواھد شد
ادامه داد :با توجه به افزايش نرخ و تقاضای بانک مرکزی مبنی بر خريد ارز آزاد و باز پرداخت
اقساط ،ھزينه تأمين مالی بانکی برای اين صنعت از گران ترين نوع تسھيالت بيشتر است .
به گفته اين مقام مسئول به دليل حضور پررنگ واسطه ھا ،ھنوز امکان فروش محصول سيمان
به صورت ارزی وجود نداشته و به صورت رقابتی بين کارخانه ھای سيمان انجام می شود که
اين روند به صنعت لطمه می زند .
اتابک ضمن اميدواری برای محقق شدن معيار واقعی آزادسازی قيمت سيمان خاطرنشان کرد:
تعادل قيمت و عرضه در صنعت سيمان بدون رسيدن به آرامش در ساير حوزه ھای اقتصادی
ميسر نخواھد شد و سياست گذاری يکسان برای حوزه ھای مختلف غير منصفانه است .
فرصت ديروز و تھديد امروز صندوق ذخيره ارزی برای سيمانی ھا
اسفنديار ساالروند مديرعامل فارس و خوزستان ھم با بيان اينکه صنعت سيمان سابقه ٨٠
سالهای دارد و ھم اکنون امکان صادرات بيش از  ١٢ميليون تن محصول وجود دارد ،وجود
صندوق ذخيره ارزی را در گذشته يک فرصت و امروز يک تھديد جدی برای صنعت سيمان
دانست و گفت:صندوق ارزی برای توسعه صنعت تسھيالت ارزان قيمت ايجاد شده اما اگر
مقرر باشد بازپرداخت آن با نرخ آزاد باشد ،شرکت ھای سيمانی قادر به ادامه فعاليت نخواھند
بود .
وی با اشاره به اينکه اين روش با فلسفه وجودی صندوق مغاير است،ادامه داد :با توجه به
بخشنامه ھای پی در پی بانک مرکزي ،شرکت ھای سيمانی ورشکسته خواھند شد و عدم
توجه به نوسانات ارز ضربات مخربی بر اين صنعت خواھد زد که برای جلوگيری از آن به عنايت
ھای جدی نياز است .
نظر حسابرس در مورد چگونگی تسويه ارزی سيمانی ھا
ھوشنگ خستويی رئيس شورايعالی انجمن حسابداران خبره ھم با اشاره به اينکه بانک ھا
خواستار تسويه بدھی ھای ارزی با نرخ روز ھستند بنابراين اين مسائل برای شفاف بودن
صورت ھای مالی بايد مورد توجه قرار بگيرد ،گفت  :وقتی شرايط تورم حاد باشد يعنی ظرف
 ١٠٠سال نرخ تورم بيش از ١٠٠درصد شود ،ديگر نظام بھای تاريخی در حسابداری کاربرد ندارد
و بايد نظام بھای جاری جايگزين شود .
وی افزود  :تمام کارخانه ھای سيمان که تأسيس شدند بنابر اصل نظام بھای تاريخی با نرخ
روز ارز خود در حساب ھا ثبت شده اند و بر ھمان مبنا مستھلک می شوند.يعنی اصل
جايگزينی نمی تواند کاربرد داشته باشد بنابراين بدھی شناسايی شده بايد با نرخ روز تسعير
شود .
وی در ادامه گفت:اگر بخواھيم اين چنين حساب کنيم بی ترديد تمام شرکت به افزايش زيان

انباشته چندين برابر سرمايه دچار می شوند .
صنعتی که زمانی پيشرو بورس بود
امير ھامونی مديرعامل شرکت فرابورس ھم گفت:وقتی متغيرھای کالن اقتصادی دچار بحران
می شوند ،افق سرمايه گذاری ھم کوتاه مدت شده و مثال“ به جای  ١٠سال به يکسال
تغيير می کند .اما با توجه به مزيت ھای سرمايه گذاری در بازار سرمايه ،مشاوران می توانند
در اين برھه افق بلندمدتی را برای سرمايه گذاران ترسيم کنند .
وی ادامه داد :در سال  ٨٣صنعت سيمان گروه پيشرو بورس بود و شرکت ھای سيمانی طرح
ھای زيادی احداث کردند که ھنوز بسياری از آنھا نيمه تمام است.در فرابورس نيز شرکت
ھايی بدون سھامدار عمده حضور دارند و سھام انھا به صورت شناور ازاد است که اين امر
باعث نارضايتی مردم شده است .
به گفته وی نبود توافق برای قيمت واحد محصول سيمان از چالش ھای اين صنعت است .
رفع مشکل صنعت سيمان با واقعی تر شدن قيمت فروش
حسين زارعی مديرعامل سرمايه گذاری صنعت و معدن ھم با بيان اينکه تغييرات نرخ ارز از
نگاه سرمايه گذاران صنعت سيمان بايد مثبت باشد گفت:با استفاده از قاعده فيشر اگر نرخ ارز
را در سال  ٨٠معادل  ٨٠٠تومان در نظر بگيريم  ،اين نرخ در سال جاری با توجه به نرخ تورم
خارجی و داخلی بايد  ٣ھزار تومان باشد.بنابراين اگر نرخ فروش محصول سيمان واقعی شود،
مشکل اين صنعت حل خواھد شد.
مدﯾرعامل سازمان آتش نشانی رشت خبر داد:
نجات  ٢کارگر ساختمانی از زﯾر آوار ساختمانی در رشت
به گزارش خبرنگار دولتی خبرگزاری کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ٣آبان آمده است :مدﯾرعامل
سازمان آتش نشانی رشت از نجات  ٢كارگر ساختمانی از زﯾر آوار توسط آتشنشانان اﯾن شھر
خبر داد .به گزارش اﯾلنا از رشت ،محمد علی رفيعی با اعالم اﯾن خبر اظھار داشت :به دنبال
تماس شھروندان با سامانه  ١٢۵آتش نشانی رشت ،مبنی بر رﯾزش سقف ﯾک آپارتمان در
حال احداث در بلوار شھيد بھشتی ،دو دستگاه خودروی نجات به ھمراه  ۶نفر آتشنشان در
محل حادثه حضور ﯾافتند.
وی خاطر نشان کرد :اﯾن اتفاق در ھنگام انجام عمليات بتنرﯾزی ،بدليل عدم رعاﯾت موازﯾن
اﯾمنی سبب رﯾزش سقف بر روی دو کارگر در حال کار شد که به مصدوميت شدﯾد آنھا منجر
شد ،که پس از خارج کردن آنان توسط اورژانس حاضر در محل به مراکز درمانی منتقل شدند.
مدﯾرعامل سازمان آتش نشانی رشت تاکيد کرد :استفاده کارگران از تجھيزات اﯾمنی در حين
انجام کار میتواند تا حد زﯾادی از شدت صدمات وارده بكاھد که متاسفانه اﯾن اقدام در اکثر
کارگاهھای ساختمانی نادﯾده گرفته میشود .رفيعی در پاﯾان از کليه کارفرماﯾان خواست تا با
تھيه تجھيزات اﯾمنی برای کارگران ،صدمات ناشی از حوادث را به حداقل برسانند.
پاﯾان پيام
کارگران شرکت پيمانکاری سازه صنعت کاران طبس سه ماه حقوق دريافت
نکردهاند
به گزارش خبرنگار دولتی خبرگزاری کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ٣آبان آمده است :دبير خانه کارگر
طبس با اعالم اين خبر به ايلنا گفت :مشکالت مالی شرکت پيمانکاری سازه صنعت کاران
طبس که به سبب عدم دريافت مطالبات معوقه از سوی اداره گاز عنوان ميشود ،باعث شده
اين شرکت پيمانکاری در پرداخت حقوق سه ماھه مرداد ،شھريور و مھر  ٢٠نفر از  ۴۶کارگر
خود کوتاھی کند .
او با بيان اينکه عمده مشکل اين پيمانکار عدم پرداخت تعدادی از صورت وضعيتھاست ،اظھار
داشت :مشکالت مالی اين شرکت وبه تبع آن پرداخت نکردن سه ماه از حقوق کارگران باعث

شد صبح ديروز تعداد  ١۴کارگر اين واحد در اعتراض به عدم دريافت مطالباتشان در مقابل اداره
کار شھرستان طبس تجمع کنند .
محمدی اضافه کرد :اين تجمع در حالی خاتمه يافت که پيمانکار وعده پرداخت يک ماه از حقوق
معوقه کارگران را بصورت الحساب داده است .
گفتنی است خبرنگار ايلنا در تماس با مدير پروژه و نماينده شرکت پيمانکاری سازه صنعت
کاران طبس ،در خصوص ادعای کارگران مبنی بر عدم پرداخت حقوق ،ضمن تاييد اين ادعا،
وعده دادند معوقات اين کارگران طی روزھای آينده پرداخت خواھد شد .
ايران از نظر فضای کسب و کار رتبه  ١۴۵را در جھان دارد
به نوشته ساﯾت صدای آلمان در  ٣آبان آمده است  :گزارش بانک جھانی موسوم به "گزارش
فضای کسب و کار  "٢٠١٣منتشر شد .اين گزارش سھولت فعاليتھای اقتصادی و وضعيت
فضای کسب و کار را در ميان  ١٨۵کشور جھان بررسی کرده و ايران را در قعر جدول در رتبه
 ١۴۵جای داده است .
به گزارش خبرگزاری فارس ايران سال پيش مقام  ١۴۴را در گزارش فضای کسب و کار بانک
جھانی به دست آورده بود و اکنون يک پله نسبت به سال گذشته سقوط کرده است .
سال گذشته نيز ايران با چھارپله سقوط مقام  ١۴۴را در ميان  ١٨٣کشور جھان به دست آورده
بود .
رای دومين بار در سال جاری رخ داد:
تجمع کارگران مخابرات ھمدان در اعتراض به تحميل قرارداد پارهوقت
به گزارش خبرنگار دولتی خبرگزاری کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ٣آبان آمده است :کارگزاران و
رانندگان قراردادی شرکت مخابرات استان ھمدان در اعتراض به کم شدن حقوق ماھيانه خود
برای دومين بار در سال جاری اقدام به برپاﯾی ﯾک تجمع اعتراض آميز در مقابل ساختمان
مرکزی اﯾن شرکت كردند.
به گزارش خبرنگار اﯾلنا در ھمدان ،كارگران حاضر در اﯾن تجمع ،علت اﯾن اقدام اعتراضی را
كاھش حقوق و مزاﯾای ماھيانه خود عنوان میكنند.
ﯾکی از کارگزاران شرکت مخابرات در دفاتر خدمات روستاﯾی ،در اﯾن باره به خبرنگار اﯾلنا گفت:
طی چند سال گذشته که با اﯾن شرکت ھمکاری داشتهاﯾم ھرساله مسئولين شرکت به
بھانهھای مختلف اقدام به کم كردن حقوق و مزاﯾای کارکنان كردهاند.
اﯾن كارگر افزود :در تازهترﯾن اقدام ،قرارداد ما به سطح پاره وقت تنزل پيدا كرده و کارگزاران
روستاﯾی به ازای ھر  ۴ساعت کار در روز حقوق درﯾافت میکنند که اﯾن مسئله باتوجه به
تورم موجود ،ما را در تامين معاش خانوادهھای خود با مشكل مواجه كرده است.
ھمچنين ﯾکی از رانندگان که تحت قرارداد با شرکت مخابرات مشغول کار است دراﯾن خصوص
گفت :طی  ٣سال گذشته شرکت مخابرات اقدام به استفاده از رانندگان بخش خصوص كرده
که طی اﯾن مدت با وجود افزاﯾش ساليانه نرخ کراﯾه ،مسئولين شرکت مخابرات ھربار حقوق و
مزاﯾاﯾی که به رانندگان طرف قرارداد تعلق میگيرد را کمتر میكنند.
به گفته اﯾن كارگر در حال حاضر کراﯾه درﯾافتی از اﯾن رانندگان نصف کراﯾه رانندگان اتومبيل
آژانسھا است و اﯾن درحاليست که رانندگان از ھيچگونه حقوق ازقبيل اضافه کار ،سنوات،
عيدی و ...بھرهمند نيستند.
پاﯾان پيام
تجمع کارگران مخابرات ھمدان در اعتراض به تحميل قراردادھای ناعادالنه

به نوشته ساﯾت اصالح طلب جـــرس در سوم ابان آمده است  :کارگزاران و رانندگان قراردادی
شرکت مخابرات استان ھمدان در اعتراض به کم شدن حقوق ماھيانه خود برای دومين بار در
سال جاری اقدام به برپايی يک تجمع اعتراض آميز در مقابل ساختمان مرکزی اين شرکت
كردند.
به گزارش ايلنا ،كارگران حاضر در اين تجمع ،علت اين اقدام اعتراضی را كاھش حقوق و مزايای
ماھيانه خود عنوان ميكنند .
يکی از کارگزاران شرکت مخابرات در دفاتر خدمات روستايي ،در اين باره به خبرنگار ايلنا گفت:
طی چند سال گذشته که با اين شرکت ھمکاری داشتهايم ھرساله مسئولين شرکت به
بھانهھای مختلف اقدام به کم كردن حقوق و مزايای کارکنان كردهاند.
اين كارگر افزود :در تازهترين اقدام ،قرارداد ما به سطح پاره وقت تنزل پيدا كرده و کارگزاران
روستايی به ازای ھر  ۴ساعت کار در روز حقوق دريافت ميکنند که اين مسئله باتوجه به
تورم موجود ،ما را در تامين معاش خانوادهھای خود با مشكل مواجه كرده است .
ھمچنين يکی از رانندگان که تحت قرارداد با شرکت مخابرات مشغول کار است دراين خصوص
گفت :طی  ٣سال گذشته شرکت مخابرات اقدام به استفاده از رانندگان بخش خصوص كرده
که طی اين مدت با وجود افزايش ساليانه نرخ کرايه ،مسئولين شرکت مخابرات ھربار حقوق و
مزايايی که به رانندگان طرف قرارداد تعلق ميگيرد را کمتر ميكنند .
به گفته اين كارگر در حال حاضر کرايه دريافتی از اين رانندگان نصف کرايه رانندگان اتومبيل
آژانسھا است و اين درحاليست که رانندگان از ھيچگونه حقوق ازقبيل اضافه کار ،سنوات،
عيدی و ...بھرهمند نيستند.
در شش ماھه امسال  ٢١٢نفر به علت گازگرفتگی جان خود را از دست دادند
به نوسته ساﯾت خبرآنالين در سوم آبان آمده است  :فھيمه حسن ميری :سازمان پزشکی
قانونی کشور اعالم کرده است ١٥٥ ،نفر از تلفات حوادث گازگرفتگی نيمه نخست امسال مرد
و  ٥٧نفر ديگر زن بودند .
ھمچنين استان تھران با  ٦١مورد گازگرفتگي ،دارای باالترين آمار بوده و مازندران ،خوزستان و
خراسان جنوبي ،سه استانی ھستند که در نيمه نخست امسال ھيچ مورد گازگرفتگی در
آنھا ثبت نشده است .فروردين ماه با  ٨٠مورد و شھريور ماه با ھفت مورد ،ماه ھای دارای
بيشترين و کمترين گازگرفتگی در شش ماھه نخست امسال ھستند .
از سويی بر اساس آمارھای اين سازمان در ده سال گذشته بيشترين آمار مرگ ناشی از
مسموميت با گاز در سال  ١٣٨٦ثبت شده ،پس از آن در سال ھای  ٨٧و  ٨٨شاھد کاھش
قابل توجه مرگ ناشی از اين نوع مسموميت بوديم اما مجدداً در سال ھای  ٨٩و  ٩٠آمار مرگ
ھای ناشی از مسموميت با گاز منوکسيدکربن افزايش يافت .مرگ و مير ناشی از مسموميت
با گاز منوکسيدکربن در سال  ،٨٦يکھزار و  ٢٤نفر ،در سال  ٧٨٩ ،٨٧نفر ،در سال ٧٦٩ ،٨٨
نفر ،در سال  ٧٨٢ ،٨٩نفر و در سال  ٩٦٥ ، ٩٠نفر ثبت شدهاست .
سازمان پزشکی قانونی با تأکيد بر رعايت اصول ايمنی در نصب وسايل گازسوز به ھم ميھنان
يادآور می شود از فصل پاييز و با سرد شدن ھوا ،شھروندان اقدام به نصب وسايل گرم کننده
می کنند که بيشتر مصرف آنھا گاز شھری است .عدم رعايت اصول ايمنی باعث مسموميت با
گاز منوکسيدکربن می شود ،لذا ھم ميھنان در استفاده از اين وسايل نھايت دقت را داشته
باشند .به ھمميھنان توصيه می شود ضمن استفاده بھينه از وسايل گرمازا ،به توصيه ھای
ايمنی در خصوص سالم بودن و استفاده صحيح از وسايل گرمايشی و مسير خروجی گاز
مونوکسيد کربن از دودکش اين وسايل توجه نمايند
 ٦٢كارگر فوالد زاگرس کردستان از كار اخراج شدند
به نوشته ساﯾت آفتاب در  ٤آبان آمده است  :نمايندگان اين کارگران عصر چھارشنبه با حضور
در استانداری کردستان با مسئوالن استانداری و مديرکل تامين اجتماعی کردستان ديدار
کردند .
به گزارش ايلنا ،در اين ديدار کارگران به مشکالت پيش آمده برای اين کارخانه اظھار داشتند:

متاسفانه بعد از چند سال کار و تالش کارگران کارخانه فوالد زاگرس کردستان در شھرستان
قروه که از  ١٠سال تا  ١٥سال سابقه کاری داشته اند ،به دليل سياستھای نادرست مديران
و مسئوالن غير متخصص از کار اخراج شده اند و تاکنون کسی پاسخگوی اين مشکالت نبوده
است .
اين کارگران تصريح کردند :مديريت جديد اين کارخانه با جذب نيروھای غير بومی که تعداد آنھا
به بيش از  ١٠٠نفر ميرسد ،به کارگران قديمی شاغل خود گفته است سر کار حاضر نشوند .
آنھا ادامه دادند :کارخانهای با اين عظمت که با تالش و کوشش متخصصان و کارگران رونق
گرفته است ھم اکنون با اخراج  ٦٠نفر رو به نابودی و ورشکستگی رفته و ما از مسئوالن
ميخواھيم قبل از اينکه اين واحد نيز بطور جديتری دچار مشکل شود بداد کارخانه و کارگران
آن برسند .
اين کارگران با بيان اينکه شرايط سختی کار نيز در اين کارخانه رعايت نمی شود ،افزودند :نبود
تجھيزات و ايمنسازی محيط کار عامل بروز بيماريھای ريوی شده و در مواردی پيمانکار
کارگران بيمار را اخراج کرده و ساير کارگران بيمار از ترس اخراج بيماری را تحمل ميکنند .
ھمچنين  ٢٥نفر از کارگرانی که در ليست اخراج قرار دارند ،پيش از اين دچار حوادث ناشی از
کار شدهاند اما با اين حال مديران کارخانه حاضر به تمديد قرارداد آنھا نيستند .
به گفته اين کارگران مدير عامل جديد حتی يکی از کارکنان قبلی را که اخراج شده بود بر
سرکار آورده است که اين فرد ادعا ميکند تمامی تصميمات در کارخانه توسط وی گرفته
ميشود .
آنھا ميگويند :تعداد کارکنان اين کارخانه در مجموع  ٣٧٠نفر است که در زمان مديرعامل قبلی
از امکاناتی نظير سبد کاال برخوردار بودند که در زمان مديرعامل جديد قطع شده است .
در پايان اين جلسه قرار بر اين شد که مسئوالن استانداری در طول يک ھفته به بررسی
مسائل پيش آمده بپردازند .
کارخانه ذوب آھن فوالد زاگرس که از سال  ١٣٨٢به بھره برداری رسيده و بزرگترين پروژه
صنعتی کردستان نام گرفته ،با توليد ساالنه ھفت ھزار تن چدن خام و اشتغال ٣۵٠کارگر از دو
ماه گذشته توليد خود را متوقف کرده است.
» ترور يک معلم بسيجی در سيستان و بلوچستان «
به نوشته خبرگزاری دولتی ايسنا در  ٤آبان آمده است  :اداره کل آموزش و پرورش استان
سيستان و بلوچستان خبر داد» :محمد اسالمی« ،معلم بسيجی و ارزشمند اداره منطقه
سرباز استان ،روز گذشته در يک اقدام تروريستی و ضدانسانی مورد اصابت گلوله قرار گرفت و
به لقاءﷲ پيوست .
کارخانه آجر سفال سرخه تعطيل شد و  ۶٠کارگر آن با سه ماه حقوق معوقه بيکار
شدند
حبيباله محقق ،دبير اجرايی خانه کارگر سمنان با اعالم اين خبر ،به خبرگزاری دولتی  -ايلنا
در  ٤آبان گفت :اغلب كارگران اين واحد توليدی بيش از  ٧سال سابقه كار دارند كه با دست
دادن شغل ،يافتن شغل جديد برای آنان بسيار مشكل است .
اين فعال كارگری در ادامه به داليل تعطيلی كارخانه آجر سفال سرخه پرداخت و گفت :اين
کارخانه به سبب مشکالتی نظير كمبود نقدينگی و نداشتن بازار فروش دچار مشکل شده بود
و اكنون به ناچار از ادامه توليد باز مانده است .
او اضافه کرد :گفته ميشود دليل تعطيلی اين واحد توليد کننده سفال ميزان افزايش
بدھيھای آن به ادارات دارايی و تامين اجتماعی بوده است.
ابتالى  ٥درصد كودكان خيابانى و كار به ايذر
به گزارش خبرگزاری دولتی ايسنا در  ٤آبان آمده است :در حالى كه بررسى مسئوالن مركز
تحقيقات ايدز ايران از ابتالى  ٥درصد كودكان كار و خيابانى به ايدز حكايت دارد ،دبير كميته ايدز

سازمان بھزيستى كشور از آغاز طرح سنجش رفتارھاى پرخطر مرتبط با ايدز در كودكان
خيابانى از ابتداى سال آينده خبرداد .
حسن رضازاده در گفتوگو با ايسنا با بيان اينكه طرح سنجش رفتارھاى پرخطر مرتبط با ايدز
در كودكان خيابانى تا پايان امسال مرحله ارزيابى سريع و طراحى را پشت سر ميگذارد،
افزود :ھم اكنون مشغول ارزيابى وضع رفتارھاى پرخطر مرتبط با ايدز در كودكان كار و خيابانى
ھستيم .وى توضيح داد :مرحله ارزيابى از طريق مصاحبه با اين كودكان انجام ميشود و تا
زمانى كه اطالعات تكرارى شود ،ادامه مييابد ،ضمن اينكه اين طرح در مناطقى اجرا
ميشود كه كودكان كار و خيابانى در آن مناطق تجمع بيشترى دارند .به گفته رضازاده ،اين
طرح با ھمكارى سازمان بھزيستى و دانشگاه توانبخشى علوم بھزيستى طراحى و تا پايان
امسال مراحل ارزيابي ،طراحى و پايلوت خود را پشت سر ميگذارد و از سال آينده به مرحله
مداخله ميرسد.
اعتراض تانکرداران سوخت در اصفھان /ازدحام مردم در پمپ بنزينھای شھر
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران – ايلنادر  ٤آبان آمده است  :رئيس کانون انجمنھای
صنفی کارگران استان اصفھان از اعتراض صنفی تانکرداران سوخت و ازدحام مردم در پمپ
بنزينھای شھر اصفھان خبر داد .
علی يزدانی در اين باره به ايلنا گفت :تانکرداران سوخت در شھر اصفھان در اعتراض به ميزان
کرايه خود برای جابه جايی سوخت ،از شب گذشته دست از کار کشيدهاند و به يک اعتراض
صنفی اقدام كردھاند .
اين فعال کارگری با اشاره ازدحام مردم در پمپ بنزينھا اظھار داشت :عدم سوخت رسانی به
جايگاهھا و وقفهای که در اين بين پيش آمده ،باعث ازدحام مردم در جايگاهھای سوخت شده
است .
رئيس کانون انجمنھای صنفی کارگران استان اصفھان در پايان افزود :البته در حال حاضر
تعدادی از جايگاهھای سوخت مشغول به فعاليت ھستند و به جمعيت سوخت رسانی
ميکنند اما به دليل كثرت تقاضا و كمبود جايگاه فعال ،اين روند به كندی صورت ميگيرد .
اعتصاب ،تحصن و تجمعات گسترده کارگری در ايران
به گزارش رادﯾو دويچه وله در  ٤آبان آمده است :در پی اعتصاب تانکرھای سوخت،
پمپبنزينھای اصفھان تعطيل شد ۴٠٠ .کارگر کارخانه بينان ديزل تبريز از بيست روز پيش
اعتصاب کردهاند .کارگران مخابرات ھمدان در اعتراض به حقوق کم ،تجمع کردند .اعتراضات
کارگری به طبس نيز رسيد .
اعتصاب شرکتھای حمل سوخت در اصفھان و عدم سوخترسانی باعث ازدحام مردم و
تشکيل صفھای کيلومتری برای ورود به پمپبنزينھا شده است .
علی ﯾزدانی رئيس کانون انجمنھای صنفی کارگران استان اصفھان پنجشنبه  ۴آبان )٢۵
اکتبر( در گفتوگو با خبرگزاری ايلنا دليل اين اعتصاب را اعتراض صنفی تانکرداران سوخت
عنوان کرده و گفته است» :تانکرداران سوخت در شھر اصفھان در اعتراض به ميزان کراﯾه خود
برای جابه جاﯾی سوخت ،از شب گذشته دست از کار کشيدهاند ».
علی ايرانپور يکی از نمايندگان استان اصفھان در مجلس نھم شورای اسالمی نيز با تاييد
نرسيدن سوخت کافی به پمپبنزينھا و وقفه در سوخترسانی به مردم در پی اعتراض
تانکرداران سوخت به ميزان دستمزد و کرايه خود ،خواستار بررسی ھر چه سريعتر خواسته
تانکرداران و حل مشکل آنان شده است .
اعتصاب  ۴٠٠کارگر کارخانه "بينان ديزل" تبريز
اعتراض ،اعتصاب و تجمعات کارگری در ايران در حالی افزايش مييابد که بازار ارز و سکه در
ايران در ھفتهھای اخير دچار نوسانات شديدی در بازار آزاد ايران شد .
از جمله ديگر اعتصابات اخير کارگران در ايران ،اعتصاب  ۴٠٠کارگر کارخانه "بينان ديزل" تبريز که

از حدود بيست روز پيش دست از کار کشيده و اعتصاب کردهاند .بنا بر گزارشھا ،دليل اين
اعتصاب ،انتقال اجباری کارگران به کارخانهھا و کارگاهھا در ساير شھرھای استان آذربايجان
شرقی اعالم شده است .
به گزارش سايت "کلمه" ،مديريت اين کارخانه به کارگران گفته است» :کسانی که داوطلبانه
منتقل نشوند اخراج و به محض اتمام قراداد بيکارخواھند شد ».
شرکت بنيان ديزل با بيش از  ۴٠سال سابقه در زمينه توليد موتورھای ديزلی يکی از نخستين
توليدکنندگان اين نوع موتورھا در ايران به شمار ميرود .
در روزھا اخير و با تعطيلی کارخانه بنيان ديزل ،تمامی کارگران اين کارخانه از اول صبح در
مقابل کارخانه بنيان ديزل تجمع و در خيابان به تحصن آرام خود ادامه دادند .
تجمع اعتراضی کارگران مخابرات ھمدان
در ھمين حال خبرگزاری دولتی کار اﯾران  -ايلنا چھارشنبه  ٣آبان ) ٢۴اکتبر( گزارش داد
کارگران مخابرات ھمدان نيز در اعتراض به تحميل قرارداد پارهوقت و کم شدن حقوق ماھيانه
خود برای دومينبار در سال جاری اقدام به برپايی يک تجمع اعتراضآميز در مقابل ساختمان
مرکزی اين شرکت كردند .
يکی از کارگران در اين تجمع به خبرگزاری ايلنا گفته است» :قرارداد ما به سطح پارهوقت تنزل
پيدا كرده و کارگزاران روستايی به ازای ھر  ۴ساعت کار در روز حقوق دريافت ميکنند که اين
مسئله باتوجه به تورم موجود ،ما را در تامين معاش خانوادهھای خود با مشكل مواجه كرده
است ».
تجمع کارگران يک شرکت پيمانکاری در طبس
به گزارش اين خبرگزاري کار اﯾران – اﯾلنا آمده است  :کارگران يک شرکت پيمانکاری در طبس
نيز پس از آنکه  ٣ماه حقوقشان پرداخت نشد سهشنبه  ٢آبان مقابل اداره کار شھرستان
طبس تجمع کردند .
دبير خانه کارگر طبس به خبرگزاری ايلنا گفته است» :مشکالت مالی شرکت پيمانکاری سازه
صنعتکاران طبس ،که به سبب عدم دريافت مطالبات معوقه از سوی اداره گاز عنوان
ميشود ،باعث شده اين شرکت پيمانکاری در پرداخت حقوق سه ماھه مرداد ،شھريور و مھر
خود کوتاھی کند ».
با وجود آنکه بر اساس اصل  ٢٧قانون اساسی جمھوری اسالمی ايران" ،تشکيل اجتماعات و
راهپيماييھا ،بدون حمل سالح ،به شرط آنکه مخل به مبانی اسالم نباشد آزاد است" اما به
کارگران ايرانی مجوز برگزاری تجمع داده نميشود .
عليرضا محجوب رئيس فراكسيون كارگری مجلس شورای اسالمی چھارشنبه  ٣آبان )٢۴
اکتبر( خواستار صدور مجوز برای اجتماعات کارگری در ايران شده و گفته است در سالھای
اخير به ندرت با برگزاری اجتماعات کارگری موافقت شده است .
پس از تحريمھايی که خارج از شورای امنيت سازمان ملل توسط اياالت متحده آمريکا و اتحاديه
اروپا عليه ايران برقرار شده ،صادرات نفت و معامالت بانکی ايران به شدت مختل شده و
شرايط اقتصادی دشواری برای اين کشور فراھم آورده است.
اعتصاب تانکرھای سوخت در اصفھان
رئيس کانون انجمنھای صنفی کارگران استان اصفھان از اعتراض صنفی تانکرداران سوخت و ازدحام
مردم در پمپ بنزﯾنھای شھر اصفھان خبر داد.
علی ﯾزدانی در اﯾن باره به اﯾلنا گفت :تانکرداران سوخت در شھر اصفھان در اعتراض به ميزان کراﯾه
خود برای جابه جاﯾی سوخت ،از شب گذشته دست از کار کشيدهاند و به ﯾک اعتراض صنفی اقدام
کرده اند.اﯾن فعال کارگری با اشاره ازدحام مردم در پمپ بنزﯾنھا اظھار داشت :عدم سوخت رسانی به
جاﯾگاهھا و وقفهای که در اﯾن بين پيش آمده ،باعث ازدحام مردم در جاﯾگاهھای سوخت شده است.

رئيس کانون انجمنھای صنفی کارگران استان اصفھان در پاﯾان افزود :البته در حال حاضر تعدادی از
جاﯾگاهھای سوخت مشغول به فعاليت ھستند و به جمعيت سوخت رسانی میکنند اما به دليل کثرت
تقاضا و کمبود جاﯾگاه فعال ،اﯾن روند به کندی صورت میگيرد.
خبر تکميلی:
ساﯾت اصفھان فردا گزارش داده که پس از گذشت حدود  ٣٨ساعت از توقف حمل سوخت توسط
ماشين ھای نفت کش ،خبرھای رسيده از پاﯾان موضع اعتراضی آن ھا و از سرگيری حمل سوخت
توسط اﯾن ماشين ھا حکاﯾت دارد.
بر اساس اﯾن گزارش ،شرکت ھای حمل سوخت که نسبت ميزان کراﯾه حمل سوخت اعتراض
داشتند ٣٨ ،ساعت دست از کار کشيدند و ماشين ھای نفت کش خود را متوقف کردند ولی اکنون از
اﯾن افراد خبر می رسد اﯾن موضع اعتراضی آن ھا پاﯾان ﯾافته و کار آن ھا از سر گرفته شده است.
البته ھنوز با توجه به عدم پاسخگوﯾی شرکت ملی پخش فرآورده ھای نفتی ،نحوه توافق صورت گرفته
بين اﯾن سازمان ،شرکت ھای حمل سوخت و صاحبان ماشين ھای نفت کش مشخص نيست ولی آن
چه اھميت دارد ،پاﯾان نگرانی ھا از امکان عدم تامين سوخت در جاﯾگاه ھای شھری و بين شھری
است.اﯾن گزارش افزوده که در مدت زمان  ٣٨ساعت توقف اﯾن ماشين ھا ،صف ھای طوالنی پمپ
بنزﯾن در اصفھان و نواحی مواصالتی شھر شکل گرفته بود و نگرانی از امکان عدم تامين سوخت را در
بين مردم اﯾجاد کرده بود.

اعتصاب کاميون ھای نفتی در اصفھان
نفت کش ھای حمل بنزﯾن و گازوئيل طرف قرارداد با شرکت پخش فرآورده ھای نفتی اصفھان
از ساعت  ١٢شب گذشته تاکنون دست از کار کشيده و تجمع کرده اند.
به گزارش خبرنگار پاﯾگاه خبری اصفھان فردا ،شرکت ھای حمل سوخت نسبت به پاﯾين بودن
کراﯾه حمل اعتراض دارند و در اعتراض به اﯾن مساله ،از ساعت  ١٢دﯾشب تاکنون دست از کار
کشيده اند.
طبق آخرﯾن اخبار ،ھم اکنون شرکت پخش فرآورده ھای نفتی اصفھان در حال مذاکره با اﯾن
شرکت ھا برای حل اﯾن مشکل است.
مدﯾر روابط عمومی شرکت پخش فرآورده ھای نفتی اصفھان ،حاضر به گفتگو در خصوص اﯾن
مساله با خبرنگار اصفھان فردا نشد.
گفتنی است ،ادامه اﯾن وضعيت نگرانی از تامين بنزﯾن در جاﯾگاه ھای حمل سوخت و
ھمچنين گازوئيل برای ماشين ھای سنگين در اصفھان و نواحی مواصالتی شھر را اﯾجاد
خواھد کرد.
http://esfahanefarda.com/index.aspx/n/3449
کارخانه آجر سفال سرخه تعطيل شد و  ۶٠کارگر آن با سه ماه حقوق معوقه بيکار
شدند
به نوشته ساﯾت دولتی اﯾلنا در  ٤آبان آمده است  :حبيباله محقق ،دبير اجرايی خانه کارگر سمنان با
اعالم اين خبر ،به ايلنا گفت :اغلب كارگران اين واحد توليدی بيش از  ٧سال سابقه كار دارند كه با
دست دادن شغل ،يافتن شغل جديد برای آنان بسيار مشكل است .
اين فعال كارگری در ادامه به داليل تعطيلی كارخانه آجر سفال سرخه پرداخت و گفت :اين کارخانه به
سبب مشکالتی نظير كمبود نقدينگی و نداشتن بازار فروش دچار مشکل شده بود و اكنون به ناچار از
ادامه توليد باز مانده است .
او اضافه کرد :گفته ميشود دليل تعطيلی اين واحد توليد کننده سفال ميزان افزايش بدھيھای آن به
ادارات دارايی و تامين اجتماعی بوده است.

 ٦٢كارگر فوالد زاگرس کردستان از كار اخراج شدند

به نوشته ساﯾت آفتاب در  ٤ابان آمده است  :نمايندگان اين کارگران عصر چھارشنبه با حضور در
استانداری کردستان با مسئوالن استانداری و مديرکل تامين اجتماعی کردستان ديدار کردند .
به گزارش ايلنا ،در اين ديدار کارگران به مشکالت پيش آمده برای اين کارخانه اظھار داشتند :متاسفانه
بعد از چند سال کار و تالش کارگران کارخانه فوالد زاگرس کردستان در شھرستان قروه که از  ١٠سال
تا  ١٥سال سابقه کاری داشته اند ،به دليل سياستھای نادرست مديران و مسئوالن غير متخصص از
کار اخراج شده اند و تاکنون کسی پاسخگوی اين مشکالت نبوده است .
اين کارگران تصريح کردند :مديريت جديد اين کارخانه با جذب نيروھای غير بومی که تعداد آنھا به بيش
از  ١٠٠نفر ميرسد ،به کارگران قديمی شاغل خود گفته است سر کار حاضر نشوند .
آنھا ادامه دادند :کارخانهای با اين عظمت که با تالش و کوشش متخصصان و کارگران رونق گرفته است
ھم اکنون با اخراج  ٦٠نفر رو به نابودی و ورشکستگی رفته و ما از مسئوالن ميخواھيم قبل از اينکه
اين واحد نيز بطور جديتری دچار مشکل شود بداد کارخانه و کارگران آن برسند .
اين کارگران با بيان اينکه شرايط سختی کار نيز در اين کارخانه رعايت نمی شود ،افزودند :نبود تجھيزات
و ايمنسازی محيط کار عامل بروز بيماريھای ريوی شده و در مواردی پيمانکار کارگران بيمار را اخراج
کرده و ساير کارگران بيمار از ترس اخراج بيماری را تحمل ميکنند .
ھمچنين  ٢٥نفر از کارگرانی که در ليست اخراج قرار دارند ،پيش از اين دچار حوادث ناشی از کار
شدهاند اما با اين حال مديران کارخانه حاضر به تمديد قرارداد آنھا نيستند .
به گفته اين کارگران مدير عامل جديد حتی يکی از کارکنان قبلی را که اخراج شده بود بر سرکار آورده
است که اين فرد ادعا ميکند تمامی تصميمات در کارخانه توسط وی گرفته ميشود .
آنھا ميگويند :تعداد کارکنان اين کارخانه در مجموع  ٣٧٠نفر است که در زمان مديرعامل قبلی از
امکاناتی نظير سبد کاال برخوردار بودند که در زمان مديرعامل جديد قطع شده است .
در پايان اين جلسه قرار بر اين شد که مسئوالن استانداری در طول يک ھفته به بررسی مسائل پيش
آمده بپردازند .
کارخانه ذوب آھن فوالد زاگرس که از سال  ١٣٨٢به بھره برداری رسيده و بزرگترين پروژه صنعتی
کردستان نام گرفته ،با توليد ساالنه ھفت ھزار تن چدن خام و اشتغال ٣۵٠کارگر از دو ماه گذشته
توليد خود را متوقف کرده است .

بيانيه کانون صنفی معلمان دررابطه با کشتارھای پی در پی دانش آموزان در جريان
اعزام به اردوھای اجباری
به نوشته ساﯾت اصالح طلب جـــرس در  ٤آبان آمده است  :در پی تداوم کشتار دانش آموزان کشور در
جريان اعزام اردوھای اجباری بسيج ،تحت عنوان »راھيان نور« ،کانون صنفی معلمان ايرانی در پيامی
حادثه جديد )جان باختن دانش آموزان بروجنی( را تسليت گفت و ھمزمان خواستار استعفای وزير
آموزش و پرورش در صورت "بی اختياری" در قبال اين اردوھای اجباری شد .
کانون در بخشی از اين بيانيه که در صفحه فيس بوکی خود منتشر ساخته ،در اعتراض به فرافکنی
مقامات کشور که مدعی "اختياری" و "غير اجباری" بودن اردوھای اعزام به مناطق جنگی شده اند،
آورده" :در صورتی که به گفته برخی مسئوالن آموزش و پرورش و ديگر نھاد ھای دست اندرکار -حضور
دانش آموزان در اين اردوھا اجباری نيست،به چه دليل بخش عمده ای از نمره آموزش دفاعی دانش
آموزان موکول به حضور در اين اردوھا می شود؟ و چرا باال رفتن آمار دانش آموزان شرکت کننده در اين
اردوھا برای مديران مدارس امتياز مثبت محسوب می شود؟ "
متن کامل بيانيه کانون صنفی معلمان به شرح زير است :
به نام خداوند جان و خرد
پيام کانون صنفی معلمان ايران به مناسبت فاجعه ی دلخراش پرپر شدن دانش آموزان بروجنی
کشته شدن  ٢۶تن از دانش آموزان و آموزگاران بروجنی بر اثر واژگونی اتوبوس راھيان نور،درد و
اندوھی بی کران بر جان ھمه ی مردم ايران،و داغی فراموش نشدنی بر دل ھای بازماندگان است .ما
اين غم بزرگ را به ھمه ی ايرانيان ،و به ويژه ی خانواده ھای گرامی عزادار،تسليت می گوييم .
در دوران وزارتِ حاجی بابايی بر گسترده ترين نھاد اجتماعي ،بارھا ديده شده است که ايشان
فرافکنی کرده و ديگران را متھم به ناراستی و يا بی اطالعی می نمايند .ھنگامی که بسياری از
کارشناسان به دليل شتاب در اجرای ساختار  ٣-٣-۶به او خرده می گرفتند ،بر حمايت مقامھای تراز
اول کشور از خود پافشاری کرده و برای دفاع از خود پشت آنھا پنھان می شد .زمانی که از اعتياد
دانش آموزان و تنبيه بدنی آنھا سخن می رفت ،بر بی اساسی اين گفته ھا اصرار می ورزيد و ھمه
دلخراش پرپر شدن دختران دانش آموز،
آمارھا را نادرست می شمرد .و اکنون نيز وقتی درباره رويدا ِد
ِ

مورد پرسش خبرنگاران قرار می گيرد،آنھا را با اين جمله که ”برويد از مسئوالنش بپرسيد“ شگفت زده
می کند .
اما پيرامون اين رخداد تلخ نکات و پرسش ھايی چند قابل طرح است .آقای حاج بابايی به گفت و گو با
رسانه ھا دلبستگی خاصی دارد و از زمان شروع وزارتش،تقريباً نقش سخنگوی وزارت خانه را نيز ايفا
نموده است .اکنون نيز انتظار می رود با شفافيت و شجاعت کافی به پرسش ھای زير پاسخ گويد .
 ١٫در صورتی که -به گفته برخی مسئوالن آموزش و پرورش و ديگر نھاد ھای دست اندرکار -حضور
دانش آموزان در اين اردوھا اجباری نيست،به چه دليل بخش عمده ای از نمره آموزش دفاعی دانش
آموزان موکول به حضور در اين اردوھا می شود؟ و چرا باال رفتن آمار دانش آموزان شرکت کننده در اين
اردوھا برای مديران مدارس امتياز مثبت محسوب می شود؟
٢٫اکنون که دوسال از اجرای اين طرح  -حداقل برای دانش آموزان پسر -می گذرد،آيا برآوردی از اثرات
آن در روحيه و رفتار اين دانش آموزان صورت گرفته است؟ در صورت انجام اين ارزيابي،توضيح دھند که
برگزاری اين اردوھا تا چه ميزان در ايجاد رفتار مثبت در دانش آموزان مؤثر بوده است،تا با بررسی ھای
ھمه جانبه ،مشخص شود آيا اين تغييرات پاسخگوی ھزينه ھای فراوان جانی و مالی اين اردوھا می
باشد؟
٣٫برگزار کننده ی اصلی اين برنامه کدام دستگاه است؟ اگر وزير آموزش و پرورش در اجرای اين برنامه
مسئوليتی ندارد! چگونه است که با افتخار اعالم می نمايد که در سال  ٩٠آمار دانش آموزان اعزامی را
از پنج ھزار به يک ميليون نفر می رسانيم؟
۴٫با وجود تکرارحوادث مصيبت باری از اين دست،برای جلوگيری از وقوع دوباره آنھا،چه اقداماتی برای
تضمين سالمت دانش آموزان صورت گرفته است؟
 ۵٫نھاد ھای دست اندرکار،حتی اگر صرفاً مجری باشند،چه توضيحی برای فرستادن دانش آموزان با
اتوبوسی که دارای نقص فنی بوده است ،دارند؟ و البته استفاده از رانندگانی فاقد تجربه رانندگی
درجاده؟
اکنون با وزير است که چنانچه وزارت خانه ای که مسئوليت آن را برعھده دارد ،در اجرای اين برنامه فاقد
ن اين اردوھا ،استعفا دھد و چنانچه
اختيارات الزم است ،در اعتراض به بی تعھد بودن صاحب اختيارا ِ
اختيارات الزم برای اجرای آن را دارد،ھمان گونه که خود را مالک موفقيت ھای فرضی اين طرح می
داند،در شکست آن نيز خود را سھيم بداند .بجاست برای اعالم پذيرش سوء مديريت و ھمدردی با
خانواده ھای داغدار اين حادثه ،از مقام خود کناره گيری نمايد .تا شايد در اين کمتر از يک سال باقی
مانده ی مديريت اش ،نقش آموزگاری برای ساير مديران و مسئوالن ضعيف داشته باشد  .و نيز از ھمه
ی دست اندرکاران می خواھيم با استفاده از ھمه امکانات رساته ای برای آگاھی پدر و مادرھا
،اجباری نبودن اين سفرھا را به شکلی شفاف اعالم نمايند و ھم زمان اجرای آن را تا فراھم شدن
امکان سفرھايی با استانداردھای قابل قبول امنيت،متوقف سازند .باشد که در آينده ديگر شاھد غمی
به اين بزرگی نباشيم .
کانون صنفی معلمان ايران
٩١/٨/٢

وقوع  ٢١٨اختالس بانکی و دولتی در سال ٩٠
به نوشته ساﯾت آفتاب در  ٥ابان آمده است  :سال  ٩٠در حالی سپری شد که بيشتر اخبار کشور
متوجه پرونده فساد مالی بزرگ و اختالس از بيمه بود .اما در اين ميان پليس آگاھی اقدام به بررسی
موضوعات اختالف حسابھا ،برداشت ھای غيرمجاز از حساب ھای بانکی و اسناد دولتی کرده و متوجه
وقوع  ٢١٨اختالس در کشور شد و پرونده ھای آنھا را مورد بررسی قرار داده است .
وقوع  ٧٨درصد اختالس ھا در شبکه بانکی
براساس اطالعات ثبت شده در طول سال گذشته ماموران پليس آگاھی  ١٥٦اختالس در بانک ھای
کشور را کشف کرده و برای آن پرونده تشکيل دادند .اين درحالی است که  ٦٢پرونده اختالس نيز
مربوط به ساير ادارات دولتی است .در اين ميان بانک ھا به علت تخلفات کارکنانشان ھمچنان در صدر

مراکز مستعد برای اختالس قرار دارند .
81درصد اختالس ھا انفرادی است
در اين ميان براساس گزارش ھای اعالم شده  ٨١درصد اختالس ھا به صورت انفرادی و  ١٩درصد نيز به
صورت گروھی انجام شده است .مبلغ اختالس پرونده ھا در سال گذشته  ٩٫٨٨٨٤٫٧٩٤ميليون ﷼ بود
که بيش از  ٨٥٦٫١١٫٢٤٤ميليون ﷼ آن کشف شده است .که نسبت به سال  ١٠ ،٨٩درصد رشد
نشان می دھد .
ھرمزگان رکورددار وقوع بيشترين اختالس
براساس فراوانی تعداد پرونده ھا استان ھرمزگان با  ١٤پرونده بيشترين و پس از ان استانھای البرز و
گيالن با  ١٣پرونده بيشترين نرخ وقوع اختالس و استان ھای سمنان و خراسان جنوبی با يک پرونده
کمترين فراوانی ارتکاب جرم را دارند .
روش ھای اختالس از بانک ھا و ادارات
شايد به جرات بتوان گفت برداشت غيرقانونی از حساب مشتريان با استفاده از جعل امضا،مدارک و
اسناد مھمترين روش اختالس در بانک ھا و ادارات است .ضمن اينکه برداشت از حساب ھای بانکی
ھمانند بازخزانه ،وصول کلي ،بستانکاران ،راکد و واسطه به ھمراه واريز نکردن وجوه نقدی و چک ھای
دريافتی از مشتريان حساب ھای پس انداز و جاری از ديگر روش ھای اختالس در سيستم بانکی
است .اين در حالی است که برداشت وجه به نفع خود توسط مسئول فروش اداره يا سازمان پس از
فروش مھمترين روش اختالس در ادارات است .

فوت يکھزار و  ١٢٨نوزاد در  ٦ماه اول سال فقط در تھران
به نوشته ساﯾت آفتاب در  ٥ابان آمده است  :مديرعامل سازمان بھشت زھرا )س( ضمن اعالم آمار
متوفيان شش ماھه نخست امسال در پايتخت ،گفت :در اين مدت  ٢٤ھزار و  ٤٩٦نفر در تھران فوت
کردهاند .
اکبر توکلينژاد در گفتوگو با خبرنگار ايسنا ،تعداد فوتشدگان مرد در ٦ماھه نخست امسال را  ١٣ھزار
و  ٨٨٦نفر عنوان کرد و افزود ٩ :ھزار و  ٤٨٢نفر نيز زنان و يکھزار و  ١٢٨نفر نوزاد در اين مدت جان خود
را از دست دادند .
وی با بيان اينکه تمام کسانی که جان خود را در تھران از دست دادهاند ،در بھشت زھرا )س( مدفون
نشدهاند و بعضا به آرامستانھا و شھرھای ديگر اعزام شدهاند ،افزود :از ميان حدود  ٢٥ھزار نفری که
در نيمه نخست امسال جان خود را در تھران از دست دادند ،تنھا حدود  ١٧ھزار و  ٣٤٢نفر در بھشت
زھرا )س( دفن شدهاند .
توکلينژاد آمار افراد دفن شده در بھشت زھرا )س( به تفکيک زن ،مرد و نوزاد را نيز اعالم کرد و گفت:
٩ھزار و  ٤٦٨نفر از اين تعداد مردان٦ ،ھزار و  ٨٣٠نفر زنان و يکھزار و  ٤٤نفر نوزاد بودند که در در
ششماھه اول امسال در سازمان بھشت زھرا )س( دفن شدند.

5آبان :گرانتر شدن تا  ٢٠٠درصدی چسب صحافی کتاب طی  ٢ماه
به نوشته خبرگزاری دولتی مھر در  ٥آبان آمده است  :جليل غفاري ،رئيس اتحاديه صنف صحافان تھران
در گفتگو با مھر ،با اشاره به تاثير افزايش قيمت کاغذ طی ماهھای گذشته بر فعاليت واحدھای
صحافی گفت :عالوه بر افزايش قيمت کاغذ و مقوا ،گران شدن و حتی کمياب شدن برخی ديگر از لوازم
کار صحافی مانند چسب صحافی به يک بحران جدی برای واحدھای صحافی تبديل شده است .
به گفته رئيس اتحاديه صحافان تھران ،انواع چسب صحافی نسبت به دو ماه قبل از  ٨٠تا  ٢٠٠درصد
افزايش قيمت داشته است .
غفاری افزود :يکی از انواع چسبھای صحافی تا دو ماه پيش کيلويی  ٤تا  ٥ھزار تومان تھيه ميشد،
اما االن به  ٢٠ھزار تومان در ھر کيلو رسيده است .چسب فوری ھم که کاربرد آن در جلدھای سخت و
چرمی است ،تا دو ماه پيش  ١٧تا  ١٨ھزار تومان بود ،اما االن به سختی ميتوان  ١٢٠ھزار تومان ھم
آن را تھيه کرد .
وی با بيان اينکه »بيش از  ٨٠درصد مواد اوليه صحافي ،وارداتی است« نبود نظارت بر بازار اقالم
صحافی را ،اصليترين دليل اين افزايش قيمت دانست که به گفته وی  ١٢رسته شغلی از جمله
پاکتساز ،آلبومساز ،سريساز ،کارتنساز مقوايي ،کالسورساز ،تکجلدساز ،سلفونکش ،دفترساز،
يادداشتساز ،جعبهساز مقوايي ،سازنده جعبه پالستيک و سريساز کتاب )سررسيد( را درگير خود
کرده است .
رئيس اتحاديه صحافان تھران ھمچنين گفت :وقتی جنسی کم شود ،طبيعی است توليدکننده سراغ

جنسھای ارزانتر ميرود و بالتبع از کيفيت کار کاسته خواھد شد و به مرور شاھد پائين آمدن کيفيت
جلد و صفحات کتابھا خواھيم بود .
غفاری افزود :در چنين شرايطی صحاف مجبور است از کاغذھا و کارتنھايی با گراماژ پائين استفاده
کند و ھمين باعث اُفت کيفيت کار خواھد شد .
وی بار ديگر با تاکيد بر نبود نظارت بر بازار اين قبيل محصوالت تاکيد کرد :متاسفانه تعزيرات ھم با پائين
دستيھا برخورد و آنھا را جريمه ميکند و کاری به کسانی که اين مواد را با ارز مرجع و يا مبادالتی
وارد ميکنند و با دالر آزاد در بازار به ھمکاران صحاف ما ميفرشند ،ندارد .
رئيس اتحاديه صنف صحافان تھران با ابراز نگرانی از در پيش بودن دورهای از بحران فعاليت در زمينه
صحافی در کشور ،افزود :اگر وضعيت بر ھمين منوال ادامه داشته باشد ،به زودی اين بحران ھمه
واحدھای صحافی ما را دربرميگيرد .

پس از اعتراضات پی در پی کارگران کارخانجات
صناﯾع فلزی اﯾن کارگران به ھمه خواستھاﯾشان دست ﯾافتند
به گزارش ساﯾت اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران در  ٥آبان آمده است  :بيش از ششصد کارگر
کارخانجات صناﯾع فلزی شماره  ١و  ٢به تمامی مطالبات خود دست ﯾافتند .
کارگران صناﯾع فلزی آخرﯾن بار روزھای  ٢٢و  ٢٣مھر ماه به ترتيب در مقابل وزارت کار و
استانداری تھران دست به تجمع اعتراضی زدند .اﯾن کارگران  ۵ماه دستمزد معوقه داشتند و
بيمه ھای آنان به حساب سازمان تامين اجتماعی وارﯾز نشده بود و مدتھا بود ھر دو کارخانه
به حال خود رھا شده بود .
بدنبال تجمع اﯾن کارگران در مقابل استانداری در روز  ٢٣مھر ماه گذشته ،به آنان وعده داده
شد مدﯾرﯾتی از سوی دولت برای کارخانه تعيين خواھد شد ،از محل تسھيالت استانداری
بيمه ھای معوقه کارگران به حساب سازمان تامين اجتماعی وارﯾز خواھد شد و کليه مطالبات
کارگران نيز پرداخت خواھد گردﯾد .
بنا بر گزارشھای رسيده به اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران ،پس از گذشت نزدﯾک به دو ھفته از
وعده ھای داده شده به کارگران صناﯾع فلزی ،کليه معوقات اﯾن کارگران تا مھر ماه ،روز سه
شنبه دوم آبان به حساب آنان وارﯾز شد ،مدﯾرﯾتی نيز از سوی دولت برای ھر دو کارخانه تعيين
شد و معوقات مربوط به سازمان تامين اجتماعی نيز با توافقی که ما بين استانداری تھران و
سازمان تامين اجتماعی بعمل آمد قرار شد بصورت اقساط توسط دولت به سازمان تامين
اجتماعی پرداخت شود .
دست ﯾابی کارگران کارخانجات صناﯾع فلزی به مطالبات شان ﯾک موفقيت مھم برای اﯾن
کارگران است .اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران اﯾن موفقيت را حاصل اتحاد و عزم راسخ کارگران
صناﯾع فلزی برای رسيدن به مطالبات شان ميداند و آنرا صميمانه به ﯾکاﯾک اﯾن دوستان تبرﯾک
ميگوﯾد.
اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران  -پنجم آبان ماه ١٣٩١
خبر تکميلی تجمع اعتراضی ششصد کارگر کارخانجات صناﯾع فلزی در مقابل
استانداری تھران
کارگران کارخانجات صناﯾع فلزی با وعده حل فوری مشکالت خود به تجمع در مقابل
استانداری تھران پاﯾان دادند
به گزارش ساﯾت اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران آمده است  :کارگران کارخانه ھای صناﯾع فلزی
شماره  ١و  ، ٢پس از وعده ھای رئيس برنامه رﯾزی استانداری تھران مبنی بر استقرار
مدﯾرﯾت دولتی در کارخانه و حل مسائل و مشکالت کارگران به تجمع اعتراضی خود در مقابل
استانداری تھران پاﯾان دادند .اﯾن کارگران تصميم داشتند چنانچه جواب روشنی به آنھا داده
نشود ھمچنان در مقابل استانداری بمانند .
دﯾروز در تجمع کارگران صناﯾع فلزی در مقابل وزارت کار مسئولين اﯾن وزارتخانه تحقق
خواستھای کارگران در مورد دستمزدھای معوقه و دﯾگر خواستھاﯾشان را به وزارت صناﯾع
موکول کردند .از سوی دﯾگر از مدتھا قبل نيز قرار بود امروز جلسه ای در وزارت صناﯾع برای

رسيدگی به مشکالت اﯾن کارگران برگزار شود .اما صبح امروز پس از مراجعه نماﯾنده ھای
کارگران به وزارت صناﯾع در اﯾن وزارتخانه به آنان اعالم شد دستھاﯾی در کار است که اجازه
نميدھند ما در مورد کارخانه شما کاری از پيش ببرﯾم .
بنا بر گزارشھای رسيده به اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران ،کارگران منتظر در کارخانه زمانی که از
اﯾن مسئله مطلع شدند از آنجا که استاندار تھران نيز چند ماه پيش به آنان حل فوری مسائل
شان را داده بود اﯾنبار تصميم به تجمع در مقابل استانداری تھران گرفتند .
بنا بر اﯾن گزارش قبل از حضور کارگران در مقابل استانداری نيروھای امنيتی و انتظامی بطور
چشمگيری در محل حاضر شده بودند با اﯾنحال کارگران با حالتی تعرضی شروع به سر دادن
شعارھای اعتراضی در مقابل استانداری کردند و اﯾن امر باعث شد رئيس کميسيون سياسی
انتظامی استانداری برای آرام کردن کارگران بالفاصله در ميان آنان حاضر شود .وی از کارگران
خواست به اﯾشان مھلت دھند تا مسائل شان را حل کند اما کارگران بطور ﯾکپارچه ای شعار
دادند :ﯾا مرگ ﯾا زندگی .
بدنبال اﯾن وضعيت ،استاندار تھران و سپس رئيس برنامه رﯾزی استانداری به ميان کارگران
آمدند و نھاﯾتا رئيس برنامه رﯾزی استانداری با اشاره به جلسه ای که صبح امروز در استانداری
پيرامون کارخانه ھای بحران زده برگزار شده بود اعالم کرد -١ :با ھماھنگی که با سازمان
تامين اجتماعی بعمل آمده است قرار است از محل تسھيالت استانداری حق بيمه کارگران
پرداخت شود تا بيش از  ٢٠٠کارگر کارخانه قادر به بازنشستگی شوند  -٢از صبح فردا مدﯾرﯾت
دولتی در کارخانه مستقر خواھد شد و توليد را راه خواھد انداخت  -٣دو مالک اصلی به
کارخانه راه داده نخواھند شد و از آنھا سلب مالکيت خواھد گردﯾد  -٤کليه معوقات کارگران از
محل تسھيالت استانداری تا ﯾکشنبه آﯾنده پرداخت خواھد شد .
در اﯾن تجمع کارگران شعار ميدادند ۵ :ماه حقوق کارگر پرداخت باﯾد گردد ،صناﯾع فلزی آباد باﯾد
گردد  -مرگ بر سرماﯾه دار  -ﯾا مرگ ﯾا زندگی  -صناﯾع فلزی فلسطين اﯾران است و ...
کارگران کارخانجات صناﯾع فلزی پس از وعده ھای رئيس برنامه رﯾزی استانداری حدود ساعت
 ١٤به تجمع خود پاﯾان دادند و اعالم کردند چنانچه وعده ھای داده شده سر موعد مقررمحقق
نشود تجمعات اعتراضی خود را از سر خواھند گرفت.
حوادث کار:مرگ يك كارگر مقنی در چاه فاضالب
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران – ايلنادر  ٥آبان آمده است  :سخنگوی سازمان آتشنشانی و
خدمات ايمنی شھرداری تھران از مرگ يک کارگر افغان در عمق چاه خبر داد .
به گزارش ايلنا به نقل از پايگاه خبری آتشنشانی تھران ،سيد جالل ملکی در تشريح جزئيات اين خبر
گفت :خبر گرفتار شدن يک کارگر در عمق چاه در ساعت  ١٨روز گذشته به سامانه  ١٢۵اطالع داده
شد که در پی آن ستاد فرماندھی آتشنشانان ايستگاه  ٨۵و دو گروه نجات پنج و يک را به محل حادثه
واقع در خيابان مرتضوی اعزام کرد .
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ايمنی شھرداری تھران ادامه داد :آتشنشانان پس از حضور
در محل متوجه شدند که دو کارگر مشغول حفر چاھی بودند که يکی از آنان به ھنگام حفر انباری چاه،
بدون توجه به اصول ايمنی اقدام به تخريب ديوار حائل چاه مجاور کرده است .
وی با بيان اينکه چاه مجاور اين چاه در حال حفر ،يک چاه فاضالب بوده است ،اظھار کرد :متاسفانه
محتويات چاه فاضالب به چاه در حال حفر منتقل و کارگر افغان نيز در آن گرفتار شد .
ملکی ادامه داد :آتشنشانان در مرحله نخست اقدامات خود برای تخليه ھوای نامطبوع چاه و محتويات
چاه را آغاز کردند تا بتوانند جان کارگر  ٢۵ساله را نجات دھند .
وی افزود :سرانجام پس از دو ساعت آتشنشانان کارگر جوان را از درون چاه خارج کردند و به عوامل
اورژانس مستقر در محل تحويل دادند .
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ايمنی شھرداری تھران با بيان اينکه عوامل اورژانس مستقر
در محل حادثه مرگ اين کارگر  ٢۵ساله افغان را تائيد کردند ،گفت :آتشنشانان در ساعت  ٠٢ :٢٠شب
گذشته پس از حدود  ٢ساعت عمليات ،به ماموريت خود خاتمه دادند .

ترکيب کارگران در تشکالت مستقل اھميت اساسی در ايجاد جنبش کارگری دارد

اعتراضات روزافزون کارگران در سراسر جھان به امری اجتناب ناپذير بدل گشته و اين نشانه آنست که
ديگر کارگران و اکثريت اقشار حقوق بگير که بطور نسبی در کشورھای خود تحت شرايط سختی بسر
می برند  ،خواھان تغيير زندگی خود در قرنی ھستند که امکان زندگی مکفی برای ھمه وجود دارد .
اعتراضات کارگران و زحمتکشان نه تنھا در اکثر کشورھای جھان چه عقب مانده  ،چه درحال رشد و چه
پيشرفته در اخبار روزانه سايتھا و رسانه ھا منعکس است  ،بلکه اين اعتراضات چنان ھمگانی شده که
در بيشتر کشورھا باور براينست که  ٩٩درصد مردم ھر کشور زير سلطه  ١درصدی قرار دارند که ھمه
منابع اقتصادی  ،سياسی  ،نظامی و اجتماعی را با حمايت دولتھا در دست دارند  .طبيعی است که
مبارزه کارگران و زحمتکشان در کشورھای نامبرده متفاوت بوده و تاکتيک ھای متمايزی در آنھا جريان
خواھد داشت  ،اما آنچه در ھمه آنھا مشترک است مبارزه بر عليه سلطه نظام سرمايه داری و
دولتھای مقتدری است که برپايه استثمار کارگران  ،حکومت کرده و امکان رسيدن به سوسياليسم را
سد کرده اند  .تجربه مبارزاتی نشان داده که تشکل کارگران زمانی برای خواسته ای پيروز شده که
تشکلھای نيرومندی بر محور آن خواسته سازماندھی شده باشند  ،اما عدم پيگيری مبارزه چه بدليل
سرکوب ھمه جانبه دولتھا و حکومتھا و چه بدليل نوع تشکالت کارگران  ،موجب تحکيم حکومت و
شکست مبارزه کارگران شده است  .ترکيب رھبری تشکالت مستقل کارگری و سرانجام جنبش
کارگری در مبارزه اھميت اساسی داشته و تعيين خواھد نمود که مبارزه تا کجا ادامه يابد .
اگر از طرفی بتدريج مبارزات طبقاتی با سلطه نظام سرمايه داری در کشورھای پيشرفته کمرنگ گرديد
 ،از طرف ديگر اين مبارزه بدليل انحراف انقالبات سوسياليستی در کشورھايی ھمچون شوروی  ،چين
و سايرين ضربه سختی خورده و جذبه سوسياليسم و مبارزه طبقاتی را برای کارگران کمرنگ نمود .
پس از سالھا مبارزات طبقاتی کارگران کشورھای پيشرفته برای ايجاد تحول  ،تقابل کارگران با
کارفرماھا برای حل مشکالت در قالب اتحاديه ھای کارگری کامال صنفی به کمسيون سه جانبه ای
ارجاع گرديد که نمايندگان دولت و کارفرما دو سر آن بوده و نمايندگان کارگران سر ضعيف تری را تشکيل
می داد که بايد ھزينه ھای سرسام آور دادگاه را از پول کارگران عضو بپردازد  .تغيير دولتھا در قالب دو
حزب بزرگ کشورھای غربی نه تنھا ھيچگاه نتوانست از بحرانھای اقتصادی که بدست خود آنھا ايجاد
شده  ،جلوگيری نموده بلکه بدليل کنترل صندوق بين المللی پول بر نحوه ھزينه ھا با توجيه رياضت
اقتصادی  ،آمار بيکاری افزايش يافته و امکانات رفاھی کارگران و زحمتکشان کاھش يافته است  .بی
جھت نيست که نوک پيکان حمله معترضين کارگر و ساير اقشار ناراضی با ايجاد اعتصابات و تجمع
خيابانی در اين کشورھا بسوی اين صندوق و ھمچنين بازارھای بورس ھمچون وال استريت نشانه
رفته که موجب افزايش بی رويه نرخ محصوالت بدون ايجاد ارزش واقعی می گردند  .ھرچند نشانه
اعتراضات در امريکا بطور مقطعی کمتر شده  ،اما در کشورھای پيشرفته اروپايی ھمچون انگليس ،
ايتاليا،اسپانيا،ﯾونان با کنترل و شدت بيشتر اتحاديه ھای کارگری ادامه داشته و بايدکه درادامه به
تحولی درنوع تشکيالت کارگری ونحوه مبارزه آنھا با دولتھايشان ميگردد تابه پيروزی نسبی برسند
اعتصابات و اعتراضات کارگران در کشورھای غربی که گاھا با تجمع ھزاران نفری در خيابانھای آن
کشورھا ادامه داشته  ،حتی اگر بدليل نوع تشکيالتی اتحاديه ھا به توافقی برسند حتما کوتاه مدت
خواھد بود و بتدريج اکثريت کارگران و زحمتکشان درک خواھند کرد که بحرانھای اقتصادی نه بدليل رفاه
نسبی موجود در جامعه است که قبال در اثر مبارزه با کارفرماھا و دولتھا بدست آمده  ،بلکه بدليل سود
بيشتر شرکتھای بين المللی و تضاد طبقاتی است  .دير نخواھد بود که چنين اعتصابات و تجمعی در
کشورھای روسيه و چين نيز که با ديکتاتوری و فشار نيروھای نظامی و امنيتی توانسته اند تا حدودی
جوامع خود را کنترل کنند  ،روی دھد و در نتيجه موج بحرکت درآمده کارگران بدليل وجود ميليونھا نفر در
واحدھای صنعتی اين کشورھا  ،قابل کنترل نخواھد بود  .انتقال توليد انبوه کشورھای پيشرفته در
کشورھايی ھمچون چين  ،ھند  ،برزيل  ،آرژانتين  ،مکزيک  ،سنگاپور  ،تايوان  ،اندونزی  ،ساير
کشورھای آفريقايی و آسيايی اگرچه با کنترل دولتھای آن کشورھا  ،موجب گشته تا سود سرشاری
نصيب شرکتھای بين المللی گردد  ،اما اعتراضات و اعتصابات فراگير کارگران در اين کشورھا ھيچگاه
متوقف نشده و در آينده با تشديد فاصله طبقاتی افزايش خواھد يافت  .اعتصابات اخير در معادن
آفريقای جنوبی که با کشته شدن بسياری از کارگران توام بوده و ھمچنان دولت آن کشور نتوانسته
است آرامشی را در بين کارگران ايجاد کند  ،درستی اين امر که کارگران رنگ آسايش و دموکراسی را
تا زمانی که سلطه طبقاتی برجاست  ،نخواھند ديد را ثابت می کند .
جنبشھای دموکراتيک به مفھوم جديد نيز ھمزمان با تحول جوامع از فئوداليسم به سرمايه داری و در
تداوم مبارزه طبقاتی کارگران جريان داشته و در اشکال گوناگون ھمچون حق رای عمومی و برابر  ،حق
آزادی تفکر و اديان  ،حق برابری جنسيتی مرد و زن  ،حق آزادی ملتھا از دست دولتھای امپرياليستی ،
حق آزادی فرھنگ و زبان قوميتھا  ،حق اعتصاب و تشکل و موارد ديگر خود را بروز داده اند  .اين حقوق
اگرچه در کشورھای پيشرفته بطور نسبی برقرار بوده ولی فاصله عميقی تا اجرای کامل آنھا بدليل
وجود تضاد طبقاتی دارد و طبعا اين حقوق که به اصول حقوق بشر سازمان ملل تبديل شده اند  ،در

کشورھای در حال رشد و عقب مانده گاھا فاجعه آورند  .بنابراين اقشار گوناگون اين جوامع بسته به
نسبتی از اين حقوق مدنی که در آنھا کسب شده  ،به تالشھای خود برای ارتقا و يا تحقق بخشی از
آن اصول می پردازند  .جنبشھای دموکراتيک در حقيقت بدست اقشار متوسط يک جامعه رھبری می
گردد که سمت راست آنرا  ،خرده بورژوازی و حتی بخشھايی از جناحھای حاکمه رانده شده از قدرت
تشکيل داده و سمت چپ آنرا  ،گروھھای چپ و سوسيال دموکراتی تشکيل ميدھند که گاھا بسياری
از کارگران و بخشھايی از جنبش کارگری را نيز بدنبال خود می کشانند  .بيش از دو قرن از ايجاد
کشورھای سرمايه داری می گذرد و ھمواره دولتھا بکمک شرکتھای بزرگ و سپس بين المللی در برابر
مبارزه ای قرار گرفته اند که از طرف جنبشھای دموکراتيک و يا کارگری برای تحقق اصول مدنی يک
جامعه دموکراتيک و يا تحقق سوسياليسم  ،موجوديت آنھا را به خطر انداخته اند  .اما سلطه طبقاتی
با حمايت مستقيم دولتھای پيشرفته و حکومتھای ديکتاتور کشورھای در حال رشد و عقب مانده ،
توانسته اند که بر جنبشھای دموکراتيک و يا کارگری غلبه کرده و موازنه قوا را بسود خود بچرخانند ،
گرچه مبارزه طبقاتی ھمواره جريان داشته و خواھد داشت .
روشنفکران که وظيفه آگاه کردن مردم کشورھای درحال رشد و عقب مانده را به تبع دموکراسی
حاصل از کشورھای اروپای غربی داشته و دارند  ،تالش کردند تا افکار مترقی و حقوق مدنی حاصل از
آنرا به مردم کشورشان بشناسانند و از پس اين ترويج فرھنگی به جنبشھای دموکراتيکی دامن زده تا
دست ديکتاتورھا را از قدرت خلع کنند  ،جنبش مشروطه ايران نمونه ای از چنين حرکتی بود  .استقالل
ھندوستان با جنبشی که توسط گاندی و سپس نھرو براه افتاد  ،شکست بريتانيای کبيری را رقم زد
که بگفته رھبرانشان سرزمين پھناور آنھا از طلوع خورشيد تا غروب آن ادامه داشت و اين مقدمه ای
بود تا کشورھای ديگری در  ۵قاره جھان نيز طعم استقالل را بچشند  .از آنزمان جنبشھای دموکراتيک و
سوسياليستی متعددی در ديگر کشورھای جھان توانستند تا ديکتاتورھای بومی و دولتھای
امپرياليستی را شکست دھند که کشورھايی ھمچون آفريقای جنوبی  ،اندونزی  ،مکزيک  ،ايران سال
 ١٣۵٧و اخيرا چند کشور عربی نمونه ھايی از جنبشھای دموکراتيک بوده و کشورھايی ھمچون
روسيه  ،چين  ،ويتنام و کوبا نمونه ھای انقالبات سوسياليستی ھستند  .گرچه در ھمه کشورھای
متحول شده  ،تغييراتی صورت گرفت و مردم برخی از آنھا به بخشی از حقوق مدنی و صنفی خود
دست يافتند  ،اما آن نتيجه ای که برايش به مبارزه برخاسته بودند در ھيچکدام از آنھا حاصل نگرديد ؛
نه اصول حقوق بشر در کشورھای تحت جنبش دموکراتيک به نسبت کشورھای غربی بدست آمد و نه
آن انقالبات سوسياليستی به سلطه طبقاتی سرمايه داری پايان داد  .پيروز اين ميدان دولتھای غربی
و ھم پيمانان شرکتھای امپرياليستی بودند که اصول حقوق بشر را تنھا در جوامعی نظير خود ميسر
می دانستند و اين امری است که اقشار متوسط کشورھای تحت ديکتاتوری نيز بدليل ترکيب طبقاتی
مجبور به پذيرش آن بعنوان ايده آل گشته اند .
ترديدی نيست که استراتژی جنبشھای دموکراتيک نه سوسياليسم بلکه يک جامعه مدنی مشابه
کشورھای پيشرفته غربی است که نھايتا به ايده آلی ھمچون کشورھای سوئد و دانمارک تبديل گردد
 ،لذا پيروی جنبش کارگری بصورتی که رھبری را به آن جنبشھا واگذار کند  ،ھرگز موجب رھايی
کارگران از سلطه طبقاتی نخواھد گرديد  .نمونه اخير کشور آفريقای جنوبی است که با جنبشی عظيم
برھبری ماندال قادر شد تا ديکتاتور رژيم نژاد پرست تحت حمايت ھمه قدرتھای غربی را وادار به خروج
از حکومت نموده و قدرت را بدست رھبران جنبش دموکراتيک در آورد  ،اما چند سال بعد اعتصابات
کارگران معادن برای اضافه حقوق به کشتار آنھا انجاميد  .ھمچنانکه ھرگونه حرکت کارگری در چين و
روسيه نيز حتما با سرکوب نيروھای امنيتی و نظامی روبرو شده و خواھد شد  ،چند نمونه از وضعيت
فاجعه بار کارگران کشورھای مختلف در پيوست آورده شده اند  .سلطه طبقاتی جوامع سرمايه داری
در ھر کشوری ويژگی خاص خود را دارا بوده و بايد از طريق سازماندھی کارگران آن کشور و ايجاد
تشکالت مستقل کارگران با کمک ساير اقشار برچيده شود  .تجارب جنبشھای دموکراتيک و
سوسياليستی بايد به کارگران آگاه فھمانده باشد تا در مبارزه طبقاتی که در پيش دارند  ،نه تنھا به
سازماندھی جنبش کارگران در پروسه اعتراضات  ،اعتصابات و تجمعھای کارگری در خيابانھا  ،محل
کارخانه ھا و مراکز دولتی پرداخته  ،بلکه بايد به ترکيب و پايگاه کارگرانی که جنبش کارگری را رھبری
می کنند نيز توجه کنند .
در پروسه سازماندھی اعتراضات پراکنده کارگران  ،ھمواره نيروھايی از سوسيال دموکراسی و
گروھھای چپ باور به سوسياليسم کارگران را فدای دموکراتيسم نموده  ،ھمانطور که بخشی از
کارگران نيز برای خواسته ھای صنفی به بافتھای زرد وابسته به دولت و جناحھای حکومت چسبيده و
از مبارزه فاصله می گيرند  .در ھمين پروسه بخشی از گروھھای سياسی با توجيه آثار مارکس و لنين
و ديگران به دعوای ايدئولوژيکی پرداخته و پراتيک درون طبقه را فدای رھبری گروھی می نمايند و چون
تنھا خود را سوسياليست و کمونيست پنداشته  ،به نفی سايرگروھھای چپ می پردازند  .متاسفانه
بسياری از اين گروھھای چپ و برخی منفردين سياسی بدليل دور بودن از پراتيک  ،به مبارزه اکثر
کارگران آگاه و فعالين کارگری از جنبه منفی برخورد کرده و با استناد به تئوری لنين و ديگران و بدون

توجه به ويژگی مبارزه  ،آنرا رفرميستی و انحرافی می نامند  .اما در پروسه ايجاد جنبش کارگری
بسياری از فعاالن گروھھای چپ و فعالين کارگری با پشتيبانی از کارگران آگاه  ،تالش دارند تا به
سازماندھی اعتراضات و اعتصابات کارگران پرداخته و از درون آنھا به ايجاد تشکالت مستقل کارگری
بپردازند  .کارگران مبارز بايد تالش کنند تا با تبديل خود به سياسی حرفه ای از پايگاه کارگری خود خارج
نشده و رھبری جنبش کارگری را نيز به فعالينی ندھند تا نتيجه انقالبات گذشته سوسياليستی تکرار
گردد  .طبيعی است که پس از ايجاد جنبش کارگری نيرومند  ،بسياری از نيروھای چپ  ،سوسيال
دموکرات و حتی دموکرات به حرکت پيوسته و حکومت در مقابل جنبش نيرومندتری قرار خواھد گرفت .
در کشور ايران که واليت فقيه نقش حاکم را نيز بعھده دارد ) ترکيب شرع و عرف ( با توجه به اھميت
دين در زندگی مردم  ،استبداد بيشتری در داخل نسبت به کشورھای دارای ديکتاتوری برقرار بوده و
طبعا جنبشھای دموکراتيک و کارگری با شدت بيشتری سرکوب می گردند  .اگر ظاھر دوره  ٨ساله
خاتمی موجب فريب بخش وسيعی از اقشار متوسط  ،سوسيال دموکرات و کارگران گرديد  ،اگر دوره ٧
ساله احمدينژاد ھمچون سرابی بخشی از اقشار مختلف را فريب داد  ،ديگر الزم است که ھمه
جناحھای حکومت از خمينی  ،بنی صدر  ،رفسنجانی  ،خامنه ای  ،موسوی  ،کروبی  ،احمدينژاد ،
عسگر اوالدی  ،الريجانی گرفته تا مراجع تقليد  ،فرماندھان سپاه و ارتش  ،مسوالن نظام  ،اصولگرايان
 ،اصالح طلبان و ساير جناحھای حکومت را ھمچون سران يک طبقه حاکم درنظر گرفت که ھدف اصلی
آنھا حفظ نظام سرمايه داری و استثمار کارگران است  .اين چنين ديگر کارگران فريب جنگ زرگری
جناحھای حکومت را نخواھند خورد که بنظر برای مردم خيرخواھانه و اصالح طلبی وانمود می گردد .
ديگر کارگران نبايد فريب شعارھای تبليغاتی مسوالن را بدليل تقسيم بخش ناچيزی از فروش نفت که
متعلق به جامعه است را تحت نام يارانه بخورند  ،درحاليکه بخش عظيم فروش نفت و ساير منابع
طبيعی کشور به جيب آنھا رفته و ھمچنان می رود  .ديگر کارگران نبايد فريب شعار انتخاباتی جناحھای
حکومت و يا فدای جنگ طلبی آنھا را بخورند  ،درحاليکه با چنان بودجه سنگينی چنين بحران بيکاری و
اقتصادی را برای آنھا رقم زده اند  .ديگر کارگران نبايد اسير حرفھای شعار گونه مسوالن خانه کارگر ،
انجمنھای اسالمی  ،حزب کار و ديگر تشکيالت وابسته و زرد را بخورند که خود در تصويب قانون ضد
کارگری و بيکاری ايجاد شده با مسوالن نظام شريک بوده و در نتيجه بايد آنھا را بافتی از طبقه حاکم
بحساب آورد .
بحران اقتصادی و اجتماعی حاصل از اين حکومت  ٣۴ساله  ،موجب گشته که بسياری از اقشار پايين
سرمايه داری و اقشار متوسط به پايين جامعه سقوط کرده و خود را ھمتراز طبقه کارگر بپندارند  .گرچه
از طرفی خيل مخالفان حکومت افزايش می يابد  ،اما کارگران آگاه بايد دريابند که بسياری از آنھا در
مبارزه ثابت قدم نبوده و در ھر زمان با کمترين اصالح و رفرم اقتصادی  ،سياسی و اجتماعی کارگران را
فدای امتيازات مقطعی بدست آمده  ،خواھند نمود  .اينکه کارگران در مبارزه جز زنجيری که بپای آنھا
بسته شده  ،چيزی ندارند که از دست دھند  ،شعار مقطعی نيست و برای ھمين کارگران تا استقرار
سوسياليسم و محو سلطه طبقاتی به مبارزه ادامه خواھند داد  .اما اضافه شدن اقشار خرده بورژوازی
و متوسط به کارگران  ،فرھنگ و تمايالت آنھا را نيز بدرون طبقه کارگر می کشاند و اگر آنھا بتوانند در
پروسه ايجاد جنبش کارگری به رھبری دست يابند  ،بتدريج مبارزه را از مسير اصلی خارج می نمايند .
رھبری و سياست بازی ھمواره دو محوری است که موجب انحراف جنبشھای کارگری است و اين
موضوع حتی دامن کارگران آگاھی را که به سياسيون حرفه ای بدل گشته را نيز رھا نخواھد کرد .
چاره کار کادر سازی درون کارگران است تا ھمواره کارگران بيشتری آماده باشند تا جايگزين کسانی
گردند که در مديريت تشکالت مستقل کارگران قرار دارند که با اين ترتيب ضربات وارده ناشی از سرکوب
نيز تشکل مستقل را منفعل و ضربه پذير نخواھد کرد .
اگر طبقه سرمايه دار طرف مقابل مبارزه کارگران برای رھايی از سلطه طبقاتی است  ،طرف ديگر
مبارزه در درون کارگران آگاه  ،تشکالت مستقل و جنبش کارگری است که مدام بايد از افکار خرده
بورژوازی و سوسيال دموکراسی پااليش گردد تا قادر باشند  ،مبارزه را تا آخر به پيش برند  .گرچه
امروزه فعالين کارگری و تشکالت مستقل آنھا در مقابل ميليونھا کارگر بخش ناچيزی است  ،اما اھميت
بسياری دارد که کارگران آگاه بدانند  ،ترکيب تشکل مستقل کارگری و فعاالن کارگری را چه کسانی
رھبری می کنند  .خود فريبی است که فعال کارگری بصرف داشتن آگاھی و مبارزه ای که برای
سازماندھی کارگران انجام می دھد  ،خود را دور از تمايالت خرده بورژوازی و سوسيال دموکراسی
ببيند  ،مخصوصا اگر امکانات کاری خود را بر ھمان اساس بنا کند ! مگر می شود از سرمايه داران و
پيمانکاران بزرگ که کارگران را به استثمار خود در می آورند انتقاد نموده و خواستار حذف آنھا گردند ،
اما چند فعال بصرف اينکه مبارزه می کنند خود کارگاه و پيمانکاری کوچکی راه انداخته و يا کسبی را
عھده دار باشند ! نمی توان و نبايد آنھا را از مبارزه حذف نمود  ،اما می توان و بايد از قرار گرفتن آنھا در
راس تشکالت مستقل جلوگيری نمود  .آنھا بايد بدانند که خود برای سرانجام يافتن مبارزه و محو
سلطه طبقاتی  ،بايد آگاھانه از نقش رھبری فاصله گرفته و ھمچون پلی برای ارتقای کارگرانی باشند
که می دانند مبارزه را تا آخر دنبال خواھند کرد .

مگر لنين روشنفکری مسول و آگاه نبود و گرچه از سايرين متفاوت بود  ،مگر استالين کار کارگری نکرده
بود و فراوان بودند در ميان رھبران حزب بلشويک که چه کارگر و چه روشنفکر انقالبی بودند  ،اما نتيجه
روشنفکران و کارگران حرفه ای شده بکجا منجر گرديد ! لنين حداقل توانست تئوری خود را در مبارزه
ثابت کرده و انقالب سوسياليستی را در کشور پياده کند  ،ھرچند ترکيب اعضای رھبری حزب و
سانترالسمی که جايگزين دموکراتيسم شده بود  ،در ادامه منجر به ديکتاتوری استالين در حزب گرديد
 .مگر نبودند در ايران کسانی که باوجود کوشش فراوان بدليل جايگاه و پايگاه طبقاتی خود نتوانستند به
مبارزه برای ايجاد جنبش کارگری تا آخرادامه دھند و ديگرانی که مبارزه طبقاتی رافدای توجيه الويت
مسائل سياسی منطقه ای کردند ! مگر نيستند روشنفکرانی که در کنج اتاقی نشسته و در کمال
آرامش تنھا با مقايسه آثار لنين و ساير متفکرينی که دانش خود را در مبارزه طبقاتی کسب کرده بودند
 ،با اتفاقات داخل کشور ملغمه ای به اسم مقاالت کارگری و مارکسيستی تحويل سايتھا می دھند ،
اما خود قدمی در پراتيک درون طبقه کارگری بر نمی دارند تا حداقل روشن گردد که گفته ھايشان
عملی نيست  .بيگانگی از خود تنھا شامل کارگران نيست و اين بيگانگی گردن بسياری از فعاالن چپ
و کارگری را نيز می گيرد  ،اگر بخواھد به چنين خود فريبی ادامه دھد  .پااليش تشکالت مستقل
کارگری اصوال بخشی از مبارزه طبقاتی است و بايد توسط فعاالن کارگری انجام گردد  ،اين موضوع
حتی شامل کارگران آگاه نيز می گردد اگر بخواھند تنھا نقش مبارز حرفه ای را بازی کنند  .دموکراسی
کارگری درون نھادھای کارگری زمانی قدرت می يابد که در پروسه جنبش کارگری استحکام يافته و
اجازه ندھد تا بوروکراسی حزبی به تثبيت رھبری بيانجامد .
چنانچه پيش بينی می شد  ،اعتراضات و تجمع ھای کارگری نسبت به ماھھای گذشته بيشتر شده و
با توجه به اينکه دولت قادر به کنترل بحران اقتصادی و بيکاری نخواھد بود  ،بازھم افزايش خواھد يافت .
جناحھای حکومت از طرفی درگير انتخابات رياست جمھوری در پيش بوده و از طرف ديگر بايد به
قدرتھای غربی بفھمانند که ثبات رژيم بيشتر بسود آنھاست تا آوردن اصالح طلبان و يا بخشی از
اپوزيسيون خارج کشوری که روشن نيست چه نقشی را پس از بدست گرفتن حکومت بازی خواھند
کرد  .کارگران بايد درک کنند که از اضافه حقوق بيشتر که اگرھم داده شود درد آنھا را دوا نخواھد کرد ،
خبری نيست و مسوالن رژيم با توجه به ادامه تحريم و کمبود ارزی که از فروش کمتر نفت بدست می
آيد و لذا بايد با نرخ بيشتری دالرشان را بفروشند تا ھزينه ھای حقوق  ،يارانه  ،رانتھای وابستگان ،
بودجه انرژی ھسته ای و ھزينه ھای برون مرزی را بدھند  .آينده تاريکی در پيش پای کارگران ھست و
نبايد فريب حرفھای مسوالن تشکيالت زرد کارگری را بخورند که بازھم ميخواھند از کارگران بعنوان ابزار
انتخاباتی استفاده کنند  .اين وابستگان جناحھای حکومت که اکنون اجازه حمله به مسوالن دولتی را
دريافت نموده اند  ،مدام از اضافه حقوق  ۶ماه دوم سال  ،کارت اعتباری  ،کوپن ارزاق عمومی  ،تغيير
قانون کار و موارد ديگر زده و با توجيه تعطيل نشدن واحد ھای توليدی و عدم بيکاری بيشتر  ،از دولت
خواھان تسھيالت بانکی برای سرمايه دارانی شدند که در گذشته سودھای سرشاری از استثمار
کارگران برده اند  .اينروزھا خانه ھای کارگر و انجمنھای اسالمی بسيار فعال شده و کنگره ھای خود را
برای جلب اعتماد کارگران در استانھای مختلف برگزار می کنند  ،گرچه گاھا اظھار می کنند که تعداد
انجمنھای کارگری و اعضای آنھا بمراتب کمتر شده است  .افشاگری از اين وابستگان زرد کارگری ،
اھميت زيادی دارد تا به کارگران بفھمانند که نه اينھا عالقه ای به وضعيت بھتر کارگران داشته و نه
اينکه باور دارند از اين دولت و قانون کار می توان کاری برای کارگران انجام داد .
سازمان تامين اجتماعی که از سھم بيمه کارگران فربه شده به سرمايه دارانی که ماھھا حق بيمه
خود را نپرداخته اند  ،فرجه چند ماھه ميدھد تا بدھی خود را بدون تاخير ديرکرد بپردازند  ،اما ھيچکس
بفکر کارگرانی نيست که نه تنھا ماھھا حقوق کارکرد خود را نگرفته اند  ،بلکه بسياری از آنھا بدليل
نپرداختن حق بيمه از طرفا کارفرماھا  ،قادر به استفاده از ھمين بيمه دست و پا شکسته نيستند !
تعداد کارگران بيمه شده در سالھای اخير به نسبت حجم ميليونی کارگران کم بوده و تعداد آنھايی که
بدليل تعطيلی واحدھای توليدی بيکار شده و توانسته باشند بيمه بيکاری بگيرند ناچيز است که تازه
چند ماه طول می کشد تا کارگری قادر به دريافت حق بيمه باشد  .کارگران بازنشسته نيز که بيشتر با
حداقل حقوق کارشان باتمام رسيده وضع بھتری ندارند و بايد چند ماه تحمل کنند تا اولين بيمه ناچيز
آنھا پرداخت گردد  ،روشن است که سرمايه عظيم سازمان تامين اجتماعی با اينھمه شرکت واگذار
شده دولتی و با سرپرستی مرتضوی قاتل نصيب وابستگان دولت و حکومت می گردد و نه کارگرانی که
برای قرارداد موقت ھم بايد صفه و چک به کارفرماھا بدھند  .ھنوز اکثر کارگران پيمانکاريھای
پتروشيمی ھا به استخدام رسمی نيامده و بوروکراسی اداری کار را کش می دھد  ،ھنوز حقوق
کارگران صنايع فلزی با چندين تجمع پرداخت نشده  ،ھنوز بازنشستگان ذوب آھن منتظر حل
مشکلشان ھستند  ،ھنوز رانندگان اتوبوسرانی شرکت واحد تھران با وجود تجمع به مزايای رسمی
شھرداری دست نيافته اند  ،ھنوز جوابی به  ٢٠،٠٠٠امضای کارگران داده نشده  ،ھمزمان تعطيلی
بسياری از واحدھای توليدی در يک ماه اخير موجب بيکاری بسياری از کارگران شده است  ،موارد
بسيار است که بخشی از آنھا در پيوست آورده شده اند .

کارگران آگاه و فعالين کارگری درک کرده اند که امکان تغيير زندگی کارگران با اين حکومت وجود ندارد ،
اما نيک دانسته اند که بايد کارگران را در مبارزات صنفی ھمراھی کرده و کوشش کنند تا بخشی از
خواسته ھا نيز عملی گردند تا کارگران بقدرت و نيروی دستجمعی خود پی ببرند  .حکومت در آينده دو
راه بيشتر ندارد ؛ يا در پوشش غنی سازی به تندرويی ادامه دھد که اين تفکر محوری واليت فقيه و
پيروانشان برای ثبات رژيم است و يا اينکه با کجدار و مريز غرب را متقاعد به مذاکره برای بقای خود
بنمايند که در ھردو صورت با کشاندن بحران به سوريه و ساير کشورھا خود را از خطر جنگ دور نگاه
دارد  .قدرتھای غربی نيز تا زمانی که بقای رژيم برای تجارت نفت و اسلحه مفيد باشد  ،با تکيه محوری
به ايجاد تحريمھای بيشتر بھمراه بھا دادن به اپوزيسيون خارج کشوری و پيش کشيدن مقطعی نقض
حقوق بشر در ايران  ،به مذاکره ادامه می دھند تا اينکه با رژيم به تناقض بکشند  .کارگران چاره ای جز
مبارزه طبقاتی ندارند و بر فعالين است که در پروسه اعتراضات  ،نامه نگاريھا  ،اعتصابات و تجمع ھای
کارگران به سازماندھی آنھا برای ايجاد نھادھا و تشکالت مستقل بپردازند .اگر وابستگان زرد خانه
کارگر و ساير تشکيالت مشابه با توجيه خواسته ھای کارگران در پی ايجاد کنگره و بسيج کارگران برای
انتخابات و تحکيم تشکيالت خود ھستند  ،آگاھان کارگری نيز بايد ھشيار باشند تا در اين پروسه و با
وجود سرکوب  ،مبارزه صنفی کارگران را جھت داده تا در پی ايجاد تشکالت مستقل باشند  .اگرچه
مسوالن زرد کارگری با بزرگنمايی اعضای کارگری خود  ،قصد افزايش کميتی خود ھستند  ،اما روشن
است که ھيچکدام از اعتراضات و تجمع ھای کارگران با کوشش و تاييد آنھا شکل نگرفته است و
ھيچگاه آنھا پشتيبانی از چنين حرکاتی نکرده اند  ،اما دليلی نيست تا حجم کار فراوان جلوی کارگران
آگاه و فعالين کارگری برای سازماندھی کارگران ذکر نگردد تا روش شود تا ايجاد جنبش کارگری چه راه
طوالنی در پيش است .
گروه پژوھش کارگری آبان ١٣٩١

وزيربھداشت:اينکه گفته ميشود دارو شامل تحريمھا نميشود يک دروغ بزرگ
است/عدم اختصاص ارز به دارو و تجھيزات پزشکی در ٦ماه اول سال
به نوشته خبرگزاری دولتی دانشجويان ايران )ايسنا( ،به گزارش خبرنگار »سالمت« در  ٥ابان آمده
است  :دکتر مرضيه وحيد دستجردی در حاشيه افتتاح خطوط جديد توليد شرکت تجھيزات پزشکی
ھالل ايران درباره مباحث ارزی تامين دارو و تجھيزات پزشکی مورد نياز کشور ،گفت :الزم است در اين
زمينه از برخی مديران بانک مرکزی تشکر کنم .
وی تصريح کرد :برای تامين ارز مورد نياز دارو با تجھيزات پزشکی در ماه اخير حدود  ٣٠٠تا  ٤٠٠ميليون
دالر از دو و نيم ميليون دالر مورد نياز تامين شد و شرکتھا توانستند اين ارز را دريافت کرده و برخی
مواد اوليه و داروھای ساختنی را تامين کنند .
دستجردی ابراز اميدواری کرد که  ٢ميليون دالر مابقی نيز ھر چه سريعتر در اختيار وزارت بھداشت قرار
گيرد و افزود :ھمينکه مديران بانک مرکزی در اين زمينه ھمت کردند جای تشکر دارد و من اميدواريم اين
مسير سرعت بيشتری به خود بگيرد .
وزير بھداشت با اعالم اينکه مقدار زيادی دارو در گمرک مانده است ،افزود :ارز در اختيار شرکتھا نبوده
و نتوانستند داروھا را ترخيص کنند .اميدواريم بانک مرکزی ھمت خود را تسريع کرده تا ھر چه سريعتر
داروھا و ملزومات مورد نياز از گمرک ترخيص شوند و بخشھای جراحی قلب ،چشم و  ...چشم به راه
ترخيص اين ملزومات ھستند .
وزير بھداشت درباره اجرای برنامه پزشک خانواده نيز گفت :در اين زمينه جلساتی را با مھندس عمادی
سرپرست سازمان بيمه سالمت داشتهايم و وی با عالقه و حمايت جدی به دنبال توسعه پزشک
خانواده شھری  ٣٠دانشگاه برای اجرای برنامه پزشک خانواده در نوبت ھستند که سازمانھای بيمهگر
برای وارد شدن پنج دانشگاه به جرگه برنامه پزشک خانواده اعالم آمادگی کردهاند .
دستجردی در ادامه درباره استقبال پزشکان برای ثبتنام در برنامه پزشک خانواده گفت :استقبال
پزشکان در تمام دانشگاهھايی که فراخوان دادهاند صددرصد يا حتی باالی صددرصد بوده است.
برنامهريزيھا صورت ميگيرد تا در دانشگاهھايی که پزشکان باالی صددرصد ثبت نام داشتهاند ،از اين
پزشکان در مراکز اورژانس پزشک خانواده استفاده شود .
خطوط توليدی جديد شرکت تجھيزات پزشکی ھالل ايران رسما افتتاح شد
به گزارش ايسنا ،وزير بھداشت که به ھمراه جمعی از معاونين و مديران وزارت بھداشت از خطوط توليد
آنژيوکت و مانتاژ جديد سرنگ انسولين در کارخانه تجھيزات پزشکی ھالل ايران )سھا( رسما به
بھرهبرداری کرد ،گفت :از صفر تا  ١٠٠آنژيوکت توسط شرکت سھا ساخته ميشود و با وجود تحريمھا
شرکت تجھيزات پزشکی ھالل ايران توانست به موفقيت دست يابد .

وی درباره توليد صافيھای دياليز در کارخانه سھا گفت :در اين زمينه نيز گامھای خوبی توسط شرکت
تجھيزات پزشکی ھالل ايران برداشته شده است .خوشحاليم پس از سالھا به مکانی رسيدهايم که
نه تنھا قادريم نياز داخل تامين کنيم بلکه توان صادرات به ديگر کشورھا را نيز داريم .
وزير بھداشت ادامه داد :تمام محصوالت دارويی و تجھيزات پزشکی جزو محصوالت استراتژيک محسوب
ميشوند چرا که با سالمت مردم در ارتباط ھستند .بر اين اساس خودکفايی در ھر کدام از اين موارد
گام بزرگی در جھت استقالل کشور خواھد بود .
وزير بھداشت افزود :امروز علی رغم تحريمھا تجھيزات و ملزومات پزشکی مورد نياز کشور يک به يک
به توليد داخلی ميرسند .
دستجردی با بيان اينکه شرکت تجھيزات پزشکی سھا اقدام بزرگی در زمينه صافی دياليز انجام
ميدھد ،ادامه داد :اين شرکت دو سوم نياز کشور به صافی دياليز را تامين ميکند و خط توليد صافی
دياليز در اين شرکت توسعه يافته است .اين موضوع کمک ميکند تا صف انتظار بيماران کوتاهتر شود .
وی ادامه داد :البته دستگاهھای دياليز نيز به صورت محدود در داخل توليد ميشود که البته بايد توسعه
يابد .اميدواريم ساخت دستگاهھای توليد داخل دياليز در آينده افزايش يابد .
نياز ٥/٢ميليون دالری ارزی برای دارو
6ماه نخست امسال ارزی به دارو و تجھيزات پزشکی تخصيص نيافته است
وی ھمچنين با اشاره به مشکالت ارزی برای تامين دارو و تجھيزات پزشکی و حدود  ٤٠٠ميليون دالر
ارزی که در اختيار شرکتھای داروسازی قرار گرفته است ،گفت :روزی که بتوانيم خدمات سالمتی را
در اختيار مردم قرار دھيم و مردم برای دريافت اين خدمات رنجی را متحمل نشوند ،آن روز برای ما
دستاندارکاران نظام سالمت عيد خواھد بود .
وی ادامه داد :انتظار ما از شرکت تجھيزات پزشکی ھالل ايران )سھا( بسيار زياد است و اطمينان
ميدھم که وزارت بھداشت جمعيت ھالل احمر را از خود ميداند .
دستجردی با اشاره به تشکيل ستاد تدابير ويژه وزارت بھداشت از اسفند ماه سال گذشته گفت :يکی
از نيازھای اصلی که در اين ستاد پيگيری ميشود مربوط به صافی دياليز و امور مربوط سھا است.
موظفيم آنچه که در توان داريم برای ھموار شدن مسير در اختيار شما قرار دھيم .
وی با اشاره به مشکالت ارزی و نقل و انتقاالت ارز ادامه داد :کارمزدھای  ٥/٤ ،٤و حتی بيشتر از اين
نيز گريبانگير ما ھم ھست اما مجموعه سھا مطمئن باشد که اگر در امور ارزی ناچار به پرداخت
کارمزدھای اين چنينی است ،اين کارمزدھا در قيمت محاسبه خواھند شد تا شما صدمهای نبينيد .
وزير بھداشت افزود :تقريبا طی ٦ماه نخست امسال ھيچگونه ارزی به دارو و تجھزات پزشکی از طريق
بانک مرکزی تخصيص نيافت .پيگيريھای فراوانی در اين زمينه انجام دادهايم روز گذشته نيز با بانک
مرکزی و ھمچنين وزارت نفت جلسهای داشتيم اتفاقات خوبی افتاده است به طوری که حدود ٤٠٠
ميليون دالر ارز در اختيار شرکتھا قرار گرفت .اين در حالی است که نياز ما برای ارز دارو ٥/٢ميليون
دالر برای تجھيزات پزشکی  ٦٥٠ميليون دالر است .
دستجردی ادامه داد :برخی مديران بانک مرکزی برای تامين ارز مورد نياز دارو و تجھيزات پزشکی اکنون
پای کار ھستند .اميدواريم اين روند تخصيصھا سريع شود تا اتفاقی که در شش ماه نخست امسال
نيفتاد در شش ماه دوم جبران شود .در اين زمينه از قبل برنامهريزی کرده بوديم و ذخايری داشتيم و تا
به حال از ذخاير خود استفاده ميکرديم .
دستجردی در ادامه در پاسخ به درخواست مديران مجموعه سھا مبنی بر تشکيل کارگروھی ميان
وزارت بھداشت و شرکت تجھيزات پزشکی ھالل ايران گفت :الزم است اين کارگروه ميان سازمان غذا
و دارو و شرکت تجھيزات پزشکی ھالل ايران تشکيل شود تا طرفين بتوانند اطالعات مورد نياز را تبادل
کنند .
اينکه گفته ميشود دارو شامل تحريمھا نميشود يک دروغ بزرگ است
وزير بھداشت با اعالم اينکه حدود  ٩٧درصد داروھا و ھمچنين بيش از  ٨٥درصد ملزومات يک بار مصرف
پزشکی را در داخل توليد ميکنيم ،تصريح کرد :اينکه گفته ميشود دارو شامل تحريمھا نميشود يک
دروغ بزرگ است .بر اين اساس الزم است با تمام توان برای توليد داخلی داروھا و لوازم تجھيزات
پزشکی مورد نياز در داخل تالش کنيم .
دستجردی ھمچنين در واکنش به برنامهھای شرکت تجھيزات پزشکی ھالل ايران برای راهاندازی
خطوط جديد توليد در آينده گفت :در اين زمينه نيز حمايتھای الزم را از شما خواھيم داشت .به اين
منظور ستادی تحت عنوان حمايت از طرحھای کالن ملی راهاندازی کردهايم و شما ميتوانيد طرحھا و
برنامهھای خود را به ما ارائه دھيد تا پس از بررسي ،برای حمايت و استفاده از تسھيالت علمی به
معاونت علمی رياست جمھوری معرفی شود؛ چرا که بسياری از طرحھای شما قابليت اين موضوع را
دارند

پرداخت بدھی شرکت نفتی اروپايی به ايران با غالت
بی بی سی خبرگزاری رويترز در در تارﯾخ  ٦آبان طی گزارشی اعالم کرد  :که شرکت نفتی رويال داچ
شل برای پرداخت بدھی يک ميليارد و  ۴٠٠ميليون دالری به ايران ممکن است به اين کشور غله
تحويل دھد .
بر اساس اين گزارش ،شرکت رويال داچ شل که به علت ھای تحريم ھای آمريکا و اتحاديه اروپا قادر به
پرداخت بدھی خود به ايران نيست ،برای جلوگيری از افزايش اين مبلغ قصد دارد به صورت تھاتری غله
در اختيار ايران قرار دھد .
تحريم ھای اعمال شده بر درآمدھای نفتی ايران که از اول ژوئيه به اجرا گذشته شد ،مانع از پرداخت
بدھی اين شرکت ھلندی -بريتانيايی به ايران شده است .
به گزارش رويترز ،رويال داچ شل قصد دارد غله ارسالی به ايران را از يک شرکت آمريکايی به نام کارگيل
خريداری کند .
برای انجام اين پرداخت تھاتري ،رويال داچ شل بايد از آمريکا ،بريتانيا و ھلند کسب مجوز کند .به نوشته
رويترز ،مخالفت اين کشورھا با چنين درخواستی به خاطر مالحظات بشردوستانه مشکل خواھد بود .
سخنگوی وزارت خارجه آمريکا ،مقام ھای خزانه داری بريتانيا و وزارت اقتصاد ھلند در اين باره اظھار نظر
نکرده اند .
به گفته مارک دوبويتز ،رئيس بنياد دفاع از دموکراسی ھا که يک موسسه غيردولتی در آمريکاست،
می گويد اين کار بسيار مشکل است .
آقای دوبوويتز گفت" :اين يک کار پيچيده ای است که به مجوز سه دولت برای استثنا شدن از تحريم
ھای بانکي ،بيمه اي ،حمل و نقل و معامله با يک موسسه تحت تحريم ،شرکت ملی نفت ايران ،نياز
دارد ".
تحريم ھای آمريکا و اتحاديه اروپا عليه ايران شامل صادرات غالت و دارو نمی شود ولی تحريم ھای
بانکی باعث شده ھزينه واردات اين کاالھا به ايران افزايش يايد .
به گزارش خبرگزاری رويترز ،ارسال يک ميليارد و  ۴٠٠ميليون دالر غالت به ايران ،ھشتاد درصد نياز
ساالنه اين کشور را تامين خواھد کرد .

جلوگيری از ورود کارگران پاکريس به داخل کارخانه
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران – ايلنادر  ٦آبان آمده است  :كارگران كارخانه دولتی ريسندگی و
بافندگی پاکريس در مھديشھر از ابتدای آبانماه اجازه ورود به محل كار خود را نيافتهاند .
حبيب ﷲ محقق با اعالم اين خبر به ايلنا گفت :ريسندگی و بافندگی پاکريس مھديشھر سمنان
وابسته به بنياد مستضعفان از ورود  ٣٧کارگر خود به داليل نامعلومی از مورخه يکم آبان ماه سال
جلوگيری كرده است .
دبير خانه كارگر سمنان با بيان اينکه شواھد نشان از تعطيلی کارخانه ميدھد ،افزود :ريسندگی و
بافندگی پاکريس در پنج سال گذشته دو ھزار و پانصد کارگر داشت که اين تعداد اكنون کارگر به  ٣٧نفر
تقليل يافته است .
محقق با بيان اينكه كارگران نگران اخراج ھستند ،اضافه کرد :اين کارگران با سوابق سخت و زيان آور در
شرف بازنشستگی بوده که به دليل عدم احتساب دو سال بيمه بيکاری در سوابق سخت و زيان
آورشان ،امکان بازنشستگی ندارند .
اين فعال كارگری در خاتمه ياد آور شد :تنھا بھانه بيمه تامين اجتماعی برای عدم پذيرش بازنشستگی
اين  ٣٧کارگر عدم پرداخت حق بازنشستگی سھم کارفرما عنوان شده است .

تجمع اعتراضی کارگران نساجی مازندران در محل خانه کارگر مازندران
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران – ايلنادر  ٦آبان آمده است :بيش از  ۵٠نفر از کارگران نساجی
مازندران با تجمع در تشکيالت خانه کارگر مازندران خواستار پيگيری اين تشکيالت نسبت به مطالبات
خود از مسئولين کشورواستان شدند .
به گزارش خبرنگار ايلنا در قائمشھر ،صبح امروز  -شنبه  ٦آبان  -کارگران بالتکليف نساجی مازندران با
بيان اينکه بيش از دو سال است که برای رفع مشكالتشان به مسئولين کشوری و استانی مراجعه
كردهاند ،ابراز داشتند :بارھا و بارھا در مقابل فرمانداری و استانداری حضور پيدا كردهاند ولی مسئولين
نه تنھا کاری انجام ندادند بلکه با وعدهھای پی در پی ما را سرگردان كردهاند .
کارگران معترض خواستار پاسخگويی نمايندگان مجلس نسبت به عملکرد خويش طی اين مدت شدند
و تاکيد كردند :تالش و جديت نمايندگان مجلس ميتواند در رفع موانع و پرداخت مطالبات ما اثر گذار

باشد .
در ھمين رابطه نصراله دريابيگي ،دبير اجرايی تشکيالت خانه کارگر مازندران با حضور در اين تجمع و
ابراز ھم دردی با کارگران معترض گفت :کارگران نساجی قائمشھر قربانی سياستھای اشتباه دولت در
خصوص واردات بيرويه کاالھای خارجی و ھمينطور قانون ھدفمندی يارانهھا شدهاند .
اين فعال كارگری اظھار داشت :اين مشکالت تنھا به علت ضعف مديريتھا و خصوصی سازی
بيضابطه گريبان کارگران را گرفته است .
دريابيگی ادامه داد :عليرغم اينکه رئيس جمھور در سفرھای استانياش به مازندران بارھا برای
بازسازی اين كارخانه قول مساعد داده بود ،اما نه تنھا به وعدهھای خود عمل نکرد بلکه کارگران اين
واحد صنعتی  ٢۶ماه حقوق معوقه طلب دارند .
وی در خصوص اينکه اين کارگران حتی توان برآورده کردن حداقل نيازھای خانواده و فرزندان خود را ھم
ندارند گفت :بسياری از اين خانوادهھا به علت اين مشکالت در آستانه فروپاشی قرار گرفتهاند .
دبير اجرايی خانه کارگر مازندران با بيان اينکه رساندن پيام حق طلبانه کارگران به مردم و مسئوالن از
وظايف اين نھاد كارگری است افزود :تنھا مسئولين و مديران ميتوانند با تدبيری آگاھانه ما را برای
رھايی از اين مشکالت ياری كنند .
وی خارج شدن نساجی قائمشھر از سلطه بخش خصوصی را از مواضع کارگران و تشکيالت کارگری
برشمرد و اظھار داشت :به دليل اينکه بخش خصوصی تا بحال توان اجرايی و ھمينطور مديريت درستی
در اداره اين واحد صنعتی نداشته است بھتر است تا اين واحد صنعتی مجددا به بانک ملی واگذار شود
تا با مسئوليت مستقيم دولت کارگران نيز حقوق معوقه خود را دريافت كنند .
اين فعال كارگری با يادآوری اين مطلب که واگذاری اين واحد صنعتی به بخش خصوصی در زمان بحران
با تفکری غير کارشناسی ھمراه بوده است گفت :واگذاری ميبايست در زمان مناسب صورت گيرد نه
در موقعی که کارگران حقوق خود را دريافت نکردهاند.

نامه ی شاھرخ زمانی به رئيس سازمان جھانی کار
رﯾاست سازمان جھانی کار
به زندانی کردن کارگران در اﯾران اعتراض کنيد.
تا کی سياست سکوت و انتظار در مقابل سرکوب فعاليت ھای قانونی کارگران؟
من شاھرخ زمانی عضو سندﯾکای کارگران نقاش تھران به دليل فعاليت ھای قانونی
سندﯾکاﯾی در بيدادگاه ضد کارگری جمھوری اسالمی به ﯾازده سال حبس محکوم شده ام.
ماکارگران جعميت دورازده ميليونی شاغل در صنعت و معدن،نفت و گاز،پتروشيمی،کشاورزی
و خدمات ساختمانی با اکتساب خانواده ھای خود اکثرﯾت مطلق جمعيت اﯾران را تشکيل
ميدھيم بدون اغراق ميتوان گفت تمامی نعمت ھای مادی و معنوی جامعه محصول کار و رنج
طبقه ی ما ميباشد در تاﯾيد فوق کافی است بدانيد اگر خواھران و برادران ما درصناﯾع نفت و
ماشين سازی ﯾک ھفته کار نکنند کل کشور فلج شده و زندگی اقتصادی از کار می افتد با
علم به اﯾن مسئله دست آورد حکومت اسالمی که ادعای عدل و دادش گوش فلک را کر کرده
برای طبقه ی ما چيست؟
اﯾن حکومت به عنوان حافظ و ادامه دھنده بھره کشی عده ی انگشت شمار سرماﯾه داران
بزرگ،دالالن طفيلی وانگل و سرکوبگر تمامی حقوق و تشکل ھای صنفی و قانونی طبقه ی
کارگر ھستند.نمونه ھای زﯾر بيان گر اﯾن حقيقت تلخ ميباشد :
نابودی کامل امنيت شغلی از طرﯾق رواج قراردادھای موقت و سفيد امضا و بردگی کاملکارگران.
نابودی و نقض کامل قوانين حماﯾتی کارگران در حوزه ھای تامين اجتماعی و قانون کار که بهاعتراف نھاد ضدکارگری رژﯾم )خانه ی کارگر( باﯾد قانون کار فعلی را اخراج نامه ای در دست
سرماﯾه داران ناميد.
تعيين پاﯾين ترﯾن سطح دستمزد تا ﯾک چھارم خط فقر ﯾعنی  ٣٩٠٠٠٠تومان.نابودی کامل توليدات داخلی و بومی از طرﯾق برداشتن گمرکات مرزی و واردات کاالھای بنجلتوسط مافيای قدرت و بيکار سازی ميليونی کارگران در حوزه ھای خدمات و صناﯾع از جمله
کفش،نساجی،پوشاک ،فرش ،قطعه سازی،قند و شکر،برنج و چای و ...و باالخره در ادامه ی
اﯾن سياست بھره کشی و سرکوب کوچک ترﯾن صدای اعتراض ،اعتصابات ،تشکل ھا و فعالين
کارگری مانند شرکت واحد،نقاشان تھران،ھفت تپه،خبازان سقز،کميته ھای کارگری

ھماھنگی ،پيگيری  ،اتحادﯾه و کميته ھای دفاع و ...آری اﯾن است ،کار و خدمات حکومت عدل
و عدالت اسالمی برای کارگران.
جناب رﯾيس
حکومت ضد کارگری جمھوری اسالمی با توجه به فشارھای داخلی و جھانی،در مقابله با
سياست ھای سرکوب گرانه ی رژﯾم در سرکوب فعاليت ھای قانونی و صنفی کارگران دست
به شگرد ھای تازه ای زده است در اﯾن شيوه رژﯾم با پاپوش دوزی و چسباندن فعاليت ھای
قانونی و صنفی کارگران به سازمانھا و تشکيالت ھای اپوزﯾسيون و وارد کردن اتھامات دروغين
براندازی ،حبس ھای سنگين تعيين می کند تا موجب ترس و فرار فعالين از اعضای
سازماندھی ھای مبارزات قانونی کارگران گردد.از جمله کسانی که طبق اﯾن شگرد به حبس
ھای سنگين محکوم شده اند عبارتند  :رضا شھابی،افشين اسانلو،بھنام ابراھيم زاده،محمد
جراحی  ،پدرام نصر الھی  ،خود من و ...ميباشد.اﯾن اتھامات ساختگی به قدری بی پاﯾه و پوچ
است ،که حتی برخی از مسئولين زﯾر فشارھای جھانی  ،خانواده ھا و وکال به دروغين بودن
آنھا اعتراف ميکنند مثال" در پرونده ی من زﯾر فشار خانواده و وکيل که پرسيده است با استناد
به کدام مدرک و سند حکم صادر کرده است قاضی دادگاه مجبور به اقرار شده که من در
سلسله مراتب پيچيده ی کنونی فرمان بری ،بيش نيستم ،وکيل من طبق ھمين اقرار در
اعتراض به تاﯾيد حکم من از طرﯾق دادگاه تجدﯾد نظر نوشت)تاﯾيد حکم سفارشی اداره ی
اطالعات(و ﯾا کارشناس دﯾوان عالی بعد از مطالعه ی پرونده ی من به خانواده ام گفته
است)در پرونده ی اﯾشان ھيچ مدرک محکمه پسندی که در دادگاه بتوان روی آن حکم صادر
کرد وجود ندارد(.
رﯾاست محترم
به طوری که مالحظه ميکنيد اﯾن نمونه ی حکم صادره عليه ﯾک فعال کارگری ميباشد ،که
اثبات می کند ،حکومت جمھوری اسالمی حتی به قوانين خود پاﯾبند نبوده و دادگاه ھاﯾی آن
مانند عروسک خيمه شب بازی زﯾر فشار مافيای ثروت و قدرت بدون کوچک ترﯾن استقالل
قضاﯾی دستورات را اطاعت کرده احکام سفارشی صادر می کنند.
آﯾا چنين حکومتی ميتواند به قوانين نھاد ھای جھانی پاﯾبند باشد؟
آﯾا سازمان جھانی کار اﯾن ھمه اخراج،دستگيری،زندان و شالق زدن فعالين کارگری را نمی
بينند؟
با توجه به اﯾنکه سازمان جھانی کار آزادی تشکل و حق اعتصاب و ...را به رسميت ميشناسد،
عضوﯾت جمھوری اسالمی که اﯾجاد تشکل و اعتصابات کارگری را به شدت سرکوب می کند و
کارگران را با اتھامات دروغين سالھای طوالنی زندانی می کند اﯾن سوال را برای کارگران به
وجود می آورد که سازمان جھانی کار چرا عضوﯾت جمھوری اسالمی را پذﯾرفته و به اعمال ضد
کارگری آن اعتراض نمی کند ،اﯾن سياست ﯾک بام و دو ھوا برای چيست؟
ما فعالين کارگری که در شراﯾط خفقان و استبداد لجام گسيخته و بدون کوچک ترﯾن حقوق
قانونی در بدترﯾن اوضاع به سر ميبرﯾم ،ازشما رﯾيس سازمان جھانی کار انتظار دارﯾم با توجه
به عضوﯾت حکومت اسالمی در آن سازمان تمامی تالش ھای خود را جھت آزادی فعالين
کارگری و فعاليت ھای قانونی مطابق قوانين سازمان فوق از جمله حق اﯾجاد تشکل و حق
اعتصاب به کار گيرﯾد و جلوی ادامه و تشدﯾد سرکوب حکومت اسالمی عليه فعالين و تشکل
ھای کارگری را بگيرد.
دست شما را به گرمی ميفشارم.
شاھرخ زمانی
زندان رجاﯾی شھر
٢٠١٢/١١/۶
درآمد پزشکان ،يک درصد درآمد بنگاهداران است
به نوشته ساﯾت سالمت نيوز در  ٦آبان آمده است  :دکتر ايرج نجفی در گفتگو با سينانيوز گفت» :در
حال حاضر شاھد خالی بودن ٢ميليون صندلی در دانشگاهھای علوم پزشکی سراسری ھستيم که
متاسفانه حل اين مساله با پرداخت پول ھنگفت در دانشگاهھای مادر و شعب ديگر مواجه است ».

رييس بخش دياليز بيمارستان شريعتی در خصوص فعاليتھای علمی کشور در حوزه پزشکی اظھار
داشت» :زمانی کشوری ميتواند فعاليتھای برون مرزی علمی داشته باشد که سياستھای علمی
مشخصی را دنبال کند به ھمين منظور و با توجه به تحريم ھمه جانبه عليه ايران ،بايد گفت که
دانشگاهھای کشور نيز در تحريم قرار دارند و تبادل دانشجو به درستی صورت نميگيرد «.اين فوق
تخصص نفرولوژی معتقد است که انگيزه الزم برای تحصيل در بين دانشجويان پزشکی وجود ندارد به
طوری که اغلب دانشجويان اين رشته از سوی سيستم آموزشی و البته کشور پسزده ميشوند و
سرخوردگی از پزشک شدن را در سالھای پايانی دانشجويی خود تجربه ميکنند ».
درآمد پزشکان ،يک درصد درآمد بنگاه داران است
نجفی ادامه داد» :بعد از اتمام دوره پزشک عمومی و گذراندن سالھای تخصص و بعد از گذشت
١٣سال ،تازه يک دانشجو در آغاز راه پزشکی است و سرخوردگيھا و عدم انگيزهھايش دو برابر
ميشود به طوری که شاھد اين اتفاق است که درآمد يک پزشک پس از گذران سالھای سخت و به
پايان رسيدن جوانياش ،يک درصد درآمد يک فرد بنگاھی است ،با اين وضعيت ،چطور ميتوان يک
دانشجو را وادار به تحصيل با انگيزه و با اشتياق کرد ».
نيمی از پزشکان عمومي ،زير خط فقر ھستند
اين استاد دانشگاه علوم پزشکی تھران در پايان گفت» :عالوه بر سيستم آموزشی موجود ،جذب
پزشکان نيز با مشکل مواجه است به طوری که نيمی از پزشکان عمومی ما زير خط فقر ھستند و
سامان نظام سالمت کشور نيازمند تعامل با کشورھای به روز دنيا و ھمکاری رئوس حکومت با
اقليتھای آموزشی است«.

پيام کانون ھمبستگی با کارگران اﯾران – گوتنبرگ به مناسبت آکسيون اعتراضی در
ھفته کارزار و پشتيبانی ا زکارگران درتارﯾخ  ٢٧اکتبر در ميدان ﯾرن تورﯾت گوتنبرگ
بر پاﯾه اطالعيه رسيده به روز شما رکارگری در تارﯾخ  ٦آبان آمده است :
آزادﯾخواھان اﯾراﯾن  ،دوستان  ،ﯾاران  ،و رفقای عزﯾز
ھمراھی فعاالن کانون ھمبستگی با کارگران اﯾران – گوتنبرگ  ،در جمع وسيع شورای
نماﯾندگان نيروھای چپ و کمونيست که از نشست کلن به اﯾن سو فراھم آمد  ،اولين تجربه
عملی ما دراﯾن سطح و بيرون از نھاد ھای چتری ھمبستگی با کارگران اﯾران – خارج از کشور
است .
از نظرما عينيت اﯾن تجربه در سطح شھر گوتنبرگ نيز با ھمکاری ھای فراھم آمده فرصت
مغتنمی است که بتوانيم با مشارکت ھمدﯾگر ،امر مدافعه از حقوق کارگران و زحمتکشان
اﯾران را به بھترﯾن وجه و مشترکا به پيش ببرﯾم  .باشد که موجودﯾت احزاب – سازمان ھای
سراسری با ھمه ابزار ھا و مکانيزم ھای تبليغی و تروﯾجی خود  ،نھاد ما را نيز در ميان خود به
مثابه تشکلی مستقل به جد گيرند و عرصه ھمکاری ھمه جانبه را برای ھم در اﯾن ميدان
فراخ مبارزه تنگ نسازﯾم .
ازنظرما که پيشترھم درسطح نھاد ھای ھمبستگی با جنبش کارگری با کارزار ھاﯾی از اﯾن
نوع در سطح جھان ھمراھی داشتيم و ھمواره در برنامه ھای رادﯾوﯾی ھمبستگی با کارگران
رژﯾم ضد کارگری و سرماﯾه داری اسالمی اﯾران
اعالم می دارﯾم  :امروزھمچون دﯾروزِ ،
؛دستگيری چھره ھای شناخته شده فعالين جنبش کارگری ھمچون :رضا شھابی وافشين
اسانلوازفعالين سندﯾکای شرکت واحد اتوبوسرانی تھران وحومه ،شاھرخ زمانی ،محمد
جراحی و بھنام ابراھيم زاده ازاعضای کميته پيگيری برای اﯾجاد تشکل ھای کارگری،مھدی
فراحی شاندﯾز،پدرام نصرالھی ،فعال کارگری وعضو کميته ھماھنگی که قبال با قرار وثيقه
سنگين آزاد شده بود را به سه سال حبس تعزﯾری محکوم ساختند .شرﯾف ساعد پناه
ومظفرصالح نيا ازاعضای ھيئت مدﯾره اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران که با قراروثيقه آزاد شده بودند
دوباره به دادگاه احضارشدند .ھمين چند روز پيش علی نجاتی چھره شناخته شده سندﯾکای
کارگران نيشکر ھفت تپه را بجرم خواندن ترانه و سرود " داﯾه داﯾه وقت جنگه " به داداسرا می

کشانند تا بجرم تبليغ عليه نظام محاکمه اش نماﯾند .فرﯾبرزرئيس دانا،اقتصاددان ،عضوھيئت
دبيران کانون نوﯾسندگان اﯾران وازﯾاران کانون مدافعان حقوق کارگرمنقد پروژه "ھدفمند سازی
ﯾارانه ھا"و رسول بداقی معلم شناخته شده و...ھمچنان درزندان بسرمی برند .رژﯾم اسالمی
ھمچنان احضار می کند  ،بازداشت می نماﯾد و احکام پشت احکام صادر می کند.ھمه اﯾن
اعمال رژﯾم ،محروم ساختن کارگران از سازماندگان و ھداﯾت گران جنبش عملی مبارزه
طبقاتی درون کشور است
از نظر ما امروز نيز ھمچون دﯾروز ،خواسته ھا ومطالبات کارگران پيرامون تامين امنيت شغلی و
بيمه بيکاری ،تامين مسکن و بيمه ھای اجتماعی ،تعيين حداقل دستمزد متناسب با تورم
وگرانی ،انحالل شرکت ھای پيمانکاری وقراردادھای موقت کاری،استخدام رسمی کارگران،
پاﯾان بخشيدن به سرکوب و زندان وحق داشتن تشکل مستقل برای کارگران توسط حاکميت
ج.ا.ا .تا به امروزبی پاسخ مانده است.
ما فعالين ھمبستگی با کارگران اﯾران – گوتنبرگ با حضور و مشاارکت خود در اﯾن اقدام ھمه
شما فعالين شھر را به ادامه کاری و بر پاﯾی شب ھمبستگی با خانواده ھای کرگران اﯾران و
ھر سطح اقدام فوری و عاجل دﯾگر فرا می خوانيم .
خواست ما ھمچون شما شرکت کننده گان در اﯾن آکسيون اعتراضی ؛ آزادی سرﯾع وبی قيد
وشرط ھمه ی فعالين کارگری ،فرھنگيان ،فعاالن زن ،دانشجوﯾان دربند وصدورمنع تعقيب
قضاﯾی ولغو کليه ی احکام اداری وقضاﯾی صادره برای ﯾکاﯾک انان می باشيم.
*ـ ما خواھان پاﯾان دادن به قراردادھای موقت وبرچيده شدن شرکت ھای پيمانکاری
در سراسراﯾران ھستيم
*ـ ما خواھان پاﯾان بخشيدن به تبعيض جنسيتی وآپارتاﯾد جنسی عليه زنان واﯾجاد
شراﯾط مساوی کاروحقوق برابربرای زنان کارگرھستيم.
*ـ ما ازخواست تشکل ھای مستقل کارگران اﯾران درسطح سندﯾکاﯾی ،اتحادﯾه
اﯾی ،شوراﯾی و کميته ھای ھماھنگی وھر سطح از سازمانيابی مستقل کارگری پشتيبانی
می کنيم.
اميد ما آنستکه پيوسته ﯾا ﯾکدﯾگر ھمراه گردﯾم و با سطحی از اتحاد عمل ھای قدرتمند ،
اعمال ضد بشری و ضد ارگری رژﯾم را در سطح شھر گوتنبرگ افشاء نماﯾيم
پر توان باد اتحاد عمل نيروھای باورمند به امر مبارزه طبقاتی و سرنگونی طلب
زنده باد آزادی  ،زنده باد سوسياليسم
کانون ھمبستگی با کارگران اﯾران
 ٢٧اکتبر ٢٠١٢
شتاب گرفتن روند بيکاری و اخراج کارگران
به گزارش ساﯾت رادﯾو دوﯾچه له در آلمان آمده است  :روز شنبه ،ششم آبان شماری از
کارگران نساجی مازندران برای پيگيری بيش از دو سال حقوق به تعوﯾق افتادهی خود در خانه
کارگر اﯾن شھر تجمع کردند .روند بيکاری کارگران در شھرھای مختلف به شدت در حال افزاﯾش
است.از چند ھفته پيش خبرھا و گزارشھا در مورد تعطيلی کارخانهھا و واحدھای توليدی و
خدماتی ،تعدﯾل و اخراج کارگران و حرکتھای اعتراضی به خاطر درﯾافت حقوق به تعوﯾق افتاده
ھر روز افزاﯾش میﯾابد.در ھفتهی نخست آبان صدھا کارگر در شھرھای مختلف اﯾران بيکار
شدهاند .به گفتهی فعاالن کارگری مدتھاست اعتراض به اخراج ،به موضوع اصلی اختالفھای
حقوقی ميان کارگران و کارفرماﯾان تبدﯾل شده است.
بيکاری ،مھمترﯾن موضوع اختالفھای حقوقی کارگران
محمدعلی عسگری ،مسئول کانون شوراھای اسالمی کار زاھدان روز شنبه ششم آبان ماه
به خبرگزاری کار اﯾران ،اﯾلنا گفت» :از حدود سه ماه پيش به بعد موضوع بيشتر پروندهھای

مطروحه در ھياتھای تشخيص و حل اختالف ،اعتراض کارگران به اخراج ﯾا تعدﯾل است و
نتيجه بيشتر اﯾن پروندهھا به فسخ ﯾا خاتمه قرارداد کار و ﯾا اخراج توافقی کارگر منجر
میشود«.به گزارش اﯾلنا عسگری میگوﯾد :بخش دﯾگری از پروندهھای اختالف کار با موضوع
اخراج ،مربوط به کارگرانی است که در پی عدم درﯾافت مطالبات قانونی خود اقدام به طرح
دعوی کرده و چون ادعای آنھا مرود تاﯾيد مراجع تشخيص و حل اختالف اداره کار قرارگرفته
است بهصورت توافقی و در ازای درﯾافت حق خود از کار اخراج میشوند.
قربانيان سياستھای اشتباه دولت
صبح شنبه حدود  ۵٠نفر از کارگران نساجی قائمشھر با تجمع در دفتر خانه کارگر استان
مازندران خواستار پیگيری مطالبات خود از مسئوالن شدند .بنابه گزارشھا اﯾن کارگران با
اشاره به  ٢۶ماه حقوق معوقه خود میگوﯾند "بارھا و بارھا در مقابل فرمانداری و استانداری
حضور پيدا کردهاﯾم ولی مسئولين نه تنھا کاری انجام ندادند بلکه با وعدهھای پی در پی ما را
سرگردان کردهاند".خبرگزاری کار اﯾران گزارش داد ،نصرﷲ درﯾابيگی ،دبير اجراﯾی تشکيالت
خانه کارگر مازندران با حضور در جمع کارگران معترض گفته است :کارگران نساجی قائمشھر
قربانی سياستھای اشتباه دولت در خصوص واردات بیروﯾه کاالھای خارجی و ھمينطور
قانون ھدفمندی ﯾارانهھا شدهاند.نساجی قائم شھر از واحدھای توليدی دولتی و متعلق به
بانک ملی بوده که در ﯾک دوره بحرانی و با وجود بدھی سنگين به کارگران ،به بخش خصوصی
واگذار شد.
تعطيلی کارخانهای با  ٢۵٠٠کارگر
ھمزمان با اﯾن تحوالت ﯾکی دﯾگر از واحدھای توليدی باسابقه نساجی در استان سمنان نيز
عمال کار خود را متوقف کرده است .کارخانه رﯾسندگی و بافندگی پاکرﯾس از واحدھای توليدی
فعال در اﯾن بخش به شمار میرفت که تا چند سال پيش بيش از دو ھزار و پانصد کارگر
داشت.کارخانه پاکرﯾس وابسته به بنياد مستضعفان است و در حال حاضر  ٣٧کارگر بيشتر
ندارد .گفته میشود مسئوالن اﯾن واحد دولتی از اول آبانماه جلوی ورود اﯾن  ٣٧نفر به
کارخانه را گرفتهاند و فعاليت خود را متوقف کردهاند.دبير خانه کارگر سمنان ،حبيب ﷲ محقق
ششم آبان اظھار داشت کارگران ﯾاد شده "به دليل عدم احتساب دو سال بيمه بيکاری" امکان
بازنشستگی ندارند» :تنھا بھانه بيمه تامين اجتماعی برای عدم پذﯾرش بازنشستگی اﯾن ٣٧
کارگر عدم پرداخت حق بازنشستگی سھم کارفرما عنوان شده است».
کاھش توليد شير از  ٩٠تن به  ٢٠تن
در استان ﯾزد نيز موقعيت شغلی بخش بزرگی از کارگران کارخانه شير پاستورﯾزه اﯾستاتيس
به خطر افتاده است .اﯾن کارخانه طرف قرارداد دولت برای توزﯾع شير ﯾارانهای در مدارس تھران
است اما مسئوالن وزارت آموزش و پرورش به تعھدات مالی خود در قبال اﯾن واحد توليدی عمل
نکردهاند.ﯾکی از فعاالن کارگری استان ﯾزد ششم آبان به اﯾلنا گفت» :به دليل پرداخت نشدن
بدھی دولت به کارخانه شير پاستورﯾزه اﯾساتيس ،در حال حاضر توليدات اﯾن واحد صنعتی از
روزانه  ٩٠تن به روزانه  ٢٠تن کاھش ﯾافته است «.با توجه به اﯾن وضعيت ساعت کار کارگران
اﯾن کارخانه از ھشت ساعت به چھار ساعت تقليل ﯾافته و به تبع آن درآمدشان نيز نصف شده
است.در ھفتهی پاﯾانی مھرماه نيز دو کارخانه نساجی تابان و افشار در ﯾزد به طور کامل
تعطيل شدند ،و چند کارگاه دﯾگر به حالت نيمه تعطيل درآمدند" .واردات بیروﯾه و ساختار
فرسوده" علتھای اصلی اﯾن وضعيت عنوان شده که نوسانھای شدﯾد بازار ارز آن را تشدﯾد
کرده است.
رکود کار ساختمانی و بيکاری مضاعف
ھمزمان با تعطيلی کارخانهھای نساجی در ﯾزد و سمنان توقف فعاليت کارخانه آزماﯾش در
شھر مرودشت استان فارس نيز تقرﯾبا قطعی شد .اﯾن کارخانه زمانی بيش از ھزار کارگر
داشت که تعدادشان در ماهھای گذشته به  ٢٠٠نفر رسيده بود.از حدود دو ماه پيش فعاليت
کارخانه آزماﯾش واحد مرودشت متوقف شده و  ٢٠٠کارگر آن بيکار شدهاند .
شماری از کارگران بيکار شدهی واحدھای توليدی به اجبار به کارھای فصلی ،از جمله کارھای

ساختمانی روی میآورند.فعاالن کارگری میگوﯾند با شروع فصل سرما و از رونق افتادن
کارھای ساختمانی بسياری از کارگرانی که از بخشھای توليدی به اﯾن حوزه وارد شدهاند
تنھا منبع درآمد خود را از دست میدھند.
کارفرما :فقط  ١۴نفر اخراج کرديم /کارگران :اخراج  ١٠٠کارگر پونل به بھانه انحالل
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران – ايلنادر  ٦آبان آمده است  :رئيس شورای اسالمی کار کارگران
کارخانه پونل اعالم کرد :يکصد کارگر صنايع چوب پونل به بھانه انحالل کارخانه از سوی کارفرما تعديل
شده و ھم اکنون بيکار ھستند .
عليرضا زمانی که خود نيز از کارگران تعديل شده است ،با اعالم اين خبر به ايلنا گفت :از مجموع ١١۵
کارگر کارخانه پونل  ١٠٠کارگر به تدريج از مھرماه سال جاری به بھانه افزايش مشکالت کارخانه اخراج
شده و ھم اکنون بيکار ھستند .
اين فعال کارگری با بيان اينکه ھنوز ھيچ مرجع قانونی حکم انحالل اين واحد توليدی را صادر نکرده
است افزود ١۵ :کارگر اين کارخانه در شرايطی به کار خود ادامه ميدھند که انحالل اين کارخانه از
سوی کارفرما بدون رای مراجع قانونی به آنان و اداره کار ،تعاون و رفاه اجتماعی اعالم شده است.
زمانی اضافه کرد ١١۵ :کارگر شاغل در صنايع چوب پونل  ٢ماه حقوق معوقه ماهھای شھريور و مھر
خود را ھنوز دريافت نکردهاند و بيمه آنان نيز از ارديبھشت سالجاری پرداخت نشده است .
به گفته اين فعال کارگري ،سابقه کار کارگران اخراجی اين کارخانه از  ٧تا  ٢٧سال بوده که حدود ٢۵
کارگر آن با وجود سوابق باال به دليل کوتاھی کارفرما در پرداخت منظم حق بيمه ،امکان بازنشستگی
ندارند .
زمانی تصريح کرد :کوتاھی در پرداخت بيمه و حقوق قانونی کارگران در شرايطی صورت ميپذيرد که
توليد و فروش کارخانه مناسب بوده و ھيچ مشکلی از سوی کارگران ديده نميشود .
اين کارگر مدعی شد :کارفرما عالوه بر پرداخت نکردن حق کارگران و اعالم انحالل کارخانه سعی دارد
با انتقال سرمايه اين کارخانه به مکانی ديگر ،و با بکار گيری نيروھای جديد ،از تسھيالت دولتی
اشتغالزايی استفاده کند .
تاييد اخراج  ١٤کارگر
داوود ديھيمی مالک و کارفرمای صنايع چوب پونل در گفتگو با خبرنگار ايلنا ضمن تاييد  ٢ماه حقوق
معوقه کارگران اظھار داشت :ھم اکنون اين کارخانه با  ٨٠کارگر و با حداقل ظرفيت در حال توليد است .
او افزود :کارخانه پونل برای ادامه حيات خود با توجه به اينکه در تھيه مواد اوليه خود دچار مشکالتی
است به کارگزار مديريت توليد واگذار شده تا آنان با تامين مواد اوليه و ادامه روند توليد اشتغال کارگران
موجود را حفظ کنند .
ديھيمی اضافه کرد :درب اين کارخانه ھم اکنون باز بوده و ادعای انحالل کارخانه کذب است .
اين کارفرما در ادامه با بيان اينکه پونل در سال جاری ھيچ اخراجی نداشته است ،اظھار داشت :تنھا
اخراجيھای اين کارخانه  ١۴کارگر بودهاند که اين اخراجھا ھم بخاطر مسائل و مشکالت اخالقی طبق
ظوابط قانونی صورت گرفته است .
کارفرمای کارخانه پانل ياد اور شد :اين کارخانه ھمانند ساير واحدھای توليدی به سبب مشکالت
اقتصادی موجود در تھيه مواد اوليه توليد دچار مشکالتی است که آن را مجبور به تعطيلی بخشی از
کارخانه که مواد اوليه آن کم ياب است کرده است و مابقی خطوط که مواد توليد آنان به راحتی قابل
تامين است ھم اکنون با حداقل توليد فعال ھستند .
او يکی از معضالت توليد در اين واحد را عدم ھمکاری برخی از ارگانھا ھمانند بانکھا ،و ادارات دارايی
و تامين اجتماعی عنوان کرد و گفت :ھمکاری نکردن اين ادارات در ارائه تسھيالت و خدمات و ھمچنين
اختالفاتی که ما بين کارخانه وسازمان تامين اجتماعی وجود دارد به نوعی سعی کردهاند اين کارخانه
را به سمت تعطيل شدن سوق دھند .
مالک کارخانه پانل ادامه داد :ھمه حق حقوقکارگران پرداخت خواھد شد و حقوق کارگرانی که در
شرف بازنشستگی ھستند نيز واريز ميشود .
ديھيمی در خاتمه ضمن تاکيد بر فعاليت کارخانه با حداقل ظرفيت ،ياد آور شد :در سال گذشته اين
واحد توليدی از سوی بعضی از ارگانھای دولتی ھمانند فرمانداری به علت نداشتن مسائل ومشکالت
کارگری مورد تقدير وتشکر قرار گرفته است.

زندگی  ٨٠٠ھزار مشھدی در حاشيه شھر با بافت ھای فرسوده

به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران – ايلنا /مشھددر  ٧آبان آمده است  :رئيس کميسيون فنی و
عمران شورای اسالمی شھر مشھد نسبت به سکونت ٨٠٠ھزار نفر در حاشيه شھرو بافت ھای
فرسوده ی مشھد ھشدارداد .
به گزارش ايلنا از مشھد جواد داوودآبادی با بيان اين مطلب افزود :اين جمعيت که در حاشيه شھر
ساکن ھستند به دليل اينکه ساختمان ھای آنھا قولنامه ای بوده و يا فاقد پايانکار می باشند به لحاظ
ايمنی از درصد ضعيف تری بر خودار ھستند .
وی با بيان اينکه مقاوم سازی ساخت و سازھا بايد درتمام سا ختمان ھای شھرديده شود ،خاطر
نشان کرد :در حال حاضر روند ساخت و ساز ھا ازروند مطلوبی بر خوردار است ،به گونه ای که
درھنگام احداث بنا فرد ابتدا بايد پروانه ساختمانی دريافت کرده و پس از احداث بنا نيز بايدپروانه پايانکار
در يافت کند که ھمه اين مراحل زير نظر مھندسين ناظر سازمان نظام مھندسی انجام می شود که
اين مھندسان نيز بر اساس ضوابط  ٢٠گانه ی تعيين شده از سوی سازمان بر عملکرد سا ختمان ھا
نظارت خواھند کرد .
وی با بيان اينکه يشتر موارد عدم استحکام بنا مربو ط به سا ختمان ھايی است که زمان ساخت انھا
در دوره ھا ی گذشته بوده و يا سا ختمان ھای قولنامه ای ھستند ،عنوان کرد :استحکام بنا امروز
نقش مھمی د رکاھش اثرات نامطلوب ناشی ازبحران دارد .
اين مقام مسوول ھمچنين سه مبحث مھم سالمت ،ايمنی و رعايت قوانينی مربوط به محيط زيست را
از جمله مواردی دانست که بايد در سا خت و سازھا رعايت شود ،افزود :بررسی کيفيت سا خت و
سازھا و تجربه نشان می دھد بايد نوع کيفيت و قوانين مربوط به امنيت و سالمت در ساخت و سازھا
بر اساس کاربری ساختمان ھاتعريف شود .
وی با بيان اينکه نوع مالحظات ديده شده در مجتمع ھای مسکوني ،تجاری و يا سا ختمان ھا ی اداری
باھم متفاوت است ،خاطر نشان کرد :بايد نوع سيستم ايمنی و حفاظتی با توجه به نوع کاربری ديده
شده درسا خت و سازھا رعايت شود .
وی شھر مشھد را باتوجه به موقعيت ويژه آن به لحاظ وجود بارگاه حضرت رضا)ع( دارای ويژگی ھای
متفاوت خواند و تصريح کرد :معماران بايد برنامه ريزی ھا را به گونه ای انجام دھند که ايده ھا ی جديد
و نوينی درعرصه ی ساخت و سازی بر اسا س دکترين شھرسازی اين شھر اتفاق بيفتد .
وی يکی از ضروريات امروز پايتخت معنوی ايران را وجود برنامه منسجم و دکترين شھرسازی اعالم کرد
و افزود :اصول دکترين شھر سازی مشھد بر اسا س محوريت موضوع زيارت بوده که در اين طرح ھمه
موارد در خصوص ايمنی و سالمت خانواده نيز رعايت شده است .
داوودآبادی يکی از دستاوردھای جوامع بشری را توسعه شھری براساس برنامه ھای جامع و چند
ساله دانست و گفت :متاسفانه يکی از مشکالت امروز کشور ما عدم ارائه برنامه ھا و چشم انداز
ھای توسعه شھری است که در برخی مواقع به صورت کلی و غير کارشناسی انجام می شود .

توليد كارخانه آب معدنی داماش متوقف شد /بيکار شدن  ١٤٠کارگر
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران – ايلنادر  ٧آبان آمده است  :نماينده کارگران آب معدنی داماش با
اعالم اين خبر به ايلنا گفت :کارخانه آب معدنی داماش ،از زير مجموعهھای گروه اميرمنصور آريا كه
اكنون تحت نظارت قوه قضائيه قرار گرفته است ،به سبب کمبود و گرانی مواد اوليه توليد ،فعاليت خود
را متوقف كرده است و  ١۴٠کارگر اين كارخانه كه اكنون بيکار شدهاند جھت دريافت بيمه بيکاری به
اداره كار معرفی شدهاند .
اين كارگر افزود :کارفرما به كارگران گفته است كه توليد اين کارخانه با وجود كمبود و گرانی مواد اوليه
توجيه اقتصادی ندارد ،از اين رو تا رفع نھايی مشکالت کارخانه توليد را موقتا متوقف ميکنيم .
وی اضافه کرد :طبق پيگيريھايی که از سوی کارگران به عمل آمده مديران اين کارخانه که تحت
نظارت قوه قضائيه فعال ھستند قول دادهاند به محض رفع مشکالت اقتصادي ،كارخانه فعاليتش را از
سر گيرد .
او در خاتمه با بيان اينكه كارخانه داماش تنھا محل درآمد مردم اين منطقه از گيالن است ،تاکيد کرد:
احياء مجدد کارخانه خواسته کارگران است چرا که آنان با توجه به افزايش مشکالت معيشتی که با
تعطيلی اين واحد توليد و از دست رفتن شغلشان متحمل ميشوند ،چارهای جز انتظار شروع بکار
کارخانه ندارند.

عواقب تحريم بانگی :کمبود شيرخشک،ممنوعيت ورود ١١٨دارو ،احتمال ممنوعيت
ورود  ١٧٠داروی ديگر

به نوشته ساﯾت بی بی سی در  ٧آبان آمده است  :در پی تحريمھای اعمال شده عليه ايران تامين
مواد اوليه برای داروھا و برخی اقالم پزشکی در ايران سخت شده است
رھبر مژدھی آذر ،رئيس انجمن داروسازان ايران امروز يکشنبه ھفتم آبان ماه با تائيد بر کمبود برخی از
انواع شير خشک در ايران اعالم کرد" :توزيع برخی از اقالم شيرخشک محدود شده و متاسفانه قيمت
برخی از شيرخشکھا که ساخت داخل است نيز افزايش يافته است ".
به گزارش خبرگزاری مھر ،آقای آذر با اشاره به اينکه داروخانه ھا ھيچ تعھدی برای پاسخگويی در مورد
کمبود شيرخشک ندارند ،افزود" :توزيع شيرخشک از طريق وزات بھداشت و سازمان غذا و دارو صورت
می گيرد ".
مطالب مرتبطتحريمھايی که دارو را کيميا ميکندموضوعات مرتبطجامعه ايران
رئيس انجمن داروسازان که خود ھم داروخانه دارد ،گفته است که در حال حاضر شيرخشکی که برای
نوزادان باالی  ۶ماه مصرف می شود ،در قفسهھای داروخانه او وجود ندارد .
به اعتقاد کارشناسان ،مشکالتی که به دليل تحريم بانکھای ايران و صادر نشدن اسناد اعتباری در
پرداخت پول به وجود آمده ،عمال خريد از اتحاديه اروپا و شرکای آن را به صفر رسانده است و داروھا و
کاالھای موجود در بازار پزشکي ،به خريدھای قبلی مربوط می شود .
ممنوعيت ورود  ١١٨قلم دارو از ابتدای آبانماھبر اساس دستور جديدی که وزارت بھداشت به تمام
شرکتھای وارد کننده دارو ابالغ کرده ،از ابتدای آبان ماه درخواست برای واردات  ١١٨قلم دارو از جمله
استامينوفن ،قرصھای سرماخوردگی و ترامادول پذيرفته نخواھد شد .
به گزارش خبرگزاری کار ايران )ايلنا( ،وزارت بھداشت ھمچنين در اين ابالغيه ١٧٠ ،قلم داروی ديگر را
جزو اقالمی اعالم کرده که ممکن است به زودی واردات آن ھا به کشور ممنوع شود .
در پی تحريمھای بينالمللی عليه ايران به دليل برنامه ھستهای اين کشور ،بارھا اين بحث مطرح
شده که اين تحريمھا شامل مواد غذايی و دارو نميشود ،اما شرايط به وجود آمده و ممنوعيتھای
مالی و کمبود برخی مواد اوليه ساخت داروھا سبب شده است که برخی از اقالم دارويی و مواد
غذايی در ايران قابل تامين نباشد .
به گفته برخی صاحبنظران ،تحريمھا در برخی مواد اوليه ضروری برای توليد دارو ممکن است موجب
رونق قاچاق دارو و سوءاستفاده شود .
مواد اوليه داروھای توليد داخل ھم از خارج وارد ميشود و با افزايش قيمت ماده اوليه و گران شدن
نفت و سوخت ،ھزينه کارخانه توليدکننده افزايش يافته است .

جلوگيری از ورود  ٣٧کارگر رﯾسندگی و بافندگی پاکرﯾس به محل کارشان ،تجمع
کارگران نساجی در خانه کارگر مازندران ،اخراج  ١٠٠کارگر پونل به بھانه انحالل،
کارگران کارخانه قند اھواز تجمع کردند.
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران – ايلنادر  ٧آبان آمده است  :جلوگيری از ورود  ٣٧کارگر رﯾسندگی
و بافندگی پاکرﯾس به محل کارشان .کارگران کارخانه دولتی رﯾسندگی و بافندگی پاکرﯾس در
مھدیشھر از ابتدای آبانماه اجازه ورود به محل کار خود را نيافتهاند.به گزارش اﯾلنا ،حبيب ﷲ محقق
گفت :رﯾسندگی و بافندگی پاکرﯾس مھدیشھر سمنان وابسته به بنياد مستضعفان از ورود  ٣٧کارگر
خود به دالﯾل نامعلومی از ﯾکم آبان ماه سال جلوگيری کرده است.
دبير خانه کارگر سمنان با بيان اﯾنکه شواھد نشان از تعطيلی کارخانه میدھد ،افزود :رﯾسندگی و
بافندگی پاکرﯾس در پنج سال گذشته دو ھزار و پانصد کارگر داشت که اﯾن تعداد اکنون کارگر به  ٣٧نفر
تقليل ﯾافته است.محقق با بيان اﯾنکه کارگران نگران اخراج ھستند ،اضافه کرد :اﯾن کارگران با سوابق
سخت و زﯾان آور در شرف بازنشستگی بوده که به دليل عدم احتساب دو سال بيمه بيکاری در سوابق
سخت و زﯾان آورشان ،امکان بازنشستگی ندارند.
اﯾن فعال کارگری در خاتمه ﯾاد آور شد :تنھا بھانه بيمه تامين اجتماعی برای عدم پذﯾرش بازنشستگی
اﯾن  ٣٧کارگر عدم پرداخت حق بازنشستگی سھم کارفرما عنوان شده است.

تجمع کارگران نساجی در خانه کارگر مازندران
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران – ايلنادر  ٧آبان آمده است  :بيش از  ۵٠نفر از کارگران نساجی
مازندران با تجمع در تشکيالت خانه کارگر مازندران خواستار پيگيری اﯾن تشکيالت نسبت به مطالبات
خود از مسئولين کشورواستان شدند.

به گزارش اﯾلنا ،در تارﯾخ صبح شنبه  ۶آبان  -کارگران بالتکليف نساجی مازندران با بيان اﯾنکه بيش از دو
سال است که برای رفع مشکالتشان به مسئولين کشوری و استانی مراجعه کردهاند ،ابراز داشتند:
بارھا و بارھا در مقابل فرمانداری و استانداری حضور پيدا کردهاند ولی مسئولين نه تنھا کاری انجام
ندادند بلکه با وعدهھای پی در پی ما را سرگردان کردهاند.
کارگران معترض خواستار پاسخگوﯾی نماﯾندگان مجلس نسبت به عملکرد خوﯾش طی اﯾن مدت شدند
و تاکيد کردند :تالش و جدﯾت نماﯾندگان مجلس میتواند در رفع موانع و پرداخت مطالبات ما اثر گذار
باشد.در ھمين رابطه نصراله درﯾابيگی ،دبير اجراﯾی تشکيالت خانه کارگر مازندران با حضور در اﯾن تجمع
و ابراز ھم دردی با کارگران معترض گفت :کارگران نساجی قائمشھر قربانی سياستھای اشتباه دولت
در خصوص واردات بیروﯾه کاالھای خارجی و ھمينطور قانون ھدفمندی ﯾارانهھا شدهاند.
اﯾن فعال کارگری اظھار داشت :اﯾن مشکالت تنھا به علت ضعف مدﯾرﯾتھا و خصوصی سازی
بیضابطه گرﯾبان کارگران را گرفته است.
درﯾابيگی ادامه داد :عليرغم اﯾنکه رئيس دولت در سفرھای استانیاش به مازندران بارھا برای
بازسازی اﯾن کارخانه قول مساعد داده بود ،اما نه تنھا به وعدهھای خود عمل نکرد بلکه کارگران اﯾن
واحد صنعتی  ٢۶ماه حقوق معوقه طلب دارند.وی در خصوص اﯾنکه اﯾن کارگران حتی توان برآورده کردن
حداقل نيازھای خانواده و فرزندان خود را ھم ندارند گفت :بسياری از اﯾن خانوادهھا به علت اﯾن
مشکالت در آستانه فروپاشی قرار گرفتهاند.
دبير اجراﯾی خانه کارگر مازندران با بيان اﯾنکه رساندن پيام حق طلبانه کارگران به مردم و مسئوالن از
وظاﯾف اﯾن نھاد کارگری است افزود :تنھا مسئولين و مدﯾران میتوانند با تدبيری آگاھانه ما را برای
رھاﯾی از اﯾن مشکالت ﯾاری کنند.
وی خارج شدن نساجی قائمشھر از سلطه بخش خصوصی را از مواضع کارگران و تشکيالت کارگری
برشمرد و اظھار داشت :به دليل اﯾنکه بخش خصوصی تا بحال توان اجراﯾی و ھمينطور مدﯾرﯾت درستی
در اداره اﯾن واحد صنعتی نداشته است بھتر است تا اﯾن واحد صنعتی مجددا به بانک ملی واگذار شود
تا با مسئوليت مستقيم دولت کارگران نيز حقوق معوقه خود را درﯾافت کنند.
اﯾن فعال کارگری با ﯾادآوری اﯾن مطلب که واگذاری اﯾن واحد صنعتی به بخش خصوصی در زمان بحران
با تفکری غير کارشناسی ھمراه بوده است گفت :واگذاری میباﯾست در زمان مناسب صورت گيرد نه
در موقعی که کارگران حقوق خود را درﯾافت نکردهاند.

اخراج  ١٠٠کارگر پونل به بھانه انحالل
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران – ايلنادر  ٧آبان آمده است  :رئيس شورای اسالمی کار کارگران
کارخانه پونل اعالم کرد :ﯾکصد کارگر صناﯾع چوب پونل به بھانه انحالل کارخانه از سوی کارفرما تعدﯾل
شده و ھم اکنون بيکار ھستند.
علیرضا زمانی که خود نيز از کارگران تعدﯾل شده است ،با اعالم اﯾن خبر به اﯾلنا گفت :از مجموع ١١۵
کارگر کارخانه پونل  ١٠٠کارگر به تدرﯾج از مھرماه سال جاری به بھانه افزاﯾش مشکالت کارخانه اخراج
شده و ھم اکنون بيکار ھستند.اﯾن فعال کارگری با بيان اﯾنکه ھنوز ھيچ مرجع قانونی حکم انحالل اﯾن
واحد توليدی را صادر نکرده است افزود ١۵ :کارگر اﯾن کارخانه در شراﯾطی به کار خود ادامه میدھند
که انحالل اﯾن کارخانه از سوی کارفرما بدون رای مراجع قانونی به آنان و اداره کار ،تعاون و رفاه
اجتماعی اعالم شده است.
زمانی اضافه کرد ١١۵ :کارگر شاغل در صناﯾع چوب پونل  ٢ماه حقوق معوقه ماهھای شھرﯾور و مھر
خود را ھنوز درﯾافت نکردهاند و بيمه آنان نيز از اردﯾبھشت سالجاری پرداخت نشده است.به گفته اﯾن
فعال کارگری ،سابقه کار کارگران اخراجی اﯾن کارخانه از  ٧تا  ٢٧سال بوده که حدود  ٢۵کارگر آن با
وجود سوابق باال به دليل کوتاھی کارفرما در پرداخت منظم حق بيمه ،امکان بازنشستگی ندارند.
زمانی تصرﯾح کرد :کوتاھی در پرداخت بيمه و حقوق قانونی کارگران در شراﯾطی صورت میپذﯾرد که
توليد و فروش کارخانه مناسب بوده و ھيچ مشکلی از سوی کارگران دﯾده نمیشود.اﯾن کارگر مدعی

شد :کارفرما عالوه بر پرداخت نکردن حق کارگران و اعالم انحالل کارخانه سعی دارد با انتقال سرماﯾه
اﯾن کارخانه به مکانی دﯾگر ،و با بکار گيری نيروھای جدﯾد ،از تسھيالت دولتی اشتغالزاﯾی استفاده
کند.

تاﯾيد اخراج  ١۴کارگر
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران – ايلنادر  ٧آبان آمده است  :داوود دﯾھيمی مالک و کارفرمای
صناﯾع چوب پونل در گفتگو با خبرنگار اﯾلنا ضمن تاﯾيد  ٢ماه حقوق معوقه کارگران اظھار داشت :ھم
اکنون اﯾن کارخانه با  ٨٠کارگر و با حداقل ظرفيت در حال توليد است.
او افزود :کارخانه پونل برای ادامه حيات خود با توجه به اﯾنکه در تھيه مواد اوليه خود دچار مشکالتی
است به کارگزار مدﯾرﯾت توليد واگذار شده تا آنان با تامين مواد اوليه و ادامه روند توليد اشتغال کارگران
موجود را حفظ کنند.
دﯾھيمی اضافه کرد :درب اﯾن کارخانه ھم اکنون باز بوده و ادعای انحالل کارخانه کذب است.
اﯾن کارفرما در ادامه با بيان اﯾنکه پونل در سال جاری ھيچ اخراجی نداشته است ،اظھار داشت :تنھا
اخراجیھای اﯾن کارخانه  ١۴کارگر بودهاند که اﯾن اخراجھا ھم بخاطر مسائل و مشکالت اخالقی طبق
ظوابط قانونی صورت گرفته است.
کارفرمای کارخانه پانل ﯾاد اور شد :اﯾن کارخانه ھمانند ساﯾر واحدھای توليدی به سبب مشکالت
اقتصادی موجود در تھيه مواد اوليه توليد دچار مشکالتی است که آن را مجبور به تعطيلی بخشی از
کارخانه که مواد اوليه آن کم ﯾاب است کرده است و مابقی خطوط که مواد توليد آنان به راحتی قابل
تامين است ھم اکنون با حداقل توليد فعال ھستند.
او ﯾکی از معضالت توليد در اﯾن واحد را عدم ھمکاری برخی از ارگانھا ھمانند بانکھا ،و ادارات داراﯾی
و تامين اجتماعی عنوان کرد و گفت :ھمکاری نکردن اﯾن ادارات در ارائه تسھيالت و خدمات و ھمچنين
اختالفاتی که ما بين کارخانه وسازمان تامين اجتماعی وجود دارد به نوعی سعی کردهاند اﯾن کارخانه
را به سمت تعطيل شدن سوق دھند.
مالک کارخانه پانل ادامه داد :ھمه حق حقوقکارگران پرداخت خواھد شد و حقوق کارگرانی که در
شرف بازنشستگی ھستند نيز وارﯾز میشود.
دﯾھيمی در خاتمه ضمن تاکيد بر فعاليت کارخانه با حداقل ظرفيت ،ﯾاد آور شد :در سال گذشته اﯾن
واحد توليدی از سوی بعضی از ارگانھای دولتی ھمانند فرمانداری به علت نداشتن مسائل ومشکالت
کارگری مورد تقدﯾر وتشکر قرار گرفته است.

کارگران کارخانه قند اھواز تجمع کردند
به گزارش خبرگزاری دولتی فارس آمده است  :گروھی از کارگران شرکت ورشکسته تصفيه قند اھواز
در اعتراض به محقق نشدن وعدهھای مسئوالن و مطالبات معوقه خود مقابل استانداری خوزستان
تجمع کردند.
به گزارش خبرگزاری فارس ،حدود  ۶٠نفر از کارگران شرکت تصفيه قند و شکر اھواز ظھر امروز در
اعتراض به عملی نشدن وعدهھای مسئوالن برای حل مشکالتشان ،در مقابل استانداری خوزستان
تجمع کردند.
در اﯾن تجمع که با ھمراھی نيروی انتظامی و در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزاﯾای کارگران
کارخانه قند اھواز صورت گرفت ،بيش از  ۶٠نفر از کارگران اﯾن کارخانه ،به ھمراه اعضای خانواده خود در
مقابل استانداری خوزستان تجمع کرده و خواستار عملی شدن وعدهھای داده شده از سوی مسئوالن
شدند.
رئيس شورای اسالمی کار کارخانه قند اھواز در حاشيه اﯾن تجمع به خبرنگار فارس گفت :به دنبال
عملی نشدن وعدهھای مسئوالن درباره حل مشکالت کارگران و کارکنان کارخانه قند اھواز ،بيش از ۶٠
نفر از کارگران قند اھواز به ھمراه خانواده خود در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند و خواستار
رسيدگی به مطالباتشان شدند.

اﯾرج امامی افزود :کارگران حاضر در اﯾن تجمع معتقدند که بسياری از وعدهھای مسئوالن در زمينه حل
مشکالت کارگران و کارکنان کارخانه قند اھواز ،عملی نمیشود و با توجه به سن باالی برخی از اﯾن
کارگران که قرارداد رسمی با کارخانه داشتند ،مشکالت درمانی آنھا ،به اﯾن زودیھا حل نمیشود.
وی درباره جزئيات مذاکرات ميان کارگران معترض و مسئوالن مورد اشاره در ھفتهھای گذشته گفت :در
اﯾن تجمع ،کارگران نسبت به قطع خدمات بيمه کارگرانی که بعضا دارای بيش از  ٢٠سال سابقه کار
ھستند ،اعتراضاتی را داشتند و ھمچنين اعتراضاتی را نسبت به عدم صدور دفترچه جدﯾد بيمه
درمانی مطرح کردند.
امامی خاطرنشان کرد :طبق اعالم مسئوالن حاضر قرار بود روز چھارشنبه دو ھفته گذشته ﯾا شنبه
ھفته گذشته ،جلسهای در استانداری خوزستان تشکيل شود و شورای تامين استان در زمينه
رسيدگی به مشکالت کارگران کارخانه قند اھواز تصميم گيری کند که تاکنون ھيچ خبری از نتاﯾج اﯾن
جلسه نشده است.
اﯾن فعال کارگری ،تشکيل کميسيون کارگری در استانداری خوزستان را ﯾکی دﯾگر از وعدهھای
مسئوالن در تجمع کارگران قند اھواز عنوان و تصرﯾح کرد :در اﯾن کميسيون کارگری قرار بود مسائل
بيمه ،پرداخت حقوق و ھمچنين مسئله مالکيت کارخانه قند اھواز مورد بحث و بررسی قرار گيرد.
کارخانه تصفيه قند اھواز به دليل مشکالت مالی از سال  ٨٧به بانک واگذار شده و تعدادی از کارگران
آن اخراج شدهاند .تعداد دﯾگری از کارگران که به صورت نگھبان ﯾا مکانيک ھنوز مشغول کار ھستند
بيش از  ١٨ماه است که حقوق نگرفتهاند.
اﯾن کارخانه چند مصوبه ھيئت دولت و ستاد تسھيل و پشتيبانی صناﯾع را داراست.
منبع :
http://www.hra-news.org/1389-01-27-05-29-12/13972-1.html

درآمد ايرانيھا ھمچنان پايينتر از ھزينهھاست
به نوشته ساﯾت قانون در تارﯾخ  ٨آبان آمده است :با وجود گذشت دو سال از اجرای قانون ھدفمندی
يارانهھا و تخصيص ماھانه  ٤٥ھزار و  ٥٠٠تومان بابت يارانه به ھر ايرانی ھنوز شکاف ميان درآمد و
ھزينه در خانواده ايرانی پر نشده است و خانوادهھای شھری و رستايی ھمچنان درگير کسری بودجه
ھستند .
به گزارش خبرنگار قانون ،آخرين بررسيھای مرکز آمار ايران نشان ميدھد وضعيت در روستاھای ايران
به مراتب بدتر از شھرھاست و روستانشينان با وجود آنکه به دليل ھزينهھای پايين زندگی روستايی
بايد وضعيت مالی آرامتری داشته باشند ،با کسری بودجه بيشتری نسبت به شھرنشينان روبرو
ھستند  .شايد کاھش مداوم جمعيت روستاييان و افزايش چشمگير سکونت در شھرھا و عدم توقف
روند مھاجرت را بتوان در ھمين مسئله جستجو کرد .
بر اساس بررسيھای صورت گرفته ھر خانوار روستايی در سال گذشته با  ٤٢٦ھزار و  ٦١٤تومان
کسری بودجه مواجه بود .
اين درحالی است که مقرر بود با اجرای سياست ھدفمندی يارانهھا و تخصيص مستقيم پول به مردم
شکاف درآمدی و ھزينهای کاھش يافته و دھکھای پايين وضعيت درآمدی ومعيشتی بھتری را تجربه
کنند .
بر اساس اين گزارش متوسط درآمد خانوار روستايی  ٧ميليون و  ٩٧٢ھزار و  ٦٩٤تومان گزارش شده
است اين در حالی است که ھزينهھای خانوارھای روستايی به طور متوسط  ٨ميليون و  ٣٩٧ھزار و
 ٣٠٩تومان برآورد شده است .
به اين ترتيب ھر خانوار روستايی به طور متوسط در ماه  ٦٤٤ھزار تومان درآمد به دست آورد اما ٧٠٠
ھزار تومان ھزينه کرد .
خانوارھای ايرانی سالھاست با مسئله کسری بودجه روبرو ھستند .ھر چند در سالھای اخير حداقل
دستمزد افزايش يافته است اما با اين حال روند رو به رشد تورم سبب شده است ھيچ گاه خانوار
ايرانی در حل معادله درآمد و ھزينه موفق نشود و اين وضعيت سبب ميشود امکان پس انداز از
ايرانيھا سلب شود که اين امر نگرانی از آينده را سبب ميشود .
کسری بودجه شھريھا؛ ٢٤١ھزار تومان
بررسيھای صورت گرفته نشان ميدھد در ھمين دوره زمانی ھر خانواده شھری با  ٢٤١ھزار و ٤٦٥
تومان کسری بودجه روبرو بوده است  .به عبارت ديگر در حالی که درآمد متوسط يک خانواده شھری
 ١٣ميليون و ھزار و  ١٤٤تومان بوده است ،ھزينهھای اين خانواده  ١٣ميليون و  ٢٧١ھزار و  ٦٠٩تومان
برآورد شده است .
به اين ترتيب خانوار شھری نيز نتوانسته است در اين سال از پس تامين ھزينهھای خود برآيد و
ھزينهھا ھمچنان تمامی درآمد را بلعيده است .

بر اين اساس ھر خانوار شھری به طور متوسط با کسب حدود يک ميليون و  ٨٥ھزار تومان در ھر ماه
مجبور شده است يک ميليون و  ١٠٦ھزار تومان ھزينه کند .
کدام بخشھا درآمد را ميبلعند
بر اساس برآوردھای مرکز آمار ايران ،مسکن يکی از مھمترين چالهھای ھزينهای خانوار ايرانی چه در
شھرھا و چه در روستاھا بوده است .در روستاھا  ٣٠درصد از درآمد خانوار صرف پرداخت ھزينهھای
مسکن ميشود  .ھزينه مسکن در شھرھا به  ٤٤درصد ميرسد .ھزينهھای بخش مسکن افزايشی
مداوم را نيز تجربه ميکند به طوری که روند افزايش اجاره بھا و قيمت خريد مسکن در سالھای
گذشته به ھيچ روی متوقف نشده است  .ھزينه مسکن در روستاھا در سال  ١٣٩٠نسبت به سال
 ١٣٨٩٣٧٫٩٥درصد و در روستاھا  ١٩٫٨٩درصد افزايش را تجربه کرده است .
در بخش خوراکی ھا نيز بيشترين ھزينه ھا به بخش آرد ،رشته ،غالت  ،نان و فراوردهھای آن در
روستاھا اختصاص می يابد .
اما در اين بخش بيشترين ھزينهھا برای خانوار شھری به گوشت و فراوردهھای آن تعلق ميگيرد به
طوری که  ٢٦٫٧درصد ھزينهھای خانوار روستايی را بخش نان و آرد و  ...و  ٢٤درصد ھزينهھای خانوار
شھری را ھزينه خريد گوشت تشکيل ميدھد .
ھزينهھای اين دو گروه در سال  ١٣٩٠نسبت به سال قبل از آن افزايشی قابل توجه را تجربه کرده
است  .ھزينه خريد نان و رشته و آرد و غالت در روستاھا در سال  ١٣٩٠رشدی برابر با  ٥٣٫٢٤درصد و
ھزينه خريد گوشت برای خانوار شھری  ١٣٫٩٦درصد رشد را نسبت به قبل تجربه کرده است .
ھزينهھای روستاييان چقدر افزايش يافته است؟
در بين ھزينهھای خوراکی و دخاني ،آرد ،رشته ،غالت و فرآورده ھای آن  ٥٣٫٢٤درصد ،روغن ھا و
چربی ھا  ٢٧٫٦٢درصد  ،شير و فرآوردهھای آن و تخم پرندگان  ٢٥٫٧٨درصد ،قند ،شکر ،شيرينی ھا،
چاي ،قھوه و کاکائو  ٢٣٫٤٦درصد ،خشکبار و حبوب  ٢١٫٦٨درصد ،نوشابهھا ،غذاھای آماده و دخانی
ھا  ١٧٫٨٦درصد ،گوشت  ١٦٫١٠درصد  ،ادويهھا ،چاشنيھا و ساير ترکيبھای خوراکی  ١٥٫٢٩درصد،
ميوه ھا و سبزی ھا  ١١٫٩٧درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافته است .
در بين ھزينهھای غيرخوراکي ،ھزينهھای مربوط به مسکن  ٣٧٫٩٥درصد ،حمل و نقل و ارتباطات
 ٢٨٫٠١درصد ،پوشاک و کفش  ٢٠٫٥٥درصد ،کاالھا و خدمات متفرقه خانوار  ١٠٫٠٦درصد ،تفريحات،
سرگرميھا و خدمات فرھنگی  ٥٫٥٨درصد ،بھداشت و درمان  ٥٫٣٦درصد ،لوازم ،اثاث و خدمات خانوار
 ٤٫٥٠درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافته است .
ھزينهھای شھريھا چقدر افزايش يافته است؟
در بين ھزينهھای خوراکی و دخاني؛ ھزينهھای مربوط به آرد ،رشته ،نان ،غالت و فرآوردهھای آن
 ٦٢٫٧٧درصد ،شير و فرآوردهھای آن و تخم پرندگان  ٢٩٫٤٣درصد ،خشکبار و حبوب  ٢٧٫٢٩درصد،
روغنھا و چربيھا  ٢٣٫١٥درصد ،قند ،شکر ،شيرينيھا ،چاي ،قھوه و کاکائو  ٢٢٫١٠درصد ،نوشابهھا،
غذاھای آماده و دخانيھا  ١٤٫٢١درصد ،گوشت  ١٣٫٩٦درصد ،ميوهھا و سبزيھا  ١١٫٣١درصد و
ادويهھا ،چاشنيھا و ساير ترکيبھای خوراکی  ١١٫٨٢درصد نسبت به ھزينه مشابه سال قبل
افزايش داشته است .
در بين ھزينهھای غيرخوراکي ،ھزينهھای مربوط به مسکن  ١٩٫٨٩درصد ،حمل و نقل و ارتباطات
 ١٥٫٢٤درصد ،کاالھا و خدمات متفرقه  ١١٫٢٧درصد ،بھداشت و درمان  ١٠٫٥٥درصد  ،لوازم ،اثاث و
خدمات خانوار  ٥درصد  ،تفريحات ،سرگرميھا و خدمات فرھنگی  ٣٫٢١درصد و پوشاک و کفش ٣٫٠٨
درصد نسبت به ھزينهھای مشابه سال قبل افزايش يافته است.

نگاھی به گذشته وآن چه در برابردارﯾم
)نقد و بررسی آﯾين نامه تشکيل و فعاليت آنجمن ھای صنفی(
کاظم فرج الھی
انقالب صنعتی و در پی آن گسترش شھرنشينی ،پيداﯾی و رشد طبقات و الﯾه ھای جدﯾد
اجتماعی را موجب شد  .رشد صنعت و مدرنيزم اضافه بر بزرگتر شدن ومتماﯾز گشتن روز
افزون دو طبقه اصلی جامعه ﯾعنی صاحبان نيروی کار)کارگران و مزد وحقوق بگيران ( و صاحبان
سرماﯾه  ،پيداﯾی و گسترش ھرچه بيشتر الﯾه ھای گوناگون و ميانی جامعه را نيز با خود
ھمراه داشت  .طبقات و الﯾه ھای مختلف اجتماعی دارای حقوق اجتماعی ومنافع ﯾکسان ،
ھمسو ،متفاوت وگاه متضاد با ﯾکدﯾگر ھستند و اﯾن ھمسوﯾی و تداخل و ﯾا تضاد حقوق منافع
 ،ھمکاری  ،تقابل و ﯾا تعارض ھای طبقاتی را ناگزﯾر کرده است  .برای حفظ و حراست منافع
طبقات مختلف اضافه بر احزاب سياسی مدرن ،اﯾجاد و فعاليت سازمان ھا و تشکل ھای
گوناگون صنفی نيز ضرورتی گرﯾز ناپذﯾر ﯾافته است.

گروه ھا و الﯾه ھا ،اعم از الﯾه ھای ميانی و ﯾا طبقات اصلی جامعه و بخصوص کارگران بر
اساس قرار گرفتن در موقعيت ھای متفاوت جغرافياﯾی و منطقه ای  ،صنعتی و رشته ای ،
محلی و کارخانه ای ناگزﯾر از تشکيل سازمان ھا و تشکل ھای وﯾژۀ خود بوده اند  .در
اواﯾل پيداﯾش و تکوﯾن سرماﯾه داری صنعتی و تا مدت ھا پس از آن ،در بيشتر جوامع اﯾجاد و
فعاليت تشکل ھای صنفی کارگران ) سندﯾکا ھا و اتحادﯾه ھا( از طرف طبقه سرماﯾه دار و
دولت ھای حاکم با شدت و ضعف ھای متفاوت با مشکالت و مخالفت ھای شدﯾد روبرو می
شد .شرکت کارگران را در اﯾن تشکل ھا منع  ،اعضای آن ھا را اخراج و از استخدام شان خود
داری می کردند؛ اتحادﯾه ھا و سندﯾکاھای کارگری غير قانونی شناخته شده رھبران آنھا ترور،
دستگير  ،زندانی و گاه اعدام می شدند  .اﯾن وضعيت و اعمال فشار عليه طبقه کارگر و
تشکل ھای کارگری تا جنگ جھانی اول کماکان ادامه داشت  .بعد از جنگ اول و در فاصله بين
دو جنگ جھانی  ،مبارزه و پيگيری متحدانه ی کارگران کشورھای صنعتی در راستای
دستيابی به حقوق خود از ﯾک سو و توازن قوا درسطح بين المللی از سوی دﯾگر با تحميل
ﯾک عقب نشينی به اردوی سرماﯾه موجب تشکيل سازمان بين المللی کار ،تعرﯾف و تدوﯾن
و به رسميت شناخته شدن حقوق کار درسطح بين المللی گردﯾد  .در اﯾن شراﯾط بود که اﯾن
سازمان با تصوﯾب مقاوله نامه ) کنوانسيون ( ھای متعدد و از جمله ھشت مقاوله نامه در
باره ی حقوق بنيادﯾن کار ،ﯾک سلسله قوانين و مقرراتی را تدوﯾن و تصوﯾب کرد که طی آن
ھا کف مطالبات و حقوق نيرو ھای کار درھمه ی جوامع به عنوان حقوق اوليه و بنيادﯾن
کارگران در حوزه ھای مختلف به رسميت شناخته شد .ھمه کشورھای عضو سازمان ملل که
قاعدتاً عضو سازمان بين المللی کار نيز ھستند طبق موازﯾن بين المللی باﯾد به اﯾن مقاوله
نامه ھا پيوسته و حقوق بنيادﯾن کار را رعاﯾت کنند.
ھشت مقاوله نامه ی بنيادﯾن الحاقی و غيرالحاقی که با گذشت بيش از شصت سال از
تصوﯾب ،متاسفانه در اﯾران تا کنون اجرای بخش مھمی از آن ھا با موانع جدی روبرو بوده است
عبارتند از:
1مقاوله نامه کار اجباری ) شماره )٩
_)2مقاوله نامه تساوی دستمزد کارگران زن و مرد در قبال کار ھم ارزش ) شماره (١٠٠
_3مقاوله نامه لغو کار اجباری ) شماره )١٠٥
_4مقاوله نامه تبعيض در اشتغال و حرفه ) شماره )١١١
_5مقاوله نامه آزادی انجمن و حماﯾت از حق تشکل ) شماره  – ٨٧ژوئن )١٩٤٨
_6مقاوله نامه اجرای اصول مربوط به حق تشکل و مذاکره دسته جمعی ) شماره
_ 98ژوئن )١٩٤٩
_7مقاوله نامه حق حداقل سن اشتغال به کار ) شماره )١٣٨
_8مقاوله نامه ممنوعيت کار کودک ) شماره )١٨٢
نظر به اﯾنکه وجود ،چگونگی تشکيل و فعاليت تشکل ھای مستقل کارگری درتعيين حدود و
حفظ منافع مشروع و قانونی کارگران و بھبود وضع زندگی اقتصادی و اجتماعی اﯾن طبقه  -که
خود متضمن منافع کليت جامعه نيز ھست  -اثری عميق و انکار ناشدنی دارد اجرای تمام و
کمال دو مقاوله نامه  ٨٧و  ٩٨سازمان بين المللی کار در بھبود وضعيت اسفناک و
سرنوشت طبقﮥ کارگر اﯾران بسيار مھم و حياتی است  .به دليل ھمين اھميت به سزا و به
دنبال مبارزات پيگير کارگران فعال در امور صنفی و شکاﯾت آنھا به اﯾن سازمان بود
که در راستای اجراﯾی شدن اﯾن دو مقاوله نامه در اسفند  ١٣٨٣بين نماﯾندگان سازمان بين
المللی کار  ،نماﯾندگان وزارت کار و نماﯾندگان به اصطالح تشکل ھای رسمی جامعه ی
کارگری)!( تفاھم نامه ای امضا شد و وزارت کار متعھد گردﯾد مشکالت و مساﯾل اجرای اﯾن
مقاوله نامه ھا را بررسی و حل کرده مانع ھاﯾی را که به نادرست در قانون کار و آئين نامه
ھای اجرای آن در مسير اﯾجاد و ثبت تشکل ھای کارگری وجود داشت بر طرف نماﯾد  .سير
حوادث و مسير پيموده شده از آن تارﯾخ تاکنون نشان داده که وزارت کار در عمل به جای حذف
موانع  ،سعی کرده شوراھای اسالمی کار را که به دليل ماھيت اﯾدئولوژﯾک  ،شيوه انتخاب و
ھمچينن ترکيب مختلط ) مدﯾرﯾتی -کارگری ( اعضاﯾش دﯾگر بين کارگران ارزش و مقبوليتی
ندارد و از طرف مجامع بين المللی نيز به رسميت شناخته نمی شود بتدرﯾج حذف کرده انجمن
ھای صنفی را آن گونه که در قانون و در آﯾين نامه اجراﯾی تشکيل و فعاليت اﯾن انجمن ھا
پيش بينی شده باز ھم به مثابه شيری بدون ﯾال و دم و اشکم به عنوان تشکل کارگری جا

بيندازد  .تعداد بسيار کم انجمن ھای صنفی تشکيل شده از آن تارﯾخ تا کنون در مقاﯾسه با
تعداد کل کارگاه ھاﯾی که براساس اﯾن آﯾين نامه می توانند انجمن صنفی داشته
باشند) (١نشان دھندۀ وجود فضای نامناسب  ،موانع و مشکالت متعدد در راه تشکيل تشکل
ھای مستقل کارگری و ﯾا حتا ھمين انجمن ھای دست و پا بسته و تحت نظارت وزارت
کار است.
در سال  ١٣٨٩وزارت کار بار دﯾگر آﯾين نامه اجراﯾی اﯾجاد و فعاليت اﯾن انجمن ھا را بازنگری و
اصالح کرد  .آﯾين نامه ی اصالح شده ھمان طور که در پاﯾين به طور مختصر بخش ھاﯾی از آن
بررسی می گردد به شدت با روح مقاوله نامه ھای  ٨٧و  ٩٨ناھمخوان است.
اﯾن نوشته را مجال بررسی کامل و جامع اﯾن آﯾين نامه نيست ؛ خواندن متن کامل اﯾن آﯾين
نامه و تطبيق آن با مقاوله نامه ھای  ٨٧و  ٩٨به ھمه ی کارگران پيگير مساﯾل صنفی توصيه
می شود  .در اﯾن جا ھدف گشودن باب بحث در اﯾن باره است .باشد که نقد و بررسی
بيشتر توسط کارشناسان و اندﯾشمندان اﯾن حوزه و پيگيری بيشترکارگران  ،وزارت کار را وادار
به پذﯾرش و اجرای کامل اﯾن مقاوله نامه ھا کرده راه برای تشکيل و فعاليت تشکل ھای
مستقل و واقعی کارگری ھموار گردد .امری که برای بھبود وضعيت کارگران  ،سالم و
استاندارد سازی روابط کار و بھبود وضعيت جامعه گرﯾزی از آن نيست.
•اﯾن آﯾين نامه از آغاز تناقض خود را با مقاوله نامه شماره  " ،١١١تبعيض در اشتغال و حرفه"
به روشنی آشکار می سازد .در مادۀ ﯾک از فصل اول می بينيم  ..." :کارگران مشمول قانون
کار و کارفرماﯾان ھر حرفه ﯾا صنعت می توانند با رعاﯾت مقررات قانونی و اﯾن آﯾين نامه مبادرت
به تشکيل انجمن صنفی نماﯾند".
بر اساس اﯾن ماده کليﮥ مزد و حقوق بگيران بخش دولتی ) شامل کارگران خدمات  ،کارمندان
بخش ھای اداری و بانکی  ،معلمان و  ( ...که بيشترﯾن شمار آنھا کارگران متخصص و فکری
ھستند به اضافه ی آن دسته از کارگران کارگاه ھای زﯾر  ١٠نفر و  ٥نفر که به موجب ماده ١٩١
قانون کار از شمول اﯾن قانون خارج شده اند ،ھمگی از داشتن انجمن صنفی محروم ھستند -
مصداق تبعيض در حقوق اجتماعی کارگران.
*تبصرۀ  ٤اﯾن آﯾين نامه در ماده دوم تعداد اعضای ھيات مدﯾره انجمن ھای صنفی کارگری را
تعيين می کند.امری کامآل داخلی که در اساسنامه ی ھر تشکل بطور مستقل و وﯾژه به آن
پرداخته می شود  .تاکيد اﯾن مسئله در آﯾين نامه اجراﯾی مصداق دخالت در امور داخلی و
خصوصا ٌ دخالت در تنظيم اساسنامه تشکل ھاست ؛ نقض بند دوم از ماده  ٣مقاوله نامه
شماره ٨٧
*مواد  ٥-٤- ٣و  ٦اﯾن آﯾين نامه و ھمه ی تبصره ھای آنھا به چگونگی و شراﯾط تشکيل کانون
ھای انجمن ھای صنفی وتنظيم اساسنامه ھای آن ھا می پردازد.
وارد شدن دراﯾن موضوع ھاکه مربوط به اساسنامه و در حد تشخيص خود اﯾن انجمن
ھاست دخالت درامور داخلی تشکل ھا محسوب می گردد و در تضاد با ماده  ٥و  ٦مقاوله
نامه شماره  ٨٧است.
چگونگی ھمگراﯾی و ھمکاری انجمن ھا و تشکل ھای کارگری برای اﯾجاد تشکل ھای منطقه
ای و سراسری ) فدراسيون و کنفدراسيون ( و اﯾن که تشکل ھای سراسری چگونه ھداﯾت
شوند کامآل به خود اﯾن تشکل ھا و موارد قيد شده در اساسنامه ھاﯾشان مربوط است  .ھيچ
انجمنی را نمی توان به شرکت ﯾا عدم شرکت در ﯾک تشکل بزرگتر و فراگيرتر اعم از منطقه
ای ﯾا سراسری مجبور و ﯾا شکل و نام تشکل ھای منطقه ای و سراسری را از پيش برای آن
ھا تعيين کرد  .شراﯾط تشکل ھا برای ھمگراﯾی و اﯾجاد و ﯾا عضوﯾت در تشکل ھای سراسری
را خود تشکل ھا بر اساس شراﯾط معين روز  ،اھداف و اساسنامه ھا ﯾشان تعيين می کنند .
دراﯾن جا وزارت کار پيشاپيش و از جانب آن ھا تکليف ھمه چيز را تعيين و نظارت توام با دخالت
خود را پيش بينی کرده است.
•فصل دوم  ،مادۀ  ٧و تبصره ھای آن نقض کننده ماده  ٢مقاوله نامه  ٨٧ومواد ٨و  ٩و  ١٠آﯾين
نامه و تبصره ھای آن باز ھم بطور کامل مصداق دخالت در امور داخلی و تنظيم اساسنامه
ھای تشکل ھا و انجمن ھای صنفی است  .ھمه ی نکته ھای ذکر شده در اﯾن مواد و تبصره
ھای آن ھا مواردی ھستند که در اساسنامه تشکل ھا باﯾد به آنھا پرداخته شود .بر اساس
اھداف تعرﯾف شده  ،انگيزه ی اعضا و خرد جمعی ھر تشکل تشخيص می دھد که اﯾن موارد
را چگونه و

با چه دقت و نظمی در اساسنامه بگنجاند  ) .نقض ماده  ٣مقاوله نامه )٨٧
•فصل سوم به چگونگی ثبت و انحالل انجمن ھای صنفی و کانون ھای مربوطه می پردازد.
مواد  ١١و  ١٢آﯾين نامه به وضوح مصداق دخالت وزارت کار در تنظيم اساسنامه انجمن ھاست
در اﯾن آﯾين نامه بکلی فراموش می شود که وزارت کار فقط وظيقه ثبت اﯾن انجمن ھا و
اساسنامه ھا ﯾشان را دارد  .اﯾنکه شرط به رسميت شناخته شدن و ثبت انجمن ھا ،درج
موارد خاصی در اساسنامه ھا باشد که مورد نظر تھيه کنندگان آﯾين نامه است ھيچ معنای
دﯾگری جز دخالت نھادھای دولتی در امور داخلی و تنظيم اساسنامه انجمن ھا ندارد و اﯾن
خالف بند دوم ماده  ٣مقاوله نامه  ٨٧است.
•ماده ی  ١٥آﯾين نامه ثبت دو تشکل ھمگن را در حوزه ی جغرافياﯾی مشترک
مجاز نمی داند! تعدد تشکل ھا در ھمه جا پدﯾده ای جا افتاده و مقبول و بخشی از حق
آزادی تشکل ھا است .در اﯾران تشکل ھای ھمگن غير کارگری و بخصوص مدﯾرﯾتی و
کارفرماﯾی محدودﯾتی ندارند ولی معلوم نيست چرا برای تشکل ھای کارگری اﯾن محدودﯾت
در نظر گرفته می شود .اگر در ﯾک حوزه ی معين ﯾک تشکل کارگری وجود داشته و از قضا اﯾن
تشکل فرماﯾشی و ﯾا به ھر شکل زﯾر نفوذ کارفرما و ﯾا قدرت ھای دﯾگر باشد چرا باﯾد حق
اﯾجاد تشکل مستقل و دلخواه از دﯾگر کارگران گرفته شود وﯾا مجبور به عضوﯾت در ھمان
تشکل موجود بشوند ؟ ماده ی  ٢مقاوله نامه شماره  ٨٧تاکيد دارد:
کارگران و کارفرماﯾان بدون ھيچ گونه امتياز می توانند برطبق تماﯾل خود و بدون اجازه ی قبلی
اقدام به تشکيل سازمان ھاﯾی به ميل خود نموده و ﯾا به اﯾن سازمان ھا بپيوندند به شرط اﯾن
که اساسنامه ھای آن ھا را رعاﯾت کنند.
•مواد  ١٨و  ١٩آﯾين نامه ،نظارت بر انتخابات انجمن ھا را وظيفه و از جمله ی اختيارات وزارت
کار می داند و حتی ھزﯾنه اﯾن نظارت نا خواسته را نيز از انجمن ھا طلب می کند! در ماده ی
 ٢٠تشکل ھا را مکلف می کند دست کم از بيست روز قبل  ،برگزاری مجمع عمومی و
انتخابات و محل آن را به اطالع وزارت کار برسانند .اﯾن اطالع رسانی و درخواست نظارت امری
داوطلبانه و بنا به تشخيص خود تشکل ھاست و طبق ماده ی دوم مقاوله نامه  ٨٧که در باال
بدان آشاره شد نمی توان تشکل ھا را مجبور به اﯾن کار کرد.
•مواد  ٢١و ٢٢آﯾين نامه وظاﯾف و اختيارات انجمن ھای صنفی کارگری و کانون ھای آن ھا
را معين می کند! امری که کامال داخلی است و معموال در اساسنامه ھا بدان پرداخته می
شود و نھاد ھای دولتی و کارفرماﯾی نباﯾد در آن ھا دخالت داشته باشند .بند دوم ماده ی ٨
مقاوله نامه  ٨٧صراحت دارد:
قوانين ھر کشور نباﯾد به تصميماتی که اﯾن مقاوله نامه پيش بينی می کند لطمه وارد آورد ﯾا
اﯾن که به نحوی اجرا گردد که چنين لطمه ای وارد شود.
•ماده  ٢٤تشکل ھا را مکلف می کند ساختار ،تشکيالت و اساسنامه خود را با
اﯾن آﯾين نامه منطبق کنند .در حالی که بند دوم ماده  ٣مقاوله نامه  ٨٧ھر گونه مداخله ی
نھاد ھا و مقامات دولتی را که آزادی کارگران را در تدوﯾن اساسنامه  ،آﯾين نامه ھای اداری و
امور داخلی تشکل ھای خود مانع باشد وﯾا اﯾن حق را محدود بکند منع و ممنوع اعالم می
کند.
•نياز به تاکيد نيست که ھدف از اﯾجادو فعاليت اﯾن گونه تشکل ھاچيزی نيست
جز "حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بھبود وضعيت اقتصادی اعضا و گروه ھای تشکيل
دھنده اﯾن انجمن ھا که خود متضمن حفظ منافع جامعه است " و می
دانيم که حفظ اﯾن حقوق و منافع در چارچوب قوانين و ساختار موجود صورت می گيرد ،ھرگاه
نيز قوانين موجود کافی نبوده و ﯾاابھام  ،اﯾراد واشکال داشته باشد اﯾن تشکل ھاازھمه ی
امکانات  ،روش ھا و مجاری قانونی و عرفی موجود و ممکن برای تغيير و اصالح قوانين موجود و
ﯾا تدوﯾن قوانين جدﯾد بھره گيری می کنند؛ افزون بر اﯾن وزارت کار و اداره ھای آن نيز برای اﯾن
تشکل ھا و اعضاﯾشان ارزش و امتياز وﯾژه ای قائل نيستند و ﯾا امکانات وﯾژه ای در اختيار آنان
قرار نمی دھند -ھرچند در صورت قراردادن امکانات و پذﯾرش آن توسط تشکل ھا ،احتمال
اﯾن که استفالل اﯾن نھادھا لطمه ببيند بسيار زﯾاد است  ،پس اﯾن سئوال مطرح است که
رعاﯾت نکردن حقوق اجتماعی و از جمله حق داشتن تشکل مستقل بخش بزرگی از جامعه
که از سال ١٩٤٨ميالدی توسط جامعه جھانی و سازمان بين المللی کار در قالب مقاوله نامه

ھا به رسميت شناخته شده است و اﯾن حد از دقت و حساسيت و دخالت در امر تشکيل و
فعاليت تشکل ھا و احتياط و سختگيری در تنظيم و تدوﯾن اساسنامه ھا چه ضرورتی دارد؟
آﯾا تدوﯾن و تصوﯾب کنندگان اﯾن آﯾين نامه ھا برای کارگران در تشخيص منافع شان و ﯾا تواناﯾی
الزم برای اﯾجاد تشکل ھای وﯾژه ی خود شعور و عقالنيت کافی قاﯾل نيستند ﯾا با نفس اﯾجاد
و فعاليت تشکل ھای مستقل مشکل دارند؟ کاظم فرج الھی-انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد
تھران
دوشنبه  ٠٨آبان ١٣٩١
=============================================
پا نوشت
)(1غالمرضا عباسی ،عضو ھيات مدﯾره کانون عالی انجمن ھای صنفی
کارگری  ،چھارم بھمن ماه :١٣٨٩کانون عالی انجمن ھای صنفی کارگری اﯾران دربھمن
١٣٨٩با شرکت پانصد و بيست انجمن صنفی کارگری تشکيل شد و رسميت
ﯾافت.
طبق داده ھای سالنامه آماری اﯾران ) (١٣٨٩در سال  ١٣٨٨تعداد کارگاه ھای صنعتی
دارنده پنجاه تا صد کارگر  ٢١٨٦و تعداد کارگاه ھای دارنده ی ﯾکصد کارگر و
بيشتر  ٢٥٠٤کارگاه است  .کارگران اﯾن کارگاه ھا بر اساس آﯾين نامه ی تشکيل و ...انجمن
ھای صنفی کارگری می توانند انجمن صنفی داشته باشند.
ھادی ساداتی عضو ھيات مدﯾره کانون عالی  ... : ٩١/٠١/٢٨ھم اکنون در اﯾران  ٧٣٨انجمن
صنفی کارگری فعال است.
Rooznamenegaran.blogfa.com
پيام معلم زندانی رسول بداقی به مناسبت  ١٣آبان روز دانش آموز
بر پاﯾه نامه رسيده به رو زشمار کارگری در تارﯾخ  ٨آبان آمده است  :پيام معلم زندانی رسول بداقی به
مناسبت  ١٣آبان روز دانش آموز جھت انتشار در اختيار »فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران « قرار
داده شده است .متن پيام به قرار زير می باشد :
به کدامين اندوه بايد غم مباد گفت؟
ھموطنان دانش آموز،
با دلی تنگ و چشمی گريان در زندان رجايی شھر کرج می خواھم با شما سخن بگويم .
می خواھم در اينجا با شما ابراز ھمدردی کنم می خواھم به جامعه دانش آموزان  ،پدران  ،مادران و
فرھنگيان غم مباد بگويم .اما ھنگامی که با خود می انديشم به کدامين اندوه و به کدامين قشر از
مردم غم مباد بايد گفت ؟
به احساسات قربانی شده دھھا ميليون انسان ايرانی که در زير يوغ خودکامگی و ديکتاتوری يارای
کوچکترين فرياد از آنان گرفته شده است غم مباد بگويم يا به آرزوھای به خاک سپرده دھھا ميليون
کودک و پير و جوان ايرانی که برای رسيدن به کمترين آرزوی معقول و انسانی خويش حتی برای
داشتن يک زندگی ساده شبانه روز خون دل می خورند و در سايه فقر و فالکت گسترده  ،صورت خود
را با سيلی سرخ نگھداشته اند .
به خاطر دانش آموزان سوخته نفيسان و نورآباد و مازندران غم مباد بگويم يا به کشته شدگان جاده
ھای فسا و بروجن و غيره که قربانی سياست ھای ابلھانه و پوچ ديکتاتوری ھای ريز و درشت رژيم
شده اند  .به خاطر استعدادھای به تاراج رفته جوانان ايرانی از ده ھا نسل اخير يا به خاطر جوانان و
نوجوانانی که ھمچون درختان نورس برگ برگ زندگيشان در پای مواد مخدر قربانی فخرفروشی و دغل
بازی خودکامگان بی خرد شده است غم مباد گويم .
آيا جز ريختن اشک و آه و افسوس در کنج زندان کاری از من بر می آيد ؟
رسول بداقی زندان رجايی شھر کرج
 ۴آبان ١٣٩١
fo@hrdai.netinin
www.hrdai.net
http://hrdai.blogspot.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193

پيام کارگران آفريقای جنوبی و اطالعيه شورای حمايت از مبارزات آزاديخواھانه
مردم ايران ـ استکھلم
ھمبستگی با کارگران افريقای جنوبی
فعالين کارگری و آزاديخواھان !
ھمانطور که در متن پيام رفقای کارگرمان در افريقای جنوبی آمده است .سرمايه داری ھمه را
بيکسان مورد ھجوم قرار داده است  .کشتار کارگران معادن افريقای جنوبی اين بار نه بدست
نزادپرستان سفيد بلکه توسط دولتی صورت گرفت که خودرا "خودی " می ناميد .اين حادثه
درس بزرگی بود برای کسانی که طبقاتی بودن دولت را فراموش کرده و درتوھم دولت
"خودی" بسر ميبرند .
کارگران افريقای جنوبی مينويسند ".مبارزه ما برای رسيدن به حداقل دستمزد ١٢٥٠٠ ...راند
برای ھمه کارگران معادن -وحقوق برابر درمقابل کار برابر -و محو قراردادھای دست دوم و
پيمانکاری -داشتن مسکن مناسب با برق و آب -آموزش و پرورش مناسب و معقول برای
کودکانمان و برای يک زندگی بھتر که در واقع فقط از طريق مبارزه بدست ميايد ".انگار کارگران
عسلويه وپتروشيمی و ...نوشته اند يا کارگران مصری وسوری يا بنگالدشی يا يونانی ،فرقی
نميکند دشمن يکی وروش ھا يکسان است ازاينرودرد ھا و خواسته ھا مشترک وبينالمللی
اند .
به حيله گری ھای رنگارنگ سرمايه داران تحت عنوان مرز ونژاد و قبيله و ...برای تفرقه در
صفوف کارگران نه ميگوييم و ھمدست شما به مقابله عليه سرمايه داران برميخيزيم .ھرکجا
اين اژدھای ھزار سر به زمين بخورد پيروزی خود ميدانيم .
رفقا :شورای ما به ھمراه سازمانھای چپ سوئدی در تدارک يک حرکت اعتراضی در پشتيبانی
از شما است  .روز دوم نوامبر به خيابان می آييم وخواسته ھای شما را فرياد ميکنيم  .ھمه
آزاديخواھان را به حمايت فرا ميخوانيم .
Fleminggatan 20در مقابل سفارت آفريقای جنوبی جمعه ٢،نوامبر ،ساعت ١٥٫٠٠
ياد آوری ميکنيم که روز  ٢٧اکتبرروز دفاع سراسری از کارگران زندانی در ايران اعالم شده
است  .دھھا تن از فعالين کارگری به خاطر خواسته ھايی مشابه خواست شما وحق تشکل
مستقل در زندانھای قرون وسطايی سرمايه داران ايران ھستند يقينا ھمبستگی با کارگران
ايران موجب تقويت صفوف ما خواھد بود .
زنده باد ھمبستگی جھانی کارگران
سرنگون باد سرمايه داری
زنده باد آزادی  ،زنده باد سوسياليسم
شورای حمايت از مبارزات آزاديخواھانه مردم ايران ـ استکھلم
پيام کارگران معادن آفريقای جنوبی -روستنبورگ  ١٢اکتبر ٢٠١٢
از طرف کميته ھماھنگی اعتصاب روستبورگ
خطاب به کارگران ،اتحاديه ھا و تشکلھای کارگری  ،اعضاء تشکلھای کارگری ،کارگران جھان و
رفقا
درخواست پشتيبانی از کارگران اعتصابی معادن در آفريقای جنوبی
رفقای عزيز
ما برای شما مينويسيم زيرا خواھان کمک و حمايت شما از اعتصابما ن ھستيم اعتصاب برای
دستيافتن به حقوقی که بتوانيم با آن زندگی کنيم .اعتصابی که از معدن لونمين پالتينا در
ماريکانا ،در  ١٦آگوستی شروع شد  ٣٤ ،نفر از کارگران کشته شدند و ادامه آن به معادن ديگر
در سراسر آفريقای جنوبی رسيد.مبارزه ما برای رسيدن به حداقل دستمزد  ١٢٥٠٠راند)تقريبا
 ٩٠٠٠کرون سوئد( برای ھمه کارگران معادن -وحقوق برابر درمقابل کار برابر -و محو
قراردادھای دست دوم و پيمانکاری -داشتن مسکن مناسب با برق و آب -آموزش و پرورش
مناسب و معقول برای کودکانمان و برای يک زندگی بھتر که در واقع فقط از طريق مبارزه
بدست ميايد .
اتحاديه ما،اتحاديه ملی کارگران معادن .....به ما خيانت کرد زيرا منافعش با شرکتھای سرمايه
دار گره خورده است  ،زيرا منافعش را در اتحاد با حزب حاکم)کنگره ملی آفريفا( ميبيند.
حکومتی که به طرفداری از کارفرمايان  ،پليس و سربازان را برای کشتن و دستگيری ما می

فرستد .
به اين داليل ،ما خودمان ،کميته ھای اعتصاب را در ھر معدنی تشکيل داديم و بعد کميته
ھماھنگی اعتصاب رستنبورک را که اعتصابات در معادن مختلف طالی سفيد و کروم در
رستنبورگ را رھبری ميکند.در تالشيم که با برقراری ارتباط با کارگران اعتصابی در مناطق ديگر
کميتﮥ سراسری اعتصاب را سازمان دھيم.در حال حاضر  ١٠٠٠٠٠کارگر معدن در اعتصاب
ھستند.ما معتقديم که تنھا پيروزی ما دراين مبارزه نوعی اجرای عدالت در قبال رفقای
جانباخته ماست
ما در حال جنگ باتعدادی از قدرتمندترين شرکتھای سرمايه داری در جھان ھستيم .شرکتھای
سرمايه داری که رژيم حاکم پشتيبان آنھاست و متاسفانه رھبران اتحاديه ھم حامی آنان
ھستند .ما معتقديم که تنھا راھی که ميتواند اعتصابات ما را به پيروزی برساند اتحاد و
ھمبستگی ھمﮥ ما کارگران است .به جای مبارزات پراکنده و جدا از ھم کنوني،بايد يک مبارزۀ
ھماھنگ و متحد را سازمان دھيم .
ما تالش ميکنيم که ارتباطات بين کارگران اعتصابی در نقاط مختلف را به ھم وصل کنيم و اولين
جلسه کميتﮥ ملی)سراسری( اعتصاب را در تعطيالت آخر اين ھفته برگزار کنيم و از جمله يک
راھپيمائی مشترک را به طرف دواير دولتی در پريتوريا سازمان دھيم .ما به برقراری شرايط
اظطراری در شھر که دولت به مردم تحميل کرده و تيراندازی به کارگران اعتراض ميکنيم و
خواھان حداقل دستمزد مناسب برای ھمه کارگران  ١٢٥٠٠راند و از بين رفتن اين فقر فاجعه
باردر جامعه خواھيم بود .
ما از ھمﮥ مزدبگيران در سراسر دنيا ،اتحاديه ھا ،سازمانھا و تشکلھای کارگری ميخواھيم که
ما را حمايت کنيد .
اول آنکه از تظاھرات ما در  ٣نوامبر)تاريخ احتمالی(حمايت کنيد .ما خواھان اعالم ھمبستگی
بين المللی شما از طروق مختلف مثل برگزاری تظاھرات ،پيکت،راھپيمائي ،جمعآوری نامه
اعتراضی و ...ھستيم .پشتيبانی بين المللی که تا به حال گرفته ايم در روحيه کارگران در
اينجا تاثير بسيار مثبتی داشته است .
دوما ،نياز مبرم ما به کمک مالی برای ھزينﮥ سازماندھی خودمان است .کارگران اعتصابی
کمک مالی ميپردازند ولی با در نظر گرفتن اينکه چندين ھفته ھست که در اعتصاب بسر
ميبريم محدوديت اين کمکھا بسيار است .از اين جھت ازدريافت کمک مالی شما ھم
خوشحال ميشويم .
آدرس برای ارسال کمک مالی :
Bank: Standard Bank, South Africa Account Name: Workers Defence Fund
Account Number: 300495986 Branch: East Gate Branch Code: 018 505
Swift Code: SBZAZAJJ Yours in struggle,
http://shopstewards.net/2012/10/appeal-from-south-african-mine-workers/متن
اصلی :
ترجمه مھرنوش شفيعی
تکثير از شورای حمايت از مبارزات آزاديخواھانه مردم ايران ـ استکھلم
www.shora.se shoraye1@gmail.com Mobil:0728379451
اعالم موجوديت "کميته حمايت از مبارزات جنبش کارگری ايران -دانمارک "
اعتراضات و مبارزات گسترده کارگران در کشورھای مختلف جھان ،عليه آنچه سرمايه داری
پيشاروی بشريت قرار داده است ،بار ديگر اين واقعيت را آشکار ساخت که جنبش طبقه کارگر
تنھا نيروی محرکهای است که ميتواند با استفاده از ظرفيت و توان خويش به تمامی مصائب
دنيای نابرابر امروز پايان دھد .نيروی عظيم و قدرتمندی که سازنده ھمه نعمات بشری است و
با رنج و زحمت و فروش نيروی کار يدی و فکری اش ،سودھای ھنگفت و سرشاری به جيب
اقليتی سرمايه دار مفتخور اما حاکم بر جھان سرازير می کند .اين در حالی است که حاصل
کارکرد اين نظام ،بحران ھای اقتصادی و اجتماعي ،فقر ،فساد ،سيه روزي ،جنگ و کشتار،
آوارگی و بی پناھی برای اکثريت جامعه بشری بوده است .
جنبش طبقه کارگر در ايران نيز با اعتراضات و مبارزات پيگير خود و با صدای رسا ،ناتواني ،ضعف

و زبونی سيستم و مناسبات حاکم در اداره امور جامعه را روزانه فرياد ميزنند .کارگران در اقصا
نقاط ايران ،ھر روز با حرکتھای اعتراضی خود نشان ميدھند که ديگر نمی خواھند بار
سنگين بحران ھای ساختاری اين سيستم نابرابر را بر دوش بکشند و بر عليه طرح ھای
تعديل اقتصادی و رياضت کشی اعتراض ميکنند .
پيشروی و موفقيت اعتراضات و مبارزات جنبش طبقه کارگر ،در گرو ايجاد تشکل ھای
خودساخته کارگری است .کارگران با ايجاد تشکلھای طبقاتی خود و ھمچنين با اتکا به اتحاد
و ھمبستگی طبقاتی خويش می توانند برای متحقق شدن خواستھا و مطالبات خود ،گام
مھمی بردارند و راهھای پايان دادن به مصيبت ھای بيشمار بشريت در نظام سرمايه داری را
نيز ھموار ساخته و دنيای سرمايه را به لرزه در بياورند .
بر اين اساس ،ما جمعی از فعالين کارگری و چپ در کشور دانمارک ،برای خدمت به اين امر
مبارزاتی جنبش طبقه کارگر ،کميتهايی را در حمايت از مبارزات جنبش کارگری ايران تشکيل
داديم .ما نيز به سھم خود تالش خواھيم کرد که با ايجاد صندوق جمع آوری کمک مالي،
برگزاری آکسيونھای اعتراضي ،جلب حمايت توده کارگر و نيز افکار عمومی کشور محل اقامت
خود ،ترجمه اخبار و گزارشات کارگری و  ...صدای اعتراض کارگران ايران باشيم و ھمگام با ديگر
فعالين سوسياليست و مبارز کارگري ،کارزار بينالمللی در حمايت از مبارزات کارگران ايران را با
قدرت و توان بيشتری به پيش ببريم .
زنده باد ھمبستگی بينالمللی کارگران
کميته حمايت از مبارزات جنبش کارگری ايران -دانمارک
ايميل :
komitedanmark@yahoo.com
سخنگوی کميته :تيکا کالکی
اکتبر ٢٠١٢
از حقوق زندانيان سياسى و كارگرى دفاع كنيم
كانون مدافعان حقوق كارگر

http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2012/10/blog-post_29.html#more
بر طبق اطالع از زندان تبريز ،محمد جراحى )فعال كارگرى كه به ٦سال حبس محكوم شده و
درزندان تبريز مشغول گذراندن دوران حبس خود است( تحت فشارھاى شديد روانى و
جسمى قرار دارد .اين زندانى توسط زندانيان عادى )با تحريك زندان بانان( تھديد شده كه مورد
آزار و ضرب و شتم قرار خواھد گرفت .چندى پيش نيز ،شاھرخ زماني ،ديگر فعال كارگر زندانى
كه به  ١١سال زندان محكوم شده ،به زندان رجايى شھر تبعيد شده است .
به طور مدام گزارش ھايى از آزار و تھديد و ضرب و شتم زندانيان منتشر مى شود .شرايط
زندان به گونه اى است كه زندانيان سياسى احساس امنيت نمى كنند .زندان بانان با ايجاد
فضاى رعب و وحشت در زندان ،زندانيان را وادار مى كنند تا به خواسته ھايشان به ھر ترتيب
رضايت دھند .آنان فضاى زندان را به گونه اى مى خواھند كه ھيج اعتراض و انتقادى نباشد تا
به ھر ترتيب زندان را براى تبھكاران و خالف كاران امن نگه دارند و از اين طريق ،با پرورش
خالفكاران و باندھاى تبھكار ،زندان تبديل به مكانى براى كسب سود شود .
حفظ جان و امنيت زندانيان سياسي ،منجمله زندانيان كارگرى به عھده ى مسوولين قوه
قضائيه است و بايد در قبال عدم امنيت آنان پاسخگو باشند .تفكيك زندانيان سياسى و
كارگرى از زندانيان عادى بايد در دستور كار قوه ى قضائيه قرار گيرد .اين كمترين خواسته ى
زندانيان سياسى است .
ما خواستار آزادى بى قيد و شرط تمام زندانيان سياسى و منجمله كارگران و فعاالن كارگرى
ھستيم كه جرمى جز دفاع از كارگران و مردم ندارند .
آبان ١٣٩١
كانون مدافعان حقوق كارگر

پيام نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری در ايران  -خارج کشور
به کارگران اعتصابی معادن در آفريقای جنوبی
رفقای گرامی سالم
رفقا ،ما در خواست شما مبنی بر تقاضای کمک و ھمبستگی بين المللی را خوانديم و جواب
مثبت به آنرا در مسئوليت و يکی از وظايف اساسی خود می دانيم .ما از چند ماه قبل در
جريان اعتصابات و مبارزات حق طلبانه شما قرار داشته و در اين رابطه برای آشنائی بيشتر
ھم طبقه ای ھايمان در ايران يک بيانيه انتشار داده و يک ويدئوکليپ در يوتوب قرار داده ايم .ما
ندای حق طلبی تان و صدای غرش مسلسل ھای پليس که بر روی شما آتش گشود را ،از
طريق فيلمھا و ويدئوکليپ ھا ديديم و شنيديم و قلبمان در ھم فشرده شد .ما می دانيم که
شما با چه از جان گذشتگی و قھرمانی که از طبقه کارگر بر می آيد ،با غول ھای سرمايﮥ
امپرياليستي ،شرکت ھای بزرگ چند مليتی و دولتی امپرياليستی فريب کار ،که وجودش را
مديون کار و جانفشانی شما است در افتاده ايد .شما اينرا ميدانيد که فقر و نداري ،محروم
شدن از يک مسکن مناسب و داشتن يک زندگی مرفه ،نه طبيعی است و نه بوسيله نيروئی
مافوق طبيعی بر شما تحميل شده است،بلکه ناشی از سيستم سود و مالکيت خصوصی
است که امروز نه تنھا شما را اسير نموده است ،بلکه ميلياردھا انسان توليد کننده و
زحمتکش را در سراسر جھان زير سلطﮥ استثمارگرانﮥ خويش گرفته و بھره کشی ميکند .از
متن پيام تان پيدا است که شما نيزاز داشتن تشکل توده ای طبقاتی خودتان محروميد و
اتحاديه ای داريد که با خيانت به جای حمايت از شما و سازمان دادن مبارزه تان برای رسيدن
به حقوق مکفی برای يک زندگی مرفع و انساني ،با سرمايه داران ھمراه شده است و سران
آن عضو حزب دولتی ای ھستند که به فرمان سرمايه داران و صاحبان غاصب معادن طالی زرد
و سفيد برای قتل عام شما نيروی سازمان يافتﮥ سرکوبگر می فرستند .
رفقای گرامی
ما خود را مؤظف می دانيم که با اعالم ھمبستگی با شما و ياری رسانی به شما ،به وظيفه
و مسئوليت کارگری مان عمل نمائيم .ما کوشش می کنيم که از طرق مختلف مانند دادن
بيانيه ،رساندن صدای شما به ھم طبقه ھايتان در ايران ،نوشتن نامه ھای اعتراضی و شرکت
در مبارزاتی که در محل زندگی مان به پشتيبانی از اعتصاب و مبارزه شما انجام می گيرد ،اين
وظيفه را انجام دھيم .ھمزمان در روزھای آينده ،ھديﮥ کوچکی به حساب شما واريز خواھيم
کرد .پيش بسوی يک مبارزه متحد و ھمبسته بر عليه سرمايه و دولت ھای سرمايه داری در
ھمه اشکال آن ،مبارزه شما را مبارزه خويش دانسته و پيروزی شما ،پيروزی ما است .دست
شما را از راه دور می فشاريم .
اکتبر ٢٠١٢
nhkommittehamahangi@gmail.com
http://nahadha.blogspot.com/
boltanxaberi@gmail.com
http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy
به ضميمه متنی را تقديم می کنيم که حاوی نقطه نظرات و مواضع ما پيرامون مبارزات به حق
شما و اشتراکات آن با مبارزات طبقﮥ کارگر در ايران است
ضميمه
رفقای گرامی
اما ،مبارزه خونين شما ،گرچه تا کنون منجر به جان فشان شدن بيش از  ٥٠نفر از رفقا و
ھمکاران شما شده است ،گرچه زخمی و زندانی و شکنجه شده ايد ،گرچه خانواده ھای
محترمتان نيز تا کنون مجبور به تحمل خفت و نداري ،نکبت و فالکت شده و گاز خفه کننده و
اشک آور تنفس کرده و باتوم خورده اند،ولی چند مسئله را روشن کرده است :اول اينکه،
دولت را بعنوان دستگاه سرکوب طبقه حاکمه بر عليه طبقه محکوم را در انظار عموم مطرح
کرده و پرده دو روئی را دريد و نشان داد که دولت بورژوائی ممکن است که اشکال متفاوتی
داشته باشد و اما مدافع منافع سرمايه است و ھر جا که اين منافع يعنی سود ناشی شده از

ارزش اضافی کارگر و بويژه مبنای آن يعنی مالکيت خصوصی بر ابزار توليد به خطر افتد ،وظيفه
اصلی اش يعنی سرکوب را انجام می دھد ،در اين شرايط فرق نمی کند که سران دولت
سفيد پوست يا سياه پوست ،يا مدرن و دموکرات ويا ديکتاتور و ارتجاعی و مذھبی باشند .دوم
اينکه ،شما را به نيروی طبقاتی تان بيشتر از پيش باورمند نموده است .سوم اينکه در اينجا
نيزاثبات شد که طبقه کارگر برای رھائی خود نمی تواند اسا س ان به جز نيروی طبقاتی
خويش به نيروی طبقات ديگر اجتماعی متکی باشد،خود رھائی کارگر در درک اين مسئله بوده
است .آري ،طبقه کارگر ضمن تکيﮥ اساسی به نيروی خويش برای رھائی و حتا رسيدن به
خواست ھای روزمره ضروری است که خود را بعنوان نيروی رھائی بخش به رھبر و نماينده
تمام نيروھای مترقی و خواھان تغييربنيادی در جامعه تبديل نموده و قادر گردد از نيروی اين
اقشار استفاده نمايد .چھارم اينکه نشان داد که برای پيشبرد مبارزه طبقاتی نياز به
سازمانيابی و تشکل ھای توده ای طبقاتي ،متکی به نيروی کارگران و مستقل از عوامل دولت
و کارفرما است .
رفقای گرامی
مبارزه طبقه کارگر در سراسر جھان بدين دليل که طبقه سرمايه دار بعنوان دشمن اصلي ،يک
طبقه جھانی است ،دارای نکات وپايه ھای مشترک و عميق ان يکسانی است .و اما ،در اين
رابطه مبارزه طبقه کارگر در ايران و طبقه کارگر در آفريقای جنوبی از چند نکته بنيادی مشترک
ويژه بر خودار است که در اين جا به دو نکته اشاره می کنيم :
1در دھه ھای  ١٩٦٠و  ١٩٧٠شما کارگران در آفريقای جنوبی بر عليه يک رژيم نژاد پرستسرمايه داری دست به چندين اعتصاب زديد که مورد يورش قرار گرفتيد و قتل عام شديد و اما
در نھايت آن رژيم را زانو در آورديد .درست در ھمان زمان کارگران در ايران نيز با يک رژيم
ديکتاتور در گير بودند که در سال  ١٩٧٠که کارگران يک کارخانه دست به اعتصاب زدند و
بوسيله نيروھای امنيتی و اطالعاتی به رگبار بسته شدند و صد ھا نفر به قتل رسيده و
زخمی گرديدند و در سال  ١٩٧٩با اعتصاب بزرگ کارگران ايران ،بويژه کارگران شاغل در صنايع
نفت که شيرھای نفت را بر روی صدور نفت خام به رژيم آپارتائيد آفريقای جنوبي ،اسرائيل و..
بستند ،رژيم سرمايه داری و ديکتاتور منش را به زانو در آوردند و با مبارزه توده ھای به جان
آمده به عمر نظام شاھنشاھی سرمايه داری نوکر سرمايه امپرياليستی جھانی پايان دادند .
2به دليل محروميت کارگران در ايران از تشکالت توده ای طبقاتی و صنفی و سياسي ،شکلدولت تغيير کرد و رژيمی ددمنش تر از رژيم قبلی سرمايه داری سر کار آمد .اين رژيم تا کنون
دھھا ھزار انسان کارگر آگاه ،سوسياليست را اعدام کرده است .در سال  ٢٠٠٢به يک اعتصاب
و تحصن کارگران معدن مس از زمين و آسمان يورش برد و آنھا را قتل عام نمود که اسامی ٥
کارگر و  ١دانش آموز اعالم شد .مبارزات شما در سال  ١٩٩٤منجر به روی کار آمدن دوکت
کنونی گرديد .دولت جديد آفريقای جنوبي ،با تحميل فقر و بيکاری بر شما و يورش به اعتصاب
شما در  ١٦آگوست  ٢٠١٢و به قتل رساندن  ٣٤نفر و زخمی نمودن  ٧٦نفر ديگر درست ھمان
جنايت را آفريد که رژيم جديد در ايران آفريده بود .
ما فعاالن نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری در ايران بر اين مسئله وقوف کامل داريم که
دشمن مان مشترک است ،بدين دليل مبارزه مان مشترک است .ما اين گفته کارل مارکس که
در سال  ١٨٦٤و در ھنگام تأسيس انترناسيونال اول بيان داشت» طبقه کارگر برای پيروزی در
مبارزه خود نيازمند به داشتن يک حزب کارگری نه تنھا در سطح کشور ،بلکه بين المللی می
باشد ،«.را سرمشق خود می دانيم .
http://www.youtube.com/watch?v=pgVuqfkionw&feature=BFa&list=UUxwF0VWw5pJ
3WUbkLJhO0SA
شب ھمبستگی با کارگران ايران در کپنھاک
سخنرانی و جشن به ھمراه نمايش فيلم
شنبه  ١٧نوامبر از ساعت  ٥عصر تا نيمه شب
در محل اتحاديه کارگران ساختمانی کپنھاک Lygten 10
سخنرانی از ساعت  ٦تا ٨

سخنرانان - Bo Rosschou ١ :رھبر اتحاديه نقاشان ساختمانی
2- Jorgen.Arbo-Baehrنماينده حزب اتحاد چپ (  enhedslistenحزب سوسياليستی راديکال(
در پارلمان دانمارک و رھبر بخش کارگران چينی سازی در اتحاديه F ٣
3محمود قزوينی از اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران ايراننمايش بخشی از فيلم مستند " پای صحبت خانواده ھای جانباخته انفجار معدن باب نيزو" که
توسط بھروز خباز تھيه شده است ) مدت  ١٠دقيقه )
پس از سخنرانيھا و نمايش فيلم تا پاسی از شب با موزيک و رقص با ھم خواھيم بود
ساندويج و نوشابه با قيمت مناسب در محل موجود است
ورودی  ٣٠کرون
برگزار کننده :صندوق ھمبستگی با کارگران ايران در دانمارک
شماره تلفن برای تماس٠٠٤٥ ٤٢١٥٠٧٦١ :
پس از بارھا اعتراض صنفی؛
مطالبات صنفی كارگران صناﯾع فلزی محقق شد /باقی ماندن طلب ميلياردی
بازنشستگان
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران – ايلنادر  ٧آبان آمده است  :تمامی مطالبات صنفی بيش از
 ۶٠٠کارگر کارخانهھای شماره  ١و  ٢صناﯾع فلزی اﯾران محقق شد .
به گزارش خبرنگار اﯾلنا ،کارگران صناﯾع فلزی در اواخر مھر ماه با برگزاری دو تجمع اعتراضی
مقابل وزارت کار و استانداری تھران ،خواستار رسيدگی به مطالباتشان شده بودند .اعتراض
اﯾن کارگران به  ۵ماه حقوق معوقه و عدم وارﯾز چند ماھ ٔه حق بيمه آنھا به سازمان تامين
اجتماعی بود .
در تجمع اعتراضی که کارگران صناﯾع فلزی مقابل استانداری تھران برگزار کردند ،مرتضی تمدن
استاندار تھران در ميان آنان حاضر شد و به کارگران وعده داد تا مدﯾری از سوی دولت برای
کارخانه تعيين شود .وی ھمچنين قول داد تا از محل تسھيالت استانداری ،بيمهھای معوقه
کارگران به حساب سازمان تامين اجتماعی وارﯾز و کليه مطالبات کارگران پرداخت خواھد شد .
كارگران صناﯾع فلزی امروز از محقق شدن وعدهھای استاندار تھران خبر دادند
باقی ماندن طلب ميلياردی بازنشستگان
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران – ايلنادر  ٧آبان آمده است  :ﯾک فعال کارگری در كارخانه صناﯾع
فلزی ضمن اعالم اﯾن خبر ،از عدم پرداخت مطالبات ميلياردی کارگران بازنشسته کارخانه
صناﯾع فلزی شماره  ١و  ٢خبر داد .
پروﯾن محمدی در اﯾن باره به اﯾلنا گفت :متاسفانه مطالبات کارگرانی که از  ٣سال پيش تاکنون
از کارخانه صناﯾع فلزی شماره  ١و  ٢بازنشسته شدهاند پرداخت نشده است .
وی ادامه داد :طلب کارگران بازنشسته صناﯾع فلزی شماره  ١مبلغی معادل  ١ميليارد و ۴٠٠
ميليون تومان و صناﯾع فلزی شماره  ٢در حدود  ١ميليارد تومان است .
اﯾن فعال کارگری در پاﯾان با تاکيد بر قول معاونت برنامه رﯾزی استانداری تھران برای حل
مشکالت اﯾن کارگران بازنشسته اظھار داشت :در صورتی که که مطالبات آنان محقق نشود،
برای پيگيری مطالبات خود اقدامات قانونی را انجام میدھيم.
ظھر روز گذشته؛ دستگاه پنبه زنی حادثه آفرﯾد
ب به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران – ايلنادر  ٧آبان آمده است  :یاحتياطی ورعاﯾت نکردن
اصول اﯾمنی در کارگاه پنبه زنی حادثه ساز شد و درنتيجه دست چپ کارگر جوانی در حين کار
آسيب دﯾد .
به گزارش اﯾلنا ،به نقل از پاﯾگاه خبری  ،١٢۵بیاحتياطی ورعاﯾت نکردن اصول اﯾمنی باعث
شد تا دست چپ کارگر جوانی حين کار با دستگاه پنبه زنيدر الی چرخ دندهھا گرفتار شود .

منصور وزﯾری افسر آماده منطقه ﯾک که در محل حضور داشت گفت :جوان  ٢٢ساله در ھنگام
کار با دستگاه پنبه زنی در منطقه چھار راه گلوبندک ،دست چپ وی در دستگاه و الی چرخ
دندهھا گرفتار شد وبه شدت آسيب دﯾد .
او افزود:به دليل خونرﯾزی شدﯾد محل جراحت ،اﯾن کارگر بعد از اقدامات درمانی عوامل آتش
نشانی و اورژانس به بيمارستان منتقل شد .
وزﯾری در ادامه خاطر نشان کرد :کليه افرادی که با اﯾن قبيل وساﯾل حادثه سازدر ارتباط
ھستند باﯾد در ھنگام کار تمام نکات اﯾمنی را رعاﯾت کرده و تمام حواس خود را متوجه کار خود
کنند تا با بیاحتياطی موجب تكرار حوادث ناگوار اﯾن چنينی نشوند.
انتظار  ١۴٠کارگر برای بازگشت به کار؛ توليد كارخانه آب معدنی داماش متوقف شد
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران – ايلنادر  ٨آبان آمده است  :توليد کارخانه آب معدنی داماش
به دليل كمبود و گرانی مواد اوليه توليد بطری متوقف شد و تمامی كارگران اﯾن مجموعه در
بالتكليفی به سر میبرند .
نماﯾنده کارگران آب معدنی داماش با اعالم اﯾن خبر به اﯾلنا گفت :کارخانه آب معدنی داماش،
از زﯾر مجموعهھای گروه اميرمنصور آرﯾا كه اكنون تحت نظارت قوه قضائيه قرار گرفته است ،به
سبب کمبود و گرانی مواد اوليه توليد ،فعاليت خود را متوقف كرده است و  ١۴٠کارگر اﯾن
كارخانه كه اكنون بيکار شدهاند جھت درﯾافت بيمه بيکاری به اداره كار معرفی شدهاند .
اﯾن كارگر افزود :کارفرما به كارگران گفته است كه توليد اﯾن کارخانه با وجود كمبود و گرانی
مواد اوليه توجيه اقتصادی ندارد ،از اﯾن رو تا رفع نھاﯾی مشکالت کارخانه توليد را موقتا متوقف
میکنيم .
وی اضافه کرد :طبق پيگيریھاﯾی که از سوی کارگران به عمل آمده مدﯾران اﯾن کارخانه که
تحت نظارت قوه قضائيه فعال ھستند قول دادهاند به محض رفع مشکالت اقتصادی ،كارخانه
فعاليتش را از سر گيرد .
او در خاتمه با بيان اﯾنكه كارخانه داماش تنھا محل درآمد مردم اﯾن منطقه از گيالن است ،تاکيد
کرد :احياء مجدد کارخانه خواسته کارگران است چرا که آنان با توجه به افزاﯾش مشکالت
معيشتی که با تعطيلی اﯾن واحد توليد و از دست رفتن شغلشان متحمل میشوند ،چارهای
جز انتظار شروع بکار کارخانه ندارند .به ھنگام استفاده از اره چوببری:
كارگر جوانی در حين كار انگشتاش را از دست داد
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران – ايلنادر  ٨آبان و به نقل از پاﯾگاه خبری  ،١٢۵آمده است
:رعاﯾت نکردن اصول اﯾمنی در حين کار باعث شد کارگری در ھنگام استفاده از اره چوب بری
انگشت خود را از دست بدھد .
عباس زحمتکش فرمانده نجاتگران دراﯾن باره گفت :بیاحتياطی اﯾن کارگر جوان به ھنگام
استفاده از اره چوب بری منجر به قطع انگشت وی شده و دﯾگر انگشتان دست چپ او نيز
آسيب شدﯾدی دﯾدهاند .
او با بيان اﯾنکه وجود ﯾک انگشتر استيل در اﯾن انگشت مانع کار درمان پزشکان شده بود،
گفت :نجاتگران در حضور عوامل اورژانس بيمارستان با استفاده از تجھيزات انگشتر بر توانستند
انگشتر را خارج و اﯾن كارگر را به کادر پزشکی تحوﯾل دھند .او ادامه داد :اﯾن حادثه ساعت
 ١٩ :٢٣دقيقه شب گذشته رخ داده است
تظاھرات اعتراضی به نشانه ھمبستگی با کارگران در پارﯾس
به دعوت  ١٧سازمان و حزب سياسی و نھادھای کارگری کمونيستی ،روز شنبه ششم آبان
ماه ،تظاھراتی در ميدان باستيل در پارﯾس ،در دفاع از کارگران برگزار شد .اﯾن تجمع از ساعت
 ١۵تا  ٢٠در ميدان باستيل ،به نشانه نقش تارﯾخی اﯾن ميدان ،برگزار شد .
کميتهی برگزاری ھفتهی پشتيبانی از جنبش کارگری اﯾران در پارﯾس ھدف از برگزاری اﯾن
تظاھرات را در اعتراض به وضع معيشت مردم در اﯾران و در اعتراض به اخراج ،دستگيری،

حبس ،شکنجه و اعدام کارگران و مبارزان سياسی-اجتماعی اعالم کرده اند .
عدم پرداخت حقوقھای عقبافتادهی کارگران و دﯾگر حقوقبگيران ،اعتراض به »قانون کار« و
تحميل شراﯾط ﯾکطرفه ھمچون قراردادھای سفيد امضا و شراﯾط دشوار کاری از جمله دﯾگر
اھداف تجمع اعتراضی امروز در پارﯾس بود.
کارگران کارخانه قند اھواز تجمع کردند
به گزارش خبرگزاری دولتی فارس در ٨ابان آمده است  :گروھی از کارگران شرکت ورشکسته
تصفيه قند اھواز در اعتراض به محقق نشدن وعدهھای مسئوالن و مطالبات معوقه خود مقابل
استانداری خوزستان تجمع کردند .به گزارش خبرگزاری فارس ،حدود  ۶٠نفر از کارگران شرکت
تصفيه قند و شکر اھواز ظھر امروز در اعتراض به عملی نشدن وعدهھای مسئوالن برای حل
مشکالتشان ،در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند .
در اﯾن تجمع که با ھمراھی نيروی انتظامی و در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزاﯾای
کارگران کارخانه قند اھواز صورت گرفت ،بيش از  ۶٠نفر از کارگران اﯾن کارخانه ،به ھمراه
اعضای خانواده خود در مقابل استانداری خوزستان تجمع کرده و خواستار عملی شدن
وعدهھای داده شده از سوی مسئوالن شدند .
رئيس شورای اسالمی کار کارخانه قند اھواز در حاشيه اﯾن تجمع به خبرنگار فارس گفت :به
دنبال عملی نشدن وعدهھای مسئوالن درباره حل مشکالت کارگران و کارکنان کارخانه قند
اھواز ،بيش از  ۶٠نفر از کارگران قند اھواز به ھمراه خانواده خود در مقابل استانداری خوزستان
تجمع کردند و خواستار رسيدگی به مطالباتشان شدند .
اﯾرج امامی افزود :کارگران حاضر در اﯾن تجمع معتقدند که بسياری از وعدهھای مسئوالن در
زمينه حل مشکالت کارگران و کارکنان کارخانه قند اھواز ،عملی نمیشود و با توجه به سن
باالی برخی از اﯾن کارگران که قرارداد رسمی با کارخانه داشتند ،مشکالت درمانی آنھا ،به
اﯾن زودیھا حل نمیشود .
وی درباره جزئيات مذاکرات ميان کارگران معترض و مسئوالن مورد اشاره در ھفتهھای گذشته
گفت :در اﯾن تجمع ،کارگران نسبت به قطع خدمات بيمه کارگرانی که بعضا دارای بيش از ٢٠
سال سابقه کار ھستند ،اعتراضاتی را داشتند و ھمچنين اعتراضاتی را نسبت به عدم صدور
دفترچه جدﯾد بيمه درمانی مطرح کردند .
امامی خاطرنشان کرد :طبق اعالم مسئوالن حاضر قرار بود روز چھارشنبه دو ھفته گذشته ﯾا
شنبه ھفته گذشته ،جلسهای در استانداری خوزستان تشکيل شود و شورای تامين استان
در زمينه رسيدگی به مشکالت کارگران کارخانه قند اھواز تصميم گيری کند که تاکنون ھيچ
خبری از نتاﯾج اﯾن جلسه نشده است .
اﯾن فعال کارگری ،تشکيل کميسيون کارگری در استانداری خوزستان را ﯾکی دﯾگر از وعدهھای
مسئوالن در تجمع کارگران قند اھواز عنوان و تصرﯾح کرد :در اﯾن کميسيون کارگری قرار بود
مسائل بيمه ،پرداخت حقوق و ھمچنين مسئله مالکيت کارخانه قند اھواز مورد بحث و
بررسی قرار گيرد .
کارخانه تصفيه قند اھواز به دليل مشکالت مالی از سال  ٨٧به بانک واگذار شده و تعدادی از
کارگران آن اخراج شدهاند .تعداد دﯾگری از کارگران که به صورت نگھبان ﯾا مکانيک ھنوز مشغول
کار ھستند بيش از  ١٨ماه است که حقوق نگرفتهاند .اﯾن کارخانه چند مصوبه ھيئت دولت و
ستاد تسھيل و پشتيبانی صناﯾع را داراست.
طی دو سال گذشته  ٣٠٠کارخانه لبنی از گردونه توليد خارج شدند
به گزارش خبرگزاری دولتی فارس در تارﯾخ  ٨آبان آمده است  :مديرعامل شرکت شير
پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقی گفت :طی دو سال گذشته  ٣٠٠برند لبنی کشور از گردونه
توليد خارج شدند .
محمد براتی گودرزی در نشست خبری با اعالم اين خبر اظھار داشت :در کل کشور ٨٣٣
کارخانه لبنی فعاليت داشتند که طی دو سال گذشته تعداد آنھا به حدود  ٥٠٠کارخانه رسيده
است .

مديرعامل شرکت شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقی ھمچنين گفت :در استان آذربايجان
شرقی نيز  ٦٨واحد توليدی لبنی به حدود  ٤٠واحد رسيده است .
وی در خصوص دليل کاھش تعداد کارخانهھای توليدکننده لبنی گفت :بعد از حذف يارانهھا و
افزايش قيمت شيرخام و نيز افزايش ھزينهھای کارخانهھای لبنی توليد برای اين کارخانهھا
سودآوری نداشت .
گودرزی گفت :در حال حاضر کارخانهھای لبنی کشور با حداقل سود حدود يک الی دو درصد
فعاليت ميکنند و در حاشيه زياندھی ھستند .
مديرعامل شرکت شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقی ھمچنين با بيان اينکه ميزان توليد
شيرخام و جذب از سوی کارخانهھا نيز کاھش يافته است ،گفت :در شرکت پگاه آذربايجان
شرقی قبال ً روزانه  ٣٠٠تن شيرخام جذب ميشد که در حال حاضر به  ٢٢٠تن در روز کاھش
يافته است .
وی ھمچنين گفت :به رغم اينگونه مشکالت شرکت پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقی ماھانه
محصوالت لبنی به ارزش  ٨٠٠ميليون تومان به کشورھای عراق ،افغانستان ،پاکستان و
آذربايجان صادر ميکند .
مديرعامل شرکت شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقی افزود :طبق برنامه قرار است محصول
صادراتی اين شرکت  ١٠درصد کل فروش باشد .
گودرزی گفت :محصوالت صادراتی عمدتاً ماست ،دوغ ،پنير ،شيرھای استريل ،شيرخشک و
آب پنير است .
وی در خصوص چالشھای موجود توليد شير در استان گفت :توليد شيرخام در اين استان
عموماً سنتی و تنھا  ١٥تا  ٢٠درصد آن صنعتی است .
مديرعامل شرکت شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقی افزود :توليد به اين روش مشکالت
زيادی را در خصوص برنامهريزی و عرضه يکنواخت در طول سال ايجاد ميکند .
گودرزی گفت :در دامداريھای سنتی فصل زايش دامھا توليد شير کاھش و قيمت آن در بازار
نوسان پيدا ميکند .
وی ھمچنين ادامه داد :حذف يارانه و عدم حمايت دولت از بخش توليد نيز توجيه اقتصادی
صنايع لبنی را بسيار پايين آورده است .
مديرعامل شرکت شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقی گفت :پرداخت نقدی برای دامداران نيز
به کاھش بيشتر نقدينگی صنايع لبنی دامن زده و از سوی ديگر ھزينهھای کارخانهھا بيشتر
شده است .
وی با بيان اينکه نقدينگی الزم برای شرکت پگاه آذربايجان شرقی نسبت به سال گذشته
بيش از دو برابر شده است ،گفت :در شش ماه اول سال سود اين شرکت تنھا  ٢٫٥درصد
بوده است .
گودرزی ھمچنين گفت :کاھش توليد شير خام نيز از يکسو و افزايش ھزينه کارخانهھای لبنی
از سوی ديگر قيمت تمام شده توليد را به شدت باال آورده است .
مديرعامل شرکت شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقی گفت :سييستم بانکی نيز
سختگيريھای زيادی را در پرداخت تسھيالت دارد و به رغم اينکه مصوبات زيادی برای
پرداخت تسھيالت به صنايع لبنی وجود دارد اما ھمچنان عملی نميشود .
وی ادامه داد :در صورت پرداخت تسھيالت نيز با کارمزد  ١٧الی  ٢٢درصد اعمال ميشود که
ھيچ صرفه اقتصادی ندارد .
گودرزی ھمچنين از کاھش سرانه مصرف شير در کشور خبر داد و گفت :در حالی که سرانه
مصرف در کشور کمتر از  ٩٠کيلوگرم است اما در کشورھای پيشرفته اين ميزان حتی به ٥٠٠
کيلوگرم ھم ميرسند .
مديرعامل شرکت شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقی از عدم اختصاص يارانه انرژی به بخش
صنعت خبر داد و گفت :اين مسئله افزايش ھزينهھا و قيمت تمام شده توليد را سبب شده
است .
وی گفت :جوايز صادراتی نيز داده نميشود ،به رغم اينکه بازار مناسب در منطقه برای
صادرات محصوالت لبنی وجود دارد اما حمايتی از سوی دولت انجام نميشود.

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه قند اھواز مقابل استانداری خوزستان
به گزارش ساﯾت اصالح طلب کلمه د رتارﯾخ  ٩آبان آمده است  :حدود  ۶٠نفر از کارگران
شرکت تصفيه قند و شکر اھواز در اعتراض به عملی نشدن وعدهھای مسئوالن برای حل
مشکالتشان ،در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند .
رئيس شورای اسالمی کار کارخانه قند اھواز در حاشيه اين تجمع به فارس گفت :کارگران
حاضر در اين تجمع معتقدند که بسياری از وعدهھای مسئوالن در زمينه حل مشکالت کارگران
و کارکنان کارخانه قند اھواز ،عملی نميشود و با توجه به سن باالی برخی از اين کارگران که
قرارداد رسمی با کارخانه داشتند ،مشکالت درمانی آنھا ،به اين زوديھا حل نميشود .
ايرج امامی درباره جزئيات مذاکرات ميان کارگران معترض و مسئوالن مورد اشاره در ھفتهھای
گذشته گفت :در اين تجمع ،کارگران نسبت به قطع خدمات بيمه کارگرانی که بعضا دارای بيش
از  ٢٠سال سابقه کار ھستند ،اعتراضاتی را داشتند و ھمچنين اعتراضاتی را نسبت به عدم
صدور دفترچه جديد بيمه درمانی مطرح کردند .
امامی خاطرنشان کرد :طبق اعالم مسئوالن حاضر قرار بود روز چھارشنبه دو ھفته گذشته يا
شنبه ھفته گذشته ،جلسهای در استانداری خوزستان تشکيل شود و شورای تامين استان
در زمينه رسيدگی به مشکالت کارگران کارخانه قند اھواز تصميم گيری کند که تاکنون ھيچ
خبری از نتايج اين جلسه نشده است .
اين فعال کارگري ،تشکيل کميسيون کارگری در استانداری خوزستان را يکی ديگر از وعدهھای
مسئوالن در تجمع کارگران قند اھواز عنوان و تصريح کرد :در اين کميسيون کارگری قرار بود
مسائل بيمه ،پرداخت حقوق و ھمچنين مسئله مالکيت کارخانه قند اھواز مورد بحث و
بررسی قرار گيرد .
به گزارش ايلنا ،کارخانه قند اھواز با ظرفيت توليدی بالغ بر  ٢۵٠تن قند و شکر در سال ،چھار
سالی است که تعطيل و توليد آن متوقف شده است .کارخانه قند و تصفيه شکر اھواز که ھم
اکنون در حالت تعطيل کامل به سر ميبرد ،با ايجاد بيش از  ۵٠٠فرصت شغلی مستقيم و
اشتغال  ٢ھزار نفر به صورت غير مستقيم يکی از کارخانهھای مھم و استراتژيک اھواز
محسوب ميشود که به دليل تعطيلی اين واحد توليدي ،مردم منطقه از اين فرصت بيبھره
ماندهاند .
مالکيت اين کارخانه در گذشته بر عھده بانک ملی و ملت بوده که با افزايش مشکالت اين
واحد توليدی ھيات دولت مصوب کرد که کارخانه قند اھواز از مالکيت بانک ملی و بانک ملت
خارج و به قيمت دفتری به وزارت صنايع و معادن جھت راهاندازی مجدد واگذار شود .
با وجود اينکه مصوبه دولت قيمت کارخانه را دفتری اعالم داشته ،بانک ھا موافقت خود را با
اجرای اين مصوبه منوط به اين کرده بودند که کارخانه با قيمت روز به فروش برسد و تمام
بدھی ھای کارخانه و وام ھای دريافت شده به ھمراه سودھای انباشته شده از ديرکرد
پرداخت وام ھا ،پرداخت شود .
وزارت صنايع اين امر را خالف مصوبه دولت دانست و اعالم داشت که تنھا حاضر به پرداخت
مبلغی بر اساس قيمت کارشناسی دفتری است ،و حاضر به پرداخت وام ھا و جرايم نشد،
زيرا زيان ھای انباشته را مربوط به بانک ھا و ناشی از مديريت بانک ھای ملی و ملت بر
کارخانه می دانست.
با باال گرفتن اين مشکالت و با وجود معرفی و استقرار مديرعامل جديد کارخانه از سوی معاون
اقتصادی وقت وزارت صنايع و معادن ،اين وزارت خانه انتقال کارخانه به دولت را مغاير قانون
تشخيص داده و با استناد به ھمين مساله بازسازی کارخانه را تعليق کرد .
بانک ملت و بانک ملی که مالکين قبلی کارخانه محسوب ميشوند ،با استناد به مصوبه دولت
در جريان دور دوم سفرھای استاني ،و وزات صنايع نيز با استناد به غيرقانونی بودن مصوبه
ھيات دولت به شماره  ،١٩٠١٠/۴١۵٩١از پذيرش کارخانه سرباز زده و پاسخگوی مشکالت آن
نيستند .کارگران اين کارخانه سالھاست که در بالتکليفی به سر می برند و برای گذران زندگی
روزمره در تنگنا قرار دارند .

اعتراف به حقايق در تلويزيون انگليسی زبان جمھوری اسالمی:تحريم ھا جان
بيماران رابه خطر انداخته است /پناه بردن ايرانيان به داروخانه ھای ترکيه
به گزارش ساﯾت عصر ايران در تارﯾخ  ٩ابان آمده است  :اين شبکه در گزارشی با ھمين
عنوان به نقل از مسئوالن وزارت بھداشت نوشت که تحريم ھای يکجانبه و "غير قانونی" اخير
آمريکا و اتحاديه اروپا عليه ايران دسترسی به امکانات درمانی را برای برخی بيماری ھای
خاص در ايران با مشکل مواجه کرده است .
پرس تی وی نوشت :بسياری از بيماران ديابتی  ،ھموفيلی  ،تاالسمی ،سرطانی  ،کليوی و..
در اثر اين تحريم ھا با مشکل کمبود دارو مواجه شده اند و در معرض خطر ھستند .
علی جعفری يک جراح پيوند به پرس تی وی می گويد" :ما مشکالت زيادی در زمينه تامين
دارو و امکانات درمانی داريم ...ھم اکنون بسياری از بيماران داروھای مورد نياز برای عمل پيوند
خود را ندارند ".
وی می افزايد":سوال من از ھمه کشورھايی که اين تحريم ھا اعمال کرده اند اين است که
گناه اين بيمارانی که به دليل اھداف سياسی شما از تحريم می ميرند چيست؟ چرا بايد اين
بيماران به دليل کمبود دارو و درمان بميرند؟ "
پرس تی وی می نويسد  :با وجودی که تحريم ھا ی اعمالی عليه ايران روی دارو و غذا اعمال
نشده اما از زمان تشديد تحريم ھای ايران واردات  ٥٠درصد از داروھا و تجھيزات پزشکی خاص
به ايران کاھش يافته است .
يک بيمار خاص به پرس تی وی می گويد ":دو ماه پيش عمل پيوند کبد داشتم و ھم اکنون نياز
به مصرف داروھای کمياب دارم من االن آلوده به يک ويروس شده ام ".
پرس تی وی به نقل از ھوشنگ صابری جراح مغز و اعصاب می نويسد :در حال حاضر
مشکالت زيادی به دليل کمبود دارو و ابزار و امکانات پزشکی برای بيماران وجود دارد و حتی
برخی از آنھا به دليل اين کمبودھا می ميرند .
سفر اضطراری به ترکيه برای خريد دارو
گزارش خبرنگار عصرايران نيز حاکی است که عدم تأمين دارو برای بيماران  ،مشکالت زيادی را
برای مردم ايجاد کرده است .
بر اساس اين گزارش  ،در برخی موارد که داروھای اضطراری مورد نياز بيماران نه در داروخانه
ھا پيدا می شود و نه حتی در ناصر خسرو  ،پزشکان از اطرافيان بيمار می پرسند :آيا گذرنامه
داري؟ و اگر جواب مثبت باشد  ،او را چنين راھنمايی می کنند :ترکيه  ،ويزا نمی خواھد  ،دو -
سه ساعت بيشتر ھم فاصله ھوايی نداريم .با اولين پروازی که بليت گير آوردی برو ترکيه  ،از
اولين داروخانه نزديک فرودگاه در ترکيه دارو را بخر و برگرد !
از اين رو  ،در ھفته ھای اخير  ،برخی ھموطنانی که نزديکانشان در بيمارستان ھا  ،درگير
مشکل داروھای ناياب ھستند  ،ناگزير می شوند سفرھای چند ساعته به ترکيه داشته
باشند تا بلکه بتوانند با تھيه دارو  ،عزيزانشان را از خطر مرگ نجات دھند .
مرگ  ٤کارگر در ريزش معدن در گلپايگان
به نوشته ساﯾت عصرايران در  ٩آبان آمده است  :معاون امداد و نجات جمعيت ھالل احمر
استان اصفھان گفت :ريزش زمين در معدن اھرا سپاھان در منطقه اليبيد از توابع گلپايگان ظھر
امروز جان چھار کارگر را گرفت .
به گزارش واحد مرکزی خبر ،آقای خانبازی افزود :کارگران در اين معدن با دستگاھی به نام
apostropheپيکور  apostropheکار می کردند که ناگھان زير پايشان خالی شد .
وی گفت :در اين حادثه پنج نفر صدمه ديدند که سه نفر آنھا به علت شدت جراحات در دم فوت
کردند .
وی با بيان اينکه يک نفر ديگر بعد از اعزام به بيمارستان امام حسين)ع( گلپايگان فوت کرد،
افزود :کارھای احيای يک مصدوم ديگر انجام شد ولی وضع او نيز وخيم است .
آقای خانبازی گفت :برای کمک رسانی به مصدومان در اين حادثه ،چھار امدادگر از پايگاھھای
قروقچی و موته با يک دستگاه آمبوالنس و خودروی نجات در صحنه حاضر شدند .

نابرابری درآمدھا و تورم:ھشدار جامعه شناسان نسبت به افزايش فقر در ايران
بنا بر خبر مندرج در ساﯾت قانون در  ٩آبان آمده است  :اقتصاد پر نوسان ايران ،محصول ھر چه
باشد اجتماع ايرانی را چنان متاثر کرده که جامعه شناسان و آسيبنگاران را به ھشدارھای
جدی وا داشته است .به خطر افتادن معيشت و امنيت به عنوان دو نياز اساسی برای زنده
ماندن مورد اشاره جامعه شناسان ايرانی است .اشارهای که به گفته آنھا منجر به افزايش نرخ
آسيبھای اجتماعی شده است .فشارھای اقتصادی که مورد اشاره نمايندگان مجلس و مورد
پذيرش رئيس دولت ھم بوده به عقيده رئيس انجمن مددکاران اجتماعی موجبات بروز انحرافات
اجتماعی را فراھم آورده و به اعتقاد سعيد معيدفر ،استاد جامعهشناسی احساس از بين
رفتن امنيت اجتماعی ناشی از بحرانھای معيشتي ،ميتواند منجر به فروپاشی نظم
اجتماعی شود .
خطر امنيت و معيشت
اشاره معيدفر به ھرم آبراھام مازلو است ،ھرمی که امنيت و معيشت را به عنوان دو نياز
اساسی بشر برای زنده ماندن تعريف کرده است .نيازھای زيستی و ابتدايی که الزمه قوام
يافتن اجتماع است .نيازھای فيزيولوژيک نياز به غذا ،آب و ھوا برای زنده ماندن است و بعد از
ابتداييترين نيازھای اجتماعي؛ نياز به امنيت است.او به »قانون «ميگويد :نياز به عشق و
دوستی نيازھای درجه بعدی محسوب ميشوند که اين روزھا کمتر مطرحاند .اين در حالی
است که به دليل مشکالت اقتصادی وارده بر اجتماع ايراني ،امنيت و معيشت مردم ھدف قرار
گرفته و گاھی از بين رفته است .دولت به ناچار از قوه قھريه و زور برای کنترل اين معضل
استفاده ميکند .
تراز منفی شاخصھای اجتماعی
از طرف ديگر شاخصھای مورد بررسی در ايران شامل ،شاخص شھرنشيني ،تورم ،بيکاري،
حداقل حقوق ،سکونتگاهھای غير رسمی و درآمدھا و کسب و کار ھستند ،شاخصھايی که
به عقيده سيد حسن چلک در گفتوگو با» قانون »
با تزار منفی آنھا ،مخاطرات اجتماعی و انحرافات افزايش مييابد .کاھش سطح درآمدھا،
تعطيلی کارگاهھا ،افزايش تورم و گرانی در کنار احساس ناامنی اجتماعی که نمونهھايی از
آن در جامعه ايرانی ديده ميشود ،زنگ خطری است که از سوی آسيبشناسان ايرانی به
صدا درآمده است .
حسن چلک ،رئيس انجمن مددکاران اجتماعی کشور به ايلنا ميگويد :يکی از عوامل موثر در
افزايش آسيبھای اجتماعی معضالت و شرايط سخت اقتصادی است .شرايط سخت
اقتصادی زمينه برای ارتکاب جرم را فراھم ميکند .بنابراين وقتی در جامعه شاھد افزايش
آسيبھای اجتماعی ھستيم بايد تک تک عواملی که بر اين مسئله تاثير ميگذارند مطالعه
شود .
ورود فقر ،خروج ايمان
به گفته رئيس انجمن مددکاران اجتماعی کشور آموزهھای دينی ما نيز ميگويد اگر فقر از
دری وارد شود ايمان از در ديگر خارج ميشود و تاکيد بر اين موضوع نشانه اھميت آن است.
ما اگر به گذشته ھم نگاه کنيم در تمام جوامع چنين رابطهای بين فقر اقتصادی و آسيبھای
اجتماعی وجود دارد و اگر در جامعهای شاھد افزايش آسيبھای اجتماعی ھستيم اين
موضوع به دليل شرايط سخت اقتصادی و اجتماعی است .پژوھشھای اجتماعی در حوزه
نيروی انتظامی نيز نشان ميدھد "قشر کمدرآمد و دھکھای پايين اجتماع در جرايم و
جنايتھا به صورت وردست و اجير شده توسط سردستهھای گروهھای مجرم ،حجم بااليی را
شامل ميشود" به اين معنی که فقر ،بيکاری و نداشتن درآمد کافی سبب ميشود که افراد
به صورت آلت و ابزاری برای استفاده گروهھای مجرم درآيند و مجرمان با جلو انداختن اين افراد
برای خود حاشيه امنيت مناسبی ايجاد کنند .
نابرابری درآمدھا و تورم

مصطفی اقليما جامعهشناس و مددکار اجتماعی نيز به» قانون« ميگويد :نابرابری تورم با
سطح درآمدھا جامعه را به طرز ھولناکی به سمت فروپاشی اجتماعی پيش برده است.
ميزان تورم بسيار باال رفته است .تمام اجناس چند برابر قيمت افزايش يافتهاند ومردم فقيرتر
شدهاند ،آن وقت نبايد توقع داشت جامعه با مشکل مواجه نشود .اگرچه توسعه يافتگی
متشکل از شاخصھای متعدد است اما بيشک سطح "درآمد" مھم ترين شاخص محسوب
ميشود و روزھای پيش رو روزھای کاھش سطح درآمد و افزايش تورم است که سيد حسن
چلک آن را به افزايش صرف و انتشار آسيبھای اجتماعی تعبير کرده است .
مصطفی اقليما نيز به» قانون « ميگويد :يکی از بزرگ ترين اشتباھات اقتصادی در طول
سالھای گذشته اين است که ھر چه تورم باال رفت ميزان حقوق افراد افزايش پيدا نکرد .بعد
از  ٣٠سال ساالنه  ٤٠تا  ٤٥درصد تورم به جامعه تحميل شده ولی حقوق و درآمد مردم کمتر
شده است که  ٩٠٠درصد کاھش درآمدھا به نسبت تورم را شامل شده است .به گفته اين
جامعهشناس کمترين حقوق قبل از انقالب چھار ھزار تومان بود که تاکنون تنھا  ٩٠برابر افزايش
يافته و  ٣٦٠ھزار تومان رسيده که قانون کار و قانون تامين اجتماعی اين رقم را تاييد ميکند در
حالی که تورم بر اساسيترين کاال مانند بنزين که سطح تورم عمومی را به کمترين درصد
نشان ميدھد رقمی معادل  ١٤٠٠برابر را نشان ميدھد ،يعنی بنزين به عنوان کمترين پايه
تورمی  ١٤٠٠برابر گران شده است .
30سال پيش بنزين  ٥﷼ بوده و حاال ليتری  ٧٠٠تومان شده است.در چنين شرايطی
آسيبھای اجتماعی که  ٩٠درصد آنھا پيشتر وجود نداشت ،افزايش يافته و مردم مجبورند
برای تامين خود بيشتر کار کنند و اين مشکالت در شرايط فعلی بيشتر شده است .افزايش
چکھای برگشتی و درگيری اغلب مردم با آن تعادل نرخ امنيت در کشور از بين رفته است.
افزايش آمار فحشا ،اعتياد ،رشوهخواری و  ...نشان ميدھد جامعه درگير مسائلی شده که به
معيشت آنھا مربوط است .
ضرورت تبيين آسيبھای جامعه
افزايش جرمھايی مانند سرقت و برخی از بزهھای اجتماعی ناشی از شرايط سخت اقتصادی
است .به گفته چلک البته اين موضوع به اين معنی نيست که ھمه افراد فقير مرتکب جرم
ميشوند و يا با آسيبھای اجتماعی مواجه خواھند شد .
از آنجايی که آسيبھای اجتماعی تک عاملی نيستند نميشود يک عامل مثل فقر را عامل
اصلی دانست اما افرادی که با شرايط سخت اقتصادی دست و پنجه نرم ميکنند بيشتر در
معرض اين آسيبھا ھستند و فقر يکی از مجموعه عواملی است که باعث انحرافات
ميشود .
او ميافزايد :اھميت گسترش انحرافات و آسيبھای جامعه بايد تبيين شود که چه عواملی در
اين امر دخيل است و ھر جامعهای که فقر در آن گسترش يابد جرايم ھم گسترش خواھد
يافت و ما شاھد افزايش زندانھا و زندانيان ھستيم .البته تنھا نبايد بگوييم که فقر مساوی
انجام جرم است اما فقر بر شرايط سخت اقتصادی در جامعه زمينه را برای گسترش
آسيبھای اجتماعی فراھم خواھد کرد و طبيعتا فقر در عرصهھای ديگر مانند فقر فرھنگی
باعث افزايش آسيبھای اجتماعی ميشود .
اقليما تاکيد ميکند :قشر حقوقبگير با شرايط پيش آمده نميتواند با دارايياش کنار بيايد و با
اين تورم خود به خود نميتواند درآمدش را افزايش دھد و تن به مسائل مختلف ميدھد که
نشانهھای آن را ميتوان در دستگاهھای دولتی و معضل رشوهخواری ديد .او به خانهای که
سال  ٧٠به قيمت  ٤٤ميليون خريده اشاره ميکند و ميگويد :اين خانه االن  ٤ميليارد تومان
ميارزد اين چه چيز را نشان ميدھد؟ اين يعنی خانوادهھا با يک فاجعه روبه رو شدهاند و
مردم به نسبت قبل فقيرتر شدهاند ،آن وقت توقع نبايد داشت جامعه با مشکل مواجه
نشود؟ !
كارگران کشت و صنعت کارون شوشتر در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه بندی
مشاغل دست از كار كشده و تجمع کردند

به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران – ايلنادر  ٩آبان آمده است  :كارگران فصلی »نيبر«
كشت و صنعت شوشتر در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای چندمين بار
متناوب طی يك سال اخير ضمن يك اعتراض صنفی دست از كار كشده و تجمع کردند .
نماينده اين کارگران به ايلنا گفت :دو ھزار کارگر »نی ُبر« کشت و صنعت کارون شوشتر در
اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل ،از صبح روز يکشنبه دست از کار کشيده و در
مقابل درب ورودی کارخانه تجمع کردهاند .
اين کارگر افزود :کارگران فصلی که به کار تخصصی بريدن نی اشتغال دارند خواستار اجرای
طرح طبقه بندی مشاغل و ھمچنين افزايش دستمزد ماھانه خود ھستند .
رفع مشكالت سنوات و باقی ماندن معضل طبقهبندی مشاغل
دبير اجرايی خانه کارگر اھواز ضمن تاييد اعتراض صنفی و تجمع کارگران نی بر کارون شوشتر،
اظھار كرد :کارگران نی بر کشت و صنعت کارون شوشتر برای چندمين بار است كه نسبت به
عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و محاسبات سنواتی خود تجمع و اعتراض ميکنند .
آقايار حسينی ادامه داد :مشکالت سنواتی اين کارگران ھم اکنون رفع شده است ولی
ھمچنان قانون طبقهبندی مشاغل در خصوص اين كارگران اجرا نميشود .
به گفته اين فعال کارگری بسياری از اين کارگران به سن بازنشستگی رسيدهاند اما به دليل
تعويق در پرداخت حق بيمه توسط کارفرما امکان بازنشسته شدن و استفاده از مزايای تامين
اجتماعی را ندارند .
دبير خانه کارگر اھواز اضافه کرد :مشکالت صنفی کارگران با واحدھای توليدی استان ھمچنان
به قوت خود باقی است و در بخشھای مختلف توليدی کماکان کارگران با تاخير حقوق و
دستمزد مواجهاند .
گفتنی است تماس خبرنگار ايلنا برای پی گيری مشکالت کارگران با مسئوالن اين کارخانه
بينتيجه مانده است ،عالوه بر آن رئيس اداره تعاون ،کارو رفاه اجتماعی شوشتر نيز حاضر به
پاسخگويی در اين زمينه نشد .
سال گذشته ۵ميليون نفر زير خط فقر رفتند
به نوشته ساﯾت ندای سبز در  ٩آبان آمده است  :فرشاد مومنی می گويد دولت ھمه آنچه را
که در يک برنامه  ٥ساله در راستای قانون ھدفمندی بايد به قيمت ھای حاملھای انرژی
اضافه می کرد ،در ھمان سال نخست ،انجام داد و چون در تمام اموری که وعده داده بود يا
الزام قانونی برای اجرا داشت ،با شکست روبه رو شد ،اجرای فاز دوم ھدفمندی را مطرح
کرد .
فرشاد مومنی کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه در گفت وگو با نامه با بيان اين که
افزايش يارانه نقدی بيشتر مانورھای تبليغاتی درآستانه انتخابات است ،می گويد زمانی که
رئيس دولت خود به صراحت عنوان می کند در شرايطی که ھنوز افزايش يارانه ھا اتفاق
نيفتاده ،دولت با کسری ھای جدی در ماليه خود روبه رو ھست ،بيان افزايش مبلغ يارانه ھا از
سوی ھر کسي ،بيشتر به يک شوخی شباھت دارد .
وی درباره احتمال توقف پرداخت يارانه نقدی معتقد است بايد ديد که دولت در جابه جايی
ھزينه ھای خودش به چه اقداماتی متوسل خواھد شد .االن به صورت دقيق در اين زمينه
نمی توان اظھارنظر کرد ،اما در مورد اين که دولت به طور جدی مشکل کسری مالی دارد،
ترديدی نيست .
مومنی گفت:قبل از آغاز اجرای سياست شوک قيمتی به حامل ھای انرژي ،شعار محوری
دولتی ھا اين بود که ميزان مصرف مستضعفان و محرومان ،به خصوص از بنزين بسيار کمتر از
گروه ھای پردرآمد جامعه است و اين ايده را ابتدا براساس شعارعدالت اجتماعی مطرح کردند.
بر اساس نظرات کارشناس ھا ،ھم به اعتبار تحليل فرآيند ماجرا وھم به اعتبارتحليل غايت
ماجرا ،اشتباھات فاحشی در آن وجود داشت .
وی افزود:به لحاظ فرآيندی عنوان می شد که درست است فقرا خودرو ندارند و از خدمات حمل
و نقل عمومی استفاده می کنند ،اما وارد کردن شوک ھای قيمتی به خصوص و به طور

مشخص به بنزين ،به طورنسبی فشار شديدتری به گروه ھای فقير جامعه وارد خواھد کرد و
بنابراين با منطق عدالت ثابت شد که اين حرف بی پايه و سستی است .
از نظرغايت کارھم گفته می شد با توجه به اينکه ھمگان بر سر اصل تورم زا بودن اين
سياست اتفاق نظر دارند ،اما اختالف نظرھا بر سر برآوردھای متفاوتی است که بر حسب
سناريوھای متفاوت از چشم انداز ميزان تورم ايجاد شده ناشی از آن شکل گرفت و در دولت
اين گونه استباط می شد که به اعتبار اين واقعيت که تورم در ذات خود برعليه فقرا و به نفع
اغنيا عمل می کند ،اگر يک سياست تورم زا اعمال شود،باعث افزايش بی عدالتی ھا خواھد
شد ،نه اينکه در خدمت نيل به عدالت باشد .
مومنی گفت :می گفتند که چيزی بين ١١٠تا  ١٢٠ھزارميلياردتومان از اين محل ،درآمد کسب
خواھند کرد .اما زمانی که خود دولت اليحه بودجه سال  ١٣٩٠را به مجلس تقديم کرد ،در
مورد درآمدھای حاصل از شوک درماني ،در مجموع چيزی حدود٦٢ھزارميليارد تومان را به
عنوان چشم انداز درآمدی مطرح کرد .
اين استاد دانشگاه تصريح کرد:زمانی که ھمين رقم درمرکز پژوھش ھای مجلس و کميسيون
برنامه و بودجه بررسی شد ،مالحظه گرديد که عمال دولت ،چيزی حدود ٢٦ھزارميلياردتومان
بيشتر قادربه کسب درآمد نيست .متاسفانه با وجود اينکه اين سند را خود دولت داده بود ودر
گام اول پذيرفته بود که چيزی در حدود  ٥٠درصد توھم درآمدی داشته وبعد خود مبلغ ٦٢
ھزارميليارد تومان ھم به صورت دقيق و کارشناسی شده توسط مجلس بررسی شد و متوجه
شدند که اين درآمد کمتر از نصف آن رقم قابليت تحقق دارد ،شايد جا داشت که ھمان موقع
اين جمع بندی حاصل می شد که وقتی محاسبه ھای کارشناسی دولت تا اين اندازه سست
وبی اعتبار است ،می توان انتظار داشت که نتايج حاصل ازاين اقدام نيز،بسيار خسارت
بارترازچيزی باشد که درابتدا گمان می رفت .
وی تصريح کرد:دولت در عمل ،طی  ١٥ماھی که اين سياست مخرب را به اجراگذاشت،از آن
 ١٢مسئوليت قانوني ،تنھا يک مسئوليت را درعمل جدی گرفت و از  ١١مسئوليت قانونی ديگر
در اين زمينه شانه خالی کرد.نکته تلخ و غم انگيز در اين ماجرا اين بود که در ھمان يک موردی
ھم که عبارت از پرداخت يارانه نقدی به مردم بود ،عالوه بر اينکه کل منابع حاصل از شوک
درمانی را خرج کرد١٥ ،ھزارميليارد تومان ھم کسری آورد و اين کسری ھا را با توسل
غيرقانونی به درآمدھای نفتی و امکانات بانک مرکزی و از اين قبيل امکانات ،جبران کرد .
مومنی گفت :اگر بر مبنای محاسبات و وعده ھای خود دولت بخواھيم داوری کنيم،اين
سياست از ابتدا محکوم به شکست بود .کما اينکه در عمل ھم ھيچ يک ازوعده ھای دولت
محقق نشد .در اينجا درست به قاعده ای که درتجربه ھای شکست خورده برنامه ھای
ساختاری مطرح است ،دولت به جای عبرت گيری ازاين اشتباه بسيار پرخسارت،يک ايده
جديدی را مطرح کرد تحت عنوان فاز دوم ھدفمندی يارانه ھا.متاسفانه اين ايده از اساس
نادرست ،توسط افراد ديگری ھم تکرار شد .مسئله ای به نام فاز دوم در قانون ھدفمندی
يارانه ھا نه وجود داشت ونه پيش بينی شده بود .در آنجا بحث بر سراين بود که اين شوک
ھای قيمتي ،در يک دوره ی  ٥ساله به اقتصاد کشور وارد شود تا آثارخسارت بارآن که قانون
گذارھم به آن اذعان داشت و گزارش ھای رسمی مرکز پژوھش ھای مجلس ھم آن را تاييد
می کرد ،با فشارکمتری اقتصاد و جامعه ايران را متحمل خسارت کند .
وی افزود:دولت ھمه آنچه را که در يک برنامه  ٥ساله بايد به قيمت ھای حامل ھای انرژی
اضافه می کرد ،در ھمان سال نخست ،انجام داد و چون در تمام اموری که وعده داده بود يا
الزام قانونی برای اجرا داشت ،با شکست روبه رو شد ،اجرای فاز دوم ھدفمندی را مطرح
کردند که ھيچ پايه و مبنايی ندارد.دراينجا بايد به اين نکته اذعان داشت که آثار خسارت بار اين
سياست به اندازه ای فراتر از انتظار دولتی ھا بود که آنھا خودشان علی رغم الزامات قانونی
دراليحه بودجه که در سال  ٩١برايشان درنظرگرفته شده بود ،خودشان به صورت يکجانبه
ازانجام اين کار صرف نظر کردند.اما در ماه ھای اخير که بحران مالی دولت ابعاد بسيار بزرگتری
پيدا کرد وحتی رئيس دولت درمجلس دانش آموزی به صراحت از کسری ھای جدی مالی
دولت سخن به ميان آورد،نمايندگان مجلس احتمال دادند که اين بار به صورت کامال آشکار و با
ھدف کسب درآمد و انداختن بحران ھای بزرگ اجتماعي ،اقتصادی ناشی از شوک درمانی به
گردن دولت بعدي،برای اينکه از چنين اتفاقی پيشگيری شود ،يک قانون متکی بر طرح

دوفوريتی را به تصويب رساندند که بر اساس آن،مانع از اين شدند که دولت شوک ھای
قيمتی جديدی به حامل ھای انرژی وارد کند .اين مسئله ،چيزی است که تاکنون رخ داده
است .
اين استاد دانشگاه يادآور شد:در مورد عواقب تک تک اين اقدام ما درگذشته تذکر داده ايم.به
نظر می رسد چنانچه مجالی باشد و فھرست پيامدھای ناخواسته خسارت بار اين سياست
به صورت يک جا مورد توجه قرار گيرد ،می توان اين اميد را داشت که اين بلوغ با پرداخت ھزينه
بسيار سنگين درسطح تصميم گيران دولت و مجلس،پديد بيايد تا يک بار برای ھميشه بفھمند
که از طريق شوک ھای قيمتي ،امکان پيشبرد اقتصاد ايران به سمت عملکرد مطلوب وجود
ندارد .
شخصا تا آنجاييکه در توانم بود سال گذشته به تفصيل نشان دادم که در دوره شش ماھه اول
پس از اجرای اين سياست،تمام اسناد منتشرشده رسمی دولت ،نشان می دھد که تقريبا
اکثريت پيش بينی ھای کارشناسان درست بوده و اين سياست به ھيچ وجه دستاورد مثبتی
نداشته است ،اما خسارت ھای بسيار سنگينی را برای کشور به ھمراه خواھد داشت .
مومنی افزود:متاسفانه در آن زمان با وجود اينکه ھمه مستندات ما ھم براساس گزارش ھای
رسمی دولت بود و به گواه اين اسناد شکست اين سياست را نشان داده بوديم و تقاضا کرده
بوديم که دستگاه ھای نظارتی فرمان توقف اين اقدام مخرب را بدھند ،اما اين پيام در آن موقع
مورد توجه قرار نگرفت تا اينکه حدود ھفت ماه بعد دولت ،خود را ناگزيرديد که اين سياست
مخرب را متوقف کند .
وی گفت:گزارش ھای رسمی موجود به گفته وزيربھداشت و درمان حکايت از اين دارد که تا
قبل از شوک درمانی ھر ساله چيزی حدود يک درصد جمعيت ايران از محل ھزينه ھای
کمرشکن درمان به زيرخط فقرمی افتادند.اما اين نسبت در يک ساله اجرای اين سياست به
چيزی حدود  ٥تا ٧درصد جمعيت بالغ شده است .يعنی دراثرشوک درمانی در سال  ١٣٩٠فقط
از ناحيه ھزينه ھای به شدت افزايش يافته درمانی چيزی حدود  ٤تا  ٥ميليون ايرانی به زيرخط
فقر رفتند .و اين به جز فشارھای طاقت فرسايی است که به توليدکننده ھا تحميل شده و
حتی به جز خسارت ھای بسيار بزرگی است که برپيکر ماليه خود دولت وارد شده است .به
نظرمی رسد چنانچه کارشناسان مستقل ،به صورت منصفانه و مستند ،ابعاد و پيامدھای اين
اتفاقات ناخواسته را زيرذره بين بگذارند ،می توان اميدواربود که درآينده چنين اشتباھات
فاحشی در سياستگزاری ھای اقتصادی کشور رخ ندھد .
اين استاد دانشگاه يادآور شد :در زمانی که به جای شوک درمانی از لفظ ھدفمندکردن
استفاده کردند،عموم کارشناسان اين سوال را مطرح کردند که آيا شما گروه ھای ھدف خود را
می شناسيد؟ و مشخصا پاسخ دولت منفی بود  .زيرا اين مسئله تناقضی بود و می خواستند
چيزی را ھدفمند کنند که قادر به شناسايی گروه ھای ھدف نبودند .اين ھم يک زاويه ديگری
بود که کسانی که تذکر و ھشدار می دادند ،عنوان می کردند که چون دولت گروه ھای ھدف
را نمی شناسد به تعبيری که در ادبيات موضوع وارد است ،درھر دو گروه خطاھای سياست
گذاری در چنين شرايطی اتفاق خواھد افتاد .يعنی يک بخشی از جامعه که حقيقتا نيازمند
گرفتن يارانه نقدی ھستند ،از تور دولت بيرون می مانند و بخش بزرگی از کسانی که حقيقتا
نيازمند نيستند ،در درون اين تور قرار می گيرند.متاسفانه دولت ،علی رغم شعارھدفمندي،
پيش بينی کرده بود که به حدود  ٧٣ميليون نفر از  ٧٥ميليون نفر جمعيت کشور ،يارانه نقدی
دھد و در اين مسير درجريان اجرا ،اتفاقات بسيار مضحکی ھم رخ داد که به نظر من بسيار
ضروری است که اين اتفاقات ھم ثبت و ضبط شود تا مايه عبرتی برای سياست گذاران آينده
کشور باشد .
وی افزود٤ :ماه پس از آغاز ھدفمندي ،نمايندگان کميسيون تخصصی موضوع در مجلس به
شدت به دولت اعتراض کردند و مضمون اعتراض اين بود که چرا شما حتی به ايرانيان مقيم
خارج ھم يارانه نقدی پرداخت می کنيد .يعنی تا اين اندازه خطاھای دوگانه در شناسايی افراد
اتفاق افتاده بود .نکته بسيار مھم در اين ميان اين بود که آن  ٢ميليون نفری که مشمول اين
حکم نشده بودند ،به اين دليل نبود که دولت آنھا را شناسايی نکرده و کنار گذاشته باشد.بلکه
آنھا خودشان نخواستند که يارانه دريافت کنند.بنابراين اين ھم يک زاويه ديگری بود که نشان
می داد چون اينھا گروه ھای ھدف را نمی شناسند ،بنابراين از اين ناحيه ھم قطعا با
شکست روبه رو خواھند شد .

اين استاد دانشگاه گفت :آن زمان که ما عنوان می کرديم دولت ،گروه ھای ھدف را نمی
شناسد ،بنابراين با مشکالت روبه رو خواھد شد ،استداللمان اين بود که با وجود اين که از
سال ١٣٣٨تا امروز حساب ھای ملی در ايران اندازه گيری می شود ،ما ھنوز نتوانسته ايم از
طريق روش درآمدھا اين حساب ھا را اندازه گيری کنيم .يعنی فھم واقعيت ھای درآمدھای
افراد جامعه،تا ھمين امروز برای مسئوالن اقتصادی کشور ناممکن بوده و بنابراين آن ادعايی
که مطرح می شد دھک ھای پردرآمد حذف خواھند شد ،ھم نمی توانست مبنا داشته
باشد،مگر اينکه اينھا به طور تصادفی بر اساس حدس و گمان اقداماتی در اين زمينه انجام
داده باشند که اين کار را ھم تا حدودی انجام دادند و پيامک ھايی فرستادند و اين پيامک ھا
ھم با ضريب باالی ٧٠درصد با اعتراض پيام گيرندگان روبه رو شد .بر اين اساس آن ايده در
سال  ،٩٠ايده قابل تاملی بود ،اما اگر قرار است اجرا شود ،به واسطه ضعف در شناسايی
گروه ھای ھدف ،دولت را با مشکالت اجرايی بسيار پيچيده تری روبه رو می کند .
وی افزود :زمانی که رئيس دولت خود به صراحت عنوان می کند در شرايطی که ھنوز افزايش
يارانه ھا اتفاق نيفتاده ،دولت با کسری ھای جدی در ماليه خود روبه رو ھست ،بيان افزايش
مبلغ يارانه ھا از سوی ھر کسي ،بيشتر به يک شوخی شباھت دارد و محلی ازاعراب در
واقعيت ندارد .کافی است به سند اليحه بودجه سال  ١٣٩١مراجعه کنيد .درآنجا با وجود
بسياری از مفروضات درآمدی به غايت خوشبينانه و غير مطابق با واقعيت که در مورد صدور و
قيمت نفت داشتند ،با وجود ھمه آن مالحظات ،دولت برای اينکه بين آن منابع و مصارف خود
ترازی ايجاد کند ،پيش بينی کرده بود که مقادير قابل توجھی در آمد کسب خواھد کرد.اما
اکنون ناچار شده وام گيری داخلی از سيستم بانکي ،وام گيری خارجی و انتشار اوراق
مشارکت را در دستور کار قرار دھد .مجموع رقم منابعی که دولت از اين طريق می خواھد
برای پوشش دادن ھزينه ھای سال  ٩١خود تامين کند ،معادل  ٢/٤برابر سھم نفت در بودجه
عمومی دولت بود .اين چيزی است که در گزارش سند اليحه بودجه ،خود دولت به آن اذعان
کرد و زمانی که دولت درشرايطی که ھنوز تعھد خاصی به آن اضافه نکرده و با اين بحران جدی
در وضعيت ماليه خود روبه رو است ،مشخص است که مانور تبلغاتی يا بازی انتخاباتی بوده
است.
قيمت ھای چند ميليونی برای تھيه داروی بيماران سرطانی
به نوشته ساﯾت سالمت نيوز در  ٩آبان آمده است  :بيمارستانھا چندماھي است كه به دليل
تحريم ،داروی بيماران سرطانی را تامين نميكنند و بيماران مجبورند ،داروھای رايگان را به
قيمت چند ميليون تومان تھيه كنند .داروھايی كه برخی از آنھا ديگر در بازارھای آزاد ھم پيدا
نميشود .در نھايت آنھا مشتری داروھای گران كشورھايی چون ھند ،مكزيك ،يونان و
...ميشوند كه عوارض ناشی از استفاده از آنھا برای ھيچكس معلوم نيست! جلسات
مشترك دولتيھا ،وزارت بھداشت و مجلسيھا ھم به نتيجهای كه بتواند جان اين بيماران را
نجات بدھد ،منجر نشده است .
»عبدالرحمان رستميان« ،عضو كميسيون بھداشت مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با
»تھرانامروز« پيشنھاد تدوين يك پروتكل توسط مختصصان خون و ھماتولوژھا را ميدھد كه
براساس اين پروتكل ،نسخه شفابخشی برای بيماران سرطانی با توجه به داروھای موجود،
پيچيده شود .اما آيا ميتوان با چنين قيمت و داروھايی كه معلوم نيست از چه موادی تھيه
ميشوند و به كشور وارد ميشوند ،نسخه شفابخشی برای بيمارانی كه اين روزھا با مرگ
دست و پنجه نرم ميكنند ،نوشت؟! بيمارانی كه ھنوز جزو بيماران خاص محسوب نميشوند
و بيمه از تقبل ھزينه بسياری ازداروھای آنان شانه خالی كرده است !
داروھايی يونانی-ھندی !
به گفتة يكی از پرستاران بيمارستان امام )ره( تا  ٥ - ٦ماه گذشته ،بيمارستان داروھای مورد
نياز بيماران سرطانی را به صورت رايگان در اختيار آنھا ميگذاشت اما تحريمھا جان بيماران را
كه نشانه رفت ،شركتھای خارجی طرف قرارداد ،از دادن داروھا به بيمارستانھا خودداری
كردند .داروھايی كه به گفتة او بسيار زياد بود و اصال ً كسی فكر نميكرد كه دچار كمبود شود.
داروھای چون »فلوراسيل«»،تاكسول«» ،تاكسوتر« و ...كه بيمار راحت آنھا را از بيمارستان

تھيه ميكرد اما االن بايد آنھا را در بازار آزاد با نرخ  ٤٠٠تا  ٥٠٠ھزار تومان تھيه كند .او به
»تھرانامروز« ميگويد»:اين داروھا از كشورھايی چون فرانسه ،آمريكا ،سوئد و  ..وارد ميشد
و ھيچگونه عوارضی برای بيمار نداشت .اما تحريمھا به جان بيماران كه افتاد ،مسئوالن مجبور
شدند تا داروھای مورد نياز را از كشورھايی چون ھندوستان ،مكزيك ،يونان و ...تھيه كنند .به
گفتة اين پرستار ،اين داروھا در بيمارستان يافت نميشودچون آزمايش نشده و كسی
نميداند چه تاثيری روی بيمار دارند .اوميگويد»:ما اصال ً نميدانيم اين داروھا از چه موادی
تھيه ميشوند و ممكن است در آينده چه باليی سر بيمار بياورند ».
داروی آدريامايسين !
به گفتة او داروی آدريامايسينی كه از كشورھای چون فرانسه ،سوئد يا آمريكا وارد می شد
ھيچ مشكلی برای بيمار نداشتاما اين دارو اين روزھا از كشورھای ديگر چون يونان و مكزيك
وارد می شود و عوارض خطرناكی دارد .به گفتة او بعد از تزريق اين دارو بيمار  ٢٤ساعت در
بيمارستان ميماند و اگر عالمتی نشان نداد ،مرخص ميشود اما به تازگی آنھا با بيمارانی
مواجه شدهاند كه يك ھفته بعد از استفاده از دارو دچار عوارضی چون درد در نقاط مختلف بدن
چون دست ،استخوانھا ونيزحالت تھوع و ...شدهاند .او از بيماری ياد ميكند كه بعد از
استفاده از اين دارو دچار خونريزی معده شده است .
4ميليون و نيم برای يك دارو
مادر است و  ٤٨سال دارد .نميداند پس از او چه باليی سربچهھايش ميآيد .حتی نميداند
چقدر زنده ميماند .او به تھرانامروز ميگويد»:ديگر پولی برای خريد دارو ندارد« .اين ماه از
پس خريد داروھايش برنيامد .داروھايی كه تا چند ماه گذشته به صورت رايگان از بيمارستان
تھيه ميكرد اما قيمت آنھا چنان باال رفته است كه االن سر به فلك كشيده است .او تا چند
ماه پيش داروی »ريتوكسيمپ« را به قيمت  ٦٠٠ھزار تومان ميخريد .اما االن اگر شانس
بياورد اين دارو را پيدا كند بايد  ٤و نيم ميليون تومان پرداخت كند .اما ھزينه يك ماه او فقط به
ھمين  ٤ميليون ختم نميشود .او داروی » فلودارابين « ھم مصرف ميكند كه قيمت آن در
حال حاضر  ٢ميليون تومان است .از ھمه جا رانده به بيمارستان پناه آورده است .او از پس
تھيه چنين پولی برنميآيدحتی برای يك ماه ،در صورتی كه ھر ماه بايد اين دو دارو را تھيه
كند .پرستاران بيمارستان امام توانستهاند با كمك خيرين برای او  ٢ميليون تومان جمع كنند .در
نھايت ھم توانسته است تنھا داروي» فلودارابين « را تھيه كند .حاال مانده است كه چكار كند؟
ميداند كه اگر ھر ماه اين داروھا را استفاده نكند به زودی ريهاش از كار ميافتد و ھمه چيز
زودتر از آنچه فكرش را ميكرد تمام ميشود .به گفتة يكی از پرستاران اين بيمارستان ،بيمه
اين داروھا را تقبل نميكند .بيمارستان ھم داروھايی كه از كشورھايی چون ھندوستان،
مكزيك و ...وارد ميشوند را قبول نميكند .چون اين داروھا تست نشده است و كسی
نميداند چه عوارضی برای بيمار دارند .
ھرسپتين در بازار يافت نميشود ،نگرديد
اين پرستار ميگويد»:داروی ھرسپتين كه برای سرطان سينه است امروز در ايران پيدا
نميشود «.بيماران اما مجبور به استفاده از داروی جايگزين ھستند .او دربارة داروھای
جايگزين ميگويد »:اگر نمره دارويی ھرسپتين  ١٠٠باشد ،نمره داروی جايگزين  ١٠است«.
ولی بيماری كه با مرگ دست و پنجه نرم ميكند اگر به داروی جايگزين متوسل نشود ،چهكار
كند؟ به گفتة اين پرستار تا پيش از اين برخی از داروھای بيماران سرطانی را معاونت دارو
تامين ميكرد .البته بيمارانی كه معرفی ميشدند ،اما االن ھمين داروھا با قيمت  ٥/٤ميليون
تومان ھم در بازار پيدا نميشود .
داروھايی برای زبالهدانی
طرفھای يونانی و ھندی ھم داروھا را با دزھای خاصی به بازار وارد ميكنند .به گفتة يكی از
پرستاران بيمارستان امام )ره( برخی از بيماران به داروھايی با دز  ٨٠احتياج دارند اما مثال
طرف يونانی ميگويد»:من فقط ميتوانم دارو با دز  ١٦٠را وارد كنم .اين داروھا ازرانتر است
اما تاثير كمتری دارد .از سوی ديگر بعضی مواقع  ٨٠دز اين دارو را به بيمار تزريق ميكنيم و

باقی دارو بی مصرف ميماند .چون نمی شود آن را نگھداری كرد و خيلی زود فاسد می
شود ،بنابراين اگر بيماری ديگری برای تزريق نباشد ،وارد سيستم زباله شھری ميشود كه
تاثير مخربی ھم روی محيط زيست دارد ».
نميدانم چه ميشود؟
خانم كبيری ھم سرطان دارد .البته عمل او با موفقيت انجام شده و غده سرطانی را از بدن او
برداشته اند .ھشت جلسه به تزريق داروی» تاكسول« نياز داشت كه در  ٥جلسه آن دارو
توسط بيمارستان تھيه شد و او مشكلی نداشت .اما برای تھيه داروی سه جلسه آخر نزديك
به يك ميليون و  ٢٠٠ھزار تومان خرج كرده است .تازه بعد از آن شيمی درمانياش شروع
ميشود و ھنوز نميداند كه چطور بايد مخارج آن را تھيه كند .چون مدام ميپرسد ،نميدانم
برای اين مرحله ھم بايد خودم پول را تھيه كنم يا بيمارستان كمكم ميكند؟ خرجش را پسرش
ميدھد .پسرش ھم از پس اين مخارج برنميآيد .پسرش برای تھيه ھمين داروھا كلی تالش
كرد تا بتواند دارو را با تخفيف بگيرد ،در نھايت ھم  ٢٠ھزار تومان به او تخفيف دادند كه البته آن
را نپذيرفت .چون تاثيری روی وضعيتاش ندارد .به گفتة پرستار بخش ،تازه اين دارو ھم با بيمه
تامين اجتماعی گرفته ميشود وگرنه قيمت آن در بازار آزاد بسيار زياد است .
قيمت داروھای زيرجلدی سر به فلك كشيدهاند
به گفتة يكی ديگر از پرستاران تھيه داروھای زيرجلدی بيماران سرطانی ھم با مشكل بسيار
زيادی روبه رو است .او ميگويد»:فكر خريد داروھای زيرجلدی خارجی را بايد از ذھن خارج
كرد .داروھا به شدت گران ھستند و كمتر بيماری از پس خريد آنھا برميآيد .برای تھيه داروی
ايرانی ھم فشار اقتصادی زيادی به بيمار وارد ميشود «.به گفته او »اين دارو را ھمه بيماران
سرطانی از زن و مرد و كودك و بزرگسال بايد استفاده كنند .اين دارو معموال در خانه تزريق
ميشود .بنابراين بيمار مجبور است آنھا را از بيرون تھيه كند .حتی با بيمه ھم قيمت آن بسيار
زياد است ».
تبصره  ١٥رياست جمھوری
يكی ديگر از پرستاران بيمارستان امام)ره( در گفتوگو با »تھرانامروز« ميگويد :دولت
تبصرهای به نام تبصره  ١٥رياست جمھوری نوشت كه بر اساس آن دو سوم ھزينه بيماران
سرطانی توسط رياست جمھوری تامين شود .بيمارستانھا مدتی دارو و خدمات را به صورت
رايگان در اختيار بيمار گذاشتند اما زمانی كه ھيچ پولی از سمت رياست جمھوری به حساب
بيمارستانھا واريز نشد ،بيمارستانھا ھم تبصره را فراموش كردند .حاال او ميگويد»:بيمار
سرطانی نبايد نگران امرار معاش خانواده اش باشد اما االن بيماران به جايی رسيدهاند كه
حتی از تامين ھزينه داروھايی خود باز ماندهاند «.او پيشنھاد ميدھد »:ھرچه زودتر بيماران
سرطانی ھم مثل بيماران مبتال به ديابت ،ام اس و ...جزو بيماران خاص قرار بگيرند كه دارو با
قيمت مناسب در اختيار آنھا قرار بگيرد ».
تزريق داروھای سرطانی با ھزينه  ١٧٠ھزار تومان
او بحث بيماران سرطانی را از بيمارستان امام)ره( به بيمارستانھای خصوصی ميكشاند و
ميگويد»:تزريق داروھای سرطانی در بيمارستانھای دولتی رايگان است اما برای ھمين
تزريق در بيمارستانھای خصوصی  ١٧٠ھزار تومان گرفته ميشود «.او از اين اقدام به عنوان
يك فاجعه ياد ميكند و ميگويد»:زمانی كه بيمار برای تھيه داروی خود لوازم خانهاش را ھم
ميفروشد ،آيا بايد  ١٧٠ھزار تومان ھم برای يك تزريق بپردازد؟ »
بيماران سرطانی حمايت نميشوند
يكی از پرستاران بيمارستان دربارة بيماران سرطانی می گويد»:آنھا را ھيچ كس حمايت
نميكند «.او حمايت از بيماران سرطانی را دارای سه ضلع خانواده ،بيمار و پزشك ميداند .به
اعتقاد او حمايت خانواده از بيمار نقش بسيار زيادی در بھبود بيماران سرطانی دارد .
او از خانوادهھايی كه بيمار سرطانی دارند ميخواھد كه حمايت معنوی صددرصدی از بيمار به

عمل بياورند .ھمچنين او يك ضلع حمايت از بيماران را پرستاران ميداند كه خودآنھا امروز با
ھزار و يك مشكل مادی و كاری درگير ھستند .پرستارانی كه حضور آنھا در بخشھايی چون
شيميدرمانی جانشان را به خطر انداخته است اما ھنوز ھم منافع يك شغل سخت را دريافت
نميكند! بنابراين چنين پرستاری چطور ميتواند تمام ھم و غم خود را روی پرستاری از بيمار
بگذارد .
حل مشكل داروھای شيمی درمانی و واكسنھا
مشكالت بيماران سرطانی به گفتة عبدالرحمان رستميان به بھارستان ھم رسيده و اعضای
كميسيون بھداشت مجلس به دولت تاكيد كردهاند كه مشكل دارو ،بهويژه داروھای
شيميدرمانی و واكسنھا را حل كند .ھرچند او اطالعی از نتيجه اين جلسات ندارند اما
اميدواراست كه بتوان با رايزنی با سازمان ھای بين المللی مشكل دارو را حل كرد .او تحريم
دارو را يك جنايت بشری ميداند و ميگويد »:دولت بايد سعی كند تا از طريق كشورھای
ھمسايه مشكل داروی بيماران سرطانی و ساير بيماران را حل كند «.بيمارانی كه اين روزھا
به ھر چيزی چنگ ميزنند تا بتوانند چند روز ديگر ھم زندگی كنند! بيگناھانی كه جزو
ضعيفترين اقشار جامعه ھستند و قربانی تحريمھايی شدند كه اصال ً نبايد حول محور »غذا و
دارو« بچرخد !
تولد ساالنه  ٤٠ھزار کودک معلول در کشور
به نوشته ساﯾت سالمت نيوزدر  ٩آبان آمده است  :محمد نفريه در گفت و گو با پانا ،اظھار
کرد :به منظور جلوگيری از معلوليت ھای جسمی و ذھني ،مشاوره ھای ژنتيک پيش از ازدواج
بسيار حائز اھميت است و اين اھميت آنجايی برجسته تر می شود که زوجين دارای نسبت
فاميلی ھستند چرا که حدود پنج درصد از ازدواج ھای فاميلی منجر به تولد کودکی معلول می
شود .
وی ادامه داد :بروز معلوليت ھای مختلف در ازدواج ھای فاميلی بيش از ديگر ازدواج ھا است و
از اين رو مشاوره ژنتيک پيش از ازدواج در ازدواج ھای فاميلی بحثی تزئينی و تشريفاتی
نيست و بايد به شکل جدی مورد توجه مسئوالن و خانواده قرار گيرد و فرھنگ مشاوره ژنتيک
بايد نھادينه شود .
نفريه تصريح کرد :به طور متوسط ساليانه حدود  ٣٠تا  ٤٠ھزار کودک معلول در کشور متولد
می شود و معلوليت ھا شامل عقب ماندگی ھای ذھني ،سندرم داون و بيماری ھای
متابوليسم است .اساسا بيشترين سھم معلوليت ھا مربوط به اختالالت ژنتيکی است که با
مشاوره ھای ژنتيکی پيش از ازدواج می توان مانع از بروز درصد بااليی از آن ھا شد .
نفريه خاطرنشان کرد :زوجھای جوان قبل از ازدواج ،بايد به مراکز مشاوره که ھزينه آن ھا
بسيار کم است ،مراجعه کنند و در صورت تشخيص مشاوران ،آزمايشھای الزم را انجام دھند
تا با پيشگيری از معلوليت ھای ناشی از اختالالت ژنتيک گام بزرگی در کاھش تولد کودکان
معلول برداشته شود .
وی افزود :بيشتر بيماريھای ژنتيک قابل درمان نيستند اما قابل پيشگيری يا کنترل ھستند و
با اين وجود در حال حاضر  ٧٠درصد ازدواجھای فاميلی منجر به بروز معلوليت در نوزادان مي
شود که از اين ميان نيمی از معلوليت ھا ناشی از اختالالت ژنتيکی بوده و بيشترين آنھا در
زمينه ناشنوايی است.معاون اجتماعی بھزيستی در ادامه اعالم کرد :در حال حاضر  ١٧٧مرکز
مشاوره ژنتيک در کشور فعال است و اميدواريم تا پايان امسال مراکز بيشتری در اين زمينه راه
اندازی شود.
اسناد مشارکت معاون سابق شورای نگھبان در فساد  ٣٠٠٠ميلياردی
به نوشته ساﯾت اصالح طلب کلمه در  ١٠آبان  ٩١آمده است  :ھمزمان با اعالم بيست کيفر
خواست جديد از متھمان پرونده اختالس بزرگ سه ھزار ميليارد توماني ،اسنادی با امضای
سيدمحمد جھرمي ،معاون سابق اجرايی شورای نگھبان منتشر شد .
قاضی سراج ھر چند از اعالم آمادگی برای برگزاری دادگاه علنی و غيابی برای خاوری خبر

داده بود ،اما مدعی شده که ھنوز کيفرخواست مديرعامل سابق بانک صادرات و قائم مقام
سابق بانک مرکزی به دادگاه نيامده است .اين نامهھا که به امضای اعضای کميته عالی
اعتبارات ،سيدمحمد جھرمی مديرعامل بانک صادرات رسيده ،از سوی خبرگزاری نزديک به
سازمان تبليغات اسالمی منتشر شده است .
سيدمحمد جھرمی از نزديکان به قدرت و طيف محافظه کاران در حالی که رياست بانک
صادرات را بعھده گرفت که پيش از آن وزير کابينه احمدی نژاد بود .بخش عمده از اقدامات
جنجالی دولت نھم از جمله پرداخت مبالغ ھنگفتی در حريان طرح موسوم به بنگاھھای زود
بازده ،انحالل سازمان مديريت و برنامه ريزی و ادغام صندوق تعاون و صندوق مھر رضا و طرح
جابجايی پايتخت از اقدامات وی بودهاست .طرح بنگاهھای زود بازده با اعالم شکست دولت
متوقف شد و آثاری ھمچون تورم شديد خصوصا در بخش مسکن را در پی داشت
سيدمحمد جھرمی نيز ھمچون بسياری از حاميان سابق احمدی نژاد به يکی از منتقدان و
مخالفان اين رييس ھيات دولت تبديل شده است.
در حالی که نام بردن از متھمان به رويه رايج دستگاه قضايی و رسانه ای کشور تبديل شده
است ،نزديکی جھرمی به کانون ھای قدرت تاکنون مانع از آن شده که نامی از اين متھم رديف
اول اختالس در دادگاه برده شود .
براساس متن اين نامه ھا ،کميته عالی اعتبارات بانک صادرات در جلسه خود که در تاريخ ١٨
مردادماه سال  ٨٨تشکيل شده بود ،نامهای را به امضای غالمرضا حاجيزاده ،قدرتاله
شريفي ،احمد مظاھري ،مھدی فتاحی و رسيده است ،مقرر شده بود که بانک صادرات
خوزستان با استناد به مصوبه ارکان اعتباری و گزارش کارشناسی در خصوص تفويض اختيار به
منظور بررسي ،تصويب و اعطای تسھيالت به صورت گشايش اعتبارات اسنادی خارجی ارزی
به مبلغ  ۶٠٠ميليون يورو و گشايش اعتبار اسنادی ريالی به مبلغ  ۵٠٠ميليارد ﷼ به صورت
سقف ساليانه به شرکت گروه ملی صنعتی فوالد ايران ،موضوع را پيگيری کند ٩۵٫۵ ) .درصد
از سھام اين گروه برای گروه اميرمنصور آريا است ).
ھمچنين کميته اعتبارات در تاريخ  ٣اسفندماه سال  ٨٨تشکيل جلسه داده و در مصوبهای که
به امضای سيدمحمد جھرمي ،قدرتاله شريفي ،مھدی فتاحي ،عليرضا موسوی نسب ،بھرام
قربانی و احمد مظاھری رسيده است ،کميسيون اعتبارات بانک صادرات خوزستان به
درخواست تفويض اختيار به منظور بررسي ،تصويب و گشايش اعتبارات اسنادی داخلی ريالی
به مبلغ  ١٠٠٠ميليارد ﷼ به صورت سقف ساالنه به نام شرکت گروه ملی صنعتی فوالد ايران
)سھامی خاص( رسيدگی کرده است .
مديرعامل سابق بانک صادرات و از متھمان اصلی اختالس بزرگ که در حاشيه امن بوده و به
رغم اينکه نامش در پرونده اختالس برده شد ،اما منکر ھر گونه ارتباطی است ،در زمان
برگزاری دادگاه با تکذيب خبر مالقاتش با مه آفريد خسروی گفته بود :جوانفکر به جای دادن
آدرس غلط بھتر است مشايی را مجاب کند تا درباره جلساتش با مه آفريد توضيح دھد .
بھمن ماه سال گذشته ،ھمزمان با برگزاری انتخابات نمايشي ،برای انحراف افکار عمومی از
مفاسد کالن اقتصادی تيم احمدی نژاد و نزديکان دفتر رھبري ،دادگاھی با حضور  ٣٢متھم در
حالی تشکيل شد که رھبری امر کرده بود اين موضوع خيلی کش پيدا نکند .
مديرعامل بانک صادرات که اولين کسی است که بايد در رابطه با اين فساد عظيم مالی
پاسخگو باشد ،بدون حتی يک عذرخواھی ساده و به شکلی طلبکارانه از مسووالن خواست
به خاطر کشف و دستگيری عناصر باند متھم به سوء استفاده مالي ،از او تشکر کنند .ھر چند
جھرمی از کار برکنار شد ،ولی تاکنون کسی به پرونده او رسيدگی نکرده است .
محمد جھرمی پيش از اين نارضايتی خود را از رسانه ای شدن اين پرونده عنوان کرده بود و
مدعی است اولين کسی بوده که اين اختالس را کشف و به مقامات امنيتی گزارش کرده،
ولی اعالم علنی را به ھيچ وجه توصيه و تاکيد نداشته است .
اختالس  ٣ھزار ميليارد تومانی توسط ال سی ھای جعلی بانک صادرات در زمان تصدی محمد
جھرمي ،دبيراجرايی پيشين شورای نگھبان صورت گرفت و به ھمين دليل در اويل مھر ١٣٩٠
از رياست بانک صادرات برکنار شد .
اما محمد جھرمی مشکالتی از قبيل اختالس در بانک را ناشی از ناموفق بودن سيستم کنترل
بانکی دانسته و گفته بود که با ادامه روند فعلي ،مسئوالن بانک مرکزی بايد پاسخگوی سوء
استفاده ھای احتمالی در آينده نيز باشند .

پيش از اين نيز وی با انتقاد از عملکرد دولت در اين پرونده گفته بود :احساس می کردند که
ديگران می آيند و موضوع را پخش می کنند و ما عقب می مانيم پس آمدند زود تر پخش کردتد
و فرافکنی کردند .بنده حتی يک روز ھم در پيگيری اينکه اطالعات را به آقای احمدی نژاد
برسانم کوتاھی نکردم ولی آقای احمدی نژاد وقت ندادند تا من با ايشان صحبت کنم بعد
قضاوت نمايند .
وی نيز ھمچون تيم احمد نژاد وعده داد که مطالبی در خصوص پرونده و اين گروه دارم که به
زودی در اختيار مردم قرار می دھد .ھر چند او منکر نقش خود در اين اختالس است ،اما با
انتشار اسناد جديد دخالت اين فرد نزديک به دفتر رھبری در اختالس بزرگ مسجل است .
براساس متن اين نامه ھا ،کميته عالی اعتبارات بانک صادرات در جلسه خود که در تاريخ ١٨
مردادماه سال  ٨٨تشکيل شده بود ،نامهای را به امضای غالمرضا حاجيزاده ،قدرت شريفي،
احمد مظاھري ،مھدی فتاحی و رسيده است ،مقرر شده بود که بانک صادرات خوزستان با
استناد به مصوبه ارکان اعتباری و گزارش کارشناسی در خصوص تفويض اختيار به منظور
بررسي ،تصويب و اعطای تسھيالت به صورت گشايش اعتبارات اسنادی خارجی ارزی به مبلغ
 ۶٠٠ميليون يورو و گشايش اعتبار اسنادی ريالی به مبلغ  ۵٠٠ميليارد ﷼ به صورت سقف
ساليانه به شرکت گروه ملی صنعتی فوالد ايران ،موضوع را پيگيری کند ٩۵٫۵ ) .درصد از
سھام اين گروه برای گروه اميرمنصور آريا است ).
در حاشيه اين نامه تذکری ھم به بانک عامل داده شده است که با احتساب مانده بدھيھای
فعلي ،از رقم  ٣۴٠٠ميليارد ﷼ تجاوز نکند .
به گزارش فرارو در اين نامه آمده است :اين کميته با عنايت به نظر موافق بانک صادرات
خوزستان طی پيشنھاد فوقالذکر و در راستای تسريع در ارايه خدمات بانکی به مشتريان با
تفويض اختيار به بانک صادرات مذکور تحت شرايط زير موافقت دارد :
- ١بانک صادرات خوزستان به موجب اين مصوبه مجاز خواھد بود ضمن رعايت دقيق
بخشنامهھا و دستورالعملھای مربوطه پس از انجام بررسيھای کارشناسی و حصول
اطمينان از وجود توجيھات الزم نسبت به تصويب و گشايش اعتبارات اسنادی داخلی ريالی به
مبلغ ھزار ميليارد ﷼ به صورت سقف ساالنه به نام شرکت گروه ملی صنعتی فوالد
ايران)سھامی خاص( اقدام نمايد .
- ٢تعيين پيشپرداخت و مدت اعتبارات اسنادی گشايش شده ،اخذ پشتوانه الزم و کافی و به
منظور پوشش تعھدات متقاضی در چارچوب ضوابط و مقررات جاری به تشخيص و عھده بانک
صادرات خوزستان خواھد بود .
- ٣متقاضی ھنگام استفاده از تسھيالت اين مصوبه ،بايد فاقد ھرگونه تعھدات سررسيد شده
گذشته يا معوق اعم از سرفصل شده يا نشده از بابت تعھدات ارزی يا ريالی خود بوده و
ھمچنين فاقد چک برگشتی در شبکه بانکی باشد.
- ۴رعايت ساير ضوابط و مقررات مربوطه به منظور حفظ حقوق و منافع بانک الزامی است .
در اين نامه آمده است :بر اساس نمونه  ٧٠مورخ  ٨٨/١٢/٣شعبه شرکت ملی فوالد اھواز،
فعاليت بانکی و اعتباری شرکت به شرح زير است :
در اين نامه تذکر داده شده که کل مبلغ گشايش اعتبار نبايد از ميزان وجوه بازپرداختی از جھت
اصل ،سود و جرائيم تجاوز نمايد .
پس از برگزاری  ١۵جلسه دادگاه به اتھامات  ٣٩متھم پرونده فساد بزرگ بانکی رسيدگی کرد
و ختم دادرسی در بخش اول اين پرونده  ٢۵تيرماه اعالم شد .اين پرونده دارای کيفرخواستی
 ١٢ھزار صفحهای بود ،که پس از صدور رای و اعتراض متھمان به احکام اين پرونده برای
تجديدنظرخواھی به ديوان عالی کشور ارسال شد .
بر اساس آنچه در جلسات پانزده گانه اين دادگاه ھا آمده ،مه آفريد خسروی متھم اصلی اين
پرونده متھم شده است که از طريق تبانی با رئيس شعبه بانک صادرات در يک کارخانه فوالد
در خوزستان ،السيھای )اسناد اعتباری( جعلی به مبالغ دهھا ميليارد تومان ميگرفته ،بدون

آنکه وجه آنھا را به بانک بپردازد .بعد از آن ،وی اين السيھا را به بانک ھای دولتی و
خصوصی ديگر می برده و در آنجا با قيمتی پائين تر از قيمت رسمی السی می فروخته
است.
به گفته محسنياژهاي ،سخنگوی قوهقضائيه از  ٣٩متھم پرونده فساد بانکی چھارنفر به
اعدام ،دو نفر به حبس ابد و بقيه به  ٢٠ ،٢۵و  ١٠سال و کمتر حبس محکوم شدهاند،
ھمچنين متھمانی که کارمند دولت يا در سمت معاون وزير يا مديرکل ھستند ،عالوه بر
مجازاتی چون حبس ،جزای نقدي ،شالق و رد مال ،به انفصال دائم از خدمات دولتی نيز
محکوم شدند .
اينک با انتشار اسناد جديد و محرز شدن نقش محمد جھرمی در اين اختالس بايد منتظر ماند
تا ابعاد تازه ای از اين فساد مالی بزرگ که با ھمکاری دولت و دفتر رھبری شکل گرفت
برداشته شود .
محمود احمدی نژاد در واکنش به کسانی که دولت را به اختالس متھم می کنند ،گفته بود ”ما
باز ھم سکوت ميکنيم که به خاطر مقام رھبری است  ،البته اين سکوت وحدت بخش
طوالنی مدت نخواھد بود “.
حال بايد ديد که آيا سکوت احمدی نژاد با برگزاری دادگاه غيابی و علنی خاوری باز ھم ادامه
می يابد يا آن پای دفتری که ”نمی توانسته اسمش را ببرد“ ھم به دادگاه کشيده خواھد
شد.
تاخير دو ساله در پرداخت سنوات  ٩٧نفر از بازنشستگان صناﯾع فلزی
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ١٠آبان  ٩١آمده است  :نماﯾندگان کارگران
بازنشسته کارخانه صناﯾع فلزی از عدم پرداخت سنوات  ٩٧نفر از بازنشستگان اﯾن کارخانه
انتقاد کردند.
بھروز چابک از نماﯾندگان کارگران بازنشسته کارخانه شماره  ٢صناﯾع فلزی با حضور در غرفه
اﯾلنا در نوزدھمين نماﯾشگاه مطبوعات ،به خبرنگار ما گفت :شرکت صناﯾع فلزی از زمانی که
اصل  ۴۴قانون اساسی )خصوصی سازی( اجرا شد و از زﯾر نظر سازمان گسترش خارج و به
بنياد شھيد واگذار شده ھمواره در بحران بوده است .
وی ادامه داد :به خصوص در  ٧-۶سال اخير ھمواره با مشکل حقوق ،بيمه و ...مواجه بودهاﯾم.
درحال حاضر نيز با مشکل درﯾافت سنوات خود رو به رو ھستيم که برای ھر ﯾک از کارگران
مبلغی معادل  ١٨ميليون تومان میشود .
نماﯾنده کارگران بازنشسته صناﯾع فلزی با اشاره به اعتراضات مکرر کارگران اﯾن مجموعه بيان
کرد :تا به حال چندﯾن بار اعتراض کردهاﯾم که ھر بار به ما قول دادهاند که مشکالت را حل
میکنند .تعداد بازنشستگان کارخانه صناﯾع فلزی شماره  ٩٧ ،٢نفر است و کل طلب آنان
حدود ﯾک ميليارد و  ۴٠٠ھزار تومان میشود .
چابک افزود :اخيرا بعد از اﯾنکه از سوی استانداری مدﯾرعامل جدﯾدی منصوب شد اعتراضی را
در کارخانه صناﯾع فلزی انجام دادﯾم که اﯾشان به ما گفتند برای درﯾافت سنوات خود باﯾستی از
کارخانه شکاﯾت کنيد .اﯾن صحبتھا از نظر من برای معطل کردن بازنشستگان است .به عالوه
اﯾنکه در صورتی که ما شکاﯾت کنيم ممکن است برای کارگران شاغل مشکلی پيش بياﯾد که
ما اﯾنطور دوست ندارﯾم .متاسفانه با تاخير سه سالهای که در پرداخت سنوات ما اﯾجاد شده
ارزش پول ما بسيار کاھش ﯾافته است .
او با اشاره به افزاﯾش بیسابقه قيمتھا در چند ماه گذشته اعالم کرد :در ھمين دو سه ماه
گذشته قيمت تمامی كاالھای اساسی چندﯾن برابر شده است و اﯾن در حالی است که بعد
از سه سال زحمت در شرکت به ما میگوﯾند که برای گرفتن حق خود باﯾستی شکاﯾت کنيد .
در ادامه محمدنژاد محمدباقری ،ﯾكی دﯾگر از بازنشستگان صناﯾع فلزی اظھار داشت:
متاسفانه امروزه حقوق کارگران زﯾر خط فقر قرار دارد .ما نه از اتباع خارجی و نه غير اﯾرانی و
مزدور ھستيم .گناه ما تنھا اﯾن است که کارگرﯾم و اﯾن آقاﯾان میخواھند با پا گذاشتن بر روی
دوش ما به مراحل باالتر بروند .
ھمچنين علی عابدﯾنی ،ﯾكی دﯾگر از بازنشستگان در پاﯾان با تاکيد بر کاھش ارزش  ١٨ميليون
تومانی سنوات کارگران در دوره فعلی بيان کرد :بسياری از ما برای پول سنوات خود برنامه

رﯾزی کرده بودﯾم .خيلیھا مجبور شدند که برای حل مشکالتشان وام بگيرند .تورم و گرانی
باعث شده که ھمين پول سنوات نيز بیارزش شود .دو سال پيش اﯾن پول برای خود ارزشی
داشت اما در شراﯾط فعلی اﯾن طور نيست.
اعتصاب مجدد کارگران شرکت جھاد توسعه
به گزارش رسيده،از کميته ھماھنگی  ...به روز شمارکارگری در  ١٠آبان آمده است  :کارگران
شرکت جھاد توسعه پيمانکار سد بنير در  ۵کيلومتری روستای نگل از توابع شھرستان مرﯾوان
در پی عدم پرداخت حقوق ھای معوقه مجددا دست به اعتصاب زده اند .
کارگران اﯾن پيمانکاری در اعتراض به عدم پرداخت حقوق ھای معوقه خود در  ٢٨مھر دست به
اعتصاب زده بودند که با وعده کارفرما مبنی بر پرداخت حقوق ھای معوقه آنان طی ﯾک ھفته
به سر کار خود بازگشته بودند .در پی عدم تحقق اﯾن وعده ،در روز سه شنبه  ٨آبان ماه
مجددا تمام کارگران در بخشھای مختلف و رانندگان ماشين ھای سنگين ،نگھبانان و راننده
آمبوالنس دست به اعتصاب زده و بر ادامه اعتصاب خود تا دستيابی به مطالباتشان تاکيد کرده
اند.
کميته ی ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکل ھای کارگری
 ١٠آبان ١٣٩١
حادثه در معدن اھرا سپاھان جان  ۴کارگر را گرفت
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ١٠آبان  ٩١آمده است  :معاون امداد و نجات
جمعيت ھالل احمر استان اصفھان گفت :حادثه رﯾزش معدنی در اھرا سپاھان واقع در منطقه
الﯾبيد گلپاﯾکان جان  ۴کارگر را گرفت .
به گزارش خبرگزاری اﯾلنا ،حيدر علی خانبازی درباره حادثهای در معدن اھرا سپاھان در منطقه
الﯾبيد گلپاﯾگان اظھار داشت :اﯾن حادثه به دليل رﯾزش زمين در معدن در زﯾر دستگاھی به
نامپيکور که برای استخراج سنگھای معدن استفاده میشود ،رخ داد .
وی با بيان اﯾنکه اﯾن اتفاق ساعت  ١١و  ٢٠دقيقه رخ داد ،تاکيد کرد :اﯾن حادثه پنج نفر حادثه
دﯾده به دنبال داشت که سه نفر از کارگرھا در ھمان لحظه فوت کرده و دو نفر دﯾگر به
بيمارستان انتقال داده شدند که ﯾک نفر ازآنھا نيز در راه رسيدن به بيمارستان فوت کرد .
معاون امداد و نجات جمعيت ھالل احمر استان اصفھان ادامه داد :برای کمک رسانی به
مصدومان در اﯾن حادثه چھار امدادگر از پاﯾگاهھای قروقچی و موته با ﯾک دستگاه آمبوالنس و
خودروی نجات در صحنه حاضر شدند.
رانندگان در انتظار تحقق وعده شھرداری ھستند
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ١٠آبان  ٩١آمده است  :جمعی از فعالين
مستقل کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه ضمن بازدﯾد از غرفه خبرگزاری کار
اﯾران در نوزدھمين نماﯾشگاه مطبوعات ،خواستار انعكاس مشكالت صنفی كارگران در
رسانهھای داخلی شدند .
صبح امروز  -چھارشنبه  -عباس نژند کودکی ،ناصر غالمی ،وحيد فرﯾدونی و داوود رضوی از
اعضای تشكل مستقل صنفی رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه با حضور در
غرفه اﯾلنا به تشرﯾح آخرﯾن فعاليتھای خود پرداختند .
اﯾن فعالين کارگری بابيان اﯾنکه رسانهھای جمعی وظيفهای کليدی در تنوﯾر افکار عمومی
جامعه دارند برضرورت بازتاب دقيق اخبار کارگری در مطبوعالت و فضای رسانهای کشور تاکيد
کرده و ﯾادآورشدند :ھرچند تحت تاثير شراﯾط اقتصادی کشور وضعيت معيشت کارگران مناسب
نيست اما انتشار اخبار درست کارگری در اﯾلنا باعث آگاھی جامعه و مسئوالن میشود .
وحيد فرﯾدونی از فعالين مستقل صنفی در شرکت واحد ھمچنين از وعده پيگيری مسوالن

شھرداری تھران مبنی بر افزاﯾش حق جذب و حق مسکن کارگران شرکت واحد خبر داد .
فرﯾدونی با ﯾادآوری اﯾنکه در ھمين رابطه در تارﯾخ  ١٨مھر ماه سال جاری نيز تجمعی در مقابل
شھرداری تھران برگزار شده بود گفت :در آن روز من به اتفاق سه نفر دﯾگر از تجمع کنندگان
)آقاﯾان کيومرث الفتی ،حسين سعيدی و محسن حسينی تبار( به عنوان نماﯾنده کارگران با
مسوالن مالی و منابع انسانی شھرداری در رابطه با دالﯾل تجمع و خواستهھای صنفی
گفتوگو کردﯾم .
وی در توضيح نتيجه اﯾن گفتوگو گفت :در نھاﯾت مسئوالن شھرداری وعده دادند تا مطالبات
مورد نظر کارگران شرکت واحد ھرچه زودتر پرداخت شود .
به گفته اﯾن کارگر شرکت واحد تجمع ماه گذشته درحالی برگزار شد که پيش از اﯾن در اواخر
سال  ٩٠حدود چھار ھزار نفر از کارگران شرکت واحد با امضای نامهای از شھرداری تھران
خواسته بودند تا حق جذب و حق مسکن کارگران شرکت واحد را متناسب با ساﯾر کارکنان
شاغل در سازمانھای تابعه شھرداری افزاﯾش دھد .
فرﯾدونی به نقل از مسوالن شھرداری تھران در خصوص پرداخت حق حذب درصدی به کارگران
شرکت واحد گفت :اﯾن مبلغ از سال  ٩١محاسبه شده و به زودی پس از تامين منابع آن به
کارگران شرکت واحد پرداخت میشود .
وی ھمچنين در خصوص پرداخت حق مسکن گفت :مسئوالن شھرداری تھران پرداخت اﯾن پول
را به سال  ٩٢و اختصاص بودجه مشخص موکول کردهاند .
اﯾن عضو سندﯾکای کارگران شرکت واحد با بيان اﯾنکه کارگران مطابق قانون کار و قانون
اساسی میتوانند فعاليت صنفی داشته باشند گفت :متاسفانه برخی افراد چون از
فعاليتھای صنفی کارگری برداشتھای نادرستی دارند با فعاالن صنفی کارگری سوگيرانه
برخورد میکنند .
وی به عنوان نمونه از محدودﯾتھاﯾی که برای او به دليل داشتن فعاليتھای صنفی اﯾجاد شده
ﯾادکرد و گفت :خوشبختانه از آنجا كه نگاه دستگاه قضاﯾی کشور به فعاليتھای صنفی
کارگری روشن و شفاف است اﯾن محدودﯾتھا با حکم دادگاهھای صالحه برطرف میشود .
سيد داوود رضوی ﯾکی دﯾگر از فعالين مستقل صنفی شرکت واحد در جرﯾان بازدﯾد از غرفه
اﯾلنا گفت :در چند سال اخير فعالين مستقل کارگری شرکت واحد توانستند با جمع آوری امضا
و طومارھای دسته جمعی برخی از مطالبات رانندگان و کارگران شرکت واحد را محقق کنند .
وی از احداث استراحتگاه رانندگان در پاﯾانه خط تندرو )بی آر تی( ﯾک ،پرداخت پاداش  ٣٠ھزار
تومانی به رانندگان بی ار تی ﯾک و نيز فراھم کردن امکان استفاده راﯾگان از امکانات متروی
تھران برای تمامی کارگران شرکت واحد به عنوان نمونهھاﯾی از اﯾن اقدامات ﯾاد کرد و گفت :ما
خواھان تعامل با کارفرما و تمامی فعالين صنفی ھستيم .
اﯾن فعال کارگری ھمچنين با اشاره به حق ناچيز خوار و بار کارگران شرکت واحد گفت :ﯾکی
دﯾگر از دغدغهھای کارگران پرداخت ماھانه  ٢١٠تومان تحت عنوان حق خوار و بار است .
عضو نھاد صنفی مستقل کارگران شرکت واحد با بيان اﯾنکه اﯾن مبلغ در شراﯾط نامساعد
کنونی پاسخگوی نيازھای مالی رانندگان شرکت واحد نيست گفت :از مدتھا قبل با جمع
آوری امضا تالش کردﯾم تا اﯾن مبلغ را افزاﯾش دھيم و اميدوارﯾم که مسئوالن شرکت واحد با
مساعدت خود اﯾن امکان را فراھم سازد .
ھمچنين ناصر غالمی از دﯾگر فعالين صنفی مستقل شرکت واحد به بيان برخی از مشکالت
کنونی کارکنان شرکت واحد پرداخت و گفت :ما خواھان آن ھستيم تا از طرﯾق بھبود شراﯾط
کار روحيه کارگران شرکت واحد نيز افزاﯾش ﯾابد .
وی افزود :به عنوان مثال در توقفگاه منطقه  ٩شرکت واحد مشکالتی وجود دارد که باﯾد ھر
چه زودتر توسط مسئوالن و با مساعدت آنھا مرتفع شود .
وی گفت :در اﯾن توقفگاه که چند سال پيش در ابتدای جاده جاجرود داﯾر شد امکانات رفاھی
اوليه وجود ندارد زﯾرا اﯾن توقفگاه در مجاورت محل تخليه و دفن زبالهھای بيمارستانی داﯾر
شده است .
وی با بيان اﯾنکه روزانه بيش از  ١۵٠٠نفر راننده تعميرکار ،نگھبان و کارگر خدماتی در توقفگاه
منطقه  ٩فعاليت میکنند گفت :به دليل تخليه مدام زبالهھای بيمارستانی ھوای توقفگاه
ھمواره غبارآلوده است که تنفس اﯾن غبار برای سالمتی کارگران مضر است.

ادامه مشكالت كارگران لولهسازی خوزستان با گذشت دو سال از تعطيلی كارخانه
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ١٠آبان  ٩١آمده است  :پنجاه کارگر لولهسازی
خوزستان با وجود گذشت دو سال از تعطيلی کارخانه ھمچنان در محل کار خود حاضر
میشوند و خواستار بازگشت به کار ﯾا تحقق وعدهھای مسئوالن به کارگران در ھنگام
تعطيلی کارخانه ھستند .
به گزارش خبرنگار اﯾلنا ،اﯾن  ۵٠کارگر که  ٣٧حقوق معوقه طلب دارند ،بين  ١۵تا  ٢٣سال در
کارخانه لولهسازی خوزستان كار كردهاند و اﯾن در حالی است که پيش از اﯾن  ١٢٠کارگر
رسمی اﯾن کارخانه طی سالھای گذشته بازنشسته شده و در حال حاضر تعداد دﯾگری نيز
دارای شراﯾط بازنشسته شدن ھستند.
وعدهھاﯾی که محقق نشد
دبير خانه کارگر خوزستان درباره مشکالت پيش آمده برای کارگران لولهسازی خوزستان تصرﯾح
کرد :مالکان کارخانه قرار بود با تعطيلی کارخانه  ۵٠کارگر رسمی خود را به کارخانهھای ھم
نوع مانند فوالد خوزستان بفرستند که اﯾن امکان ھنوز محقق نشده و اﯾن  ۵٠کارگر ھر روز
صبح بدون انجام دادن کاری فقط در محل کارخانه حاضر میشوند .
حسينی اضافه کرد :انتقال نيروھای رسمی اﯾن کارخانه به صناﯾع فوالد باﯾد در اولوﯾت کاری
مسئوالن کارخانه قرار میگرفت .
اﯾن فعال کارگری اظھار داشت :به گفته کارگران کارفرمای قدﯾمی اﯾن کارخانه برای راه اندازی
مجدد خطوط توليد اﯾن واحد توليدی نيازمند حماﯾت مسئوالن دولتی و کشوری است و در اﯾن
خصوص اعالم ھمکاری کرده است .
دبير خانه کارگر خوزستان با بيان اﯾنکه محصوالت اﯾن واحد توليدی در سطح کشور منحصر به
فرد و با کيفيت باال است گفت :اﯾن کارخانه برای فروش محصوالت خود که اکثر مشترﯾان آن از
شرکتھای آب و فاضالب وانتقال آب است ھيچ مشکلی ندارد و قبل از توليد ھمه محصوالتش
پيش فروش میشود .
او در ادامه درباره مشکالت کارخانه ﯾاد آور شد :بدھیھای انباشتهای که مالکان قبلی اﯾن
کارخانه از بانکھا و برخی ارگانھای دولتی درﯾافت کردهاند اﯾن واحد توليدی را از ﯾک واحد
موفق به ﯾک واحد بدھکار تبدﯾل کرده است.
عملکرد مالکان قبلی مشکالت را دوچندان کرده است
غالمرضا عشقی مالک کارخانه لوله سازی خوزستان ضمن تاﯾيد مشکالت کارخانه ،حقوق
معوقه کارگران را  ٣٠ماه عنوان کرد و افزود :کارخانه لوله سازی خوزستان بعد از  ۵سال
کشمکش مشکالت از سال  ٨٩به دليل نداشتن نقدﯾنگی به ناچار تعطيل شد .
او در ادامه گفت :بيش از  ۵ميليارد تومان بدھیھای اﯾن کارخانه که حدود دو ميليارد آن از
سوی مالکان قبلی کارخانه بر جا مانده است ،مشکالت اﯾن کارخانه را دو چندان کرده است .
به گفته عشقی تسھيالت  ١٠ميلياری که دولت در ﯾکی از سفرھای استانی خود برای راه
اندازی کارخانه و رفع مشکالت کارگران مصوب کرده بود به طور کامل پرداخت نشد و از اﯾن رقم
فقط سه ميليارد و نھصد ميليون تومان به کارگران اختصاص ﯾافت .
مالک کارخانه لوله سازی خوزستان با تاکيد بر اﯾنکه اگر تسھيالت مصوب دولت به اﯾن کارخانه
اختصاص ﯾابد اﯾن واحد توليدی راه اندازی خواھد شد ،افزود :اﯾن واحد توليدی ھمچنين در تھيه
مواد اوليه توليد ھيچ مشکلی ندارد چرا که مواد اوليه آن از داخل تامين میشود .
او درادامه درباره انتقال کارگران لولهسازی به صناﯾع فوالد گفت :تعدادی از کارگران قرا دادی را
به صناﯾع فوالد انتقال دادﯾم تا اشتغال آنان حفظ شود اما در مورد کارگران رسمی چون آنان
راضی به انعقاد قرار داد جدﯾد با صناﯾع فوالد نبودند و تاکيد داشتند طبق قانون لوله سازی با
انان قرار داد بسته شود ،راضی به انتقال به صناﯾع فوالد نشدند.
بيکار شدن  ۶١ھزار نفر در عسلوﯾه

به نوشته روزنامه جھان صنعت آمده است  :پروﯾز کاظمی ،وزﯾر سابق رفاه و تامين اجتماعی
در دولت احمدی نژاد از »بيکار شدن  ۶١ھزار نفر در عسلوﯾه« خبر داده است .
وی در گفت و گو با روزنامه جھان صنعت خاطرنشان کرد:ما باﯾد آمار عسلوﯾه را دربياورﯾم که در
گذشته به چه صورت بوده اﯾم و اکنون چگونه اﯾم؟ در گذشته  ۶۵ھزار نفر در آنجا شاغل بودند
که ھم اکنون چھار ھزار نفر شده اند ».
کاظمی گفت:اگر کسی »اﯾن باور را داشته باشيد با مردم خود رو راست خواھد بود ،آمار و
اطالعات را به درستی اعالم کرده و اگر اﯾرادی وجود داشته باشد به مردم منعکس میکند ،و
اگر اشتباھی را مرتکب شود عذرخواھی خواھد کرد .
وی افزود:در حال حاضر دقيقا  ١٨٠درجه برعکس است ،فقط میخواھند زﯾر آب کسی را بزنند
و خودشان جای او بروند و با آمار و اطالعاتی که منتشر میکنند نفرات قبلی را تخرﯾب کرده تا
جاﯾگاه بعدیھا مستحکم شود ».
وزﯾر سابق رفاه ھمچنين از کاھش رشد اقتصادی از  ٣٫۴درصد در  ١٢سال گذشته به ١٫٣
درصد خبر داده است.
افزاﯾش قيمت بليت اتوبوس ھای برون شھری برای دومين بار در سال جاری
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ١٠آبان  ٩١آمده است  :قيمت بليت اتوبوسھای
برون شھری از ابتدای ھفته جاری و برای دومين بار در سال جاری با توجه به ھزﯾنهھای
شرکتھای مسافری افزاﯾش ﯾافت .
شھرﯾار افندیزاده ،معاون وزﯾر راه و شھرسازی و رﯾيس سازمان راھداری و حمل ونقل
جادهای در اﯾن رابطه در گفتوگو با خبرنگار اﯾلنا گفت :در شراﯾط فعلی اقتصادی و افزاﯾش
ھزﯾنه قطعات ،روغن و الستيک افزاﯾش قيمت بليت اتوبوس به خود استانھا محول شده
است .
وی با بيان اﯾنکه اﯾن افزاﯾش قيمت برای جبران ھزﯾنه شرکتھای مسافربری حمل ونقل
جادهای صورت گرفته ،تصرﯾح کرد :در حال حاضر اﯾن افزاﯾش قيمت توسط استانداریھا و
متناسب با شراﯾط ھر استان مشخص میشود .
افندیزاده افزود :اﯾن اقدام در جھت ادامه حيات شرکتھای مسافربری حمل ونقل جادهای و
در راستای افزاﯾش ھزﯾنهھای شرکتھای اتوبوسرانی و ھمچنين افزاﯾش قيمت روغن
الستيک و قطعات انجام میگيرد .
معاون وزﯾر راه و شھرسازی با بيان اﯾنکه افزاﯾش قيمت بليتھای اتوبوس پس از بررسی و
ھماھنگی با ستاد تنظيم بازار و مراجع ذﯾربط انجام میشود گفت :نکتهای که در حال حاضر
مھم است افزاﯾش ھزﯾنه شرکتھای اتوبوسرانی است .
به گزارش خبرنگار اﯾلنا ،قيمت بليت اتوبوس بعد از افزاﯾش  ١٠درصدی در اردﯾبھشت امسال به
دليل تورم ،اﯾنبار به منظور افزاﯾش ھزﯾنهھای شرکتھای مسافربری از ابتدای ھفته جاری
افزاﯾش ﯾافت .
در ھمين حال ،قيمت بليت اتوبوس  VIPدر مسير تھران  -مشھد از  ٢۵ھزار تومان به ٢٨ھزار
تومان افزاﯾش ﯾافته است .
ھمچنين قيمت بليت اتوبوس وﯾژه مسير تھران – مشھد از  ١٧۵٠٠به  ،١٩۵٠٠اتوبوس VIP
مسير تھران  -کرمان از  ٢٧۵٠٠به  ٣١٠٠٠ھزارتومان ،اتوبوس VIPمسير تھران -شيراز از ٢٩
ھزارتومان به  ،٣٢۵٠٠اتوبوس VIPمسير تھران  -اصفھان از  ١۴۵٠٠به  ١٧۵٠٠افزاﯾش ﯾافت .
بر اساس اﯾن گزارش ،قيمت در ساﯾر مسيرھای برون شھری کشور نيز بنا بر تشخيص
استانداریھا تعيين شده است.
درﯾافت تسوﯾه حساب محضری از كارگران ماشينسازی نيرو محركه پيش از پاﯾان
قرارداد
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ١٠آبان  ٩١آمده است  :در کارخانه ماشين
سازی نيرو محرکه طی ﯾک اقدام غير قانونی پيش از پاﯾان قرارداد از تعدادی از كارگران برگه
تسوﯾه حساب محضری گرفته میشود .

دبير اجراﯾی خانه کارگر قزوﯾن با ارائه تعدادی از اﯾن اسناد محضری به اﯾلنا گفت :کارفرمای اﯾن
کارخانه قبل از پاﯾان قرارداد و حتی در ھنگام استخدام ،تعدادی از کارگران خود را به ﯾکی از
دفاتر ثبت برده و از آنان تعھدات محضری مبنی بر اﯾنکه در ھنگام پاﯾان قرار داد آنان ھيچ
حقوقی از اﯾن کارخانه طلب ندارند گرفته است .
طبق اﯾن تعھدنامه محضری که نسخهای از آن در اختيار خبرگزاری اﯾلنا قرار گرفته است ،کليه
حقوق قانونی متعلقه و مزاﯾای رفاھی اﯾن کارگران از قبيل کمک ھزﯾنه و حق مسکن ،حق
خوار و بار ،حق عائلهمندی ،سھم پاداش ،اضافه کاری ،مطالبات مربوط به مرخصیھای ذخيره
شده و مرخصیھای استفاده نشده ،مزاﯾای پاﯾان کار ،حق سنوات مدت مذکور و عيدیھای
ھر ساله ،حق بيمه تامين اجتماعی سھم کارگر و کارفرما و کليه مطالبات نقدی و غير نقدی
از آغاز خدمت تا زمان تنظيم سند بطور کامل به کارگر پرداخت شده و کارگر حق ھيچگونه
شکاﯾت و ادعا درباره حقوق و مزاﯾای خود را در قبال کارفرما ندارد .اﯾن فعال كارگری در قزوﯾن
خواستار افزاﯾش نظارت بازرسان کار بر کارگاھا شد و اضافه کرد :درﯾافت تعھد محضری از
کارگران قبل از تسوﯾه حساب غير قانونی است و اﯾن اقدام اجحاف در حق کارگران است .
كرﯾمی تاکيد کرد :مراجع و دفاتر اسناد رسمی که تن به اقدام اﯾن کارفرماﯾان میدھند نيز
خالف قانون عمل میكنند و باﯾد توسط مراجع مربوطه اﯾن تخلف پیگيری شود .دبير خانه
کارگر قزوﯾن در پاﯾان گفت :اگر کارگری بنا به خواسته کارفرمای خود تعھد محضری بدھد بعد از
اﯾن تعھد طبق قانون و مدرکی که به کارفرما ارئه داده است امکان اﯾنکه بتواند حقوق قانونی
خود را مطالبه كند از بين میرود.
شراﯾط بازنشستگی بيمه شدگان تامين اجتماعی تعيين شد
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ١٠آبان  ٩١آمده است  :با موافقت دولت،
آﯾيننامه اجراﯾی بند ) (۶۶قانون بودجه سال  ١٣٩١کل کشور برای اجرا ابالغ شد .
به گزارش اﯾلنا وبه نقل از پاﯾگاه اطالع رسانی دولت ،ھيئت وزﯾران بنا به پيشنھاد مشترک
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامهرﯾزی و نظارت راھبردی رئيس جمھور و به
استناد بند ) (۶۶قانون بودجه سال  ١٣٩١کل کشور آﯾيننامه اجراﯾی بند ) (۶۶قانون بودجه
سال  ١٣٩١کل کشور را تصوﯾب کرد .
بر اﯾن اساس ،مشموالن بند ) (۶۶قانون بودجه سال  ١٣٩١کل کشور که از اول فروردﯾن
امسال تا  ٢٩اسفند امسال حائز شراﯾطی از جمله بيمهشدگان مرد دارای حداقل  ۶٠سال
سن و بيمهشدگان زن دارای حداقل  ۵۵سال سن که حداقل  ١٠سال حق بيمه پرداخت کرده
باشند و افرادی که به تشخيص کميسيونھای موضوع ماده ) (٩١قانون تأمين اجتماعی مصوب
 ١٣۵۴و اصالحات بعدی آن در سنين کمتر از بند )الف( از کارافتاده شدهاند ولی از حق
مستمری برخوردار نيستند ،باشند میتوانند درخواست بازنشستگی کنند .
ھمچنين افرادی که کمتر از  ١٠سال حق بيمه پرداخت کردهاند ،میتوانند با پرداخت
مابهالتفاوت حق بيمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا  ١٠سال به نرخ سال جاری از امتياز
بازنشستگی برخوردار شوند .
بر اساس اﯾن مصوبه ،مبنای کسر حق بيمه ماھانه بيمهشدگان موضوع اﯾن آﯾيننامه که کمتر
از  ١٠سال حق بيمه پرداخت کردهاند ،حداقل حقوق و دستمزد مصوب شوراﯾعالی کار در سال
 ١٣٩١است .
نحوه محاسبه و تعيين ميزان مستمری نيز بر اساس ،ميزان مستمری بازنشستگی متقاضيان
استفاده از مزاﯾای اﯾن آﯾيننامه با رعاﯾت مفاد ماده ) (٧٧قانون تأمين اجتماعی و تبصره آن
محاسبه و تعيين میشود و مستمری قابل پرداخت معادل مستمری استحقاقی بيمه شده و
متناسب با سنوات پرداخت حق بيمه خواھد بود .
اﯾن مصوبه از سوی محمدرضا رحيمی؛ معاون اول رئيس جمھور برای اجرا ابالغ شده است.
وزير کشور :سه ميليون تبعه افغان داريم
به نوشته خبرگزاری دولتی ايسنا در  ١٠آبان آده است  :وزير کشور با تاکيد بر اھميت مساله
اشتغال برای جوانان گفت :در حال حاضر تعداد اتباع افغانستان که در جمھوری اسالمی ايران

اقامت دارند ،سه ميليون نفر است که اين افراد در کشور ما مشغول کار و زندگی ھستند .
به گزارش ايسنا ،مصطفی محمد نجار در جمع مديران استان ايالم اظھار کرد :اين سه ميليون
نفر مشغول کار و زندگی ھستند و البته مشکلی ھم نيست ،اما چرا نبايد جوانان ما به سمت
کار بروند؟
وی با اشاره به حديثی از امام صادق)ع( درباره نفرت دين از آدمھايی که تن به کار نميدھند،
افزود :از نگاه دين آدمھايی که تن به کار نميدھند منفور و غيرقابلقبول ھستند؛ بنابراين به
نظر ميرسد بايد برای اين وضعيت کار و فرھنگسازی کنيم .
وزير کشور تاکيد کرد :دستگاهھای ذيربط بايد به جھت گرايش به کار و تالش در جامعه
فرھنگسازی کنند .واگذاری کارھا به فرزندان کشورمان نيازمند برنامهريزی و فرھنگسازی
است .در روايات از اھميت کار صحبت زيادی شده است و در نتيجه بايد در برنامهريزيھا،
اھميت کار در دستور قرار گيرد .
نجار در ادامه ،به مساحت زمينھای قابل کشت در ايران اشاره کرد و گفت :متاسفانه از
مجموع  ٣٦ميليون ھکتار زمين ،تنھا  ١٨ميليون ھکتار زير کشت محصوالت کشاورزی رفته
است .
وي ،کار در صنعت کشاورزی را حائز اھميت و اثربخش توصيف کرد و افزود :در ھيات دولت
برنامهريزی شده که تا قبل از پايان کار دولت دھم طوری عمل شود تا دو ميليون ھکتار زمين
ديگر زير کشت محصوالت کشاورزی برود و مجموع زمينھای حاصلخيز ما به  ٢٠ميليون ھکتار
برسد .
كارگران »ماشينسازی نيرو محركه« را مجبور به امضای تسويه حساب پيش از
پايان قرارداد کردند
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ١٠آبان  ٩١آمده است  :در کارخانه ماشين
سازی نيرو محرکه طی يک اقدام غير قانونی پيش از پايان قرارداد از تعدادی از كارگران برگه
تسويه حساب محضری گرفته ميشود .
دبير اجرايی خانه کارگر قزوين با ارائه تعدادی از اين اسناد محضری به ايلنا گفت :کارفرمای اين
کارخانه قبل از پايان قرارداد و حتی در ھنگام استخدام ،تعدادی از کارگران خود را به يکی از
دفاتر ثبت برده و از آنان تعھدات محضری مبنی بر اينکه در ھنگام پايان قرار داد آنان ھيچ
حقوقی از اين کارخانه طلب ندارند گرفته است .
طبق اين تعھدنامه محضری که نسخهای از آن در اختيار خبرگزاری ايلنا قرار گرفته است ،کليه
حقوق قانونی متعلقه و مزايای رفاھی اين کارگران از قبيل کمک ھزينه و حق مسکن ،حق
خوار و بار ،حق عائلهمندي ،سھم پاداش ،اضافه کاري ،مطالبات مربوط به مرخصيھای ذخيره
شده و مرخصيھای استفاده نشده ،مزايای پايان کار ،حق سنوات مدت مذکور و عيديھای
ھر ساله ،حق بيمه تامين اجتماعی سھم کارگر و کارفرما و کليه مطالبات نقدی و غير نقدی
از آغاز خدمت تا زمان تنظيم سند بطور کامل به کارگر پرداخت شده و کارگر حق ھيچگونه
شکايت و ادعا درباره حقوق و مزايای خود را در قبال کارفرما ندارد .
اين فعال كارگری در قزوين خواستار افزايش نظارت بازرسان کار بر کارگاھا شد و اضافه کرد:
دريافت تعھد محضری از کارگران قبل از تسويه حساب غير قانونی است و اين اقدام اجحاف در
حق کارگران است .
كريمی تاکيد کرد :مراجع و دفاتر اسناد رسمی که تن به اقدام اين کارفرمايان ميدھند نيز
خالف قانون عمل ميكنند و بايد توسط مراجع مربوطه اين تخلف پيگيری شود .
دبير خانه کارگر قزوين در پايان گفت :اگر کارگری بنا به خواسته کارفرمای خود تعھد محضری
بدھد بعد از اين تعھد طبق قانون و مدرکی که به کارفرما ارئه داده است امکان اينکه بتواند
حقوق قانونی خود را مطالبه كند از بين ميرود .
حادثه در معدن اھرا سپاھان جان  ۴کارگر را گرفت

به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا /گلپاﯾگان در تارﯾخ  ١٠آبان  ٩١آمده است  :معاون امداد و
نجات جمعيت ھالل احمر استان اصفھان گفت :حادثه ريزش زمين در معدن اھرا سپاھان در
منطقه اليبيد گلپايکان جان  ۴کارگر را گرفت .
به گزارش خبرگزاری ايلنا ،حيدر علی خانبازی درباره حادثه ظھر دوشنبه در معدن اھرا سپاھان
در منطقه اليبيد گلپايگان اظھار داشت :اين حادثه به دليل ريزش زمين در معدن در زير
دستگاھی به نامپيکور که برای استخراج سنگھای معدن استفاده ميشود ،رخ داد .
وی با بيان اينکه اين اتفاق ساعت  ١١و  ٢٠دقيقه رخ داد ،تاکيد کرد :اين حادثه پنج نفر حادثه
ديده به ھمراه داشت که سه نفر از کارگرھا در ھمان لحظه فوت کرده و دو نفر ديگر به
بيمارستان انتقال داده شدند که يک نفر ازآنھا نيز در راه رسيدن به بيمارستان فوت کرد .
معاون امداد و نجات جمعيت ھالل احمر استان اصفھان ادامه داد :برای کمک رسانی به
مصدومان در اين حادثه چھار امدادگر از پايگاهھای قروقچی و موته با يک دستگاه آمبوالنس و
خودروی نجات در صحنه حاضر شدند.
قتل يک کولبر کرد بر اثر تيراندازی
آژانس خبری موکريان /سرويس حقوق بشر در تارﯾخ  ١٠آبان می نوﯾسد :يک شھروند اھل
اروميه در آذربايجان غربی بر اثر تيراندازی يکی از مأمورين نيروی انتظامی کشته شد .
بر اساس گزارش رسيده به خبرنگار آژانس خبری موکريان ،يک شھروند اھل روستای انبی از
ن
توابع منطقه ترگور اروميه به نام سامی سه شنبه شب ،نھم آبان ماه سال جاري ،به ظ ّ
حمل کاالی قاچاق ھدف تيراندازی يکی از مأمورين پاسگاه انتظامی اين منطقه قرار گرفت و
جان سپرد .
ن داشتن
گفتنی است که طی ماھھای اخير تعداد زيادی از شھروندان مناطق مرزی به ظ ّ
کاالی قاچاق مورد تيراندازی مأمورين قرار گرفته اند که در بيشتر موارد منجر به مرگ اين
شھروندان شده است .
تاخير دو ساله در پرداخت سنوات  ٩٧نفر از بازنشستگان صنايع فلزی
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ١٠آبان  ٩١آمده است  :نمايندگان کارگران
بازنشسته کارخانه صنايع فلزی از عدم پرداخت سنوات  ٩٧نفر از بازنشستگان اين کارخانه
انتقاد کردند .
بھروز چابک از نمايندگان کارگران بازنشسته کارخانه شماره  ٢صنايع فلزی با حضور در غرفه
ايلنا در نوزدھمين نمايشگاه مطبوعات ،به خبرنگار ما گفت :شرکت صنايع فلزی از زمانی که
اصل  ۴۴قانون اساسی )خصوصی سازی( اجرا شد و از زير نظر سازمان گسترش خارج و به
بنياد شھيد واگذار شده ھمواره در بحران بوده است .
وی ادامه داد :به خصوص در  ٧-۶سال اخير ھمواره با مشکل حقوق ،بيمه و ...مواجه بودهايم.
درحال حاضر نيز با مشکل دريافت سنوات خود رو به رو ھستيم که برای ھر يک از کارگران
مبلغی معادل  ١٨ميليون تومان ميشود .
نماينده کارگران بازنشسته صنايع فلزی با اشاره به اعتراضات مکرر کارگران اين مجموعه بيان
کرد :تا به حال چندين بار اعتراض کردهايم که ھر بار به ما قول دادهاند که مشکالت را حل
ميکنند .تعداد بازنشستگان کارخانه صنايع فلزی شماره  ٩٧ ،٢نفر است و کل طلب آنان
حدود يک ميليارد و  ۴٠٠ھزار تومان ميشود .
چابک افزود :اخيرا بعد از اينکه از سوی استانداری مديرعامل جديدی منصوب شد اعتراضی را
در کارخانه صنايع فلزی انجام داديم که ايشان به ما گفتند برای دريافت سنوات خود بايستی از
کارخانه شکايت کنيد .اين صحبتھا از نظر من برای معطل کردن بازنشستگان است .به عالوه
اينکه در صورتی که ما شکايت کنيم ممکن است برای کارگران شاغل مشکلی پيش بيايد که
ما اينطور دوست نداريم .متاسفانه با تاخير سه سالهای که در پرداخت سنوات ما ايجاد شده
ارزش پول ما بسيار کاھش يافته است .
او با اشاره به افزايش بيسابقه قيمتھا در چند ماه گذشته اعالم کرد :در ھمين دو سه ماه
گذشته قيمت تمامی كاالھای اساسی چندين برابر شده است و اين در حالی است که بعد

از سه سال زحمت در شرکت به ما ميگويند که برای گرفتن حق خود بايستی شکايت کنيد .
در ادامه محمدنژاد محمدباقري ،يكی ديگر از بازنشستگان صنايع فلزی اظھار داشت:
متاسفانه امروزه حقوق کارگران زير خط فقر قرار دارد .ما نه از اتباع خارجی و نه غير ايرانی و
مزدور ھستيم .گناه ما تنھا اين است که کارگريم و اين آقايان ميخواھند با پا گذاشتن بر روی
دوش ما به مراحل باالتر بروند .
ھمچنين علی عابديني ،يكی ديگر از بازنشستگان در پايان با تاکيد بر کاھش ارزش  ١٨ميليون
تومانی سنوات کارگران در دوره فعلی بيان کرد :بسياری از ما برای پول سنوات خود برنامه
ريزی کرده بوديم .خيليھا مجبور شدند که برای حل مشکالتشان وام بگيرند .تورم و گرانی
باعث شده که ھمين پول سنوات نيز بيارزش شود .دو سال پيش اين پول برای خود ارزشی
داشت اما در شرايط فعلی اين طور نيست.
نيل آبی زرجوب
بر پاﯾه گزارش منتشره در ساﯾت افق روشن در  ١٠ابان آمده است  :در اﯾن شرکت خدمات
شھری  ٢١٠کارگر مشغول به کار ھستند .
کارفرمای شرکت فردی است بنام رضا خاکسار برادر مرتضی خاکسار از مدﯾران بازنشسته
شھرداری می باشد .
دوستدار از طرف پسماند پيمانکار اصلی شرکتھای خدمات شھری می باشد شروع ساعت
کار کارگران خدمات شھری  ۴صبح الی ﯾک بعد از ظھر و دو روز در ميان از ساعت ﯾک الی ۵
بعد از ظھر کشيک اجباری برای کارگران در نظر گرفته شده است که در ماه  ١٠ساعت برای
کارگران اضافه کار محاسبه می شود در حاليکه کارگران حداقل  ۴٠ساعت در ماه اضافه کار
انجام می دھند .
بخشی از دستمزد کارگران بعنوان جرﯾمه کسر می شود بھانه برای جرﯾمه ھا شامل
نشستن گاری زباله ،نزدن علف زمين باﯾر ،جاماندن زباله ھا که توسط سر کارگر گزارش می
شود و توسط محسنی بازرس تاﯾيد شده و از دستمزد کارگران کسر)تو بخوان سرقت( می
شود .
دستمزد کارگران ھمان دستمزد کف بوده و وضعيت قراردادھا مشخص نيست و تنھا ﯾک
قرارداد ﯾکماھه در فروردﯾن  ١٣٩١با کارگران بسته و ھنوز تمدﯾد نشد کارگران نيل آبی زجوب
بھمراه ساﯾر کارگران خدمات شھری مانند نورتابان شمال ظرﯾفکاران شھر باران و  ...بارھا به
استانداری و شھرداری جھت دائمی کردن قراردادھاﯾشان )تو بخوان استخدام شدن( مراجعه
کرده که ھنوز خبری نيست که نيست
و آخرﯾن خبر اﯾنکه تعدادی از کارگران قرداد موقت شاغل در شھرداری و فضای سبز در حال
حاضر قراردادھاﯾشان دائمی شده است و بقيه منتظر ھستند که تکليفشان روشن شود.
صفرعلی صفرپور ھمچنان سرگردان
صفرعلی صفرپور کارگر  ۵٨ساله اخراجی از شرکت خدمات شھری نيل آبی زرجوب ھمچنان
در راھروھای اداره کار رشت و کالنتری و دادگستری سرگردان است .
صفرعلی صفرپور کارگر قرارداد موقت خدمات شھری حدود سه ماه است که از کار بيکار شده
و به اداره کار شکاﯾت کرده دفاع از حقوق اﯾن کارگر بعھده وکيل وی بنام بردبار می باشد که
در جلسه  ٩١/٧/١١ھيئت سه جانبه اداره کار از طرف شرکت قراردادی جعلی با اثر انگشت
ارائه شد .
که صفرعلی منکر اﯾن قرارداد شد و قرارشد اثر انگشت به اداره انگشت نگاری داده شود .
ھمزمان عسگری پاسدار بازنشسته مدﯾر داخلی شرکت نيل آبی زرجوب با اﯾجاد رعب و
وحشت به صفرعلی صفرپور اعالم کرد که تسوﯾه حساب وی آماده است که صفرعلی از
گرفتن تسوﯾه حساب خودداری کرده و خواھان سير قانونی پرونده شکاﯾت خود عليه شرکت
نيل آبی زرجوب آنھم از طرﯾق شناساﯾی اثر انگشت جعلی پای قرارداد صفرعلی می باشد .
از ابتدای سال  ٩١موج اخراج ھمچنان در بين کارگران کارخانجات و شرکتھای مختلف مانند
پينک ،روغن زﯾتون بالک ،اشی مشی ،فوالد اميرکبير ،تعطيلی لوکاس گستر چوالب،نساجی

پارس و تعطيلی پوشش جاده انزلی ،نيل آبی زرجوب ،نورتابان شمال و ظرﯾفکاران شھرباران و
 ...دﯾگر شرکتھای کوچک و بزرگ براه افتاده و ادامه دارد بھانه تمامی کارفرماﯾان تحرﯾم ،گرانی
ارز برای واردات مواد اوليه و نقش دولت و بانک مرکزی در اﯾن ميان است .
دولت ھم که به بھانه جيره بندی شدن بودجه اش از مھر سال  ٩٠شروع به داللی سکه و ارز
نموده تا بتواند کسری بودجه اش را به علت شکست در فروش اوراق قرضه )مشارکت( در
طرحھای عمرانی جبران کند
و چوب اﯾن حراج ھمان تورم افسار گسيخته ای است که گرﯾبان معيشت روزانه کارگران را
فشرده و سفره ھای خالی از نان کارگران را به چپاول می برد تا سرماﯾه داری با باال بردن نرخ
بھره بانکی بر اساس نوسان نرخ تورم در بازار روزانه و ﯾا ساعت شمار فزبه و فربه تر شود و
دولت به تراز مالی بودجه از طرﯾق تقلب و حساب سازی و داللی دالر وساﯾر ارزھا نزدﯾک و
نزدﯾک تر شود.
کارخانه فوالد حسن رود
برپاﯾه گزارش رسيده به روز شمار کارگری آمده است :کارخانه در شھرک صنعتی انزلی واقع
در سه راھی حسن رود جاده حسن رود  -انزلی می باشد حدود  ٣٠٠کارگر در اﯾن کارخانه
بصورت قرارداد موقت در اﯾن کارخانه مشغول به کار ھستند ساعت کاری در کارخانه دو شيفت
 ١٢ساعته می باشد دستمزد کارگران در ازای  ١٢ساعت کار با اضافه کاری بين  ۴۵٠الی
 ۵٠٠ھزار تومان می باشد کارخانه دارای سروﯾس غذا خوری برای صبحانه ،نھار و شام بوده
ھمچنين کارگران دارای سروﯾس اﯾاب و ذھاب درمحدوده حسن رود و انزلی می باشد .
مالک و کارفرمای کارخانه سرماﯾه داری بنام رستگار می باشد که سھامدار عمده بيمارستان
در حال احداث تخصصی مغز واقع در بلوار قلی پور رشت می باشد محصول کارخانه ميل گرد
است باال بودن نرخ بيکاری منطقه شدن و استثمار در کارخانه و جو رعب و وحشت اﯾجاد شده
باعث کاھش از اعتراض کارگران به شراﯾط سخت کار شده است زﯾرا با کوچکترﯾن اعتراض
کارگران لغو قرارداد و اخراج کارگران منفجر می شود.
فعاالن کارگری ضد سرماﯾه داری گيالن
سرنوشت نامعلوم كارگران مدفون در تونل راهآھن تھران  -تبريز
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ١٠آبان  ١٣٩١آمده است  :سرپرست
روابط عمومی شرکت راهآھن خبر ريزش ديواره تونل در حال ساخت تھران  -تبريز را در حالی
تکذيب کرد که سخنگوی سازمان آتش نشانی از خروج موفق سه نفر از کارگران از اين ريزش
خبر داد .
جالل ملکی در گفتوگو با ايلنا ،از ريزش بخشی از ديواره تونل در حال ساخت تھران  -تبريز
خبر داد و گفت :اين حادثه ساعت  ١۴ :١۴امروز در محدوده  ۴۵متری زرند رخ داد .
وی ادامه داد :بالفاصله بعد از تماس با سامانه  ١٢۵نيروھای آتش نشانی به محل اعزام
شدند .
سخنگوی سازمان آتش نشانی شھرداری تھران ھمچنين تصريح کرد :به دليل ريزش ديوار
کناری اين تونل سه کارگری که در آن محدوده در حال فعاليت بودند ،زير خاک مدفون ميشوند
اما خوشبختانه با ورود سريع آتش نشانی اين افراد خارج و به بيمارستان منتقل ميشوند .
ملکی با بيان اينکه خوشبختانه اين ريزش در ديواره رخ داده است ،گفت :اگر ريزش از سقف
تونل بود قطعا اتفاق ناگواری رخ ميداد .خوشبختانه عمق حادثه عميق نبوده و ھماکنون
اوضاع در شرايط عادی است .
با حضور در غرفه اﯾلنا در نماﯾشگاه مطبوعات:
مدﯾر عامل راه آھن مرگ کارگران حادثه رﯾزش تونل تھران  -تبرﯾز را تکذﯾب کرد

به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ١٠آبان  ١٣٩١آمده است  :با وجود سپری
شدن ھشت ساعت از حادثه رﯾرش دﯾواره تونل در پروژه احداث راه آھن زﯾر زمينی تھران -
تبرﯾز ھنوز اطالع دقيقی از وضعيت سالمتی  ٣کارگر حادثه دﯾده در دست نيست.
با وجود آنکه اخبار و شاﯾعاتی از کشته شدن  ٢کارگر مطرح شده بود ،مدﯾر عامل شرکت راه
آھن اﯾران در واپسين دقاﯾق چھارمين روز نماﯾشگاه مطبوعات با حضور در غرفه خبرگزاری اﯾلنا
ھر نوع شاﯾعه ای در خصوص مرگ کارگران را تکذﯾب کرد.
عبدالعلی صاحب محمدی در اﯾن بار به خبرنگاران اﯾلنا گفت :در پروژهای که در منطقه  ١٧و ١٨
شھر تھران در حال اجراست امروز بعد از ظھر بيل مکانيکی در حال انجام کار ,مقداری خاک
روی کارگران رﯾخته است که با اقدام به موقع تنھا به کتف ﯾکی از کارگران صدماتی وارد شده
است و دو کارگر دﯾگر مشکلی ندارند.
صاحب محمدی علت اﯾن حادثه را نه رﯾزش تونل ,که به دليل برخورد بيل مکانيکی با دﯾوار تونل
ذکر کرد و گفت :ھيچ کس فوت نکرده است .اخرﯾن خبر بعد از ظھر دارم که مشکلی نبوده و
به کارگران رسيدگی شده است.
مدﯾر عامل راه آھن مسئوليت حفظ جان کارگران را متوجه پيمانکار اﯾن پروژه دانست و افزود:
ما کارفرما ھستيم و پيمانکار مسئول رعاﯾت امکانات اﯾمنی است .امکانات آنجا از نظر اﯾمنی
خوب است .به ھر حال حادثهای متاسفانه رخ داده است.
مدﯾر عامل راه آھن از اظھارات سخنگوی آتش نشانی تھران در گفتگو با اﯾلنا در خصوص اﯾنکه
»اگر رﯾزش تونل نه در دﯾوار که از سقف اتفاق میافناد کارگران بيشتری صدمات جدی تری
میدﯾدند« اظھار بی اطالعی کرد و گفت :در محل حادثه نبودهام و نمیدانم سخنگوی آتش
نشانی چه چيزی گفته است .طبق شراﯾط عمومی پيمانکار ملزم است تا در محيط کار نکات
امينی برای ھمه کارگران و در ھمه کارگاهھا رعاﯾت کند .به رعاﯾت نکات اﯾمنی محيط کار با
پيمانکار است و کارفرما ھم بر اﯾن مساله نظارت دارد.
صاحب محمدی که مھمان غرفه خبرگزاری اﯾلنا بود در پی اصرار خبرنگاران اﯾلنا جھت تماس
تلفنی و کسب اطالع از وضعيت سالمتی کارگران ،ﯾک گفتگوی کوتاه تلفنی انجام داد که متن
اﯾن گفتگو بدون وﯾراﯾش و به طور کامل در خاتمه میاﯾد:
سالم خوبی ،احوال کارگران بعد از ظھر چطور است؟_فقط ھمين؟ مطمئنی شکستگی چی بوده؟ فقط ھمين؟ خيلی خوب باشه ،خداحافظ.
پاﯾان پيام
اعضای تشكل مستقل رانندگان شركت واحد با حضور در غرفه اﯾلنا:
رانندگان در انتظار تحقق وعده شھرداری ھستند
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ١٠آبان  ١٣٩١آمده است  :جمعی از
فعالين مستقل کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه ضمن بازدﯾد از غرفه خبرگزاری
کار اﯾران در نوزدھمين نماﯾشگاه مطبوعات ،خواستار انعكاس مشكالت صنفی كارگران در
رسانهھای داخلی شدند.
صبح امروز  -چھارشنبه  -عباس نژند کودکی ،ناصر غالمی ،وحيد فرﯾدونی و داوود رضوی از
اعضای تشكل مستقل صنفی رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه با حضور در
غرفه اﯾلنا به تشرﯾح آخرﯾن فعاليتھای خود پرداختند.
اﯾن فعالين کارگری بابيان اﯾنکه رسانهھای جمعی وظيفهای کليدی در تنوﯾر افکار عمومی
جامعه دارند برضرورت بازتاب دقيق اخبار کارگری در مطبوعالت و فضای رسانهای کشور تاکيد

کرده و ﯾادآورشدند :ھرچند تحت تاثير شراﯾط اقتصادی کشور وضعيت معيشت کارگران مناسب
نيست اما انتشار اخبار درست کارگری در اﯾلنا باعث آگاھی جامعه و مسئوالن میشود.
وحيد فرﯾدونی از فعالين مستقل صنفی در شرکت واحد ھمچنين از وعده پيگيری مسوالن
شھرداری تھران مبنی بر افزاﯾش حق جذب و حق مسکن کارگران شرکت واحد خبر داد.
فرﯾدونی با ﯾادآوری اﯾنکه در ھمين رابطه در تارﯾخ  ١٨مھر ماه سال جاری نيز تجمعی در مقابل
شھرداری تھران برگزار شده بود گفت :در آن روز من به اتفاق سه نفر دﯾگر از تجمع کنندگان
)آقاﯾان کيومرث الفتی ،حسين سعيدی و محسن حسينی تبار( به عنوان نماﯾنده کارگران با
مسوالن مالی و منابع انسانی شھرداری در رابطه با دالﯾل تجمع و خواستهھای صنفی
گفتوگو کردﯾم.
وی در توضيح نتيجه اﯾن گفتوگو گفت :در نھاﯾت مسئوالن شھرداری وعده دادند تا مطالبات
مورد نظر کارگران شرکت واحد ھرچه زودتر پرداخت شود.
به گفته اﯾن کارگر شرکت واحد تجمع ماه گذشته درحالی برگزار شد که پيش از اﯾن در اواخر
سال  ٩٠حدود چھار ھزار نفر از کارگران شرکت واحد با امضای نامهای از شھرداری تھران
خواسته بودند تا حق جذب و حق مسکن کارگران شرکت واحد را متناسب با ساﯾر کارکنان
شاغل در سازمانھای تابعه شھرداری افزاﯾش دھد.
فرﯾدونی به نقل از مسوالن شھرداری تھران در خصوص پرداخت حق حذب درصدی به کارگران
شرکت واحد گفت :اﯾن مبلغ از سال  ٩١محاسبه شده و به زودی پس از تامين منابع آن به
کارگران شرکت واحد پرداخت میشود.
وی ھمچنين در خصوص پرداخت حق مسکن گفت :مسئوالن شھرداری تھران پرداخت اﯾن پول
را به سال  ٩٢و اختصاص بودجه مشخص موکول کردهاند.
اﯾن عضو سندﯾکای کارگران شرکت واحد با بيان اﯾنکه کارگران مطابق قانون کار و قانون
اساسی میتوانند فعاليت صنفی داشته باشند گفت :متاسفانه برخی افراد چون از
فعاليتھای صنفی کارگری برداشتھای نادرستی دارند با فعاالن صنفی کارگری سوگيرانه
برخورد میکنند.
وی به عنوان نمونه از محدودﯾتھاﯾی که برای او به دليل داشتن فعاليتھای صنفی اﯾجاد شده
ﯾادکرد و گفت :خوشبختانه از آنجا كه نگاه دستگاه قضاﯾی کشور به فعاليتھای صنفی
کارگری روشن و شفاف است اﯾن محدودﯾتھا با حکم دادگاهھای صالحه برطرف میشود.
سيد داوود رضوی ﯾکی دﯾگر از فعالين مستقل صنفی شرکت واحد در جرﯾان بازدﯾد از غرفه
اﯾلنا گفت :در چند سال اخير فعالين مستقل کارگری شرکت واحد توانستند با جمع آوری امضا
و طومارھای دسته جمعی برخی از مطالبات رانندگان و کارگران شرکت واحد را محقق کنند.
وی از احداث استراحتگاه رانندگان در پاﯾانه خط تندرو )بی آر تی( ﯾک ،پرداخت پاداش ٣٠
ھزار تومانی به رانندگان بی ار تی ﯾک و نيز فراھم کردن امکان استفاده راﯾگان از امکانات
متروی تھران برای تمامی کارگران شرکت واحد به عنوان نمونهھاﯾی از اﯾن اقدامات ﯾاد کرد و
گفت :ما خواھان تعامل با کارفرما و تمامی فعالين صنفی ھستيم.
اﯾن فعال کارگری ھمچنين با اشاره به حق ناچيز خوار و بار کارگران شرکت واحد گفت :ﯾکی
دﯾگر از دغدغهھای کارگران پرداخت ماھانه  ٢١٠تومان تحت عنوان حق خوار و بار است.
عضو نھاد صنفی مستقل کارگران شرکت واحد با بيان اﯾنکه اﯾن مبلغ در شراﯾط نامساعد
کنونی پاسخگوی نيازھای مالی رانندگان شرکت واحد نيست گفت :از مدتھا قبل با جمع
آوری امضا تالش کردﯾم تا اﯾن مبلغ را افزاﯾش دھيم و اميدوارﯾم که مسئوالن شرکت واحد با
مساعدت خود اﯾن امکان را فراھم سازد.
ھمچنين ناصر غالمی از دﯾگر فعالين صنفی مستقل شرکت واحد به بيان برخی از مشکالت
کنونی کارکنان شرکت واحد پرداخت و گفت :ما خواھان آن ھستيم تا از طرﯾق بھبود شراﯾط
کار روحيه کارگران شرکت واحد نيز افزاﯾش ﯾابد.
وی افزود :به عنوان مثال در توقفگاه منطقه  ٩شرکت واحد مشکالتی وجود دارد که باﯾد ھر
چه زودتر توسط مسئوالن و با مساعدت آنھا مرتفع شود.
وی گفت :در اﯾن توقفگاه که چند سال پيش در ابتدای جاده جاجرود داﯾر شد امکانات رفاھی
اوليه وجود ندارد زﯾرا اﯾن توقفگاه در مجاورت محل تخليه و دفن زبالهھای بيمارستانی داﯾر

شده است.
وی با بيان اﯾنکه روزانه بيش از  ١۵٠٠نفر راننده تعميرکار ،نگھبان و کارگر خدماتی در توقفگاه
منطقه  ٩فعاليت میکنند گفت :به دليل تخليه مدام زبالهھای بيمارستانی ھوای توقفگاه
ھمواره غبارآلوده است که تنفس اﯾن غبار برای سالمتی کارگران مضر است.
پاﯾان پيام
بدھی کارفرمايان گلستانی به  ۴٩ميليارد تومان رسيد
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ١٠آبان  ١٣٩١آمده است  :مدﯾرکل
تأميناجتماعی گلستان گفت :کارفرماﯾان واحدھای توليدی و صنعتی اﯾن استان حدود ۴٩
ميليارد و  ۵٠٠ميليون تومان به تأميناجتماعی بدھکار ھستند.
به گزارش اﯾلنا ،حسين اميری در نشست مشترک با خانه صنعت ،معدن و تجارت استان
گلستان با اعالم اﯾن خبر افزود :کارفرماﯾان بخش توليد و صنعت از شرکای اصلی
تأميناجتماعی ھستند و امروز تعامل و ارتباط خوبی بين اﯾن دو بخش اﯾجاد شده است و
کمک به حل مسائل اﯾن واحدھا منجر به کاھش بيکاری در جامعه خواھد شد.
وی با بيان اﯾنکه  ۶٠٠ھزار نفر در استان گلستان بيمه تأميناجتماعی ھستند ،گفت :پرداخت
حقبيمه و ارائه ليست کارگران به طور واقعی باعث تداوم و افزاﯾش کيفيت و کميت خدمات به
بيمهشدگان و مستمریبگيران میشود.
حسين اميری افزود :طبق بخشنامه بخشودگی جرائم حقبيمه ،کليه کارفرماﯾان تا پاﯾان
آذرسالجاری فرصت دارند تا با پرداخت حقبيمه معوق به طور ﯾکجا از  ٩٠درصد و درصورتی
که بدھی آنھا تا سقف ٨ماه تقسيط شود به ازای ھر ماه از  ١٠درصد بخشودگی برخوردار
شوند.
وی اظھار داشت :طبق ماده  ٨٠قانون تامين اجتماعی برای برخورداری از ﯾارانه دولتی برای
افزاﯾش اشتغال در کارگاهھاﯾی که عالوه بر نيروی کار فعلی خود نيروی جدﯾدی استخدام
کنند ،حقبيمه اﯾن نيروھا با احتساب ١٠درصد شامل معافيت دولتی میشود.
پاﯾان پيام
آغاز موج جدﯾدی از اعتصاب در ميان کارگران شرکتھای مجموعه پتروشيمی
بندرامام
بر پاﯾه گزارش ساﯾت اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران در تارﯾخ  ١٠آبان ٩١آمده است  :بدنبال
کارشکنی مدﯾرﯾت پتروشيمی بندر امام و مافيای شرکتھای پيمانکاری در صنعت پتروشيمی
در حذف شرکتھای پيمانکاری و عقد قرارداد مستقيم با کليه کارگران پيمانکاری ،از اواﯾل ھفته
جاری موج جدﯾدی از اعتصاب در شرکتھای مجموعه پتروشيمی بندر امام از سوی کارگرانی
که ھنوز تبدﯾل وضعيت نشده اند ،آغاز شده است .
بنا بر گزارشھای رسيده به اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران ،اﯾن اعتصاب از روز شنبه ششم آبانماه از
شرکت کيميا آغاز شده است و از دﯾروز سه شنبه کارگران شرکت فراورش و بخشی از
کارگران شرکت بسپاران نيز به اعتصاب پيوسته اند .دﯾروز سه شنبه مدﯾر عامل شرکت
فراورش در ميان کارگران اعتصابی حاضر شد و تالش کرد آنان را به پاﯾان دادن به اعتصاب قانع
کند اما کارگران اعتصابی بر خواست خود مبنی بر اجرای فوری و کامل حذف شرکتھای
پيمانکاری پای فشردند .
ھزاران کارگران پتروشيمی بندر امام و دﯾگر پتروشيمی ھای منطقه ماھشھر پس از  ١٨ماه
اعتراض بشکل اعتصاب ،راھپيماﯾی و تجمع ،در تير ماه سالجاری به پيروزی قطعی دست
ﯾافتند و روند تبدﯾل وضعيت کارگران شرکتھای پيمانکاری به کارگران با قرارداد مستقيم از آن
تارﯾخ آغاز شد .اما با گذشت بيش از چھار ماه از آنزمان ،تاکنون فقط حدود سی درصد از اﯾن
کارگران تبدﯾل وضعيت شده اند و مدﯾرﯾت پتروشيمی و مافيای شرکتھای پيمانکاری دست در

دست ھم مابقی کارگران را در حالت بالتکليفی نگه داشته اند به ھمين دليل از روزشنبه
ششم آبانماه جاری ،اﯾن کارگران از شرکت کيميا اعتصاب خود را آغاز کردند .
بنا بر آخرﯾن گزارشھای رسيده به اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران ،کارگران اعتصابی اعالم کرده اند با
توجه به تعطيالت پيش رو ،چنانچه پس از پاﯾان تعطيالت به خواستھاﯾشان رسيدگی نشود
اعتصاب خود را که اﯾنک در محل ھر شرکت بطور جداگانه ای ادامه دارد به اعتراض ﯾکپارچه ای
تبدﯾل خواھند کرد و ھمچون دوره ھای قبلی اعتراضاتشان ،متحدانه به سوی دفتر مرکزی
پتروشيمی بندر امام راھپيماﯾی خواھند کرد و در آنجا به تجمع و اعتراضات خود ادامه خواھند
داد.
وعدهھاﯾی که محقق نشد
ادامه مشكالت كارگران لولهسازی خوزستان با گذشت دو سال از تعطيلی كارخانه
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ١٠آبان  ١٣٩١آمده است:دبير خانه کارگر
خوزستان درباره مشکالت پيش آمده برای کارگران لولهسازی خوزستان تصرﯾح کرد :مالکان
کارخانه قرار بود با تعطيلی کارخانه  ۵٠کارگر رسمی خود را به کارخانهھای ھم نوع مانند فوالد
خوزستان بفرستند که اﯾن امکان ھنوز محقق نشده و اﯾن  ۵٠کارگر ھر روز صبح بدون انجام
دادن کاری فقط در محل کارخانه حاضر میشوند.
حسينی اضافه کرد :انتقال نيروھای رسمی اﯾن کارخانه به صناﯾع فوالد باﯾد در اولوﯾت کاری
مسئوالن کارخانه قرار میگرفت.
اﯾن فعال کارگری اظھار داشت :به گفته کارگران کارفرمای قدﯾمی اﯾن کارخانه برای راه اندازی
مجدد خطوط توليد اﯾن واحد توليدی نيازمند حماﯾت مسئوالن دولتی و کشوری است و در اﯾن
خصوص اعالم ھمکاری کرده است.
دبير خانه کارگر خوزستان با بيان اﯾنکه محصوالت اﯾن واحد توليدی در سطح کشور منحصر به
فرد و با کيفيت باال است گفت :اﯾن کارخانه برای فروش محصوالت خود که اکثر مشترﯾان آن از
شرکتھای آب و فاضالب وانتقال آب است ھيچ مشکلی ندارد و قبل از توليد ھمه محصوالتش
پيش فروش میشود.
او در ادامه درباره مشکالت کارخانه ﯾاد آور شد :بدھیھای انباشتهای که مالکان قبلی اﯾن
کارخانه از بانکھا و برخی ارگانھای دولتی درﯾافت کردهاند اﯾن واحد توليدی را از ﯾک واحد
موفق به ﯾک واحد بدھکار تبدﯾل کرده است.
عملکرد مالکان قبلی مشکالت را دوچندان کرده است
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ١١آبان  ١٣٩١آمده است  :غالمرضا
عشقی مالک کارخانه لوله سازی خوزستان ضمن تاﯾيد مشکالت کارخانه ،حقوق معوقه
کارگران را  ٣٠ماه عنوان کرد و افزود :کارخانه لوله سازی خوزستان بعد از  ۵سال کشمکش
مشکالت از سال  ٨٩به دليل نداشتن نقدﯾنگی به ناچار تعطيل شد.
او در ادامه گفت :بيش از  ۵ميليارد تومان بدھیھای اﯾن کارخانه که حدود دو ميليارد آن از
سوی مالکان قبلی کارخانه بر جا مانده است ،مشکالت اﯾن کارخانه را دو چندان کرده است.
به گفته عشقی تسھيالت  ١٠ميلياری که دولت در ﯾکی از سفرھای استانی خود برای راه
اندازی کارخانه و رفع مشکالت کارگران مصوب کرده بود به طور کامل پرداخت نشد و از اﯾن رقم
فقط سه ميليارد و نھصد ميليون تومان به کارگران اختصاص ﯾافت.

مالک کارخانه لوله سازی خوزستان با تاکيد بر اﯾنکه اگر تسھيالت مصوب دولت به اﯾن کارخانه
اختصاص ﯾابد اﯾن واحد توليدی راه اندازی خواھد شد ،افزود :اﯾن واحد توليدی ھمچنين در تھيه
مواد اوليه توليد ھيچ مشکلی ندارد چرا که مواد اوليه آن از داخل تامين میشود.
او درادامه درباره انتقال کارگران لولهسازی به صناﯾع فوالد گفت :تعدادی از کارگران قرا دادی را
به صناﯾع فوالد انتقال دادﯾم تا اشتغال آنان حفظ شود اما در مورد کارگران رسمی چون آنان
راضی به انعقاد قرار داد جدﯾد با صناﯾع فوالد نبودند و تاکيد داشتند طبق قانون لوله سازی با
انان قرار داد بسته شود ،راضی به انتقال به صناﯾع فوالد نشدند.
پاﯾان پيام
کارگران قراردادی وضعيت شان در اﯾران خودرو بالتکليف مانده است :
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ١٠آبان  ١٣٩١آمده است  :ايران خودرو
فارس نيز اقدام به تعديل نيرو کرده و شرکتھای پيمانکار طرف قرارداد ايران خودرو نيز حقوق
کارکنان را با تاخير دو ھفتهای ميپردازند و به مرور در حال حذف مزايای کارگران و نيروھای
خدماتی ھستند.
ً
وی تصريح کرد ،بسياری از اين شرکتھا مجددا اقدام به تمديد قراردادھا نکردهاند و شرکتی
مانند ساپکو نيز ھمزمان با کاھش توليد اقدام به تعديل نيرو کرده است.
اين منبع آگاه افزود :از سوی ديگر گفته شده که »جواد نجم الدين« مديرعامل ايران خودرو
اعالم کرده که توان مديريت اين مجموعه با روند فعلی و بدون کمکھای دولتی را نداشته و در
صورت عدم دريافت تسھيالت مالی اعالم ورشکستگی ميکند.
اجتماع اعتراضی  ١٥٠٠نفری کارگران فصلی نی بر
به نوشته ساﯾت اعتدال در  ١١آبان آمده است  :اجتماع  ١٥٠٠نفری کارگران فصلی نی بر در
مقابل شرکت کشت و صنعت کارون بزرگترين واحد توليد شکر در ايران است ،منجر به تعطيلی
اين مجتمع توليدی و مضروب شدن مدير عامل آن گرديد .
روزنامه جمھوری اسالمی مدعی شد :عصر روز سه شنبه درحالی که مھندس ميرمقدم مدير
عامل اين شرکت درصدد بود برای حل مشکالت چندين ساله اين کارگران فصلی که ھمگی
غيربومی ميباشند با آنان صحبت کند ،کارگران وی را به شدت مجروح کردند .
متأسفانه از سالھا قبل مديران شرکت کشت و صنعت کارون و بانک کشاورزی عليرغم
قولھايی که به کارگران دادهاند نتوانستند مشکالت صنفی آنھا را حل کنند و ھر سال در چنين
ايامی که فصل برداشت محصول نيشکر در شرکت کشت و صنعت کارون است اين تعداد نی
بر با اجتماع در مقابل دفتر اداره مرکزی خواستار حل مشکالت خود ميشدند و در عين حال
مشکالت آنان تاکنون الينحل باقی ميمانده است .
تجمع اعتراضی کارگران شرکت تارا در کامياران /اعتصاب مجدد کارگران شرکت
جھاد توسعه
آژانس خبری موکريان در  ١١آبان می نوﯾسد :کارگران شرکت تارا که کار آبياری تحت فشار
دشت بيلوار کامياران را به عھده دارند ،در يک اقدام اعتراضی دست از کار کشيدند .
بر اساس گزارش رسيده به آژانس خبری موکريان ،روز چھارشنبه دھم آبان ماه ،کارگران
شرکت تارا در اعتراض به عدم پرداخت حقوق  ٥ماه گذشته خود ،در روستای باتمان درمقابل
درب اين شرکت تجمع کردند .
بر اساس ھمين گزارش ،کارفرمای اين شرکت که در مراحل پايانی کار خود قرار دارد ،از
پرداخت حقوق کارگران خودداری می نمايد .
گفتنی است تا لحظه تنظيم خبر تجمع کارگران شرکت تارا در مقابل اين شرکت ھمچنان ادامه
دارد

مريوان :اعتصاب مجدد کارگران شرکت جھاد توسعه
آژانس خبری موکريان در  ١١آبان می نوﯾسد :کارگران شرکت جھاد توسعه پيمانکار سد بنير در
پی عدم پرداخت حقوق معوقه خود مجدداً دست به اعتصاب زدند .
بر اساس گزارش رسيده به آژانس خبری موکريان ،پس از گذشت يک ھفته از بازگشت به کار
کارگران شرکت جھاد توسعه پيمانکار سد بنير و عدم تحقق وعده کارفرمای اين شرکت مبنی
بر پرداخت حقوق معوقه کارگران ،روز سه شنبه ھشتم آبان ماه مجدداً تمام کارگران در بخش
ھای مختلف ،نگھبانان و رانندگان ماشين ھای سنگين و آمبوالنس دست از کار کشيده و بر
ادامه اعتصاب خود تا دستيابی به مطالباتشان تأکيد نمودند .
يادآور می گردد که بيست و ھشتم مھرماه ،کارگران شرکت جھاد توسعه پيمانکار سد بنير در
 ٥کيلومتری روستای نگل از توابع شھرستان مريوان واقع در استان کردستان ،در اعتراض به
عدم پرداخت حقوق معوقه خود دست به اعتصاب زده و با وعده کارفرما مبنی بر پرداخت
حقوق معوقه آنان طی يک ھفته ،به سر کار خود بازگشته بودند؛ که روز گذشته پس از
اجرايی نشدن وعده کارفرما در موعد مقرر ،کارگران معترض مجددا دست از کار کشيدند .
عدم پرداخت دستمزد کارگران شرکت
لبن دوش غرب به بھانه باال بودن ھزﯾنه حاملھای انرژی
بر پاﯾه گزارش اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران آمده است  :شرکت لبن دوش غرب)بسرﯾن( ﯾکی از
توليد کنندگان لبنيات در استان کردستان که در جاده سنندج –دھگالن قرار دارد مدتھاست به
بھانه نداشتن قدرت پرداخت ھزﯾنه حاملھای انرژی ،دستمزد کارگرانش را با تعوﯾق پرداخت
ميکند و ھر ماھه کليه کارگرانش را حدود  ١٠روز به مرخصی اجباری بدون حقوق می فرستد و
بيمه آنان را نيز وارﯾز نميکند .
اﯾن کارخانه  ٦٠کارگر قراردادی دارد و در حال حاضر دو ماه از حقوق کارگران بعالوه عيدی و
پاداش سال گذشته آنان را پرداخت نکرده است .
بنا بر اظھار ﯾکی از کارگران اﯾن کارخانه ،در طی ماھھای گذشته آزار و اذﯾت کارگران توسط
کارفرما چنان باال گرفته است که در ماه جاری  ۵نفر از کارگران اﯾن کارخانه داوطلبانه تسوﯾه
حساب نموده و باالجبار ترک کار کردند.
اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران ١١ -آبانماه ١٣٩١
اطالعيه شماره  – ۴٠تخفيف مدت محکوميت رضا شھابی – تداوم وضعيت نامناسب
جسمی وی
بنا بر اخبار رسيده طبق برگه ای که در زندان اوﯾن به رؤﯾت رضا شھابی رسيده است مدت
محکوميت او  ٢سال کاھش ﯾافته و تارﯾخ آزادی وی  ١٣٩٣/١/١اعالم شده است .البته اﯾن در
صورتی است که رضا شھابی مبلغ  ٧ميليون تومان جرﯾمه ای که در حکم دادگاه برای او تعيين
شده است را بپردازد و در غير اﯾن صورت باﯾد  ١سال دﯾگر و تا پاﯾان سال  ١٣٩٣در زندان بماند.
ھمچنين بنا بر گزارشات رسيده وضعيت جسمی رضا ھمچنان نامناسب است و بی حسی
انگشتان دست ،اختالل و ناتوانی در حرکت گردن و ھمچنين بی حسی پای اﯾن کارگر دربند و
عضو ھيئت مدﯾره ی سندﯾکای کارگران شرکت واحد ،او را دچار مشکالت زﯾادی کرده و تواناﯾی
تحمل شراﯾط زندان را از او سلب کرده است.
کميته ی دفاع از رضا شھابی ضمن اعتراض به تداوم حبس رضا ،که عليرغم نظر پزشکان
معالج او مبنی بر عدم توان تحمل کيفر صورت پذﯾرفته ،خواھان آزادی او و رسيدگی فوری به
وضعيت جسمی اش است.

کميته دفاع از رضا شھابی –  ١١آبانماه ١٣٩١
شماره تلفن سخنگوی کميته دفاع از رضا شھابی ،آقای محمود صالحی٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢ :
k.d.shahabi@gmail.com
www.k-d-shahabi.blogspot.com
افزايش ١۵درصدی تعداد كودكان كار در تھران ٤ /تا  ٥درصد ازكودكان خيابان مبتال
به ايدزھستند
به گزارش سالمت نيوز به نقل از تھران امروز دز تارﯾخ  ١١آبان آمده است :حسين زارعصفت،
مدير عامل سازمان رفاه و خدمات و مشارکتھای اجتماعی شھرداری تھران ميگويد٨» :
ھزار کودک خيابانی در طول سال در تھران ،به ويژه در مناطق حاشيهنشين و غير برخوردار
وجود دارند که شھرداری تھران توسط دفاتر شناسايی و جذب کودکان کار خيابانی در
پايانهھای شھر ،دفاتر خدمات اجتماعی مناطق و واحدھای گشت جمع آوری کودکان خيابانی
به شناسايی و جذب آنھا ميپردازد «.به گفته وی تعداد كودكان كار در شھر افزايشی
١۵درصدی يافته است و در واقع ھر سال اين تعداد افزايش مييابد .وی درباره تكدی گری
كودكان در شھر تھران با بيان اينكه نميتوان با اين پديده برخورد سلبی داشت ،ميگويد:
»موضوع اجتماعی با برخورد مكانيكی قابل حل نيست و بايد مانع از شكلگيری آن شد «.اين
در حالی است كه به گفته وی » معموال  ٣٠درصد كودكان كار جمعآوری شده دوباره به شھر
باز ميگردند «.زارع صفت ميگويد» :سازمان بھزيستی امكانات محدودی دارد و نميتوانند در
برابر خانوادهای كه كودكش را تحويل ميگيرد اما باز به دليل مشكل اقتصادی به شھر
برميگردند بدون طی كردن روند قضايی كاری كند يا مانع از تحويل كودك شود .از طرفی
شھرداری تھران نيز امكان نگھداری كودكان كار را ندارد و بر اساس قانون اين حق نيز برعھده
اين نھاد نيست ».
به گفته سميه عزيز پناه عضو انجمن حمايت از حقوق كودكان»اكثريت كودكان كار از
خانوادهھای بيبضاعت ھستند و مشكالت معيشتی فراوانی دارند كه بيكاری و اعتياد از
مھمترين عواملی ھستند كه در خانوادهھای اين كودكان مشاھده ميشود «.وی در گفتوگو
با تھران امروز تصريح ميكند» :مشكالت اقتصادی و تنگناھای معيشتی بيشتر از مشكالت
فرھنگی در اين معضل موثر ھستند ».
به گفته مينو محرز ،رئيس مركز تحقيقات ايدز ايران  ٤تا  ٥درصد ازكودكان خيابان مبتال به
ايدزھستند ،در حالی كه آمار ابتال به ايدز در ميان زندانيان  ٢درصد است .فرشيد يزداني ،عضو
انجمن حمايت از حقوق كودكان نيز ميزان ابتالی كودكان كار و خيابان به ايدز را  ٤٥برابر جامعه
عنوان كرده و ميگويد» :بر اساس آخرين تحقيقاتی كه در اين حوزه صورت گرفته ،نرخ ابتالی
كودكان كار و خيابان به ايدز  ٤٥برابر جامعه است كه از اين افراد ،يكسوم كودكان مبتال  ١٠تا
 ١٤ساله و دو سوم  ١٥تا  ١٨ساله ھستند ».
آمارھای متناقض از تعداد كودكان كار
ھرساله آمارھايی از سوی شھرداری و سازمان بھزيستی كه متولی جمعآوری و پذيرش
كودكان كار ھستند از تعداد كودكان كار منتشر ميشود كه تفاوت زيادی با آمارھايی دارد كه
سازمانھای حمايت از حقوق كودكان منتشر ميكنند .به گفته »فرشيد يزدانی« مديرعامل
انجمن حمايت از حقوق كودكان تعداد كودكان كار در سالھای گذشته افزايش يافته است و ما
حدود يك ميليون و  ٨٠٠ھزار كودك كار در كشور داريم كه اين آمار يك پديده تاسف آور است.
اما سرپرست دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعی سازمان بھزيستی کشور از  ٥٣٠٠کودک
خيابانی كه درسال گذشته توسط سازمان بھزيستی پذيرش شدهاند خبر داده است.
موج جدﯾد اعتصاب در مجموعه پتروشيمی بندرامام
اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران :بدنبال کارشکنی مدﯾرﯾت پتروشيمی بندر امام و مافيای شرکتھای
پيمانکاری در صنعت پتروشيمی در حذف شرکتھای پيمانکاری و عقد قرارداد مستقيم با کليه کارگران

پيمانکاری ،از اواﯾل ھفته جاری موج جدﯾدی از اعتصاب در شرکتھای مجموعه پتروشيمی بندر امام از
سوی کارگرانی که ھنوز تبدﯾل وضعيت نشده اند ،آغاز شده است.
بنا بر گزارشھای رسيده به اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران ،اﯾن اعتصاب از روز شنبه ششم آبانماه از
شرکت کيميا آغاز شده است و از روز سه شنبه کارگران شرکت فراورش و بخشی از کارگران شرکت
بسپاران نيز به اعتصاب پيوسته اند .روز سه شنبه مدﯾر عامل شرکت فراورش در ميان کارگران
اعتصابی حاضر شد و تالش کرد آنان را به پاﯾان دادن به اعتصاب قانع کند اما کارگران اعتصابی بر
خواست خود مبنی بر اجرای فوری و کامل حذف شرکتھای پيمانکاری پای فشردند.
ھزاران کارگران پتروشيمی بندر امام و دﯾگر پتروشيمی ھای منطقه ماھشھر پس از  ١٨ماه اعتراض
بشکل اعتصاب ،راھپيماﯾی و تجمع ،در تير ماه سالجاری به پيروزی قطعی دست ﯾافتند و روند تبدﯾل
وضعيت کارگران شرکتھای پيمانکاری به کارگران با قرارداد مستقيم از آن تارﯾخ آغاز شد .اما با گذشت
بيش از چھار ماه از آنزمان ،تاکنون فقط حدود سی درصد از اﯾن کارگران تبدﯾل وضعيت شده اند و
مدﯾرﯾت پتروشيمی و مافيای شرکتھای پيمانکاری دست در دست ھم مابقی کارگران را در حالت
بالتکليفی نگه داشته اند به ھمين دليل از روزشنبه ششم آبانماه جاری ،اﯾن کارگران از شرکت
کيميا اعتصاب خود را آغاز کردند.
بنا بر آخرﯾن گزارشھای رسيده به اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران ،کارگران اعتصابی اعالم کرده اند با توجه
به تعطيالت پيش رو ،چنانچه پس از پاﯾان تعطيالت به خواستھاﯾشان رسيدگی نشود اعتصاب خود را
که اﯾنک در محل ھر شرکت بطور جداگانه ای ادامه دارد به اعتراض ﯾکپارچه ای تبدﯾل خواھند کرد و
ھمچون دوره ھای قبلی اعتراضاتشان ،متحدانه به سوی دفتر مرکزی پتروشيمی بندر امام
راھپيماﯾی خواھند کرد و در آنجا به تجمع و اعتراضات خود ادامه خواھند داد.

اعتصاب کارگران شرکت کيسون
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه :بنابر خبر رسيده ،روز چھارشنبه  ٣آبان  ٩١بيش از ۵٠
کارگر جوشکاری شرکت کيسون در اعتراض به خوداری شرکت از عقد قرارداد بعد از  ٢ماه و نيم کار،
دست به اعتصاب زدند .طبق اﯾن گزارش اعتصاب اﯾن کارگران روز پنجشنبه ھم ادامه داشته است.

اعتصاب مجدد کارگران شرکت جھاد توسعه
کميته ی ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکل ھای کارگری :کارگران شرکت جھاد توسعه پيمانکار
سد بنير در  ۵کيلومتری روستای نگل از توابع شھرستان مرﯾوان در پی عدم پرداخت حقوق ھای
معوقه مجددا دست به اعتصاب زده اند.
کارگران اﯾن پيمانکاری در اعتراض به عدم پرداخت حقوق ھای معوقه خود در  ٢٨مھر دست به
اعتصاب زده بودند که با وعده کارفرما مبنی بر پرداخت حقوق ھای معوقه آنان طی ﯾک ھفته به سر
کار خود بازگشته بودند .در پی عدم تحقق اﯾن وعده ،در روز سه شنبه  ٨آبان ماه مجددا تمام کارگران
در بخشھای مختلف و رانندگان ماشين ھای سنگين ،نگھبانان و راننده آمبوالنس دست به اعتصاب
زده و بر ادامه اعتصاب خود تا دستيابی به مطالباتشان تاکيد کرده اند.

شھرکھای صنعتی به قبرستان ماشين آالت تبديل شدهاند
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ١١آبان  ١٣٩١آمده است  :به مناسبت
اعياد غدير خم مراسم جشنی از سوی خانه کارگر بھشھر در محل اين تشکيالت برگزار شد .
به گزارش خبرنگار ايلنا از بھشھر ،در اين مراسم نصرﷲ دريابيگی دبير اجرايی تشکيالت خانه
کارگر مازندران کارگران چيت سازی بھشھر را از مظلومترين قشر جامعه نام برد و گفت :امروز
به دليل سياستھای غلط دولت در واگذاری کارخانجات به بخش خصوصی بسياری از کارگران
مازندرانی خانه نشين شدهاند و در اين بين کارگران چيت سازی بھشھر و خانوادهھايشان
امروز در بدترين شرايط معيشيتی قرار گرفتهاند .
وی با اشاره به برگزاری مجلس کارگری ايران در ھفته آينده در تھران اظھار داشت :تشکالت
خانه کارگر ھم در اين مجلس حضور خواھد داشت تا ببينيم کسانی که شعار حمايت از
مظلومين و محرومين ميدادند و دم از تقسيم عادالنه ثروت و ايجاد اشتغال ميزدند برای
مشکالت حال حاضر کارگران که چندين ماه حقوق دريافت نکردهاند چه خواھند کرد .
دريابيگی با بيان اينکه کارگران امروزه با دغدغهھای شديد معيشتی روبرو شدهاند ،افزود :چه

عدالتی است كه بعضی کارمندان بلند پايه دولتی در سازمانھايی كه اساسشان از حق
بيمه كارگران است بعضاً حقوقھای باال دريافت كنند ولی بازنشستگان حتی توان تامين
مايحتاج زندگی خود را نداشته باشند .
دبير اجرايی خانه کارگر مازندران با يادآوری اين مطلب که اين تشکيالت به ھيچ سازمان دولتی
وابسته نيست اظھار داشت :خانه کارگر بھشھر را با چنگ و دندان راه اندازی کردهايم و دست
نياز به سوی ھيچ مديری دراز نخواھيم کرد .
وی مھمترين مشکل کارگران را عدم تناسب ميان دخل و خرجھای زندگی دانست و بيان
داشت :مشکالت فراوانی گلوی کارگران را فشرده است .
دريابيگی ادامه داد :حدود سبد ھزينه يک خانوار در شھرستان بھشھر نزديک به يک ميليون
تومان است در صورتی که دستمزد کمتر از  ۵٠٠ھزار تومان تعيين شده است .
وی جريان خصوصی سازی را عامل تعطيلی بسياری از کارخانجات دانست و اذعان داشت:
اين جريان سبب شده تا قدرت خريد كارگران بطور چشمگيری کاھش يابد .
دبير اجرايی خانه کارگر مازندران ھمچنين به واردات بيرويه کاالھای خارجی اشاره کرد و بيان
داشت :واردات کاالھای بيکيفيت چينی باعث شده تا کارخانهھای بسياری به تعطيلی
کشيده شوند .
دريابيگی با بيان اينکه امروزه ھدفمندی يارانهھا ھم به يکی از مشکالت بارز کشور تبديل
شده است افزود :قيمت حاملھای انرژی باال رفته در حالی که ارزش پول کشور به شدت
کاھش يافته است .
وی افزود :در چنين شرايطی تزريق پول در جامعه نيز باعث ايجاد تورم و افزايش قيمت مواد
اوليه شده است که شھرکھای صنعتی را به قبرستانی از ماشين آالت تبديل کرده است .
پايان پيام
جمعی از فعاالن مستقل كارگری با حضور در غرفه اﯾلنا عنوان كردند:
روزنامهنگاران ھم مزدبگيرند اما حساسيتی به اخبار كارگری ندارند
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ١١آبان  ١٣٩١آمده است  :جمعی از
ھماھنگ کنندگان نامه  ٢٠ھزار امضاﯾی کارگران خطاب به وزﯾر کار ،با حضور درغرفه اﯾلنا بر
ضرورت بازنگری مزد کارگران تاکيد کردند.
به گزارش خبرنگار اﯾلنا ،چھار تن از كارگرانی كه چندی پيش در دو مرحله اقدام به جمع آوری
 ٢٠ھزار امضا از كارگران نقاط مختلف كشور در اعتراض به تاثيرات قانون ھدقمندی ﯾارانهھا بر
تعطيلی واحدھای توليدی و بيكاری كارگران و ھمچنين كاستی دستمزد قانونی به نسبت
تورم موجود و ساﯾر مشكالت جامعه كارگری كرده بودند ،با حضور در غرفه اﯾلنا در نوزدھمين
نماﯾشگاه مطبوعات و خبرگزاریھا ،به طرح دﯾدگاهھای خود در خصوص وظاﯾف مطبوعات
نسبت به انتشار اخبار کارگری پرداختند.
جعفر عظيمزاده ،پروﯾن محمدی ،شاپور احسانی و جليل محمدی از فعاالن مستقل کارگری با
حضور در غرفه اﯾلنا بر ضرورت توجه بيشتر مطبوعات داخلی به مشکالت معيشتی کارگران
تاكيد كردند و به طرح عمده مشكالت جامعه كارگری پرداختند.
جعفر عظيمزاده از فعاالن مستقل کارگری به وضع نامناسب معيشتی امروز کارگران اشاره کرد
و گفت :امروز پاﯾه مزد ﯾک کارگر كمتر از  ۵٠٠ھزار تومان است و اﯾن در شراﯾطی كه تحت
شراﯾط نامساعد اقتصادی کنونی از ﯾک سو قدرت خرﯾد کارگران روز به روز کاھش ﯾافته و از
سوی دﯾگر از امنيت شغلی آنھا ھر لحظه بيشتر کاسته میشود.
او تاکيد کرد :دولت به عنوان متولی جامعه باﯾد به حال کارگران چاره اندﯾشی کند تا از بروز
ناھنجاریھای اجتماعی در جامعه جلوگيری شود.
پروﯾن محمدی نيز با انتقاد از نوع نگاه مسئوالن دولتی به کارگران ،گفت :امروز در حالی
صحبت از ضرورت بازنگری و تغيير قوانين کار و تامين اجتماعی میشود که اقدام خاصی در
خصوص بھبود وضع معيشتی کارگران شاغل و بازنشسته صورت نگرفته است.
اﯾن فعال كارگری افزود :به عنوان مثال مسئوالن سازمان تامين اجتماعی مدتی است که به

استناد برنامه پنجم توسعه از ضرورت تغيير قانون تامين اجتماعی صحبت میکنند و با اشاره
به وضعيت کشورھای صنعتی ،کاھش تعھدات بيمهای افزاﯾش سن بازنشستگی را ضروری
میبينند .اﯾن در حالی است که امنيت شغلی و مزد كارگران اﯾرانی ھيچ تناسبی با كارگران
غربی ندارد و مسئوالن دولتی ھيچگاه امنيت شغلی و اقتصادی مزد بگيران اﯾرانی را با غرب
مقاﯾسه نمیکنند.
شاپور احسانی زند از دﯾگر ھماھنگ کنندگان طومار  ٢٠ھزار امضاﯾی كارگران ،با انتقاد از پاﯾين
نگه داشتن قدرت خرﯾد کارگران گفت :دستمزدھای کنونی بيش از ھر زمان دﯾگری به شان و
منزلت انسانی مزدبگيران شاغل و بازنشسته ضربه میزند.
نماﯾنده سابق کارگران پروفيل ساوه گفت :شراﯾط اقتصادی امروز دستمزد کارگران را به زﯾر خط
فقر کشانده است.اﯾن فعال كارگری با اشاره به انعكاس ضعيف اخبار كارگران در رسانهھای
داخلی ،گفت :در خالء رسانهای كه وجود دارد بسياری از كارفرماﯾان با وجود آنكه به تسھيالت
اعتباری بانکھا دسترسی دارند ،با انتقال سرماﯾهھای خود به بازارھای دﯾگر اقتصادی ھمين
حقوق ناچيز کارگران را با تاخير پرداخت میکنند.
جميل محمدی ،دﯾگر فعال مستقل کارگری نيز از نحوه پرداختن رسانهھای مختلف داخلی به
مسائل کارگری انتقاد کرد و گفت :در کشور ما رسانهھای تخصصی متعددی منتشر میشود
اما کمتر رسانهای اخبار کارگری را منتشر میکند.
او با بيان اﯾنکه کارکنان و اعضای ھياتھای تحرﯾرﯾه در رسانهھا خود مزدبگير ھستند اما
نسبت به اخبار كارگری حساسيت الزم را ندارند ،گفت :رسانهھا به دليل ارتباطی که با
دستگاهھای اجراﯾی دارند میتوانند وضعيت نامناسب کنونی را به مسئوالن منتقل کنند.
اﯾن عضو ھماھنگ کننده نامه  ٢٠ھزار امضاﯾی گفت :خوب است رسانهھا در کنار انعکاس
روﯾدادھای مختلف خبری به مسائل کارگری نيز توجه بيشتری داشته باشند.
پاﯾان پيام
شغل ھای جديد در ايران / :دويدن پشت سر ماشين ھا برای اختفای پالک /فيش
فروشی /نوبت فروشی
به نوشته ساﯾت عصرايران در  ١١آبان آمده است  :در حالی که دولتی ھا اصرار دارند که در
سال جاری  ٢٫۵ميليون شغل ايجاد خواھند کرد و تا کنون نيز نيمی از اين مشاغل را درست
کرده اند  ،منتقدان دولت بر آنند که اين رقم قابل تحقق نيست و دولت  ،وعده توخالی داده
است .
با اين حال بررسی ھای عصرايران نشان می دھد که دولت توانسته مشاغل متعددی را در
اين سال ھا ايجاد کند تا اگر بسياری از شھروندان به داليلی مانند تعطيلی کارخانه ھا يا
اخراج از اداره ھا و شرکت ھا بيکار شده اند  ،در مشاغل جديد فعاليت کنند و چرخ اقتصادی
کشور و خانواده خود را بچرخانند .
در زير به چند نمونه از مشاغلی که در راستای اشتغالزايی  ٢٫۵ميليون نفری دولت ايجاد شده
است  ،به عنوان مشتی نمونه خروار  ،اشاره می شود :
-دويدن پشت سر ماشين ھا برای اختفای پالک :منطقه مرکزی تھران  ،محدوده طرح ترافيکاست و تنھا خودروھايی می توانند وارد آن شوند که دارای مجوز ورود باشند .اين مجوز بر روی
شيشه ھای جلو و عقب خودرو چسبانده می شود .
مبادی ورودی طرح ترافيک نيز با دوربين ھای مخصوصی کنترل می شوند و اگر خودرويی بدون
مجوز طرح ترافيک وارد محدوده شود  ،شماره پالکش توسط دوربين ھا ثبت و صاحب خودرو
جريمه می شود .
حاال در راستای اشتغال زايی  ٢٫۵ميليون نفری  ،عده ای از شھروندان در مبادی ورودی طرح
مستقر شده اند و با گرفتن مبلغی حدود  ۵ھزار تومان از ھر راننده  ،پشت سر خودرو و مقابل
پالک عقب آن قرار می گيرند و  ۴٠ - ۵٠متری را پشت خودرو می دوند تا دوربين ھا نتوانند
شماره پالک را ثبت کنند .
اين يکی از مشاغل جديد التأسيس است که به يمن سياست ھای اقتصادی دولت خدمتگزار
ايجاد شده و تعدادی را به خود مشغول کرده است !

-فيش فروشی :در مقابل برخی ادارات و سازمان ھا مانند ثبت شرکت ھا  ،که ارباب رجوعناگزير ھستند برای ادامه کار اداری شان  ،به بانک رفته و مبالغ اندکی را واريز و فيش آن را
بياورند  ،افرادی با "فيش ھای بانکی پرداخت شده و بدون اسم" ايستاده اند و با دريافت
مبلغی بيشتر از وجه فيش  ،مراجعه کنندگان را از ايستادن در صف ھای طويل بانکی معاف
می کنند .
اين ھم باالخره شغلی است !
-نوبت فروشی :از وقتی که در بانک ھا  ،سيستم نوبت دھی خودکار راه افتاده  ،کار مردمدر حفظ نوبت بسيار راحت شده است اما اين ابتکار نيز اشتغال زا بوده است ؛ بدين ترتيب که
عده ای به شعب بسيار شلوغ بانک ھا مراجعه می کنند و پشت سر ھم  ،برگه ھای نوبت را
از دستگاه نوبت دھی دريافت می کنند و سپس به کسانی که ديرتر می آيند و عجله دارند
می فروشند .
يکی از شھروندان تھرانی تعريف می کرد که وقتی وارد بانک شدم و نوبت گرفتم  ،ديدم حدود
 ٢٠ - ٢۵نفر جلوتر از من ھستند ؛ عجله ھم داشتم و کلی کالفه شدم که در اين موقع  ،مرد
جوانی که گويا حواسش به من بود نزديک شد و گفت :می خواھی  ۵دقيقه ای کارت راه
بيفتد؟
وقتی جواب مثبتم را شنيد يکی از برگه ھای نوبت دھی را به من داد و گفت :می شود ٢
ھزار تومان !
ابتدا فکر کردم دارد شوخی می کند  ،بنابراين به مزاح گفتم:حاال نمی شود از من ھزار تومان
بگيري؟
خيلی جدی جواب داد :چرا؟ ھزار تومانی ھم دارم ولی نوبتش کمی بيشتر طول می
کشد !...
آنچه در سطور باال آمد ،تنھا بخشی از مشاغل ايجاد شده در سال ھای اخير است که عده
ای را سرکار گذاشته است و اال موارد متعدد ديگری مانند خوابيدن در مقابل سفارتخانه ھای
خارجی و نوبت گرفتن و سپس واگذاری نوبت به متقاضيان واقعی در طول روز  ،انواع و اقسام
دستفروشی  ،اسفند دود کردن در چھار راه ھا  ،فالگيری در پارک ھا  ،سازماندھی باندھای
تکدی گری  ،شيره ماليدن بر سر رھگذران با اين عنوان که "مسافرم و کيفم را زده اند  ،کمکم
کنيد" و نظاير اين ھا  ،مدت ھاست که در جامعه ما به عنوان مشاغلی با ثبات شغلی قابل
توجه و درآمد مکفی بدون ماليات جا افتاده اند و ای بسا در آينده جزو مشاغل سنتی و به
عنوان ميراث فرھنگی ثبت ھم بشوند !
قيمت ارز  ٣برابر شده ،ولی تجھيزات پزشکی را  ١٠برابر گران کردهاند
به نوشته ساﯾت سالمت نيوز در تارﯾخ  ١٢آبان آمده است  :به گزارش سالمت نيوز به نقل از
فارس ؛ حسينعلی شھرياری در نشست مشترک چشم پزشکان کشور با نماينده سازمان
نظام پزشکي ،وزارت بھداشت و کميسيون بھداشت و درمان تصريح کرد :متأسفانه
چشم پزشکی وابسته به تجھيزات است و برای خريد تجھيزات بايد  ١٫٥ميليارد دالر پرداخت
ميکرديم ولی امسال دچار مشکالتی شديم و تا دو سه ھفته قبل کل ارزی که بانک مرکزی
برای دارو اختصاص داده  ٤٠ميليون يورو بوده در حالی که  ٥٠ميليون يورو در عرض اين شش
ماه به لوازم آرايشی و بھداشتی اختصاص دادهاند که سوء تدبير ھم در اين ميان صورت گرفته
است .
وی با اشاره به اينکه بانک مرکزی به موقع گشايش اعتبار انجام نميدھد ،افزود :بسياری از
داروھای حياتی مردم ،بيماران سرطانی و صعبالعالج حتی معلوالن و دياليزيھا کمياب شده
است و روزی نيست که مراجعات مردمی برای دارو به کميسيون بھداشت مجلس نداشته
باشيم.به گفته شھرياری حدود  ٤٠٠ميليون دالر برای دارو گشايش اعتبار شده است و از آن
طرف فقط اختالف ارز مرجع از سال گذشته تا امسال  ١٧درصد شده يعنی ارز مرجع از
١٠٥٠تومان به  ١٢٢٦تومان رسيده است .
وی سوءاستفاده برخی شرکتھای واردکننده تجھيزات پزشکی را از نوسانات قيمت در
گرانيھا مؤثر دانست و گفت :بعضی شرکتھای خصوصی واردکننده تجھيزات پزشکی اقالم
مصرفی را با دالر  ٣٥٠٠تا  ٤٠٠٠تومان وارد ميکنند ولی نميدانيم چرا با اينکه قيمت دالر ٣

برابر شده اما تجھيزات را  ١٠برابر قيمت قبل ميفروشند.وی گفت :اين شرکتھا در اين ميان
کم سوءاستفاده نکردهاند .به عنوان مثال قيمت تيوب سيتياسکن  ١٠برابر شده و قيمت گاز
ھليوم نيز که در دستگاهھای امارآی کاربرد دارد  ٢٠برابر قيمت قبل است که تمام اين مسائل
اوضاع را به ھم ميريزد .
نماينده مردم زاھدان در مجلس گفت :مشکل ديگر اين است که منابع وزارت بھداشت به موقع
تخصيص نمييابد .سال گذشته  ٣١٥٠ميليارد تومان مصوب کرديم تا برای حل مشکالت حوزه
سالمت به وزارت بھداشت بدھند اما تا آخر سال به زور توانستيم  ٢ھزار ميليارد تومان از
دولت بگيريم .امسال ھم که در ماه ھشتم سال ھستيم از  ٦ھزار ميليارد تومانی که تصويب
کرديم يک ﷼ ھم ندادند و از بودجه ساالنه نيز فقط  ٥٥درصد محقق شده است .
شھرياری در بخش ديگری از سخنان خود گفت :البته تمام تقصيرھا با دولت نيست و يکسری
مشکالت ھم مربوط به منابع مالی است .االن اگر دالر ھم داشته باشيم در انتقال ارز بين
بانکھای کشورھا با مشکل مواجهايم ولی نبايد فراموش کرد که محور توسعه ھر کشوری
انسان سالم است و برای سالمت بايد پول خرج کرد.رئيس کميسيون بھداشت و درمان
مجلس در مورد تعرفهھا گفت :آن چيزی که ما در مجلس در قانون برنامه پنجم توسعه در مورد
تعرفهھا تصويب کرديم ايدهآل است ولی بر مبنای واقعيت ،چرا که ما تالش کرديم تا سھم
پرداختی از جيب مردم کاھش يابد .
رئيس کميسيون بھداشت و درمان مجلس ادامه داد :شش سال پيش دولت ھنوز
آييننامهھايش را ننوشته بود به رئيس جمھوری گفتيم که چرا ماده  ٩٠را اجرا نميکنيد که در
جواب پاسخ داد ۴ ،ھزار ميليارد تومان پول ميخواھد که نداريم.وی عدم درک صحيح مسئوالن
اجرايی کشور از حوزه سالمت را از مشکالت اين حوزه خواند و گفت :مسئوالن اجرايی معنی
سالمت را خوب درک نکردهاند و بوجه سالمت در دولتھا ھيچگاه در چھار اولويت اول نبوده از
آن طرف فضايی که در کشور عليه جامعه پزشکی به وجود آمده ھم بيتأثير نيست .
به گفته شھرياری به دليل تخلفاتی که دو سه درصد از جامعه پزشکی انجام ميدھند و
زيرميزيھايی که ميگيرند اين موضوع به کل جامعه پزشکی تعميم داده ميشود.رئيس
کميسيون بھداشت و درمان مجلس تأکيد کرد :بايد مراقب باشيم تا قداست جامعه پزشکی
در جامعه از بين نرود تا مردم به چشم ديگری به ما نگاه نکنند .
محمد شرﯾفی در بازدﯾد از غرفه اﯾلنا:
وضعيت پرستاران در كشور بسيار نگران كننده است
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ١٢آبان  ١٣٩١آمده است  :دبير ستاد
نظام پرستاری كشور گفت :متاسفانه ھم اكنون  ٧٥درصد از پرستاران ما به دليل شغلشان
دچار مشكالت جسمی و روحی شدهاند.
محمد شرﯾفی مقدم در بازدﯾد از غرفه اﯾلنا در نوزدھمين نماﯾشگاه بين المللی مطبوعات و
خبرگزاری ھا با اشاره به اﯾنكه قوانين پرستاری به خوبی نگاشته شده است اما در عمل به
خوبی اجرا نمی شود ،اظھار كرد :متاسفانه با گذشت  ٥سال از قانون پرستاری عالئمی دال
بر اجرای اﯾن قانون نمی بينيم.
وی با اشاره به اﯾنكه قانونی كه مجلس برای نظام پرستاری تصوﯾب كرده است كارشناسی
شده و برای ارتقای بھره برداری از ظرفيت پرستاری است ،گفت :بر اساس اﯾن قانون باﯾد
ساعت كار پرستاران كاھش ﯾابد اما تاكنون اﯾن موضوع عملياتی نشده است اگر چه ھم
اكنون پرستاران بابت كاسته نشدن ميزان فعاليتشان حقوق مازادی را درﯾافت می كنند اما ٩٥
درصد آنھا خواھان كاھش ساعت كاری ھستند و عالقه ای برای درﯾافت حقوق بيشتر ندارند.
دبير ستاد نظام پرستاری كشور با اشاره به اﯾنكه پرستاری از مشاغل سخت است ،گفت :در
قانون سال  ١٣٦٨پرستاری به عنوان ﯾكی از مشاغل سخت ثبت شد اما متاسفانه تاكنون
نسبت به اجرای اﯾن قانون اقدامی انجام نشده است و پرستاران ما می باﯾست  ٣٠سال دوره
خدمت خود را به صورت كامل سپری كنند.

شرﯾفی مقدم با بيان اﯾنكه پرستاران ما به دليل سختی كار بعد از  ١٢سال فعاليت عمال
كاراﯾی الزم را ندارند ،تصرﯾح كرد :متاسفانه ھم اكنون  ٧٥درصد از پرستاران ما مشكالت
جسمی و روحی به دليل شغلشان دارند.
وی در ادامه گفت :از اول مھر ماه امسال بخشنامه ای مبنی بر اﯾنكه
بازنشستگی حتی پس از اتمام  ٣٠سال خود را ندارند ،برای نظام پرستاری
اﯾن مساله نگرانی برای پرستاران اﯾجاد كرده است چراكه در صورت تماﯾل
بازنشتسگی ،از آنھا تعھد محضری گرفته می شود كه پاداش  ٣٠سال خدمت
 ٩٢مطالبه كنند.

پرستاران حق
ارسال شد كه
پرستاران برای
خود را در سال

دبير ستاد نظام پرستاری كشور مشكل اصلی نظام پرستاری را بی اثر بودن قوانين دانست و
گفت :قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری كه در سال  ٨٦تصوﯾب شد باﯾد  ٦ماه بعد از آن
آﯾين نامه اجراﯾی آن نوشته و اجراﯾی می شد كه اﯾن كار صورت نگرفته است ھمچنين قانون
ارتقا بھره برداری نيز به صورت ناقص اجرا شده است.
شرﯾفی مقدم با تاكيد براﯾنكه وضعيت پرستاران در كشور بسيار نگران كننده است گفت :با
وجود آگھی استخدام رسمی پرستاری در پاﯾتخت ندارﯾم كه تماﯾل به فعاليت در حوزه
پرستاری داشته باشد چرا كه متاسفانه به دليل مشكالت موجود در اﯾن حرفه ترجيح می
دھند در جاھای مختلف از جمله بانك ،شركت نفت ،آموزش و پرورش و غيره فعاليت كنند ﯾا
اﯾنكه خانه نشين شوند و در صورت فراھم بودن شراﯾط مھاجرت ،به خارج دارند اﯾن در حالی
است كه به شدت كمبود نيرو درحوزه پرستاری دارﯾم و قربانيان اصلی سياست گذاری
اشتباه،مردم ھستند.
پاﯾان پيام
 ٩ميليون بيسواد در کشور
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ١٢آبان  ١٣٩١آمده است  :رئيس
سازمان نھضت سوادآموزی كشور گفت :استان سيستان و بلوچستان بيشترين نرخ بی
سوادی را دركشور به خود اختصاص داده است.
علی باقرزاده در بازديد از غرفه ايلنا در نوزدھمين نمايشگاه بين المللی مطبوعات و خبرگزاری
ھا با بيان اينكه  ٩ميليون و  ٧٠٠ھزار نفر باالی  ٦سال دركشور داريم اظھار كرد ٣ :ميليون و
 ٤٥٦ھزار نفر از اين آمار بين  ١٠تا  ٤٩سال دارند .
وی ادامه داد :كمتر از  ٣درصد از اين آمار  ١٠تا  ١٩ساله ھستند كه علت اصلی محروم شدن
از تحصيل معلوليت ذھنی آنھا است كه در سرشماری به عنوان افراد بی سواد ثبت شده اند .
معاون وزير آموزش و پرورش با اشاره به اينكه استان ھای سيستان و بلوچستان ،آذربايجان
غربي ،كردستان ،خراسان شمالی و كرمان بيشترين آمار بی سوادی را دركشور دارند گفت:
استان ھای تھران ،مازندران ،البرز ،بوشھر ،قزوين ،سمنان و اصفھان استان ھايی ھستند كه
درصد بی سوادی در آن ھا كمتر است .
رئيس سازمان نھضت سواد آموزی كشور با بيان اينكه نسبت بی سوادی در شھر و روستا
كاھش يافته است گفت :اين فاصله در شھر و روستا به كمتر از  ٧درصد رسيده است و
ھمچنين فاصله بی سوادی ميان قشر زنان و مردان نيز كمتر شده است و ھم اكنون درصد
بی سوادی زنان نيز كاھش يافته است .
باقرزاده گفت :استان ھای سيستان و بلوچستان ،آذربايجان غربي ،خوزستان ،كردستان و
كرمان استان ھايی ھستند كه در آن زنان بی سواد بيش از مردان است كه ريشه آن در
قوميت ھا و تفكرات قبيله ای دارد .
وی با اشاره به اينكه  ١٤٠نفر از افرادی كه در مراكز نھضت سوادآموزی كسب علم كرده اند به
مراكز دانشگاھی و علمی راه يافته اند گفت :شيوه تحصيل در نھضت سواد آموزی با نظام
آموزشی ملی متفاوت است و كتاب ھای درسی آنھا نيزتغيير كيفی داشته است .

عضو ھيئت مدﯾره کانون عالی کارفرماﯾان کشور:
آمارھای دولت درباره اشتغال و بيکاری قابل اطمينان نيست
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ١٢آبان  ١٣٩١آمده است  :عضو ھيئت
مدﯾره کانون عالی کارفرماﯾان کشور اعالم کرد :بیتوجهای دولت به کارفرماﯾان و کارگران
مشکالت آنان را دو چندان کرده است.
سيد حمزه درواری با بيان اﯾنکه دولت رسيدگی به مشکالت کارگران و کارفرماﯾان را به
فراموشی سپرده است به اﯾلنا گفت :دولت با زﯾرکی از کليه مشکالت موجود خود را کنار
کشيده وبانکھا را مقابل کارفرماﯾان قرار داده تا بتوانند از منابع مالی که در اختيار دارند برای
حل مشکالت آنان ماﯾه بگذارند.
او گفت :وظيفه دولت است که مستقيما وارد عمل شده و با اتخاذ تدابيری ظرفيتھای توليد
را افزاﯾش دھد و باﯾد سياستھای که در جھت حماﯾت از توليد کنند گان برنامه رﯾزی میکند
جھت دھی مناسبی داشته با شد.
به گفته اﯾن مقام کارفرماﯾی ،دولت برای مقابله با شراﯾط تحرﯾم مناسب عمل نکرده و مجرﯾان
سياستگذار افراد ناتوانی ھستند که برنامهھای مناسبی را برای روﯾاروﯾی و مقابله با شراﯾط
تحرﯾم اتخاذ نکردهاند.
رئيس ھيئت مدﯾره کانون کارفرماﯾان استان مازندران با انتقاد از دولت که چرا خروجی اشتغال
و نرخ بيکاری را به صورت صادقانه اعالم نمیکند ،بيان کرد :دولت ھيچگاه اشتغال از دست
رفته را اعالم نمیکند از اﯾن رو اطمينانی به آمارھاﯾی که از سوی دولت در باره نرخ بيکاری و
اشتغال اعالم میشود نيست.
او بحرانھای اخير را نتيجه سوء مدﯾرﯾت ،مسئوالن در بخشھای کالن اقتصادی دانست و تصرﯾح
کرد:برخی از اﯾن مدﯾران در شراﯾط عادی توان مدﯾرﯾت ندارند اﯾن در حاليست که شراﯾط فعلی
کشور بحرانی و خاص است.
او با اشاره به نوسانات ارز در توليد کاال و وضعيت بنگاهھای اقتصادی اظھار داشت :نوسانات و
افزاﯾش نرخ ارز در ماهھای اخير اثرات منفی در کشور و وضعيت اقتصاد داشته و پيشبينی
دولت به منظور اجرای سياست گذاریھای متقابل با تحرﯾمھا نيز صحيح نبوده است.
درواری در خاتمه در خصوص اختصاص ارز به گروهھای کاالﯾی در مرکز مبادالت ارزی گفت :اﯾن
مرکز نمیتواند به طور کامل نيازھای ارزی توليد کننده و واردکنندگان کاال را پوشش دھد و
منابع ارزی موجود جوابگوی کارفرماﯾان نيست.
پاﯾان پيام
اعتصابات گسترده جديد در پتروشيمی بندرامام
به نوشته ساﯾت اصالح طلب جـــرس در  ١٢آبان آمده است  :بدنبال کارشکنی مديريت
پتروشيمی بندر امام و مافيای شرکتھای پيمانکاری در صنعت پتروشيمی در حذف شرکتھای
پيمانکاری و عقد قرارداد مستقيم با کليه کارگران پيمانکاري ،از اوايل ھفته جاری موج جديدی
از اعتصاب در شرکتھای مجموعه پتروشيمی بندر امام از سوی کارگرانی که ھنوز تبديل
وضعيت نشده اند ،آغاز شده است .
به گزارش اتحاديه آزاد کارگران ايران ،اين اعتصاب از روز شنبه ششم آبانماه از شرکت کيميا
آغاز شده است و از روز سه شنبه کارگران شرکت فراورش و بخشی از کارگران شرکت
بسپاران نيز به اعتصاب پيوسته اند .مدير عامل شرکت فراورش در ميان کارگران اعتصابی
حاضر شد و تالش کرد آنان را به پايان دادن به اعتصاب قانع کند اما کارگران اعتصابی بر
خواست خود مبنی بر اجرای فوری و کامل حذف شرکتھای پيمانکاری پای فشردند .
ھزاران کارگران پتروشيمی بندر امام و ديگر پتروشيمی ھای منطقه ماھشھر پس از  ١٨ماه
اعتراض بشکل اعتصاب ،راھپيمايی و تجمع ،در تير ماه سالجاری به پيروزی قطعی دست
يافتند و روند تبديل وضعيت کارگران شرکتھای پيمانکاری به کارگران با قرارداد مستقيم از آن

تاريخ آغاز شد .اما با گذشت بيش از چھار ماه از آنزمان ،تاکنون فقط حدود سی درصد از اين
کارگران تبديل وضعيت شده اند و مديريت پتروشيمی و مافيای شرکتھای پيمانکاری دست در
دست ھم مابقی کارگران را در حالت بالتکليفی نگه داشته اند به ھمين دليل از روزشنبه
ششم آبانماه جاري ،اين کارگران از شرکت کيميا اعتصاب خود را آغاز کردند .
بر اساس اين گزارش کارگران اعتصابی اعالم کرده اند با توجه به تعطيالت پيش رو ،چنانچه
پس از پايان تعطيالت به خواستھايشان رسيدگی نشود اعتصاب خود را که اينک در محل ھر
شرکت بطور جداگانه ای ادامه دارد به اعتراض يکپارچه ای تبديل خواھند کرد و ھمچون دوره
ھای قبلی اعتراضاتشان ،متحدانه به سوی دفتر مرکزی پتروشيمی بندر امام راھپيمايی
خواھند کرد و در آنجا به تجمع و اعتراضات خود ادامه خواھند داد
استان سيستان بلوچستان ركورد دار بی سوادی در كشور
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ١٢آبان  ١٣٩١آمده است  :رئيس
سازمان نھضت سوادآموزی كشور گفت :استان سيستان و بلوچستان بيشترين نرخ بی
سوادی را دركشور به خود اختصاص داده است.
علی باقرزاده در بازديد از غرفه ايلنا در نوزدھمين نمايشگاه بين المللی مطبوعات و خبرگزاری
ھا با بيان اينكه  ٩ميليون و  ٧٠٠ھزار نفر باالی  ٦سال دركشور داريم اظھار كرد ٣ :ميليون و
 ٤٥٦ھزار نفر از اين آمار بين  ١٠تا  ٤٩سال دارند .
وی ادامه داد :كمتر از  ٣درصد از اين آمار  ١٠تا  ١٩ساله ھستند كه علت اصلی محروم شدن
از تحصيل معلوليت ذھنی آنھا است كه در سرشماری به عنوان افراد بی سواد ثبت شده اند .
معاون وزير آموزش و پرورش با اشاره به اينكه استان ھای سيستان و بلوچستان ،آذربايجان
غربي ،كردستان ،خراسان شمالی و كرمان بيشترين آمار بی سوادی را دركشور دارند گفت:
استان ھای تھران ،مازندران ،البرز ،بوشھر ،قزوين ،سمنان و اصفھان استان ھايی ھستند كه
درصد بی سوادی در آن ھا كمتر است .
رئيس سازمان نھضت سواد آموزی كشور با بيان اينكه نسبت بی سوادی در شھر و روستا
كاھش يافته است گفت :اين فاصله در شھر و روستا به كمتر از  ٧درصد رسيده است و
ھمچنين فاصله بی سوادی ميان قشر زنان و مردان نيز كمتر شده است و ھم اكنون درصد
بی سوادی زنان نيز كاھش يافته است .
باقرزاده گفت :استان ھای سيستان و بلوچستان ،آذربايجان غربي ،خوزستان ،كردستان و
كرمان استان ھايی ھستند كه در آن زنان بی سواد بيش از مردان است كه ريشه آن در
قوميت ھا و تفكرات قبيله ای دارد .
وی با اشاره به اينكه  ١٤٠نفر از افرادی كه در مراكز نھضت سوادآموزی كسب علم كرده اند به
مراكز دانشگاھی و علمی راه يافته اند گفت :شيوه تحصيل در نھضت سواد آموزی با نظام
آموزشی ملی متفاوت است و كتاب ھای درسی آنھا نيزتغيير كيفی داشته است .
کاھش  ٥٠درصدی صادرات نفت ايران به ترکيه  /عراق جای ايران را گرفته است
به نوشته ساﯾت انتخاب در  ١٢آبان آمده است  :واردات نفت ترکيه از ايران در ماه گذشته
ميالدی نسبت به مدت مشابه سال قبل  ،به نصف کاھش يافته و به رقم ١١٠ھزار و ٣٠٨
بشکه در روز رسيده است .
به گزارش سرويس بين الملل "انتخاب"  ،خبرگزاری رويترز در گزارشی آورده است  :آمار
رسمی دولت ترکيه نشان می دھد پااليشگاه دولتی "توپراش" ،تنھا وارد کننده نفت ايران در
اين کشور ،طی ماه گذشته ميالدی ضمن کاھش واردات از ايران  ،واردات نفت از ديگر
کشورھای صادرکننده نفت خام را افزايش داده و به  ٤٢٦ھزار و  ٨٠٥بشکه در روز رسانده
است .
بنا بر اين گزارش عراق با صادرات روزانه  ١١٥ھزار و  ٤٤٧بشکه در ماه گذشته ،برای نخستين
بار جايگاه ايران را به عنوان بزرگترين تامين کننده نفت ترکيه به خود اختصاص داده است .
اين در حالی است که پيشتر ايران با صادرات روزانه  ١٨٠ھزار بشکه نفت خام به ترکيه،
بزرگترين منبع خريد نفت ترکيه بود و به تنھايی نيمی از واردات نفت ترکيه را به عھده داشت .

کشورھای عربستان سعودي ،روسيه ،آذربايجان و ليبی نيز صادرات نفت به ترکيه را افزايش
داده اند .
ترکيه در اول ماه فوريه گذشته اعالم کرد که واردات نفت از ايران را تا  ٢٠درصد کاھش خواھد
داد .در پی اين اعالم ،آنکارا از تحريم ھای جديد آمريکا عليه بانک مرکزی ايران معاف شد .
تحريم صنعت نفت و بانک مرکزی ايران ،آخرين اقدامی بود که آمريکا و اتحاديه اروپا به منظور
مقابله با ايران انجام دادند و بر اين اساس ممنوعيت واردات نفت از ايران کليد خورد .
غرب مدعی است ايران در پی دستيابی به سالح اتمی است و ايران می گويد که برنامه
اتمی خود را با اھداف صلح آميز دنبال می کند .
تانير ييلديز ،وزير انرژی و منابع طبيعی ترکيه ،اخيرا اعالم کرد که اين کشور از آمريکا انتظار دارد
که شامل معافيت خريد نفت از ايران پس از ماه دسامبر نيز باشد .
خبرگزاری رويترز نوشته است که که ترکيه از اول ژوئيه قادر به پوشش بيمه ای نفتکش ھای
خود برای خريد و انتقال نفت ايران نيست .
 ١٢اکتبر )  ٢١مھرماه( سال جاري ،آژانس جھانی انرژی طی گزارشی اعالم کرد که صادرات
نفت ايران در ماه سپتامبر به  ٨٦٠ھزار بشکه در روز رسيده است ،در حالی که اين رقم در
سال گذشته دو ميليون و  ٤٠٠ھزار بشکه گزارش شده بود .
بر اساس گزارش ماھانه اوپک نيز ،توليد نفت ايران که سال گذشته به سه و نيم ميليون
بشکه در روز می رسيد ،ھم اکنون به دو ميليون و  ٦٣٠ھزار بشکه سقوط کرده است .
ھمچنين يکی از نمايندگان مجلس در گفتگو با ايسنا اعالم کرده طرحی در دست تھيه است
که بر اساس آن ايران صادرات نفت خود را به دو ميليون بشکه در روز کاھش دھد  .سيدمھدی
موسوينژاد با اشاره به اظھارات اخير رستم قاسمی وزير نفت مبنی بر توقف صادرات نفت
ايران در صورت افزايش تحريمھا ،گفت :اين از استراتژيھای نظام است و ما نيز در مجلس
مترصد اين ھستيم که طرحی را برای کاھش صادرات نفت به ميزان دو ميليون بشکه به دولت
ارائه دھيم .
وی افزود :اين طرح اوليه فعال در مرحله کارشناسی و مطالعه است تا بتوانيم طرحی جامع و
موثر را ارائه دھيم که در وھله اول دولت را ملزم به کاھش صادرات نفت ميکند ودر صورت
تشديد تحريمھا ،توقف صادرات نفت را پيشبينی کرده است .
نماينده مرشدم دشتستان در مجلس يادآور شد که اين طرح پس از طی مراحل کارشناسی و
مطالعه در اولين فرصت به مجلس ارائه خواھد شد .
عدم پرداخت دستمزد  ٢۵کارگر نماﯾندگی اﯾران خودرو
به نوشته ساﯾت اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران در  ١٢آبان آمده است  :ﯾکی از نماﯾندگی ھای
اﯾران خودرو )تعميرات پس از فروش( در شھر دھگالن دو ماه است دستمزد کارگرانش را
پرداخت نکرده است .اﯾن نماﯾندگی  ٢۵کارگر دارد .بنا بر اظھار ﯾکی از کارگران اﯾن نماﯾندگی،
پيگيرﯾھای کارگران برای درﯾافت دستمزدشان تاکنون نتيجه ای نداده است و به ھمين دليل
آنان اعالم کرده اند چنانچه پس از تعطيالت در روز ﯾکشنبه دستمزدھاﯾشان پرداخت نشود
دست به اعتصاب خواھند زد.
اعتصاب کارگران شرکت جھاد توسعه پيمان کار سد بنير
به نوشته ساﯾت اصالح طلب جـــرس در  ١٣آبان آمده است  :کارگران شرکت جھاد توسعه
پيمان کار سد بنير در پی عدم پرداخت حقوق معوقه خود مجدداً دست به اعتصاب زدند .
به گزارش آژانس خبری موکريان ،پس از گذشت يک ھفته از بازگشت به کار کارگران شرکت
جھاد توسعه پيمانکار سد بنير و عدم تحقق وعده کارفرمای اين شرکت مبنی بر پرداخت
حقوق معوقه کارگران ،روز سه شنبه ھشتم آبان ماه مجدداً تمام کارگران در بخش ھای
مختلف ،نگھبانان و رانندگان ماشين ھای سنگين و آمبوالنس دست از کار کشيده و بر ادامه
اعتصاب خود تا دستيابی به مطالباتشان تأکيد کردند .
بيست و ھشتم مھرماه ،کارگران شرکت جھاد توسعه پيمانکار سد بنير در  ۵کيلومتری
روستای نگل از توابع شھرستان مريوان واقع در استان کردستان ،در اعتراض به عدم پرداخت

حقوق معوقه خود دست به اعتصاب زده و با وعده کارفرما مبنی بر پرداخت حقوق معوقه آنان
طی يک ھفته ،به سر کار خود بازگشته بودند؛ که روز گذشته پس از اجرايی نشدن وعده
کارفرما در موعد مقرر ،کارگران معترض مجددا دست از کار کشيدند .
بيانيه اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران در باره تداوم حبس کارگران زندانی
به نوشته ساﯾت اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران در باره در  ١٣آبان آمده است  :تداوم حبس کارگران
زندانی ،محکوميت پدرام نصراللھی و حقوق خدشه ناپذﯾر کارگران برای عضوﯾت در تشکلھا و
نھادھای مستقل کارگری
پدرام نصراللھی از اعضا کميته ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکلھای کارگری که روز  ١٨اسفند
ماه  ١٣٩٠توسط مامورﯾن امنيتی دستگير و پس از تحمل  ۴٨روز زندان با قرار وثيقه  ٧٠ميليون
تومانی آزاد شده بود در دادگاه تجدﯾد نظر به تحمل  ١٩ماه زندان محکوم شد .دادگاه بدوی وی را به
سه سال زندان محکوم کرده بود .جرم پدرام برای تحمل  ١٩ماه حبس ،عضوﯾت در کميته ھماھنگی
و اتھام واھی ارتباط با اپوزوسيون است .اﯾن حکم در مورد پدرام در حالی صادر شده است که رضا
شھابی عضو ھيئت مدﯾره سندﯾکای کارگران شرکت واحد تھران و بھنام ابراھيم زاده حدود دو سال
و نيم است در زندان بسر ميبرند و خبرھای منتشره حاکی از تحميل شراﯾط سخت در زندان بر
شاھرخ زمانی و محمد جراحی ،دو تن دﯾگر از کارگران زندانی است.
مدت محکوميت رضا شھابی را  ٢سال تخفيف داده اند و قرار است رضا در روز اول فروردﯾن ماه
 ١٣٩٣از زندان آزاد شود .بی تردﯾد اﯾن تخفيف در مدت محکوميت رضا شھابی کمترﯾن تاثيری در
وضعيت کنونی وی ندارد .بر روی رضا ﯾک عمل سنگين جراحی انجام شده است و وی با تنی رنجور
و مرﯾض ھمچنان در زندان نگه داشته شده است .رضا شھابی با توجه به وضعيت وخيم جسمانی
اش باﯾد بدون فوت وقت و کمترﯾن اما و اگری آزاد شود.
پدرام نصراللھی ھيچ جرمی جز عضوﯾت در ﯾک نھاد کارگری مرتکب نشده است .اﯾن حق پدرام و
ھمه کارگران اﯾران است که در ھر تشکل و نھادی که برای بھبود شراﯾط زندگی کارگران اﯾجاد شده
است عضوﯾت داشته باشند .از نظر ما در اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران ،کليه نھادھا و تشکلھای مرتبط
با کارگران که در ھر سطحی توسط خود کارگران و با ھدف دست ﯾابی بخشھاﯾی و ﯾا کليه کارگران
به حقوق انسانی شان اﯾجاد شده باشند اصيل ترﯾن و قانونی ترﯾن نماﯾنده ھای کارگران اﯾران
ھستند .سندﯾکای کارگران شرکت واحد ،سندﯾکای کارگران ھفت تپه ،کانون مدافعان حقوق کارگر،
کميته ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکلھای کارگری ،ھيئت بازگشاﯾی سندﯾکای فلزکار
مکانيک ،انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه ،کميته پيگيری اﯾجاد تشکلھای آزاد کارگری
و کميته ھماھنگی برای اﯾجاد تشکلھای کارگری ،ھمه و ھمه از جمله نھاد ھا و تشکلھای مرتبط با
دست ﯾابی کارگران اﯾران به حقوق انسانی شان ھستند که بدون کمترﯾن وابستگی به نھادھای
قدرت اﯾجاد شده اند و ھر کارگری حق دارد عضو اﯾن تشکلھا و نھادھا بشود و ﯾا خود راسا اقدام به
برپاﯾی تشکل کارگری بنماﯾد .اﯾن بدﯾھی ترﯾن حقوق اجتماعی و انسانی کارگران اﯾران است و بی
تردﯾد ھيچگونه فشار و ﯾا تمھيدات ضد کارگری دﯾگر قادر نخواھد شد مانعی در برابر تحقق و نھادﯾنه
شدن اﯾن حقوق اﯾجاد کند.
اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران با تاکيد بر حقوق مسلم کارگران برای دفاع از ھستی شان ،اعالم ميدارد:
ھيچ کارگری نباﯾد به دليل اعتراض ،اعتصاب ،تجمع ،برپاﯾی تشکل و تالش برای دست ﯾابی به
حقوق انسانی اش ،با توسل به اتھامات واھی بازداشت و ﯾا تحت تعقيب قضاﯾی قرار بگيرد.
حکم زندان پدرام نصراللھی باﯾد ملغی شود .رضا شھابی ،بھنام ابراھيم زاده ،شاھرخ زمانی،
محمد جراحی و دﯾگر انسانھای شرﯾفی که به جرم اعتراض به نابرابری در زندانھا بسر می برند
باﯾد فورا و بی قيد و شرط آزاد شوند .اﯾن خواست ما کارگران عضو اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران و
ميليونھا کارگر و ھمه انسانھای شرﯾف در سراسر اﯾران است.

مشکالت جامعه کارگری و بی قانونی ھای جاری در شرايط کار ميليون ھا شھروند
توليد کننده
به نوشته ساﯾت اصالح طلب کلمه در  ١٣آبان آمده است  :در خالء خبرگزاری ھای مستقل و
غير دولتي ،بخش اعظمی از رخدادھای جامعه کارگری برای عموم مردم نشر پيدا نمی کند.
اکثر رسانه ھا و خبرگزاری ھای دولتی به مشکالت جامعه کارگری و بی قانونی ھای جاری در
شرايط کار ميليون ھا شھروند توليد کننده ،توجه چندانی ندارند.

رسانه ھای ھمچون ايلنا که با وجود ھمه ممعانت ھا در اين حوزه تالش می کنند ،متاسفانه
از پوشش دادن بخش اعظمی از رخدادھای جامعه کارگری باز می مانند .در ھفته گذشته
جمعی از فعالين کارگری مستقل از ”سنديکای کارگران شرکت اتوبوس رانی تھران و حومه“،
”اتحاديه آزاد کارگران ايران“ و ”کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری“ با
حضور در غرفه ايلنا در نمايشگاه مطبوعات با بيان اينکه رسانهھای جمعی وظيفهای کليدی در
تنوير افکار عمومی جامعه دارند برضرورت بازتاب دقيق اخبار کارگری در مطبوعات و فضای
رسانهای کشور تاکيد کردند .اين فعالين کارگری مستقل ،از کم توجھی روزنامه نگاران و
مطبوعات به مشکالت جامعه کارگری انتقاد کردند .
ساير رسانه ھای دولتی بخصوص صدا و سيما بجای انعکاس مشکالت مردم خودمان ،ھمواره
اعتراضات کارگری و بحران اقتصادی در کشورھای اروپای و امريکا را به طور گسترده پوشش
خبری می دھند .گويا اينکه مشکالت کارگران در غرب برايشان مھم تر از بيکار شدن روزانه
صدھا کارگر در ميھن خود ماست .صدا و سيما به عمد خبرھای که نشان از بحران در معيشت
ميليون ھای ايرانی باشد را پخش نمی کند تا مبادا بطالن اين نظر باشد که ”ارزيابی من از
شرايط اين است که کشور ،در مجموع در حال پيشرفت مطلوب است “.آشکاره گردد و طشت
رسوايی و ناکارآمدی بر زمين بيافتد .شايد منظور از پيشرفت ،تسلط نيروھای نظامی و امنيتی
بر کارخانه ھای توليدی و گلوگاه ھای اقتصادی کشور باشد و فروپاشی اقتصاد کشور باشد
که با سرعت ھرچه تمام در دولت گمارده وی در حال انجام است .رھبری با ابالغيه اصل  ۴۴و
تغيير قانون اساسی بدون ھمه پرسی آن ،زمينه را برای فروش سرمايه ھای ملی و بين
االنسلی به نيروھای نظامی و نزديک حاکميت مھيا کرده است و مسبب بحرانی است که
امروزه شيرازه زندگی مردم را نابود کرده است .
اعتصاب و تجمعات اعتراضی کارگری
در ھفته ای که پس پشت نھاده ايم ،به روال گذشته ،بخشی ھای زيادی از جامعه کارگری در
اعتراض به بی قانونی ھای که در حق شان اعمال می شود ،مجبور شدند تا از کار دست
بکشند و اعتصاب و يا تجمعات اعتراضی برپا کنند .
در اھواز حدود  ۶٠نفر از کارگران شرکت تصفيه قند و شکر در اعتراض به عملی نشدن
وعدهھای مسئوالن برای حل مشکالتشان ،در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.
بسياری از وعدهھای مسئوالن در زمينه حل مشکالت کارگران کارخانه قند اھواز ،ھنوز عملی
نشده است .در اين تجمع ،کارگران نسبت به قطع خدمات بيمه اعتراض داشتند و ھمچنين
اعتراضاتی را نسبت به عدم صدور دفترچه جديد بيمه درمانی مطرح کردند .برخی از اين
کارگران دارای بيش از  ٢٠سال سابقه کار ھستند ،و با توجه به سن باالی آنھا و با وجود
قراردادھای رسمی که با کارخانه داشتند ،مشکالت درمانی آنھا ھنوز بالتکليف مانده است و
با وجود بيماری ھای متعدد قادر به استفاده از دفترچه بيمه برای درمان بيماری ھای شان
نمی باشند .
کارخانه قند اھواز با ظرفيت توليدی بالغ بر  ٢۵٠تن قند و شکر در سال ،با ايجاد بيش از ۵٠٠
فرصت شغلی مستقيم و اشتغال  ٢ھزار نفر به صورت غير مستقيم يکی از کارخانهھای مھم
و استراتژيک اھواز بود که اکنون چھار سالی است که بواسطه واردات بيش از اندازه شکر و
بی تعھدی دولت به توليد ملی تعطيل است .مالکيت اين کارخانه در گذشته بر عھده بانک
ملی و ملت بوده که با افزايش مشکالت اين واحد توليدي ،ھيات دولت مصوب کرد که کارخانه
قند اھواز از مالکيت بانک ملی و بانک ملت خارج و به قيمت دفتری به وزارت صنايع و معادن
جھت راهاندازی مجدد واگذار شود .وزارت صنايع با بانک ھای مذکور بر سر قيمت کارخانه و
تقبل بدھی آن به توافق نرسيده اند و مالکيت اين کارخانه ھنوز بالتکليف است و کسی پاسخ
گو مشکالت کارگران نيست .
در شوشتر تعداد دو ھزار کارگر »نی ُبر« کشت و صنعت کارون در اعتراض به عدم اجرای طرح
طبقه بندی مشاغل ،روز يکشنبه ھفته گذشته دست از کار کشيده و در مقابل درب ورودی
کارخانه تجمع کردند .کارگران نی بر کشت و صنعت کارون شوشتر برای چندمين بار است که
نسبت به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و محاسبات سنواتی خود و افزايش
دستمزدھا تجمع و اعتراض ميکنند .بسياری از اين کارگران به سن بازنشستگی رسيدهاند

اما به دليل تعويق در پرداخت حق بيمه توسط کارفرما امکان بازنشسته شدن و استفاده از
مزايای تامين اجتماعی را ندارند.
در مريوان کارگران شرکت جھاد توسعه پيمانکار سد بنير در  ۵کيلومتری روستای نگل از توابع
اين شھرستان در پی عدم پرداخت حقوقھای معوقه مجددا دست به اعتصاب زدهاند .کارگران
اين پيمانکاری در اعتراض به عدم پرداخت حقوقھای معوقه خود در  ٢٨مھر دست به اعتصاب
زده بودند که با وعده کارفرما مبنی بر پرداخت حقوقھای معوقه آنان طی يک ھفته به سر کار
خود بازگشته بودند .در پی عدم تحقق اين وعده ،در روز سه شنبه  ٨آبان ماه مجددا تمام
کارگران در بخشھای مختلف و رانندگان ماشينھای سنگين ،نگھبانان و راننده آمبوالنس دست
به اعتصاب زده و بر ادامه اعتصاب خود تا دستيابی به مطالباتشان تاکيد کردهاند .
در کامياران کارگران شرکت تارا در اعتراض به عدم پرداخت حقوق  ۵ماه گذشته خود ،در
روستای باتمان درمقابل درب اين شرکت تجمع کردند .کارگران شرکت تارا ،کار آبياری تحت
فشار دشت بيلوار کامياران را به عھده دارند و اين طرح در مراحل پايانی است و رو به اتمام
می باشد .
در ماھشھر بدنبال کارشکنی مديريت پتروشيمی بندر امام و مافيای شرکتھای پيمانکاری در
صنعت پتروشيمی در حذف شرکتھای پيمانکاری و عقد قرارداد مستقيم با کليه کارگران
پيمانکاري ،از اوايل ھفته گذشته موج جديدی از اعتصاب در شرکتھای مجموعه پتروشيمی
بندر امام از سوی کارگرانی که ھنوز تبديل وضعيت نشده اند ،آغاز شده است .اين اعتصاب از
روز شنبه ششم آبانماه از شرکت کيميا آغاز شده است و از روز سه شنبه کارگران شرکت
فراورش و بخشی از کارگران شرکت بسپاران نيز به اعتصاب پيوسته اند .مدير عامل شرکت
فراورش در ميان کارگران اعتصابی حاضر شد و تالش کرد آنان را به پايان دادن به اعتصاب قانع
کند اما کارگران اعتصابی بر خواست خود مبنی بر اجرای فوری و کامل حذف شرکتھای
پيمانکاری پای فشردند .کارگران اعتصابی اعالم کرده اند با توجه به تعطيالت پيش رو ،چنانچه
پس از پايان تعطيالت به خواستھايشان رسيدگی نشود ،اعتصاب خود را که اينک در محل ھر
شرکت بطور جداگانه ای ادامه دارد به اعتراض يکپارچه ای تبديل خواھند کرد و ھمچون دوره
ھای قبلی اعتراضاتشان ،متحدانه به سوی دفتر مرکزی پتروشيمی بندر امام راھپيمايی
خواھند کرد و در آنجا به تجمع و اعتراضات خود ادامه خواھند داد .
تعطيلی کارخانجات و اخراج کارگران
در سمنان کارخانه ريسندگی و بافندگی پاکريس مھديشھر ،وابسته به بنياد مستضعفان ،از
ورود  ٣٧کارگر خود به داليل نامعلومی از مورخه يکم آبان ماه سال جلوگيری کرده است .اين
کارگران با سوابق سخت و زيان آور در شرف بازنشستگی بوده که به دليل عدم احتساب دو
سال بيمه بيکاری در سوابق سخت و زيان آورشان ،امکان بازنشستگی ندارند .تنھا بھانه بيمه
تامين اجتماعی برای عدم پذيرش بازنشستگی اين  ٣٧کارگر عدم پرداخت حق بازنشستگی
سھم کارفرما عنوان شده است .ريسندگی و بافندگی پاکريس در پنج سال گذشته دو ھزار و
پانصد کارگر داشت که اين تعداد اکنون کارگر به  ٣٧نفر تقليل يافته است .
در تھران و در کارخانه صنايع چوبی پونل از مجموع  ١١۵کارگر اين کارخانه تعداد  ١٠٠کارگر به
تدريج از مھرماه سال جاری به بھانه افزايش مشکالت در توليد از کار اخراج شده و ھم اکنون
بيکار ھستند ١۵ .کارگر باقی مانده اين کارخانه در شرايطی به کار خود ادامه ميدھند که
انحالل اين کارخانه از سوی کارفرما بدون رای مراجع قانونی به آنان و اداره کار ،تعاون و رفاه
اجتماعی اعالم شده است .تمامی کارگران شاغل در صنايع چوب پونل  ٢ماه حقوق معوقه
ماهھای شھريور و مھر خود را ھنوز دريافت نکردهاند و بيمه آنان نيز از ارديبھشت سالجاری
پرداخت نشده است .سابقه کار کارگران اخراجی اين کارخانه از  ٧تا  ٢٧سال بوده که حدود
 ٢۵کارگر آن با وجود سوابق باال به دليل کوتاھی کارفرما در پرداخت منظم حق بيمه ،امکان
بازنشستگی ندارند .
در اھواز  ۵٠کارگر لولهسازی خوزستان با وجود گذشت دو سال از تعطيلی کارخانه ھمچنان در
محل کار خود حاضر ميشوند و خواستار بازگشت به کار يا تحقق وعدهھای مسئوالن به
کارگران در ھنگام تعطيلی کارخانه ھستند .اين کارگران ٣٧ماه حقوق معوقه طلب دارند و بين
 ١۵تا  ٢٣سال در کارخانه لولهسازی خوزستان کار کردهاند و اين در حالی است که پيش از
اين  ١٢٠کارگر رسمی اين کارخانه طی سال ھای گذشته بازنشسته شده و در حال حاضر

تعداد ديگری نيز دارای شرايط بازنشسته شدن ھستند .اين کارخانه زمانی  ۴٠٠کارگر رسمی
و قراردادی داشت و در سالھای گذشته و با واگذاری اش به بخش خصوصی کارگران آن
ھمواره با تعويق در پرداخت دستمزدھا و حقوق مواجه بودند تا اينکه در دو سال قبل به دليل
نداشتن نقدينگی بالکل تعطيل شد .
خبرھای ناگوار مبنی بر تعطيلی کارخانه ھا و اخراج کارگران در ھفته گذشته تنھا مختص به
چند مورد باال نبوده است .اتحاديه آزاد کارگران ايران در ھفته گذشته در بيانيه ای از اخراج
کارگران و تعطيلی کارخانه ھای زيادی در استان تھران و البرز خبر داده است که توسط
خبرگزاری ھای دولتی ھيچ اشاره ای به آن نشده است .
در کرج و در شھرک صنعتی کاوه شرکت فنر سازی خاور ،توليد کننده فنرھای خودرو در حال
حاضر فقط با يک شيفت  ٨ساعته کار ميکند .اين کارخانه قبال با سه شيفت کار ميکرد.
شرکت پاک وش چاپخانه خود را در خيابان سيزدھم تعطيل کرده و يکصد و ده تن از پرسنل
خود را از ابتدای سال جاری تا کنون اخراج نموده است .شرکت ساوه ايران ،توليد کننده کابل
رابط برق واقع در خيابان ھفتم در اين شھرک سه ماه از حقوق پرسنل خود را پرداخت نکرده
است .
شرکت بون رو ) خودرو سازی فيات( توليد کننده بنز و فيات ،بطور کلی تعطيل شده است و
حدود سيصد تن از پرسنل آن بيکار شده اند .اين شرکت را خودرو سازی سايپا خريداری نموده
و درحال حاضر درخط رنگ بدنه پرايد فعاليت دارد .خط توليد شرکت رانيران ،توليد کننده اتوبوس
ھای ولوو ،با  ٢۵٠کارگر به کلی تعطيل شده و تنھا خدمات پس از فروش اين شرکت فعال
است .شرکت سن ايچ ،توليد کننده آبميوه نيز با بيش از  ۶٠نفر پرسنل تعطيل شده است .
شرکت عماد دارو با يکصد و ده تن پرسنل در دو شيفت ،چھار ماه از حقوق کارگران خود را
پرداخت نکرده است و  ٢٠نفر را اخراج کرده است .شرکت بھينه تکنيک ،توليد کننده قطعات
پرايد ،نيز از ابتدای سال تا کنون  ٣٠٠نفر از کارگران خود را اخراج کرده است .
شرکت ماموت بزرگترين شرکت سازنده انواع تريلر و کانتينر حمل بار در ايران در گذشته ١٨٠٠
کارگر داشت که از اول مھر ماه  ٩٠٠کارگر خود را اخراج کرد.شرکت جم ساز ،توليد کننده
چراغھای اتوموبيل و طرف قرارداد با شرکتھای خودرو سازي ،نيز در ماهھای گذشته  ٢٠٠نفر از
کارگرانش را اخراج کرده است .اين کارخانه در گذشته  ۶٠٠کارگر داشت .
شرکت قالبھای صنعتی ايران خودرو طی دو ماه گذشته کليه مزايا و ناھار کارگران خود را قطع
کرده است و به اين ترتيب بيش از ھزار کارگر اين کارخانه دريافتی ماھيانهشان دقيقا به نصف
تقليل پيدا کرده است .عالوه بر اخراج ھای معدودی که طی دو ماه گذشته در اين کارخانه
صورت گرفته ،اين شرکت در حال حاضر اخراج  ١٠٠کارگر ديگر را نيز در دستور گذاشته است.
اخراج سه تن از کارگران شرکت واحد بدليل پيگيری مطالبات قانونی
به نوشته ساﯾت خبرگزاری ھرانا در  ١٤آبان آمده است  :سه تن از اعضای سنديکای کارگران
شرکت واحد بنامھای ناصر محمدزاده ،وحيد فريدونی و علی نوريانی بدليل پيگيری مطالبات
قانونی خود از کار اخراج شدند .
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران ،سه تن از
اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد بدليل پيگيری مطالبات قانونی خود از کار اخراج شدند .
اين سه راننده که ناصر محمدزاده ،وحيد فريدونی و علی نوريانی نام دارند در حالی از کار
اخراج شدند که طبق قوانين جمھوری اسالمی کارگران حق داشتن سنديکا و اتحاديهھای
کارگری و پيگيری قانونی مطالبات خود را دارند .
يکی از اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد به گزارشگر ھرانا گفت :اين سه نفر از اعضای
سنديکای کارگران شرکت واحد بودند و تنھا بخاطر رسيدن به حقوق قانونی خود از مجاری
قانونی دولت ايران بيکار شدند .
گفتنی است ،علی نوريانی که در سامانه  ١شرکت واحد راننده اتوبوس دوکابين بود ،حقوق
راننده اتوبوس کوچک را دريافت مينمود .اين در حالی است که طبق قوانين راھنمايی و
رانندگی ايران وسيله نقليهای که طول آن بيشتر از  ۵متر باشد بايد کمک راننده داشته باشد .
اين عضو سنديکا کارگران شرکت واحد ادامه داد :رانندگان آشنا به حقوق اجتمايي ،تازمان

استيفای حقوق خود از مجاری قانونی پيگيری مطالبات حقوقی خود ميباشند و از ھرگونه
اقدامی فروگذار نخواھند شد .
وضعيت نگران کننده جامعه پرستاران :ده ھا ساعت کار اجباری در ھفته
به نوشته ساﯾت اصالح طلب کلمه به نقل از خبرگزاری دولتی اﯾلنا در  ١٤آبان آمده است
 :حدود  ١۴٠ھزار پرستار در بخش دولتی و غير دولتی مشغول به کار ھستند .به گفته رئيس
سازمان نظام پرستاری کشور اين تعداد پرستاران ھشت دھم نفر در  ٢۴ساعت به ازای ھر
تخت بيمارستانی است .در حالی که کف استانداردھا در دنيا حداقل دو نفر به ازای ھر تخت
بيمارستانی در ٢۴ساعت است .
به گزارش کلمه ،در آذر  ١٣٨٩قانون ارتقا بھره وری پرستاران مطرح شد و حداکثر تا پايان
شھريور  ١٣٩٠بيمارستانھا و مراکز درمانی موظف به اجرای آن شده بودند .وزير بھداشت در
مورد اين قانون گفته بود” :قشر پرستاری عالوه بر  ۴۴ساعت کار در ھفته ،دهھا ساعت کار
نيز به صورت کار اجباری انجام ميدھند .با اجرای اين قانون ٢۴ ،ساعت کار در ھفته تا ٨
ساعت کار در ھفته براساس سنوات و نوع خدماتی که پرستاران بر بالين بيمار ارائه ميدھند،
کاھش مييابد “.
اکنون با گذشت دو سال از تصويب اين قانون ھنوز خبری از عملی شدن اين قانون در ميان
جامعه کارگری پرستاران نيست .محمد شريفی مقدم در بازديد از غرفه ايلنا در نوزدھمين
نمايشگاه بين المللی مطبوعات و خبرگزاريھا با اشاره به اينکه قوانين پرستاری به خوبی
نگاشته شده است اما در عمل به خوبی اجرا نميشود ،گفت :بر اساس اين قانون بايد
ساعت کار پرستاران کاھش يابد اما تاکنون اين موضوع عملياتی نشده است اگر چه ھم
اکنون پرستاران بابت کاسته نشدن ميزان فعاليتشان حقوق مازادی را دريافت ميکنند اما ٩۵
درصد آنھا خواھان کاھش ساعت کاری ھستند و عالقهای برای دريافت حقوق بيشتر ندارند .
دبير ستاد نظام پرستاری کشور با اشاره به اينکه پرستاری از مشاغل سخت است ،گفت :در
قانون سال  ١٣۶٨پرستاری به عنوان يکی از مشاغل سخت ثبت شد اما متاسفانه تاکنون
نسبت به اجرای اين قانون اقدامی انجام نشده است و پرستاران ما ميبايست  ٣٠سال دوره
خدمت خود را به صورت کامل سپری کنند .از اول مھر ماه امسال بخشنامهای مبنی بر اينکه
پرستاران حق بازنشستگی حتی پس از اتمام  ٣٠سال خود را ندارند ،برای نظام پرستاری
ارسال شد که اين مساله نگرانی برای پرستاران ايجاد کرده است چراکه در صورت تمايل
پرستاران برای بازنشتسگي ،از آنھا تعھد محضری گرفته ميشود که پاداش  ٣٠سال خدمت
خود را در سال  ٩٢مطالبه کنند .
شريفی مقدم مشکل اصلی نظام پرستاری را بياثر بودن قوانين دانست و با تاکيد براينکه
وضعيت پرستاران در کشور بسيار نگران کننده است گفت :با وجود آگھی استخدام رسمی
پرستاری در پايتخت نداريم که تمايل به فعاليت در حوزه پرستاری داشته باشد چرا که
متاسفانه به دليل مشکالت موجود در اين حرفه ترجيح ميدھند در جاھای مختلف از جمله
بانک ،شرکت نفت ،آموزش و پرورش و غيره فعاليت کنند يا اينکه خانه نشين شوند و در صورت
فراھم بودن شرايط مھاجرت ،به خارج دارند اين در حالی است که به شدت کمبود نيرو درحوزه
پرستاری داريم و قربانيان اصلی سياست گذاری اشتباه ،مردم ھستند .
شريفی مقدم با بيان اينکه پرستاران ما به دليل سختی کار بعد از  ١٢سال فعاليت عمال
کارايی الزم را ندارند ،تصريح کرد :متاسفانه ھم اکنون  ٧۵درصد از پرستاران ما مشکالت
جسمی و روحی به دليل شغلشان دارند .
عالوه بر عدم اجرای قوانين و مصوبات جاری در مورد پرستاران ،نوع و ماھيت قراردادکاری آنھا
نيز خالف قانون کار است .به گفته مسعود نيازي ،رئيس اتحادي ٔه کارکنان بيمارستانھا و مراکز
درمانی کشور و رئيس انجمن صنفی کارگری پرستاران تھران ٧٠ ،درصد از کارگران بخش
درمان قرارداد موقت ھستند .اين در حالی است که بر اساس قانون کار شغلھای که جنبه
مستمر دارند بايد با قراردادھای دائم انجام شوند .
مسعود نيازی در گفتگوی با ايلنا با ذکر اين آمار گفته بود :قراردادھای موقت کار مھمترين عامل
عدم امنيت شغلی پرستاران و ساير کارگران است و اين در حالی است که با وجود رای
شماره  ۴٠٢ھيأت عمومی ديوان عدالت اداري ،سياست وحدترويه در خصوص کارگران موقت

مشاغل مستمر که پرستاران را ھم شامل ميشود مورد توجه دولت و دستگاه قضايی قرار
نميگيرد .
نيازی با اشاره به اين مشکالت گفته بود :بيمارستانھای بخش خصوصی تابع قانون کار و
تامين اجتماعی فعاليت ميکنند و کارگران بخش خصوصی با دو نوع قرارداد دائمی يا موقت
مشغول به کار ھستند .اما در بخش دولتی درمان شاھد قراردادھای پيمانی ھستيم که اين
تفاوت ،ناھمسانی دستمزد در بيمارستانھای خصوصی و دولتی را موجب شده است.
شرکتھای پيمانی در بعضی از حوزهھای بيمارستانی و در برخی از رستهھای درمانی  /که
گهگاه پرستاران را ھم شامل ميشود  /ناھنجاريھای زيادی در نوع قراردادھا و آيتمھای
گروھی ايجاد کردهاند
بيکاری  ٢ميليون نفر در گروه سنی  ١۵تا ٢٩سال
به نوشته خبرگزاری دولتی مھر درتارﯾخ  ١٤آبان آمده است :بررسی جديدترين گزارش مربوط
به وضعيت نيروی کار و فعاليت اقتصادی مردان و زنان کشور نشان می دھد که طی تابستان
امسال  ۶٢٫٣درصد کل مردان معادل  ١٩ميليون و  ٨٨٢ھزار و  ٩١٣نفر به لحاظ اقتصادی فعال
بوده اند و در مقابل  ١۴٫١درصد زنان معادل  ۴ميليون و  ۵٠٢ھزار و  ۵۵نفر فعاليت داشته اند .
بر پايه اين گزارش ،وضعيت فعاليت اقتصادی مردان و زنان شھری نشان می دھد که ٣٧٫٢
درصد جمعيت شھرھا معادل  ١٧ميليون و  ۴٣٢ھزار و  ٨٠٠نفر در تابستان امسال فعال بوده
اند و اين ميزان در روستاھا با  ۴١٫١درصد کل جمعيت باالتر از شھرھا بوده است اما از لحاظ
جمعيت  ۶ميليون و  ٩۵٢ھزار و  ۶۶٨نفر بوده اند .
مردان در تابستان امسال  ١٠٫٢درصد نرخ بيکاری داشته اند و در مقابل زنان با  ٢برابر مردان،
 ٢٢٫١درصد بيکاری را تجربه کردند .جمعيت مردان بيکار در تابستان امسال  ٢ميليون و  ٣٠ھزار
و  ٣١٢نفر و جمعيت زنان بيکار نيز  ٩٩١ھزار و  ٣١٩نفر بوده است .
نقاط شھری در تابستان  ٢ميليون و  ۵٢٧ھزار و  ١٠نفر معادل  ١۴٫۵درصد بيکاری داشته
است و نقاط روستايی کشور نيز  ٧٫١درصد معادل  ۴٩۶ھزار و  ۵۶۴نفر بيکار داشت .وضعيت
نرخ بيکاری جمعيت  ١٠ساله و بيشتر تقريبا در مورد جمعيت ١۵ساله و بيشتر نيز قابل
مشاھده است .
بدترين آمارھا و ھمچنين بحران بيکاری برای جوانانی است که در رده ھای سنی  ١۵تا  ٢۴و
 ١۵تا  ٢٩سال قرار دارند چون اولويت اصلی و جدی ترين افراد متقاضی کار که در سن ورود به
بازار کار قرار دارند ،از اين گروه ھا ھستند .در گروه  ١۵تا  ٢۴ساله ھا ،مردان  ٢٢٫٨درصد
بيکاری و  ٧۶٧ھزار و  ٩۶نفر جمعيت دارند .
ھمچنين زنان در گروه سنی  ١۵تا  ٢۴ساله دارای نرخ بيکاری  ۴٣٫٨درصدی و  ٣٧٠ھزار و ١۶٨
نفر جمعيت ھستند .در شھرھا  ٣۴درصد جوانان  ١۵تا  ٢۴ساله معادل  ٩٢١ھزار و  ٢١۵نفر
بيکار ھستند و اين وضعيت برای روستاھا نرخ بيکاری  ١۴٫۴درصدی و بيکاری  ٢١۶ھزار و ۴٩
نفری است .
به صورت کلی  ٣ميليون و  ٢٣ھزار و  ۵٧۴نفر در تابستان امسال بيکار بوده اند که اين وضعيت
در گروه سنی  ١۵تا  ٢۴سال  ١ميليون و  ١٣٧ھزار و  ٢۶۵نفر بيکار و در گروه سنی  ١۵تا ٢٩
سال نيز  ٢ميليون و  ٨١ھزار و  ١۶٨نفر بيکار است .
با اين حال ،در گروه سنی  ١۵تا  ٢٩سال طی تابستان امسال مردان با  ١ميليون و  ٣٢٨ھزار و
 ٧٠۶نفر و نرخ  ٢٠٫١درصدی در مقابل زنان با  ۴٢٫٣درصد و  ٧٢ھزار و  ۴۶٢نفر ،بيکاری را
تجربه کردند .ھمچنين در شھرھا  ١ميليون و  ٧٣٩ھزار و  ٣٢۴نفر با  ٢٩٫١درصد بيکار بودند و
در روستاھا نيز  ٣۴١ھزار و  ٨۴۴نفر معادل  ١۴٫١درصد؛ به ثبت رسيد .
تابستان و افزايش فعاليت ھای مربوط به کشاورزی در کشور باعث بھبود وضعيت تاثيرگذاری
اين بخش در بازار کار کشور شد به نحوی که سھم حدود  ١٩درصدی کشاورزی از اشتغال
زايی در ساير فصول طی تابستان به  ٢٠٫٣درصد رسيد و به لحاظ عددی نيز در تابستان ۴
ميليون و  ٣۴٣ھزار و  ٣٧۶نفر در اين حوزه شاغل بوده اند .
صنعت دارای سھم  ٣٢٫٧درصدی و اشتغال زايی  ۶ميليون و  ٩٩٢ھزار و  ٨٣١نفری بوده
است .در عين حال خدمات مانند ھمه فصول سال ھای گذشته بيشترين نقش و تاثيرگذاری را
در بازار کار کشور ايفا کرده و  ۴۶٫٩درصد کل اشتغال کشور معادل ١٠ميليون و  ٢۵ھزار و ۴٨٧

نفر را تحت پوشش قرار داده است .
 ٨٫٢درصد جمعيت بازار کار در تابستان کمتر از  ١ساعت در ھفته به کار اشتغال داشته اند که
جزو گروه اشتغال ناقص محسوب می شوند .اين نرخ در مورد مردان  ٨٫٩و برای زنان  ۴٫٧درصد
بوده است .
به صورت کلی  ۴١٫٧درصد شاغالن  ١۵ساله و بيشتر کشور در تابستان امسال ترجيح داده
اند بيش از  ۴۴ساعت در ھفته و بالغ بر  ۴٩ساعت و بيشتر کار کنند که اين مسئله نشان
دھنده گرايش بازار کار به اضافه کاری به منظور دريافت حقوق و دستمزد باالتر و يا کسب
فرصت بھتر در بازار کار؛ ھمچنين فروش و پاسخگويی به نيازھای مردم است .
کشاورزی در شھرھا تنھا  ۵٫٨درصد نقش اشتغالی دارد و در مقابل اين ميزان در روستاھای
کشور به ميزان  ۵٣٫٩درصد است .صنعت در شھرھا طی تابستان امسال ٣۵٫٧ ،و در روستاھا
 ٢۵٫٩درصد اشتغال را ايجاد کرد .
خدمات  ۵٨٫۵درصد کل اشتغال شھرھا و  ٢٠٫٢درصد اشتغال روستاھا را ايجاد کرده است و
به صورت کلی  ۴۶٫٧درصد مردان و  ۴٨٫١درصد زنان در بخش خدمات اشتغال دارند.
زلزلهھای پياپی کرمان ،جان كارگران معادن راور را تھديد ميكند
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  /ايلنا در  ١٤آبان آمده است  :در پی وقوع زلزلهھای
پياپی  -از جمله زلزله  ٣ريشتری صبح امروز  -در منطقه معدنی راور کرمان ،يک فعال کارگری
در اين منطقه بابيان اينکه منطقه کرمان يکی از مناطق بسيار زلزله خيز کشور است ،به ايلنا
گفت :وقوع زلزله به عنوان يک بالی طبيعی ميتواند امکان بروز حادثه ناگوار کارگری را در
معادن افزايش دھد .
به گفته دبير اجرايی خانه کارگر کرمان با وجود باليای طبيعی كه در عمق زمين خطرات جبران
ناپذيری برای كارگران معدن به ھمراه دارد ،سازمان بازرسی كار به عنوان متولی حفاظت از
سالمت كارگران در محيط كار بايد ضمن مشورت با موسسات زمينشناسي ،در صورت امكان
علمی ھشدارھا و اقدامات قانونی الزم را به عمل آورد .
عباس کاربخش با اشاره به حادثه خيز بودن مناطق معدنی و ھمچنين سخت و زيانآور بودن
ماھيت کار در معدن ،گفت :دريافتی کارگران معدنچی در معادن زغالسنگ به زحمت با حداقل
مزد قانون کار برابری ميکند .
او در خصوص آخرين وضعيت کارگران شاغل در معادن زغال سنگ راور و زرند استان کرمان
گفت :در اين مناطق حدود  ١١معدن فعال وجود دارد که در ھر کدام از آنھا  ١۵٠تا  ۶٠٠نفر
کارگر مشغول به کار ھستند .
به گفته اين فعال کارگری مالکيت و بھرهبرداری از ھمه اين معادن به پيمانکاران بخش
خصوصی واگذار شده است که به دليل ناکارآمدی مديران اين بخش از يکسو و و از سوی ديگر
شرايط نامطلوب معيشتی کارگران معدنچي ،ميزان بھره برداری از معادن بسيار پايين است .
کاربخش گفت :اگرچه در شرايط رکود اقتصادی کنونی فعاليت اين معادن به نسبت ساير
واحدھای توليدی بيشتر است اما در عمل کار معادن رونق چندانی ندارد .
وی گفت :برابر قانون کار جمھوری اسالمی ايران ،کار درمعدن حرفهای سخت و زيان آور بوده و
براين اساس بايد به کارگران معدنچی مزايايی ھمچون ساعت کار کمتر و مزد بيشتر تعلق
گيرد .
اين فعال کارگری گفت :با اين حال دريافتی خالص کارگران معدنچی به زحمت با حداقل مزد
مصوب شورای عالی کار برابری ميکند .
به گفته دبير خانه كارگر كرمان علت اصلی پايين بودن مزد کارگران شاغل در معادن زغال
سنگ ،نحوه محاسبه ساعات کار آنھا است .
وی افزود :محل کار کارگران معدنچی در اعماق زمين است و به دليل صعب العبور و حادثه خيز
بودن مسير ،رفت و برگشت تا محل استخراج حداقل چند ساعت طول ميکشد .
کاربخش يادآور شد :در محيط معدن معابر و مسيرھای رفت و آمد تنگ و تاريک است ،ھوای
کافی برای تنفس کارگران به سختی جريان دارد و به دليل امکان نشت گاز بيبوی »متان«
امکان استفاده از روشناييھای معمول وجود ندارد و به ھمين دليل کارگران با خطر خفگی

مواجه ھستند .
دبير اجرايی خانه کارگر کرمان با بيان اينکه کارفرمايان معادن با علم به شرايط دشوار کار در
معدن ،مدت زمان رفت و برگشت کارگران را جزء ساعت کار حساب نميکنند ،گفت :به ھمين
دليل کارگران معدنچی با وجود آنکه ھر روز نزديک به  ١٠ساعت در چين محيطی حضور دارند
يا بايد برای دريافت کامل حدقل مزد مدت زمان بيشتری در عمق زمين کار کنند و يا اينکه طبق
محاسبه کارفرما کسری کار را قبول کرده و از دريافت بخشی از مزد خود صرفه نظر کنند .
وی افزود :اين شرايط در حالی است که قانون کار ميگويد چون کار کارگر معدنچی سخت و
زيان آور است بنابراين نبايد بيش از  ۶ساعت در روز کار کند .
افزايش  ٣٠درصدى قيمت مسکن در يک ماه
به نوشته ساﯾت عصر ايران در  ١٤آبان آمده است  :مشاوران امالک از تاثير صد درصدى
افزايش قيمت مسکن مھر به بازار داخلى مسکن خبر دادند .
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،بسيارى از مشاوران امالک نوسانات ارزى ايجاد شده در چند ماه
گذشته را عامل اصلى افزايش بى رويه قيمت مسکن عنوان کردند .
يکى از مشاوران امالک واقع در فردوس غرب با بيان اينکه افزايش قيمت مسکن مھر تاثير صد
درصدى در بازار مسکن دارد افزود :افزايش قيمت مصالح ساختمانى و نوسانات بازار ارز در ماه
گذشته با افزايش  ٣٠درصدى مواجه شده است .
در ھمين راستا يکى ديگر از مشاوران امالک واقع در منطقه تھرانپارس نيز با تاثير صد درصدى
مسکن مھر در افزايش قيمت بازار مسکن گفت :در صورتى که مسکن مھر از مترى ٣٣٠
ھزارتومان بيشتر شود مسکن در داخل شھر نيز افزايش چند برابرى خواھد داشت .
اين مشاور امالک در ادامه افزود :افزايش قيمت مسکن در چند ماه گذشته به بيش از ٣٠
درصد رسيده و بازار خريد و فروش در رکود کامل به سر مى برد .
ھمچنين يکى ديگر از مشاوران امالک واقع در منطقه تھرانپارس با بيان اينکه نوسانات بازار
ارزى قيمت مسکن را لحظه اى افزايش مى دھد افزود :در طول چند ماه گذشته بازار مسکن
ھيچ رونقى نداشته و اين بازار را با رکود مواجه کرده است .
يکى ديگر از مشاوران امالک واقع در منطقه تھران نو برخالف نظر ساير مشاوران امالک مى
گويد :افزايش بى رويه قيمت مسکن ھيچ ارتباطى به مسکن مھر ندارد .
اين مشاور امالک معتقد بود که افزايش بى رويه قيمت مسکن بازار خريد و فروش مسکن را
به رکود کامل برده است .
وى خاطرنشان کرد :در صورتى که بازار ارزى به حالت تثبيت بازگردد نقدينگى ھا را به سمت
بازار مسکن سوق مى دھد و اين بازار رونق مى يابد .
گزارشات ميدانى باشگاه خبرنگاران ،از بازار مسکن حاکى از آن بود که واحدى  ٥٢مترى واقع
در تھرانپارس  ١٢٠ميليون تومان ،واحدى  ٥٨مترى واقع در شھران  ١٦٥ميليون تومان ،واحدى
 ٥٩مترى واقع در اشرفى اصفھانى  ١٨٥ميليون تومان امروز به فروش مى رسد.
پيشبينی اکونوميست :کاھش  ٥ميليارد دالری ذخاير ايران در سال ٩٢
به نوشته ساﯾت اصالح طلب جرس در  ١٤آبان آمده است  :واحد اطالعات اکونوميست در
تازهترين گزارش خود پيشبينی کرد که در سال جاری ميزان ذخاير ايران به جز طال به ٧٠
ميليارد دالر ميرسد .
به گزارش ايسنا ،واحد اطالعات اکونوميست در گزارش ماه اکتبر  ٢٠١٢خود ميزان ذخاير ايران
به جز طال در سال گذشته را  ٧٩ميليارد و  ٦٠٩ميليون دالر برآورد و پيشبينی کرد که اين
ميزان با  ١٠ميليارد دالر کاھش در سال جاری به  ٦٩ميليارد و  ٦٠٩ميليون دالر برسد .
به اعتقاد اکونوميست در سال  ١٣٩٢کاھش پنج ميليارد دالري ،ذخاير ايران به جز طال را به ٦٤
ميليارد و  ٦٠٩ميليون دالر خواھد رساند .
بر اساس اين گزارش در سال  ١٣٩٣ذخاير به جز طالی کشور معادل  ٦٣ميليارد و  ٦٠٩ميليون
دالر خواھد بود که با تداوم روند نزولی در سال  ١٣٩٤برای ذخاير به جز طالی ايران رقم ٦٢

ميليارد و  ٦٠٩ميليون دالر ثبت خواھد شد .
سال  ١٣٩٥سالی است که برای ذخاير به جز طالی ايران رقم  ٦١ميليارد و  ٦١٠ميليون دالر
به ثبت خواھد رسيد و اين شاخص در سال  ٩٦به  ٦٠ميليارد و  ٦١٢ميليون دالر خواھد
رسيد .
 ٧ميليون تومان حقوق نمايندگان مجلس رژيم١٤٠/ميليون تومان برای رھن خانه يا
 ٣ميليون برای کرايه ٣٥/٣٠/ميليون تومان وام ...
به نوشته ساﯾت اصالح طلب کلمه در  ١٤آبان آمده است  :برخی از نمايندگان با توجه به
حقوقھای قبلی خود با حقوق مجلس  ٧ميليون تومان دريافتی دارند اما ملت بدانند که حقوق
نمايندگان تنھا  ٢ميليون و  ۴٠٠تومان است .
پيش از اين يک نماينده مجلس گفته بود :مبلغ يک ميليون تومان ھم بابت ھزينهھای دفاتر
برای نمايندگان در نظر گرفته شده و با اين حساب ،کل دريافتی که ماھانه به نمايندگان
مجلس پرداخت ميشود ٣٫۵ ،ميليون تومان است .
اين در حالی است که نمايندگان ميتوانند صرفا يا  ١۴٠ميليون تومان خانه رھن کنند و يا
اينکه با ماھی سه ميليون تومان آن را کرايه کنند .
در ھمين حال وام  ٣٠تا  ٣۵ميليونی ھم برای نمايندگان است که آن ھم بايد اقساطی به
مجلس بازگردانده شود .
به گزارش ايلنا ،بھروز نعمتی در اعتراض به صحبتھای برخی از نمايندگان در رابطه با حقوق و
اعتبارات بودجهای مجلس شورای اسالمی در صحن علنی امروز يکشنبه گفت :آنچه که در
رابطه با حقوق نمايندگان مطرح شده در دفترچه بودجه به ثبت رسيده است و در اين دفترچه
آمده است که حقوق نمايندگان دو ميليون و چھارصد تومان است .
وی در ادامه افزود :در حال حاضر برخی از نمايندگان از جای ديگر حقوق ميگيرند و با حقوقی
که در مجلس ميگيرند حقوقشان به  ٧ميليون تومان ميرسد .
وی در ادامه گفت :خواھش من اين است که اگر نمايندگانی که پيش از دو ميليون و چھارصد
حقوق ميگيرند حقوق خودشان را در جايی بيان نکنند چرا که ھمه فکر ميکنند حقوق
نمايندگان ھمان مقدار است که آن نماينده ميگيرد و اين درحالی است که حقوق يک استاد
دانشگاه از نماينده مجلس بيشتر است .
ابھام در وضعيت استخدامی کارگران پيمانی ادامه مييابد
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  /ايلنا در  ١٤آبان آمده است  :مخالفت نمايندگان مجلس
شورای اسالمی با طرح تعيين تکليف قراردادھای تامين نيروی انسانی باعث ادامه ابھام در
وضعيت استخدامی اين کارگران در دستگاهھای دولتی ميشود .
رئيس انجمن صنفی کارگران پيمانی پتروشيمی تبريز گفت :مخالفت نمايندگان مجلس
شورای اسالمی با طرح تعيين تکليف قراردادھای تامين نيروی انسانی باعث ادامه ابھام در
وضعيت استخدامی اين کارگران در دستگاهھای دولتی ميشود .
ناصر چمنی در خصوص مخالفت امروز نمايندگان مجلس با کليات طرح يک فوريتی تعيين تکليف
قراردادھای تامين نيروی انسانی در دستگاهھای اجرايي ،به ايلنا گفت :اين طرح با رفع برخی
ابھامات مصوبه سال گذشته دولت ،در دستور کار مجلس شورای اسالمی قرار گرفته بود .
اين فعال کارگری يادآور شد :زمستان سال گذشته دولت طی مصوبهای تمامی دستگاهھای
دولتی را مکلف کرد تا وضعيت استخدامی کارکنان پيمانی خود را تغيير داده و بطور مستقيم با
اين کارگران قرارداد منعقد کنند .
وی با بيان اينکه از آن زمان تاکنون ھرکدام از دستگاهھای دولتی بطور سليقهای و متفاوت به
مصوبه دولت عمل کردند ،گفت :اين برداشت سليقهای باعث شد تا ھمه کارگران پيمانی
شاغل در دستگاهھای دولتی نتوانند از مزايای تبديل قرارداد استخدامی بھرمند شوند .
چمنی گفت :به عنوان نمونه در وزارت نفت و شرکتھای تابعه ،مقرر شد که فقط قرارداد کار
کارگران ديپلمه با سابقه  ١٠سال کار و ھمينطور کارگرانی که با مدرک فوق دپيلم دارای يک

سال سابقه کاری ھستند تغيير کند .
وی گفت :اين درحالی است که بسياری از کارگران شاغل و باسابقه وزات نفت دارای مدرک
زير ديپلم ھستند .
رئيس انجمن صنفی کارگران پيمانی پتروشيمی تبريز گفت :در نتيجه مخالفت صبح امروز
نمايندگان ،برخوردھای سليقهای از مصوبه الزم االجرای دولت ادامه خواھد يافت و وضعيت
استخدامی کارگران پيمانی در ھالهای از ابھام باقی ميماند .
سوء استفاده  ١١٧ميلياردی از ارز مرجع
به نوشته ساﯾت اصالح طلب جرس در  ١٥ابان آمده است  :مديرکل بازرسی ويژه سازمان
حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان ،مجموع سوء استفاده شرکت ھای وارد کننده ،از ارز
مرجع را تاکنون  ١١٧ميليارد تومان اعالم کرد و گفت :بيش از  ١١٦ميليارد و ٤٠٠ميليارد تومان
اين رقم مربوط به چھار شرکت بزرگ وارد کننده خودرو است .
ˈ ،عنوان کرد :از ابتدای طرح تشديد بازرسی و نظارت از
ˈسيد مجتبی قاسمي
به گزارش ايرنا،
شرکت ھای وارد کننده مواد اوليه و کاال با ارز مرجع ) از  ١١بھمن  ٩٠تاکنون( تاکنون موارد
متعددی پرونده تخلف در حوزه مواد غذايی  ،دارو  ،قطعات ماشين آالت  ،تاير  ،کاغذ و ساير
موارد تشکيل شده است .
وی گفت  :از تعزيرات حکومتی انتظار داريم تا با در اولويت قرار دادن پرونده ھا  ،ھرچه زودتر به
سوء استفاده ھای صورت گرفته رسيدگی و رای نھايی را صادر کند .
قاسمی تاکيد کرد:ھم اکنون ھمچنان بررسی فرايند توزيع کاال توسط شرکت ھای وارد کننده
با ارزمرجع دردستور کار است .
وی ادامه داد  :در صورتی که ھر يک از افراد کاالی وارداتی خود را اعم از خودرو يا غيره بدون
قيمت گذاری توسط وزارت صنعت  ،معدن و تجارت توزيع کنند  ،به عنوان متخلف شناخته شده
و پس از تشکيل پرونده ،تخلفات آنھا به مراجع قانونی ارسال می شود ..
مديرکل بازرسی ويژه سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان افزود:ھم اکنون تمامی
سازمان ھای صنعت  ،معدن و تجارت  ٣١استان  ،به بررسی پرونده وارد کنندگان کاال با ارز
مرجع در استان خود می پردازند ودر صورت عدم قيمت گذاری و تعيين قيمت و توزيع در کانال
ھای مشخص شده پرونده تخلف و به مراجع قانونی ارسال می شود .
تبرئه شھناز سگوند و ارجاع پرونده علی نجاتی به دادگاه سنندج
به گزارش رسيده به ساﯾت کميته ھماھنگی  ...در  ١٥ابان آمده است  :شعبه  ١٠٢دادگاه
جزاﯾی دادگستری شوش طی حکمی شھناز سگوند )ھمسر علی نجاتی( را از اتھامات وارده
تبرئه کرد .نامبرده در تارﯾخ  ٧آبان به اتھام نشر اکاذﯾب و تبليغ عليه نظام از طرﯾق مصاحبه با
رسانه ھای خارجی در رابطه با وضعيت ھمسرش در اﯾن شعبه محاکمه شده بود .
ھمچنين دادگاه انقالب سنندج در رابطه با پرونده علی نجاتی اعالم کرده است که از آنجاﯾی
که محل وقوع جرم )خواندن آواز لری و ارتباط با کارگران در کردستان!!!( دراستان کردستان
واقع است بنابراﯾن دادگستری شوش صالحيت بررسی اﯾن پرونده را نداشته و نامبرده
باﯾستی در سنندج محاکمه شود .وی در تارﯾخ  ٢٩مھر ماه در شعبه  ٢دادﯾاری دادگستری
شوش مورد بازپرسی قرار گرفته بود .کميته ی ھماھنگی ،ضمن تبرﯾک تبرئه ی شھناز سگوند
 ،اﯾن گونه اقدامات را در راستای فشار بر کارگران و فعاالن کارگری دانسته و ھمچنين احضار
علی نجاتی به اتھامات واھی را محکوم کرده و خواھان رفع ھر گونه تعقيب قضائی از نامبرده
و آزادی ساﯾر کارگران و فعاالن کارگری در بند می باشد.
کميتﮥ ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکل ھای کارگری
 ١۵آبان ١٣٩١
 ٥٤ھزار ميليارد تومان؛ رقم دقيق کسری بودجه ٩١دولت در سال

به نوشته ساﯾت خبرگزاری دولتی مھر در  ١٥ابان آمده است  :غالمرضا مصباحی مقدم رئيس
کميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با مھر درخصوص رقم دقيق کسری بودجه دولت در
سال جاری اظھارداشت :با توجه به شرايط اقتصادی کشور ،پيش بينی می شود کسری
بودجه دولت در سال جاری در حدود  ٥٤٠٠٠ميليارد تومان باشد .
رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس درادامه با اشاره به اينکه درحدود  ٣٧٠٠٠ميليارد
تومان برای بودجه عمرانی کشور در سالجاری به تصويب رسيده است ،گفت :با توجه به
شرايط موجود ،پيش بينی می شود تا پايان سال تنھا  ١٠٠٠٠ميليارد تومان از کل بودجه
عمرانی کشور تحقق يابد .
به گفته مصباحی مقدم ،دولت پروژه ھای بزرگی در زمينه نفت ،گاز و پتروشيمی در دستورکار
دارد که عالوه براستفاده از منابع دولتی از منابع اختصاصی خود برای اجرای آنھا سرمايه
گذاری می کند .
وی افزود :براساس قانون در حدود  ١٤٫٥درصد از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز در اختيار
وزارت نفت قرار داردکه با توجه به افزايش نرخ ارز پيش بينی می شود درآمد دولت از اين محل
با افزايش قابل مالحظه ای روبرو شود .
اين نماينده مجلس در ادامه ميزان بودجه مصوب برای اجرای طرحھای مھر ماندگار را ٧٣٠٠
ميليارد تومان عنوان کرد و افزود :براساس برنامه ريزی انجام شده ،قرار است اين بودجه تا
پايان سال به صورت  ١٠٠درصد تحقق پيدا کند .
طی ھفت سال گذشته بيش از شش ھزار نفر بر اثر گازگرفتگی جان باختند
به نوشته ساﯾت سالمت نيوز در  ١٥ابان آمده است  :در ميان آمار مرگومير ناشی از
مسموميت تنھا يکی را »مرگ خاموش« نام نھادهاند؛ مسموميت ناشی از استنشاق گاز
بيرنگ و بوی منوکسيد کربن که به گواه آمار ،در ھر  ١٢٦فرد مسموم شده ،ده تن را به
آغوش مرگی ميکشد که در حقيقت شبيه تاوان سنگينی است که فرد برای يک بی
احتياطی بسيار ساده پرداخت کرده .بارانھای پاييزی مدتی است که در بسياری از نقاط
کشورمان آغاز شده و دمای ھوای اغلب شھرھا به اندازهای کاھش يافته که بسياری از مردم
از ھم اکنون بخاريھايشان را آماده استفاده کردهاند و حتی در برخی مناطق ،مدتی است که
از وسايل گرمايشی بھره ميبرند .
ن ھرساله زمانی روی
به گزارش سالمت نيوز به نقل از مردم ساالری ؛ اما اين داستا ِ
ناخوشايندی در معرض ديد قرار ميدھد که پای بی احتياطيھای ساده در نصب وسايل
گرمايشی گاز سوز به ماجرا باز شده و آمار تلخ مرگھای خاموش به شدت افزايش مييابد.
بر پايه آمار سازمان پزشکی قانونی کشور ،طی ھفت سال گذشته )حد فاصل سالھای  ٨٤تا
 (٩٠بيش از شش ھزار نفر از ھموطنانمان بر اثر گازگرفتگی جان باختهاند؛ يعنی به طور
ميانگين ،ھر ساله حدود  ٨٩٠نفر از ھم وطنانمان بر اثر بيتوجھی به موارد ايمنی در نصب
لوله بخاری و سيستم دودکش منازل ،به خواب ابدی فرو ميروند .
اين در حالی است که به نگاھی به آمار در خواھيم يافت که ميزان گازگرفتگی در نيمه دوم ھر
سال به مقدار چشمگيری افزايش يافته و در ماه پايانی پاييز و دو ماه ابتدايی زمستان )آذر،
دی و بھمن( به بيشترين تعداد مرگ خاموش منجر ميشود .مرگ ناشی از مسموميت با گاز
منوکسيدکربن در سال گذشته ٢٣ ،درصد رشد نشان داده و از  ٧٨٢مرگ ثبت شده در سال
 ٨٩به  ٩٦٥نفر در سال  ٩٠رسيده است .اين در حالی است که قياس آمار جان باختگان
مسموميت ناشی از منوکسيدکربن در شش ماھه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه
سال قبل ،کاھش  ٢٢درصدی نشان داده و از اين رو اميد آن ميرود که آمار اين نوع
مسموميت در انتھای سال به مراتب کمتر از سالھای گذشته گزارش شود .
نقش سيستمھای گرمايشی در آمار مرگ خاموش تاثير به سزايی دارد ،چراکه ھر ساله با
پايان يافتن ماه فروردين و آغاز فصل گرما ،از تعداد مرگ و مير ناشی از مسموميت با منوکسيد
کربن کاسته شده و اين روند نزولی تا شھريورماه ادامه می يابد و به مرور در فصل پاييز نمودار
شيب بيشتری يافته و در اواسط زمستان به اوج می رسد .
اينجاست که تغييرات نمودار ارتباط مستقيمی با ايام بکارگيری انواع بخاری گاز سوز داشته و

ميزان حوادث تلخ رخ داده ،نشانگر بياحتياطيھا در استفاده از اين دست وسايل خواھد بود؛
از نصب غيرايمن دودکش گرفته تا بستن تمامی منافذ ورود ھوا در ماهھای سردتر که گاه به
معنی انباشت گاز سمی منوکسيدکربن توليد شده توسط ساير لوازم گاز سوز مانند آبگرمکن
خواھد بود؛ به عبارتی بھتر ،ممکن است نقيصهای که مدتھا در مسير دودکش آبگرمن وجود
داشته ،با پوشاندن تمامی منافذ تھويه ھوا در ماهھای سرد ،منجر به انباشت گازی سمی
شود که ميزان بسيار اندکی از آن )ppm ٣٠٠٠يا به عبارتی سادهتر ،سه ھزار واحد از آن در
يک ميليون واحد( ھم ميتواند مرگ آفرين باشد.اين در حالی است که به گفته معاون
پيشگيری سازمان آتشنشانی تھران ٧٠ ،درصد حوادث گازگرفتگی ناشی از نصب غلط
دودکش و لولهھای بخاری بوده و رعايت برخی نکات ساده ايمنی ميتواند در حفظ جان
بسياری از ھموطنانمان تاثير گذار باشد .
» ليسانس  ،٢٫٥فوق ،٣٫٥دکترا  ٥ميليون تومان «
به نوشته خبرگزاری دولتی مھر در  ١٥ابان آمده است  :توی راسته خيابان انقالب ھمه او را
می شناسند .از ھر کس که بپرسی آدرسش را می دھد .کافی است بگويی استاد! البته
استاد نام مستعارش است .به قول دالل ھا به گردن خيلی ھا حق دارد و تا امروز کلی
دانشجو تحويل جامعه داده .با ھمه جا در ارتباط است .دوست و پارتی آن چنانی به اندازه
موھای سرش دارد .با يک شماره تلفن و يک زد و بند و گرفتن يک انعام چاق و چله ،سه
سوته از مدارک دانشگاھي ،سوال کنکور ،سوال امتحانی و...گرفته تا بيمه نامه اتومبيل و
گواھينامه و خالصه از شير مرغ تا جون آدميزاد را برايت با مھر و امضا آماده می کند؛ فقط
شرط اول اين است که اعتمادش را جلب کنی و شرط دوم اين که خوب پول بدھی ....
ساعت  ٢:٣٠دقيقه بعد ازظھر  /بازار کتاب تھران
اگر گرمی ھوا و گرد و غباری که اين روزھا در شھر دود زده مان دارد بيداد می کند و عاملی
مزيد بر علت شده را بگذاريد يک طرف و خيابان شلوغ و پر تردد انقالب را ھم بگذاريد يک طرف
آنوقت می فھميد من چه می گويم! معرکه بازاری است اين نقطه شھر .
خب بازار کتاب تھران است و تعقيب و گريز خريداران کتاب و دالالن سمج با حنجره ھای
سناريويی است که ھر روز تقريبا از سر صبح شروع و تا پاسی از شب ادامه دارد .
راستش را بخواھيد خود ما ھم گاھی اوقات به دنبال يافتن يک کتاب نقش اول يکی از ھمين
داستان ھا می شويم و ناگفته نماند که سوژه گزارشمان ھم در حاشيه يکی از ھمين تعقيب
و گريزھا رقم خورد؛ ماجرای آشنايی اتفاقی من و يک دالل کتاب و بعد از آن يافتن مردی که
شاه کليد خيلی از چيزھا در جيبش بود .منظورم ھمان استاد ساختگی است که به گردن
خيلی ھا حق داشت و کلی دانشجو تحويل جامعه داده بود! بگذاريد ھمه چيز را بسپارم
دست خودتان و ادامه ماجرا را خودتان بخوانيد و قضاوت کنيد ...
مدرک به شرط چاقو !
کنار يکی از ھمان راھروھای معروف کتاب خيابان انقالب که حتما بارھا از کنار آن رد شده ايد،
دست در جيب شلوار جينش کرده و ايستاده .از استادی فقط يک عينک ته استکانی دارد و
موھای سفيد و مشکی که با کش سياه رنگ آنھا را پشت سرش جمع کرده .کنارش می روم
و آھسته زير گوشش می گويم:استاد ،آقا اميد سالم رساندند!)اميد نام داللی بود که استاد
را به من معرفی کرد )
سرش را به اطراف می چرخاند و در حالی که خوب ھمه جا را می پايد ،می گويد :خب
فرمايش؟
من ھم جو گير می شوم و به تبعيت از او نگاھی به اطرافم می اندازم و می گويم :راستش
قصد دارم بروم خارج .دنبال کارھای ويزا و ...حرفم را قطع می کند و با عجله می گويد :ميشه
از آخرش بگي؟
-...مدرک دانشگاھی ام ناقص است .دنبال يک نفر می گردم تا ...
دوباره حرفم را قطع می کند و می پرسد :خيلی خوب بگو چی می خواي؟ ليسانس ،فوق
ليسانس ،دکترا ....

چشمانم برق می زند و می پرسم :يعنی شما ھمه اين ھا را داريد؟
پک عميقی به سيگارش می زند و می گويد :داريم ،خوبشم داريم .اما !...
اما چي؟ببين بھتره بدونی من يه واسطه ام بين تو و اون کسی که مدرک رو می گيره.اما اون آدم؟اگه بھش اعتماد کنی کارت پيش می ره .اگرم می خوای نق و نوق راه بندازي ،ھمين االن
بگو نه خودتو خسته کن نه مارو! اون آدم يه آدم حسابيه .يک کله گنده که آشناھای زيادی
داره و برای جور کردن مدرک از بند پ استفاده می کنه؛ ھر جا و توی ھر وزارت خونه ای که
بخوای پارتی داره .از رئيس دانشگاه گرفته تا کارمند آموزش و پرورش ھمه رفيقای جيک تو
جيکشن ! مدرکی ھم که می ده معتبره معتبره .قبل از پرداخت کل مبلغ ھم می تونی
استعالمش رو بگيری که يه وقت فکر نکنی ما حروم خوری کرديم !
آخرش چند؟ !اول و آخر نداره.ھندونه که نمی خوای بخری چونه می زنی .قيمتش ثابت بازاره .برو پرس وجوھاتو بکن.اما بھتره بدونی ،ھر جا بری دست آخر ميای پيش خودم .فکر کن ،تصميم با
خودت .خبرم از تو . ..شماره منو يادداشت کن .اگه خريدار بودي ،تماس بگير تا ترتيب کارو بدم.
يه دويست ،سيصد تومن ھم برای بيعانه ،پای معامله ھمراھت باشه بد نيست !
ديپلم ، ٨٠٠ليسانس ، ٢٫٥فوق ليسانس ، ٣٫٥دکترا  ٥ميليون! مدرک اصل اصل با مھر و
امضای واقعی .در يک کالم به شرط چاقو !
طوری حرف ميزد که يک آن احساس کردم برای خريد چيپس آمده ام سوپر مارکت سر کوچه و
فروشنده انواع و اقسام موسيري ،سرکه نمکی و فلفلی اش را برايم قطار می کند .خيلی
چيزھا در يک لحظه از جلوی چشمانم رد شد .خيلی چيزھا که خيلی ھم درد داشت.
اضطراب شب ھای امتحان دانش آموزان ،تالش بی وقفه بعضی از دانشجويان ،رفت و آمد
ھای سخت و طاقت فرسايشان به شھر ھای دور افتاده محل تحصيل ،درس خواندن بچه ھای
مناطق محروم با وجود امکانات کم،دانش آموزان شبانه که به خاطرنياز مالی مجبورند ھم کار
کنند ،ھم درس بخوانند و ...
ناخودآگاه ياد آن ضرب المثل قديمی افتادم که بزرگ ترھا معموال برای اثبات اين که فالنی
چقدر اھل علم بوده به کار می بردند":اينقدر دود چراغ خورده تا به اينجا رسيده "!
ديدار با اين مرد و گفتگوی کوتاه و چند دقيقه ای که بينمان ردو بدل شد ،داشت خط بطالنی
روی ھمه اين تصورات می کشيد .با اين تفاسير در يک کالم ،پول تضمين تحصيل وشغل نان و
آب دار است .چيزی در حد فاجعه ! موضوعی که جديت مسئولين و متوليان امر را می
طلبد.کارخانه ای که دارد وسيله غير استاندارد توليد می کند.نيرويی که وقتی درخدمت من و
شما قرار می گيرد نه تنھا خواسته مان را بر آورده نمی کند که ما را به اشتباه ،بيراھه و
گاھی حتی تا ورطه نابودی می کشاند؛پزشکی می شود که به جای بند ناف جنين ،پای
کودک را می برد و يک زخم ساده منجر به از دست دادن يک عضومی شود و يا مھندسی نا
کارآمد که با ساختن يک سازه غير استاندارد عالوه بر ھدر دادن وقت ،ھزينه و نيروی انساني،
عامل به خطر افتادن جان صدھا انسان می شود ...
موضوع انشاء:علم بھتر است يا ثروت؟
خيلی دوست دارم بدانم امروز معلمان آيين نگارش ھنوز ھم اين موضوع انشاء بچگی ما را به
دانش آموزان ديکته می کنند وخيلی دوست دارم بدانم چند در صد از دانش آموزان در دفترچه
انشای خود علم را بھتر از ثروت می دانند؟
بچه ھای نسل قديم خوب می دانند که در گذشته اين موضوع يک جواب بی برو برگرد
داشت؛علم بھتر است از ثروت .
اما بچه ھای نسل جديد اگر بگويند ثروت خيلی ھم بيراه نگفته اند؛چون با داشتن پول می
توانند مدرک از ھر مدل و ھر نوع که بخواھند تھيه کنند .
آرايشگر کيلويی چند؟
قديم ترھا تمام ابھت يک آرايشگر به مدرکی بود که معموال در يک قاب درست وحسابی ودر

باالی يک آينه تمام قدی درآرايشگاه بود.مدرکی که در نگاه اول مثل نورافکن می خورد توی
چشم مشتری !
آن روزھا گذراندن دوره ھای آرايشگری کار ھر کس نبود.برای گرفتن آن بايد از ھفت خوان
رستم رد می شدی ٦.ماه دوره سخت و فشرده و در پايان آزمون کتبی و عملی که نمی
گذاشت کسی قسر در برود .
اما از زمانی که بازار فروش مدارک آرايشگاھی رونق گرفته ،مدارک رنگارنگی را می بينی که
گاھی اوقات آنقدر برايت عجيب و غريب است که نا خودآگاه انگشت حيرت به دھان می
گيری .مدارکی که مثل يک مسابقه دو ماراتون دارند از ھم سبقت می گيرند .ضد و نقيض
جالبی است .طرف آنقدر پول دارد که به چند کشور اروپايی می رود و با گذراندن دوره ھای
طوالنی مدت مدرک می گيرد بعد می آيد و در ايران يک مغازه که سرو ته آن در ٩متر ھم
خالصه نمی شود را برای  ٦ماه اجاره کند و !...
نتيجه می شود آن آرايشگری که با داشتن مدرک شوارتسکف فرانسه يا ھنکل آلمان چسب
مژه را به جای قطره براق کننده در چشم عروس خانم بخت برگشته می ريزد منجر به از
دست رفتن بينايی اش می شود !
عمده فروشی سوالھای امتحانی !
دانش آموزی می گفت :فروش سواالت امتحانی به شکل عمده در کنار مزيت دسترسی به
سواالت امتحانی از لحاظ اقتصادی ھم به صرفه است .به اين ترتيب که دانش آموزان می
توانند به شکل عمده سواالت را بخرند و مبلغ را تقسيم بر تعداد نفرات کنند.اينطوری به کسی
ھم فشار نمی آيد .
4اس ام اس سرنوشت تو را می سازد !
مجيد.ک دانشجوی کاردانی عمران بود.می گفت :شب قبل از آزمون دالل با مردی که خودش
را مھندس معرفی کرده بود آمدند خانه اشان.آن شب تا پاسی از شب مھندس داشت روی
پروژه اش کار می کرد.حاال پروژه چه بود؟يک گوشی موبايل و سيم رابطی که از داخل پيراھن
به يقه لباس وصل می شد.کار سخت افزاری که تمام شد دالل گفت :
سر جلسه بعد از شنيدن صدای بوق ضعيفی به بھانه ای به دستشويی می روی .آنوقت
گوشی موبايل را در می آوری واس ام اس ھا رايکی يکی باز می کنی .جواب ھا به ترتيب در
اس ام اس ھا جای داده شده.حواست باشد اس ام اس ھا را به ترتيب باز کنی .
به اين ترتيب فردای آن روز آقازاده بدون درد سرجلسه حاضر شد وھمان سال در شھر خودش
در آزمون کاردانی به کارشناسی قبول شدو ...
داغه داغه مدرک !
پای فروش مدارک فنی حرفه ای که به اين مھلکه باز می شود ،معرکه بازار کامل کامل می
شود .جالب است مدرک فروش ھا ھم مثل فروشگاه ھای زنجيره ای شعبات و مراکز متعددی
دارند.بازار داغ مدارک کامپيوتر ،نقشه کشی ،حسابداری و...باعث شده افراد سود جو پول
کالنی از اين راه به جيب بزنند.شخصی که خودش خريدار بود می گفت :فروشنده کارمند يکی
از بخش ھای مراکز سازمان فنی و حرفه ای است و برای خودش کاسبی درست و حسابی
دست و پا کرده است.او حقوق يک سالش را با فروش دو مدرک در می آورد و تو بدون حضور
در کالس صاحب يک مدرک معتبر می شوی .
اين در حالی است که تمامی روسای سازمان مربوطه تمامی اين ادعا ھا را کذب می
دانند.آدم نمی داند کدام را باور کند .دم خروس را يا !...به ھر حال ھر چه بود اين بازار مکاره را
رھا کردم تا دوباره برای گرفتن برخی پرسشھا و واقعيتھايی که امروز در اين خيابان ديدم به
سراغ مسئوالن بروم شايد برای آنھا پاسخی يافتم ... .
رئيس کميسيون بھداشت مجلس:مشکالت معيشتی مردم جدی است :آيتﷲ
يزدی :زندگی ھمه مردم بھتر شده است

به نوشته ساﯾت مردمک در تارﯾخ  ١٥آبان آمده است :رئيس کميسيون بھداشت مجلس
ميگويد که مشکالت معيشتی مردم جدی است و ديگر در ايران قشر متوسط وجود ندارد و
خانوادهھا يا فقيرند يا غنی .
حسينعلی شھرياري ،رئيس کميسيون بھداشت مجلس امروز دوشنبه ١۵ ،آبان به خبرگزاری
ايلنا گفت که مشکالت معيشتي ،سالمت روانی اکثريت مردم ايران را بھم ريخته است و در
حال حاضر بيش از  ٧٠درصد جمعيت کشور درگير مشکالت مختلف ھستند .
رئيس کميسيون بھداشت مجلس توضيح داد که در حال حاضر جامعه ايران به دو قطبی »فقير
و ثروتمند« تبديل شده و ديگر قشری به نام متوسط يا کارمند در ايران ديده نميشود .
به گفته او در ايران امروز ،تنھا دھک اول تا سوم »شايد« نگرانی نداشته باشند و ديگر
بخشھای جامعه به دليل مشکالت مالی دچار بھم ريختگيھای روحی و روانی شدهاند .
اين نماينده مجلس يادآور شد که اگر مردم مشکالت اقتصادی نداشته باشند بسياری از
مشکالت روانی جامعه به خودی خود حل ميشود .
آقای شھرياری يکی از اصليترين دغدغهھای خانوادهھای ايرانی را بيکاری فرزندان
تحصيلکردهشان اعالم کرد و گفت وقتی خانوادهھا با شرايط دشوار و فروش وسايل منزل
ھزينهھای سنگين تحصيل فرزندانشان را ميپردازند و بعد مشاھده ميکنند که آنھا بيکار
ھستند سالمت روانيشان تحت تاثير قرار ميگيرد .
رئيس کميسيون بھداشت مجلس يکی ديگر از دغدغهھای مردم ايران را چگونگی تامين
ھزينهھای درمان اعالم کرد .به گفته او مردم نگرانند که در صورت بيماری چه سرنوشتی پيدا
ميکنند .
پس از اجرايی شدن قانون ھدفمندی يارانهھا از دو سال پيش قيمت کاالھای اساسی
چندبرابر گران شد و اين روند ھمزمان با گسترده شدن تحريمھای اقتصادی غرب عليه ايران
شدت گرفت .
در اين ارتباط تاکنون اصولگرايان مخالف دولت بارھا به محمود احمدينژاد در ارتباط با شکاف
طبقاتی و افزايش تعداد افراد زير خط فقر به دليل سياستھای نادرست دولت ھشدار
دادهاند .
آقای احمدينژاد در واکنش به اظھارات افرادی مانند محمدباقر قاليباف ،شھردار تھران ،که
گفته بود برخی »پول خريد نان در حد ضروريات« خود را ھم ندارند گفت ميتوان ادعا کرد که در
تمام ايران حتی يک نفر وجود ندارد که محتاج نان شب باشد .
آقای احمدينژاد ارديبھشت سال گذشته ھم گفت که در ايران خانواده گرسنه وجود ندارد و در
دی ماه سال  ٨٨گفته بود که اگر ھدفمند کردن يارانهھا اجرا شود ،ظرف سه سال آينده
بيکار و فقير در کشور باقی نميماند .
ھر چند شمار زيادی از مقامات ايران ميگويند تحريمھای اقتصادی غرب و ايجاد محدوديت
برای فروش نفت به عنوان اصليترين محل درآمدھای ايران تاثيری بر زندگی مردم ندارد اما در
ھفتهھای گذشته محمدرضا باھنر ،نائب رئيس مجلس و مصطفی پورمحمدي ،رييس سازمان
بازرسی کل کشور گفتهاند که تحريمھا برروی زندگی روزمره مردم تاثير منفی گذاشته است .
آقای پورمحمدی توضيح داد که تحريمھا و فشارھای خارجی خواھی نخواھی بر وضعيت
اقتصادی تاثيرگذار است .
او سه روز پيش ،برعکس مقامات دولتی که برھم ريختگی وضعيت اقتصاد بهويژه افزايش
قيمت ارز را محصول بيتوجھی قوه قضائيه و نھادھای نظارتی ميدانند گفت سھم اول در بروز
مشکالت اقتصادی بهواسطه تحريمھا و فشارھا است و نقش دالالن و واسطهھا اول نيست .
کمبود دارو بهويژه داروھای بيماران خاص و شيرخشک نوزادان ھم در طول ھفتهھای گذشته
مورد اشاره بعضی از فعاالن اين عرصه بوده است .
در ھمين رابطه ،رئيس بنياد امور بيماريھای خاص چندی پيش ھشدار داد که بازار داروی
ايران ،تحت تاثير تحريم قرار گرفته و جمعيت شش ميليونی بيماران خاص کشور وضعيت بدی
را ميگذرانند .
در ھمين حال ،فھرستی از  ٩٠داروی ناياب و کمياب در ايران منتشر شده که به دليل
تحريمھا ،بيماران را با مشکل مواجه کرده است .
فرارو:آيت ﷲ يزدی معتقد است» :زندگی ھمه مردم بھتر شده است و کسی را نميشناسم

که زندگياش بدتر شده باشد ،افرادی ھم که بھانه ميگيرند و به قول ما غر و نق ميزنند،
وضعشان بھتر شده است ».
وی با تاکيد بر اين که مشکالت کشور حل خواھد شد ،اظھار داشت» :در شرايط امروز بايد
زندگی را سادهتر کنيم ،چشم و ھم چشمی را کنار بگذاريم و خود را به خاطر تجمالت ناراحت
نکنيم و کمی ھم به دنبال معنويات باشيم ».
آيت ﷲ يزدی تاکيد کرد که اين مردم صبورترين ،مقاومترين و متدينترين ھستند و نبايد به
بيمباالتی گوشه و کنار نگاه کنيم .
ھزاران کارگر در قزوين با قرارداد سفيد امضا کار می کنند
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  /ايلنا در  ١٥آبان آمده است :سرپرست خانه کاگر
تاکستان تحميل قرارداد سفيد امضا از ھزاران کارگر استان قزوين را ارتکاب جرم اعالم کرد .
اسداله محمدخانلو دبا اشاره به ماده  ۶٧٣قانون مجازات اسالمی که تصريح دارد »ھرکس از
سفيد مھر يا سفيد امضايی که به او سپرده شده است يا به ھر طريق به دست آورده
سوءاستفاده نمايد به يک تا سه سال حبس محکوم خواھد شد« ،به ايلنا گفت :طبق ماده
 ۶٧٣قانون مجازات اسالمی انعقاد قرارداد سفيد امضا جرم محسوب ميشود و اين در حالی
است که از ھزاران کارگر در استان قزوين و کارگران بيشتری در ساير نقاط کشور ،در ھنگام
استخدام چنين امضاھايی گرفته شده است تا در ھنگام خاتمه ھمکاری ھيچ گونه ادعايی در
قبال حقوق خود نداشته باشند .
اين فعال کارگری در ادامه از عدم تحقق وعدهھای دولت در خصوص خاتمه اين نوع بھرهکشی
از کارگران انتقاد کرد و افزود :دولت فعلی نه تنھا شعارھای مربوط به جامعه کارگری و ادعای
عدالت محورياش را محقق نکرده است بلکه مشکالت جامعه کارگری در اين دولت افزايش
ھم يافتهاند .
محمد خانلو دستمزد ثابت کارگران با وجود افزايش دائمی تورم را از مشکالت عمده اين گروه
از افراد جامعه ارزيابی کرد و گفت :در قانون اساسی آمده که آموزش بايد رايگان باشد و اين
در حالی است که جامعه کارگری که توان تامين معيشت خود را ندارد بايد نگران ھزينهھای
آموزشی فرزندانشان ھم باشند .
اسداله محمد خانلو مشکل عمده جامعه را عدم مديريت صحيح مسئوالن دانست و افزود:
کارگر زمانی که حقوقش نقض ميشود طبق قانون اجازه دارد اعتراض کند اما در حال حاضر
حتی اجازه يک تجمع مسالمت آميز و بدون سر و صدا نيز به کارگران به صورت قانونی داده
نميشود .
پيام نھاد ھای ھمبستگی با جنبش کارگری در اﯾران – خارج از کشور
درھمبستگی با طبقه کارگر اروپا
پيام نھاد ھای ھمبستگی با جنبش کارگری دراﯾران – خارج ازکشور
درھمبستگی با طبقه کارگراروپا دراعتراض به
سياست ھای رﯾاضت اقتصادی کشورھای سرماﯾه داری
رفقای کارگر
امروز بيش ازگذ شته طبقه ی کارگردرکشورھاﯾی مانند ﯾونان ،اﯾتاليا ،اسپانيا ،پرتغال ،آلمان،
فرانسه و برخی دﯾگرازکشورھای اتحادﯾه اروپا بابحران ھمه جانبه ای روبرو است.
درچنين شراﯾطی اعالم اعتصاب عمومی شما درسراسراروپا ودرسطح " اتحادﯾه اروپاﯾی کارگران
"وفراخوان آنان برای تارﯾخ  ١۴نوامبررادرﯾافت کردﯾم .ھمزمانی اعتراضات شما با اعالم اعتصاب ھم
طبقه ای ھاﯾمان درمعادن آفرﯾقای جنوبی ،مبارزه با دولت ھا وسرماﯾه¬داری ھاروعنان گسيخته را
برسربازپس¬گيری دستاوردھاﯾی که طی چندﯾن دھه مبارزه به¬دست آورده¬اﯾد و امروزپيشروی
چرخه سرماﯾه مانع ازحفظ آن دستاوردھاست ،ما را بدان وا می دارد که با تمام نيرودرکنارشما
وصدای اعتراض شما ھا باشيم.
رفقای گرامی
اعالم اعتصاب عمومی شما برعليه بيکاری سازی درزمانی است که ھم اکنون بيش از ۵٠ميليون
کارگردرکشورھای اتحادﯾه اروپا بيکارشده وخطربيکاری ھمچنان کارگران شاغل راتھدﯾد می کند.

ھرچقدر برارتش بيکاران افزوده می شود از نيروی مقاومت ومبارزاتی کارگران کاسته شده ونيروی
سرماﯾه را افزاﯾش می دھد .باﯾد بتوان براﯾن وضعيت فائق آمد وراه را برپيشروی سرماﯾه وتعرض به
زندگی کارگران بست!
فراخوان ١۴نوامبر ،٢٠١٢می باﯾد تجلی اراده طبقه ای بشمارآﯾد که با دست زدن به اشکال گوناگون
ازاعتصابات عمومی گرفته تا تظاھرات ،ميتينگ وھرسطح ازاعتراض فراقانونی ،نارضاﯾتی خود را
عليه اجرای طرح ھای رﯾاضت اقتصادی درکل اروپا ،و بوﯾژه درکشورھای اروپای جنوبی که بحران
ھمه جانبه ای را به دنبال داشته ودرکشورھاﯾی ھمچون ﯾونان و پرتقال به فاجعه¬ای اجتماعی
تبدﯾل شده است ،به¬نماﯾش¬ بگذارند.
برھمگان مشخص است که سرماﯾه بحران زده درسطح جھانی و در سياست ارزی دالر ،پوند و ﯾورو
خاصه دراروپا که خود را درمرز وﯾرانی و ورشکستگی بيان می کند ،بمانند ھميشه درنظر دارد که
مخارج خروج از بحران را با اجرای برنامه ھای رﯾاضت اقتصادی و بيکاری سازی ھای توده ای و حتی
با به راه انداختن جنگ ھای منطقه ای وغيره برگرده طبقه کارگرتحميل کند .درچنين شراﯾطی طبقه
کارگر تنھا با به ميدان آمدن و تعرض خوﯾش می تواند نقش و موقعيت تارﯾخی خود را اﯾفاء کند .و
درست با بيان آنچه خود بدان معترفيد ":درچنين شراﯾطی طبقه کارگرقادرنيست تنھا با خواست
ھای دفاعی وتشکالت وسازمانھای دوران عادی مبارزه طبقاتی جلوی ﯾورش سرماﯾه را سد کند،
خواستھائی مانند ٣٠ساعت کاربا حفظ تمام حقوق ھمراه خواست ھای سياسی ،ھم قادرند توده
وسيعی از کارگران را بسيج نماﯾند و ھم بر سرماﯾه و دولت ھاﯾش فشار وارد نماﯾند".
ما مدافعين طبقه کارگردر سطح نھاد ھای ھمبستگی با جنبش کارگری در اﯾران -خارج کشوربا
چشم انداز و استراتژی ھمبستگی طبقاتی بين المللی کارگری ،خود را درکنار شما ﯾافته وکوشش
خواھيم کرد که با تمام توان اخبارمبارزات شما را به گوش کارگران در اﯾران و دﯾگرکشورھا رسانده
ودرھر جائی که ھستيم ،درتمام کشورھای اروپا درصف مبارزاتی شما ،درپيکت ھا ،تظاھرات و..
درکنارشما باشيم.
ما بر اﯾن باورﯾم که مبارزه ما مشترک است ،زﯾرا که دشمن ما مشترک است .درھر نقطه ای ازاﯾن
کره خاکی سرماﯾه ساالر ،پيشروی وپيروزی مبارزه طبقه کارگرمتعلق بھمه ما است .ما طبقه
کارگرنمی توانيم اساسا به جزنيروی طبقه مان برھيچ دولت سرماﯾه داری وھيچ جناحی ازطبقه
حاکمه سرماﯾه دار ،باورداشته باشيم.
زنده باد ھمبستگی بين المللی کارگری
 ١۶آبان  ۶ - ١٣٩١نوامبر ٢٠١٢

رئيس جامعه مدرسين :زندگی ھمه مردم بھتر شده؛ حتی اگر غر و نق بزنند
به نوشته ساﯾت اصالح طلب کلمه در  ١٦آبان آمده است  :مردم وضعشان خوب است؛ خودشان خبر
ندارند .اين بيان سليس و معنای صريح سخنان آيت ﷲ محمد يزدی است که در جمع فاميل خود بيان
کرده است .او رياست قوه قضاييه ،نمايندگی دو دوره مجلس شورا و مجلس خبرگان ،عضويت در
شورای نگھبان و سمت ھای متعدد ديگری را در کارنامه خود دارد .بنابراين می توان فرض کرد که اگر
سخنی می گويد ،بی پايه و اساس نيست .پس البد مردم نمی فھمند که وضعشان بھتر شده يا
بدتر !
به گزارش کلمه ،نايب رئيس مجلسی که قرار است درباره عملکرد رھبری قضاوت کند ،معتقد است
زندگی ھمه مردم بھتر شده است .او به اين مقدار ھم بسنده نمی کند و می افزايد :کسی را
نميشناسم که زندگياش بدتر شده باشد ،افرادی ھم که بھانه ميگيرند و به قول ما غر و نق
ميزنند ،وضعشان بھتر شده است .
اين مردمی که غر و نق می زنند ،ھمان کسانی ھستند که احمد خاتمی از آنھا خواسته بود زير فشار
گرانی ھا آخ ھم نگويند ،کاظم صديقی ھم گفته بود نق نزنند و احمد علم الھدی ھم پيشنھاد داده

بود اگر مرغ ندارند اشکنه بخورند .حاال رئيس محترم جامعه مدرسين حوزه علميه قم می گويد
حتی آنھا که غر و نق می زنند ھم وضعشان بھتر شده؛ و البد ھفته بعد ھم بايد منتظر
مصباح يزدی يا علی سعيدی باشيم که بگويند پس از اين ،نق زدن درباره گرانی در حکم
محاربه با خداست !
سخنان يزدی را خبرگزاری حوزه گزارش داده و خاطرنشان کرده که اين اظھارات در جمع تعداد
زيادی از بستگان وی که با ھدف احيای سنت حسنه صله ارحام در مجتمع ياوران حضرت
مھدي)عج( قم گردھم آمده بودند ،بيان شده است .
بر اساس اين گزارش ،يزدی به وضعيت فعلی کشور اشاره کرده و گفته است :در شرايط
فعلی بايد ھمه صبور ،مقاوم ،باگذشت و تحمل باشيم و کمتر به دنبال دعوا ،جدال و خود

پسندی برويم .خوشبختانه مقام معظم رھبری نصيحت خوبی کردند و انشاء ھمه به آن
عمل کنند؛ چند روز قبل ھم جلسهای با دو تن از سران قوا داشتم که بر پيروی از رھبرمعظم
انقالب تاکيد داشتند؛ به نظر من خداوند رھبر فرزانه انقالب را برای اين زمان نگه داشته
است .
رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم ھمچنين ادعا کرده :امروز کشوری امن داريم ،اگر چه
ممکن است اشکاالتی ھم باشد؛ البته نقص ھميشه بوده است .نظام با وجود فراز و
نشيبھا ،رشد داشته است .اول انقالب ،مدارس سه شيفته بود و حتی برخی جاھا مدرسه
نداشت ،ولی الحمدﷲ امروز مدرسهھای زيادی داريم .
آيتﷲ يزدی خاطرنشان کرده :زندگی ھمه مردم بھتر شده است و کسی را نميشناسم که
زندگياش بدتر شده باشد ،افرادی ھم که بھانه ميگيرند و به قول ما غر و نق ميزنند،
وضعشان بھتر شده است .
رييس جامعه مدرسين حوزه با بيان اينکه امروز کشور ما الھی است و ھمه بر اساس اسالم
کار ميکنند ،افزوده است :خوشحاليم که کشور رھبر ،مجلس ،قوه قضائيه و مجريه و شورای
نگھبان دارد و ھمه برای سربلندی نظام کار ميکنند .
وی وعده داده که مشکالت کشور حل خواھد شد ،و اظھار داشته است :در شرايط امروز بايد
زندگی را سادهتر کنيم ،چشم و ھم چشمی را کنار بگذاريم و خود را به خاطر تجمالت ناراحت
نکنيم و کمی ھم به دنبال معنويات باشيم .اين مردم صبورترين ،مقاومترين و متدينترين
ھستند و نبايد به بيمباالتی گوشه و کنار نگاه کنيم .
كاھش خدمات به كارگران با تغييرات جديد در قانون تامين اجتماعی
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  /ايلنا در  ١٦آبان آمده است  :اصالحيه جديد قانون تامين
اجتماعی که شامل افزايش سن بازنشستگی و ادغام صندوق درمانی کل کشور با صندوق
تامين اجتماعی و افزايش دو درصدی حق بيمه کارگران است .
رئيس کانون ھماھنگی شورھای اسالمی کار استان البرز مخالفت اين نھاد کارگری با
اصالحيه قانون تامين اجتماعی که شامل افزايش سن بازنشستگی کارگران و ادغام سازمان
تامين اجتماعی با صندوق درمانی کل کشور ميشود ،را اعالم کرد .
به گزارش خبرنگار ايلنا در کرج ،علی اصالنی با بيان اينکه  ٩٨درصد از سرمايه اين صندوق
متعلق به مجموعه توليد )کارگران و کارفرمايان( است و دولت تنھا مشارکتی دو درصدی در اين
سرمايه دارد ،از افزايش دو درصدی حق بيمه کارگران در پيشنويس قانون جديد تامين
اجتماعی خبر داد و اظھار کرد :دولت با وجود سھم دو درصدياش در اين سرمايه عظيم خود
به تنھايی تصميمگيرنده سرمايهای است که با تالش نسلھای گذشته و امروز جامعه کارگری
فراھم آمده است .
اين فعال کارگری ادامه داد :در سال  ٩١سرانه درمانی ھر فرد  ١٠ھزار تومان تعيين شده بود
اما با وجود عضويت  ٣۵ميليون نفر در سازمان تامين اجتماعی ھنوز سرانه درمانی به افراد
پرداخت نشده است .
اصالنی تصريح کرد :از آنجا كه تغييرات قانون تامين اجتماعی خدمات به کارگران را کاھش
ميدھد ،شورای اسالمی کار البرز با اصالحيه جديد قانون تامين اجتماعی که شامل افزايش
سن بازنشستگی و ادغام صندوق درمانی کل کشور با صندوق تامين اجتماعی و افزايش دو
درصدی حق بيمه کارگران است اعالم مخالفت ميکند .
رئيس کانون ھماھنگی شورھای اسالمی کار استان البرز در ادامه با اشاره به مشکالت
جامعه کارگری در اقتصاد تورمی فعلي ،گفت :با توجه به افزايش روز افزون نرخ تورم ،کارگری
که در حال حاضر با  ۴٨٠ھزار تومان حقوق ماھيانه بايد زندگی کند در کليه امور معيشتی از
درمان تا آموزش و ..با مشکالت زيادی روبرو است .
رئيس شورای اسالمی کار استان البرز در ادامه اين گفتگو با اشاره به تعديل نيروی کارخانهھا
گفت :بر اساس طرح ھدفمند کردن يارانهھا مقرر شده بود تا  ٣٠درصد از يارانهھا به کارخانهھا
و کارگاهھای مختلف تعلق گيرد اما در طول اين مدت اين رقم به بخش صنعت اختصاص نيافت .
علی اصالنی ادامه داد :عدم نقدينگی و گرانی مواد اوليه از مشکالت اصلی صنعتگران به ويژه
کارخانهھای توليد مواد غذايی محسوب ميشود و به دنبال اين مشکالت شاھد تعديل نيرو

کارخانهھا ھستيم .
اصالنی با اشاره به انتظارات جامعه کارگری از دولت ،ادامه داد :مسئولين و دولت بايد به جای
وعده ايجاد  ٢ميليون و  ۵٠٠ھزار فرصت شغلي ،با پشتيبانی گردش مالی جھت حل مشکل
نقدينگی کارفرمايان ،در شرايط فعلی به حفظ اشتغال موجود پرداخته تا اشتغال حاضر پايدار و
ثابت بماند .
به اعتقاد وی در دولتی که شعار عدالت محوری را سرلوحه کرده ،عدم نقدينگی کارفرمايان و
کارگاهھای توليدی بايد بررسی شود .
اين فعال کارگری با اشاره به تسھيالت پرداختی به کارفرمايان در حوزه توليد ،گفت ۵٠ :الی
 ۶٠درصد از تسھيالت پرداختی به کارفرمايان به جای ورود به عرصه توليد در بخش ساختمان
سازی و واردات ھزينه شده است بر اين اساس دولت بايد نظارت و بررسی الزم را در اين
راستا انجام دھد چرا که با ادامه اين روند شاھد افزايش تعديل نيرو از کارخانهھا و کارگاهھا
خواھيم بود .
حوادث کار:اين بار مدفون شدن کاگران  ٢٠ساله زير تنه درخت
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  /ايلنا در  ١٦آبان آمده است  :کارگر جوانی ھنگام کندن
مسير لوله آب در خيابان پاسداران ،زير درخت مدفون شد .
به گزارش ايلنا ،مسعود فراھانی افسر آماده منطقه سه عمليات در اين باره گفت :کارگر
جوانی بنام )سيف اله ازبک(  ٢٠ساله در حين آماده سازی و قرار دادن لولهھای آب در کف
حياط ساختمانی در حال ساخت به علت سقوط ناگھانی درخت و خالی شدن خاک زيرين
ريشهھای آن ناخود آگاه در زير خاک ريشهھا مدفون شد .
وی در ادامه افزود :آتش نشانان پس از رسيدن به محل حادثه اقدام به خالی کردن خاک و
سنگھای ريخته شده و برداشتن درخت از روی کارگر کردند و پس از يک عمليات حساس وی
را از زير درخت بيرون کشيدند و در اختيار امدادگران اورژانس قرار دادند .
فراھانی خاطر نشان کرد :اين کارگر که جراحات زيادی داشت با وجود تالشھای امداد گران،
جان خود را از دست داد .
اصالحيه قانون تامين اجتماعي ،حداقلھای جامعه كارگری را نشانه رفته است
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  /ايلنا در  ١٦آبان آمده است  :دبير خانه کارگر اصفھان
اعالم کرد :تغيير در قانون تامين اجتماعی طبق متن اصالحيه ارائه شده از سوی سازمان،
ضمن خدشه وارد کردن به حقوق نيروی کار ،حداقلھای آنان را زير سئوال ميبرد .
اصغر برشان با انتقاد از تغيير مواد مھمی از قانون تامين اجتماعي ،به ايلنا گفت :در اصالحيه
قانون تامين اجتماعی به بحث افزايش سھم حق بيمه کارگران ،افزايش سن بازنشستگي،
چگونگی محاسبه حقوق بازنشستگی و مستمری بگيران ،کاھش ارائه خدمات درمانی يا
تامين سطح پايه در درمان و ھمچنين بحث حذف شرکای اجتماعی با تغيير ترکيب مديريت
ستادی از شورای تامين اجتماعي ،ھيئت مديره ،ھيئت امنا به ھيئت عامل و مدير عامل
مطرح شده است که پيشنھاد دھندگان چنين طرحی نبايد حق مطرح کردن آن را به خود
ميدادند .
او افزود :صندوق تامين اجتماعی از سرمايه کارگران و کارفرمايان برای استفاده افراد تحت
پوشش به وجود آمده و دولت مردان حق حذف صاحبان اصلی سرمايه را ندارند .
برشان اضافه کرد :قانون تامين اجتماعی يکی از مترقيترين قوانينی است که با گذشت بيش
از پنجاه سال توانسته پاسخگوی نيازھای افراد تحت پوشش خود چه در امر درمان و چه در
خصوص بازنشستگی باشد .
او با بيان اينکه در گذشته اصالحاتی بصورت موردی بر اساس ضرورت بر اين قانون ارائه شده
است ،تصريح کرد :اصل قانون تامين اجتماعی با آينده نگری تا کنون توانسته پاسخگوی عامه
مشمولين اعم از شاغلين و بازنشستگان شود ،در صورتی که مواردی از ان بر اساس ضرورت
اگر نياز به بازنگری و اصالح دارد نميتوان بصورت خلق الساعه با آن برخورد كرد و ان را تغيير
داد .

برشان ادامه داد :در خصوص اصالح قانون تامين اجتماعی بايد عوامل متعددی مد نظر قرار
بگيرند که متاسفانه طبق شرايط فعلی اقتصادی امروز ،به ھيچ وجه مطرح کردن آن به صالح
نبوده و در صورت طرح بايد مصالح و منافع کارگران در اولويت قرار گيرد .
دبير خانه کارگر اصفھان ضمن بيان اينکه دولت حق دخالت در سرنوشت تامين اجتماعی و
امور بيمه شدگانش را ندارد ،اظھار داشت :جامعه کارگری از مدير عامل سازمان تامين
اجتماعی به طور جدی و مسرانه خواستار دفاع از اصل قانون تامين اجتماعی و صيانت از آن
است .
برشان ھمچنين در خاتمه ارائه طرح رسمی موضوع اصالح قانون تامين اجتماعی را در مراجع
عمومی خواستار شد و گفت :ضمن دخالت اجرايی و عملی شرکای اجتماعی در ارائه چنين
طرحی بايد در يک زمان مناسب اقتصادی و سياسی چنين طرحھايی مطرح شود.
كاھش خدمات به كارگران با تغييرات جديد در قانون تامين اجتماعی
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  /ايلنا در  ١٦آبان آمده است :اصالحيه جديد قانون تامين
اجتماعی که شامل افزايش سن بازنشستگی و ادغام صندوق درمانی کل کشور با صندوق
تامين اجتماعی و افزايش دو درصدی حق بيمه کارگران است .
رئيس کانون ھماھنگی شورھای اسالمی کار استان البرز مخالفت اين نھاد کارگری با
اصالحيه قانون تامين اجتماعی که شامل افزايش سن بازنشستگی کارگران و ادغام سازمان
تامين اجتماعی با صندوق درمانی کل کشور ميشود ،را اعالم کرد .
به گزارش خبرنگار ايلنا در کرج ،علی اصالنی با بيان اينکه  ٩٨درصد از سرمايه اين صندوق
متعلق به مجموعه توليد )کارگران و کارفرمايان( است و دولت تنھا مشارکتی دو درصدی در اين
سرمايه دارد ،از افزايش دو درصدی حق بيمه کارگران در پيشنويس قانون جديد تامين
اجتماعی خبر داد و اظھار کرد :دولت با وجود سھم دو درصدياش در اين سرمايه عظيم خود
به تنھايی تصميمگيرنده سرمايهای است که با تالش نسلھای گذشته و امروز جامعه کارگری
فراھم آمده است .
اين فعال کارگری ادامه داد :در سال  ٩١سرانه درمانی ھر فرد  ١٠ھزار تومان تعيين شده بود
اما با وجود عضويت  ٣۵ميليون نفر در سازمان تامين اجتماعی ھنوز سرانه درمانی به افراد
پرداخت نشده است .
اصالنی تصريح کرد :از آنجا كه تغييرات قانون تامين اجتماعی خدمات به کارگران را کاھش
ميدھد ،شورای اسالمی کار البرز با اصالحيه جديد قانون تامين اجتماعی که شامل افزايش
سن بازنشستگی و ادغام صندوق درمانی کل کشور با صندوق تامين اجتماعی و افزايش دو
درصدی حق بيمه کارگران است اعالم مخالفت ميکند .
رئيس کانون ھماھنگی شورھای اسالمی کار استان البرز در ادامه با اشاره به مشکالت
جامعه کارگری در اقتصاد تورمی فعلي ،گفت :با توجه به افزايش روز افزون نرخ تورم ،کارگری
که در حال حاضر با  ۴٨٠ھزار تومان حقوق ماھيانه بايد زندگی کند در کليه امور معيشتی از
درمان تا آموزش و ..با مشکالت زيادی روبرو است .
رئيس شورای اسالمی کار استان البرز در ادامه اين گفتگو با اشاره به تعديل نيروی کارخانهھا
گفت :بر اساس طرح ھدفمند کردن يارانهھا مقرر شده بود تا  ٣٠درصد از يارانهھا به کارخانهھا
و کارگاهھای مختلف تعلق گيرد اما در طول اين مدت اين رقم به بخش صنعت اختصاص نيافت .
علی اصالنی ادامه داد :عدم نقدينگی و گرانی مواد اوليه از مشکالت اصلی صنعتگران به ويژه
کارخانهھای توليد مواد غذايی محسوب ميشود و به دنبال اين مشکالت شاھد تعديل نيرو
کارخانهھا ھستيم .
اصالنی با اشاره به انتظارات جامعه کارگری از دولت ،ادامه داد :مسئولين و دولت بايد به جای
وعده ايجاد  ٢ميليون و  ۵٠٠ھزار فرصت شغلي ،با پشتيبانی گردش مالی جھت حل مشکل
نقدينگی کارفرمايان ،در شرايط فعلی به حفظ اشتغال موجود پرداخته تا اشتغال حاضر پايدار و
ثابت بماند .
به اعتقاد وی در دولتی که شعار عدالت محوری را سرلوحه کرده ،عدم نقدينگی کارفرمايان و
کارگاهھای توليدی بايد بررسی شود .

اين فعال کارگری با اشاره به تسھيالت پرداختی به کارفرمايان در حوزه توليد ،گفت ۵٠ :الی
 ۶٠درصد از تسھيالت پرداختی به کارفرمايان به جای ورود به عرصه توليد در بخش ساختمان
سازی و واردات ھزينه شده است بر اين اساس دولت بايد نظارت و بررسی الزم را در اين
راستا انجام دھد چرا که با ادامه اين روند شاھد افزايش تعديل نيرو از کارخانهھا و کارگاهھا
خواھيم بود .
بيانيه اعالم موجوديت کميته ھمبستگی با مبارزات کارگران ايران در فنالند
بر پاﯾه اﯾميل درﯾافتی به روزشمار کارگری آمده است :کميته ھمبستگی با مبارزات جنبش
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مبارزات و اعتراضات کارگری در سراسر جھان بر عليه فقر و نابرابری و استثمار نظام سرمايه
داری روز به روز سير صعودی دارد و ھمه روزه شاھد مبارزات جنبش کارگری در سراسر جھان
برعليه نظام سرمايه داری ھستيم و اين مبارزات نشاندھنده اين واقعيت است که تنھا آلترناتيو
موجود برای غلبه برای ھمه نابرابری و برپائی نظامی عادالنه به رھبری طبقه کارگر است که
می تواند به رنج و استثمار اکثريت جامعه خاتمه دھد .
جھان سرمايه داری از رھگذر استثمار طبقه کارگر سودھای کالن و نجومی نصيب خود کرده و
فشار بحران ھای ناشی از تضادھای بنيادی جامعه سرمايه داری و سودجويی بی پايانش را
بر زندگی و معيشت طبقه کارگر را با تحت عنوان" رياضت اقتصادی" برطبقه کارگر تحميل کرده
است .در اين دنيای وارونه ھرروز فقر و تنگدستی بيشتری را بر طبقه کارگر و اکثريت بشر
تھديست تحميل می شود و از اين رھگذر دنيايی غيرقابل تحمل را مبتنی بر فقر و فالکت و
فساد و جنگ و کشتار و آوارگی برای اکثريت بشريت بوجود آورده است .اين فشار در
کشورھای از قبيل ايران با شدت و فشار بيشتری بر نام و سفره خالی ھم طبقه ای ھايمان
سنگينی می کند .
اعتراضات و مبارزات کارگری در تقابل با اين نظم وارونه در سراسر جھان رو به گسترش است و
جنبش کارگری در ايران ھمگام با ھم طبقه ای ھايش در سراسر جھان ،عليرغم سياست
سرکوب و خفقان حاکم بر ايران ھر روزه با اعتراضات خود به سياست ھای غير انسانی حاکم
بر ايران از طرف رژيم و سرمايه داران در مبارزه است .کارگران در حرکت ھای اعتراضی خود بر
عليه وضع موجود نمی خواھند بيشتر از اين بار سنگين بحران ھای اقتصادی و سياسی و
فشار ناشی از تحريم ھای اقتصادی را قبول کنند واين امر ھر روز بيشتر در مبارزات صنفی و
اجتماعی آنھا خود را واضح تر نشان می دھد .کارگران نمی خواھند عوارض اين نظم وارونه را
بر دوش بکشند و از اين رو ھر روز بيشتر بر عليه تحميل سياست رياضت و تعديل اقتصادی
رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی می ايستند .
رژيم ضد کارگری اسالمی ايران که از اھميت و جايگاه اين جنبش در تحوالت آتی سياسی
واقف است ،برای جلوگيری از گسترش اعتراضات کارگری در ايران و تشکل يابی طبقه کارگر از
ھيچ ترفندی غافل نيست و بی رحمانه اعتراضات و مبارزات کارگری را سرکوب می کند و با
دستگيری و شکنجه و وثيقه ای کردن فعالين کارگری می خواھد مانع رشد و گسترش و
تعميق مبارزات حق طلبانه کارگران در ايران بشود .
عليرغم ھمه اين فشارھا فعالين کارگری روزانه و مستمر در تقابل با سياست ھای ضد
کارگری رژيم ايستاده اند و ھر روز بيشتر به مبارزه مستقل و حق طلبانھشان ادامه می دھند.
کارگران ايران برای دفاع از مبارزات و دستاوردھای مبارزاتی شان بيش از ھر زمانی به ايجاد و
گسترش تشکل ھای توده ای و مستقل خود نياز دارند و ھر روز بيشتر به اين واقعيت پی می
برند که تنھا از اين رھگذر است که می توان به خواست ھا و مطالبات طبقاتی شان برسند .
کارگران ايران برای اين مبارزه حياتی شان تنھا نيستند و صدايشان بايد در ھمه جھان پژواک
يابد .در پاسخ به اين ھمبستگی کارگری ما جمعی از فعالين کارگری و چپ ساکن کشور
فنالند ،در راستای حمايت از مبارزات برحق و اصولی جنبش کارگری ايران بر خود الزم دانستيم
که فعاليت خود را متمرکز و نھادينه ساخته و با تشکيل "کميته ھمبستگی با مبارزات کارگری
در ايران" صدای حق طلبانه مبارزات کارگران ايران را به گوش مردم فنالند برسانيم .ما در اين
نھاد مدافع جنبش کارگری ايران تالش خواھيم نمود که با برگزاری آکسيونھای اعتراضي ،تھيه
خبر و ترجمه آن به فنالندی و ارسال آن به اتحاديه ھا و سازمانھای کارگری و احزاب و

سازمانھای چپ و کمونيست و نھادھای حقوق بشری و ھمچنين ايجاد صندوق جمع آوری
کمک ھای مالی و جلب حمايت و پشتيبانی مردم کشور محل سکونت خود باشيم و ھمراه با
ديگر فعالين کارگری و چپ در ديگر نقاط جھان به کارزار بين المللی حمايت از مبارزات کارگران
ايران بپيونديم .
زنده باد مبارزات کارگران ايران
ايميل کميته :
komitehf@hotmail.com
سخنگوی کميته :برھان ديوارگر
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ستار بھشتی کارگر جوان وبالگ نوﯾس را گشتند و جنازه را به خانواده دادند تا بی
سر و صدا دفنش کنند
به نوشته ساﯾت اصالح طلب کلمه در  ١٦ابان آمده است  :پليس امنيت خطاب به خانواده
ستار بھشتی :بياييد جنازه را تحويل بگيريد:اين زندانی سياسی ھفته قبل بازداشت و به
شدت شکنجه شده بود .
صبح ماموران پليس امنيت به خانواده ی ستار بھشتي ،از سبزھای گمنامی که روز ھفتم آبان
ماه بازداشت شده بود ،اطالع دادند که اين جوان  ٣۵ساله جان خود را از دست داده و آنھا بايد
روز آينده برای دريافت پيکرش مراجعه کنند .
به گزارش کلمه ،شاھدان عينی از زندان اوين در مالقات با خانواده ھايشان گفته اند که وی در
بازجويی ھا به شدت مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته و آثار کبودی و شکنجه بر تن و
صورت و سر اين زندانی سياسی مشھود بوده است .
زندانيان سياسی بند  ٣۵٠زندان اوين که ستار بھشتی يک شب را در آنجا سپری کرده بود،
روايت کرده اند که بدن اين جوان زير ضرب و شتم له شده بود و به گفته آنھا حتی يک جای
سالم در بدنش نبود .
پس از رسيدن اين اخبار به کلمه ،با خواھر ستار بھشتی تماس گرفتيم که وی گفت :شوھرم
را خواستند و به او گفتند برو مادرش را آماده کن .قبر بخر .فردا بيا جنازه را تحويل بگير .ھمين.
ھيچ چيز ديگری نمی دانيم .نمی دانيم چرا کشتند .اصال چی شد .نمی دانيم چی شد.
داداشم سالم از خونه رفت .با پای خودش رفت .ھمه ديدند که سالم بود .برادرم حتی قرص
سردرد نمی خورد .سالم سالم بود .
ھفته ی گذشته کلمه خبر داده بود که ستار بھشتی ھفتم آبان ماه در منزل شخصی اش در
رباط کريم توسط ماموران پليس فتا بازداشت شده است .اين زندانی سياسي ،يک کارگر
ساده  ٣۵ساله است که در ھنگام بازداشت ،نان آور خانواده اش بوده است .
بر اساس گزارش ھفته پيش کلمه ،ستار بھشتی که در بازجويی ھا تحت فشار برای اعتراف
و پذيرفتن خواست بازجويان فتا بوده است ،پس از مقاومت به صندلی بسته می شده و مورد
ضرب و شتم قرار می گرفته است .
اما امروز صدای لرزان و گريه ھای خواھر ستار امان ھر سوال پرسيدنی را از آدم می گيرد .به
عنوان خبرنگار و مصاحبه گر ،جمله ای نداری و فقط به گريه ھايش گوش می کنی .در حال
خود نيست و مرتب می گويد :داداشم بود -خدايا /خدايا /داداشم بود ..داداشم رو کشتند و
گفتند فردا جنازه اش را می دھيم .
صدای گريه ھای مادر از آن سو می آيد و سوالي ،که خواھر ستار بھشتی به مادر می گويد:
نمی دانم ،شايد از دوستان ستار است .و بعد صدای گريه و شيونی که از اتاق بلند می شود
و کلمه ی ”ستار“ که تکرار می شود .
خواھر اين زندانی سياسی ادامه می دھد :به شوھر من گفته اند مريضی داشته ،شوھرم
ھم گفته :نه ،سالم بود .گفته اند :با ھيچ جا مصاحبه نکنيد ،اگر مصاحبه کنيد پدرتان را در می
آوريم .داداشم کاری نکرده بود ،چی کار مگر کرده بود؟ از آن سه شنبه که بردند تا االن ھيچ
خبری ازش نداشتيم که امروز خبرش را برايمان آوردند .

وی ادامه می دھد :به ما گفتند با جايی مصاحبه نکنيد و حرف نزنيد .گفتند ناراحتی قلبی
داشته .چی کار کرده بود مگر برادرم؟ کاری نکرده بود .چی گفته بود؟ سه نفر آمدند و دستنبد
زدند و بردند ،ھيچ چيز نگفتند .تمام شد .
کلمه تاکيد می کند که با توجه به اينکه ھنوز جنازه ای به اين خانواده تحويل نشده ،نمی توان
درباره ابعاد دقيق اين خبر به طور قطعی قضاوت کرد که آيا اين يک سناريوی امنيتی برای آزار
خانواده اوست يا فاجعه ای است که ماموران به دنبال سرپوش گذاشتن بر روی آن اند .
روز گذشته نيز مادر ستار بھشتی با تشريح نحوه دستگيری فرزندش به سحام گفته بود:
نزديک ظھر بود و من در خانه نشسته بودم وقتی صدای در آمد رفتم جلوی منزل ،شخصی به
من گفت آقا ستار ھست؟ و ھنگامی که من قصد داشتم درب منزل را ببندم فرد ديگری ھم
آمد و درب منزل را فشار دادند و وارد خانه شدند .
مادر اين زندانی سياسی در در ادامه گفته بود :من به مامورين گفتم شايد دخترم در منزل با
لباس نامناسبی باشد که مامورين بدون توجه به حرفھای من وارد شدند و تمام وسايل از
جمله کامپيوتر فرزندم و تمامی دست نوشته ھا و مطالب وی را با خود بردند .
وی خاطرنشان کرده بود :حتی برای بردن فرزندم اجازه نمی دادند تا لباسھايش را عوض کند.
از يکی از مامورين خواھش کردم تا دستان فرزندم را باز کند و اجازه دھد تا فرزندم لباس خود
را تغيير دھد که بھر حال يکی از دستان وی را باز کردند و از آن تاريخ تا کنون ھيچگونه خبری
به من نمی دھند که فرزندم را به کدام محل انتقال داده اند .
اين مادر رنجديده در مصاحبه ديروز عنوان کرده بود :من از طريق بستگان اطالع پيدا کردم که در
سايت ھا ،خبر فرزندم انتشار پيدا کرده که از ناحيه بدن بطور کلی )دست ،پا ،صورت( آسيب
ديده و بازجوھا از درمان وی خودداری می کنند .
روزانه  ٣٠٠تن نمک غيربھداشتی توليد و مصرف ميشود
به نوشته ساﯾت عصر ايران در  ١٦آبان آمده است  :در حالی که روزانه يکھزار و  ٣٠٠تن
نمک مورد نياز کشور برآورد شده است ،حدود  ٧٥درصد آن در کارخانهھای بھداشتی و مابقی
در کارگاهھای زيرزمينی توليد ميشود .
مديرعامل تعاونی توليدکنندگان نمک يددار در گفتگو با ايانا با اعالم اين مطلب گفت :بخش
بزرگی از نمک مورد مصرف افراد از طريق نمکھای غيربھداشتی که در روستاھا بهصورت
کارگاھی توليد ميشود ،تأمين ميشود .
سيدياسر سامان افزود :توليدکنندگان کارگاھی ھيچ نشانه و آدرسی برای شناسايی بر روی
محصول خود درج نميکنند و برای اضافه کردن يد به محصول ،اين کار را با بيل انجام ميشود .
وی خاطرنشان کرد :بهدليل گران بودن قيمت دستگاهھای تصفيه نمک ،بسياری از
توليدکنندگان خرد حاضر به خريد دستگاه برای تصفيه نمک نيستند .
سامان ادامه داد :در حالی که روزانه يکھزار و  ٣٠٠تن نمک مورد نياز کشور برآورد شده
است ،حدود  ٧٥درصد آن در کارخانهھای بھداشتی و مابقی در کارگاهھای زيرزمينی توليد
ميشود .
وی با اشاره به تخلفھای صورت گرفته در توليد نمک تصريح کرد :بر اساس گزارشھای
رسيده ،در برخی از کارگاهھای زيرزمينی نمکھای تصفيهشده با نمکھای غيرتصفيه مختلط
شده و در يک بستهبندی واحد به نام نمک تصفيهشده در بازار عرضه ميشود .
مديرعامل تعاونی توليدکنندگان نمک يددار يادآور شد :در کشور  ٥٠کارخانه تصفيه نمک وجود
دارد که روزانه ھفت الی ھشت تن نمک توليد ميکنند و چند کارخانه بزرگ ديگر روزانه توليدی
در حدود  ٧٠الی  ٨٠تن دارند .
سامان در پايان تأکيد کرد :حدود  ٢٠٠الی  ٣٠٠تن نمک روزانه در کارگاهھای غيربھداشتی
بستهبندی و به مصرف ميرسد.
دو خبر ورشکستگی آزمايشگاهھا بخاطر تعلق نگرفتن ارز دولتی برای واردات
تجھيزات پزشکی /نيم ميليارد دالر خودروی سواری وارد شد ،افزايش  ١٣درصدی
واردات خودرو

 -١به نوشته ساﯾت سالمت نيوز  ١٦ابان آمده است  :نايب رئيس دوم کميسيون بھداشت و
درمان مجلس ،با انتقاد از تعلق نگرفتن ارز دولتی برای واردات تجھيزات پزشکي ،گفت:
متأسفانه بانک مرکزي ،تجھيزات پزشکی را در اولويت پنجم خود قرار داده است ،که اين
موضوع مشکالت بسياری را برای اين حوزه به وجود آورده است .

-٢به نوشته خبرگزاری مھردر  ١٦آبان آمده است  :واردات خودرو سواری در ھفت ماھه اول
امسال در حالی به  ٢٣ھزار و  ٣٢١دستگاه به ارزش  ٥٢١ميليون دالر رسيد که اين تعداد
نسبت به مدت مشابه در سال  ٢٠ ) ٩٠ھزار و  ٥٧٤دستگاه به ارزش بيش از  ٤٣٤دالر( از
لحاظ ارزشی بيش از  ٢٠درصد و از حيث تعداد بيش از  ١٣درصد افزايش نشان ميدھد .
از  ٢٣ھزار و  ٣٢١دستگاه خودروی سواری واردشده به کشور در ھفت ماھه اول امسال،
١٢ھزار و  ١٥٧دستگاه به ارزش  ٣١٧ميليون و  ٨٥٣ھزار دالر از مبدا امارات متحده عربي٧ ،
ھزار و  ٣٤٢دستگاه به ارزش  ١٢٤ميليون و  ٦٩٥ھزار دالر از مبدا جمھوری کره ٩١٣ ،دستگاه
به ارزش  ١٠ميليون و  ٦٥٥ھزار دالر از مبدا چين و  ٢ھزار و  ٩٠٩دستگاه به ارزش  ٦٨ميليون
و  ٢٠٨ھزار دالر از مبدا ساير کشورھا بوده است .
در ھمين حال ،ميانگين قيمت ھر خودروی سواری در ھفت ماھه اول امسال بيش از  ٢٢ھزار
و  ٣٥٨دالر ) نزديک به  ٣٫٨٤برابر ھر خودروی سواری صادراتی( بوده که نسبت به مدت
مشابه در سال گذشته با افزايش  ٦٫٠٦درصدی مواجه شده است .
در حالی گمرک ايران ميانگين قيمت ھر خودروی وارداتی در نيمه اول امسال را بيش از ٢٢
ھزار دالر اعالم کرده است که ھمين خودروھا در نمايندگيھای مجاز در ايران از  ٤٠تا ٦٤٠
ميليون تومان قيمتگذاری شدهاند.
واردات کاالھای لوکس در ايران متوقف شد
به نوشته ساﯾت بى بى سى در  ١٧آبان آمده است :يک مقام دولتی ايران اعالم کرده که
واردات کاالھای لوکس به اين کشور متوقف شده است .
حميد صافدل ،معاون وزير صنعت ،معدن و تجارت به خبرگزاری مھر گفته است که اين توقف به
صورت موقتی است .
اين مقام دولتی گفته "ھم اکنون درحال بررسی برای رفع يا عدم رفع ممنوعيت کاالھای
مشمول آن ھستيم ".
دولت ايران ھمزمان با افزايش بی سابقه نرخ برابری ارز و کاھش ارزش ﷼ ،اعالم کرده بود که
تصميم دارد تامين ارز الزم برای کاالھای لوکس يا غير ضروری را متوقف کند .
خودروھای سواری پرمصرف ،لوازم خانگي ،موبايل و رايانه و اجزا آن ،اسباب بازي ،وسايل
تزئينی از جمله کاالھايی است که با قطع تامين ارز صادراتي ،واردات آنھا به ايران متوقف شده
است .
نرخ دالر در مرکز مبادالت ارزی ايران بيش از قيمت ارز رسمی و ارز وارداتی است که دولت در
اختيار واردکنندگان کاالھای اساسی و لوکس قرار می دھد .
به اين ترتيب با افزايش عوارض گمرکی برخی از کاالھای غيرضروری و لوکس ،عمال قيمت تمام
شده اين کاالھا برای فروش در داخل ايران گرانتر و تقاضا برای خريد آنھا کمتر خواھد شد که
قاعدتا انگيزه واردکنندگان را برای ورود اين نوع کاالھا به ايران کاھش خواھد داد .
شماری از اقتصاددانان و صاحبان صنايع در ھفت سالی که از عمر دو دولت محمود احمدی نژاد
می گذرد ،به رئيس جمھور ايران در باره واردات بيرويه کاال ھشدار داده بودند .
به گفته کارشناسان ،افزايش بيسابقه واردات کاال به ايران و حمايت دولت از واردکنندگان به
نابودی توليد و صنايع داخلی ايران منجر می شود که در شرايط مشابه ،توان رقابت با کاالھای
خارجی را ندارد .
ارزش واردات کاالھای لوکس به ايران بر اساس آمارھای دولتی حدود  ١٢ميليارد دالر در سال
است .
آزادی برای فعاالن سندﯾکائی در اﯾران مثل ھمه جای دنيا!

برپاﯾه بر درﯾافتی به روز شمار کارگری از پارﯾس در  ١٧ابان آمده است  :سندﯾکای فرانسوی »سوليدر
سود« بيانيه ی ای در اعتراض به سرکوب فعالين کارگری در اﯾران منتشر کرده و خواھان به رسميت
شناخته شده آزادی ھای سندﯾکاﯾی در اﯾران شده است .اﯾن اعالميه توسط »ھمبستگی
سوسياليستی با کارگران اﯾران ،پارﯾس« به فارسی برگردانده شده است:
آزادی برای فعاالن سندﯾکائی در اﯾران مثل ھمه جای دنيا !
در اﯾران ھم مثل ھمه جا زنان و مردان کارگر باﯾد حق داشته باشند ھر طور می خواھند متشکل
شوند
ﯾک بار دﯾگر ما اعمال سرکوب عليه تعداد زﯾادی از فعاالن زن و مرد کارگر توسط دولت اﯾران ،که
قربانی خشونت ،حبس و شکنجه ھستند را محکوم می کنيم.
شاھرخ زمانی عضو کميته پيگيری برای اﯾجاد تشکل ھای آزاد کارگری و سندﯾکای نقاشان تھران ،در
 ١۵خرداد  ١٣٩٠دستگير و سپس به  ١١سال زندان محکوم شد .ھمچون عده ای دﯾگر ،تنھا »جرم«
او دفاع از حقوق کارگران و تاسيس سندﯾکا بود .شاھرخ زمانی در طول بازداشت متحمل شکنجه و
خشونت ھای شدﯾد شد .او ھم اکنون در زندان رجائی شھر در بند است.
شاھرخ زمانی از طرﯾق نامه ای از زندان ،جنبش کارگری جھانی را خطاب قرار داده است .ما نامه او
را به پيوست اﯾن بيانيه منتشر می کنيم .آنچه شاھرخ زمانی شرح می دھد ،ھمان چيزی است که
بر سر بسياری از فعاالنی که برای حقوق سندﯾکائی ،سياسی و انسانی مبارزه می کنند آمده
است ،حقوقی ابتداﯾی که رژﯾم اﯾران منکر آن ھاست.
رضا شھابی عضو ھيئت مدﯾره سندﯾکای شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه به  ۶سال زندان
محکوم شد .ﯾک سال به اتھام »تبليغ عليه رژﯾم« و پنچ سال به اتھام »توطئه عليه امنيت کشور«،
عالوه بر اﯾن او به بازپرداخت  ٣٠٠٠ﯾوروئی محکوم شده است که از طرﯾق ھمياری بسياری از
کارگران بمنظور کمک به خانواده ھای سندﯾکاليست ھا زندانی جمع آوری شده بود .و باالخره اﯾن که
او پس از سپری شدن دوره زندان اش به مدت پنج سال حق ابراز نظر در مجامع عمومی ﯾا انجام
مصاحبه نخواھد داشت .ھر روز که می گذرد ،شکنجه ی اعمال شده عليه اﯾن فعال کارگری که
سالمتی اش بطور بارزی بدتر شده است ،تشدﯾد می شود.
ما مصّرانه خواھان آزادی فوری ھمه سندﯾکاليست ھای زندانی در اﯾران ھستيم ،از جمله محمد
جراحی و بھنام ابراھيم زاده ،اعضای کميته پيگيری برای اﯾجاد تشکل ھای آزاد کارگری در اﯾران،
رسول بداغی عضو کانون صنفی معلمان ،عبدالرضا قنبری ،معلم زندانی از سال  ١٣٨٨که به مجازات
اعدام تھدﯾد شده است و ھمچنين تعداد زﯾادی از فعاالن درگير در جنبش ھای اجتماعی مختلف.
□ اتحاد ھمبستگی سندﯾکائی ،به ھمه اﯾن رفقا نسبت به حماﯾت کامل خود از آنان اطمينان می
دھد و از طرﯾق انتشارات خود و انتشارات سازمان ھای عضو اتحادﯾه ،در باره وضعيت آنان خبررسانی
خواھد کرد.
□ در ادامه ی کار متحد سندﯾکاھای ث.ژ.ت  -ث .اف .د .ت – .او .ان .اس .آ – .سوليدر – اف .اس .او.
در حماﯾت از کارگران اﯾران ،که از چندﯾن ماه پيش شروع شده است ،اتحاد ھمبستگی سندﯾکائی به
دﯾگر سازمان ھای سندﯾکائی فرانسه پيشنھاد می کند که در اقدامی مشترک خواستار آزادی
سندﯾکاليست ھای زندانی از دولت اﯾران شوند.
□ اتحاد ھمبستگی سندﯾکائی ھمچنين اﯾن اطالعات را به سندﯾکاھای دﯾگر کشورھا بمنظور تقوﯾت
حماﯾت بين المللی منتقل خواھد کرد.
آزادی برای رفقای ما در اﯾران!
 ١٧آبان ١٣٩١

موز کيلويی  ٥٠٠٠تومان
به نوشته خبرگزاری دولتی مھر در تارﯾخ  ١٧ابان آمده است  :رئيس اتحاديه سراسری
فروشندگان ميوه و تره بار استان تھران از افزايش قيمت ھر کيلوگرم موز تا  ٥٠٠٠تومان در
ميوه فروشی ھای سطح شھر خبر داد .
حسين مھاجران در گفتگو با مھر در خصوص نوسان قيمت موز در بازار اظھارداشت :با توجه به
اينکه ميوه موز تنھا ميوه وارداتی است؛ لذا قيمت آن دربازار با نوسان نرخ ارز دستخوش
تغييراتی می شود .
وی گفت :با اينکه مسئوالن مربوطه در وزارت صنعت ،معدن و تجارت ميوه موز را از اولويت ٦

دريافت ارز مبادله ای به اولويت  ٨انتقال داده اند اما ھنوز واردکنندگان اين ميوه موفق نشده
اند ارز مورد نياز خود را از اين مرکز دريافت کنند .
رئيس اتحاديه سراسری فروشندگان ميوه و تره بار استان تھران افزود :افزايش نرخ دالر و عدم
تخصيص به موقع ارز مبادالتی از جمله مھمترين عوامل گرانی موز در بازار به شمار می روند.
وی با اشاره به اينکه قيمت ھرکيلوگرم موز امروز در ميدان مرکزی ميوه و تره بار در حدود ٣٨٠٠
تومان است ،گفت :قيمت ھرکيلوگرم موز در سطح شھر با توجه به ھزينه ھای جانبی حدود
 ٥٠٠٠تومان محاسبه می شود
ستار بھشتی زير شکنجه ماموران درگذشت؛ ماموران گفتند خفه شويد و به شما
ربطی ندارد
به نوشته ساﯾت سحام نيوز در  ١٧آبان آمده است  :بنا به خبرھای رسيده به سحام ،ستار
بھشتي ،از فعاالن و خبرنگاران گمنام سبز؛ زير شکنجه ماموران امنيتی درگذشته است .
مامواران پليس امنيت ،صبح امروز در تماس با خانواده اين زندانی سياسي ،به آنان اطالع داده
اند که برای تحويل جنازه برادرش مراجعه کنند .
مادر ستار بھشتی دقايقی پيش در مصاحبه با خبرنگار سحام در حالی که به شدت گريه می
کرد و نام ستار را فرياد ميزد می گفت” :امروز به ما تماس گرفتند که فردا بياييد جنازه را تحويل
بگيريد؛ اعتراف نکرده “.
مادر اين شھيد جنبش سبز که قادر به ادامه صحبت نبود از ما خواست تا با عموی ستار
صحبت در اين خصوص صحبت کنيم .
عموی ستار بھشتی به سحام گفت” :از ما خواسته اند فردا صبح پس از ھماھنگی با ماموران
به کھريزک مراجعه کنيم و جنازه را تحويل بگيريم “.
عموی ستار در ادامه می گويد “ :تا امروز ھيچ خبری از وی نداشتيم .تا اينکه امروز دامادمان را
احضار کرده اند و به وی ميگويند که ستار فوت کرده و به مادر و خواھر وی اطالع دھيد “.
عموی اين شھيد جنبش افزود” :ھنگامی که علت فوت را جويا شديم به ما گفتند خفه شويد
و به شما ربطی ندارد “.
خانواده ستار بھشتی ھمچنان اميدوارند که اين خبر دروغ باشد .
بنا به گفته عموی اين زندانی سياسي ،وضعيت روحی مادر وی به شدت وخيم است و ستار
تنھا نان آور و پرستار وی بوده است .
ستار بھشتی يکی از بازداشت شدگان وقايع سال  ٧٨کوی دانشگاه و نيز از فعالين مدنی در
فضای مجازی و وبالگ نويس و منتقد به سياست ھای دولت بود که در سال ھای گذشته نيز
سابقه دستگيری و محکوميت داشته است .اين زندانی سياسی  ٣۵ساله و يک کارگر ساده
می باشد که در ھنگام بازداشت نان آور خانواده اش بوده است .
ھمچنين سايت کلمه از قول شاھدان عينی از زندان اوين گزارش داده بود که وی در بازجويی
ھا به شدت مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته و آثار کبودی و شکنجه بر تن و صورت و
سر اين زندانی سياسی مشھود بوده است .
روز گذشته نيز مادر ستار بھشتی با تشريح نحوه دستگيری فرزندش به سحام گفته بود:
نزديک ظھر بود و من در خانه نشسته بودم وقتی صدای در آمد رفتم جلوی منزل ،شخصی به
من گفت آقا ستار ھست؟ و ھنگامی که من قصد داشتم درب منزل را ببندم فرد ديگری ھم
آمد و درب منزل را فشار دادند و وارد خانه شدند .
مادر اين زندانی سياسی در در ادامه گفته بود :من به مامورين گفتم شايد دخترم در منزل با
لباس نامناسبی باشد که مامورين بدون توجه به حرفھای من وارد شدند و تمام وسايل از
جمله کامپيوتر فرزندم و تمامی دست نوشته ھا و مطالب وی را با خود بردند .
وی خاطرنشان کرده بود :حتی برای بردن فرزندم اجازه نمی دادند تا لباسھايش را عوض کند.
از يکی از مامورين خواھش کردم تا دستان فرزندم را باز کند و اجازه دھد تا فرزندم لباس خود
را تغيير دھد که بھر حال يکی از دستان وی را باز کردند و از آن تاريخ تا کنون ھيچگونه خبری
به من نمی دھند که فرزندم را به کدام محل انتقال داده اند .
اين مادر رنجديده در مصاحبه ديروز عنوان کرده بود :من از طريق بستگان اطالع پيدا کردم که در

سايت ھا ،خبر فرزندم انتشار پيدا کرده که از ناحيه بدن بطور کلی )دست ،پا ،صورت( آسيب
ديده و بازجوھا از درمان وی خودداری می کنند .
» رانت خواران روزانه  ١٠٠ميليارد می خورند«
به نوشته ساﯾت آفتاب در  ١٧آبان آمده است  :رييس کميته پتروشيمی کميسيون صنايع و
معادن مجلس درباره افزايش قيمت محصوالت پتروشيمی و عرضه خوراک واحدھای پتروشيمی
دربازار آزاد گفت :بر اساس تحقيق و بررسی کميته پتروشيمی کميسيون صنايع و معادن
مجلس مشخص شد که رانت خواران محصوالت پتروشيمی روزانه  ١٠٠ميليارد تومان به جيب
می زنند .
مويد حسينی صدر افزود :واحدھای پتروشيمی خوراکشان را با نرخ ارز دولتی می خرند و
محصول نھاييشان را دربورس با قيمت ارز آزاد می فروشند .
نماينده مردم خوی و چايپاره درمجلس شورای اسالمی درادامه اظھارداشت :واحد ھای
پتروشيمی تنھا  ١٠تا  ٢٠درصد محصوالتشان را دربورس عرضه می کنند و مابقی آن را دربازار
آزاد به قيمت باال تر عرضه می کنند .
به گزارش خانه ملت،اين عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به جلسات متعدد
کميسيون صنايع و معادن و کميته پتروشيمی درباره افزايش قيمت محصوالت پتروشيمی گفت:
پس از بررسی ھای الزم گزارشی را تھيه و به نھادھا و مراجع نظارتی ارسال کرديم و ھمين
دخالتھا سبب شد طی چند روز اخير قيمت محصوالت پتروشيمی  ١٠درصد کاھش يابد .
وی ادامه داد :پس از افزايش قيمت محصوالت پتروشيمی و نابسامانی دراين بازار  ،سازمان
تعزيرات حکومتی بايد ورود می کرد و علت عدم عرضه بخش زيادی از محصوالت پتروشيمی
دربورس وفروش اين محصوالت با نرخ آزاد را بررسی وبا عوامل افزايش قيمت برخورد می کرد .
حسينی صدراظھار داشت :مشکل بعدی اين بود که خريداران محصوالت پتروشيمی با نرخ
دولتی خريداران واقعی نبودند و کارخانه دارانی ھستند که مجوز فعاليتشان فقط بر روی کاغذ
است و عمال توليدی ندارند .
رييس کميته پتروشيمی کميسيون صنايع و معادن مجلس افزود :برخی از خريداران ھم
محصوالت پتروشيمی را با نرخ دولتی خريداری می کنند و تنھا  ١٠درصد آن را مصرف کرده و
بقيه را با نرخ آزاد می فروشند و يا صادر می کردند و ارز حاصل از آن را دربازار آزاد می فروختند .
اين عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت :تمام عوامل دست به دست ھم دادند تا
قيمت محصوالت پتروشيمی افزايش پيدا کند وصنايع پايين دستی با مشکل مواجه شوند .
نماينده مردم خوی و چايپاره درمجلس سوءمديريت را دليل نابسامانی ھای اخير بازار
پتروشيمی عنوان کرد و گفت :درحال حاضر روزانه  ١٠٠ميليارد تومان رانت درفروش محصوالت
پتروشيمی ايجاد می شود .
نامه زندانی سياسی شاھرخ زمانی به سازمان جھانی کار
از  :شاھرخ زمانی
به  :سازمان جھانی کار
موضوع  :به زندانی کردن کارگران در ايران اعتراض کنيد .
رياست سازمان جھانی کار
تا کی سياست سکوت و انتظار در مقابل سرکوب فعاليت ھای قانونی کارگران؟
من شاھرخ زمانی عضو سنديکای کارگران نقاش تھران به دليل فعاليت ھای قانونی سنديکايی
در بيدادگاه ضد کارگری جمھوری اسالمی به يازده سال حبس محکوم شده ام .ماکارگران
جعميت دورازده ميليونی شاغل در صنعت و معدن،نفت و گاز،پتروشيمي،کشاورزی و خدمات
ساختمانی با اکتساب خانواده ھای خود اکثريت مطلق جمعيت ايران را تشکيل ميدھيم بدون
اغراق ميتوان گفت تمامی نعمت ھای مادی و معنوی جامعه محصول کار و رنج طبقه ی ما
ميباشد در تاييد فوق کافی است بدانيد اگر خواھران و برادران ما درصنايع نفت و ماشين سازی
يک ھفته کار نکنند کل کشور فلج شده و زندگی اقتصادی از کار می افتد با علم به اين مسئله
دست آورد حکومت اسالمی که ادعای عدل و دادش گوش فلک را کر کرده برای طبقه ی ما

چيست؟
اين حکومت به عنوان حافظ و ادامه دھنده بھره کشی عده ی انگشت شمار سرمايه داران
بزرگ،دالالن طفيلی وانگل و سرکوبگر تمامی حقوق و تشکل ھای صنفی و قانونی طبقه ی
کارگر ھستند.نمونه ھای زير بيان گر اين حقيقت تلخ ميباشد :
نابودی کامل امنيت شغلی از طريق رواج قراردادھای موقت و سفيد امضا و بردگی کاملکارگران .
نابودی و نقض کامل قوانين حمايتی کارگران در حوزه ھای تامين اجتماعی و قانون کار که بهاعتراف نھاد ضدکارگری رژيم )خانه ی کارگر( بايد قانون کار فعلی را اخراج نامه ای در دست
سرمايه داران ناميد .
تعيين پايين ترين سطح دستمزد تا يک چھارم خط فقر يعنی  ٣٩٠٠٠٠تومان .نابودی کامل توليدات داخلی و بومی از طريق برداشتن گمرکات مرزی و واردات کاالھای بنجلتوسط مافيای قدرت و بيکار سازی ميليونی کارگران در حوزه ھای خدمات و صنايع از جمله
کفش،نساجي،پوشاک ،فرش ،قطعه سازي،قند و شکر،برنج و چای و ...و باالخره در ادامه ی
اين سياست بھره کشی و سرکوب کوچک ترين صدای اعتراض ،اعتصابات ،تشکل ھا و فعالين
کارگری مانند شرکت واحد،نقاشان تھران،ھفت تپه،خبازان سقز،کميته ھای کارگری ھماھنگي،
پيگيری  ،اتحاديه و کميته ھای دفاع و ...آری اين است ،کار و خدمات حکومت عدل و عدالت
اسالمی برای کارگران .
جناب رييس
حکومت ضد کارگری جمھوری اسالمی با توجه به فشارھای داخلی و جھاني،در مقابله با
سياست ھای سرکوب گرانه ی رژيم در سرکوب فعاليت ھای قانونی و صنفی کارگران دست به
شگرد ھای تازه ای زده است در اين شيوه رژيم با پاپوش دوزی و چسباندن فعاليت ھای قانونی
و صنفی کارگران به سازمانھا و تشکيالت ھای اپوزيسيون و وارد کردن اتھامات دروغين براندازي،
حبس ھای سنگين تعيين می کند تا موجب ترس و فرار فعالين از اعضای سازماندھی ھای
مبارزات قانونی کارگران گردد.از جمله کسانی که طبق اين شگرد به حبس ھای سنگين محکوم
شده اند عبارتند  :رضا شھابي،افشين اسانلو،بھنام ابراھيم زاده،محمد جراحی  ،پدرام نصر
الھی  ،خود من و ...ميباشد.اين اتھامات ساختگی به قدری بی پايه و پوچ است ،که حتی
برخی از مسئولين زير فشارھای جھانی  ،خانواده ھا و وکال به دروغين بودن آنھا اعتراف ميکنند
مثال" در پرونده ی من زير فشار خانواده و وکيل که پرسيده است با استناد به کدام مدرک و
سند حکم صادر کرده است قاضی دادگاه مجبور به اقرار شده که من در سلسله مراتب پيچيده
ی کنونی فرمان بري ،بيش نيستم ،وکيل من طبق ھمين اقرار در اعتراض به تاييد حکم من از
طريق دادگاه تجديد نظر نوشت)تاييد حکم سفارشی اداره ی اطالعات(و يا کارشناس ديوان
عالی بعد از مطالعه ی پرونده ی من به خانواده ام گفته است)در پرونده ی ايشان ھيچ مدرک
محکمه پسندی که در دادگاه بتوان روی آن حکم صادر کرد وجود ندارد(.
رياست محترم
به طوری که مالحظه ميکنيد اين نمونه ی حکم صادره عليه يک فعال کارگری ميباشد ،که اثبات
می کند ،حکومت جمھوری اسالمی حتی به قوانين خود پايبند نبوده و دادگاه ھايی آن مانند
عروسک خيمه شب بازی زير فشار مافيای ثروت و قدرت بدون کوچک ترين استقالل قضايی
دستورات را اطاعت کرده احکام سفارشی صادر می کنند .
آيا چنين حکومتی ميتواند به قوانين نھاد ھای جھانی پايبند باشد؟
آيا سازمان جھانی کار اين ھمه اخراج،دستگيري،زندان و شالق زدن فعالين کارگری را نمی
بينند؟
با توجه به اينکه سازمان جھانی کار آزادی تشکل و حق اعتصاب و ...را به رسميت ميشناسد،
عضويت جمھوری اسالمی که ايجاد تشکل و اعتصابات کارگری را به شدت سرکوب می کند و
کارگران را با اتھامات دروغين سالھای طوالنی زندانی می کند اين سوال را برای کارگران به
وجود می آورد که سازمان جھانی کار چرا عضويت جمھوری اسالمی را پذيرفته و به اعمال ضد
کارگری آن اعتراض نمی کند ،اين سياست يک بام و دو ھوا برای چيست؟
ما فعالين کارگری که در شرايط خفقان و استبداد لجام گسيخته و بدون کوچک ترين حقوق

قانونی در بدترين اوضاع به سر ميبريم ،ازشما رييس سازمان جھانی کار انتظار داريم با توجه به
عضويت حکومت اسالمی در آن سازمان تمامی تالش ھای خود را جھت آزادی فعالين کارگری و
فعاليت ھای قانونی مطابق قوانين سازمان فوق از جمله حق ايجاد تشکل و حق اعتصاب به کار
گيريد و جلوی ادامه و تشديد سرکوب حکومت اسالمی عليه فعالين و تشکل ھای کارگری را
بگيرد .
دست شما را به گرمی ميفشارم .
شاھرخ زمانی
زندان رجايی شھر
6/11/2012
در يک فقره تصادف  ٦کارگر جان خود را از دست دادند
به نوشته خبرگزاری دولتی ايسنا در  ١٨آبان آمده است  :سرھنگ عبدالعلی رشتيانی رييس
پليسراه استان زنجان از وقوع يک فقره تصادف در کمربندی ابھر به خرمدره خبر داد و گفت:
بامداد امروزپنجشنبه خوابآلودگی راننده کاميون ،جان  ٦کارگر شرکت خرمدرهای را گرفت.
ستاربھشتي ،زندانی جان باخته ،در رباط کريم دفن شد
به نوشته ساﯾت اصالح طلب جـــرس در  ١٨آبان آمده است  :ستار بھشتی وبالگنويس
ايرانی که در جريان بازجويی توسط ماموران امنيتی درگذشته ،امروز در بھشت زھرای تھران
غسل و در قبرستان رباط کريم ،محل زندگياش به خاک سپرده شد .
سامانه اطالعات بھشت زھرا در پاسخ به پيگيريھای بيبيسی اعالم کرد" :متوفی امروز در
بھشت زھرا ،غسل و در قبرستان رباط کريم به خاک سپرده شده است ".
خانواده اين وبالگ نويس پيشتر گفتند :ستار بھشتی کارگر و وبالگ نويس  ٣٥ساله ،در تاريخ
 ٩آبان ماه  ١٣٩١در منزلش از سوی پليس فتا ) پليس فضای توليد و تبادل اطالعات( به اتھام
"اقدام عليه امنيت ملی از طريق فعاليت در شبکه اجتماعی و فيس بوک" بازداشت و به
مکانی نامعلوم منتقل شد .
به گفته نزديکان ستار بھشتي ،اين وبالگنويس در سال  ١٣٨٢در ارتباط با اعتراضات
دانشجويی دستگير و مدتی را در بازداشت بسر برده بود .پليس ايران ھنوز در باره مرگ وی
رسما توضيحی نداده است .
يک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود ،به بيبيسی فارسی گفت" :اين وبالگ نويس
دھم آبان بعد از ظھر وارد بند  ٣۵٠می شود .به شدت شکنجه شده بود و مچھای ھر دو
دستش به شدت کبود بود که نشان ميداد جوجه شده است) .نوعی شکنجه که در پليس
آگاھی ايران مرسوم است .دست ھا را می بندند و مظنون يا متھم را مانند جوجه از سقف
آويزان می کنند( اين زندانی پيش از انتقال به بند در بھداری بستری بوده اما عصر روز ١١
آبانماه از اين بند به مکان نامعلومی منتقل ميشود ".
سه شنبه  ١۶آبان ) ۶نوامبر( خبر مرگ اين وبالگ نويس منتشر و گزارش شده بود که به
خانواده ستار بھشتی اطالع داده شده که برای تحويل گرفتن جنازه او به پزشکی قانونی
کھريزک مراجعه کنند .
گزارش ھا از تھران حاکی از آن است که اعضای خانواده ستار پس از علنی شدن موضوع مرگ
وی تحت کنترل شديد امنيتی ھستند .برای مراسم کفن و دفن تنھا به داماد خانواده اجازه
داده شده تا در قبرستان حاضر شود و بقيه اعضای خانواده اجازه حضور در مراسم خاکسپاری
را نداشتند .
منصور حقيقتپور ،نايب رئيس کميسيون امنيت ملی مجلس ايران اعالم کرده که مسئله ستار
بھشتی به گونهای نيست که از سوی اين کميسيون "نياز به ورود باشد ".
به گزارش ايلنا ،آقای حقيقت پور گفته است :ما گزارشھا و يا پروندهھايی که به کميسيون
امنيت ملی برسد و لزوم بررسی داشته باشد را در کميسيون مطرح و به آن ورود ميکنيم و
"در صورت ضرورت ،اين پرونده را در کميسيون امنيت ملی بررسی خواھند کرد ".
در گزارشی ديگر اينکه سايت کلمه ،نامه شکايت ستار بھشتی از بازجويش در بند  ٣۵٠را

منتشر کرده است .وی در بخشی از اين نامه که خطاب به آقای اعاليی مسئول "اندرزگاه"
 ٣۵٠نوشته ،در باره اينکه در زمان بازجويی کتک خورده و به او فحش ھای ناموسی دادهاند،
صحبت کرده و گفته است که اگر اعترافی از او گرفته شود ،تحت شکنجه بوده است .
بر اساس نامه دستنويسی که سايت کلمه منتشر کرده ،ستار بھشتی گفته است در مدت
 ١٢ساعت ماندن در اتاق  ٢بند  ،٣۵٠دو تن از اعضای اتاق شاھد آثار ضرب و جرح بر روی بدن
او بودهاند .
تحريمھای جديد وزارت خزانهداری آمريکا عليه ايران اعالم شد
به نوشته ساﯾت صدای آلمان در  ١٩آبان آمده است  :وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمي ،وزير
ارتباطات و فنآوری و برخی شرکتھای کامپيوتری وابسته به اين وزارتخانه مشمول
تحريمھای آمريکا شدند .آمريکا دليل تحريمھای تازه را ارسال پارازيت بر شبکهھای تلويزيونی
از سوی ايران دانست .
پنجشنبه ) ٨نوامبر ١٨/آبان( اياالت متحدهی آمريکا تحريمھای تازهای را عليه جمھوری
اسالمی ايران تصويب کرد .
آمريکا ميگويد تحريمھای تازه به دليل ايجاد اختالل از سوی جمھوری اسالمی در پخش
برنامهھای تلويزيونی و ارسال پارازيت و مسدود کردن دسترسی شھروندان ايران به بسياری
سايتھای اينترنتی تصويب شد .
در راس فھرست تازهی تحريمھای اياالت متحدهی آمريکا ،وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی ذکر
شده است .مقامات آمريکا ميگويند اين نھاد مسئول توقيف مطبوعات و بازداشت
روزنامهنگاران است .اين درحالی است که روزنامهنگاران از سوی دستگاه قضائی و
دستگاهھای امنيتی بازداشت ميشوند و رسانهھا نيز با حکم قضائی توقيف ميشوند .
رضا تقيپور ،وزير ارتباطات و فنآوری يکی از اشخاصی است که در اين دور از اقدامات تنبيھی
بر روی ليست تحريمھا اياالت متحدهی آمريکا قرار گرفته است .دليل تحريم وی نقش کليدی
وی در فيلترينگ و مسدود کردن حق دسترسی شھروندان ايران به اينترنت آزاد و اطالعات و
تالش برای راه اندازی اينترنت ملی ذکر شده است .
وزارت خزانهداری آمريکا در بيانيهای که برای اعالم خبر تحريمھای تازه منتشر کرده است،
تاکيد کرد»:نھادھا و افرادی که مشمول تحريم شدهاند در سرکوب مردم ايران و خفه کردن
صدای آزاديخواھی آنھا نقش دارند«.
جمھوری اسالمی ناقض گردش آزاد اطالعات
ويکتوريا نوالند ،سخنگوی وزارت امور خارجهی آمريکا نيز با تاکيد بر اينکه اين تحريمھا بخشی
از اقدامات آمريکا برای نقض قوانين جھانی پخش رسانهھا از سوی ايران است ،گفت»:اين
قانونشکنيھا و نقض قوانين از سوی جمھوری اسالمی بخشی از تالشھای ايران برای
ساکت کردن صدای شھروندان منتقد ،جلوگيری از دسترسی آزاد آنھا به اطالعات و سانسور
کلی شھروندان است ».
بيانيهی منتشره از سوی وزارت خزانهداری آمريکا ميگويد که ھرگونه دارايی اين افراد و
نھادھا در بانکھای آمريکايی توقيف خواھد شد و ھمهی شرکتھای آمريکايی از معامله با
اين نھادھا و افراد منع خواھند شد .
ويکتوريا نوالند در بخشی ديگر از سخنان خود تاکيد کرد که جمھوری اسالمی ايران
روزنامهنگاران ،دانشجويان و فعاالن سياسی و حقوق بشر را سرکوب کرده و زندانی ميکند.
او گفت»:ما به ايستادگی در کنار مردم ايران برای دفاع از حق آزادي ،احترام فردی و
دسترسی به اطالعات ميايستيم و اجازه نميدھيم جمھوری اسالمی با کشيدن پردهی
الکترونيک به دور کشور ،مردم ايران را از جھان جدا کند ».
نام برخی شرکتھای نرمافزاری و سختافزاری نيز در رابطه با کار مستقيم با وزارت ارتباطات
و فنآوری در ليست تازهی تحريمھا اعالم شدند .دانشگاه پزشکی بقيهﷲ اعظم نھاد ديگری
است به دليل کمک به گروه حزبﷲ لبنان و فعاليتھای حمايتی از تروريسم در ليست
تحريمھا ذکر شده است .
پيش از اين اتحاديهی بينالمللی مخابرات که يکی از نھادھای وابسته به سازمان ملل متحد
است در گزارشی ايران و سوريه را مسئول ارسال پارازيت و قطع برنامهھای راديويی و

تلويزيونی شبکهھای خبری از جمله بی بی سی فارسي ،صدای آمريکا و دويچهوله در
خاورميانه معرفی کرد.
ﯾادداشت کارگری
در دفاع از اعالم فراخوان )اتحادﯾه اروپاﯾی کارگران ( در  ١۴نوامبر٢٠١٢
به نوشته امير جواھری لنگرودی در تارﯾخ  ١٩آبان ماه ١٣٩١ـ ٩نوامبر  ٢٠١٢آمده است  :در
امرپشتيبانی از مبارزات کارگران اروپا دراعتراض به سياست رﯾاضت اقتصادی کشورھای معظم
سرماﯾه داری ودفاع فعاالن واعضاء نھاد ھای ھمبستگی با کارگران اﯾران درخارج از کشورازاﯾن
تحرکات اعتراضی
برھمگان روشن است که بحران مالی در کشورھای حوزه ﯾورو در سطح اتحادﯾه اروپا خاصه
درکشور ھای ﯾونان،پرتغال ،اﯾتاليا ،اسپانيا،و بخشا طبقه کارگر فرانسه و آلمان را زﯾر ضرب
گرفته و روزمره گی زندگی آنان را باتوجه به فرار سرماﯾه از اﯾن کشور ھاو تھاجم سياست
ھای نئوليبرالی حاکم ،طبقه کارگر رابا بيکار سازی ھای ميليونی روبرو ساخته است .
امروزکارگران،درسطح کشورھای نامبرده تالش می ورزند تا در مبارزه بادولت وسرماﯾهداران
برسر بازپسگيری دستاوردھاﯾی که طی چندﯾن دھه مبارزه بهدست آورده-
اند،پيروزشوند.درطی ماھھا،ھفته ھاو روزھای اخيرکارگران درشھرآتن پاﯾتخت ﯾونان در اشل
صدھا ھزار نفری درميدان مرکزی شھر دربرابر پارلمان ﯾونان تجمع کرده وپرچم ھای
ﯾونان،اﯾتاليا،اسپانياوپرتقال را به عنوان نماد ھمبستگی جنبش کارگری چھارکشوربه
اھتزاردرآوردند.درسطح مطبوعات جھان ،ﯾونان اکنون به جبھه مقدم و کانون اصلی مبارزات
کارگری ،جوانان و توده ھای بی چيز و فرودست و بی خانمان عليه سرماﯾه داری معاصر مبدل
شده و ھمراه با آن احزاب وتشکل ھای چپ ازنفوذ توده ای گسترده ای برخوردار شده
انددرمبارزات خود،تا بیثبات کردن نظم سياسی حاکم پيش ميروند.
درست درادامه چنين روندی "اتحادﯾه اروپاﯾی کارگران " موسوم به "ای تی ﯾو سی" که
اتحادﯾه ھا و سازمانھای کارگری در ٣۶کشوراروپا را نماﯾندگی می کند ،در نشست مرکزﯾت
خو در روزھای ١٧و ١٨اکتبرتصميم گرفته تا از اتحادﯾه ھا و سازمان ھای عضو خود بخواھد تا
درروز١۴نوامبر با دست زدن به اشکال گوناگون اعتراض ،از اعتصابات عمومی گرفته تا تظاھرات
و ميتينگ خيابانی  ،نارضاﯾتی خود را عليه اجرای طرح ھای رﯾاضت اقتصادی در اروپا ،و بوﯾژه در
کشورھای اروپای جنوبی که بحران عميقی را به دنبال داشته و در کشوری چون ﯾونان به
فاجعهای اجتماعی تبدﯾل شده است ،بهنماﯾش بگذارند.
باﯾد ﯾاد آور شد تصميم مرکزﯾت "اتحادﯾه اروپاﯾی کارگران" درنتيجه فشارھاﯾی اتخاذ شده که کارگران
کشورھای بحران زده کل اروپا با اعتراضات و اعتصابات خود بر رھبران اﯾن اتحادﯾه وارد آورده اند .تحرکات
موجود در ﯾونان نشانه اﯾن استکه درست دو روز پس ازاﯾن تصميم  ،اتحادﯾه ھای کارگری در ﯾونان
دست به اعتصاب عمومی زدند و کارگران در سطح اﯾتاليا -پرتقال -اسپانيا و ھمينطورانگلستان
نيزاعتراضاتی را عليه وخامت اوضاع اقتصادی خود و طرح ھای رﯾاضت اقتصادی دولت ھاﯾشان را به
شکل تظاھرات خيابانی به نماﯾش گذاشتند .اتحادﯾه ھای کارگری درکشورھای پرتغال واسپانيا تصميم
به اعتصاب عمومی گرفته اند و اتحادﯾه ھای کارگری در قبرس ،مالتا که کارگران آن کشور ھا قربانيان
اصلی بحران سرماﯾه داری جھانی اند در حال برنامه رﯾزی برای برگزاری اعتصابات عمومی
ھستند.درھمراھی وھمصداﯾی با اﯾن فراخوان ،مدافعين طبقه کارگردرسطح "نھاد ھای ھمبستگی با
جنبش کارگری دراﯾران -خارج کشور"باچشم اندازواستراتژی ھمبستگی طبقاتی بين المللی
کارگری،خودرا درکنارطبقه کارگراروپا ﯾافته وکوشش می نماﯾند که با تمام توان اخبارمبارزات کارگران
معترض را به گوش کارگران در اﯾران ودﯾگرکشورھا رسانده ودرھرجائی که ھستند،درتمام کشورھای
اروپا درصف مبارزاتی کارگران ،درپيکت ھا ،تظاھرات ودرکنارکارگران جای می گيرند.آنھا طی اطالعيه
پشتيبانی خود اعالن داشته اند " :ما براﯾن باورﯾم که مبارزه ما مشترک است،زﯾرا که دشمن ما
مشترک است .درھرنقطه ای ازاﯾن کره خاکی سرماﯾه ساالر،پيشروی وپيروزی مبارزه طبقه
کارگرمتعلق بھمه ما است .ما طبقه کارگرنمی توانيم اساسا به جزنيروی طبقاتمان برھيچ دولت
سرماﯾه داری وھيچ جناحی ازطبقه حاکمه سرماﯾه دار،باورداشته باشيم".

نکته گفتی آنکه؛ درست درچنين شراﯾطی جمھوری اسالمی بالماسکه ای باعنوان "مجلس کارگری"*
به رﯾاست عليرضا محجوب ،نماﯾنده مجلس ودبيرکل خانه کارگر جمھوری اسالمی ،به راه انداخته است
 .بنابه گزارش مطبوعات رژﯾم جمھوری اسالمی اﯾران ،دبيرکل فدراسيون جھانی اتحادﯾه ھای کارگری
)دبيليو ،اف ،تی ،ﯾو( آقای جرج ماورﯾکوس ،درتدوام ھمکاری اﯾن نھاد با خانه کارگر جمھوری اسالمی
علی رغم تمامی افشاگرﯾھای تشکل ھا و فعاالن کارگری داخلی و نماﯾندگان احزاب و سازمان ھا و
تشکل ھای مدافع کارگران اﯾران در عرصه بين المللی در مورد ماھيت اﯾن تشکل و چھره امنيتی آن
عليرضا محجوب براه انداخته اند  ،عقب نشينی نکرده و در اﯾن ميان حماﯾت "دبيليو اف تی ﯾو" از آن
بيش ازپيش ،ماﯾه شرمساری اﯾن فدراسيون می باشد .ازنظرما"مجلس کارگری" رژﯾم جمھوری
اسالمی ضد کارگر،ھيچ ربطی به کارگران ومنافع آنھا نداشته وندارد .سازمانگران وشرکت کنندگان
درآن ھمه ازارگانھای اطالعاتی وشبه کارگری رژﯾم ھستند که به طورمستقيم در بی حقوقی و
سرکوب کارگران درتمامی سی سه سال حاکميت سياه رژﯾم اسالمی نقش تخرﯾبی داشته اند.
امروزھمچون دﯾروزودرساﯾه اطالع رسانی ھای پرشمارما مدافعين به حقوق کارگران اﯾران  ،نمانيدگان
"دبيليو اف تی ﯾو" و تشکالت مشابه آن در شراﯾطی درنماﯾش کارگری رژﯾم شرکت می کنند که فعالين
کارگری زﯾادی دراﯾران ازکاراخراج ودرزندانھای جمھوری اسالمی به حبسھای طوﯾل المدت محکوم شده
اند و ﯾا تحت حبسھای تعليقی به سرمی برند .ھم اکنون فعاالن کارگری فقط به دليل تالش برای
تشکيل سندﯾکا وتشکالت مستقل کارگری در زندان می باشند .رضا شھابی" مسئول خزانه داری
وعضوھيئت مدﯾره سندﯾکای کارگران شرکت واحد تھران و حومه" و افشين اسانلواز فعالين سندﯾکای
شرکت واحد تھران وحومه  ،شاھرخ زمانی عضو "ھيئت موسس سندﯾکای نقاشان"،محمد جراحی
وبھنام ابراھيم زاده،ازفعالين مدافع کودکان خيابانی کاروازاعضای "کميته پيگيری اﯾجاد تشکلھای
کارگری" ،ھمه به زندانھاﯾی از ۵تا ١١سال محکوم شده اند .فرﯾبرزرئيس دانا اقتصاد دان و ازاعضاء
کانون نوﯾسندگان اﯾران وازفعاالن "کانون مدافعان حقوق کارگر"ھمچنان باوضعيت دشوارجسمی
درزندانند .زنان زندانی درشراﯾط سختی بسرميبرند وخانم نسرﯾن ستوده وکيل جسوردر اعتراض به
عدم دﯾدار فرزندان خود درشراﯾط سخت جسمی دراعتصاب غذا بسرميبرد  .تعداد زﯾادی ازفعالين
کارگری ضمن اخراج ازکاربه طورمرتب دستگيروبازداشت ميشوند وازھيچ گونه امنيتی درجامعه
برخوردارنيستند و خانواده ھای آنھا با مشکل مالی و امنيتی روبرو ھستند .درست در چنين ھنگامه
ای است که حضور در سلسله اعتراضات وآکسيون ھا ی کشورھای ميزبان درسطح اروپا نه تنھا
فرصت دﯾگری برای افشای سياست ھای ضد کارگری جمھوری اسالمی و سياست ھای تحرﯾم
اقتصادی کشورھای سرماﯾه داری جھانی که فشار مضاعفی را بر درد و رنج کارگران و توده محروم
کشورمان افزوده اند .درکنارمحکوميت سياست ھای رﯾاضت اقتصادی اﯾن رژﯾم ھا ،تالش دﯾگری برای
جلب حماﯾت افکارعمومی و تشکل ھای کارگری در اﯾن کشورھا از مبارزات جاری کارگران در اﯾران و
افشاء جھت گيری ھای امثال فدراسيون جھانی اتحادﯾه ھای کارگری "دبيليو ،اف ،تی ،ﯾو" و شکل
ھای مشابه آن ھا می باشد  .زنده باد ھمبستگی بين المللی کارگری در سلسله اعتراضات کارگری
در روز  ١۴نوامبر و روزھای دﯾگر در سطح جھان و در دفاع از مبارزات کارگران جھان
http://weblagrahekargar.wordpress.com/2012/11/07/maz-211

کشته شدن  ٢کارگر در جريان کار
به نوشته نوشته خبری آژانس خبری موکريان /سيروﯾس اجماعی در ١٩آبان آمده است  :عصر روز
سه شنبه  ١٦آبانماه ،درجريان احداث يک باب ساختمان درمھاباد  ٢کارگرجانشان را ازدست دادند و ٣
تن ديگر نيز مجروح شدند .
بر اساس گزارش رسيده به آژانس خبری موکريان ،اين حادثه در شھرک صنفی کاوه اين شھرستان
زمانی روی داد که کارگران در حال بتن ريزی ستونھای طبقه اول يک ساختمان بودند .
در اين حادثه سقف اين ساختمان که به تازگی بتن ريزی شده بود فرو ريخت و بر اثر آن دو تن از
کارگران که در زير آن در حال کار بودند جان خود را از دست داده و سه تن ديگر از کارگرانی که در باالی
اين سقف بودند نيز مجروح شدند که بالفاصله به بيمارستان امام مھاباد انتقال يافتند .
بر اساس ھمين گزارش ،دليل کشته شدن اين دو کارگر  ٢٧و  ٢٢ساله عدم رعايت نکات ايمنی عنوان
شده است

اعتصاب کارگران افغانستانی شاغل در پارکھای
شمال شھر تھران به جھت کاھش دستمزد و سقوط ارزش رﯾال

کارگران افغانی شاغل در پارک ھا در شمال شھر تھران زﯾر نظر پيمانکاران وحشيانه مورد
استثمار قرار می گيرند در ازاء کار شاق روزانه دستمزد ناچيزی آنھم پس از چند ماه تعوﯾق
درﯾافت می کنند روز  ١٧آبان ماه دست از کار کشيدند آنان اظھار می کردند که نه تنھا
حقوقشان ناچيز و حتی بخور و نمير نيست بلکه با تأخير پرداخت می شود  .ھم اکنون با
افزاﯾش مواد غذاﯾی از جمله نان که عمده غذای روزانه آنانست حقوقشان افزاﯾش نيافته
است .از طرف دﯾگر با سقوط ارزش رﯾال در برابر ساﯾر ارزھا ؛ حقوق درﯾافتی آنھا نيز ارزشی
ندارد .
پيمانکاران با عقد قرارداد با شھرداری ؛ بدون اﯾنکه کاری را انجام دھند سودھای سرشاری
می برند و حقوق کارگران زحمتکش افغانی را به انحاء مختلف پاﯾمال می کنند .
کارگران با دست از کار کشيدن در ﯾک نقطه پارک تجمع و به شروع به رقص دستجمعی بسيار
زﯾبا و از اﯾنکه به کارفرما و شراﯾط ذلت بار کار نه می گوﯾند شادی می کردند.
تجمع بازنشستگان در مقابل صندوق بازنشستگی در پی عدم پرداخت مطالبات ١٢
ماھه
به نوشته ساﯾت اصالح طلب جرس در  ٢٠آبان آمده است  :تعدادی از بازنشستگان صندوق
بازنشستگی کشوری از سازمانھا و نھادھای مختلف امروز به دليل عدم پرداخت مطالبات سال ،٨۶
 ٨٧تجمع کردند .
به گزارش فارس صبح امروز تعدادی از بازنشستگان کشوری اعم از بازنشستگان آموزش و پرورش در
مقابل در صندوق بازنشستگی کشوری)ميدان فاطمی( تجمع کردند.بر اين اساس بازنشستگان
تجمعکننده خواستار دريافت مطالبات  ۶دوم  ٨۶و  ۶ماھه اول  ٨٧و براساس اليحه خدمات مديريت
کشوری ھستند .
عليرغم تجمع تعداد قابل توجھی از بازنشستگان ھنوز ھيچ مسئولی از صندوق بازنشستگی
کشوری حاضر به پاسخگويی مشکالت و درخواست بازنشستگان نشده است .

وضعيت نامطلوب چايکاران شمال و استنکاف دولت از پذيرش مسئوليت پرداخت
مطالبات چايکاران
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  /ايلنا در  ٢٠آبان آمده است :وضعيت فعلی برای چايکاران
بسيار نامطلوب است .آنان ھنوز به پول خود نرسيدهاند و وضع معيشتی آنان به گونهای است که حتی
نانواييھا نيز خريد نسيه از سوی آنان را نميپذيرند .
نايب رئيس اتحاديه چايکاران شمال از عدم پرداخت بخش وسيعی از مطالبات چايکاران از سوی دولت
خبر داد .
پرويز شعبانی در اين باره به ايلنا گفت :کل مبلغ اختصاص داده شده برای کارگران و کشاورزانی که در
بخشھای مختلف صنعت چايکاري ،از زمينھای کشاورزی تا کارخانهھا ،مشغول به کار ھستند ۵٠
ميليارد تومان است .متاسفانه دولت ھمين مبلغ ناچيز را نيز به موقع به آنان پرداخت نميکند .
وی ادامه داد :وضعيت فعلی برای چايکاران بسيار نامطلوب است .آنان ھنوز به پول خود نرسيدهاند و
وضع معيشتی آنان به گونهای است که حتی نانواييھا نيز خريد نسيه از سوی آنان را نميپذيرند .
شعبانی با اشاره به محدوديتھای کشاورزان چای خشک کار اظھار داشت :بايد دقت شود که اين
کشاورزان تک محصولی ھستند و دولت اجازه تغيير کاربری زمين را به آنھا نميدھد .به عالوه با
شرايطی که صنعت چای در حال حاضر سپری ميکند ،کسی حاضر به خريد زمينھای آنان نميشود.
حقيقت آن است که چايکاران در اين شرايط گير افتادهاند .
او با تاکيد بر مشکالت کشاورزان و کارگرانی که در اين عرصه مشغول به فعاليت ھستند اعالم کرد :در
حالی که دولت قول خريد تضمينی را داده و مجلس نيز آن را تصويب کرده است ،عدم رعايت تعھدات
دولت در قبال چايکاران چه معنايی ميتواند داشته باشد؟ به ھر حال کارگران و کشاورزان صنعت
چايکاری ھم مانند بقيه مردم محصل دارند ،مريض دارند و من متاسفانه بايد بگويم بعضی از آنھا به
دليل ھجمه فشارھای اقتصادی مجبور به تکديگری و اعمالی خارج از شان كارگری ميشوند .
نايب رئيس اتحاديه چايکاران شمال در پايان بيان کرد :ما نميدانيم که سر رشته به وجود آمدن وضع
فعلی برای چايکاران در دستان چه کسی قرار دارد ولی تا به حال نامهھای را برای دولت نوشتهايم و
مشکالت خود را برای آنان شرح دادهايم .آيا وضع ما بايد به دليل چند ميليارد تومان که به راحتی در
سفرھای خارج به کشور مسئولين خرج ميشود ،اين چنين اسف بار باشد .
پايان پيام

 ٧٠٠کارگر تعاونی مسکن تعميرکاران اتومبيل شھر سنندج خواھان رسيدگی فوری
به خواست ھاﯾشان شدند
به نوشته ساﯾت اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران در  ٢٠آبان آمده است  :تعاونی مسکن کارگران
تعميرکار اتومبيل سنندج که بالغ بر  ٧٠٠نفر عضو دارد در سال  ١٣٧٩تاسيس شد .پس از
تاسيس اﯾن تعاونی در سال  ٧٩بر اساس قراردادی که با کارگران تعميرکار برای درﯾافت زمين
مسکونی منعقد گردﯾد مقرر شد اعضا اﯾن تعاونی ھر کدام در قبال پرداخت ﯾک ميليون و پانصد
ھزار تومان صاحب ﯾک قطعه زمين مسکونی برای ساخت سر پناھی برای خود و خانواده
ھاﯾشان شوند اما پس از گذشت  ١٢سال از پرداخت اﯾن پول توسط کارگران ،نه تنھا ھيئت
مدﯾره سابق اﯾن تعاونی ،زمينھای خرﯾداری شده را در اختيار اﯾن کارگران قرار نداده است بلکه
در حال حاضر از  ٢٦ھکتار زمين خرﯾداری شده ،فقط  ٤ھکتار آن در اختيار ھيئت مدﯾره جدﯾد
قرار داده شده است و احتمال آن ميرود که مابقی اﯾن زمينھا توسط ھيئت مدﯾره سابق اﯾن
تعاونی به فروش رفته باشد .به ھمين علت کارگران عضو اﯾن تعاونی با شکاﯾت از ھيات مدﯾره
سابق و طی مراحل قانونی ،پيگير حق خود مبنی بر واگذاری زمين مسکونی شدند اما دادگاه
رای بر برائت رﯾيس ھيات مدﯾره سابق داد که اﯾن امر اعتراض کارگران عضو اﯾن تعاونی را بر
انگيخت و پرونده توسط آنان به معاونت قضاﯾی رﯾيس قوه قضاﯾيه ارجاع شد .
کارگران عضو اﯾن تعاونی ميگوﯾند از آنجا که تاکنون توجھی به اعتراض آنان در قوه قضائيه
نشده است احتمال دارد آنان دست به اقدامات اعتراضی تری جھت دست ﯾابی به حقوق
حقه خود بزنند.
اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران  ٢٠ -آبانماه ١٣٩١

برگزاری چھارمين مجمع عمومی اعضای شرکت تعاونی نھضت سوادآموزی
)سنندج(
بر پاﯾه گزاری ساﯾت کميته ھماھنگی  ...در  ٢٠آبان آمده است  :چھارمين مجمع عمومی
اعضای شرکت تعاونی نھضت سواد آموزی سنندج ،طبق قرار قبلی در روز پنج شنبه
 ١٣٩١/٨/١٨در سالن آمفی تئاتر اردوگاه سليمان خاطر برگزار گردﯾد .جلسه ساعت  ١٠صبح
با سخنرانی رئيس ھيئت مدﯾره آغاز شد .وی با توضيحات گمراه کننده به تعوﯾق افتادن پروژه را
متوجه شھرداری و تاخير در صدور مجوز دانست .اما اﯾن سخنان اعتراض اعضای حاضر در
مجمع را در بر داشت .آنان ھمچنان خواھان برکناری ھيئت مدﯾره انتصابی بودند .ھيئت مدﯾره
که قصور را متوجه خود دﯾدند به ناچار نامه ای که از بازرسی کل کشور بود را قرائت نمودند .در
اﯾن نامه رای بر عدم صالحيت ھيئت مدﯾره صادر شده بود ،در نتيجه ھيئت مدﯾره انتخابات
مجدد را پذﯾرفتند .
اما ھيئت مدﯾره با ترفندی از قبل تعيين شده و غير قانونی ،از طرفداران و نزدﯾکان خود که
بسياری از آنھا عضوﯾت تعاونی را نداشتند ،جھت رای گيری استفاده نمود؛ در صورتی که قرار
بر اﯾن بود که تمامی اعضا با ھمراه داشتن کارت شناساﯾی در اﯾن رای گيری شرکت نماﯾند.
اﯾن عمل اعتراض نماﯾندگان اعضا را بر انگيخت؛ اما اﯾن بار ھم اﯾن افراد توانستند به صورت
ناعادالنه و غير انسانی خود را در سمت ھيئت مدﯾره بنشانند .
در ادامه اعضای حاضر در مجمع به نشانه اعتراض به اﯾن اوضاع ،سالن برگزاری مجمع را ترک
نمودند .گفتنی است اﯾن پروژه از سال  ١٣٨۵کليد خورده اما ھمچنان کار قابل مالحظه ای در
آن انجام نپذﯾرفته است.
کميتﮥ ھماھنگی ﯾرای کمک به اﯾجاد تشکل ھای کارگری
 ٢٠آبان ١٣٩١
کمبود پرستار در ايران و صادرات پرستار به کشورھای ھمسايه
به نوشته ساﯾت سالمت نيوز در  ٢٠آبان آمده است  :کمبود پرستار در بيمارستان ھای کشور با
اجرانشدن قانون تعرفه پرستاری موجب شده تا نظام درمانی کشور با بحران نيروی پرستاری و
خداحافظی برخی پرستاران مواجه شود .اين در حالی است که برخی کشورھا خواستار استخدام
پرستاران ايرانی با حقوق ماھانه دو ھزار دالر يا  ٦ميليون تومان شده اند .
به گزارش سالمت نيوز به نقل ازحمايت ؛ سال  ١٢٩٤ھجری شمسی بود که نخستين آموزشگاه
پرستاری در اروميه توسط يک گروه مذھبی آمريکايی گشايش يافت .بعد در سال  ١٣١٤در شھرھای
تبريز ،مشھد ،شيراز و در سال  ١٣٢٧در تھران تأسيس شد .با تشکيل وزارت بھداشت  -درمان و
آموزش پزشکی در مھر ماه  ١٣٦٤و ادغام مراکز آموزش رشته ھای مختلف گروه پزشکی دانشگاه ھا و
وزارت بھداری و ايجاد دانشگاه ھای علوم پزشکی و خدمات بھداشتی ودرمانی درحال حاضر برنامه
آموزش پرستاری در مقاطع کارشناسي ،کارشناسی ارشد و دکتری دردانشکده ھای پرستاری -
مامايی در حال اجرا ست .
طرف حساب  ١٧٠ھزار پرستار خداست
بر اساس آخرين آمارھا کشورمان بالغ بر  ١٧٠ھزار پرستار دارد که ساالنه حدود ھشت ھزار نفر از ١٣٠
دانشکده پرستاری در مقاطع کارشناسي ،کارشناسی ارشد و دکتری فارغ التحصيل می شوند .ولی
ھمچنان اين شغل پر زحمت سال ھاست از ديد مسئوالن مخفی مانده و کسی صدای مشکالت اين
قشر را نمی شنود .شايد فرمايش مقام معظم رھبری آرام بخش مشکالت اين قشر گمنام جامعه
باشد که فرموده اند» :طرف حساب پرستار فقط خداست«.خردادماه امسال بود که رييس جمھور با
استخدام  ٢٥ھزار نيرو در وزارت بھداشت موافقت کرد که بخشی از آن پرستاران بودند ولی غافل از
اينکه مشکل پرستاران ھمچنان به قوت خود باقی است .
ھمان گونه که می دانيم شغل پرستاری باوجود آن که در تقسيم بندی جزو مشاغل سخت قراردارد اما
ساعت كار زياد ھمراه با اضافه كار اجباری پرستاران باعث شده توان اين افراد برای خدمت بيشتر به
بيماران تحليل رود ،واين در حالی است که پرستاران معتقدند از كمترين ميزان توجه مسئوالن و متوليان

امر سالمت برخوردارند.مشكالت و معضالتی كه جامعه پرستاری كشور از سال ھا قبل با آن دست و
پنجه نرم می كرد ،باعث شد دستگاه ھای قانونگذار ،اجرايی و نھادھای مرتبط با حوزه سالمت به فكر
تدوين و تھيه طرح ھايی باشند كه بتوانند تا حدودی از سطح اين مشكالت كم كنند و توانايی تحليل
رفته پرستاران را افزايش دھند .
کارکرد دو برابری پرستاران در ايران
بر اساس اين گزارش يكی از مشكالت جامعه پرستاری كشور كه از آن به عنوان مھمترين معضالت
گريبان گير پرستاران ياد می شود ،كمبود نيروی پرستاری است كه باعث اضافه كاری اجباری شده در
حالی كه پرستاری در رديف مشاغل سخت و زيان آور قرار دارد و يك پرستار نبايد بيش از  ١٦٧ساعت
كار در ماه داشته باشد اما اغلب پرستاران در بيمارستان ھا ،بين  ٢٨٠تا  ٣٠٠ساعت كار ماھانه دارند .
دکتر صديقه خنجري ،معاون قائم مقام وزارت بھداشت در امور پرستاری می گويد :با وجود آنکه
گزارشھا نشان ميدھد قانون ارتقای بھرهوری به صورت  ١٠٠درصد در کشور ايجاد شده ،اما نامهھای
پرستاران نشان ميدھد که اين قانون کامال عملی نشده و پرستاران بايد ساعتھای زيادی کار کنند
که در نتيجه اجرانشدن اين قانون ،کيفيت کار آنھا فدای کار بيشتر خواھد شد .وی تصريح کرد :با نحوه
اجرای ناقص اين قانون نه تنھا پرستاران ساعتھای بيشتری را مشغول به کار ھستند؛ بلکه از مزايای
اين قانون نيز برخوردار نميشوند .
سوال پرستاران بی پاسخ ماند؟
با تمام کش و قوس ھای انجام شده و پيگيری ھای صورت گرفته ھنوز جواب مشخصی برای اين سوال
پرستاران »مبنی بر افزايش حقوق و دستمزد برابر کار انجام شده به چه نتيجه ای خواھد رسيد؟« در
ھاله ای از ابھام است! و در اين ميان نه تنھا پرستاران بلکه بيماران نيز مورد پرخاشگری و کم لطفی
پرستاران ناراضی از کار قرار می گيرند.بر اساس اين گزارش و بر اساس کف استانداردھای بين
المللي ،به ازای ھر تخت بيمارستانی در  ٢۴ساعت  ٢نفر پرستار بايد وجود داشته باشد که در حال
حاضر اين عدد در بيمارستان ھای کشورمان نيم نفر پرستار به ازای ھر تخت است که بايد  ٣برابر
شود .قطعا اگر قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری اجرا شود ،فعل پرستاری ارزشمند می شود و اين
به نفع مردم و نظام سالمت خواھد بود .
صادرات پرستاران  ٦ميليون تومانی
نکته جالب اين است که يکی از کشورھای ھمسايه برای جذب  ٣٠ھزار پرستار با حقوق ماھانه ٢٠٠٠
دالر درخواست داده است .اين در حالی است که مسئوالن وزارت بھداشت می گويند :ما مخالف اعزام
پرستار به خارج از کشور ھستيم ولی نمی توان پرستار را به زور نگه داشت.مسئوالن می گويند در
بيمارستان ھای تھران کمبود شديد نيروی پرستاری داريم .
6سال تعلل در تعرفه گذاری پرستاری
غضنفر ميرزابيگی رييس سازمان نظام پرستاری کشور در مورد تعلل  ٦ساله برای اجرای قانون تعرفه
گذاری خدمات پرستاري ،انتقاد کرده و گفته :تعرفه گذاری خدمات پرستاری بايد در شورای عالی بيمه
تصويب می شد که اين کار نشده و من نمی دانم چرا .ولی می گويند اين شورا چون ھنوز تشکيل
نشده کار ما ھم زمين مانده است.وی افزود :بايد ترس تعرفه گذاری دولت بريزد .اينکه نمی شود تنھا
يک قشر از گروه سالمت )پزشکان( دارای تعرفه باشند .آيا خدمات مامايي ،پرستاری و ...نياز به تعرفه
گذاری ندارند .بنده با اطمينان می گويم که اگر تعرفه گذاری خدمات پرستاری انجام شود ھزينه ھای
مردم به نصف کاھش می يابد .
پرستاران انگيزه ندارند
ميرزابيگی در مورد کمبود نيروی پرستاری در بخش ھای مراقبت ھای ويژه بيمارستان ھا و بروز مرگ
ھای پنھان در اين بخش ھا ،گفت :وقتی ظرفيت پرستاری  ١٠٠برابر شود ولی انگيزه ای نباشد
اھميتی ندارد .پرستار وقتی ھويت شغلی ندارد و تعرفه ای برای شغلی که مقام چھارم علمی جھان
را دارد تعريف نشده و انگيزه ای ھم نخواھد داشت.وی گفت :وقتی پرستار تعرفه خدمات داشته باشد
ديگر پرداختی ھا صدقه و لطف نيست و بيمه ھا موظف به پرداخت حق خدمات ھستند .رييس کل
سازمان نظام پرستاری با اعالم اينکه از وضعيت فعلی ارائه خدمات به مردم ناراضی ھستيم و آن را
قبول نداريم ،افزود :ما فرياد می زنيم که اين روش را قبول نداريم و يکی از راه ھای اصلی برای بھتر
شدن خدمات پرستاری به مردم ،اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری است.يکی از پرستاران
بيمارستان ھای جنوب تھران به » حمايت «می گويد :حقوق دريافتی من بيشتر از  ٨٠٠ھزار تومان

نمی شود .با اين حقوق برای ھزينه ھای زندگی مانده ام و من که يک زن ھستم بايد سراغ شغل
دوم و سوم بروم .

حذف ﯾارانهھای بخش توليد عامل مشکالت كارفرما و كارگران
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  /ايلنا در  ٢٠آبان آمده است :مدﯾر عامل کارخانه سمند
کاشی در گفتگو با اﯾلنا ،ضمن تاﯾيد تاخير در پرداخت حقوق کارگران ،اﯾن مشكل را بدليل
كمبود نقدﯾنگی حاصل از حذف ﯾارانهھای بخش توليد دانست و گفت :کارخانه سمند کاشی
به ظن وجود مشکالت اقتصادی که در سراسر کشور فراگير شده است سعی کرده است با
ادامه توليد اشتغال کارگران خود را حفظ کند .او گفت :با افزاﯾش قيمت ارز و به تبع آن افزاﯾش
قيمت مواد اوليه ھمچنان مسئوالن اﯾن کارخانه تالش کردهاند اشتغال کارگران خود را حفظ
کرده وفقط در برخی موارد به ناچار حقوق کارگران خود را با تاخير می پردازند .
اﯾن کارفرما با بيان اﯾنکه مشکالت بيمهای اﯾن کارگران تا حدودی حل شده است تصرﯾح کرد:
مسئوالن اداری و مالی اﯾن کارخانه عالوه بر اﯾنکه ھمه کارگران را بيمه تکميلی درمان کرده
اند با دادن چک به سازمان تامين اجتماعی تا حدودی مشکالت بيمه درمانی کارگران را با
تمدﯾد دفترچهھا حل و فصل کردهاند .
او با اشاره به اﯾنکه افزاﯾش قيمت ارز باعث افزاﯾش بسياری از ھزﯾنهھای توليد شده است،
افزود :ما در گذشته مواد اوليه پالستيک مورد نياز خود را به قيمت  ١۴٠٠تومان خرﯾداری
میکردﯾم که اﯾن رقم در مقاﯾسه با سال گذشته به  ۶٠٠٠ھزار تومان رسيده است و
ھمچنين قيمت لعاب روی کاشی نيز از  ٢۵٠تومان به  ٢٠٠٠تومان افزاﯾش ﯾافته است .
او در ادامه اضافه کرد :حذف ﯾارانهھای بخش توليد مشکالت زﯾادی را در تامين و پرداخت
حقوق در اﯾن واحد توليدی به وجود آورده است به طوری که قبل از اجرای طرح حذف ﯾارانهھا،
اﯾن کارخانه حدود  ٣۵ميليون تومان بابت حاملھای انرژی خود پرداخت میکرد و ھم اکنون اﯾن
رقم )بعد از اجرای اﯾن طرح( به  ١٢٠ميليون تومان رسيده است اﯾن درحاليست که ما ھيچ
گونه تغييری در قيمت محصوالت خود ندادهاﯾم و کماکان به دليل عرضه زﯾاد و تنوع محصوالت
توليدکنندگان رغيب در بازار ناچارﯾم قيمت محصوالت خود را بدون افزاﯾش قيمت وارد بازار فروش
کنيم .
او در خاتمه با اشاره به  ٢١٠کارگر قرار دادی اﯾن کارخانه گفت :تالش شده است اشتغال٢١٠
کارگر اﯾن کارخانه حفظ شود وفقط تعداد  ٨نفر از کارگرانی که سعی داشتند در روند توليد و
اشتغال ساﯾر کارگران اختالل اﯾجاد کنند را از کارخانه اخراج کردﯾم.
اعتراض صنفی  ٣٠٠کارگر کارخانه پتروشيمی فجر
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  /ايلنا در  ٢٠آبان آمده است :ﯾکی از فعاالن کارگری
منطقه ماھشھر از اعتراض صنفی  ٣٠٠کارگر کارخانه پتروشيمی فجر خبر داد .
عباس رضاﯾی در اﯾن باره به اﯾلنا گفت ٣٠٠ :کارگرکارخانه پتروشيمی فجر در اعتراض به عدم
درﯾافت پاداش روز کارگر ،عدم افزاﯾش حقوق خود با توجه به قولھای قبلی شرکت پيمانکاری
رامپکو و مسائل اﯾمنی از روز گذشته تا كنون دست از کار کشيدهاند .
اﯾن فعال كارگری در توضيح مشكالت اﯾمنی در واحد ،افزود :متاسفانه وساﯾل اﯾمنی كار به
اندازه كافی در اختيار كارگران قرار نمیگيرد و در برخی نقاط كارخانه نيز مشكالت فنیای
وجود دارد كه برای كارگران اﯾجاد خطر میكند .
وی ادامه داد :پاداش روز کارگر برای ھر نفر  ١٠٠ھزار تومان است .در حالی که تمام
کارخانهھای پتروشيمی ماھشھر اﯾن مبلغ را به کارگران خود پرداخت کردهاند ،شرکت
پيمانکاری کارخانه پتروشيمی فجر میگوﯾد چون در اﯾن رابطه مصوبهای ندارﯾم پس پولی نيز
پرداخت نمیکنيم .
اﯾن فعال کارگری در پاﯾان اظھار داشت :کارگران کارخانه پتروشيمی فجر  ۴ماه است که در
انتظار وصول طلب خود ھستند و با عملی نشدن وعدهھای مسئوالن برای رفع مشکل ،دست
به اعتراض صنفی زدهاند.

اخراج و تعوﯾق حقوق کارگران نشانه رکود توليد است
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  /ايلنا در  ٢٠آبان آمده است :نماﯾنده تھران در نطق
مياندستور خود بر رسيدگی به وضعيت اقتصادی کشور و حل مشکل اقشار مختلف تاکيد
کرد .
به گزارش خبرنگار اﯾلنا ،احمد توکلی در نطق ميان دستور خود گفت :اقتصاد اﯾران به شدت به
فضای کسب و کار آسيب زده و باعث شده است که از سرماﯾه گذاری در توليد جلوگيری
شود .شوکھای اقتصادی که برای برطرف شدن موانع اقتصادی در کشور مطرح شده نيز ھنوز
نتوانسته مشکالت را بھبود بخشد .
وی افزود :اخراج کارمندان و کارگران ،ناشی از رکود توليد است و باﯾد گفت که طلبکار بودن
برخی از کارگران و کارمندان از واحدھای توليدی و حذف اضافه کاری کارمندان قدرت اسمی
حقوق بگيران و مزد بگيران را پاﯾين آورده و اﯾن امر باعث شده تا تورم با شدت باالﯾی فزاﯾنده
شود .
نماﯾنده تھران در ادامه به راه حلھاﯾی اشاره کرد و گفت :سياستھای تنظيم اقتصادی و
تنظيم بازار دولت درست نيست و ھمان ھم به صورت صحيح در کشور اجراﯾی نمیشود و باﯾد
اﯾن سياستھا اصالح شود .
توکلی خاطرنشان کرد :اگر امروز به دنبال اﯾن ھستيم که قميت ارز را کاھش دھيم و اﯾن
موضوع را کنترل کنيم در شراﯾطی میتوانيم اﯾن کارھا را انجام دھيم که ورود و خروج کاالھا را
نيز کنترل نماﯾيم .
وی در ادامه با بيان اﯾن مطلب که درﯾافت اسمی مردم امروز کاھش پيدا کرده است گفت :ما
نماﯾندگان وظيفه دارﯾم که دولت را وادار کنيم تا حداقل سبد مصرفی مردم را در کشور تامين
کند و از صادرات جلوگيری نکند چرا که اﯾن امر صدمه جدی به توليدکنندگان وارد خواھد کرد.
عدم صادرات باعث خواھد شد تا بازار کسب و کار ارزی به رسميت شناخته نشود و در اقتصاد
ملی نيز صدمات بیشماری را وارد کند.
پرداخت نشدن حق بيمه  ۶٠تن از کارگران رجا
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  /ايلنا در  ٢٠آبان آمده است :چند تن از کارگران
پيمانکاری شرکت رجا با ارسال پرﯾنت سابقه بيمه خود در سازمان تامين اجتماعی ،از رد
نشدن سابق ٔه بيمه  ۶٠تن از کارگران اﯾن شرکت پيمانکاری در ماهھای تير و مرداد خبر دادند .
بنا به گزارش اﯾلنا ،عباس علی حسينزاده رئيس انجمن صنفی کارگران تعمير کار مولد بخار
قطار راه آھن شھر تھران و حومه ،از پرداخت نشدن حق بيمه دو ماه تير و مرداد کارگران توسط
ﯾک شرکت پيمانکار نيروی انسانی خبر داد و گفت :ﯾکی از پيمانکاران شرکت رجاء علی رغم
درﯾافت حق بيمه از کارگران ،ھزﯾنه بيمه  ٢ماه تير و مرداد  ۶٠کارگر خود را به سازمان تامين
اجتماعی پرداخت نکرده است .
وی با اشاره به پرداخت حق بيمه شھرﯾور ماه آنان از سوی اﯾن شرکت ،ادامه داد :حق بيمه
شھرﯾور ماه کارگران پرداخت شده که باعث اﯾجاد فاصله در سابقه بيمه کارگران در  ٢ماه تير و
مرداد شده است .
اﯾن فعال کارگری افزود :با اﯾن وضعيت تنھا راه حل پرداخت حق بيمه ما شکاﯾت از شرکت
پيمانکاری به وزارت کار است و قصد دارﯾم تا با اﯾن کار به نتيجه برسيم .
رئيس انجمن صنفی کارگران تعمير کار مولد بخار قطار راه آھن شھر تھران و حومه با اشاره به
بدھی باالی اﯾن شرکت پيمانکاری ،بيان کرد :حتی زمانی که کارگران دفترچهھای خود را برای
تمدﯾد بيمه شھرﯾور ماه میبرند ،اداره بيمه از انجام اﯾن امر خودداری میکنند و به نظر
میرسد که پرداختی شھرﯾور ماه را به جای بدھیھای سابق اﯾن شرکت منظور کردهاند.
روزنامه نگاران مزد بگير ازاخبارکارگری دور ھستند
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  /ايلنا در  ٢٠آبان آمده است :مسئوالن تامين اجتماعی
مدتی است که به استناد برنامه پنجم توسعه از ضرورت تغيير قانون تامين اجتماعی صحبت

میکنند و با اشاره به وضعيت کشورھای صنعتی ،کاھش تعھدات بيمهای افزاﯾش سن
بازنشستگی را ضروری میبينند .اﯾن در حالی است که امنيت شغلی و مزد كارگران اﯾرانی
ھيچ تناسبی با كارگران غربی ندارد .جمعی از ھماھنگ کنندگان نامه  ٢٠ھزار امضاﯾی
کارگران خطاب به وزﯾر کار ،با حضور درغرفه اﯾلنا بر ضرورت بازنگری مزد کارگران تاکيد کردند .
به گزارش خبرنگار اﯾلنا ،چھار تن از كارگرانی كه چندی پيش در دو مرحله اقدام به جمع آوری
 ٢٠ھزار امضا از كارگران نقاط مختلف كشور در اعتراض به تاثيرات قانون ھدقمندی ﯾارانهھا بر
تعطيلی واحدھای توليدی و بيكاری كارگران و ھمچنين كاستی دستمزد قانونی به نسبت
تورم موجود و ساﯾر مشكالت جامعه كارگری كرده بودند ،با حضور در غرفه اﯾلنا در نوزدھمين
نماﯾشگاه مطبوعات و خبرگزاریھا ،به طرح دﯾدگاهھای خود در خصوص وظاﯾف مطبوعات
نسبت به انتشار اخبار کارگری پرداختند .
جعفر عظيمزاده ،پروﯾن محمدی ،شاپور احسانی و جليل محمدی از فعاالن مستقل کارگری با
حضور در غرفه اﯾلنا بر ضرورت توجه بيشتر مطبوعات داخلی به مشکالت معيشتی کارگران
تاكيد كردند و به طرح عمده مشكالت جامعه كارگری پرداختند .
جعفر عظيمزاده از فعاالن مستقل کارگری به وضع نامناسب معيشتی امروز کارگران اشاره کرد
و گفت :امروز پاﯾه مزد ﯾک کارگر كمتر از  ۵٠٠ھزار تومان است و اﯾن در شراﯾطی كه تحت
شراﯾط نامساعد اقتصادی کنونی از ﯾک سو قدرت خرﯾد کارگران روز به روز کاھش ﯾافته و از
سوی دﯾگر از امنيت شغلی آنھا ھر لحظه بيشتر کاسته میشود .
او تاکيد کرد :دولت به عنوان متولی جامعه باﯾد به حال کارگران چاره اندﯾشی کند تا از بروز
ناھنجاریھای اجتماعی در جامعه جلوگيری شود .
پروﯾن محمدی نيز با انتقاد از نوع نگاه مسئوالن دولتی به کارگران ،گفت :امروز در حالی
صحبت از ضرورت بازنگری و تغيير قوانين کار و تامين اجتماعی میشود که اقدام خاصی در
خصوص بھبود وضع معيشتی کارگران شاغل و بازنشسته صورت نگرفته است .
اﯾن فعال كارگری افزود :به عنوان مثال مسئوالن سازمان تامين اجتماعی مدتی است که به
استناد برنامه پنجم توسعه از ضرورت تغيير قانون تامين اجتماعی صحبت میکنند و با اشاره
به وضعيت کشورھای صنعتی ،کاھش تعھدات بيمهای افزاﯾش سن بازنشستگی را ضروری
میبينند .اﯾن در حالی است که امنيت شغلی و مزد كارگران اﯾرانی ھيچ تناسبی با كارگران
غربی ندارد و مسئوالن دولتی ھيچگاه امنيت شغلی و اقتصادی مزد بگيران اﯾرانی را با غرب
مقاﯾسه نمیکنند .
شاپور احسانی زند از دﯾگر ھماھنگ کنندگان طومار  ٢٠ھزار امضاﯾی كارگران ،با انتقاد از پاﯾين
نگه داشتن قدرت خرﯾد کارگران گفت :دستمزدھای کنونی بيش از ھر زمان دﯾگری به شان و
منزلت انسانی مزدبگيران شاغل و بازنشسته ضربه میزند .
نماﯾنده سابق کارگران پروفيل ساوه گفت :شراﯾط اقتصادی امروز دستمزد کارگران را به زﯾر خط
فقر کشانده است .اﯾن فعال كارگری با اشاره به انعكاس ضعيف اخبار كارگران در رسانهھای
داخلی ،گفت :در خالء رسانهای كه وجود دارد بسياری از كارفرماﯾان با وجود آنكه به تسھيالت
اعتباری بانکھا دسترسی دارند ،با انتقال سرماﯾهھای خود به بازارھای دﯾگر اقتصادی ھمين
حقوق ناچيز کارگران را با تاخير پرداخت میکنند .
جميل محمدی ،دﯾگر فعال مستقل کارگری نيز از نحوه پرداختن رسانهھای مختلف داخلی به
مسائل کارگری انتقاد کرد و گفت :در کشور ما رسانهھای تخصصی متعددی منتشر میشود
اما کمتر رسانهای اخبار کارگری را منتشر میکند.
عدم پرداخت حقوق معوقه کارگران سد "درﯾک چای" سلماس
به نوشته ساﯾت خبرگزاری ھرانا آمده است  :کارگران سد درﯾک چای سلماس بيش ازھفت
ماه است که دستمزدھای خود را درﯾافت نکردهاند .اﯾن در حالی است که کارفرمای اﯾن سد
فشار بر روی ھمه کارگران را افزاﯾش داده است .
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در اﯾران ،مسئولين اﯾن
سد از پرداخت دستمزد کارگران باز ماندهاند ﯾا اﯾنکه از پرداخت آن خودداری میکنند .عدم
پرداخت حقوق معوقه؛ مسئله زندگی روزمره و ادامه حيات کارگران در اﯾران است .
سوابق بيمهای کارگران از  ١٨سال تا  ٢٨سال است که به جھت عدم پرداخت حق بيمه از

جانب کارفرما ،اغلب آنان برای بازنشسته شدن دچار مشکل شدهاند .
ھمچنين بیتوجھی مسئوالن نسبت به رفع مشکالت کارگران اﯾن سد؛ در زمان فعاليت
مشکلی نداشته و به ھمين جھت عدم پرداخت حقوق کارگران برای آنان نامعلوم است .
کارگران اﯾن سد ھمچون ميليونھا کارگر در سطح کشور با توجه به اﯾنکه حداقل دستمزد
جوابگوی زندگی آنان نيست به ناچار روزانه چند ساعت اضافه کاری میکنند و ساعت کار
عمال در بسياری از کارخانجات  ١٢ساعت در روز است .امروزه چند ساعت اضافه کاری روزانه
چنان با شراﯾط کار و زندگی کارگران اﯾران در ھم تنيده است که قطع آن عمال به اھرم فشاری
در دست کارفرماﯾان برای تمکين واداشتن کارگران تبدﯾل شده است.
مرگ دلخراش كارگر ساختماني در حادثه سقوط از ارتفاع
به نوشته ساﯾت خبرگزاری ھرانا آمده است  :در پي سقوط دو كارگر از طبقه دوم ساختماني
نيمه ساز در اطراف مشھد يكي از آنان جان خود را از دست داد .
به گزارش پاﯾگاه خبری پليس ،در پی اعالم مرگ جوانی  ٣١ساله در حادثه سقوط از ارتفاع به
فورﯾتھای پليسی  ،١١٠ماموران کالنتری  ٢۵مشھد بالفاصله برای بررسی موضوع وارد عمل
شدند .
تحقيقات اوليه پرونده حاکی از آن بود که دو جوان به نامھای "حسينعلی"  ٣١ساله و "حميد"
 ٢۴ساله ھنگام کار بناﯾی از طبقه دوم ساختمانی در منطقه "دھرود" سقوط کردهاند و توسط
شاھدان عينی ماجرا به مراکز درمانی انتقال ﯾافتهاند .
در اﯾن حادثه "حسينعلی" که به شدت آسيب دﯾده بود جان خود را از دست داد و "حميد" نيز
تحت مراقبتھای وﯾژه پزشکی قرار گرفت .
بر اساس ن گزارش تحقيقات پليسی به دستور مراجع قضاﯾی در مورد علت و چگونگی ماجرا
ھمچنان ادامه دارد.
ريزش ساختمان درحال ساخت جان  ٢كارگر را گرفت
بر پاﯾه خبر خبرگزاری دولتی اﯾرنا آمده است :ابر اثررﯾزش ﯾک ساختمان در مھاباد دو کارگر
ساختمانی جان خود را از دست دادند .
رئيس اداره آتشنشانی مھاباد در گفتوگو با اﯾرنا با اعالم اﯾن خبر اظھار داشت :اﯾن حادثه در
شھرک صنفی کاوه زمانی روی داد که کارگران در حال بتنرﯾزی ستونھای طبقه اول ﯾک
ساختمان بودند .
جالل فداﯾی افزود :در اﯾن حادثه سقف اﯾن ساختمان که به تازگی بتنرﯾزی شده بود فرو
رﯾخت و بر اثر آن دو تن از کارگران که در زﯾر آن در حال کار بودند جان خودرا از دست دادند و
سه تن دﯾگر از کارگرانی که در باالی اﯾن سقف بودند نيز مجروح شدند .فداﯾی گفت :کارگرانی
که جان خود را از دست دادند  ٢٧و  ٢٢ساله بودند.
تجمع اعتراضی کارگران اصفھانی در مقابل مجلس
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  /ايلنا در  ٢١آبان آمده است :جمعی از کارگران اصفھانی در
اعتراض به گران فروشی شرکت ماموت ديزل جلوی درب شمال مجلس تجمع کردند .
به گزارش خبرنگار ايلنا ،اين افراد که حدود  ۵٠نفر بودند به دليل عدم تحويل کشندهھای پيش فروش
شده که با قيمت ارز مرجع وارد شده بود ولی قيمت فعلی آن بيش از قيمت اعالم شده محاسبيه
شده است ،مقابل درب شمال مجلس در اعتراض به شرکت ماموت ديزل تجمع کردند .
اين افراد مدعی بودند که شرکت مذکور در روز نمايشگاه بين المللی تخفيف ويژهای برای کشندهھای
پيش فروش شده که با ارز مرجع وارد شده بود در نظر گرفته است ولی اکنون با باال رفتن نرخ ارز قصد
فروش اين کشندهھا را با قيمت ارز آزاد دارد .
به گفته تجمع کنندگان فيمت فعلی اين کشندهھا نسبت به قيمتی که قبال با ارز مرجع اعالم و پيش
فروش شده بود  ١۴٠ميليون تومان اضافه قيمت دارد.

گزارش محرمانه از اوضاع اقتصادی کشور در دست نماﯾندگان

به گزارش خبرگزاری دولتی مھر در  ٢١آبان آمده است  :نماﯾنده تھران در گزارشی محرمانه که در
روزھای اخير در اختيار نماﯾندگان مجلس قرار داده است ،نسبت به تداوم سياست ھای غلط دولت و
آﯾنده وضعيت اقتصادی کشور ھشدار داده است.
به گزارش خبرنگار مھر ،احمد توکلی در جلسه امروز ﯾکشنبه مجلس شورای اسالمی از گزارش
محرمانه ای سخن گفت که در آن اوضاع اقتصادی کشور را تشرﯾح کرده و راھکارھاﯾی برای حل آنھا
ارائه داده است .
بنا براﯾن گزارش ،نماﯾنده تھران ھفته گذشته اﯾن گزارش را با تاکيد بر محرمانه بودن آن در اختيار
نماﯾندگان مجلس قرار داده است.
وی در اﯾن گزارش با تاکيد بر اﯾنکه ھمواره آثار شوک اقتصادی با وقفه در جامعه نمودار می شود،
نسبت به افزاﯾش تورم در ماه ھای آتی ھشدار داده است.
اﯾن عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در گزارش خود تاکيد کرده است که اخراج ھای ناشی از
رکود توليد  ،طلبکار بودن کارگران از بنگاه ھای توليدی  ،حذف اضافه کاری کارمندان از بودجه دولت و
کاھش بودجه عمرانی به  ١۶٫٢درصد در  ۵ماھه اول سال باعث می شود قدرت خرﯾد اسمی حقوق
بگيران پاﯾين بياﯾد و تورم به شدت باال برود.
وی آثار رانتی دو نرخی بودن ارز را نيز مخرب دانسته و تاکيد کرده است که پاﯾين نگه داشتن نرخ ارز
برای بخشی از واردات پذﯾرفتنی نيست زﯾرا تضمينی برای ارائه اﯾن نوع کاالھای وارداتی با نرخ
مناسب به مردم وجود ندارد.
توکلی در اﯾن راستا با اشاره به لزوم تک نرخی شدن ارز تاکيد کرده است که سياست ھای بازرگانی
داخلی و خارجی باﯾد تابع سياست ھای ارزی دولت باشد.
نماينده مجلس :ھشت ھزار کارگر فوالد حقوق نگرفته اند
به نوشته ساﯾت آفتاب در  ٢١آبان آمده است  :سيدھادی حسينی نماينده مردم قائم شھر در تذکری
درباره مشکالت کارگران اظھار داشت ٨ :ھزار نفر از کارگران فوالد از حقوق خود محروم ھستند .
وی خطاب به رئيس جمھور ،وزيران صنعت و اقتصاد و کار و امور اجتماعی گفت :تدبيری بيانديشيد تا
حقوق اين افراد پرداخت شود .
ھمچنين در ادامه اين جلسه علنی امروز نماينده مردم اسدآباد در تذکر خود در جلسه علنی امروز
مجلس ضمن انتقاد به تيتر صفحه اول ھفته نامه  ٩دی مبنی بر اينکه مصداق خيانت چيست؟ ،گفت:
آيا سوال از رئيس جمھور خيانت است؟ مجلس بدھکار کسی نيست .
بھروز نعمتی نماينده مردم اسدآباد در جلسه علنی امروز يکشنبه مجلس در تذکری اظھار داشت:
امروز در جلسه علنی ھفته نامه  ٩دی در بين نمايندگان پخش شد که در صفحه اول آن چاپ شده بود
مصداق خيانت چيست .
وی خطاب به ابوترابی فرد به عنوان رئيس جلسه افزود :ھيات رئيسه بايد از شان و جايگاه مجلس
دفاع کند .
بھروز نعمتی گفت :آيا سوال از رئيس جمھور مصداق خيانت است؟
در ادامه اظھارات نعمتی  ،محمد حسن ابوترابی فرد که رياست جلسه را بر عھده داشت خطاب به
وی با بيان اينکه تذکر شما مربوط به دستور نمی شود مانع از ادامه صحبت ھای نعمتی شد .
به گزارش مھر،نماينده مردم اسدآباد علی رغم ممانعت رئيس جلسه اعالم کرد :دوستانی که
خودشان را بدھکار به کسی می دانند از ديگران مايه نگذارند؛ چراکه مجلس بدھکار کسی نيست .

اعتصاب کارگران کارخانه پتروشيمی فجر در ماھشھر
به نوشته ساﯾت اصاح طلب کلمه در  ٢١آبان  ٩١آمده است  :يکی از فعاالن کارگری منطقه ماھشھر
از اعتراض صنفی  ٣٠٠کارگر کارخانه پتروشيمی فجر خبر داد .
عباس رضايی در اين باره به ايلنا گفت ٣٠٠ :کارگرکارخانه پتروشيمی فجر در اعتراض به عدم دريافت
پاداش روز کارگر ،عدم افزايش حقوق خود با توجه به قولھای قبلی شرکت پيمانکاری رامپکو و مسائل
ايمنی از روز گذشته تا کنون دست از کار کشيدهاند .
اين فعال کارگری در توضيح مشکالت ايمنی در واحد ،افزود :متاسفانه وسايل ايمنی کار به اندازه کافی
در اختيار کارگران قرار نميگيرد و در برخی نقاط کارخانه نيز مشکالت فنيای وجود دارد که برای
کارگران ايجاد خطر ميکند .
وی ادامه داد :پاداش روز کارگر برای ھر نفر  ١٠٠ھزار تومان است .در حالی که تمام کارخانهھای
پتروشيمی ماھشھر اين مبلغ را به کارگران خود پرداخت کردهاند ،شرکت پيمانکاری کارخانه

پتروشيمی فجر ميگويد چون در اين رابطه مصوبهای نداريم پس پولی نيز پرداخت نميکنيم .
اين فعال کارگری در پايان اظھار داشت :کارگران کارخانه پتروشيمی فجر  ۴ماه است که در انتظار
وصول طلب خود ھستند و با عملی نشدن وعدهھای مسئوالن برای رفع مشکل ،دست به اعتراض
صنفی زدهاند .
به گزارش کلمه ،در ھفته ھای گذشته موج جديدی از اعتصابات در کارخانه ھای پتروشيمی منطقه
ماھشھر شروع شده بود .اين اعتصاب از شرکت کيميا و فراورش از مجتمع پتروشيمی بندر امام شروع
شده بود .کارگران اعتصاب کننده خواستار حذف مافيای شرکتھای پيمانکاری و عقد قرارداد مستقيم با
کليه کارگران پيمانکاري ،ھستند .

كارگران کاشی سمند چھار ماه حقوق دريافت نكردهاند
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  /ايلنا در  ٢١آبان آمده است :دبير اجرايی خانه کارگر سمنان
اعالم کرد :کارگران کاشی سمند سمنان بيش از  ۴ماه است که حقوق دريافت نکردهاند .
حبيب ﷲ محقق در اين باره به ايلنا گفت :کارگران بخشھای سورت ،فني ،تھيه لعاب ،پرس،
خط لعاب ،بارگيري ،توليد ،کوره ،کنترل کيفيت و بسته بندی کارخانه كاشی سمند که در
مجموع بيش از  ٢٠٠نفر ھستند ،از  ۴ماه گذشته تا امروز حقوق و مزايای خود را دريافت
نکردهاند .
او با بيان اينکه ھشت ماه از بيمه اين کارگران پرداخت نشده است تصريح کرد :نيمی از عيدی
و پاداش سال  ٩٠اين کارگران نيز پرداخت نشده است .
محقق با انتقاد از مسئوالن اين کارخانه به سبب ايجاد جو نارضايتی بين کارگران اظھار داشت:
طبق گفته کارگران ،اين کارخانه مشکلی در روند توليد و فروش محصوالت خود ندارد اين در
حالی است که اين کارخانه به بھانهھای متعدد در پرداخت بدھيھای خود به کارگران و ساير
طلبکاران از جمله بدھی ميلياردی خود به تامين اجتماعی سر باز ميزند .
حذف يارانهھای بخش توليد عامل مشکالت كارفرما و كارگران
مدير عامل کارخانه سمند کاشی در گفتگو با ايلنا ،ضمن تاييد تاخير در پرداخت حقوق
کارگران ،اين مشكل را بدليل كمبود نقدينگی حاصل از حذف يارانهھای بخش توليد دانست و
گفت :کارخانه سمند کاشی به ظن وجود مشکالت اقتصادی که در سراسر کشور فراگير شده
است سعی کرده است با ادامه توليد اشتغال کارگران خود را حفظ کند .
او گفت :با افزايش قيمت ارز و به تبع آن افزايش قيمت مواد اوليه ھمچنان مسئوالن اين
کارخانه تالش کردهاند اشتغال کارگران خود را حفظ کرده وفقط در برخی موارد به ناچار حقوق
کارگران خود را با تاخير می پردازند .
اين کارفرما با بيان اينکه مشکالت بيمهای اين کارگران تا حدودی حل شده است تصريح کرد:
مسئوالن اداری و مالی اين کارخانه عالوه بر اينکه ھمه کارگران را بيمه تکميلی درمان کرده
اند با دادن چک به سازمان تامين اجتماعی تا حدودی مشکالت بيمه درمانی کارگران را با
تمديد دفترچهھا حل و فصل کردهاند .
او با اشاره به اينکه افزايش قيمت ارز باعث افزايش بسياری از ھزينهھای توليد شده است،
افزود :ما در گذشته مواد اوليه پالستيک مورد نياز خود را به قيمت  ١۴٠٠تومان خريداری
ميکرديم که اين رقم در مقايسه با سال گذشته به  ۶٠٠٠ھزار تومان رسيده است و
ھمچنين قيمت لعاب روی کاشی نيز از  ٢۵٠تومان به  ٢٠٠٠تومان افزايش يافته است .
او در ادامه اضافه کرد :حذف يارانهھای بخش توليد مشکالت زيادی را در تامين و پرداخت
حقوق در اين واحد توليدی به وجود آورده است به طوری که قبل از اجرای طرح حذف يارانهھا،
اين کارخانه حدود  ٣۵ميليون تومان بابت حاملھای انرژی خود پرداخت ميکرد و ھم اکنون اين
رقم )بعد از اجرای اين طرح( به  ١٢٠ميليون تومان رسيده است اين درحاليست که ما ھيچ
گونه تغييری در قيمت محصوالت خود ندادهايم و کماکان به دليل عرضه زياد و تنوع محصوالت
توليدکنندگان رغيب در بازار ناچاريم قيمت محصوالت خود را بدون افزايش قيمت وارد بازار فروش
کنيم .
او در خاتمه با اشاره به  ٢١٠کارگر قرار دادی اين کارخانه گفت :تالش شده است اشتغال٢١٠

کارگر اين کارخانه حفظ شود وفقط تعداد  ٨نفر از کارگرانی که سعی داشتند در روند توليد و
اشتغال ساير کارگران اختالل ايجاد کنند را از کارخانه اخراج کرديم .
اتمام ذخيره دارويی کشور تا دو ماه آينده
به نوشته ساﯾت اصالح طلب جرس در  ٢١آبان  ٩١آمده است  :عضو کميسيون بھداشت و
درمان مجلس ،وضعيت کنونی انبارھای داروی سازمان غدا و دارو را نامطلوب ارزيابی کرد و
گفت :گزارشھای سازمان غذا و دارو نشاندھنده ناکافی بودن ذخاير دارويی بوده ،بهگونهای
که ھماکنون تنھا برای دو ماه آينده دارو باقی مانده است .
به گزارش خانه ملت ،رسول خضری با انتقاد از مشکالت کنونی حوزه دارو ،تصريح کرد:
متأسفانه ھماکنون وضعيت اين حوزه بسيار بحرانی است ،لذا دولت بايد برای حفظ جان مردم
احساس وظيفه کند .
نماينده مردم پيرانشھر و سردشت در مجلس شورای اسالمي ،با اشاره به اقدام اخير وزارت
بھداشت ،درمان و آموزش پزشکی در رابطه به قطع ارز برخی داروھای وارداتي ،گفت :بهطور
حتم اين اقدام در برخی از محصوالت دارويی مانند متادون با وجود توليد در داخل کشور،
مشکالتی را بهوجود ميآورد .
وی با اعالم اينکه ھماکنون تنھا يک پنجم از ارز واردات دارو از سوی بانک مرکزی اختصاص داده
شده است ،افزود :با وجود اختصاص اعتبار ناچيز از سوی بانک مرکزي ،ھماکنون وزارت
بھداشت و درمان برای انتقال اعتبارات به شرکتھای خارجی با مشکل روبهرو است .
اين نماينده مجلس نھم ،با بيان اينکه ھماکنون تنھا دو بانک در دنيا برای انتقال مبادالت ارزی
در حوزه دارو با ايران فعاليت ميکنند ،يادآور شد :اين موضوع موجب محدود شدن واردات دارو
به کشور شده است .
خضری با انتقاد از عملکرد کشورھای غربی در تحريم کشور و به تبعآن محصوالت دارويي،
گفت :بهطور حتم اين اقدامات با معيارھای حقوق بشر تناقض دارد ،از طرف ديگر اين موضوع
نشاندھنده سياستھای خصمانه دشمن ضد مردم و حتی بيماران است .
اختصاص اعتبار  ۴٠درصدی به واردات لوازم آرايشي؛ سياست بحرانزای وزارت بھداشت
وی با تأکيد بر اينکه سياستھای کنونی وزارت بھداشت و درمان موجب تشديد بحران در
حوزه دارو شده است ،افزود :با وجود کاھش چشمگير اختصاص ارز از سوی بانک مرکزي،
ھماکنون شاھديم که اعتبار حدود  ۴٠درصد به واردات لوازم آرايشی اختصاص داده شده
است .
اين نماينده مجلس نھم ،وضعيت کنونی انبارھای دارو را نامطلوب خواند وگفت :بر اساس
استانداردھای وزارت بھداشت و درمان ،انبارھای دارويی بايد برای  ۶ماھه آينده کشور ذخيره
داشته باشد ،اما گزارشھای سازمان غذا و دارو نشاندھنده ناکافی بودن ذخاير دارويی بوده،
بهگونهای که ھماکنون تنھا برای دو ماه ذخيره باقی مانده است .
خضری با بيان اينکه وزارت بھداشت و درمان در چھار ماه اخير اقدام به مصرف ذخاير دارويی
کرده است ،يادآور شد :به طور حتم برای جلوگيری از بروز بحران نخست اين وزراتخانه بايد
اقدام به افزايش اختصاص ارز و واردات محصوالت دارويی کند .
عضو کميسيون بھداشت و درمان مجلس شورای اسالمي ،با تأکيد بر اينکه ارز اختصاص داده
شده به واردات لوازم آرايشی بايد از سوی بانک مرکزی قطع شود ،گفت :وزارت بھداشت و
درمان بايد با اولويتبندی و برنامهريزي ،نحوه اختصاص ارز مرجع را مديريت کند
افزايش  ٢٠درصدی قيمت انواع نان بستهبنديشده صنعتی
به نوشته ساﯾت اصالح طلب کلمه در  ٢١آبان  ٩١آمده است  :رئيس اتحاديه سراسری
توليدکنندگان و صادرکنندگان نان از افزايش  ٢٠درصدی قيمت انواع نان بستهبنديشده صنعتی
خبر داد .
محسن لزوميان اظھار داشت :کليه نانھای بستهبندی شده صنعتی با احتساب قيمت فعلی
با توافق انجام شده و مساعدت سازمان حمايت ٢٠ ،درصد افزايش قيمت را خواھد داشت،

وی افزود :به دنبال افزايش بيسابقه قيمت مواد اوليه ،اين اتحاديه نيز جھت جلوگيری از ضرر
و زيان واحدھای نان صنعتي ،اقدام به افزايش  ٢٠درصدی قيمت انواع نان صنعتی کرد .
رئيس اتحاديه سراسری توليدکنندگان و صادرکنندگان نان ايران تاکيد کرد :اين افزايش قيمت با
توجه به گرانی مواد اوليه نظير آرد ،شکر ،روغن ،بھبود دھنده و بسته بندی است که اتحاديه
با ھدف جلوگيری از ايجاد شوک در بازار و اجرايی شدن قيمت پلکانی در شرايط فعلی افزايش
 ٢٠درصدی قيمت نانھای بسته بندی صنعتی را اعمال کرده است .
به گزارش فارس ،لزوميان گفت :اين تغيير قيمت پس از ثبت در سامانه  ٣١استان مورد تائيد
است و ھرگونه تغيير وزن ،تغيير نام محصول و ھرگونه تغييراتی که منجر به عدم رعايت
قيمتگذاری شود ،ممنوع است .
وی ادامه داد :محصوالتی که در آنھا فيبر و نظير آن استفاده ميشود ،به ھنگام تاييد ليست
در کميته قيمتگذاری اتحاديه و آناليز ميزان بھبود دھنده مربوط در قيمت لحاظ خواھد شد .
نماينده مجلس :ھشت ھزار کارگر فوالد حقوق نگرفته اند
به نوشته ساﯾت آفتاب در  ٢١آبان  ٩١آمده است  :سيدھادی حسينی نماينده مردم قائم
شھر در تذکری درباره مشکالت کارگران اظھار داشت ٨ :ھزار نفر از کارگران فوالد از حقوق
خود محروم ھستند .
وی خطاب به رئيس جمھور ،وزيران صنعت و اقتصاد و کار و امور اجتماعی گفت :تدبيری
بيانديشيد تا حقوق اين افراد پرداخت شود .
ھمچنين در ادامه اين جلسه علنی امروز نماينده مردم اسدآباد در تذکر خود در جلسه علنی
امروز مجلس ضمن انتقاد به تيتر صفحه اول ھفته نامه  ٩دی مبنی بر اينکه مصداق خيانت
چيست؟ ،گفت :آيا سوال از رئيس جمھور خيانت است؟ مجلس بدھکار کسی نيست .
بھروز نعمتی نماينده مردم اسدآباد در جلسه علنی امروز يکشنبه مجلس در تذکری اظھار
داشت :امروز در جلسه علنی ھفته نامه  ٩دی در بين نمايندگان پخش شد که در صفحه اول
آن چاپ شده بود مصداق خيانت چيست .
وی خطاب به ابوترابی فرد به عنوان رئيس جلسه افزود :ھيات رئيسه بايد از شان و جايگاه
مجلس دفاع کند .
بھروز نعمتی گفت :آيا سوال از رئيس جمھور مصداق خيانت است؟
در ادامه اظھارات نعمتی  ،محمد حسن ابوترابی فرد که رياست جلسه را بر عھده داشت
خطاب به وی با بيان اينکه تذکر شما مربوط به دستور نمی شود مانع از ادامه صحبت ھای
نعمتی شد .
به گزارش مھر،نماينده مردم اسدآباد علی رغم ممانعت رئيس جلسه اعالم کرد :دوستانی که
خودشان را بدھکار به کسی می دانند از ديگران مايه نگذارند؛ چراکه مجلس بدھکار کسی
نيست .
شھادتنامه  ۴١زندانی سياسی بند  :٣۵٠ستار بھشتی شکنجه شده بود
به نوشته ساﯾت اصالح طلب کلمه در  ٢١آبان  ٩١آمده است :
 ۴١زندانی سياسی سبز محبوس در بند  ٣۵٠اوين شھادت دادند که در ساعاتی که ستار
بھشتی در اين بند بوده آثار شکنجه ھا و ضرب و شتم را بر بدن وی ديده اند .
به گزارش خبرنگار کلمه ،اين زندانيان سياسی در شھادت نامه ی خود آورده اند :وی در حضور
افرادی در بند  ٣۵٠اظھار داشته که در مقر پليس امنيت از سقف آويزان شده و درھمان حال
مورد ضرب و شتم قرار گرفته است سپس پليس دست و پاھای وی را به صندلی بسته و
مجددا وی را مورد ضرب و شتم قرار داده است .درمواقعی دست ھای وی را با دستبند بصورت
قپانی بسته و کتک می زدند و در مواقعی ديگر وی را بر روی زمين انداخته و با پوتين ضربه
ھای شديدی به سر و گردن وی وارد می کردند در ضمن اين شکنجه ھا ،زشت ترين فحش
ھای رکيک ناموسی نيز نثار وی می شده است و مکررأ تھديد ميکردند که وی را می کشند.
زمانی که ستار به بند  ٣۵٠آورده شد آثار شکنجه در تمام قسمت ھای مختلف بدنش مشھود

بود و وی در شرايط کامال دردناک و مجروحی قرار داشت .صورت وی زخمي ،سر او متورم ،مچ
دست ھای او کبود شده بود و آثار آويزان شدنش از سقف روی مچ ھای او به چشم می
خورد .در بخش ھايی از بدن وی از جمله دور گردن ،شکم و کمر وی آثار ضربه و کبودی ديده
می شد .
يازدھم آبان ماه سال جاری کلمه از بازداشت و ضرب و شتم ستار بھشتی توسط پليس
امنيت خبر داده بود و کمتر از يک ھفته پس از آن خواھر اين سبز گمنام اعالم کرد که از پليس
امنيت به وی اعالم کرده اند که که اين جوان  ٣۵ساله جان خود را از دست داده و آنھا بايد روز
آينده برای دريافت پيکرش مراجعه کنند .
آن زمان کلمه تاکيد کرده بود که با توجه به اينکه ھنوز جنازه ای به اين خانواده تحويل نشده،
نمی توان درباره ابعاد دقيق اين خبر به طور قطعی قضاوت کرد که آيا اين يک سناريوی امنيتی
برای آزار خانواده اوست يا فاجعه ای است که ماموران به دنبال سرپوش گذاشتن بر روی آن
اند .
کلمه پس از دو روز با انتشار سندی با دستخط ستار بھشتی که در بند  ٣۵٠شکايت خود را از
کسانی که وی را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند اين رفتار غير انسانی و غير قانونی را
محکوم و از سکوت مسئوالن امر و رسانه ھای وابسته به قدرت در کشور انتقاد کرده بود .
اينک  ۴١زندانی سياسی در شھادت نامه ی خود با اشاره به اين سند منتشر شده توضيح
داده اند :ستار در حالی که به دليل ناراحتی دست به سختی قادر به نوشتن بود طی
شکايتی به مسوول بند  ٣۵٠در چند سطر وضعيت خود و برخوردھای پليس امنيت با خود را
نوشت و خواھان پيگيری آن شده بود .
متن کامل اين شھادت نامه که  ۴١زندانی سبز در بند  ٣۵٠زندان اوين آن را امضا کرده اند و به
ھمراه اسامی آنان در اختيار کلمه قرار گرفته ،به شرح زير است :
بسم ﷲ الرحمن الرحيم
جنايت کھريزک  ٢و قتل ستار بھشتی در پليس امنيت
در رسانه ھا خبری انتشار يافته مبنی بر اينکه آقای ستار بھشتی در تاريخ  ٩/٨/٩١بوسيله
پليس فتا )فضای تبادل اطالعات( که زير مجموعه پليس امنيت نيروی انتظامی می باشد
بازداشت شده است و در تاريخ  ١۶/٨/٩١به خانواده وی اطالع داده شده که ستار فوت کرده
است و بايد جنازه اش را از سردخانه کھريزک تحويل بگيرند .در عين حال آنھا را تھديد کرده اند
که حق صحبت با رسانه ھا را نيز ندارند .
از آنجا که آقای ستار بھشتی از  ١٠/٨/٩١تا  ١١/٨/٩١دربند  ٣۵٠بوده و افراد اين بند وضعيت
دردناک جسمی و روحی وی را از نزديک مشاھده کرده اند ،وظيفه ملی و دينی خود ميدانيم
مسايل وی را به اطالع ملت شريف ايران برسانيم .
اتھام آقای ستار بھشتی نوشتن مطالبی انتقادی نسبت به مسووالن نظام در وبالگ شخصی
و ”انتقادی اش“ بوده است .وی در حضور افراد در بند  ٣۵٠اظھار داشته که در مقر پليس
امنيت از سقف آويزان شده و درھمان حال مورد ضرب و شتم قرار گرفته است سپس پليس
دست و پاھای وی را به صندلی بسته و مجددا وی را مورد ضرب و شتم قرار داده است.
درمواقعی دست ھای وی را با دستبند بصورت قپانی بسته و کتک می زدند و در مواقعی ديگر
وی را بر روی زمين انداخته و با پوتين ضربه ھای شديدی به سر و گردن وی وارد می کردند در
ضمن اين شکنجه ھا ،زشت ترين فحش ھای رکيک ناموسی نيز نثار وی می شده است و
مکررأ تھديد ميکردند که وی را می کشند .
زمانی که ستار به بند  ٣۵٠آورده شد آثار شکنجه در تمام قسمت ھای مختلف بدنش مشھود
بود و وی در شرايط کامال دردناک و مجروحی قرار داشت .صورت وی زخمي ،سر او متورم ،مچ
دست ھای او کبود شده بود و آثار آويزان شدنش از سقف روی مچ ھای او به چشم می
خورد .در بخش ھايی از بدن وی از جمله دور گردن ،شکم و کمر وی آثار ضربه و کبودی ديده
می شد .
ستار در حالی که به دليل ناراحتی دست به سختی قادر به نوشتن بود طی شکايتی به
مسوول بند  ٣۵٠در چند سطر وضعيت خود و برخوردھای پليس امنيت با خود را نوشت و
خواھان پيگيری آن شد .
با توجه به غير عادی بودن شرايط جسمی وی دوبار به بھداری زندان اوين اعزام شد و پزشک

بھداری نيز وضعيت وی را مشاھده کرد .
روز  ١١/٨/٩١ستار را که از فعاالن جوان و ثابت قدم جنبش سبز بود مجددا از بند  ٣۵٠به
پليس امنيت منتقل کردند .او ھنگام رفتن بسيار نگران بود و به افراد بند گفت اينھا قصد کشتن
مرا دارند ۴ .روز پس از انتقال وی نيز خبر مرگش به خانواده اش داده شد .
کسانی که داعيه پيروی از اميرمؤمنان عليه السالم را دارند ،يعنی ھمان که وقتی شنيد در
حکومت او خلخال از پای يک زن يھودی در آورده اند فرمود” :اگر کسی از اين ستم بميرد جای
سرزنشی بر او نيست“ اين ظلم ھا و فجايع و قتل ھا وشکنجه ھا که به دفعات اتفاق افتاده
را می بينند و خم به ابرو نمی آورند و حتی خواب يک شب آنھا نيز آشفته نمی شود .
در سال ھای اخير و پس از انتخابات  ٨٨بارھا وبارھا اين نوع شکنجه ھا در مورد دستگير
شدگان در بازداشتگاه پليس امنيت و پليس فتا تکرار شده است و افرادی دربند  ٣۵٠بوده و
ھستند که خود شخصا اين نوع شکنجه ھا را تجربه کرده اند و ما گواھی می دھيم در موارد
متعدد شاھد حضور بازداشت شدگان شکنجه شده توسط پليس امنيت در بند  ٣۵٠بوده ايم .
ما بر اين باوريم اگر با جنايتکاران کھريزک  ١و شکنجه گران اوين که گزارش جزئيات شکنجه
ھای آنان بارھا و بارھا اعالم شده است و ھمه ی مسووالن حکومتی از آنھا مطلعند ،برخورد
می شد و به جای تشويق و ارتقاء مقام ،مجازات می شدند ،ديگر اينگونه شکنجه ھای
وحشتناک و قتل ھا که نشان دھنده کھريزک ھای ديگر است اتفاق نمی افتاد .
اکنون بر ھمه ثابت شده است که با زمامداران فعلی ”آنچه البته به جايی نرسد فرياد است“،
ما ضمن تسليت و دل آرامی به خانواده مرحوم ستار بھشتی و ملت مظلوم ايران ،يادآور می
شويم که حاکمان کنونی چه بخواھند و چه نخواھند ،در اين ظلم ھا و شکنجه ھا و خون ھای
به ناحق ريخته شده شريک و مسوول ھستند .
امضا کنندگان به ترتيب حروف الفبا :
محمد ابراھيمی  /حسن اسدی زيد آبادی /امير اسالمی /رضا انصاری راد /ابراھيم)نادر(
بابايی زيدی
عماد بھاور /سيدعليرضا بھشتی شيرازی /اميد بھروزی /امين چاالکی /سياووش حاتم /اميد
خوارزميان /مھدی خدايی /محمد داوری /اميرخسرو دليرثانی /سيدمحمدعلی
دادخواه /عليرضا رجايی
محمد رضايی /فرزاد روحی /حسين زرينی /عبدالفتاح سلطانی /ادريس سيدين /پوريا
شاھپری محسن)بھمن( صادقی نور /محمدفريد طاھری قزوينی /بھادر عليزاده /افشين کرم
پور /حميدرضا کرواسی /امير گرشاسبی /جعفر گنجی /سيامک قادری /ابوالفضل
قديانی /علی اکبر قطبی
فرشيد الھوتی /عبدﷲ مومنی /محسن ميردامادی /مصطفی نيلی /محمد علی واليتی
فرشيد يدالھی /محمدحسن يوسف پورسيفی /محمدامين ھادوی /سيداحمد ھاشمی
آمار بيکاری در مرز بحران /برآورد کارشناسان :پنج ميليون نفر در کشور بيکارند
به نوشته ساﯾت اصالح طلب کلمه در  ٢٢آبان آمده است  :آمارھای رسمی از  ٢٫٨تا  ٣ميليون
بيکار در کشور حکايت دارد .اين در حالی است که مبنای اشتغال در اين آمار تنھا يک ساعت
در ھفته است .کارشناسان اما ميزان تقريبی بيکاران را در کشور در حدود  ۵ميليون نفر می
دانند .اين موضوع می تواند معضالت متعدد اجتماعی را به دنبال داشته باشد .
به گزارش فرارو ،کاھش  ۵٠درصدی توليد در نتيجه مشکالت اقتصادی باعث تعديل نيرو در
بسياری از کارخانه ھا شده است .تا جايی که تنھا در يک مورد انجمن قطعه سازان کشور
چندی پيش نسبت به بيکاری  ٧٠٠ھزار نفر در صورت عدم مساعدت ارزی دولت ھشدار داده
بود .
به گفته کارشناسان سياست ھای غلط دولت در زمينه اقتصاد ،واردات بی رويه کاال ،عدم
پرداخت يارانه توليد و در نتيجه تضيف بخش صنعت ،نوسانات ارزی و افزايش قيمت مواد اوليه
کارخانه ھا ،عدم پايبندی دولت به تعھدات در زمينه اشتغال و بسياری ديگر از موارد ھمگی
دست به دست ھم دادهاند تا نرخ بيکاری در کشور به  ١٢٫٩درصد برسد .
بر اساس آمارھای ارائه شده از مرکز آمار سھم بخش صنعت در اشتغال تنھا  ٣٣٫۴بوده است

و نزديک به نيمی از جمعيت فعال کشور در بخش خدمات مشغول به کار ھستند .اين به آن
معنی است بخش توليد سھم قابل توجه ای از اشتغال را به خود اختصاص نداده است و
عالوه بر اين با توجه به مشکالت بخش توليد ھمين ميزان ھم با خطر کاھش روبرو است .با
توجه به کاھش توليد در بخش صنعت در چند سال اخير و افزايش بی رويه واردات ،نگرانی ھا
از افزايش نرخ بيکاری شدت گرفته است .
دولت در حالی از ناممکن بودن وعده ايجاد  ٢٫۵ميليون شغل خبر می دھد که بر اساس آمار
ھای ارائه شده ميزان بيکاری در ميان جوانان  ٢٠تا  ٣٢سال به  ٣۵درصد رسيده است .اين
عده که از موثرترين گروه ھای نيروی کار کشور محسوب می شوند ،و در ھرم جمعيتی کشور
از جايگاه خاصی برخوردار ھستند ،با وجود اين معضل می توانند در معرض بسياری از
مشکالت اجتماعی باشند .
عباس قائدرحمت عضو کمسيون اجتماعی مجلس با اشاره به نقصان آمار در ايران در رابطه با
مسئله بيکاری گفت» :به نفع کشور است که مراجع ذيربط آمار اشتغال را دقيق و به موقع در
اختيار تصميم گيران قرار دھند تا بر اساس آن بتوان برنامه ھای جامع تری را تدوين کرد ».
او با تاکيد بر تاثير مستقيم کاھش توليد بر افزايش نرخ ببکاری گفت» :ممکن است با يک
سری از سياست ھا مانند پرداخت برخی تسھيالت يا ارائه بيمه بيکاري ،بتوان در کوتاه مدت
اثرات کاھش توليد را بر افزايش بيکاری کم کرد اما قطعا در دراز مدت اين معضل دوباره رخ
خواھد نمود ».
اين عضو کميسيون اجتماعی مجلس در مورد تبعات افزايش نرخ بيکاری در ميان جوانان  ٢٠تا
 ٣٢سال که بر اساس آمار  ٣۵درصد اعالم شده است گفت» :اگر اين آمار حقيقت داشته
باشد بايد گفت که بحث در اين مورد از ھشدار گذشته است .اين موضوع زنگ خطری است
که به صدا در آمده است .ممکن است اين مسئله به يک بحران تبديل شود .چرا که کسی که
بيکار است ،نمی تواند از پس مسائل مادی خود برآيد و اين سرآغاز يک سری از مشکالت
اجتماعی است و حتی سياسی است ».
قائدرحمت در خصوص رابطه بيکاری با امنيت افزود» :با به صدا درآمدن اين زنگ خطر می
بايست بسياری از برنامه ھا را که در اولويت کمتری قرار دارند را به کنار نھاد و به اين موضوع
پرداخت .چرا که بيکاری رابطه مستقيمی به اعتياد ،بزھکاري ،فحشا و منکر و طالق دارد ».
اين عضو کمسيون اجتماعی مجلس با ھشدار نسبت به افزايش نرخ بيکاری در کشور اين
موضوع را با توجه به عواقب مخرب آن در نھايت به نفع سالمت روانی جامعه ندانست .
صابر شيباني ،استاد اقتصاد دانشگاه شھيد بھشتی ھم در ھمين زمينه می گويد» :ريشه
يابيھايی که در بخشھای مختلف اجتماعی صورت گرفته است نشان ميدھد وضعيت
افزايش نرخ بيکاري ،به افزايش جرايم و پايين آمدن ميانگين سنی افراد بزھکار منجرخواھد
شد ».
او گفت» :بنابراين نرخ بيکاری ما سال به سال رشد پيدا ميکند و ما در محدوده سني ٢٠تا
 ٣٢سال که نسل جوان ماست ،نرخ بيکاری نزديک به  ٣۵درصد داريم ضمن اينکه وضعيت
اشتغال صرفا محدود به اين نميشود ».
شيبانی افزود» :اشتغال پايين به اين دليل در سيستم اختالل ايجاد ميکند که افراد در
شرايطی که شغلی نداشته باشند نياز به سيستمھای حمايتی دارند که جلوی ھزينهھای
اجتماعی باالتر در بخشھای ديگر گرفته شود تا دولت با مشکالت جنبی ديگر درگير نشود .از
جمله مشکالت مربوط به ازدواج و مشکالت افزايش بزھکاريھای مختلف در سطح اجتماع.
ريشه يابيھايی که در بخشھای مختلف اجتماعی صورت گرفته است نشان ميدھد
وضعيت افزايش نرخ بيکاري ،به افزايش جرايم و پايين آمدن ميانگين سنی افراد بزھکار
منجرخواھد شد .مسائل فوق نگرانيھای گستردهای را در سطح جامعه ايجاد ميکند که
پيامدھای افزايش نرخ رشد بيکاری در جامعه است ».
چه کسی در حال تبديل »دارو« به بحران ملی است؟
به نوشته ساﯾت عصرايران در  ٢٢آبان  ٩١آمده است  :ھمه ما  ،اوضاع خاص کنونی اقتصادی
کشور و محدوديت ھای آن را درک می کنيم و از اين رو  ،بسياری از مشکالت را تاب می آوريم
و تحمل می کنيم .

اگر ارز مسافرتی را قطع يا محدود کردند  ،فوقش اين است که به خارج از کشور سفر نمی
کنيم ؛ اگر واردات موبايل را محدود کردند  ،با ھمان گوشی ھای قديمی سر می کنيم  ،اگر
قيمت لباس باال رفت  ،کھنه لباس ھايمان را وصله می کنيم و می پوشيم  ،اگر خودرو سر به
فلک گذاشت  ،دل از تاکسی و مترو نمی کنيم يا ھوس تعويض خودرو را از سرمان به در می
کنيم  ،با باال رفتن قيمت رھن و اجاره ھم  ،از اين سال تا آن سال  ،محله به محله پايين تر
می آييم و متر به متر از متراژ خانه ھا می کاھيم و اگر تخم مرغ و گوجه گران شد  ،املت
خوردنمان را کم می کنيم و با گرانی خوراکی ھای ديگر  ،آرام آرام آنھا را از سبد مواد غذايی
مان خذف می کنيم و ... .
ھمه اين گرانی ھا  ،ھر چند در زندگی ھای ھمه ما اثرات منفی دارد اما "باری به ھر جھت" ،
شايد بشود بسياری از آنھا را ولو به سختی ناديده گرفت و به بھای تنگ تر شدن معيشت  ،از
خيرشان گذشت  ،اما يک موضوع حياتی سر شوخی ندارد و اساساً مديريتش دست ما
نيست که بتوانيم ولو به بھای تحمل  ،کاری کنيم و آن " ،دارو"ست .
ھمين چند روز قبل  ،يک عضو کميسيون بھداشت و درمان مجلس شورای اسالمی به
صراحت گفت که طبق اعالم سازمان غذا و دارو  ،ذخاير دارويی کشور تنھا برای دو ماه آينده
کفايت خواھد کرد .
ً
خود وزير بھداشت و درمان ھم در اين باره  ،ھر چند عمال کاری نکرده  ،اما سکوت ھم نکرده
است و با انداختن تقصيرھا به گردن "عدم تخصيص ارز" گفته است » :ما تالش زيادی برای
اختصاص ارز مرجع به شرکت ھای وارد کننده دارو و مواد اوليه دارويی طی  ٦ماه گذشته
انجام دادهايم ولی موفق نشديم و نمی دانيم اين ارز در کجا مصرف شده است ...البته نااميد
نيستيم و بايد بگويم بسيار ھم اميداوريم چون دولت و بانک مرکزی تعھد دادهاند تاخير پرداخت
ارز مرجع دارويی جبران شود و سازمان غذا و دارو ،ھيات امنای ارزی و شرکت مادر تخصصی
تجھيزات پزشکی وزارت بھداشت در اين خصوص در حال تالش ھستند ...برای اينکه مردم عزيز
با مشکل دارويی مواجه نشوند در طول  ٦ماه گذشته از طرق مختلف از جمله از طريق
ھواپيما و راه ھای ديگر اين داروھا را وارد کردهايم ».
در ھمين راستا  ،خبرگزاری مھر نيز اخيراً گزارش داد که از  ٢و نيم ميليارد دالر نياز ارزی کشور
برای واردات دارو از ابتدای سال تاکنون تنھا  ٦٠٠ميليون دالر ارز مرجع تامين شده است .
روز گذشته ھم رئيس کميسيون بھداشت مجلس گفت :دولت سالمت مردم را به بازی گرفته
و اعتبارات مصوب را تخصيص نميدھد ،ھزينه يک دوره درمان سرطان با ھرسپتين  ٢٠٠ميليون
تومان شده و قيمت تجھيزات پزشکی به طور متوسط  ٢۵٠درصد افزايش پيدا کرده است .
ھمه اين ھا واقعيت ھای تلخی ھستند که ھمه کسانی که خود يا نزديکانش درگير بيماری
اند  ،با پوست و گوشت و استخوان  ،آن را لمس می کنند .
"گرانی" دارو  ،اگر دردی بود که تا ديروز مردم را می آرزد " ،کمبود يا نبود" برخی اقالم دارويی
 ،امروز مزيد بر علت شده است تا نگرانی در خانواده ھايی که بيمار دارند  ،روز به روز تشديد
شود .
ھر چند دارو  ،جزو اقالم تحريمی نيست ولی شايد مسووالن امر بخواھند کمبودھای موجود را
به گردن مشکالت مربوط به نقل و انتقال پول در مبادالت خارجی بيندازند .حتی اگر بپذيريم که
يک سری مشکالت در اين باره وجود دارد اما نمی توانيم مسووالن دولت را در اين باره  ،فارغ
از مسووليت بدانيم .
ب مطلب ھمان است که رئيس کميسيون بھداشت مجلس گفته است:
به نظر می رسد  ،ل ّ
"دولت سالمت مردم را به بازی گرفته است ".
وقتی وزير بھداشت ھم می نالد که نمی دانيم ارز دارو را کجا برده اند؟ و وقتی به جای
٢٫٥ميليارد دالر  ،تنھا  ٦٠٠ميليون دالر برای دارو اختصاص می دھند  ،تحريم ھم نباشيم ،
کسی به ما دارو نمی فروشد چون دارو رايگان نيست !
مسؤوالن ارشد دولتی بايد صراحتاً پاسخ بدھند که چرا ارز مورد نياز دارو را نمی دھند و مردم
را در اين چنين "مصيبت زده" کرده اند؟ دارو که جزو کاالھای لوکس نيست که بتوانند با آن
بازی کنند !
تأمين دارو  ،جزو بديھی ترين و حياتی ترين وظايف ھر دولتی است ولی اينجا شاھديم که
حتی ارز مورد نياز دارو را ھم نمی دھند تا دارو وارد شود و مردم با پول خود  ،آن را بخرند .

به نظر می رسد  ،اراده ای معطوف به بحران سازی و تشديد نارضايتی در برخی سطوح
دولتی وجود دارد که عدم توجه به اين "مسأله"  ،می تواند بسيار خطرناک باشد .
افزايش  ١٠٠درصدی ھزينه سبد معيشت کارگران ،افت  ٥٠درصدی ارزش درآمد/
رای دولتيھا نزديک به نظر کارفرمايان
به نوشته ساﯾت آفتاب در  ٢٢آبان  ٩١آمده است  :افزايش  ١٠٠درصدی ھزينه سبد معيشت
کارگران ،افت  ٥٠درصدی ارزش درآمد نيروی کار ،جھش قيمتی در بازار و آشفتگی در قيمت
ارز در کنار اختالف بسيار زياد حداقل دستمزد فعلی با حداقلھای منطقي؛ ويژگيھای بسته
مزد  ٩٢را نسبت به دورهھای قبل متفاوت کرده است .
پيشنھاد و تعيين حداقل دستمزد سال آينده کارگران و مشموالن قانون کار توسط شورای
عالی کار؛ از مھم ترين اتفاقات و برنامه ھای ماه ھای پايانی سال است که در حوزه بازار کار و
اشتغال کشور پيرامون آن مباحث گوناگونی مطرح می شود .
بر پايه اين گزارش ،طی ساليان متمادی روش تعيين حداقل دستمزد بر مبنای تامين معيشت
خانوار و نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی توسط نمايندگان کارگري ،کارفرمايی و دولت بررسی و
در نھايت با تعيين درصدی رشد ،مصوبه جديد دستمزد ارائه می شود .
ھرچند اشتياق جامعه کارگری به اين مسئله به دليل تاثيرگذاری مستقيم مزد در زندگی آنان
از جامعه کارفرمايی و دولت بيشتر است ،اما در نھايت اين کارفرمايان و دولت ھستند که نفوذ
بيشتری را در تعيين درصد نھايی خواھند داشت .
رای دولتيھا نزديک به نظر کارفرمايان
کارفرمايان به لحاظ تمايل به کاھش ھزينه ھا و رعايت منطق کاھش قيمت تمام شده در توليد
محصوالت ،سعی در کمترين افزايش ساليانه دارند و با اينکه دولت در سال ھای اخير اظھار
بی طرفی و احترام گذاشتن به تصميمات کارگران و کارفرمايان را داشته است ،اما به واقع در
نھايت با نظر نزديکتر به کارفرمايان رای نھايی خود را اعالم کرده است .
برخی مقامات کارگری معتقدند با اينکه ماده  ٤١قانون کار برای اين موضوع يک چارچوبی را
تعيين کرده است ولی افزايش بی سابقه فاصله بين حداقل دستمزد و سبد ھزينه ھای
خانوار؛ ھمچنين افزايش بی رويه و افسار گسيخته قيمت ھا در بازار باعث شده تا دولت ھر
ساله حرف آخر را در مورد تعيين حداقل دستمزد بزند و به نوعی با کدخدامنشی کار پيش
رفته است .
اعالم نرخ تورم بانک مرکزی که به تازگی حدود  ٢٧درصد نيز شده است بايد يکی از پايه ھا و
مبانی اساسی تعيين حداقل دستمزد ساليانه کارگران باشد به نحوی که در صورت رعايت
عين ماده  ٤١قانون کار ،حداقل دستمزد بايد به ميزان نرخ تورم ھر سال افزايش يابد ولی
تاکنون چنين نشده است .
جايگاه مبھم نرخ تورم در تعيين مزد
کارگران می گويند نه تنھا ھرگز نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی در تعيين حداقل دستمزد نھايی
کارگران لحاظ نشده است بلکه تامين سبد معيشت خانوار کارگری به عنوان رکن دوم ماده ٤١
قانون کار نيز ناديده گرفته شده و به صورت کلی بين حداقل دستمزد تعيين شده در شورای
عالی کار که برای سال جاری به ميزان  ٣٨٩ھزار و  ٧٠٠تومان است و حداقل دستمزد واقعي،
بيش  ١٠٠درصد اختالف و شکاف ايجاد شده است .
علی دھقان کيا در گفتگو با مھر درباره ويژگی ھا و اولويت ھای الزم برای تعيين بھترين حداقل
دستمزد در سال  ٩٢و و خروج از روش فعلی تعيين مزد ،گفت :اجرای قانون ھدفمند کردن
يارانه ھا ،افزايش نرخ ارز و تغيير روز به روز قيمت ھا در سبد معيشت خانوار؛ به صورت کلی
مسائل جديدی را در حوزه دستمزد مطرح کرده است .
عضو ھيئت مديره کانون عالی شوراھای اسالمی کار استان تھران ،اظھار داشت :افزايش نرخ
تورم در ماه ھای اخير و جھش يکباره قيمت اقالم مصرفی خانوار باعث بروز مشکالت فراوانی
برای جامعه کارگری و حقوق بگيران کشور شده است .

افت  ٥٠درصدی ارزش درآمد
دھقان کيا ادامه داد :متاسفانه رشد قيمت ھا در بازار به ويژه در اقالم مصرفی خانوار ،باعث
افت  ٥٠درصدی ارزش درآمد کارگران شده است .ھم اکنون به دليل مشکالت نقدينگی و
تامين مالي ،در بسياری از بنگاه ھا اضافه کاری ھا کاھش يافته است و بعضا در دستگاه ھای
دولتی نيز پرداخت آن به آينده موکول شده است .
وی با اشاره به افت توليد در بسياری از واحدھای توليدی کشور ،خاطر نشان کرد :دولت بايد
يک فکر اساسی در مورد باال رفتن ھزينه ھای توليد داشته باشد .ھم اکنون ھزينه ھای
مربوط به حمل و نقل در بسياری از بخش ھا به صورت متوسط تا  ٤٠درصد افزايش يافته
است .
اين مقام مسئول کارگری کشور ،افزود :با اينکه شرايط برای کارفرمايان پس از ھدفمندی يارانه
ھا متفاوت شده است اما بايد از کارفرمايان پرسيد که چگونه در برابر افزايش  ٦تا  ١٠برابری
قيمت گاز و برق و باال رفتن ھزينه واردات مواد اوليه سخنگی نمی گويند اما برای افزايش ٥٠
ھزارتومان حقوق کارگر ،می گويند نمی توانيم چون ممکن است واحد تعطيل شود !
سوال از کارفرمايان
به گفته دھقان کيا ،چگونه کارفرمايان در بخش ھزينه توليد تا  ٣برابر حداقل دستمزد يک کارگر
ھزينه اضافی می پردازند ولی اگر بخواھند مزد نيروی کار را در يک سطح منطقی افزايش
دھند ،نمی پذيرند .
عضو ھيئت مديره کانون عالی شوراھای اسالمی کار استان تھران ،اظھار داشت :متاسفانه
به دليل جھش يکباره قيمت ھا ،ھزينه کارگران در سبد معيشت خانوار به صورت متوسط ١٠٠
درصد افزايش يافت ،با اين حال رشد دستمزدھا ثابت مانده است .
وی تاکيد کرد :با توجه به نوسانات شديد قيمت ارز در بازار داخلي ،بخشی از بنگاه ھا تصميم
گرفته اند تا حق شيفت ھا را نيز حذف کنند و ھمه اين مسائل باعث سخت تر شدن مسائل
کارگران در محيط ھای کاری می شود .
پيشنھاد ٧٠٠ھزارتومانی
اين مقام مسئول کارگری کشور ،گفت :رئيس جمھور امسال در مورد بازنشستگان اعالم کرد
که ميزان حداقل حقوق آنھا بايد  ٧٠٠ھزار تومان باشد؛ بنابراين شايد بتوان انتظار داشت که
کارگران و مشموالن قانون کار نيز بايد در ھمين حد و به ميزان  ٧٠٠ھزارتومان حداقل دستمزد
در سال  ٩٢دريافت کنند .
دھقان کيا با اعالم افزايش  ٣٠٠ھزارتومانی ھزينه انرژی بنگاه ھای بزرگ به ازاء ھر کارگر بعد
از فاز اول ھدفمندی يارانه ھا ،تصريح کرد :بايد پرسيد آيا اين کارگران ھستند که ھزينه ھای
کارفرمايان را افزايش داده اند و يا دولت؟
کارگری درون مخلوط کن سيمان جان باخت
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  /ايلنا در  ٢٢آبان آمده است :ﯾک کارگر  ۴٠ساله شاغل در
کارخانه توليد قطعات بتنی ،در ھنگام کار جان خود را از دست داد .
به گزارش خبرنگار اﯾلنا از شھرقدس ،اﯾن کارگر دﯾروز  -ﯾکشنبه  -در حاليکه میخواست
دستگاه مخلوط کن سيمان را بررسی کند با وارد کردن سر خود به داخل دستگاه در حال
چرخش ،درون آن گرفتار شد .
پس از تماس شاھدان با مرکز فورﯾتھای امداد و حضور نيروھای آتش نشانی ،امدادگران
توانستند جسد بیجان اﯾن کارگر را از درون دستگاه مخلوط کن خارج کنند .
رعاﯾت نکات اﯾمنی ھنگام کار مسئلهای است که عالوه بر کارفرماﯾان ،کارگران نيز باﯾد نسبت
به آن کامال ھوشيار باشند.
اعتراض صنفی رانندگان بونکر کارخانه سيمان بجنورد

به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  /ايلنا در  ٢٢آبان آمده است :ﯾک فعال کارگری در بجورد گفت:
بيش از  ۴٠٠راننده بونکر در کارخانه سيمان بجنورد طی دو ھفته جاری در اعتراض به عدم
افزاﯾش کراﯾه حمل سيمان ،به اعتراض صنفی اقدام كرده و دست از كار كشيدهاند .
فرھاد ھداﯾتی ،دبير خانه كارگر خراسان شمالی در اﯾن باره به اﯾلنا گفت :رانندگان بيش از
 ۴٠٠ترﯾلی و بونکر حمل سيمان بجنورد به دليل ناکافی بودن کراﯾه حمل بار طی دو ھفته اخير
معترض بوده و اظھار کردهاند مبلغ کنونی کراﯾه حمل سيمان براﯾشان به صرفه نيست و در
صورت عدم افزاﯾش ،با کارخانه سيمان ھيچ گونه ھمکاری نخواھند داشت .او افزود :مسئوالن
استانی در واکنش به اعتراض بونکر داران اﯾن کارخانه ،کراﯾه حمل اﯾن کاميونھا را افزاﯾش
دادهاند و اﯾن در حالی است که اﯾن رانندگان ھمچنان از دستمزد در نظر گرفته شده از سوی
مسئوالن ناراضی ھستند .
در اﯾن زمينه ﯾکی از اعضای شورای اسالمی کار کارگران کارخانه سيمان بجنورد از افزاﯾش ١٧
درصدی کراﯾه حمل بار رانندگان بونكر خبر داد و گفت :طبق مصوبه و توافق صورت گرفته بين
نماﯾنده کاميون داران و کارخانه ١٧ ،درصد به کراﯾهھای قبلی اضافه و مقرر شده است که از
امروز صبح اجراﯾی شود .
او با بيان اﯾنکه در مجموع  ۴٠٠رانندھخ بونکر وترﯾلی در اﯾن اعتراض شركت داشتند ،تصرﯾح
کرد :ھر ساله افزاﯾش قيمت در بخش کراﯾه حمل سيمان با توافق دو طرف صورت میگيرد که
امسال با وحود افزاﯾش ھزﯾنهھای جاری ،درﯾافت اﯾن مبالغ برای رانندگان به صرفه نيست.
پیگيری ﯾك پرونده عجيب كارگری در قزوﯾن
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  /ايلنا در  ٢٢آبان آمده است :کارگران اخراجی كارخانه اشکان
چينی قزوﯾن طی تماس با اﯾلنا در خصوص به تعوﯾق افتادن حقوقشان اعتراض کردند .
ﯾکی از کارگران اﯾن كارخانه به خبرنگار اﯾلنا گفت :اﯾن شرکت از بدو تأسيس ھر چند وقت ﯾک
بار حدود  ١۵٠نفر را استخدام میکند و پس از چند ماه کار بدون پرداخت حقوق آنھا را اخراج
میکند .
ﯾکی دﯾگر از کارگران اخراجی معترض اعالم کرد چند بار طلبش را به صورت چک چند ماھه از
مدﯾر کارخانه درﯾافت کرده اما چکھا ھيچوقت وصول نشدهاند .
ھر گروه از كارگران اخراج شده ھر بار برای درﯾافت حقوق  ۴ﯾا  ۵ماه اشتغال در كارخانه اشکان
چينی به ھيئتھای تشخيص و حل اختالف اداره کار میروند و طرح شكاﯾت می كنند.
كارگران قزوﯾن از اﯾن كارخانه میترسند
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  /ايلنا در  ٢٢آبان آمده است :رئيس کانون شورای اسالمی
استان قزوﯾن اظھار داشت :کارخانه اشکان چينی در طول نزدﯾک به شش سال فعاليتش ھر
چند ماه اقدام به استخدام نزدﯾک به  ١۵٠نفر نيروی كار در کارخانه میکند و پس از چند ماه
کار آنھا را بدون پرداخت بيمه و حقوق اخراج میکند .
محمد احمدی در ادامه افزود :به خاطر بد سابقه شدن اﯾن کارخانه در سطح استان و پيگيری
فعاالن کارگری ،اداره کار استان دﯾگر اجازه جذب نيرو در شھر قزوﯾن را به اﯾن کارخانه
نمیدھد ،با اﯾن حال اﯾن واحد توليدی اقدام به جذب نيرو از روستاھا و شھرھای دورتر
میكند .
اﯾن فعال کارگری گفت :با وجود اﯾنکه اﯾن کارخانه پيشرفتهترﯾن دستگاهھا را در سطح استان
دارد اما عملکردش نادرست و قابل بررسی است .رئيس کانون شورای اسالمی استان قزوﯾن
به خاطر عدم پيگيری مسئولين ذﯾربط در خصوص تخلفات اﯾن واحد توليدی اظھار تأسف کرد و
افزود :اعتراضھای متوالی کارگران اخراجی تا کنون به جاﯾی نرسيده و تعطيلی اﯾن واحد
توليدی به نفع كارگران استان است.
ضرورت پیگيری تخلفات کارخانه اشکان چينی

به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  /ايلنا در  ٢٢آبان آمده است :دبير خانه کارگر قزوﯾن نيز از
شيوه مدﯾرﯾتی کارخانه اشکان چينی انتقاد کرد و اظھار داشت :اﯾن واحد توليدی در آغاز کار
 ٣٠ميليون ﯾورو وام از دولت درﯾافت کرده است و قرار بود برای  ١٠٠٠نفر اشتغال زاﯾی اﯾجاد
کند که اﯾن موضوع ھيچگاه محقق نشد .
عيد علی کرﯾمی به خبرنگار اﯾلنا گفت :واحد توليدی اشکان چينی نيروھاﯾش را بيشتر از بين
خانمھا انتخاب میکند و بدون پرداخت حقوق آنھا را پس از چھار ﯾا پنج ماه اخراج میکند .
اﯾن فعال کارگری افزود :اﯾن شرکت وامھای متعددی از دولت درﯾافت کرده و مشکالت ارزی و
مواد اوليه ساﯾر کارخانهھا و واحدھای توليدی ربطی به اﯾن کارخانه ندارد چرا که از ابتدای کار
روﯾه اﯾن واحد به ھمين شکل بوده است .
الزم به توضيح است كه پیگيریھای خبرنگار اﯾلنا جھت گفتگو با مدﯾرﯾت اﯾن كارخانه تا كنون
بیثمر بوده است.
ھشدار دانشگاهھای پزشکی ايران در مورد افزايش  ٣۵٠درصدی قيمت دارو
به نوشته ساﯾت بی بی سيدر  ٢٢آبان  ٩١آمده است  :در پی تحريمھا عليه ايران ،تامين و
خريد برخی از اقالم دارويی با مشکل مواجه شده است
روسای دانشگاهھای علوم پزشکی ايران در نامهای سرگشاده به معاون برنامهريزی رئيس
جمھور نسبت به کمبود منابع حوزه سالمت و بھداشت انتقاد کردند .
در بخشی از اين نامه که امروز يکشنبه  ٢١آبان ماه در خبرگزاری فارس منتشر شده ،آمده
است" :با توجه به تورم موجود و افزايش قيمت ارز ،قيمت تمام شده دارو و ملزومات مصرفی
پزشکی تا  ٣۵٠درصد افزايش يافته است ".
روسای دانشگاهھای علوم پزشکی با اشاره به نارضايتی مردم به دليل دريافت خدمات
پزشکی و دارويی با کيفيت پائين و عدم دسترسی به برخی از اقالم دارويی نوشته اند:
"سختی تامين دارو و ملزومات پزشکی در بيمارستانھا به علت عدم پرداخت مطالبات
شرکتھای دارويی از سوی بيمارستانھا و ھمچنين عدم وجود نقدينگی کافی برای خريد
موارد فوق به صورت نقدی" از ديگر مشکالت سيستم بھداشتی در ايران است .
به اعتقاد برخی کارشناسان ،مشکالتی که به دليل تحريم بانکھای ايران و صادر نشدن
اسناد اعتباری در پرداخت پول به وجود آمده ،عمال خريد از اتحاديه اروپا و شرکای آن را به صفر
رسانده است و داروھا و کاالھای موجود در بازار پزشکي ،به خريدھای قبل از تحريم ھا مربوط
می شود .
مسئوالن حوزه بھداشت و نمايندگان مجلس تاکنون بارھا در خصوص مشکالت تامين ارز مورد
نياز دارو و کمبود اقالم دارويی پزشکی در ايران سخن گفتهاند .
رسول خضري ،عضو کميسيون بھداشت و درمان مجلس اخيرا در ھمين مورد گفته است" :بر
اساس استانداردھای وزارت بھداشت ،انبارھای دارويی بايد برای  ۶ماه آينده کشور ذخيره
داشته باشد ،اما بر اساس گزارشھای سازمان غذا و دارو ھماکنون تنھا برای دو ماه ذخيره
باقی مانده است ".
بر اساس آمار ھای رسمی از  ٢٫۵ميليارد دالر نياز ارزی برای واردات دارو ،از ابتدای سال
تاکنون تنھا  ۶٠٠ميليون دالر به اين امر اختصاص داده شده است .
آقای خضری در اين مورد گفت" :با وجود اختصاص اعتبار ناچيز از سوی بانک مرکزي ،ھماکنون
وزارت بھداشت برای انتقال اعتبارات به شرکتھای خارجی با مشکل روبهرو است ".
مرضيه وحيد دستجردي ،وزير بھداشت ايران پيشتر گفته بود که "تحريم نبودن داروی ايران يک
دروغ بزرگ است و طبق معادالت انساندوستانه دارو و حوزه پزشکی نبايد در تحريمھا قرار
گيرد ".
نبود حمايت دولتی برای تامين ارز دولتی برای واردکنندگان دارو و مواد اوليه آن ،از ديگر داليل
اصلی کمبود دارو است .
حسينعلی شھرياري ،رئيس کميسيون بھداشت مجلس نيز پيشتر با انتقاد از وضعيت دارويی
و عدم توجه دولت به کمبود بودجه وزارت بھداشت گفته است" :مطمئن باشيد وزارت
بھداشت اين مشکالت را در دولت مطرح می کند ،اما متاسفانه در دولت آقای احمدی نژاد وزرا

در صورت ھرگونه انتقاد بايد با ھيئت دولت خداحافظی کنند .اين دولت تنھا دولتی است که
تحمل شنيدن حرف ھای کارشناسی را ندارد و فکر می کند در تمام زمينه ھا تخصص کافی
دارد و احتياجی به نظر کارشناسان ندارد و به ھمين دليل اين مشکالت بروز می کند ".
در ادامه روند انتقادھا به وضعيت کمبود بودجه و مشکالت دارويی برخی از نمايندگان مجلس
عنوان کردند که "بيمارستانھای ما خصوصا بيمارستانھای دولتی و مراکز پزشکی و پيرا
پزشکی در معرض ورشکستگی ھستند ".
اعتراض رئيس سازمان نظام پزشکی ايران به سکوت سازمان ملل در مقابل تحريم
دارويی ايران
به نوشته ساﯾت بی بی سی در  ٢٢آبان  ٩١آمده است  :رئيس کل سازمان نظام پزشکی
ايران با ارسال نامه به دبير کل سازمان ملل از تحريم دارويی ايران انتقاد کرده
شھاب الدين صدر ،رييس کل سازمان نظام پزشکی ايران با ارسال نامهای به بان کی مون،
دبير کل سازمان ملل متحد از تاثير تحريمھای اتخاد شده عليه ايران بر مسائل دارويی و
پزشکی اين کشور انتقاد کرده است .
به گزارش خبرگزاری رسمی جمھوری اسالمي ،آقای صدر در اين اين نامه نوشته است:
"براساس کدامين قانون و مجوز و يا معيار اخالقي ،دينی و انسانی دارو و نيازھای اوليه
بھداشتی و درمانی را برای کودکان ،زنان و مردان يک ملت تحريم ميکنند و سازمان مللی که
جنابعالی در مسند رياست آن تکيه زده ايد سکوت اختيار ميکند؟"
رئيس کل نظام پرشکی ايران نوشته است" :ميبايست در اين شرايط ،دغدغه ھای اصلی
اش دفاع از حقوق مردم بی گناه ،کودکان ،مردان و زنانی باشد که سالمت آنان به خطر افتاده
و نيازمند دارو و تجھيزات پزشکی و درمانی ميباشد ،نه آنکه با سکوت بی معنا و غيرانسانی
خود ،مسير را برای جنايتکاران و متجاوزان به حقوق انسانی ملتھا ھموارتر سازد ".
بانکيمون ،دبير کل سازمان ملل متحد در اواسط مھرماه در گزارشی اعالم کرد که مردم ايران
در نتيجه تحريمھا "فشار زيادی را متحمل شده اند ".وی در اين گزارش اشاره کرد که
اقدامھای بشردوستانه در ايران به دليل تحريمھا دچار مشکل عمده شده است .
به گفته او محدوديتھای بانکي ،صادرات دارو به ايران را با مشکل روبرو کرده و بسياری از
شرکتھا از ارسال دارو به ايران خودداری ميکنند .
به اعتقاد برخی کارشناسان ،مشکالتی که به دليل تحريم بانکھای ايران و صادر نشدن
اسناد اعتباری در پرداخت پول به وجود آمده ،عمال خريد از اتحاديه اروپا و شرکای آن را به صفر
رسانده است و داروھا و کاالھای موجود در بازار پزشکي ،به خريدھای قبل از تحريم ھا مربوط
می شود .
به گفته برخی صاحبنظران ،تحريمھا در برخی مواد اوليه ضروری برای توليد دارو ممکن است
موجب رونق قاچاق دارو و سوءاستفاده شود .
مرضيه وحيد دستجردي ،وزير بھداشت ايران پيشتر گفته بود که "تحريم نبودن داروی ايران يک
دروغ بزرگ است و طبق معادالت انساندوستانه دارو و حوزه پزشکی نبايد در تحريمھا قرار
گيرد ".
نبود حمايت دولتی برای تامين ارز دولتی برای واردکنندگان دارو و مواد اوليه آن ،از ديگر داليل
اصلی کمبود دارو است .
مدير درمان تامين اجتماعی خراسان جنوبی ١٢ :تخت برای چھار ھزار بيمار
سرطانی
به نوشته ساﯾت اصالح طلب کلمه در  ٢٢آبان  ٩١آمده است  :مدير درمان تامين اجتماعی
خراسان جنوبی از کمبود تخت ھای بيمارستانی برای بيماران خاص انتقاد کرد و گفت :ھم
اکنون  ١٢تخت برای چھار ھزار بيمار سرطانی وجود دارد .
به گزارش مھر ،فرزاد فيروزی پيش از ظھر يکشنبه در کارگروه بيماران خاص ،با بيان اينکه
بيماران خاص عمدتا به بيماران سرطانی اطالق نمی شود ،اظھارداشت :به لحاظ تعداد نيز
سرطان آمار بيشتری از بيماران را به خود اختصاص می دھد و از نظر کمی و کيفی عمده

مشکالت مربوط به درمان است .
وی با تاکيد بر اينکه بودجه بيماران خاص بايد در استانھا تعيين شود ،افزود :با مشخص بودن
بودجه اين بيماريھا می توان برنامه ريزی جامعی در اين راستا انجام داد .
فيروزی با اشاره به اينکه ھم اکنون تخت ھای بيمارستانی نسبت به بيماران خاص در استان
کم است ،عنوان کرد :ھم اکنون  ١٢تخت بستری و سرپايی برای اين بيماران وجود دارد که
نسبت به جمعيت بيماران بسيار کم است .
وی گفت :تعداد تخت ھای بستری برای بيماران خاص پنج تخت و تخت ھای سرپايی ھفت
تخت است .
فيروزی با اشاره به اينکه ميزان بيماردھی تخت ھای بيمارستانی موجود بيشتر از جمعيت
است ،افزود :وجود چھار ھزار بيمار سرطانی در استان نيازمند افزايش تخت ھای بستری
است .
وی با اشاره به اينکه ھم اکنون بيمارستانھا و مراکز خصوصی بيشتر به بخش ھای درآمدزا
اقبال نشان می دھند ،افزود :ھم اکنون سرمايه گذاری در بيماری سرطان کمتر بوده و نيازمند
ھمت ويژه بخش خصوصی است .
فيروزی با اشاره به اينکه ھم اکنون دو بحران جدی برای بيماران سرطانی وجود دارد ،عنوان
کرد :سونامی سرطان در راه است و افزايش روزانه ميزان بيماران سرطانی بيانگر روند روبه
افزايش اين بيماری است .
پايان نامه ھای بيماری ھای خاص حمايت شوند
مديردرمان تامين اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به اينکه کنترل اين بيماری نيازمند آگاھی
رسانی به مردم است ،افزود :در اين راستا بايد کارھای پژوھشی انجام شده و از پايان نامه
ھای دانشگاھی در اين زمينه حمايت شود .
فيروزی با اشاره به اينکه بحران ديگر در بيماری ھای خاص بحث اطالعاتی است ،عنوان کرد:
در زمينه بيماری ھای ام .اس و ھموفيلی و تاالسمی اطالعات موجود بسيار مطلوب است و
در زمينه سرطان ،ھپاتيت و ساير بيماری ھای مزمن اطالعات وجود ندارد .
مديردرمان تامين اجتماعی خراسان جنوبی ھمچنين خواستار تکميل اين اطالعات و رفع
مشکالت بيمه بيماران و شناسايی افراد فاقد بيمه شد.
اخطار به  ٦٠بيمارستان با پرستاران بدحجاب
به گزارش خبرگزاری دولتی مھر  /قم در تارﯾخ  ٢٢آبان  ٩١آمده است  :فرمانده انتظامی
کشور در مورد تذکر به  ٦٠بيمارستان برای رعايت پوشش کارکنان و پرستاران اظھار کرد:
مديريت اين بيمارستانھا اجبار کرده بودند که پرسنل آنھا پوشش خاصی داشته باشند که به
آنھا تذکر داده شد .
به گزارش خبرنگار مھر ،سردار اسماعيل احمدی مقدم بعدازظھر يکشنبه در ديدار با آيتﷲ
العظمی مکارم شيرازی اظھار کرد :در زمينه پارتيھای شبانه و گروهھای فساد زيرزمينی
ميزان وقوع جرم کاھش داشته است اما در زمينه برخورد با بدحجابی و جمع آوری ماھواره به
دليل تعدد آرا ،چالشھا زياد است و متأسفانه برخی دستگاهھا نه تنھا ھمکاری نميکنند
بلکه معارضه ميکنند .
احمدی مقدم در مورد تذکر به  ٦٠بيمارستان برای رعايت پوشش کارکنان و پرستاران اظھار
کرد :مديريت اين بيمارستانھا اجبار کرده بودند که پرسنل آنھا پوشش خاصی داشته باشند
که به آنھا تذکر داده شد .
فرمانده نيروی انتظامی با اشاره به ابالغ رسمی برخی بيمارستانھا در تھران مبنی بر اجباری
بودن کراوات و نوع خاصی از پوشش برای زنان گفت :چه اتفاقی افتاده که اين مسئله در
جمھوری اسالمی روی ميدھد؟
وی ادامه داد :امروز در زمينه برخورد با بيحجابی و ماھواره گروھی به شدت انتقاد کرده و
گروھی ديگر به شدت حمايت ميکنند و در اين ميان نيروی انتظامی با مشکالتی مواجه شده
است .

سقوط تيرآھن و مرگ کارگر جوان در تھران
به نوشته قطره در  ٢٣آبان  ٩١آمده است  :حادثه سقوط تيرآھن ھای ساختمان در حال
ساخت ديروز يکشنبه در خيابان شمشيري ،خيابان دانشگاه ھوايی رخ داد و بالفاصله آتش
نشانان ايستگاه  ٣٣و ٦٢و نجات  ٥به آنجا اعزام شدند .
يدا ...مھرپرور -افسر آماده منطقه پنج عمليات -در اين باره گفت :شمع بندی غير اصولی و
رعايت نکردن اصول ايمنی سقوط تعداد زيادی از تير آھن ھای ساختمان در حال ساخت را بر
روی سه کارگر در پی داشت و ھنگام رسيدن نيروھای عمليات اين افراد در زير آوار گرفتار
شده بودند .نجاتگران آتش نشانی بالفاصله با سرعت عمل مضاعف و تالش فراوان به وسيله
تجھيزات نجات دست به کار شده و کارگران را از زير تيرآھن ھای سخت و سنگين بيرون
کشيدند .
مھرپرور افزود :متاسفانه بر اثر شدت حادثه يکی از کارگران در زير آوار جان باخته بود و دو کارگر
ديگر تحويل امدادگران اورژانس حاضر در محل شدند .
 ٨٨ھزار نفر از کارگران صنعت فوالد از حقوق خود محرومند
به نوشته ساﯾت آفتاب در  ٢٣آبان آمده است  :يک عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس
شورای اسالمی نسبت به حقوق از دست رفته  ٨٨ھزار نفر از کارگران صنعت فوالد تذکر داد و
گفت ٨٨ :ھزار نفر از کارگران صنعت فوالد مدتی است که حقوق خود را دريافت نکردند .
به گزارش خانه ملت ،سيد ھادی حسينی در نشست علنی امروز )يکشنبه  ٢١آبان( مجلس
شورای اسالمی خطاب به رئيس جمھور ،وزير اقتصاد ،وزير صنعت و معدن و تجارت و وزير رفاه
و تأمين اجتماعی نسبت به حقوق از دست رفته کارگران صنعت فوالد تذکر داد و گفت :از
مسئولين می خواھم به مشکالت کارگری رسيدگی کرده و حقوق از دست رفته کارگران
صنعت فوالد را بدھد .
کارخانه اشکان چينی قزوين چند ماه يکبار کارگران خود را با حقوق معوقه اخراج
می کند
به نوشته ساﯾت اصالح طلب کلمه در  ٢٣آبان آمده است  :کارگران اخراجی کارخانه اشکان
چينی قزوين در خصوص به تعويق افتادن حقوقشان اعتراض کردند .
يکی از کارگران اين کارخانه به ايلنا گفت :اين شرکت از بدو تأسيس ھر چند وقت يک بار حدود
 ١۵٠نفر را استخدام ميکند و پس از چند ماه کار بدون پرداخت حقوق آنھا را اخراج ميکند .
يکی ديگر از کارگران اخراجی معترض اعالم کرد چند بار طلبش را به صورت چک چند ماھه از
مدير کارخانه دريافت کرده اما چکھا ھيچوقت وصول نشدهاند .
ھر گروه از کارگران اخراج شده ھر بار برای دريافت حقوق  ۴يا  ۵ماه اشتغال در کارخانه اشکان
چينی به ھيئتھای تشخيص و حل اختالف اداره کار ميروند و طرح شکايت می کنند .
کارگران قزوين از اين کارخانه ميترسند
رئيس کانون شورای اسالمی استان قزوين اظھار داشت :کارخانه اشکان چينی در طول نزديک
به شش سال فعاليتش ھر چند ماه اقدام به استخدام نزديک به  ١۵٠نفر نيروی کار در کارخانه
ميکند و پس از چند ماه کار آنھا را بدون پرداخت بيمه و حقوق اخراج ميکند .
محمد احمدی در ادامه افزود :به خاطر بد سابقه شدن اين کارخانه در سطح استان و پيگيری
فعاالن کارگري ،اداره کار استان ديگر اجازه جذب نيرو در شھر قزوين را به اين کارخانه
نميدھد ،با اين حال اين واحد توليدی اقدام به جذب نيرو از روستاھا و شھرھای دورتر
ميکند .
اين فعال کارگری گفت :با وجود اينکه اين کارخانه پيشرفتهترين دستگاهھا را در سطح استان
دارد اما عملکردش نادرست و قابل بررسی است .
رئيس کانون شورای اسالمی استان قزوين به خاطر عدم پيگيری مسئولين ذيربط در خصوص
تخلفات اين واحد توليدی اظھار تأسف کرد و افزود :اعتراضھای متوالی کارگران اخراجی تا

کنون به جايی نرسيده و تعطيلی اين واحد توليدی به نفع کارگران استان است .
ضرورت پيگيری تخلفات کارخانه اشکان چينی
دبير خانه کارگر قزوين نيز از شيوه مديريتی کارخانه اشکان چينی انتقاد کرد و اظھار داشت:
اين واحد توليدی در آغاز کار  ٣٠ميليون يورو وام از دولت دريافت کرده است و قرار بود برای
 ١٠٠٠نفر اشتغال زايی ايجاد کند که اين موضوع ھيچگاه محقق نشد .
عيد علی کريمی گفت :واحد توليدی اشکان چينی نيروھايش را بيشتر از بين خانمھا انتخاب
ميکند و بدون پرداخت حقوق آنھا را پس از چھار يا پنج ماه اخراج ميکند .
اين فعال کارگری افزود :اين شرکت وامھای متعددی از دولت دريافت کرده و مشکالت ارزی و
مواد اوليه ساير کارخانهھا و واحدھای توليدی ربطی به اين کارخانه ندارد چرا که از ابتدای کار
رويه اين واحد به ھمين شکل بوده است .
الزم به توضيح است که پيگيريھای ايلنا جھت گفتگو با مديريت اين کارخانه تا کنون بيثمر
بوده است .
اعتصاب  ۴٠٠راننده بونکر در کارخانه سيمان بجنورد
به نوشته ساﯾت اصالح طلب کلمھدر  ٢٣آبان آمده است  :يک فعال کارگری در بجورد گفت:
بيش از  ۴٠٠راننده بونکر در کارخانه سيمان بجنورد طی دو ھفته جاری در اعتراض به عدم
افزايش کرايه حمل سيمان ،به اعتراض صنفی اقدام کرده و دست از کار کشيدهاند .
فرھاد ھدايتي ،دبير خانه کارگر خراسان شمالی در اين باره به ايلنا گفت :رانندگان بيش از
 ۴٠٠تريلی و بونکر حمل سيمان بجنورد به دليل ناکافی بودن کرايه حمل بار طی دو ھفته اخير
معترض بوده و اظھار کردهاند مبلغ کنونی کرايه حمل سيمان برايشان به صرفه نيست و در
صورت عدم افزايش ،با کارخانه سيمان ھيچ گونه ھمکاری نخواھند داشت .
او افزود :مسئوالن استانی در واکنش به اعتراض بونکر داران اين کارخانه ،کرايه حمل اين
کاميونھا را افزايش دادهاند و اين در حالی است که اين رانندگان ھمچنان از دستمزد در نظر
گرفته شده از سوی مسئوالن ناراضی ھستند .
در اين زمينه يکی از اعضای شورای اسالمی کار کارگران کارخانه سيمان بجنورد از افزايش ١٧
درصدی کرايه حمل بار رانندگان بونکر خبر داد و گفت :طبق مصوبه و توافق صورت گرفته بين
نماينده کاميون داران و کارخانه ١٧ ،درصد به کرايهھای قبلی اضافه و مقرر شده است که از
امروز صبح اجرايی شود .
او با بيان اينکه در مجموع  ۴٠٠رانندھخ بونکر وتريلی در اين اعتراض شرکت داشتند ،تصريح
کرد :ھر ساله افزايش قيمت در بخش کرايه حمل سيمان با توافق دو طرف صورت ميگيرد که
امسال با وحود افزايش ھزينهھای جاري ،دريافت اين مبالغ برای رانندگان به صرفه نيست
سوءاستفاده  ١٦ميليون يورويی ٩٠ /درصد کاالھای مصرفی کشور به صورت
قاچاق وارد ميشوند
به گزارش خبرنگار دولتی خبرگزاری دانشجويان ايران )ايسنا( ،در  ٢٣آبان آمده است :
فداحسين مالکی در حاشيه نشست تخصصی رييس و اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز
موضوع سوءاستفاده  ١٦ميليون يورويی را مصداق بينظمی اقتصادی دانست .
وی با انتقاد از شرايط پيش آمده درحوزه ارز گفت :وقوع اين اتفاقات از مصاديق بينظمی
اقتصادی است و عمده وقوع علت آن تغيير و تفسير خاص از قوانين در کشور است .
او با بيان اينکه کميسيون اقتصادی مجلس اعالم کرده است که برای رفع موانع و نواقص
ميتواند با ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ھمراھی کند ،گفت :ايران در شرايط جغرافيايی
مطلوبی قرار دارد و اين يکی از بھترين فرصتھاست .
وی ادامه داد :بايد نگاه به مرزھا و موقعيتھايی که ميتواند برای کشور فرصت باشد ،بيش از
گذشته تقويت و اين موضوع به ھمه دستگاهھا و نھادھا القاء شود .
رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ھمچنين با اشاره به اينکه مجلس به موضوع اليحه و

قانون جديد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ورود پيدا کرده است ،گفت :اين اليحه پس از ايراد
شورای نگھبان به قوه قضاييه ارسال شده و اميدواريم قوه قضاييه ھرچه سريعتر نظر خود را
دربارهی آن اعالم کند تا اين قانون به مرحلهی اجرا برسد .
مالکی با انتقاد از قانون کنونی که به اعتقاد او نوعی قانونگريزی را به ھمراه دارد ،گفت :اين
قانون چون نقص دارد و متناسب با شرايط فعلی کشور نيست ،افرادی که از ارز دولتی
استفاده ميکردند ،براساس آن در محاکم قضايی از مصاديق گرانفروشی معرفی ميشدند،
در حالی که اين افراد از مصاديق اخالل در نظام اسالمی ھستند .
او در پاسخ به سوالی مبنی بر اينکه گفته ميشود  ٩٠درصد کاالھای مصرفی کشور به
صورت قاچاق وارد ميشوند ،گفت :در جلسهی اخير استانداری تھران با حضور اعضای
کميسيون اقتصادی مجلس و اعضای ستاد مطرح شد که بيش از ٧٠درصد کاالھای قاچاق در
مرحلهی نخست وارد تھران شده و دپو ميشود .
به گفته مالکی اين کاالھا در تھران مديريت و سپس به ساير استانھا توزيع ميشود .
رييس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز درباره آخرين ميزان قاچاق در کشور گفت :برآوردھای
متفاوتی از اين موضوع وجود دارد ،اما ھماکنون مرکز پژوھشھای ستاد در حال بررسی آن
است تا آمار دقيقی استخراج شود ولی آنچه مسلم است اين است که ميزان قاچاق در
کشور رقم قابل توجھی است .
او ھمچنين ارقام اعالم شده دربارهی تخلفات ارزی را برآوردی دانست و گفت که ھنوز به
بسياری از ابعاد موضوع رسيدگی نشده است .
وی ھمچنين با انتقاد از برخی اظھارنظرھا در اين زمينه که جنبه غيرکارشناسی دارد ،گفت:
اينگونه اظھارنظرھا ميتواند باعث التھاب در جامعه شود.
تجمع اعتراضی کارگران نساجی مازندران مقابل مجلس
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  /ايلنا در  ٢٣آبان آمده است :برخی از کارگران نساجی
مازندران صبح امروز در راستای احقاق حقوق خود در مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع
کرده اند .
کارگران نساجی مازندران در تجمع امروز خود مقابل مجلس با در دست گرفتن پالکاردھايی
مبنی بر اينکه مسووالن شمار ا به خدا بعد از  ٢٧ماه بی حقوقی و دربه دری به داد ما
واماندگان نساجی مازندران برسيد اعتراض خود را به نمايندگان مجلس اعالم کردند .
ھمچنين در پالکاردھای ديگر ضمن تقدير از موضع گيری رييس جمھور خطاب به مسووالن
نوشته اند کام تلخ ما کی از وعده احيای رييس جمھور شيرين ميشود .
در حال حاضر نيز نماينده قائمشھر در مجلس شورای اسالمی با حضور در جمع خبرنگاران با
آنھا وارد گفت و گو شد .ھمينطور ديگر نمايندگان استان مازندران به جمع تجمع کنندگان
پيوستند .
ساالنه يک و نيم درصد جنگلھای کشور از بين ميرود /در جھان رتبه اول فرسايش
خاک را داريم ٢۵٢ /تاالب کشور در حال نابودی
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  /ايلنا در  ٢٣آبان آمده است :اسماعيل کھرم فعال محيط
زيست در گفتوگو با خبرنگار ايلنا در رابطه با مھمترين چالش امروز محيط زيست کشور ،تاکيد
کرد :نگرش غلط به مقوله محيط زيست مھمترين چالش در اين زمينه است و در حاليکه ما از
حضور يک سازمان عريض و طويل برای حفاظت از محيط زيست کشورمان خشنود ھستيم و
فکر ميکنيم که در اين زمينه اختيارات کافی و مناسبی را به دست آوردهايم ،حضور افراد
ناکارآمد در اين سازمان موجب شده است تا اين سازمان نتواند عملکرد مناسبی در زمينه
حفاظت از محيط زيست داشته باشد .
اين فعال محيط زيست در رابطه با اتفاقات ناگوار ناشی از عدم حفاظت از محيط زيست تصريح
کرد :چرا با وجود سازمان حفاظت محيط زيست ،ايران رتبه اول فرسايش خاک در جھان را به
خود اختصاص داده است و ھرساله بالغ بر يک و نيم درصد جنگلھای کشور از بين ميرود و

ھمچنين تمام دشتھا به علت خشکی آبھای زيرزمينی در حال فرونشست است .
وی ادامه داد :متاسفانه از  ٢۵٢تاالب دائمی و غيردائمی کشور ،ھمگی در حال نابودی
ھستند و با وجود اين ھمه نابسامانی عملکرد خوبی را از سازمان حفاظت از محيط زيست
شاھد نبودهايم .
کھرم در رابطه با نوع برخورد سازمان حفاظت از محيط زيست با تھديدھای طبيعت کشور،
افزود :متاسفانه اين سازمان به جای پرداختن به موضوعات اصلی و رفع مشکالت در طبيعت
کشور به دنبال انتقال ببر مازندرانی و شير ژيان به داخل کشور است در حالی که اين ببر و
شير نه مازنی و نه ايرانی ھستند و از نظر مشخصات ظاھری با گونهھای اصلی تفاوت دارند .
اين فعال محيط زيست در رابطه با اقدامات الزم جھت جلوگيری از انقراض گونهھای باقی مانده
در کشور ،گفت :سازمان محيط زيست بايد به جای واردات ببر و شير به دنبال حفظ و نگھداری
از گونهھای در حال انقراض باشد ولی اين سازمان به معرفی حيواناتی پرداخته است که ھيچ
ربطی به کشور ما ندارند و در نھايت به دنبال انحراف اذھان عمومی و جلب توجه است .
وی ادامه داد :در زمينه حفظ و نگھداری از گونهھای در حال انقراض ميتوان از روشھای
مناسب و به دور از ھزينهھای باال به اھداف عالی دست پيدا کرد .
کھرم ضمن اشاره به جريان کشته شدن يک پلنگ ايرانی در چند روز گذشته در دماوند خاطر
نشان کرد :اگر کارشناس و مسئول حفاظت از محيط زيست آن منطقه آموزشھای الزم و
دورهھای محيط بانی را گذرانده بود و از تجھيزات کافی برخوردار بود به راحتی ميشد پلنگ را
از ھالکت نجات داد ولی متاسفانه ما حتی در آموزش نيروھای مجرب حفاظت از محيط زيست
نيز موفق نبودهايم .
تجمع اعتراضی جمعی از کشاورزان استان آذربايجان غربی در مقابل کارخانه قند
پيرانشھر
به گزارش آژانس خبری موکريان در  ٢٣آبان  ٩١آمده است  :بر اساس گزارش رسيده به آژانس
خبری موکريان ،روز يکشنبه  ٢١آبان ماه جمعی از کشاورزان شھرھای مھاباد ،اشنويه و
پيرانشھر در اعتراض به عدم تحويل قند و تفاله خشک در ازای تحويل چغندر قند از طرف
مسئولين کارخانه قند پيرانشھر ،دست به تجمع زدند .
براساس ھمين گزارش ،کشاورزان حاضر در محل ،تراکتورھا و ماشين ھای باری خود رابه
نشانه اعتراض در محوطه کارخانه قند پارک نموده اند و تا لحظه تنظيم خبر اين تجمع ھمچنان
ادامه دارد .
ياد آور می گردد کارخانه قند پيرانشھر يکی از کارخانجات بزرگ شمال غرب کشور است که
ساالنه ھزاران تن چغندر قند را از کشاورزان مناطق اشنويه ،نقده ،پيرانشھر و مھاباد تحويل
گرفته و به قند و شکر تبديل می کند.
کارگران نورد لوله صفا امروز بطور ﯾکپارچه ای دست به اعتصاب زدند
به نوشته ساﯾت اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران در  ٢٣آبان آمده است :تعداد  ٢۵٠٠کارگر کارخانه
ھای نورد پروفيل ساوه و لوله صفا  ٦ماه است دستمزدی درﯾافت نکرده اند
کارگران کارخانه نورد لوله صفا از ساعات اوليه صبح امروز در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد
ھاﯾشان بطور ﯾکپارچه ای دست به اعتصاب زدند اﯾن اعتصاب از صبح دﯾروز از ﯾکی از سالنھای
اﯾن کارخانه اغاز شد و امروز بقيه کارگران نيز به اعتصاب پيوستند .
بنا بر گزارشھای رسيده به اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران ،بدنبال اﯾن اعتصاب کارفرما وعده داد فردا
ﯾکماه از مطالبات کارگران را به حساب شان وارﯾز کند به ھمين دليل کارگران عصر امروز به
اعتصاب خود پاﯾان دادند اما اعالم کردند اگر فقط ﯾکماه از دستمزدھاشان پرداخت شود از روز
شنبه ﯾکبار دﯾگر دست به اعتصاب خواھند زد .اﯾن کارگران با پاﯾان ماه جاری  ٦ماه است
دستمزدھای خود را درﯾافت نکرده اند .
دو روز پيش نيز در اﯾن کارخانه ﯾکی از کارگران به نام حسين کابوسی که از کار خود اخراج
شده بود و کارفرما مطالبات اش را پرداخت نکرده بود در اقدامی انفرادی دست به بستن درب
ورودی کارخانه زد و با اﯾستادن در مقابل آن مانع ورود و خروج کاميونھا به کارخانه شد بدنبال

اﯾن اقدام از سوی حسين مامورﯾن حراست کارخانه نيروھای انتظامی را به محل فراخواندند
اما اﯾن مامورﯾن پس از شنيدن خواستھای حسين به مسئولين کارخانه اعالم کردند ،شما باﯾد
حقوق وی را پرداخت کنيد ،ما در مورد اعتراض اﯾن کارگر برای بستن درب کارخانه نميتوانيم
کاری کنيم و از اﯾن پس برای موارد اﯾن چنينی با ما تماس نگيرﯾد .
از سوی دﯾگر بنا بر گزارش دﯾگری که به اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران رسيده است زمزمه اعتصاب
در ميان کارگران نورد پروفيل ساوه نيز باال گرفته است و کارفرمای کارخانه برای جلوگيری از
اعتصاب ،کارگران تعداد کارگران روز کار را بشدت کاھش داده و بر تعداد کارگران در شيف ١٢
ساعته شب افزوده است .اﯾن کارگران نيز با احتساب ماه جاری  ٦ماه است دستمزدھای خود
را درﯾافت نکرده اند .کارخانه ھای نورد پروفيل ساوه و نورد لوله صفا واقع در شھرستان ساوه
به ﯾک کارفرما تعلق دارد و مجموعا حدود  ٢۵٠٠کارگر در آنھا مشغول بکار ھستند.
اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران  ٢٣ -آبانماه ١٣٩١
نماينده مجلس ايران :چارهای جز کاھش سھم نفت در بودجه نداريم
به نوشته ساﯾت بى بى سى در  ٢٣آبان آمده است :يک نماينده مجلس ايران با اشاره به
تحريم صنايع نفت و گاز ايران از سوی آمريکا و اتحاديه اروپا و کاھش درآمدھای نفتی اين
کشور ،گفته است که کاھش سھم نفت در بودجه سال  ١٣٩٢خورشيدی "اجباری است ".
ايرج نديمي ،عضو کميسيون اقتصادی مجلس ايران به ايرنا خبرگزاری رسمی جمھوری
اسالمی گفته است که "به دليل تحريم ھا امکان تامين درآمد نفتی الزم را نداريم ".
اليحه بودجه کل در ايران مطابق قوانين اين کشور بايد تا حدود  ۵ھفته ديگر به مجلس ارائه
شود .
آقای نديمی گفته "با توجه به اين که دولت منابع مالی سال ھای گذشته را که از درآمدھای
نفتی حاصل می شد در اختيار ندارد ،ديگر نمی تواند مانند گذشته بودجه را تدوين کند ".
عمده درآمدھای دولت ايران حاصل از صادرات نفت خام است .
اوايل سال جاری خورشيدی ميزان صادرات نفت ايران در حدود  ٢ميليون  ۵٠٠ھزار بشکه در
روز بود ،اما مقام ھای رسمی اعالم کرده اند که ھمزمان با اجرای تحريم ھای نفتی که اوايل
تابستان شروع شد ،ميزان صادرات نفت ايران به  ٨٠٠ھزار بشکه در روز رسيد .
آقای نديمی گفته است که راه حل مديريت بودجه سال آينده ايران پايين آوردن ھزينهھای
غيرضروری و افزايش درآمدھای مالياتی است .
نماينده مجلس ايران پيشنھاد کرده که برای پايين آوردن ھزينه ھای غيرضروری "کمک به
اشخاص حقيقی و حقوقی در بودجه حذف شود ".
به نظر می رسد اشاره آقای نديمی از کمک دولت به اشخاض حقيقی و حقوقي ،بودجه ای
باشد که دولت ايران ھر ساله در اختيار شرکت ھای دولتی و موسسات نيمه خصوصی قرار
می دھد .
او در عين حال از کاھش صادرات نفت خام استقبال کرده و گفته "می توانيم اين منبع
ارزشمند را که ذخيره و به جای صادرات نفت خام ،صادرات فرآورده ھای نفتی را جايگزين
کنيم ".
ايران در سال ھای اخير تالش کرده بود تا محصوالت پتروشيمی و صنايع پايين دستی را
جايگزين ميزانی از صادرات نفت خام کند اما تحريم صنعت پتروشيمی ايران در بيش از يک
سال گذشته مانع ديگری در اين راه شده است .
تحريم ھای اعمال شده بر ايران به دنبال خودداری اين کشور از اجرای قطعنامه ھای شورای
امنيت سازمان ملل است که خواستار توقف غنی سازی اورانيوم شده است .
مقام ھای ايرانی برخالف تبليغات پيشين اين کشور ،اخيرا تاثير تحريم ھای اعمال شده بر اين
کشور را تاييد می کنند .
آيت ﷲ علی خامنه ای تحريم ھا را "غيرمنصفانه و وحشيانه" خوانده و محمود احمدينژاد
رئيس جمھور ايران گفته که پرونده اتمی ايران از يک موضوع حقوقی به يک موضوع سياسی
تبديل شده و بايد ميان ايران و آمريکا حل و فصل شود

در بحبوحه بحران اقتصادی :ساخت ضريح با بيش از  ١٠٠کيلو طال و دو تن نقره و
انتقال آن به کربال
به نوشته ساﯾت آفتاب در  ٢٤آبان آمده است  :به گزارش بعثه مقام معظم رھبري ،اين ضريح
مطھر که در مدت چھار سال بدست ھنرمندان برجسته کشورمان و با طراحی و نظارت استاد
محمود فرشچيان ساخته شد عصر روز گذشته با ھواپيما به فرودگاه نجف اشرف منتقل شد.
برای ساخت ضريح جديد مرقد مطھر اباعبدﷲ الحسين)ع( بيش از  ١٠٠کيلوگرم طال و دو تن
نقره بکار رفته است.
ھفتاد درصد از قطعات ضريح جديد که عصر روز گذشته به نجف اشرف منتقل شد.
اين ضريح با طراحی و نظارت محمود فرشچيان ھنرمند پيشکسوت نگارگری ايران ،با
خوشنويسی سيدمحمد حسينی موحد ،گروه قلمزنی به سرپرستی خدادادزاده در کارگاه
نجاری آستانه مقدسه در شھر قم ساخته شده است.
اين ضريح در مساحت  ٢٢/٨۶متر مربع با ابعاد  ٧٫٣۴ - ۵٫٠۴و ارتفاع  ۴٫۴٩متر با  ٢٠پنجره
ساخته شده که در آن از طالی  ١٨عيار ،نقره ،مس ،استيل و چوب ساج استفاده شده
است.
در ساخت اين ضريح مطھر از طالی خالص  ١٨عيار ۵١٠٠ ،کيلو نقره خالص و  ۵۵٠٠کيلو چوب
ساج استفاده شده است.
برای تاج ضريح و خطوطی که روی ضريح نقش ميبندد از طالی خالص با عيار  ٢١استفاده
شده است که کار خوشنويسی اين ضريح را نيز استاد موحد بر عھده داشت.
اين ضريح با حضور  ٨۵نفر از ھنرمندان اصفھاني ،شيرازی و قمی ساخته شده که کار قلمزنی
روی نقره را استادان اصفھانی در قم انجام دادهاند.
حادثه اي در پارس جنوبي
ياور
به گزاش روزنامه اعتماد در تارﯾخ  ٢٤آبان آمده است  :گرما و باز ھم ھواي گرم و شرجي.
سيل عرق از سر و صورت به پايين سرازير شده است .ديگر نسبت به خيس شدن لباس ھا و
جاري شدن قطرات عرق بي تفاوت شده ام .ولي قطره ھاي عرق قصد دارند به ھر نحوي
اعصاب مرا به چالش بگيرند .براي ديدن
مشخصات روي خط لوله و فلنج ھايش بايد خم شوم و اين به دانه ھاي عرق فرصت مي دھد
كه خود را به روي شيشه عينكم بياندازند.
متن کامل:
http://kanoonmodafean1.blogspot.fr/2012/11/blog-post_14.html
وساﯾل خانه کارکنان وبازنشستگان نفتی مھمان خيابانھای آبادان شد
دررابطه با تجمع دﯾروز كاركنان و بازنشستگان شركت پااليش و پخش پااليشگاه نفت آبادان در
مقابل نھاد رياستجمھوري و وزارت نفت:
ادامه روند اخراج كاركنان و بازنشستگان شركت پااليش و پخش پااليشگاه نفت آبادان از
خانهھاي سازماني ،تجمع روز گذشته تعدادي از آنھا در مقابل نھاد رياستجمھوري و وزارت
نفت را به دنبال داشت .از چندي پيش مسووالن پااليشگاه نفت آبادان با گرفتن حكم قانوني،
ماموران نيروي انتظامي را راھي خانهھاي سازماني شاغالن و بازنشستگان اين شركت
كردهاند تا ساكنان اين خانهھا را كه از كاركنان و بازنشستگان پااليشگاه نفت آبادان ھستند از
خانهھا بيرون كنند.
يكي از كاركنان شاغل در شركت پااليش و پخش پااليشگاه آبادان ميگويد» :تاكنون شش
خانواده به زور نيروي انتظامي از خانهھايشان بيرون رانده شدهاند و در صورت مقاومت
اثاثشان به خيابان ريخته ميشود».
اين كارمند پااليشگاه نفت ادامه داد» :بعد از اينكه اعترضاتمان به مسووالن شركت جواب
نداد ،حدود  ١٥نفر از ما به عنوان نماينده كاركنان و بازنشستگان شركت به تھران آمديم و به
نھاد رياستجمھوري مراجعه كرديم .از آنجا به وزارت نفت و از اداره نفت به اداره پااليش
فرستاده شديم اما در اينجا كسي پاسخگو نيست و ما ھمچنان منتظر ھستيم».

اين كارمند پااليشگاه آبادان ادامه ميدھد» :اين اتفاق در سه منطقه افتاده است .در حالي
كه ھر كدام از ما از  ١٠ميليون تا صد ميليون بابت خانهھا نزد شركت وديعه داريم و حاضريم
خانهھا را بخريم اما مسووالن قبول نميكنند «.اين در حالي است كه به گفته او در ھمين
روزھاي گذشته از سوي شركت يك خانه به اسم يكي از نمايندهھاي آبادان شده است.
در اعتراض به  ۶ماه بی حقوقی /کارگری با ايستادن مقابل در ورودی کارخانه مانع
از حرکت کاميون ھا شد
به نوشته ساﯾت اصالح طلب کلمه در  ٢٤آبان آمده است :روز يکشنبه يکی از کارگران کارخانه
لوله صفا به نام حسين کابوسی در اقدامی انفرادی در ورودی کارخانه را بست و با ايستادن
در مقابل آن مانع ورود و خروج کاميونھا به کارخانه شد .اين کارگر از کار خود اخراج شده بود و
کارفرما مطالباتش را پرداخت نکرده است .
به گزارش تارنمای اتحاديه آزاد کارگران ايران ،بدنبال اين اقدام مامورين حراست کارخانه
نيروھای انتظامی را به محل فراخواندند .اما اين مامورين پس از شنيدن خواست ھای اين
کارگر به مسئولين کارخانه اعالم کردند ،شما بايد حقوق وی را پرداخت کنيد ،ما در مورد
اعتراض اين کارگر برای بستن درب کارخانه نميتوانيم کاری کنيم و از اين پس برای موارد اين
چنينی با ما تماس نگيريد .
کارخانه لوله صفا در ساوه واقع است و کارگران آن شش ماه است که حقوقی دريافت نکرده
اند و در روزھای گذشته نيز کارگران اين کارخانه اعتصاب کرده بودند .
جان باختن ٢کارگرچاه کن براثرگازگرفتگی
به گزارش پاﯾگاه خبری  ١٢٥در تارﯾخ  ٢٤آبان آمده است  :رعاﯾت نکردن اصول اﯾمنی ھنگام کار
در چاه ،مرگ دو کارگر جوان را در اعماق چاه رقم زد.
صبح امروزدر تھران پارس  ،قنات کوثر  ،بلوار مطھری ،خيابان  ١٣٠غربی دو کارگر جوان در
اعماق چاه براثرگازگرفتگی جان باختند.
براساس اﯾن گزارش،داوود علی پوری در اﯾن باره گفت :در قسمت زﯾر زمين ﯾک ساختمان سه
طبقه در حال احداث ،کارگران در حال کندن چاه بودند که دونفر از کارگران وارد چاه شده بودند
وقصد داشتند کار روزانه خود را شروع کنند که به محض ورود بی حال در کف چاه می افتند.
وی در ادامه افزود :آتش نشانان ھردو کارگر را از چاه ١٨متری خارج کردند که متاسفانه مرگ
ھر دو کارگر به نام ھای)ذبيح اله -تاجيک(  ٢٦ساله و)آقا -تاجيک(  ٢٢ساله توسط امدادگران
اورژانس تائيد شد.
صعود ارز ،سقوط رﯾال و معيشت کارگران
کاظم فرج الھی /وبالگ انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تھران
افزاﯾش نرخ ارز و در مقابل سقوط ارزش پول ملی روندی است که دست کم سی سال است
در اﯾران جرﯾان دارد  .شتاب اﯾن روند که ھمواره با کاستی ھا و فزونی ھاﯾی متاثر از متغير
ھای گوناگون ھمراه بوده و در نيم سال گذشته و به وﯾژه ﯾک ماه اخير حالت جھش به خود
گرفته است اکنون دﯾگر بدون در نظر داشت دالﯾل بروز چنين رخدادی آثار و نتاﯾج آن در ھمﮥ
حوزه ھا ھرچند با شدت و ضعف ھای مختلف بر ھمگان آشکار شده است  .نھاد ھای مالی ،
بنگاه ھای اقتصادی کوچک و بزرگ و حتی خانواده ھا و افراد ،ھرﯾک بسته به توان و بنيه مالی
خود برای کاستن از اثرات زﯾان بار اﯾن سونامی راھکار و روش ھاﯾی را به کار بسته اند  .روش
ھاﯾی با ھدف اﯾجاد مصونيت تا حد ممکن برای خود ﯾا سيستم مربوطه و انتقال ضربه و زﯾان
به دﯾگران .بيش از چند ماه است که کارخانه ھای خودرو سازی تا حد امکان و گاه به کلی از
انجام تعھدات قبلی خود و تحوﯾل خودرو به مشترﯾان خود داری می کنند  .بنگاه ھای توليدی و
شرکت ھا و موسسه ھاﯾی که کاال ھای توليد داخل و ﯾا وارداتی را پخش و توزﯾع می کنند
درب انبارھا را بسته و تا حد امکان ھيچ کاالﯾی توزﯾع نمی کنند ؛ اﯾنان منتظر تثبيت وضعيت

بازار و نرخ ارز و شکل گرفتن قيمت ھای جدﯾد کاالھا ھستند  ،آنچه توزﯾع می شود نيز با
افزاﯾش تدرﯾجی ولی ھر روزه ی قيمت ھمراه است  .اﯾن پدﯾده را مصرف کنندگان و عھد داران
وظيفه خرﯾد ماﯾحتاج خانوارھا در خرﯾد ھای روزانه خود به روشنی می بينند  .کاالھای پر
مصرف خانوار مانند لبنيات  ،غالت  ،گوشت و مواد پروتئينی  ،دﯾگر در ھيچ جا قيمت ثابت و
معينی ندارند  .ارائه دھندگان خدمات در سطح کالن و خرد نيز ھرﯾک به گونه ای نرخ ارائه
خدمات خود را افزاﯾش داده اند  .پاسخ ھميشگی به اعتراض نسبت به اﯾن گرانی ھا  ،باال
رفتن نرخ ارز و وابستگی قيمت تمام شده کاال ھا ﯾا خدمات ارائه شده به نرخ ارز و واردات
است  .امری که کسی را در مقابل آن ﯾارای سخن گفتن بيشتر نيست .
زﯾان و آسيب دﯾدگان اﯾن سونامی بر حسب ظاھر تمام کسانی ھستند که در اﯾن مرز و بوم و
در اﯾن چرخه ی اقتصادی بيمار زندگی می کنند  .اما در واقعيت امر چنين نيست و ساکنان اﯾن
چرخه نه فقط ھمه به ﯾکسان آسيب نمی بينند  ،که گروھی کم شمار مانند دارندگان قدرت و
مکنت و بھره مندان از رانت ھای مختلف و از جمله رانت ھای اطالعاتی اﯾن چرخه ی معيوب ،
از اﯾن " سونامی ارزی" و سقوط "رﯾال" بارھای خود را بھتر و محکم تر از قبل می بندند و بعد
از فرونشست نسبی طوفان بر قدرت و مکنت آنان افزوده نيز می گردد  .شمار زﯾادی از توليد
کنندگان و وارد کنندگان بزرگ کاال ھا و خدمات  ،پس از پشت سر گذاردن اﯾن نوسان ھا و
انطباق دوباره ی خود با شراﯾط و قيمت ھای جدﯾد  ،روند کسب سود و انباشت سرماﯾه خود
را ھمچون گذشته  -اگر نگوﯾيم بھتر  -ادامه می دھند و اگر در گذر از اﯾن بحران و نوسان زﯾانی
ھم دﯾده باشند به زودی جبران خواھد شد  .بنگاه ھا و توليد کنند گان کوچک نيز اگر بتوانند
تاب بياورند و از گردونه به خارج پرتاب نشوند  ،بسرعت خود را با وﯾژگی ھای تازه بازار
ھماھنگ کرده به کار خود و امر انباشت ادامه خواھند داد .
ارائه د ھندگان خدمات در اﯾن چرخه ھم از ھمان ابتدا بر نرخ خدمات خود افزوده و می افزاﯾند
و در اﯾن ميان آسيب چندانی نخواھند دﯾد و اگر در حوزه ھاﯾی کاال ﯾا خدماتی را با نرخ باالتر
درﯾافت نموده باشند زﯾان ھای وارده را در حوزه ارائه خدمات خود جبران می کنند  .در اﯾن
ميانه کارگران و حقوق بگيران بيشترﯾن آسيب ھا را می بينند و بخش بسيار بزرگتر فشار و
زﯾان ھای ناشی از اﯾن سونامی را در شراﯾطی باﯾد تحمل کنند که تا پيش از سونامی نيز به
دالﯾل مختلف از افزاﯾش منطقی  ،عادالنه و به ھنگام دستمزد آن ھا جلوگيری می شد  .در
تمامی سال ھای گذشته نيز ھمواره مجموع در آمد و درﯾافتی بيشترﯾن شمار اﯾن بخش از
جمعيت پاسخ گوی ھزﯾنه ھای حداقلی آن ھا ھم نبوده است ! نگاھی به چند آمار از منابع
رسمی دولتی وضعيت نابسامان اﯾن پرشمارترﯾن گروه وطبقﮥ اجتماعی جامعه را بھتر نماﯾان
می کند :
•بر اساس داده ھای مرکز آمار اﯾران متوسط ھزﯾنه ھای ناخالص ساالنه ی ﯾک خانوار شھری
در سال  ١٣٨٩ﯾکصد و چھل و ﯾک ميليون و  ٦٠٠ھزار رﯾال ﯾعنی ماھانه ﯾک ميليون و ١٨٠
ھزارتومان بوده است  -در توضيح ھزﯾنه ھای ناخالص خانوار به طور خالصه باﯾد گفت پرداخت
ھای مالياتی  ،کسورات حق بيمه و بازنشستگی در اﯾن ھزﯾنه ھا لحاظ نمی شود  .بر اساس
برآورد شورای رقابت خانوارھای شھری و گفتﮥ جمشيد پژوﯾان رئيس اﯾن شورا در سال ١٣٨٩
داشتن در آمد ماھانه ی نھصد و چھل و شش ھزار تومان زندگی روی خط فقر شھری را تامين
می کرده و خانوارھای روستاﯾی با در آمد کمتر  ٥٨٠ھزار تومان در اﯾن سال زﯾر خط فقر به
حساب می آمده اند )دنيای اقتصاد  ١١،تيرماه  . ( ١٣٩١در ھمين سال مورد بحث حداقل
دستمزد کارگران و حقوق بگيران  ٣٠٣ھزارتومان بوده و باﯾد گفت بر اساس بر آوردھا و با توجه
به بحران حاکم بر بازار کار و وجود ساﯾه ی نحس قراردادھای موقت و قراردادھای سفيد امضا
بر روابط کار حقوق و دستمزد قرﯾب به  ٨٠درصد کارگران در حد ھمين "حداقل تصوﯾب
شده"بوده است و تاسف بارتر اﯾن که شمار زﯾادی از کارگران و بخصوص کارگران زن به دليل
شراﯾط نامساعد بازار کار و دور از نظارت و شموليت قانون با دستمزدی به مراتب کمتر از
حداقل قانونی به کار اشتغال دارند .
•در حالی که مرکز آمار اﯾران نرخ تورم سال  ١٣٨٩را  ١٣/٩درصد و منابع مستقل بسيار بيشتر
از اﯾن ذکر کرده اند و قانون کار نيز بر افزاﯾش حقوق و دستمزد متناسب با نرخ تورم تاکيد دارد
با اﯾن ھمه مطابق با مصوبه شورای عالی کار حداقل حقوق و دستمزد کارگران و ساﯾر سطوح
دستمزدی برای سال  ١٣٩٠فقط ده درصد افزاﯾش پيدا می کند .
•بانک مرکزی نرخ تورم سال  ١٣٩٠را  ٢١/٥درصد اعالم کرد که با نرخ برآوردی منابع مستقل

تفاوت فاحش داشت و نتاﯾج تورمی ادامه دار ھدفمند شدن ﯾارانه ھا نيز ھنوز به تمامی خود
را نماﯾان نکرده بود  .با اﯾن ھمه شورای عالی کار در آخرﯾن روزھای اسفند ماه برای حقوق و
دستمزد سال  ١٣٩١کارگران افزاﯾشی معادل  ١٧/٩درصد تصوﯾب کرد  .مصوبه ای که درنتيجه
آن درﯾافتی کارگران حتی با اضافه شدن ﯾارانه ھای نقدی نيز به پای تورم سال گذشته ھم
نمی رسيد تا چه رسد به اوضاع بحرانی سال  ١٣٩١که ھمه ی پيش بينی ھا در آن زمان ھم
حکاﯾت از رشد شتابان و جھشی قيمت ھا داشت  ،چيزی که نماﯾندگان مجلس و اتاق
بازرگانی بعد ھا آن را سونامی قيمت ھا خواندند  .پس از اﯾن افزاﯾش حداقل حقوق و دستمزد
و به عبارت بھتر درﯾافتی ماھانه ی قرﯾب به  ٨٠درصد کارگران به سيصد و ھشتاد و نه ھزار و
 ٧٠٠تومان رسيد در حاليکه بر آوردھا برای خط فقر شھری تاکنون بين چھارده الی ھيجده
ميليون رﯾال درآمد ماھانه است .
•بر اساس "نتاﯾج شاخص بھای کاال ھا و خدمات مصرفی در مناطق شھری اﯾران در فروردﯾن
ماه  "١٣٩١درج شده در ساﯾت مرکز آمار اﯾران شاخص کل قيمت ھا در فروردﯾن ماه اﯾن سال
نسبت به سال گذشته  ٢٣/٩درصد افزاﯾش ﯾافته است و بازھم بر اساس داده ھای ھمين
مرکز در تير ماه  ١٣٩١شاخص گروه خوراکی ھا نسبت به ماه مشابه سال قبل  ٤٤/٨درصد
افزاﯾش ﯾافته است ؛ نرخ تورم در دوازده ماه منتھی به تيرماه اﯾن سال  ٢٥/٩درصد و تورم
نقطه به نقطه در ھمين ماه  ٢٦/٢درصد است .
*توضيح دو نکته ی دﯾگر وضعيت کنونی کارگران و حقوق بگيران را بھتر روشن می کند  :ﯾکم
)
کاھش روز افزون خدمات و تعھدات تامين اجتماعی و بيمه ای ،امری که ناگزﯾر ھزﯾنه ھای
سنگين بھداشت و درمان را بر دوش خانواده ھا می گذارد و در محاسبات باال لحاظ نشده
است .در بعضی بنگاه ھا تالش شده اﯾن تعھدات رھا شده ی تامين اجتماعی با پوشش بيمه
تکميلی جبران شود که اﯾن خود بار مالی نانوشته ای را به خانواده ھا تحميل می کند) بيمه
تحميلی(  .دوم( ماليات ھا! در حاليکه خط فقر در سال  ١٣٨٩داشتن درآمد ماھانه نھصد ھزار
تومان است در سال  ١٣٩١سقف معافيت مالياتی  ،درآمد ماھانه ی  ٥٥٠ھزارتومان و کسر
ماليات قبل از درﯾافت حقوق است! .گرفتن ماليات از فقرا در حاليکه دارندگان در آمدھای کالن
در بخش ھای خصوصی به روش ھای مختلف از پرداخت ماليات فرار کرده و ﯾا معاف می شوند
چه توجيھی دارد؟ مساله ی ماليات بر ارزش افزوده نيز در ھمين راستاست .چيزی که بر
خالف عنوان آن به طور رسمی و علنی و گاه در پوشش و پنھانی فقط از مصرف کننده درﯾافت
می گردد و در فروشگاه ھای بزرگ در فاکتور ھا ھم نوشته می شود .تحت فشار تشکل ھای
صنفی کارفرماﯾان وتوليد کنندگان ،شرکت ھای داللی  ،واسطه ھا و فروشندگان کاال اﯾن
ماليات بدون تغيير نام تغيير ماھيت داده به ماليات بر مصرف تبدﯾل وحتا از مصرف کنندگان فقير
ھم درﯾافت می شود .
باﯾدتاکيد شود وضعيت گفته شده و محاسبات ،برآورد ھا و تعيين شاخص ھا و نماﯾش آھنگ
افزاﯾش شتابان قيمت ھا مربوط به روزھا و ماه ھای اول سال و قبل بروز سونامی نرخ ارز ،
سقوط شدﯾد ارزش رﯾال و تحت تاثير آن افزاﯾش ھر روزه ی قيمت کاال ھای سبد مورد نياز
خانوارھای شھری است .
اﯾن وضعيت اسفناک دو سئوال مھم را مطرح می سازد
الف ( تشکل ھای کارگری رسمی شامل کانون ھای عالی و استانی شوراھا  ،انجمن ھای
صنفی و  ...در راستای جلوگيری از کاھش سرﯾع و تصاعدی قدرت خرﯾد کارگران و ﯾا ترميم
دستمزد ھا متناسب با نرخ تورم در عمل چه اقداماتی انجام داده اند؟ .اگر تشکل ھای
کارگری موجود واقعن مستقل ،توانمند و بين کارگران بانفوذ باشند بر حسب قاعده با تشخيص
به ھنگام موقعيت ھا و بحران ھا و با استفاده از ھمه ی امکانات و راھکارھای ممکن و
موجودی که اﯾن گونه تشکل ھا بالقوه می توانند فراھم آورده و استفاده کنند مسئوالن را از
واقعيت ھا و بحران ھای موجود و در راه ،آگاه کرده ھشدار ھای الزم را می دادند وباز ھم بر
حسب قاعده باﯾد تصميم ھاﯾی گرفته می شد که در نتيجه و به ھرحال وضعيت جامعه ی
کارگری تا اﯾن حد اسفناک نبود ! اﯾن روند ﯾکی از وجوه کارکردی اﯾن گونه تشکل ھا در بحران
ھا و در ساختار موجود است .امروزه دﯾگر در عمل ثابت شده که انجام مصاحبه و ﯾا درج نظرات
در روزنامه ھاﯾی خاص درعمل ھيچ تأثيری در وضع معيشت کارگران نداشته و اقدام عملی به
حساب نمی آﯾد  .الزم است اﯾن تشکل ھا در راستای اعتماد سازی و پاسخگوﯾی به اعضای

خود و به جامعه کارگری که مدعی نماﯾندگی آن ھستند گزارش کارکرد و کارآﯾی)ﯾا نا کاراﯾی(
خود و ھمچنين علت ھای واقعی عدم موفقيت خود را بطور علنی منتشر کنند .
ب( مالحظات و کمبودھای ناشی از تحرﯾم ھا امرﯾست که  ،بدون پرداختن به چراﯾی آن ھا ،
به ھر حال حادث شده است ،پس محروميت و محدودﯾت ھای آن را تمامی گروه ھا و طبقات
جامعه باﯾد بپذﯾرند و تحمل کنند .در شراﯾطی که قيمت عرضه ی تمامی کاال ھا و خدمات
تحت تأثير تحرﯾم ھا و تورم و سقوط ارزش رﯾال به شدت افزاﯾش ﯾافته چرا از افزاﯾش قيمت
نيروی کار و دستمزد کارگران که متاسفانه در مناسبات سرماﯾه داری و روابط کاالﯾی به کاال
تبدﯾل شده با اﯾن شدت جلوگيری می گردد.؟
به ھر حال در شراﯾط موجود و در مسابقه ی افزاﯾش قيمت ھا ،ھرافزاﯾش قيمتی که برای
نيروی کار تعيين و ھر دستمزدی که برای کارگران مشخص گردد در شراﯾط نامبارک اﯾن
مسابقه به بزودی بی اثر خواھد شد .تشکل ھای کارگری و مسئوالن دولتی مربوطه باﯾد
راھکاری ھاﯾی را بيابند که قدرت خرﯾد واقعی وتوان تھيه ملزومات ﯾک زندگی شرافتمندانه و
متناسب با شان و کرامت انسانی را برای کارگران فراھم نماﯾد.اﯾن راھکارھا می تواند شامل
ارائه ی خدمات مناسب و راﯾگان در زمينه بھداشتی ودرمانی ،فرھنگی و آموزشی ،ارتباطات
،حمل و نقل و ساﯾر خدمات شھری و دادن کارت اعتباری خرﯾد کاالھای ضروری از مراکزی که
در دسترس ھمگان است باشد.
مرگ دو کارگر نوجوان زﯾرآوار
به گزارش خبرگزاری دولتی اﯾسنا،در  ٢٤ابان آمده است  :شب گذشته رﯾزشآوار درخيابان
دی کوچه آقاتھرانی موجب مرگ دو کارگرنوجوان افغان شد.
سيد جالل ملکی سخنگوی سازمان آتشنشانی و اﯾمنی خدمات تھران گفت :در ﯾک
ساختمان درحال ساخت بخشی از ساختمان قدﯾمی را تخرﯾب نکرده و از آن به عنوان محل
اسکان نگھبانان و کارگران استفاده میکردند که ھمين بخش از ساختمان قدﯾمی رﯾزش کرده
بود.
ملکی با بيان اﯾنکه در بررسیھای اوليه مشخص شد که دو کارگر افغان در اﯾن قسمت
بودهاند اظھارکرد :آتشنشانان عمليات آواربرداری را آغازکرده و پس ازمدتی دو کارگر را از
زﯾرآوار بيرون کشيدند که پس از تحوﯾل اﯾن دو به عوامل اوژانس مستقر درمحل حادثه آنان
مرگ دو کارگر افغان را تاﯾيد کردند.
وی سن دو کارگر را  ١٦و  ١٨سال عنوانکرد و گفت :متاسفانه در کارگاهھای ساختمانسازی
گاھی بخشی از قسمت ساختمان قدﯾمی را تخرﯾب نکرده و ازآن به عنوان اسکان کارگران و
نگھبانان استفاده میکنند که با توجه به اﯾن که اﯾن ساختمانھا فرسوده است و مقاومت
کافی را نيز ندارند احتمال بروز چنين خطراتی به وﯾژه در اﯾام بارندگی وجود دارد.
عليرضا محجوب :پرداخت نقدييارانهھا مھلکتر از تحريمھای غرب
به نوشته ساﯾت قانون در  ٢٤آبان آمد است :روحا ...سپندارند:وضعيت معيشت و دستمزدھا
يکی از دغدغهھای کارگران کشور است و ھر ساله حداقل دستمزد کارگران از سوی شورای
عالی کار تعيين ميشود ،اما در سال جاری با توجه به نوسانات بازار ارز ،برای تعيين مجدد
حداقل حقوق کارگران تقاضاھايی بود که با مخالفت دستگاهھای اجرايی مواجه شد .وضعيت
نامطلوب اقتصادی کشور ،بيشتر واحدھای توليدی و صنعتی را به سمت تعديل نيروھا و يا
تعويق دستمزدھا وادار کرده است .به اين منظور پيرامون علل نابسامانی در وضعيت کار و
کارگران کشور و راھکارھای مجلس برای برون رفت از اين وضعيت با عليرضا محجوب عضو
کميسيون اجتماعی و رئيس فراکسيون کارگری مجلس گفتوگويی داشتيم .
در حال حاضر تعيين حداقل دستمزد کارگران از سوی شورای عالی کار با در نظر گرفتن چه
شاخصھايی انجام ميشود؟
قانون کار در ماده  ۴١ترتيب افزايش دستمزد را مشخص کرده است به اين صورت که شورای
عالی کار ھمه ساله موظف است ،ميزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و يا
صنايع مختلف با توجه به معيارھايی تعيين کند ،اولين معيار ،تعيين حداقل مزد کارگران با توجه

به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمھوری اسالمی ايران اعالم ميشود .مورد ديگر اين
است که حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ويژگيھای کار محول
شده را مورد توجه قرار دھد بايد به اندازهای باشد تا زندگی يک خانواده ،که تعداد متوسط آن
توسط مراجع رسمی اعالم ميشود ،تامين کند .در اين قانون ذکر نشده است که تعيين
دستمزد سالی يک بار صورت گيرد ،بنابراين از نظر قانونی اين امکان وجود دارد که در سال چند
نوبت دستمزدھا تعيين شود .
اين حداقل دستمزد چگونه محاسبه ميشود؟
اين موضوع بسيار پيچيده است به اين معنا که در بحث تعيين دستمزد اصوال آنچه مراد ما
ست ،بند دو ماده  ۴١قانون کار است يعنی حداقل دستمزد بهگونهای باشد تا زندگی يک
خانواده که تعداد متوسط آن در حال حاضر  ٣٫٩نفر است تامين شود .تعيين سبد حداقلی
خانواده به اين صورت است که ھمه ساله مجموع کاالھای ضروری يک خانواده را با پايينترين
قيمت ،محاسبه ميکنند و مجموع آن را به عنوان مأخذ تعيين حداقل دستمزد در نظر
ميگيرند .متاسفانه در  ٢٠سال گذشته اين رقم ھيچگاه کوچکتر از دو برابر دستمزد نبوده
است يعنی دستمزد تعيينی ھمواره  ۵٠درصد عدد حقيقی برای سبد مورد تاکيد در بند ٢
ماده  ۴١است .
حداقل دستمزدھای امسال چه تناسبی با وضعيت فعلی اقتصادی کشور دارد؟
امسال که اصال نميتوان در مورد اين مسئله حرف زد چرا که نرخ واقعی تورم اعالم نشده
است و حتی رئيس مرکز آمار از محرمانه بودن نرخ تورم سخن گفته بود .وقتی که آمار رسمی
اعالم نشود بايد ھر رقمی را پذيرفت چرا که انتشار صحيح اطالعات مانع از انتشار اطالعات
غلط ميشود .تخمين و شايعه زمانی مطرح ميشود که خبر و عدد نباشد و مراجع رسمی آن
را اعالم نکنند .
عالوه بر متناسب نبودن حداقل دستمزدھای کارگران با وضعيت اقتصادی کشور ،معضل ديگر
به تعويق افتادن پرداخت دستمزدھا از سوی کارخانهھا و واحدھای توليدی و صنعتی است،
علت اين مسئله را چه ميدانيد؟
ما تا سال گذشته که بررسی کرديم علت اين مسئله نقدينگی و بدھی بود ،تقريبا ١٢٠٠
واحد بيش از  ٧ھزار ميليارد تومان بدھی داشتند که عمده اين واحدھا از شرکتھای صنعتی
و توليدی کوچک بودند به تعبيری ھر واحد توليدی و صنعتی  ٧ميليارد تومان بدھکار بود و
امسال اين مسئله تشديد شده است .دولت از سال  ٨۵از شرکتھايی که درخواست
استمھال از بانکھا داشتند خواست اعالم وضعيت کنند ۴٠٠٠ ،واحد از دولت درخواست
استمھال داشتند با وجود آنکه در آن دوره وضعيت بھتر بود ،اگر در حال حاضر دولت درخواست
اعالم وضعيت شرکتھای متقاضی استمھال داشته باشد ،بيش از ده ھزار واحد درخواست
ميکنند .
پرداخت نکردن سھم  ٣٠درصدی بخش صنعت و توليد از محل درآمدھای ھدفمندی يارانهھا به
واحدھای توليدی باعث شده تا اين واحدھا توانايی ادامه فعاليت خود را از دست بدھند که
پيامد آن تعديل کارگران و تعويق دستمزدھا است؛ مجلس چقدر پيگير اين مسئله است؟
ما در زمان تصويب قانون ھدفمندی يارانهھا ھشدار داديم و مطمئن بوديم که دولت نميتواند
پول بدھد و اين منابع قابل تخصيص نيست .ما به ھيچ عنوان موافق پرداخت نقدی يارانهھا
نبوديم بلکه از نظام بيمه بيکاری دفاع ميکرديم چون در اين نظام بر اساس داشتن و نداشتن
شغل طرح موضوع ميکنيم .بايد در ھدفمندسازی يارانهھا ،نظام بيمه بيکاری جايگزين
پرداخت نقدی يارانهھا شود اگر چه دولت راھی را رفته است که بازگشت آن محال است.
آنچه باعث شده است نرخ دالر در اين وضعيت فعلی باشد ،ھدفمندی يارانهھا ست ،چون
ھدفمندی باعث ايجاد قدرت خريد باال در ميان مردم شد .اين باال رفتن قدرت خريد ابتدا سراغ
طال رفت و بعد به سراغ ارز .
شما تحريمھا را در بروز اين وضعيت بيتاثير ميدانيد؟
من اعتقاد ندارم که تحريم ميتوانست کمر ما را خم کند ،آنچه موجب شد تا آمريکا بر

موفقيتآميز بودن تحريمھای خود تاکيد کند اشتباھاتی بود که در تصويب طرح ھدفمندی
يارانهھا در مورد توزيع نقدی يارانهھا وجود داشت .اشتباه دولت در پرداخت نقدی يارانهھا
موجب شد قدرت خريدی بدون توليد اضافه به وجود بيايد .پرداخت نقدی يارانهھا در واقع تزريق
تورم نھفته بود .امسال تورم نھفته ،خود را در کااليی به نام ارز نشان داد .شکست ما نه در اثر
تحريم اروپا و امريکا بلکه ناشی از اشتباھات در ھدفمندسازی يارانهھا بود .کسانی که موجب
پديد آمدن اين وضعيت نابسامان در بازار ارز شدند بايد بدانند ضربات جبران ناپذيری به استقالل
و حاکميت ملی ما از طريق کاھش ارزش پول ملی زده شده است .
بسياری از واحدھای صنعتی در حال حاضر حداکثر با  ٢٠تا  ٣٠درصد ظرفيت خود فعاليت
ميکنند مواردی که شما اشاره کرديد تا حدی توصيف وضع موجود است ،مجلس برای برون
رفت از اين وضعيت چه برنامهھايی در دستور کار دارد؟
ما طرحی را نوشتيم که ضامن حمايت از توليد ملی است .البته کميسيون اصل  ۴۴نيز در حال
آماده سازی طرحی برای حمايت از توليد ملی است که البته مبانی طرح ما اقتصادی است و
در طرح کميسيون اصل  ۴۴مبانی صنعتی مطرح است .بازار غير آرام با اعمال لجام گسيخته
قابل کنترل نيست ابتدا بايد مديريت مطمئنی بر بازار اعمال شود تا بتوانيم با اين وضعيت
روبهرو شويم در غير اين صورت اگر تحريمھا شديدتر و ما با مشکالت بيشتری روبهرو شويم
ممکن است قحطی گريبان مردم را بگيرد .
فراکسيون کارگری مجلس برای حل مشکالت کارگران چه برنامهھايی دارد؟
فراکسيون کارگری  ١٧آبان ،مجلس کارگری را به مشورت خواند .مجلس کارگری توسط
فراکسيون کارگری مجلس شورای اسالمی تاسيس شده است و نمايندگان بخشھای
مختلف کارگری از سراسر کشور برای مشورت و اعالم نظر پيرامون مشکالت و مسائل کارگری
فراخوانده شدند ٢١ .محور در اين جلسات بررسی شد و محور اصلی تحت عنوان حمايت از
توليد ملی بود .چالشھای مربوط به مزد و واحدھايی که توانايی پرداخت ندارند و مسائل
مربوط به بازنشستگان ،از ديگر محورھای اين نشستھا بود و حدود  ۵٠٠نفر از نمايندهھای
گروهھای کارگري ،به جلسه دعوت شدند .
درباره نقش تشکالت و گروهھای صنفی کارگری برای تحقق مطالبات کارگری توضيح دھيد .
يکی از موادی که ما بحث ميکنيم که در قانون برنامه پنجم وجود دارد ،شناسايی حق
اعتراضات کارگری است .به اعتقاد من بايد در کنار ھر طرحی اين حق ھم به رسميت شناخته
شود .بايد حق اعتراضات به کارگران داده شود و قانون ھم بايد به صورت شفاف حدود آن را
مشخص کند .
کارگران نساجی مازندان در دومين روز تجمع اعتراضی :از بيپولی مجبور به
دريافت فطريه و کفاره قوم و خويش ھستيم
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  /ايلنا در  ٢٤آبان آمده است :صبح ديروز -سه شنبه -کارگران
نساجی مازندران برای دومين روز متوالی در مقابل ساختمان مجلش شورای اسالمی تجمع
کردند .
خبرگزاری ايلنا ضمن پوزش از کاربران خود بابت مشکالت فني که باعث تاخير در ارسال اين
خبر شد ،گزارش کرد :تجمع اعتراضی کارگران نساجی مازندران در مقابل ساختمان مجلس
شورای اسالمی با اضافه شدن گروه جديدی از کارگران اين کارخانه به جمع تجمع کنندگان
وارد دومين روز متوالی شد .
کارگران تجمع کننده که ديروز تعداد آنھا از  ٧٠نفر به حدود  ١٠٠نفر رسيده بود ھمچنان بر
خواستهھای قبلی خود مبنی بر بازپسگيری کارخانه از سرمايه گذار خارجی و بازگشايی آن
زير نظر مديران دولتي ،پرداخت  ٢٧ماه مطالبات معوقه  ٨٠٠کارگر باقيمانده ،پرداخت سنوات
کارگران بازنشسته و ھمچنين روشن شدن وضعيت سوابق بيمهای خود تاکيد کردند .
به گفته سعيد ابراھيمی نماينده منتخب کارگران نساجی مازندران ،قرار بود موضوع
خواستهھای کارگران بعد از ظھر ديروز در جلسهای رسيدگی شود .

وی گفت :قرار است در اين جلسه نمايندگان کارگري ،برخی از نمايندگان استان مازندران در
مجلس شورای اسالمي ،مسووالن ارشد وزارت اقتصاد و صنايع ،مسئوالن بانک ملي ،برخی
از اعضی کمسيون صنايع و برخی از اعضای فراکسيون کارگری حضور داشته باشند .
يکی از تجمع کنندگان در توضيح وضعيت نامطلوب و نامناسب معيشتی خود و ديگر ھمکارنش
يادآور شد :کارفرما علی رغم وعدهھا و تعھدات قانونی خود بابت دستمزد شش ماھه دوم و
عيدی و سنوات سال  ،٨٨عيدی و پاداش و سنوات سال  ٨٩و ھمچنين  ٩ماه حقوق و عيدی
و سنوات سال  ٩٠به ھر کارگر  ٢٧ماه حقوق پرداخت نشده بدھکار است .
کارگر ديگری که نزديک به  ٢٢سال در کارخانه نساجی مازندران کار کرده است گفت :با وجود
سنگين شدن مبلغ مطالبات پرداخت نشده تا پايان سال  ٩٠در کارخانه نساجی مازندران
بصورت اجرتی و سفارشی برای تجار و بازرگانان کار کرديم اما در نھايت در تاريخ  ٢١فرودين
ماه سال  ٩١مطلع شديم که درھای کارخانه بسته و ماشينھای خط توليد خاموش شدهاند .
اين کارگر معترض نساجی مازندران يادآور شد :اين کارخانه درحالی در نخسين روزھای سال
حمايت از توليد کار و سرمايه ايرانی تعطيل شد که کارفرما و سرمايهگذار خارجی طبق
تعھدات قانونی خود ميبايست عالوه بر پرداخت مطالبات کارگران موجود فعاليتھای کارخانه
را توسعه ميداد و از اين طريق فرصتھای شغلی جديد ايجاد ميکرد .
يکی از کارگران نساجی مازندران با اشاره به  ١٠سال سابقه کاری خود در اين واحد توليدی
مدعی شذ :انباشته شدن حجم مطالبات معوقه در کنار تعطيلی کارخانه باعث شده تا
خانوادهھای آنھا بيش از ھر زمان ديگری در معرض آسيبھا و ناھنجاريھای اجتماعی قرار
گيرند .
وی گفت :در بسياری از خانوادهھا ديگر حرف ما اعتبار ندارد ،خود من مانند بسياری ديگر از
ھمکارانم از زور بيپولی مجبور به دريافت فطريه و کفاره قوم و خويش ھستم .
کارگر ديگری از کارخانه نساجی مازندران با بيان اينکه تجمع ديروز از سر ناچاری برگذار شده
است گفت :تا زمانی که پاسخ قطعی نگيريم به خانهھايمان بازنخواھيم گشت .
وضعيت امروز کارگران نساجی نشانه شکست وعده عدالت است
نصر ﷲ دريابيگی دبيراجرايی خانه کارگر مازندران نيز که در جريان تجمع امروز کارگران معترض
نساجی مازندران را ھمراھی ميکرد به ايلنا گفت :وضعيت کنونی کارخانه نشاجی مازندران و
کارگرانش مصداق شکست وعدهھای مسئوالن در خصوص عدالت اجتماعی و توسعه
اقتصادی در کشور است .
وی با يادآوری اينکه با گذشت سه سال از زمان واگذاری مديريت کارخانه نساجی مازندران به
سرمايه دار خارجی ترک ،به ھيچ کدام از تعھدات عمل نشده است ،گفت :ما خواھان
بازگرداندن اداره کارخانه به دولت ھستيم .
کارگران نساجی تنھا يکی از قربانيان خصوصيسازی ھستند
عليرضا محجوب رئيس فراکسيون کارگری مجلس و دبيرکل خانه کارگر نيز با حضور در اجتماعی
امروز کارگران نساجی مازندران از نحوه واگذاری و نظارت بر فعاليت مديران اين کارخانه در
دوران پس از واگذاری انتقاد کرد .
وی گفت :شواھد و اظھارات افراد مطلع نشان ميدھد که کارگران نساجی مازندران تنھا يکی
از قربانيان اين واگذاری ھستند .
دبيرکل خانه کارگر با بيسابقه خواندن وضعيت کارخانه نساجی مازندران گفت :تا کنون ھيچ
وقت سابقه نداشته که يک واحد توليدی با دريافت اين حجم از اعتبارات و تسھيالت تا اين
اندازه در پرداخت حقوق کارکنانش ناتوان باشد .
محجوب با استناد به اسناد مربوط به عملکرد مالی کارخانه نساجی مازندران گفت :بر اساس
اين اسناد اعتبارات ميلياردی در اخيتار اين کارخانه قرار داده شده است اما از يکسو مشکل
عدم پرداخت حقوق ھنوز برطرف نشده و از سوی ديگر نيز فعاليت کارخانه متوقف شده
است .
عضو کمسيون اجتماعی مجلس نھم شورای اسالمی افزود :مجلس ھم اکنون از وضعيت
کارگران نساجی مازندران مطلع است و درحال حاضر نمايندگان در صدد طرح سوال و تذکر به
وزارت صنايع ھستند .

وی بابيان اينکه در شرايط کنونی وزارت صنايع ملزم است تا برای اداره اين واحد توليدی
سرپرستی را تعيين کند ،.گفت :عواملی که باعث به وجود امدن اين وضع شدهاند بايد
شناسايی شوند .
ھمچنين قاضيپور نائب رئيس فراکسيون کارگری مجلس نيز پس از حضور در جمع کارگران
گفت :وزير دارايی و مسووالن بانک ملی بايد در خصوص نحوه واگذاری اين کارخانه به مجلس
توضيح دھند .
وی گفت :فراکسيون کارگری به نظر و خواستهھای کارگران نساجی مازندران احترام ميگذارد
و با ھمه توان خود مسئله پرداخت مطالبات ،بازگشايی کارخانه و خلع يد از سرمايهگذار
خصوصی را پيگيری ميکند .
اين نماينده مجلس ھمچنين با انتقاد از کم توجھی نمايندگان مجلس به مسائلی از اين دست
گفت :اگر از ابتدا نظارت کافی اعمال ميشد امروز ما شاھد چنين رخ دادھايی نبوديم .
پدرام نصر اللھی بازداشت و روانه زندان شد
به گزارش رسيده ،امروز چھارشنبه » ٩١/٨/٢٤پدرام نصراللھی« فعال کارگری و عضو کميته ی
ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکل ھای کارگری پس از مراجعه به دادگاه بازداشت شد.
وی جھت گذراندن حکم  ١٩ماه زندان صادره ،که در دادگاه تجدﯾد نظر تاﯾيد شده بود ،روانه
زندان مرکزی سنندج شد.
کميته ی ھماھنگی ضمن محکوم کردن بازداشت پدرام نصرالھی ،خواھان آزادی بی قيد و
شرط وی و ھمه کارگران و فعاالن دربند می باشد.
کميته ی ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکل ھای کارگری
اعتصاب کارگران کارخانه نورد لوله صفا در ساوه به  ۶ماه حقوق معوقه
به نوشته ساﯾت اصالح طلب کلمه در تارﯾخ  ٢٤آبان  ٩١آمده است :کارگران کارخانه نورد لوله
صفا روز گذشته در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدھايشان بطور يکپارچهای دست به
اعتصاب زدند .اين اعتصاب از صبح روز دوشنبه از يکی از سالنھای اين کارخانه آغاز شد و روز
سه شنبه بقيه کارگران نيز به اعتصاب پيوستند .
به گزارش اتحاديه آزاد کارگران ايران ،بدنبال اين اعتصاب کارفرما وعده داد يکماه از مطالبات
کارگران را به حسابشان واريز کند به ھمين دليل کارگران به اعتصاب خود پايان دادند اما اعالم
کردند اگر فقط يک ماه از دستمزدھاشان پرداخت شود از روز شنبه يکبار ديگر دست به
اعتصاب خواھند زد .اين کارگران با پايان ماه جاری  ۶ماه است دستمزدھای خود را دريافت
نکردهاند .
بر اساس اين گزارش زمزمه اعتصاب در ميان کارگران نورد پروفيل ساوه نيز باال گرفته است و
کارفرمای کارخانه برای جلوگيری از اعتصاب کارگران ،تعداد کارگران روز کار را بشدت کاھش
داده و بر تعداد کارگران در شيف  ١٢ساعته شب افزوده است .اين کارگران نيز با احتساب ماه
جاری  ۶ماه است دستمزدھای خود را دريافت نکردهاند .کارخانهھای نورد پروفيل ساوه و نورد
لوله صفا واقع در شھرستان ساوه به يک کارفرما تعلق دارد و مجموعا حدود  ٢۵٠٠کارگر در
آنھا مشغول بکار ھستند
دوگزارش کوتاه از اعتصاب کارگران شرکت سازه پاد
اعتصاب کارگران شرکت سازه پاد در فاز  ١٢منطقه پارس جنوبی وارد سومين روز خود شد
اﯾن اعتصاب بدنبال عدم پرداخت حقوق و اخراج تعدادی از کارگران صورت گرفته وطبق اعالم
نماﯾندگان انتخاب شده از سوی کارگران تنھا درصورت تحقق خواسته ھاﯾشان به اعتصاب پاﯾان
خواھند داد.
2امروز سه شنبه  ٩١/٨/٢٣کارگران سازه پاد که اعتصاب خود رااز روزشنبه آغاز کرده بودندپس از آنکه حراست فاز مانع ازورود آنان به درون ساﯾت شد،اعتصابشان را درمقابل درب
ورودی برگذار کردند.ھمچنين ١۵٠نفراز جوشکاران اﯾن شرکت که در اعتصاب حضور داشتند

اخراج شدند درنتيجه با اﯾن اخراج دسته جمعی اعتصاب پاﯾان ﯾافت.
منبع:وبالگ انجمن کارگران برق و ساختمان اصفھان
گفتگوی نماﯾندگان بازنشستگان معترض صناﯾع فلزی اﯾران با مسئوالن استانداری
تھران
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  /ايلنا در  ٢٥آبان آمده است :صبح روزسه شنبه٢٣آبان بيش از
ﯾکصد نفر از بازنشستگان كارخانهھای شماره ﯾک و دو صناﯾع فلزی اﯾران به نماﯾندگی از
مجموع  ١٨٠بازنشسته ،در اعتراض به آنچه بیتوجهای صاحبان کارخانه صناﯾع فلزی اﯾران در
پرداخت سنوات بازنشستگیشان عنوان میكردند در مقابل معاونت برنامه رﯾزی استانداری
تھران تجمع کردند.
پروﯾن محمدی به نماﯾندگی از ساﯾر بازنشستگان در اﯾن باره گفت :در پی اعتراضات مکرر
بازنشستگان طی دو ھفته جاری در کارخانه در خصوص عدم درﯾافت سنوات
بازنشستگیشان ،و قولھای بیعمل مدﯾرعامل جدﯾد کارخانه که به عنوان نماﯾنده دولت از
سوی استانداری در اﯾن کارخانه منصوب شده است ،متاسفانه ناچار شدﯾم در پی اﯾن
بیتوجهایھا در مقابل معاونت برنامهرﯾزی استانداری تھران معترض شوﯾم.
او رقم سنوات بازنشستگان اﯾن دو كارخانه را دو ميليارد و دوﯾست ميليون تومان عنوان کرد و
افزود :ھشتصد ميليون تومان مربوط به سنوات بازنشستگان صناﯾع فلزی شماره ﯾک و ﯾک
ميليارد و چھارصد ميليون تومان نيز مربوط به سنوات  ٩٧نفر بازنشستگان صناﯾع فلزی شماره
دو است که بعد از گذشت چندﯾن سال ھنوز پرداخت نشده است.
اﯾن بازنشسته اضافه کرد :معاونت برنامه رﯾزی استانداری تھران بعد از اعتراض بازنشستگان
صناﯾع فلزی در مقابل ساختمان معاونت ،با آنان در نمازخانه به گفتگو نشست و قول مساعد
داد با ھمکاری چھار نماﯾندهای که از سوی بازنشستگان انتخاب شدهاند پی گير مطالبات آنان
شود.
محمدی اظھار داشت :ھمچنين در اﯾن جلسه از سوی معاونت استانداری از بازنشستگان
خواسته شد تا نتيجه نھاﯾی جلسهای که با حضور مالکان کارخانه و نماﯾنده بازنشستگان در
روز ﯾکشنبه ھفته آﯾنده در محل معاونت استانداری برگزار خواھد شد ،صبر کنند.
او در خاتمه گفت :معاونت برنامه رﯾزی استانداری تھران در جمع بازنشستگان صناﯾع فلزی قول
داد در صورت عدم پرداخت مطالبات بازنشستگان از جانب کارخانه ،استانداری به عنوان
نماﯾنده دولت ميزان سنوات خدمتی اﯾن  ١٨٠بازنشسته را پرداخت خواھد کرد.
گفتگوی نماﯾندگان بازنشستگان معترض صناﯾع فلزی اﯾران با مسئوالن استانداری
تھران
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  /ايلنا در  ٢٥آبان آمده است :رقم سنوات بازنشستگان اﯾن دو
كارخانه دو ميليارد و دوﯾست ميليون تومان است /ھشتصد ميليون تومان مربوط به سنوات
بازنشستگان صناﯾع فلزی شماره ﯾک و ﯾک ميليارد و چھارصد ميليون تومان نيز مربوط به
سنوات  ٩٧نفر از بازنشستگان صناﯾع فلزی شماره دو است که بعد از گذشت چندﯾن سال
ھنوز پرداخت نشده است .
بيش از ﯾکصد نفر از بازنشستگان صناﯾع فلزی اﯾران در اعتراض به عدم پرداخت سنوات
بازنشستگی از سوی کارخانه ،در مقابل معاونت برنامه رﯾزی استانداری تھران تجمع کردند .
خبرگزاری اﯾلنا با عرض پوزش بدليل مشكالت فنی پيش آمده كه انتشار اﯾن خبر را به تاخير
انداخت ،گزارش میكند :صبح دﯾروز بيش از ﯾکصد نفر از بازنشستگان كارخانهھای شماره ﯾک
و دو صناﯾع فلزی اﯾران به نماﯾندگی از مجموع  ١٨٠بازنشسته ،در اعتراض به آنچه بیتوجهای
صاحبان کارخانه صناﯾع فلزی اﯾران در پرداخت سنوات بازنشستگیشان عنوان میكردند در
مقابل معاونت برنامه رﯾزی استانداری تھران تجمع کردند .
پروﯾن محمدی به نماﯾندگی از ساﯾر بازنشستگان در اﯾن باره به خبرنگار اﯾلنا گفت :در پی
اعتراضات مکرر بازنشستگان طی دو ھفته جاری در کارخانه در خصوص عدم درﯾافت سنوات

بازنشستگیشان ،و قولھای بیعمل مدﯾرعامل جدﯾد کارخانه که به عنوان نماﯾنده دولت از
سوی استانداری در اﯾن کارخانه منصوب شده است ،متاسفانه ناچار شدﯾم در پی اﯾن
بیتوجهایھا در مقابل معاونت برنامهرﯾزی استانداری تھران معترض شوﯾم .
او رقم سنوات بازنشستگان اﯾن دو كارخانه را دو ميليارد و دوﯾست ميليون تومان عنوان کرد و
افزود :ھشتصد ميليون تومان مربوط به سنوات بازنشستگان صناﯾع فلزی شماره ﯾک و ﯾک
ميليارد و چھارصد ميليون تومان نيز مربوط به سنوات  ٩٧نفر بازنشستگان صناﯾع فلزی شماره
دو است که بعد از گذشت چندﯾن سال ھنوز پرداخت نشده است .
اﯾن بازنشسته اضافه کرد :معاونت برنامه رﯾزی استانداری تھران بعد از اعتراض بازنشستگان
صناﯾع فلزی در مقابل ساختمان معاونت ،با آنان در نمازخانه به گفتگو نشست و قول مساعد
داد با ھمکاری چھار نماﯾندهای که از سوی بازنشستگان انتخاب شدهاند پی گير مطالبات آنان
شود .
محمدی اظھار داشت :ھمچنين در اﯾن جلسه از سوی معاونت استانداری از بازنشستگان
خواسته شد تا نتيجه نھاﯾی جلسهای که با حضور مالکان کارخانه و نماﯾنده بازنشستگان در
روز ﯾکشنبه ھفته آﯾنده در محل معاونت استانداری برگزار خواھد شد ،صبر کنند .
او در خاتمه گفت :معاونت برنامه رﯾزی استانداری تھران در جمع بازنشستگان صناﯾع فلزی قول
داد در صورت عدم پرداخت مطالبات بازنشستگان از جانب کارخانه ،استانداری به عنوان
نماﯾنده دولت ميزان سنوات خدمتی اﯾن  ١٨٠بازنشسته را پرداخت خواھد کرد.
تجمع كارگران نساجی مازندران در مقابل ساختمان مجلس
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  /ايلنا در  ٢٥آبان آمده است :حدود  ١٠٠نفر از کارگران نساجی
مازندران در اعتراض به  ٢٧ماده بیحقوقی و تعطيلی اﯾن واحد تولدی دﯾروز و امروز در مقابل
ساختمان مجلس شورای اسالمی تجمع کردند .
به گزارش خبرنگار اﯾلنا ،در جرﯾان تجمعی اعتراضی امروز  -سهشنبه -در مقابل مجلس
شورای اسالمی حدود  ١٠٠نفر از کارگران باقيمانده نساجی مازندران از نماﯾندگان مجلس
شورای اسالمی خواستار برکناری سرماﯾه گذاری خارجی ،بازگشاﯾی کارخانه و درﯾافت ٢٧
ماه دستمزد پرداخت نشده خود شدند .
سعيد ابراھيمی نماﯾنده منتخب کارگران نساجی مازندران در خصوص دليل اﯾن تجمع به
خبرنگار اﯾلنا گفت :با گذشت نزدﯾک به سه سال از واگذاری اﯾن کارخانه به سرماﯾه گذار
خارجی نه مطالبات معوقه کارگران پرداخت شده و نه گام موثری در خصوص راهاندازی کارخانه
برداشته شده است .وی ﯾادآور شد :اداره کارخانه نساجی مازندران در تيرماه سال  ٨٨طی
قراردادی بصورت آزماﯾشی و موقت از شرکت سرماﯾه گذاری بانک ملی به ﯾک سرماﯾه گذار
ترکيهای واگذار شد .
اﯾن کارگر کارخانه نساجی مازندران افزود :به موجب قرارداد امضا شده طرف خارجی موظف
است تا عالوه بر تضمين اشتغال کارگران موجود و پذﯾرش مسوليت پرداخت مطالبات آنھا ،از
طرﯾق سرماﯾه گذاری نيز زمينه بازگشاﯾی کارخانه و اﯾجاد فرصتھای شغلی جدﯾد را نيز
برعھده گيرد .
ابراھيمی گفت :با گذشت بيش از سه سال از آن زمان ھنوز نهتنھا توسعهای در فعاليتھای
کارخانه صورت نگرفته بلکه به دليل توقف ھمان فعاليت سابق ،کارگران باقيمانده نيز بدون
درﯾافت مطالبات خود از کار بيکار شدهاند .
اﯾن کارگر نساجی مازندران با بيان اﯾنکه سرماﯾه گذار خارجی به صورت بسيار ناقص به
تعھدات خود عمل کرده است؛ گفت :به عنوان مثال قرار بود سرماﯾه گذار خارجی برخالف
توافق و تعھد به جای ماشين آالت سوﯾسی ماشين آالت چينی را خرﯾداری کرده است .
وی با ﯾادآوری اﯾنکه مسووالن مربوطه با وجود اطالع از عملکرد ضعيف و خلف وعده سرماﯾه
گذار خارجی در سال  ٩٠مالکيت کارخانه نساجی مازندران را بطور قطعی به طرف خارجی
منتقل کردند گفت :کارگران باقيمانده نساجی مازندران خواھان خلع ﯾد و بازپسگيری کارخانه
از سرماﯾه گذار خارجی ،بازگشاﯾی کارخانه زﯾر نظر دولت و پرداخت  ٢٧ماه مطالبات معوقه
خود ھستند .
وی گفت :به ھمين منظور  ١٠٠نفر از کارگران نساجی به نماﯾندگی از ساﯾر کارگران باقيمانده

اﯾن واحد توليدی به تھران آمدهاند تا با مراجعه به مجلس شورای اسالمی ،نھاد رﯾاست
جمھوری ،بانک ملی ،وزارت اقتصاد و امور داراﯾی و ساﯾر نھادھای مربوطه برای دستﯾابی به
اﯾن خواستهھا تالش کنند .منتخب کارگران نساجی مازندران باﯾادآوری اﯾنکه کارگران حاضر در
تھران قرار است در مدت اقامت خود در تھران با نماﯾنده سرماﯾهگذار خارجی نيز گفتوگو
داشته باشند؛ گفت :ما خواستهھاﯾمان را به تمامی مقامات و اشخاص مسئول منتقل
خواھيم کرد .
کارخانه نساجی مازندران ﯾکی از قدﯾمیترﯾن کارخانهھای مدرن صنعت نساجی کشور است
که در پی پيروزی انقالب ،مالکيت و اداره آن ابتدا به شرکت سرماﯾه گذاری بانک ملی واگذار
شد و در نھاﯾت به دنبال اجرای سياست خصوصی سازی واحدھای دولتی مالکيت آن با
حماﯾت ﯾکی از نماﯾندگان وقت قائمشھر در مجلس ھشتم در اختيار سرماﯾه گذار خارجی قرار
گرفت .
نصرﷲ درﯾابيگی دبير اجراﯾی خانه کارگر مازندران نيز در خصوص وضعيت فعلی کارگران
نساجی مازنداران گفت :تا ھمين  ١۵سال پيش تعداد کارگران شاغل در اﯾن واحد توليدی
بيش از  ۵ھزار نفر بود .
وی بابيان اﯾنکه درحال حاضر تعداد کارگران باقيمانده نساجی مازندران بالغ بر  ۵٠٠نفر است
گفت :درحال حاضر و باوجود واگذاری کارخانه به سرماﯾه دار خارجی تمامی فعاليتھای
توليدی متوقف شده است بطورﯾکه امروز حتی ﯾک المپ روشن ھم در فضای چند ھکتاری
نساجی مازندران پيدا نمیشود .اخبار تکميلی از تجمع امروز کارگران نساجی مازندران متعاقبا
ارسال خواھند شد.
دومين تجمع اعتراضی كارگران نساجی مازندران در مقابل مجلس
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  /ايلنا در  ٢٥آبان آمده است :صبح دﯾروز -سه شنبه -کارگران
نساجی مازندران برای دومين روز متوالی در مقابل ساختمان مجلش شورای اسالمی تجمع
کردند .
خبرگزاری اﯾلنا ضمن پوزش از كاربران خود بابت مشكالت فنی كه باعث تاخير در ارسال اﯾن
خبر شد ،گزارش میكند :تجمع اعتراضی کارگران نساجی مازندران در مقابل ساختمان
مجلس شورای اسالمی با اضافه شدن گروه جدﯾدی از کارگران اﯾن کارخانه به جمع تجمع
کنندگان وارد دومين روز متوالی شد .کارگران تجمع کننده که دﯾروز تعداد آنھا از  ٧٠نفر به
حدود  ١٠٠نفر رسيده بود ھمچنان بر خواستهھای قبلی خود مبنی بر بازپسگيری کارخانه از
سرماﯾه گذار خارجی و بازگشاﯾی آن زﯾر نظر مدﯾران دولتی ،پرداخت  ٢٧ماه مطالبات معوقه
 ٨٠٠کارگر باقيمانده ،پرداخت سنوات کارگران بازنشسته و ھمچنين روشن شدن وضعيت
سوابق بيمهای خود تاکيد کردند .
به گفته سعيد ابراھيمی نماﯾنده منتخب کارگران نساجی مازندران ،قرار بود موضوع
خواستهھای کارگران بعد از ظھر دﯾروز در جلسهای رسيدگی شود .
وی گفت :قرار است در اﯾن جلسه نماﯾندگان کارگری ،برخی از نماﯾندگان استان مازندران در
مجلس شورای اسالمی ،مسووالن ارشد وزارت اقتصاد و صناﯾع ،مسئوالن بانک ملی ،برخی
از اعضی کمسيون صناﯾع و برخی از اعضای فراکسيون کارگری حضور داشته باشند .
ﯾکی از تجمع کنندگان در توضيح وضعيت نامطلوب و نامناسب معيشتی خود و دﯾگر ھمکارنش
ﯾادآور شد :کارفرما علی رغم وعدهھا و تعھدات قانونی خود بابت دستمزد شش ماھه دوم و
عيدی و سنوات سال  ،٨٨عيدی و پاداش و سنوات سال  ٨٩و ھمچنين  ٩ماه حقوق و عيدی
و سنوات سال  ٩٠به ھر کارگر  ٢٧ماه حقوق پرداخت نشده بدھکار است .
کارگر دﯾگری که نزدﯾک به  ٢٢سال در کارخانه نساجی مازندران کار کرده است گفت :با وجود
سنگين شدن مبلغ مطالبات پرداخت نشده تا پاﯾان سال  ٩٠در کارخانه نساجی مازندران
بصورت اجرتی و سفارشی برای تجار و بازرگانان کار کردﯾم اما در نھاﯾت در تارﯾخ  ٢١فرودﯾن
ماه سال  ٩١مطلع شدﯾم که درھای کارخانه بسته و ماشينھای خط توليد خاموش شدهاند .
اﯾن کارگر معترض نساجی مازندران ﯾادآور شد :اﯾن کارخانه درحالی در نخسين روزھای سال
حماﯾت از توليد کار و سرماﯾه اﯾرانی تعطيل شد که کارفرما و سرماﯾهگذار خارجی طبق
تعھدات قانونی خود میباﯾست عالوه بر پرداخت مطالبات کارگران موجود فعاليتھای کارخانه

را توسعه میداد و از اﯾن طرﯾق فرصتھای شغلی جدﯾد اﯾجاد میكرد .
ﯾکی از کارگران نساجی مازندران با اشاره به  ١٠سال سابقه کاری خود در اﯾن واحد توليدی
مدعی شذ :انباشته شدن حجم مطالبات معوقه در کنار تعطيلی کارخانه باعث شده تا
خانوادهھای آنھا بيش از ھر زمان دﯾگری در معرض آسيبھا و ناھنجاریھای اجتماعی قرار
گيرند .
وی گفت :در بسياری از خانوادهھا دﯾگر حرف ما اعتبار ندارد ،خود من مانند بسياری دﯾگر از
ھمکارانم از زور بیپولی مجبور به درﯾافت فطرﯾه و کفاره قوم و خوﯾش ھستم .کارگر دﯾگری از
کارخانه نساجی مازندران با بيان اﯾنکه تجمع دﯾروز از سر ناچاری برگذار شده است گفت :تا
زمانی که پاسخ قطعی نگيرﯾم به خانهھاﯾمان بازنخواھيم گشت .وضعيت امروز كارگران
نساجی نشانه شكست وعده عدالت است .
نصر ﷲ درﯾابيگی دبيراجراﯾی خانه کارگر مازندران نيز که در جرﯾان تجمع امروز کارگران معترض
نساجی مازندران را ھمراھی میکرد به اﯾلنا گفت :وضعيت کنونی کارخانه نشاجی مازندران و
کارگرانش مصداق شکست وعدهھای مسئوالن در خصوص عدالت اجتماعی و توسعه
اقتصادی در کشور است .وی با ﯾادآوری اﯾنکه با گذشت سه سال از زمان واگذاری مدﯾرﯾت
کارخانه نساجی مازندران به سرماﯾه دار خارجی ترک ،به ھيچ کدام از تعھدات عمل نشده
است ،گفت :ما خواھان بازگرداندن اداره کارخانه به دولت ھستيم.
كارگران نساجی تنھا ﯾكی از قربانيان خصوصیسازی ھستند
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  /ايلنا در  ٢٥آبان آمده است :عليرضا محجوب رئيس فراکسيون
کارگری مجلس و دبيرکل خانه کارگر نيز با حضور در اجتماعی امروز کارگران نساجی مازندران
از نحوه واگذاری و نظارت بر فعاليت مدﯾران اﯾن کارخانه در دوران پس از واگذاری انتقاد کرد .
وی گفت :شواھد و اظھارات افراد مطلع نشان میدھد که کارگران نساجی مازندران تنھا ﯾکی
از قربانيان اﯾن واگذاری ھستند .دبيرکل خانه کارگر با بیسابقه خواندن وضعيت کارخانه
نساجی مازندران گفت :تا کنون ھيچ وقت سابقه نداشته که ﯾک واحد توليدی با درﯾافت اﯾن
حجم از اعتبارات و تسھيالت تا اﯾن اندازه در پرداخت حقوق کارکنانش ناتوان باشد .
محجوب با استناد به اسناد مربوط به عملکرد مالی کارخانه نساجی مازندران گفت :بر اساس
اﯾن اسناد اعتبارات ميلياردی در اخيتار اﯾن کارخانه قرار داده شده است اما از ﯾکسو مشکل
عدم پرداخت حقوق ھنوز برطرف نشده و از سوی دﯾگر نيز فعاليت کارخانه متوقف شده
است .
عضو کمسيون اجتماعی مجلس نھم شورای اسالمی افزود :مجلس ھم اکنون از وضعيت
کارگران نساجی مازندران مطلع است و درحال حاضر نماﯾندگان در صدد طرح سوال و تذکر به
وزارت صناﯾع ھستند .
وی بابيان اﯾنکه در شراﯾط کنونی وزارت صناﯾع ملزم است تا برای اداره اﯾن واحد توليدی
سرپرستی را تعيين کند ،.گفت :عواملی که باعث به وجود امدن اﯾن وضع شدهاند باﯾد
شناساﯾی شوند .
ھمچنين قاضیپور نائب رئيس فراکسيون کارگری مجلس نيز پس از حضور در جمع کارگران
گفت :وزﯾر داراﯾی و مسووالن بانک ملی باﯾد در خصوص نحوه واگذاری اﯾن کارخانه به مجلس
توضيح دھند .
وی گفت :فراکسيون کارگری به نظر و خواستهھای کارگران نساجی مازندران احترام میگذارد
و با ھمه توان خود مسئله پرداخت مطالبات ،بازگشاﯾی کارخانه و خلع ﯾد از سرماﯾهگذار
خصوصی را پيگيری میکند .
اﯾن نماﯾنده مجلس ھمچنين با انتقاد از کم توجھی نماﯾندگان مجلس به مسائلی از اﯾن دست
گفت :اگر از ابتدا نظارت کافی اعمال میشد امروز ما شاھد چنين رخ دادھاﯾی نبودﯾم.
وقوع سه حادثه شغلی در عمق زمين طی دو روز گذشته
دﯾروز و امروز سه خبر از بروز حوادث شغلی برای کارگران مقنی )چاه کن( در محدوده تھران
توسط رسانه رسمی آتشنشانی تھران انتشار ﯾافت .آنچه از دورنمای اﯾن اخبار میتواند برای

مسئوالن امر نظارت در زمينه بھداشت و اﯾمنی کار ،به خصوص بازرسان کار مورد توجه قرار
گيرد و ھشدار دھنده باشد ،انتشار سه خبر از محدوده شھر تھران تنھا در عرض دو روز است
که میتواند نشانگر وسعت و عمق فاجعهای باشد که ھر روز به وﯾژه کارگران مقنی را در
سراسر اﯾران تھدﯾد میکند و ھيچگاه فرصت طرح توسط رسانهھا را نمیﯾابد.
گرفتار شدن دو مقنی در عمق  ٨٠متری زمين
امروز  -پنجشنبه  ٢۵آبان -دو کارگر جوان که در عمق  ٨٠متری چاه مشغول به کار بودند بدليل
قطع برق دچار مشکالت تنفسی بدليل فقدان تھوﯾه ھوا شدند .محمد علی گودرزی رئيس
اﯾستگاه  ۶۴آتشنشانی تھران که در محل حادثه حضور داشت ،در اﯾن باره گفت :محل حادثه
ﯾک ساختمان  ٧طبقه در حال ساخت بود که در زﯾرزمين منفی سه آن ،کارگران در حال کندن
چاه عميق بودند .
وی افزود :اﯾن دو کارگر درحاليکه در عمق  ٨٠متری چاه بودند ناگھان با قطع برق مواجه شده
و قادر به خروج از چاه نشده و در ميان تارﯾکی در عمق چاه بدام افتادند .گودرزی در مورد
چگونگی نجات کارگران تصرﯾح کرد :آتش نشانان درآغاز با فرستادن سيلندر اکسيژن ،به تنفس
بھتر کارگران کمک کردند و سپس با استفاده از ژنراتور برق خودروی آتش نشانی ،دستگاه
باالبر را راه انداخته و دو کارگر را بنام نبی صالح  ٣٨ساله و حميد احمدی ٢٢ساله که از اتباع
افغانستان بودند از داخل چاه به سالمت خارج کردند .
رئيس اﯾستگاه آتش نشانی علت بروز حادثه را نقص فنی دستگاه باالبر چاه و قطع ناگھانی
برق ذکر کرد و افزود :ھر دو نفر برای ادامه درمان به عوامل اورژانس تحوﯾل داده شدند.
گاز جان دو چاه کن را گرفت
گزارش دﯾگری حاکی است روز گذشته  -چھارشنبه  ٢۴آبانماه  -دو کارگر مقنی در حين انجام
کار دچار گاز گرفتگی شده و جان خود را از دست دادند .
داوود علی پوری رئيس اﯾستگاه  ١٧آتشنشانی تھران که در محل حضور داشت در اﯾن باره
گفت :تعدادی کارگر چاه کن در قسمت زﯾر زمين ﯾک ساختمان سه طبقه در حال احداث ،که
در حال چاه کندن بودند به محض ورود دو نفر از کارگران درون چاه بیحال در کف چاه افتادند .
وی در ادامه افزود :آتش نشانان به محض رسيدن محل را اﯾمن سازی کرده و با ابزار وﯾژه
نجات وارد چاه  ١٨متری شدند و ھر دو کارگر را از چاه خارج کردند که متاسفانه مرگ ھر دو
کارگر به نامھای )ذبيح اله -تاجيک(  ٢۶ساله و )آقا -تاجيک(  ٢٢ساله توسط امدادگران
اورژانس تائيد شد.
نجات دو کارگر از عمق  ٢٠متری زمين
پاﯾگاه خبری آتشنشانی دﯾروز خبر از وقوع حادثهای دﯾگر با عنوان »نجات دو کارگر مقنی در
اعماق  ٢٠متری زمين« خبر داد و نوشت :دو کارگر جوان که در اعماق چاه  ٢٠متری در حال
کار بودند از مرگ حتمی نجات پيدا کردند .محسن حاج اسماعيلزاده فرمانده آتش نشانان که
در محل حادثه حضور داشت در اﯾن باره گفت :محل حادثه ﯾک ساختمان  ۵طبقه در حال
احداث بود که کارگران درحال کندن چاھی در زﯾرزمين آن بودند .
وی افزود :آتش نشانان به محض رسيدن با ابزار وﯾژه نجات به داخل چاه بيست متری رفته و
دو کارگر به نامھای )عبدالوھاب -ت( ٣٢ساله و )جان محمد -ت( ٣٠ساله را از چاه خارج کردند
و نجاتگران بالفاصله ﯾکی از کارگران را که حال وخيمی داشت با کمکھای اوليه وماساژ قلبی
به زندگی بازگرداندند و کارگر دﯾگر را نيز برای انتقال به مرکز درمانی در اختيار اورژانس قرار
دادند.
تاکيد قانون بر بھداشت و اﯾمنی کار

فصل چھارم قانون کار بر موضوع اﯾمنی کار پيش از ھر نوع عمليات صنعتی ﯾا عمرانی تاکيد
وﯾژهای کرده است .در ماده  ٨٧اﯾن قانون میخوانيم :اشخاصی که قصد احداث ﯾا توسعه
کارگاه خود را دارند ،ابتدا باﯾد برنامه کار ،نقشهھای ساختمانی و طرحھای مورد نظر را به
لحاظ پيش بينی در امر حفاظت فنی و بھداشت کار ،برای اظھار نظر و تاﯾيد به وزارت کار و امور
اجتماعی ارسال کنند و اﯾن وزارت خانه نيز موظف است ،نظر خود را طی ﯾک ماه اعالم کند.
بھره برداری از اﯾن کارگاهھا به رعاﯾت مقررات حفاظتی و بھداشتی منوط خواھد بود
مشکالت مردم حاشيهنشينان زاھدان و بيداد فقر فرھنگی
به نوشته ساﯾت اصالح طلب جـــرس در  ٢٥ابان آمده است  :بر اساس گزارش ھا ،حدود ٣٠
تا  ۴٠درصد جمعيت شھری زاھدان در نقاط حاشيهای شھر زندگی و بخش زيادی از جمعيت
آن در فقر و بيکاری مطلق به سر ميبرند و از حداقل امکانات برخوردارند که بايد برای رفع
مشکالت آنھا تدابيری اتخاذ شود .
به گزارش سايت ندای زاھدان ،مھمترين ويژگی اجتماعی حاشيهنشينان شھر زاھدان جوانی
خانوارھا است ،با اين حال سطح سواد والدين اين خانوارھا بسيار پايين است .
فقر فرھنگی و مشکالت مالی و مقايسه زندگی ديگر شھرنشينان که از امکانات امروزی
برخوردارند ،موجب ايجاد نارضايتی عميق در بين مردم حاشيهنشين ميشود به ھمين دليل
ناھنجاريھای اجتماعی در اين مناطق سريعاً رشد ميکند .
کمبود فضای آموزشی در مناطق حاشيه نشين
امير حمزه جمالزھی يکی از شھروندان اين مناطق است که تاکنون پيگيريھای زيادی برای
رفع مشکالت موجود در منطقه انجام داده است .
وی ميگويد :در محله محمد آباد واقع در کشاورز  ١۴تنھا يک دبستان وجود دارد و با توجه به
اينکه آمار دانشآموزان در اين منطقه زياد است وجود يک مدرسه به تنھايی پاسخگوی حجم
عظيمی از دانشآموزان منطقه نيست .
وی ادامه داد :اين آموزشگاه از حداقل امکانات آموزشی برخوردار است و با توجه به اينکه
افرادی که در اين محل زندگی ميکنند از قشر کم درآمد و بيبضاعت جامعه ھستند ،بايد
نسبت به رفع کمبودھای منطقه اقدامات الزم انجام شود .
جمال زھی نبود سيستم رايانه برای دانشآموزان پايه ششم ،نبود تلفن ثابت ،تخته وايتبرد،
وسايل کمک آموزشي ،ميز آموزگار و غيره را از مھمترين نيازھای اين آموزشگاه عنوان کرد .
وی خاطرنشان کرد :برای دانشآموزان اين آموزشگاه ھيچ گونه فضای ورزشی نيز در نظر
گرفته نشده و در واقع زنگ ورزش در اين آموزشگاه ھيچ جايگاھی ندارد .
وی بيان داشت :برخورداری از نعمت سواد و تعليم و تربيت از حداقل انتظاراتی است که
دانشآموزان اين منطقه از مسئوالن دارند .
اين شھروند در ادامه نبود مرکز بھداشت را از ديگر مشکالت منطقه عنوان کرد و گفت :چنانچه
مادر بارداری در اين منطقه نياز به مراقبتھای بھداشتی داشته باشد ،بايد مسافت چند
کيلومتری را طی کند و يا اگر فردی مسموم شد بايد از سر خيابان کشاورز ماشين بگيرد که
خود چند ساعت وقت ميبرد ،خدا نکند کسی بسوزد يا با گاز مسموم شود ،زيرا خودروھای
تاکسی و يا شخصی به اين منطقه خيلی کم تردد ميکنند .
جمالزھی افزود :اکثر خانهھای اين منطقه فاقد سند مالکيت بوده که پس از اعالم عفو رھبری
برای سنددار کردن خانه و يا زمينھای بدون سند ،به ثبت اسناد مراجعه کرديم اما پالک ٢٨٣٠
کابوسی شد برای مردم محروم اين منطقه .
وی گفت :نبود روشنايی معابر و نصب نکردن کنتور برق از طرف اداره برق نيز از ديگر مشکالتی
است که مردم اين منطقه با آن سر و کار دارند و اين امر باعث شد اکثر مردم از راه غير
شرعی و غير قانونی خانهھای خود را برقدار کنند که خطرات جانی و اقتصادی ھم برای
دولت و ھم برای مردم در پی خواھد داشت .
وی ادامه داد :پيگيريھای زيادی برای رفع معضل روشنايی خانهھای مسکونی منطقه انجام
دادهام که مسئوالن در اداره برق طبق قانون ميگويند نميتوانند به خانهھای بدون سند برق
بدھند .

جمال زھی بيان داشت :ھمان طور که مسئوالن در جريان ھستند نداشتن سند منازل
مسکونی برابر است با ساخت و ساز بدون مجوز .يعنی شھرداری زاھدان خانهھايی که سند
ندارند را پروانه کار نميدھد لذا مردم چون فقير و کم درآمد ھستند به ناچار به ساخت و ساز
موقتی روی آوردهاند که مثل تار عنکبوت ميماند و با کوچکترين زمين لرزهای منھدم ميشوند
که اين تجربه تلخ غمبار را در استان بم به چشم مشاھده کردهايم .
وی ادامه داد :شھرداری ھمان طور که در ديگر نقاط شھر به نحو احسن به نظافت اھميت
ميدھد به امر نظافت و جمعآوری به موقع زبالهھا در مناطق حاشيهنشين نيز توجه خاص و
ويژه داشته باشد .
اين شھروند بيان داشت :تاکنون مسئوالن مختلف بازديدھای زيادی از منطقه داشتهاند ،اما
ھنوز اقدام چندانی برای بھبود وضعيت اين منطقه صورت نگرفته است .
وی گفت :اميدواريم مسئوالن ھمان طور که قدمی برای ورودی قاسم آباد برداشتهاند نگاه
پدرانه خويش را بيش از پيش به اين منطقه نيز معطوف دارند .
جمال زھی افزود :اين منطقه در مجاورت ريگ قرار گرفته است و ھر جمعه بعد از ظھرھا افراد
بسياری برای تفريح سالم و موتور سواری به ريگ ميآيند اگر مسئوالن بتوانند در اين محل
پيست موتور سواری يا ماشين سواری احداث کنند ،اين منطقه خود به خود رونق ميگيرد .
منازل مسکونی مناطق حاشيهای فاقد آب لولهکشی است
عبدالرحمن خردمند از ديگر اھالی منطقه نيز ميگويد :يک خيابان و يا حتی کوچهای با نام و
نشان و آسفالت و جدول گذاری در اين منطقه يافت نميشود .
وی به مشکل نبود آب سالم و بھداشتی اشاره کرد و گفت :به شرکت آب و فاضالب مراجعه
کرديم اما مسئوالن مربوطه اذعان داشتند بايد شھرداری حريم خيابانھا و کوچهھا را مشخص
کند تا لولهگذاری را انجام دھيم ،نداشتن آب سالم و بھداشتی مردم را مجبور کرده تا به
حوض انبارھايی که بدون رعايت بھداشت ساخته ميشوند روی آورند که آب شور را برای
نظافت به وسيله تراکتورھای سيار در آنھا ذخيره ميکنند و آب شيرين را ھم ھر  ٢٠ليتری
 ٢۵٠تومان ميخرند .
وی ادامه داد :بسياری از خانهھای مسکونی اين مناطق فاقد آب لولهکشی ھستند و مردم
آب مورد نياز خود را از تانکرھای داخل خيابانھا تھيه ميکنند .
خردمند تصريح کرد :عمده جمعيت منطقه قاسم آباد به دليل پايين بودن سطح سواد و مھارت
به شغلھای کاذب روی آوردهاند به ھمين دليل بيشتر مسائل و معضالت اجتماعی که در
جامعه ظھور و بروز پيدا ميکنند نشأت گرفته از مناطق حاشيهای شھر است .
واحدھای مسکونی مناطق حاشيهای پروانه ساختمان ندارند
امام جماعت مسجد حضرت علی)ع( اين منطقه نيز اظھار داشت :سرانه فضای مسکونی در
قاسم آباد زاھدان بسيار ناچيز است و بيشتر واحدھای مسکونی حاشيه فاقد پروانه
ساختمان ھستند .
مولوی عبدالستار شه بخش گفت :ھمچنين وجود مسيرھای روباز فاضالب و فضاھای غير
بھداشتی در سطح شھر منجر به شيوع انواع بيماريھا در اين منطقه شده است .
وی در زمينه ساير مشکالت اين منطقه افزود :افرادی که در اين منطقه زندگی ميکنند
کودکان و نوجوانانی ھستند که برای پر کردن اوقات فراغت خود نياز به ورزش و تفريح سالم
دارند ،اما متأسفانه در اين منطقه ھيچ فضای تفريحی و يا سالن ورزشی احداث نشده به
ھمين دليل احتمال اينکه جوانان اين منطقه به بيراھه کشيده شوند بسيار زياد است .
امام جماعت مسجد علياکبر )ع( گفت :تاکنون دولت برای رفع نيازھا و مشکالت جوانان
اھتمام زيادی ورزيده است ،اما جوانان اين منطقه از خدمات دولت محروم بوده و ھستند .
وی بيان کرد :خطرات بھداشتی بسيار زيادی مردم اين منطقه را تھديد ميکند زيرا خدمات
بھداشتی در اين مناطق بسيار ناچيز است به طوری که حتی يک داروخانه در اين محله وجود
ندارد .
اين شھروند زاھدانی خاطرنشان کرد :مکانی برای جمعآوری زبالهھا در اين مناطق در نظر
گرفته نشده و بيشتر زبالهھا در سطح معابر ريخته ميشود که اين خود نيز خطرات بسيار
زيادی را به دنبال خواھد داشت .

مولوی شه بخش افزود :مسيرھای منتھی به اين منطقه بسيار بد بوده و حريم کوچهھا و
خيابانھا مشخص نشدهاند در واقع رفتوآمد در اين مناطق به سختی صورت ميگيرد و ھيچ
کوچه و خيابانی در اين منطقه آسفالت نشده است .
کاھش ضريب احساس محروميت در نقاط حاشيهای امری ضروری است
کارشناس پيشگيريھای امنيتی وضعی قوه قضاييه سيستان و بلوچستان نيز گفت:
حاشيهنشينی شيوه جديدی از زندگی شھری است که با تراکم بيش از حد جمعيت ،تعارض
فرھنگي ،بيثباتی اجتماعي ،بيکاري ،مشاغل کاذب ،بيھويت ،خشونت و احساس حقارت و
آمادگی برای آشوب و انفجار ھمراه است .
غالمرضا باغ شيرين افزود :در تحقيقاتی که انجام شده ،ميزان درآمد و بيکاري ،فقر فرھنگی و
توزيع نا عادالنه اعتبارات بر امکانات حاشيهنشينان در وقوع جرائم اجتماعی تأثير بسزايی
دارد .
وی گفت :استانداری در تعيين اولويتھای کاری ساالنه خود که در برگيرنده ھدايت بودجهھای
فرھنگي ،اجتماعي ،اقتصادی و محروميتزدايی است کاھش ضريب احساس محروميت در
ميان حاشيهنشينان را لحاظ کند .
اين کارشناس ادامه داد :ھمچنين بايد با توجه به طرح شناسنامه مناطق بحران خيز
اجتماعي ،از محل بودجهھای امنيتي ،اعتباری اختصاص داده شود تا در شرايط قبل از بحران،
حين بحران و بعد از بحران متناسب با وضعيت اقدامات مربوط به شناسايي ،کنترل و پيشبينی
صورت پذيرد .
باغ شيرين اظھار داشت :تغيير نگرش مسئوالن اجرايی و سياسی به مناطق حاشيهنشين به
عنوان يکی از اولويتھای ساماندھی با محوريت رفع محروميتھا و فرھنگ فقر حاکم بر آن نيز
امری ضروری است .
وی گفت :افزايش امکانات بھداشتی و درماني ،آموزشي ،اقتصادی و ايجاد محيطھای
اشتغالزايی برای کاھش و از بين بردن انگيزهھای ارتکاب جرم ،افزايش زمينهھای مشارکت
سياسي ،اجتماعی ھمراه با برنامهھای اعتماد سازی مسئوالن ،تقويت اقدامات کنترل انتظام
و امنيتی جمعيت در مناطق حاشيهنشينی به ھمراه انعکاس به موقع بر آوردھای ويژه،
توسعه فعاليتھای مرتبط با سازمانھای مردم نھاد در حاشيه شھرھا با محوريت برگزاری
کارگاهھای پيشگيری از وقوع جرم نيز از ديگر راھبردھا و برنامهھايی است که در رفع
محروميت زدايی از مناطق حاشيهنشين مؤثر است .
حقوق شھروندی حاشيهنشينان به رسميت شناخته شود
بنا به گفته کارشناسان يکی از علل پيدايش و گسترش حاشيهنشينی مھاجرتھای بی رويه
روستاييان به شھرھا است که بايد مسير مھاجرت از روستا به شھر روند طبيعی به خود گيرد
و ريشه فقر در روستاھا خشکانده شود .
ھمچنين به رسميت شناختن حقوق شھروندی ساکنان مناطق حاشيهنشين در
برنامهريزيھای مختلف اقتصادي ،اجتماعي ،کالبدی و تأمين اعتبار مالی و پرداخت تسھيالت
برای بھسازی و نوسازی واحدھای مسکونی آنھا نيز در بھبود وضعيت حاشيهنشينان مؤثر
است.
ايجاد اشتغال و کار آفرينی برای حاشيهنشينان به ويژه در بخشھای توليدی کشور به منظور
کاھش بيکاری و اشتغال نيز نقش بسزايی در بھبود وضعيت حاشيهنشينان دارد .
بھترين راه برای ايجاد فرآيند جديد توسعه در اجتماعات حاشيهنشين ،ساماندھی و بھسازی
کالبدی به ھمراه توانمند سازی اجتماعي ،اقتصادی و فرھنگی است و عامل اصلی برای
ساماندھی و توانمند سازی حاشيهنشينی ايجاد مديريت يکپارچه در سطوح ملی و محلی
است .
ھمچنين بايد تدابيری برای باال بردن تخصص و مھارت نيروی کار موجود در نواحی حاشيه
شھری از طريق آموزشھای رسمی و فنی و حرفهای برای باال بردن سطح تحصيالت و مھارت
جوانان از راه تشويق به فراگيری علم و دانش انديشيده شود .
فعال کارگری در سنندج خود را به زندان معرفی کرد

به گزارش ساﯾت آژانس خبری موکرﯾان  -سروﯾس حقوق بشر در  ٢٥آبان آمده است  :پدرام
نصرالھی فعال کارگری در سنندج خود را به زندان مرکزی اﯾن شھر معرفی کرد.
بر اساس گزارش رسيده به آژانس خبری موکرﯾان ،پدرام نصرالھی از فعالين کارگری در
سنندج ،با قطعی شدن حکم  ١٩ماه حبس تعزﯾزی و صدور حکم جلب وی در تارﯾخ  ٢٤آبان
ماه ،خود را به زندان سنندج معرفی کرد.
بر اساس ھمين گزارش ،اتھامات مطرح شده عليه وی عضوﯾت در کميته ھماھنگی و ارسال
خبر به ﯾکی از گروھھای مخالف است که مبنای صدور  ٣سال حبس تعزﯾری در دادگاه انقالب
سنندج برای وی قرار گرفت که اﯾن حکم بعد از اعتراض نامبرده ،به دادگاه تجدﯾدنظر استان
کردستان ارجاع و پس از رسيدگی به ﯾک سال و ھفت ماه کاھش ﯾافت
الزم به ذکر است نصرالھی سال گذشته نيز مدتی را در حبس بسر برده و با قرار وثيقه ٧٠
ميليونی از زندان آزاد شده بود.
در زندگی کارگران و زحمتکشان اروپائی
اميرجواھری لنگرودی
در روز١۴نوامبربرابر٢۴آبان ،کارگران به ھمراه متحدين خود،باشعار»کار،ھمبستگی دراروپا
وعليه سياست رياضتکشی«برای رودررويی بااين سياست پيشروی نئوليبراليسم لجام
گسيخته ،پيامد فراخوان "کنفدراسيون اتحاديه ھای کارگری اروپا" يعنی  ETUCدرتاريخ
١۴نوامبر ،٢٠١٢اروپا شاھدگسترده ترين اعتصاب عمومی دربيش از  ٢٣کشور بود .
مدتی است که درقاره اروپا و به ويژه جنوب اروپا ما شاھد اعتراضات و اعتصابات گسترده
کارگران و فرودستان جامعه،شاھد نبرد ودرگيری دو نيروی کاروسرمايه درصحنه خيابان ھای
يونان  -پرتفال  -اسپانيا -ايتاليا عليه سياست ھا و طرح ھای رياضت اقتصادی و بيکارسازی
ھای گسترده ھستيم  .امواج اعتراضات آنچنان وسيع وگسترده شده که اتحاديه ھائی که
درواقع در پيشبرد و تحکيم سياستھای موجود با سکوت خودنقش کمی ھم نداشته
اند،ناچارشده اند درمقابل ھمين سياستھا اعالم موضع نمايند .برپايه آنچه درمطبوعات بازتاب
يافته "شارون بورو" دبيرکل اتحاديﮥ بين المللی سنديکاھای کارگران و يکی از رھبران
"کنفدراسيون اتحاديه ھای کارگری اروپا" درنطقی در" فوروم اقتصاديِ داووس" نظام سرمايه
داری را مناسب اين قرن ندانسته و گفت "بی عدالتی در دنيای امروز بمراتب بيشترازسالھای
بحران اقتصادی دھﮥ سی است وما ديگر به اين بردگی تن نخواھيم داد".بدين ترديد برای
عقب نماندن از آنچه در صحنه اجتماعی می گذشت" ،کنفدراسيون اتحاديه ھای کارگری اروپا"
درنشست مرکزيت خود درروزھای ١٧و ١٨اکتبرتصميم گرفته تا روز١۴نوامبر رابه روزھمبستگی
واعتراض عليه سياست ھا وطرح ھای رياضت اقتصادی اعالم شده و ازکارگران و نيروھای
اجتماعی و اعتراضی زنان و جوانان بخواھد تا به اشکال مختلف ازجمله اعتصاب عمومي،
تظاھرات ،ميتينگ و آکسيون دست به اعتراض زده وبا کارگران کشورھای جنوبی اروپا که مورد
تعرض مستقيم سياست ھای رياضت اقتصادی ھستند ،اعالم ھمبستگی کنند .
درپاسخ به فراخوان "کنفدراسيون اتحاديه ھای کارگری اروپا" در ١۴نوامبرما شاھد نمايشات
خيابانی درسطح کشورھای مختلف اروپا وشرکت جنبش ھای مختلف اجتماعی وتشکلھای
غيراتحاديه ای بسياری دراين کشورھاھستيم که درسامان دادن اين روزاعتراضی فعال بودند.
روزچھارشنبه١۴ ،نوامبر ،در کشورھای مختلف اروپايي،ماشاھد يکی ازبزرگترين حرکت ھای
اعتراضی درسالھای اخيربودند ۴٠ .اتحاديه کارگری در ٢٣کشوراروپايی ازفراخوان راھپيمايی
دراين روزدراعتراض به رياضت اقتصادی حمايت کرده اند .
درتعدادی ازکشورھای اروپايی خطوط حمل و نقل شھری به طورکامل متوقف شدند ،ميليون
ھا کارگر دست ازکارکشيدند،مدارس به حال تعطيل درآمدند ،بنادر بزرگ تجاری فعاليت ھای
خود را متوقف کردند ،بسياری از پروازھای داخلی و بين المللی لغو شدند..درکشورھای
پرتفال،اسپانيا ،يونان،ايتاليا ،فرانسه ،مالتا وبسياری ديگراعالم اعتصاب ويااکسيون اعتراضی
کرده اند  .برای نخستين بار اتحاديه ھای کارگری اسپانيا وپرتغال نيزدراقدامی ھماھنگ دست
به اعتصاب عمومی زدند.در تظاھرات خيابانی صبح چھارشنبه در اسپانيا دستکم  ۶٠نفر از
تظاھرکنندگان بازداشت شدند و دھھا نفر از جمله  ١٨نيروی امنيتی نيز مجروح شدند.
شبکهھای حملونقل در اسپانيا و پرتغال کامال فلج و بسياری از پروازھا قطع شد .در اسپانيا

مدارس و کارخانهھا با اعالم اعتصاب سراسری  ٢۴ساعته تعطيل شدند .در برابر کارخانهھا،
مغازهھا ،بازارھا و ايستگاهھای راهآھن شھرھای بزرگ ،اعتصابيون صفآرائی کردند .در اين
شھرھا تنھا بخش کوچکی از متروھا و اتوبوسھا مسافران را جابهجا ميکردند .در پرتغال نيز
کارکنان مترو و خطوط اتوبوسرانی دست از کار کشيدند و شرکت ھواپيمائی اين کشور تقريبا
نيمی از پروازھای خود را تعطيل کرد .نزديک به  ٩٠درصد کارکنان بيمارستانھا نيز به اعتصاب
پيوستند و حمل زباله در ھمهجا متوقف ماند .دريونان کارگران معترض به جلسه مقامات
رسمی يونان و آلمان ھجوم بردند و به کنسول آلمان که قصد ورود به ساختمان را داشت،
حمله کردند .در اسپانيا نسبت به اعتصاب عمومی پيشين مردم بيشتری مخالف سياست
ھای رياضتی دولت شده اند ،مسئله ای که کار نيروھای پليس بويژه در بارسلون را سخت
کرده است .
يکی ازتظاھرکنندگان می گويد" :دولت اسپانيا تدابير رياضتی ناعادالنه ای را اتخاذ کرده که
مستقيما زندگی آنھايی را که در بوجود آمدن وضعيت کنونی ھيچ گناھی نداشته اند تحت
تاثير قرار می دھد .در حاليکه در طول بحران کمپانی ھای بزرگ و بانکھا پول زيادی به جيب
زدند و بقيه شھروندان فقط به بشدت کار کردند و زندگی ساده ای داشتند ".يک معترض ديگر
می گويد" :آنھا بايد بنشينند و خط مشی ھا و سياست ھايی را تبيين کنند که کل مردم را در
بر بگيرد نه تنھا ثروتمندان را .بايد تدابيرشان را در مورد بانکھا عملی کنند چرا که ديگر نمی
توان پول مردم را در بانکھا تزريق کرد "
درھمين راستا ودرساعات اوليه بامداد چھارشنبه پليس اسپانيا حداقل  ٣٢نفرازاعتصابگران را
بازداشت کرد و مجبورشد برای تضمين فعاليت بخشی از ناوگان حمل و نقل عمومي،
اتوبوسھا را اسکورت کند .
پليس يونان با استفاده ازگاز اشک آور و باتوم نزديک به  ٢۵٠کارگر معترض را ازساختمان بيرون
راند .کارگر معترض موفق به يورش به درون ساختمان شده بودند .بسياری از مردم يونان به
دليل فشار آلمان بر دولت يونان برای کاستن از بودجه و در پيش گرفتن رياضت اقتصادي ،از
دولت اين کشور خشمگين ھستند .در لندن با اعالم ھمبستگى و ھم سرنوشتى خود با
ساير مبارزات بخش ھاى طبقه کارگر اروپا ھمزمان از "تى يو سى" )کنفدراسيون اتحاديه ھاى
کارگرى در انگلستان( مى خواھد که عليه سياست رياضت اقتصادى سرمايه دارى يک روز را
بعنوان روز اعتصاب عمومى در انگلستان اعالم دارد .
ھمچنين فرانسوی ھا ھم به تدابير رياضت اقتصادی " نه " گفتند .آنان نيز به مانند مردم
بسياری ديگر از کشورھای بحران زده اروپايی در روز "بسيج عمومی عليه تدابير رياضت
اقتصادی در اروپا" در بيش از  ١٣٠تظاھرات شرکت کردند.گرچه تعداد آنھا به اندازه معترضان
اسپانيايی و يا يونانی نبود ،ولی ھزاران تن از آنھا فرصت را غنيمت شمردند تا اعتراض خود را
عليه آنچه که بی عملی رييس جمھور جديدشان می نامند نشان دھند .فرانسوا شرک ،دبير
کل کنفدراسيون دموکراتيک کار فرانسه ،با تاکيد بر اين که اين تظاھرات حامل پيام به رھبران
اروپايی است ،گفت" :تمام اين رھبران ،اعم از رھبران آلمان ،فرانسه و يا ايتاليا ،مخاطب اين
پيام ھستند .امروز آنھا ھستند که در سطح اروپا تصميم گيری کرده و ما را در وضعيت غيرقابل
قبولی گذاشته اند .شرايط يونان ،اسپانيا و پرتغال از فرانسه سخت تر است ".تظاھرکنندگان
فرانسوی دست نوشته ھايی را حمل می کردند که بر روی آن نوشته شده بود "ما ھمه
يونانی ھستيم" اين تظاھرات به ابتکار پنج سنديکای بزرگ فرانسه سازمان دھی شده واين
اولين تظاھرات پس ازبه قدرت رسيدن سوسياليستھا در فرانسه بود .
درآلمان نيز اتحاديه سنديکاھای کارگری از اعتصابيون اروپا پشتيبانی کرد .ميشائيل زومر رئيس
اين اتحاديه خواستار توجه بيشتر به توازن اجتماعی در حل بحران بدھيھا شد .وی گفت که
سياست صرفهجوئی ملي ،نه تنھا بيمعنی است ،بلکه خطرناک ھم ھست .بهجای اين
برنامهھا بايد با برنامهھای جامع سرمايهگذاری و تقويت رشد اقتصادی به مقابله با بحران
رفت .دربلژيک وھلند نيزبه فراخوان اتحاديه ھا اعتراضايی درھمبستگی باکارگران جنوب
اروپاصورت گرفت .درسوئد در شھراستکھلم نيز به فراخوان چند اتحاديه وھمچنين شبکه
اجتماعی موسوم به رفاه بدون سود سوئديک تجمع اعتراضی در مقابل دفتر اروپای متحد در
مرکز شھر استکھلم برپا شد .در اين تجمع چند حزب و تشکل ايرانی نيز حضور داشتند.در اين
تجمع اعتراضی که حدود يک ساعت ونيم بطول انجاميد ،چند نماينده از اتحاديه ھا و شعبات
مرتبط نظير اتحاديه مربوط به متروی شھر و کمونال و ھمچنين تشکل ھای ديگر سخنرانی

کردند .در پايان نماينده دفتر اروپای متحد در اين تجمع اعتراضی حاضر و مراتب اعتراض و طرح
مطالبات اين تجمع به اوبعنوان نماينده دفتراروپا درسوئد ابالغ شد.بدين ترتيب
روز١۴نوامبر ٢٠١٢برابر٢۴آبان ،١٣٩١روزی به يادماندنی در زندگی کارگران و زحمتکشان
اروپائی خواھد ماند !
جمعه  ٢۶آبان  ١٣٩١برابر با  ١۶نوامبر ٢٠١٢
اعتراضات و اعتصابات کارگران در محکوميت سياست ھای رﯾاضت اقتصادی
اعتراضات و اعتصابات کارگران در محکوميت سياست ھای رﯾاضت اقتصادی بيش از ۴٠
اتحادﯾه در  ٢٣کشور سرماﯾه داری به اعتصابات و اعتراضات سراسری اروپا پيوسته اند .اﯾن
اعترضات از حماﯾت قاطع کارگران ،زحمتشکان وحقوق بگيران برخوردار است .اتحادﯾه ھای
کارگری ﯾونان  ،اسپانيا ،اﯾتاليا و پرتقال اﯾن اعتصاب سراسری را سازمان داده اند.
در جرﯾان اﯾن اعتراضات در اسپانيا  ۶٠نفر بازداشت شده و  ١٨نفر از نيروھای امنيتی در
برخورد با مردم مجروح شده اند .گزارشی از اعتراضات و زدوخوردھا در ساﯾر کشورھا نيز
وجود دارد.
کارگران وزحمتکشان از آن جھت دست به اعتصاب و اعتراض سراسری زده اند که دولت
ھای سرماﯾه داری سياست ھای رﯾاضت اقتصادی ،حذف کمک ھای دولتی ،خصوصی
سازی ِآموزش و پرورش و بھداشت و قطع کليه خدمات دولتی به مردم را سر لوحه کار خود
قرار داده اند .اﯾن دولت ھا تحت فشار نھادھای مالی ھمانند صندوق بين المللی پول ،بانک
جھانی و بانک مرکزی اروپا اﯾن سياست ھا را اجرا می کنند که فشار آن بر دوش کارگران،
زحمتکشان و حقوق بگيران است و امتيازات آن برای سرماﯾه داران و صاحبان شر کت ھای
بزرگ و انحصاری.
مبارزه گسترده و سراسری کارگران وزحمتکشان در سراسر جھان سياست ھای اقتصادی
نھادھای سرماﯾه داری را به چالش می کشد و نشان می دھد که اﯾن سياست ھا باﯾد
تغيير کند و نظام کنونی نمی تواند خواسته ھای مردم سراسر جھان را برآورده کند .اﯾن
اعتراضات بار دﯾگر ثابت می کند که کارگران تنھا با وحدت ،اتحاد و گسترش تشکل ھای
سراسری خود می توانند در برابر سياست ھای مخرب اقتصادی اﯾستاده و تا رسيدن به
خواسته ھای خود پاﯾداری کنند.
کانون مدافعان حقوق کارگر
 ٢۶آبان ٩١

دومين تجمع اعتراضی كارگران نساجی مازندران در مقابل مجلس
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  /ايلنا در  ٢٦آبان آمده است :صبح ديروز -سه شنبه -کارگران
نساجی مازندران برای دومين روز متوالی در مقابل ساختمان مجلش شورای اسالمی تجمع کردند .
خبرگزاری ايلنا ضمن پوزش از كاربران خود بابت مشكالت فني كه باعث تاخير در ارسال اين خبر شد،
گزارش ميكند :تجمع اعتراضی کارگران نساجی مازندران در مقابل ساختمان مجلس شورای اسالمی
با اضافه شدن گروه جديدی از کارگران اين کارخانه به جمع تجمع کنندگان وارد دومين روز متوالی شد .
کارگران تجمع کننده که ديروز تعداد آنھا از  ٧٠نفر به حدود  ١٠٠نفر رسيده بود ھمچنان بر
خواستهھای قبلی خود مبنی بر بازپسگيری کارخانه از سرمايه گذار خارجی و بازگشايی آن زير نظر
مديران دولتي ،پرداخت  ٢٧ماه مطالبات معوقه  ٨٠٠کارگر باقيمانده ،پرداخت سنوات کارگران
بازنشسته و ھمچنين روشن شدن وضعيت سوابق بيمهای خود تاکيد کردند .
به گفته سعيد ابراھيمی نماينده منتخب کارگران نساجی مازندران ،قرار بود موضوع خواستهھای
کارگران بعد از ظھر ديروز در جلسهای رسيدگی شود .
وی گفت :قرار است در اين جلسه نمايندگان کارگري ،برخی از نمايندگان استان مازندران در مجلس
شورای اسالمي ،مسووالن ارشد وزارت اقتصاد و صنايع ،مسئوالن بانک ملي ،برخی از اعضی

کمسيون صنايع و برخی از اعضای فراکسيون کارگری حضور داشته باشند .
يکی از تجمع کنندگان در توضيح وضعيت نامطلوب و نامناسب معيشتی خود و ديگر ھمکارنش
يادآور شد :کارفرما علی رغم وعدهھا و تعھدات قانونی خود بابت دستمزد شش ماھه دوم و

عيدی و سنوات سال  ،٨٨عيدی و پاداش و سنوات سال  ٨٩و ھمچنين  ٩ماه حقوق و عيدی
و سنوات سال  ٩٠به ھر کارگر  ٢٧ماه حقوق پرداخت نشده بدھکار است .
کارگر ديگری که نزديک به  ٢٢سال در کارخانه نساجی مازندران کار کرده است گفت :با وجود
سنگين شدن مبلغ مطالبات پرداخت نشده تا پايان سال  ٩٠در کارخانه نساجی مازندران
بصورت اجرتی و سفارشی برای تجار و بازرگانان کار کرديم اما در نھايت در تاريخ  ٢١فرودين
ماه سال  ٩١مطلع شديم که درھای کارخانه بسته و ماشينھای خط توليد خاموش شدهاند .
اين کارگر معترض نساجی مازندران يادآور شد :اين کارخانه درحالی در نخسين روزھای سال
حمايت از توليد کار و سرمايه ايرانی تعطيل شد که کارفرما و سرمايهگذار خارجی طبق
تعھدات قانونی خود ميبايست عالوه بر پرداخت مطالبات کارگران موجود فعاليتھای کارخانه
را توسعه ميداد و از اين طريق فرصتھای شغلی جديد ايجاد ميكرد .
يکی از کارگران نساجی مازندران با اشاره به  ١٠سال سابقه کاری خود در اين واحد توليدی
مدعی شذ :انباشته شدن حجم مطالبات معوقه در کنار تعطيلی کارخانه باعث شده تا
خانوادهھای آنھا بيش از ھر زمان ديگری در معرض آسيبھا و ناھنجاريھای اجتماعی قرار
گيرند .
وی گفت :در بسياری از خانوادهھا ديگر حرف ما اعتبار ندارد ،خود من مانند بسياری ديگر از
ھمکارانم از زور بيپولی مجبور به دريافت فطريه و کفاره قوم و خويش ھستم .
کارگر ديگری از کارخانه نساجی مازندران با بيان اينکه تجمع ديروز از سر ناچاری برگذار شده
است گفت :تا زمانی که پاسخ قطعی نگيريم به خانهھايمان بازنخواھيم گشت .
وضعيت امروز كارگران نساجی نشانه شكست وعده عدالت است
نصر ﷲ دريابيگی دبيراجرايی خانه کارگر مازندران نيز که در جريان تجمع امروز کارگران معترض
نساجی مازندران را ھمراھی ميکرد به ايلنا گفت :وضعيت کنونی کارخانه نشاجی مازندران و
کارگرانش مصداق شکست وعدهھای مسئوالن در خصوص عدالت اجتماعی و توسعه
اقتصادی در کشور است .
وی با يادآوری اينکه با گذشت سه سال از زمان واگذاری مديريت کارخانه نساجی مازندران به
سرمايه دار خارجی ترک ،به ھيچ کدام از تعھدات عمل نشده است ،گفت :ما خواھان
بازگرداندن اداره کارخانه به دولت ھستيم .
كارگران نساجی تنھا يكی از قربانيان خصوصيسازی ھستند
عليرضا محجوب رئيس فراکسيون کارگری مجلس و دبيرکل خانه کارگر نيز با حضور در اجتماعی
امروز کارگران نساجی مازندران از نحوه واگذاری و نظارت بر فعاليت مديران اين کارخانه در
دوران پس از واگذاری انتقاد کرد .
وی گفت :شواھد و اظھارات افراد مطلع نشان ميدھد که کارگران نساجی مازندران تنھا يکی
از قربانيان اين واگذاری ھستند .
دبيرکل خانه کارگر با بيسابقه خواندن وضعيت کارخانه نساجی مازندران گفت :تا کنون ھيچ
وقت سابقه نداشته که يک واحد توليدی با دريافت اين حجم از اعتبارات و تسھيالت تا اين
اندازه در پرداخت حقوق کارکنانش ناتوان باشد .
محجوب با استناد به اسناد مربوط به عملکرد مالی کارخانه نساجی مازندران گفت :بر اساس
اين اسناد اعتبارات ميلياردی در اخيتار اين کارخانه قرار داده شده است اما از يکسو مشکل
عدم پرداخت حقوق ھنوز برطرف نشده و از سوی ديگر نيز فعاليت کارخانه متوقف شده
است .
عضو کمسيون اجتماعی مجلس نھم شورای اسالمی افزود :مجلس ھم اکنون از وضعيت
کارگران نساجی مازندران مطلع است و درحال حاضر نمايندگان در صدد طرح سوال و تذکر به
وزارت صنايع ھستند .
وی بابيان اينکه در شرايط کنونی وزارت صنايع ملزم است تا برای اداره اين واحد توليدی
سرپرستی را تعيين کند ،.گفت :عواملی که باعث به وجود امدن اين وضع شدهاند بايد
شناسايی شوند .
ھمچنين قاضيپور نائب رئيس فراکسيون کارگری مجلس نيز پس از حضور در جمع کارگران
گفت :وزير دارايی و مسووالن بانک ملی بايد در خصوص نحوه واگذاری اين کارخانه به مجلس

توضيح دھند .
وی گفت :فراکسيون کارگری به نظر و خواستهھای کارگران نساجی مازندران احترام ميگذارد
و با ھمه توان خود مسئله پرداخت مطالبات ،بازگشايی کارخانه و خلع يد از سرمايهگذار
خصوصی را پيگيری ميکند .
اين نماينده مجلس ھمچنين با انتقاد از کم توجھی نمايندگان مجلس به مسائلی از اين دست
گفت :اگر از ابتدا نظارت کافی اعمال ميشد امروز ما شاھد چنين رخ دادھايی نبوديم.
بحران دکمه و زﯾپ در اﯾران !
به نوشته ساﯾت آفتاب در  ٢٦آبان آمده است  :دبير اتحادﯾه توليدکنندگان و صادرکنندگان
پوشاک با اشاره به اﯾنکه ممنوعيت واردات پوشاک به کشور در دراز مدت باعث تشدﯾد قاچاق
اﯾن کاال خواھد شد ،افزود :متاسفانه در فھرست ممنوعيتھای جدﯾد وارداتی تجھيزات
پوشاک نيز وجود دارد که در صورت توقف واردات آنھا صنعت پوشاک کشور دچار مشکالت
زﯾادی میشود.
مھدی ﯾکتا درباره توقف ثبت سفارش واردات  ٧٧قلم کاال توضيح داد :در حالت کلی و اﯾدهآل
توقف واردات پوشاک باعث میشود که بازار داخلی دراختيار توليدکنندگان قرار گيرد اما باﯾد
توجه کرد که ھمزمان با توقف واردات باﯾد صنعت پوشاک کشور نيز تقوﯾت شود ،چرا که اﯾن
صنعت ھماکنون توان پاسخگوﯾی به تمام نياز کشور را در اﯾن حوزه ندارد.
او با اشاره به اﯾنکه دسترسی به مواد اوليه و تامين نقدﯾنگی دو اولوﯾت اصلی صنعت پوشاک
در شراﯾط کنونی است ،گفت :در صورتی که توليدکنندگان نتوانند نياز بازار را تامين کنند ،توقف
واردات به افزاﯾش قاچاق منجر میشود.
ﯾکتا تاکيد کرد :از سوی دﯾگر توقف ثبت سفارش واردات پوشاک میتواند به حذف رقبای
خارجی در بازار و در نتيجه کاھش کيفيت و رقابتپذﯾری صنعت پوشاک کشور منجر شود.
اتفاقی که مشابه آن در دوران جنگ و بسياری از صناﯾع رخ داد.
دبير اتحادﯾه توليدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک با اشاره به اﯾنکه ھماکنون واردات رسمی
پوشاک به کشور در حد بسيار ناچيز و حتی صفر است ،گفت :متاسفانه در کنار پوشاک،
واردات تجھيزات پوشاک مانند دکمه و زﯾپ ممنوع شده است .اﯾن در حالی است که اﯾن
تجھيزات درحکم مواد اوليه صنعت پوشاک است.
وی افزود :مدام در رسانهھا اعالم میشود که چرا کشور واردات زﯾپ دارد .اﯾن در حالی است
که ما ھماکنون فقط دو کارخانه توليد زﯾپ در کشور دارﯾم که آنھا نيز توليد پاﯾينی دارند .در
زمينه توليد دکمه نيز کارخانهھای داخلی توان تامين نياز بازار را ندارند .درچنين شراﯾطی
چارهای جز واردات اﯾن گونه مواد ندارﯾم.
ﯾکتا در پاسخ به اﯾن سوال که آﯾا تواناﯾی توليد زﯾپ و دکمه در کشور وجود ندارد؟ گفت :چرا در
اﯾن حوزهھا تواناﯾی توليد دارﯾم اما تاکنون مورد حماﯾت قرار نگرفته است .صنعت پوشاک ترکيه
به اﯾن دليل موفق بوده که دسترسی آن به مواداوليه و تجھيزات آسان بوده است.
به گزارش خبرآنالﯾن؛ دبير اتحادﯾه توليدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک ﯾادآوری کرد :در دورهای
حجم بسيار سنگينی زﯾپ از چين وارد کشور شد که اﯾن کار باعث ورشکستگی توليدکنندگان
داخلی شد.
به گفته وی ھماکنون سھم صنعت پوشاک از بازار داخلی حدود  ٣٠درصد است و طی چند
وقت اخير اﯾن سھم بيشتر ھم شده ،اما باﯾد توجه داشت که تورم شدﯾد موجود در جامعه
قدرت خرﯾد مردم را کاھش داده است.
 ٧٠درصد از کارگران بيمه بيکاری ندارند
به نوشته ساﯾت خبرآنالين در  ٢٦ابان آمده است :از ميان  ١٩٨کشور جھان ،تنھا  ٧٢کشور
دارای سيستم بيمﮥ بيکاری برای کارگران ھستند .
طبق آمار اعالم شده از سوی سازمان جھانی کار که روز چھارشنبه منتشر شد ،نزديک به ٧٠
درصد از کارگران در سراسر جھان فاقد بيمﮥ بيکاری ھستند .

به گزارش خبرآنالين به نقل از پايگاه اينترنتی نوول آبزرواتور ،در ميان  ١٩٨کشور ،تنھا ٧٢
کشور دارای سيستم بيمﮥ بيکاری ھستند که غالباً کشورھايی ھستند که مردم در آن دارای
درآمد متوسط و يا بااليی دارند .در صورتی که به اين آمار ،جمعيت کارگرانی که برای مدت
طوالنی و روزھای بيکاری آينده ،بيمﮥ بيکاری پرداخت نکرده اند را اضافه کنيم ،تعداد اين
کارگران به  ٨٦درصد می رسد .فلورانس بونه يکی از کارشناسان سازمان جھانی کار می
گويد :اين آمار بدان معناست که بيش از  %٨٦از جمعيت  ٤٠ميليونی کارگران که از سال
 ٢٠٠٨شغل شان را از دست داده اند ،ھيچ درآمدی ندارند .
گفتنی است طبق تحقيق صورت گرفته از سوی سازمان جھانی کار ،تنھا  ١٦کشور نسبت به
پرداخت بيمﮥ بيکاری جوانان پس از شغل اول آنھا اقدام کرده است .در آمريکای شمالی و
اروپا %٨٠ ،از بيکاران ،بيمﮥ بيکاری دريافت می کنند در حاليکه در آفريقا ،اين رقم به کمتر از
 %١٠تنزل پيدا می کند .در آمريکای التين و حوزۀ کارائيب %٤٠ ،از بيکاران بيمﮥ بيکاری دريافت
می کنند و اين رقم در خاورميانه و آسيا به کمتر از  %٢٠می رسد .
مرگ نوجوان دزفولی بر اثر کمبود دارو
به نوشته ساﯾت خبرآنالين در  ٢٦ابان آمده است :
"منوچھر اسماعيلی ليوسی" نوجوان  ١٥ساله و مبتال به بيماری ھموفيلی در دزفول بر اثر
عدم دسترسی به دارو فوت کرد .
مديرعامل کانون ھموفيلی ايران با تاکيد بر کاھش دسترسی بيماران ھموفيلی به
داروھايشان در رابطه با جزئيات فوت اين بيمار ھموفيلی می گويد :منوچھر يکی از بيماران
ھموفيلی  ١٥سال سن داشت و در ايالت و عشاير نزديک شھرستان دزفول زندگی می کرد
پس از آنکه در کوھستان دچار حادثه شد به علت آنکه دارويی در منزل نداشت پس از رسيدن
به بيمارستانی در دزفول جان خود را از دست داد .
احمد قويدل مدير عامل کانون ھموفيلی ايران ضمن ابراز تاسف از فوت اين نوجوان دزفولی می
گويد :متاسفانه در حال حاضر سطح دسترسی بيماران ھموفيلی به داروھايشان کاھش
اساسی يافته است و عمال با کمبودھای دارويی موجود ،بيمار نمی تواند در منزل خود دارو
نگھداری نموده و در مواقع خطر از آن استفاده نمايد .
مدير عامل کانون ھموفيلی ايران ھمچنين می گويد :ميزان باالی دارو در کشور ھای اروپايی و
امريکايی برای بيماران ھموفيلی به شکلی است که آنھا قبل از ھر خونريزی دارو مصرف می
کنند و عمال پيشگيری می کنند ،اما در کشور ما استفاده از دارو پس از خونريزی است و اين
خونريزی ھا با افزايش سن منجر به معلوليت می شود و اين بدان معناست که ما عمال به
دليل کمبود دارو نمی توانيم جلوی معلوليت ھا را بگيريم .
قويدل تاکيد می کند :ھم اکنون ذخاير دارويی بيماران ھموفيلی رو به پايان است و يا در
بسياری از موارد نيز پايان يافته است .
اين بيماری به شکلی است که مبتاليان بايد در منازل و يا محل کار خود دارو داشته باشند و تا
در مواقع بحرانی از آن دارو استفاده کنند .مرگ اين نوجوان ھم به اين دليل بوده که دارويی در
منزل نداشته و در راه بيمارستان فوت کرده است .
بحران در بازار دارويی کشور در حال حاضر به شکلی است که به گفته عضو کميسيون
بھداشت و درمان مجلس شورای اسالمی ذخاير دارويی در کشور تا دو ماه آينده جوابگوست و
نياز دارويی کشور در بسياری از بيماری ھای خاص تامين نمی شود و دارو ھای آنھا کمياب و
ناياب شده است .
از طرف ديگر رئيس کميسيون بھداشت و درمان مجلس شورای اسالمی و بسياری از
نمايندگان مجلس نيز نسبت به کاھش شديد ذخاير دارويی ھشدار داده بودند اما وزارت
بھداشت ھمچنان مصرانه بر عدم وجود مشکل کمبودھای دارويی اصرار داشت تا اينکه ھفته
گذشته وزير بھداشت از عدم اختصاص ارز مرجع به دارو و تجھيزات پزشکی خبر داد و عنوان
کرد بانک مرکزی تنھا ٦٠٠ميليون ارز از  ٢٥٠٠ميليون دالر ارز دارويی را به وزارت بھداشت
اختصاص داده است و عليرغم اينکه ذخاير دارويی خوبی تعبيه شده است اما اين ذخاير به
تدريج مصرف شده است .

بازداشت يک فعال کارگری ديگر
به نوشته ساﯾت اصالح طلب جـــرس در  ٢٦آبان  ٩١آمده است  :پدرام نصراللھي ،فعال
کارگری پس از مراجعه به دادگاه بازداشت شد .
به گزارش تارنمای کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگري ،اين فعال
کارگری از اعضاء کميته ھماھنگی بود .
وی جھت گذراندن حکم  ١٩ماه زندان صادره ،که در دادگاه تجديد نظر تاييد شده بود ،روانه
زندان مرکزی سنندج شد .
کميت ٔه ھماھنگی ضمن محکوم کردن بازداشت پدرام نصرالھي ،خواھان آزادی بيقيد و شرط
وی و ھمه کارگران و فعاالن دربند شده است .
اعتصاب چھارصد نفر از رانندگان تاکسی نقده
به نوشته آژانس خبری موکريان در  ٢٦آبان آمده است  :بر اساس گزارش رسيده به آژانس
خبری موکريان ،روز گذشته حدود چھارصد نفر از رانندگان تاکسی در اعتراض به پايين بودن نرخ
کرايه ھا در مسجد صاحب الزمان اين شھر دست به اعتصاب و تجمع اعتراض آميز زدند و
خواستار افزايش ٥٠تومانی کرايه تاکسی شدند .
بر اساس ھمين گزارش به دنبال اين اعتصاب ،اروجيار معاون فرماندار نقده ضمن حضور در محل
و شنيدن خواسته ھای تاکسيرانان ،از آنھا يک ھفته مھلت خواست تا با بررسی بيشتر
موضوع  ،در صورت امکان قيمت کرايه ھا افزايش داده شود
صنعت خودروسازی کشور در آستانه ورشکستگی
به نوشته ساﯾت اصالح طلب کلمه در  ٢٧آبان آمده است :وضعيت اسف بار مديريت ايران
خودرو و سايپا ،دو غول صنعت خوردروسازی کشور ،اين صنعت را در آستانه ورشکستگی
قرارداده است .
به گزارش بازتاب ،صنعت خودروسازی کشور که با حدود  ۵٠٠ھزار شغل مستقيم و
غيرمستقيم ،مھمرترين بخش صنعتی کشور محسوب می گردد ،از شرايط رو به رشد
سالھای گذشته به آستانه ورشکستگی رسيده است .
سياستھای نادرست قيمتی در ثابت نگه داشتن قيمت خودرو که به جھش يکباره در قيمت
خودرو منجر شده است ،به ھمراه عزل مديران باسابقه و نسبتا کارآمد اين دو شرکت و
انتصاب مديران ضعيف و پرحاشيه ،موجب ضعف ايران خوردو و سايپا در سالھای اخير گرديده و
مشکالت تحريم ھم به اين موارد اضافه شده است .
سقوط سطح مديريت ايران خودرو از مديران باسابقه دوران سازندگی و اصالحات يعنی غروی و
منطقی و در شرکت سايپا از قلعه بانی به سطح افرادی نظير نجم الدين ،بذرپاش و پوستين
دوز ،ھمان گونه که پيش بينی می شد ،اين شرکتھا را دچار بحران کرد و ھم اکنون ھر دو
شرکت ايران خودرو و سايپا ،به دليل بحران مديريتی عالوه بر آن که در فھرست بدھکاران
بزرگ سيستم بانکی قرار داشته و قادر به پرداخت بدھی ھای خود نيستند ،به قطعه سازان
و کارکنان خود نيز بدھی ھای سنگينی دارند .
عدم تزريق نقدينگی به اين دو شرکت ،موجب شده تا ھم شاخص توليد خودرو سقوط کند و
ھم کيفيت خودروھای توليدشده شاھد افت نسبی باشد؛ چرا که ديگر برخی استانداردھای
پيشين در توليد قطعات و مونتاژ خودرو رعايت نمی شود .
از سوی ديگر برخی ابھامات اقتصادی در اين مجموعه ھا ،موجب کاھش بھره وری و افزايش
ھزينه ھا و نارضايتی کارکنان و قطعه سازان گرديده و به جز باندھای حاکم در اين دو شرکت،
اکثر عوامل ديگر به شدت از وضعيت موجود ناراضی بوده و حسرت دوران گذشته را می
خورند .
وجود پرونده ھای سنگين مالی در خودروسازی ھا ،از ديگر مورادی است که به برکناري،
جابجايی و استعفا منجر می گردد و ھمزمان تمايل روزافزون برخی مديران اين شرکت ھا به

گرفتن تابعيت دوم در ديگر کشورھا ،نشان می دھد رانتھا و حقوق توليدکننده و مصرف کننده
از کجا سر درمی آورد .
»بزرگترين مصيبت كارگران ،سكوت تشكلھای رسمی در مقابل تغيير قانون تامين
اجتماعی است«
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  -ايلنا،در تارﯾخ  ٢٧آبان ٩١آمده است  :در اين بيانيه با
انتقاد از سكوت تشكلھای كارگری شناسنامه دار در خصوص پيشنويس اليحه تغيير قانون
تامين اجتماعي ،آمده است :در تمام اجزاء پيش نويس ھزينه تأمين اجتماعی به دوش کارگران
منتقل و سازمان )تامين اجتماعی( بخش قابل توجھی از تعھداتش را کاسته است .متأسفانه
تشکل ھای کارگری و شناسنامه دار که بطور طبيعی بايد از آنان بعنوان نخبگان جامعه کارگری
نام برده شود سکوت معنی داری را پيشه کرده اند که نشان از ناديده گرفتن تعھد حقوق بيمه
شدگان و ھمراھی با سازمان و مجموعه وزارت تعاون ،کار و رفاه دارد که اين خود بزرگترين
مصيبت جامعه کارگری و بيمه شدگان است .
اين بيانيه درباره سكوت تشكلھای رسمي ،ادامه ميدھد :آنان کسانی ھستند که
امضاءشان در ھر توافق و تفاھمی ميتواند حقوق جامعه کارگری را رقم بزند .ما ھمين جا
اعالم ميکنيم که ھر گونه معامله بر سر حقوق بيمه شدگان و کارگران از سوی تشکلھای
شناسنامھدار با پاسخ جدی جامعه كارگری روبرو خواھد شد و جامعه کارگری ناگزير گريبان
آنان را رھا نخواھند کرد .
در اين بيانيه با اشاره به »كامل« و »جامع« بودن قانون تامين اجتماعی مصوب سال ١٣۵۴
آمده است :عدم اجرای صحيح و کامل اين قانون از سوی مجريان در صدور بخشنامه ھای فنی
و دستورالعمل ھای اجرايی که حجم آن به چندين جلد کتاب در طی سالھا رسيده ،سبب
ناکارآمدی قانون از يکطرف و نارضايتی و ثبت شکايات فراوان از سازمان در شعب ديوان عدالت
اداری عليه سازمان و ھمچنين ابالغ تعداد قابل توجه آراء ھيأت عمومی شده است که نشان
از عدم پايبندی مجريان سازمان به اصل قانون تأمين اجتماعی مي باشد .
اين بيانيه با اشاره به عمر كمتر از يك سال مديريتی سازمان تامين اجتماعی كه سبب
كمتجربگی مديران اين سازمان شده است ،تصريح دارد) :اين وضعيت( سبب شده که مديريت
فعلی تصور کند که اساساً قانون تأمين اجتماعی با مشکل روبروست و قدمت  ۴٠ساله آن را
به ناکارآمدی تشبيه کرده و قصد اصالح آن را دارد .انگار که سن قانون مثل سن انسانھاست
که با گذشت زمان ناکارآمد شود ،که اگر چنين است قاعدتاً بايد قانون مدني ،قانون اساسي،
قانون تجارت و بسياری قوانين ديگر در کشور خيلی زودتر از اينھا اصالح مي شدند که
خوشبختانه چنين اتفاقی روی نداده است .
بيانيه مشترك كميته بيمه و درمان خانه كارگر و اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگری بر ضرورت
اعمال اصل سه جانبهگرايی در خصوص قانون تامين اجتماعی تاكيد كرده و آورده است) :در
خصوص تغيير قانون تامين اجتماعی( بايد ابتدا نظر کارگران و بيمهشدگان مورد توجه قرار گيرد
و سپس اقدام به تھيه پيشنھاد شود .اين در حالی است که ھمين امروز سازمان تأمين
اجتماعی در حوزه ھای مختلف به وظايف قانونی خود عمل نميکند و با خروج از قانون ،ھزينه
ھای اجرای وظايف خود را به دوش بيمه شدگان منتقل کرده است که از جمله اجرای بيمه
تکميلی دی را ميتوان بعنوان شاھد مدعی نام برد که باعث شده اجرای قانون الزام درمان
توسط سازمان معطل باقی بماند .
متن كامل بيانيه مشترك کميته بيمه و درمان خانه کارگر و اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگری
پيرامون پيش نويس اصالح قانون تأمين اجتماعی در ادامه ميآيد :
با درود و سالم بر روان پاک شھدای گلگون کفن دشت نينوا بالخص سيد و ساالر شھيدان
حضرت ابا عبداله الحسين که با نثار خونش راه و رسم مبارزه و پايمردی را به مسلمين و

بشريت آموختند ،امسال  ٢٩آبانماه سالروز تصويب قانون کار که تقارن يافته با دھه اول ماه
محرم ،شاھد تغيير يکی از مترقيترين قوانين مدافع حقوق نيروی کار ھستيم .
بر کسی پوشيده نيست که قانون تأمين اجتماعی مصوب سال  ١٣۵۴يکی از کاملترين و
جامعترين قوانين موجود در کشور است که در اجرا با کمترين چالش در طی نزديک به  ۴٠سال
گذشته روبرو بوده است .شايد اگر ھيچ متممی به اين قانون زده نمي شد و در آن دخل و
تصرفی صورت نميگرفت اين قانون ھمچنان سازمان را به لحاظ منابع و مصارف حفظ ميکرد
ولی با الحاق مواد و تغيير در برخی ديگر از مواد اين قانون ،توازن در اين سازمان بر ھم خورده و
وضعيت موجود را بوجود آورده است از طرف ديگر عدم اجرای صحيح و کامل اين قانون از سوی
مجريان در صدور بخشنامه ھای فنی و دستورالعمل ھای اجرايی که حجم آن به چندين جلد
کتاب در طی سالھا رسيده سبب ناکارآمدی قانون از يکطرف و نارضايتی و ثبت شکايات
فراوان از سازمان و بعضاً صدور بسياری آراء به شعب ديوان عدالت اداری عليه سازمان و
ھمچنين ابالغ تعداد قابل توجھی آراء ھيأت عمومی شده است که نشان از عدم پايبندی
مجريان سازمان به اصل قانون تأمين اجتماعی مي باشد .
بدليل عدم وجود اراده ای در سازمان در خصوص وصول مطالبات انباشته شده در حوزه دولت و
بخش خصوصی و ايجاد تعھدات فراوان از طريق تصويب قوانينی که در آن دولت متعھد پرداخت
شده سبب گرديده که منابع و مصارف سازمان با ھم توازن نداشته باشد و بودجه سازمان
سالھاست که با کسری روبرو ميشود و ناچاراً سازمان به ذخاير خود پناه مي برد .
مجموعه اين نابسامانیھا که در طول مديريت مديران متعدد دولتی سازمان که متأسفانه طی
چند سال گذشته ھر يک به تنھايی عمری کمتر از يکسال را تجربه کرده اند سبب شده که
مديريت فعلی تصور کند که اساساً قانون تأمين اجتماعی با مشکل روبروست و قدمت ۴٠
ساله آن را به ناکارآمدی تشبيه کرده و قصد اصالح آن را دارد .انگار که سن قانون مثل سن
انسانھاست که با قدمت ناکارآمد شود که اگر چنين است قاعدتاً بايد قانون مدني ،قانون
اساسي ،قانون تجارت و بسياری قوانين ديگر در کشور خيلی زودتر از اينھا اصالح ميشدند
که خوشبختانه چنين اتفاقی روی نداده است از طرف ديگر تجربه ثابت کرده که ھرگاه مجلس
به تغيير کامل يک قانون دست زده بدليل عدم ھمگرايی درونی و حتی بيرونی آن ضمانت
اجرايی نداشته و ھر از چندگاھی قانونگذار از طريق طرح با اليحه ،اقدام به نوسازی مجدد
ھمين قوانين کرده است .
از سوی ديگر بايد توجه داشت که تغيير قانون با اين حجم نياز به قوانينی دستوری باال دستی
از جمله قانون برنامه ،سند چشم انداز و غيره دارد که در اين خصوص صراحتی در اين قوانين
ديده نميشود .مضافاً اينکه به دليل ضرورت اصل سه جانبه گرايی و مشخصاً در خصوص قانون
تأمين اجتماعی به دليل ذينفع بودن مستقيم بيمه شدگان اساساً بايد ابتدا نظر کارگران و
بيمهشدگان مورد توجه قرار گيرد و سپس اقدام به تھيه پيشنھاد شود .اين در حالی است که
ھمين امروز سازمان تأمين اجتماعی در حوزه ھای مختلف به وظايف قانونی خود عمل
نميکند و با خروج از قانون ،ھزينه ھای اجرای وظايف خود را به دوش بيمه شدگان منتقل
کرده است که از جمله اجرای بيمه تکميلی دی را مي توان بعنوان شاھد مدعا نام برد که
باعث شده اجرای قانون الزام درمان توسط سازمان معطل باقی بماند .
در تمام اجزا پيشنويس ھزينه تأمين اجتماعی به دوش کارگران منتقل و سازمان بخش قابل
توجھی از تعھداتش را کاسته است .متأسفانه تشکلھای کارگری و شناسنامه دار که بطور
طبيعی بايد از آنان بعنوان نخبگان جامعه کارگری نام برده شود سکوت معنی داری را پيشه
کرده اند که نشان از ناديده گرفتن تعھد حقوق بيمه شدگان و ھمراھی با سازمان و مجموعه
وزارت تعاون ،کار و رفاه دارد که اين خود بزرگترين مصيبت جامعه کارگری و بيمه شدگان
است .
آنان کسانی ھستند که امضاءشان در ھر توافق و تفاھمی مي تواند حقوق جامعه کارگری را
رقم بزند .ما ھمين جا اعالم ميکنيم که ھر گونه معامله بر سر حقوق بيمه شدگان و کارگران
از سوی تشکلھای شناسنامه دار با پاسخ جدی جامعه كارگری روبرو خواھد شد و جامعه
کارگری ناگزير گريبان آنان را رھا نخواھند کرد .

سازمان تأمين اجتماعی بايد بداند که جامعه کارگری ھمواره و در ھمه عرصه ھا پشتيبان و
حامی انقالب ،واليت فقيه و دست آوردھای راه شھيدان انقالب و اسالم بوده و خواھد بود
ولی ھرگاه احساس کند که حقوق حقه اش ناديده گرفته شده و سازمانھا ،نھادھا و
دستگاھھای اجرايی از حداقل ھا که خطوط قرمز جامعه کارگری است عدول مي کنند ،عکس
العمل متناسب نشان خواھند داد و اين مختص ھيچ دولتی بعد از انقالب نبوده و نخواھد بود.
لذا از مديريت محترم سازمان تأمين اجتماعی جداً خواستار متوقف کردن جريان فعلی پيرامون
بازنگری قانون تأمين اجتماعی مي باشيم .مشخصاً پيشنھاد مي کنيم ابتدا اشکاالت احتمالی
قانون را از منظر شرکای اجتماعی جويا شوند و به شکل يکجانبه حتی پيش نويس ھم تھيه
نکنند که اين عواقب غير قابل پيش بينی بدنبال خواھد داشت .
والسالم
اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگری
کميته بيمه و درمان خانه کارگر
سعيد مرتضوی ھمسرش را به سمت مديرکل آموزش و پژوھش سازمان
تأميناجتماعی منصوب کرد
به نوشته ساﯾت آفتاب در تارﯾخ  ٢٧آبان آمده است  :سعيد مرتضوی مديرعامل تامين
اجتماعي ،ھمسرش دكتر ھما فالح تفتی را به سمت مديرکل آموزش و پژوھش اين سازمان
منصوب کرد .
به گزارش ادارهکل روابط عمومی سازمان تأميناجتماعي ،در حکم صادره از سوی دکتر سعيد
مرتضوی آمده است :نظر به مراتب تعھد ،تخصص ،تجارب جنابعالی و با عنايت به پيشنھاد
معاونت اداری و مالی به موجب اين حکم به سمت مديرکل آموزش و پژوھش منصوب
ميشويد .
باعنايت به اھميت جايگاه آموزش و پژوھش و ضرورت توجه به آموزش کارکنان به منظور رفع
نيازھای تخصصی و حرفهای نيروی انسانی در راستای اعتالی امور سازمان ،انتظار ميرود با
توکل به خداوند منان و در سايه توجھات حضرت وليعصر )عج( با بھرهگيری از سرمايهھای
انسانی متخصص و ارزشمند ،اقدامات مبتنی بر برنامهريزی متناسب با منشور کاری سازمان و
استفاده بھينه از منابع درجھت نيل به اھداف تبيين شده و تحقق دورهای ممتاز و درخشان
تالش نماييد .
انشاءﷲ خدمت خالصانه و ارزشمند جنابعالی در راستای وظايف و مسئوليتھای محوله
موجبات رضايت حقتعالی را فراھم خواھد آورد .
توفيقات روزافزون شما را از خداوند منان مسئلت دارم.
كشته شدن معدنكار جوان در كرمان
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  -ايلنا،در تارﯾخ  ٢٧آبان ٩١آمده است  :بعد از اين حادثه
معدن جھت انجام بررسيھای مربوطه توسط دادستانی شھرستان راور پلمپ و اكنون علت
حادثه در دست بررسی است .
کارگر جوانی بر اثر گازگرفتگی در معدنی در کرمان جان خود را از دست داد .
به گزارش خبرنگار ايلنا در کرمان ،جمعه  ٢۶ -آبان ماه  -کارگر  ٢٧ساله معدن »ھمکار« واقع در
شھرستان راور کرمان در حين کار ،بر اثر نشت گاز متان دچار خفگی شد و در راه انتقال به
بيمارستان توسط ھمکارانش جان خود را از دست داد .
اين گزارش حاکی است بعد از اين حادثه معدن جھت انجام بررسيھای مربوطه توسط
دادستانی شھرستان راور پلمپ و اكنون علت حادثه در دست بررسی است .
گفتنی است معدن ھمکار واقع در روستای فيض آباد ،در  ۵٠کيلومتری شھرستان راور قرار
دارد .
بدنبال آغاز اعتصاب امروز کارگران در کارخانه نورد لوله صفا از ورود محمد رئوف به
کارخانه جلوگيری شد

به نوشته ساﯾت اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران در  ٢٧ابان آمده است  :بدنبال شروع اعتصاب امروز
در کارخانه نورد لوله صفا که پس از  ۵ساعت با تعھدات کارفرما مبنی بر پرداخت دستمزد
معوقه کارگران پاﯾان گرفت حراست کارخانه از اول صبح از ورود محمد رئوف به کارخانه
جلوگيری بعمل آورد و وی در اﯾن رابطه شکاﯾتی را تسليم اداره کار شھرستان ساوه کرد .
محمد رئوف از جمله کارگران با سابقه و رسمی کارخانه نورد لوله صفا است که از دو سال
پيش به ھمراه دﯾگر ھمکارانش خواھان اجرای قانون مشاغل سخت و زﯾان آور در اﯾن کارخانه
شده است .در پی تالشھای وی و دﯾگر ھمکارانش بود که چند ماه پيش اداره کار اراک رای به
اجرای اﯾن قانون در برخی از قسمتھای اﯾن کارخانه داد اما کارفرما زﯾر بار نرفت و به رای صادره
اعتراض کرد .به ھمين دليل روز شنبه گذشته بار دﯾگر بازرسانی از اداره کار ساوه و اراک به
کارخانه آمدند تا دست به بازرسی مجدد بزنند .بنا بر گزارشھای رسيده به اتحادﯾه آزاد کارگران
اﯾران ،از آنجا که کارفرما از آمدن بازرسان در روز شنبه اطالع داشت دستور به خاموشی
بسياری از دستگاھھا داد اما پس از حضور بازرسان در محل کارخانه ،بسياری از کارگران و
منجمله محمد رئوف به آنان اعالم کردند کارفرما تعمدا دستور به خاموشی دستگاھھا داده
است تا جلو اجرای قانون مشاغل سخت و زﯾان آور در کارخانه را بگيرد .
کارخانه پروفيل ساوه و نورد لوله صفا متعلق به رستمی صفا ،سالھاست کارگران خود را با
آزماﯾشات پزشکی برای احراز سالمتی آنان به کار ميگيرد اما از آنجا که اکثرﯾت کارگران اﯾن
کارخانه با قرارداد موقت به کار گرفته ميشوند پس از چندﯾن سال کار و به محض اﯾنکه دچار
بيمارﯾھای رﯾوی ،دﯾسک کمر ،بيمارﯾھای شنواﯾی و آرتروز زانو ميشوند از تمدﯾد قرارداد آنھا
سرباز ميزند و به اﯾن ترتيب اﯾن کارگران که تعداد آنھا از سالھا پيش تاکنون به صدھا نفر
ميرسد پس از  ١٠الی  ٢٠سال کار در اﯾن کارخانه و در حاليکه دچار معلوليتھای جسمی شده
اند بدون بھره مندی از کمترﯾن حق و حقوقی از کار خود اخراج ميشوند .
محمد رئوف از جمله اﯾن کارگران است که ھم اکنون دچار آرتروز شدﯾد زانوست .وی از آنجا که
از جمله معدود کارگران رسمی اﯾن کارخانه ميباشد به ھمراه دﯾگر ھمکارانش با شکاﯾت به
اداره کار ساوه و اراک ،خواھان اجرای قانون مشاغل سخت و زﯾان آور در اﯾن کارخانه شده
است اما در حالی که ھنوز اﯾن تالش به ثمر ننشسته است و محمد به دليل آرتروز شدﯾد زانو
با عصا به سختی قادر به راه رفتن است امروز از سوی کارفرما به کارخانه راه داده نشد تا وی
نيز ھمچون صدھا کارگر اﯾن کارخانه که پس از  ١٠الی  ٢٠سال کار و زحمت دچار معلوليتھای
جسمی شده اند با درد و رنج معلوليت و توام با فقر و فالکتی دھشتناک متضمن سودھای
ميلياردی برای کارفرمای اﯾن کارخانه شود .اما سرنوشت محمد ودﯾگر کارگران شاغل کنونی
کارخانه نورد لوله صفا با تالشھاﯾی که وی و ھمکارانش کرده اند به ﯾقين طور دﯾگری رقم
خواھد خورد و کارگران با عقب راندن کارفرما ،موفق خواھند شد اجرای قانون مشاغل سخت و
زﯾان آور در اﯾن کارخانه را عملی کنند.
رئيس سازمان نظام پزشکی:قيمت لوازم مصرفی پزشکی  ٢۴۵درصد رشد داشته
است
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  -ايلنا،در تارﯾخ  ٢٧آبان ٩١آمده است  :رئيس سازمان
نظام پزشکی گفت :نگاه امنيتی و انتظامی به مسائل فرھنگي ،مشکل را حل نميکند،
ھمانطور که در سطح اجتماع نيز شاھد اين قبيل برخوردھا ھستيم .
به گزارش خبرنگار ايلنا ،سيدشھاب الدين صدر در نشست خبری که امروز شنبه در محل
سازمان نظام پزشکی برگزار شد ،بااشاره به ارسال نامه به دبيرکل سازمان ملل گفت :يکی
از مشکالتی که باعث شد در چند ھفته گذشته به دبيرکل سازمان ملل نامهای بفرستيم
وجودتحريمھا بود .
وی تصريح کرد :اگرچه بعد از انقالب اسالمی با تحريمھای مختلف در عرصهھای گوناگون
مواجه بودهايم اما از چند سال گذشته تحريمھا به شکل ديگری و در محدوده گسترده تری
نسبت به مردم اعمال ميشود .
رئيس سازمان نظام پزشکی با اشاره به اينکه تحريمھايی که دارای جنبهھای سياسی و
نظامی نيستند ،به ملت ما اعمال ميشود ،افزود :از آن جمله تحريمھايی که در حوزه

سالمت و نسبت به دارو و تجھيزات پزشکی اعمال شده است که جنبه قانونی و وجه
صحيحی در دنيا ندارد .
وی تصريح کرد :اگرچه کشورھای ديگر دائم اعالم ميکنند که تحريم در اين زمينه نکردهايم و
محدوديت خاصی وجود ندارد اما اين يک دروغ آشکار است ،زيرا مدتھا است برای خريد مواد
اوليه دارو و تجھيزات پزشکی اين تحريمھا اعمال ميشود .
رئيس سازمان نظام پزشکی ادامه داد :البته امروز آن طور نيست که در زمينه دارو و تجھيزات
با بحران روبه رو باشيم و کمبودھا اختاللی ايجاد کند اما رفتار غرب و کشورھای ديگر غير قابل
دفاع است .
صدر ارسال نامه به بان کی مون را در راستای روشنگری عنوان کرد و افزود :سازمان نظام
پزشکی وظيفه خود دانست که در داخل و خارج از کشور تماسھايی را برقرار کند و تدبيری
بيانديشد تا اين موضوع برای ھمه ملتھا روشنگری کند .
وی با تاکيد براينکه با توجه به تحريمھا ،دولت بايد بيش از گذشته تجھيزات الزم را فراھم کند
تا در آينده مشکلی پيش نيايد ،افزود :اگر چه اکنون مشکلی خاصی وجودندارد اما الزم است
دقت بيشتری از سوی دولت صورت گيرد .
مديريت دولت در عرصه اقتصادی مطلوب نيست
رئيس سازمان نظام پزشکی درادامه مديريت در عرصه اقتصادی را مطلوب ندانست و افزود:
تزلزل در حوزه اقتصادی کشور به ويژه در مديريت ارزی که در چند ماه گذشته رخ داده است به
صورت مستقيم به حوزه سالمت کشور آسيب زده است .
وی خاطرنشان کرد :اين موضوع باعث شده است تا عرصهھای مختلف در تامين دارو و
تجھيزات پزشکی دچار مشکل شوند و قيمتھا به صورت سرسام آوری افزايش پيدا کند .
رئيس سازمان نظام پزشکی با تاکيد براينکه بايد ارز تامين دارو به موقع تخصيص داده شود،
افزود :ميزان بار ھزينهھای سالمت که به مردم تحميل ميشود روز به روز در حال افزايش
است به طوری که براساس محاسبه وزارت بھداشت از  ۵۴درصد به بيش از  ۶٠درصد رسيده
است .
صدر با اشاره به اينکه دولت برای برطرف کردن مشکالت ،بايد مسير خود را اصالح کند ،افزود:
شرايط به گونهای است که بيمهھا به بيمارستانھای دولتی  ١۴٠٠ميليارد تومان بدھی دارند،
مطالبات بيمارستانھای خصوصی از بيمهھای تکميلی  ٢٠٠ميليارد تومان است و ھمچنين
بدھی بيمارستانھای دولتی به شرکتھای پخش دارو نيز  ٧۵٠ميليارد تومان است که اگر
اعتبارات حوزه سالمت در زمان خودش اختصاص پيداکند ،اين مسائل به وجود نميآيد .
رئيس سازمان نظام پزشکی با اشاره به افزايش تعداد شرکتھای واردکننده دارو گفت :در
سال  ٧۶سه شرکت واردکننده دارو و  ۶شرکت توزيع کننده وجود داشت اما در يکی دو سال
گذشته تعداد شرکتھای واردکننده دارو به  ١٢٠و شرکتھای توزيع کننده به  ١٣۴افزايش
پيدا کرده است .
وی تاکيد کرد :اين افزايش به مفھوم آن است که به جای حمايت از توليد داخلي ،واردات در
اين عرصه افزايش چشم گيری داشته است و علت آن ھم روشن است زيرا در واردات سود
بيشتر و مشکالت کمتر است .
قيمت لوازم مصرفی پزشکی  ٢۴۵درصد رشد داشته است
صدر در ادامه به افزايش قيمت دارو و تجھيزات پزشکی اشاره کرد و افزود :اکنون لوازم مصرفی
پزشکی  ٢۴۵درصد ،فيلم راديولوژی ٢۴٠درصد ،الکتروشوک  ٢٨۶درصد ،گاز ھليوم که برای کار
ام ار آی در سراسر کشور ضروری است  ۶٧٧درصد ،صافی دياليز ٣٢۵درصد ،کيسه خون ٣۵٠
درصد افزايش داشته است .
وی تصريح کرد :در کنار اين افزايش قيمتھا ،قيمت گاز در مراکز درمانی نزديک  ١١برابر ،برق
 ٢ /٧برابر ،آب  ۵ /۶برابر شده است که حکايت از اين دارد که تدبير مناسب و توجه الزمی به
حوزه سالمت نشده است .
رئيس سازمان نظام پزشکی افزود :آزمايشگاهھا با مشکالت جدی مواجه شدهاند و عالوه
برآنھا راديولوژيھا ھم دچار مشکل ھستند .
صدر با تاکيد بر اينکه دولت اعتبارات حوزه سالمت را بايد در اولويت قرار دھد ،افزود :تاکنون

اعتبارات حوزه سالمت اختالالت جدی داشته است به طوری که  ۶ھزار ميليارد تومان از محل
ھدفمندکردن يارانهھا ھنوز به حوزه سالمت تزريق نشده است .
رئيس سازمان نظام پزشکی خاطرنشان کرد :دولت نبايد با حوزه سالمت برخورد سياسی و
شعاری داشته باشد و به حوزه سالمت و دارو بايد به عنوان يک مساله استراتژيک کشور نگاه
کند .
 ١٣بھمن؛ تاريخ برگزاری انتخابات سازمان نظام پزشکی
رئيس سازمان نظام پزشکی در ادامه به تاريخ برگزاری انتخابات سازمان نظام پزشکی اشاره
کرد و افزود ١٣ :بھمن تاريخی است که برای برگزاری انتخابات به ما اعالم کردهاند و ما ھم
آماده ھستيم اين انتخابات را برگزار کنيم .
وی در پاسخ به اين سوال که آيا شما در انتخابات سازمان نظام پزشکی نامزد خواھيد شد،
افزود :من در اين زمينه مشکل خاصی ندارم .
صدر درادامه به ميزان تخلفات پزشکی اشاره کرد و گفت :در  ۶ماھه نخست سال  ٩١نسبت
به  ۶ماھه نخست سال  ٢٠ ،٩٠درصد افزايش شکايات داشتهايم و ھمچنين ميزان تخلفات ١٨
درصد با کاھش مواجه بوده است .
رئيس سازمان نظام پزشکی تصريح کرد :در  ٣٠استان کشور نيز در شوراھای حل اختالف ۶٠
درصد از اين اختالفات منجر به صلح وسازش شده است .
وی درباره اظھارات سردار احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی که گفته بود وضعيت حجاب در
برخی از بيمارستانھا مطلوب نيست ،گفت :نگاه امنيتی و انتظامی به مسائل فرھنگی اين
مشکل را حل نميکند ،ھمانطور که در سطح اجتماع نيز شاھد اين قبيل برخوردھا ھستيم .
رئيس سازمان نظام پزشکی تاکيدکرد :اگر فرمايشات رھبری مورد دقت بيشتری قرار گيرد
بسياری از چالشھا برطرف ميشود .
صدر باتاکيد براينکه ھمه بايد قوانين را رعايت کنند و اين طور نيست که ما نسبت به وضعيت
فرھنگی مراکز درمانی بيتوجه باشيم ،گفت :گاھی موقع فکر ميکنم که نسبت به مراکز
بھداشتی و درمانی کم لطفی ميشود زيرا افرادی که در بيمارستانھای خصوصی کار
ميکنند از ھمين آحاد ملت ھستند .
رئيس سازمان نظام پزشکی باتاکيد براينکه اکثريت قاطع مردم نظام و رھبری را قبول دارند،
افزود :حاال ممکن است ظاھر آنھا مطابق با خواسته مسئوالن نباشد اما اين به مفھوم
مقابله نيست .
وی خاطرنشان کرد :بعد از انتخابات  ٨٨و زمانی که جريان فتنه رخ داد يکی از بخشھايی که
به صورت مطلوب خدمات خود را ارائه داد حوزه بھداشت و درمان بود .
صدر با بيان اينکه حوزه بھداشت و درمان با ھوشمندی وظايف خود را درآن زمان انجام داد،
افزود :اين حوزه در ارائه خدمت خود ھيج تعللی نکرد وبه ھيچ وجه وارد عرصه سياسی نشد
و اصال به اين موضوع نگاه نکرد که آن فرد زخمی و مجروح مخالف ،موافق است ويا اينکه چه
نظری ندارد .
وی باتاکيدبراينکه به نظر ميرسد بيش از ھر زمان ديگری به ھمراھی و ھمدلی و تبعيت از
قانون نياز داشته باشيم ،افزود :مسائل و موضوعاتی از قبيل حجاب ،بايد در مراجع تصميم
گيری فرھنگی کشور بررسی و با آنھا برخورد شود .
رئيس سازمان نظام پزشکی خاطرنشان کرد :اگر قرار است تذکری داده شود سازمان نظام
پزشکی ھمکاری ميکند زيرا بيتوجھی به رعايت قوانين درعرصه حجاب را تاييد نميکنيم .
گالبي ،کيلويی  ١٠٠٠٠تومان !
به نوشته خبرگزاری دولتی مھردر  ٢٧آبان  ٩١آمده است  :رئيس اتحاديه سراسری
فروشندگان ميوه و تره بار استان تھران گفت :قيمت ھرکيلوگرم گالبی در ميوه فروشيھای
سطح شھر بيش از  ١٠٠٠٠تومان است .
حسين مھاجران در گفتگو با مھر در خصوص قيمت گالبی در بازار اظھارداشت :قيمت ھر
کيلوگرم گالبی درحال حاضر به دليل توليد کم اين ميوه درکشور در ميدان مرکزی ميوه و تره بار
در حدود  ٨٠٠٠تومان است .

وی با اشاره به اينکه قيمت اين ميوه در مدت مشابه سال گذشته در حدود  ٦٠٠٠تومان بوده
است ،اظھارداشت :درحقيقت گالبی تخم نطنزی دو ماه پيش از سردرخت خريداری شده و در
سردخانه ھا نگھداری می شد که به تدريج تا عيد به بازار خواھد آمد .
رئيس اتحاديه سراسری فروشندگان ميوه و تره بار استان تھران با بيان اينکه گالبی در ميوه
فروشی ھای سطح شھر با احتساب سود  ٣٥درصد به مردم عرضه می شود ،گفت :براين
اساس ،قيمت ھرکيلوگرم گالبی در ميوه فروشی ھای سطح شھر بيش از  ١٠٠٠٠تومان
است .
شير از سفره کمدرآمدھا حذف شد
به نوشته ساﯾت آفتاب در  ٢٨آبان  ٩١آمده است  :دبير کميته سالمت شورای شھر تھران از
دريافت گزارشھايی مبنی بر مسموميت ھای ناشی از عرضه شيرھای تاريخ مصرف گذشته
در پايتخت خبر داد و گفت :بايد از معاونت غذا و داروی وزارت بھداشت درخواست شود در اين
خصوص و وضعيت مصرف شير در پايتخت گزارشی ارائه کند .
معصومه آباد با اشاره به اھميت باالی مصرف شير در افزايش ايمنی بدن گفت :تغذيه سالم
اساس و بنيان سالمت جامعه است و ما می توانيم با اصالح رفتارھای غذايی مان مقاومت
بدن را نسبت به بسياری از بيماری ھا افزايش داده و ھزينه ای را که صرف درمان در جامعه
می شود صرف اصالح برنامه ھای غذايی کنيم .
مصرف شير در دنيا شاخص توسعه يافتگی است
وی با بيان اين که مصرف شير در برخی از گروھھای اجتماعی مانند اطفال ،زنان باردار و
سالمندان از اھميت ويژهای برخوردار است گفت :ميزان مصرف شير و مواد لبنی در ساير
کشورھای دنيا شاخص توسعه يافتگی است و با اندازه گيری مقدار مصرف اين خوراکيھای
لبنی ميزان توسعه آن کشور را مشخص می کنند که اين نشان از اھميت مصرف مواد لبنی
دارد .
خروج شير از سفره خانواده ھای کم درآمد
آباد با اشاره به نوسانات قيمت شير در بازار گفت :ھر بار افزايش قيمت سبب می شود که
بخشی از مصرف کنندگان اين ماده غذايی مھم از دست برود به خصوص افرادی که از سطح
درآمدی پايين تری برخودار ھستند در حالی که استفاده از اين ماده غدايی برای کسانی که
معيشت پايين تری دارند از اھميت بااليی برخودار است و اگر پيش تر روزی يک ليوان شير
مصرف می کردند حاال يک روز در ميان شير می نوشند .
نبايد يارانه شير حذف می شد  /تاثير گرانی در کيفيت شير
به گزارش مھر،اين عضو شورای شھر تھران اضافه کرد :برای آن که ھزينه ھای سالمت در
کشور افزايش پيدا نکند نبايد سوبسيد شير حذف می شد .در حال حاضر توزيع شير در
مدارس نيز با محدوديت ھايی مواجه شده است و مطمئنا اين گرانی ھا در کيفيت نيز تاثير
گذار است .ما حتی گزارشھايی در خصوص مسموميت ناشی از توزيع شيرھای تاريخ مصرف
گذشته داشته ايم که بايد از معاون غذا و داروی وزارت بھداشت درخواست کنيم در اين
خصوص توضيح بيشتری دھد .
کاھش ايمنی بدن؛ عوارض ناشی از کمبود مصرف شير
آباد با بيان اين که افزايش قيمت شير محدوديت دسترسی به اين ماده غذايی را فزايش می
دھد گفت :شير سطح کلسيم و ايمنی و مقاومت بدن را نسبت به بيماری ھا افزايش می
دھد و عدم مصرف آن سبب ايجاد مشکالت بسياری برای بدن می شود بنابراين از شھروندان
می خواھيم به جای کاھش ھزينه ھای مواد لبنی از ساير ھزينه ھای اضافی زندگی بکاھند
خودداری وزارت نفت از تغيير قرارداد  ١١٠٠کارگر پيمانکاری

به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  -ايلنا،در تارﯾخ  ٢٨آبان ٩١آمده است  :رئيس انجمن
صنفی کارگری پتروشيمی تبريز از »عدم تمکين وزارت نفت« از مصوب ٔه ھيئت دولت مبنی بر
»تغيير قرارداد کارگران پيمانکاری« انتقاد کرد .
ناصر چمنی در اين باره به ايلنا گفت :در جلسهای که روز گذشته  -شنبه  ٢٧آبان  -با حضور
نماينده(  mpcشركت پتروشيمی مارون( و اعضای ھيئت مدير ٔه پتروشيمی تبريز برگزار شد ،به
اعضای ھيئت مدير ٔه انجمن صنفی اعالم شد که تنھا با نفراتی که مدرک ديپلم و سابق ٔه کاری
بيش از  ١٠سال دارند ،قرارداد مستقيم منعقد ميشود و حقوق و بيم ٔه آنھا را پتروشيمی
پرداخت ميکند .
وی ادامه داد :در صورت چنين اقدامي ،تنھا حدود  ۵۵٠نفر از کارگران با کارخان ٔه پتروشيمی
تبريز قرارداد مستقيم ميبندند و بيش از  ١١٠٠کارگر ھمچنان پيمانکاری باقی خواھند ماند.
اين در حالی است که مصوب ٔه ھيئت دولت ،ھم ٔه کارگران را شامل ميشود و شرط تحصيلی
وجود ندارد اين مصوبه تنھا تخصص آنھا را مالک قرارداده است .
اين فعال کارگری با انتقاد از عملکرد وزارت نفت در اين زمينه بيان کرد :تخصص ھمگی کارگران
پتروشيمی تبريز از طريق طرح طبقه بندی مشاغل از سوی وزارت کار مشخص شده است.
مگر وزارت نفت ميتواند از مصوبهای که ھيئت دولت ابالغ کرده است تمکين نکند؟
رئيس انجمن صنفی کارگری پتروشيمی تبريز در پايان اظھار داشت :در مصوب ٔه ھيئت دولت
آمده که از تاريخ ابالغ آن ،استخدام نيروی انسانی به واسط ٔه شرکتھای پيمانکاری ممنوع
است .البته در اين مصوبه ذکر شده که شرکتھای دولتی تنھا در صورتی ميتوانند از طريق
پيمانکار ،نيروی انسانی خود را جذب کنند که مجوز معاون توسعه و مديريت سرمايه انسانی
رئيس جمھور را داشته باشند .شرکت پتروشيمی تبريز تا به امروز چنين مجوزی را به ما نشان
نداده است .
تجمع اعتراضی کارگران مخابرات مقابل مجلس
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  -ايلنا،در تارﯾخ  ٢٨آبان ٩١آمده است  :امروز عدهای از
کارگران مخابرات استانی به دليل نگرفتن  ٧ماه حقوق مقابل درب شمال مجلس تجمع کردند .
تجمع اعتراضی تعدادی از بازنشستگان نفتی مقابل وزارت نفت
به نوشته قطره به گزارش اختصاصی پيام نفت،در تارﯾخ  ٢٨آبان  ٩١آمده است  :روز گذشته
خيابان طالقانی ميزبان حضور تعدادی ازبازنشستگان صنعت نفت که از آبادان و شھرھای
جنوبی کشور آمده بودند ،بود .
طی ھفته ھای اخير اخباری مبنی بر الزام بازنشستگان نفتی از تخليه خانه ھای سازمانی
منتشر شد که پيام نفت به انعکاس آنھا پرداخت .در اين رابطه روز گذشته حدود ٥٠
بازنشسته نفتی تجمعی را برگزار کردند .
به گزارش پيام نفت ،به دنبال اين تجمع وزارت نفت کارگروھی را برای حل اين مشکل
بازنشستگان تعيين کرد .
البته ذکر اين نکته الزم است که سازمانھا و نھادھای ديگر نظير ارتش جمھوری اسالمی ايران
نيز که خانه ھای سازمانی اش را در اختيار کارد قرار ميدھد پس از اتمام مدت خدمت پرسنل
مربوطه ،اين خانه ھا را از بازنشستگان ارتش تحويل و در اختيار کادر جديد ميگذارند و اينکه
چرا اين روال بد و غير معقول در صنعت نفت جا افتاده است که بازنشسته نفتی خود را صاحب
خانه سازمانی و دولتی ميداند،خود سوالی است که مسئوالن بايد به آن پاسخ گويند .
تعطيلی کارخانه پاکريس ٣٧ ،کارگر را با يک ماه حقوق معوقه بيکار کرد
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  -ايلنا،در تارﯾخ  ٢٨آبان ٩١آمده است  :دبير خانه کارگر
سمنان اعالم کرد ٣٧ :کارگر کارخانه پاکريس مھديشھر سمنان از ابتدای مھر ماه تا كنون
حقوق و مزايا دريافت نکردهاند .
حبيب ﷲ محقق با اعالم اين خبر به ايلنا گفت :از ابتدای مھر ماه سال جاری در پی تعطيلی

کارخانه پاکريس سمنان ٣٧ ،تن از کارگران اين واحد حقوق و مزايای خود را دريافت نکردهاند .
او با اشاره به اينکه اين کارگران از ابتدای آبان ماه که کارخانه به صورت رسمی تعطيل شد
اجازه ورود به محل کار خود را نداشتهاند تصريح کرد :اين  ٣٧کارگر در آستانه بازنشستگی
ھستند اما تامين اجتماعی به دليل عدم پرداخت سھم کارفرما ،از پذيرفتن بازنشستگی اين
کارگران سر باز ميزند .
به گفته محقق اين کارخانه وابسته به بنياد مستضعفان طی ده سال گذشته  ٢۵٠٠کارگر
داشته که اين تعداد به تدريج به  ٣٧نفر رسيده است .
اين فعال كارگری مھمترين عامل کاھش نيرو در اين کارخانه را سياستھای غلط دولت در عرصه
واردات منسوجات عنوان کرد و گفت :واردات بيرويه منسوجات طی سالھای گذشته وحذف
يارانهھای بخش توليد در سالھای اخير صدمات جبران ناپذيری را به اين واحدھای نساجی وارد
کرده است.
اخراج نيروھای شرکتی جھاد کشاورزی گيالن
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  -ايلنا،در تارﯾخ  ٢٨آبان ٩١آمده است  :نماﯾنده مردم
رشت در دوره نھم مجلس شورای اسالمی از تذکر خود به وزﯾر جھاد کشاورزی در خصوص
اخراج نيروھای شرکتی و خدماتی در واحدھای تابعه جھاد کشاورزی و به وﯾژه اداره کل
شيالت گيالن خبر داد .
به گزارش اﯾلنا از رشت ،غالمعلی جعفرزاده اﯾمن آبادی در اﯾن باره اظھار کرد :در شراﯾط تحرﯾم
و عدم امکان جدی توسعه واحدھای اشتغال زاﯾی و توليدی ،سازمانھای تابعه جھاد کشاورزی
به وﯾژه اداره کل شيالت گيالن به دليل کاھش اعتبارات جاری ،به اخراج نيروھای شرکتی
اقدام میکنند .
وی تصرﯾح كرد :در اﯾن واحدھا كارگرانی كه بيش از سه سال سابقه کار داشتند را تغيير
وضعيت دادهاند اما پرداخت حقوق آنھا نامشخص است و  ٣۴نفر که حدود ﯾک سال سابقه
کار داشتند از کار اخراج و ﯾا با عدم تمدﯾد قرارداد تعدﯾل شدهاند .
به گفته نماﯾنده مردم رشت ،ھمچنين از مجموع  ٧٨نفر نيروی قراردادی فقط به  ١٢نفر به
عنوان نيروھای خدماتی و نظافتی با تعيين اعتبارات از ردﯾف ھزﯾنه جاری شيالت دستمزد
پرداخته میشود .
جعفرزاده اﯾمن آبادی ،ادامه داد :بنا بر اطالع واصله شرکت پيمانکاری نھاد طاھرﯾن شمال پس
از گذشت  ٧ماه از سال جاری ھنوز ھيچ مبلغی از بابت قرارداد از شيالت گيالن درﯾافت نکرده
و از مھر امسال عدم ھمکاری و اعالم انصراف خود را کتبی به شيالت استان اعالم کرد .
وی تصرﯾح کرد :در صورت دلسوزی بيشتر مسئولين با کاھش و حذف ھزﯾنهھای غير ضروری
امکان حفظ اﯾن نيروھا وجود داشت اما حال با اخراج بیمسئوالنه آنان شاھد افزاﯾش
اعتراضات و نارضاﯾتی اﯾن قشر آسيب پذﯾر ھستيم که انتظار میرود مسئولين امر وارد عمل
شده و مانع بروز ﯾک بحران جدی شوند.
كارگر مقنی در عمق  ١۵متری زمين دچار برقگرفتگی شد
کارگر جوانی که در اعماق چاه  ١۵متری دچار برق گرفتگی شده بود ،نجات ﯾافت .
به گزارش اﯾلنا ،غالمعلی دﯾرمينا فرمانده آتش نشانان در اﯾن باره اظھار داشت :در قسمت زﯾر
زمين ﯾک ساختمان نيمه کاره در منطقه پاسداران چند کارگر در حال حفر چاه بودند كه ناگھان
ﯾکی از کارگران در حين انجام کار دچار برق گرفتگی شد .
وی ادامه داد :با اطالع ساﯾر کارگران ،نجات گران آتش نشانی به محض رسيدن با در نظر
گرفتن اصول اﯾمنی و قطع برق محل حادثه با ابزار وﯾژه نجات داخل چاه  ١۵متری رفته و در
قسمت انباری کارگر  ٢٢ساله به نام )وارﯾس-ت( راکه بيھوش شده بود را به باالی چاه منتقل
کردند .
دﯾرمينا خاطرنشان کرد :آتش نشانان کارگر مصدوم را تحوﯾل امداد گران اورژانس داده و پس از
ارائه توصيهھای اﯾمنی الزم به دﯾگر کارگران به عمليات خود پاﯾان دادند.

تبعيد ابوالفضل عابدﯾنی نصر به زندان کارون و اعالم اعتصاب غذای خشک
به نوشته ساﯾت خبرگزاری ھرانا آمده است  :ابوالفضل عابدﯾنی نصر ،روزنامه نگار خوزستانی
پس از ادای شھادت در خصوص شرح بازجوﯾیھا و شکنجهھای ستار بھشتی به بازپرس وﯾژه
قتل ،به زندان کارون اھواز تبعيد شد .
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در اﯾران ،اﯾن زندانی
سياسی که در  ٢۴ساعت حضور ستار بھشتی در بند  ٣۵٠شاھد وضعيت جسمی وی پس
از شکنجهھای صورت گرفته در بازداشتگاه نيروی انتظامی بود به دليل ادای شھادت در حضور
بازپرس وﯾژه قتل به زندان کارون اھواز تبعيد شد .
ابوالفضل عابدﯾنی نصر ،پيشتر به دليل تغيير محل زندگی خانواده اش و بيماری قلبی خود از
زندان کارون اھواز به زندان اوﯾن منتقل شده بود ،تبعيد وی در حالی صورت میگيرد که وی در
انتظار پاسخ دادستانی به درخواست مرخصی بوده است.
خانواده اﯾن زندانی امروز در گفتگو با گزارشگر ھرانا از انتقال ناگھانی وی به زندان اھواز ابراز
بیاطالعی کردند ،اما منابع خبری نزدﯾک به زندانيان سياسی در بند  ٣۵٠موضوع تبعيد وی را
تائيد کردند و اعالم کردند که نامبرده ھنوز به زندان کارون منتقل نشده است اما برای اجرای
اﯾن حکم از بند  ٣۵٠خارج شده است .
ابوالفضل عابدﯾنی پيش از خروج از بند  ٣۵٠در مواجه با حکم تبعيد اعالم داشت در صورت
انتقال به زندان کارون اھواز دست به اعتصاب غذای خشک خواھد زد ،اﯾن فعال حقوق بشری
که در زندان در رشته روزنامه نگاری تحصيل میکرده با انتقال به زندان کارون از ادامه تحصيل
نيز محروم شده است .
برخورد با اﯾن زندانی سياسی به دليل شھادت در مورد شکنجهھای ستار بھشتی در حالی
صورت میگيرد که مسئولين قوه قضائيه اﯾران و نيروی انتظامی در مورد شفاف سازی در
خصوص پرونده مرگ ستار بھشتی در بازداشتگاه نيروی انتظامی قول مساعد داده بودند .
ابوالفضل عابدﯾنی نصر ،روزنامه نگار و از ھمکاران مجموعه فعاالن حقوق بشر در اﯾران است
که به دليل عضوﯾت در اﯾن گروه و مصاحبه با رسانهھای برون مرزی در خصوص وضعيت کارگران
نيشکر ھفت تپه و ھم چنين عضوﯾت در حزب پان اﯾرانيست به  ١٢سال حبس تعزﯾری محکوم
شده است.
برخی از مواد پيشنوﯾس اصالحی قانون تأمين اجتماعی
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  -ايلنا،در تارﯾخ  ٢٨آبان ٩١آمده است  :توضيح اﯾلنا :الﯾحه
تغيير قانون تامين اجتماعی به منظور سختتر کردن شراﯾطی که سازمان متعھد به ارائه
خدمات میشود ،مھلتی پنج ساله را برای پرداخت زودھنگام مستمری تعيين کرده است .در
صورت قانونی شدن اﯾن روﯾه کارگران باﯾد تا رسيدن به شراﯾط بازنشستگی مدت بيشتری کار
کنند .اﯾن وضع برای افراد مسنی که دﯾگر مانند گذشته تواناﯾی تحمل ذھنی و جسمی
مصائب محيط کار را ندارند مشکل آفرﯾن خواھد شد و در نتيجه میتواند به کاھش تعداد
بازنشستگان ،کاھش کيفيت کار و بھرهوری و حتی افزاﯾش سوانح کار بيانجامد.
تغيير ماده  ٢٨قانون تامين اجتماعی؛ سھم بيمه کارگران  ٢درصد افزاﯾش میﯾابد
ماده  ١٧پيش نوﯾس :بيمه شدگان حقوق بگير )دارای کارفرما( باﯾد  ٩درصد از حقوق ماھيانه
خود را بابت سھم بيمه پرداخت میکنند .
ماده  ٢٨قانون فعلی :سھم بيمه شدگان حقوق بگير معادل ھفت درصد حقوق درﯾافتی
است .
توضيح اﯾلنا :در حال حاضر تامين اجتماعی بابت ارائه خدمات بيمهای و درمانی معادل ٣٠
درصد حقوق درﯾافتی کارگر بيمه شده را تحت عنوان حق بيمه درﯾافت میکند .پرداخت اﯾن
مبلغ مطابق قانون فعلی به نسبت  ٢٠ - ٧ - ٣ميان دولت ،کارگر و کارفرما تقسيم شده است.
براساس پيش نوﯾس پيشنھادی سھم ھفت درصدی ھر کارگر با  ٢درصد افزاﯾش از حق بيمه
به نه درصد افزاﯾش میﯾابد که در صورت تصوﯾب اﯾن تغيير پيشنھادی کل مبلغ حق بيمه از ٣٠
درصد مزد به  ٣٢درصد مزد افزاﯾش میﯾابد .از آنجا که در بخش خدمات درمانی نوع نگاه

تھيهکنندگان پيش نوﯾس کاھش بيشتر تعھدات درمانی راﯾگان سازمان تامين اجتماعی است
با افزاﯾش  ٢درصدی سھم بيمه کارگران قدرت خرﯾد آنھا نسبت به گذشته کمتر خواھد شد.
افزاﯾش سن بازنشستگی به بھانه باالرفتن سن اميد به زندگی
تبصره  ٢از ماده  ٣۶الﯾحه اصالحيه :سازمان میتواند متناسب با سن اميد به زندگی در کشور
به تدرﯾج شراﯾط بازنشستگی را از جھت سن و سابقه تا پنج سال افزاﯾش دھد .افزاﯾش
مذکور پس از تاﯾيد شورای فنی میباﯾست ﯾه تصوﯾب ھيات امنا برسد .
در ماده  ٧۶و ساﯾر مواد فصل ششم قانون فعلی تنھا شراﯾط سنی و سابقهای بيمه شده
برای بازنشستگی تبيين شده و ھيچ اشارهای به تاثير سن اميد به زندگی در باال رفتن ﯾا
پاﯾين آمدن موعد بازنشستگی نشده است .
توضيح اﯾلنا :از آنجا که در الﯾحه به »مبنای« تعيين سن اميد به زندگی اشاره نشده است
چنين به نظر میرسد که سازمان قصد دارد تا به تشخيص و تاﯾيد سن بازنشستگی را تعيين
و بر اساس آن نسبت به سختتر شدن شراﯾط بازنشستگی اقدام کند .سختتر شدن شراﯾط
بازنشستگی به معنی درﯾافت بيشترﯾن حق بيمه و پرداخت کمترﯾن مستمری به بيمه شده
است و به نظر میرسد که سازمان قصد درآمد زاﯾی دارد .درصورت تصوﯾب اﯾن ماده پيشنھادی
بدون شک کارگران بيمه شده بيشتری قبل از ترک کار دارفانی را ترک میکنند و در نتيجه عده
کمتری دوران بازنشستگی را به چشم دﯾده و تجربه خواھند کرد.
شراﯾط بازنشستگی در مشاغل سخت و زﯾان آور سختتر میشود
ماده  ٧۶قانون فعلی :افرادی که حداقل  ٢٠سال متوالی و  ٢۵سال متناوب در کارھای سخت
و زﯾان آور )مخل سالمتی( اشتغال داشته و در ھر مورد حق بيمه مدت مذکور را به سازمان
پرداخته باشند ،میتوانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند } {...در مورد اﯾن گروه از بيمه
شدگان  ۴درصد به نرخ حق بيمه افزوده خواھد شد که آنھم درصورت تقاضای مشموالن قانون
بطور ﯾکجا ﯾا بطور اقساطی به وسيله کارفرما پرداخت خواھد شد .
بخش دوم از بند ج ماده  ٣٧اصالحيه :شاغلين در مشاغل سخت و زﯾانآور به شرط  ٢٠سال
اشتغال در مشاغل سخت و زﯾان آور و پرداخت حق بيمه مشروط به داشتن  ۴۵سال سن
برای زنان و  ۵٠سال سن برای مردان میتوانند پيش از موعد بازنشسته شوند .
تبصره - ١ھر سال سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زﯾان آور در صورت پرداخت حق بيمه
) (۴٪ﯾک سال و نيم از جھت بازنشستگی محاسبه میشود و اﯾن سوابق با سوابق عادی از
جھت بازنشستگی قابل جمع میباشد .
تبصره - ٣فھرست مشاغل سخت و زﯾان آور به پيشنھاد شورای فنی سازمان به تصوﯾب
شورای عالی حفاظت فنی خواھد رسيد که پس از تاﯾيد وزﯾر کار قابل اجرا خواھد بود.
فھرست اﯾن مشاغل حسب ضرورت ھر سه سال ﯾکبار قابل بازبينی است .
توضيح اﯾلنا :در قانون فعلی ھيچ شراﯾط سنی برای استفاده شاغلين در كارھای سخت و زﯾان
آور در نظر گرفته نشده است .افرادی که در محيطھای سخت و زﯾان آور کار میکنند و ﯾا
ماھيت شغل آنھا سخت و زﯾان آور است به مرور نسبت به ساﯾر کارگران از نظر روحی و
جسمی آسيب پذﯾرتر میشوند .چنانچه قانون کار نيز به استناد مقاوله نامهھای بنيادﯾن
حقوق کار و با علم به اﯾن موضوع ساعت کار روزانه اﯾن کارگران را  ۶ساعت در روز تعيين کرده
است که نسبت به شاغلين عادی  ٢ساعت کمتر است .
لحاظ کردن شرط سنی برای بھرهمندی اﯾن گروه از کارگران به معنی نادﯾده گرفتن اصول
بھداشت و اﯾمنی کار است .ھمچنين به موجب قانون فعلی کارگر مشمول میتواند با داشتن
سابقه الزم زودتر از موعد بازنشسته شود بدون آنکه وضعيت پرداخت ﯾا عدم پرداخت  ۴درصد
حق بيمه اضافی از سوی کارفرما مشخص شده باشد .اما در متن الﯾحه اصالحيه قانون تامين
اجتماعی مادامی که کارفرما حق بيمه اضافی را پرداخت نکند کارگر مشمول نمیتواند حتی
با داشتن شراﯾط سنی و سابقهای ،از مزاﯾای اﯾن قانون بھرهمند شود.
وظاﯾف دولت در حوزه بھداشت عمومی به تامين اجتماعی محول میشود
ازجمله موضوعات مورد بحث در اصالحيه ،موضوع محول شدن وظاﯾف دولت در حوزه بھداشت
عمومی به سازمان تامين اجتماعی است .به موجب بندھای الف و ب از ماده  ٣قانون

فعلی :ارائه خدمات در زمان بروز حوادث ،بيماریھا و بارداری از جمله حماﯾتھای اﯾن قانون
است و بر ھمين اساس به موجب ماده  ٢از آﯾين نامه اجراﯾی اﯾن بخش از ماده ﯾاد شده قانون
تامين اجتماعی )قانون الزام( ،سازمان تامين اجتماعی متعھد به ارائه خدمات ذﯾل است :
انجام کليه خدمات کلينيکی ،پاراکلينيکی ،بيمارستانی اعم از پزشکی و دندانپزشکی برایبيماران مشمول قانون تأمين اجتماعی
انجام کمکھا و معاﯾنات طبی و معامالت قبل ،حين و بعد از زاﯾمان با پرداخت وجه نقد بهجای کمکھای مذکور بنا به درخواست بيمه شده طبق ضوابط مقرر
توانبخشی و تجدﯾد فعاليت بيمه شدگان آسيب دﯾده که قدرت کار خود را از دست دادهاند واقدام بر اشتغال به کارھای مناسب آنان
تحوﯾل وساﯾل کمک پزشکی )پروتز و اروتز( که به منظور اعاده سالمت ﯾا برای جبران نقصجسمانی و ﯾا تقوﯾت ﯾکی از حواس به کار میروند
ساﯾر تعھدات مندرج در قانون تأمين اجتماعی با تغييرات و اصالحات بعدی آن و مصوباتشورای عالی تأمين اجتماعی در رابطه با درمان
بند  ١٨از ماده ١اصالحيه :خدمات بھداشتی و درمانی خدماتی است که برای جلوگيری از ابتال
ﯾا درمان بيماری و ﯾا در صورت مصدوميت بر اثر حادثه و ﯾا بارداری و زاﯾمان به بيمه شدگان
اصلی و تبعی بطور مستقيم و ﯾا غير مستقيم بر اساس قانون ارائه میشود .
توضيح اﯾلنا :به تصرﯾح قانون اساسی ،تامين بھداشت برای عموم و آحاد جامعه وظيفه دولت
است ،وزارت بھداشت درمان و آموزش پزشکی از سوی دولت وظيفه دارد تا موجبات تأمين
بھداشت و درمان کليه افراد کشور از طرﯾق گسترش خدمات بھداشتی ،درمانی و آموزشی را
فراھم کند .از سوی دﯾگر سازمان تامين اجتماعی به عنوان ﯾک موسسه غير دولتی تنھا
وظيفه دارد تا به بيمه شدگان خود خدمات درمانی و بيمهای ارائه کند .از متن الﯾحه اصالحيه
چنين برمیآﯾد که قرار است وظاﯾف دولت به سازمان تامين اجتماعی محول شود که اﯾن
مسئله به معنی استفاده غير قانونی از منابع غير دولتی سازمان به جای بودجه دولتی است.
 ۶٠درصد واحدھای توليدی استان مازندران در آستانه تعطيلی است
به نوشته ساﯾت اصالح طلب کلمه در  ٢٨آبان آمده است  :يک فعال کارگری در مازندران گفت:
به دليل وخيم شدن وضعيت واحدھای توليدی شھرستان آمل تعداد جلسات تشخيص و حل
اختالف اداره کار اين شھرستان به سه روز در ھفته افزايش يافته است .
نصرﷲ دريابيگي ،دبير اجرايی خانه کارگر مازندران با بيان اينکه  ۶٠درصد واحدھای توليدی
استان مازندران در آستانه تعطيلی قرار دارند به ايلنا گفت :افزايش مراجعات کارگران مازندرانی
به ادارات کار بدليل تاخير در پرداخت مطالبات حقوقی و تعديل نيروی انسانی است .
وی گفت :به عنوان مثال در حال حاضر در شھرستان آمل به دليل ازدياد مراجعه کارگران،
ھياتھای تشخيص و حل اختالف پر ازدحام اند بطوری که اين ھياتھا زمان رسيدگی را
حداقل دو ماه آينده تعيين ميکنند .
اين اظھارات درحالی است که برابر قانون کار ھياتھای تشخيص اداره کار بايد حداکثر ظرف
مدت سه روز از وصول شکايت تشکيل جلسه دھند .
ھمچنين قانون کار در خصوص زمان برگذاری جلسه ھيات حل اختالف ميگويد :اولويت
رسيدگی به پروندهھای اختالف براساس زمان ثبت درخواست است ،ھرچند که اين ھياتھا
ميتوانند به پيشنھاد واحد کار و امور اجتماعی پروندهای را خارج از نوبت رسيدگی کنند .
دبير اجرايی خانه کارگر مازندران با بيان اينکه بيشتر اختالفھا به مسئله تعديل کارگران مربوط
ميشود ،گفت :از آنجا که دليل عمده اخراجھا اتمام مدت قرارداد است ھياتھای تشخيص و
حل اختالف نميتوانند در خصوص بازگشت به کار کارگران رای صادر کنند .
دريابيگی علت اصلی جدی شدن بحرانھای کارگری در استان مازندران را ناشی از اعمال
فشار بانکھا دانست و گفت :ھم اکنون واحدھای توليدی برای بازپرداخت تسھيالت بانکی
دريافت شده به شدت تحت فشار ھستند .
وی افزود :اين فشار در حالی اعمال ميشود که در پی نوسانات اخير بازار ارز ،ھزينهھای
اوليه توليد چند برابر و مشکل کمبود نقدينگی در مقايسه با گذشته جديترشده است

تقدير از کارخانه ای که عليرغم تحريم ھا وعدم پرداخت يارانه ھا،حقوق كارگران را
رعايت ميكند
به گزارش خبرنگار دولتی کار اﯾران – ايلنا در ٢٨آبان آمده است :اين کارخانه نمونهای از
کارخانهھايی است که با وجود ھمه مشکالت برای مبارزه با تحريمھا ھيچگاه سعی نکرده از
کارگران و حقوق قانونيشان مايه بگذارد .
دبير خانه کارگر سمنان به معرفی كارخانهای پرداخت كه با وجود مشكالت داخلی و خارجی
كه دامنگير تمامی صنايع شده است ،با حمايت از كارگران خود توانسته ھم در عرصه داخلی
و ھم در جايگاه جھانی جايگاه خود را در عرصه کسب و کار حفظ کند .
حبيب ﷲ محقق در اين باره به ايلنا گفت :يکی از کارخانهھای توليد کننده »دانهھای
سيليس« در سمنان که در عرصه صادرات نيز تا کنون موفق بوده ،با وجود تحريمھای ناعادالنه
اقتصادی غرب كه بر قيمت ارز و به تبع مواد اوليه تاثير گذار بوده و ھمچنين عدم اختصاص
سھم  ٣٠درصدی بخش توليد در قانون ھدفمندی يارانهھا كه موجب افزايش ھزينه حاملھای
انرژی واحدھای توليدی شده است ،بر خالف بسياری از كارفرمايان كه به اخراج كارگران و
تعطيلی صنايع اقدام ميكنند ،توانسته است با تضمين امنيت شغلی  ٢٠٠كارگر ،جايگاه خود
را در بازارھای داخلی و خارجی حفظ كند .
او افزود :در دنيای پر رقابت کنوني ،کارخانه »فروسيليس« واقع در شھرک صنعتی سمنان با
اجرای سياستھای درست به عنوان يکی از موفقترين توليدکنندگان و صادرکنندگان دانهھای
سيليس شناخته ميشود و در شرايط بحران اقتصادی تا كنون ھيچ شكايتی از جانب كارگران
اين واحد توليدی به خانه كارگر سمنان نشده است .
اين فعال کارگری در خاتمه ضمن آرزوی موفقيت برای اين واحد توليدي ،تاكيد كرد :اين کارخانه
نمونهای از کارخانهھايی است که با وجود ھمه مشکالت برای مبارزه با تحريمھا ھيچگاه
سعی نکردهاند از کارگران و حقوق قانونيشان مايه بگذارد .
فردا دوشنبه،تجمع کارگران در ورزشگاه در مخالفت با تغيير يطرفه قانون کار
به گزارش خبرنگار دولتی کار اﯾران – ايلنا در  ٢٨آبان آمده است :ا تجمع کارگران فردا )دوشنبه
 ٢٩آبان( از ساعت  ٩تا  ١١در ورزشگاه شھيد معتمدي ،واقع در ضلع شمالی ترمينال جنوب
تھران برگزار ميشود.
جمعی از کارگران سراسر کشور به مناسبت  ٢٩آبان ،سالروز تصويب قانون کار تجمع
ميکنند .
به گزارش خبرنگار ايلنا ،کارگران در اين تجمع ضمن حمايت از قانون کار فعلي ،مخالفت خود را
با تغيير يکطرفه اين قانون اعالم ميکنند .
گفتنی است تجمع کارگران فردا )دوشنبه  ٢٩آبان( از ساعت  ٩تا  ١١در ورزشگاه شھيد
معتمدي ،واقع در ضلع شمالی ترمينال جنوب تھران برگزار ميشود .
بيانيهی شماری از زندانيان سياسی اﯾران در محکوميت حملهی رژﯾم نژادپرست
اسرائيل به فلسطين
مردم شرﯾف اﯾران
به نوشته نامه منتشره در مجله ھفه در  ٢٨آبان آمده است  :باز آتش حملهی نظامی و بمبارانھای
وحشتناک در فلسطين و اسرائيل زبانه کشيده است .ارتش متجاوز اسرائيل به فرمان دولت نژادپرست
اﯾن کشور و تحت شراﯾط تنگناھای اقتصادی و سياسی که اﯾن دولت با آن دست به گرﯾبان است
دست به جناﯾتھای تازهتری زده است .انگيزهی اصلی اﯾن جناﯾتھا مثل ھميشه سلطهطلبی
امپرﯾاليستی و نوامپرﯾاليستی و صھيونيسم سياسی وابسته و پيوسته به آن است .دولت اسرائيل
نمیخواھد آرامش و تعاون در منطقه حکمفرما گردد .برای اﯾن دولت ھر نشانهای از وحدت مردمی
بهوﯾژه اتحاد کارگری بين فلسطينيان ،اسرائيلیھا و ساﯾر مردم عرب و غيرعرب منطقه ،کابوسی ابدی
است.

اﯾن بار نيز بر ھمين پاﯾه دولت اسرائيل اقدام به بمباران و کشتار مردم فلسطين کرده است .متأسفانه
اسرائيل از بیماﯾگی و انحراف دولتھاﯾی که در انقالبھای نيمهکارهی عربی در مصر و تونس و ليبی
به قدرت رسيدهاند و از جنگ داخلی سورﯾه که به کشتار دهھا ھزار نفری و خشونت و وﯾرانی حاصل از
مداخالت امپرﯾاليستی و بازتاب آن در کشور استبدادزدهی سورﯾه با حکومتی سرکوبگر منجر شده
است بھرهبرداری میکند .اسرائيل در کنار آمرﯾکا و متحدان امپرﯾاليستی و منطقهای بر آن است تا به
ھر قيمتی از رشد جنبشھای مستقل ،برابری جوﯾانه و دموکراسیخواھانه جلوگيری کند و در اﯾن راه
تا کنون خسارتھای انسانی و مادی باورنکردنیای را متوجه مردم کرده است .حکومتھای مرتجع
موجود و حکومتھاﯾی که سرھمبندی شده از نيمهی راه جنبشھای مردمی به قدرت میرسند با
ظاھر دموکراسی مطامع نئوليبرالی و نوامپرﯾاليستی جھانی و متحدان نوعی آن را بهپيش
میبرند.گراﯾشھای سست و بازﯾگراﯾانه از ﯾکسو و گراﯾشھای خشونتپسند و واپسگرا از دﯾگرسو
زمينهھا و بھانهھای مناسبی برای ارتش متجاوز اسرائيل فراھم میآورد .در اﯾن ميان تاوان و ھزﯾنهی
سنگين ھميشه متوجه مردم فقير و بینوای فلسطين بوده است .ضرورت اعالم ھمبستگی سياسی
ضدامپرﯾاليستی – ضدبنيادگرا با مسئلهی فلسطين از سوی ما از آنجا ناشی میشود که از ﯾکسو
حيات سياسی قدرتھای مرتجع موجود به ناآرام نگه داشتن منطقه گره خورده است و از سوی دﯾگر
اپوزﯾسيون نوليبرالی ھوﯾتﯾابی خوﯾش را منوط به دفاع از امپرﯾاليسم بشردوستانه نموده است .اﯾنبار
نيز سرآغاز تيرهروزیھا درون دوزخھای تازهتر را شاھدﯾم.
ما میدانيم که سوق دادن مقاومت فلسطين و منطقه به سمت اﯾدئولوژیھای ارتجاعی از ﯾک طرف و
تزرﯾق وﯾروسھای نوليبرالی در رگھای اقتصادی و سياسی منطقه از طرف دﯾگر که با انگيزهھای
سلطه و حفظ قدرت جھانی و بومی انجام میشود ،فلسطين و متحدان آن را کم توان میسازد .ما
میدانيم که تا زمانی که مقاومت فلسطين مردمیتر ،آزادتر ،گستردهتر و مبتنی بر سازماندھی
مقاومت مستقل در جایجای منطقه نشود ناکام میماند .ما میدانيم که دستگاه امپرﯾاليستی
رسانهای و خبری جھانی که بيش از دو دھه است از سوی نوامپرﯾاليسم و معتقدان دولتی و نادولتی
آن در ھمه جای جھان بهکار است میخواھد از مقاومت برحق و ضروری مردم فلسطين و ساﯾر
کشورھا و مردم زﯾر فشار مرگبار اسرائيل ،جرﯾانی ترورﯾستی و صلحستيز بتراشد و بھانه به دست
تجاوزھای نژادپرستانهی اسرائيل بدھد .ما باﯾد از مواضع دوگانه و رﯾاکارانهی کسانی که مقاومت
فلسطين را محکوم و آن را بھانهی بقای خشونت ضدبشری اسرائيل قلمداد میکنند اما در ھمان حال
از خشونتھای اعمالشده در سورﯾه با جان ودل استقبال میکنند آگاه باشيم و آن را محکوم کنيم .ما
میدانيم که باﯾد نيروھای آزاداندﯾش ،برابریخواه و رادﯾکال عرب و ﯾھودی و اصوال ً مردم مترقی ھمهی
جھان با توان ھر چه بيشتر به ﯾاری فلسطين بياﯾند و پيوندھای مسموم اسرائيل را با افکار عمومی و
حماﯾت دولتھا قطع کنند.
ما ضمن ابراز تأسف عميق از کشتارھا و خسارتھاﯾی که متوجه مردم فلسطين و باز ھم متوجه
کودکان فقير و بینوا شده است و با محکوم کردن جناﯾتھای ھزاربارهی ارتش اسرائيل ،برای مردم
فلسطين آرزوی دستيابی به وحدت نظرﯾه و عمل و روش و جلب باز ھم بيشتر نيروھای مردمی جھان
را برای آن دارﯾم .ما با تأسف کشتار را در فلسطين و واکنشھای آن را که منجر به مرگ شھروندان
ﯾھودی میشود محکوم میکنيم و برای ھر انسانی که جان میبازد و به نوعی لطمه میخورد ،در
سراسر منطقه متأسفيم .با اﯾن اوضاع گمان ما اﯾن است که بازگشتن صلح و آرامش نه در گروی
دست شستن از مقاومت فلسطين است و نه با فراموش کردن رأی و ارادهی مردم ساکن اسرائيل
است که خود زﯾر فشار اقتصادی و تحميل حکومتھای دستراستی افراطی قرار گرفتهاند .مردم
اسرائيل ،جنبش تسخير والاسترﯾت ،انقالبھای عربی ،مردم آزادﯾخواه اﯾران و  . . .ھمه به ھمه باﯾد
به صلح و آرامش در فلسطين بياندﯾشند و حکومت متجاوز و نژادپرست اسرائيل را ﯾکسره محکوم کنند
و در برابر آن واکنش جمعی داشته باشند.
ما در اﯾن بند به خصوص خود را ھمراه و ھمگام با مردم فلسطين میدانيم و درخواست وحدت عملی و
کنش سياسی ،کارگری و رادﯾکال در اﯾران را دارﯾم .اﯾن ضرورت خود را در مبارزهی بیامان کارگران و
تودهھای محروم جھان و منطقه در قبال پيشروی سياستھای نوامپرﯾاليستی در قالب جنگ ،تحرﯾم و
محاصرهی اقتصادی نشان میدھد .وظيفهی دفاع از ستمدﯾدگان منطقه وظيفهی انسانی ،کارگری و
سوسياليستی ماست.
امضاکنندگان:

فرﯾبرز رئيسدانا – فرﯾدون صيدی راد – ﯾاشار دارالشفا – سعيد جاللیفر – وحيد علیقلیپور – رضا
شھابی – داور حسين وجدان – بھنام ابراھيمزاده
زندان اوﯾن
آبان ١٣٩١

گزارشی از شب ھمبستگی با کارگران ايران در کپنھاک
مراسم شب ھمبستگی با کارگران ايران در کپنھاک در روز شنبه  ١٧نوامبر در اتحاديه نقاشان
ساختمانی برگزار شد .
در ابتدا فيلم کوتاھی با زيرنويس دانمارکی در باره فعالين کارگری دستگير شده و بخشی از
فيلم " پای صحبت خانواده ھای جان باختگان انفجار معدن باب نيرو" که توسط بھروز خباز تھيه
شده است ،نمايش داده شد که مورد توجه حاضرين و سخنرانان قرار گرفت .
سپس  Bo Rosschouرھبر اتحاديه نقاشان ساختمانی در استان کپنھاک سخنرانی کرد .او
ضمن اينکه بی حقوقی طبقه کارگر ايران را در زمينه ھای مختلف برشمرد بر ھمبستگی
کارگری پای فشرد و اعالم کرد او و اتحاديه او به صورت اختصاصی کيس شاھرخ زمانی و ديگر
فعالينی که تالش کرده اند تا اتحاديه نقاشان ساختمانی را تشکيل دھند دنبال خواھد کرد و
در اين مورد دست به يک کارزار خاصی خواھد زد .او از برگزارکنندگان مراسم خواست در مورد
شاھرخ زمانی با اتحاديه نقاشان ھمکاری کنند تا کمپينی را پيش ببريم .او گفت ما حاال
ميتوانيم در عرصه ھمبستگی با کارگران ايران فعاليت خاصی را در دستور بگذاريم .
پس از او  Jargen Arbo-Bahrاز فعالين کارگری و نماينده پارلمان دانمارک از حزب
( Enhedslistenحزب سوسياليستی چپ راديکال( سخنرانی در ھمبستگی با کارگران ايران
ايراد کرد .او از جمله گفت ما آگاھيم که طبقه کارگر ايران مبارزه وسيعی را در ايران پيش ميبرد
که بنا بر گزارشات خود رژيم جمھوری اسالمی حدود  ٢٠٠٠اعتصاب و اعتراض کارگری در سال
اتفاق ميافتد .ما مبارزه کارگران ايران را از طريق فعالينی که مبارزه کارگران ايران را در سطح
جھان منعکس ميکنند دنبال ميکنيم و تالش ميکنيم تا بيشترين ھمبستگی را با کارگران ايران
ايجاد کنيم .ما از اين جمله مانيفست مارکس که ميگويد کارگران جھان متحد شويد پيروی
ميکنيم ..
Maria Slothاز طرف جبھه جوانان سوسياليست سخنرانی کرد .او در سخنرانی خود ضمن
ھمبستگی با کارگران ايران گفت :مبارزات کارگران ايران خيلی جالب توجه است .چون در آن
شرائط سرکوب و بی حقوقی اين ھمه مبارزات و اعتصاب صورت ميگيرد .من يک فعال عرصه
مبارزه کارگری ھستم .اينجا ھم طبقه کارگر تحت فشار است و مبارزه ميکند اما واقعا قابل
مقايسه نيست .فعالين کارگری در ايران دائما تحت تعقيب ھستند و زندان و شکنجه ميشوند.
ما بيشتر در رابطه با آمريکای التين و کارگران آنجا ھمبستگی ميکنيم .بايد در برنامه مان
ھمبستگی با کارگران ايران را قرار دھيم .
محمود قزوينی از طرف اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران ايران سخنرانی کرد و گفت
طبقه کارگر ايران عليرغم محروم بودنش از حق تشکل و اعتصاب ،نيروی قدرتمندی در ايران
است .اين را تاريخ تاکنونی مبارزه سياسی و اجتماعی و انقالبات در ايران به ما ميگويد .او
ضمن اشاره به فيلم " پای صحبت خانواده ھای جان باخته انفجار معدن باب نيرو" اگر ايران
امروز کشور آزادی بود ،آن مادر آگاه و سازش ناپذير که در اين فيلم صحبت کرده است از
رھبران يکی از تشکلھای کارگری و شايد ھم يکی از کادرھای يک حزب واقعی
سوسياليستی کارگری بود .او مرتب اين جمله را تکرار ميکند که من پسرم را از دست دادم
ديگر پول و اين چيزھا برايم مھم نيست پيش امام جمعه و نماينده مجلس و دولت و...ھم
نميروم ،آنھا بايد بيايند پيش ما .اما من ميخواھم کاری کنم که ديگر برای بچه ھای ديگران و
اين نوه من ديگر اين مسائل پيش نيايد .چرا ما نبايد مانند کارگران لندن اتحاديه و نماينده
داشته باشيم .
شب ھمبستگی با کارگران ايران پس از سخنرانيھا تا ساعت  ١٢شب ادامه پيدا کرد .

صندوق ھمبستگی با کارگران ايران
18نوامبر ٢٠١٢
بيکاری  ٣٧کارگر با يک ماه حقوق معوقه در اثر تعطيلی کارخانه پاکريس بعلت
بدليل واردات منسوجات و اجرای ناقص قانون ھدفمندی
به گزارش خبرنگار دولتی کار اﯾران – ايلنا در  ٢٩آبان آمده است :دبير خانه کارگر سمنان اعالم
کرد ٣٧ :کارگر کارخانه پاکريس مھديشھر سمنان از ابتدای مھر ماه تا كنون حقوق و مزايا
دريافت نکردهاند .
حبيب ﷲ محقق با اعالم اين خبر به ايلنا گفت :از ابتدای مھر ماه سال جاری در پی تعطيلی
کارخانه پاکريس سمنان ٣٧ ،تن از کارگران اين واحد حقوق و مزايای خود را دريافت نکردهاند .
او با اشاره به اينکه اين کارگران از ابتدای آبان ماه که کارخانه به صورت رسمی تعطيل شد
اجازه ورود به محل کار خود را نداشتهاند تصريح کرد :اين  ٣٧کارگر در آستانه بازنشستگی
ھستند اما تامين اجتماعی به دليل عدم پرداخت سھم کارفرما ،از پذيرفتن بازنشستگی اين
کارگران سر باز ميزند .
به گفته محقق اين کارخانه وابسته به بنياد مستضعفان طی ده سال گذشته  ٢۵٠٠کارگر
داشته که اين تعداد به تدريج به  ٣٧نفر رسيده است .
اين فعال كارگری مھمترين عامل کاھش نيرو در اين کارخانه را سياستھای غلط دولت در عرصه
واردات منسوجات عنوان کرد و گفت :واردات بيرويه منسوجات طی سالھای گذشته وحذف
يارانهھای بخش توليد در سالھای اخير صدمات جبران ناپذيری را به اين واحدھای نساجی وارد
کرده است
سويدی
در محکوميت دستگيري ،شکنجه و کشتار ستار بھشتی و جميل ُ
نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری در ايران  -خارج کشور
سويدی()*(
اخبار فجايع را شنيده ايم ،يکی را بيشتر )ستار بھشتی( و ديگری را کمتر )جميل ُ
ھر دو را در فاصلﮥ سه روز يکی را در زندان اطالعات کرج و ديگری را در اھواز به طور فجيعی در
زير شکنجه کشتند .اولی کارگر و وبالگ نويس و دومی يک کارگر جوشکار بود .اما "جرم" شان
مشترک بود :ھردو کارگر بودند ،آن ھم کارگری با "زبان سرخ" که می بايست "سرشان بر باد
می رفت"! کارگرانی که ساکت نبودند ،اعتراض می کردند ،فرياد می زدند ،افشاگری می
کردند ،اطالع رسانی می کردند ،از حق و عدالت و آزادی حرف می زدند و به بی عدالتي،
پايمال کردن حقوق خود و ھم طبقه ای ھايشان و سرکوب و خفقان معترض بودند .اما نظام
سرمايه و دستگاه ھای قضايي ،امنيتی و پليسی اش ،اين ھمه را برنمی تابد .الزمﮥ حفظ
چنين نظامي ،به انقياد درآوردن ھمﮥ مردم ،مطيع و گوش به فرمان واداشتن آن ھا و خفه
کردن ھرصدايی  -به خصوص صدای رسای کارگران ،که آنان را دشمن واقعی و خطرناک در
مقابل خود دانسته و به طريق اولی گور کن خويش می داند -به ھر شيوه و ھرشکلی است
تا با ايجاد رعب و وحشت ،آن ھا وکل جامعه را از ھر نوع حرکت و صدايی باز دارد .
ستار و جميل را به فاصلﮥ کوتاھی با ھمين ھدف در زير شکنجه کشتند تا از کارگران ،بويژه
کارگران دربند زھر چشم بگيرند ،بگذار تا اين بی خبران "قدرت نمايی" کنند و سيطرۀ ننگين و
جنايت بار خود را به بھای جان عزيز اين کارگران حفظ کنند! اما اين اولين بار نبود که با اين
شيوه و با اين ھدف ،انسان ھايی را در مسلخ ھای شان به خون می نشاندند ،ده ھا مبارز
ديگر در بيش از سه دھه و بويژه ماه ھای اخير در زندان ھای تبريز ،اھواز ،حميديه ،دزفول،
شوش ،بلوچستان ،اوين و کھريزک در زير شکنجﮥ جالدان رژيم جان باختند ،در اين مدت،اما نه
فعالين کارگری وديگر جنبش ھای اجتماعی از مبارزه دست کشيدند و نه رژيم از کشتار .ولی
فريادھا و اعتراضات می رود که رساتر گردد ،چرا که مبارزات کارگران ريشه عميق داشته و از
تضادی واقعی و ساختاری سر چشمه گرفته و لذا مبارزات کارگران بويژه از طرف فعالين آن
گسترده تر می شود .در مقابل ،جالدان نيز کينه توزتر ،وحشی تر و خون خوارتر شدند .و اين
تقابل ھمچنان ادامه خواھد داشت تا زمانی که مبارزات گستردۀ جنبش ھای اجتماعی و در

پيشاپيش آن ھا طبقﮥ کارگر به سرنگونی اين رژيم ارتجاعی غارت گر ،جنايت کار ،وحشی و
ضد بشری به ھمراه سرمايه دار منجر شود .
بيائيد با رساتر کردن صداھای اعتراضات خود ،با انعکاس وسيع اخبار اين جنايات ،با تشکل و
مبارزاتی متحدانه ،در نزديک شدن پايان اين نظام ننگين ھمراه شويم .
نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری در ايران  -خارج کشور
آبان ماه  - ١٣٩١نوامبر٢٠١٢
nhkommittehamahangi@gmail.com
http://nahadha.blogspot.com/
boltanxaberi@gmail.com
http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy
 )*(ضميمه ھاستار بھشتي ،وبالگنويس ،زير شکنجه کشته شد ا
بنا بر گزارشھا ستار بھشتی وبالگنويس که در روزھای اخير توسط "پليس فتا" بازداشت
شده بود ،زير شکنجه ماموران کشته شده است .عموی اين وبالگ نويس ميگويد ،علت فوت
را جويا شديم ولی به ما گفتند "خفه شويد" و به شما ربطی ندارد .
بنا بر گزارشھا ستار بھشتی "وبالگ نويس و از فعاالن شبکهھای اجتماعی" ٣۵ ،ساله زير
شکنجه ماموران امنيتی کشته شده است .مادر ستار بھشتی روز سهشنبه  ١۶آبان به
سايت "سحامنيوز" گفته است» :از ما خواسته اند فردا صبح پس از ھماھنگی با ماموران به
کھريزک مراجعه کنيم و جنازه را تحويل بگيريم" .عموی ستار حسينی نيز گفته است» :تا
امروز ھيچ خبری از وی نداشتيم .تا اينکه امروز دامادمان را احضار کردهاند و به وی ميگويند
که ستار فوت کرده و به مادر و خواھر وی اطالع دھيد .ھنگامی که علت فوت را جويا شديم به
ما گفتند خفه شويد و به شما ربطی ندارد ».
در ھمين زمينه سايت "بازتاب" نيز در گزارشی با عنوان "درگذشت يک وبالگنويس حين
بازجويي ،نگذاريد به سرنوشت پرونده کھريزک تبديل شود" نوشته است ،درگذشت تاسفبار
اين جوان که احتماال به دليل قصور يا تقصير عوامل دخيل در پرونده وی صورت گرفته است،
يادآور خاطرات تلخی نظير مرگ زھرا کاظمی در زندان اوين ،مرگ زھرا بنی يعقوب ،پزشکی در
ھمدان ،مرگ ھاله سحابی و پرونده کھريزک است که تا کنون ،ھيچ يک به نتيجه قطعی
نرسيده است .
آنطور که در گزارش سايت بازتاب آمده است» :رسيدگی دقيق و علنی به پرونده ستار
بھشتی و محاکمه قاصران و مقصران اين پرونده ،انتظاری است که افکار عمومی از مقامات
قضايي ،به ويژه دادستان تھران دارند تا بدون اثرپذيری از فشارھا ،اعتماد مخدوش شده به
اقتدار دستگاه قضايی در پرونده ھای مذکور را ترميم کند ».
پيش از اين "سايت کلمه" از قول شاھدان عينی از زندان اوين گزارش داده بود که وی در
بازجوييھا به شدت مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته و آثار کبودی و شکنجه بر تن و
صورت و سر اين زندانی سياسی مشھود بوده است .
دستگيری ستار بھشتی در منزل
بنا بر اين گزارشھا ستار بھشتی يکشنبه  ٧آبان )در چند گزارش اين تاريخ سهشنبه  ٩آبان
ذکر شده است(  ٢٨اکتبر ،با يورش ماموران امنيتی به منزل پدرياش در رباط کريم دستگير و
به مکان نامعلومی منتقل شد .زندانيان سياسی بند  ٣۵٠زندان اوين که ستار بھشتی يک
شب را در آنجا سپری کرده بود ،روايت کردهاند که بدن اين جوان زير ضرب و شتم له شده بود
و به گفته آنھا حتی يک جای سالم در بدنش نبود .بر اين اساس ستار بھشتی که در
بازجوييھا تحت فشار برای اعتراف و پذيرفتن خواست بازجويان پليس فتا بوده است ،پس از
مقاومت به صندلی بسته ميشده و مورد ضرب و شتم قرار ميگرفته است .
فاطمه بھشتی خواھر ستار بھشتی نيز گفته است که شوھر او را خواستهاند و به او گفتهاند
"برو مادرش را آماده کن ،قبر بخر ،فردا بيا جنازه را تحويل بگير" .به گفته خواھر ستار بھشتی
وقتی ماموران برادرش را بردهاند ،او سالم بوده و حتی قرص سردرد ھم نميخورده است.

خواھر ستار بھشتی ھمچنين درباره تھديد خانواده توسط ماموران امنيتی ميگويد که» :گفته
اند با ھيچ جا مصاحبه نکنيد ،اگر مصاحبه کنيد پدرتان را در می آوريم .داداشم کاری نکرده بود،
چی کار مگر کرده بود؟ از آن سهشنبه که )ستار را( بردند تا االن ھيچ خبری ازش نداشتيم که
امروز خبرش را برايمان آوردند ».
بنا بر گزارشھا تا ظھر روز چھارشنبه  ١٧آبان ) ٧نوامبر( ھنوز جنازه اين وبالگنويس توسط
پزشکی قانونی کھريزک به خانواده او تحويل داده نشده است .
جميل سويدی شھروند اھوازی تحت شکنجه کشته شد
جمعه١٩ ,م آبان١٣٩١ ,
جميل سويدی ) ۴۵ساله( شھروند عرب اھوازی ساکن در منطقه لشکر آباد تحت شکنجه
نيروھای امنيتی کشته شد
به گزارش فعاالن حقوق بشری از اھواز جميل سويدی کارگر يک کارگاه جوشکاری است و
حدود يک ماه گذشته به دست نيروھای امنيتی بازداشت شده بود .ھنوز از چگونگی و داليل
بازداشت اين شھروند عرب گزارشی در دست نيست .بنا به گزارش ھای رسيده ،خانواده
جميل سويدی طی يک ماه گذشته مراجعات مکرر اما بی نتيجه به مراکز امنيتی وانتظامی در
اھواز داشتهاند .
گزارشگران حقوق بشری می گويند جنازه جميل سويدی به شکل کامال اتفاقی توسط يکی از
آشنايان او در سردخانه پزشکی قانونی ديده شده و به خانواده او اطالع داده می شود .جنازه
جميل سويدی ھنوز به خانواده او تحويل داده نشده وپيگيری خانواده او برای کشف داليل
بازداشت  ،شگنجه وچگونگی مرگ او تا به حال به نتيجه نرسيده است .
پيش از اين نيز شش فعال سياسی عرب اھوازی به نام ھای غيبان عبيداوی از حميديه،محمد
چلداوی از اھواز ،رضا مغامسی از دزفول ،محمد کعبی از شوش و ناصر آلبوشوکه از اھواز و
عليرضا غبيشاوی از اھالی خلفيه نيز زير شکنجه کشته شده بودند ..
جميل سويدی کارگر جوشکار بود و برادرش جليل  -که از جميل بزرگ تر است  -در سال
شصت يا شصت و يک به جرم " خلق عرب" و ارتباط با گروه ھای چپ دستگير شد و پس از
سه سال آزاد گرديد اما با حالتی آميخته با جنون که ناشی از شکنجه ھای فراوان در زندان
اھواز بود .پس از سه سال جليل سويدی حالت طبيعی اش را باز يافت .واکنون نوبت برادر
ايشان رسيد که به اين شکل جان ببازد .ايشان اھل لشکر آباد است و ھمين بچه ھای عرب
لشکر آباد بودند که در اوايل انقالب شماری از بچه ھای چپ غير عرب را نجات دادند و يکی از
اتھامات جليل سويدی نيز ھمين بود
بنا به گزارشات رسيده خانواده جان باخته جميل سويدی شديدا تحت کنترل مأمورين ھستند
،ھمسايه ايشان اعالم کرده :اين کنترل آنقدر زياد است که ايشان مجبور شدند به شھرستان
ديگری جھت مراسم عزاداری بروند
در دفاع از زندانيان اعتصاب کننده در زندانھای ترکيه
زندانيان سياسی ترکيه به اعتصاب غذای خود پاﯾان دادند اما کارگران آگاه و مردم شراقتمند دنيا
ھمچنان از رفتار وحشيانه دولتمردان ترکيه با زندانيان سياسی اعتصاب کننده در رنجند و به آن اعتراض
دارند .رفتار قضات ،زندانبانان و اعضای دولت طيب اردوغان ،نخست وزﯾر ترکيه ،با اﯾن زندانيان مبارز
شبيه رفتاری است که سرماﯾه داران اﯾن کشور معموال با کارگران اعتصابی دارند.
در  ١٢سپتامبر  ٢٠١٢تعداد  ۶٣زندانی سياسی کرد در زندانھای ترکيه برای تحقق سه مطالبه دست
به اعتصاب غذا زدند .اﯾن مطالبات به شکل زﯾرند :تغيير حبس انفرادی  ١٣ساله عبدﷲ اوجالن ،رھبر
زندانی پ ک ک ،به حبس خانگی ،امکان دفاع در دادگاھھای ترکيه به زبان مادری و برداشتن موانع
استفاده از زبان کردی در مراکز رسمی و آموزشی در ترکيه .بعد از مدت کوتاھی تعداد اﯾن زندانيان از
جان گذشته به بيش از  ٧٠٠نفر رسيد .زندانيان از خوردن غذا خوداری ميکردند ،اما به خاطر اﯾنکه
بيشتر دوام بيآورند و تاثيرات مبارزاتی بيشتری برجای بگذارند ،آب ،شکر و وﯾتامين ميخوردند.

آقای اردوغان و دولتش که مسئول جان ھمه زندانيان ،اعم از سياسی و غير سياسی ،ھستند به اﯾن
آکسيون مبارزاتی بی اعتنائی ميکنند .رئيس دولت به جای رسيگی به خواست زندانيان مورد اشاره،
عمل آنھا را به طرزی وقيحانه "سياه بازی" و "نماﯾشی" خواند .او در سفرش به آلمان ادعا کرد که به
جز ﯾکنفر بقيه زندانيان غذا ميخورند .اما او غافل بود که ﯾکساعت قبل از او وزﯾر دادگستری کابينه اش
اعتصاب غذای  ۶٧٠زندانی سياسی را تاﯾيد کرده بود .زنان و مردان مبارز در شھرھا و حتی روستاھای
جنوب شرقی ترکيه با اعتصابات و تظاھرات مشت محکمی بر دھان اﯾن سياستمدار مرتجعی زدند که
بوئی از انسانيت نبرده است .رژﯾم پليسی ترکيه به اميد ختم اﯾن مبارزات با دستگيری و رفتار غير
انسانی با تظاھر کنندگان رفتار کرده و ميکند ،اما نه تنھا تظاھرات خيابانی خاتمه نيافت ،بلکه به خارج
از مناطق کرد نشين گسترش ﯾافت .روز دوشنبه  ١٣نوامبر بسياری از سازمانھای غيردولتی ترکيه و
احزاب چپ ترکيه در ﯾک تظاھرات بزرگ با شعارھاﯾی ھمچون "ما بدنبال راه حل ھستيم ،نه مرگ"
خواھان توجه به زندانيان اعتصابی شدند.
طبق آخرﯾن خبرھا ،ھزاران زندانی سياسی در  ۶٠زندان ترکيه برای ابراز ھمدردی با زندانيان اعتصابی
دست به اعتصاب غذا زدند .ليال زانا ،فعال مدنی مشھور ھمراه با تعدادی از نماﯾندگان پارلمان ،ﯾک
شھردار و تعداد از فعالين سياسی در خارج از زندان نيز اعتصاب غذا کردند تا دولت را به سرفرود آوردن
در مقابل خواستھای زندانيان ناچار سازند.
نوام چامسکی به دفاع از زندنيان اعتصابی برخاسته و از دولت ترکيه خواسته است مطالبات
اعتصابيون را برآورده کند .دولت ترکيه که ادای سرسخت بودن را در ميآورد زﯾر فشارھا ناچار شده حق
صحبت کردن به زبان کردی در دادگاھھا را به صورت ﯾک الﯾحه به پارلمان بفرستد.
در حال حاضر حفظ جان اﯾن زندانيان و تحقق کليه خواستھاﯾشان مھم است .شاﯾع است که تاکنون
سه تن از کسانی که از  ١٢ستامبر در اعتصاب غذا بوده اند جان باخته اند .گوﯾا دولت حزب اسالمی
عدالت و توسعه تصميم دارد ھمچون دولت ھای ماقبل خود نامش به عنوان قاتل زندانيان سياسی در
تارﯾخ ثبت شود .اعتصاب کنونی ﯾاد آور حرکت مشابھی است که در سال  ١٩٩۶صور ت گرفت .در آن
سال دولت وقت ترکيه به ندای اعتراضات جھانی گوش نداد و  ١٢زندانی در جرﯾان اعتصاب غذا جان
خود را از دست دادند .در سال  ٢٠٠٠باز ھم زندانيان دست به اعتصاب غذا زدند .اعتصاب آنھا با
خشونت پاﯾان ﯾافت که نتيجه آن  ٣٢کشته بود .در سال  ٢٠٠١زندانيان سياسی در اعتراض به انتقال
آنان به سلولھای انفرادی دست به اعتصاب غذا زدند .در جرﯾان اﯾن اعتصاب تعدادی از آنان جانشان را
از دست دادند.
من که خودم چندﯾن بار در زندان ناچار شده ام اعتصاب غذا کنم ميزان رزمندگی زندانيان اعتصابی در
زندانھای ترکيه و نيز خانم نسرﯾن ستوده را ستاﯾش ميکنم .شکی نيست که وظيفه ھمه فعالين
جنبش طبقه کارگر و نيز جنبشھای اجتماعی دﯾگر در اﯾران و جھان است تا از زندانيان سياسی در
زندانھای ترکيه دفاع کنند.
الزم است تشکلھای کارگری به شخصيتھا و سازمانھائی به پيوندند که بی تفاوتی حکومت ترکيه و
سرماﯾه داران در مقابل زندانيان را محکوم کرده و خواستار تحقق مطالبات آنھا شده اند .ھر جا که
ممکن باشد باﯾد با زنان و مردانی ھمراه شد که در خيابانھا تظاھرات ميکنند و با پليس ترکيه دست و
پنجه نرم ميکنند .ھمه اﯾن اعتراضات و مبارزات اگر با اعتصابات عمومی کارگران و از کار انداختن چرخه
توليد ھمراه شود آنگاه ھر حاکميت مرتجع ،از جمله حکومت ترکيه را از پای خواھد انداخت.
محمود صالحی
 ٢٩آبان ١٣٩١

تورم مھر ماه به باالترين رقم ١۶سال اخير رسيد
به نوشته ساﯾت آفتاب در  ٢٩آبان آمده است  :با تداوم گرانيھای كنونی قابل پيشبينی است كه
دولت احمدينژاد ركوردھای تورمی دولت رفسنجانی را بيش از اين بشكند و رسيدن به ركورد جاودانه
 ۵٨درصدی تورم نقطه به نقطه ارديبھشت سال  ١٣٧۴نيز با روند كنوني ،دور از دسترس نيست .
با وجودی كه دستگاهھای آماری دولت تالش دارند با ارائه قطرهچكانی و ناقص آمار نرخ تورم ،جزئيات
تكاندھنده افزايش قيمتھا در سال جاری را پنھان كنند ،ھمين آمارھای كلی منتشرشده نيز بيانگر

وضعيت خطرناك حركت صعودی شاخص تورم است .
بانك مركزی در گزارشھای اخير خود در مورد شاخص نرخ تورم در سال جاری بدون ارائه آمار تفصيلی
شاخص بھای كاالھا و خدمات مصرفی در كشور ،صرفا به اعالم رقم شاخص و نرخ تورم ميانگين
پرداخته است .
مثال گزارش بانك مركزی درباره نرخ تورم در مھرماه  ،١٣٩١يك خبر كوتاه  ٣٠كلمهای حاوی دو عدد
شاخص بھای كاالھا و خدمات مصرفی و نرخ تورم است و ھيچ آمار ديگری درباره جزئياتی چون نرخ
تورم ماھانه ،نرخ تورم نقطه به نقطه ،شاخص گروهھای كااليی اصلی و اختصاصی و شاخص تورم در
استانھای مختلف كشور اعالم نكرده است .علت اين رويه پنھانكاری آماری نيز واضح است ،وضعيت
گرانيھا در سال جاری خصوصا در اقالم خوراكي ،بازار مسكن ،لوازم خانگی و  ...آنقدر حاد و متوالی
بوده كه دولتمردان را به اين نتيجه رسانده است تا فعال آمار جزئی و تفصيلی قيمتھا را منتشر نكنند.
اين اقدام دولت سبب قوی شدن ظن دستكاری در آمار تورم شده است و عموم مردم بر اين باورند كه
وقتی قيمت بسياری از اقالم پرمصرف دو سه برابر شده ،چطور نرخ تورم حدود  ٢۵درصد باقی مانده
است .
با اين حال ،ھمين ارقام محدودی كه بانك مركزی منتشر كرده )در صورت صحت( بيانگر حقايق
نگرانكنندهای است .بر اساس گزارش جديد بانك مركزي ،شاخص بھای كاالھا و خدمات مصرفی در
مناطق شھری ايران در مھرماه  ١٣٩١به عدد  ٣۶۴/٨رسيد .اين آمار گويای آن است كه نرخ تورم نقطه
به نقطه )ميزان رشد قيمتھا در فاصله يكساله مھر  ٩٠تا  (٩١به ركورد  ٣٢درصد رسيده است كه
باالترين نرخ تورم در  ١۶سال گذشته ،يعنی از فروردين  ١٣٧۵تاكنون ،محسوب ميشود .در فروردين
سال  ١٣٧۵شاخص نقطه به نقطه تورم به  ٣۵درصد رسيده بود .با تداوم گرانيھای كنونی قابل
پيشبينی است كه دولت احمدينژاد ركوردھای تورمی دولت رفسنجانی را بيش از اين بشكند و
رسيدن به ركورد جاودانه  ۵٨درصدی تورم نقطه به نقطه ارديبھشت سال  ١٣٧۴نيز با روند كنوني ،دور
از دسترس نيست .
به گزارش نيمروز،از لحاظ رشد ماھانه تورم نيز در مھرماه سال جاری دولت احمدينژاد توانسته كه
ركورد  ١٣سال اخير را بشكند .تورم ماھانه  ۴/۶درصدی مھرماه امسال باالترين نرخ تورم ماھانه از
فروردين  ١٣٧٨تاكنون محسوب ميشود .در آن دوره نرخ تورم ماھانه به  ۵/۵درصد رسيده بود .باالترين
نرخ تورم ماھانه نيز به دولت رفسنجانی و در بھمن  ١٣٧٣با  ٧/٧درصد اختصاص دارد .بايد ديد در
ماهھای باقيمانده از عمر دولت احمدينژاد ،اين ركورد جاودانه نيز شكسته خواھد شد؟

بازگشت مجدد ابوالفضل عابدﯾنی نصر ،روزنامه نگار به اوﯾن
به نوشته ساﯾت خبرگزاری ھرانا آمده است  :ابولفضل عابدﯾنی نصر ،روزنامه نگار در بند
خوزستانی پس از گذشت دو روز مجددا به زندان اوﯾن بازگشت .
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در اﯾران ،اﯾن زندانی
سياسی که به دليل ادای شھادت در خصوص شکنجهھای ستار بھشتی به بازپرس پرونده
وی جھت تبعيد به زندان کارون اھواز از بند  ٣۵٠زندان اوﯾن خارج شده بود ھم اکنون در بند
قرنطينه زندان اوﯾن بسر ميبرد و ھنوز وارد بند سابق خود نشده است .
عابدﯾنی در واکنش به تبعيد خود اعالم کرده بود در صورت انتقال به زندان کارون دست به
اعتصاب غذای خشک خواھد زد .وی به دليل فعاليتھای حقوق بشری و ارتباط با رسانهھای
برون مرزی به  ١٢سال حبس تعزﯾری محکوم شده است .
ھرانا؛ ممانعت مسئولين زندان از مالقات شاھرخ زمانی با دخترش
به نوشته ساﯾت خبرگزاری ھرانا در  ٢٩آبان آمده است :مسئولين زندان رجاﯾی شھرکرج از مالقات
شاھرخ زمانی زندانی سياسی اﯾن زندان با دخترش ممانعت به عمل آوردند.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در اﯾران ،روز پنجشنبه  ٢۵آبان
ماه که دختر شاھرخ زمانی برای مالقات باوی به زندان رجاﯾی شھر کرج مراجعه کرده بود ،با ممانعت
مسئولين زندان از انجام مالقات روبرو شد.
شاھرخ زمانی زندانی سياسی سالن  ١٢بند  ۴زندان رجاﯾی شھرکرج میباشد ،که به جرم فعاليتھای
کارگری و سندﯾکاﯾی در دی ماه سال  ١٣٩٠به ھمراه دﯾگر فعال کارگری محمد جراحی برای اجرای
محکوميت  ١١سال خود بازداشت شد.

اﯾن فعال کارگری پيشتر و در تارﯾخ ھفدھم خردادماه سال  ٩٠توسط نيروھای امنيتی در تبرﯾز بازداشت
و در تارﯾخ بيست و ھفتم مھرماه ،با تودﯾع وثيقه دوﯾست ميليون تومانی به صورت موقت از زندان آزاد
شد.

تعدﯾل کارگران فومن شيمی و گسترش بحران در صورت عدم رسيدگی
به گزارش خبرنگار دولتی کار اﯾران – ايلنا در  ٢٩آبان آمده است :عضو کميسيون اقتصادی
مجلس از تعدﯾل  ١۵٠نفر از کارگران کارخانه فومن شيمی خبر داد .
به گزارش خبرنگار اﯾلنا در فومن ،ناصر عاشوری قلعه رودخانی وضعيت صنعت کشور را بحرانی
دانست و دليل اﯾن بحران را گرانی مواد اوليه ،آب و حاملھای انرژی دانست .رئيس مجمع
نماﯾندگان استان گيالن با بيان اﯾنکه ﯾکی از دالﯾل مشکالت صناﯾع چند برابر شدن نرخ مواد
اوليه وارداتی به تبع نوسانات نرخ ارز است ،گفت :به رغم اﯾن افزاﯾش قيمت نھادھای اجراﯾی
بر ثابت نگه داشتن قيمت اجناس توليدی تاکيد میکنند .
او ادامه داد :با وجود چند برابر شدن ھزﯾنهھای توليد سازمان حماﯾت از مصرف کنندگان اجازه
گران کردن محصوالت توليدی را به صناﯾع نمیدھد و در صورت تخلف آنان را جرﯾمه و »نقره
داغ« میکند .
به گفته عاشوری قلعه رودخانی ،دولت نيز به دليل عدم پرداخت سھم  ٣٠درصدی توليد در
قانون ھدفمندی ﯾارانهھا ،در افزاﯾش ھزﯾنهھای توليد تاثير گذار بوده است اما در عين حال
دست توليد کنندگان را در افزاﯾش اجناس خود بسته است و در اﯾن شراﯾط دالالن و واسطهھا
خود راسا اقدام به افزاﯾش قيمت کاالھای مصرفی مردم میکنند .عضو کميسيون اقتصادی
مجلس ادامه داد :شراﯾط حاضر برای صنعتگران کشور بحرانی میدانيم و باﯾد سيستم بانکی
به داد توليد کنندگان برسد و از طرفی نيز سازمان حماﯾت از مصرف کنندگان واقعيتھا را ببيند
و به توليدکنندگان مجوز رشد پلکانی )و نه ﯾکباره( نرخ اجناس خود را بدھد .
معاون اسبق وزﯾر بازرگانی ،از تھدﯾد اشتغال به تبع بحران صناﯾع خبر داد و در حکم نمونه به
تعدﯾل  ١۵٠کارگر فومن شيمی اشاره کرد .او ھمچنين افزود :توليد برای صنعتگران در شراﯾط
فعلی صرفه اقتصادی ندارد .به طور نمونه ﯾک واحده توليد کننده پارچه به نام »مھتاب بافت«
واحد خود را تعطيل کرده بود اما با خواھش و دخالت ما و فرماندار ،با اکراه اﯾن واحد توليدی
بازگشاﯾی شد و اکنون نيز با دشواری مشغول توليد است.
حسن سعيدی را بيکار کردند
به پاﯾه خبردرﯾافتی آقای عالمرضا غالمحسينی  ،فعال کارگری سندﯾکای شرکت واحد اتوبوسرانی
تھران وحومه در تبعيد می نوﯾسد  :سالھاست که کارگران عضو سندﯾکای شرکت واحد به شکلھای
مختلف توسط کارفرما و دولت حامی آن سرکوب می شوند بخصوص آنھا را از کار اخراج می کنند .به
دنبال سياست ضد کارگری ،آقای حسن سعيدی عضو فعال سندﯾکای کارگران شرکت واحد در تارﯾخ
 ١٣٩١/٨/٢٧اخراج شد .اﯾن در حالی است که ﯾک ماه پيش آقای وحيد فرﯾدونی و  ٢ماه پيش آقای
ناصر محرم زاده دو عضو دﯾگر سندﯾکا اخراج شده بودند .جرم اﯾن افراد دفاع از حقوق خود و ھم طبقه
اﯾھاﯾشان بود که دچار سرکوب سيستماتيک و مستمر کارفرما گردﯾدند .
ضمن اﯾنکه بيکار کردن اﯾن افراد را محکوم می کنم از مسئولين شرکت واحد می خواھم ھر چه زودتر
اﯾن افراد را بر سر کارھای خود برگردانده و اخراجھا را متوقف نماﯾند .
از تمامی کارگران و فعالين کارگری و مدافعين طبقه کارگر می خواھم برای بازگشت به کار اﯾن دوستان
و جلوگيری از اخراجھا از ھر طرﯾق که می توانند فعاليت و حماﯾت نماﯾند.
ساختن ھر نوع تشکل کارگری حق مسلم کارگران است .
سندﯾکا حق مسلم ما است.

غالمرضا غالمحسينی ١٣٩١/٨/٢٩ -
کمبود داروی بيھوشی در اتاق ھای عمل رسيد
به گزارش خبرنگار دولتی فارس در  ٢٩آبان آمده است :رئيس انجمن بيھوشی ايران گفت :داروھای
بيھوشی کمياب شدهاند و مجبور شدهايم از داروھای نسل قبل استفاده کنيم .نگران سالمت بيماران

نيازمند عمل جراحی ھستيم اما متأسفانه مسئوالن در اين زمينه پاسخگو نيستند .
محمدمھدی قيامت افزود :داروھای بيھوشی که در دو دھه گذشته به دليل کيفيت پايين از فھرست
دارويی حذف شده بود ھم اکنون به دليل کمياب شدن داروھا وارد بازار شده است .
وی ادامه داد :داروی بيھوشی يک بحث استراتژيک است و وقتی دچار کمبود شود عوارض شديدی
متوجه بيماران ميشود و وضعيت را به گونهای کرده است که نه تنھا نگران کيفيت خدمات ھستيم
بلکه نگران جان بيماران شدهايم .
قيامت از عنوان کردن نام داروھای از رده خارج شده امتناع کرد و گفت :اين مجموعه داروھا ميتوانند
عوارض کبدي ،تاخير در شل شدن عضالت را در پی داشته باشند.بنابراين احساس خطر جدی
ميکنيم .
وی افزود :عملھای جراحی متوقف نميشوند اما شاھد استفاده از داروھايی ھستيم که در گذشته
استفاده ميشدند و داروھای جديد بيھوشی کمياب شده است .اين مشکل ھم در بخش خصوصی و
ھم در بخش دولتی وجود دارد .

انتقال رضا شھابی از زندان اوﯾن به بيمارستان امام خمينی
به نوشته ساﯾت اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران در  ٢٩آبان آمده است :رضا شھابی عضو ھيئت
مدﯾره سندﯾکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه که در حال حاضر دوران
محکوميت شش سال زندان خود را در زندان اوﯾن بند  ٣۵٠سپری ميکند بخاطر سردرد ھای
شدﯾد و بی حسی انگشتان دست چپش در مورخ  ٩١/٨/٢٧ساعت ١١صبح به بخش سی
تی اسکن و ام ار ای بيمارستان امام خمينی منتقل شد و تا ساعت  ٩شب در بيمارستان
مورد معاﯾنه پزشکی قرار گرفت .نامبرده از ناحيه گردن و سرش ام ار ای و سی تی اسکن
شد  .قرار شد بعد از نتيجه معاﯾنات ادامه درمان اﯾن عضو سندﯾکای شرکت واحد ھمچنان
ادامه داشته باشد .رضا شھابی چندی پيش در ھمين بيمارستان مورد عمل جراحی  ٦ساعته
قرارگرفته بود  .پزشکان تاکيد داشتند که نامبرده دوران بعد از عمل را باﯾد خارج از زندان سپری
کند .اما متاسفانه مورد قبول مسئولين قضاﯾی قرار نگرفت رضا شھابی ساعت  ٩شب به
زندان اوﯾن برگردانده شد .
اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران با تاکيد بر حقوق مسلم کارگران برای دفاع از ھستی شان ،اعالم
ميدارد :ھيچ کارگری نباﯾد به دليل اعتراض ،اعتصاب ،تجمع ،برپاﯾی تشکل و تالش برای دست
ﯾابی به حقوق انسانی اش ،با توسل به اتھامات واھی بازداشت و ﯾا تحت تعقيب قضاﯾی قرار
بگيرد .
رضا شھابی ،بھنام ابراھيم زاده ،شاھرخ زمانی ،محمد جراحی و دﯾگر انسانھای شرﯾفی که
به جرم اعتراض به نابرابری در زندانھا بسر می برند باﯾد فورا و بی قيد و شرط آزاد شوند.
سقوط دستگاه بتون ساز جان كارگری را گرفت
به گزارش خبرنگار دولتی کار اﯾران – ايلنا در  ٢٩آبان آمده است :سقوط دستگاه بتون سازی
)وﯾچينگ( در کارگاه ساختمانی باعث مرگ ﯾک کارگر  ٣۵ساله شد .
به گزارش اﯾلنا ،امير رحيمی ،رئيس اﯾستگاه  ٢٧آتشنشانی تھران اعالم کرد :سقوط ﯾک
دستگاه بتون ساز در ﯾک کارگاه ساختمانی به سبب عدم رعاﯾت نکات اﯾمنی حين كار ،باعث
مرگ ﯾک کارگر  ٣۵ساله شد .
وی در تشرﯾح اﯾن حادثه گفت :کارگر ساختمانی که در حال کار در زﯾر دستگاه بتون سازی در
ﯾک کارگاه ساختمانی در منطقه بلوار فردوس بود ،با سقوط ناگھانی دستگاه جان خود را از
دست داد .
او اضافه کرد :آتش نشانان بالفاصله با استفاده از تجھيزات ھيدروليکی نجات و برش قسمتی
از دستگاه ،کارگر جوان را از زﯾر دستگاه خارج کرده و تحوﯾل عوامل اورژانس دادند که متاسفانه
مرگ وی تائيد شد.
تعطيلی و تغيير كاربری چندين کارخانه توليد چای در شمال کشور

به گزارش خبرنگار دولتی کار اﯾران – ايلنا در  ٣٠آبان آمده است :نايب رئيس اتحاديه چايکاران
شمال از تعطيلی و تغيير کاربری چندين کارخانه توليد چای در شمال کشور خبر داد .
پرويز شعبانی در اين باره به ايلنا گفت :بازار چای به چنان وضعی دچار شده است كه تعداد
زيادی از کارخانهھای چای يا تغيير کاربری داده و يا دستگاهھای خود را فروختهاند و ديگر کار
نميکنند .
اين فعال صنفی به ذكر نام برخی از اين واحدھای توليدی از جمله کارخانه نشاط ،مجمع
صنايع ،چای سازی برھان و چای دلشاد پرداخت و اظھار كرد :اين مسئله خود باعث شده تا
بسياری از کارگرانی که در اين کارخانهھا مشغول به کار بودهاند بيکار شوند .
شعبانی ادامه داد :بدليل آنكه بخشی از مبلغ پرداختی برای خريد چای از کشاورزان را
کارخانهھا پرداخت ميکنند ،متاسفانه به دليل كمبود نقدينگی اين بخش نيز فلج شده است .
اين فعال صنفی با اشاره به شرايط دشواری که چايکاران با آن رو به رو ھستند ،اظھار داشت:
ما زمانی  ٧۶ھزار تن توليد چای خشک داشتيم که در سال جاری اين رقم به  ٢۴ھزار تن
رسيده است .بيش از  ۴٠درصد از باغات چای خشک به حال خود رھا شده و اين در حالی
است که وضعيت آب و ھوای امسال بسيار خوب بود .اين شرايط ناشی از عدم توجه مسئوالن
به کشاورزان برگ چای سبز کار است .
نايب رئيس اتحاديه چايکاران شمال دليل بسياری از مشکالت چايکاران را انحالل سازمان چای
خواند و گفت :ما پيش از اين يک سازمان چای داشتيم که وجود آن به خودی خود بسياری از
مشکالت و معضالت چايکاران را رفع ميکرد .اما متاسفانه اعتبار اين سازمان در سال  ٨٢باطل
شد و بعدھا ھم که دوباره احياء شد به دليل آنکه بودجه و اعتبارات کافی در اختيارش قرار
نگرفت ،نتوانست کاراريی سابق را برای چايکاران داشته باشد.
او با انتقاد از واردات بيرويه چای به کشور بيان کرد :ناگزيرم که بگويم با يک سری مافيای
صنعت چای رو به رو شدهايم که درصدد آنند تا با واردات بيرويه چای ھندی به کشور ،توليد
چای ملی را نابود کند .من پيش بينی ميکنم که در صورت تداوم وضع موجود ،توليد چای در
ايران در سال آتی به  ١٠ھزار تن کاھش يابد و اين روند نزولی ادامه پيدا کند .
نايب رئيس اتحاديه چايکاران شمال در پايان اعالم کرد :دولتھای قبلی اين ھمه زحمت
کشيدند تا اين محصول را از دستان انگليسيھا خارج کنند و ھم اکنون در شرايطی قرار داريم
که ميرود تا ھم ٔه آن دستاوردھا بر باد رود .
روزشمار اعتصاب غذا در بدن اعتصاب کننده؛ خطرات و ھشدارھای پزشکی
به نوشته ساﯾت تغيير برای برابری در  ٣٠آبان آمده است  :بيشتر از يک ماه از اعتصاب غذای
نسرين ستوده ميگذرد .نسرين تا دور روز پيش از اين حتی در ميان ھمبنديان خود در بند
زندانيان سياسی ھم نبوده است و بنا به گفتهی ھمسرش در واقع به لحاظ قضايی مفقود
شده بوده است و حاال ھم که برگشته عمال از وضعيت او و سالمتياش خبری در ميان
نيست .او بيشتر از يک ماه است که جانش را پرچم اعتراض خود به بيعدالتيھايی کرده
است که بر او و بر خانوادهاش ميرود .در اين روزھای سخت از دست ما اين بر ميآيد که
صدای اعتراض او را بلند آوازهتر کنيم و اميدوار باشيم که بدن نه چندان قدرتمندش در برابر اين
سختی تاب بياورد .ما دور از او ،روزھا را ميشماريم و اميدواريم که در يکی از اين روزھا،
خواستهھايش عملی شوند و اون سالم و پايدار از اين ماجرا بيرون بيايد .شمردن روزھای يک
اعتصاب غذا وقتی صورتی واقعيتر به خود ميگيرد که بدانيم در اين روزھا و ساعتھا که ما
تنھا شمارندهی آن ھستيم در بدن شخص اعتصاب کننده چه ميگذرد .ساعتھای اول پس از
صرف غذا ،بدن قند اضافی را به صورت گليکوژن در کبد ذخيره ميکند و بعد به تدريج در صول
ساعتھای بعد از آن استفاده ميکند .اين ذخيره حد اکثر چند ساعت پس از صرف آخرين غذا
به پايان ميرسد .پس از آن بدن شروع به سوزاندن چربی و قند خون ميکند؛ بنابراين قند
خون افت ميکند و شخص گرسنه ممکن است چشمانش سياھی برود و احساس ضعف و
گرسنگی کند .اين تازه روز اول است؛ و در يه روزهی معمولی ھم اتفاق ميافتد .
اگر در پايان روز اول ،ھمچنان غذايی نرسد ،چربيھا و پروتئينھای بدن به عنوان سوخت مورد
استفاده قرار ميگيرند .پروتئينھا به قند تبديل ميشوند و چربيھا آرام آرام از محل ذخيره به

درون خون آزاد شده و ميسوزند .در آغاز اين دوره ،فشار و نمک خون )سديم خون( باال
ميرود تا انرژی به سلولھا برسد .
پس از روز اول ،فرد رنگ پريده ميشود؛ نفس بوی استن ميدھد )بوی شيرين( و چشمھا
گود ميافتند .شخص دچار سردرد ميشود و نيرويش بيشتر تحليل ميرود .
اگر ذخيره چربی بيشتر باشد ،شخص اين دوره را بھتر تحمل خواھد کرد؛ چرا که چربيھای
ذخيره شده در روز دوم و سوم مھمترين منبع انرژی است .از روز دوم به بعد ،شخص شروع به
از دست دادن وزن ميکند؛ چون پروتئين عضالت و چربی ذخيره شده برای مصرف انرژی
سوزانده ميشوند .بعد از روز سوم ،احساس گرسنگی مفرط از بين ميرود .چربی و پروتئين
بر خالف قند به طور کامل سوزانده نميشوند ،بنابراين مواد سمی حاصل از سوزاندن ناقص در
خون جمع ميشوند .به اصطالح ،از روز سوم به بعد ،بدن خود را مصرف ميکند و به جايش
سم توليد ميکند .اگر شخص آب ھم نخورد ،ھمين مواد سمی در پايان ھفته اول منجر به
مرگ ميشود .اما با خوردن آب ،مواد سمی تا حدی از طريق ادرار دفع ميشود و بعد از ھفته
اول بدن ھم چنان ميتواند انرژی خود را به بھای سنگين از دست دادن پروتئينھای عضالت،
کبد و چربيھا تأمين کند .در پاسخ به توليد و تجمع سم ،بدن پرانرژی ميشود .شخص
ھيجانزده است ،تحرک زياد ميشود و تمايل به فعاليت ايجاد ميشود .اين وضعيت ميتواند
تا مدتی ادامه يابد ،تا زمانی که ذخاير بدن کامال مصرف شوند .
بين ده تا بيست روز پس از اعتصاب غذا اين وضعيت به پايان ميرسد و با اتمام ذخاير ،ويرانی
نھايی و ضايعات غير قابل برگشت آغاز ميشوند .عضالت از دست رفتهاند و قدرت تحرک وجود
ندارد .خستگي ،بيحالی و ضعف شخص را فرا ميگيرد .فرد ديگر نميتواند درست فکر کند،
يا به آسانی حرکت کند .با اختالل عمل مغز ،فرد دچار توھم و فراموشی ميشود و بعد از
حدود يک ماه ،آسيب به مغز ميتواند بازگشت ناپذير باشد .کوري ،ناشنوايي ،دو بيني،
سرگيجه از عوارض ديگر اين دورهاند .ايمنی بدن مختل ميشود و عفونتھا به آسانی شخص
را مبتال ميکنند .با باقی ماندن در اين وضعيت برای چند روز ،کليه ،کبد و مغز به نوبت به
صورت غير قابل بازگشت از کار ميافتند و مرگ فرا ميرسد .
اگر در اين دوره اعتصاب غذا شکسته شود ،خوردن غذا بدون احتياطات الزم خود ميتواند
خطرناک باشد .چرا که با مصرف غذا به صورت ناگھاني ،مواد سمی به سرعت در بدن تجمع
مييابد و بدن با توجه به ضعف ،قدرت پاکسازی ندارد .
اما اتفاقی که در بيشتر موارد برای زندانيان اعتصاب کننده ميافتد انتقال آنھا در اثر بيھوشی
يا بيحالی به بھداری و تزريق سرمھای قندی و نمکی است که ميتواند تا حدی عواقب را
به تاخير بيندازد ،ھرچند نميتواند به کلی از آن جلوگيری کند .ھمانطور که ميبينيم زندانيان
ترکيه بيش از  ٧٠روز است که به اعتصاب خود ادامه دادهاند .تغذيهی اجباری نيز از روشھايی
است که در زندان برای شکستن اعتصاب غذای زندانی از آن استفاده ميشود که به شدت
خشونتبار است ولی منجر به به تاخير افتادن برخی مراحل اضمحالل بدن مي شود .
در واقع زندانبانان بيشتر از آنکه به فکر چرايی اعتصاب غذا و يا يافتن راه حل و دادن به پاسخ
به زندانی اعتصاب کننده باشند بر آنند که با طوالنيتر کردن دورهی اعتصاب او را از عمل خود
منصرف کنند.کاری که در بسياری موارد پاسخگو نيست و منجر به مرگ زندانيان ميشود.
نمونهھايی از اين دست در جھان زياد بودهاند که از جمله مشھورترين آنھا ميشود به بابی
ساندز ايرلندی و يا ھدی صابر اشاره کرد .
تجمع اعتراضی کارگران مخابرات روستايی مقابل مجلس
به گزارش خبرگزاری دولتی مھر در  ٣٠آبان آمده است  :کارگران مخابرات روستايی با تجمع در
مقابل مجلس خواستار انعقاد قرارداد مستقيم با مخابرات و حذف شرکتھای پيمانکاری شدند .

به گزارش مھر ،حدود  ۵٠نفر از کارگران مخابرات روستايی امروز در مقابل ساختمان مجلس
تجمع کردهاند .اين کارگران خواستار اجرای کامل مصوبه مجلس در خصوص حذف شرکتھای
پيمانکاری و انعقاد قرارداد مستقيم با شرکت مخابرات بر اساس قانون کارھستند .ھمچنين
تجمع کنندگان خواستار رسيدگی به تخلفات شرکت مخابرات در زمان دولتی بودن آن نيز
ھستند .
يکی از اين کارگران معترض به فارس گفت :در حال حاضر  ٨ماه است که ما حقوق نگرفتهايم و
خانوادهھايمان نيز دچار سرگردانی شدهاند چرا که نميتوانيم از پس تامين ھزينهھايمان
برآييم .
اين کارگزاران مخابرات روستايی که از استانھای خوزستان ،گيالن ،آذربايجان غربي ،لرستان و
کردستان آمده بودند .
مجلس چندی پيش قانونی را به تصويب رساند که بر اساس آن دولت ملزم به انعقاد قرارداد با
کارگران مخابرات روستايی و بيمه آنھا ميشود اما تاکنون اين مصوبه اجرا نشده است
سردرگمی کارگرانی که پس از  ٢٨سال کار ،بيکار شدند
به گزارش خبرنگار دولتی کار اﯾران – ايلنا در  ٣٠آبان آمده است :ايلنا:کارگران کارخانه
ابرصنعتی قزوين مدعياند با وجود توقيف قانونی ساختمان کارخانه ،کارفرمای کارخانه در
اقدامی غير قانونی ساختمانھای را تفکيک و اجاره داده است .
جمعی از کارگران کارخانه ابرصنعتی قزوين با ارسال نامهای به خبرگزاری كار )ايلنا( ضمن بيان
اينکه »در  ٢سال گذشته حتی يک ﷼ بابت حقوق و مطالبات معوقه خود دريافت نکردهاند«
نوشتهاند :با وجود آنکه در حال حاضر يه حکم دادگاه ساختمانھای کارخانه شامل سه سالن
توليد و دو انباری بابت حقوق معوقه توقيف شده است اما کارفرما در اقدامی غير قانونی با
تفکيک ساختمانھای کارخانه آنھا را اجاره داده است .
کارگران اين کارخانه كه ظرف دو سال گذشته با كنار رفتن كارگران قراردادي ،ھم اکنون
تعدادشان از  ١٠٠نفر به حدود  ٣٠نفر کاھش يافته است ،نوشتهاند :از زمانی که ميان کافرما
با کارخانهھای خودروسازی بر سر مواد خام تحويل داده شده و محصوالت توليد شده اختالفات
جدی به وجود آمد ،اين واحد توليدی دچار رکود شد .
در پی دريافت اين نامه ،خبرنگار ايلنا جھت پيگيری صحت خبر با نماينده منتخب كارگران ابر
صنعتی گفتگو كرد .
علی حيدری نماينده منتخب کارگران كارخانه ابر صنعتی بابيان اينکه مجموعه مطالبت کارگران
اين واحد توليدی بيش از  ۵٠٠ميليون تومان است گفت :از حدود يک سال پيش کارفرما بدون
توجه به حکم دادگاه نسبت به تفکيک و واگذاری استيجاری فضای کارخانه اقدام کرد .
وی بابيان اينکه در تمام اين مدت مبلغی از محل اجارهھای دريافتی بابت پرداخت مطالبات
معوقه کارگران پرداخت نشده است ،گفت :در خصوص نقص حکم دادگاه و ورود غير قانونی
کارفرما در دادگاه طرح شکايت کرديم و ھم اکنون منتظر برگذاری جلسه دادگاه ھستيم .
سردرگمی کارگرانی که پس از  ٢٨سال کار ،بيکار شدند
فعاالن کارگری استان قزوين در حالی از کارخانه ابرصنعتی قزوين توليدی به عنوان يکی از
واحدھای بحرانزده استان ياد ميکنند که اين واحد توليدی در سالھای گذشته با توليد
ابرھاي اسفنجی سپر خودروھای سواری يکی از واحدھای قطعه سازی خودرو محسوب
ميشد و تعداد کارگران شاغل در آن تا يکصد نفر ميرسيد .
به گفته محمد احمدي ،مسئول کانون شوراھای اسالمی کار استان قزوين ،پرونده بحران
کارخانه ابر صنعتی از مدتھا پيش در نھادھای اداری استان مانند اداره کار ،اداره صنايع و
کمسيون کارگری استان در جريان بوده است .
او گفت :به نظر ميرسد عدم ھمکاری کارفرما دليل اصلی کشدار شدن بحران در کارخانه
ابرصنعتی باشد؛ زيرا در چند سال گذشته بارھا از طريق گفتوگو و مذاکره در مورد نحوه
پرداخت مطالبات کارگران و حتی تسويه حساب با آنھا توافق شده است اما ھر بار کارفرما از
انجام تعھدات خود سرباز ميزند .
اين فعال کارگری با بيان اينکه به غير کارخانه ابر صنعتی در برخی کارخانهھای ديگر نيز چنين

مشکالتی وجود دارد؛ اظھار كرد :در کارخانهھايی از اين دست کارفرما با استفاده از خالءھای
قانونی از عمل کردن به تعھدات خود سرباز ميزند و در نتيجه دستگاهھای اجرايی استان
نميتوانند با قاطعيت مطالبات کارگران را وصول کنند .
به گفته احمدی در حال حاضر کمسيون کارگری استان قزوين ھر دوھفته يکبار به منظور
بررسی آخرين مشکالت واحدھای توليدی استان از جمله کارخانه ابر صنعتی تشکيل جلسه
ميدھد .
عيدعلی کريمی دبير اجرايی خانه کارگر قزوين نيز با اشاره به سابقه نامه نگاری و
پيگيريھای کارگران کارخانه ابرصنعتی قزوين گفت :بر اساس اظھارت کارگران ،از بيستم
مھرماه سال گذشته ساختمانھای اين کارخانه در حالی توسط کارفرما بصورت اجارهای ميان
ساير توليد کنندگان تفکيک شدهاست که از حدود  ٢سال پيش کارگران با حکم دادگاه بابت
مطالبات معوقه خود نسبت به توقيف ساختمانھای کارخانه اقدام کرده بودند .
اين فعال كارگری با اشاره به اينکه سابقه کار کارگران کارخانه ابر صنعتی قزوين از  ١۶تا ٢٨
سال متغيير است؛ گفت :چنانچه اين کارخانه امروز تعطيل نشده بود بسياری از کارگران آن تا
کنون به استناد قوانين بازنشستگی عادی و پيش از موعد بازنشسته شده بودند
فراخوان حضور در گرد ھم آيی اعتراضی به مناسبت روز جھانی مبارزه با خشونت
عليه زنان
فراخوان
اگر زنان آزاد ورھا نباشند ،ھيچ کس آزاد و رھا نيست
ما زنان خوب ميدانيم که رابطه گسست ناپذيری بين خشونتھای گسترده خانگی و اجتماعی و
خشونت دولتی عليه زنان برقرار است .
قتل ھای ناموسي ،تحقير  ،تجاوز ،تجارت سکس ،پورنوگرافي ،زندان ،شکنجه جنسي ،سنگسار،
قوانين نوشته و نا نوشتﮥ زن ستيز و ،...تنھا گوشه ھايی از خشونت آشکار بر زنان در سطح خانه و
جامعه ھستند .
ھر قدر زنجير خشونت جھانی تر شده است ،مبارزه و مقاومت زنان نيز ابعاد جھانی وسيعتری به خود
گرفته است .
زنان ايران ،در پيوند با ديگر زنان در سراسر جھان ،برای پايان بخشيدن به ھر نوع خشونت بر زنان،
ايستاده اند .آنان خوب می دانند که مبارزه عليه ھر يک از اشکال خشونت بدون مبارزه و سرنگون
کردن کل نظام مردساالر سرمايه داری در سطح جھان غير ممکن است و سرنگونی نھايی کل نظام
سرمايه داری بدون رھايی زنان ممکن نخواھد شد .
به مناسبت روز جھانی مبارزه عليه خشونت بر زنان ھمرا با زنانی از ساير کشورھا اعتراض خود را به
سيستم مردساالر حاکم در خانه و جامعه ،فرياد خواھيم زد و از تمامی انسانھای آزاده دعوت می
کنيم در اين اعتراض ما را ھمراھی کنند .
زمان  ٢٦ :نوامبر  ٢٠١٢ساعت ١٧:٠٠
مکان :مرکز شھربرمن انتھای لويد پاساژ)بين فروشگاه "س اُند آ" و "گالری کاف ھوف )"
Am Ende Lloyd Passage, auf dem Platz zwischen C&A und Kaufhof
سازمان زنان  ٨مارس)ايران  -افغانستان( واحد برمن
www.8mars.com 8mars.br@gmail.com

جدول آمار وقوع حادثه برای  ٢٠٠٠٠کارگر  -خوزستان در سکوی اول
به گزارش خبرگزاری دوتی مھر -گروه اقتصادی در  ٣٠آبان آمده است  ٢٠ :ھزار کارگر در سال  ٩٠دچار
حادثه ناشی از کار شدند که از اﯾن تعداد ٨۵ ،مورد منجر به فوت ١٨۵ ،مورد از کار افتادگی کلی٢٧۵ ،
.حادثه از دست رفتن تواناﯾی از  ٣٣تا  ٦٦درصد و حدود  ١٩ھزار ھم بھبودی بوده است
به گزارش خبرنگار مھر ،ﯾکی از مھمترﯾن مباحث مربوط به حوزه روابط کار اﯾمنی و برقراری شراﯾط
مطمئن اشتغال در محيط ھاﯾی است که در آنھا ممکن است نيروی کار با خطرات جانی و نقص عضو
.مواجه شود
انجام مشاغل مرتبط با دستگاھھای خطرناک مثل کارخانجات توليد مواد شيمياﯾی خطرناک و ﯾا قرار
داشتن در معرض دستگاھھای با ضرﯾب خطر باال ،قرار گرفتن در محيط ھای مستعد بروز حوادث مانند

معادن ،کار در ارتفاع مانند ساخت مسکن و ابنيه بلند و مواردی شبيه به آن می تواند درصد وقوع
حادثه برای نيروی کار را به ميزان قابل توجھی افزاﯾش دھد .بروز حوادث ناشی از کار در محيط ھای
کارگاھی زمانی می تواند خطرناک تر و وﯾژه تر نيز تلقی شود که نيروی کار دارای مھارت و تخصص
انجام مشاغل خاص نيز نباشد .اﯾن مسئله می تواند خطر بروز آسيب ھای خطرناک جسمی در محيط
.کار را تا چند برابر افزاﯾش دھد
مرگ  ٨۵کارگر در اثر حادثه
ھم اکنون بخش ساختمان به تنھاﯾی حداقل  ٣٠درصد از کل حوادث ناشی از کار کشور را دارد که
.درصد باالﯾی از وقوع حادثه در اﯾن حوزه نيز منجر به فوت کارگر شده است
بررسی وضعيت بروز حوادث ناشی از کار در بنگاھھا و کارگاھھای کشور طی سال گذشته نشان می
دھد که در کل کشور  ٨۵نفر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده اند،.ھمچنين  ١٨۵نفر
به صورت کامل از کار افتاده شدند و  ٢٧۵نفر نيز از  ٣٣تا  ٦٦درصد تواناﯾی جسمانی خود را در اثر
.حوادث به وقوع پيوسته از دست دادند
از سوﯾی ٨٦۵ ،حادثه نيز منجر به از دست رفتن تواناﯾی نيروی کار به ميزان کمتر از  ٣٣درصد شد و
١٨.ھزار و  ٩٨٩حادثه دﯾده نيز پس از وقوع حادثه ،بھبودی کامل خود را به دست آوردند
خوزستان در سال گذشته با  ١۵حادثه منجر به فوت کارگری ،باالترﯾن ميزان مرگ و مير را داشته است
و پس از آن نيز در استان ﯾزد ١٠حادثه ،مرکزی  ٩مورد و اﯾالم  ٨حادثه منجر به فوت نيروی کار شده
.است
خوزستان؛ رتبه اول مرگ و مير کارگران
خوشبختانه در بوشھر ،خراسان جنوبی ،سيستان و بلوچستان ،قزوﯾن ،قم ،کردستان ،کھکيلوﯾه و
بوﯾراحمد و گلستان ھيچگونه حادثه منجر به فوت رخ نداده است .با اﯾن حال ،استان ھای آذرباﯾجان
غربی ،تھران ،خراسان شمالی ،فارس ،کرمانشاه ،لرستان و ھمدان ھر ﯾک دارای ﯾک مورد حادثه
.منجر به فوت بوده اند
حادثه در استان اصفھان منجر به از دست رفتن  ٣٣تا  ٦٦درصد تواناﯾی افراد شده و  ۴٣مورد نيز در ۵٨
خوزستان اتفاق افتاد .سھم بقيه استانھا از کل  ٢٧۵مورد حادثه منجر به از دست رفتن بخشی از
.تواناﯾی نيروی کار ،کمتر از دو استان ﯾاد شده است
جدول توزﯾع حوادث ناشی از کار در  ٣١استان

از کل  ٢٠ھزار و  ٣٩٩مورد حادثه ای که در محيط ھای کاری در سال  ٩٠به وقوع پيوست ،حدود
١٩ھزار مورد منجر به بھبودی کامل شد که در اﯾن بخش  ١٧٧١مورد در استان اصفھان ٣١٦٦ ،بھبودی
در تھران ١٣١٢ ،مورد در استان مرکزی ١٣٠٨ ،مورد در خوزستان و مابقی در ساﯾر استان ھای کشور
.اتفاق افتاده است

چرا »خانه کارگر« به مناسبت بيست ودومين سالگرد تصوﯾب قانون کار،
درسالن شھيد معتمدی مراسم برگزارکرد؟
مرﯾم محسنی
سالگرد تصوﯾب قانون کار ﯾکی از روزھاﯾی است که "خانه کارگر" با حساسيت به آن برخورد
می کند ودر تمام سالھای پس از تصوﯾب اﯾن قانون ھمواره مراسم برگزار کرده است .امسال
اما برگزاری سالگرد تصوﯾب قانون کار ،درسالن معتمدی  ،معنای وﯾژه ای دارد .

درشراﯾطی که برغم ادعاھای "خانه کارگر" که می تواند جلوی ھرگونه تغيير وضعيت به
ضررکارگران و به نفع کارفرماﯾان را بگيرد ،الﯾحه اصالحيه قانون کار ،ھنوز از دورخارج نشده،
صحبت تغيير موادی از قانون تامين اجتماعی به ميان می آﯾد" .خانه کارگر" مجبوراست عکس
العملی جدی نشان دھد ،برگزاری مراسم درسالنی سرپوشيده  ،آن ھم نه ﯾک مکان
سرپوشيده مھم که زمان ھاﯾی "خانه کارگر" درآن جاھا مراسم می گرفته ،فقط نداشتن
پاﯾگاه و ضعف "خانه کارگر" نيست بلکه درعين حال نشانه ی بن بستی ھم ھست که "خانه
کارگر" درشراﯾط کنونی درآن گرفتار آمده است .برای شناختن اﯾن بن بست الزم است که
قدری بيشتر تامل کنيم  .برای "خانه کارگر" ھميشه دو پارامتردرنوع و نحوه گرفتن ژست دفاع
از کارگران مھم بوده است .اول جاﯾگاھش در سلسله مراتب قدرت ودوم اﯾن که درسطح بين
المللی نشان دھد که کارگران اﯾران را نماﯾندگی می کند .و برای داشتن ھردو ی اﯾن ھا،
داشتن مشروعيت حتی در ميان الﯾه ی نازکی از کارگران خيلی مھم بوده است .واﯾن را
ازحرفھای رھبران "خانه کارگر" درمقاطع مختلف می توان بخوبی فھميد .به عبارتی دوعامل
بسيارمھمی که "خانه کارگر" را ملزم می کند نسبت به رﯾزش پاﯾگاھش درميان کارگران
حساس باشد ونتواند به آن بی تفاوت باشد عبارتند از ورود نماﯾندگان اﯾن تشکل دولتی به
مجلس ودﯾگر به رسميت شناخته شدن "خانه کارگر" به عنوان نماﯾندگان کارگران اﯾران
درسطح بين المللی .که نمونه اخير آنرا دردعوت از جرج ماورﯾکوس ،دبيرکل فدراسيون جھانی
اتحادﯾه ھای کارگری ) دبليو  .اف  .تی  .ﯾو ( برای حضوردر نماﯾش مضحک مجلس کارگری !!
به رﯾاست عليرضا محجوب ،نماﯾنده مجلس ودبيرکل خانه کارگر دﯾد .از اﯾن منظر برای "خانه
کارگر" بسيار مھم است که حدی از مشروعيت را درميان الﯾه ای ھرچند بسيارنازک درميان
کارگران دنبال کند .اما اﯾن دقيقا بن بستی است که "خانه کارگر" درآن گرفتار آمده است .زﯾرا
داشتن مشروعيت درميان حتا الﯾه ی نازکی از کارگران مشروط به اﯾن است که "خانه کارگر"
نشان دھد که ظاھرا از بعضی از خواسته ھای کارگران حماﯾت می کند وبه ھمين دليل "خانه
کارگر" مجبور است نسبت به برخی اعتراضات کارگری از اﯾن منظر بی تفاوت نماند و ظاھراً
نشان دھد که از اﯾن اعتراضات حماﯾت می کند .اما ازسوی دﯾگرکارگران که فشار خفقان
درمحيط ھای کار درجھنم جمھوری اسالمی را بيش از ھمه با با پوست وگوششان درمحيط
خود لمس کرده اند ،ھرفرصتی را مغتنم می شمارند که از آن استفاده کرده و مطالبات خود را
مطرح کنند .با اﯾن ھدف درسال ھای گذشته ،کارگران شرکت درتجمعات گوناگون را فرصتی
برای طرح مطالبات خود دانسته اند .وشعارھای »اعتصاب اعتصاب حق مسلم ماست«؛
»سندﯾکا  ،تشکل حق مسلم ماست«؛ »تشکل مستقل حق مسلم ماست« و. ...
شعارھاﯾی بوده است که کارگران شرکت کننده در تظاھرات ھا ومراسم دراﯾن تجمعات داده
اند واکنون اﯾن مطالبات وشعارھا ،مطالبات بر حق اکثرکارگران شده است .واﯾن درست ھمان
چيزی است که "خانه کارگر" از آن وحشت دارد" .خانه کارگر" تشکل مستقل را برنمی تابد.
"خانه کارگر" سندﯾکای کارگری را تحمل نمی کند .سابقه دشمنی "خانه کارگر" ،با فعاالن و
تشکل ھای کارگری چيزی نيست که ازدﯾد بسياری از کارگران وفعالين اجتماعی پنھان مانده
باشد .روسای "خانه کارگر" که که سابقه حمله به دفترسندﯾکای شرکت واحد و
زﯾرفشارقراردادن کارگران سندﯾکاﯾی را دارند و برای تحت فشارقرار دادن اعضای ھيات مدﯾره
اﯾن سندﯾکا از ھيچ کوششی فروگذارنکرده اند ،از ضرب وشتم گرفته تا برﯾدن زبان اعضای
ھيات مدﯾره اﯾن سندﯾکا  ،چگونه می توانند تحمل کنند که کارگران در تجمعات اﯾن چنينی به
طرح شعارھا ومطالبات خود بپردازند .اﯾن اصل موضوعی است که موجب می شود "خانه
کارگر" به رغم نيازحياتی اش به مانورھاﯾی با کارکرد انتخاباتی درلحظه کنونی ،رﯾسک دادن
شعارھای مستقل کارگری را نپذﯾرد .
 ٣٠آبان ١٣٩١ـ  ٢٠نوامبر ٢٠١٢
اعتراض کميته پيگيری به ادامه بازداشت فعالين کارگری
به نوشته کميته پيگری ....آمده است  :اعتراض کميته پيگيری به ادامه بازداشت فعالين کارگری و
محکوم کردن قتل کارگر آزادﯾخواه ستار بھشتی توسط عوامل رژﯾم جمھوری اسالمی
بيش از دو سال و نيم از دستگيری و بازداشت ناعادالنه و برنامه رﯾزی شده سه تن از اعضای کميته
پيگيری ،محمد جراحی ،بھنام ابراھيم زاده و شاھرخ زمانی زبان گوﯾای کارگران زحمتکش اﯾران توسط

نيروھای وزارت اطالعات می گذرد .دامنه سرکوب گسترش ﯾافته و شامل فعالين کارگری و
دانشجوﯾی و فعالين سياسی ،روزنامه نگاران و وکالء ،فعاالن زنان و حتی کاربران ساده اﯾنترنت شده
است .اقدام کارگران در تاسيس تشکلھای کارگری و سندﯾکا که به منظور اﯾجاد امکان برای بيان
درخواست حقوق صنفی اشان است خشم حکومت مدافع سرماﯾه داران را که علت اصلی ھمه
مشکالت ملت اﯾرانند برانگيخته است تا آنجا که اخيرا" نيز کارگری آزادﯾخواه بنام ستار بھشتی را
فقط بجرم اﯾنکه وبالگ نوﯾس است واز اﯾنطرﯾق نظرﯾات خودرا در اﯾنترنت اعالم داشته است ،دستگير
کرده و بعد از  ۴روز جسد وی را مخفيانه دفن می کنند .اﯾن اعمال جناﯾتکارانه نشانه ضدﯾت اﯾن
حکومت مدافع سرماﯾه داران با کارگران و آزادﯾخواھان است.
به موجب اصل  ٢۶قانون اساسی تشکيل جمعيت صنفی آزاد است  ،اما حکومت با دستگيری ھای
فعالين کارگری عمال" ثابت کرده است که حتی قانون خودش را نيز زﯾر پا گذاشته و تالش دارد با
اﯾجاد رعب و وحشت کارگران را از پيگيری مطالبات و حقوق صنفی اشان بازداشته و آزادی ھای
مدنی و حقوق شھروندی به سخره بگيرد .کميته پيگيری اﯾجاد تشکل ھای کارگری برخورد
غيرقانونی دستگاه قضاﯾی و نيروھای امنيتی را در سرکوب و بازداشت فعالين کارگری وتشکل ھای
مستقل کارگری را محکوم کرده و خواستار آزادی بی قيد و شرط تمامی فعالين دربند ازجمله اعضای
کميته پيگيری بھنام ابراھيم زاده ،شاھرخ زمانی ،محمد جراحی و دﯾگر فعالين کارگری فرﯾبرز رﯾيس
دانا و رضا شھابی ،پدرام نصرالھی و  ...می باشد .کميته پيگيری ھمچنين حماﯾت خود را از اعتراض و
اعتصاب کارگران برای مقابله با اخراج و بيکارسازی ھا ،پرداخت بموقع دستمزدھا ،فقر و تنگدستی
بيشتر ناشی از تورم لجام گسيخته و ساﯾر بی حقوقی ھای دﯾگر که ھمگی در جھت منافع مشتی
اندک از افراد جامعه ﯾعنی سرماﯾه داران بزرگ می باشد را اعالم می نماﯾد .حق گرفتنی است و
اعتصاب و اعتراض ﯾکی از راه ھای گرفتن آن است.
کميته پيگيری اﯾجاد تشکلھای کارگری-آبان٩١
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روزشمار کارگری ماه آذر سال ٢٠١٢– ١٣٩١
گروگان گرفتن حقوق بازنشستگان صندوق فوالد !؟

بنا به آخرﯾن گزارشات منتشره  ،پرداخت حقوق بازنشستگان صندوق فوالد )بازنشستگان
ذوبآھن ،فوالد مبارکه و معادن پيربکران (تا مشخص شدن سھام ذوبآھن و برخی از
کارخانجات و انتقال صندوق بازنشستگی فوالد از وزارت صنعت ،معدن و تجارت به وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی به گروگان گرفته شده است.
براساس اﯾن گزارشات،دولت مصوبهای مبنی برواگذاری بخشی از سھام ذوبآھن و برخی از
شرکتھای صنعتی به تأمين اجتماعی گذرانده است و تأمين حقوق و مطالبات بازنشستگان
صندوق فوالد از اھداف اﯾن مصوبه محسوب میشود.
ازﯾکطرف،اجراﯾی شدن اﯾن مصوبه به امضای معاون اول رئيس جمھور نياز دارد که تاکنون
امضانشده است؟!؟!
ازطرف دﯾگر،واگذاری بخشی از سھام ذوبآھن و برخی از شرکتھای صنعتی به تأمين
اجتماعی به عھده وزارت اقتصاد است که اﯾن وزارتخانه ھم اﯾن دست وآن دست می کند.
بيانيه اعالم موجودﯾت ھيئت موسس تشکل شورای بيکاران
بر پاﯾه خبر درﯾافتی به روز شمار کارگری در اول آذر  ١٣٩١آمده است  :کارگران برای به دست
آوردن مطالبات خود ،تنھا چارهای که دارند اﯾن است که با آگاھی ھر چه بيشتر ،اتحا ِد سازمان
ﯾافته و تقوﯾت تشکلﯾابی در ميان خود به نبرد با سيستم سرماﯾهداری بروند.
طبقهی کارگر در اﯾران با توجه به بحرانھای اقتصادی رو به رشد با مسائلی چون بيکاری،
اخراج ،فقر ،گرسنگی ،بی خانمانی و  ...بيش از ھر زمان دﯾگری دست به گرﯾبان است .در
چنين شراﯾطی کارفرماﯾان و حاميانشان دستمزدھای سال  ١٣٩١کارگران را مبلغی حدود ٣٩٠
ھزار تومان اعالم کردهاند ،ﯾعنی مبلغی چھار برابر زﯾر خط فقر؛ که آن ھم با توجه به تعطيلی
بسياری از مراکز توليد و افزاﯾش آمار بيکاری ،عمال برای بسياری از کارگران مقدور نمیباشد.
از اﯾنرو بنابر حق مسلم ما کارگران برای داشتن ﯾک زندگی بھتر -که تنھا به نيروی متحد خود
ما کارگران و از طرﯾق متشکل شدن ممکن و ميسر است -بدﯾن وسيله ما کارگران اﯾن بيانيهی
اﯾجاد ھيئت موسس اتحادﯾه سراسری شورای بيکاران را ،با ھدف تامين شغل مناسب برای
ميليونھا بيکار و ﯾا برقراری بيمه بيکاری معادل حداقل دستمزدھا تا زمان اشتغال بکار کارگران
بيکار و اخراجی ،افزاﯾش دستمزدھا بر اساس تورم واقعی ،برخورداری از آموزش و بھداشت
راﯾگان و حق داشتن مسکن مناسب ،حق اﯾجاد تشکلھای مستقل کارگری ،دستمزد برابر در
مقابل کار برابر زن و مرد ،اعالم میکنيم و از ھمه بيکاران و اخراجیھای تمام رشتهھای
مختلف صنعتی و توليدی کشور میخواھيم دست در دست ھم در انجمن سراسری شورای
بيکاران متشکل شوند؛ تا بدﯾن وسيله قادر شوﯾم دوشادوش ھم و با اتکا به نيروی متحد و ﯾک
پارچه خوﯾش ،خواستهھاﯾمان را به کرسی بنشانيم و ساﯾه شوم فقر و فالکت و درماندگی و
بيکاری را از زندگی خود و ھمسر و فرزندانمان به کنار افکنيم .بی تردﯾد چنين امری ميسر
نخواھد شد مگر با نيروی متحد و متشکل ما کارگران
در تشکل خود ساختهی کارگران عضو شوﯾم
در تکميل خبر پيشين به روز شمار کارگری در اول آذر  ١٣٩١آمده است  :بيکاری برای ھمهی
ما کارگران مسالهی دردناکی است که ھميشه ساﯾهی آن بر سر ما قرار دارد و استرس و
فشار ناشی از دغدغهی آن در زندگيمان ھميشه ھست؛ چرا که حتی وقتی شاغل ھستيم
با ھزار و ﯾک مصيبت زندگی خود را اداره میکنيمف چه رسد به اﯾنکه از کار نيز بيکار شوﯾم .بر
باتنی ما کارگران برای بيکارنبودن ،ھميشه ميليونھا کارگر شاغل نيز ھيچ تضمينی
خالف ميل
ِ
برای حفظ شغل خود ندارند.
در نظام سرماﯾهداری عليرغم اﯾنکه کل سرماﯾه موجود در جامعه ،حاصل تالش مشترک ھمه-
ی انسانھاست با اﯾن حال عدهای قليل با در اختيار گرفتن کل سرماﯾهی موجود و ابزار توليد در

جامعه ،آنھا را تحت مالکيت خود در آورده و اکثرﯾت عظيم انسانھا ناچارند برای زنده
ماندنشان ،نيروی کار خود را در اختيار اﯾن عده قليل قرار بدھند.
اﯾن وضعيت باعث شده است تا نيروی کار کارگران به کاالﯾی تبدﯾل شود که فقط در صورت
سودآور بودن برای صاحبان سرماﯾه ،خرﯾداری شود .طبقهی کارگر از جان و نيروی کار خود ماﯾه
میگذارد و ثروت توليد میکند و طبقهی سرماﯾهدار حاصل دسترنج و کار کارگران را بی جيب
میزند .نظام سرماﯾهداری انگل وار شيرهی جان و مال کارگران را میمکد تا با استثمار و بھره-
کشی از نيروی کار کارگران به سود برسد .سرماﯾهدار مقداری از سود حاصله را صرف
خرجھای آنچنانی خود کرده و مابقی آن را به ثروت و سرماﯾهی پيشين خود اضافه میکند تا
بتواند ما کارگران را بيشتر استثمار کند و خود به سود بيشتری برسد .در ﯾک جمع بندی کوتاه
به طور خالصه میتوان گفت که با توجه به اﯾنکه در نظام سرماﯾهداری انگيزهی صاحبان
سرماﯾه برای براه انداختن چرخ توليد ،کسب سود است و از طرفی دﯾگر کل ابزارھای قدرت در
جامعه از قبيل قوه قانون گزاری و مجرﯾه در اختيار آنان است ،کارگران ھيچ امکانی جھت دفاع
از خودشان در چارچوب جامعهای که توسط صاحبان قدرت تعرﯾف و نھادﯾنه شده است باقی
نمیماند و خود به خود به دو طبقهی متخاصم که تضاد عميقی دارند تقسيم میشود .ﯾک
طرف اکثرﯾت عظيم انسانھا در قامت کارگر به عنوان فروشندگان نيروی کار و طرف دﯾگر
صاحبان سرماﯾه که کل ثروت اجتماعی و ابزارھای اعمال قدرت از قبيل دولت و پليس و  ...در
دستھای آنان است .طبيعتا ھر کارگری بدون کمترﯾن فلسفه بافی میداند که چه سود
سرسام آوری از نتيجهی زحمتش عاﯾد صاحب سرماﯾه میشود .ھر کارگری چه شاغل و چه
بيکار میداند که کل داراﯾی ميلياردی صاحبان سرماﯾه ،نتيجهی زحمات آنان است؛ میداند و
با تمام وجودش لمس میکند که کارخانهھای سر به فلک کشيده شيرهی جان اوست؛ آنھا را
با تمام وجود بخشی از گوشت و پوست خود میداند و دقيقا از ھمين زاوﯾه در مقام دفاع از
حق خود بر میآﯾد و گاھی تا پای جان برای به دست آوردن حقوقش در مقابل صاحب سرماﯾه
میاﯾستد.
آﯾا از خود سوال کردهاﯾم که در مقابل اﯾن وضعيت چه باﯾد بکنيم؟آﯾا به اﯾن فکر کردهاﯾم که
میتوانيم دستھاﯾمان را در دست ﯾکدﯾگر و با نيروی بيشتر و منسجم اجازه ندھيم زندگی ما
را بيش از اﯾن به نابودی بکشند؟ از اﯾن رو برای پيوستن به شورای بيکاران نباﯾد کمترﯾن
درنگی کرد .باﯾد ھر جا که دستمان میرسد ،ھم طبقهایھای خود را از تشکيل شورای
بيکاران با خبر کنيم و از ھمهی آنان بخواھيم به عضوﯾت آن در بياﯾند .بزودی شورای بيکاران
مجمع عمومی اول خود را با اعضاﯾی که تا اﯾن لحظه اعالم آمادگی کردهاند برگزار خواھد کرد.
پيوستن بی درنگ و ھمين امروز ما به شورای بيکاران و دخالتگری در شکل دھی به آن
متضمن کارآﯾی ھر چه بيشتر آن برای پيشبرد منفعت ما کارگران خواھد بود.
از اﯾن رو درنگ نکنيم و با پيوستن به شورای بيکاران و متشکل شدن در آن به زمزمهھای
قبلی خود برای متحد شدن جامهی عمل بپوشانيم و دست در دست ﯾکدسگر اجازه ندھيم
بيش از اﯾن زندگی ما را به تباھی بکشانند.
http://www.kargaranbikar.blogfa.com/post/2
تجمعات اعتراضی بازنشستگان ذوب آھن
به گزارش روﯾش نيوز،در اول آذر آمده است  :جمعی از بازنشستگان کارخانه ذوب آھن اصفھان
برای دومين روز متوالی در مقابل کانون بازنشستگان اﯾن کارخانه تجمع کردند.
برپاﯾه اﯾن گزارش،در اثر تجمع حدود  ١٠٠نفر از بازنشستگان ذوب آھن در روزھای ﯾکشنبه و
دوشنبه ،در ابتدای خيابان نشاط ،مسيرنقاشی تا ھشت بھشت مسدود شد.
اﯾن برای چندمين بار است که اﯾن افراد با تحصن روبروی کانون بازنشستگان کارخانه ذوب
آھن ،حقوق معوقه خود را طلب ميکنند.

خواسته اصلی اﯾن تجمع کنندگان درﯾافت حقوق معوقه چندﯾن ماھه شان است و اﯾن سومين
دوره از تجمعات بازنشستگان اﯾن کارخانه روبروی کانون است.
کارگران در مقابل نبود امنيت شغلی و پرداخت نشدن دستمزدھا
علی مبارکی،عضو اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران ،مقيم سوييس،به اين
پرسش راديو فردا که کدام مشکالت برای کارگران جدی تر و حادتر ھستند و زندگی آنان را
بيشتر تحت تاثير قرار داده اند،پاسخ می دھد»:در بيش از  ٣٠سال گذشته ھيچگاه سطح
دستمزد کارگران برابر با سطح معيشت شان نبوده است«.
او با اشاره به نامه  ٢٠ھزار کارگر به وزير تعاون،کار و رفاع اجتماعی که در دو نوبت ارسال
شده است ،می افزايد»:آنھا توانستند اعتراض خود را آشکارا و به طور کتبی مطرح کنند که
متاسفانه تاکنون توجھی به آن نشده است«.
آقای مبارکی،بيکارسازی ھا را يکی از مھمترين مشکل کارگران می داند و اضافه می کند:
»نمايندگان مجلس،دولت را مقصر می دانند و دولت،تالش می کند تا تحريم ھا را مسئول اين
وضعيت قلمداد کند .اما اين وضعيت معلول بی کفايتی نظامی است که ھيچ توجھی به
مناسبات کار و زندگی کارگران ايران ندارد«.
بھروز خباز،فعال کارگری،مقيم سوئد ،نيز در اين مورد به راديو فردا می گويد»:مھمترين و مبرم
ترين مشکالتی که کارگران امسال و سال ھای قبل با آنھا مواجه بوده اند ،نبود امنيت شغلی،
پرداخت نشدن حقوق ھای معوقه و به ويژه در واحدھای بزرگ صنعتی تبديل نشدن قرارداد
کارگران پيمانی به استخدام رسمی ھستند«.
او در مورد بحث تبديل نشدن قرارداد کارگران پيمانی اشاره می کند که دستگاه ھای دولتی،
مصوبه دولت در سال  ٨۴را ناديده می گيرند و می گويد اين موضوع باعث نارضايتی اين بخش
از کارگران در واحدھای بزرگ صنعتی شده است.
اين فعال کارگری سال جاری را سالی می نامد که به گفته او،کارگران از لحاظ معيشتی در
وضعيت بسيار ويژه ای به سر می برند.
آقای خباز اضافه می کند»:بيکارسازی ھا و تعطيلی کارخانه ھا ھمچنان ادامه دارد و مافيای
اقتصادی ھم کار خودش را می کند و در اين ميان نيز تحريم ھا عليه ايران نيز مزيد بر علت
شده است و روز به روز بر اقتصاد ايران فشار می آورد«.
او ھمچنين به تالش دولت برای تغيير قانون کار و نيز قانون تامين اجتماعی اشاره می کند.
پيش از اين،ھزاران کارگر در نامه ای به وزير تعاون،کار و رفاه اجتماعی به مشکالتی مانند،
پرداخت نشدن دستمزدھا به مدت چند ماه ،بيکار سازی ھا ،قراردادھای موقت ،نا امنی
شغلی ،دستمزدھای به شدت زير خط فقر و در عين حال،تورم و گرانی اشاره کرده بودند.
آنان با اشاره به اينکه بسياری از اقالم غذايی و رفاھی به صورت روزانه و با سرعتی غير قابل
تصور در حال برچيده شدن از سفره خالی کارگران است،خواستار افزايش عاجل و فوری
حداقل دستمزدھا در شش ماھه باقی مانده سال شده بودند.
دليل اين وضعيت و مشکالتی که برای کارگران به وجود آمده است،چيست؟
برخی از کارشناسان،تشديد تحريم ھا عليه ايران را عامل اصلی در بدتر شدن وضعيت
کارگران می دانند و گروھی ديگر بر سياست ھای اشتباه دولت انگشت می گذارند.
بھروز خباز ضمن تاييد تاثير تحريم ھا بر بدتر شدن اوضاع عقيده ديگری دارد و می گويد که
دولت در جمھوری اسالمی ايران در غياب تشکل ھای قدرتمند کارگری،زياده خواھی اش را
آغاز کرده و اقداماتی را عليه کارگران انجام داده است.
از ديگر سو ،علی مبارکی اعتقاد دارد که وجود تشکل ھای قدرتمند کارگری می تواند به
کارگران کمک کند تا شرايط بھتری داشته باشند و می گويد که به کارگران ايران اجازه داده
نمی شود که تشکل ھای مستقل خود را به وجود بياورند .اگر اين تشکل ھا به وجود
بيايند،می توانند راھکارھای اساسی را در ارتباط با توليد و توزيع و ساير مسايل ارائه بدھند.
منبع:رادﯾوفردا -بھروز کارونی٠١/٠٩/١٣٩١-
عدم پرداخت سختی کار به  ٢ھزار کارگر شرکت ملی نفت کش ايران

به گزارش خبرنگار دولتی کار اﯾران – ايلنا در اول آذر آمده است :از »عدم پرداخت سختی کار« به
کارگران »شرکت ملی نفت کش اﯾران«خبرداد.
برپاﯾه اﯾن گزارش،نزدﯾک به  ٢ھزار کارگر شرکت ملی نفت کش اﯾران ،خواستار اجرای قانون
مشاغل سخت و زﯾان آور ھستند.
در مجلس ٨:ميليون کارگر ساختمانی سھام عدالت نگرفتند /سھم كارگران به
مديران رسيد
به گزارش خبرنگار دولتی کار اﯾران – ايلنا در اول آذر آمده است :در اينجا ميخواھيم حق و
حقوق کارگران ساختمانی را مشخص کرده و وزير اقتصاد توضيح دھد که چرا کارگران از اين
حق بھرهمند نشدند؟ /آقای حسيني ،اين  ۴ميليون سھام بدون استفاده در دست کيست و
برای چه منظورھايی مورد استفاده قرار ميگيرد؟
وزير اقتصاد برای پاسخ به سؤال ملی نادر قاضی پور ،حميدرضا فوالدگر ،بت کليا ،عليرضا
محجوب و الله افتخاری درباره علت عدم پرداخت سھام عدالت به کارگران ساختمانی در
مجلس حاضر شد .
به گزارش خبرنگار ايلنا ،سيد شمس الدين حسينی در صحن علنی مجلس گفت :توزيع سھام
عدالت از کارھای سنگين و پرحجم در حيطه امور اقتصادی و اجتماعی بوده است .اين
سياست مبتنی بر يک پشتوانه نظری است .
وی افزود :در سال  ٨۵رئيس جمھور نامهای به مقام معظم رھبری نوشت و ايشان ھم با توزيع
سھام عدالت موافقت کردند .که در نھايت در مواد  ٣۴و  ٣٨قانون اجرای سياستھای کلی
اصل  ۴۴به تصويب رسيد .
وزير اقتصاد ادامه داد ١٨ :گروه از طبقات پايين در آمدی به باال تقسيم بندی شد .گروهھای اول
و دوم عمدتا تحت پوشش کميته امداد ،بھزيستي ،زنان بيسرپرست ،بازنشستگان ،کارکنان
شاغل و ..بودند .طی يک عمليات سنگين اطالعات  ۵٠ميليون نفر جمع آوری شد تا جايی که
امروز در راستای اجرای اين قانون  ۴٢ميليون نفر در كشور سھامدار سھام عدالت ھستند .
حسينی در تشريح مشکالت اجرای سھام عدالت گفت :متاسفانه ھمه کسانی که بايد
سھام عدالت دريافت ميکردند ،دريافت نکردند و ھمه کسانی که دريافت کردند مستحق
نبودند .اجرای سياستھای حمايتی اغلب و عمدتا با يک ميزان خطا مواجه است .بانکھای
اطالعاتی ما از دقت کافی برخوردار نيست .شايد حداکثر  ٢٠ھزار مدير سھام دريافت کرده
باشند .يا در نھايت  ٨٠ھزار نفر که در مقابل  ۴٢ميليون نفر عدد بزرگی نيست .
وزير اقتصاد تاکيد کرد :در خصوص سھام عدالت کارگران ،اين افراد در طبقات مختلف شناسايی
شدند که بخش عمدهای از اين افراد کارگران و بازنشستگان يا سرپرست خانوار بودند .به دليل
اينکه درباره کارگران فصلی دارای بانکھای اطالعاتی نيستيم توزيع سھام عدالت ميان آنھا با
مشکالتی ھمراه بوده است که ھمه آنھا دريافت نکردند .
حسينی ادامه داد :بعد از اين مرحله با توجه به پيگيريھای نمايندگان ،فراخوانی صورت گرفت
که  ٣ميليون و سيصد ھزار نفر ثبت نام کردند .بعد از بررسيھا مشخص شد که نزديک به ١
ميليون نفر از اينھا قبال سھام گرفته بودند .در حال حاضر حدود  ٨ميليون نفر از کارگران
ساختمانی و خانوادهھايشان سھام عدالت نگرفتند .
وزير اقتصاد در ادامه پاسخ خود در صحن علنی مجلس تصريح کرد :در حال حاضر  ٣ميليون نفر
را ميتوانيم سھام عدالت بدھيم .برای  ۵ميليون بعدی بايد مجوز و سھام را بگيريم که حدود
دو ماه قبل بررسی و به کميته تخصصی واگذار شد .که اميدواريم اين کار صورت بگيرد .اجرای
سھام عدالت يک کار حجيم بوده است .در توزيع سھام عدالت از محروم ترين طبقات جامعه
شروع کرديم .از دوستان اجازه می خواھم بگذارند مراحل را طی کند و تالش می کنيم تا پايان
امسال اين کار به انجام برسد .سھام عدالت با دغدغهی گسترش مالکيت عمومی و توزيع
ثروت از سوی دولت پيگيری و از سوی مجلس تصويب شده است .مابقی را ھم با گرفتن
مجوز پيگيری می کنيم .
سھام عدالت کارگران ساختمانی به مديران کل داده شد
پس از اظھارات وزير اقتصاد ،يكی از نمايندگان سئوالكننده از حسينی در صحن علنی مجلس

گفت :در خرداد امسال سوال درباره سھام عدالت کارگران ساختمانی را مطرح کرديم که بعد
از سه ماه در کميسيون بررسی شد اما در حالی که وزير اقتصاد ميتوانست در اين مدت
نسبت به رفع اين مشکل کارگران اقدام کند ،اين اتفاق نيفتاد .
وی افزود :آمار نشان ميدھد  ١۴درصد از فوتيھای حوادث كار برای کارگران ساختمانی
است و اين قشر از محرومترينھا ھستند .بنابراين در اينجا ميخواھيم حق و حقوق کارگران
ساختمانی را مشخص کرده و وزير اقتصاد توضيح دھد که چرا کارگران از اين حق بھرهمند
نشدند؟
قاضيپور با انتقاد از پرداخت سھام عدالت به مديران کل و دھکھای باالی جامعه گفت :چطور
کارگران از حق اصلی خود در دريافت سھام عدالت محروم شدند اما مديران کل مستحق
دريافت اين سھام شناخته شدند و اين پرسش مطرح است که چرا کارگران به حق خودشان
نميرسند .
وی تاکيد کرد :طبق آمار رسمی  ١٠ميليون کارگر بدون خانواده داريم که بايد سھام عدالت به
آنھا تعلق گيرد .وزير اقتصاد بايد دستور حذف مديران کل و ...را از مشمولين دريافت سھام
عدالت صادر ميکرد .
قاضيپور خطاب به وزير اقتصاد گفت :آقای حسيني ،اين  ۴ميليون سھام بدون استفاده در
دست کيست و برای چه منظورھايی مورد استفاده قرار ميگيرد؟
گفتنی است پس از سخنان قاضيپور ،وزير اقتصاد تاکيد کرد تا  ٢٢بھمن سال جاري ،سھام
عدالت کارگران به آنھا پرداخت شود .
دولت تا دھه فجر برای صدور سھام عدالت کارگران ساختمانی اقدام کند
سيد محمدحسن ابوترابيفرد نيز در جريان بررسی سوال نمايندگان از سيد شمسالدين
حسينی وزير امور اقتصادی و دارايی با يادآوری اظھارات حسينی درباره بيمه کارگران
ساختمانی و وضعيت سھام عدالت اين افراد گفت :نمايندگان سوالکننده ھماکنون دغدغه
اين موضوع را دارند که در کوتاهترين زمان ممکن سھام عدالت اين گروه مشخص و پرداخت
شود .
نماينده مردم تھران ،ري ،شميرانات و اسالمشھر در مجلس شورای اسالمی ادامه داد :ظاھراً
از سوی وزير اقتصاد در اين جلسه اعالم شده است که کارگران ساختمانی مورد نظر
شناسايی شده و براساس برنامهريزی تا دھه فجر نسبت به صدور برگه سھام عدالت اقدام
خواھد شد .
نادر قاضيپور بهعنوان نماينده سوالکنندگان از وزير امور اقتصاد و دارايی از عملکرد ھيات
رئيسه به ويژه ابوترابيفرد تشکر کرد و گفت :ما سوالکنندگان به تعھد شما اعتماد ميکنيم .
قائيدرحمت خبر داد:
نرخ واقعی بيکاری از سوی مرکز آمار تا دو ھفته آﯾنده ارائه میشود
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ اول آذر آمده است  :رئيس کميته اشتغال
و کارآفرﯾنی مجلس ،از ارائه نرخ واقعی بيکاری در کشور خبر داد وگفت :مسئوالن مرکز آمار
اﯾران تا دو ھفته آﯾنده با حضور در کميته تخصصی اشتغال و کارآفرﯾنی مجلس نرخ واقعی
بيکاری در کشور را ارائه خواھند کرد.
عباس قائيدرحمت از نشست روز گذشته )سهشنبه  ٣٠آبان( کميته تخصصی اشتغال
وکارآفرﯾنی مجلس خبر داد وگفت :اﯾن نشست با حضور تعدادی از نماﯾندگان و مسئوالن
دستگاهھای اجراﯾی برگزار شد.
نماﯾنده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسالمی ،با بيان اﯾنکه اﯾن نشست به دليل ارائه
آمار درباره نرخ بيکاری نتاﯾج خوبی دربرداشت ،افزود :مقرر شد که آخرﯾن آمار بيکاری کشور
ھفته بعد از سرکشی نماﯾندگان به حوزهھای انتخابيه در روز دوشنبه  ١٣آذر در جلسه کميته
تخصصی اشتغال و کارآفرﯾنی از سوی مرکز آمار اﯾران اعالم شود.

وی با تأکيد بر اﯾنکه آمار ،پاﯾه تمام برنامهرﯾزی ھاست ،ﯾادآور شد :بهطور حتم باﯾد برای
کاھش نرخ بيکاری در کشور تالش کرد.
قائيدرحمت با ﯾادآوری حضور پرند رئيس سازمان فنی وحرفهای کشور در نشست کميته
تخصصی اشتغال و کارآفرﯾنی روز گذشته مجلس ،افزود :در اﯾن نشست رئيس اﯾن سازمان
برنامهھای خود را برای بھبود چرخه آموزش ،توليد و فروش مطرح کرد.
عضو ھيأت رئيسه کميسيون اجتماعی مجلس ،با بيان اﯾنکه مجلس از تصوﯾب لواﯾح جدﯾد
برای حماﯾت از اشتغال کشور استقبال میکند به خانه ملت گفت :از طرف دﯾگر برای تحقق
اﯾن موضوع باﯾد آمار شفافسازی شده و نظام بانکی کشور ھم تغيير کند.
پاﯾان پيام
مصدوميت شديدکارگر جوان بدنبال سقوط از ارتفاع  ٨متری
به گزارش پاﯾگاه خبری ،١٢٥در اول آذر آمده است  :روز گذشته دربلوار آﯾت اله کاشانی،
خيابان وفا آذر ،در ﯾک ساختمان در حال احداث کارگر  ٢٥ساله ای در باالی اسکلت فلزی در
حال کار بود که بر اثرعدم رعاﯾت نکات اﯾمنی و استفاده نکردن از تجھيزات مناسب از ارتفاع ٨
متری سقوط کردو دچار مصدوميت شدﯾد شد.
در محکوميت بازداشت پدرام نصرالھی
بر پاﯾه خبر رسيده به روز شمار کارگری در اول اذر  ٩١آمده است  :ﯾک بار دﯾگر نماﯾندگان
سرماﯾه در اﯾران ،به نام سيانت از امنيت ملی ،که صد البته دفاع و پاسداری از منافع طبقهی
خود که ھمانا طبقهی سرماﯾهدار است ،به صفوف کارگران تعرض نموده و ﯾکی دﯾگر از فعالين
کارگری و عضو کميتهی ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکلھای کارگری به نام »پدرام نصر-
اللھی« را به بھانهھای واھی به سياه چالھای مخوف خود افکندند؛ تا بدﯾن وسيله و به خيال
خوﯾش مانع فوران آتشفشان تودهھای به ستوه آمده شوند .اﯾن در حالی است که زندگی
کارگران و تودهھای زحمتکش اﯾران ،در ساﯾهی سياستھای ضد کارگری موجود بيش از پيش
دستخوش چالش شده و بر لب پرتگاه سقوط قرار گرفته است .به طوری که آنان از ابتداﯾی
ترﯾن حق و حقوق و امکانات زﯾستی بی بھرهاند ،و برخورداری از شراﯾط شاﯾستهی انسانی
براﯾشان به روﯾاﯾی بدل گشته است .با اﯾن وجود ھستند انسانھاﯾی که ھنوز دل در گرو
رھاﯾی رنجبران و محرومان دارند؛ و با عظمی راسخ در را ِه بر پا ساختن دنياﯾی عاری از ھر
گونه تبعيض و نابرابری گام نھادهاند .آنانی که در دفاع از سفرهی خالی کارگران قيد ھر گونه
آرامش و آساﯾشی را زده و نستوه و استوار در کارزاری نابرابر در مقابل با دژخيمان سرماﯾه
استادهاند.
»پدرام نصراللھی« نيز ھمانند بسياری از کارگران و فعالين کارگری دربند ،بنا به وظيفهی
طبقاتی خود سعی در زدودن ھر گونه استثماری از چھرهی جامعه و ارتقاء سطح زندگی
کارگران جھت نيل به زندگی بھتر ،به دفاع از ھم طبقهایھای خود پرداخته و با طرح مطالبات و
خواستھای بر حق کارگران ،به بھبود وضعيت معيشت آنان کمک نموده است .و تنھا به جرم
شکستن سکوت خفه کنندهی جامعه ،محکوم به تحمل  ١٩ماه زندان شده است.
بدﯾن وسيله ما اعضای شورای بيکاران ضمن محکوم نمودن حکم صادره عليه »پدرام
نصراللھی« و تمامی کارگران و فعالين کارگری در بند ،خواستار آزادی بدون قيد و شرط تمامی
کسانی ھستيم که دل در گرو رھاﯾی انسان دارند.
شورای بيکاران

دبير خانه کارگر بروجرد:
کارگران خانه نشين شدهاند
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ اول آذر آمده است  :دبير خانه کارگر
بروجرد نسبت به بیتوجھی مسئوالن به مشكل بيکاری و کاھش درآمد کارگران که در
سالھای اخير به اوج خود رسيده است ھشدار داد.
به گزارش خبرنگار اﯾلنا ،محمد گودرزی با بيان مطلب فوق افزود :کمبود درآمد ،افزاﯾش بيکاری
از مھمترﯾن عوامل بروز مشکالت اجتماعی و اقتصادی است که طی چند سال اخير نصيب
کارگران از جمله کارگران بروجرد شده که متاسفانه با بیتوجھی مسئوالن اﯾن مسئله روز به
روز افزاﯾش میﯾابد.
وی با بيان اﯾنکه ھم اکنون تعداد زﯾادی از کارگران بدترﯾن شراﯾط اقتصادی و مالی را تجربه
کرده و به دليل عدم پرداخت ﯾارانه به بخش توليد از سوی دولت ،خانه نشين شدهاند ،افزود:
اگر به نيروی انسانی و کار که ﯾکی از مھمترﯾن عوامل موثردر توسعه اقتصادی و اجتماعی
کشور است بعنوان ﯾک ثروت و سرماﯾه ملی نگرﯾسته نشود تبعاتی جز بروز مشکالت
اقتصادی واجتماعی که غير قابل جبران است نخواھد داشت.
گودرزی در ادامه ضمن بيان افزاﯾش تعطيلی واحدھای توليدی تصرﯾح کرد :اگر از سرماﯾه گذار و
بخش خصوصی نيز حماﯾت نشود نتيجه آن میشود که ﯾک شھر توسعه نيافته ھمانند بروجرد
نرخ بيکاری در آن افزاﯾش و مھاجرت باال میرود و ھمه نيروھای کار آن به اميد شراﯾط و
امکانات بيشتر شھر را ترک میکنند.
به گفته اﯾن فعال کارگری پدﯾده بيکاری در بروجرد تبعات اقتصادی و اجتماعی برای اﯾن شھر به
ارمغان آورده است.
گودرزی در خاتمه خواستار فراھم شدن بستر الزم برای جذب سرماﯾه گذاران و جلب اعتماد
آنھا برای سرماﯾه گذاری و توسعه بيشتر شد وگفت :اگر مسئوالن نمیتوانند شغلی اﯾجاد
کنند ،حداقل اشتغال موجود را در اﯾن استان حفظ کنند وبه بھانهھای اﯾجاد شغل آمارھای
کذب به مردم ندھند.
پاﯾان پيام
تعطيلی کارخانهھای توليد چای به دليل عدم اجرای تعھدات دولت است
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ١آذر آمده است  :دولت برای خريد چای از
کشاورزان اين حوزه ،تعھد  ۵/٢٨ميليارد تومانی داده بود که تا به امروز به تعھدات خود عمل
نکرده است .
نماينده الھيجان و سياھکل در مجلس شورای اسالمي»،تعطيلی و تغيير کاربری چندين
کارخانه توليد چای« در استان گيالن را تاييد کرد .
حسن تامينی بدون اشاره به نام کارخانهھای تعطيل شده به ايلنا گفت :چندين کارخان ٔه توليد
چای در استان گيالن تعطيل شده که به دليل عدم اجرای تعھدات دولت در اين حوزه بوده
است .
او ادامه داد :دولت برای خريد چای از کشاورزان اين حوزه ،تعھد  ۵/٢٨ميليارد تومانی داده بود
که تا به امروز به تعھدات خود عمل نکرده است .
نماينده مجلس نھم شورای اسالمی تصريح کرد :دولت تعھد داشت که  ۵/٨ميليارد تومان را
به صورت مستقيم به چايکاران پرداخت کند و  ٢٠ميليارد تومان را نيز به صورت غير مستقيم،
ابتدا به کارخانهھای توليد چای بپردازد تا آنھا از اين طريق چای کشاورزان را بخرند .
او در پايان اظھار اميدواری کرد تا دولت ھر چه زودتر به تعھداتش عمل کند تا مشکالت فعاالن
حوزه چای در استان گيالن حل و فصل شود .

كليهھا ،پول ميشوند تا مرھمي براي زخمھاي عميقتر زندگي صاحبانشان باشند
به نوشته وبالگ خورشيد در اول آذر  ٩١آمده است :از اﯾن کوچه که میگذری آسمان تيره
میشود و نوشتهھای دﯾوار ھمچون شالق به چشمانت میخورد .نوشتهھا از رنجی که به
دوش میکشند به رھگذران کوچه پناه میآورند .در اﯾنجا انسانھا برای باقی ماندن در دنيا،
کليه خود را معامله میکنند .بعضیھا میخرند و خيلیھا میفروشند .کليه در گروهھای
خونی و سنين مختلف از ١٠ميليون تا ٢٠ميليون تومان در اطراف اﯾن کوچه که بيشتر شبيه
بنگاهھای معامالتی است قيمتگذاری میشود.
كليهھا ،پول ميشوند تا مرھمي براي زخمھاي عميقتر زندگي صاحبانشان باشند.
كندن آن كاغذھاي جاخوش كرده روي ديوارھاي روبهروی بيمارستان فايدهاي ندارد .آنھا ھر روز
روي ديوار سبز ميشوند ،آگھيھاي كليهفروشي سالھاست که تمامي ندارد و ھر كدام از
آنھا ،دري است روي زندگي انساني كه فقر وادارش كرده تكهاي از تنش را بفروشد.
گوشي را برميدارم و زنگ ميزنم به شمارهھايي كه از روي در و ديوار جمع كردهام .كليه با
گروه خوني  -Oاز ھمه گرانتر است ،و بعد  +Oاما باقي گروهھاي خوني تفاوت قيمت چنداني
با ھم ندارند.
فروشندهھا با ھم فرقي ندارند .پيشاني نوشت ھمهشان يكي است با اين تفاوت كه ھر كدام
پول را به بھانهاي ميخواھند ،يكي ميگويد براي سور و سات عروسي الزمش دارد ،يكي
ميخواھد جواب طلبكارھا را دھد ،يكي سرمايه اوليه براي شروع كارش ميخواھد و دﯾگری
میخواھد خرج زاﯾمان زنش را دھد.
ﯾک فرد باﯾد آنقدر زﯾر فشار باشد که وقتی حساب میکند ببيند براﯾش میصرفد که تکهای از
بدنش را به حراج بگذارد و ﯾک عمری با جای خالی عضوی از بدنش زندگی کند.
ھر کدام از ما بارھا اﯾن آگھیھا را دﯾدهاﯾم اگر کليه الزم داشته باشيم دنبال گروه خونی مورد
نظر میگردﯾم و چند شمارهای ﯾاداشت میکنيم ،اما خيلی از ما بیتفاوت از کنار کوه غم
آدمھاﯾی که ناچاری آنھا را به معامله جان وادار کرده است میگذرﯾم .حتی اگر خيلی ھم
انسان باشيم سر تأسفی تکان میدھيم و در نھاﯾت پس از چند دقيقه حواسمان به زرق و
برق فروشگاهھا پرت میشود.
اﯾن آگھیھا خيلی ساده است .خيلی
کم اتفاق میافتد که چاپی باشد و بيشتر آنھا با خودکار ﯾا ماژﯾک نوشته شده است.
اطالعات موجود در آن نيز خيلی جامع و کامل است سن افراد و جنسيت و گروه خونی افراد
تنھا اطالعاتی که در اﯾن برگهھا نوشته شده است.
اما عميقتر که نگاه کنيم با فريادی عميق نوشته :آھاي مردم! من آنقدر بدبختم که چارهاي
ندارم جز اينکه در ھمين سن جواني با دست خودم ﯾک تکه از وجودم را بفروشم.
روي بعضي ديگر ھم نوشته :ھمه آزمايشھا انجام شده و سالم ھستم ،اما نمیداند که چند
وقت دﯾگر باز ھم سالم میماند ﯾا نه.
يکي دوتا نيست ،در ھر بيمارستان و درمانگاه و مطب دکتر ھمه مدل آن ھست ،با ھرگروه
خوني که دلت بخواھد و با قيمت متفاوت.
اما بعضیھا ھم درد تنبلی دارند ،نمیخواھند کار کنند و برای چند ميليون تصميم میگيرند
کليهھاﯾشان را بفروشند.
کليه آدمھاي ميانسال و پير به درد کسي نميخورد ،کليه جوانترھا بيشتر طالب دارد و بعد از
آن فرد ميماند و يک عمر حسرت ،حسرت خوردن غذاھاي شور و چرب و ساندويچ ،حسرت
چشيدن تنقالت و شيريني که مبادا يکھو يک کليه ھوس تنبلي به سرش بزند و صاحبش را
قال بگذارد و طرف را بسپارد به دست دستگاه دياليز.
اما علت فروش کليه ھرچه که میخواھد باشد باﯾد راھکار آن را مشخص کرد .بايد شيوه
پيشگيري از اين مصيبت را فھميد و برايش راھکار انديشيد ،راھکاري برنامهريزي شده و
درست تا شايد روزگاري برسد که مردم فرھنگ اھدا عضو از بيماران مرگ مغزي را در زندگي
خود جاي دھند و کسی برای زنده ماندن مجبور نشود وارد بازار خون بازی شود.
چندی پيش جوانی در وبالگش نوشت :من فردی ھستم که کليه خودم را فروختم .قبل از
اﯾنکه اﯾن کار را انجام دھم پيش چند متخصص نفرولوژی رفتم و ھمگی اظھار کردند که ھيچ

اتفاقی براﯾم نمیافتد فقط و فقط تنھا توصيهای که به من کردند اﯾن بود که از ورزش حرفهای
بپرھيزم ،چون ﯾک کليه جوابگو نيست ،ولی متأسفانه در حال حاضر دچار فشار خون باال شدم
 ١٦عدد قرص فشار مصرف میکنم و کراتينين خونم باال رفته ) (١/٥و ھر دو ماه ﯾکبار آزماﯾش
میدھم که دﯾاليزی نشوم .پس بدانيد که فرماﯾشات دکترھا کامال ھم درست نيست اﯾن را
بدانيد که فردی که کليهاش را میفروشد اﯾن مشکالت براﯾش پيش میآﯾد :در معرض قرار
گرفتن بيماریھای العالجی از قبيل فشار خون باال که ھزار و ﯾک مشکل میآفرﯾند ،بيماری
دﯾابت ھم باعث میشود که ھمان ﯾک کليه ھم از کار بيفتد ،و دﯾاليزی شوﯾد و در صف
گيرندهھا قرار گيرﯾد .کسانی که کامال سالم و تندرست و ورزشکار ھستند به انسانھاﯾی که
بقيه عمرشان را با بيماریھای سخت درگير ھستند تبدﯾل میشوند .در رژﯾم غذاﯾی نباﯾد
نمک باشد ،درحالی که اﯾن کار برای خيلیھا دشوار است .ﯾعنی نباﯾد فستفود ،سس،
ترشی و شور ،انواع تنقالت مثل آجيل ،تخمه ،چيپس ،پفک ،دوغ و نوشابه ...مصرف کنند ،زﯾرا
ھمه آنھا نمک دارند و اﯾن برای ﯾک جوان تقرﯾبا غيرممکن است .ھمچنين نخوردن گوشت قرمز
و کم خوردن گوشت مرغ و ماھی با وجود داشتن پروتئين در اولوﯾت ھستند .چيزی که مرا تا
دو ماه بعد از عمل آزردهخاطر کرد اﯾن فکر بود که :وای چقدر بدبخت ھستم که از طرﯾق فروش
عضوم کسب درآمد کردم و نتوانستم مثل دﯾگران کار کنم و پول دربيارم .من ھم مثل
خيلیھای دﯾگر قبل از عمل دالﯾل فوقالعاده منطقی وقانع کننده ای برای خودم داشتم ولی
بعد از عمل دالﯾلم درمقابل مشکالت پيش آمده پوچ شد«.
اگر مشکل دارﯾد و از بیپولی رنج میبرﯾد ،نامزدتان میخواھد به خاطر بیپوليتان شما را ترک
کند ،با کسی تصادف کردهاﯾد و میخواھيد پول دﯾه بدھيد و اگر اﯾن کار را نکنيد به زندان
میروﯾد .اگر میخواھيد کار بزرگی انجام دھيد و سرماﯾه ندارﯾد و با پدر و مادرتان به مشکل
برخورد کردهاﯾد و آنھا حماﯾتتان نمیکنند اﯾن را بدانيد که فروش کليه مشکل شما را حل
نمیکند و فروش آن مشکالت دﯾگری را براﯾتان رقم میزند.
حواستان باشد که نداشتن کليه ممکن است شما را درگير مشکالت بزرگتری کند که جان
شما را به خطر بيندازد پس سعی کنيد اعضای خود را نفروشيد.
به دليل عدم رعاﯾت نکات اﯾمنی در حين کار اتفاق افتاد؛
سقوط ﯾک کارگر جوان از ارتفاع  ٨متری
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ اول آذر آمده است  :کارگر جوانی از ارتفاع
 ٨متری اسکلت فلزی ساختمانی در حال ساخت سقوط کرد.
به گزارش اﯾلنا ،امير رحيمی )رئيس اﯾستگاه  (٨٠در اﯾن باره گفت :طبق اظھارات كارگران ،در
ﯾک ساختمان در حال احداث کارگر  ٢۵سالهای در باالی اسکلت فلزی در حال کار بود که بر اثر
رعاﯾت نکردن نکات اﯾمنی و ھمچنين استفاده نکردن از تجھيزات مناسب از ارتفاع  ٨متری
سقوط کرده و دچار مصدوميت شدﯾد شد.
وی ادامه داد :آتش نشانان بالفاصله بارعاﯾت نکات اﯾمنی خود را به کارگر جوان رساندند و قبل
از رسيدن عوامل اورژانس با استفاده از تجھيزات و کمکھای اوليه از خونرﯾزی مصدوم
جلوگيری کردند.
رئيس اﯾستگاه  ٨٠خاطرنشان کرد :آتش نشانان پس از حضور عوامل اورژانس و انجام معاﯾنات
اوليه مناسب اﯾن کارگر مصدوم را تحوﯾل امدادگران اورژانس دادند.
پاﯾان پيام
گرسنگی ؛ عامل ترک تحصيل دانشآموزان
به نوشته ساﯾت سالمت نيوز اول آذر آمده است  :ناتوانی در خريد مواد غذايی به دليل نبود
اعتبار مالی از سوی اداره آموزش و پرورش در حالی چند مدرسه شبانهروزی در استان گيالن

را تعطيل و  ۵٠دانشآموز به دليل گرسنگی مجبور به ترک تحصيل شدهاند که وزير آموزش و
پرورش در فرانسه به سر ميبرد .دانشآموزان مدرسه شبانهروزی رانکوه املش ،به دليل نبود
مواد غذايی مدرسه را ترک کردهاند .
ترک دستهجمعی مدرسه از سوی دانشآموزان و بازگشت به مناطق ييالقي ،البته منجر به
واکنش مقامات محلی در گيالن شده است .يکی از مسئوالن ارشد آموزش و پرورش در
اينباره به »قانون« ميگويد» :نبود غذا در مدارس شبانهروزی را تاييد نميکنم ،اما اعتراف
ميکنم بازار ديگر برای فروش مواد غذايی به ما اعتماد ندارد ».
جيره  ٢۵ميليونی تامين نشد
وی تاکيد ميکند» :قبال ماھانه  ٢۵ميليون تومان اعتبار خريد مواد غذايی )جيره غذايی( برای
 ۴۵٠دانشآموز مدارس شبانهروزی در اين شھر از سوی دولت تامين ميشد که در حال حاضر
اين مسئله با مشکالتی مواجه شده و کمبود و حتی نبود اعتبار مدارس شبانهروزی را دچار
مشکل کرده است ،اما بايد گفت که وزارتخانه منکر دادن اعتبار نيست «.نبود اعتماد در بازار به
دليل فشارھای وارده بر اقتصاد کشور ،کار را به جايی رسانده که فروش مواد غذايی مانند مرغ
به مدارس شبانهروزی کشور با مشکالتی مواجه شده و دانشآموزان مدارس شبانهروزی
گيالن مجبور به خوردن نان و گوجه شدهاند .
مردم چاييکار املش که از تابستان سال جاري ،محصوالت کشاورزی خود را تحويل کارخانهھا
دادهاند ھنوز پولی بابت آن دريافت نکردهاند و نميتوانند ھزينهھای درخواستی آموزش و
پرورش برای تحصيل فرزندان خود را تامين کنند .به گفته پدر يکی از دانشآموزان ،وضعيت مردم
در اين مناطق بسيار سخت شده است ،آنھا نميتوانند خرج دانشآموزھا خود را بدھند و
بچهھای آنھا در حال ترک تحصيل ھستند .
محمدمھدی رھبری نماينده املش و رودسر در مجلس شورای اسالمی با اشاره به وضعيت
مالی پيشآمده برای مدارس شبانهروزی سراسر کشور به »قانون« ميگويد» :وضعيت
پيشآمده در مدارس شبانهروزی استان گيالن که دانشآموزان مجبور به ترک تحصيل و فرار
شدهاند ،نتيجه کاھش ھزينهھای جاری است که اعتبارات جاری از ١٠٠ھزار ميليارد تومان به
 ٨٠ھزار ميليارد تومان کاھش داده شده و اين کاھش شامل حال دانشآموزان املشی ھم
شده است«.
دانشآموزان به قانون گفتهاند عالوه بر مدرسه شبانهروزی امام صادق)ع( ،مدرسه دخترانه
فاطميه نيز به چنين سرنوشتی دچار شده و يکی دو روز است که مديران اين مدرسه
مشکالت تامين مواد غذايی دارند .ھمچنين يکی از معلمھای مدرسه امام صادق)ع( ميگويد:
»مدرسه شبانهروزی امام صادق )ع( بالغ بر  ٣٠ميليون تومان بدھکاری دارد و از اوليای
دانشآموزان خواسته شده ھر کدام  ۴۵ھزار تومان پرداخت کنند .
اين در حالی است که والدين مدرسه دخترانه فاطميه دانشآموزان خود را به مدارس عادی
بردهاند ،چون توانی برای پرداخت ھزينهھای درخواستی مدارس را ندارند «.يکی از اوليای
دانشآموزان ھم ميگويد» :برای مسئوالن آموزش و پرورش و متوليان تعليم و تربيت املش
بسيار متاسفم که خودشان عاجز از تأمين غذا ھستند ولی از دانشآموزان تعھد کتبی گرفته و
آنھا را روانه خانهھايشان کردهاند و گفتهاند ھيچگونه مسئوليتی در قبال ترک آنھا از مدرسه
ندارند«.
اطالعيه شماره ۴١
معاﯾنه پزشکی رضا شھابی در بيمارستان امام خمينی
رضا شھابی عضو ھيئت مدﯾره سندﯾکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه به دليل
سردردھای شدﯾد و بی حسی انگشتان دست چپش روز شنبه مورخ  ٢٧آبان  ١٣٩١ساعت  ١٠صبح
نزد پزشک معالجش در بيمارستان امام خمينی برده شد و سپس بنابر دستور پزشک به بخش
عکسبرداری منتقل شد و تا ساعت  ٩شب در بيمارستان مورد معاﯾنه پزشکی قرار گرفت .رضا از ناحيه
ی گردن و سرش ام.آر.ای و سی.تی.اسکن شد و قرار شد بعد از حصول نتيجه ی معاﯾنات ادامه ی

درمان اﯾن عضو سندﯾکای کارگران شرکت واحد ادامه ﯾابد
الزم به ذکر است رضا شھابی چندی پيش در ھمين بيمارستان مورد عمل جراحی سنگين روی مھره
ھای گردن قرارگرفته بود و پزشکان تاکيد داشتند که نامبرده دوران بعد از عمل را باﯾد خارج از زندان
سپری کند؛ اما متاسفانه اﯾن درخواست پزشکان مورد قبول مسئوالن قضاﯾی قرار نگرفت و گمان می
رود مشکالت کنونی رضا به دليل مساعد نبودن شراﯾط استراحت بعد از عملش باشد .رضا شھابی
ساعت  ٩شب به زندان اوﯾن بازگردانده شد .رضا شھابی از تارﯾخ  ٢٢خرداد  ١٣٨٩تا کنون ﯾعنی بيش
از  ٢٩ماه است ،به دليل دفاع از حقوق و مطالبات کارگران ،در زندان اوﯾن تھران دربند است .کميته
دفاع از رضا شھابی خواھان آزادی فوری و بدون قيد و شرط رضا و کليه فعالين کارگری زندانی می
باشد.
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اسعد مرﯾوانی  -مسعود مرﯾوانی  -صباح ملکی  -کمال ملکی -مجيد ملکی -نادر ملكی -ستار مالﯾی -
سيروان مجيدی  -اﯾوب مجيدی  -احد محمودی -جھانگير محمود وﯾسی  -حامد محمودی نژاد  -الله
محمدی  -وحيد مختارپور  -محمد موالناﯾی  -فردﯾن ميرکی  -محمد امين ميرکی  -شرﯾفه محمدی-
منيره محمدی -نوشين محمدی  -ھدی محمدی  -مرﯾم ميرکی  -بھمن محمدی  -سعيد مقدم  -منصور
محمد  -کوکب محمدی  -فردﯾن مھدی  -عمر ميناﯾی -كيوان مرادی  -فرزاد مرادی نيا  -خبات مرادی -
مازﯾار مھرپور  -دﯾاکو مردوخی -نسرﯾن محمدی -عليرضا موثقی -منيره موحد -سياوش موحد -نادر
نادری -شاپور نادری  -جھانگير نادری  -جھانپور نادری  -جھانسوز نادری  -فاﯾق نامداری -کوروش
نامداری  -پروﯾن نامداری  -نقشين ناصری  -فردﯾن نگھدار -ھوشيار نجاری  -نامق نيکدل -پدرام
نصرالھی  -گوھر ناصری  -افشين ندﯾميپور  -علی اکبر نظری  -صدﯾقه نظری  -سيد رضا نعمتی پور-
آرمان نوری زاد  -ليالنيكو خصال  -محمدعلی نيكوخصال -حسين نظيف كردار -آزاد ورمزﯾار  -احسن
وزﯾری  -آزاد وكيلی  -اشكان وكيلی  -جھانبخش وكيلی  -ميالد وكيلی  -عباس ھاشمپور  -ميترا
ھماﯾونی  -آمانج ﯾوسفی  -قانع ﯾوسفی  -پروﯾن ﯾوسفی نژاد

افزايش ٣برابری قيمت تجھيزات چشمپزشکی
به نوشته خبرگزاری دولتی مھر در  ٢آذر آمده است  :رئيس بيمارستان فوق تخصصی چشم
پزشکی فارابي ،از افزايش ميزان مراجعات مردم به اين مرکز درمانی به دنبال باال رفتن ھزينه
ھای درمانی در بخش خصوصی خبر داد .
دکتر محمود جباروند در گفتگو با خبرنگار مھر ،به تشريح وضعيت خدمات رسانی در بزرگترين
بيمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی در ايران و خاورميانه پرداخت .
وی در اين گفتگو به مشکالت افزايش ھزينه ھای مراکز درمانی به دنبال وضعيت نرخ ارز در
کشور اشاره کرد .
افزايش مراجعات به فارابی
جباروند در ابتدا از افزايش  ٢٠تا  ٣٠درصدی عملھای جراحی در بيمارستان فارابی خبر داد و
افزود :اين ميزان افزايش در مقايسه با سال گذشته بوده است .
وی با اعالم اينکه روزانه  ٣٠٠٠ھزار نفر از ھموطنان به اين مرکز درمانی مراجعه می کنند،
گفت :از نظر تجھيزات پزشکی تا آنجايی که توانسته ايم بيمارستان را تامين کرده ايم و فعال
ھيچ کمبودی برای ارائه خدمات در اين مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی نداريم .
کمبود يک ھفته ای دارو
رئيس بيمارستان فارابی به کمبود يک ھفته ای برخی اقالم دارويی در اين مرکز درمانی اشاره
کرد و افزود :در رابطه با بعضی اقالم دارويی يک ھفته ای مشکل داشتيم که با پيگيريھای
مسئولين ،اين مشکل برطرف شد .
به گفته جباروند ،آمپول "آواستين" برای بيماران ديابتی از جمله اقالم دارويی بود که در آن يک
ھفته دچار کمبود شده بود .
وي ،علت کمبود يک ھفته ای دارو در اين بيمارستان را ناشی از افزايش مراجعات مردم به
فارابی دانست و افزود :با توجه به افزايش قيمت خدمات درمانی در ساير بخشھا ،در نتيجه

ميزان مراجعات بيماران چشم پزشکی به اين بيمارستان در آن يک ھفته بيشتر شده بود .
افزايش  ٣برابری قيمت تجھيزات چشم پزشکی
وی در ادامه به افزايش قيمت تجھيزات چشم پزشکی اشاره کرد و افزود :به دنبال اتفاقاتی
که در بازار ارز کشور رخ داد ،قيمت تجھيزات چشم پزشکی به  ٣برابر افزايش يافته است .
جباروند به عنوان نمونه از افزايش قيمت ميکروسکوپ از  ٧٠ميليون تومان در سال گذشته به
 ٢٠٠ميليون تومان در سال جاری اشاره کرد و گفت :ساير تجھيزات چشم پزشکی نيز
مشمول اين افزايش  ٣برابری قيمت شده اند .مگر تجھيزاتی که بتوانيم از طريق دفتر ھيئت
امنای ارزی تھيه کنيم که آنھا بر مبنای ارز مرجع تامين می شود .که بيشتر اقالم مصرفی و
بعضی تجھيزات پزشکی است .بقيه موارد را مجبوريم با ارز آزاد تھيه کنيم .
رئيس بيمارستان فارابی به اين موضوع اشاره کرد که در ابتدا درخواست و نياز خودمان را به
ھيئت امنای ارزی ارائه می دھيم و در صورتی که آنھا بتوانند آن اقالم را بخرند و در اختيار ما
بگذارند که مشکلی نداريم اما اگر اينگونه نشد مجبوريم خودمان از بازار آزاد تھيه کنيم که
متاسفانه قيمتھا در بازار آزاد  ٣برابر شده است .
درآمد بيمارستانھای دولتی با ھزينه ھا نمی خواند
وی ھمچنين از افزايش قيمت ساير تجھيزات تشخيصی و درمانی مثل انواع ليزرھا خبر داد و
افزود :اين يک واقعيت است که تعرفه ھای ما دولتی است و نسبت به سالھای قبل فقط ٢٤
درصد افزايش تعرفه داشته ايم و چون بيمارستان دولتی ھستيم طبق تعرفه مصوب وزارت
بھداشت که K١جراحی است و برای اعضای ھيئت علمی تمام وقت K ٢است ،برنامه ريزی
می کنيم و اين درآمد زمانی جوابگو خواھد بود که ما بتوانيم تجھيزات پزشکی سرمايه ای و
مصرفی را با ارز مرجع تھيه کنيم .در غير اين صورت ما در جايگزين کردن تجھيزات پزشکی و به
روز کردن آنھا قطعا در آينده مشکل پيدا خواھيم کرد مگر اينکه يارانه ای بابت اين تفاوت قيمتھا
به بيمارستانھای دولتی پرداخت شود .
پيش بينی می کرديم تجھيزات گران شود
جباروند در خصوص وضعيت اقالم دارويی و تجھيزات مصرفی در چشم پزشکی و مشکالتی که
در حال حاضر اغلب بيمارستانھای دولتی گرفتار آن ھستند ،گفت :خوشبختانه از سال قبل
پيش بينی می کرديم که ممکن است دچار اين مشکالت شويم ،بنابراين انبارھای بيمارستان
را برای يک سال از اين اقالم و تجھيزات پر کرديم .
رئيس بيمارستان فارابی با اعالم اينکه ذخيره اقالم و تجھيزات چشم پزشکی در اين
بيمارستان تا شھريور سال  ٩٢جوابگوی نياز بيماران اين مرکز درمانی است ،افزود :آنچه را بايد
بگويم اين است که ھزينه ھای بيمارستانی در اين مدت به شدت افزايش يافته است اما برای
بيمارانی که بيمه ھستند ،ھيچ افزايش ھزينه ای نداشته ايم .مگر اينکه بيمار تحت پوشش
ھيچ بيمه نباشد .
وی با اشاره به پرداخت ھزينه ھا از سوی بيمه ھا که K ٢است ،گفت :پرداخت K ٢قانون
مصوب وزارت بھداشت است اما کسی که تحت پوشش ھيچ بيمه ای نيست ،بايد  ٢برابر K ٢
جراحی را پرداخت کند .
پرداختی بيماران در فارابی افزايش نداشته است
جباروند با تاکيد بر اينکه ھزينه ھای بيمارستانی افزايش يافته است اما ھيچ ھزينه اضافی به
بيمار تحميل نشده است ،افزود :ھزينه ھای بيمارستانھا باال رفته است اما بيمه شدگان ھيچ
ھزينه اضافی نسبت به سال گذشته پرداخت نمی کنند .مگر اينکه اقالم مصرفی که تحت
پوشش بيمه ھا نيستند و يا به صورت محدود بيمه ھستند ،بيمار مازاد قيمت آن را بايد
پرداخت کند .
رئيس بيمارستان فارابی در ارتباط با تھيه اقالم مورد نياز بيمار توسط بيمارستان ،گفت :آنھايی
را که وظيفه داريم ،پوشش می دھيم .ولی مواردی مثل لنز داخل چشمی که گران شده
است ،بيمار بايد خودش ھزينه مازادش را پرداخت کند .چون دست ما نيست .و يا بعضی
داروھا که گران می شود و تحت پوشش بيمه ھا نيستند ،بيمار بايد خودش پردات کند .

وی با اشاره به بيمه ھا درصدی کوچکی از ھزينه لنز را پرداخت می کنند ،افزود :اين مبلغ در
حدود  ٦٠تا  ٧٠ھزار تومان است .اما بايد بدانيد که به رغم افزايش زياد قيمت انواع لنزھا ،اين
افزايش قيمت در بيمارستان فارابی برای لنزھای داخل چشمی بين  ٢٠تا  ٣٠درصد است.
چون بر اساس خريد قبلی آنھا را در اختيار بيماران قرار می دھيم .
ذخيره  ٣٠ھزار عدد لنز چشمی
جباروند از خريد  ٣٠ھزار لنز با ارز مرجع خبر داد و گفت :فعال اين لنزھا با نرخ ارز مرجع در
اختيار بيماران در اين بيمارستان قرار می گيرد .مگر آنکه در آينده نتوانيم از ارز مرجع استفاده
کنيم ،آن وقت با قيمت تمام شده در اختيار مردم قرار خواھيم داد .
رئيس بيمارستان فارابی با اعالم اينکه قيمت لنزھا در اين بيمارستان خيلی افزايش نيافته
است ،اظھارداشت :قيمت لنزی که قبال  ١٦٠ھزار تومان بوده است حاال به حدود  ١٩٠تا ٢٠٠
ھزار تومان رسيده است .
به گفته وي ،شرکتھايی که با ارز مرجع نسبت به واردات لنز اقدام کرده اند ،قيمت آنھا را بر
اساس ھمان نرخ ارز مرجع به بيماران می دھند ماا شرکتھايی که با ارز آزاد لنز خريده اند،
قيمت آنھا  ٢٫٥برابر شده است .
جباروند در ھمين ارتباط افزود :خوشبختانه وزارت بھداشت و اداره کل تجھيزات پزشکی اين
وزارتخانه اکثر شرکتھا را از نظر واردات لنز با نرخ ارز مرجع کمک کرده است و ما افزايش قيمت
در رابطه با لنزھای داخل چشمی يا داروھای چشمی نداشته ايم .
زيرميزی در بيمارستانھای دولتی است
وی با اعالم اينکه در بيمارستان فارابی زيرميزی نداريم ،تاکيد کرد :دليل اينکه در اين مرکز فوق
تخصصی زيرميزی نداريم ،پرداخت به موقع ھزينه ھای کادر درمانی و پرسنل فارابی است .اما
بايد بگويم که در اکثر بيمارستانھای دولتی و دانشگاھی چنين وضعيتی حاکم نيست و آنھا با
مشکالت عديده مالی مواجه اند .
جباروند با تاکيد بر اينکه زيرميزی در بيمارستان دولتی وجود دارد ،تصريح کرد :بيمارستان
خصوصی ھزينه اش را به طور کامل می گيرد و ديگر نيازی به گرفتن زيرميزی ندارد .اما چون
درآمد و ھزينه ھا در بيمارستانھای دولتی ھمخوانی ندارد ،در نتيجه چنين مشکالتی در بخش
دولتی ديده می شود .
درآمد فارابی بيشتر از ھزينه ھاست
رئيس بيمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی فارابي ،ھزينه ھای سال گذشته اين مرکز
درمانی را در حدود  ٤٢ميليارد تومان اعالم کرد و افزود :با مديريتی که در ھزينه ھای
بيمارستانی داريم ،در سال  ٩٠درآمد فارابی به  ٤٤ميليارد تومان رسيد که تفاوت  ٢ميلياردی
را صرف خريد تجھيزات و لوازم مورد نياز بيمارستان کرده ايم .
فکری برای بخش دولتی بکنند
جباروند با اشاره به وجود تعرفه ھای غيرواقعی که باعث می شود ھزينه ھا با درآمد
بيمارستانھای دولتی ھمخوانی نداشته باشد ،افزود :مسئوالن بايد فکری برای بخش دولتی
بکنند .چون با اين تعرفه ھا ،بيمارستانھا به مشکل برمی خورند .در واقع ،در مراکز درمانی
دولتی و دانشگاھي ،ھزينه ھا مثل بخش خصوصی است اما درآمد دولتی است و اين اصال
منطقی نيست .
رئيس بيمارستان فارابی ادامه داد :حداقل کاری که می توانند بکنند ،اين است که تجھيزات ما
را به نرخ دولتی بدھند و گرنه از نظر ارائه سرويسھای درمانی در آينده با مشکل روبرو خواھيم
شد .
وی با تاکيد بر اينکه سالمت مردم در راس ھمه امور است و بايستی در اولويت اول قرار بگيرد،
اظھارداشت :بايد از تجمل گرايی پرھيز کنيم .در اين صورت پيروز ميدان تحريمھا خواھيم
اخراج  ٧٥نفر ديگر از شرکت مارليگ سان در قزوين

ايميل ارسال به روشنگری به تاريخ اول تيرماه  ٩١شرکت مارليگ سان در قزوين  ٢٢٠نفر از
نيروی انسانی خود را تعديل کرد و امروز اول
آذر ٩١نيز  ٧٥نفر ديگر را به خاک سياه نشاند بعضی از افراد با سابقه ی  ١٧و  ١٨سال سابقه
کار اخراج شده اند .تعدا پرسنل  ٤٨٠نفر بودند که نزديک به  ٣٠٠نفر در سياست تعديل ذوب
شدند .
عدم پرداخت سختی کار به  ٢ھزار کارگر شرکت ملی نفت کش ايران
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ دوم آذر آمده است  :نزديک به  ٢ھزار نفر
از کارگران شرکت ملی نفت کش ايران ،خواستار اجرای قانون مشاغل سخت و زيان آور در
قبال خود ھستند .
عضو انجمن صنفی کارگری دريانوردان جمھوری اسالمی مرکز خليج فارس از »عدم پرداخت
سختی کار« به کارگران »شرکت ملی نفت کش ايران« انتقاد کرد .
غالمرضا زنگی اھرمی در اين باره به ايلنا گفت :نزديک به  ٢ھزار نفر از کارگران شرکت ملی
نفت کش ايران ،خواستار اجرای قانون مشاغل سخت و زيان آور در قبال خود ھستند .
عضو سابق انجمن صنفی کارگری دريانوردان تجاری ايـــران با انتقاد از نحو ٔه عملکرد اين تشکل
اظھار داشت :به نظر ميرسد انجمن صنفی کارگری دريانوردان تجاری ايـــران ،تشكلی
كارفرمايی است نه کارگری چرا كه ھيچ گونه تالشی برای احقاق حقوق کارگران انجام
نميدھد.
تعويق  ۵ماه حقوق کارگران پارميدا و بروز مشکالت مشابه در ساير قطعهسازيھا
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ دوم آذر آمده است  :يک فعال کارگری در
سمنان گفت :پرداخت پنج ماه از حقوق  ٢٠٠کارگر کارخانه صنايع پالستيکی پارميدا به دليل
مشکالت مالی به تعويق افتاده است .
حبيب ﷲ محقق ،دبير خانه كارگر سمنان در اين باره به ايلنا گفت :کارخانه صنايع الستيکی
پارميدا ،از قطعهسازان خودرو ،با وجود آنكه در سالھای گذشته ھيچ مشکلی در زمينه توليد
و فروش محصوالت خود نداشت ،ھم اکنون به دليل كمبود نقدينگی و عدم گردش مالي ،دچار
مشکل شده است .
او مشكالت اين واحد قطعهسازی را به تبع مشكالت خودروسازان بزرگ دانست و افزود :به
گفته کارگران اين کارخانه ،اين واحد توليدی به سبب عدم دريافت معوقات مالی و بدھيھای
خود از توليد کنندگان بزرگ خودرو که عمده ترين مشتريان اين کارخانه ھستند ،دچار بحران
مالی شده است .
دبير خانه کارگر سمنان در ادامه با بيان اينكه »کاھش توليد خودرو سازان ،قطعه سازان را نيز
با چالشھايی مواجه ساخته است« ،اظھار كرد :افزايش بيکاری كارگران اين صنايع و نيز افت
شديد نقدينگی و منابع مالی مورد نياز از ديگر مشکالتی ھستند که به دليل شرايط حاکم بر
اقتصاد ايران ،بر صنعت خودرو تحميل شده است .
او در خاتمه با ذکر چند نمونه از واحدھای قطعه ساز وابسته به صنايع خودرو ساز که ھم
اکنون دچار مشکالت مالی ھستند اظھار داشت :واحدھای توليدی »مھره سازان« با ٣٠٠
کارگر و »ماشين لنت« با  ٧٠کارگر ھر کدام  ۴تا  ۵ماه از حقوق کارگران خود را به تعويق
انداختهاند .
مدﯾرعامل شركت مفيد سپاھان:
كارگران در دعوای دولت و پيمانكار ،متضرر میشوند
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ دوم آذر آمده است  :محمد مھدی
انتشاری در اﯾن باره به اﯾلنا گفت :عالوه بر عدم پرداخت مطالبات ،مشکالت ما بيشتر در ارتباط
با کمبود کار است .ما ﯾک زمانی روی نزدﯾک به  ٨۵پروژه ملی کار میکردﯾم و عمده کارھای

ما در زمان دولتھای قبلی و در پروژهھای نفت ،گاز و پتروشيمی در منطقه وﯾژه و عسلوﯾه
بوده است.
وی در ادامه اظھار كرد :در حال حاضر شرکتھای دولتی انحصار کار را در دست گرفتهاند و کار
ما خود به خود کاھش پيدا کرده و از جھتی کارھای اندکی را ھم که انجام میدھيم به موقع
پولش را از طرف دولت ﯾا کارفرما درﯾافت نمیکنيم و اﯾن مشکل مستقيما کارگران ما را درگير
میکند و بعد از ما آنھا اولين کسانی ھستند که از اﯾن قضيه صدمه میبينند.
وی مشکل عمده واحد توليدی مفيد سپاھان را عدم پرداخت مطالبات اﯾن شرکت از طرف
دولت ارزﯾابی کرد و افزود :چندﯾن کارگاھی که ما در جنوب دارﯾم در حال حاضر به علت نبودن
کار و عدم ھمکاری دولت تعطيل شده است.
پاﯾان پيام
ھما پروازھای خارجی خود را تا  ٩٠درصد گران کرد
به گزارش خبرنگار راه خبرگزاری دانشجويان ايران )ايسنا( ،در  ٢آذر آمده است  :پس از افزايش
 ١٠٥درصدی نرخ بليت پروازھای بين المللی شرکتھای ھواپيمايی خارجي ،شرکتھای
ايرانی نيز در صدد افزايش نرخ بليت پروازھای خارجی خود برآمدند .
به اين ترتيب شرکتھای ھما و آسمان در ابتدا با افزايش قيمت بليت تعداد محدودی از
مسيرھای پروازی خارجي ،بازاريابی کرده و به آرامی افزايش نرخ تمام مسيرھا را آغاز کردند .
بر اساس آنچه به آژانسھای ھواپيمايی ابالغ شده است ،نرخ بليت پروازھای خارجی ھما از
امروز با افزايشی  ٦٠تا  ٩٠درصدی ثبت شده است .
ھما ارزان ترين کالس پروازی خود را در مسيرھای مختلف با افزايشی بين  ٦٠تا  ٩٠درصدی
ثبت و برای فروش از صبح امروز به آژانسھای ھواپيمايی ابالغ کرده است .
بر مبنای ابالغيه جديد ھما ،نرخ بليت تھران  -پاريس  -تھران که پيش از اين  ٨٢٠ھزارتومان
فروخته ميشد با افزايشی  ٧٠درصدی به يک ميليون و  ٤١٩ھزار تومان رسيده است .
نرخ بليت پرواز رفت و برگشت تھران  -لندن نيز افزايشی  ٨٥درصدی داشته است .به طوری
که بليت  ٩٠٠ھزار تومانی اين مسير از صبح امروز در ارزان ترين کالس يک ميليون و  ٧٥٧ھزار
تومان فروخته ميشود .
نرخ بليت دو طرفه تھران  -ھامبورگ نيز از  ٧٨٠ھزار تومان به يک ميليون و  ٤٢٠ھزار تومان
افزايش يافته که رشدی  ٨٠درصدی نشان ميدھد .
نرخ بليت پرواز تھران  -کواالالمپور  -تھران نيز بر اساس افزايش نرخ بليتھای ھما از  ٨٥٠ھزار
تومان با  ٦٠درصد افزايش به يک ميليون و  ٣٤٠ھزار تومان افزايش يافته است ،البته بنا به
گفته مسئوالن فروش آژانسھای ھواپيمايی به دليل پر بودن ارزان ترين کالس اين پرواز ،مردم
مجبور به تھيه بليت رفت و برگشت تھران  -کواالالمپور با نرخ حداقل يک ميليون و  ٧٠٠ھزار
تومان ھستند .
بليت تھران  -دبی  -تھران نيز  ٦٠درصد افزايش داشته است به طوری که از  ٣٨٠ھزار تومان
به  ٦١٠ھزار تومان و باالتر فروخته ميشود .
تھران  -ميالن  -تھران ديگر مسير پروازی بين المللی ھما است که با  ٧٠درصد افزايش در
ارزان ترين کالس به فروش ميرسد .به اين ترتيب از صبح امروز بليت اين مسير يک ميليون و
 ٢٧٥ھزار تومان است در حالی که در گذشته  ٧٠٠ھزار تومان فروخته ميشد .
يکی از داليل افزايش نرخ بليت ھواپيما در مسيرھای بين المللی از سوی ايرالين ھای ايرانی
افزايش ھزار تومانی نرخ سوخت اين پروازھاست که از ابتدای آذرماه  -روز گذشته  -اين
افزايش اعمال شده و سوخت شرکتھا با مبلغ جديد  ٢٢٠٠تومان محاسبه ميشود .

صادقزاده با اشاره به تبعات تغيير قانون نظام صنفی:
كارگران در موضع ضعف ،ھيچگاه جرئت شكاﯾت از كارفرما را پيدا نمیكنند
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ دوم آذر آمده است  :دبير اجراﯾی خانه
کارگر استان آذرباﯾجان شرقی گفت :با اراﯾه الﯾحه اصالح قانون نظام صنفی و جاﯾگزﯾن شدن
ماده  ۵۵به جای ماده  ٩٢قانون فعلی ،عمال بسياری از کارگران از مزاﯾای قانون تامين
اجتماعی محروم خواھند شد.
به گزارش خبرنگار اﯾلنا در تبرﯾز ،کرﯾم صادقزاده در توضيح اﯾن ادعا گفت :بر اساس اصالحيهای
که در اﯾن الﯾحه از سوی کميسيون اقتصادی مجلس اراﯾه شده ،سازمان تامين اجتماعی فقط
در صورت شکاﯾت کتبی ھر ﯾک از کارکنان که مدعی اشتغال در کارگاهھای صنفی باشند
میتواند به گزارشھای بازرسی ﯾا مندرجات دفاتر قانونی فرد استناد و حق بيمه را مطالبه
كند.
وی گفت :به اﯾن ترتيب شاغلين در واحدھای صنفی به دليل قرار داشتن در موضع ضعف و
ترس از اخراج ،ھيچگاه اقدام به شکاﯾت کتبی به سازمان تامين اجتماعی برای تحت پوشش
بيمه قرار گرفتن و مکلف کردن کارفرما به پرداخت حق بيمه نخواھد کرد.
صادقزاده افزود :بر اساس قانون فعلی بازرسان سازمان تامين اجتماعی بدون شکاﯾت
کارگران شاغل ھم حق ورود به کارگاهھا را دارند و در صورت مشاھده و داشتن دالﯾل كافی
میتوانند با ورود به محيط كار كارفرما را مكلف به بيمه كردم كارگران كنند.
دبير اجراﯾی خانه کارگر تبرﯾز افزود :بدﯾھی است به دنبال اقدام شکاﯾت کارگر زمينه اخراج وی
نيز از سوی کارفرما فراھم خواھد شد و اﯾن در شراﯾط فعلی بازار کار و اشتغال که کارگران با
کوچکترﯾن بھانهای از کار خود بيکار میشوند دور از انتظار نيست.
وی طرح اﯾن موضوع را مغاﯾر با اصل  ٢٩قانون اساسی که »برخورداری از تامين اجتماعی از
نظر بازنشستگی ،پيری ،از کارافتادگی ،بیسرپرستی ،حوادث و سوانح و نياز به خدمات
بھداشتی و درمانی و مراقبتھای پزشکی را حق ھمکان میداند« ،عنوان کرد و گفت :اﯾن
موضوع ھمچنين بر اساس بند ﯾک ماده  ٢۵اعالميه حقوق بشر ،اساسنامه بين المللی قانون
کار ،سند چشم انداز  ٢٠ساله ،ماده ﯾک قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعی و
ھمچنين ماده  ١۴٨قانون کار در تناقض است.
صادقزاده افزود :از سوﯾی به استناد ماده  ٣٩و  ۴٧قانون تامين اجتماعی پرداخت حق بيمه
کارگران توسط کارفرما و ھمچنين بازرسی از اﯾن کارگاهھا و بررسی مدارک کارفرما پيش بينی
شده است.
وی با بيان اﯾنکه با اﯾجاد ممنوعيت در بازرسی مستقيم از واحدھای صنفی توسط سازمان
تامين اجتماعی و مشروط کردن آن به اعتراض کتبی شاغلين در واقع تفاوت قاﯾل شدن بين
کارگاه ھااست خاطرنشانکرد :ھيچ دليل منطقی برای تفاوت قاﯾل شدن بين کارگاهھا و
کارگران شاغلين آن وجود ندارد.
دبير اجراﯾی خانه کارگر با اظھار تاسف از اراﯾه چنين موارد خام و نپخته در مجلس شورای
اسالمی افزود :نکته جالبتر در اﯾن اصالحيه به تبصره اراﯾه شده آن مربوط است که در آن
عنوان شده که کارگر تنھا  ٣ماه پس از ترک کار میتواند عليه کارفرما جھت پرداخت مطالبات
بيمهای خود اقدام به شکاﯾت نماﯾد.
وی گفت :تعيين اﯾن مھلت زمانی با توجه به شراﯾط بازار کار و طوالنی شدن مدت تسوﯾه
حساب کارگر و گارفرما بسيار اندک است به وﯾژه آنکه برخی کارفرماﯾان به ھنگام آغاز به

اشتغال کارگران از آنان ضمانتھاﯾی مانند چک و سفته و ساﯾر تعھدات را اخذ مینماﯾند که
کارگر برای بدست آوردن شغل ناچار به انجام اﯾن کار میشود در اﯾن شراﯾط اگر به مدت سه
ماه از استرداد ضمانت کارگر خودداری نماﯾد مھلت زمان تعيين شده منقضی و دست کارگر از
ھر اقدامی کوتاه میشود.
صادقزاده با تاکيد بر اﯾنکه تصوﯾب اﯾن ماده در واقع موجب تضييع حقوق کارگران واحدھای
صنفی که از محرومترﯾن قشر جامعه کارگری ھستند میشود گفت :ما از نماﯾندگان مجلس
شورای اسالمی انتظار دارﯾم تا در اقدامات خود ھمواره قشر محروم را در نظر بگيرند و اگر
میخواھند حماﯾتی از کارفرماﯾان از جمله واحدھای صنفی داشته باشند آن را در قالب قوانين
دﯾگری پيگيری و انتظارات فراتر از قانون تامين اجتماعی صاحبان کارگاهھای واحدھای صنفی از
راهھای معقولتر عملی سازند.
ناﯾب رﯾيس کانون کارگران بازنشسته استان آذرباﯾجان شرقی ھمچنين با اشاره به برخی
تبعات دﯾگر تصوﯾب اﯾن ماده اشاره کرد و گفت :تصوﯾب و اجراﯾی شدن اﯾن ماده سازمان تامين
اجتماعی را از برخی منابع خود محدود خواھد کرد.
وی گفت :در سال  ۵٧به ازای ھر بازنشسته  ٣٠شاغل وجود داشت که اﯾن رقم اکنون به
نسبت ﯾک به  ٧رسيده و اﯾن سازمان به شدت از لحاظ تامين منابع مالی در مضيقه بوده که با
اراﯾه چنين طرحھاﯾی و اجراﯾی شدن آن و عدم گسترش سطح بيمهای در محدودﯾت بيشتری
قرار خواھد گرفت.
صادقزاده اراﯾه اﯾن ماده جدﯾد در اﯾن زمينه را بسيار بحث انگيز و دور از انتظار خواند و گفت :در
اﯾن شراﯾط باﯾد سازمان تامين اجتماعی و تشکالت کارگری و بازنشستگی به عنوان پيشرو
وارد ميدان شده و از حقوق اﯾن سازمان دفاع کنند چرا که تبعات آن ھمه را تحت تاثير قرار
خواھد داد.
دبير اجراﯾی خانه کارگر تبرﯾز با ھشدار به نماﯾندگان مجلس شورای اسالمی گفت :اﯾن برای
نخستين بار است که چنين تفاوتھاﯾی بين کارکاهھا مطرح میشود و در واقع اﯾن روند ھمان
ادامه برخی تالشھا برای خارج کردن کارگاهھای زﯾر  ١٠نفر از شمول قانون کار است که در
سالھای قبل ناکام مانده بود و اکنون به شکل دﯾگری مطرح شده است که از نماﯾندگان
مجلس شورای اسالمی انتظار میرود آگاھانه و با بررسی موشکافانه و استفاده از نظرات
کارشناسی شده در اﯾن زمينه اقدام کنند.
پاﯾان پيام
 ۶۵واحد توليد چای در شمال کشور تعطيل شدهاند
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ دوم آذر آمده است  :بھزاد سازنده نايب
رئيس سنديکای کارخانجات چای شمال کشور با اعالم اين خبر به ايلنا گفت :از مجموع ١٨٠
کارخانه چای در شمال کشور ھم اکنون  ١١۵کارخانه بصورت نيمه فعال با حداقل ظرفيت در
حال توليد ھستند .
او افزود :وزارت جھاد کشاورزی به عنوان متولی خريد برگ سبز چای از کشاورزان ،بدون
سياست گذاری و تامين منابع مالی خود ،کشاورزان و کارخانجات توليد کننده را دچار مشکالت
عديده اقتصادی کرده است و عدم پرداخت مطالبات توليد کنندگان موجب تعطيلی کامل اين
واحدھا شده است .
او با بيان اينکه منطقه الھيجان حدود  ۴۵کارخانه دارد که اکثر آنھا تعطيل و نيمه تعطيل
ھستند ،گفت :بسياری از واحدھای توليدی در مناطق جنوبی الھيجان ھمانند کارخانه نشاط،
حقيقت چاي ،چای ايران ،چای آزادي ،چای راستگو ،و ..از سال  ٨۶به سبب ھمين سياست
گذاريھای غير کارشناسانه و غلط دولت تعطيل شده و کارگرانشان بيکار شدهاند .

سازنده اضافه کرد :در منطقه مرکزی الھيجان ھم بسياری از باغات زير کشت چای به دليل
مقرون به صرفه نبودن کشاورزی چاي ،تبديل به جنگل شدهاند و اين امر باعث شده
کارخانهھای اين محدوده به سبب کاھش برگ سبز ھمانند کارخانه چای قنوعي ،چای عطا
کوه ،چای برھان ،چای اسد ،صائب چاي ،چای ابريشمي ،چای قاسمي ،فرھنگ چای و ...به
تعطيلی کشيده شده و با تغيير کاربری تبديل به قطعات مسکونی و يا تبديل به سالنھای
مجالس شوند .
اين فعال کارفرمايی در ادامه افزود :در ھر کارخانه چای که با ظرفيت کامل کار ميکرد حدود
 ۵٠کارگر اشتغال داشتند که با کاھش توليدات و تعطيلی اين واحدھا اين کارگران شغل خود را
از دست دادهاند .
به گفته نايب رئيس سنديکای کارخانجات چای شمال کشور در گذشته توليد ساليانه چای
کشور بيش از  ۶۵ھزار تن بوده است که اين رقم به دليل وجود مشکالت به  ٢٠ھزار تن
رسيده است و اگر به مشکالت صنعت چای از سوی دولت رسيدگی نشود شاھد نابودی
کامل اين صنعت در دو سال آينده خواھيم بود .
او گفت :مشکل کارخانجات چای کشور بحث فروش چای داخلی و بيثباتی در بازار فروش
است که متاسفانه ھيچ تصميمی برای رفع اين مشکل توسط مسئوالن ذيربط گرفته نشده
است .
او اضافه کرد :عدم ھمخوانی ھزينهھای باالی توليد چای داخلی با فروش اين محصول باعث
وارد آمدن ضرر و زيانھای زيادی به کشاورزان و کارخانه داران شده است .
سازنده تاکيد کرد :تامين نياز کشاورز و اجرای سياستھای درست قيمت گذاری برگ سبز و
خريد و پرداخت بموقع مطالبات چايکاران که مصوبه مجلس است راه کار نجات کارخانهھای
توليد کننده چای از بحران است .
او در اين زمينه توضيح داد :دولت ميبايستی برای نجات صنعت چای ھر چه سريعتر تيم
کارشناسی و اقتصادی خود را با نگاه توليد محور به خدمت گيرد و سياست حمايت از چای
داخلی و برنامه ريزی برای توسعه مصرف چای داخلی را در رأس اقدامات خود در اين خصوص
قرار دھد ،در غير اينصورت با کمکھای ناچيز و محدودی که از جانب دولت ميشود در آينده
نزديک شاھد اضمحالل اين صنعت خواھيم بود .
او ادامه داد :ھر ساله صنعت چای دستاويز آزمون و خطاھای دولت بوده و ھيچ زمانی دولت از
نظر کارشناسان خبره در اين صنعت بھره نبرده وتا کنون اھميت جدی برای اين موضوع قائل
نشده است .
نايب رئيس سنديکای کارخانجات چای شمال کشور در خاتمه گفت :بجز دالالن صنعت چاي،
که سودھای کالنی را بدون زحمت نصيب خود ميکنند ھمه کسانی که در صنعت چای
ايرانی به نوعی ذينفع بودهاند ،متضرر شدهاند .
ورشکستگی کامل آزمايشگاھھای کشور
به گزارش افکارنيوز به نقل از دانا،در دوم آذر آمده است  :دکتر حسين غالمي ،رييس سابق
اداره مديريت آزمايشگاهھای کشور با توجه به تحت فشار قرار گرفتن دارخانهھا در سايه
تحريمھای وارده بر کشور بيان کرد :مواد مورد نياز آزمايشگاهھا يا به صورت کلی و آماده و يا
تمام مواد اوليه برای توليد به کشور وارد ميشود که متاسفانه نوسانات ارز و افزايش
تحريمھای وارد واردات مواد را به کشور با مشکل مواجه کرده است .
وی تعرفهھای تعيين شده آزمايشگاهھا را يکی از مھمتريم عوامل تاثير گذار برکاھش فعاليت
آزمايشگاهھا در شرايط کنونی کشور دانست و گفت :دفترچه تعرفهھای آزمايشگاهھا در
ابتدای ھر سال به آزمايشگاهھا ابالغ ميشود و اين مراکز در طی فعاليت بايد از اين
تعرفهھای تعيين شده پيروی کنند .بنابراين در صورت بروز تورم و افزايش قيمت تھيه مواد اوليه
آزمايشگاهھا قادر به تغيير مبلغ دريافتی از مراجعين نيستند بنابراين دچار مشکالت اقتصادی
خواھند شد و در نھايت اين عوامل بر تداوم فعاليت آنھا تاثير گذار خواھد بود .
معاون درمان بيمارستان شھيد باھنر ھمچنين ادامه داد :از ابتدای مرداد ماه تا پايان مھر مواد و
تجھيزات آزمايشگاھی  ٧٠تا  ٢۵٠درصد افزايش قيمت داشته است اين در حالی است که در
آبانماه سالجاری اين نوسان قيمت به  ٣٠٠درصد افزايش يافته است .

کاھش مراجعين آزمايشگاهھا در پی شرايط نامناسب اقتصادی
دکتر غالمی با اشاره به گستردگی مشکالت موجود در کشورو کاھش مراجعه افراد به
آزمايشگاهھا عنوان کرد :شرايط کنونی مردم جامعه را با مشکالت اقتصادی مواجه کرده است
به گونهای که از مراجعين به آزمايشگاهھا تا حد زيادی کاسته شده است و مردم قادر به
پرداخت ھزينهھای موجود نيستند .
وی با بيان اينکه ھيچ گونه اقدام عملی از سوی وزارت بھداشت و مسووالن مشاھده نشده
است گفت :اعتراضات به سازمان نظام پزشکی و ھمچنين دکتر سعيد مھدوي ،رييس
آزمايشگاهھای مرجع سالمت وزارت بھداشت منتقل شده اما متاسفانه تاکنون ھيچ نتيجهای
بدست نيامده است .
ورشکستگی آزمايشگاهھای کشور
دکتر حسين غالمي ،در پايان از ورشکستگی آزمايشگاهھا از جمله آزمايشگاه ھای دولتی
سخن گفت و خاطر نشان کرد :تداوم شرايط کشور منجر به کاھش کيفيت فعاليت
آزمايشگاهھا و تعطيلی اين مراکز ميشود و در حال حاضر نيز شاھد فروش بسياری از
آزمايشگاهھای کشور ھستيم که اين امر در مراکز دولتی به دليل وجود تعرفهھای غير واقعی
و حساب نشده گستردگی بيشتری دارد.
کارگران اﯾران خودرو در اعتراض به تغيير ﯾک جانبه قانون کار می گوﯾند :
ما كارگران ،بايد مانند سال  ١٣٦٤يكدست و سراسري بـه اصـالحيه قـانون كـار عمـالاعتـراض
كنـيم ..تنھا با اعتراضات سراسرﯾمان قادر خواھيم بود از تغييرات قانون کار بر عليه خودمان
جلوگيری به عمل آورﯾم
تنھا با عمل مان قادر خواھيم بود نشستھای وزارت کار وکارفرماﯾان ونماﯾندگان خود ساخته
آنھا را وتو کنيم
اعتراض حق ماست دارند سفره را مان را خالی می کنند ما تنھا توليدکنندگان ثروتھای
سرماﯾه دارن ھستيم
حق ماست كه انچه به ما مربوط ميشود  ،و عليه زندگي ماست  ،اعتراض كنيم و بلند و رسا
اعالم كنيم
" ما نمی خواھيم  ،برده باشيم ما حق زندگي انساني دارﯾم ما ميخواھيم كـه زنـدگي
شايـسته داشته باشيم
ما مخالف تغيير قانون کارنيستيم بلکه با روند تغيير قانون کاروﯾکجانبه به نفع کارفرماﯾان ودولت
بر ضد خودمان مخاليم
ما ھم می خواھيم قانون کار تغيير کند ما ھم می خواھيم تکليف قراردادھای موقت برای
ھميشه روشن شود شرکتھای پيمانکاری در کارھای دائم برای ھميشه حذف شوند
قراردھای موقت باﯾد حذف شوند ھيچ کارگری نباﯾد اخراج گردد
ما می خواھيم اضافه کاری اجباری لغو گردد وقانون با کارفرماﯾان متخلف برخورد کند
ما ھم خواھان تغيير قانون کار ھستيم
ما می خواھيم حق شيفت عادالنه پرداخت شود نه اﯾنکه بدتر شود
ما %١٢حق شيفت را قبول ندارﯾم
ما انسانيم ومی خواھيم انسانی زندگی کنيم دستمزدھا باﯾد براساس تورم واقعی تعيين
گردد تا ما بتوانيم از پس ھزﯾنه ھای ﯾک زندگی عادی برآﯾيم
ساعت کار باﯾد کاھش ودوروز تعطيلی قانونی شود
کارھای سخت وزﯾان آور باﯾد برچيده شونند
نه اﯾنکه قانونی شوند
ما می خواھيم ھر قوانينی بر عليه ما کارگران است بر چيده شوند
ما ھم خواھان تغيير قانون کار ھستيم ما ھم می خواھيم حق اعتصاب حق اعتراض وحق
اﯾجاد تشکلھای آزاد کارگری در قانون کار قانونی شود ما می خواھيم کارگران در تشکلھای که

دوست دارندآزادانه شرکت کنند
ماھم می خواھيم ھيچ کارگری را به جرم شرکت در فعاليتھای اجتماعی وصنفی دستگير
وزندانی نکنند
دوستان کارگر
کارگران شاغل در مجموعه گروه صنعتی اﯾران خودرو
کارگران شاغل ودائم ،کارگران موقت ،کارگران شرکتھای پيمانکاری در شرکتھای تابعه اﯾران
خودرو،کارگران روز مزد ،کارمندان وزنان شاغل در اﯾران مجموعه ھای گروه صنعتی اﯾران خودرو
اکنون وقت آن رسيده است که باھم باشيم باﯾد ھمه گروھای صنعتی اﯾران خودرو به اﯾن
پيش نوﯾسه متحدانه وﯾک پارچه اعتراض کنيم
ھمکار عزﯾز آﯾا از تغييرات قانون کار اطالع داشتی
اگر داشتی ومی دانی می خواھند چه بالئی بر سرمان بياورند آنر ابه ھمکاران خودت توضيح
بده واگر اطالع نداشتی حاال اطالع داشته باش
دارند قانون کارا تغيير می دھند وبا کسی شوخی ندارند بمحض تصوﯾب از سر برج آنراجرا
خواھند کرد به ھمکارانت ھم بگو
اﯾن تغييرات فقط برای کارگران دائمی ورسمی اﯾران خودرو نيست اﯾن تغييرات برای کل
کارگران اﯾران است
از من کارگر وکارمند رسمی از زنان شاغل تا کارگر روز مزد شرکتھای پيمانکاری در اﯾران خودرو
تا
از کارگر ساﯾپا تا پارس خودرو
پس بيدار شو فردا دﯾر است
منافع کارگران در ھمه جا ﯾکی است ما کارگران گروه بزرگ صنعتی اﯾران خودرو ھستيم ھر
اتفاقی که در اﯾران خودرا می افتد تاثير خودرا برزندگی ما می گذرد
پس بياﯾد از جمعی کارگران در آمده وکارگران مجموعه ھای گروه صنعتی اﯾران خودرو شوﯾم
ما کارگران اﯾران خودرو نامه اعتراضی خودمان را در به مسوالن تھيه کرده اﯾم
لطفا اﯾن بيانيه را به اطالع دوستان کارگر برسانيد
موارد تغيير در قانون کار را در ھمين وبالگ دنبال کنيد از ھمکاران عزﯾز می خواھيم که موارد
تغييراتی را کپی کرده ودر اختيار ھمکاران کارگر قرار بدھند در صورت امکان باھم تبادل نظر
کنند
واھميت تغييرات در قانون کارا به آنھا توضيح دھيد
وکسانی که موافق اﯾن بيانيه اعتراض به قانون کار ھستند
وارد بخش نطرﯾات شوﯾد ونظر خودرا اعالم کنيد
آدرس ما
ساﯾت قانون کار وبيمه
http://ganonekar.blogfa.com/cat-4.aspx
وآدرس اﯾميل تماسganenekar@googlemail.com
کارگران اﯾران خودرو مھر ماه
اگر امروز عليه اﯾن اصالحيه ضد کارگری اعتراض نکنيم فردا دﯾر خواھد
کارگران آگاه ،تشکل ھای کارگری،فعالين کارگری،ساﯾتھای کارگری
باﯾد متحدانه عليه تغيير قانون کار اعتراض کنيم
کارگران مجموعه گروه صنعتی اﯾران خودرو
مدﯾرعامل شركت مفيد سپاھان:
كارگران در دعوای دولت و پيمانكار ،متضرر میشوند
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ دوم آذر آمده است  :محمد مھدی
انتشاری در اﯾن باره به اﯾلنا گفت :عالوه بر عدم پرداخت مطالبات ،مشکالت ما بيشتر در ارتباط
با کمبود کار است .ما ﯾک زمانی روی نزدﯾک به  ٨۵پروژه ملی کار میکردﯾم و عمده کارھای

ما در زمان دولتھای قبلی و در پروژهھای نفت ،گاز و پتروشيمی در منطقه وﯾژه و عسلوﯾه
بوده است.
وی در ادامه اظھار كرد :در حال حاضر شرکتھای دولتی انحصار کار را در دست گرفتهاند و کار
ما خود به خود کاھش پيدا کرده و از جھتی کارھای اندکی را ھم که انجام میدھيم به موقع
پولش را از طرف دولت ﯾا کارفرما درﯾافت نمیکنيم و اﯾن مشکل مستقيما کارگران ما را درگير
میکند و بعد از ما آنھا اولين کسانی ھستند که از اﯾن قضيه صدمه میبينند.
وی مشکل عمده واحد توليدی مفيد سپاھان را عدم پرداخت مطالبات اﯾن شرکت از طرف
دولت ارزﯾابی کرد و افزود :چندﯾن کارگاھی که ما در جنوب دارﯾم در حال حاضر به علت نبودن
کار و عدم ھمکاری دولت تعطيل شده است.
پاﯾان پيام
اطالعيه شماره  -٤١معاينه پزشکی رضا شھابی در بيمارستان امام خمينی
رضا شھابی عضو ھيئت مدﯾره سندﯾکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه به
دليل سردردھای شدﯾد و بی حسی انگشتان دست چپش روز شنبه مورخ  ٢٧آبان ١٣٩١
ساعت  ١٠صبح نزد پزشک معالجش در بيمارستان امام خمينی برده شد و سپس بنابر
دستور پزشک به بخش عکسبرداری منتقل شد و تا ساعت  ٩شب در بيمارستان مورد معاﯾنه
پزشکی قرار گرفت .رضا از ناحيه ی گردن و سرش ام.آر.ای و سی.تی.اسکن شد و قرار شد
بعد از حصول نتيجه ی معاﯾنات ادامه ی درمان اﯾن عضو سندﯾکای کارگران شرکت واحد ادامه
ﯾابد.
الزم به ذکر است رضا شھابی چندی پيش در ھمين بيمارستان مورد عمل جراحی سنگين
روی مھره ھای گردن قرارگرفته بود و پزشکان تاکيد داشتند که نامبرده دوران بعد از عمل را
باﯾد خارج از زندان سپری کند؛ اما متاسفانه اﯾن درخواست پزشکان مورد قبول مسئوالن
قضاﯾی قرار نگرفت و گمان می رود مشکالت کنونی رضا به دليل مساعد نبودن شراﯾط
استراحت بعد از عملش باشد .رضا شھابی ساعت  ٩شب به زندان اوﯾن بازگردانده شد .رضا
شھابی از تارﯾخ  ٢٢خرداد  ١٣٨٩تا کنون ﯾعنی بيش از  ٢٩ماه است ،به دليل دفاع از حقوق و
مطالبات کارگران ،در زندان اوﯾن تھران دربند است .کميته دفاع از رضا شھابی خواھان آزادی
فوری و بدون قيد و شرط رضا و کليه فعالين کارگری زندانی می باشد.
کميته دفاع از رضا شھابی – ٣١آبان ماه ١٣٩١
شماره تلفن سخنگوی کميته دفاع از رضا شھابی ،آقای محمود صالحی٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢ :
اعمال شرايط سخت و ضد کارگری در پروژه ی راه آھن ھمدان -سنندج
به نوشته ساﯾت کميته ھماھنگی  ...در  ٢آذر  ٩١آمده است  :پروژه ی راه آھن ھمدان-
سنندج )قطعه ی  ٢به نام قرارگاه خاتم سيدالشھدا( دارای  ١٠٠نفر کارگر می باشد .کارگران
اﯾن پروژه روزانه بيش از  ١٢ساعت کار )٧صبح الی  ٦بعدازظھر( را متحمل می شوند و مجبور
به انجام اضافه کاری اجباری ھستند؛ در صورتی که از  ١٢٠ساعت اضافه کاری ماھانه تنھا
حقوق  ٣٠ساعت از آن را درﯾافت می کنند.
کارفرمای اﯾن پروژه از روز دوشنبه  ٩١/٨/٢٢کارگران بومی که  ١١نفر اھل سنندج ١٥ ،نفر اھل
دھگالن و  ٧نفر اھل قروه می باشند را اخراج کرده است .گفتنی است که کارفرما چندی
پيش کارگران بومی را به  ٢ماه مرخصی بدون حقوق اجباری فرستاده بود که اعتراض کارگران
را در بر داشت .آنان به اداره ی کار شھرستان دھگالن مراجعه کردند؛ اما اﯾن اداره به آنان
اعالم کرد که چون پيمانکار پروژه ﯾکی از ارگان ھای مھم دولتی است ،کاری از اداره ی کار
ساخته نيست!
کميته ی ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکل ھای کارگری ٢-آذر ١٣٩١
طی ۴تا  ۵ماه گذشته حقوق صدھاکارگر پارميدا  ،مھره سازان و ماشين لنت پرداخت نشده است

به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ دوم آذر آمده است :بتارﯾخ ٢آذرازعدم
پرداخت پنج ماه حقوق  ٢٠٠کارگر کارخانه صناﯾع پالستيکی پارميدا  ،از قطعهسازان
خودرو،وگزارش داد.
بنا بھمين گزارش ،حقوق ٣٠٠کارگرواحدھای توليدی مھره سازان و ٧٠کارگر ماشين لنت ۴،تا
 ۵ماه است که پرداخت نشده است.
گزارشی از ادامه ی شرايط ضد کارگری در شرکت سقز سازی کردستان )ون(
به نوشته ساﯾت کميته ھماھنگی  ...در تارﯾخ  ٢آذر  ٩١آمده است  :طبق گزارشات رسيده،
شرکت سقز سازی کردستان طی ﯾک جلسه به کارگران قراردادی که حدود  ٢٠نفر ھستند،
اعالم نموده که ھر روز موظف به انجام  ٤ساعت اضافه کاری اجباری ھستند؛ و اگر کارگری
خود را با اﯾن ضوابط تطبيق ندھد ،باﯾد استعفا بدھد .در مقابل کارگران به اﯾن سياست ضد
کارگری اعتراض نمودند و ﯾکی از کارگران به نام محمد مصطفاﯾی در اعتراض اﯾن شراﯾط،
استعفای خود را نوشت و از شرکت بيرون آمد .محمد مصطفاﯾی ﯾکی از کارگران با سابقه ی
اﯾن شرکت بود که بر اثر کارھای سنگين ،دچار دردھای ھميشگی در ناحيه کمر و شانه شده
بود.
ھمچنين در نامه ای مکتوب که در تابلوی اعالنات اﯾن شرکت نصب شده ،صحبت کردن کارگران
با گوشی شخصی ممنوع شده ،مگر در مواقع ضروری و فقط به مدت  ٢دقيقه مجاز به
استفاده از تلفن ھمراه ھستند!
کميته ی ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکل ھای کارگری ١-آذر ١٣٩١
بيانيه ۵٧
به اعتراضات جھانی عليه اعدام بپيوندﯾم
در اﯾران مبارزه مداوم طبقاتی و مبارزه عليه استبداد ،نابرابری و سرکوب طی دھه ھای متمادی بال
انقطاع در جرﯾان است  .در ﯾک طرف طبقه کارگر و توده ھای مردم برای کسب زندگی انسانی و
برقراری عدالت و برابری بی وقفه از ھر طرﯾق ممکن مبارزه می کنند و در مقابل اﯾن مطالبات و مبارزات
حق طلبانه و آزادﯾخواھانه سرماﯾه داری با عوامل مختلف و اکنون توسط عامل ارتجاعی خود ﯾعنی
جمھوری اسالمی قرار داد .و ھر روز به شدت سرکوب برای حفظ وضعيت موجود و بازپس گيری دست
آوردھای مبارزات طبقاتی و آزاد ﯾخواھانه تارﯾخی و ھمچنين تحميل روﯾکردھای ھر چه ارتجاعی تر می
افزاﯾد .جمھوری اسالمی سرماﯾه داری طی  ٣۴سال عمر ننگين خود بطور مداوم دچار انواع بحرانھای
ساختاری و خود ساخته داخلی و جھانی بوده است و برای پاسخگوﯾی به اﯾن بحرانھا سرکوب،
دستگيری ،پرونده سازی ،محاکمه و زندان و اعدام را عليه تشکل ھا ،احزاب و سازمانھا  ،نھادھا و
فعالين و مبارزان و جوانان و توده ھا ھر روزه و به شدت ادامه داده است .اکنون که تحت فشار فزاﯾنده
مبارزات داخلی و جھانی کارگران ،جوانان ،نيروھای آزادﯾخواه و  ...و ھمچنين تحت فشار بحرانھای
سرماﯾه داری و جنگھا و درگيرﯾھای منطقه قرار دارد دوباره سرکوب و اعدام ھا را در زندانھا به شدت
افزاﯾش داده است .
برای مقابله  ،افشا و به عقب راندن ارتجاع اسالمی و سياستھای ضد کارگری و ضد انسانی ھيچ
گروه و تشکيالتی و انسان ھای منفرد و پراکنده ای به تنھای نمی توانند کار مفيدی به انجام برسانند
در اﯾن مبارزه اتحادی ھرچه گسترده  ،برنامه رﯾزی شده و مداوم و مستمر الزم است  .مبارزه در جھت
لغو اعدام و شکنجه  ،جلو گيری از دستگيری و پرونده سازی و محاکمه و زندانی کردن کارگران و
فعالين سياسی و وادار کردن جمھوری اسالمی در جھت آزادی زندانيان فعلی ھمه بال استثنا از نقاط
صد در صد مشترک ميان فعالين نامبرده است .
ھزاران نفر طبق برنامه و سياست ارتجاعی جمھوری اسالمی در انتظار قتل دولتی در زندان ھا به سر
می برند ھزاران نفر به دست شکنجه گران اسالمی به صورت پنھان و آشکار زﯾر شکنجه به قتل
رسيده اند که از جمله نفرات اخير ستار بھشتی در تھران  ،مراد پور در زندان تبرﯾز و جليل سوئدی از
اھواز زﯾر شکنجه به قتل رسيده اند ولی صدھا نفر ھنوز آشکار نشده اند و ھمچنين دھھا ھزار نفر در
دھه شصت توسط ماموران و عاملين حکومت اسالمی با دستور باالترﯾن مقامات از جمله شخص
خمينی و آگاھی تمامی افراد و مقامات حاکميت اسالمی سرماﯾه داری قتل عام شدند و پس از دھه
شصت قتل عام ھا و قتل ھای جمعی و فردی با فراز و نشيب ھا ھمچنان بی وقفه ادامه داشته است

که ھم اکنون رو به افزاﯾش است .
ھمرزمان ما تاکيد می کنيم که تنھا راه مقابله با سياست ھای قتل دولتی )اعدام انسانھا( و دﯾگر
انواع سرکوبھا مبارزه متحدانه با برنامه رﯾزی و سازمان ﯾابی گسترده  ،مستمر و مداوم و استفاده از
تمامی امکانات داخلی و خارجی است  .در اﯾن جھت اکنون با پيوست به اعتراضات  ٢۴نوامبر می
توانيم ﯾک قدم مثبت و بلند بر دارﯾم.
اعدام انسان به ھر دليل و به ھر شکلی قتل است
قانون اعدام باﯾد لغو گردد .
قاتلين باﯾد محاکمه شوند
فعالين کارگری و سياسی آزاد باﯾد گردند
قانون اعدام ابزاری برای سرکوب مبارزات حق طلبانه است

کميته حماﯾت از شاھرخ زمانی
١٣٩١/٩/٢
سه سال حبس برای يک فعال کارگری در شيراز
به نوشته ساﯾت اصالح طلب ندای سبز در دوم آذر ٩١آمده است :سيد ھادی دانشيار فعال
کارگری اھل شيراز به سه سال حبس تعزيری محکوم شده است .
بنا به گزارش تارنمای کميته گزارشگران حقوق بشر ،سيد ھادی دانشيار طی حکمی از سوی
دادگاه انقالب شيراز در روز يکشنبه  ٢٨آبان ماه به اتھام تبليغ و تبانی عليه نظام ،به نفع
گروهھای ضد نظام و شرکت در تجمعات غيرقانونی در شيراز به تحمل سه سال حبس تعزيری
محکوم شده است و گفته شده که متھم ظرف مدت بيست روز ميتواند با حضور در دادگاه
انقالب اين شھر به حکم صادره اعتراض نمايد .
سيد ھادی دانشيار  ٣٨ساله فعال کارگری ساکن شيراز در جريان اعتصاب کارگران معدن
استان فارس ،در سال  ٨٧بازداشت و پس از تحمل دو ماه بازجويی و حبس در اداره اطالعات و
زندان عادل آباد شيراز با قرار وثيقه به طور موقت آزاد شده بود .
وی پيش از اين و در ابتدای سال  ٨٧نيز بنا بر شکايت اداره اطالعات و به اتھام اقدام عليه
امنيت کشور مبنی بر تحريک کارگران معدن به اغتشاش به دو سال حبس تعزيری محکوم
شده بود .
صدور رای دادگاه حادثه فوالد غدﯾر پس از ﯾک سال:
جرﯾمه انفجاری که  ١٨کارگر را کشت/شش ماه حبس و پرداخت دﯾه
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ سوم آذر آمده است  :پس از گذشت ﯾک
سال از حادثه انفجار کارخانه فوالد غدﯾر ﯾزد که به کشته شدن  ١٨کارگر اﯾن کارخانه
منجرشد؛ سرانجام دادگستری استان ﯾزد در خصوص رسيدگی به پرونده شکاﯾت بازماندگان
اﯾن حادثه رای صادر کرد.
ٰ
اﯾلنا ،شامگاه روز  ٢٠آذر سال  ٩٠حوالی ساعت  ١٩و  ۴۵دقيقه و درست
به گزارش خبرنگار
ﯾک ربع مانده به اتمام آخرﯾن شيفت کاری کارگران ،کوره ذوب آھن کارخانه فوالد غدﯾر منفجر
شد و در پی اﯾن انفجار به دليل پرتاب مواد مذاب و گدازهھای گداخته درون کوره ١٨ ،کارگر
کشته و سه کارگر دﯾگر مجروح شدند.
اﯾن حادثه درحالی روی داد که بنا براظھارت منابع آگاه از جمله کارگران کارخانه فوالد غدﯾر،
کارخانه ﯾاد شده ھموراه ﯾکی از واحدھای توليدی حادثه خيز محسوب میشده است؛ بطوری
که از زمان راهاندازی اﯾن کارخانه درسال ٨۶تا زمان انفجار در آذر ماه سال  ،٩٠حداقل  ۵حادثه
مشابه دﯾگر در کارخانه فوالد غدﯾر رخداده است.
کارگران فوالد غدﯾر و خانواده قرباﯾنان ھمچنين با متھم کردن کارفرمای خود به رعاﯾت نکردن
موارد حفاظت و اﯾمنی در محيط کار ،مدعی شدند »نظر به وقوع حوادث مشابه در اﯾن واحد

توليدی انتشار اخبار آن به بيرون از کارخانه ،مسووالن اداره کار نيز از تخلف کارفرما مطلع
بودهاند».
به گفته اﯾن کارگران چه در زمان وقوع حادثه بيستم آذر و چه پيش از آن ،کارفرما بدون در
اختيار گذاشتن پوشش و لباس کار مناسب کارگران را به محيط کار اعزام میکرده است و
آنھا ھموراه به اجبار در مجاورت کوره مشغول کار بودهاند بطوری که سوختگی سطحی
ھمواره ﯾکی از حوادث شاﯾع در ميان کارگران اﯾن واحد توليدی بود.
با وجود آغاز بررسی ٰ
ھا برای تعيين علت انفجار ،ھنوز اطالع وثيقی از دليل حادثه در دست
نيست اما در زمان وقوع حادثه خبرگزاری اﯾلنا به نقل از علی اکبر اوليا نماﯾنده وقت مجلس
شورای اسالمی و عزﯾزاللـه سيفی فرماندار وقت ﯾزد نوشت که انفجار کپسول گاز ﯾا مھمات
مستعمل و عمل نکرده به جا مانده از زمان جنگ دليل اﯾن حادثه بوده است.
صدور حکم دادگاه و محکوميت کارفرما
در پی اﯾن انفجار و با شکاﯾت نزدﯾک به  ۵۴نفر از اولياء دم کارگران قربانی ،سرانجام شعبه
 ١٠٧جزائی شھرستان ﯾزد به رﯾاست قاضی محمود رضا مسعودی رای خود صادر کرد.
بر اساس شکاﯾتھای مطرح شده از سوی اولياء دم ،کارفرمای کارخانه قوالد غدﯾر ﯾزد از
ﯾکسو در ارتباط با مرگ  ١٨کارگر به »تسبيب در قتل غير عمدی در ماه حرام« ناشی از عدم
رعاﯾت نظامات متھم شد و از سوی دﯾگر بابت مصدوميت سه کارگر باقيمانده نيز به اتھام
»تسبيب در اﯾراد صدمه بدنی غير عمدی« ناشی از عدم رعاﯾت نظامات تحت پيگرد قضاﯾی
قرار گرفت.
در رای صادره دادگاه آمده است :با توجه به محتوﯾات پرونده شکاﯾت اولياء دم مرحومان و نيز
شکات پرونده نظرﯾه پزشکی ،نظرﯾه کارشناسان کار ،اظھارات متھم و تحقيقات معموله بزه
انتسابی به نظر دادگاه محرز و مسلم بوده و فعل ارتکابی متھم با ماده  ۶١۶قانون مجازات
اسالمی منطبق است؛ لذا دادگاه به استناد ماده مذکور از قانون مجازات اسالمی و نيز مواد
٢٩۴و  ٢٩۵و  ٢٩٧و  ٣٠٠ھمان قانون و اعمال ماده  ٢٢قانون مجازات اسالمی به لحاظ وضعيت
خاص متھم و حسن سابقه او نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزﯾری و ﯾک و ﯾک سوم
دﯾه کامل مرد مسلمان درحق ھر ﯾک از اولياء دم مرحومان محکوم میکند و در خصوص تنھا
کارگر کشته شده غيرمسلمان نيز مبلغ مذکور وفق دستور اجرای احکام به صندوق دادگاه
وارﯾز خواھد شد.
گزارشھای تکميلی از واکنش کارگران و اوليائ دم مقتولين متعاقبا ارسال خواھند شد .
پاﯾان پيام
بيانيه ۵٨
ﯾک صدا برای حماﯾت از زندانيان سياسی به پا خيزﯾم
در حالی که حاکميت اسالمی  -سرمايه داری ھر روز وضعيت خود را آشفته تر از ديروز می
بيند مطابق معمول  ٣٤سال گذشته فشار مضاعفی را بر زندانيان سياسی وارد می کند.
اوضاع نا به سامان حکومت اسالمی به لحاظ خارجي ،نارضايتی عميق توده ھا ،بحران
اقتصادی فراگير و شکاف ھای درونی حکومت باعث شده است تا جمھوری اسالمی در ضعيف
ترين نقطه ،در طول حيات جنايت کارانه ی خود بايستد .
نظام جمھوری اسالمی که در تمامی ساليان گذشته بر پايه ی سرکوب ،جنايت ،اعدام و
زندانی کردن فعالين سياسی و انقالبيون سر پا مانده است ،در اين برھه نياز ھر چه مبرم تری
به سرکوب احساس می کند .نمونه ی ستار بھشتی گواھی است بر عمق جنايت ھای اين
رژيم .وی اگر درون جناح ھای حاکميت باقی می ماند قطعا که چنين سرنوشتی نداشت،
نوشته ھای او گواه است که وی تماميت رژيم حاکم بر ايران را نفی کرده و به ھمين دليل ھم
بدترين عقوبت برايش در نظر گرفته شد .
بيش از  ١٠٠زندانی در يک ماه اخير اعدام شده اند ،در ھفته ی اخير پدرام نصراللھی عضو

کميته ی ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری روز  ٢٤آبان ماه بازداشت و برای
گذراندن دوران محکوميت  ١٩ماھه ی خود به زندان سنندج منتقل شد در حالی که تنھا جرم
وی فعاليت کارگری و عضويت در کميته ی ھماھنگی است که بنا بر تمامی قوانين بين المللی
که جمھوری اسالمی نيز آن ھا را امضا کرده کامال قانونی است و رضا شھابی روز  ٢آذر در
حالی که انگشتان دستش به دليل عدم رسيدگی به موقع بی حس شده بود به بيمارستان
منتقل شده است .پيش تر بارھا نسبت به وضعيت وخيم وی در زندان ھشدار داده شده و اين
ھشدارھا ھمواره با بی اعتنايی سرمايه داری حاکم بر ايران روبه رو شده بود .اين ھا تنھا
گوشه ای از سرکوب ھر روزه ی اعمال شده در جامعه و به طور خاص عليه فعالين سياسی و
کارگری است .
رژيم با وجود بحران اقتصادی به خوبی از نقش کارگران و فعالين کارگری در جامعه آگاه است و
به ھمين دليل ھم سعی در سرکوب ھر چه بيشتر اين فعالين دارد و در ھمين راستا يورشی
ھمه جانبه را به فعالين کارگری و دست آوردھای جنبش طبقه ی کارگر در ايران تدارک ديده
است .در اين شرايط تنھا راه اعتراض و اقدام متحدانه عليه اين سرکوب ھا و حمايت ھمه
جانبه از زندانيان سياسی است .در ھمين راستا آکسيون ھايی در نقاط مختلف جھان در روز
 ٢٤نوامبر  ٢٠١٢برگزار خواھد شد .
کميته ی حمايت از شاھرخ زمانی از تمامی نھاد ھا کارگری  ،حقوق بشری  ،فعالين کارگری ،
زنان  ،دانشجويان به صورت جھانی و داخلی و از احزاب و سازمان ھا درخواست می کند تا در
اين آکسيون ھا به طور متحدانه شرکت کنند و از روابط مختلف بين المللی خود در سازمان
دھی عملی اعتراضات و حمايت ھا استفاده کنند و دست به اعتراضات برنامه ريزی شده
مداوم و مستمر عملی و متحدانه در نقاط مشترک دست بزنند .
مسلما آزادی زندانيان سياسی بخش مھمی از مبارزه ی طبقاتی است و می توان و بايد که
اين ماشين جنايت و کشتار را متوقف کرد .پس :
گسترده باد اعتراضات سازمان يافته برای آزادسازی زندانيان
پيش بسوی اتحاد بيشتر ،برای فشار بيشتر
پيش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار
کارگر زندانی  ،زندانی سياسی آزاد بايد گردد
کميته حمايت از شاھرخ زمانی
1391/9/3
در مشھد؛
 ۵٠کارگر ساختمانی از ميان شعلهھای آتش نجات ﯾافتند
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ سوم آذر آمده است  ۵٠ :کارگر ساختمانی که در
ميان شعلهھای آتش محصور شده بودند ،با حضور سرﯾع و به موقع نيروھای آتش نشانی مشھد نجات
ﯾافتند.
به گزارش خبرنگار اﯾلنا از مشھد ،عصر دﯾروز -پنجشنبه  ٢آذرماه ۵٠ -کارگر ،در ساختمانی در حال
احداث مشغول کار بودند که با شعلهور شدن آتش و سوختن ساختمان خود را در ميان شعلهھا
محصور دﯾدند اما حضور به موقع نيروھای آتشنشانی مشھد مانع آسيب دﯾدن آنان شد.
اﯾن گزارش سالمت تمامی کارگران را پس از نجات تاﯾيد میکند و میافزاﯾد پس از حضور نيروھای
آتشنشانی ،آتش به سرعت مھار شد.
گفتنی است سال گذشته نيز چنين حادثهای در ﯾکی از ساختمانھای نيمه کاره مشھد رخ داد که
منجر به فوت  ۶کارگر مشھدی شد.

پاﯾان پيام
مرگ ستار بھشتي كارگر وبالگ نويس بايد پيگيري شود

ستار بھشتي ،كارگر وبالگ نويسي كه تنھا جرم او دفاع از حقوق اوليه انساني بود ،در بازداشت
پليس جان باخت .اين كارگر كه تنھا صداي اعتراض خود را به وضعيت حاكم بر جامعه از طريق نوشته
ھاي شخصي در وبالگش اعالم كرده بود ،به شھادت ھم بندي ھايش در اثر شكنجه ھاي وارده در
بازداشتگاه در گذشت .او جرمي جز اعتراض به بي عدالتي ھا و محروميت ھاي حاكم بر كارگران و
زحمتكشان نداشت و به گفته خودش به علت كارگر بودن و نداشتن تمكن مالي و سھميه ھاي
غيرعادالنه در دانشگاه ،نتوانست به تحصيالتش ادامه دھد.
زندگي او مشتي از خروار زندگي ميليون ھا كارگري است كه به علت فقر و تنگدستي و شراﯾط
ناعادالنه حاكم در سختي و تنگدستي روزگار مي گذرانند .در حالي كه افرادي محدود از زندگي ھاي
افسانه اي و بريز و بپاش ھاي بي حساب برخوردارند .
رفتارھاي غيرانساني در بازداشتگاه ھا ،سالھاست كه از سوي منابع مختلف مورد تاييد قرارگرفته
است .مرگ زھرا كاظمي  ،قرباني ھاي كھريزك و قتل ھاي زنجيره اي مخالفان از زمره گواھان شناخته
شده ي اين روند ھستند .متاسفانه پرونده ھاي تشكيل شده در موارد گذشته ھيچ يك به جاﯾي
نرسيده است
ما خواھان پي گيري و مشخص شدن آمران وعامالن اين برخوردھا در ھمه سطوح ھستيم تا بار ديگر
شاھد چنين فجايعي نباشيم و كارگران و زحمتكشان و ھمه آحاد مردم بتوانند خواسته ھاي خود را
بدون ھيچ محدوديتي بيان كنند.
سنديكاي رانندگان شركت واحد تھران وحومه
اتحادﯾه نيروی کار پروژه ای
كانون مدافعان حقوق كارگر

تعويق حقوق  ٣٠ھزار بازنشسته ذوب آھن اصفھان ادامه دارد
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ٤آذر  ٩١آمده است  :داستان پرداخت
نشدن چندﯾن ماه حقوق  ٣٠ھزار بازنشسته ذوب آھن اصفھان که ھر بار با تجمع اعتراضآميز
آنھا و بسته شدن خيابانی که کانون بازنشستگان ذوب آھن در آن قرار داد ،سر و صداﯾی به
پا میکند و پس از قول مسوولی ،تا ماه بعد فراموش میشود ،نزدﯾک به ﯾک سال است که
تکرار میشود و کاسه صبر اﯾن بازنشستهھا و خانوادهھاﯾشان را لبرﯾز کرده است.
به گزارش ٤آذراﯾلنا ،به فاصله کمتر از دو ماه از اعتراض و تجمع قبلی بازنشستگان ذوب آھن
اصفھان در برابر کانون صنفيشان ،اﯾن ماجرا دوباره تکرار شد ،آنھم در حالی که استاندار
اصفھان و حتی مسووالن وزارت صنعت ،معدن و تجارت و صندوق بازنشستگی فوالد کشور
خبر از حل دائمی اﯾن مشکل داده بودند.
اختالس به ما مربوط نيست
در تجمعھای روزھای اخير ،صدھا نفر از اﯾن بازنشستگان و تعدادی از خانوادهھای آنھا از
تاخير سه چھار  -ماھه در پرداخت حقوقشان گالﯾه دارند.
مرد ميانسالی که در جمع معترضان حاضر بود گفت :اﯾن تاخيرھا عالوه بر مشکالت اقتصادی
که برای خانوادھا اﯾجاد کرده و زندگی روزمرهمان را مختل کرده ،به اعتبار و آبروی ﯾک خانواده
بازنشسته ذوب آھن ضربه زده و باعث شده مردم به چشم اقشار ضعيف و کم در آمد به ما
نگاه کنند.
زنی که خود را »بيوهای که با حقوق بازنشستگی شوھرش ،سه فرزندش را اداره میکند«
معرفی میکند ،از مسووالن خواست جوابگوی مشکالتی اﯾن خانوادهھا باشند و تاکيد کرد:
شوھرم در زمان فعاليت و اشتغال خود در کارخانه ذوب آھن ،ھر ماه پول خود را به صندوق
بازنشستگی پرداخت کرده و اگر اختالسی انجام شده به آنھا مربوط نيست.
پيرمردی ھم که ھمراه با نوه خود کنار در ورودی کانون بازنشستگان ذوب آھن نشسته بود،
گفت ٣١ :مرداد ،آخرﯾن حقوق خود را که مربوط به  ٣١تير ماه بود درﯾافت کرده اما از آن زمان
به بعد معوقات بازنشستگان به مدت  ۴ماه به تعوﯾق افتاده است و تاکنون نيز مسئوالن به اﯾن
مشکل رسيدگی نکردهاند.
زندگی  ٣٠ھزار خانواده فلج شده است
مجتبی احمدی ،سخنگوی بازنشستگان معترض ذوب آھن اصفھان نيز در پاسخ به اﯾن پرسش
که چرا باوجود قولھای مسووالن استان و کشور ،اﯾن مشکل ھر چند ماه ﯾکبار تکرار میشود،

گفت :اﯾن قولھا تاکنون مشکلی را حل نکرده و بيش از  ۵۶ھزار بازنشسته عضو صندوق
فوالد کشور ھمراه با خانوادهھاﯾشان به درﯾوزگی کشيده شدهاند.
وی با اشاره به مصوبه مجلس در بند  ۵٩بودجه سال  ٩١برای پرداخت مطالبات قانونی
بازنشستگان صنعت فوالد کشور ،افزود :ھيات دولت نيز برای اجرای اﯾن موضوع ﯾک مصوبه
دارد که در تارﯾخ  ٢٢مھرماه به وزارت صنعت ،معدن و تجارت ھمچنين تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ابالغ کرد که محتوای آن واگذاری سھام ذوب آھن ،فوالد مبارکه ،دخانيات ،زغال
سنگ کرمان و برخی دﯾگر از صناﯾع و معادن کشور به اﯾن صندوق بود.
کسری  ٩۴ميليارد تومان حقوق در ھر ماه
احمدی با توجه به طوالنی بودن روند عرضه سھام اﯾن واحدھای صنعتی و معدنی در بورس و
انجام مقدمات خصوصی سازی آنھا ،تصرﯾح کرد :اگر قرار باشد برای حل مشکلمان تا اتمام
اﯾن روند صبر کنيم سالھا باﯾد منتظر شوﯾم در حالی که معيشت ھزاران و بلکه ميليونھا
خانواده به اﯾن موضوع بستگی دارد.
نماﯾنده و سخنگوی بازنشستگان معترض ذوب آھن حقوق تمام اعضای صندوق بازنشستگی
فوالد کشور را  ٩۴ميليارد تومان در ماه اعالم کرد و ادامه داد :خواسته ما از وزﯾر صنعت ،اقتصاد
و تعاون اﯾن است که با توافق ﯾکدﯾگر راھکار عملی و زودتری برای تامين حقوق بازنشستگان
پيدا کنند.
ھنوز حقوق مھر را نگرفتهاﯾم
اﯾن بازنشسته ذوب آھن اصفھان ،با اشاره به تاخير در پرداخت حقوق بازنشستگان ذوب آھن
از مھرماه تاکنون گفت :بيش از  ٨۴ھزار نفر در سراسر کشور و  ٣٠ھزار نفر در اصفھان با
مشکل تاخير درﯾافت حقوق ماھانه خود دست و پنجه نرم میکنند که از سال گذشته آغاز
شده و تاکنون ادامه داشته است.
وی اقدامات انجام شده در گذشته برای حل اﯾن مشکل را موقتی و سطحی عنوان کرد و
ﯾادآور شد :ھفته گذشته نيز نشستی با مسووالن وزارت اقتصاد و صنعت داشتيم و قول دادند
به ھر نحو که شده حقوق ماھانه اعضای صندوق بازنشستگی صنعت فوالد کشور را تامين
کنند اما ھنوز ھيچ اقدامی صورت نگرفته است.
احمدی افزود :حق بازنشسته صنعت فوالد که عمری در اﯾن کارخانهھای عظيم زحمت
کشيده اﯾن نيست که اکنون و در زمان نياز به اندوخته و پس انداز ﯾک عمر خود ،برای تامين
معاش در مضيقه بماند و ھر ماه دغدغه درﯾافت ﯾا تاخير حقوقش را داشته باشد.
گزارش خبری/
تعوﯾق حقوق  ٣٠ھزار بازنشسته ذوب آھن اصفھان ادامه دارد
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ چھارم آذر آمده است :داستان پرداخت
نشدن چندﯾن ماه حقوق  ٣٠ھزار بازنشسته ذوب آھن اصفھان که ھر بار با تجمع اعتراضآميز
آنھا و بسته شدن خيابانی که کانون بازنشستگان ذوب آھن در آن قرار داد ،سر و صداﯾی به
پا میکند و پس از قول مسوولی ،تا ماه بعد فراموش میشود ،نزدﯾک به ﯾک سال است که
تکرار میشود و کاسه صبر اﯾن بازنشستهھا و خانوادهھاﯾشان را لبرﯾز کرده است.
به گزارش خبرنگار اﯾلنا در اصفھان ،به فاصله کمتر از دو ماه از اعتراض و تجمع قبلی
بازنشستگان ذوب آھن اصفھان در برابر کانون صنفيشان ،اﯾن ماجرا دوباره تکرار شد ،آنھم در
حالی که استاندار اصفھان و حتی مسووالن وزارت صنعت ،معدن و تجارت و صندوق
بازنشستگی فوالد کشور خبر از حل دائمی اﯾن مشکل داده بودند.
اختالس به ما مربوط نيست
در تجمعھای روزھای اخير ،صدھا نفر از اﯾن بازنشستگان و تعدادی از خانوادهھای آنھا از
تاخير سه چھار  -ماھه در پرداخت حقوقشان گالﯾه دارند.

مرد ميانسالی که در جمع معترضان حاضر بود به خبرنگار اﯾلنا گفت :اﯾن تاخيرھا عالوه بر
مشکالت اقتصادی که برای خانوادھا اﯾجاد کرده و زندگی روزمرهمان را مختل کرده ،به اعتبار و
آبروی ﯾک خانواده بازنشسته ذوب آھن ضربه زده و باعث شده مردم به چشم اقشار ضعيف و
کم در آمد به ما نگاه کنند.
زنی که خود را »بيوهای که با حقوق بازنشستگی شوھرش ،سه فرزندش را اداره میکند«
معرفی میکند ،از مسووالن خواست جوابگوی مشکالتی اﯾن خانوادهھا باشند و تاکيد کرد:
شوھرم در زمان فعاليت و اشتغال خود در کارخانه ذوب آھن ،ھر ماه پول خود را به صندوق
بازنشستگی پرداخت کرده و اگر اختالسی انجام شده به آنھا مربوط نيست.
پيرمردی ھم که ھمراه با نوه خود کنار در ورودی کانون بازنشستگان ذوب آھن نشسته بود،
گفت ٣١ :مرداد ،آخرﯾن حقوق خود را که مربوط به  ٣١تير ماه بود درﯾافت کرده اما از آن زمان
به بعد معوقات بازنشستگان به مدت  ۴ماه به تعوﯾق افتاده است و تاکنون نيز مسئوالن به اﯾن
مشکل رسيدگی نکردهاند.
زندگی  ٣٠ھزار خانواده فلج شده است
مجتبی احمدی ،سخنگوی بازنشستگان معترض ذوب آھن اصفھان نيز در پاسخ به اﯾن پرسش
که چرا باوجود قولھای مسووالن استان و کشور ،اﯾن مشکل ھر چند ماه ﯾکبار تکرار میشود،
به اﯾلنا گفت :اﯾن قولھا تاکنون مشکلی را حل نکرده و بيش از  ۵۶ھزار بازنشسته عضو
صندوق فوالد کشور ھمراه با خانوادهھاﯾشان به درﯾوزگی کشيده شدهاند.
وی با اشاره به مصوبه مجلس در بند  ۵٩بودجه سال  ٩١برای پرداخت مطالبات قانونی
بازنشستگان صنعت فوالد کشور ،افزود :ھيات دولت نيز برای اجرای اﯾن موضوع ﯾک مصوبه
دارد که در تارﯾخ  ٢٢مھرماه به وزارت صنعت ،معدن و تجارت ھمچنين تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ابالغ کرد که محتوای آن واگذاری سھام ذوب آھن ،فوالد مبارکه ،دخانيات ،زغال
سنگ کرمان و برخی دﯾگر از صناﯾع و معادن کشور به اﯾن صندوق بود.
کسری  ٩۴ميليارد تومان حقوق در ھر ماه
احمدی با توجه به طوالنی بودن روند عرضه سھام اﯾن واحدھای صنعتی و معدنی در بورس و
انجام مقدمات خصوصی سازی آنھا ،تصرﯾح کرد :اگر قرار باشد برای حل مشکلمان تا اتمام
اﯾن روند صبر کنيم سالھا باﯾد منتظر شوﯾم در حالی که معيشت ھزاران و بلکه ميليونھا
خانواده به اﯾن موضوع بستگی دارد.
نماﯾنده و سخنگوی بازنشستگان معترض ذوب آھن حقوق تمام اعضای صندوق بازنشستگی
فوالد کشور را  ٩۴ميليارد تومان در ماه اعالم کرد و ادامه داد :خواسته ما از وزﯾر صنعت ،اقتصاد
و تعاون اﯾن است که با توافق ﯾکدﯾگر راھکار عملی و زودتری برای تامين حقوق بازنشستگان
پيدا کنند.
ھنوز حقوق مھر را نگرفتهاﯾم
اﯾن بازنشسته ذوب آھن اصفھان ،با اشاره به تاخير در پرداخت حقوق بازنشستگان ذوب آھن
از مھرماه تاکنون گفت :بيش از  ٨۴ھزار نفر در سراسر کشور و  ٣٠ھزار نفر در اصفھان با
مشکل تاخير درﯾافت حقوق ماھانه خود دست و پنجه نرم میکنند که از سال گذشته آغاز
شده و تاکنون ادامه داشته است.
وی اقدامات انجام شده در گذشته برای حل اﯾن مشکل را موقتی و سطحی عنوان کرد و
ﯾادآور شد :ھفته گذشته نيز نشستی با مسووالن وزارت اقتصاد و صنعت داشتيم و قول دادند

به ھر نحو که شده حقوق ماھانه اعضای صندوق بازنشستگی صنعت فوالد کشور را تامين
کنند اما ھنوز ھيچ اقدامی صورت نگرفته است.
احمدی افزود :حق بازنشسته صنعت فوالد که عمری در اﯾن کارخانهھای عظيم زحت کشيده
اﯾن نيست که اکنون و در زمان نياز به اندوخته و پس انداز ﯾک عمر خود ،برای تامين معاش در
مضيقه بماند و ھر ماه دغدغه درﯾافت ﯾا تاخير حقوقش را داشته باشد.

گزارش از ناھيد شفيعی
پاﯾان پيام
ﯾک فعال کارگری ھشدار داد:
در مقابل تغيير قانون تامين اجتماعی سکوت نخواھيم کرد
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ چھارم آذر آمده است :ﯾک فعال کارگری
اعالم کرد :به کسانی که قصد تعرض به صندوق کارگران و به ﯾغما بردن سرماﯾه سالھا تالش
آنان را دارند ھشدار میدھيم که در مقابل تغيير ظالمانه قانون تامين اجتماعی سکوت
نخواھيم کرد.
محمد گودرزی در اﯾن باره به اﯾلنا گفت :اصل تھيه پيش نوﯾس تغيير قانون تامين اجتماعی از
سوی کسانی که ھيچ گونه سھم و وابستگی به سازمان ندارند تعرض به حقوق کارگران
است و کارگران در مقابل اﯾن ظلم سکوت نخواھند کرد.
او افزود :امروز در حالی شاھد حمله به قانون تامين اجتماعی ھستيم که بسياری از اﯾن
قوانين اجرا نشده باقی ماندهاند.
گودرزی اضافه کرد :دولت به جای اصالح قانون تامين اجتماعی در اﯾن برھه از زمان که اکثر
کارگران به سبب بحرانھای مالی واحدھای توليدی دچار مشکل ھستند سعی کند از در
جھت رفع مشکالت اقتصادی آنان حرکت کند.
اﯾن فعال کارگری اظھار داشت :سرماﯾه سازمان تامين اجتماعی متعلق به بيمه شدگانش
است و جامعه بيمه شده اعم از شاغلين و بازنشستگان نسبت به کسانی که روی اﯾن اموال
به قصد سود جوﯾی برنامه رﯾزی میکنند ،اعتراض خواھند کرد.
پاﯾان پيام
اليجه جديد اصالح قانون تأمين اجتماعي  :محكم تر كردن زنجير ھا بر دست و پاي
كارگران
جمعي از كارگران و بازنشستگان
ھشدار به كارگران ؛! دانشجويان ! جوانان ! بيكاران ! ؛ بازنشستگان !
افزايش تورم سرسام آور و گسترش خط فقر مطلق
اختالف و تضاد طبقاتي در ايران به نھايت خود رسيده است ؛ با تورم ھاي نجومي و  ٢٠٠و
 ٣٠٠درصدي ؛ ثروت و نعمات مادي جامعه ھر
چه بيشتر قطبي شده در يكطرف دولت بعنوان بزرگترين سرمايه دار ؛ دولتمداران ؛ اعوان و
انصار و سرمايه داران نوكيسه و ھمه آنان كه
داراي ثروت و منابع مادي جامعه ھستند روز بروز توانمندتر و پروارتر شده و سفره طبقات
زحمتكش و محروم و حتي طبقه متوسط روز

بروز خالي تر و فشار زندگي براي تأمين حداقل ھا و معيشت روزانه سخت تر وطاقت فرساتر
مي شود .
در تورم – بخصوص تورم ھاي باال – بدھكاران برنده و طلبكاران بازنده ھستند ؛ دولت بعنوان
بزرگترين بدھكار بخاطر كسر بودجه ھاي
بزرگ ؛ پول با قدرت كمتر را به طلبكاران باز خواھد گردانيد از طرف ديگر ارز ناشي از فروش
نفت را با قيمت بيشتري در بازار مي
فروشد و اين خود به افزايش تورم منجر مي شود  .سرمايه داران ؛ صاحبان زمين و مسكن و
برج ھا ؛ صاحبان كاالھاي انباشته و اغنياء
نيز جزو برنده گان اين نبرد طبقاتي ھستند  .نتيجه تمام اين فشارھا روي دوش حقوق بگيران
كه درآمد ثابتي دارند ؛ بخصوص كارگران
؛ معلمان ؛ پرستاران ؛ كارمندان جزء بازنشستگان و بيكاران بوده و آنھا را ھر چه بيشتر
مستأصل و ناتوان خواھد كرد .
تورم فقط بازنده ندارد  .برنده ھم دارد ؛ برنده دولت و طبقات مرفه ؛ سرمايه دارن و اغنياء
ھستند
تورم در سال ھاي اخير دھھا ھزار شغل را از كارگران ربوده و آنھا را بيكار و خانواده ھاي آنھا را
متحير و مستأصل بحال خود رھا كرده
است  .در بيكاران ؛ افسرده گي ناشي از بيكاري وقتي با اضطراب كسب نان در ھم مي آميزد
عزت نفس را مي گيرد و بسياري را به
تأمين حداقل ھا به ھر وسيله و لو غير عرفي مجاب مي كند  .بيكاري ھويت افراد را از آنان
مي گيرد  .فروش اموال ؛ اجبار رھا كردن
تحصيل فرزندان و اقدام بكار طاقت فرسا و تكدي گري ؛ فروش اندام انساني ؛ از جمله بازار
آزاد پر رونق فروش كليه ؛ ديگر تبعات اين
فقر وفالكت ھستند .
تورم ھر چه بيشتر قرباني مي گيرد ؛ خيل جواناني كه به دليل افسردگي ھاي ناشي از
ناكامي ھاي گوناگون به دام افيون اعتياد متقاضي
ھستند  .بازار آزاد ؛ تقاضا ي مواد مخدر ايجاد كرده و لذا مي بايست توليد و عرضه ھم كرد و
باز ھم اينجا ھمان طبقات مرفه و سوداگر؛
و بخش ھايي از دولتمنداران كه وظيفه شان عرضه مواد مخدر است حاضر و آماده بكارند .
ميليون تن مواد مخدر در فرودگاه كشف مي
شود اعالم مي شود كه متعلق به سازمان درمان ؛ بھداشت و  .....است  .آنھا ھم منكر مي
شوند  .مواد مخدر گم و خبر فراموش مي شود
و ديگر ھيچ كسي خبر از سرنوشت آورنده و توزيع كننده مواد مخدر ندارد اما سرنوشت مصرف
كننده در جلوي چشمان ھمه قرار دارد .
مسئول گسترش بزھكاري بخصوص در سنين  ٢٥ - ١٦نتيجه عملكرد حاكميت در استقرا
نظام اقتصادي – اجتماعي موجود است كه
زتذكي مردم و سرنوشت آنھا را احاطه و در يد قدرت خود دارد  .گسترش اعتياد و فحشاء
نتيجه گسترش بيكاري ؛ تورم و بي خانماني
و بي آينده گي است .
ھيچ دانشجوي در حال تحصيل اگر در بھترين رشته ھا نيز تحصيل مي كند ماا ؛ وابسته به
طبقات مرفه و رانت خواران ؛ دولتمدارن و
سرمايه داران نباشد ھرگز رؤياي خريد مسكن كه نه ؛ حتي اجاره يك مسكن حداقلي را در
شھرھاي بزرگ را نمي تواند در سر ب پروراند .دولت ھا معموال در شرايط بحران حمايت ھاي
اجتماعي خود را افزايش داده ؛ ماليات ثروتمندان را بيشتر و طبقات زحمتكش و حقوق
بگير را كاھش و تأمين اجتماعي ؛ اعم از درمان ؛ بھداشت ؛ آموزش و كمك ھزينه ھا را
افزايش مي دھند اما نظام حاكم در ايران نه تنھا
چنين برنامه اي ندارند بلكه با تغيير قوانين ؛ با صدور بخش نامه و آئينامه ھاي جديد ؛ حداقل
حمايت ھاي اجتماعي را كه ھم اكنون

وجود دارند را قطع مي كنند  .فقر و فالكت را گسترده تر و زنجيرھاي اسارت را بر پاي كارگران
و زحمتكشان محكم تر مي كنند .
نمونه اخير آن ؛ اليحه اصالح قانون تأمين اجتماعي است ؛ كه در واقع قطع حمايت ھاي
حداقلي قانون فعلي است .
بحران ھاي متعددي نظام حاكم بر ايران را فرا گرفته است و مجبور شده ماجراجوترين جناح
ھاي داخلي خود را كه دولت احمدي نژاد
است را بر سر كار آورد ؛ تا در مورد حذف يارانه ھا و حذف نظام تأمين اجتماعي اقدامات ريشه
اي را به سرانجام برساند ) ھر چند اين
ماجراجويان گاھي با ھم دست به يقه ھم مي شوند ؛ اما در اساس تحكيم اين نظام
اقتصادي – اجتماعي كه گرايش ويژه اي از نظام
سرمايه داري است ھدف مشترك دارند (  .در اين راستا بر طبق سياست ھاي جھاني
صندوق بين المللي پول و بانك جھاني بطور
ھماھنگ عمل مي كنند آقاي مير تاج الديني معاون احمدي نژاد مي گويد" سياست حذف
يارانه ھا موفق بوده و دليل آنھم آنستكه كه
صندوق بين المللي پول آنرا تأييد كرده است  " .دولت مھر ورز ھم براي اجراي برنامه ھاي
خود سراغ مھره ھايي كه درا اي سوابق و
پرونده ي كامال سياه در انظار مردم دارند مي رود  .طراحان قطع حمايت تأمين اجتماعي ؛
قانون ناقص و ابتر تأمين اجتماعي كنوني را
ھم تاب تحمل ندار د ن و اصالحيه اي را ارائه مي دھند كه در ضديت آشكار با كليت قوانين
باالدستي خودشان نظير قانون اساسي ؛ سند
باصطالح چشم انداز و توسعه ھزاره و اصول و سياست ھاي كلي در حوزه تأمين معيشت و
تأمين اجتماعي است .
بعني وقتي پاي منافع جلو مي آيد قضاياي فيثاغورث ھم انكار و ھيچ اصلي جز جنون منفعت
طلبي كار برد ندارد .بقول فقھي آن مي
توان نماز و روزه و حج و حتي توحيد را ھم تعطيل كرد و ھمه قراردادھاي في مابين دولت و
مردم را معلق نمود .
در حال حاضر دولت به پيمانكارا ن بدھكار است و با توجه به گسترش حضور مافياھاي
اقتصادي و گسترش بيكاري ھا و طرح آزاد سازي
قيمت ھا و تغيير پايه پولي و سقوط ارزش ريال در برابر ديگر ارزھا ؛ در چنين شرايطي مجلس
و دولت بدنبال جلب رضايت كارفرمايان
سرمايه دارن و پيمانكاران ھستند ؛ در اين شرايط بردن اليحه اصالحيه تأمين اجتماعي به
مجلس يعني به مسلخ كشاندن آن بويژه كه
معموال پول تبليغات انتخابات  -قالبي  -رياست جمھوري را كارفرمايان و سرمايه داران مي
پردازند ؛ در اين مقطع زماني مفھوم خاصي
پيدا مي كند .
مي دانيم كه سازمان تأمين اجتماعي از پرداخت حق بيمه كارگران ايجاد شده و دولت در
تأمين منابع آن دخالتي ندارد  .ھر چند دولت
از امكانات سازمان تأمين اجتماعي بسيار گسترده استفاده مي كند اما ھزينه استفاده از اين
امكانات را به صاحبان و مالكان آن كه
كارگران ھستند پرداخت نمي كند  .دولت ھا حق تصميم گيري و جابجايي منابع سازمان
تأمين اجتماعي را كه اندوخته كارگران است را
ندارند و مي بايست در رأس اين سازمان نماينده گان تشكل ھاي سراسري و واقعي كارگران
و بازنشستگان از سراسر كشور تصميم گيري
كنند  .بطوريكه ھمواره منافع حال و آينده آنان را تأمين نمايد .
جوانان و دانشجويان اليحه اصالح قانون تأمين اجتماعي ؛ ھمچون ديگر لوايح جديد از جمله
قانون كار  ،بيمه بيكاري بخش

كمتري از زندگي و معيشت بازنشستگان و بخشي زياد و كم ؛ از طول زندگي شاغلين فعلي
را ھدف قرار داده اما براي شما كه شاغالن
فردا ھستيد سراسر زندگي و عمرتان در تيرس آن قرار دارد  .اين لوايح يعني قانوني كردن بي
حقوقي ؛ و سخت ترين تھاجمات به سطح
معيشت و تأمين يك زندگي انساني است بخصوص براي كساني كه در طي سال ھاي آتي
كار را شروع مي كنند  .مقابله با چنين
قوانين اسارت بار نه تنھا وظيفه كل شاغلين ؛ بازنشستگان و ھر انسان آزاديخواھي است
بلكه يكي از نيروھاي پايه اي مقابله با آن مي
بايست از طرف نيروي كار فردا ؛ يعني شما دانشجويان و جوانان شكل بگيرد ھمانطور كه در
فرانسه در تقابل با اليحه دولت براي افزايش دو سال سن بازنشستگي ؛ دانشجويان و جوانان
در عرصه مبارزه بطور متحد
وارد عمل شدند ؛ در اصالحيه جديد قانون تأمين اجتماعي يكجا پنج سال سن بازنشستگي
افزايش مي يابد  .اين تازه تنھا بخش
كوچكي از بي حقوقي تدارك ديده شده براي ارتش و نيروي كار آتي است ؛ بعبارت ديگر
دامنه ضد بشري اين اليحه بسيار گسترده تر
از يك قلم افزايش پنج سال بازنشسگي است  .مي توانيد بخش ھايي از اين بي حقوقي را
در اين نوشتار ببينيد و مطمئن ھستيم كه
ابعاد واقعي سلب حقوق انساني در محتواي قانون و آئين نامه ھاي مرتبط با اين اليحه كه
تھيه و تصويب آن به كميته ھاي مختلف در
آينده محول شده بسيار فراتر از چيزي است كه در اين مقاله به آن پرداخته مي شود .
تنھا امروز را داريم ؛ فردا دير است زيرا وقتي اليحه تصويب شد زنجير ھا را محكم كرده اند .
گذشته سازمان تأمين اجتماعي
بياد آوريد كه سازمان تأمين اجتماعي بزرگترين سازمان حمايتي ؛ با امكانات مالي ؛ سرمايه
گذاري ؛ كارخانجات و تأسيسات و بناھا و
ساختمان ھاي بسيار گسترده از اندوخته كارگران تشكيل شده است  .تمامي كاركنان ديگر
بخش ھا از جمله كشوري و دولتي ؛
لشكري و غيرو در مقايسه با سازمان تأمين اجتماعي كارگران ھمواره رشك آنرا مي بردند و
تالش مي كردند بازنشستگي خود را از
طريق سازمان تأمين اجتماعي محقق كنند تا از حقوق ؛ مزاياي و تأمين اجتماعي بھتري بھره
مند شوند اما ھم اكنون با سياست گذاري
و عملكرد حاكميت در دوراان سي ساله سازمان تأمين اجتماعي به مرحله ورشكستگي
رسيده است و اين فقط و فقط بلحاظ آن بود كه
حكومتيان تمام ھستي آنرا به تاراج برده و از منابع آن بي دريغ ھزينه نمودند نگاه حاكميت به
منابع سازمان تأمين اجتماعي ھمانند
يك گنج باد آورده است  .اين بجھت آنست كه ماھيت دولت و حاميانش تا مغز استخوان ضد
كارگري است  .ھمين دولت وقتي پاي
ديگر صندوق ھاي بيمه اي نظير لشكري ؛ صندوق اختصاصي نفت و آينده ساز پيش مي آيد
؛ سھم بسيار بيشتري بعھده مي گيرد .
از دھه شصت ھر گونه دخل و تصرفي غير قانوني در سازمان تأمين اجتماعي شروع شد و به
ھر بھانه سازمان و پشتوانه مالي آن ھدف
قرار گرفت  .در سال  ١٣٦٢براي حمايت از سرمايه داران بيمه كارگاھھاي تا پنج نفر حذف
شدند و در كارگاھھايي كه بيش از پنج نفر
كارگر داشتند كارفرما موظف به بيمه كردن مازاد بر پنج نفر بود  .كليه بيمارستان ھاي سازمان
تأمين اجتماعي موظف به مداواي رايگان
گروھھايي شدند كه دولت وظيفه داشت ھزينه آنھا را تا بھبودي كامل تأمين كنند  .دولت در
مورد صندوق سازمان ؛ سياست ھاي غير
بيمه اي و حمايتي در پيش مي گيرد و از محل اندوخته و پولي كه بيمه شده گان تأمين
اجتماعي مي پردازند بطور رايگان به اقشار

ديگر مي دھد  .طي اين سال ھا تمام گروھھاي اجتماعي كه ھيچ گونه ارتباطي به سازمان
تأمين اجتماعي نداشتند تحت پوشش آن در
آمدند در حاليكه ؛ بانك ھاي متعلق به مقامات دولتي و خصوصي ؛ سرمايه داران و تنھا ذره و
گوشه اي از بودجه ھاي كالن ؛ نجومي و
سرسام آور ي كه براي سازمان ھايي اعم از وزارت خانه ھاي عريض و طويل و بدرد نخور ؛
ادارات گسترده ؛ شوراي نگھبان ؛ حوزه ھاي
علميه ؛ مجلس تشخيص مصلحت ؛ و ريخت و پاش ھاي ميليارد دالري كه جاري است را
دولت به بھترين نحوي مي تواند كل مشكالت
نيازمندان را حل نمايد نه اينكه آنان را كه ھيچ ارتباطي به ذخيره كارگران و بازنشستگان ندارند
را با سازمان تأمين اجتماعي مشترك
نمايد  .از جمله اين گروھھا حدود  ٠٠٠/٧٠روحاني درسن كھولت و باالي پنجاه سال و از
جمله  ٤٥٠ائمه جمعه ؛ قاريان ؛ خدام مساجد
؛ سواركاران ؛ مداحان ؛ گروھھاي تعذيه خواني ؛ رزمنده گان و بسيجيان ؛ مدد جويان زير
كميته امداد ؛ مجريان طرح خود اشتغالي
بنياد شھيد ؛ كليه كساني كه در جريان انقالب پنجاه و ھفت و سپس جنگ ھشت ساله دچار
حادثه ؛ نقص عضو شدند ؛ ھمچنين
خانواده ھاي بي بضاعت ؛ خانواده ھاي اسرا ؛ شھدا و ھمه بطور رايگان مي بايست از
بودجه و درمان تأمين اجتماعي بھره مند شوند .
اين گروھھا در طي اين سي و چند سال بتدريج ير طبق قوانين مصوب مجلس و لوايح دولتي
؛ تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي
قرار گرفتند  .ھم اكنون طرح ادغام صندوق ورشكسته بازنشستگي فوالد در سازمان تأمين
اجتماعي و يا ادغام دفاتر اسناد پزشكي
سازمان تأمين اجتماعي در سازمان بيمه سالمت جزو سياست ھاي بنيان برانداز دولت بر
عليه سازمان تأمين اجتماعي است در حاليكه دولت مي بايست ھزينه آنھا را نه از اندوخته
كارگران بلكه از كاھش ب ودجه دولتي ؛ ممانعت از اختالس و رانت و سودجويي و از ماليات
سرمايه داران تأمين مي نمود اما  .دولت و مجلس مي خواھند از جيب سازمان براي ترويج
ازدياد جمعيت استفاده كنند و يا براي طرح
ھاي اشتغال زايي و نظاير آن و ھمچنين طرح بازنشستگي طبق قانون نوسازي صنايع كه
دولت مي بايست ھزينه آنرا تأمين مي كرد بر
دوش سازمان تأمين اجتماعي قرار داد  .ند بايد از دست اندازي ؛ سوء استفاده و سرقت
منابع سازمان از طرف دولت و مجلس جلوگيري
كرد .
بازنشستگان و كارگران كه ثروت امروزي را توليد كرده اند ؛ امروزه به فراموش شده گان اقشار
اجتماعي تبديل شده و يا از نظر حاكميت
خود و خانواده شان كه حدود ھشت ميليون جمعيت را تشكيل مي دھند مازاد بر جمعيت
كشور محسوب مي شوند
اصالحيه جديد دولت در قانون تأمين اجتماعي
شرايط دھشت بار اقتصادي و تورم افسار گسيخته كنوني را در نظر بگيريد و تصور كنيد حال
اين حقوق اندك و ناچيز فقر شديد را
بعناوين مختلف قطع و يا آنرا كاھش دھند ؛ تالش كنند تأمين اجتماعي حداقل و ناچيز كنوني
را حذف كنند  .اين اقدامات چيزي جز
تالش براي گرفتن ھستي و زندگي كارگران ؛ مفھوم ديگري دارد ؟
بررسي و تحليل اليحه اصالح ي تأمين اجتماعي از حوزه ھا و زواياي مختلف قابل بررسي
است :
عبا دم مسئوليت پذيري در حوزه درمان ؛ اليحه ھزينه ھا را بعھده كارگران قرار داده است
طرح بيمه و درمان تكميلي با پرداخت ھزينه ھاي فوق العاده توسط كارگران و بازنشستگان را
قانوني كرده ؛ ميزان پرداختي حق بيمه توسط كارگران را افزايش و پرداخت دولت به تأمين
اجتماعي كه يكي از وظايف مسلم دولت مي باشد را حذف كرده است  .بخش ھايي كه

درمان آن ھزينه زيادي دارد را به خود بيمار واگذار كرده است  .سن بازنشستگي كارگران را
افزايش داده است  .خدمات درماني تأمين اجتماعي را كاھش داده است  .شرايط
نيل به بازنشستگي كار سخت و زيان آور و ازكارافتادگي را شدت بخشيده ؛ فروش بيمارستان
ھا و مراكز خدمات درماني را قانوني و ھزينه ھاي درماني دولت را بعھده تأمين اجتماعي
گذاشته است  .سابقه كار كارگران را دود كرده و بھوا مي دھد  .كاھش دستمزد
كارگران را قانوني مي كند  .در اينمو بر ؛ ردا رسي ھا ي زياد انجام و مقاالت متعددي نگاشته
شده ؛ كه در عرصه مجازي و اينترنتي مي توان به آنھا مراجعه نمود .
در اينجا به بخش ھايي كه حقوق مسلم و پايه ھاي كارگران را اساسا نفي مي كند اشاره
مي شود :
 - ١در ماده  ٦٩اليحه اصالحيه آمده است "چنانچه مستمري بگير بموجب قانون و حكم دادگاه
از دريافت مستمري محروم شود ؛ اعضاي تحت تكفل وي مي توانند استفاده كنند "
سرمايه تأمين اجتماعي از محل اندوخته ھاي كارگران ايجاد شده است  .يعني كارگر در دوران
كار مبالغي از حقوق خود را براي دوران ناتواني ؛ از كار افتادگي و پيري ؛ پس انداز مي كنند .
اگر كسي تحت عنوان قانون وي را از بھره مندي از اندوخته خود محروم كند آيا
جز بمفھوم غصب حق زندگي نيست ؟ اگر كسي در سن بازنشستگي از حقوق خود محروم
شود و با توجه به بيكاري وسيع و گسترده كه براي جوانان و متخصصين ھم كار كم است آيا
قطع حقوق جز بمفھوم اعالم حكم اعدام كارگران و بازنشستگان چيز ديگري
است ؟ طبق ھمين قانون اساسي حكومت حق ندارد افراد را از استفاده از ماحصل زندگي
خود محروم كند  .ماده ذكر شده )  (٦٩در ھيچ قانون تأمين اجتماعي وجود ندارد  .در قانون
فعلي تنھا سوء استفاده كننده گان از تأمين اجتماعي مشمول جرائم مي شوند و مبلغ
جريمه از سوء استفاده كننده – اگر دولت سرمايه دار و كارفرما باشد جرائم بخشوده مي شود
– كسر مي شود  .محروميت از دريافت حقوق ھيچ مفھوم قانوني و حقوقي ندارد  .و اين خود
يك شمشير در باالي سر ھر بازنشسته اي است  .يعني اگر باز نشستگان حقوق
واقعي خود را مطالبه كند بنا به قانون قرون وسطايي مي توان تمام حقوق وي را قطع نمود غ
يعني وي را به مرگ محكوم كرد  .اگر بازنشسته افراد تحت تكفل نداشته باشد كل حقوق وي
قطع مي شود و اگر ھمسرش تحت تكفل باشد بر طبق ھمين قانون تنھا پنجاه درصد ميزان
دريافتي بازنشسته به ھمسرش مي رسد و فرزند پسر بيش از ھيجده سال و يا دختر وي
اگر ازداواج كرده باشد ؛ تحت تكفل بازنشسته محسوب نمي شود و اگر فرزند واجد شرايطي
داشته باشد طبق ھمين قانون تنھا بيست در صد حقوق مستمري بگير بوي تعلق مي گيرد ؛
و بازنشسته مي بايست با مراجعه به افراد تحت تكفلش درخواست پول براي خريد يك عدد
نان در روز نمايد .
اساسا تأمين اجتماعي يك پديده مدرن و در فرون اخير و پس از مبارزات جھاني كارگران بر
عليه سرمايه داران ايجاد شده است و پس از انكشاف و گسترش دوران سرمايه داري براي
ثبات نظام سرمايه داري و حمايت نسبي از طبقات استثمار شونده و محروم پايه گذاري
شده تا خطر انقالب را خنثي كند  .قبل از دوران سرمايه داري ؛ يعني در دوران گله داري ؛
برده داري ؛ و فئوداليسم نظام تأمين اجتماعي فاقد معني بوده است  .اما وقتي حاكميت
سرمايه با بحران مواجه مي شود اولين اقدامش خالي كردن سفره كارگران و مردم
زحمتكش بوده ؛ تعھدات دولت محو م ي شود ؛ دولت در اين مرحله تأمين اجتماعي را به
مرتجع ترين و واپس مانده ترين جناح ھا كه از عمق فقه و قوانين دوران برده و دامداري بر آمده
مي سپارد و افراد ي واپس گرا امثال سعيد مرتضوي ھا را بر سازمان تأمين اجتماعي
مي گمارد تا آنرا از محتواي خالي كرده و در طي زمان و تحت عناوين مختلف آنرا كم و كمتر
كرده تا جائيكه اساسا تصميم به حذف نه تنھا تأمين اجتماعي بلكه حقوق و دارايي كارگران و
بازنشستگان يگيرند .اين احكام قلع و قمع نه تنھا شامل حال كارگران كنوني است بلكه
نيروي كار آينده را به پاي سرمايه داران و دولت آنھا قرباني مي كند .
قانوني كردن كاھش دستمزدھا

طبق ماده  ٩٦قانون فعلي دولت مي بايست ساليانه به تناسب افزايش ھزينه ي زندگي ؛
حقوق كارگران و مستمري بگيران را افزايش دھد كه بجھت عدم ھمبستگي و اتحاد كارگران ؛
فعال اين قانون در عمل نقض مي شود و بھر ميزان كه براي حفظ سرمايه تشخيص
دادند افزايش مي دھند  .در اين راستا امكان اقدام قانوني كارگران بر عليه اين بي حقوقي
وجود دارد  .سي درصد كسر حقوق و مزاياي مزد حداقل ماھيانه كارگران در دھه شصت ؛
ھم اكنون بالغ بر دو ميليون تومان ماھيانه مي شود در حاليكه امروزه تنھا بميزان پك
پنجم آنرا بعنوان حداقل حقوق بازنشستگي پرداخت مي كنند  .در اصالحيه جديد اين غارت
دستمزد و حقوق كارگران را قانوني كرده و افزايش را منوط به ميزان ي كه بانك مركزي اعالم
مي كند مي داند و با توجه به اينكه رئيس بانك مركزي منتصب دولت است و طبق
روال جديد ميزان تورم نبايد علني شود بانك مركزي ھم ميزان  ٣٠٠درصدي افزايش قيمت ھا
را  ١٥درصد اعالم مي كند و لذا دولت قانونا ھمان پانزده درصد حقوق بازنشستگان را افزايش
داده و امكان اعتراض قانوني از طرف كارگران وجود ندارد  .در چنين حالتي براي
ھر اعتراض به ميزان دريافتي كل نظام اعم از پليس و قوه قضائيه و امنيت و غيرو در برابر
كارگران و بازنشستگان صف مي كشند.دريافت حداقل حقوق بميزان ماھيانه دو ميليون تومان
رؤيايي نيست ؛ تصور كنيد صدھا ميليارد دالري را كه تنھا دولت از قبل نفت در آمد داشته و
بيش از نود در صد آنرا ھدر داده و در جاھاي غير ضروري ھزينه مي كند ؛ در صورتيكه قاطعانه
اين ھزينه ھاي خانمان برانداز و بيھوده را حذف و آنرا در جھت كار و توليد و پرداخت حقوق
كارگران و زحمتكشان ؛ معلمان ؛ پرستاران ؛ آموزش و درمان رايگان و تأمين مسكن مناسب
ھزينه كند ؛ مي تواند طبقات تحت ستم و اقشار زحمتكش را براي دستيابي به يك زندگي در
شأن انسان تأمين نمايد  .در آنصورت امنيت ملي نيز افزايش يافته و با ھر صدايي به لرزش و
مخاطره نمي افتد !! .چنانچه بسياري از جوامعي كه چنين درآمد زير زميني را ندارند از طريق
ساماندھي توليد اجتماعي ؛ كارگران بمراتب زندگي بھتري دارند ؛ ھر چند آنھا ھم تا كسب
تمام و كمال حقوق خود ھنوز فاصله دارند .
سرقت سوابق كار كارگران
بر طبق اليحه اصالحيه قانون تأمين اجتماعي مي توان سال ھاي زيادي از سوابق كارگران را
به بھانه ھاي مختلف باال كشيد و بدينوسيله امتيازات مكتسبه آنان را محو كرد ؛ بطوريكه
كارگران تا آنجا كه كمترين نيرويي در بدن دارند كار كنند  .و از طرف ديگر سابقه كار براي
بازنشستگي را باال برد .طبق ماده  ٣٠بند الف  :در مورد سوابق بيمه اي فرد ھر دو سال
اعالم مي شود و فرد حق اعتراض ظرف يك سال را دارد و در صورت عدم اعتراض فرد بيمه
شده ؛ ھيچ اعتراضي قابل پذيرش نيست
بند ج ( كارگراني كه در يك كارگاه كار مي كنند اگر يكسال از تاريخ تصويب مي توانند نسبت به
بيمه نبودن خود شكايت كنند پس از مھلت مذكور سوابق قابل رسيدگي نمي باشد .
بند د( افراد شاغل ظرف سه ماه در مورد ارسال ليست بيمه مي توانند اعتراض كنند در غير
اينصورت تأمين اجتماعي ھيچ وظيفه اي ندارد .
در روز روشن در جلوي چشم ھمگان و در برابر كااليي كه توسط كارگر توليد شده است
سابقه كار او را به اين راحتي سرقت مي كنند و به او مي گويند كه فاقد سوابق كار است
پس اين ھمه كاال نتيجه صرف عمر چه كسي است ؟
گاھي كارفرما از بيمه كردن كارگر طفره مي رود و كارگر بجھت ترس از بيكاري مجبور است كه
سكوت كند اما طبق قانون و روال فعلي پس از دو يا پنج سال كه كارگر بعللي كار را ترك و يا
اخراج شد با شكايت به اداره كار ؛ با طرح دعوي ؛ كارفرما را ملزم به پرداخت بيمه كارگر و
جرائم ديركرد مي نمايد اما طبق اصالحيه قانون تأمين اجتماعي ديگر نمي تواند ادعاي سابقه
كار كرده و كارفرما را ملزم به پرداخت حق بيمه خود نمايد  .اما اگر كارگر بخواھد در حين كار
طرح دعوي كند اين بمفھوم پذيرش اخراج و مواجه با غول بيكاري است .
تمام اين بندھاي قانوني در واقع زنجيرھايي در پاي نيروي كارند تا آنھا را از دستيابي به حقوق
خود باز دارد و كارگران را به كار در شرايط برده وار مجبور كنن .
د  -افزايش سن بازنشستگي كارگران

حاكميت عدالت محور سن بازنشستگي را طبق تبصره  ٢ماده  ٣٦يكجا پنج سال افزايش مي
دھد  .سطح حقوق كارگران را در آستانه بازنشستگي با احتساب  ٣٠سال طول كاركرد
كاھش مي دھد  .حداقل سن بازنشستگي را باال مي برد و شرايط استفاده از كارافتادگي را
سخت تر مي كند شرايط دريافت بازمانده گان متوفي را تنگتر و دشوار تر مي كند و تمامي
كارگران و بازنشستگان را از دستيابي به ماحصل دسترنج خود كه طي سي سال كار
درسازمان تأمين اجتماعي اندوخته اند محروم مي كند .در اين راستا امكان بازنشستگي
كارگران در ازاء ده سال سابقه پرداخت حق بيمه ) بلحاظ ( سني حذف مي شود
شرايط بازنشستگي در مشاغل سخت و زيان آور بسيار سخت مي شود .
با ھر وسيله و از راھھاي مختلف دولت تالش مي كند درجه و طول استثمار از كارگران را
تشديد كند .
افزايش ھزينه ھا بدوش كارگران :
وفق ماده  ١٧اليحه اصالحيه  :سھم كارگر در پرداخت حق بيمه از  ٧در صد به  ٩در صد
افزايش مي يابد و طي تبصره  ٤آن ھيأت مديره ) امناء ( تأمين اجتماعي در ھر سه سال مي
تواند سھم كارگر دو در صد افزايش دھد يعني به  ١١ - ١٣ - ١٥و  .......نھايت به  ٣٠در صد
ھم برساند و از طرف ديگر ھمين اليحه به ھيأت امناء تأمين اجتماعي مجوز مي دھد كه  ٣در
صد سھم دولت را حذف كند و بدين ترتيب دولت سرمايه داران و كارفرمايان از تأمين ھزينه
كاران معاف و تمام ھزينه ھا بدوش كارگران قرار مي گيرد .
كاھش خدمات بيمه اي :
طبق ماده  ٣٤تبصره  ١افرادي كه كمتر ھزينه كنند از مقررات تشويقي بھره مند مي شوند و
افرادي كه بيشتر از ميانگين استفاده كنند
موظف به پرداخت فرانشيز مي باشند
ماده  ٣٤تبصره  : ٤تھيه وسايل كمك پزشكي بر عھده افراد بيمه شده قرار دارد .
در اليحه جديد  :كارگر و بخصوص بازنشسته اي كه بجھت شرايط سخت و زيان آوركار ؛ دچار
ناراحتي ھاي مختلف زود رس شده ؛ نه تنھا فاقد بيمه تكميلي است و در صورت استفاده
ھزينه آنرا مي بايست شخصا پرداخت نمايد ؛ لوازم پزشكي را ھم در اين تورم افسار
گسيخته بايد خودش تأمين كند و طبق اصالحيه حتي درمان پايه را ھم كه ھزينه آن از ھزينه
متوسط بيمه شده گان بيشتر باشد بايد متقبل شود .
با اين قانون براي آنكه كارگران بطور عموم بتوانند به كارگراني كه از ناراحتي بيشتر جسمي
رنج مي برند از نظر ھزينه كمك نمايند يكي از راھكار ھا آنستكه ھمه تصميم بگيرند با
مراجعات بي مورد به پزشك و دريافت دارو – بدون مصرف آن  -ھزينه متوسط درمان را
باال ببرند  .با باال رفتن ھزينه متوسط درمان ؛ كارگراني كه دچار مشكالت زياد جسماني
ھستند مبلغ كمتري خواھند پرداخت .مطابق قانون فعلي استفاده از خدمات درماني مراكز
ملكي سازمان تأمين اجتماعي براي تمامي بيمه شده گان اصلي و خانواده كارگر رايگان است
اما تبصره  ١ماده  ٣٤اصالحيه الزام ارائه خدمات رايگان حذف مي شود  .و تعيين سقف براي
استفاده از خدمات درماني ؛ سالمت و عمر بازنشستگان را نشانه رفته است .
بموجب بندھاي الف و ب از ماده  ٣قانون فعلي ارائه خدمات در زمان بروز حوادث ؛ بيماري ھا و
بارداري از جمله حمايت ھاي الزام آور براي سازمان تأمين اجتماعي در اين قانون است ؛ اما
اين موارد در قانون جديد حذف شده است .در اليحه اصالحيه ؛ وظايف دولت در حوزه بھداشت
عمومي به سازمان تأمين اجتماعي منتقل مي شود .
بر طبق ماده  ١بند  ١٨خدمات بھداشتي و در نما ي خدماتي است كه براي جلوگير ي از
ابتالء و يا درمان بيماري و يا در صورت مصدوميت بر اثر حادثه و يا بارداري و زايمان به بيمه
شده اصلي و تبعي بطور مستقيم و يا غير مستقيم بر اساس قانون – قانوني كه بعدا تدوين و
كليه خدمات بيمه اي را ملغي مي كند  -ارائه مي شود .غرامت دستمزد ناشي از بيماري
نصف آخرين دستمزد كارگر است ) ماده  ٥٠اصالحيه (از جمله سخت تر كردن شرايط بيمه
شده گان است كارگراني كه در اثر حادثه و سوانح حين كار دچار مشكل جسمي و از كار
افتاده مي باشند مي بايست از سه ماه قبل حق بيمه پرداخته باشند يعني اگر كارگري در

ماه اول و يا دوم كار خود ؛بر اثر نداشتن لوازم ايمني و حفاظت الزم ؛ دچار حادثه گرديد مورد
حمايت بيمه اي قرار نمي گيرد ).ذيل ماده  ٤٠اليحه اصالحيه (اين در حالي استكه ارائه كليه
اين خدمات بر طبق قانون فعلي بطور مصرح جزو وظايف دولت است اصالحيه دولت جمھوري
اسالمي در تمامي ابعاد به قطع و حرس كردن حمايت ھا و امتيازات ناداشته كارگران و
بازنشستگان در اين جھنم تورم شده است .
قانوني كردن فروش بيمارستان ھا و مراكز خدماتي
بر طبق اليحه اصالحيه ؛ ھيأت امناء سازمان تأمين اجتماعي مي تواند كليه بيمارستان ھا و
مراكز درماني خود را به بخش خصوصي واگذار كرده و كارگران و بازنشستگان موظف به
پرداخت طبق تعرفه بخش خصوصي بوده و سازمان تأمين اجتماعي بخشي از ھزينه را
جبران نمايد  .واگذاري مديريت مراكز درماني ملي به معني خصوصي سازي است و با وظايف
سازمان تأمين اجتماعي بعنوان يك نھاد عمومي غير دولتي منافات دارد  .انتقال بيمه شده
گان مراجعه كننده به مراكز درماني خصوصي بمفھوم جلوگيري از درمان بيمه شده گان است
و سالمتي ؛ ھستي و زندگي كارگران و بازنشستگان را نشانه مي گيرد .
ضرورت مقابله كارگران با طرح ھاي خانمان برانداز
سكوت در شرايط كنوني كه تورم ھمه ھستي كارگران را مي بلعد و در شرايطي كه فقر و
فالكت را خانمان گير مي كند و در خانه ھر كارگر و زحمتكشي را مي زند  .سكوت در مقابل
چنين اليحه ھاي اصالحي ؟؟ )براي سرمايه داران ( كه اسارت بيشتر كارگران را دارد
چيزي جز تأييد احكام مرگ نيست  .نبايد در كناري نشست و شاھد مرگ تدريجي و زجر كش
شدن خود و خانواده خود بود ما بسياريم
؛ ما اكثريتم ؛ بايد بررسي و تحليل بحث ھا در مورد اصالحيه قانون تأمين اجتماعي را در ميان
تمام محافل كارگري در ھنگام كار ؛ در اوقات استراحت و نھار و مجامع و محافل كارگري طرح و
مورد بررسي قرار داد .در ميان دانشجويان و جوانان الزم است بطور وسيع و گسترده در مورد
اليحه جديد بحث و بررسي و در مورد چگونگي ناكام گذاشتن چنين اليحه ھاي ضد نيروي كار
تصميم گيري نمود  .بايد حتي بتوان مخالفت با چنين قوانيني را بميان دانش آموزان متوسطه
انتقال ا  .داد گر با حضور ميليوني خود حركت كنيم در اولين گام ھاي خود مي توانيم طرح
ھاي خانمان سوز را بر باد داده و حقوق مسلم خود را محقق كنيم كه ھمان :حفظ قدرت
خريد حقوق دريافتي اولين ھدف اصلي كارگران است و امروزه دريافت حداقل حقوق برابر خط
فقر كه حداقل  ٠٠٠/٠٠٠/٢ماھيانه بعنوان حقوق پايه مي بايست مد نظر قرار گيرد .
برقراري بيمه كامل پايه و تكميلي رايگان براي كليه افراد خانواده كارگران و ديگر زحمتكشان
تحصيالت رايگان براي تمامي خانواده ھاي كارگري و زحمتكشان دريافت حقوق مكفي براي
كليه بيكاران و تا ايجاد شغل مناسب با حقوق انساني و براي اين اھداف بايد صداي اعتراض
خود را در سراسر ايران و ھمچنين ھم طبقه اي ھايمان در سراسر جھان طنين انداز كنيم .
خروج يک و نيم ميليون متر مکعب چوب از جنگلھای شمال ظرف دو سال
به نوشته ساﯾت اصالح طلب کلمه در  ٤آذر آمده است  :آمارھای دولتی حاکی از آن است
که چوب بھره برداری شده در مجموع سال ھای  ٨٩و  ٩٠از جنگل ھای شمال ايران بالغ بر
 ١٫۵ميليون مترمکعب است .
متخصصان جنگل با انتقاد از اين بھره برداری که البته ظاھرا به شکل قانونی صورت می گيرد
می گويند که جنگل ھای شمال در حال حاضر به قدری آسيب ديده اند که تاب اين برداشت
گسترده را که به شکل متمرکز انجام می شود ،ندارند .
ھادی کيادليري ،رييس انجمن جنگلبانی در گفت و گو با  CHNبا بيان اين مطلب گفته است:
عدد  ١٫۵ميليون مترمکعب که در آمارھای دولتی وجود دارد ،رقم رسمی است و به طور قطع
بھره برداری ھای غير قانونی نيز وجود دارد و در نھايت چيزی که از جنگل برداشت می شود
بيش از اين ارقام است .
اين ميزان بھره برداری گسترده و متمرکز از جنگل ھای شمال در جايی صورت می گيرد که به
گفته “ کيادليری“ ،ديدگاه ھای دولتی در مورد بھره برداری از جنگل بايد تغيير کند چون جنگل

ھای شمال به حدی آسيب ديده اند که تاب و توان چنين حجم گسترده بھره برداری را ندارند.
ضمن اين که وجود آفات و بيماری ھا و نيز خشکسالی خود به خود ميزان قابل توجھی از
جنگل ھا را نابود و موقعيت جنگل ھا را شکننده تر می کند .
نابودی گونه ھای منحصر به فرد جنگل ھای ايران
بھره برداری گسترده و نگاه تک ھدفی به جنگل در حالی از سوی دولت اعمال می شود که
به اعتقاد متخصصان جنگل ،توليد چوب تنھا يکی از کارکردھای جنگل است .
کيادليری با تاکيد بر اين که جنگل شمال مانند مريضی است که نمی توان از آن خون گرفت،
گفت» :اين ديدگاه که جنگل منبعی برای توليد چوب است بايد تغيير کند ،وقتی جنگل با اين
ديدگاه تک ھدفی مديريت می شود ،واضح است که اين ھمه آسيب می بيند ».
ھر سال بايد منتظر مرگ دسته جمعی گونه ھای مختلفی در جنگل ھای شمال ايران باشيم.
»کيابندری« با بيان اين مطلب گفت» :گونه شمشاد که مختص جنگل ھای ايران بود نابود
شده است و حاال ظرف چند سال آينده جنگل ھای شمال نيز به سرنوشت جنگل ھای غرب
دچار شده و نابود می شوند ».
چيزی به نام جنگل ھای شمال وجود خارجی ندارد !
کيادليری با بيان اين که جنگل ھای شمال از جنگل ھای کھنسال دنيا به حساب می آيند و بر
اين اساس حفاظت از آن ھا حساس تر است ،گفت» :چيزی به نام جنگل در جنگل ھای
شمال وجود ندارد چون جنگل مجموعه ای از درختان و حيات وحش است و در واقع در جنگل
ھای شمال در حال حاضر تنوع زيستی و حيات وحش از بين رفته است ».
به گفته او ،درخت مھم ترين و نخستين عضو جنگل است اما در نبود تنوع زيستي ،درخت به
تنھايی جنگل محسوب نمی شود .
بھره برداری بی رويه از جنگل ھای شمال در حالی صورت می گيرد که کارشناسان معتقدند
يکی از داليل بسيار مھم در تشديد سيل ھای ويرانگر سال ھای اخير در شھرھای شمالي ،از
بين رفتن پوشش گياھی و قطع درختان جنگل است .
تعويق حقوق  ٣٠ھزار بازنشسته ذوب آھن اصفھان ادامه دارد
به نوشته ساﯾت دولتی خبرگزاری کار اﯾران  -اﯾلنا در ٤آذر آمده است  :ايلنا داستان پرداخت
نشدن چندين ماه حقوق  ٣٠ھزار بازنشسته ذوب آھن اصفھان که ھر بار با تجمع اعتراضآميز
آنھا و بسته شدن خيابانی که کانون بازنشستگان ذوب آھن در آن قرار داد ،سر و صدايی به
پا ميکند و پس از قول مسوولي ،تا ماه بعد فراموش ميشود ،نزديک به يک سال است که
تکرار ميشود و کاسه صبر اين بازنشستهھا و خانوادهھايشان را لبريز کرده است .
به گزارش خبرنگار ايلنا در اصفھان ،به فاصله کمتر از دو ماه از اعتراض و تجمع قبلی
بازنشستگان ذوب آھن اصفھان در برابر کانون صنفيشان ،اين ماجرا دوباره تکرار شد ،آنھم در
حالی که استاندار اصفھان و حتی مسووالن وزارت صنعت ،معدن و تجارت و صندوق
بازنشستگی فوالد کشور خبر از حل دائمی اين مشکل داده بودند .
اختالس به ما مربوط نيست
در تجمعھای روزھای اخير ،صدھا نفر از اين بازنشستگان و تعدادی از خانوادهھای آنھا از
تاخير سه چھار  -ماھه در پرداخت حقوقشان گاليه دارند.
مرد ميانسالی که در جمع معترضان حاضر بود به خبرنگار ايلنا گفت :اين تاخيرھا عالوه بر
مشکالت اقتصادی که برای خانوادھا ايجاد کرده و زندگی روزمرهمان را مختل کرده ،به اعتبار و
آبروی يک خانواده بازنشسته ذوب آھن ضربه زده و باعث شده مردم به چشم اقشار ضعيف و
کم در آمد به ما نگاه کنند .
زنی که خود را »بيوهای که با حقوق بازنشستگی شوھرش ،سه فرزندش را اداره ميکند«
معرفی ميکند ،از مسووالن خواست جوابگوی مشکالتی اين خانوادهھا باشند و تاکيد کرد:
شوھرم در زمان فعاليت و اشتغال خود در کارخانه ذوب آھن ،ھر ماه پول خود را به صندوق
بازنشستگی پرداخت کرده و اگر اختالسی انجام شده به آنھا مربوط نيست .

پيرمردی ھم که ھمراه با نوه خود کنار در ورودی کانون بازنشستگان ذوب آھن نشسته بود،
گفت ٣١ :مرداد ،آخرين حقوق خود را که مربوط به  ٣١تير ماه بود دريافت کرده اما از آن زمان
به بعد معوقات بازنشستگان به مدت  ۴ماه به تعويق افتاده است و تاکنون نيز مسئوالن به اين
مشکل رسيدگی نکردهاند .
زندگی  ٣٠ھزار خانواده فلج شده است
مجتبی احمدي ،سخنگوی بازنشستگان معترض ذوب آھن اصفھان نيز در پاسخ به اين پرسش
که چرا باوجود قولھای مسووالن استان و کشور ،اين مشکل ھر چند ماه يکبار تکرار ميشود،
به ايلنا گفت :اين قولھا تاکنون مشکلی را حل نکرده و بيش از  ۵۶ھزار بازنشسته عضو
صندوق فوالد کشور ھمراه با خانوادهھايشان به دريوزگی کشيده شدهاند .
وی با اشاره به مصوبه مجلس در بند  ۵٩بودجه سال  ٩١برای پرداخت مطالبات قانونی
بازنشستگان صنعت فوالد کشور ،افزود :ھيات دولت نيز برای اجرای اين موضوع يک مصوبه
دارد که در تاريخ  ٢٢مھرماه به وزارت صنعت ،معدن و تجارت ھمچنين تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ابالغ کرد که محتوای آن واگذاری سھام ذوب آھن ،فوالد مبارکه ،دخانيات ،زغال
سنگ کرمان و برخی ديگر از صنايع و معادن کشور به اين صندوق بود .
کسری  ٩۴ميليارد تومان حقوق در ھر ماه
احمدی با توجه به طوالنی بودن روند عرضه سھام اين واحدھای صنعتی و معدنی در بورس و
انجام مقدمات خصوصی سازی آنھا ،تصريح کرد :اگر قرار باشد برای حل مشکلمان تا اتمام
اين روند صبر کنيم سالھا بايد منتظر شويم در حالی که معيشت ھزاران و بلکه ميليونھا
خانواده به اين موضوع بستگی دارد .
نماينده و سخنگوی بازنشستگان معترض ذوب آھن حقوق تمام اعضای صندوق بازنشستگی
فوالد کشور را  ٩۴ميليارد تومان در ماه اعالم کرد و ادامه داد :خواسته ما از وزير صنعت ،اقتصاد
و تعاون اين است که با توافق يکديگر راھکار عملی و زودتری برای تامين حقوق بازنشستگان
پيدا کنند .
ھنوز حقوق مھر را نگرفتهايم
اين بازنشسته ذوب آھن اصفھان ،با اشاره به تاخير در پرداخت حقوق بازنشستگان ذوب آھن
از مھرماه تاکنون گفت :بيش از  ٨۴ھزار نفر در سراسر کشور و  ٣٠ھزار نفر در اصفھان با
مشکل تاخير دريافت حقوق ماھانه خود دست و پنجه نرم ميکنند که از سال گذشته آغاز
شده و تاکنون ادامه داشته است .
وی اقدامات انجام شده در گذشته برای حل اين مشکل را موقتی و سطحی عنوان کرد و
يادآور شد :ھفته گذشته نيز نشستی با مسووالن وزارت اقتصاد و صنعت داشتيم و قول دادند
به ھر نحو که شده حقوق ماھانه اعضای صندوق بازنشستگی صنعت فوالد کشور را تامين
کنند اما ھنوز ھيچ اقدامی صورت نگرفته است .
احمدی افزود :حق بازنشسته صنعت فوالد که عمری در اين کارخانهھای عظيم زحت کشيده
اين نيست که اکنون و در زمان نياز به اندوخته و پس انداز يک عمر خود ،برای تامين معاش در
مضيقه بماند و ھر ماه دغدغه دريافت يا تاخير حقوقش را داشته باشد.
اطالعيه نھادھای کارگری.مرگ ستار بھشتى كارگر وبالگ نويس بايد پيگيرى شود .
بر پاﯾه خبر دريافت شده با ای ميل از :کانون مدافعان حقوق کارگران در  ٤آذر آمده است:
http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2012/11/blog-post_24.html#more
ستار بھشتي ،كارگر وبالگ نويسى كه تنھا جرم او دفاع از حقوق اوليه انسانى بود ،در
بازداشت پليس جان باخت .اين كارگر كه تنھا صداى اعتراض خود را به وضعيت حاكم بر جامعه
از طريق نوشته ھاى شخصى در وبالگش اعالم كرده بود ،به
شھادت ھم بندى ھايش در اثر شكنجه ھاى وارده در بازداشتگاه در گذشت .او جرمى جز

اعتراض به بى عدالتى ھا و محروميت ھاى حاكم بر كارگران و زحمتكشان نداشت و به گفته
خودش به علت كارگر بودن و نداشتن تمكن مالى و سھميه ھاى غيرعادالنه در دانشگاه،
نتوانست به تحصيالتش ادامه دھد .
زندگى او مشتى از خروار زندگى ميليون ھا كارگرى است كه به علت فقر و تنگدستى و
شرايط ناعادالنه حاكم در سختى و تنگدستى روزگار مى گذرانند .در حالى كه افرادى محدود
از زندگى ھاى افسانه اى و بريز و بپاش ھاى بى حساب برخوردارند .
رفتارھاى غيرانسانى در بازداشتگاه ھا ،سالھاست كه از سوى منابع مختلف مورد تاييد
قراگرفته است .مرگ زھرا كاظمى  ،قربانى ھاى كھريزك و قتل ھاى زنجيره اى مخالفان از
زمره گواھان شناخته شده ى اين روند ھستند .متاسفانه پرونده ھاى تشكيل شده در موارد
گذشته ھيچ يك به جايى نرسيده است .
ما خواھان پى گيرى و مشخص شدن آمران وعامالن اين برخوردھا در ھمه سطوح ھستيم تا
بار ديگر شاھد چنين فجايعى نباشيم و كارگران و زحمتكشان و ھمه آحاد مردم بتوانند
خواسته ھاى خود را بدون ھيچ محدوديتى بيان كنند .
سنديكاى رانندگان شركت واحد تھران وحومه
اتحاديه نيروی کار پروژه ای
كانون مدافعان حقوق كارگر
معاون وزير نفت :روزانه  ٦ميليون ليتر گازوئيل قاچاق ميشود
به نوشته ساﯾت دولتی خبرگزاری کار اﯾران  -اﯾسنا در ٥٩آذر آمده است  :عليرضا ضيغمی در
گفتوگو با ايسنا با بيان اينکه نفتگاز بر روی سامانه ھوشمند توزيع ميشود که در اين
مرحله پس از عرضه قاچاق سوخت صورت ميگيرد ،درباره نحوه اين اقدام گفت :به ھر حال
ماشينھای فرسودهای وجود دارند که ھنوز سھميه سوخت به آنھا تعلق ميگيرد اما چون
کاربردی ندارند نفت گاز آنھا به مصرف قاچاق ميرسد .
او ادامه داد :لنجھا و شناورھای روی دريا نيز سھميهھايی دارند که با تغيير مسير در دريا و
کاھش مصرف سوخت بخشی از آن را به خارج قاچاق ميکنند .البته در اين موارد ممکن است
اسنادی قابل قبول برای ميزان مصرف سوخت نيز توسط آنھا ارائه شود .
به گفته معاون وزير نفت ،پس از افزايش نرخ ارز و دوباره توجيه پذير شدن قاچاق سوخت ،اين
اقدام از نظر اقتصادی صرفه پيدا کرده است؛ به طوری که در حال حاضر ھر ليتر نفت گاز يا
بنزين به طور متوسط در کشورھای ھمسايه غربی ما بين پنج تا شش ھزار تومان ارزش دارد .
ضيغمی با اشاره به ھماھنگيھای الزم با استانداران استانھای مرزی و ستاد مبارزه با
قاچاق کاال و ارز ادامه داد :به نظر من سرلوحه ھمه اقدامات بايد اصالح قيمتھا باشد ،چون
در غير اين صورت ساير اقدامات ھزينهھای زيادی را به کشور تحميل ميکند .
معاون وزير نفت با اشاره به آمار متفاوت ارائه شده درباره قاچاق سوخت به خارج کشور گفت:
در حال حاضر روزانه بين پنج تا شش ميليون ليتر نفتگاز به خارج کشور قاچاق ميشود .
او ادامه داد :سال گذشته مصرف روزانه بنزين در کشور حدود  ٦٠ميليون ليتر بود اما اين رقم
امروز به حدود  ٦٥ميليون ليتر رسيده است که اگر حدود  ٢ميليون ليتر آن به دليل افزايش
تعداد خودروھا باشد مابقی آن نشاندھنده قاچاق است.
ارقام تکان دھنده در مور ھزينه ھای سرسام آور درمان/درمان شکستگی مھره
کمر از  ١٠٠ھزار به يک ميليون تومان ..
به نوشته ساﯾت اصالح طلب کلمه در ٥آذر آمده است  :به گفته يک متخصص مغز و اعصاب،
بين  ١۵تا ٣٠درصد بيماران مبتال به دردھای مغز و اعصاب توان پرداخت نسخه و خريد
داروھايشان را ندارند .او گفته است :چطور يک کارگر ساختمانی با حقوق  ۴٠٠ھزار تومانی
ميتواند ھزينه عمل ديسک خود را با ھزينه  ٨تا ٩ميليون تومان بپردازد؟
مازيار آذر مسئول تربيت فوق متخصصان مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تھران افزود :با
تعداد بسيار زيادی از بيمارانی مواجه ھستيم که توان مالی پرداخت ھزينهھای درمان را ندارند

و ھنگامی که دفترچه ھای درمانی آنھا را ميبينيم مشاھده ميشود که مثال  MRIخود را
انجام ندادهاند و به عناوين مختلف بھانه ميآورند .
وی به فارس گفت :از طرفی ھزينهھای درمانی باالست و از سوی ديگر پزشکان ھم برای
امرار معاش با مشکل مواجه شدهاند و فقط تعداد محدودی به داليلی پولھای ھنگفت
ميگيرند؛ اما نبايد اين گروه اندک به ساير جامعه پزشکی تعميم داده شود.پزشکان جوان
تحقير ميشوند و آنھايی که ميخواھند بازنشسته شوند ھم نميتوانند به راحتی پول
بازنشستگی خود را بگيرند .
آذر ادامه داد :مسائل اقتصاد پزشکی بسيار مھم است و اگر حل نشود مردم از پزشک
ناراضی ميشوند چرا که فقط پزشک را ميبينند در حالی که ھم اکنون پزشکان در حد قابل
قبول خدمات ارائه ميدھند اما بخشی از ھزينهھا از دست پزشکان خارج است .
اين متخصص مغز و اعصاب گفت :اگر در گذشته ھزينه درمان شکستگی ھر مھره کمر ١٠٠
ھزار تومان بود االن يک ميليون تومان شده و  ٧تا  ١۵ميليون تومان فقط ھزينه تجھيزات و
وسايل درمان ديسک در بيمارستان دولتی ميشود .
وی ادامه داد :ھزينه درمان تومور مغزی و بستری در بخش خصوصی شبی يک ميليون و نيم
تومان ميشود در حالی که متاسفانه در بخش دولتی ھم ھمين ھزينه سر به فلک ميزند به
اين دليل که بخش دولتی تحت عنوان شرکتھای دانش بنيان،آزمايشگاه،بخش بيھوشی
و....خود را اجاره ميدھند .
وی با بيان اينکه ساالنه  ١٧درصد مردم به دليل ھزينهھای درمان زير بار فقر ميروند گفت:
بيماران ۵تا ۶ماه در نوبت پزشک متخصص و  ٣ماه در نوبت  MRIميمانند .چطور يک کارگر
ساختمانی با حقوق  ۴٠٠ھزار تومانی ميتواند ھزينه عمل ديسک خود را با ھزينه  ٨تا٩
ميليون تومان بپردازد؟
شھناز سگوند ھمسر علی نجاتی به دادگاه احضار گردﯾد
بر پاﯾه خبر ساﯾت اتحادﯾه کارگران آزاد اﯾران در  ٥آذر آمده است  :خانم شھناز سگوند ھمسر
علی نجاتی عضو ھيئت مدﯾره سندﯾکای کارگران نيشکر ھفت تپه در روز سوم آبانماه  ١٣٩١با
مراجعه به دادگستری شوش با اتھامات واھی و شناخته شده اﯾی که مامورﯾن امنيتی بر
عليه کارگران معترض و خانواده ھاﯾشان بکار ميگيرند) تبليغ عليه نظام و نشر اکاذﯾب و(...
مورد محاکمه قرار گرفت و تبرئه شد ولی اﯾنبار با پرونده سازی دﯾگری مواجه شده است
 ١٠روز پيش احضارﯾه اﯾی از طرف دادگاه شھرستان دزفول برای اﯾشان صادر گردﯾده و از
اﯾشان خواسته اند در روز  ٢۵آذر ماه خود را به دادگاه انقالب شھرستان دزفول شعبه ی٢
معرفی نماﯾد
شاکی اﯾن پرونده پليس اطالعات و امنيت شھرستان شوش ميباشد شھناز سگوند ھيچ
جرمی جز دفاع از ھمسر زندانی اش مرتکب نشده است و اﯾن بدﯾھی ترﯾن حقوق انسانی
وی می باشد
اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران ھر گونه پرونده سازی جدﯾد بر عليه علی نجاتی و شھناز سگوند را
قوﯾا محکوم ميکند و از ھمه تشکلھا و نھادھای کارگری ميخواھد تا با اعتراضات خود اجازه
ندھند اﯾن پرونده سازﯾھا به سرانجامی برسد.
پنج ماه تاخير در پرداخت حقوق کارگران برخی واحدھای صنعتی در سمنان
به نوشته ساﯾت دولتی خبرگزاری کار اﯾران  -اﯾلنا درآذر ماه آمده است  :ﯾک فعال کارگری در
سمنان گفت :پرداخت پنج ماه از حقوق  ٢٠٠کارگر کارخانه صناﯾع پالستيکی پارميدا به دليل
مشکالت مالی به تعوﯾق افتاده است .
بنا به گزارش اﯾلنا ،حبيب ﷲ محقق ،دبير خانه کارگر سمنان در اﯾن باره گفت :کارخانه صناﯾع
الستيکی پارميدا ،از قطعهسازان خودرو ،با وجود آنکه در سالھای گذشته ھيچ مشکلی در
زمينه توليد و فروش محصوالت خود نداشت ،ھم اکنون به دليل کمبود نقدﯾنگی و عدم گردش
مالی ،دچار مشکل شده است .
او مشکالت اﯾن واحد قطعهسازی را به تبع مشکالت خودروسازان بزرگ دانست و افزود :به

گفته کارگران اﯾن کارخانه ،اﯾن واحد توليدی به سبب عدم درﯾافت معوقات مالی و بدھیھای
خود از توليد کنندگان بزرگ خودرو که عمدهترﯾن مشترﯾان اﯾن کارخانه ھستند ،دچار بحران
مالی شده است .
دبير خانه کارگر سمنان در ادامه با بيان اﯾنکه کاھش توليد خودرو سازان ،قطعه سازان را نيز با
چالشھاﯾی مواجه ساخته است« ،اظھار کرد :افزاﯾش بيکاری کارگران اﯾن صناﯾع و نيز افت
شدﯾد نقدﯾنگی و منابع مالی مورد نياز از دﯾگر مشکالتی ھستند که به دليل شراﯾط حاکم بر
اقتصاد اﯾران ،بر صنعت خودرو تحميل شده است .
او در خاتمه با ذکر چند نمونه از واحدھای قطعه ساز وابسته به صناﯾع خودرو ساز که ھم
اکنون دچار مشکالت مالی ھستند اظھار داشت :واحدھای توليدی "مھره سازان" با ٣٠٠
کارگر و "ماشين لنت" با  ٧٠کارگر ھر کدام  ۴تا  ۵ماه از حقوق کارگران خود را به تعوﯾق
انداختهاند.
بيکاری کارگران کارخانه ابرصنعتی قزوﯾن پس از  ٢٨سال کار
به نوشته ساﯾت دولتی خبرگزاری کار اﯾران  -اﯾلنا در آذر ماه آمده است  :کارگران کارخانه
ابرصنعتی قزوﯾن مدعیاند با وجود توقيف قانونی ساختمان کارخانه ،کارفرمای کارخانه در
اقدامی غير قانونی ساختمانھای را تفکيک و اجاره داده است .
جمعی از کارگران کارخانه ابرصنعتی قزوﯾن با ارسال نامهای به اﯾلنا ضمن بيان اﯾنکه در  ٢سال
گذشته حتی ﯾک رﯾال بابت حقوق و مطالبات معوقه خود درﯾافت نکردهاند ،نوشتهاند :با وجود
آنکه در حال حاضر ﯾه حکم دادگاه ساختمانھای کارخانه شامل سه سالن توليد و دو انباری
بابت حقوق معوقه توقيف شده است اما کارفرما در اقدامی غير قانونی با تفکيک
ساختمانھای کارخانه آنھا را اجاره داده است .
کارگران اﯾن کارخانه که ظرف دو سال گذشته با کنار رفتن کارگران قراردادی ،ھم اکنون
تعدادشان از  ١٠٠نفر به حدود  ٣٠نفر کاھش ﯾافته است ،نوشتهاند :از زمانی که ميان کافرما
با کارخانهھای خودروسازی بر سر مواد خام تحوﯾل داده شده و محصوالت توليد شده اختالفات
جدی به وجود آمد ،اﯾن واحد توليدی دچار رکود شد .
در پی درﯾافت اﯾن نامه ،خبرنگار اﯾلنا جھت پیگيری صحت خبر با نماﯾنده منتخب کارگران ابر
صنعتی گفتگو کرد .
علی حيدری نماﯾنده منتخب کارگران کارخانه ابر صنعتی بابيان اﯾنکه مجموعه مطالبت کارگران
اﯾن واحد توليدی بيش از  ۵٠٠ميليون تومان است گفت :از حدود ﯾک سال پيش کارفرما بدون
توجه به حکم دادگاه نسبت به تفکيک و واگذاری استيجاری فضای کارخانه اقدام کرد .وی
بابيان اﯾنکه در تمام اﯾن مدت مبلغی از محل اجارهھای درﯾافتی بابت پرداخت مطالبات معوقه
کارگران پرداخت نشده است ،گفت :در خصوص نقص حکم دادگاه و ورود غير قانونی کارفرما در
دادگاه طرح شکاﯾت کردﯾم و ھم اکنون منتظر برگذاری جلسه دادگاه ھستيم.
سردرگمی کارگرانی که پس از  ٢٨سال کار ،بيکار شدند
به نوشته خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ٥آذر ٩١آمده است :پس فعاالن کارگری
استان قزوﯾن در حالی از کارخانه ابرصنعتی قزوﯾن توليدی به عنوان ﯾکی از واحدھای بحرانزده
استان ﯾاد میکنند که اﯾن واحد توليدی در سالھای گذشته با توليد ابرھای اسفنجی سپر
خودروھای سواری ﯾکی از واحدھای قطعه سازی خودرو محسوب میشد و تعداد کارگران
شاغل در آن تا ﯾکصد نفر میرسيد .
به گفته محمد احمدی ،مسئول کانون شوراھای اسالمی کار استان قزوﯾن ،پرونده بحران
کارخانه ابر صنعتی از مدتھا پيش در نھادھای اداری استان مانند اداره کار ،اداره صناﯾع و
کمسيون کارگری استان در جرﯾان بوده است .
او گفت :به نظر میرسد عدم ھمکاری کارفرما دليل اصلی کشدار شدن بحران در کارخانه
ابرصنعتی باشد؛ زﯾرا در چند سال گذشته بارھا از طرﯾق گفتوگو و مذاکره در مورد نحوه
پرداخت مطالبات کارگران و حتی تسوﯾه حساب با آنھا توافق شده است اما ھر بار کارفرما از
انجام تعھدات خود سرباز میزند .

اﯾن فعال کارگری با بيان اﯾنکه به غير کارخانه ابر صنعتی در برخی کارخانهھای دﯾگر نيز چنين
مشکالتی وجود دارد؛ اظھار کرد :در کارخانهھاﯾی از اﯾن دست کارفرما با استفاده از خالءھای
قانونی از عمل کردن به تعھدات خود سرباز میزند و در نتيجه دستگاهھای اجراﯾی استان
نمیتوانند با قاطعيت مطالبات کارگران را وصول کنند .
به گفته احمدی در حال حاضر کمسيون کارگری استان قزوﯾن ھر دوھفته ﯾکبار به منظور
بررسی آخرﯾن مشکالت واحدھای توليدی استان از جمله کارخانه ابر صنعتی تشکيل جلسه
میدھد .
عيدعلی کرﯾمی دبير اجراﯾی خانه کارگر قزوﯾن نيز با اشاره به سابقه نامه نگاری و
پيگيریھای کارگران کارخانه ابرصنعتی قزوﯾن گفت :بر اساس اظھارت کارگران ،از بيستم
مھرماه سال گذشته ساختمانھای اﯾن کارخانه در حالی توسط کارفرما بصورت اجارهای ميان
ساﯾر توليد کنندگان تفکيک شدهاست که از حدود  ٢سال پيش کارگران با حکم دادگاه بابت
مطالبات معوقه خود نسبت به توقيف ساختمانھای کارخانه اقدام کرده بودند .
اﯾن فعال کارگری با اشاره به اﯾنکه سابقه کار کارگران کارخانه ابر صنعتی قزوﯾن از  ١۶تا ٢٨
سال متغيير است؛ گفت :چنانچه اﯾن کارخانه امروز تعطيل نشده بود بسياری از کارگران آن تا
کنون به استناد قوانين بازنشستگی عادی و پيش از موعد بازنشسته شده بودند.
فعاليت زﯾر زمينی  ١۵ھزار آراﯾشگاه زنانه!
به نوشته خبرگزاری دولتی فارس آمده است  :معاون امور خانواده مرکز زنان رﯾاستجمھوری گفت:
آراﯾشگاهھای زنانه تاکنون آسيبھای زﯾادی دربرداشتهاند و طرح ساماندھی آراﯾشگاهھا توسط مرکز
امور زنان رﯾاستجمھوری با ھمکاری وزارت بھداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،سازمان فنی و
حرفهای و وزارت صنعت ،معدن و تجارت اجراﯾی میشود.
زھرا سجادی در گفتوگو با فارس درباره آسيبھای آراﯾشگاهھای زنانه ادامه داد :متاسفانه اقدامات
زﯾادی در آراﯾشگاهھا مانند بوتاکس و تاتو توسط افراد غيرحرفهای انجام میشود که آسيبھای
زﯾادی از بعد جسمی برای خانمھا به وجود میآورند.
به گفته معاون امور خانواده مرکز زنان رﯾاستجمھوری حدود ھزار آراﯾشگاه زنانه مجوز دارند .اﯾن
درحالی است که  ١۵ھزار آراﯾشگاه بدون مجوز و به صورت زﯾرزمينی فعاليت میکنند.

شکايت کارگران اصفھانی از خدمات درمانی تامين اجتماعی
به نوشته ساﯾت دولتی خبرگزاری کار اﯾران  -اﯾلنا در ٦آذر آمده است  :يک ميليون کارگر
اصفھاني ،ھر ماه بخشی از حقوق خود را به سازمان تامين اجتماعی ميسپارند تا ھنگامی
که خود يا يکی از اعضای خانوادهشان به بيماری مبتال شد ،درد و رنجی جز پرستاری و
بھبودی مريض نداشته باشند اما درست در زمان نياز ،ھمين رايگان بودن خدمات بھانهای برای
کم توجھی و تعيين قوانين دست و پاگير برای كارگران اصفھانی در دو بيمارستان شريعتی و
غرضی اصفھان شده است .
به گزارش خبرنگار ايلنا ،طوالنی شدن فاصله تشخيص بيماری و بستری فرد برای جراحی تا
درمان ،ممنوعيت ورود ھمراه به بخشھای مختلف و کم توجھی پرستاران و پزشکان به بيمار،
آزار دھندهترين مشکل بيمارستانھای تامين اجتماعی است که با وجود افزايش دائمی افراد
تحت پوشش ،تغيير چندانی در فضا و امکانات درمانی اين مراكز به وجود نيامده است .
دو بيمارستان و  ٧٠ھزار بستری در سال
به گفته مدير درمان تأمين اجتماعی استان اصفھان ،آخرين آمار نشان ميدھد بيش از ٢
ميليون و  ٨۵۴ھزار نفر اصفھانی زير پوشش اين بيمه قرار دارند که  ۶٠درصد جمعيت استان را
تشکيل ميدھند .
حسين عطايی با اشاره به رشد  ۶درصدی تعداد بيمه شدگان در سال گذشته ميگويد :سه
بيمارستان شريعتي ،غرضی و فاطمه زھرا )س( نجف آباد با  ٨١۵تخت ،وظيفه درمان
مستقيم بيماران زير پوشش بيمه را به عھده دارند که بيشترين تخت بيمارستانی مربوط به
بيمارستان شريعتی است .
وی تعداد ويزيت سرپايی پزشکان مراکز درمانی ملکی در سال گذشته را  ۴ميليون و  ۴٠٠ھزار

نفر اعالم کرد و افزود :حدود  ٧١ھزار بيمار نيز در سه بيمارستان ملکی بستری شدند و ٣٧
ھزار و  ٨٠٠نفر نيز مورد اعمال جراحی قرار گرفتهاند .
بدعتگذاری در نحوه ارتباط بيمار و پزشك
گذشته از اين آمار ،گذری کوتاه در دو بيمارستان غرضی و شريعتی اصفھان نشان ميدھد،
مشکلی که مدير درمان تامين اجتماعی استان اصفھان چندی پيش در نشست خبری خود به
صورت گذرا به آن اشاره کرد ،در عمل به يکی از بزرگترين چالشھای درمان کارگرانی تبديل
شده که خواھان استفاده از امکانات مراکز درمانی تامين اجتماعی ھستند .
دکتر عطايی تعرفهھای پايين بيمه را مانعی بزرگ برای ھمکاری پزشکان با اين بخش اعالم
کرد و گفت :دليل شلوغی مراکز درمانی و انتظار چندماھه برای برخی خدمات مانند
راديولوژي ،ھمين نکته بوده است .
بر اساس مشاھدات ميدانی خبرنگار ايلنا ،اين شرايط باعث شده پزشکان محدوديتھای
عجيب و آزار دھندهای برای ويزيت ،جراحی و درمان بيمار تعيين کنند ،يکی از آنھا ممنوعيت
ورود ھمراه به داخل بخشھا در زمان حضور پزشک و کادر درمانی و عدم امکان مالقات با آنھا
قبل ،ھنگام و حتی پس از درمان است .
نگرانی خانواده بيمار به توان بيخبری
نسرين احمدي ،ھمراه پسر جوانی که شنبه برای عمل آپانديس به بيمارستان شريعتی
اصفھان مراجعه کرده بود در اين باره به ايلنا گفت :از ديشب که بيمارستان را ترک کردم تا بعد
از عمل جراحي ،يعنی ساعت  ١٢امروز اجازه مالقات با بيمار را نداشتيم ،نگھبانان و مسووالن
بخش ھم در پاسخ به درخواستھای ما برای اطالع از وضع بيمارمان ميگفتند اين خواسته
پزشکان است که از صبح که برای معاينه در بخش حاضر ميشوند تا ظھر ،ھمراھی وارد
نشود .
بتول کريمي ،ھمراه بيمار بخش زنان و زايمان نيز که به دليل ھمين مشکل در اتاق انتظار
پذيرش بيمارستان نشسته بود ،با انتقاد از اين وضعيت گفت :به نگھبان ميگويم اگر بيمارمن
به دليل سرگيجه يا ضعف ،زمين بخورد و آسيب ببيند شما پاسگو ھستيد اما آنھا در جواب
ميگويند اين قانونی است که مسووالن ھر بخش از بيمارستان گذاشتهاند و کسی اجازه
شکستن آنرا ندارد .
احتمال اشكال در استانداردھای بيمارستان
نارضايتی و تجمع ناخوشايند ھمراھان که گاھی ھم منجر به بحث و دعوا بين نگھبانان و مردم
ميشد ،ما را بر آن داشت با مدير درمان تامين اجتماعی تماس بگيريم و از او درباره اين
وضعيت سوال کنيم ،دکتر عطايی ممنوعيت حضور حتی يک ھمراه بر بالين بيماران در
بيمارستان دکتر شريعتی اصفھان را تشخيص پزشکان معالج و گروه جراحی دانست و افزود:
اگر ھمراھان از اين وضعيت گاليهای دارند به دفتر بھبود بيمارستان مراجعه و شکايت خود را
مکتوب کنند تا پس از بررسی و پی گيری موضوع ،در صورت نياز ،قانون مورد تجديد نظر قرار
گيرد .
وی با تاکيد بر فراھم بودن امکان بازنگری در قوانين بيمارستانھا و مراکز درمانی تامين
اجتماعی استان گفت :حتی اگر اين قاعده استاندارد بيمارستانھا و مراکز درمانی تامين
اجتماعی باشد قابل تغيير است چون استانداردھا ھم وحی منزل نيستند و ممکن است
مشکل داشته باشد .
شکاف در نظام درمانی که صد در صد رايگان است
يکی از کارکنان بيمارستان شريعتی اصفھان نيز اجرای قوانين دست و پاگير و برخی
محدوديتھا در روند رسيدگی و درمان بيماران در بخشھای مختلف را شکاف ايجاد شده در
يک نظام درمانی صد در صد رايگان دانست و گفت :با توجه به محدوديتھايی که برای خريد
دارو و تجھيزات پزشکی ايجاد شده ،قيمت آنھا به شدت افزايش يافته و بخش زيادی از درآمد
سازمانھای بيمه گر نيز به خريد و تھيه اين تجھيزات اختصاص مييابد .
با وجود ھمه داليلی که مسووالن بخش درمان تامين اجتماعی اصفھان برای وجود مشکل در

بيمارستانھای شريعتی و غرضی ذکر کردند ،انتظار غير قابل تحمل بيماران برای درمان و
ھمراھان برای اطالع از وضع بيمارشان ھمچنان به قوت خود باقی است و ھر روز چندين
صحنه درگيری آنھا با نگھبانان يا پرستاران بخش را ايجاد ميکند .
گزارش از ناھيد شفيعی
اطالعيه اتحاد بين المللی در رابطه با فاجعه آتش سوزی کارخانه توليد پوشاک در
بنگالدش
ارمغان سرمايه داری در آستانه سال  :٢٠١٣کوره ھای آدم سوزی
بنا به گزارش ھای منتشر شده ،شنبه شب  ٢٤نوامبر ،بر اثر آتشسوزی مھيبی در يک
کارخانه توليد پوشاک در شھر داکا ،پايتخت بنگالدش ،حداقل  ١١٢نفر کشته و تعداد زيادی
مجروح شدند .ھمانند آتش سوزی ھای ديگر در مراکز کار ،از جمله فاجعه آتش سوزی در يک
کارخانه پوشاک در شھر کراچی پاکستان در سپتامبر گذشته که منجر به کشته شدن بيش از
سيصد کارگر شد ،از نظر سرمايه داران و مقامات دولتی اين بار نيز ھنوز علت اصلی اين آتش
سوزی مشخص نيست و مقامات دولتي ،دستور تحقيق و پيدا کردن مقصرين اين آتش سوزی
را داده اند .
به ھمين سادگی  ١١٢کارگر بنگالدشی در کوره آدم سوزی سودجويی سرمايه می سوزند و
جزغاله ميشوند و مقامات دولتی نيز قول تحقيق پيرامون علت اين حادثه را می دھند .با تکرار
پياپی اين فجايع انساني ،گويا در اتش سوختن دستجمعی کارگران دارد به بخشی از اخبار
روزانه و معمولی رسانه ھا تبديل می شود .پی بردن به داليل اين آتش سوزی ھا نيازمند
دانش زيادی نيست .يک بازرس کارگری می تواند با بازديد معمولی از اين نوع کارخانه ھا،
دھھا مورد ،از جمله به قول مدير عمليات آتش نشاني ،نبودن درب خروجی در يک ساختمان
ھفت طبقه را به عنوان يکی از اين داليل ،در کنار دھھا مورد از عدم رعايت شرايط ايمنی کار،
تاييد کند .اما پرسش اصلی اين است که چرا کسی در قبال اين حوادث مسئوليت نمی پذيرد
و برای پيشگيری از وقوع چنين فجايع انسانی اقدام نمی کند؟ واقعيت اين است که تا زمانی
که عدم رعايت عامدانه شرايط ايمنی کار در مراکز توليد که منجر به مجروح شدن و مرگ کارگر
می شود ،جرم جنايی شناخته نشود ،سرمايه داران با حرص سودجويی سيراب ناشدني،
ھزينه تامين امينی کار را نمی پردازند .تا ھنگامی که شرکت ھای تجاری بزرگ و فروشگاھای
زنجيره ای که بخش قابل مالحظه ای از سود آنان از راه صرفه جويی در ھزينه ايمنی کار و
استثمار کار فوق ارزان تامين ميشود ،مورد اعتراضات ھمه جانبه و بنيانی قرار نگيرند ،و در
خالء تحريم کاالھای آنھا ،اين شرکتھا بدون دغدغه به کسب مافوق سود ادامه خواھند داد.
بدون مجبور کردن کارفرمايان محلی و مشتری ھای اصلی اين کارخانه ھا يعنی فروشگاھھای
زنجيره ای در قلب کشورھای سرمايه داری به رعايت شرايط ايمنی کار  ،تراژدی ھای انسانی
نظير آتش سوزی در کارخانه پوشاک در حومه داکا ،در کارخانه ھای ديگر نيز تکرار خواھد شد .
اتحاد بين المللی با اندوه فراوان ،جان باختن کارگران در اين اتش سوزی را به بازماندگان و
خانواده ھای آنان و به طبقه کارگر بنگالدش تسليت می گويد و ھمراه با آنان خواھان مجازات
عاملين اين فاجعه است .اتحاد بين المللي ،مبارزه برای تامين شرايط ايمنی کار و جرم جنايی
شناخته شدن تخلف از آن را يک از عرصه ھای مھم مبارزه جھانی کارگران عليه نظام ضد
انسانی سرمايه داری می داند و برای برسميت شناسی آن در ھمه کشورھا تالش می
کند .
اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران
 ٢۵نوامبر ٢٠١٢
info@workers-iran.org
http://www.workers-iran.org

تھديد اشتغال  ۶۵ھزار خانوار کشاورز گيالن در پی عدم پرداخت مطالبات دولتی
به نوشته ساﯾت دولتی خبرگزاری کار اﯾران  -اﯾلنا در ٦آذر دبير خانه کارگر گيالن گفت :بيش از
 ۶٠درصد از مطالبات چای کاران از دولت ھنوز پرداخت نشده است .

محمد يعقوبی ضمن انتقاد از عملکرد دولت در خصوص عدم پرداخت مطالبات چايکاران ،به ايلنا
گفت :مطالبات چايکاران بالغ بر  ٢٨ميليارد تومان است که مقرر شده بود در دو مرحله پرداخت
شود اما اين امر تا كنون محقق نشده است .
اين فعال كارگری با بيان اينکه در دھه اخير چايکاران نتوانستهاند از دست رنج خود بھرمند
شوند ،افزود :تا پيش از اين اکثريت چايکاران مطالبات خود را به موقع دريافت ميکردند و عالوه
بر آن کود ارزان قيمت و مساعده نيز در اختيار اين چايکاران قرار ميگرفت اما متاسفانه در
شرايط امروز ،مطالبات عادی کارگران نيز پرداخت نميشود .
به گفته يعقوبي ،عليرغم پيگيريھای مستمر کشاورزان و انجام مالقاتھای متعدد با
نمايندگان استان در مجلس ،ھنوز مطالبات چايکاران پرداخت نشده و اين خلف وعده به بحران
تبديل شده است .
يعقوبی اضافه کرد :اين محصول با اختصاص بيش از  ٣۶٠٠٠ھکتار زمين زراعی مستعد و بيش
از  ٢۴٠ھزار تن برگ سبز و توليد  ۵۵ھزار تن چای خشک ،اشتغال و معيشت حدود  ۶۵ھزار
خانوار چای کار را تامين ميكند که امروزه اين اشتغال به خطر افتاده است .
دبير خانه كارگر گيالن با بيان اينکه  ۶٠در صد نياز مصرفی کشور در گذشته از چای داخلی
تامين ميشد ،ادامه داد :متاسفانه ھم اکنون  ۵٠درصد از باغات چای در گيالن بعلت
مشکالت مالی و نداشتن امکانات و ھمچنين مرقوم به صرفه نبودن به تغيير کاربری اراضی
روی آوردهاند که اگر دولت در اين زمينه چاره اساسی تدبير نکند اين صنعت به مشکالت
عديدهای دچار ميشود كه جبران آن آسان نخواھد بود.
استعفای ﯾکی دﯾگر از کارگران شرکت سقز سازی کردستان )ون(
به نوشته ساﯾت کميته ھماھنگی  ...در  ٦آذر  ٩١آمده است  :در ادامه ی سياست ھای ضد
کارگری شرکت سقز سازی کردستان» ،حسين زارعی« ،ﯾکی دﯾگر از کارگران با سابقه ی اﯾن
شرکت ،در اعتراض به اعمال اضافه کاری اجباری ،استعفای خود را تحوﯾل کارفرما داد؛ چرا که
به کارگران ابالغ شده بود که اگر کارگری از انجام اضافه کاری اجباری خودداری کند ،باﯾد
استعفا بدھد.
کميتﮥ ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکل ھای کارگری
اعتصاب  ٢۴٠٠کارگر کارخانه ھای پروفيل ساوه و نورد لوله صفا وارد دومين روز
خود شد
 ١٢٠٠کارگر کارخانه نورد لوله صفا از صبح دﯾروز در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدھاﯾشان
دست از کار کشيدند و در اقدامی مشابه از دﯾشب کارگران شيفت شب کارخانه پروفيل ساوه
نيز دست به اعتصاب زدند .اﯾن دو کارخانه در شھرستان ساوه متعلق به ﯾک کارفرماست و
 ٢۴٠٠کارگر اﯾن کارخانه ھا شش ماه است دستمزدھای خود را درﯾافت نکرده اند .
بنا بر گزارشھای رسيده به اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران ،حدود ساعت  ١٢ظھر امروز تعدادی از
مسئولين فرمانداری ،نيروی انتظامی و اداره کار شھرستان ساوه به ميان کارگران اعتصابی در
کارخانه لوله صفا آمدند و به کارگران اظھار داشتند از آنجا که ﯾکماه از دستمزد معوقه شما به
حسابھاﯾتان وارﯾز شده است می باﯾد به اعتصاب پاﯾان دھيد و بر سرکارھاﯾتان باز گردﯾد اما
کارگران بطور متحدانه ای اعالم کردند ما نه ﯾکماه بلکه شش ماه دستمزد معوقه دارﯾم و تا
درﯾافت ھمه دستمزدھای خود بر سرکارھاﯾمان باز نخواھيم گشت .ھمچنين کارگران با شروع
صحبت مسئولين اداره کار فرﯾاد زدند رستمی سيرتان کرده و ماشينھای آنچنانی زﯾر پاﯾتان
انداخته و ...و سپس بطور ﯾکپارچه ای شعار دادند جيره خوار رستمی حيا کن ،حيا کن بنا بر
اﯾن گزارش کارگران اعتصابی کارخانه نورد لوله صفا امروز ضمن بستن درب انبارھای کارخانه
برای جلوگيری از خروج کاال ،با روشن کردن الستيک در مقابل درب کارخانه دست به تجمع
زدند و مانع ورود و خروج ماشينھا به کارخانه شدند .
از سوی دﯾگر با آغاز اعتصاب توسط کارگران شيف شب کارخانه پروفيل ساوه ،کارگران شيفت
روز نيز بطور متحدانه ای به اﯾن اعتصاب پيوستند و خواھان پرداخت فوری دستمزدھای معوقه

خود شدند .با شروع اعتصاب توسط اﯾن کارگران کارفرما دستمزد خرداد ماه اﯾن کارگران را به
حسابشان وارﯾز کرد و تالش نمود با پرداخت ﯾکماه از شش ماه دستمزد معوقه ،آنان را بر سر
کارھاﯾشان بازگرداند .اما کارگران بطور ﯾکپارچه ای خواھان پرداخت تمامی دستمزد معوقه خود
شده و به اعتصاب ادامه دادند .
بنا بر آخرﯾن گزارشھای رسيده به اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران ،اعتصاب کارگران ھر دو کارخانه
پروفيل ساوه و نورد لوله صفا ھمچنان ادامه دارد و کارفرمای اﯾن دو کارخانه در اقدامی جدﯾد
برای مقابله با اعتصاب کارگران ،بعد از ظھر امروز به کارگران پروفيل ساوه اعالم کرد کارخانه
تعطيل است و از فردا کسی بر سر کارش نياﯾد کارگران نيز اعالم کرده اند چنانچه فردا از
ورودشان به کارخانه ممانعت بعمل آﯾد در مقابل فرمانداری شھرستان ساوه دست به تجمع
اعتراضی خواھند زد.
اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران  -ششم آذر ماه ٩١
درصورت رفع نشدن مشکالت مالي؛سينماھای کشور تا  ١٥روز ديگر تعطيل
ميشوند
به نوشته ساﯾت دولتی خبرگزاری کار اﯾران  -اﯾلنا در ٦آذر آمده است  :انجمن سينماداران
ايران اعالم کرده است که ديگر توان ادامه حيات را ندارد و امکان انعقاد قرارداد با کليه دفاتر
پخش برای اکران فيلم را از دست داده است .
به گزارش خبرنگار ايلنا ،انجمن سينماداران ايران با امضای نامهای که برای شورای صنفی
نمايش ارسال شده است ،رسما اعالم کرده که ديگر توانايی پرداخت ھزينهھای جاری سالن
ھای سينمايی را ندارد .
متن اين صورت جلسه و نامه که اختصاصا برای ايلنا ارسال شده؛ بدين شرح است :
در مورخ  ٢٣آبان  ٩١با حضور در مجلس انجمن سينماداران ايران ھمگی ما سينما داران تھران
و شھرستان اعالم می داريم باتوجه به کاھش و بحران شديد ريزش مخاطب و عدم اکران
فيلمھای مناسب و ھزينهھای جاری سرسام آور ،نگھداری سالنھای سينما و اکران فيلم از
اوايل سال جاری با وضعيت بحرانی و شرايط بد اقتصادی مواجه شدهايم که متعاقب آن ديگر
توان ادامه اين شرايط را نداريم و از اين تاريخ به بعد انعقاد قرارداد با کليه دفاتر پخش از اکران
فيلم و پرداخت عوارض و مالياتھای غيرمنصفانه که تحميل شده به سينماھا معذوريم و
چنانچه تا مدت  ١٥روز تدابير و تصميماتی جھت رفع مشکالت عديده که گريبان گير
سينماداران شده؛ اتخاذ نگردد ،ناچارا کل سينماھای کشور به خصوص سينماھای بخش
خصوصی يکجا تعطيل خواھند شد .
اين نامه در تاريخ  ٢٨آبان  ٩١به دبيرخانه شورای صنفی نمايش رسيده و درجلسه  ٦آذر ٩١
مطرح شده است .
ھمچنين نامه به امضای جمعی از مديران سالنھای سينمايی در تھران و شھرستانھا
رسيده اما مديران سالنھای سينمايی حوزه ھنری از امضای آن امتناع کردند .
اخراج  ٩کارگر شرکت گيالرانکو رشت
بر پاﯾه گزارش درﯾافتی آمده است  :شرکت دارو سازی گيالرانکو واقع در شھر صنعتی رشت
در تارﯾخ  ٢٧/٨/٩١به بھانه کمبود مواد اوليه و اقالم بسته بندی اقدام به اخراج  ٩نفر از کارگران
کرد ٣ .نفر از کارگران اخراجی زن و بقيه کارگران مرد می باشند.
اخراج  ٣٢کارگر پروژه راه آھن ھمدان  -سندج
به نوشته ساﯾت اصالح طلب کلمه در  ٧آذر آمده است  :کارگران پروژه راه آھن ھمدان -
سنندج در شرايط ناگورای به کار مشغول ھستند و کارگران بومی نيز به تازگی از کار اخراج
شده اند .
به گزارش تارنمای کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگري ،قطع ٔه  ٢پروژه

راه آھن ھمدان  -سنندج به نام قرارگاه خاتم سيدالشھدا دارای  ١٠٠نفر کارگر است که اين
کارگران روزانه بيش از  ١٢ساعت کار )٧صبح الی  ۶بعدازظھر( را متحمل ميشوند و مجبور به
انجام اضافه کاری اجباری ھستند؛ در صورتی که از  ١٢٠ساعت اضافه کاری ماھانه تنھا
حقوق  ٣٠ساعت از آن را دريافت ميکنند .
کارفرمای اين پروژه از روز دوشنبه  ٢٢آبان ،کارگران بومی که  ١١نفر اھل سنندج ١۵ ،نفر اھل
دھگالن و  ٧نفر اھل قروه ميباشند را اخراج کرده است .گفتنی است که کارفرما چندی پيش
کارگران بومی را به  ٢ماه مرخصی بدون حقوق اجباری فرستاده بود که اعتراض کارگران را در
بر داشت .آنان به ادار ٔه کار شھرستان دھگالن مراجعه کردند؛ اما اين اداره به آنان اعالم کرد
که چون پيمانکار پروژه يکی از ارگانھای مھم دولتی است ،کاری از ادار ٔه کار ساخته نيست
گزارشی از تعرض نيروھای شھرداری به کاسب کاران در شھر سنندج
روز سه شنبه مورخ  ١٣٩١/٩/٧ماموران شھرداری سنندج به کاسب کاران در خيابان کارآموزی اين شھر يورش برده
که باعث درگيری ماموران با مردم زحمتکش و دستفروش شد.متاسفانه اين اولين و آخرين بار نيست که ماموران
شھرداری به اين مردم بی دفاع – که ناچاراَ در پی نانی برای خود و خانواده اشان ھستند -حمله ميبرند و اين دستفروشان
بی دفاع عامل بر ھم زدن نظم شھر می دانند در حالی که پديده ی دستفروشی خود از پيامدھای بيکاری  -که ذات نظام
سرمايه داری ست -می باشد. ،در سالھای اخير به دليل بحران وتحريم ھای اقتصادی و تعطيلی مراکز توليدی که
متعاقب آن بيکاری کارگران را به دنبال دارد ،پديده ی دستفروشی نيز در شھر تھران و بقيه ی شھرھای ايران به طرز
چشم گيری رشد کرده است ".شورای بيکاران" ضمن محکوم کردن تعرض ھر روزه شھرداری به دستفروشان ،
خواھان حل مشکالت دستفروشان به شيوه ی اساسی و بنيادين است
شورای بيکاران
پيام نھادھای ھمبستگی با چنبش کارگر در ايران .خارچ به طبقه کارگر در بنگالدش
بمناسبت چان باختن  ١٢٢کارگر
کشتار فجيع کارگران در مسلخ سرمايه
برپايه گزارشات منتشره درسطح سايت ھا دراواخرشب شنبه  ۴آذر)  ٢۴نوامبر،(٢٠١٢
درکارخانﮥ "تزرين" در منطقﮥ "آشوليا" واقع درحومﮥ "داکا" پايتخت بنگالدش آتش سوزی
عظيمی رخ می دھد که درنتيجﮥ آن  ١٢٢کارگر جان خود را ازدست می دھند .آتش سوزی
اخيرتکراربھره کشی از گرده کارگران است به مانند آتش سوزی شھرکراچی پاکستان
درسپتامبر  ٢٠١٢که دريک کارخانه ی پوشاک با ھمين مشخصات اتفاق افتاد و مرگ دلخراش
بيش از  ٣٠٠نفر را که تعدادی از آنان کودکان کار بودند ،با خود بدنبال داشت ،در آنجا نيز
ساختمان چھار طبقه فاقد امکانات اوليه برای مھار حريق بود .آن فاجعه وخاکسترھايش
ھنوزفروکش نکرده بود که آتش سوزی ديگری درروزچھارشنبه ١٢سپتامبردريک کارخانه کفش
درشھرالھور رخ داد که جان بيش از ٢۵کارگررا گرفت .ھنوزکه ھنوز است مقصرين آن آتش
سوزی تا به امروزمشخص نشده اند و يا تکرار انفجار کارخانه غدير يزد است که درآن ھيجده
کارگر اين کارخانه زنده زنده سوختند ومجروحين بيشماری بدنبال داشت .سوختن و
انفجارکارخانه ھا و از دست رفتن کارگران به صدراخباررسانه ھا بدل شده است ولی چپاول
سرمايه داری بدان توجه ای نداشته و ندارد" .کارخانه تزرين بنگالدش" توليد کنندۀ پوشاک،
يکی از  ۴٠٠٠کارخانﮥ پوشاک و نساجی دربنگالدش است که برای شرکت ھای معروف لباس
درجھان نظيرتسکو ،والمارتPenny JC, H&M, ،مارکس اسپنسر ،کُھل و کارفوريعنی برای
کنسرن ھای بزرگ مد  ،انواع لباس توليد می کنند .بخشی ازحوادث محيط کاردرايران نيزناشی
از ھمين گونه آتش سوزی ھاست .که بايد به قول شاعر بحق گفت " :اول بنا نبود بسوزند
]کارگران[  -آتش بجان ]سرمايه[ فتد ،کاين بنا نھاد !"
صدورسرمايه به کشورھای جھان سوم جھت کسب سود ھرچه بيشتر به سبب وجود مواد
اوليه و نيروی کار ارزان و ھمچنين عدم وجود قوانين حمايت از کارگران ،سياست پرسودی
است که اکثر کنسرن ھا ی چندمليتی را با آز و ولع سيری ناپذيری به اين سوسوق داده
است .اين شرکت ھا به اين موھبت بدست آمده به قيمت استثمار وحشيانﮥ کارگران اکتفا
نکرده و برای بدست آوردن بازھم ارزانترکاال ،عمال ً با جان کارگران بازی می کنند .فقدان ھرگونه

وسائل ايمنی درمحيط کار ،حتی نداشتن راه خروج اضطراری ونقص درسيستم برق رسانی که
نداشتن آنھا ھزينﮥ توليد را به مقدارقابل مالحظه ای پايين می آورد ،ازعوامل عمدۀ مرگ فجيع
اين  ١٢٢انسان است ،رؤسای اين کارخانه به صراحت گفته اند " :آنھا تحت فشارقراردارند که
ھرچه بيشتر لباس با ھزينه ھرچه کمتر توليد کنند" .يعنی ايمنی کارگران اولويت صاحبان
سرمايه نيست .
١٢٢کارگربه اين سادگی وبا اين ارزانی درآتش سود و طمع سرمايه جزغاله می شوند و
خانواده ھايشان با بی سرپرستی محکوم به فقر و تيره روزی بازھم بيشترمی شوند ،تا عده ای
سرمايه دارپروارترشده وبازھم به غارت و استثمار و کشتار بيشتر کارگران ادامه دھند .اين
جنايتی آشکارعليه بشريت ازسوی اين سيستم ضد انسانی است و مرگ تکان دھنده و
دل خراش اين کارگران بار ديگر ضرورت براندازی و نابودی ريشه ای اين نظام بربرمنشانه و ضد
کارگری را نشان داد .برعليه چنين وضعيتی و برای نابودی چنين سيستم بی رحم و کارگر
کشی است که در سراسر کره زمين که کارگران زير سر نيزه نيروھای سرکوبگر صاحبان ابزار
توليد به راحتی قادر به نفس کشيدن نيستند ،مبارزات طبقه کارگر و توده ھای زحمتکش
شعله می کشد .فرياد بلند کارگران سراسر جھان عليه اين نوع جنايات ،تالش پيگير برای
تشکل ،ھمبستگی و گسترش جبھﮥ کار عليه سرمايه ،تنھا راه رسيدن طبقﮥ کارگر به جھانی
بدون ظلم ،غارت ،استثمار ،جنگ و آدم کشی است .
ننگ ونفرت براين سيستم خانمانسوزباد !
نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری در ايران  -خارج کشور
سه شنبه  ٧آذر  ١٣٩١برابر با  ٢٧نوامبر ٢٠١٢
nhkommittehamahangi@gmail.com
http://nahadha.blogspot.com/
boltanxaberi@gmail.com
http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy
آمار رسمی اشتغال كودكان منتشر نميشود/کارگاهھای کمتر از  ١٠نفر مشمول
قانون کار نميشوند ١٢ /تا  ١۶ساعت کار کودکان در کارگاهھا با شرايط نامناسب و
فاقد حداقلھای ايمنی و بھداشتی
به نوشته ساﯾت دولتی خبرگزاری کار اﯾران  -اﯾلنا در ٧آذر آمده است  :علی اکبر اسماعيلپور،
عضو ھيئت مديره انجمن حمايت از حقوق کودکان کار در خصوص تأثير شرايط اقتصادی موجود
بر زندگی کودکان کار به ايلنا گفت :ما آماری در اين زمينه نداريم اما اين را ميتوان در دو بخش
توضيح داد ،يکی بخش کودکان کار است که قرار بر اين بود با آزاد سازی يارانهھا و توزيع
درآمدھای حاصل از آن برای بخش توليد از يک طرف و رفاه جامعه از طرف ديگر تمھيداتی
انديشيده شود و وضعيت زندگی اين کودکان بھتر از شرايط فعلی شود که متأسفانه تمامی
شواھد و قرائن نشان ميدھد آزاد سازی يارانهھا و پرداخت نقدی آن به خانوادهھا تأثيری بر
زندگی کودکان کار نداشته است .
عضو ھيئت مديره انجمن حمايت از حقوق کودکان کار در اين باره به ايلنا گفت :اغلب کودکان
کار از خانوادهھايی ھستند که ما به آنھا ميگوييم خانوادهھای آسيب پذير شھری و
روستايي ،مثل کودکان اعتياد ،طالق ،فقر ،تک سرپرست ،بيسرپرست و ...يارانه اختصاص
داده شده نميتواند پاسخگوی حداقلھای اين خانوادهھا باشد و به طور طبيعی تأثيری ھم در
وضعيت زندگی اين کودکان نداشته است .
وی افزود :از طرف ديگر در شرايط فعلی اقتصادی که در آن قرار داريم ھمانطوری که قبال ھم
نمايندگان مجلس در اين خصوص اخطار داده بودند خطر ترک تحصيل و افزايش کودکان کار
افزايش پيدا کرده است چرا که خانوادهھايی که توان تأمين مايحتاج و حداقلھای زندگی
خودشان را نداشته باشند در شرايط بحرانی معموال اولين نيازھايی که از آنھا صرف نظر
ميکنند نيازھای کودکانشان از جمله پوشاک و آموزش است .و با شرايط شرح داده شده
طبيعی به نظر ميرسد که ما با افزايش کودکان شاغل در کارگاهھای زير زمينی و خيابانھا
روبرو شويم .
اسماعيلپور در خصوص وجود خالءھای قانونی در راه حمايت از کودکان کار تصريح کرد :ما

قوانين حمايتی در کشورمان کم نداريم ،ماده  ٧٩قانون کار جمھوری اسالمی کار کودکان کمتر
از  ١۵سال را ممنوع اعالم کرده است .عالوه بر اين ماده قانونی مقاوله نامه  ١٨٢سازمان
جھانی کار تحت عنوان »شناسايی و محو بدترين اشکال کار کودکان« که کشور ما در سال
 ١٣٨٠آن را امضا کرد و متعھد به اجرای آن در کشور شد .ضمن اينکه ماده  ٣٢پيمان نامه
جھانی حقوق کودک که کشور ما در سال  ٧٣آن را پذيرفته بر ممنوعيت کار کودکان تأکيد
دارند .
وی در ادامه بيان کرد :آن چيزی که در کشور ما کمرنگ به نظر ميرسد بحث نظارتھای
حداقلی بر روی کارگاهھای زير زمينی است .وزارت کار موظف است که به صورت ادواری به
اين کارگاهھا رسيدگی کند و وضعيت کار کودکان را پيگيری کند .ضمن اينکه مسئولين وزارت
کار موظف ھستند بر اين کارگاهھا نظارت داشته باشند و اغلب اين کارگاهھا در شرايط
نامناسب و فاقد حداقلھای ايمنی و بھداشتی برای کار ھستند و کودکان بين  ١٢تا ١۶
ساعت در اين مکانھای نامناسب مشغول به کار ھستند .
اين فعال کار کودک نحوه مواجھه وزارتخانهھای مربوطه با کارگاهھايی که کودکان در آنھا
مشغول به کارند و مسائل و مشکالت موجود در آنھا را قابل بررسی دانست و افزود :کشور
ما در حالی ھر ساله از روند اجرای مقاوله نامه  ١٨٢به سازمان جھانی کار گزارش ميدھد
که آمار و اطالعاتی در داخل كشور از ابعاد اشتغال كودكان در کارگاهھا منتشر نميشود .تنھا
اطالعات موجود مربوط به کودکان خيابانی است که آنھم به دليل آشکار بودن اشتغال اين
کودکان است که البته آمار و اطالعات موجود بسيار ناقص است .
اسماعيلپور در خصوص چرايی عدم پيگيری سازمان جھانی کار در مورد رعايت يا عدم رعايت
پيش شرطھای مطرح شده توسط کشورھای عضو به خبرنگار ما گفت :ساز و کار سازمان
جھانی کار در خصوص پيگيری در مورد شروط مطرح شده از طرف آن سازمان را من دقيقا
نميدانم به چه شکل است ولی آنچه مشخص است ،در مفاد اين مقاوله نامه تأکيد شده که
برای تھيه گزارش ساالنه حتما بايد از ديدگاهھا و نظرات تشکلھای کارگری و کارفرمايی بھره
گرفته شود و از آنجايی که در کشور ما متأسفانه دولت تا کنون به ديدگاهھای اين تشکلھا
توجھی نشان نداده رأسا اقدام به تھيه و ارسال اينگونه گزارشھا ميکند .
عضو ھيئت مديره انجمن حمايت از حقوق کودکان کار در پايان به خبرنگار ايلنا گفت :متأسفانه
در مجلس ششم قانونی وضع شد که کارگاهھای زير  ١٠نفر از شمول قانون کار خارج شدند و
به ھمين دليل وزارت کار ھمواره خودش را ملزم به پاسخگويی در خصوص کودکانی که در اين
کارگاهھا کار ميکنند ندانسته است .ضمن اينکه اغلب کودکان در کارگاهھای زير  ١٠نفر به کار
اشتغال دارند و ممنوعيت کار کودکان و حتی ممنوعيت بازرسی از کارگاهھای زير  ١٠نفر
مکمل ھم شدهاند تا وضعيت کودکان شاغل ھر ساله وخيمتر از سال قبل گزارش شود چرا که
به دليل به رسميت شناخته نشدن کار کودکان جنبهھای نظارتی از نظر سختی کار ،حقوق و
دستمزد و ايمنی کار برای اين کودکان به صفر رسيده است و کودکان به مراتب سختتر از
بزرگساالن مورد استثمار قرار ميگيرند .
كارگران ھلی فلکس ايران در آستانه بازنشستگی بيکار شدند
به نوشته ساﯾت دولتی خبرگزاری کار اﯾران  -اﯾلنا در ٧آذر آمده است  :جمعی از کارگران
کارخانه »ھلی فلکس« ايران در تماس با ايلنا نسبت به انحالل اين كارخانه و ممانعت از ورود
كارگران توسط كارفرما ،اعتراض كردند .
نماينده کارگران کارخانه ھلی فلکس ايران درباره داليل اين اعتراض به ايلنا گفت :کارفرمای
کارخانه ھلی فلکس ايران در يک اقدام ناگھانی اطالعيهی انحالل کارخانه را در سردر نگھبانی
چسبانده و با معرفی فردی به عنوان مدير تسويه حساب کارگران ،از ورود  ١٢کارگر رسمی
اين کارخانه که در شرف بازنشستگی ھستند ممانعت به عمل آورده و از آنان خواسته است
برای تسويه حساب خود اقدام کنند .
اين کارگر که به نمايندگی از ساير کارگران سخن ميگفت ،اضافه کرد :چھار نفر از  ١٢کارگر
رسمی اين کارخانه سه ماه ديگر بازنشسته خواھند شد و مابقی تا يکسال آينده در شرف
بازنشسته شدن قرار دارند که متاسفانه با اين اقدام کارفرما برای بازنشستگی نيز دچار
مشکل خواھيم شد .

او ادامه داد :با وجود اينکه اين کارخانه توليد کننده لولهھای خرطومی آب است و در تھيه مواد
اوليه پی وی سی که از پتروشيمی بند امام تامين ميشود و ھمچنين فروش محصوالت خود
مشكلی ندارد ،اما گفته ميشود بدھيھای معوقه بانکی و زيانده بودن توليد باعث انحالل
اين کارخانه شده است .
شائبه صوری بودن انحالل كارخانه
در اين زمينه ،عيد علی کريمی دبير خانه کارگر قزوين ،در تشريح وضعيت کارگران ھلی فلکس
ايران به ايلنا گفت :اين واحد توليدی طی اطالعيه کارفرما در مورخه ھفدھم آبان ماه جاری
منحل اعالم شده و از  ١٢کارگر رسمی اين کارخانه که تا روز بيست و دوم ھمان ماه کار
ميکردند خواسته شده بر سر کار خود حاضر نشوند .
او با بيان اينکه »كارگران انحالل کارخانه ھلی فلکس را صوری ميدانند« افزود :دليلی برای
انحالل کارخانهای که برای تھيه مواد اوليه توليد خود مشکلی ندارد و بازار فروش خوبی ھم
دارد ،وجود ندارد .
اين فعال كارگری اضافه کرد :اين واحد توليدی از  ١۵سال گذشته تبديل به دو کارخانه با
اسامی کارخانه ھلی فلکس ايران و آويد شد و ھم اکنون واحد توليدی آويد با ھمان مواد
اوليه ،توليد کننده لولهھای پوليکا بوده و ھم اكنون با  ١٣کارگر فعال است .
احمد توکلی :دولت می خواھد به ھر طريقی ولو غير قانونی و ضد مصالح ملی
پول نقد در جيب مردم بگذارد
به گزارش خبرگزاری دولتی مھر ،در  ٧آذر آمده است :احمد توکلی نماينده مردم تھران در
مجلس شورای اسالمي ،در گزارش ھفتم خود به مردم تھران به داليل مخالفت مجلس با اجرا
شدن مرحله دوم ھدفمندسازی يارانه اشاره و تاکيد کرد :ھدف اوليه ادعايی دولت را درباره
ھدفمندی يارانهھا به يادآوريد؛ افزايش قيمت حامل ھای انرژی و حذف يارانه ھای ديگر به
قصد بھبود مصرف و افزايش کارايی توليد و عادالنه کردن مصرف يارانه ھای آشکار و پنھان که
دولت وعده ريشه کن کردن فقر را می داد .حاال تبديل شده است به افزايش ھزينه توليد و
گسترش تعطيلی بنگاھھا و تورم فزاينده در حاليکه دولت تنھا يک ھدف بيشتر نمی شناسد "
به ھر طريقي ،ولو غير قانونی و ضد مصالح ملي ،پول نقد در جيب مردم بگذارد"!
» داليل اخراج كارگران :بازار چای در دست داللھا؛ دولت نظارهگر است «
به نوشته ساﯾت دولتی خبرگزاری کار اﯾران  -اﯾلنا در ٧آذر آمده است  :ايلنا مدير عامل کارخانه
توليد چای »فجر کاشف« الھيجان اعالم کرد :در صورت ادامه بيتوجهايھای دولت به صنعت
چاي ،ناچاريم کارخانه را تعطيل كنيم يا با تغيير کاربری کارخانه ،گذران زندگی كنيم .
پرويز شعبانی در تشريح وضعيت کارخانجات چای شمال کشور ،به ايلنا گفت :بيش از  ۶۵واحد
توليد کننده چای در شمال کشور به دليل افزايش ھزينهھای جاری و صرفه اقتصادی نداشتن
بخش توليد ،ھم اكنون تعطيل شدهاند .
اين فعال صنعتی افزايش ھزينهھای جاری واحدھای توليدی را شامل باال رفتن قيمت
حاملھای انرژی و افزايش ھزينهھای تعمير ماشين آالت و ھمچنين ناتوانی مالی در جايگزينی
دستگاهھای جديد و پرداخت حقوق کارگران دانست كه باعث شدهاند اکثر کارخانهھای چای
شمال کشور از جمله کارخانه فجر کاشف رو به نابودی حركت كنند .
به گفته مدير عامل کارخانه توليد چای »فجر کاشف« الھيجان ،بزرگترين مشکل کارخانهھای
چای کاھش برداشت و عرضه چای است .
شعبانی در تشريح اين مشكل گفت :دولت برگ سبز درجه يک را با قيمت  ٧٠٠تومان و برگ
سبز درجه دو را با قيمت  ٣٩٠تومان در ھر کيلو از چايکاران خريداری و به ترتيب برگ سبز
درجه يک و درجه دو را با رقمھای  ٢٧۵و  ١٧۵تومان در ھر کيلو به كارخانهھا ميفروشد .
شعبانی اضافه کرد :قيمت تمام شده توليد ھر کيلو چای سبز به چای خشک سياه ،بيش از
دو ھزار تومان است که متاسفانه به سبب از دست رفتن بازار فروش اين محصول طی ساليان
اخير ناچاريم برای تامين ھزينهھا و حقوق کارگران بيشترين توليد خود را طبق قيمت

پيشنھادی مشتری که زير  ۵٠٠تومان در ازای ھر کيلو است بفروشيم .
اين توليدكننده حضور دالالن را در اوضاع فعلی بازار چای تاثير گذار دانست و ادامه داد :عمده
مشتريان كارخانهھا واسطهھا ھستند كه چای با کيفيت را با قيمت  ۴٠٠تا  ۵٠٠تومان
ميخرند و کارخانهھای توليد کننده چای خشک برای جبران ھزينهھای خود ناچارن محصول
توليدی خود را با اين قيمت نازل بفروشند .
شعبانی با بيان اينكه ادامه وضعيت فعلي ،فعاليت واحدھای توليدی را روز به روز سختتر
خواھد كرد ،افزود :برای کارخانهھا از جمله واحد توليد چای فجر کاشف با  ٣۵کارگر توليد ديگر
سود اقتصادی ندارد و ناچاريم کارخانه را تعطيل کرده و به شغل ديگری روی بياوريم .
اين عضو اتحاديه چايکاران کشور نقش دولت را در چنين بازاری تنھا نظارهگر عنوان كرد و با
انتقاد از عدم پرداخت بدھی دولت به چايكاران ،تصريح کرد :در سال  ٧۶با صد کارخانه
توانسته بوديم بيش از  ٧۶ھزار تن چای خشک توليد کنيم که اين رقم ھم اکنون با وبا وجود
 ١٧٠کارخانه )که اکثرشان تعطيل شدهاند( به  ٢٠ھزار تن در سال رسيده است .
شعبانی با اشاره به اينکه قيمت خريد تضمينی برگ سبز چای نسبت به سال گذشته
افزايشی نيافته است ،ادامه داد :اين رقم به ھيچ وجه پاسخگوی نياز کشاورزان نيست،
چراکه تمام ھزينهھايی که الزم است برای برداشت چای مصرف شود ،افزايش يافته است .
اين فعال صنعتی در خاتمه سخنانش ،افزود :در ميان واحد توليد کننده ،تنھا  ۴درصد از
کارخانھا دچار بحران نشدهاند و آنھا كارخانهھايی بودهاند كه با تغيير دستگاهھای خود ،به
توليد چای سبز روی آوردهاند و توانستهاند موقعيت مالی و اشتغال خود را با كمك صادرات
حفظ کنند .
به گزارش٧آذرپانانيوز،با گذشت کمتر از ﯾکسال از اجراﯾی شدن مصوبه تبدﯾل وضعيت نيروھای
شرکتی در صنعت نفت ،تاکنون  ٢٥درصد از مجموع بيش از  ١٦٠ھزار نفر نيروھای پيمانکاری
اﯾن صنعت قرارداد مستقيم شدهاند و باقی چشمانتظار اجرای تصميمات اصالحی جدﯾد دولت
ھمچون حذف شرط سابقه حداقل ﯾکساله و برنامهرﯾزی برای تھيه فرمت پرداخت حقوق و
مزاﯾای اﯾن کارکنان ھستند.
مدﯾران وزارت نفت از ابتدا با اشاره به وﯾژگیھای خاص اﯾن وزارتخانه ھمچون تخصصی و
عملياتی بودن کار ،وجود قوانين محدود کنندهای ھمچون اصل  ٤٤قانون اساسی و لزوم
داشتن حداقل مدرک فوق دﯾپلم برای جذب در وزارت نفت و به وﯾژه وجود بيش از  ١٦٠ھزار نفر
نيروی پيمانکاری که از مجموع نيروھای شرکتی ھمه ساﯾر وزارتخانهھا بيشتر است ،طرح
ساماندھی را با دشواریھاﯾی رو به رو میدانستند.
ولی با وجود ابالغ بخشنامهھای مختلف در جھت تسھيل اﯾن امر ،تاکنون حدود  ٢٥درصد از
مجموع نيروھای پيمانکاری اﯾن وزارتخانه به قرارداد مستقيم تبدﯾل وضعيت شده اند و قرار بوده
باقی نيز در قالب تعاونی ساماندھی شوند که آمار دقيقی در دست نيست.
دولت چه می گوﯾد؟
اﯾن درحالی است که خبر بحث برانگيز حذف شرط سابقه حداقل ﯾک ساله برای تبدﯾل وضعيت
نيروھای شرکتی که به تازگی از سوی معاون حقوقی معاونت توسعه مدﯾرﯾت و سرماﯾه
انسانی رﯾاست جمھوری اعالم شده ،با اﯾجاد موجی از اميدواری در بخشی از نيروھای
پيمانکاری که با اﯾن اصالح ،مشمول طرح ساماندھی میشوند ،ھمراه بوده است.
عبدالعلی تاجی با ارائه اﯾن توضيح که دولت مصوب کرده بود که از ابتدای بھمن ماه ١٣٩٠
نيروھای شرکتی را به قراردادی تبدﯾل وضع کند ،بر تبدﯾل وضعيت  ٦٠ھزار نفر تاکيد و به
تشرﯾح اصالحات مذکور پرداخته مبنی بر اﯾنکه " در مصوبه قبل شرط سابقه حداقل ﯾک ساله
برای تبدﯾل وضع نيروھای شرکتی وجود داشت که اﯾن شرط در مصوبه جدﯾد حذف شده
است.
برای نيروھای شرکتی که با مصوبه دولت تبدﯾل وضع شده بودند فرمتی برای حقوق و
مزاﯾاﯾشان طراحی شد تا حقوق نيروھای قراردادی ﯾکسان شود اما پس از ابالغ ،گزارشی از
دستگاھھا درﯾافت کردﯾم که حاکی از کاھش حقوق نيروھای قراردادی قدﯾمی بود بر اﯾن
اساس اﯾن موضوع بررسی و قرار شد تا بخشنامه و فرمت مربوط به حقوق نيروھای قراردادی
انجام کار معين اصالح شود تا مشکالت اﯾجاد شده نيروھای قراردادی قدﯾمی حل شود".
البته در ھمين زمينه پيشتر معاون توسعه مدﯾرﯾت و سرماﯾه انسانی رئيسجمھور بر لزوم

تبدﯾل وضعيت تمام نيروھای شرکتی در دستگاهھای اجراﯾی به قراردادی تاکيد کرده بود.
ابراھيم عزﯾزی در ادامه گفته بود که بحث استخدام شرکتیھا نيز به طور کامل حل و فصل
شده و ھمه دستگاهھای ملی و استانی موظفند ،برای کارھای اداری که از نيرویانسانی
استفاده میکنند ،باﯾد به طور مستقيم کار را انجام دھند و ھمه تبدﯾل وضعيت شده باشند.
بنابراﯾن با وجود اﯾن اخبار دلگرم کننده که از سوی معاونت توسعه مدﯾرﯾت و سرماﯾه انسانی
رئيسجمھور شنيده میشود ،باﯾد دﯾد سرانجام  ١٦٠ھزار نفر نيروی پيمانکاری صنعت نفت به
کجا خواھد رسيد؟
در باره صحبتھای رئيس کانون شوراھای اسالمی تھران
ميليونھا کارگر در سراسر کشور خواھان افزاﯾش فوری دستمزدھا ھستند )شرﯾف ساعد پناه(
امروز دﯾگر بر کسی پوشيده نيست که وضعيت فالکت بار معيشتی کارگران و دستمزدھای زﯾر
خط فقر ،ميليونھا خانواده کارگری را در مرز مرگ و نابودی قرار داده است .با اﯾن حال و در اﯾن
ميان کسانی در مقام نماﯾنده ھای کارگری که اساسا ربطی به کارگران ندارند تالش ميکنند با
ھزار و ﯾک دليل و تبصره راه را برای تثبيت وضعيت فالکت بار کنونی ھموار کنند تا مانند
ھميشه تضمين کننده منافع اربابان خود باشند
اﯾنان نه تنھا سنگينی اﯾن شراﯾط فالکت بار را از دوش کارگران برنمی دارند بلکه با سنگ
اندازی ھا و ...درصدد منجمد کردن دستمزدھا در سال آﯾنده نيز ھستند.
کارگران بھتر از خود اﯾن حاميان کذاﯾی طبقه کارگر ،آنان را می شناسند .حنای اﯾنان ھيچگاه
در ميان کارگران رنگی نداشته است و نيک ميدانند که ادعا و گفتگوھای آنان در رسانه ھا تنھا
برای رفع تکليف و بدتر از آن برای سر دواندن کارگران است.
ﯾکی از نمونه ھای چنين اشخاص و نھادھای دست ساز کارگری ،کانون شوراھای اسالمی
تھران و رئيس آن آقای اوليا علی بيگی است .اﯾشان در مصاحبه ای با خبرگزاری اﯾسنا که در
روزنامه کار و کارگر مورخه  ٩١/٩/٢در مورد افزاﯾش دستمزدھا به چاپ رسيده است ميگوﯾد:
موضوع تعيين دستمزدھا ﯾکی از مباحث مھم اقتصادی وتاثير گذار در کشور است و در ادامه
ميافزاﯾد  :مزدی که تعيين می شود جوابگوی نيازھای ضروری خانوارھای کارگری با اﯾن
افزاﯾش تورم نيست .باﯾد واقع بينانه به موضوع نگاه کنيم و در اﯾن شراﯾط ،تحرﯾم و کمبود مواد
اوليه و کاھش توليد و  ...را در تعيين دستمزد مد نظر قرار دھيم.
به قول شما جناب آقای علی بيگی واقع بين باشيم .اما واقعيت کجاست که اﯾن چنين با اما و
اگر از افزاﯾش دستمزد کارگران صحبت ميکنيد و نوبت که به تعيين دستمزد و معيشت کارگران
ميرسد ﯾاد کمبود مواد اوليه و تحرﯾم و کاھش توليد ميافتيد .آﯾا برای حفظ و تداوم سودھای
ميلياردی صاحبان سرماﯾه ھم کسی در اﯾن مملکت ﯾاد تحرﯾم و کمبود مواد اوليه و کاھش
توليد ميافتد.
ما کارگران ميدانيم که از نظر شما ﯾقينا مبلغ  ٣٩٠ھزار تومان برای حق کارگر زﯾاد است .ما
ميداﯾنم اعتراضات ھر روزه کارگری برای افزاﯾش دستمزدھا ،برای حقوقھای معوقه ،برای
قراردادھای سفيد امضا در نزد شما و تشکل دست ساز متبوعتان جاﯾی ندارد .ما نيک ميدانيم
که آمار فرزندان ترک تحصيل کرده خانواده ھای کارگری ،بی سرپناھی خيابان خوابھا که تماما
از طبقه ما ھستند تا افزاﯾش سرسام آور فروش کليه در ميان خانواده ھای کارگری و نبود
اﯾمنی در محيط کار و از دست رفتن نان آوران خانواده ھای کارگری ذره ای مسئله شما و
کانون عالی شوراھای اسالمی نيست و گرنه در اﯾام نزدﯾک به فصل تعيين دستمزدھا ﯾاد
تحرﯾمھا و کمبودھا نمی افتادﯾد.
وی در اﯾن گفتگو ادامه ميدھد  :ما ھيچ منع و محدوﯾتی برای تغيير دوباره دستمزدھا ندارﯾم و
سپس ميگوﯾد  %٧٠جامعه در وضعيت معيشتی و اقتصادی بغرنج و نامطلوبی قرار دارند و به
لحاظ افزاﯾش تورم در فشار و تنگنا ھستند و در پاسخ به سروﯾس خبری در مورد اﯾنکه آﯾا
امکان تغيير دوباره دستمزدھا با توجه به شراﯾط تورمی جامعه وجود دارد ﯾا خير؟ جواب ميدھد:
تا به امروز ھيچ پيشنھاد مکتوبی ھم از سوی تشکل ھای کارگری ﯾا کارفرماﯾی به ما ارائه
نشده است.
جالب اﯾن جاست که برای آقاﯾان ھيچ منع و محدودﯾتی برای افزاﯾش دستمزدھا وجود ندارد.
من و ميليونھا کارگر نيز در اﯾن مملکت ميدانيم که برای افزاﯾش دستمزد کارگران ھيچ منع

قانونی وجود ندارد و دستمزد کارگران بر اساس قانون می باﯾد با توجه به تورم موجود و سبد
ھزﯾنه ﯾک خانوار چھار نفره تعيين شود اما مشکل اﯾنجاست ھر جا که منافع کارفرماﯾان و
صاحبان سرماﯾه اﯾجاب کند قانون به راحتی زﯾر پا گذاشته ميشود و آقای علی بيگی نه تنھا به
اﯾن مسئله اشاره ای ندارد بلکه خود در مقام حافظ منافع کارفرماﯾان قرار ميگيرد و برای تعيين
دستمزدھا خيلی جلوتر از کارفرماﯾان مسئله تحرﯾم و کمبودھا را به پيش ميکشد تا از ھم
اکنون کارگران را راضی به انجماد دستمزدھا کند و در اﯾن راه در روز روشن و مقابل چشم
افکار عمومی و ميليونھا کارگر به دروغ پراکنی نيز متوسل ميشود و با اشاره به عدم ارائه
پيشنھاد برای افزاﯾش دستمزدھا از سوی تشکلھای دست ساز رسمی ھمچون کانون عالی
شوراھای اسالمی تالش ميکند تا چنين القا کند که کارگران خواھان افزاﯾش دستمزدھا
نيستند.
اﯾشان برای حفاظت از منافع کارفرماﯾان باﯾد ھم تشکلھای دست ساز رسمی را به ميان
بکشد چرا که اﯾن تشکلھا ربطی به کارگران ندارند اما برای اثبات خواست ميليونھا کارگر برای
افزاﯾش دستمزدھا من اﯾشان را به آرشيو روزنامه ھای کار و کارگر –دنيای اقتصاد – تھران
امروز -آفتاب ﯾزد -روزنامه جمھوری اسالمی و ﯾا دفتر رﯾاست جمھوری ﯾا نه به کمسيون
کارگری مجلس که در سطح و ابعاد گسترده ای در اﯾن رسانه ھا انعکاس ﯾافت ارجاع ميدھم
تا اگر ذره ای چشم بصيرت دارد چشمشان باز شود.
آقای علی بيگی باﯾد بداند :ميليونھا کارگرخواھان افزاﯾش دستمزدھا تا چندﯾن برابر سطح
کنونی آن ھستند اﯾن را ده ھزار کارگر در خرداد ماه و سپس ده ھزار کارگر دﯾگر از سراسر
کشور در مھر ماه اعالم کردند و باز ھم اعالم خواھند کرد و ﯾقينا اگر توجھی به آن نشود
کارگران با فرﯾادھاﯾشان چشمان آقای بيگی و ساﯾر دست اندرکاران تعيين دستمزدھا را باز
خواھند کرد.
شرﯾف ساعد پناه -عضو ھيئت مدﯾره اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران
بيکاری بيش از  ٥٠درصد کارگران شھرک صنعتی پرند
برپاﯾه خبر رسيده در  ٧آذر آمده است :از  ٧٠٠٠ھزار کارگر که سال گذشته در شھرک صنعتی
پرند کار می کردند ،تنھا  ٣٨٨٠کارگر باقی مانده اند.
براساس اﯾن گزارش،برخی مدﯾران صنعتی اﯾن شھرک صنعتی اظھار داشتند تنھا با  ٢٠درصد
توان واقعی خود فعاليت می کنند .براساس گفته ﯾکی از کارخانه داران اﯾن شھرک صنعتی،
واحدھای صنعتی بين  ٥٠تا  ٧٠درصد کارگران خود را تعدﯾل کرده اند.
مدﯾرﯾک کارخانه فوالدی نيز اعالم کرد ثبت سفارش او  ٩٠روز در اتاق ارزی و بانک مرکزی
معطل مانده است .مدﯾر ﯾک کارخانه توليد کننده لنت ترمز ھم خبر داد بيش از دو ماه ثبت
سفارش او در اتاق ارزی معطل مانده است .اﯾن درحالی است که معاون وزﯾرصنعت پيش از
اﯾن اعالم کرده بود حداکثر ظرف دو ھفته ارز به توليدکنندگانی که ثبت سفارش کرده اند،
پرداخت می شود.
اخراج٢٦٤کارگر لطيف گستر دﯾبا،عدم پرداخت ٦ماه حقوق ٦٦کارگرشاغل واحتمال
تعطيل شدن کارخانه
به گزارش خبرگزاری دولتی مھر،در  ٧آذر آمده است  :مدﯾرعامل شرکت لطيف گستر دﯾبا
گفت :تعدﯾل نيرو کارخانه در استان البرز برای مسئوالن اھميت ندارد .کارخانه لطيف گستر
دﯾبا با  ٣٣٠نفر نيرو در گذشته ھم اکنون تنھا با  ٦٦نفر ادامه کار می دھد و در شرف تعطيلی
است.
سعيد احمدی  ،با بيان اﯾنکه طی دو ماه دﯾگر کارخانه ام تعطيل خواھد شد ،اظھار داشت :در
گذشته تعداد کارگران اﯾن کارخانه  ٣٣٠نفر بوده است که با تعدﯾل  ٢٦٤نفری ھم اکنون به ٦٦
نفر رسيده است عجيب است که تعدﯾل نيرو داشته ام ولی ھيچ کس نگفته چرا اﯾنقدر تعدﯾل
نيرو داشته اﯾد.
احمدی افزود :در گذشته به کشورھای مختلفی از جمله افغانستان ،عراق و دﯾگر کشورھا
صادرات داشته اﯾم ولی ھم اکنون صادرات ما به صفر رسيده است و برخی دﯾگر از ھمکارانم

نيز ھمين شراﯾط را دارند.
احمدی گفت :مسئوالن می توانند ﯾک گروه را بسيج کنند تا علت تعدﯾل نيرو را جوﯾا شوند.
وی تصرﯾح کرد ٥ :ھزار کارخانه ارز گرفته اند و مواد اوليه وارد کرده اند ،اﯾن افراد چه کسانی
بوده اند؟ ما که موفق به اﯾن کار نشده اﯾم.
مدﯾرعامل شرکت لطيف گستر دﯾبا افزود :باﯾد کار کنيم تا بتوانيم حقوق کارگران را پرداخت
کنيم.
احمدی افزود :کارخانه ام در ماه  ١٠روز فعال است و ھم اکنون کارگرانم  ٦ماه است که حقوق
نگرفته اند و مرتب از جيب خرج می کنم.
وی با بيان اﯾنکه سرماﯾه در گردش ما  ٣٣برابر گذشته شده است ،افزود :سه ميليارد تومان
برای فعال نگه داشتن ﯾک شيفت کاری کارخانه نياز دارم.
بالتکليفی ٤٥٠٠کارگراخراجی سازمان توسعه راهھای اﯾران
بنا به گزارشات منتشره بنقل از ﯾکی از کارگران اخراج شده  ،سازمان توسعه راهھای
اﯾران،تقرﯾبا دوسال است که کارگران با سابقه خود را اخراج و شروع به جذب نيروھای جدﯾد
کرده است و اﯾن درحالی است که نيروھای اخراج شده با داشتن سوابق کاری باال حق بيمه
براﯾشان در طول مدت خدمت از سوی سازمان پرداخت نشده است.
ﯾکی از کارگران اخراج شده سازمان توسعه راهھای اﯾران گفت :به مدت  ٢سال است که
اخراج شدهاﯾم اما ھنوز مطالباتمان را نگرفته اﯾم.
اﯾن کارگر اظھار کرد :تعداد ٤ھزار و  ٥٠٠کارگر  ٢سال گذشته با داشتن بيش از  ١٨سال
سابقه کار از سازمان اخراج شدند.
وی ادامه داد :دليل تعدﯾل نيروھای اﯾن شرکت از سوی مدﯾران باال دستی واگذاری به بخش
خصوصی بود.
اﯾن کارگر بيان کرد :سـازمان توسعه راھھای اﯾـران با بيش از  ٣٢سال سابقه اجراﯾی به عنوان
بزرگترﯾن پيمـانکـار تارﯾخ وزارت راه و ترابری جمھوری اسالمی اﯾران در ساخت راه ،بزرگـراه،
آزادراه ،راه آھن ،تـونل ،پـل و فـرودگـاه در داخل و خارج از اﯾران به عنوان ﯾک شرکت بين
المللی قـابل اعتماد برای کـارفرماﯾان داخلی و خـارجی در انواع قراردادھای سرماﯾه گذاری و
ساخت شناخته شده است.
اﯾن کارگر تاکيد کرد :با وجود پيگيری ھای مستمر با وزﯾر تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزﯾر راه و
شھرسازی ھمچنان بالتکليف ھستيم و ھيچ کدام از مطالباتمان را درﯾافت نکردهاﯾم.
گازجان دو کارگرجوان را گرفت
به گزارش واحدمرکزی خبر،د رتارﯾخ  ٧آذر  ٩١آمده است  :دو جوان فرﯾمانی امروز بر اثرگاز
گرفتگی جان باختند.
فرمانده انتظامی فرﯾمان گفت  :اﯾن دو کارگر  ٢٠و  ٣٢ساله ھنگام استراحت در اتاقک کارگری
در شھر سفيد سنگ از زغال نيم سوخته برای گرم کردن خود استفاده کرده بودند که بر اثر
استنشاق مونوکسيد کربن جان باختند.
سرھنگ ابوالقاسم باقری افزود :پرونده اﯾن حادثه برای تحقيقات بيشتر در اختيار مقامات
قضاﯾی قرار گرفته است.
جان باختن کارگر٤٥ساله درسيرجان
به گزارش خبرگزاری دولتی فارس ،در تارﯾخ  ٧آذر آمده است  :کارگری که صبح امروز به
ھنگام بارش شدﯾد باران با دوچرخه به محل کار خود میرفت بر اثر برخود با خودروھای عبوری
جان باخت.
بنابھمين گزارش ،صبح امروز کارگری که به ھنگام بارندگی شدﯾد با دوچرخه به محل کار خود
میرفت به علت آبگرفتگی شدﯾد بلوار سيد جمالالدﯾن اسدآبادی مجبور شده دوچرخه خود را
به ميانه خيابان ھداﯾت کند که به خودروھای در حال عبور برخورد میکند.

جسد اﯾن کارگر با روشن شدن ھوا در البهالی سيالب بلوار سيد جمالالدﯾن اسدآبادی نماﯾان
شده است.
نبیﷲ حيدرپور مسئول اورژانس  ١١٥سيرجان به خبرنگار فارس گفت :با اطالعات مردمی
کارکنان اورژانس  ١١٥به محل حادثه اعزام شدند و جسد له شده کارگر  ٤٥ساله به نام
نورمحمد مبينی را به سردخانه بيمارستان منتقل کردند.
سقوط مرگبار کارگر جوان به چاھک آسانسور
به گزارش پاﯾگاه خبری  ،١٢٥در تارﯾخ  ٧آذر  ٩١آمده است  :بنقل ازمنصور سلطانی فرمانده
آتش نشانان:در محل حادثه در خيابان شرﯾعتی ،خيابان ميرزا پور ،کوچه مھردرﯾک ساختمان در
حال احداث ،کارگر  ٣٢ساله ائی بنام )حنان -ق( در حين انجام کار به علت نامعلومی از طبقه
ھفتم ساختمان به داخل کانال آسانسور سقوط کرده و در طبقه منفی ﯾک نقش زمين شده
بود که متاسفانه مرگ وی از سوی امدادگران اورژانس تائيد شد.
تجمع کارگران در پيرانشھر با دخالت ماموران امنيتی به پايان رسيد
به نوشته ساﯾت ھرانا در  ٨آذر  ٩١آمده است  :صبح امروز چھارشنبه  ٨آذر ،حدود  ٣٠٠کارگر
که تحت پوشش بيمه بيکاری قرار دارند ،در اعتراض به عدم دريافت حقوق بيکاری خود ،در
مقابل اداره بيمه پيرانشھر تجمع کرده بودند با دخالت نيروھای امنيتی متفرق شدند .
بسته جديدی از تحريم ھا عليه ايران در راه است
به نوشته ساﯾت راديو بين المللی فرانسه در  ٨آذر آمده است  :سنای امريکا به زودی بسته
تحريمی جديدی عليه جمھوری اسالمی را مورد بررسی قرار خواھد داد .اين تحريم ھا در
غالب طرح ساالنه بودجه دفاعی اياالت متحده امريکا مورد بررسی سناتورھای امريکايی قرار
خواھد گرفت .
اين بسته تحريمی که ھنوز جزييات آن به طور رسمی منتشر نشده است در غالب طرحی
شامل بودجه دفاعی امريکا و ھمچنين برنامه اقتصادی اين کشور برای کاھش بدھی ھای
دولت فدرال امريکا مورد بررسی کنگره امريکا قرار خواھد گرفت .
بنا بر اين گزارش ،ھدف از بررسی و وضع بسته جديد تحريم ھا عليه جمھوری اسالمي ،فشار
بيشتر برای تھران برای توقف غنی سازی اورانيوم و رسيدن به مرحله قابل استفاده در
تسليحات نظامی عنوان شده است .
سناتور دموکرات رابرت مندز به ھمراه سناتور جمھوری خواه مارک کرک ،تھيه کنندگان اين طرح
تحريمی جديد ھستند که در غالب آن ،بانک ھای خارجی ای که نقل و انتقاالت مالی در حوزه
صنايع ،از جمله کشتيراني ،بنادر ،کشتی سازی و انواع مختلف انرژی را به عھده بگيرند مورد
تحريم امريکا قرار خواھند گرفت .
سناتور مندز در توضيحی کوتاه در رابطه با اين طرح عنوان کرده است »:تالش عمده ما اکنون
اين است که بر زمينه ھايی از اقتصاد ايران فشار وارد کنيم که موجب ارزش افزوده ميشوند،
مانند انرژی و کشتيرانی ».
شخصيت ھای حقوقی و حقيقی امريکا مدت ھای مديدی است که از انجام ھرگونه معامله
تجاری با ايران منع شده اند ،اين تحريم ھا شامل بانک ھای خارجی ميشود ،نقض اين قوانين
از سوی ھر موسسه خارجی موجب خواھد شد اين موسسه حق فعاليت خود در اياالت
متحده امريکا را از دست بدھد .
به گزارش خبرگزاری رويترز دستيار يکی از اعضای سنای امريکا بدون اعالم نام خود در مورد
جزييات اين اين اليحه عنوان کرده است :در اين بسته تحريمی ھرگونه مبادله تجاری با ھر
شخص حقيقی و يا حقوقی که با دولت ايران و يا افراد تحت تحريم ،ممنوع اعالم شده است،
ممنوعيت ھا در اين بسته تحريمی شامل زغال سنگ ،فلزات قيمتی خواھد شد .
الزم به ذکر است در حالی که اياالت متحده امريکا بارھا اعالم کرده است تالش ميکند تا با
تحريم ھای خود دولت ايران را وادار به توقف غنی سازی اورانيوم و مذاکره در اين رابطه کند و

تالش ميکند ضربه ای به شھروندان ايرانی وارد نسازد ،برخی از ناظران سياسی مسايل ايران
عنوان ميکنند اين تحريم ھا چندان تاثيری بر اراده سياسی مقامات تھران نخواھد داشت و
بيشتر مردم عادی ايران ،مورد ضربه اين گونه تحريم ھا واقع ميشوند
اعتصاب  ٢۴٠٠کارگر کارخانه پروفيل ساوه و نورد لوله صفا
به گزارش اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران در  ٨آذر امده است  :تعداد  ٢٤٠٠کارگر کارخانه پروفيل ساوه و
نورد لوله صفا در اعتراض به شش ماه حقوق معوقه از روز ﯾکشنبه تا کنون در اعتصاب به سر می
برند.
 ١٢٠٠کارگر کارخانه نورد لوله صفا از صبح روز ﯾکشنبه  ۵آذر در اعتراض به عدم پرداخت
دستمزدھای شان دست از کار کشيدند و در اقدامی مشابه از شب ﯾکشنبه کارگران شيفت شب
کارخانه پروفيل ساوه نيز دست به اعتصاب زدند .اﯾن دو کارخانه در شھرستان ساوه متعلق به ﯾک
کارفرماست و  ٢۴٠٠کارگر اﯾن کارخانه ھا شش ماه است دستمزدھای خود را درﯾافت نکرده اند.
به گزارش اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران ،حدود ساعت  ١٢ظھر روز سه شنبه تعدادی از مسئولين
فرمانداری ،نيروی انتظامی و اداره کار شھرستان ساوه به ميان کارگران اعتصابی در کارخانه لوله
صفا آمدند و به کارگران اظھار داشتند از آنجا که ﯾکماه از دستمزد معوقه شما به حسابھاﯾتان وارﯾز
شده است می باﯾد به اعتصاب پاﯾان دھيد و بر سرکارھاﯾتان باز گردﯾد .اما کارگران بطور متحدانه ای
اعالم کردند ما نه ﯾکماه بلکه شش ماه دستمزد معوقه دارﯾم و تا درﯾافت ھمه دستمزدھای خود بر
سرکارھاﯾمان باز نخواھيم گشت.
ھمچنين کارگران با شروع صحبت مسئولين اداره کار فرﯾاد زدند رستمی ]صاحب کارخانه[ سيرتان
کرده و ماشينھای آنچنانی زﯾر پاﯾتان انداخته و… و سپس بطور ﯾکپارچه شعار دادند جيره خوار
رستمی حيا کن ،حيا کن! بنا بر اﯾن گزارش کارگران اعتصابی کارخانه نورد لوله صفا روز سه شنبه
ضمن بستن درب انبارھای کارخانه برای جلوگيری از خروج کاال ،با روشن کردن الستيک در مقابل
درب کارخانه دست به تجمع زدند و مانع ورود و خروج ماشينھا به کارخانه شدند.
از سوی دﯾگر با آغاز اعتصاب توسط کارگران شيف شب کارخانه پروفيل ساوه ،کارگران شيفت روز
نيز بطور متحدانه ای به اﯾن اعتصاب پيوستند و خواھان پرداخت فوری دستمزدھای معوقه خود
شدند .با شروع اعتصاب توسط اﯾن کارگران کارفرما دستمزد خرداد ماه اﯾن کارگران را به حسابشان
وارﯾز کرد و تالش نمود با پرداخت ﯾکماه از شش ماه دستمزد معوقه ،آنان را بر سر کارھاﯾشان
بازگرداند .اما کارگران بطور ﯾکپارچه ای خواھان پرداخت تمامی دستمزد معوقه خود شده و به
اعتصاب ادامه دادند.
بر اساس اﯾن گزارش اعتصاب کارگران ھر دو کارخانه پروفيل ساوه و نورد لوله صفا ھمچنان ادامه
دارد و کارفرمای اﯾن دو کارخانه در اقدامی جدﯾد برای مقابله با اعتصاب کارگران ،بعد از ظھر روز سه
شنبه به کارگران پروفيل ساوه اعالم کرد کارخانه تعطيل است و از فردا کسی بر سر کارش نياﯾد
کارگران نيز اعالم کرده اند چنانچه فردا از ورودشان به کارخانه ممانعت بعمل آﯾد در مقابل فرمانداری
شھرستان ساوه دست به تجمع اعتراضی خواھند زد.

کمبود شيرخشک خانوادهھا را به زحمت انداخته است
به نوشته ساﯾت سالمت نيوز در  ٨آذر آمده است  :رئيس انجمن داروسازان ايران گفت:
شيرخشک در کشور با محدوديت توزيع ميشود و از ھمين رو خانوادهھا را به زحمت انداخته
است .
رھبر مژدھی آذر در گفتوگو با ايلنا بابيان اين مطلب گفت :شيرخشک ھمچنان به صورت
سھميه بندی توزيع ميشود و برخی از اقالم داروھا نيز با کمبود مواجه است.وی با اشاره به
اينکه البته شيرخشک تا اندازهای که نياز است در داروخانه توزيع ميشود ،افزود :اما نگرانی
مردم ازسھميه بندی شيرخشک به کمبودھا دامن زده است .
رئيس انجمن داروسازان ايران ادامه داد :تا زمانی که ارز وزارت بھداشت و سازمان و غذا و دارو
تامين نشود ،مشکل کمبود شيرخشک کماکان ادامه خواھد داشت.مژدھی آذر ھمچنين به
کمبود شيرخشکھای رژيمی اشاره کرد و افزود :در تھران و ساير استانھا وضعيت مشابهای
درزمينه کمبود شيرخشک وجود دارد .
افزايش بھرهكشی از کودکان به عنوان نيروی کار ارزان و جايگزين

به نوشته ساﯾت دولتی خبرگزاری کار اﯾران  -اﯾلنا در٨آذر آمده است  :جاويد سبحانی فعال
حقوق كودكان كار در اين باره به ايلنا گفت :بيشترين نيروی كار جايگزين را کودکان تشكيل
ميدھند که از شمول قانون کار خارجند و به عناوين مختلف تحت بھره کشی قرار می گيرند و
بخشی از آنھا در کارگاه ھای غير قانونی که خارج از نظارت وزارت خانه ھستند مشغول به کار
می شوند .
نقش كار كودكان در اليحه حمايت از كودكان نوجوانان
اين فعال حقوق كودكان كار معتقد است در اليحه حمايت از كودكان و نوجوانان كه اكنون در
مجلس در حال بررسی است ،ضعيفترين بخش مربوط به كار كودكان ميشود كه بيشترين
ضربه به كودكان از ھمين طريق وارد ميشود و آنان را از مسير اصلی رشدشان خارج
ميكند .
سبحانی افزود :الزم است در اليحه حمايت از كودكان ،اولويتبندی صورت گيرد و اولين مرحله
حمايت از کودکان و نوجوانان بايد حمايت از آنان در مقابل كار اجباری و اختياری باشد .
اين فعال حقوق كودكان كار تصريح کرد :کودکان خيابان از لحاظ ساختار اقتصادی در بخش توليد
و توزيع خرده کااليی کار می کنند .با توجه به مشکالت جدی بخش توليد قطعا تعداد کودکان
کار خيابان افزايش پيدا کرده است .به علت اينکه بخش عمده کاالھای خارجی به وسيله
شبکه توزيع غير رسمی و توسط کودکان در جامعه پخش می شوند ،ايجاد مشکل در بخش
توليد باعث زياد شدن کودکان کار خواھد شد و بيکاری سرپرست خانوار را ھم افزايش خواھد
داد و اين باعث می شود روی آوردن فرزند خانواده به کار ميشود .
وی ادامه داد :شاخص بعدی افزايش ھزينه ھای خانوار است .سياست تورمی کشور باعث
باال رفتن ھزينه ھای زندگی شده است و بخش ھای آسيب پذير جامعه مجبور به استفاده از
کار کودک برای تأمين معيشت خانواده شده اند .البته اشتغال کودک غير قانونی است و حتی
اگر تعريف رسمی قانون كار كشور درباره تعريف كار كودك را بپذيريم متوجه می شويم که
تعداد کودکان کار بسيار گسترش پيدا کرده است .
استفاده از کودکان به عنوان نيروی کار ارزان و جايگزين
سبحانی ادامه داد :اگر به فضای توليد نگاه کنيم با توجه به مشکالت اقتصادی موجود متوجه
می شويم ھزينه ھا بسيار افزايش پيدا کرده است و از آنجايی که کارفرما طبق قانون کار
نميتواند حقوق کارگر را چندان کاھش دھد به نيروی کار جايگزين روی می آورد .نيروی کار
جايگزينی که بيشترين آنھا کودکان ھستند ،از شمول قانون کار خارجند و به عناوين مختلف
تحت بھره کشی قرار می گيرند و بخشی از آنھا در کارگاه ھای غير قانونی که خارج از نظارت
وزارت خانه ھستند مشغول به کار می شوند .
بخشی از اين کودکان ھم کسانی ھستند که کارفرمايی ندارند ،کودکی که در خيابان مشغول
به کار است کارفرمايی ندارد .
دولت به داليل مختلف حتی در بخش اقتصاد رسمی کشور که بايد نظارت داشته باشد برخورد
نمی کند ،مثل کارگاه ھای زير  ١٠نفر ،و اين عدم نظارت تقويت کننده کار کودک می شود .
بھزيستی کودکان مشغول در خيابان را کودک خيابانی نمی داند و وزارت کار نيز آنھا را در رديف
کودکان کار قرار نمی دھد و به خاطر مغشوش بودن مفھوم ھيچ کدام از سازمانھا مسئوليت
اين کودکان را به عھده نمی گيرد .
کودک خيابان از نظر بھزيستی کودکی است که بی سرپرست است و در خيابان زندگی می
کند و اين در حالی است که بخش زيادی از کودکان کار خيابانی دارای خانواده ھستند و حتی
به تحصيل ھم اشتغال دارند و به خاطر افزايش ھزينه ھای زندگی در ساعاتی که بايد به
فعاليتھای تحصيلی خود رسيدگی کنند در خيابان مشغول به کار می شوند .
عضو سابق انجمن حمايت از حقوق کودک خاطر نشان کرد :بحث مھمی که وجود دارد اين
است که سياست ھای که در سالھای اخير در خصوص کار کودک و محدود کردن آن يا توانمند
سازی آنھا وجود داشته است ناکارآمد و مثال بھزيستی آماری داده در خصوص اينکه توانمند
سازی ھر کودک کار چقدر بايد ھزينه بپردازد .اين سياست ھا و ديگر سياست ھای مشابه تا
زمانی که مبنای قانونی نداشته باشد نتيجه مطلوبی در بر نخواھند داشت .
وی بيان کرد :در اليحه مزبور بيشترين تأکيد بر کودک آزاری است در حالی که بيشترين تعداد

کودکان دچار مشکالت کار کودک شده اند و ايران به علت اينکه به کنوانسيون حقوق کودک
پيوسته است و جزو سازمان  ILOنيز ھست و بايد مواد اين قوانين را مورد تأکير قرار دھد .
تبعات بيتوجھی به سهجانبهگرايی
اين فعال حقوق کودکان كار ادامه داد :در حال حاضر در تمام کشورھای دنيا بحث مذاکرات سه
جانبه مطرح است و بايد دولت ،کارگران و کارفرمايان در مذاکرات مورد نظر نقش مساوی
داشته باشند ،اين در حالی است كه اكنون نيروی کاری که ذينفع است در تدوين قانون و تھيه
گزارش ھا و ارائه آنھا به سازمان ھای جھانی نقش پر رنگی ندارند و گزارش ھايی که داده
می شود واقعيت ھا را بازگو نمی کند .
وی در خصوص اشکال کار کودک اظھار داشت :ھنوز تعريف درست و جامعی در کشور نداريم،
ما کار کودک در شھرھا ،روستاھا ،کارگاه ھا و ...را داريم و در تصميم گيری در اين خصوص
نميتوانيم به تعريف جامعی در اين مورد استناد کنيم .ضمن اينکه دولت در تدوين گزارش ھا و
ارائه آنھا به سازمانھای جھانی فقط بر آمار و اطالعات خودش تأکيد می کند و به آمار کميته
مذاکرات سه جانبه توجه جدی و منطقی ندارد .
وی در پايان گفت :در سازمانھای جھانی دولت ھا نماينده ملت ھا محسوب می شوند و
ھرچه گزارش می دھند پذيرفته می شود ،البته يک مفھومی تحت عنوان گزارش ھای سايه
)(Shadow Reportsداريم که سازمان ھای مستقل و غير دولتی آنھا را تھيه می کنند و در
تدوين و بررسی گزارش ھای کشور ھا به اين گزارش ھا ھم استناد می شود که در ايران
چنين گزارش ھای ھم نداريم.
انفجار کارخانه رنگ در شھرﯾار  -مرگ دو تن و جراحت  ۴تن
به نوشته ساﯾت دولتی خبرگزاری کار اﯾران  -اﯾسنا در ٨آذر آمده است  :مدﯾر روابط عمومی
سازمان امداد و نجات از مجروحيت چھار تن براثر انفجار در کارخانه رنگ در اندﯾشه شھرﯾار خبر داد.
حسين درخشان در گفتوگو با خبرنگار »حوادث« خبرگزاری دانشجوﯾان اﯾران )اﯾسنا( ،با بيان اﯾنکه
ساعتی پيش وقوع انفجاری در منطقه اندﯾشه در شھرﯾار به امدادگران اﯾن سازمان گزارش شد،
گفت :امدادگران با حضور در صحنه حادثه درﯾافتند که ﯾک کارخانه رنگ پس از انفجار دچار حرﯾق شد.
وی با بيان اﯾنکه با توجه به وسعت زﯾاد تخرﯾب و آوار زﯾاد تيمھای سگھای زندهﯾاب به محل حادثه
اعزام شدند ،گفت :دو تيم از سگھای زندهﯾاب ،دستگاهھای زندهﯾاب و دو تيم از امدادگران اﯾن
سازمان برای پوشش امدادی و ھمچنين محبوسشدگان به زﯾرآوار اعزام شدند.
درخشان با اشاره به وسعت زﯾاد تخرﯾب اﯾن کارخانه رنگ گفت :تاکنون براساس گزارشھای اعالمی،
چھار تن دچار مجروحيت شدند.
مرگ دو تن در انفجار در کارخانه رنگ
ھمچنين سرھنگ افضل گلزاری ،جانشين فرمانده انتظامی غرب استان تھران ،دراﯾنباره به اﯾسنا
گفت :بر اساس آخرﯾن گزارشھای درﯾافتی دو تن در جرﯾان اﯾن حادثه مجروح شدهاند.
وی با بيان اﯾنکه عوامل انتظامی ،آتشنشانی و ساﯾر عوامل امدادی در محل مستقر ھستند گفت:
اﯾن محل ﯾک انبار نگھداری از مواد سازنده رنگ است که در ﯾک باغ قرار گرفته است.
به گفته جانشين فرمانده انتظامی غرب استان تھران عمليات اطفای حرﯾق توسط آتشنشانان
ھمچنان ادامه دارد و با توجه به اﯾن که آتشسوزی سبب تخرﯾب دﯾوارھای از اﯾن مکان شده است
احتمال افزاﯾش مجروحان ﯾا قربانيان وجود دارد.
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به نوشته کانون مدافعان حقوق کارگر آمده است  :فقر و گرانی آن چنان مردم را تحت فشار قرار داده
است که ديگر نھادھای وابسته به قدرت ھم به آن اعتراف می کنند .عالوه بر آن فاصله ی طبقاتی
بيش از ھر زمان ديگری مردم تحت ستم را وادار می کند که به بی عدالتی و سيستم فاسد اقتصادی
با نگرانی از آينده بنگرند .درحالی که مردم تحت ستم تحريم ھای مختلف را تحمل می کنند واز
دسترسی به دارو و بھداشت و ابتدايی ترين امکانات زندگی محروم می شوند ،اما عده ای قليل با
ثروت ھای افسانه ای ھيچ گونه کاستی ای از تحريم ھا ندارند ،داروھای الزم را با گران ترين قيمت از

کشورھای ھمسايه تھيه می کنند .
ھر چند ممکن است گفته شود که تحريم ھای اقتصادی می تواند يکی از داليل اين فقر و بيکاری لجام
گسيخته باشد ،اما وجود بی عدالتی و فاصله ی طبقاتی که قبل از تحريم ھا ھم وجود داشته و ھر
روز بيشتر می شود ارتباطی با تحريم ندارد .درحالی که مردم عادی برای تامين مايحتاج اوليه زندگی
خود تحت فشار ھستند و اکثريت عظيمی از مردم به نوعی زندگی روزمره شان وابسته به يارانه ھا و
يا صدقات دولتی شده است ،اقليتی وابسته به مراکز قدرت و حکومت از زندگی افسانه ای برخوردارند.
درکاخ ھای مرفه که ھر روز يکی پس ازديگری سر بر می آورند ،زندگی می کنند  ،اتومبيل ھای گران
قيمت و ناياب را با ھزينه ھای گزاف وارد می کنند و ميلياردھا اختالس کرده و به سرمايه گذاری ھای
کالن در کشورھای ديگر می پردازند و از رفاه باالترين اقشار سرمايه داری در سطح جھان استفاده می
کنند .اموال غارت شده اين مردم تحت ستم را ھر روز بيش تر از ديروز به پای زندگی ھای مجلل خود
می ريزند و شريک سرمايه ھای جھانی می شوند .
در مقاله ی زير که فروردين ماه توسط فريبرز رييس دانا نوشته شده و در نشريه صنعت حمل و نقل
چاپ شده ،وضعيت درھم ريخته بودجه و نبود ھيچ ضابطه مشخصی برای آن به وضوح گفته شده و
وضعيت فالکت بار کارگران و زحمتکشان پيش بينی شده است .جا دارد تا بار ديگر اين نوشته مرور
شود تا باز ھم دانسته شود که در اين خراب آباد ،آنان که درست می انديشند ،جايشان در زندان
است و بی تدبيران برای کارگران و زحمتکشان تصيم می گيرند .
ابھام سازى انقباضى بودجه ٩١
فريبرز رئيس دانا
خبرنگاری از من پرسيد امسال دولت بودجهی سال آينده را باز ھم دير به مجلس داد ،اين تأخير و
اساساً اين ديرکردھا در تحويل بودجه به مجلس از سوی اين دولت چه تأثير منفيای در اقتصاد ايران
دارد؟ پاسخ دادم ھيچ .گفت شما ديگر چرا؟ از حرفتان دارم شاخ در ميآورم .گفتم اگر خالف اين
ميگفتم بايد شاخ در ميآورديد .افزودم جان من مگر با بيماری عفونی حاد رو به رو ھستيد که ناگزير
بايد ھرچه زودتر و سر موعد ھمين آنتی بيوتيک به بدن او وارد شود .نه ،با قطاری ھم که بايد سر
ساعت حرکت کند و مسافران به کارھای خطيرشان برسند ،رو به رو نيستيد .در مثل ،بودجهھای
پيدر پی تأخيری اين دولت به سياھهای از کارھای مباشر يک دستگاه ميماند که خودش ميداند
بايد چه کار کند و ميداند که چه کارھايی را نميداند و باز نميداند که بايد در آينده کارھای گفته و
ناگفته را انجام بدھد يا ندھد و باالخره اصال ً نميداند در خيلی از زمينهھا چه پيش ميآيد .او بايد
حضور به فرمان داشته باشد و آن سياھه ھم برای آن است که رسم روزگار است که دستورھا و
عايدات و خرجھا سرانجام حساب و ثبتی داشته باشد .پولھايی بايد خرج شود که ميشود و
پولھايی ھم بايد خرج نشود که نميشود و پولھايی ھم در تاريکی ميماند که مثل ھميشه
ميماند .حاال بودجه دو دوازدھم باشد يا کامل ،فرق نميکند .حرفم را تمام کردم و به دليل
بياھميتی مسأله تکراری ديرکرد در تقديم اليحهی بودجه به مجلس در اقتصاد بحرانزده از مصاحبه
سر باز زدم .
ً
در زمان زندهياد دکتر مصدق که بودجه واقعا ناگزير ماه به ماه به تصويب ميرسيد ،علت نبودن ِدرآمد و
بسته شدن راه فروش نفت از سوی استعمار انگليس بود .اما حاال به رغم تحريمھا ،چشمانداز درآمد
فراوان نفتی وجود دارد و اليحه بودجه باز تأخير دارد و بودجهی موقت مورد تصويب قرار ميگيرد .در
گذشته ھم که تھديد تحريم نفتی در کار نبود ،باز دولت بودجه را دير تحويل ميداد .دولت از نتيجهی
کارش بر زندگی اقتصادی و منافع مردم نگران نيست ،زيرا ميداند بودجهای اينچنين ،چه دير و چه زود
فرقی ندارد .دولت خواست مجلس را ھم برای رعايت موازين رعايت نکرده است و خيالش ھم برای
ھشت سال تخت بوده است .ميماند داليل مربوط به سياسيکاری و لجاج جناحی که به درد تحليل
بحث اقتصادی حاضر نميخورد ،گرچه برای تحليل اقتصاد سياسی و شناخت پايگاه منافع اقتصادی
جناحھا در جامعه ايران بسيار مفيد است .
مجلس اگر ميداند تحويل ديرھنگام بودجه ،آنھم به دفعات ،به حال ملت زيانبخش است پس از دو
حالت خارج نيست ،يا ميگويند بيخيال ملت ،کرسی قدرت و مکنت را بايد چسبيد و گوش به فرمان
رياست ميدھد که در آن صورت نمايندهی ملت نيست .يا اينکه اصال ً باور ندارد که اين ديرکرد تأثيری بر
زندگی اقتصادی مردم داشته باشد که آن وقت معلوم نيست که زمانبندی برای انجام وظيفه دولت را
به چه دليل قانونی کردهاند و در آن صورت به خاطر بياعتنايی به اين زمانبندی اين مجلس باز
نمايندهی خواست ملت نيست .
بنابراين امسال نيز با بودجهی سنجيده ،اثرگذار و پاسخگو رو به رو نيستيم و چنين چيزی چه زود به
مجلس برسد چه ديرفرقی نميکند .اما به گمان من در اين ديرکردھا قطعاً جناحبندی سياسی و
رقابتھای درونی موثر بودهاند .دولت نميخواھد حريفان پيش از پايان سال يکباره با بودجه که ھمان
مھر و نشان ويژگی اقتصادی و اجتماعي ،سياسی اين دوره و اين دولت را دارد روبهرو شود و فرصت

کافی برای باال و پايين کردن آن و بيرون آوردن زير و بمش را داشته باشد .به ھر حال به گمان من اين
بودجه در سال پيش رو ،که با نا کارآمدي ،افت توليد ،فشار تحريمھا ،تورم و کشمکشھای مديريتی رو
به رو است ،آنقدر زياد و بسيار بيشتر از سالھای پيش ،در حل مشکالت اقتصادی و پاسخ به
نيازھای مبرم ناتوان است که ميتوان دير آمدنش را کمترين قصور آن به حساب آورد .
به ھر حال گمان نميکنم ماھيت اين بودجه ،که تحت تأثير فشارھای واقعی بيرونی به تنھا بودجه
انقباضی ربع قرن گذشته تبديل شده است و حتی درجه انقباض نسبی آن از بودجهی دهھا سال
پيش از آن )به جز احتماال ً و به نوعی در سال  (١٣٥٧بيشتر بوده است ،در مجلس با تغيير اساسی رو
به رو شود .بدين سان تحليل اساسی خود را متوجه ھمين اليحه ميکنم .مجلس ھشتم اين آخر
عمری به ويژه پس از پايان يافتن انتخابات مجلس نھم ،دل و دماغ ور رفتن با آن را ندارد .اين ھم البته از
داليل دير ھنگاميبوده است .اما در تحليل نھايي ،علت دير ھنگاميرا فراتر از اين حرفھا ميدانم و آن
ھم عبارت از ناکارآمدی و بيحساب و کتابی و کم دانی در امور است .قبول نداريد به چند تا از
گفتهھای ”ممبينی“ معاونت برنامهريزی و نظارت راھبردی رئيس جمھور توجه کنيد :
رقم  ٣٠ھزار ميليارد تومان عدم تراز ھزينه " درآمد اليحه بودجه  ٩١و  ٢٥ھزار ميليارد تومان بودجه سال
 ٩٠به منزله کسری بودجه نيست .اين اعداد و ارقام ماھيت درآمد " ھزينه دارند اگر تأمين شود به
ذينفع پرداخت ميشود و اگر نشود که به ھيچ کسی لطمهای وارد نميکند .
خوب کارشناس محترم شما مسئول بودجهی کشوريد يعنی چه که اگر ھزينهای که برای آن حساب
باز کردهايم تأمين درآمد نشود به کسی لطمهای وارد نميکند .يعنی  ٢٥ھزار ميليارد تومان اثرش بر
روی زندگی اقتصادی مردم اثرگذر نسيم از روی صخره سنگھاست؟ اگر چيزی اين مقدار بيربط و بی
ارزش و کم اندازه است )و  ٢٥ھزار ميليارد تومان يعنی ھزينه متوسط ساالنه بيش از  ٢/٥ميليون
خانوار شھری( که اگر نشد ھم نشد ،چرا پس در بودجه ميآوريدش و اگر در بودجه ميآوريد ،يک ﷼
ھم که باشد ،بايد برای تأمين آن ،برابر قانون و برابر موازين اقتصادی تدبيرجويی کنيد ،وگرنه کارتان
ناقص تلقی ميشود .وقتی چيزی به »ذی نفع« پرداخت نميشود حقوق او ناديده گرفته شده و او با
»عدم النفع« رو به رو ميشود و مقصر شماييد .
ميفرمايند در سال  ٩٠کسری بودجه نخواھيم داشت .اين فرمايش بايد به اثبات برسد .اگر کسری
داشتيم که به نظر من حتماً در حد  ١٠-١٥ھزار ميليارد تومان خواھيم داشت آن وقت آقای ممبينی بايد
پاسخگوی پيشبينی جھتدار خود باشند .خود ايشان در  ٢٥بھمن ) ٩٠روزنامه جھان صنعت  ٩بھمن
 (١٣٩٠ميگويد  ٧٥درصد از بودجه عمرانی تأمين اعتبار شده است .آيا  ٢٥درصد آن قرار است در ١٠
درصد زمان باقی مانده تأمين اعتبار شود؟ چرا تا به حال نشده است؟
ايشان ميفرمايد بودجه ھزينهای در سال  ١٣٩١معادل  ٩/٧درصد رشد داشته و از  ٨٩ھزار ميليارد
تومان در سال  ٩٠به  ٩٨ھزار ميليارد تومان در سال  ٩١افزايش داشته است که اين البته ميشود
 ١٠/١درصد و نه  ٩/٧درصد .اين مھم نيست اما :
ايشان ميفرمايد رشد اعتبارات عمرانی در سال  ٩١معادل  ٩/٤درصد نسبت به سال پيش رشد کرده
است .چنين نيست .اگر بودجه عمرانی به قول ايشان )که قول درستی ھم نيست( از  ٣٥ھزار ميليارد
به  ٣٨ھزار ميليارد ﷼ رسيده است جواب ميشود  ٨/٦درصد .
باز افزودهاند بودجه شرکتھای دولتی  ١٢درصد رشد کرده و از  ٣٥٥ھزار ميليارد به  ٣٦٥ھزار ميليارد
تومان رسيده است .عرض من اين است که اين يعنی  ٢/٨درصد رشد نه  ١٢درصد .
ايشان گفت سھم دولت از درآمدھای نفت کاھش يافته است و از  ٥٣ھزار ميليارد به  ٦١ھزار ميليارد
دالر رسيد! خودتان صحت ادعا را بيازماييد .
ايشان محاسبه کرد که رشد درآمدھای مالياتی  ١٣درصد است زيرا اين درآمدھا از  ٤٠ھزار ميليارد
تومان به  ٤٦ھزار ميليارد تومان رسيده است که البته ميشود  ١٥درصد و نه  ١٣درصد .البته که اين
رشد نرخ در مالياتھا جنبهی انقباضی دارد اما تحقق آن جای بحث ديگری دارد که به آن خواھم
پرداخت .
ايشان گفت برداشت دولت از صندوق توسعه از  ١٦ميليارد دالر به  ١٩ميليارد دالر ميرسد اين
برداشت البته ماھيت ضد انقباضى دارد كه با ماھيت ضد انقباضى اعالم شده نميخواند .اين موضوع
باز جای توضيح دارد .
ايشان گفت )البته اين بار از قول مسئوالن باالدستی و متن بودجه( که بھای پايهی محاسباتی نفت
بودجه سال  ٩٠معادل  ٨١/٥دالر در ھر بشکه بوده است که در سال  ٩١معادل  ٨٥دالر در نظر گرفته
شده است اين برآورد پايينتر از واقعيت و روندھاى آمارى است .پرسشم از ايشان اين است که چرا
بايد مسئوالن مالى كشور در بودجه دست به پيشبينيھايی بزنند که تقريباً ھمواره در مورد نفت »کم
برآوردی« دارد .با اين پيشبينيھا بازار درآمدی از محل فروش نفت خام در مازاد جھانی ايجاد ميشود
که داخل بودجه نميرود و ميرود به صندوق توسعه ملی )ھمان حساب ذخاير ارزی پيشين( و آن
وقت دولت مدام ميرود به سمت کلنجار سياسی با مجلس و جناحھای رقيب و سازمانھای ديگر و
بعد دست به اين صندوق ميبرد و برداشت ميکند و ميگويد چون ھزينهھامان زياد شده بود چنين

کرديم و بعد ھم رقم کسری بودجه را غيرواقعی پيشبينی و اعالم ميکند .چرا بودجه نويسی انعطاف
پذير با پيشبينی با صحت باالی نود درصد را بلد نيستند و از كاربلدھا ھم يارى نميگيرند و اگر ھم
خودشان در اين راستا کاری ميکنند لزوماً خارج از ضوابط قانونی از آب درميآيد يا منجر به محروم
ساختن بخشھايی از دريافت کنندگان بودجه ميشود )ھنوز که ھنوز است دولت در حدود  ١٧تا ٢٠
ھزار ميليارد تومان به بخش خصوصی بدھکار است که نسبت به اول سال در حدود  ٤تا  ٦ھزار ميليارد
تومان افزايش يافته است( .صندوق توسعه ملی يا ذخاير ارزی يا ھر چيز ديگر ابزاری است برای
سياستگذاری ضداختالل ،تعادلزا ،بھسازی رفاه اجتماعي ،جبران نوسانھای درآمدی و بازار و نه
قلک بزرگی که ھر دم ميتوان سوراخاش را گشاد کرد .
ممبينی گفت رشد پرداختيھا به کارکنان در سال  ٩١معادل  ١٢درصد خواھد بود در حاليکه در سال
 ٩٠معادل  ١٢درصد بود در حاليکه در سال  ٩٠معادل  ٦درصد بود .البته ايشان خودش توضيح داد که
منظورش فصلھای يکم و ششم قانون بودجه بوده است که ھمهی آن مربوط به پرداخت به کارکنان
نيست .بياييد حاال به چند رقم ساده زير نگاه کنيد :
سال  ٨٩تورم در حدود  ١٧درصد ،رشد پرداختی در سال  ٩٠در حدود  ٦درصد
سال  ٩٠تورم در حدود  ٣٢درصد ،رشد پرداختی در سال  ٩١در حدود  ١١درصد
پس تا اينجای کار کارکنان دولت در يک نگرش ميانگينی  ٣٤درصد عقباند .اين نيز بايد از سوی اين
آقای معاون گفته ميشد که البته چون با مصلحت و سفيدنمايی جور درنميآمد ،مسکوت ماند .
در سال  ١٣٩١اعتبار ھدفمندی بودجه منظور نشده است .در سال  ١٣٩٠رقم يارانه نقدی ١٩٣٠٠
ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود .اما در ھمان سال در بودجه ھم چيزی دربارهی صرفهجويی
ناشی از گران کردن بھای کاالھا گفته نشده بود .سردرگميمالی و حسابداری در مورد يارانهھا،
اثربخشی اقتصادی اين بخش مھم را باز ھم نامعين ميکند و در واقع به نظر من به زيانھای ناشی از
اجرای اين سياست ميافزايد .اما ممبينی ميگويد به ھر حال اين رقم در سال ١٣٩١در بودجه در نظر
گرفته نشده است .او افزود فعال ً پرداخت نقدی يارانه ادامه دارد که دولت اليحه الحاقی جديدی برای
يارانه ارائه نميدھد .راستی معنای اين حرفھا چيست؟ به نظر اھل بصيرت معنايش اين است که
پذيرفته شده است که ديوار و سقف يارانهھا شروع به فروريزی کند .
به گفتهی ممبينی دولت قصد ندارد از محل تفاوت قيمت ارز مرجع بانک مرکزی و دالر کسری بودجه
خود را جبران کند و در سال  ٩٠اين محل برای دولت تنھا  ٥٨٠ميليارد تومان درآمد ايجاد کرده است.
صحبت من و کسانی که از آنان شنيدهام اين است که دالرھايی که دولت در بازار ريخت تا جلوی
افزايش بھای آن را بگيرد ولی قيمت ھم از پس نيروی دافعه و فرار دالر از سوی مايهداران پر ﷼ بر
نيامد خيلی بيشتر از نرخ مرجع  ١٠١٢تومان بانک مرکزی در سال  ٩٠و نرخ مرجع  ١٢٢٨تومان در سال
 ٩١فروخته شده است ،پس چرا درآمد آن ناديده گرفته ميشود؟
باری برگرديم به پيکربندی کلی بودجه سال . ٩١ارقام سال  ٩١البته مانند رويهی ھميشگی اين تحليل
مبتنى بر ارقام ريز و جداول پيوست نيست زيرا دولت آنھا را در اختيار كارشناسان و پژوھشگران
نميگذارد .اما تا آنجا که اليحهی رسميدر دست است بحث را ادامه ميدھيم .
اين بودجه سال  ١٣٩١که عيناً از روی اليحهى بودجه تقديم شده به مجلس برداشته شده است )و
ارقام سال  ١٣٩٠آن نيز به ھمين ترتيب( بودجهی انقباضی نيست ،زيرا رشد آن صفر درصد است.
معموال ً بايد بودجه را از حيث اثرگذاری بر روند رشد در اقتصاد كالن چنين طبقهبندی کرد .
بسيار انبساطي ،انبساطي ،عادي ،انقباضي ،بسيار انقباضی
البته ھر کشوری بر حسب ساختار بودجه و ارقام کلی آن ميتواند نرخھای رشد متفاوتی را برای اين
طبقهبندی در نظر بگيرد .به نظر من برای ايران ميتوان گفت به قيمتھای جاري ،نرخھای رشد باالتر
از  ٥٠درصد بسيار انبساطي ،بين  ٥٠تا  ٢٠درصد انبساطی بين  ٢٠تا  ٥درصد عادی بين  ٥تا منھای
 ١٠درصد انقباضی کمتر از منھای  ١٠درصد بسيار انقباضی محسوب ميشوند .بودجه سال ١٣٩١
آنگونه که تحويل داده شده است بودجهای است تقريباً انقباضی يا نيمه انقباضی است .
اين بودجه موجب کاھش سرمايهگذاريھا و کاھش اشتغال و دست کم افت شديد در نرخھای پيشين
آنھا ميشود .با توجه به وجود تورم  ٣٠درصد و چشمانداز افزايش آن در سال آينده )که پيش
فرضھايياند البته قابل بحث و بررسی جداگانه( اين بودجه فشار بسيار بيشتر به زندگی کارگران،
بيکاران ،کارمندان ردهی پايين و کارکنان خدماتی و بخش مھمياز ساکنان روستاھا و کارکنان
فعاليتھای وابسته به کشاورزی وارد خواھد آورد .باال رفتن حداقل دستمزد با نرخ حدوداً  ٢٠درصد )که
انتظار ميرود( دردی را از مردم محروم و طبقهی کارگر دوا نميکند .
در اليحهى بودجهی فعلی گفته نشده است که بودجه عمرانی و جاری چه مقدار است ،اما گفته شده
است که سخنى از ارقام يارانه به ميان نخواھد آمد .
ممبينی ميگويد بودجه عمرانی سال  ٩٠معادل  ٣٥ھزار ميليارد تومان بوده است که به  ٤٨ھزار
ميليارد ميرسد .رقم ايشان برای سال  ٩٠با رقم اليحهی بودجه سال  ٩٠و قانون بودجهی اين سال
ناخوانايی دارد .اگر ايشان از برآورد بودجهی تحقق يافته صحبت ميکنند بايد گفت جايی که  ٤٧/٦ھزار

ميليارد تومان در اليحه به  ٤٥برسد معلوم است که  ٣٨ھزار ميليارد مورد اشاره شده ايشان به حدود
 ٣٥ھزار ميليارد خواھد رسيد و اين يعنی واويال بر روند سرمايهگذاری و اشتغال در سالھای بعد .
سرانجام ندانستيم بودجه جاری و عمرانی در اليحهى مورد بحث چه مقدار است و نسبت به سال
پيش چه تغييری کرده است .نميدانم ارقاميکه ممبينی آورده است چيست؟ اما با توجه به افت ٢/٤
درصدی بودجه عموميشايد ارقام بودجه جاری و عمرانی نيز دور و بر ھمين نرخھا باشند .اما واقعيت
اين است که بودجه تغييرات زيادی را پس از ارديبھشت سال  ١٣٩١در خود خواھد ديد و صفآرايی
جناحھا و نتايج انتخابات بر آن تأثير زيادی خواھد گذاشت .اما اين تأثيرھا ھرگز افزايش فشار و فالکت
برای اليهھای پايينی جامعه را از بين نخواھند برد .
توضيح ممبينی دربارهی کسری بودجه اصال ً توضيح محسوب نميشود زيرا مثل آن است که از معماری
بپرسيد چرا اين ديوار فرو ريخت؟ و او در پاسخ بگويد :شماری از آجرھا ريختند بر زمين که حدود ٨٠
درصد آجرھا بود و البته ھمين مقدار ھم از آجرھای باال کم شد مقدار باقی مانده ھم که به حال شما
فرق نميکند و محاسبه سيمان ھم چيزی مثل ھمين است و ھکذا الی غير النھايه .اين نشد جواب و
توضيح .اين شد حرف پيچانی .واقعيت اين است که کسری بودجه سال گذشته چنان که در مقالهى
”سفرهھای  ٩٠چگونه باز ميشوند“ )ماھنامه صنعت حمل و نقل فروردين  ٩٠صفحات  ٤٨-٥٠به نقل
از اليحه آوردم(  ٨ھزار ميليارد بود و چنانکه در ھمان مقاله صراحتاً پيشبينی کردم به رقم بسيار
بيشتری افزايش يافت .در آن مقاله پيشبينی کردم که فشارھای تورمی از چه ماھی در سال ٩٠
افزايش خواھد داشت که دقيقاً چنان شد .در بودجه سال  ٩١ھم ھمين خواھد شد .پارسال که بودجه
بسيار انبساطی بود آن کسری به بار آمد و حاصل کار تورم بود و ادامهی بيکاری )صرفنظر از بحث و
مناقشهھای جناحھا در رد و تأييد آن ،که در اين مورد اخير وجود دارد ،اما واقعيت ادامهی حضور بيکاری
بود( .امسال در اين بودجه نيمه انقباضی بايد منتظر فشارھاى اقتصادی بيشتری باشيم که برای ٧٥
درصد جمعيت بسيار گزنده و برای  ٣٠تا  ٤٥درصد از كمدرآمدترين بخش جامعه ،يعنى فقيران به شدت
آسيبرسان خواھد بود .بودجه با رشد صفر درصد به قيمتھای جاري ،يعنی بودجهی با نرخ  -٣٥تا
 -٤٠درصد به قيمتھای ثابت و اين يعنی فشارھاى فزايندهى بيكارى در حالى كه تورم به علتھاى
ديگر ھمچنان ادامه مييابد .
سخن آخر که مويد و مکمل حرفھای من است اين گفتهھای معاونت بودجه است که گرچه سال
گذشته  ١٠ھزار ميليارد تومان بابت رد ديون ٨ ،ھزار ميليارد تومان برای رد ديون پيمانکاران در نظر گرفته
شده بود اما امسال اين ارقام ديده نشده است .اين ،يعنی چه؟ يعنی اين که طلبکاران دولت قادر يا
متمايل به پرداخت بدھيشان به کارگران و کارکنان نخواھند بود و باز ھم موج تازهای از فقر و بيکاری
نصيب اين گروهھاى اجتماعى خواھد شد .آيا جا ندارد از ھمهى مسئوالن بپرسيم اگر سال آينده باز
بخواھند به اعتراضھا و اعتصابھا انگ وابستگی و خرابکاری بزنند و با آنھا برخورد کنند ،آيا به لحاظ
اخالقي ،حقوقی و علميھم حق دارند که اين چنين کنند؟
*ماھنامه صنعت حمل و نقل  -سال سى ام ،شماره  ،٣١٤فروردين ،١٣٩١

مرگ دو کارگر در انفجار کارخانه رنگی در شھريار
به نوشته ساﯾت بی بی سی در  ٨آذر آمده است  :حسين درخشان ،سخنگوی سازمان
امداد و نجات جمعيت ھالل احمر ايران ،گفته است انفجار کارخانه رنگی در شھريار به مرگ دو
کارگر و زخمی شدن دست کم چھار نفر ديگر منجر شده است .
آقای درخشان خرابی به بارآمده در اثر اين انفجار را وسيع توصيف کرده است .
بنا به گزارشھا شدت انفجار به اندازهای بوده که صدای آن در شھر شھريار ھم شنيده شده
است .
سرھنگ افضل گلزاري ،جانشين فرمانده انتظامی غرب استان تھران ھم به خبرگزاری ايسنا
گفته است که محل حادثه يک انبار نگھداری مواد اوليه توليد رنگ بوده است .
آقای گلزاری گفته است که احتمال دارد شمار قربانيان اين حادثه افزايش يابد .
وضعيت ايمنی کارگران در ايران از جمله مواردی است که مورد انتقاد فعاالن کارگری قرار دارد .
مھاجرت ساالنه  ٧٠٠پرستار از کشور
به نوشته ساﯾت اصالح طلب کلمه در ٩آذر آمده است  :به گفته دبير کل خانه پرستار،
بيتوجھی وزارت بھداشت و درمان به قشر پرستار موجب مھاجرت يا خانهنشينی آنان شده
است؛ به گونه ای که به علت تعدد راهھای خروج از کشور نميتوان آمار دقيقی از ميزان

مھاجرت پرستاران اعالم کرد ،اما بر اساس بررسي انجام شده ساالنه افزون بر  ٧٠٠پرستار به
کشورھای ديگر مھاجرت ميکنند .
محمد شريفيمقدم با تأکيد بر مشکالت کنونی پرستاران ،تصريح کرد :در اين زمينه يکی از
مشکالت موجود ،اجرايی نکردن قوانين مربوطه از سوی وزارت بھداشت ،درمان و
آموزشپزشکی است .
دبير کل خانه پرستار در گفت و گو با خانه ملت ،با بيان اينکه خوشبختانه مجلس در ھفت
سال گذشته بيشترين تالش خود را برای حمايت از جامعه پرستاری انجام داده است ،به
سايت خانه ملت گفت :ھماکنون پرستاران با مشکالت و موانع بسياری روبهرو ھستند ،از
اينرو اگر اين موانع از سوی مسئوالن رفع شود ،ميتوان به تحقق اھداف اين حوزه خوشبين
بود .
وی با اعالم اينکه ھماکنون مردم بهعلت مھجور بودن پرستاران از دريافت حداقل خدمات
پرستاری محروم ھستند ،افزود :تا زمانی که نگاه مسئوالن وزارت بھداشت ،درمان
وآموزشپزشکی به حوزه پرستاری به ھمين منوال باشد ،نبايد انتظار بھبود شرايط وارائه
خدمات مناسب به بيماران را داشته باشيم .
شريفيمقدم با انتقاد از اجرايی نشدن قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری از سوی وزارت
بھداشت ،درمان و آموزشپزشکي ،يادآور شد :آييننامه اين قانون بايد ظرف شش ماه تھيه و
اجرايي ميشد ،اما بهعلت بيتوجھی اين وزارتخانه تاکنون اجرای آن محقق نشده است .
عضو شورای عالی نظام پرستاری با بيان اينکه وزارت بھداشت ،درمان و آموزشپزشکی از
ابتدا ھم موافق اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری نبوده است ،افزود :اين وزارتخانه از
نخست ھم به صورت علنی مخالفت خود را اعالم و بعد به ظاھر با اجرای اين قانون موافق
کرد ،اما به طور قاطع ميگويم که تاکنون اين قانون بهعلت بيتوجھی اين وزارتخانه اجرايی
نشده است .
وی با اعالم اينکه قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری نه تنھا تأثير مثبت نداشته بلکه تبعات
منفی را برای اين حوزه به دنبال داشته است ،گفت :اجرايی نکردن اين قانون موجب مھاجرت،
خانهنشينی و يا تغيير حرفه کاری پرستاران شده است .
دبير کل خانه پرستار ،با تأکيد بر اينکه ھماکنون پرستاران به شکلھای مختلف اقدام به
مھاجرت به کشورھای خارجی ميکند ،تصريح کرد :به علت تعدد راهھای خروج از کشور
نميتوان آمار دقيقی از ميزان مھاجرت پرستاران اعالم کرد ،اما بر اساس بررسي انجام شده
ساالنه افزون بر  ٧٠٠پرستار به کشورھای ديگر مھاجرت ميکنند .
تعداد ٣١٢٠کارگر شھرک صنعتی پرند در طول امسال بيکار شدند
به نوشته ساﯾت اصالح طلب کلمه در ٩آذر آمده است  :از  ٧٠٠٠ھزار کارگر که سال گذشته
در شھرک صنعتی پرند کار ميکردند ،تنھا  ٣٨٨٠کارگر باقی ماندهاند .
برخی مديران صنعتی اين شھرک صنعتی به سايت اقتصاد ايرانی اظھار داشتند تنھا با ٢٠
درصد توان واقعی خود فعاليت ميکنند .براساس گفته يکی از کارخانه داران اين شھرک
صنعتي ،واحدھای صنعتی بين  ۵٠تا  ٧٠درصد کارگران خود را تعديل کردهاند .
رئيس اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزی ايران صبح روز سه شنبه به بازديد از شھرک
صنعتی پرند پرداخت .فعاالن صنعتی اين شھرک صنعتی به صورت مستقيم به گفتوگو با
رئيس اتاق پرداختند و اصليترين مشکالت خود را با او در ميان گذاشتند .
مديريک کارخانه فوالدی اعالم کرد ثبت سفارش او  ٩٠روز در اتاق ارزی و بانک مرکزی معطل
مانده است .مدير يک کارخانه توليد کننده لنت ترمز ھم خبر داد بيش از دو ماه ثبت سفارش او
در اتاق ارزی معطل مانده است .اين درحالی است که معاون وزيرصنعت پيش از اين اعالم
کرده بود حداکثر ظرف دو ھفته ارز به توليدکنندگانی که ثبت سفارش کردهاند ،پرداخت
ميشود .
محمد نھاونديان در اين جلسه گفت:ای کاش در سال توليد ملی گزارشھايی از بھبود وضعيت
توليد و اشتغال ميشنيديم .بايد توجه داشت سھم مسائل مديريتی بيشتر از تحريم است.
لذا دوستان ما در اتاق و مجلس با ابتکار کميسيون صنايع مجلس ،به اين رسيدند يک فضای
تنفسی ويژه برای توليد کشور ايجاد شود که نام سال توليد ملی به صورت عملی در اقتصاد

کشور نمايان شود .در ھمين راستا يک طرح حمايت از توليد به تصويب ميرسد .اين متن تا
کنون  ١٧بار ويرايش شده است .
شکنجه ھای قرون وسطايی و شرايط ھولناک معلم بازنشسته زندانی محمد امين
آگوشی
بر پاﯾه اﯾميل رسيده به روز شمار کارگری آمده است  :گزارشی ازشکنجه ھای قرون وسطايی
و شرايط ھولناک وغير انسانی که در زندان عليه معلم بازنشسته زندانی محمد امين آگوشی
بکار برده شده است و توسط وی نوشته شدو جھت ارسال به مراجع حقوق بشری و بين
المللی و انتشار در رسانه ھا در اختيار »فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران« قرار داده
شده است.متن گزارش به قرارزير می باشد :
در تاريخ  ٨۶\٧\١ھنگامی که عازم مدرسه بودم ماشين نيسان دوکابينه از سپاه شھدای
اروميه که چند نفر سرنشين داشت جلوی راھم را گرفت و چند نفر به سرعت از ماشين پياده
شده و بدون آنکه خود را معرفی کنند من را به زور داخل ماشين گذاشتند و چشمھايم را
بسته و دستھايم را از پشت بستند .
آنھا را نمی شناختم از معرفی خود خودداری می کردند مرا چشم بسته به يک ساختمان در
داخل شھر پيرانشھر بردند و در حياط آن به مدت  ۵ساعت رو به ديوار نشانده و از طرف ديگر
آه و ناله نفر ديگری می آمد و به من می گفتند االن ھمان بال را ھم سر تو می آوريم  .تھديد
و ھتک حرمت اندازه ای نداشت بعد از چند ساعت مرا به ساختمان بسيج بردند دست و
پاھايم بسته و در يک اتاق قرار دادند  .با آنکه روزه بودم افطار شد.آب خواستم به جای آب مرا
کتک زدند ساعت  ٨صبح دستگير شده بودم تا ساعت  ٩شب بازجويی شروع شد .
در اول بازجويی آنقدر مرا زدند که تا  ٢ماه در بازداشتگاه  ٨١رمضان اروميه از ادرارم خون می
آمد .شخصی که مرا می زد آقای حسن زاده مسئول بازجويی و از پرسنل حفاظت سپاه
اروميه بود  .صبح روز  ٨۶\٧\٢چشم بسته با يک ماشين مرا به اروميه برده در وسط راه گفتم
از شدت کمردرد دست و پاھايم فلج شده و مجبورم کرده بودند سر به پايين بنشينم و دو
دست و پاھايم را به ھم بسته بودند  .رعب و وحشتی برايم ايجاد کرده بودند دعا می کردم
ھمان لحظه بميرم و ديگر اسير اين افراد وحشی و شکنجه گر نشوم .
ساعت  ١١ان روز تصميم گرفتند مرا پيش بازپرس بردند اينقدر وحشت زده بودم از ترس به
بازپرس گفتم ھر چه آنھا نوشته اند قبول دارم خيال می کردم از دست شکنجه گرھا نجات
می يابم و اگر اعتراف کنم مرا به زندان می فرستند بعدا بر خالف انتظار مرا به شکنجه گاه ٨١
رمضان که نزد لشکر سپاه رمضان بود بردند  .ماه رمضان بود و ھنگام افطار بازجويی ھا شروع
می شد .
آنھا جلو چشم من افطار می کردند و ھيچ چيزی به ما نمی دادند  ٧ماه و  ١٠روز در
بازداشتگاه آنجا تحت بازجويی بودم  .وادار می کردند عليه دوستانم اعتراف کنم تھديد می
کردند ھر چه آنھا می خواھند بايد بنويسم و اگر نه مفصال کتک می خوردم .آقای نعمتی
معاون حفاظت بود به سلول من می آمد و می گفت :ھمه چيز را بگو تا آزاد شوی می گفتم
شما ھر چه را می خواھيد بنويسيد تا امضا کنم  .خانواده ما از ما خبر نداشت .البته در اواخر
مالقات دادند انقدر فرسوده و خسته و کوفته بودم که خودشان در گزارشی نوشته بودند انھا
در اثر فشار روحی در شرايط بحرانی قرار دارند تا آنکه با قيد سند آزاد شدم  .بازپرس پرونده
آقای باغبان شعبه دوم بازپرسی دادسرای نظامی اروميه آدم نسبتا خوبی بود  .به طور کنايه
ما را راھنمايی می کرد  .بارھا بازپرس قرار وثيقه صادر کرده بود و حفاظت سپاه و آقای نوروزی
دادستان نظامی قبول نمی کرد .
در نھايت بعد از  ٧ماه و  ٢١روز با قيد وثيقه آزاد شدم بعد از  ١سال در مورخه  ٨٨\٢\٢۶برابر
ابالغيه دادگاه به شعبه دوم دادگاه نظامی  ١مراجعه کردم بازپرس پرونده در کيفر خواست
صادره برايم شبه جرم نوشته بود اما روز دادگاه معاون دادگاه کيفر خواست را عوض کرده و با
توصيه حفاظت سپاه و دادستانی در کيفر خواست جديد قرار وثيقه را به بازداشت موقت تبديل
کردند و به زندان مرکزی اروميه منتقل شدم .
بعد از  ۴ماه مجددا مرا به دادگاه بردند دادرسی ما  ۵روز به طول کشيد  .وانمود می کردند
دادرسی عادالنه است  .قاضی پرونده آقای حافظ غفاری که آدم مريض و موجی بود و قبال ھم

سکته کرده بود ضمن دادرسی ما را تھديد می کرد می گفتم که شکنجه شده ام بازداشتگاه
شما از ابوغريب عراق و گوانتانامو خيلی بدتر بوده و ھست .
وکالی مدافع دفاعيات خود مستندا نوشتند و تحويل دادگاه دادند  .در جريان دادرسی دو بار
کيفرخواست را عوض کرده طبق قانون تغيير کيفر خواست وجاھت قانونی ندارد .دادگاه ختم
رسيدگی را اعالم کرد بعد از  ١ماه رأی صادر شد در کمال ناباوری ديدم که حکم اعدام برايم
صادر شده است چون رأی دادگاه ظالمانه و مغرضانه بود با داليل کافی به آن اعتراض کردم در
شعبه  ٣١ديوان عالی کشور به رياست آقای محمد سليمی و با اعمال نقوذ حفاظت اعدام ما
تاييد گرديد پرونده جھت اجرا به اجرای احکام دادگاه نظامی اروميه فرستاده شد  .احساس
کردم اگر مجامع بين المللی و نھادھای حقوق بشر و مقامات باالی دولتی را باخبر نکنم حکم
را اجرا خواھند کرد .
فلذا درخواست اعاده دادرسی کردم شعبه  ٣١ديوان که اين بار رئيس قبلی اش عوض شده
بود به رياست آقای سيد حسين جعفری در مورخه ١٣٨٩\١٠\١مجوز اعاده دادرسی و نقض
حکم را صادر نمود و پرونده به شعبه ھم عرض يعنی شعبه  ١دادگاه نظامی  ١به رياست آقای
سميعی به اروميه فرستاده شد  .رياست شعبه ھم عرض در يک جلسه کوتاه و با قرائت
کيفرخواست غيرقانونی قبلی که حتی آن کيفر خواست از طرف ديوان ھم اعالم شده که
قانونی نيست به سواالت دادگاه جواب دادم و متأسفانه اين دفعه ھم به دفاعيات بنده توجه
نکردند و حکم  ١٠سال تبعيد را در زندان مرکزی زاھدان صادر نمودند  .به حکم صادره اعتراض
کرده و به قاضی صادر کننده رأی گفتم حکم قبلی از  ١٠سال تبعيد بھتر است  .در شرايط
تبعيد خانواده ما بيشتر آزار و اذيت می شود .
نظر به اينکه کامال بيگناه بوده و جرمی مرتکب نشده ام از تمام سران کشورھای جھان
باالخص دبيرکل سازمان ملل و رياست اتحاديه اروپا و پارلمان اروپا و نھادھای بين المللی
حقوق بشر عاجزانه تقاضا دارم ھرچه زودتر عمال وارد ميدان شده و اينجانب فورا بدون قيد و
شرط ازاد گردم .
الزم به ذکر است اعضاء خانواده ام اعالم کرده اند در صورت عدم جواب مثبت در دادگاه نظامی
اروميه خود را به آتش خواھند کشيد و ھمه اعضای خانواده ام تصميم گرفته اند و قسم خورده
اند برای رھايی از اين شرايط بحرانی و ناگوار تھديد خود را عملی خواھند کرد
مورخه ٩١\٩\٩
محمد امين آگوشی زندان مرکزی زاھدان
شرکت يونانی از دادن سوخت به نفتکش ايرانی خودداری کرد
به گزارش خبرگزاری دولتی مھر در  ٩آذر آمده است  :به نقل از " رويترز"  ،شرکت يونانی "
سکاوين" که مسئوليت تامين سوخت کشتی ھا در بندر" سيرس" را دارد به بھانه اجرای
تحريمھای اتحاديه اروپا عليه ايران ،از ارائه سوخت به نفتکش ايرانی خودداری کرد .
نفتکش " بايکال" که متعلق به ناوگان شرکت ملی نفتکش ھای ايران است از دو روز پيش در
اين بندر لنگر انداخته بود .
يک مقام شرکت سکاوين به خبرگزاری رويترز گفت  :در نھايت ما برای اينکه قوانين را نقض
نکنيم بعد از بررسی ھا از تامين سوخت اين نفتکش خودداری کرديم .
در پی اين اقدام شرکت يوناني ،کشتی بايکال برای سوخت گيری راھی بنادر ترکيه شد .
يک روستا در ماھشھر بر اثر باز کردن يکی از دريچهھای سد رامشير زير آب رفت
به نوشته خبرگزاری دولتی فارس در  ٩آذر آمده است  :در تازهترين خبرھا بر اثر باز کردن يکی
از دريچهھای سد رامشير آب مناطق زيادی را فرا گرفت و روستای ھشچه از توابع شھرستان
ماھشھر لحظاتی پيش غرق در آب شد .
ھم اکنون در اکثر مناطق ماھشھر به ويژه شھر چمران )جراحی( به دليل احتمال طغيان
رودخانه جراحی در آماده باش کامل بسر ميبرند .
بنا به اين گزارش خوشبختانه تاکنون سيالب ھيچ تلفات جانی بهدنبال نداشته ولی از ميزان

خسارت مالی ھيچ گزارشی مخابره نشده است .
در حال حاضر نيروھای امدادی و شھرداری چمران در حال کمک به سيل زدگان روستای
ھشچه ھستند .
بنا به پيش بينيھا با توجه به باال رفتن حجم آب رودخانه جراحی احتمال بروز سيالب در شھر
چمران قريب الوقوع است و در حال حاضر تمام امکانات امدادی و تمھيدات مورد نياز در حالت
آماده باش کامل قرار دارند .
چوب حراج دالالن بر دسترنج باغداران انار /خريد  ٢٥٠تومان ،فروش در بازار ١٥٠٠
تومان
به نوشته خبرگزاری دولتی مھر در  ٩آذر آمده است  :اين روزھا بوی ياقوت سرخ لرستان با
بوی نااميدی پرورش دھندگان اين محصوب ناب پيوند خورده است ،نبود صنايع تبديلی و
تکميلی برای فرآوری انار ،ضعف بسته بندي ،چوب حراج دالالن بر پيکر انار خوش رنگ لرستان،
نداشتن برند و ارزان فروشی اين محصول تنھا بخشی از مشکالتی است که انار لرستان را
رنج می دھد .
يک باغدار کوھدشتی در اين رابطه در گفتگو با خبرنگار مھر از بی توجھی به مشکالت
باغداران گاليه دارد و می گويد :متاسفانه انار منطقه سياب کوھدشت به دليل عدم وجود بازار
در استان و ھمچنين نبود صنايع بسته بندی توسط استانھای ديگر به صورت ارزان خريداری
شده و تحت نام اين استانھا بسته بندی و وارد بازار مصرف می شود .
وی ادامه می دھد :به دليل عدم وجود واحدھای بسته بندی و بازار مناسب ما مجبور می
شويم محصوالت خود را به ديگر استانھا مانند اصفھان بفروشيم .
اين باغدار با آھی از قيمت فروش ياقوت سرخ لرستان می گويد و ادامه می دھد :در حال
حاضر برای اينکه محصول انار باغ روی دستم نماند آن را به قيمت ھر کيلو  ٢٥٠تومان به فروش
می رسانم در حاليکه انار در بازار با قيمت بيش از ھزار و  ٥٠٠تومان عرضه می شود .
اين باغدار کوھدشتی با تاکيد بر ضرورت حمايت متوليان برای ايجاد صنايع بسته بندی و ايجاد
بازار مناسب برای محصول انار در داخل استان می گويد :مردم منطقه سياب کوھدشت به
دليل اينکه برای محصولشان خريداری در استان وجود ندارد آن را به قيمت ارزان به ساير
استانھا می فروشند .
وی به وضعيت تنھا کارخانه رب انار در منطقه سياب کوھدشت اشاره می کند و ادامه می
دھد :متاسفانه تنھا واحدی که انار اين منطقه را خريداری می کرد به داليل نامعلوم نيمه
تعطيل شده است .
يک باغدار ديگر نيز حرفھای ھمکارش را تاييد می کند و از زحماتی که باغداران کوھدشتی
برای کاشت محصول انار در منطقه سياب کوھدشت متحمل شده اند حرف می زند .
وی می گويد :برای به بار رسيدن انار خود بيش از  ١٠سال زحمت کشيده ام و اين در
حاليست که در حال حاضر مجبورم محصول خود را به قيمت ارزان به استانھای ديگر بفروشم .
اين باغدار لرستانی با تاکيد بر اينکه برای رفع مشکالت باغداران اين منطقه بايد اتحاديه ای راه
اندازی شود ادامه می دھد :اگر اين اتحاديه تشکيل شود آنگاه تشکلی برای پيگيری مسائل
اين قشر وجود خواھد داشت تا حداقل حرفھای باغداران را به گوش متوليان امر برساند .
اين باغدار کوھدشتی با تاکيد براينکه در حال حاضر انار سياب کوھدشت نياز به ظرفيت سازی
و ايجاد بازار در استان دارد ،می گويد :در حال حاضر بھترين و مرغوبترين نوع انار ايران در
منطقه سياب کوھدشت توليد می شود که بايد از اين ظرفيت منحصر به فرد استفاده کرد .
وی با تاکيد بر اينکه متاسفانه انار اين منطقه به دليل عدم وجود بازار در باغات در حال از بين
رفتن است ،عنوان کرد :حتی در برخی مواقع مجبور می شويم برای عرضه محصول خود در
کنار جاده ھای بين شھری بساط کنيم .
اين باغدار از گمنامی ياقوت سرخ لرستان می گويد و اينکه اين محصول به نام ديگر استانھا
صادر می شود .
او معتقد است که در بسياری موارد انار مرغوب لرستان را به نام انار ساوه عرضه می کنند و
اين موضوع زحمات باغداران لرستانی را بی ثمر می کند .
گشتی در باغات انار سياب کوھدشتی می زنيم ،در ميان چھره ھای بومی که آشنايی شان

را با ما فرياد می زنند؛ اصفھانی ھا و ساوه ای ھای بسياری در انارستان ديده می شوند که
به طلب ياقوت سرخ ايرانی به لرستان آمده اند و من با خود می انديشم اين روزھا که در حراج
بازارھا نام انار ساوه را می شنوم بايد در ميانشان دنبال ياقوت باغات لرستان باشم .
جوالن تجھيزات فرسوده و داروھای بی کيفيت در بيمارستانھا
به نوشته ساﯾت سالمت نيوز در  ٩آذر آمده است  :اينروزھا چالشھای مربوط به حوزه
سالمت وبويژه بخش دارو ھر روز ابعاد تازه تری به خود می گيرد وحاال وبعد ازمباحثی ھمچون
کمبود و پايان يافتن انبارھای دارو و تعلل در واريز ارز برای خريد دارو بحث تجھيزات و داروھای
بی کيفيت دوباره پر رنگ تر شده است بخصوص بعد از اعتراضات درباره توزيع داروھای
بيھوشی بيکيفيت در بيمارستانھا !
به گزارش سالمت نيوز به نقل از ويستا ؛ چندی پيش بود که برخی رسانه ھا با دو
عنوان"داروھای ارزان چينی بالی جان بيماران" و "تجھيزات پزشکی و جان بيماران!" به
ھشدارھايی در خصوص ورود تجھيزات و دارو بی کيفيت اشاره کردند بطوريکه »سيدجمال
سعيدواقفی« دبيرانجمن داروسازان در گفتوگوی از داروھا و وسايل قاچاق چينی سخن به
ميان آورد که سالمت بخش بزرگی از کشور را با خطر روبهرو کرده است! البته ھمه نگرانی او
به داروھای قاچاق محدود نميشود .او اعتقاد داشت که گاھی اوقات چينيھا در فروش مواد
اوليه دارويی به کشورمان دغل ميکنند که اگر تشخيص داده نشود وارد چرخه توليد دارو
ميشود ،اما مسئوالن وزارت بھداشت با مبراکردن داروھای تاييدشده از سوی اين وزارتخانه،
اعتقاد دارند تمام تجھيزات پزشکی و داروھای بيکيفيت بازار ايران  ،از راه قاچاق وارد کشور
شده است !
*جنس بنجل چينی
ھمچنين اوايل امسال بود که دبير شورای عالی نظام پزشکی گفت :آزمايشگاھھا و
بيمارستانھا از جنس بنجل چينی پر شده است.محمد صاحبالزمانی با انتقاد از برخی
مسئوالن اقتصادی در دولت گفت :مشکل ما اين است که برخی از مسئوالن اقتصادی در
دولت برنامهريزی بلد نيستند که خود مزيد بر علت است و چند ماه اخير مشخص شد ھيچ
برنامهريزی وجود ندارد .در حال حاضر تجھيزات آزمايشگاھی و پزشکی در دسترس نيست و
اگر موجود باشد يا دسته دوم است يا از ھند و کشورھای سطح پايين به دست ما ميرسد .
صاحبالزمانی افزايش جنس بيکيفيت پزشکی را در بيمارستانھا از ديگر دغدغهھای جامعه
پزشکی و آزمايشگاھی عنوان کرد و گفت :چرا بايد بيمارستانھای ما با جنسھای بنجل چينی
پر شود .ھمين چند روز پيش يک پالک به پای بيماری نصب کردند که بعد از  ٢روز شکست و
مشخص شد جنس بيکيفيت چينی بوده که از بازار آزاد تھيه شده است .
وی گفت :تجھيزات آزمايشگاھی را به دست ما بسپاريد که ھم قيمتگذاری و ھم توزيع و
نظارت را در کنار آزمايشگاه مرجع سالمت برعھده بگيريم .اگر چه اين کار وظيفه حاکميتی
است ولی برای سرعت کار حاضر به انجام آن ھستيم .
توجيه بحران بيکاری با جوسازی عليه کارگران خارجی٢۵» :درصد از فرصت ھاى
شغلى كشور در اختيار مھاجران بيگانه«
به نوشته ساﯾت عصر ايران به گزارش اقتصادايران آنالين در تارﯾخ  ٩آذر آمده است  :درباره
افزايش نرخ بيكارى داليل مختلفى مطرح شده اما ركود حاكم بر اقتصاد ايران ،ورود متولدين
سال ھاى  ۶٠خورشيدى به چرخه كسب وكار ،واردات بى رويه كاال ،تحريم ھاى بين المللى و
حضور اتباع و مھاجران بيگانه از جمله داليل افزايش نرخ بيكارى عنوان شده است .
بررسى اشتغال در بخش ھاى عمده اقتصادى بر اساس گزارش مركز آمار ايران نشان مى
دھد كه بخش خدمات با  ۴٨درصد بيشترين سھم اشتغال را به خود اختصاص داده و در رتبه
ھاى بعدى بخش ھاى صنعت با  ٣٣٫۴درصد و كشاورزى با  ١٨٫۶درصد قرار دارند .
صرفنظر از پرداختن به ديگر داليل بروز بيكارى دركشور ،يكى از تاثيرگذارترين آن ھا حضور
مھاجران كشورھاى ھمسايه شرقى ايران در چرخه كسب و كار به شمار مى رود كه از آن

جمله مى توان به مشاغلى چون صنعت ساختمان ،چاپ و توليد كفش و خياطى اشاره
داشت .
ھرچند استفاده از اين مھاجران خارجى در چرخه توليد و كسب و كار منجر به تحميل ھزينه
اى غيرقابل جبران از جمله افزايش نرخ بيكاري ،خروج ارز و فرار نيروھاى متخصص از كشور و در
عين حال تحميل ھزينه آموزش آنھا به اقتصاد كشور بوده كه اين مھاجران پس از فراگيرى يك
شغل تمايل چندانى به ادامه فعاليت خود در ايران نداشته و به كشورھاى حوزه خليج فارس
مھاجرت مى كنند .
بر اساس ماده  ١٢٠فصل پنجم قانون كار ،اتباع بيگانه نمى توانند در ايران مشغول به كار
شوند مگر آنكه ابتدا داراى رواديد ورود با حق كار مشخص باشند و سپس مطابق قوانين پروانه
كار دريافت كنند .
ھر چند به نظر مى رسد با توجه به شرايط مرزى بين دو كشور ايران و افغانستان عمده نيروى
كار مھاجران بيگانه بدون داشتن رواديد به جغرافياى كشور سرازير شده و بدون داشتن پروانه
كار مشغول به كار مى شوند .
ماده  ١٢١قانون كار نيز عنوان كرده كه وزارت كار ،با رعايت شرايطى در مورد صدور رواديد با
حق كار مشخص براى اتباع بيگانه موافقت و پروانه كار صادر خواھد كرد كه ھم اكنون صدور
كارت اشتغال براى اتباع بيگانه رقمى حدود يك ميليون ﷼ است .
در حال حاضر و بر اساس آمارھا ٢۵ ،درصد از فرصت ھاى شغلى كشور در اختيار مھاجران
بيگانه بوده و به عبارت بھتر ،به ازاى ھر  ٢۵٠ھزار نفر از آنھا ،نرخ بيكارى در كشور يك درصد
افزايش مى يابد .
به راستى با توجه به اينكه ھزينه ايجاد يك شغل دركشور رقمى معادل ۴٠ميليون تومان بوده،
چگونه مى توان با رقمى كمتر از يك ميليون ﷼ براى مھاجران بيگانه مجوز فعاليت در بازار
كسب وكار را ارائه كرد؛ عبارتى كه فعاالن بازار كسب وكار در ايران براى اين عمل دولت به كار
مى برند ،چوب حراج زدن به سرمايه كار ايرانى توسط دولت است .
آنچه مسلم است اينكه متاسفانه اعمال سياست ھاى قھري ،ازجمله جريمه و زندانى كردن
كارفرمايان نتوانسته تاكنون ،در تمايل كارفرمايان به استفاده از نيروى كار غيرمجاز خارجى
تاثير گذارد .
ھرچند كه اين ديدگاه ھمواره وجود داشته كه نيروى كار ايراني ،ولو به شرط بيكار بودن در
زمان ھاى طوالنى ھم ،تن به مشاغلى كه اتباع خارجى مى دھند نخواھد داد .
دستگيری  ٣٨تبعه افغان در اراک
به نوشته ساﯾت آفتاب در  ٩آذر آمده است  :سرھنگ احمد عباسي ،گفت :طرح ارتقای امنيت
اجتماعی در قالب طرح جمعآوری و ساماندھی اتباع خارجی غيرمجاز و فاقد مجوز اقامت در
شھرستان به اجرا در آمد و در اجرای آن ماموران پليس امنيت عمومی با گشتزنی در سطح
شھر و کنترل شرکتھا ،کارخانهھا و موسسات خصوصي ٣٨ ،تبعه افغانی غيرمجاز را که در
سطح شھرستان اقامت داشتند ،دستگير کردند .
به گزارش ايسنا ،رييس پليس امنيت عمومی استان مرکزی ادامه داد :اين افراد پس از انجام
اقدامات اوليه برای طرد از کشور به اردوگاه مراقبتی اتباع افغان در خراسان تحويل داده شدند .
تجمع کارگران در پيرانشھر با دخالت ماموران امنيتی به پاﯾان رسيد
برپاﯾه گزارش ساﯾت ھرانا آمده است  :سيصد کارگر تحت پوشش بيمه بيکاری در پيرانشھر که
بعلت عدم درﯾافت مطالبات خود از شرکت بيمه تجمع کرده بودند با دخالت نيروھای امنيتی
متفرق شدند .
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در اﯾران ،صبح امروز
چھارشنبه  ٨آذر ،حدود  ٣٠٠کارگر که تحت پوشش بيمه بيکاری قرار دارند ،در اعتراض به عدم
درﯾافت حقوق بيکاری خود ،در مقابل اداره بيمه پيرانشھر تجمع نمودند .
اﯾن کارگران که  ٨٠روز است حقوق بيکاری خود را درﯾافت نکردهاند ،ابتدا از سوی پرسنل بيمه
تھدﯾد شدند که اگر محل را ترک نکنند ،بازداشت خواھند شد .

پس از اﯾنکه قرﯾب ﯾک ساعت از تجمع اﯾن افراد گذشت ،مامورﯾن امنيتی محل را محاصره کرده
و با ضرب و شتم ،کارگران معترض را متفرق نمودند .
گفتنی است ٣٩٠ ،کارگر از اداره بيمه تأمين اجتماعی پيرانشھر حقوق بيکاری درﯾافت
میکنند که اﯾن حقوق بيش از  ٨٠روز است که پرداخت نشده است
شھر معادن حادثه خيز فاقد امكانات درمانی تامين اجتماعی است
به نوشته ساﯾت دولتی خبرگزاری کار اﯾران  -اﯾلنا در ٩آذر آمده است  :دبير خانه کارگر طبس
اعالم کرد :شھرستان طبس با وجود  ۵۵ھزار کارگر بيمه شده و خانوادهھایشان و حدود
 ۵٠٠٠بازنشسته و مستمری بگير ،فاقد امکانات درمانی تامين اجتماعی است .غالم رضا
محمدی با تاكيد بر اﯾنکه امکانات درمانی تامين اجتماعی طبس در شأن بيمه شدگانش
نيست ،به اﯾلنا گفت :در حالی كه بازنشستگان و بيمه شدگان اﯾن شھرستان ھر ماه بخشی
از دستمزدشان را جھت درﯾافت خدمات درمانی به اﯾن صندوق میسپارند ،ھنگام بروز
جزئیترﯾن بيماری باﯾد مسافتھای طوالنی به شھرھای اطراف طی كنند تا از خدمات درمانی
بھرهمند شوند .
اﯾن فعال كارگری در توصيف امكانات موجود درمانی در طبس ،گفت :تنھا مرکز درمانی تامين
اجتماعی در طبس درمانگاه بسيار کوچک فاقد امکانات درمانی است که با انبوھی از جمعيت
اﯾن شھرستان بيشتر در زمينه پانسمان و تزرﯾقات مثمر ثمر است .
دبير خانه كارگر طبس اظھار داشت :امكانات درمانی در شھرستان طبس به دليل وجود معادن
حادثه خيز از اھميت وﯾژهای بر خور دار است چرا كه در صورت وقوع حادثهای در معادن،
کارگران مصدوم ناچارند فاصله صدھا کيلومتری تا مرکز استان ﯾزد را برای رسيدن به ﯾک
بيمارستان مجھز طی کنند که ھمين بعد مسافت در بسياری از مواقع باعث مرگ کارگر
مصدوم شده است .
او تاکيد کرد :احداث مراکز درمانی تامين اجتماعی مجھز در اﯾن منطقه ضروری است و تسرﯾع
در اﯾن امر مشکالت درمانی بسياری از بيمه شدگان و بازنشستگانی را که از نبود امکانات
درمانی در عذاب ھستند بھبود میبخشد .
محمدی در خاتمه گفت :تا کنون پی گيری و مکاتبات فعاالن کارگری از جمله خانه کارگر و
کانون بازنشستگان استان و ...برای درﯾافت امکانات درمانی و بيمارستانی تامين اجتماعی
ھيچ نتيجهای نداشته است.
کارگری به اعماق چاه ده متری سقوط کرد
به نوشته ساﯾت دولتی خبرگزاری کار اﯾران  -اﯾلنا در ٩آذر آمده است  :استفاده از طناب
فرسوده و نا اﯾمن بودن آن ھنگام کار در چاه ،سقوط و مصدوميت كارگر  ٣٠ساله را به اعماق
چاه ده متری در پی داشت .
رعاﯾت نکردن اصول اﯾمنی ھنگام کار ،کارگر جوان را به اعماق چاه ده متری در ميدان قيام
فرستاد .
به گزارش اﯾلنا ،رخداد اﯾن حادثه ساعت  ۵٣:٩صبح امروز به سامانه  ١٢۵اطالع داده شد و
نيروھای اﯾستگاه  ۴و گروه امداد و نجات  ٩به محل حادثه در ميدان قيام به طرف مولوی اعزام
شدند .
نصر اله نفر رﯾيس اﯾستگاه چھار كه در محل حضور داشت در اﯾن باره گفت :استفاده از طناب
فرسوده و نا اﯾمن بودن آن ھنگام کار در چاه ،سقوط و مصدوميت كارگر  ٣٠ساله را به اعماق
چاه ده متری در پی داشت که آتش نشانان بالفاصله با استفاده از تجھيزات انفرادی ،مصدوم
را از چاه خارج کردند و برای مداوا به امدادگران اورژانس حاضر در محل سپردند.
كشته شدن دو كارگر در انفجار كارخانه رنگسازی
به نوشته ساﯾت دولتی خبرگزاری کار اﯾران  -اﯾلنا در ٩آذر آمده است  :بر اثر وقوع انفجاری در
ﯾک کارخانه رنگسازی ،آتش سوزی سھمگينی در طبقه دوم ساختمان که محل توليد مواد

شيميائی بود رخ داد که عالوه بر خسارت مالی گسترده به کارخانه مذکور ،دو نفر از کارگران
شاغل در اﯾن محل کشته و چھار نفر دﯾگر از جمله مدﯾر عامل اﯾن کارخانه دچار مصدوميت
شدند .
بر اثر انفجاری در ﯾک کارخانه رنگسازی واقع در منطقه شھرﯾار استان تھران ،دو کارگر کشته
و چھار نفر مصدوم شدند.
به گزارش اﯾلنا ،در ساعت  ١٧روز چھارشنبه  ٨ -آذرماه  -بر اثر وقوع انفجاری در ﯾک کارخانه
رنگسازی ،آتش سوزی سھمگينی در طبقه دوم ساختمان که محل توليد مواد شيميائی بود
رخ داد که عالوه بر خسارت مالی گسترده به کارخانه مذکور ،دو نفر از کارگران شاغل در اﯾن
محل کشته و چھار نفر دﯾگر از جمله مدﯾر عامل اﯾن کارخانه دچار مصدوميت شدند .
آتشنشانی شھرﯾار اعالم کرده است که علت بروز حادثه از سوی کارشناسان اﯾمنی اﯾن
سازمان در حال بررسی است.
كارگران ھلی فلکس در آستانه بازنشستگی بيکار شدند
به نوشته ساﯾت دولتی خبرگزاری کار اﯾران  -اﯾلنا در ٩آذر آمده است  :جمعی از کارگران
کارخانه »ھلی فلکس« اﯾران در تماس با اﯾلنا نسبت به انحالل اﯾن كارخانه و ممانعت از ورود
كارگران توسط كارفرما ،اعتراض كردند .
نماﯾنده کارگران کارخانه ھلی فلکس اﯾران درباره دالﯾل اﯾن اعتراض به اﯾلنا گفت :کارفرمای
کارخانه ھلی فلکس اﯾران در ﯾک اقدام ناگھانی اطالعيهی انحالل کارخانه را در سردر نگھبانی
چسبانده و با معرفی فردی به عنوان مدﯾر تسوﯾه حساب کارگران ،از ورود  ١٢کارگر رسمی
اﯾن کارخانه که در شرف بازنشستگی ھستند ممانعت به عمل آورده و از آنان خواسته است
برای تسوﯾه حساب خود اقدام کنند .
اﯾن کارگر که به نماﯾندگی از ساﯾر کارگران سخن میگفت ،اضافه کرد :چھار نفر از  ١٢کارگر
رسمی اﯾن کارخانه سه ماه دﯾگر بازنشسته خواھند شد و مابقی تا ﯾکسال آﯾنده در شرف
بازنشسته شدن قرار دارند که متاسفانه با اﯾن اقدام کارفرما برای بازنشستگی نيز دچار
مشکل خواھيم شد .
او ادامه داد :با وجود اﯾنکه اﯾن کارخانه توليد کننده لولهھای خرطومی آب است و در تھيه مواد
اوليه پی وی سی که از پتروشيمی بند امام تامين میشود و ھمچنين فروش محصوالت خود
مشكلی ندارد ،اما گفته میشود بدھیھای معوقه بانکی و زﯾانده بودن توليد باعث انحالل
اﯾن کارخانه شده است.
شائبه صوری بودن انحالل كارخانه
به نوشته ساﯾت دولتی خبرگزاری کار اﯾران  -اﯾلنا در ٩آذر آمده است  :در اﯾن زمينه ،عيد
علی کرﯾمی دبير خانه کارگر قزوﯾن ،در تشرﯾح وضعيت کارگران ھلی فلکس اﯾران به اﯾلنا
گفت :اﯾن واحد توليدی طی اطالعيه کارفرما در مورخه ھفدھم آبان ماه جاری منحل اعالم
شده و از  ١٢کارگر رسمی اﯾن کارخانه که تا روز بيست و دوم ھمان ماه کار میکردند
خواسته شده بر سر کار خود حاضر نشوند .
او با بيان اﯾنکه »كارگران انحالل کارخانه ھلی فلکس را صوری میدانند« افزود :دليلی برای
انحالل کارخانهای که برای تھيه مواد اوليه توليد خود مشکلی ندارد و بازار فروش خوبی ھم
دارد ،وجود ندارد .
اﯾن فعال كارگری اضافه کرد :اﯾن واحد توليدی از  ١۵سال گذشته تبدﯾل به دو کارخانه با
اسامی کارخانه ھلی فلکس اﯾران و آوﯾد شد و ھم اکنون واحد توليدی آوﯾد با ھمان مواد
اوليه ،توليد کننده لولهھای پوليکا بوده و ھم اكنون با  ١٣کارگر فعال است.
آمار رسمی از ابعاد اشتغال كودكان منتشر نمیشود
ﯾك فعال حقوق كودكان كار معتقد است کشور ما در حالی ھر ساله از روند اجرای مقاوله نامه
 ١٨٢به سازمان جھانی کار گزارش میدھد که آمار و اطالعاتی در داخل كشور از ابعاد

اشتغال كودكان در کارگاهھا منتشر نمیشود .
علی اکبر اسماعيلپور ،عضو ھيئت مدﯾره انجمن حماﯾت از حقوق کودکان کار در خصوص تأثير
شراﯾط اقتصادی موجود بر زندگی کودکان کار به اﯾلنا گفت :ما آماری در اﯾن زمينه ندارﯾم اما
اﯾن را میتوان در دو بخش توضيح داد ،ﯾکی بخش کودکان کار است که قرار بر اﯾن بود با آزاد
سازی ﯾارانهھا و توزﯾع درآمدھای حاصل از آن برای بخش توليد از ﯾک طرف و رفاه جامعه از
طرف دﯾگر تمھيداتی اندﯾشيده شود و وضعيت زندگی اﯾن کودکان بھتر از شراﯾط فعلی شود
که متأسفانه تمامی شواھد و قرائن نشان میدھد آزاد سازی ﯾارانهھا و پرداخت نقدی آن به
خانوادهھا تأثيری بر زندگی کودکان کار نداشته است .
عضو ھيئت مدﯾره انجمن حماﯾت از حقوق کودکان کار در اﯾن باره به اﯾلنا گفت :اغلب کودکان
کار از خانوادهھاﯾی ھستند که ما به آنھا میگوﯾيم خانوادهھای آسيب پذﯾر شھری و
روستاﯾی ،مثل کودکان اعتياد ،طالق ،فقر ،تک سرپرست ،بیسرپرست و ...ﯾارانه اختصاص
داده شده نمیتواند پاسخگوی حداقلھای اﯾن خانوادهھا باشد و به طور طبيعی تأثيری ھم در
وضعيت زندگی اﯾن کودکان نداشته است .
وی افزود :از طرف دﯾگر در شراﯾط فعلی اقتصادی که در آن قرار دارﯾم ھمانطوری که قبال ھم
نماﯾندگان مجلس در اﯾن خصوص اخطار داده بودند خطر ترک تحصيل و افزاﯾش کودکان کار
افزاﯾش پيدا کرده است چرا که خانوادهھاﯾی که توان تأمين ماﯾحتاج و حداقلھای زندگی
خودشان را نداشته باشند در شراﯾط بحرانی معموال اولين نيازھاﯾی که از آنھا صرف نظر
میکنند نيازھای کودکانشان از جمله پوشاک و آموزش است .و با شراﯾط شرح داده شده
طبيعی به نظر میرسد که ما با افزاﯾش کودکان شاغل در کارگاهھای زﯾر زمينی و خيابانھا
روبرو شوﯾم .اسماعيلپور در خصوص وجود خالءھای قانونی در راه حماﯾت از کودکان کار تصرﯾح
کرد :ما قوانين حماﯾتی در کشورمان کم ندارﯾم ،ماده  ٧٩قانون کار جمھوری اسالمی کار
کودکان کمتر از  ١۵سال را ممنوع اعالم کرده است .عالوه بر اﯾن ماده قانونی مقاوله نامه ١٨٢
سازمان جھانی کار تحت عنوان »شناساﯾی و محو بدترﯾن اشکال کار کودکان« که کشور ما در
سال  ١٣٨٠آن را امضا کرد و متعھد به اجرای آن در کشور شد .ضمن اﯾنکه ماده  ٣٢پيمان نامه
جھانی حقوق کودک که کشور ما در سال  ٧٣آن را پذﯾرفته بر ممنوعيت کار کودکان تأکيد
دارند .وی در ادامه بيان کرد :آن چيزی که در کشور ما کمرنگ به نظر میرسد بحث نظارتھای
حداقلی بر روی کارگاهھای زﯾر زمينی است .وزارت کار موظف است که به صورت ادواری به
اﯾن کارگاهھا رسيدگی کند و وضعيت کار کودکان را پيگيری کند .ضمن اﯾنکه مسئولين وزارت
کار موظف ھستند بر اﯾن کارگاهھا نظارت داشته باشند و اغلب اﯾن کارگاهھا در شراﯾط
نامناسب و فاقد حداقلھای اﯾمنی و بھداشتی برای کار ھستند و کودکان بين  ١٢تا ١۶
ساعت در اﯾن مکانھای نامناسب مشغول به کار ھستند .
اﯾن فعال کار کودک نحوه مواجھه وزارتخانهھای مربوطه با کارگاهھاﯾی که کودکان در آنھا
مشغول به کارند و مسائل و مشکالت موجود در آنھا را قابل بررسی دانست و افزود :کشور
ما در حالی ھر ساله از روند اجرای مقاوله نامه  ١٨٢به سازمان جھانی کار گزارش میدھد
که آمار و اطالعاتی در داخل كشور از ابعاد اشتغال كودكان در کارگاهھا منتشر نمیشود .تنھا
اطالعات موجود مربوط به کودکان خيابانی است که آنھم به دليل آشکار بودن اشتغال اﯾن
کودکان است که البته آمار و اطالعات موجود بسيار ناقص است .
اسماعيلپور در خصوص چراﯾی عدم پيگيری سازمان جھانی کار در مورد رعاﯾت ﯾا عدم رعاﯾت
پيش شرطھای مطرح شده توسط کشورھای عضو به خبرنگار ما گفت :ساز و کار سازمان
جھانی کار در خصوص پيگيری در مورد شروط مطرح شده از طرف آن سازمان را من دقيقا
نمیدانم به چه شکل است ولی آنچه مشخص است ،در مفاد اﯾن مقاوله نامه تأکيد شده که
برای تھيه گزارش ساالنه حتما باﯾد از دﯾدگاهھا و نظرات تشکلھای کارگری و کارفرماﯾی بھره
گرفته شود و از آنجاﯾی که در کشور ما متأسفانه دولت تا کنون به دﯾدگاهھای اﯾن تشکلھا
توجھی نشان نداده رأسا اقدام به تھيه و ارسال اﯾنگونه گزارشھا میکند .
عضو ھيئت مدﯾره انجمن حماﯾت از حقوق کودکان کار در پاﯾان به خبرنگار اﯾلنا گفت :متأسفانه
در مجلس ششم قانونی وضع شد که کارگاهھای زﯾر  ١٠نفر از شمول قانون کار خارج شدند و
به ھمين دليل وزارت کار ھمواره خودش را ملزم به پاسخگوﯾی در خصوص کودکانی که در اﯾن
کارگاهھا کار میکنند ندانسته است .ضمن اﯾنکه اغلب کودکان در کارگاهھای زﯾر  ١٠نفر به کار
اشتغال دارند و ممنوعيت کار کودکان و حتی ممنوعيت بازرسی از کارگاهھای زﯾر  ١٠نفر

مکمل ھم شدهاند تا وضعيت کودکان شاغل ھر ساله وخيمتر از سال قبل گزارش شود چرا که
به دليل به رسميت شناخته نشدن کار کودکان جنبهھای نظارتی از نظر سختی کار ،حقوق و
دستمزد و اﯾمنی کار برای اﯾن کودکان به صفر رسيده است و کودکان به مراتب سختتر از
بزرگساالن مورد استثمار قرار میگيرند.
عدم پرداخت دستمزد ارزی بيش از  ١۵٠٠کارگر دريايی
به نوشته ساﯾت دولتی خبرگزاری کار اﯾران  -اﯾلنا در ٩آذر آمده است  :عضو انجمن صنفی
کارگری دريانوردان جمھوری اسالمی مرکز خليج فارس از عدم پرداخت حقوق »بيش از ١۵٠٠
کارگر دريايی« که طبق قرارداد بايد حقوق خود را به »دالر« دريافت کنند خبر داد .
غالمرضا زنگی اھرمی در اين باره به ايلنا گفت :دستمزد بيش از  ١۵٠٠کارگر دريايی
شرکتھای کشتيرانی جمھوری اسالمي ،شرکت ملی نفتکش و شرکت کيش راه آبی که
بايد حقوق خود را به دالر دريافت کنند پرداخت نشده است .
وی در ادامه تصريح کرد :ھنگامی که پرسنل اين شرکتھا برای دريافت حقوق خود مراجعه
ميکنند به آنھا گفته ميشود که چون دالر نداريم حقوق شما را به ﷼ و مطابق نرخ بانک
مرکزی )ھر دالر  ١٢۵٠٠﷼( پرداخت ميکنيم اما پرسنل از دريافت آن سر باز زده و به اين
موضوع اعتراض ميکنند .
اين فعال کارگری افزود :بعد از اعتراض کارگران ،به آنھا پيشنھاد شده است تا حقوق خود را
به ﷼ و با نرخ دالری  ٢٢۵٠٠﷼ دريافت کنند که باز ھم کارگران درخواست مذکور را قبول
نکرده و بر خواست ٔه به حق خود مبنی بر دريافت دستمزدشان به دالر مصر ھستند .
عضو انجمن صنفی کارگری دريانوردان جمھوری اسالمی مرکز خليج فارس در پايان اظھار
اميدواری کرد تا ھر چه سريعتر اين کارگران ناراضی به حق خودشان دست پيدا کنند .
با وجود  ۵۵ھزار کارگر بيمه شده؛
شھر معادن حادثه خيز فاقد امكانات درمانی تامين اجتماعی است
به نوشته ساﯾت دولتی خبرگزاری کار اﯾران  -اﯾلنا در ٩آذر آمده است  :امكانات درمانی در
شھرستان طبس به دليل وجود معادن حادثه خيز از اھميت وﯾژهای برخور دار است چرا كه
در صورت وقوع حادثهای در معادن ،کارگران مصدوم ناچارند فاصله صدھا کيلومتری تا مرکز
استان ﯾزد را برای رسيدن به ﯾک بيمارستان مجھز طی کنند که ھمين بعد مسافت در
بسياری از مواقع باعث مرگ کارگر مصدوم شده است.
دبير خانه کارگر طبس اعالم کرد :شھرستان طبس با وجود  ۵۵ھزار کارگر بيمه شده و
خانوادهھایشان و حدود  ۵٠٠٠بازنشسته و مستمری بگير ،فاقد امکانات درمانی تامين
اجتماعی است.
غالم رضا محمدی با تاكيد بر اﯾنکه امکانات درمانی تامين اجتماعی طبس در شأن بيمه
شدگانش نيست ،به اﯾلنا گفت :در حالی كه بازنشستگان و بيمه شدگان اﯾن شھرستان ھر
ماه بخشی از دستمزدشان را جھت درﯾافت خدمات درمانی به اﯾن صندوق میسپارند ،ھنگام
بروز جزئیترﯾن بيماری باﯾد مسافتھای طوالنی به شھرھای اطراف طی كنند تا از خدمات
درمانی بھرهمند شوند.
اﯾن فعال كارگری در توصيف امكانات موجود درمانی در طبس ،گفت :تنھا مرکز درمانی تامين
اجتماعی در طبس درمانگاه بسيار کوچک فاقد امکانات درمانی است که با انبوھی از جمعيت
اﯾن شھرستان بيشتر در زمينه پانسمان و تزرﯾقات مثمر ثمر است.
دبير خانه كارگر طبس اظھار داشت :امكانات درمانی در شھرستان طبس به دليل وجود معادن
حادثه خيز از اھميت وﯾژهای بر خور دار است چرا كه در صورت وقوع حادثهای در معادن،
کارگران مصدوم ناچارند فاصله صدھا کيلومتری تا مرکز استان ﯾزد را برای رسيدن به ﯾک
بيمارستان مجھز طی کنند که ھمين بعد مسافت در بسياری از مواقع باعث مرگ کارگر
مصدوم شده است.
او تاکيد کرد :احداث مراکز درمانی تامين اجتماعی مجھز در اﯾن منطقه ضروری است و تسرﯾع

در اﯾن امر مشکالت درمانی بسياری از بيمه شدگان و بازنشستگانی را که از نبود امکانات
درمانی در عذاب ھستند بھبود میبخشد.
محمدی در خاتمه گفت :تا کنون پی گيری و مکاتبات فعاالن کارگری از جمله خانه کارگر و
کانون بازنشستگان استان و ...برای درﯾافت امکانات درمانی و بيمارستانی تامين اجتماعی
ھيچ نتيجهای نداشته است.
سرحدی زاده و طبقه کارگر!
ما در اﯾنجا نمی خواھيم وارد روﯾدادھای کارگری دھه  ۶٠و نقش ابوالقاسم سرحدی زاده در
تحميل بی حقوقی به طبقه کارگر اﯾران در آن دوره بشوﯾم؛ آنچه که جالب توجه و جای تعمق
دارد ،سخنرانی اﯾشان در سالگرد تصوﯾب قانون کار است .او که دبيرکل حزب اسالمی کار و از
اعضای ھيئت مرکزی خانه کارگر است و سه دوره نماﯾنده مجلس بوده ،در اﯾن سخنرانی با
اشاره به رنج کارگران! می گوﯾد " :واقعيت اﯾن است که با گذشت  ٢٢سال از تصوﯾب
قانون کار ھنوز کارگران در رنج به سر میبرند و شدت حمالت عليه منافع کارگران
به گونهای است که گوﯾی سرنوشت کارگران با رنج گره خورده است ".سرحدی زاده
در ادامه مشکالت کنونی جامعه کارگری اﯾران را نتيجه حضور کمرنگ کارگران در
مراکز حساس تصميم گيری دانست و گفت :بدون شک کارگران باﯾد بيشترﯾن سھم
را در مجلس به خود اختصاص دھند تا بتوانند در تصميم گيریھای حساس مطالبات
کارگران را پيگيری کند .او با بيان اﯾنکه طبقه کارگر اﯾران برای حضور پررنگ در دولت
و مجلس باﯾد منسجم حرکت کند گفت :کارگران اﯾران شاﯾستگی تشکيل دولت را
دارند(١) .
اما چرا وزﯾر کار سابق و از تدوﯾن کننده گان قانون ضد کارگری کار ،مدافع کارگران شده و امروز
از رنج کارگران سخن می گوﯾد؟ پاسخ به اﯾن پرسش را می توان به روشنی در البالی جمالت
سرحدی زاده جستجو کرد و چندان ھم مشکل نيست .اﯾشان که شاھد گسترش روزافزون
اعتراض ھای کارگری در جامعه است ،به صراحت از کارگران می خواھد که دست از مبارزه
بردارند و برای دستيابی به مطالبات شان ،در انتخابات شرکت کنند و به نماﯾنده گان انتصابی
در خانه کارگر و حزب اسالمی کار رای دھند .نماﯾنده گانی که تاکنون نه در مجلس و نه در
نھادھای دﯾگری مانند شورای عالی کار،ھيچ گام مثبتی برای بھبود شراﯾط کارگران برنداشته
اند.
زمانی سرحدی زاده در انتخابات رﯾاست جمھوری  ٨٨می گفت که رای من ميرحسين
موسوی است و به کارگران وعده می داد که اگر او به کرسی رﯾاست جمھوری تکيه
بزند ،کارگران می توانند نسبت به گذشته آﯾنده بھتری داشته باشند و امروز برای ﯾک
بار ھم شده با استفاده از مفھوم درست طبقه کارگر اﯾران ،از شاﯾسته گی کارگران برای
تشکيل دولت سخن سراﯾی می کند .قطعا" دولت کارگری مورد نظر وزﯾر کار مھندس
موسوی ،شکلی دﯾگر از دولت سرماﯾه داری است که قرار است اﯾن بار به نام دولت کارگری و
منتسب به آنھا ،برای دوره ای دﯾگر آنھا را به پذﯾرش کار و سازنده گی و رﯾاضت کشی متقاعد
کند .کسانی که تا دﯾروز کارگر را قشر می ناميدند و از عبارت توھم انگيز جامعه کارگری به
جای طبقه کارگر استفاده می کردند ،امروز می خواھند سکان قدرت جنبش اعتراضی کارگران
را برای رسيدن به اھداف صاحبان سرماﯾه در اﯾران به دست بگيرند.
سرحدی زاده در ادامه می گوﯾد" :در صورتی که طبقه کارگر بتواند با اتحاد به چنين
جاﯾگاھی برسد بدون شک مشکالت اقتصادی واجتماعی فعلی اﯾن طبقه برطرف
خواھد شد ".اﯾن نکته مھم و محوری ،ﯾعنی اتحاد و سازمان ﯾابی کارگران و اﯾجاد تشکل
ھای طبقاتی خود ساخته می تواند طبقه کارگر را به چنان جاﯾگاھی برساند که نيازی به
قيموميت نھادھا و ارگان ھای سرماﯾه داری از قماش حزب اسالمی کار و خانه کارگر نداشته
باشند .ادامه اﯾن روند ،ﯾعنی اتحاد و اﯾجاد تشکل ھای مستقل کارگری ،نه تنھا می تواند

مشکالت و مصائب فعلی کارگران را به نتيجه برساند ،بلکه می تواند گام ھای بلندتری برای
دخالت گری ھر چه بيشتر طبقه کارگر در سرنوشت سياسی و اجتماعی جامعه باشد.
سرحدی زاده در سخنرانی خود از شاﯾسته گی کارگران برای تشکيل دولت سخن گفته
است .طبقه کارگر در طی حدود دو قرن حاکميت سرماﯾه داری ،بارھا اثبات کرده که تواناﯾی
اداره امور جامعه را دارد و اﯾن کشف ھيچ وزﯾر و وکيل سرماﯾه دار نيست ،بلکه واقعيتی
تارﯾخی است .ﯾک نمونه مشخص آن در سال  ١٨٧١ميالدی و در نيمه دوم قرن نوزدھم در
پارﯾس است .کارگران در مدت دو ماه حاکميت خود ،توانستند اقداماتی از جمله ﯾکسان سازی
دستمزد مقام ھای دولتی با دستمزد کارگران و عزل و نصب کارمندان دولتی با اراده شورای
کارگران ،تحصيل راﯾگان و از بين بردن وساﯾل گيوتين و شکنجه و لغو مجازات اعدام و آزادی بی
قيد و شرط سياسی را انجام دھند .نمونه دﯾگری حاکميت شورائی کارگران در روسيه پس ار
انقالب  ١٩١٧در قرن بيستم است .عالوه بر اﯾن ،بارھا در شراﯾط بحران سياسی و اقتصادی در
بسياری از کشورھای جھان ،کارگران با کنترل کارگری توليد و توزﯾع و مدﯾرﯾت درست خود،
توانسته اند مشکالت را برطرف کنند .بنابراﯾن شکل گيری و اﯾجاد دولت کارگری امری عينی و
بر گرفته از واقعيت جامعه نابرابر سرماﯾه داری بوده و دست ﯾافتنی است.
کميته ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکل ھای کارگری –  ١٠آذر ١٣٩١
(1):منبع: file:///K:/news.cfm.htm
برای آزادی فوري ،بدون قيد و شرط کارگران زندانی وديگر زندانيان سياسی
بکوشيم !
رژيم ضد کارگر در ايران به وحشيانه ترين شکلی با زندانيان سياسی رفتار می کند .
رژيم سرمايه داری شکنجه ھای جسمی و روحی قرون وسطائي ،عليه زندانيان سياسی
اعمال ميکند .
رژيم ضد کارگر در ايران احکام سنگين و سالھا بازداشت برای کارگران زندانی و شروط و وثيقه
ھای سنگينی برای آزادی موقتی کارگران تصويب می کند .
رژيم حامی سرمايه برای خالی تر کردن سفره کارگران ،جريمه ھای نقدی سنگينی را بر
کارگران برای آزادی از زندان تحميل می کند .
رژيم انسان کش ،زندانی می کند ،شکنجه ميکند ،اعدام می کند .تا طبقه کارگر و جامعه را
به سکوت وا دار نمايد .
بايد بر عليه اين وضعيت برخاست .بايد و می توان رژيم را بعقب نشينی وا داشت .
نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری در ايران  -خارج کشور
ھمه کارگران و فعالين کارگري ،سازمانھا ،تشکلھا  ،گروھھا و  ...را فراميخواند که به ھرشکل
و
با ھر توانی که دارند
کمپينھای سراسری برای آزادی کارگران زندانی و تمامی زندانيان سياسی سازماندھی نموده
و پيوندند ،تا شرايط آزادی کارگران زندانی و تمامی زندانيان سياسی ھرچه بيشتر ،فراھم
گردد .
خواھان آزادی فوري،
بی قيد و شرط کارگران زندانی و تمامی زندانيان سياسی ھستيم !
به کمپينھای آزادی کارگران زندانی و تمامی زندانيان سياسی بپيونديد !
کمپين آزادی کارگران زندانی را تقويت کنيد و خواست آزادی کارگران را ھر چه بيشتر به گوش
جھانيان برسانيم !
ھمبستگی جھانی کارگران مرزی ندارد !
ھمبستگی و پشتيبانی کارگران ،سنديکا ھا ،اتحاديه ھای کارگري ،نھادھای مترقی و

سوسياليستی
برای آزادی فوری و بی قيد وشرط کارگران زندانی ضروری است !
باور داريم که در ايران نيز طبقه کارگر متشکل در تشکل ھای طبقاتی و توده ای اش ،پايان
دھنده زندان ،شکنجه ،اعدام و کلن نظم موجود اجتماعی است .برای کمک و ياری رساندن به
اين مبارزه ،در جھت آزادی کارگران زندانی با ھر توانی که داريم بکوشيم .اين يک گام واقعی
در جھت سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی سرمايه داری است .
آزادی کارگران زندانی و تمامی زندانيان سياسی درگرو گسترش مبارزه متحدانه ماست !
نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری در ايران  -خارج کشور
nhkommittehamahangi@gmail.com
http://nahadha.blogspot.com/
boltanxaberi@gmail.com
http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy
کارکنان "تخت سليمان" ھفت ماه حقوق درﯾافت نکرده اند
کارکنان مجموعه ميراث جھانی تخت سليمان می گوﯾند نزدﯾک به  ٧ماه است حقوق
ودستمزدھای خود را درﯾافت نکرده اند واکنون با مشکالت مالی ومعيشتی فراوانی دست
وپنجه نرم می کنند.
به گزارش ٣٠نوامبر موکرﯾان و به نقل از منابع محلی ،چھل نفر از کارگران وکارشناسان بخش
ھای مرمت،پژوھش وراھنمای مجموعه جھانی تخت سليمان تکاب ماه ھاست منتظر درﯾافت
حقوق ودستمزدھای معوقه خود ھستند اما تاکنون موفق به در ﯾافت آن نشده اند.
ﯾکی از کارکنان مجموعه ميراث جھانی تخت سليمان تکاب در اﯾن زمينه اظھار نمود:با وجود
اﯾنکه ساالنه بيش از ﯾک ميليارد رﯾال اعتبار به بخش ھای مختلف اﯾن مجموعه تخصيص می
ﯾابد اما معلوم نيست مسووالن اﯾن محوطه باستانی به چه دليل از پرداخت حقوق کارکنان
وکارگران اﯾن مجموعه خودداری می کنند.
وی تاکيد کرد :در پيگيری ھاﯾی که کارکنان در خصوص درﯾافت حقوق معوقه خودانجام داده اند
مسائلی ھمچون وجود اختالف وعدم ھماھنگی بين مدﯾران مجموعه تخت سليمان
ومسووالن سازمان ميراث فرھنگی وگردشگری آذرباﯾجان غربی در خصوص اعتبارات پرداخت
حقوق کارکنان مطرح شده است.
اﯾن کارگر با ابراز نگرانی از وضعيت شغلی ومعيشتی خانواده خود می گوﯾد:ھيچ ﯾک از
مسووالن ذﯾربط به مشکالت معيشتی کارکنان توجھی نمی کنند وھر روز وعده ای می دھند
که عملی نمی شود وما ھمچنان در انتظار تصميم وتدبير مسووالن مجموعه برای رفع
مشکالت مالی وصنفی خود ھستيم.
مجموعه آثار باستاني تخت سليمان در  ٤٢كيلومتري شمال شرقي شھرستان تكاب درجنوب
استان آذربايجان غربي قرار دارد.
عدم پرداخت مطالبات ٦٠٠کارگر کارخانه توليد الياف و اسفنج شيروان ازسال١٣٨٤
به گزارش خبرگزاری دولتی مھر،در  ١٠آذر آمده است :بزرگترﯾن واحد توليدی الياف شرق
کشور ﯾعنی کارخانه توليد الياف و اسفنج شيروان که از سال  ١٣٤٣تاسيس شده بود و
ساليان دراز تحت عنوان الياف خراسان فعاليت میکرد ،از  ١٠سال پيش در سراشيبی سقوط
افتاد و پس از چند سال نيز سازمان خصوصی سازی اﯾن کارخانه را ورشکسته اعالم کرد.
در آن زمان حدود  ٦٠٠کارگر اﯾن کارخانه درخواست درﯾافت مطالبات خود از اﯾن کارخانه را
کردند و کارخانه نيز به علت ورشکستگی از پرداخت معوقات اﯾن افراد عاجز بود.
سھامدارن خصوصی اﯾن کارخانه منتظر ماندند تا با لطاﯾف الحيل مطالبات کارگران و بدھی افرد
تسوﯾه شود ،مطالباتی که حتی فروش آپارتمانھای مشھد و دو موتور ژنراتور کارخانه نيز
نتوانست آنھا را تسوﯾه کند و سرانجام نيز دادگستری حکم فروش لوازم و تجھيزات کارخانه را
با ھدف تسوﯾه بدھی افراد صادر کرد.
بعدھا در روند پرداخت بدھی کارکنان اﯾن کارخانه مشکالتی پيش آمد و پرداخت بدھی برخی
افراد به تعوﯾق افتاد ،تعوﯾقی که تاکنون ادامه داشته و با وجود وعده ھای مختلف مبنی بر

تسوﯾه اﯾن بدھی ھا ،در عمل اتفاق چندانی روی نداده است.
برخی از کارشناسان ھمچنان اعتقاد دارند که ورشکسته شدن اﯾن واحد توليدی ،اقدامی
ھدفمند بود ،به اﯾن صورت که مالکين خصوصی اﯾن کارخانه)پس از خصوصی شدن آن( از
ھمان اول ھدفشان تغيير کاربری اﯾن زمين  ١٤ھکتاری و ساخت و سازھای سودآور در آن بود؛
چرا که زمين در محدوده شھری قرار داشت و روز به روز نيز با استان شدن خراسان شمالی و
مرکز شھرستان شدن شيروان بر قيمت آن افزوده میشد.
بنابھمين گزارش،فرماندار شھرستان شيروان گفت :به زودی مطالبات معوقه کارکنان کارخانه
ورشکسته الياف شيروان پرداخت می شود.
عبدالصمد صفرنژاد  ،با ابراز ناراحتی از وضعيت پيش آمده برای کارخانه الياف شيروان،
سوءمدﯾرﯾت را مھمترﯾن علت فروپاشی اﯾن کارخانه عنوان کرد و گفت :در زمانی که به عنوان
فرماندار شھرستان شيروان منصوب شدم پرونده اﯾن کارخانه با اعالم ورشکستگی بسته
شده بود و به علت خصوصی بودن و مشکالت صاحبان آن ،تالش ھا برای راه اندازی مجدد آن،
عمال بی نتيجه باقی ماند.
وی در مورد معوقات کارگران اﯾن واحد صنعتی که برخی از آنھا از سال  ٨٤مطالبات معوقه
دارند ،اظھار داشت :در ماه ھای اخير جلسات متععدی در راستای پرداخت بدھی ھای اﯾن
کارخانه براگزار کرده اﯾم و به زودی تمامی بدھی ھا و معوقات آن پرداخت می شود.
مددکاران اجتماعی ومشکالتشان!
به گزارش ساﯾت سالمت نيوز،بنقل از رﯾيس اداره مددکاری اجتماعی وزارت بھداشت،در ١٠
آذر آمده است  :ﯾکی از مشکالت مددکاران اجتماعی در کشور آن است که اضافه کاری آنان
در مراکز درمانی کم است درحاليکه اﯾن مددکاران با مشکالت مردم سر و کار دارند.
فرزانه ﯾعقوب  ،تصرﯾح کرد حتی برخی بيمارستان ھا در پرداخت اضافه کاری ھا به مددکاران
اجتماعی بطور سليقه ای عمل می کنند.
وی تصرﯾح کرد حتی برخی بيمارستان ھا در پرداخت اضافه کاری ھا به مددکاران اجتماعی
بطور سليقه ای عمل می کنند.
براساس اﯾن گزارش ،حقوقی مانند حق لباس و سختی کار در پرداخت ھای مددکاران
اجتماعی موردمالحظه قرارنمی گيرد.
وی افزود :اميدوارﯾم پس از بررسی مشکالت صنفی مددکاران اجتماعی ،ﯾک دستورالعمل
کلی برای مددکاران سراسر کشور اعمال شود.
به گفته وی ،اکنون  ٥٠٠مددکار اجتماعی تحت پوشش وزارت بھداشت ،در سراسر کشور
فعاليت دارند.
»سھام عدالت ،ﯾک دام برای کارگران است«
دولت محمود احمدی نژاد پس از آغاز به کار ،آيين نامه اجرايی افزايش ثروت خانوارھای ايرانی
را به نام سھام عدالت در بھمن سال  ٨۴و از طريق فروش تسھيالتی بخشی از سھام
شرکتھای دولتی معين تصويب کرد.
پايگاه اطالع رسانی سھام عدالت ،ھدف از واگذاری اين سھام عدالت را » تعميم نسبی
عدالت اقتصادی« و »تامين عدالت اجتماعی« دانسته است.
کاھش وابستگی خانواده ھای نيازمند به کمک ھای دولت و ايجاد درآمد دراز مدت برای آنان،
ارتقاء کارايی بنگاه ھای اقتصادی ،افزايش رقابت پذيری در اقتصاد ملی و افزايش سطح
عمومی اشتغال از ديگر اھداف اين طرح اعالم شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس،شمس الدين حسينی ،وزير امور اقتصادی و دارايی،چند روز پيش
در مجلس در توضيح عملکرد اجرايی طرح واگذاری سھام عدالت گفت که تاکنون  ۴٢ميليون تن
از اين سھام برخوردار شده اند.
وی در تابستان سال گذشته در ديدار رييس جمھور و ھيات دولت با آيت ﷲ علی خامنه ای،
رھبر جمھوری اسالمی ،درباره سھام عدالت گفته بود»:برای شش دھک جمعيت،يعنی ٧۵
ميليون نفر،يک جامعه  ۴۵ميليون نفری ھدف گذاری شده است .تاکنون برای  ۴۴ميليون و
 ٨٠٠ھزار دعوت نامه ارسال شده است و حدود  ۴٠ميليون نفر با ثبت نام در تعاونی ھای

شھرستانی سھامدار شده اند».
اما در مورد ميليون ھا کارگر ايرانی چطور؟
داوود رضوی،فعال سنديکايی در تھران می گويد»:متاسفانه ما ھيچ چيزی در اين زمينه به
عنوان کارگر نديده ايم،يعنی کارگران ھيچ بھره ای از آن نبرده اند .فقط در سال  ٨٨که زمان
انتخابات بود ،به گفته وزير اقتصاد،به حدود  ٨٠ھزار تن پرداخت شده است».
وی می افزايد»:در شرکت واحد اتوبوس رانی تھران که خودم به عنوان کارگر شاغل بودم،يک
کارگر را ھم سراغ ندارم که از سھام عدالت بھره مند شده باشد».
به نوشته خبرگزاری مھر ،کارگران به عنوان يکی از مستعدترين گروه ھا به لحاظ سطح درآمد
تا به امروز ،از دريافت برگه ھای سھام عدالت بی نصيب مانده اند.
بر اساس اين گزارش،دولت در پايان سال ، ٨٩يعنی  ۵سال پس از تصويب طرح سھام عدالت،
سايتی را به منظور ثبت نام کارگران ساختمانی و فصلی و پس از آن ،کارگران قراردادی و
رسمی برنامه ريزی و سازماندھی کرد.
به نوشته مھر،به دنبال آن،سه ميليون و  ٢٠٠ھزار کارگر ساختمانی و فصلی مراحل ثبت نام
خود را تکميل کردند.
اما اين تنھا آغاز کار بود؛چرا که به نوشته خبرگزاری مھر در روز اول آذر ماه،توقف طوالنی مدت
پرونده واگذاری سھام عدالت کارگران دو سال ادامه يافت.
بر اساس اين گزارش ،رييس سازمان خصوصی سازی کشور به تازگی گفته است :مشکل
واگذاری سھام عدالت کارگران مربوط به انجام برخی اصالحات قانونی در روند واگذاری اين
سھام است.
اما در ديگر سو ،وزير امور اقتصادی و دارايی در مجلس با اعالم اينکه کارگران فصلی و
ساختمانی از قلم افتاده بودند،گفت که سھام عدالت تا  ٢٢بھمن سال جاری به دو ميليون و
 ٣٠٠ھزار کارگر ساختمانی اعطا خواھد شد.
فعاالن کارگری بر اين باورند که حکومت به اين وسيله می خواھد به کارگران بقبوالند که
سھامدار شده اند ،در توليد شرکت دارند و به نوعی ديگر،بخشی از سرمايه داران محسوب
می شوند.
بھروز فراھانی ،از گروه ھمبستگی سوسياليستی با کارگران ايران،مقيم پاريس ،توضيح
بيشتری می دھد»:با واگذاری سھام عدالت می خواھند به کارگران بگويند حاال که شما
حقوق نگرفته ايد،به جايش سھام می دھيم و حاال که نمی توانيم حقوق تان را پرداخت
کنيم،به جای آن سھام عدالت پرداخت می کنيم».
در چند سالی که از تصويب و اجرای طرح واگذاری سھام عدالت می گذرد ،گزارش ھا و
اخباری در خبرگزاری ھای رسمی و نيز سايت ھای کارگری منتشر شده است،مبنی بر اينکه
در برخی موارد سھام کارخانه ھای رو به تعطيل و زيان ده به مشموالن اين طرح داده شده
است.
آقای فراھانی می گويد»:الزم نيست آدم مغز افالطون داشته باشد تا متوجه شود که در
شرايط اقتصاد تورمی ايران و در شرايط عقب ماندگی پرداخت حقوق ھا،دادن اين سھام فقط
يک دام است؛يعنی خالص کردن سرمايه داران و کارفرمايان از پرداخت حقوق ھای عقب مانده
و اجرای وظايف مشخص در روابط کارفرما و کارگر است«
او با اشاره به قوانين سازمان بين المللی کار که دولت ايران بسياری از مقاوله نامه ھای آن را
امضا کرده است،اضافه می کند»:پرداخت به موقع حقوق،يکی از ارکان مناسبات بين کار و
سرمايه و به عبارتی بين کارگر و کارفرما به شمار می رود و اين موضوع به طور مداوم در ايران
نقض می شود و به ھمين خاطر است که آنھا به جای پرداخت حقوق ،سھام عدالت را
پرداخت می کنند«.
بھروز فراھانی اشاره می کند»:بديھی است که کسی که خود را نماينده کارگران بداند ،حتی
اگر از نوع کمرنگ ھم باشد ،نمی تواند با طرح سھام عدالت موافقت کند«
داوود رضوی در مورد سودده نبودن سھام عدالت،به گفته خودش،به يک مثال عينی اشاره می
کند»:کارگر بازنشسته ای را سراغ دارم که در پنج سال گذشته فقط يک بار  ۴٠ھزا رتومان از
بابت يک ميليون تومان سھمش دريافت کرده و ديگر پولی به او پرداخت نشده استم«
در ھمين حال،نکته جالبی که در سخنان وزير امور اقتصادی و دارايی در مجلس وجود
داشت،اين بود که گفت:ممکن است  ٢٠ھزار مدير ھم سھام عدالت دريافت کرده باشند.

منبع:رادﯾوفردا -بھروز کارونی
سقوط  ٣٠درصدی اشتغال در سال  ٩٠و ادعای مرکز آمار برای تابستان :٩١
اشتغال صنعت  ٣٢درصد افزاﯾش ﯾافت
به نوشته ساﯾت جھان صنعت در تارﯾخ  ١٠آذر آمده است  :گروه صنعت آخرﯾن آمار مرکز آمار
حکاﯾت از رشد اشتغال صنعتی تابستان  ٩١دارد .آمارھای مرکز آماریھا میگوﯾد که
صنعتیھا امسال  ٣٢/٧درصد نسبت به تابستان  ٩٠اشتغالزاﯾی داشتهاند و تعداد
شاغالنشان  ١/٨درصد نسبت به تابستان سال گذشته رشد کرده تا جاﯾی که اﯾن تعداد
افزاﯾش به  ١٢٤ھزار تن رسيده است.
آمارھای رشد اشتغالزاﯾی صنعتی تابستان اگرچه مورد تاکيد متوليان آماری است اما
نيمنگاھی به ھمين آمارھای رسمی که اشتغالزاﯾیاش بر اساس پروانهھای بھرهبرداری
صنعتی صادر شده است چيز دﯾگری میگوﯾد.
کاھش  ٣٠درصدی اشتغالزاﯾی صنعتی در سال ٩٠
آخرﯾن آمار منتشر شده حاکی از آن است که اشتغال اﯾجاد شده صنعت در کشور بر اساس
پروانهھای بھرهبرداری صادر شده در سال  ٩٠نزدﯾک به  ٣٠درصد کاھش ﯾافته است .دولت
برای سال  ١٣٩٠اﯾجاد  ٣٢٠ھزار شغل را در بخش صنعت و معدن کشور ھدفگذاری کرده بود؛
اﯾن در حالی است که سال گذشته معاون سابق برنامهرﯾزی توسعه و فناوری وزارت صنعت
گفته بود که اﯾن وزارتخانه از برنامه خود در زمينه اشتغالزاﯾی صنعتی در سال  ٩٠عقب مانده
است.
تعطيلی صناﯾع و بيکاری کارگران از ﯾکسو ؛ رشد اشتغالزاﯾی از سوی دﯾگر
ھمچنين در سال  ٩٠دولت مکلف به اﯾجاد بيش از  ٦٠٠ھزار فرصت شغلی در بخش صنعت،
معدن و تجارت شده بود ،اﯾن در حالی است که ھزﯾنه اﯾجاد ھر شغل صنعتی در کشور طی
سالھای گذشته افزاﯾش قابل مالحظهای پيدا کرده است .با وجود تعطيلی واحدھای صنعتی
در سال  ٩١و بيکاری ھزاران ھزار کارگر در اﯾن سال رشد اشتغال صنعتی تابستان  ٩١که مورد
تاکيد آمار دولتیھاست؛ اﯾن آمارھا محل تردﯾد کارشناسان غيردولتی است.
در حالی اﯾن روزھا در مورد تعطيلی کارخانهھا و احتمال بيکاران کارگران سخن به ميان رانده
میشود که تازهترﯾن گزارش مرکز آمار اﯾران دستکم در مورد وضعيت نيروھای شاغل در
بخش صنعت چيز دﯾگری را نشان میدھد.
به گزارش اﯾسنا ،خالصه نتاﯾج طرح آمارگيری نيروی کار کشور در تابستان سال  ١٣٩١نشان
میدھد که در اﯾن فصل شش ميليون و  ٩٩٢ھزار و  ٨٣١نفر از نيروھای کار در کشور در بخش
صنعت مشغول به کار بودند که از اﯾن تعداد شش ميليون و  ١٣٢ھزار و  ٩٨٥نفر مرد و ٨٥٩
ھزار و  ٨٤٦نفر زن بودند.
اﯾن آمار در حالی منتشر شده که در فصل بھار سالجاری شش ميليون و  ٩٠٥ھزار و  ٥٧٥نفر
از نيروھای کاری در بخش صنعت کشور مشغول به کار بودند به اﯾن ترتيب در فصل تابستان
نسبت به فصل بھار تعداد نيروھای کاری شاغل در بخش صنعت  ١/٢درصد معادل بيش از ٨٧
ھزار نفر بيشتر شده است .ضمن اﯾنکه مقاﯾسه تابستان امسال با تابستان سال گذشته نيز
حاکی از آن است که تعداد شاغالن در بخش صنعت  ١/٨درصد معادل بيش از  ١٢٤ھزار نفر
بيشتر شده است.
بخش صنعت با  ٣٢/٧درصد در تابستان  ١٣٩١بعد از بخش خدمات بيشترﯾن سھم را در
اشتغال نيروھای کاری در کشور به خود اختصاص داده است .سھم دو بخش خدمات و
کشاورزی نيز از اشتغال نيروھای کاری به ترتيب  ٤٦/٩و  ٢٠/٣درصد است.
نيمنگاھی به آمارھای صنعتی سال ٩٠
آخرﯾن آمار منتشر شده حاکی از آن است که اشتغال اﯾجاد شده در کشور بر اساس
پروانهھای بھرهبرداری صنعتی صادر شده طی سال  ١٣٩٠نزدﯾک به  ٣٠درصد کاھش ﯾافت.
دولت برای سال  ١٣٩٠اﯾجاد  ٣٢٠ھزار شغل را در بخش صنعت و معدن کشور ھدفگذاری
کرده بود .اﯾن در حالی است که سال گذشته معاون سابق برنامهرﯾزی ،توسعه و فناوری
وزارت صنعت ،معدن و تجارت اظھار کرده بود که اﯾن وزارتخانه از برنامه خود در زمينه
اشتغالزاﯾی صنعتی طی سال  ١٣٩٠عقب مانده است.

ھمچنين در سال قبل در مجموع دولت مکلف به اﯾجاد بيش از  ٦٠٠ھزار فرصت شغلی در
بخشھای صنعت ،معدن و تجارت کشور شده بود .اﯾن در حالی است که ھزﯾنه اﯾجاد ھر
شغل صنعتی در کشور طی سالھای گذشته افزاﯾش قابل مالحظهای پيدا کرده است.
بررسیھای انجام شده نشان میدھد سرماﯾه الزم برای اﯾجاد ھر شغل صنعتی در کشور
طی سالھای  ١٣٨٤تا  ١٣٨٧بيش از  ٢٤٣درصد رشد کرده و اﯾن روند طی سالھای بعد نيز
ادامه پيدا کرده است.
ابتدای امسال نيز وزﯾر صنعت ،معدن و تجارت از اﯾجاد بيش از  ٤٣٧ھزار فرصت شغلی توسط
اﯾن وزارتخانه طی سال  ١٣٩٠خبر داد .به گفته وی وزارت صنعت ،معدن و تجارت سال قبل
براساس سامانه رصد شورای عالی اشتغال توانست بيش از  ٤٣٧ھزار و  ٨٠٠فرصت شغلی
اﯾجاد کند که بيانگر تحقق نزدﯾک به  ٨٠درصد ميزان تعھد اﯾن وزارتخانه بود .اﯾن اظھارنظر در
حالی بود که غضنفری به درستی اعالم نکرد که  ٤٣٧ھزار فرصت شغلی اﯾجاد شده مربوط به
کل بخشھای صنعت ،معدن و تجارت بوده ﯾا تنھا مربوط به بخش صنعت و معدن.
ورود  ٢۶۵ميليون دالر ميوه طی ھفت ماه
به نوشته ساﯾت اصالح طلب کلمه در  ١٠آذر آمده است  :در حالی که معاون وزير صنعت،
معدن و تجارت از ممنوعيت واردات ميوه خبر می دھد ،تازه ترين آمار گمرک ايران حاکی از آن
است که واردات انواع ميوه به کشور در ھفت ماھه سال جاری  ٢۶۵ميليون دالر بوده است .
معاون وزير صنعت ،معدن و تجارت خاطرنشان کرده است :واردات ميوه ھمچنان ممنوع است و
ممکن است برای ميوه به گونهای از سوی دولت برنامهريزی شود که صادرات نيز صورت گيرد .
به گزارش ايسنا ،براين اساس در ھفت ماھه امسال بيش از  ٣۶١ھزار تن انواع ميوه به ارزش
تقريبی  ٢۶۵ميليون دالر وارد کشور شد .اين ميزان واردات از نظر وزنی و ارزشی به تريب
 ٢۶٫٣و  ٢١٫٧درصد کاھش را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نشان می دھد .
آمار گمرک نشان ميدھد که موز با  ١٨۵٫٧ميليون دالر ،پرتقال با  ۶٠٫۴ميليون دالر و گالبی
ھندی و انبه با  ١٠٫٧ميليون دالر عمده ترين ميوه ھای وارداتی ايران تا پايان مھر ماه امسال
بودند .
امسال مقدار ناچيزی نارگيل ،آناناس ،نارنگي ،سيب ،کيوی و چند نوع ميوه ديگر نيز وارد
کشور شده است .
ھمچنين واردات قانونی ميوه ھايی مانند گريپ فروت ،ليمو و ليموترش ،انار ،انگور ،زردآلو ،ھلو،
شليل و شفتالو نيز در سال جاری متوقف شده است .
وضعيت اصلی ترين ميوه وارداتی به کشور يعنی موز نيز به اين شکل است که در ھفت ماھه
امسال  ٢۴۴ھزار تن به ارزش  ١٨۵٫٧ميليون دالر وارد کشور شد که اين ميزان واردات از نظر
وزنی و ارزشی به ترتيب  ٣٢و  ٢٣درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاھش يافته است .
پيشتر مسوول ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت اول خرداد ماه سال جاری به ايسنا گفته
بود که در سال جاری ثبت سفارشی برای واردات ميوه نداشتيم و ھمه واردات ميوه امسال
مربوط به ثبت سفارشھای قديمی بوده است .
به گفته ساسان خدايی در ايام نوروز دولت اجازه واردات سيب و پرتقال را برای تنظيم بازار
داده بود ،اما از قبل اعالم شده بود که پايان ارديبھشت آخرين مھلت واردات اين دو ميوه
است .
در ھمين حال معاون امور اقتصادی و برنامهريزی وزير جھاد کشاورزی نيز به تازگی خبر داده که
واردات ميوه به کشور تا پايان سال جاری ممنوع است .
به گفته محمدعلی نيکبخت اگر ھم قرار بر ذخيرهسازی ميوه باشد ،بايد برای اين کار از
محصوالت داخلی استفاده شود .
ﯾک ھفته از آغاز اعتصاب کارگران کارخانه ھای پروفيل ساوه و نورد لوله صفا
گذشت
اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران :امروز ﯾازدھم آذر ماه اعتصاب  ٢٤٠٠کارگر کارخانه ھای پروفيل ساوه
و نورد لوله صفا ھفتمين روز خود را پشت سر گذاشت .اﯾن کارگران در اعتراض به عدم پرداخت

شش ماه از دستمزدھای خود از روز پنجم آذر دست به اعتصاب زده اند .در دومين روز اعتصاب
اﯾن کارگران کارفرما فقط ﯾکماه از دستمزدھای معوقه آنان را به حسابشان وارﯾز کرد و از
پرداخت  ٥ماه دﯾگر از دستمزد معوقه آنھا خودداری نمود به ھمين دليل کارگران ھر دو کارخانه
پروفيل ساوه و نورد لوله صفا تا امروز به اعتصاب خود ادامه داده اند .در طول روزھای گذشته
 ١٢٠٠کارگر کارخانه صفا که بدنبال آغاز اعتصاب در مقابل درب کارخانه دست به تجمع زده
بودند با درخواست فرماندار ساوه و دﯾگر مسئولين اﯾن شھر به تجمع خود در مقابل کارخانه
پاﯾان دادند اما دست از اعتصاب نکشيدند .از سوی دﯾگر کارفرمای اﯾن دو کارخانه برای به
شکست کشاندن اعتصاب کارگران در پروفيل ساوه در ھمان روز اول اعتصاب به آنان اعالم کرد
کارخانه تعطيل است و کارگران نيز اعالم کردند چنانچه کارفرما آنان را به کارخانه راه ندھد
دست به تجمع در مقابل فرمانداری شھر ساوه خواھند زد.
بنا بر آخرﯾن گزارشھای رسيده به اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران ،امروز تعدادی از کارگران پروفيل
ساوه در ميدان شھرداری اﯾن شھر دست به تجمع زدند اما از آنجا که تا ساعت ﯾازده صبح
ھيچيک از مسئولين کارخانه و ﯾا مسئولين دولتی شھر ساوه توجھی به تجمع اعتراضی اﯾن
کارگران در ميدان شھرداری نکردند آنان تجمع خود را به مقابل فرمانداری ساوه کشاندند.
بدنبال اﯾن تجمع مسئولين فرمانداری با حضور در ميان کارگران به آنان وعده دادند روز دوشنبه
رستمی صفا کارفرمای کارخانه ھای پروفيل ساوه و نورد لوله صفا را احضار خواھند کرد تا در
مورد خواستھای کارگران تصميمات الزم اتخاذ شود که بدنبال اﯾن وعده کارگران به تجمع خود
در مقابل فرمانداری ساوه پاﯾان دادند.
اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران – ﯾازدھم آذر ماه ٩١
ھادی دانشيار فعال کارگری به سه سال حبس تعزﯾری محکوم شد
کميته گزارشگران حقوق بشر  -سيد ھادی دانشيار فعال کارگری اھل شيراز به سه سال حبس
تعزﯾری محکوم شده است .بنا به گزارشات رسيده به کميته گزارشگران حقوق بشر ،سيد ھادی
دانشيار طی حکمی از سوی دادگاه انقالب شيراز در روز ﯾکشنبه  ٢٨آبان ماه به اتھام تبليغ و تبانی
عليه نظام ،به نفع گروه ھای ضد نظام و شرکت در تجمعات غيرقانونی در شيراز به تحمل سه سال
حبس تعزﯾری محکوم شده است و گفته شده که متھم ظرف مدت بيست روز می تواند با حضور در
دادگاه انقالب اﯾن شھر به حکم صادره اعتراض نماﯾد .
سيد ھادی دانشيار  ٣٨ساله فعال کارگری ساکن شيراز در جرﯾان اعتصاب کارگران معدن استان
فارس ،در سال  ٨٧بازداشت و پس از تحمل دو ماه بازجوﯾی و حبس در اداره اطالعات و زندان عادل آباد
شيراز با قرار وثيقه به طور موقت آزاد شده بود  .وی پيش از اﯾن و در ابتدای سال  ٨٧نيز بنا بر شکاﯾت
اداره اطالعات و به اتھام اقدام عليه امنيت کشور مبنی بر تحرﯾک کارگران معدن به اغتشاش به دو
سال حبس تعزﯾری محکوم شده بود.

بيانيه  ۵تن از زندانيان سياسی بند  ٣۵٠اوﯾن درخصوص ستاربھشتی
بر پاﯾه گزارش نوشته شده در ساﯾت ھرانا آمده است  :پنج زندانی سياسی بند  ٣۵٠زندان اوﯾن در
بيانيهای که درباره مرگ ستار بھشتی نوشته شده ،مرگ اﯾن وبالگ نوﯾس را محکوم نمدهاند .بنا به
اطالع گزارشگران ھرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در اﯾران ،اﯾن زندانيان محبوس در اوﯾن
در بخشی از بيانيه خود خاطرنشان کردند :درپی افشاگرﯾھای برحق زندانيان سياسی راجع به شھادت
ستار ،رژﯾم منفور ،ناکام و ناتوان از سرپوش گذاشتن بر جناﯾت خوﯾش ،دنبال سنارﯾو سازیھای
انحرافی و خالف واقع برای توجيه اﯾن جناﯾت و افزاﯾش فشار بر زندانيان سياسی است ،که جز
رسواﯾی بيشتر برای جناﯾتکاران ،حاصلی نخواھد داشت.
متن کامل اﯾن بيانيه که در اختيار ھرانا قرار گرفته به شرح زﯾر است:

بيانيه  ۵تن از زندانيان سياسی بند  ٣۵٠اوﯾن درخصوص شھادت مظلومانه
ستاربھشتی
بنام خدا و به خون شھيدان و پاکان
بنام خون ستار

جوان غيور ،ستار قھرمان جان بداد و پاﯾداری ازاﯾنجان ما جان گرفت ،اورا کوفته وزخمی و مضطرب
تحوﯾل بند  ٣۵٠اوﯾن دادند ،وارد اتاق که شد ،با فروتنی و ھيجان گفت" :فقط ﯾک روز اﯾنجا ھستم ،فردا
میبرندم ،قاضی براﯾم  ١٠روز دﯾگر بازجوﯾی دراختيار پليس فتا نوشته" ،ستار ادامه داد" :دروبالگم
اززندانيان سياسی اوﯾن و گوھر دشت )رجاﯾی شھر( دفاع کردهام به وﯾژه از محکومين به اعدام بسيار
ﯾاد کردهام ،چه خوب شد که چھرهھای آشنای شما را از نزدﯾک دﯾدم ،کاش گوھر دشتیھا را ھم
میدﯾدم ،ھمهتان را دوست دارم" .عشق به تودهھای محروم درچشمانش موج میزدو چھره
معصومش تجليگاه صدق و فدا بود .ستار ادامه داد" ،خيلی شکنجه شدم ،آوﯾزانم کردند ،به سر و
شکمم میکوبيدند ،فحش و توھين و ضرب و شتم بود که میبارﯾد ،بدنم دردمی کند ،بازھم فردا به
پليس فتا میبرندم ،بگوﯾيد چکارکنم که زﯾر شکنجه طاقت بياورم ،به مادرم گفتهام که اگر من شھيد
شدم ،غصه دار نباشيدو افتخارکنيد ".روز بعد را به ﯾاد میآورﯾم ،زمانی که بلندگو نام ستار را برای
انتقال صداکردو او کف اتاق نشسته و روی برگه دولتی شکاﯾت نامهاش را مینوشت ودرپاﯾان خواست
تا براﯾش به امضاء گواھی کردﯾم ،ھنگام خروج از اتاق گفت" :دعاکنيد طاقت بياورم ".
چند روز بعد خبر شھادت ستار را شنيدﯾم .شرمسار از زنده بودن خوﯾش ،بند  ٣۵٠فرورفته دربھت ،حال
و ھوای دﯾگری گرفت .
القصه دراﯾن زمانه با صد فرھنگ ﯾک کشته بنام به زصد زنده به ننگ
ستارای فرشته سماﯾی که به آسمان تاختی ،خونت پيام اتحاد داد .پيام اعتراض به شکنجه و
سرکوب ،پيام وفای به عھد تا آخرﯾن نفس .
درپی افشاگرﯾھای برحق زندانيان سياسی راجع به شھادت ستار ،رژﯾم منفور ،ناکام و ناتوان از
سرپوش گذاشتن بر جناﯾت خوﯾش ،دنبال سنارﯾو سازیھای انحرافی و خالف واقع برای توجيه اﯾن
جناﯾت و افزاﯾش فشار بر زندانيان سياسی است ،که جز رسواﯾی بيشتر برای جناﯾتکاران ،حاصلی
نخواھد داشت.

خون ستار میجوشد اﯾران میخروشد
مجيد اسدی  -غالمرضا خسروی  -اصغر قطانی  -علی معزی  -اسداله ھادی
برکناری رئيس پليس فتای تھران بزرگ به دليل پرونده قتل ستار بھشتی
به نوشته ساﯾت خبرگزاری ھرانا آمده است  :در ادامه رسيدگی مرجع قانونی به پرونده مرگ ستار
بھشتی و پس از روشن شدن ابعاد مختلف پرونده به دستور سردار احمدیمقدم رئيس پليس فتای
تھران بزرگ برکنار شد .
به گزارش فارس ،در ادامه رسيدگی مرجع قانونی به پرونده مرگ ستار بھشتی و پس از روشن شدن
ابعاد مختلف پرونده به دستور سردار اسماعيل احمدیمقدم رئيس پليس فتای فرماندھی انتظامی
تھران بزرگ به علت قصور و ضعف و عدم نظارت کافی بر عملکرد پرسنل تحت امر و مشخص شدن
ابعاد مختلف روند رسيدگی پرونده متوفی از سمت خود برکنار شد.

کارکنان "تخت سليمان" ھفت ماه حقوق درﯾافت نکرده اند
بر پاﯾه گزارش آژانس خبری موکرﯾان سروﯾس حقوق بشر در  ١١آذر آمده است  :کارکنان
مجموعه ميراث جھانی تخت سليمان می گوﯾند نزدﯾک به  ٧ماه است حقوق ودستمزدھای
خود را درﯾافت نکرده اند واکنون با مشکالت مالی ومعيشتی فراوانی دست وپنجه نرم می
کنند.
به گزارش آژانس خبری موکرﯾان و به نقل از منابع محلی ،چھل نفر از کارگران وکارشناسان
بخش ھای مرمت،پژوھش وراھنمای مجموعه جھانی تخت سليمان تکاب ماه ھاست منتظر
درﯾافت حقوق ودستمزدھای معوقه خود ھستند اما تاکنون موفق به در ﯾافت آن نشده اند .
ﯾکی از کارکنان مجموعه ميراث جھانی تخت سليمان تکاب در اﯾن زمينه اظھار نمود:با وجود
اﯾنکه ساالنه بيش از ﯾک ميليارد رﯾال اعتبار به بخش ھای مختلف اﯾن مجموعه تخصيص می
ﯾابد اما معلوم نيست مسووالن اﯾن محوطه باستانی به چه دليل از پرداخت حقوق کارکنان
وکارگران اﯾن مجموعه خودداری می کنند.
وی تاکيد کرد :در پيگيری ھاﯾی که کارکنان در خصوص درﯾافت حقوق معوقه خودانجام داده اند
مسائلی ھمچون وجود اختالف وعدم ھماھنگی بين مدﯾران مجموعه تخت سليمان

ومسووالن سازمان ميراث فرھنگی وگردشگری آذرباﯾجان غربی در خصوص اعتبارات پرداخت
حقوق کارکنان مطرح شده است.
اﯾن کارگر با ابراز نگرانی از وضعيت شغلی ومعيشتی خانواده خود می گوﯾد:ھيچ ﯾک از
مسووالن ذﯾربط به مشکالت معيشتی کارکنان توجھی نمی کنند وھر روز وعده ای می دھند
که عملی نمی شود وما ھمچنان در انتظار تصميم وتدبير مسووالن مجموعه برای رفع
مشکالت مالی وصنفی خود ھستيم.
مجموعه آثار باستاني تخت سليمان در  ٤٢كيلومتري شمال شرقي شھرستان تكاب درجنوب
استان آذربايجان غربي قرار دارد.
اخراج ﯾک ميليون کارگر قراردادی در ﯾکسال
به نوشته ساﯾت خبرگزاری ھرانا آمده است  :رئيس اتحادﯾه کارگران قراردادی و پيمانی سراسر کشور
از اخراج ﯾک ميليون کارگر قراردادی از ابتدای سال جاری تاکنون در واحدھای توليدی کشور خبر داد .
فتحﷲ بيات در گفتوگو با خبرنگار راه دانشجو تعداد کارگران قراردادی را  ٨ميليون نفر در سراسر کشور
اعالم کرد و خاطرنشان ساخت :ھماکنون اکثر واحدھای توليدی کشور به مواد اوليه وارداتی وابسته
ھستند از اﯾنرو با افزاﯾش فشارھای تحرﯾم از ابتدای سال جاری تاکنون اﯾن واحدھای توليدی به تبع
توقف توليدات خود مجبور به اخراج کارگران قراردادی شدهاند .
اﯾن فعال کارگری با اشاره به وضعيت اسفناک کارگران در واحدھای توليدی سراسر کشور تصرﯾح کرد:
فارغ از کارگران اخراج شده کارگرانی ھم که در واحدھای توليدی فعاليت میکنند که حقوق معوقه خود
را ھر  ۴ماه ﯾکبار از کارفرماﯾان درﯾافت میکنند .
بيات با انتقاد از سياست سازمان تامين اجتماعی در خصوص عدم ارائه آمار تعداد مراجعين برای
درﯾافت بيمه بيکاری ﯾادآور شد :سازمان تامين اجتماعی به منظور کاھش بحران جامعه کارگری آمار
دقيقی را از تعداد مراجعين برای درﯾافت بيمه بيکاری ارائه نمیکند .
وی با اشاره به نوسانات اخير نرخ ارز تصرﯾح کرد :نوسانات اخير نرخ ارز باعث شده تا موازنه دخل و خرج
زندگی کارگران بهشدت برھم بخورد .در نتيجه تشدﯾد نوسانات نرخ ارز و کاھش ارزش پول ملی زندگی
کارگران دچار مشکل شده است بطوری که دﯾگر ھيچ نيروی انسانی نمیتواند با اضافه کاری و ﯾا
داشتن کار دوم و سوم ھزﯾنهھای ابتداﯾی ﯾک زندگی ساده را تامين کند .
اﯾن فعال کارگری با ﯾادآوری اﯾنکه برای سالھای متوالی ھمواره ميان درآمد و ھزﯾنه مزد بگيران اختالف
وجود داشته است ،افزود :از حدود ﯾک سال پيش با آغاز روند صعودی بھای ارز فشار بر طبقه مزدبگير
افزوده شده است .
رئيس اتحادﯾه کارگران قراردادی و پيمانی با تاکيد بر اﯾنکه دولت و ساﯾر عوامل تاثيرگذار بر بازار ارز تھران
باﯾد ھرچه زودتر نسبت به تثبيت نرخ ارز و افزاﯾش ارزش پول ملی اقدام کنند افزود :در صورت ادامه
وضع موجود باﯾد دستمزد نيروی کار نيز متناسب با بھای ھزﯾنهھای روز افزاﯾش ﯾابد.

كارگران بيكار صنعتی به صف كارگران ساختمانی میپيوندند
به گزارش خبرگزاری دولی کار اﯾران – اﯾلنا در  ١١آذر آمده است  :رئيس انجمن صنفی کارگران
ساختمانی مازندران گفت :با تعطيلی واحدھای صنعتی ،كارگران بيكار اغلب به صف كارگران
ساختمانی میپيوندند .
به گزارش خبرنگار اﯾلنا در ساری ،ھادی ساداتی بازار كسب و كار را مجموعهای مرتبط دانست و تاكيد
كرد :پدﯾد آمدن بحران در صناﯾع تنھا كارگران صنعتی را متضرر نمیكند ،بلكه با تعطيلی ﯾك واحد
صنعتی كارگران بيكار در صف كارگران ساختمانی قرار میگيرند و با وجود محدودﯾت بازار كار ،ما نيز
درگير بحران صناﯾع میشوﯾم .
اﯾن فعال صنفی ادامه داد :ﯾکی از بیعدالتیھاﯾی که به کارگران ساختمانی تحميل میشود اﯾن
است که عدهای به نام کارگران ساختمانی و با در دست داشتن کارت مھارت از مزاﯾای تامين
اجتماعی بھرهمند ھستند و در مقابل کارگران حقيقی ساختمانی در ليستھای انتظار بيمه قرار
دارند .
رئيس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مازندران خواستار اجرای ماده  ١٨قانون بھبود مستمر محيط
کسب و کار شد و گفت :سازمان فنی و حرفهای طبق اﯾن قانون موظف است انجمن صنفی کارگران
ساختمانی )كه بر اساس ماده  ١٣١قانون کار در سراسر كشور تشكيل شده است( را به رسميت
بشناسد و اعطای كارت مھارت را منوط به كسب مجوز از انجمنھای صنفی كارگران كند .
ساداتی با تشرﯾح اﯾنکه بعلت شراﯾط آب و ھواﯾی بسياری از کارگران ساختمانی در ماه  ١٠الی  ١۵روز

بيکار میشوند گفت :کارگری که روزانه بين  ١۵الی  ٢۵ھزار تومان دستمزد میگيرد و بيش از نيمی از
سال بيکار است طبيعتا در بدترﯾن شراﯾط معيشيتی به سر میبرد و نبود مصالح و بستر کار ،خستگی
مفرط فيزﯾکی و ﯾا بيماری ناشی از کارھای سخت و زﯾان آور در اﯾن گرانی وانفسا ما را درشراﯾطی
قرارداه است که قادر به تامين نان شب خود نيستيم .
وی گفت :ما تقاضای مزد اضافی ندارﯾم و انتظار دارﯾم که اﯾن ﯾک لقمه بخور و نمير از ما درﯾغ نشود اما
وقتی ﯾك واحد صنعتی در سطح کشور تعطيل میشود و کارگران آن بيکار میشوند بخش عمدهای از
اﯾن کارگران در صف کارگران ساختمانی قرار میگيرند .
اﯾن فعال کارگری در ادامه اﯾن گفتگو با ابراز تاسف از عدم اجرای قوانين حماﯾتی در دستگاھھاﯾی
اجراﯾی کشور ،گفت :عليرغم اﯾنکه در قانون بيمه کارگران ساختمانی شرط سنی قيد نشده است،
امروز تامين اجتماعی از ثبت نام کارگران باالی  ۵٠سال ممناعت بعمل میآورد .
ساداتی درباره تبعات اﯾن شرط سنی ادامه داد :اگر بخواھيم رﯾشه ﯾابی کنيم بسياری از اﯾن کارگران
نزدﯾک به  ٣٠سال است که بکار ساختمانی مشغول ھستند و عدم اجرای بيمه کارگران ساختمانی از
سوی تامين اجتماعی منجر به آن شده که اﯾن قشر با نگرانی و دلواپسی زندگی کنند .
وی خاطر نشان ساخت :اخيرا ھم زمزمهھاﯾی از بعضی از مسئولين بگوش میرسد که در سال ٩٢
تعھدات سازمان تامين اجتماعی نسبت به کارگران ساختمانی به اتمام خواھد رسيد و اﯾن موضوع نيز
بر نگرانی كارگران خواھد افزود .
ساداتی در ادامه با بيان اﯾنکه افزاﯾش حبابی قيمتھا توسط دالالن ،موجب بحران اقتصادی شده
است ،گفت :سوء مدﯾرﯾت و محدود شدن مطلق اعتبارات و مشارکتھای بانکی که به صورت انحصاری
فقط توسط بانک مسکن به متقاضيان ،کارفرماﯾان و انبوه سازان ارائه میشود ،از ﯾکسو و عدم کنترل
بازار از سوی دﯾگر موجب افزاﯾش قيمت کاالھا و مصالح ساختمانی شده است .
وی افزود :متاسفانه امروز شاھد افزاﯾش  ٢٠الی  ١٠٠درصدی مصالح ساختمانی در کشور ھستيم و
اﯾن رشد کاذب منجر به آن شده که ساخت و سازھا متوقف و بیکاری کارگران ساختمانی گسترش
ﯾابد.

افزاﯾش  ۵درصدی نرخ بيکاری زنان
به گزارش خبرگزاری دولی کار اﯾران – اﯾلنا در  ١١آذر آمده است  :رئيس فراكسيون كارگری مجلس از
افزاﯾش  ۵درصدی نرخ بيكاری زنان نسبت به سال  ٨۵خبر داد و آمار اعالمی مركز آمار اﯾران را غير
منطقی خواند .
به گزارش خبرنگار اﯾلنا ،عليرضا محجوب با اشاره به اﯾنکه بسياری از پروژهھای دولتی در طی  ۵سال
گذشته با مشکالت جدی در زمينه بودجه مواجه شدهاند ،گفت :نه تنھا مشکل بيکاری در طی  ۵سال
گذشته کاھش پيدا نکرده است ،بلکه مجموع بيکاران نيز بيش از پيش بينی کارشناسان دولتی
افزاﯾش ﯾافته است .
دبيرکل خانه کارگر با اشاره به اﯾنکه دولت دادهھای اقتصادی صحيحی ارائه نمیدھد ،اظھار داشت:
وقتی آمار بيکاران  ١۵تا  ٢۵سال باالی ٢۵درصد است ،دولت تنھا به  ١١درصد بيکاری عامه اشاره
میکند .محجوب تأکيد کرد :مرکز آمار حتی ميزان واقعی اشتغال زنان را نيز طی ﯾک سال گذشته به
صورت واقعی اعالم نمیکند .
نماﯾنده مردم تھران در مجلس ،با بيان اﯾنکه طرحھای دولت در طی  ٧سال گذشته با موفقيت به اتمام
نرسيدهاند ،بيان داشت :دولت درطی  ٧سال گذشته نه تنھا در طرحھای اشتغال زاﯾی ھمچون
بنگاهھای زود بازده موفق نبوده بلکه در طرح ماندگار نيز تا کنون ناموفق بوده است .
محجوب تصرﯾح کرد :در مجموع کارنامه دولت در زمينه اﯾجاد فرضتھای شغلی و ارتقاء جاﯾگاه اقتصادی
اﯾران ناموفق بوده است.

تشكلھای كارگری حامی مرتضوی امروز باﯾد پاسخگو باشند
به گزارش خبرگزاری دولی کار اﯾران – اﯾلنا در  ١١آذر آمده است  :رئيس اتحادﯾه زنان كارگر با انتقاد از
پيش نوﯾس الﯾحه تغيير قانون تامين اجتماعی ،از تشكلھای رسمی كارگری و بازنشستگی كه حامی
رﯾاست فعلی اﯾن سازمان خواست تا به كارگران پاسخ بدھند .
سھيال جلودارزاده در اﯾن باره به اﯾلنا گفت :مواد اصالحی پيش نوﯾس قانون جدﯾد تامين اجتماعی به
طور كامل به زﯾان كارگران است .متاسفانه اكنون اﯾن روﯾه را در تمامی بخشھای دولت میبينيم .ابتدا
در باغ سبز را به مردم نشان میدھند و بعد تيشه به رﯾش ٔه محرومين و مستضعفين زده میشود .
وی ضمن انتقاد از عملکرد تشکلھای کارگری که در ابتدای سر کار آمدن مرتضوی از وی حماﯾت کرده
بودند ،اظھار داشت :کسانی که با نام تشکل کارگری و بازنشستگی ،خواستار ابقای آقای مرتضوی

شده بودند ،امروز با انتشار تغييراتی كه سازمان اﯾشان قصد اعمالش را دارد باﯾد در پيشگاه مردم و
علی الخصوص کارگران پاسخگو باشند .من کاری به سابقه و گذشت ٔه آقای مرتضوی ندارم ولی
تشکلھای مدعی دفاع از حقوق کارگران به دليل عدم تجرﯾ ٔه اﯾشان در تامين اجتماعی نباﯾد از وی
حماﯾت میکردند .
اﯾن فعال کارگری در ادامه افزود :سازمان تامين اجتماعی بزرگترﯾن بنگاه اقتصادی کشور است که
ھمه ماھه بدون آنکه توليدی داشته باشد درآمد کسب میکند .فردی باﯾد در راس اﯾن سازمان قرار
بگيرد که تواناﯾی مدﯾرﯾت اﯾن امر را داشته باشد .
نماﯾنده سابق مردم در مجلس ششم شورای اسالمی در پاﯾان گفت :تشکلھای مدافع حقوق
کارگران قبل از آنکه از کسی حماﯾت کنند باﯾد به شاﯾستگی و تجرب ٔه وی نگاھی بياندازند .از قدﯾم
گفتهاند از کوزه ھمان برون تراود که در اوست .امروز تاوان سوء مدﯾرﯾتھای دولتیھا را کارگران
میدھند .تغيير قانون تامين اجتماعی نيز ادامه ھمين سنارﯾو است.

در اعتراض به واردات بیروﯾه و بيكاری كارگران استعفا داده بودم
به گزارش خبرگزاری دولی کار اﯾران – اﯾلنا در  ١١آذر آمده است  :وزﯾر كار و امور اجتماعی کابينه نھم،
در تازهترﯾن گفتوگوی خود مدعی شده است که در دوران چھارساله وزارتش چھار بار درخواست
استعفا داده است .
به گزارش اﯾلنا ،سيد محمد جھرمی كه به تازهگی با نشرﯾه »تجارت فردا« گفتوگوﯾی انجام داده،
مدعی شده است که در دوران حضورش در وزارت کار و امور اجتماعی چندﯾن بار بصورت کتبی و
شفاھی از سمت خود استعفا داده است .وی میگوﯾد :در چھار سالی که در وزارت کار بودم ،به دالﯾل
مختلف چھار بار استعفا دادم که دو بار آن کتبی و دو بار دﯾگر شفاھی بود .
وزﯾر پيشين کار و امور اجتماعی در اﯾن گفتوگو از عدم تعامل ميان او رئيس جمھور به عنوان ﯾکی
انگيزھای استعفا از سمت وزارت نامبرده است .
وی میگوﯾد :مثال ً ﯾک بار به دليل واردات بیروﯾه استعفا دادم ،سال  ٨٧بود ،من تقرﯾباً از سال ٨۵
احساس کردم با آقای احمدینژاد به دالﯾل مختلف نمیتوانم کار کنم .واردات بیروﯾه شکر باعث
بيکاری بسياری از کارگران کارخانجات قند و شکر شد و ﯾکباره توليد اﯾن بخش از ﯾک ميليون و  ۴٠٠ھزار
تن در سال ،به حدود  ۶٠٠ھزار تن رسيد .اﯾن افت توليد ضربه بسيار بدی بود که بر اثر واردات بیروﯾه
اتفاق افتاد .اﯾن موضوع باعث شد که به مسائل اقتصادی بسيار منتقد شوم .
جھرمی ھمچنين در اﯾن گفتگو از اجرای ساﯾتھای ھدفمندسازی ﯾارانهھا توسط دولت انتقاد کرده و
مدعی شده است» :ﯾکی از مخالفان  ١٠٠درصد نحوه اجرای ﯾارانهھا بودم و بارھا ھم گفتم که
ھدفمند کردن ﯾارانهھا برای کشور واجب بود ،ولی چگونگی اجرا مھمتر است ».
وی در رابطه با سياست ھدفمند سازی ﯾارنهھا به نشرﯾه تجارت فردا گفته است» :گرچه ابتدا  ۴۵ھزار
تومان به مردم میدھند ،ولی بعداً به دليل وجود تورم  ٧٠ ،۶٠ﯾا  ١٠٠ھزار تومان از مردم پس
میگيرند .بنابراﯾن اﯾنگونه ﯾارانه دادن برای مردم ارزشی نخواھد داشت ،اگر پول به مردم نمیدادند و
ھزﯾنهھای مردم را کاھش و قدرت خرﯾد مردم را افزاﯾش میدادند ،شاﯾد به جای  ۴۵ھزار تومان
مستقيم  ۴۵٠ھزار تومان به صورتھای دﯾگر به مردم کمک میکردند ».
سيد محمد جھرمی ،حقوقدان سابق شورای نگھبان قانون اساسی از فاصله سالھای  ٨۴تا ٨٨
مسئوليت وزارت کار و امور اجتماعی را در دولت نھم داشت .
وی در مقام ھفتمين فردی که بعد از پيروزی انقالب اسالمی در صدر وزارت کار و امور اجتماعی قرار با
اجرای سياست حماﯾت از بنگاهھای زود باعث شد تا حجم نقدﯾنگی بميران بیسابقهای چند برابر
شده و در اعتراض به اﯾن وضع رئيس کل بانک مرکزی از سمت خود استعفا دھد .
درچند وی مدعی است که در دوره وزارتش سالی ﯾکبار درخواست استعفا داده است اما به چالش
کشيدهشدن مناسبات وزارت کار و امور اجتماعی با تشکلھای صنفی کارگری و کارفرماﯾی از جمله
مسائل جنجالی دوران حضور او در وزارت کار است.

تحريم ھا و فشارھای اقتصادی استفاده از کار ارزان کودکان وتعداد کودک کار را
افزايش داده است
به نوشته ساﯾت صدای آلمان در  ١١آذر آمده است  :باال رفتن ھزينهھای توليد ،افزايش
بيکاری و نرخ باالی تورم از جمله عواملی ھستند که باعث شدهاند تعداد کودکان کار در ايران
افزايش بيابد .صاحبان صنايع کوچک در اين شرايط به استفاده از نيروی ارزان کار کودکان
متمايل ميشوند .

باال رفتن ھزينهھای توليد به دليل اعمال تحريمھا ،صاحبان کارگاهھای توليدی را به فکر
استفاده از نيروی ارزان و بی دردسر کودکان انداخته است .
جاويد سبحانی عضو سابق انجمن حمايت از حقوق کودکان در اين باره به خبرگزاری ايلنا گفته
است که با توجه به مشکالت اقتصادی موجود و افزايش ھزينهھای توليد و از آنجايی که
کارفرما طبق قانون کار نميتواند حقوق کارگر را چندان کاھش دھد ،به نيروی کار جايگزين
روی ميآورد .
وی افزوده است» :بيشترين نيروی كار جايگزين را کودکان تشكيل ميدھند که از شمول قانون
کار خارجاند و به عناوين مختلف تحت بھره کشی قرار ميگيرند و بخشی از آنھا در
کارگاهھای غيرقانونی که خارج از نظارت وزارت کار ھستند ،مشغول به کار ميشوند ».
مطابق قانون کار ايران ،به کار گرفتن کودکان زير  ١۵سال ممنوع است .اين قانون ھمچنين
برای کار کودکان  ١۵تا  ١٨ساله نيز شرايط خاصی را پيشبينی کرده ،اما اين قانون عمال
ناديده گرفته ميشود .
بھزيستی کودکان مشغول در خيابان را کودک خيابانی نميداند و وزارت کار نيز آنھا را در رديف
کودکان کار قرار نميدھد
از سوی ديگر کودکان بيشتر در کارگاهھای کوچک و کمتر از  ١٠نفره به کار گرفته ميشوند که
از شمول قانون کار خارجاند وعمال ھيچ نظارتی بر آنھا صورت نميگيرد .
مشکل ديگر کودکان کار اينجاست که ھيچ نھادی مسئوليت آنھا را قبول نميکند .جاويد
سبحانی در اين باره به ايلنا گفته است» :بھزيستی کودکان مشغول در خيابان را کودک
خيابانی نمی داند و وزارت کار نيز آنھا را در رديف کودکان کار قرار نمی دھد و به خاطر
مغشوش بودن مفھوم ،ھيچ کدام از سازمانھا مسئوليت اين کودکان را بر عھده نميگيرند ».
تورم ،تعداد کودکان کار را افزايش داده است
افزايش ھزينهھای خانوار به دليل تورم و نيز بيکاری نانآور خانه دو عامل ديگری ھستد که
باعث باال رفتن تعداد کودکان کار شدهاند .
DW.DE
نگرانی از افزايش شمار کودکان محروم از تحصيل
مدافعان حقوق کودکان در ايران از افزايش ميزان کودکان خيابانی ابراز نگرانی ميکنند .
ميليونھا کودک ايرانی محروم از تحصيل و در معرض خيابانی شدن
کودک آزاری در ايران ،معضلی با زمينهھای فرھنگی و قانونی
آقای سبحانی تصريح ميکند که بسياری از خانوادهھا به اين دو دليل مجبور شدهاند
کودکانشان را سر کار بفرستند .
علی اکبر اسماعيلپور عضو ھيأت مديره انجمن حمايت از حقوق کودک نيز ترک تحصيل
اجباری کودکان به دليل باال رفتن ھزينهھای آموزشی را دليل ديگری برای افزايش کودکان کار
ميداند .
او به ايلنا ميگويد» :در شرايط فعلی اقتصادی خطر ترک تحصيل و افزايش کودکان کار افزايش
پيدا کرده است .خانوادهھايی که توان تأمين حداقلھای زندگی خودشان را نداشته باشند ،در
شرايط بحرانی معموال در درجه اول از نيازھای کودکانشان مثل پوشاک و آموزش صرفنظر
ميکنند .با شرايط شرح داده شده طبيعی به نظر ميرسد که ما با افزايش کودکان شاغل در
کارگاهھای زيرزمينی و خيابانھا روبرو شويم« .
اين فعال حقوق کودک ھمچنين يادآوری ميکند که بنا بود با حذف يارانهھا و توزيع درآمدھای
حاصل از آن برای بخش توليد وضعيت زندگی کودکان بھتر شود .آقای اسماعيلپور ادامه
ميدھد» :متأسفانه تمامی شواھد و قرائن نشان ميدھد آزاد سازی يارانهھا و پرداخت
نقدی آن به خانوادهھا تأثيری بر زندگی کودکان کار نداشته است« .
بھمن ماه سال گذشته مرکز پژوھشھای مجلس اعالم کرد که  ٣ميليون و  ٢۶۵ھزار کودک
ايرانی بازمانده از تحصيل وجود دارد .
دکتر قاسمزاده عضوھيأت مديره انجمن پويا )فعال در زمينه کودکان کار( بر اساس اين آمار
نتيجه گرفته که  ٣ميليون کودک کار در ايران وجود دارد .

اين استاد دانشگاه مھرماه امسال به سايت مشرق گفت» :بچه زير  ١٨سال که مدرسه
نميرود کجا ميرود؟ اگر فرض کنيم که  ٢۶۵ھزار کودک به دليل بيماری و مسائل ديگر از
تحصيل بازماندهاند ،اکنون  ٣ميليون کودک ديگر در خيابان ،کارگاه ،مزرعه و خانه مشغول کار
ھستند«
 ۴۵٠ھزار معلول اصفھانی از مزايای بازنشستگی محرومند
به نوشته ساﯾت دولتی خبرگزاری کار اﯾران  -اﯾلنا – اصفھان در ١١آذر آمده است  :مدير عامل
جامعه اسالمی نابينايان اصفھان با اشاره به اينکه بيش از ١٠درصد جمعيت استان را معلوالن
نابينا ،ناشنوا ،جسمی حرکتی و ذھنی تشکيل ميدھند ،گفت :سازمان بھزيستی امسال
اعالم کرد معلوالن شاغل ميتوانند با تخفيف ويژه تحت پوشش بيمه قرار گيرند تا بتوانند در
آينده از مزايای بازنشستگی استفاده کنند اما تامين اجتماعی به دليل معلوليت افراد ،آنھا را
از کار افتاده تشخيص داده و شامل بيمه  ١٢درصد کرده که از بسياری مزايای بازنشستگی
محروم ميشوند .
سيد محمد نيکزاد در گفتگو با ايلنا به مناسبت روز جھانی معلوالن )١٣آذر( ،گفت :بيش از ۵
ميليون معلول )نابينا ،ناشنوا ،جسمی حرکتی و ذھنی( در کشور وجود دارد که بر اساس
آمارھای تقريبي ١٠ ،درصد جمعيت استان اصفھان را نيز تشکيل ميدھند که نيازمند توجه و
رسيدگی ويژه ھستند .
وی يادآور شد :قانون بازنشستگی معلوالن اوايل سال  ٨٣در مجلس اصالح شد اما با گذشت
بيش از  ٨سال ،سازمان تامين اجتماعی فقط اين قانون را برای کارکنان بخش دولتی اجرا
ميکند و معلوالن شاغل در شرکتھا و کارخانھای غير دولتی نميتوانند از اين قانون استفاده
کنند .
مدير عامل جامعه اسالمی نابينايان استان اصفھان ،ھمچنين با انتقاد از اجرا نشدن قانون
جامع حمايت از معلوالن با گذشت  ٨سال از تصويب آن در مجلس ،تاکيد کرد :مواد مختلف اين
قانون درباره مناسب سازي ،تاسيس کارگاه آموزشي ،نيم بھا شدن بليط قطار ،اختصاص
حداقل  ٣درصد از مجوزھای استخدامی و حداقل  ۶٠درصد از پستھای تلفنچی برای معلوالن
بينايي ،آموزش رايگان در دانشگاهھا ،حل مشکل مسکن معلوالن ،پخش حداقل دو ساعت در
ھفته برنامه برای معلوالن و گرفتن وکيل برای امور حقوقی آنھا ،به صورت کامل اجرا
نميشود .
وی تعداد زيادی از نابينايان را بيکار و سرگردان دانست و ادامه داد :بعضی از اين افراد زير
پوشش مستمری ھستند که مبلغ پرداخت به افراد تحت پوشش از طرف بھزيستی بين  ۴٠تا
 ۶٠ھزار تومان و بسيار ناچيز است و کفاف مخارج ھزينهھای زندگی و اجاره مسکن آنھا را
نميدھد .
نيکزاد مساوی بودن يارانه افراد سالم و معلول ھمچنين شاغل و بيکار را برخالف عدالت عنوان
کرد و گفت :در شرايط کنوني ،معلوالن و افراد بيکار از نظر اقتصادی بيشتر تحت فشار
ھستند .
وی با اشاره به تسھيالتی که دولت برای برخی از اقشار جامعه مانند کارگران ساختماني،
قاليبافان ،رانندگان ،خانمھای خانه دار و ...فراھم کرده ،تا با تخفيفھای ويژه تحت پوشش
بيمه تامين اجتماعی قرار گيرند و از مزايای بازنشستگی استفاده کنند ،ادامه داد :سازمان
بھزيستی امسال اعالم کرد معلوالن شاغل ميتوانند با تخفيف ويژه تحت پوشش بيمه قرار
گيرند تا بتوانند در آينده از مزايای بازنشستگی استفاده کنند اما تامين اجتماعی به دليل
معلوليت افراد ،آنھا را از کار افتاده تشخيص داده و شامل بيمه  ١٢درصد کرده که از بسياری
مزايای بازنشستگی محروم ميشوند .
مدير عامل جامعه اسالمی نابينايان استان اصفھان اين اقدام را موجب محروميت معلوالن از
مزايای بازنشستگی مشابه افراد سالم بيان کرد و افزود :عالوه بر اين بيمه مکمل نيز فقط
برای شخص معلول صادر ميشود و اعضای خانواده معلوالن متاھل را شامل نميشود که
برای رفع اين محدوديت بايد اعتبار ويژه اختصاص يابد .
وی يکی از راھھای توانبخشی و به دست آوردن سالمت روحی و جسمی معلوالن را فراھم
کردن امکانات ورزشی برای آنھا دانست و گفت :متاسفانه به دليل محدوديت امکانات از

جمله استخر ،بيشتر نابينايان و معلوالن ديگر ،از اين ورزش محرومند و يا در حد بسيار کم و
ناقص استفاده ميکنند .
نيکزاد از مسووالن خواست امکانات ورزشی الزم برای نابينايان را فراھم کنند و اعالم کرد:
سازمان بھزيستی اعتبار الزم برای ساخت استخر نابينايان را ندارد و به دليل محدوديتھای
موجود ،امکانات خود را رايگان در اختيار آنھا قرار نميدھد .
"اﯾدز" ،موضوع مھم کارگری نيز است
به نوشته ساﯾت اخبار روز – از قول محمد صفوی در ١١آذر آمده است  :پس از شناساﯾی
وﯾروس اﯾدز در سال  ١٩٨١ميالدی ،تا زمانی که ميليونھا انسان به خاطر ابتال به اﯾن بيماری
جان خود را از دست دادند جامعه جھانی اقدام موثری برای درمان و پيشگيری و کاھش اﯾن
بيماری انجام نداد .در ابتدا بسياری از دولت ھا و نھادھای مذھبی و ﯾا حتی برخی محافل
علمی ﯾا مراکز بھداشت جھانی به موقع اقدام عملی و موثری انجام ندادند .در برخی از
کشورھا بيماران را بجای درمان در محيط ھای زندان مانند حبس کردند و به جای ﯾافتن راه
حلی برای درمان بيماران به تحقير و رفتار تبعيض آميز عليه آنان پرداختند .برخی از مطبوعات و
دولتھا و محافل سنتی و مذھبی و ھمچنين برخی مردم بشيوه تبعيض گونه و ناعادالنه ای
اﯾن بيماری را به ھمجنس گراﯾان نسبت دادند که گوﯾی حق شان نه درمان و شفا بخشی،
بلکه مرگ و توھين و تحقير و عذاب بيشتر است.
اما ھنگاميکه وﯾروس اﯾدز بيش از  ٢٥ميليون انسان را در مدت زمات کوتاھی از پا در آورد ،و
ھنگاميکه جنبش ھای اجتماعی که از جانب پزشکان انسان دوست و فعالين حقوق بشری و
فعاليت نھادھای مدنی مانند انجمن ھای زنان و تشکل ھای کارگری و ھمجنس گراﯾان در
کشورھای پيشرفته و آزاد حول مبارزه با مھار وﯾروس اﯾدز شکل گرفت ،آنگاه دولتھا و برنامه
رﯾزان سياسی زﯾر فشارھای اجتمآعی مجبور به تغيير دﯾدگاه و رفتار خود در مقاله با بيماری
کشنده اﯾدز شدند.
"اﯾدز" و نقش جنبش کارگری
به نظر بخش وسيعی از فعالين و رھبران کارگری در کشورھاﯾی که اتحادﯾه ھای کارگری در
آنجا نسبتا قدرتمند ھستند و از امکانات آموزشی گسترده ای نيز برخوردار ھستند به دالﯾل
بسيار اساسی" ،اﯾدز" ﯾک موضوع بسيار مھم کارگری قلمداد ميشود .از جمله:
ﯾکم :به اﯾن دليل که قربانيان اﯾدز در ھر جامعه ای که زندگی و کار ميکنند در معرض انواع و
اقسام رفتارھای تبعيض آميز و انواع اذﯾت و آزارھا قرار دارند و ھم از جانب کارفرماﯾان مورد
تبعيض در امور استخدامی قرار ميگيرند و ھم از جانب ھمکاران خود ھدف برخوردھای تحقير
آميز و نادرست ھستند.
دوم :به اﯾن دليل که بيماری اﯾدز ،کارگران و کارمندان و مزدبگيران را نيز مورد ھدف قرار ميدھد
ﯾک موضوع کارگری نيز است .خصوصا کارگران بخش بھداشت و درمان مانند پرستاران و پزشک
ھا و کارگرانی که زباله ھای بيمارستانی ﯾا ابزار و وساﯾل بيمارستان ھا را جابجا ميکنند و ﯾا
زنان و مردانی که به عنوان "کارگران سکس" ﯾا تن فروش ،کار ميکنند ﯾا کودکان کار خصوصا در
کشورھای فقيرتر ،از جمله کارگران و مردمی ھستند که در معرض آلوده شدن به وﯾروس اﯾدز
و انتقال آن ھستند.
سوم ،اﯾنکه ﯾکی از وظاﯾف تشکلھای کارگری تارﯾخا اﯾن بوده است که تا آنجا که توان دارند
برای سالمت و بھداشت و اﯾمنی و رفع تبعيض عليه کارگران و مردم ،بھترﯾن تالشھای خود را
انجام دھند.
از اﯾن منظر است که "اﯾدز" ﯾک موضوع کارگری نيز است و نقش تشکلھا و جنبش کارگری در
کنار دﯾگر نھادھای مدنی و نھادھای بھداشت عمومی ،بعنوان ﯾک راه حل اساسی که
توانسته است در آموزش و پيشگيری و کاھش شيوع اﯾدز و ھمچنين در دفاع از حقوق
اجتماعی قربانيان نقش فعالی در بسياری از کشورھا بازی کند ،مطرح است.
در پرتوی تالشھای اتحادﯾه ھای کارگری و راھنمای عمل و رھنمودھاﯾی که از جانب سازمان
جھانی کار در مورد حقوق کارگران و افرادی که مبتال به وﯾروس اﯾدز ھستند وجود دارد،

تشکلھای کارگری گامھای موثر و عملی بزرگی در زمينه مھار اﯾدز برداشته اند .برای نمونه در
کنار اقدامات آموزشی و پيشگيرانه ای که از جانب تشکلھای کارگری سازماندھی شده است
در قراردادھای "دستجمعی کار" نيز به موضوع حقوق عادالنه و رفع تبعيض عليه کارگران و
افراد شاغلی که به مبتال به وﯾروس اﯾدز ھستند نيز پرداخته اند.
تجربيات اتحادﯾه ھای کارگری ،خصوصا در برخی از کشورھای فقير ﯾا کشورھاﯾی که فعالين
کارگری بخاطر داشتن تشکل کارگری مورد اذﯾت و آزار و زندان و شکنجه قرار نميگيرند نشان
ميدھد که تشکلھای کارگری با کمک نھادھای مدنی ،مانند انجمن ھای زنان و نھادھای
بھداشت عمومی و ھمکاری برخی از صاحبان کار ،طی انجام ﯾک سلسله اقدامات موثر
آموزشی و پيشگيرانه نقش موثری در کاھش دادن و کنترل وﯾروس اﯾدز انجام داده اند.
برای نمونه در کشورھای افرﯾقاﯾی که بشترﯾن قربانيان اﯾدز به آنجا تعلق داشته است اتحادﯾه
کارگری در افرﯾقای جنوبی ،اوگاندا ،با راه اندازی ﯾک جنبش اجتماعی و آموزشی عظيم ،کمک
بسيار ارزشمندی شامل :مطالبه درمان بھتر و داروی ارزانتر ،برای مبتالﯾان به اﯾدز ،انجام داده
اند .در کامبوج و تاﯾلند و فيليپين ،تشکالت کارگری با دادن آموزش و سازماندھی زنان تن
فروش )کارگران سکس( و با داﯾر کردن درمانگاه ھای بھداشتی برای مردم خدمات بسيار
موثری در سالمت افراد و پيشگيری از شيوع بيشتر اﯾدز در اﯾن جوامع انجام داده اند.
"اﯾدز" در اﯾران و تشکل ھای کارگری
در کشور ما گرچه تالش ھای محدودی از باال توسط دولت انجام شده است ليکن با تکيه به
آمارھا و گزارشات ،سياست و کارنامه رژﯾم اﯾران طی سه ده گذشته در اﯾن مورد فاجعه بار
بوده است و در اساس رژﯾم و وزارت بھداشت و درمانش نه تنھا ھيچگونه برنامه موثری در
جھت کاھش دادن به اﯾدز در اﯾران عرضه نکرده اند ،بلکه با سرکوب نھادھای مدنی و
اجتماعی مانند تشکل ھای کارگری و زنان و حتی زندانی کردن پزشکانی که ميتوانستند در
جھت کاھش دادن به اﯾن فاجعه انسانی در اﯾران اقدامات موثری انجام بدھند ،ميزان مبتالﯾان
به اﯾدز در اﯾران نه در حال کاھش ﯾا کنترل بلکه ھر ساله سير صعودی طی کرده است.
در گزارشات وزارت بھداشت و درمان منتشره در مھرماه  ١٣٨٨آمده است در مجموع حدودا ٢٠
ھزار نفر آلوده به وﯾروس اﯾدز شناساﯾی شده اند .در حاليکه در آخرﯾن گزارشات منتشره در
مطبوعات دولتی اﯾران ميخوانيم که ھم اکنون بين  ٨٠تا  ١٠٠ھزار به اﯾن وﯾروس مبتال شده
اند و طی  ١٥سال گذشته آمار مبتالﯾان  ١٠برابر شده است .به گزارش فعالين حقوق کودکان
کار در اﯾران" ،نزدﯾک به  ٤/٥درصد کودکان کار و خيابان در اﯾران مبتال به اﯾدز ھستند و نرخ ابتال
کودکان کار و خيابان به اﯾدز  ٤٥برابر جامعه است ٣٢ .درصد از کودکان کار مورد آزار جسمی،
روحی و جنسی قرار ميگيرند و از اﯾن  ٤/٥درصد کودکان مبتال به اﯾدز ،کودکان  ١٠تا  ١٤ساله
و دوسوم  ١٥تا  ١٨ساله ھستند (١) .ھمچنين از سال  ١٣٦٥تا کنون شاھد سير صعودی
ابتال به اﯾدز در ميان زنانی که در معرض رابطه جنسی پر خطر بوده اند ھستيم (٢) .از اﯾن
جھت است که وزﯾر بھداشت و درمان با درماندگی اعالم کرده است که اگر برای اﯾن مشکل
اجتماعی چاره اندﯾشی نشود "با سونامی اﯾدز" )خبر ان الﯾن  ١٨جوالی  (٢٠١٢در اﯾران روبرو
خواھيم بود.
از سوی دﯾگر فعالين کارگری و تشکالت کارگری کشورمان ،بنا به دالﯾل متفاوت :از جمله
سرکوب ھای بی امانی که به فعالين مستقل کارگری و زنان و دﯾگر نھادھای غير دولتی
توسط رژﯾم وارد شده است ﯾا بنا به دليل اخالق دﯾنی و سنتی که گرﯾبان ما راگرفته است -
که فرضا دفاع ازکسانی که به بيمارﯾھای مقاربتی دچار شده اند از نظر جامعه زشت و ناپسند
محسوب ميشوند  -دفاع از حقوق کسانی که قربانی بيمارﯾھای مقاربتی بوده اند را در دستور
کار خود نداده اند .در مقطعی ھم که ساﯾه سرکوب بر سر جنبش کارگری مانند امروز وجود
نداشته است ،تشکل ھای کارگری تماﯾلی به دفاع از حقوق کارگرانی که دچار بيمارﯾھای
مقاربتی بوده اند نشان نميداده اند .برای نمونه در مقطع سالھای  ١٣٢٠تا  ١٣٣٢که آزادﯾھای
نسبی در کشور موجود بود و جنبش کارگری و سياسی "چپ" و نيرومندی نيز وجود داشته،
رھبران کارگری ﯾا سياسی جامعه در اﯾن مورد نيز دچار ضعف و لغزش بوده اند .برای نمونه در
قرارداد دستجمعی که درمھر ماه سال  ١٣٢٢بين وزارت بازرگانی و نماﯾندگان کارگری و
کارفرماﯾی صناﯾع پارچه بافی و نساجی در اصفھان و در حضور استاندار وقت آنجا صورت

ميگيرد ،دربند  ٩و تبصره اﯾن قرارداد دستجمعی آمده است:
"ھر ماه ﯾک مرتبه باﯾد کارگران معاﯾنه شوند و آنھاﯾی که امراض عفونی و مسری دارند فورا از
کار معاف و در بيمارستان کارخانجات تحت معالجه و مدارا قرار گيرند.
تبصره -در مورد ابتال به امراض مقاربتی ،کارگر در دوره معالجه حق درﯾافت حقوق نخواھد
داشت".
اﯾن قرار دستجمعی بدون ھيچگونه اعتراضی در مورد پاﯾمال شدن حق اﯾن بخش از کارگران
که قربانی بيماری مقاربتی بوده اند توسط نماﯾندگان کارگری تاﯾيد شده است! )(٣
آزادی فعاليت تشکل ھای کارگری و مدنی ﯾکی از راھکاری اساسی برای مھار اﯾدز
از ﯾک سو ،تجربه سه ده جمھوری اسالمی در عرصه بھداشت عمومی نشان داده است که
در مھار اﯾدز در اﯾران ناموفق بوده است و سياستھای رژﯾم در اﯾن عرصه نتوانسته است به
مھار ﯾا کاھش موارد اﯾدز و وﯾروس "اچ ای وی" در اﯾران بيانجامد .از سوی دﯾگر تجارب تشکل
ھای کارگری و نھادھای مدنی در دنيا که بمثابه ﯾک جنبش اجتماعی در تصميم گيرھای
سياسی و دولتی تاثيرگذار بوده اند نشان ميدھد که تشکالت مدنی با مھيا کردن امکانات
آموزشی و سازماندھی عمومی و آگاھی بخش ،توانسته اند بنحو خالقانه ای مدﯾرﯾت مھار
اﯾدز در کشورھای پيشرفته و ﯾا در حال رشد و ﯾا فقير را بنحو بسيار چشمگيری انجام دھند.
در اﯾران تا زمانی که مسئوالن جمھوری اسالمی از مشارکت آزادانه و خالقانه نھادھای
اجتماعی ترس دارند و از فعاليت آنھا در ھمه عرصه ھا جلوگيری ميکنند و مانع از شکل گيری
تشکل ھای مستقل و مدنی ھستند و تا زمانی که فعالين اجتماعی و کارگری و فعالين زنان و
دانشجوﯾی را با جرائم واھی امنيتی دستگير و روانه زندانھا و شکنجه گاه ھا می کند ،رژﯾم
جمھوری اسالمی و وزارت بھداشت و درمان آن قادر نخواھد بود که به تنھاﯾی راه حلی
اساسی برای مھار اﯾدز در کشورمان پيدا کند .ادامه سياست ھای استبدادگونه رژﯾم در ھمه
عرصه ھا از جمله در عرصه بھداشت عمومی باعث خواھد شد ھر روز که ميگذرد شاھد
افزاﯾش بيشتر اﯾدز در ميان ھمگان ،خصوصا آسيب پذﯾرترﯾن بخش از مردم کشورمان باشيم.
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ﯾک ھفته از آغاز اعتصاب کارگران کارخانه ھای پروفيل ساوه و نورد لوله صفا
گذشت
برپاﯾه خبر ساﯾت اتحادﯾه کارگران ازاد در تارﯾخ  ١١آذر آمده است  :امروز ﯾازدھم آذر ماه اعتصاب
 ٢۴٠٠کارگر کارخانه ھای پروفيل ساوه و نورد لوله صفا ھفتمين روز خود را پشت سر
گذاشت.اﯾن کارگران در اعتراض به عدم پرداخت شش ماه از دستمزدھای خود از روز پنجم آذر
دست به اعتصاب زده اند .در دومين روز اعتصاب اﯾن کارگران کارفرما فقط ﯾکماه از دستمزدھای
معوقه آنان را به حسابشان وارﯾز کرد و از پرداخت  ۵ماه دﯾگر از دستمزد معوقه آنھا خودداری
نمود به ھمين دليل کارگران ھر دو کارخانه پروفيل ساوه و نورد لوله صفا تا امروز به اعتصاب
خود ادامه داده اند .در طول روزھای گذشته  ١٢٠٠کارگر کارخانه صفا که بدنبال آغاز اعتصاب در
مقابل درب کارخانه دست به تجمع زده بودند با درخواست فرماندار ساوه و دﯾگر مسئولين اﯾن
شھر به تجمع خود در مقابل کارخانه پاﯾان دادند اما دست از اعتصاب نکشيدند .از سوی دﯾگر
کارفرمای اﯾن دو کارخانه برای به شکست کشاندن اعتصاب کارگران در پروفيل ساوه در ھمان
روز اول اعتصاب به آنان اعالم کرد کارخانه تعطيل است و کارگران نيز اعالم کردند چنانچه
کارفرما آنان را به کارخانه راه ندھد دست به تجمع در مقابل فرمانداری شھر ساوه خواھند زد .
بنا بر آخرﯾن گزارشھای رسيده به اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران ،امروز تعدادی از کارگران پروفيل
ساوه در ميدان شھرداری اﯾن شھر دست به تجمع زدند اما از آنجا که تا ساعت ﯾازده صبح
ھيچيک از مسئولين کارخانه و ﯾا مسئولين دولتی شھر ساوه توجھی به تجمع اعتراضی اﯾن

کارگران در ميدان شھرداری نکردند آنان تجمع خود را به مقابل فرمانداری ساوه
کشاندند.بدنبال اﯾن تجمع مسئولين فرمانداری با حضور در ميان کارگران به آنان وعده دادند روز
دوشنبه رستمی صفا کارفرمای کارخانه ھای پروفيل ساوه و نورد لوله صفا را احضار خواھند
کرد تا در مورد خواستھای کارگران تصميمات الزم اتخاذ شود که بدنبال اﯾن وعده کارگران به
تجمع خود در مقابل فرمانداری ساوه پاﯾان دادند.
اخير دو ماھه در پرداخت حقوق تعدادی از كارگران طبس
به گزارش خبرگزاری دولی کار اﯾران – اﯾلنا در  ١١آذر آمده است  :طی گزارشی ازتاخير٢ماھه
حقوق کارگران خاک نسوز و تصفيه خانه آب در منطقه طبس خبرداد.
بنا بھمين گزارش،كارگران معدن جو و نگين طبس نيز حقوق مھر وآبان ماه را نگرفتهاند.
ماده٥٥الﯾحه اصالح قانون نظام صنفی وبيمه کارگران
به گزارش خبرگزاری دولتی مھر در تارﯾخ  ١١آذر  ٩١آمده است  :متاسفانه به تازگی در قالب
الﯾحه اصالح قانون نظام صنفی ،کميسيون اقتصادی مجلس در قالب ماده  ٥٥و جاﯾگزﯾن ماده
 ٩٢قانون فعلی ،پيشنھاد کرده است روند درخواست بيمه از سوی نيروی کار تغيير کند و صرفا
در صورت شکاﯾت کتبی ھر ﯾک از کارکنان ،امکان مطالبه حق بيمه وجود داشته باشد.
با اﯾنکه تاکنون نيروی کار شاغل در کارگاه میتوانست با تلفن و به صورت شفاھی درخواست
بازرسی و تھيه ليست بيمه در صورت تخلف کارفرما را بدھد ،اما در قالب اصالحيه قانون نظام
صنفی ،مجلس پيشنھاد کرده صرفا در صورت شکاﯾت کتبی امکان پيگيری و بررسی ادعای
کارگر وجود داشته باشد.
به موجب ماده  ١٤٨قانون کار ھمه کارگاهھای مشمول قانون کار مکلفند بر اساس قانون
تامين اجتماعی نسبت به تنظيم و ارسال ليست اسامی کارگران شاغل و پرداخت حق بيمه
متعلقه کارگاه خود اقدام کنند.
احراز رابطه کارگری و کارفرماﯾی به حکم قانون در صالحيت مراجع حل اختالف )موضوع فصل
نھم قانون کار( قرار دارد و آرای قطعی مراجع مزبور )ھيئتھای تشخيص و حل اختالف( ،نيازی
به طرح پرونده در کميتهھای شعب و استانی تامين اجتماعی مقرر در دستورالعمل مربوطه
نيست و ميزان سابقه تعيين شده از تارﯾخ قطعيت رای مالک عمل است.
ماده  ١٤٨قانون کار
ھمچنين به موجب ماده  ٣٦قانون تامين اجتماعی ،تاخير کارفرما در پرداخت حق بيمه و ﯾا
پرداخت نکردن آن رافع مسئوليت و تعھدات اﯾن سازمان در قبال بيمه شده تلقی نشده و
شعب اﯾن سازمان باﯾد با توجه به تصرﯾح قانون ،برابر مقررات در ارائه حماﯾتھای قانونی اقدام
الزم را به عمل آورند.
بر پاﯾه اﯾن گزارش ،در صورت عدم تماﯾل کارفرماﯾان به ارائه ليستھای بيمه ای نيروھای تحت
پوشش کارگاه خود و نادﯾده گرفتن حقوق نيروی کار ،روش ھای معمولی در بازار کار برای
پيگيری اﯾن موضوع وجود داشته و دارد.
قبل تر و در دھه ھای  ٥٠و  ،٦٠نماﯾندگان سازمان تامين اجتماعی خود نسبت به انجام
بازرسی ھای ادواری از بنگاه ھا و واحدھای مختف و حتی مراکز ارائه خدمات کوچک و چند
نفره ،در مورد برقراری بيمه نيروی کار اقدامات الزم را انجام می دادند.
کمی بعدتر و در دھه ھای  ٧٠و  ٨٠با تغيير روﯾکرد دولتھا نسبت به بازار کار و نحوه حماﯾت از
نيروی کار و ھمچنين افزاﯾش سيل آسای نيروی کار ،دﯾگر از اﯾنگونه بازرسی ھا خبری نبود و
در صورت عدم ارائه ليست بيمه توسط کارفرماﯾان ،نيروی کار خود نسبت به درخواست از
تامين اجتماعی اقدام می کرد.
تغيير روﯾکرد بازرسی بيمه
برای جلوگيری از اخراج احتمالی نيروی کار و درخواست کننده بيمه ،تامين اجتماعی نسبت به
اعالم ھوﯾت درخواست کننده انجام بازرسی از کارگاه ،خودداری می کرد .اﯾن موضوع تا ھمين

اواخر نيز رعاﯾت می شد که البته در مواردی نيز بازرسان ھوﯾت درخواست کننده را به
کارفرماﯾان اعالم می کردند!
متاسفانه به تازگی در قالب الﯾحه اصالح قانون نظام صنفی ،کميسيون اقتصادی مجلس در
قالب ماده  ٥٥و جاﯾگزﯾن ماده  ٩٢قانون فعلی ،پيشنھاد کرده است روند درخواست بيمه از
سوی نيروی کار تغيير کند و صرفا در صورت شکاﯾت کتبی ھر ﯾک از کارکنان ،امکان مطالبه حق
بيمه وجود داشته باشد.
ماده پيشنھادی  ٥٥در الﯾحه اصالح نظام صنفی کشور و ماده  ٩٢فعلی
کميسيون اقتصادی مجلس پيشنھاد کرده است :اﯾن ماده به شرح زﯾر اصالح و ﯾک تبصره به
آن الحاق می شود :سازمان تامين اجتماعی فقط در صورت شکاﯾت کتبی ھر ﯾک از کارکنان
که مدعی اشتغال در کارگاه ھای صنفی می باشند ،می تواند به گزارش ھای بازرسی ﯾا
مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی استناد و حق بيمه را مطالبه نماﯾد.
تبصره :شکاﯾت کارکنان به منظور احراز سوابق بيمه ای باﯾد حداکثر ظرف مدت  ٣ماه از پاﯾان
کار به سازمان تامين اجتماعی و ادارات تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تسليم شود.
قانون فعلی
در قانون فعلی نظام صنفی کشور آمده است :کليه واحدھای صنفی مستقر در ميادﯾن ميوه و
تره بار شھرداری ،پاﯾانه ھای خروجی ،ورودی ،مسافربری ،فرودگاھی کشور ،اﯾستگاه ھای
راه آھن و مترو ،مساجد ،اماکن فرھنگی و مذھبی و تعاونی ھای مصرف در صورتی که به
عرضه کاال و خدمات به عموم بپردازند ،مشمول قانون نظام صنفی می باشند و موظفند از
اتحادﯾه ھای ذﯾربط موضوع اﯾن قانون پروانه کسب اخذ نماﯾند.
مرگ کارگر جوان در حادثه سقوط از ارتفاع
به گزارش روزنامه خراسان،آمده است  :جواني ھنگام کار در ساختماني نيمه ساز به داخل
چاله آسانسور سقوط کرد و پس از انتقال به بيمارستان امدادي مشھد جان خود را از دست
داد.
اخراج يک ميليون کارگر قراردادی در يکسال
به نوشته ساﯾت اصالح طلب کلمه در  ١٢آذر آمده است  :رئيس اتحاديه کارگران قراردادی و
پيمانی سراسر کشور از اخراج يک ميليون کارگر قراردادی از ابتدای سال جاری تاکنون در
واحدھای توليدی کشور خبر داد .
فتحﷲ بيات در گفتوگو با خبرنگار راه دانشجو تعداد کارگران قراردادی را  ٨ميليون نفر در
سراسر کشور اعالم کرد و خاطرنشان ساخت :ھماکنون اکثر واحدھای توليدی کشور به مواد
اوليه وارداتی وابسته ھستند از اينرو با افزايش فشارھای تحريم از ابتدای سال جاری تاکنون
اين واحدھای توليدی به تبع توقف توليدات خود مجبور به اخراج کارگران قراردادی شدهاند .
اين فعال کارگری با اشاره به وضعيت اسفناک کارگران در واحدھای توليدی سراسر کشور
تصريح کرد :فارغ از کارگران اخراج شده کارگرانی ھم که در واحدھای توليدی فعاليت ميکنند
که حقوق معوقه خود را ھر  ۴ماه يکبار از کارفرمايان دريافت ميکنند .
بيات با انتقاد از سياست سازمان تامين اجتماعی در خصوص عدم ارائه آمار تعداد مراجعين
برای دريافت بيمه بيکاری يادآور شد :سازمان تامين اجتماعی به منظور کاھش بحران جامعه
کارگری آمار دقيقی را از تعداد مراجعين برای دريافت بيمه بيکاری ارائه نميکند .
وی با اشاره به نوسانات اخير نرخ ارز تصريح کرد :نوسانات اخير نرخ ارز باعث شده تا موازنه
دخل و خرج زندگی کارگران بهشدت برھم بخورد .در نتيجه تشديد نوسانات نرخ ارز و کاھش
ارزش پول ملی زندگی کارگران دچار مشکل شده است بطوری که ديگر ھيچ نيروی انسانی
نميتواند با اضافه کاری و يا داشتن کار دوم و سوم ھزينهھای ابتدايی يک زندگی ساده را
تامين کند .
اين فعال کارگری با يادآوری اينکه برای سالھای متوالی ھمواره ميان درآمد و ھزينه مزد
بگيران اختالف وجود داشته است ،افزود :از حدود يک سال پيش با آغاز روند صعودی بھای ارز
فشار بر طبقه مزدبگير افزوده شده است .

رئيس اتحاديه کارگران قراردادی و پيمانی با تاکيد بر اينکه دولت و ساير عوامل تاثيرگذار بر بازار
ارز تھران بايد ھرچه زودتر نسبت به تثبيت نرخ ارز و افزايش ارزش پول ملی اقدام کنند افزود:
در صورت ادامه وضع موجود بايد دستمزد نيروی کار نيز متناسب با بھای ھزينهھای روز افزايش
يابد
چگونه سنديکاھايمان را بسازيم
بھروز سليمی
به نوشته ساﯾت روشنگری در تارﯾخ  ١٢آذر آمده است  :ھمه ميدانيم که در چه اوضاع
سختی دست و پا ميزنيم  ،از يک طرف گرانيھای بيسابقه پنجاه تا صد درصدی کاالھا بر
دوشمان سنگينی ميکند و از طرفی کمی دستمزدھا که سالی ده تا پانزده درصد افزايش
مييابد ،کمرمان را خم کرده است .از سويی ترس از بيکاری واخراج يا تعطيلی توليد
ھرروزصبح در سرمان با ما سوارسرويس ميشود واز سوی ديگر ،وضعيت ناروشن آيندهی
فرزندانمان در کمين زندگی کارگريمان نشسته است .خالصه با اين اوضاع کنار آمدن اگر امروز
از نظر بعضی از ما شدنی است و بايد سکوت کرد ،مطمئنا" فردا ديگر شدنی ھم نيست.
ھرچه بيشتر تحمل کنيم از ھم بيشتر جدا ميشويم ھر چه تنھايی به فکرچاره باشيم ،راه
حلھای بيرون رفتن ازاين بدبختی موقتيتر خواھد بود .ھر روز خبر اخراج عدهای از کارگران و
يا پرداخت نکردن حقوق چند ماھهی عدهای ديگررا درسراسر کشور ميشنويم ولی با خود
ميگوييم"فعال" که سراغ ما نيامدهاند " .اين خوش خياليست که فکر کنيم اگر تحمل کنيم و
چيزی نگوييم و يا کاری نکنيم ميتوانيم خودمان و کارمان را حفظ کنيم اما مثل روز روشن
است اين موج گرانی و تورم و بدبختی که به راه افتاده دير يا زود زندگی ھمه مان را با ھم
زيرورو خواھد کرد .
سرمايه نگران بقای خود نيست چون در نظام سرمايهداری خودبخود از آن دفاع ميشود .اما
کارگران ناچارند برای بقای حق و حقوقشان ھر لحظه تالش کنند چون کسی را ندارند که
مراقب زندگی َآنھا باشد .اگر کسی يا سيستمی بود حداقل دراين پنجاه سال اخيروضعمان به
اين فالکت نميافتاد که نگران مايحتاج اوليهی زندگيمان باشيم .
بعضی از ما فکر ميکنند اگر صبر کنند و يا اگر تنھايی تالش کنند و مثال" با خوش رقصی برای
باالييھا و يا با کسب و کاری خارج از کارخانه درآمد جزيی بدست آورند ميتوانند اين روزھا را
بگذرانند .اما باالخره چه؟ تا کي؟ بقيه که اين کارھا را نميکنند چه؟ ديگر االن ھمهی ما
ميدانيم که روزھای سختتر ،تازه در راه است .روزھايی که ديگر تنھايی نميشود از پس آن
بر آمد پس بھتر است و چارهای ھم نداريم که به سراغ تنھا چيزی که ھميشه داشتهايم و
کمتر به آن فکر کرده ايم ،برويم .يعنی نيروی جمعی .
تنھا راه نجات ،نيروی جمعی ماست .نيرويی که اگر آن را درست سازماندھی کنيم در شروع
ميتواند ما را از خطر بيکاری و اخراج محافظت کند و در ادامه ميتواند به زندگی کارگريمان
رنگ و روی بھتری بدھد .اتحاد و تشکل يعنی قدرت جمعی .ھمهی طبقات و اقشار مردم
تشکلھای خودشان را دارند تا از منافعشان دفاع کند .پس چرا ما نداريم؟ گول نخوريم! خانه
ی کارگر و شوراھای اسالمی يا بسيج کارگری تشکالت ما نيستند چون اگر بودند
نميگذاشتند حاال در چنين وضعی دست وپا بزنيم .در اصل ،عملکرد ھر تشکل کارگری به ما
نشان ميدھد که چقدر به درد می خورد نه شعارھايش .
ما محتاج يک تشکل متفاوت وواقعی ھستيم.چيزی که ازخودمان باشد ،نمايندگانش را
خودمان بدون دخالت ديگران انتخاب کنيم ،برنامهاش معلوم باشد و فقط شعار ندھد ،بشود بر
آن نظارت داشت تا ھر وقت راھش را کج رفت ،اصالحش کنيم و از ھمه مھمتر نتايج روشنی
در زندگيمان داشته باشد .يعنی تاثير و قدرتش را در درآمد و کارمان ببينيم .نيروی جمعی
ماوقتی درقالب يک تشکل قانونی وبا برنامه جمع شد آنوقت ھمگی ميبينيم که از چه
قدرتی برخورداريم .قدرتی که ھيچوقت بغيراز اوايل سالھای انقالب دوباره آن را تجربه
نکردهايم.اين تشکل قدرتمند و مفيد سنديکاست .
سنديکا محل جمع شدن ماست تا به وضيعت توليد ،کارخانه،درآمد بھترو امنيت شغليمان
بپردازيم و از ھمديگر در مقابل تبعيض ،اخراج و بيکاری دفاع کنيم .
تشکيل سنديکا نه کاری غير قانونی است و نه پنھانی .در واقع قدرتش به قانونی بودن و

علنی بودنش است .اما ممکن است در شروع تشکيل سنديکا بعضی که منافعشان با به
قدرت رسيدن ما به خطر ميافتد با آن مخالفت کرده و سنگاندازی کنند اما ھمه بايد بدانيم
در ھيچ جای قانون اساسی با تشکيل سنديکای کارگری مخالفت نشده است پس قانونيست
و بقيهاش ھمه حرف است و فقط به ھمت ما بستگی دارد که چقدر بخواھيم در زندگی و کار
و درآمدمان تغيير ايجاد کنيم .پس اگر درست عمل کنيم ھيچکس بھانهی قانونی برای مخالفت
با تشکيل سنديکا نخواھد داشت .
برای تشکيل سنديکا راهھای مختلفی وجود دارد اما سادهترين و سريعترين راه رسيدن به نھاد
سنديکا در ھر واحد توليدی چنين است :
سختترين و اولين مرحله ،راضيکردن خودمان است تا ھمت کنيم پس نياز به گپ و گفت
ميان خودمان و روشن کردن ضرورت داشتن سنديکا داريم .ما بايد برای يکديگر توضيح دھيم که
سنديکا چه فايدهھايی دارد و فرق اساسی آن با شورا چيست .مثل اين فرق که در شوراھا
ھمهی شاغلين از مديران و مھندسين گرفته تا کارمندان ميتوانستند باشند ولی سنديکا
فقط مخصوص کارگران است .آنھا ميتوانند تشکلھای خودشان را داشته باشند و برای
مسائل عمومی کارخانه با نمايندگان ما ھمکاری نمايند .تجربهی شوراھا در اين سالھا نشان
داده که در تشکلھای قرو قاطی معموال" کاله کارگران پس معرکه است .در اين گفتگوھا بايد
ھميشه يادمان باشد که چرا شوراھا نتوانستند در طی اين سی سال کار جدی ای برای ما
بکنند و چرا ھميشه مانع حق خواھی ما شدهاند و نتوانستهاند منافع ما را در مقابله با
سرمايه حفظ کنند
پس از آمادگی عمومي ،درخواست فراخوان و جمع شدن در يک محلی از کارخانه را بدھيم ،
چيزی مثل مجمع عمومی .
بعضی که سر و زباندارترند بايد مسئوليت بيشتری به عھده بگيرند و مابين سالنھا رفت و
آمد کنند .با قديميھا و جديديھا  ،زنان و مردان و خالصه با تمام گروهھای مختلف مثل
فنيھا و توليديھا ،جمعھای شھرستانی مثل شماليھا ،کردھا ،ترکھا يا لرھا صحبت کنند
و نظرات اوليه را جمع کنند و برای راحتی و سرعت در کار ،مراسم مجمع عمومی را جلو ببرند.
فراموش نکنيم که گفتگو با ھمديگر ما را از ھمه چيز بيشتر به ھدفمان نزديک ميکند .
به نسبت تعداد کارگران در ھر کارخانه ،کسانی را بعنوان امين و مورد اعتماد ھمه در ھمان
مجمع عمومی انتخاب کنيم تا بر انتخابات سنديکای کارخانه نظارت داشته باشد اين افراد در
اصل ناظرين بر انتخابات اولين دورهی سنديکا خواھند بود .
سپس اين افراد جلسهای می گذارند و زمان برگزاری انتخابات را اعالم کرده و صندوق رای را
می چرخانند .
پس از انتخابات وقتی نمايندگان سنديکا مشخص شدند اولين وظيفهيشان نوشتن آيين
نامهی سنديکا و مشخص کردن وظايف و اھدافشان است  .زمان انتخابات دور بعدی ھم از
ھمان ابتدا معلوم ميشود .
مھمترين وظيفهی سنديکا در مرحلهی اول جا انداختن خود بعنوان تنھا تشکل قانونی کارگران
است پس روشن است که پس از تشکيل سنديکا  ،شورا بايستی منحل شود تا تداخل کاری
پيش نيايد .اگر اعضای شورا با اين خواست موافقت نکردند معلوم می شود که برای رای
عمومی کارگران ارزشی قائل نيستند و دنبال منافع خودشان ميباشند .
سنديکا بايستی در قدم بعدی با نھادھای منتخب ديگر مثل نمايندگان مديران ،مھندسين و
کارمندان ارتباط برقرار کند تا از قدرت جمعی بيشتری برخوردار گردد .البته بديھی است در اين
ھمکاری ھای مشترک سنديکا اول به منافع کارگران فکر می کند و سپس عمل می نمايد.
قدم بعدي ،ارتباط سنديکا با ديگر سنديکا ھای کارخانجات مشابه از نظر توليد است تا از
تجربيات و نيروی جمعی ديگران نيز استفاده شود .
بقيهی وظايف سنديکا عبارت است از :
توجه به وضعيت توليد و اطمينان يافتن به تامين مواد اوليه و اينکه چگونه ميشود از
ريختوپاشھا و مديريت ضعيف و سوء استفادهھا به نفع حفظ توليد و درآمد بيشتر جلوگيری
کرد .ھمهی ما ميدانيم اگر کارخانه و توليد نباشد ما ھم نيستيم  .پس ھمگی بايستی به
کارخانه بعنوان جايی که زندگيمان به آن گره خورده نگاه کنيم و نسبت به آن بيتفاوت
نباشيم .
رسيدگی به حقوق پايمال شده ،از پايه حقوق تا طبقهبندی مشاغل ،نظارت بر وامھا و

رسيدگی به وضعيت تعاونيھای مسکن و خواربار وغيره وظيفهی مھم بعدی است .
ارتباط تنگاتنگ نمايندگان با کارگران بسيار مھم است .نبايستی نمايندگان به بھانهی کار
سنديکا يواش يواش از توليد و کار دور شوند .اين نمايندگان بايستی طبق برنامهی مشخصی
مثال" ماھی يکبار بقيه را از کليهی وقايع مربوط به کارخانه باخبر سازند و گزارش کار بدھند.
قطع ارتباط نماينده با کارگران و توليد آنھا را به سمت منفعت طلبيھای شخصی ميکشاند .
مقابله با ھرنوع اخراج در اين روزھای بد توليد جزء اصليترين وظايف سنديکاست .ھيچکس
نبايستی اخراج شود .بهھر قيمتی که ممکن است بايد تالش کنيم که کسی اخراج نشود.
اخراج يعنی نا اميدی کارگران از سنديکا .از مذاکره گرفته تا اعتصاب و تحصن ،ھرجور که شده
نبايستی حتی يک نفر ھم اخراج شود .اخراج يعنی قطع زندگی و زندگی حق ھمهی ماست.
بايستی از تشکلھای ديگر ھم در اين زمينه کمک بگيريم تا با فشار بيشتری جلوی اخراجھا
گرفته شود .سرمايه ھروقت دچار مشکل ميشود آن را به سمت کارگران و کارمندان سطح
پايين ھل ميدھد و با اخراج سعی ميکند ھزينهھايش را کم کند پس نبايستی بهھيچ وجه
اين اجازه را بدھيم .کافی است که سرمايه کمی از سود خود دست بکشد تا ھمگی بتوانند
نان بخورند.اگر سنديکا بتواند به ھمين خواستھا در شروع حياتش برسد ميتواند تشکل
تعيينکننده ای در زندگی ما باشد .ولی ناگفته نماند که قدرت سنديکا از حمايت تک تک ما
بوجود ميآيد پس خودمان را کنار نکشيم .تا ميتوانيم برای شکلگيری سنديکا و ضرورت آن با
يکديگر گفتگو کنيم و داليلمان را با ھم در ميان بگذاريم .تنھا با تجربه ساختن سنديکاست که
به قدرت جمعيمان پی ميبريم و انگيزه پيدا ميکنيم تا از حقوقمان در مقابل سرمايه دفاع
کنيم .
"تشکيل سنديکا تنھا راه نجات از اين ھمه فقر ،گراني ،بيکاری و اخراج است "
"جمعی از کارگران قديمی کارخانجات مختلف
عدم رعاﯾت نكات اﯾمنی باز ھم حادثه آفرﯾد:
آتشسوزی در كارگاه زﯾرزمينی /كارگران آسيب ندﯾدند
به نوشته ساﯾت دولتی خبرگزاری کار اﯾران  -اﯾلنا در ١٢آذر آمده است  :آتش سوزی کارگاه
رنگ کاری مبل در شرق تھران مھار شد .به گزارش اﯾلنا ،پيمان شامانی فرمانده آتش نشانان
اعزامی در اﯾن مورد گفت :زمانی که به محل حادثه رسيدﯾم مشاھده کردﯾم که از زﯾر زمين
ﯾک ساختمان دو طبقه مسکونی آتش و دود زﯾادی خارج میشود.
وی ادامه داد :آتش نشانان بالفاصله با كمك دستگاه تنفسی به کانون آتش نزدﯾک شده و در
مدت زمان کوتاھی آن را خاموش و از سراﯾت آتش به واحدھای مسکونی جلوگيری کردند.
اﯾن فرمانده آتش نشانی در خصوص چگونگی بروز اﯾن آتش سوزی ابراز داشت :بعداز مھار
آتش ،محل حادثه مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که محل آتش گرفته ،زﯾرزمين ﯾک
ساختمان مسکونی بود که از آن به طور کامال غير مجاز برای رنگ کاری مبل استفاده میشد.
شامانی افزود :آتش سوزی در اﯾن مکان زمانی رخ داد که کارگران در حال تخليه تينر از بشکه
 ٢٢٠ليتری به گالنھای  ٢٠ليتری بودند که براثر انتشار و متراکم شدن بخارات تينر در فضای
بسته زﯾر زمين و نيز اﯾجاد ناگھانی جرقه الکترﯾکی ،ابتدا انفجار خفيفی رخ داد و سپس ھمه
زﯾرزمين غرق در شعلهھای آتش شد.
وی درمورد خسارات وارده اظھار داشت :چون کارگران به سرعت اﯾن محل را ترک کردند به اﯾن
خاطر اﯾن حادثه آسيب جانی نداشت اما خسارات مالی به لوازم و ساختمان وارد شد.
پاﯾان پيام
قزوين:بيكاری كارگران يك واحد قطعهسازی ديگر
به نوشته ساﯾت دولتی خبرگزاری کار اﯾران  -اﯾلنا در ١٢آذر آمده است  :شرکت مارليک سان
قزوين که اوايل امسال  ۴٧٠نفر کارگر مشغول به کار داشت ،ھم اکنون به علت پرداخت
نشدن مطالباتش از سوی دو خودروسازی بزرگ کشور ،عالوه بر اخراج  ٢١٠کارگر با سوابق

باالی  ١٨سال سابقه طی فصل بھار ،با  ٧٠کارگر ديگر خود با سوابق زير ده سال در پايان
آبانماه تمديد قرارداد نکرده است .
نماينده کارگران کارخانه قطعهسازی مارليک سان قزوين گفت ٧٠ :کارگر اين كارخانه به سبب
کاھش توليد و عدم پرداخت مطالبات از سوی خودروسازان بيکار شدند .
رحيم کاکاوند با اعالم اين خبر به ايلنا گفت :شرکت مارليک سان قزوين که اوايل امسال ۴٧٠
نفر کارگر مشغول به کار داشت ،ھم اکنون به علت پرداخت نشدن مطالباتش از سوی دو
خودروسازی بزرگ کشور ،عالوه بر اخراج  ٢١٠کارگر با سوابق باالی  ١٨سال سابقه طی فصل
بھار ،با  ٧٠کارگر ديگر خود با سوابق زير ده سال در پايان آبانماه تمديد قرارداد نکرده است .
نماينده کارگران مارليک سان با بيان اينکه اين واحد ھم اکنون  ١٧٠کارگر دارد ادامه داد:
متاسفانه واردات قطعات از کشورھای چين و ترکيه در اوايل سال جاری موجب بيکاری ٢١٠
کارگر اين کارخانه شده بود .
او گفت :اين واحد توليد کننده قطعات خودرو بعد از گذشت ھشت ماه از تحويل محصوالت
سفارش داده شده به خودرو سازان ،ھنوز نتوانسته است مطالبات خود را از اين توليد کنندگان
دريافت کند و در بعضی موارد مطالبات  ٢۴ماه گذشته خود را نيز نتوانستهاند دريافت کنند .
کاکاوند با ابراز نگرالنی از وضعيت کارگران بيکار شده تصريح کرد :اين کارگران با آنکه ماھانه
مبلغ زيادی اجاره بھا پرداخت ميکنند ،به دليل بيکاری در وضعيت بدی از لحاظ معيشتی به
سر ميبرند و اکثر آنان به سبب بدھيھايی که به بانکھا دارند ھر روز نامهھای اخطار و
کسر از حقوق از اين بانکھا به دستشان ميرسد و تھديد به مصادره اموال ميشوند .
معضل كارگران اخراجی مسن برای بازنشستگی
دبير اجرايی خانه کارگر قزوين نيز در ارتباط با اخراج كارگران مارليك سان به ايلنا گفت :با اخراج
 ٧٠کارگر اين کارخانه در اواخر آبان ماه ،تعداد اخراجيھای کارخانه مارليک سان قزوين از
ابتدای سال  ٩١تا ھم اکنون به  ٢٨١نفر رسيد .
عيد علی کريمی ادامه داد :شرکت مارليک سان قزوين توليدکننده قطعات خودرو به علت
مشکالت مالی مجبور شده است عالوه بر  ٢١٠کارگری که در چند ماه گذشته اخراج کرده بود
با  ٧٠کارگر ديگر خود نيز با سوابق باالی كاری تمديد قرارداد نکند .
اين فعال كارگری افزود :در سالی که به نام توليد ملی و حمايت از کار و سرمايه ايرانی
ھدفگذاری شده است ،متاسفانه واردات قطعات خودرو در كاھش ميزان فروش محصوالت اين
کارخانه موثر بوده است .
به گفته كريمی بيکاری اين کارگران با سوابق باال در شرايطی است که با افزايش سن اين
کارگران در ھيچ کارگاھی برای ادامه فعاليت و رسياندن سابقه خود به حد نصاب بازنشستگی
پذيرفته نميشوند .
کريمی با بيان اينکه مسئوالن با پيگيری خود ميتوانند از اخراج کارگران اين واحد توليدی
جلوگيری کنند ،اظھار اميدواری کرد :با حمايت نمايندگان مجلس و رسانهھا و ديگر مسئوالن
مشکالت سريعتر حل شود ،چرا که بسياری از اين کارگران يا مستاجرند و يا فرزندان دانشجو
دارند و اين مشکل غير مترقبه مسايل خانوادگی آنان را پيچيده کرده است .
گرانيھا سفره ايرانيھارا باز ھم کوچکتر ميکند
به نوشته ساﯾت سالمت نيوز در  ١٢آذر آمده است  :طی ماهھای اخير بسياری از کاالھای
توليدی برچسب قيمت را از بسته بنديھای خود حذف کردهاند و بدون قيمت مشخصی
کاالھای خود را به بازار عرضه ميکنند .توليدکنندگان برخی کاالھا چاپ خود را به صورتی
تعيين کردهاند که تنھا صفرھا روی بسته درج شده است و به اين ترتيب قيمت واقعی کاال
مشخص نيست .عرضهکنندگان مھمترين دليل اين اتفاق را تغيير مداوم قيمتھا ميدانند و
ميگويند ھر چند طی سالھای اخير نصب برچسب قيمت به امری عادی بدل شده و
خريداران با کنترل قيمتھا ميتوانستند نسبت به خريد کاال اقدام کنند اما با اين حال به دليل
افزايش مستمر قيمتھا ،بسياری از توليد کنندگان ترجيح ميدھند قيمت را بر کاال درج نکنند
تا مدام مجبور به تغيير آن نشوند .ھمچنين در بسياری از خردهفروشيھا نيز قيمت درج شده
روی کاال با الک گرفته شده و فروشندگان عنوان ميکنند که قيمتھای جديد به آنھا اعالم

شده است .
به گزارش سالمت نيوز به نقل از قانون ؛ افزايش روزمره قيمت ھا در حالی رخ ميدھد که
مراجع رسمی ارائه آمار و اطالعات از اعالم ميزان رشد قيمتھا خودداری کرده و بانک مرکزی
ماه ھاست که گزارشی در مورد قيمت خرده فروشی ارائه نکرده است  .از سوی ديگر بايد
توجه داشت که رشد روزمره قيمت ھا سبب شده است بسياری از کاالھای ضروری نظير
لبنيات از سفره مردم خارج شده و سرانه مصرف شير به شدت کاھش يابد  .کاھش سرانه
مصرف شير در شرايطی اتفاق افتاده است که ايرانيھا يک سوم استانداردھای بين المللی
شير مصرف ميکنند  .از سوی ديگر سھم گوشت و ماھی و مرغ نيز در سبد غذايی ايرانيان
کاھشی را تجربه کرده است و برخی کارشناسان نسبت به تھديد سالمت مردم در اثر رشد
مھارگسيخته قيمتھا ھشدارميدھند .روند افزايش قيمتھا به صورتی است که حتی برخی
فروشندگان و عرضهکنندگان کاال عنوان ميکنند در ھر نوبتی که اقدام به خريد کاال ميکنند با
افزايش قيمت  ٣٠تا  ٥٠درصدی مواجه ميشوند .فروشندگان اذعان ميکنند در بسياری از
کاالھا قيمت مصوبی وجود ندارد يا حتی اگر قيمتی ھم از سوی دولت و تعزيرات مشخص
شده باشد با اين قيمتھا نميتوان کاال را خريد و عرضه کرد .
سختگيريھای تعزيرات برای عرضه برنج ھندی به قيمت ٢٨٠٠
يکی از خرده فروشان کاال در سطح شھر تھران به فارس گفت :مأموران تعزيرات به واحد
صنفی او مراجعه کرده و از او خواستهاند که برنج ھندی را به قيمت  ٢٨٠٠تومان بفروشد و او
فاکتوری ارائه کرده است مبنی بر اينکه برنج ھندی را به قيمت  ٣٤٠٠تومان خريداری کرده و
به قيمت  ٣٧٠٠تا  ٣٨٠٠تومان عرضه ميکند اما مأموران تعزيرات پافشاری کردهاند که يا بايد
به اين قيمت بفروشيد و يا نبايد چنين کااليی را عرضه کنيد .ھمچنين وی در پاسخ به سوالی
در خصوص وضعيت بازار روغن گفت :روغن  ٥کيلويی در بازار ناياب است و نميتوان با قيمت
مصوب آن را تھيه کرد .او ھمچنين ميگويد که قيمت تھيه شده برای روغن  ٥کيلويی  ١٧ھزار
تومان است اما بين  ٢٢تا  ٢٥ھزار تومان فروخته ميشود .يکی ديگر از کسبه خرده فروش در
خيابان طالقانی در پاسخ به سؤالی در خصوص روغن  ٥کيلويی اعالم ميکند اين کاال را ندارد
و به دليل مشخص نبودن قيمت آن و ھمچنين کمبود توزيع آن نميتوان آن را عرضه کند.او
قيمت روغن يک ليتری الدن را  ٣٨٠٠تومان اعالم ميکند .توليدکنندگان روغننباتی قيمت اين
کاالی استراتژيک را نسبت به يک سال و نيم گذشته به صورت قانونی  ٨٠درصد افزايش
دادهاند اما گويا شرکتھای پخش اين کارخانجات و ھمچنين شبکه مويرگی توزيع عالقه به
افزايش قيمت بيشتر اين کاالھا داشته و دارند .
برنج ايرانی درجه يک ٦ ،ھزار تومان
بنابراين گزارش قيمت ھر کيلوگرم برنج ھندی در بھمن ماه سال گذشته  ٢٢٠٠تا  ٢٥٠٠تومان
بود ،اما اين کاال در حال حاضر به قيمت  ٣٨٠٠تا  ٤٠٠٠تومان عرضه ميشود .افزايش قيمت
برنج وارداتی روی قيمت برنجھای داخلی نيز تأثير مستقيم گذاشته است،به طوری که در حال
حاضر برنج درجه يک ھاشمی در سطح شھر تھران بين  ٥٢٠٠تا  ٦٢٠٠تومان بسته به
گونهھای مختلف آن عرضه ميشود و برنج درجه يک گلستان در بستهبندی يک کيلوگرمی
 ٦٣٥٠تومان عرضه ميشود .يکی از فروشندگان خيابان فردوسی تھران ميگويد :قيمت
کاالھای خارجی باثبات و رکود مواجه است و با کاھش قيمت دالر شاھد کاھش قيمت
کاالھای خارجی در گروه مواد غذايی و خوراکی است اما اين بار نوبت به توليدکنندگان داخلی
رسيده است که قيمتھا را به صورت روزانه افزايش ميدھند .
لوبيا سفيد گران شد؛ کيلويی  ٦ھزار تومان
وی در خصوص قيمت حبوبات گفت :قيمت عدس بين  ٣٥٠٠تا  ٤٠٠٠تومان ،قيمت نخود بين
 ٤٦٠٠تا  ٥٠٠٠تومان است.وی ھمچنين اعالم ميکند که اين روزھا قيمت لوبيا چيتی افزايش
خارج از قاعدهای داشته است و به ھر کيلوگرم بيش از  ٦ھزار تومان رسيده است .
افزايش  ٤ھزار تومانی چای خشک نيم کيلويی
او قيمت چای خشک نيم کيلويی را  ١٥ھزار تومان اعالم ميکند و ميگويد که ھمين چای
سه ھفته پيش  ١١ھزار تومان بود .

او ھمچنين ميگويد که چای  ١٠٠گرمی گلستان نيز  ٣٠٠٠تومان عرضه ميشود در حالی که
کمتر از يک ماه پيش قيمت آن  ٢٢٠٠تومان بود .اين وضعيت در مورد ساير کاالھا نيز صادق
است به صورتی که رب گوجه فرنگيای که  ٦ماه پيش کيلويی  ٢٢٠٠تومان بود امروز ٣٢٠٠
تومان عرضه ميشود .
ثبات قيمت ماکارونی
خردهفروشان ،قيمت ماکارونی شکلی  ٥٠٠گرمی را  ١١٠٠تومان و ماکارونی ساده ٧٠٠
گرمی را  ١٢٥٠تومان اعالم ميکنند  .يک فروشنده ديگر قيمت مايع ظرفشويی در
بستهبنديھای يک ليتری  ٢٠٠٠ھزار تومان اعالم ميکند و ميگويد ھمين مايع ظرفشويی
ماه پيش  ١٤٥٠تومان بود .
پودر قيمت ندارد
يکی از فروشندگان در مورد پودر لباسشويی گفت :اين روزھا پودر قيمت ندارد و برای پودر
شوينده ھم قيمت تعزيراتی گذاشتهاند و پودر دستی بايد به قيمت  ٩٠٠تومان فروخته شود.
وی در خصوص قيمت پودر ماشين ميگويد پودر ماشين در بازار خيلی کم است و اگر پيدا کنيد
بين  ١٨٠٠تا  ١٩٠٠تومان عرضه ميشود .او معتقد است که پودر شوينده قيمت واقعی ندارد
به زعم اين فروشنده قيمت پودر دستی از  ٧٥٠تومان به  ٩٠٠رسيده است و پودر ماشين ھم
که پيشتر به قيمت  ١٠٠٠تومان فروخته ميشد بايد  ١٨٠٠تومان فروخته شود .
جمع اعتراضی كارگران قند و تصفيه شکر اھواز مقابل استانداری
به نوشته ساﯾت دولتی خبرگزاری کار اﯾران  -اﯾلنا در ١٢آذر آمده است ، :بيش از  ٨٠کارگر
کارخانه قند و تصفيه شکر اھواز صبح امروز  -ﯾکشنبه  ١٢آذرماه -در اعتراض به عدم درﯾافت
حقوق و مزاﯾا  ،ساﯾر مطالبات  ٢٢ماھه خودو عدم پرداخت حق بيمه و تمدﯾد نشدن
دفترچهھای درمانیشان در مقابل درب ورودی ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند.
اخراج  ٤کارگر کارخانه کاشی کسری سنندج
بر اساس گزارش درﯾافتی و در ادامه ی اخراج سازی کارگران ،کارفرمای کارخانه کاشی کسری
سنندج چھار نفر از کارگران خود به اسامی حميد ارشدی ،اميد ارشدی ،سبحان صمدی
ھليزآباد و افشين ابراھيمی صلوات آباد که ھر کدام دارای چندﯾن سال سابقه کار بودند ،به
بھانه واھی از کار اخراج کرد.
اﯾن کارگران در شراﯾطی اخراج می شوند که کارفرمای اﯾن کارخانه طی سال جاری برای
چندمين بار پياپی کارگران شاغل در اﯾن کارخانه را اخراج می کند .الزم به ذکر است که
کارخانه کاشی کسری در  ٢٥کيلومتری جاده سنندج – دھگالن واقع شده است.
کميته ی ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکل ھای کارگری ١٢-آذر ١٣٩١
محکوميت  ١١عضو انجمن صنفی معلمان کردستان به زندان
به گزارش ساﯾت آژانس موکرﯾان آمده است  :شعبه اول دادگاه انقالب سنندج به رﯾاست
قاضی باباﯾی ١١ ،نفر از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان را به حبس محکوم کرد.
براساس اﯾن گزارش ،ﯾازده تن از اعضای کانون صنفی معلمان کردستان به نام ھای رامين
زندنيا ،بھا ملکی ،پيمان نودﯾنيان ،علی قرﯾشی ،کمال فکورﯾان ،مصطفی سربازان ،عزت
نصرتی ،پروﯾز ناصحی ،محمد صدﯾق صادقی ،ھيوا احمدی و رضا وکيلی از طرف شعبه اول
دادگاه انقالب اسالمی سنندج به اتھام تبليغ عليه نظام  ،ھر کدام به چھار ماه حبس به مدت
دو سال تعليق محکوم شدند.
الزم به ذکر است پيشتر نيز چند تن از اﯾن افراد که ھمگی عضو انجمن صنفی معلمان
کردستان و دارای سالھا سابقه تدرﯾس در مدارس اﯾن استان ھستند به ستاد خبری احضار
شده بودند.

بيكاری كارگران ﯾك واحد قطعهسازی دﯾگر
به نوشته ساﯾت دولتی خبرگزاری کار اﯾران  -اﯾلنا در ١٢آذر آمده است  :شرکت مارليک سان
قزوﯾن که اواﯾل امسال  ۴٧٠نفر کارگر مشغول به کار داشت ،ھم اکنون به علت پرداخت
نشدن مطالباتش از سوی دو خودروسازی بزرگ کشور ،عالوه بر اخراج  ٢١٠کارگر با سوابق
باالی  ١٨سال سابقه طی فصل بھار ،با  ٧٠کارگر دﯾگر خود با سوابق زﯾر ده سال در پاﯾان
آبانماه تمدﯾد قرارداد نکرده است.
نيروھای قراردادی كار معين آموزش و پرورش فارس مزاﯾا درﯾافت نکردهاند
به گزارش کارمند نيوز در  ١٢آذر آمده است  :به اطالع ميرساند نيروھاي قراردادي حجم كار
معين آموزش و پرورش فارس ازمورخ ٨٨/١٢/١تاكنون ھيچ گونه مزايايی از قبيل سنوات،
مرخصي ،حق لباس وحتي اضافه كار) طبق بخشنامه وزارتي به شماره ٤٠/٧١٠مورخ -/٨/١٦
 ٩١/٨/١٦ - ٩٠/٨/١٦ ٨٩که به استان ارجاع گرديده( درﯾافت ننموده و متاسفانه استان فارس
از پرداخت ھرگونه عناوين ذكر شده خوداري نموده .لذا باتوجه به اينكه در تمام استانھا مزاياي
نيروھاي قراردادي پرداخت شده است چندين بار به مسولين اداره كل مراجعه نموديم اذعان
داشتند كه ما بودجه نداريم وزارت به ما بودجه نداده و طبق قراردادي كه با نيروھا منعقد شده
ھرسال بايد درپايان سال مطالبات پرداخت شود اما متاسفانه اﯾنگونه نشده .لذا ازمعاونت
محترم خواھشند است دراين خصوص دستور مقتضي اقدام فرماييد /لطفا"پيگيري كنيد
با تشكر نيروھاي حجم كار معين آموزش و پرورش فارس
طوفان دست شرکت تاسيسات درﯾاﯾی را رو کرد !؟
به گزارش پانا نيوز در  ١٢آذر آمده است  :پس از اعالم مسئوالن و پيمانکاران صنعت نفت
مبنی بر عدم واردات حتی ﯾک متر لوله گاز خارجی به پارس جنوبی و بيکاری ھزاران نفر از
کارگران لوله سازان داخلی ،طوفان خليج فارس با غرق کردن  ٥٣٠شاخه لوله گاز آلمانی و
ھندی فاز  ١٩پارس جنوبی دامن شرکت مھندسی و ساخت تاسيسات درﯾاﯾی را گرفت.
به گزارش١٢آذر پانا نيوز ،سه شنبه ھفته گذشته ﯾک بارج  ١٢ھزار تنی متعلق به شرکت
مھندسی و ساخت تاسيسات درﯾاﯾی به دليل طوفان در آستانه غرق شده در آبھای خليج
فارس قرار گرفت اما در نھاﯾت با حضور نيروھای عمليات درﯾاﯾی شرکت پاﯾانه ھای نفتی تنھا
لوله ھای گاز ترش اﯾن شناور در آب درﯾا غرق شد.
گزارش رسمی قائم مقام شرکت مھندسی و ساخت تاسيسات درﯾاﯾی اﯾران حاکی از آن
است که در اﯾن حادثه  ٥٣٠شاخه لوله ھای گاز فاز  ١٩پارس جنوبی حامل بارج آسيب دﯾده
در آبھای نزدﯾک پاﯾانه نفتی خارگ غرق شده است و به زودی عمليات بيرون اندازی اﯾن لوله
ھای گاز آغاز می شود.
با توجه به اﯾنکه شرکت مھندسی و ساخت تاسيسات درﯾاﯾی باﯾد در  ٢سال پيش روی حدود
ﯾکھزار تا ﯾکھزار و  ٢٠٠کيلومتر لوله گذاری درﯾاﯾی در پارس جنوبی انجام دھد قطعا وقوع چنين
حوادثی اجتناب پذﯾر است.
اما نکته قابل توجه در اﯾجاد اﯾن حادثه و غرق شدن لوله ھای گاز ترش پارس جنوبی آن است
که ورق فوالدی تمامی اﯾن لوله ھای گاز از آلمان خرﯾداری شده و پس از جوش کاری در ھند
به خرمشھر برای بتن اندود شدن منتقل شده بود.
به عبارت دﯾگر در حالی تمامی مسئوالن شرکت ملی نفت و وزارت نفت واردات حتی ﯾک متر
لوله گاز خارجی را به فازھای پارس جنوبی تکذﯾب می کردند اما اﯾن لوله ھا حداقل در فاز ١٩
پارس جنوبی مورد استفاده قرار گرفته است.
در ھمين حال پيشتر موسی سوری مدﯾر عامل شرکت نفت و گاز پارس در گفتگوﯾی با تاکيد
بر اﯾنکه در پارس جنوبی لوله گاز ترش خارجی به ھيچ وجه مورد استفاده قرار نمی گيرد،
تاکيد کرده بود :اگر ﯾک متر لوله گاز ترش در پارس جنوبی ﯾافتيد شرکت نفت و گاز پارس به
کاشفان جاﯾزه میدھد!

آه سازندگان اﯾرانی دامن لولهھای گاز آلمانی را گرفت
سازندگان و لوله سازان داخلی پيشتر از واردات ﯾکھزار کيلومتر لوله گاز از آلمان در سال  ٩٠و
حدود  ٥٠٠کيلومتر لوله گاز ترش دﯾگر دﯾگر در سالجاری خبر داده و تاکيد کرده بودند :واردات
اﯾن لولهھای گاز آلمانی و ھندی در سال توليد ملی کمر سازندگان داخلی را شکسته است.
عليرضا کاظمی مدﯾرعامل شرکت لوله سازی اھواز ھم با انتقاد از واردات لوله گاز ترش
خارجی از چين ،آلمان و ھند به پارس جنوبی ،گفته بود :بارھا به مسئوالن گفته اﯾم که با
وجود امتيازات وﯾژه خارجیھا ھمچون برخورداری معافيت مالياتی در مناطق آزاد ،اما حاضرﯾم
با قيمتی ارزانتر از آنھا لولهھای گاز ترش را تحوﯾل دھيم.
وی با اشاره استفاده از لوله گاز توليد داخل در فازھای  ١تا  ٥پارس جنوبی تاکيد کرده بود:
توليد لولهھای گاز ترش با اﯾنچ ھای باال از سال  ١٣٧٢آغاز شد و تا به امروز  ١٠٥١کيلومتر از
توليدات اﯾن شرکت در پروژهھای ملی کشور مورد استفاده قرار گرفته است.
اميرحسين کاوه مشاور عالی گروه سدﯾد ھم با بيان اﯾنکه واردات لوله گاز ترش توسط شرکت
مھندسی و ساخت تاسيسات درﯾاﯾی منجر به بيکاری بيش از  ١٥٠٠نفر از کارگران اﯾن
کارخانه لوله سازی شده است ،ﯾادآور شده است :بهمنظور بومی سازی و اﯾجاد امکان توليد
لولهھای قطور فوالدی برای انتقال گاز لوله سازی ماھشھر از سال ١٣٨٥با طراحی و ساخت
مجموعه امکانات توليد اﯾن نوع لولهھا را آغاز کرده است.
ﯾازده تن از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان به  ۴۴ماه حبس محکوم
شدند
به نوشته ساﯾت خبرگزاری ھرانا در  ١٢آذر آمده است  :آخرﯾن جلسه رسيدگی به پرونده اعضای
انجمن صنفی معلمان کردستان امروز شنبه  ٩١/٩/١١ساعت  ٣٠/٩صبح در شعب ٔه اول دادگاه
انقالب سنندج برگزار گردﯾد.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در اﯾران ،طی اﯾن جلسه
آقاﯾان رامين زندنيا ،بھا ملکی ،پيمان نودﯾنيان ،علی قرﯾشی ،کمال فکورﯾان ،مصطفی سربازان،
عزت نصرتی ،پروﯾز ناصحی ،محمد صدﯾق صادقی ،ھيوا احمدی و رضا وکيلی حضور داشتند که
ھرکدام به چھار ماه حبس تعزﯾری و تعليق به مدت دو سال محکوم شدند.
شاﯾان ذکر است دادگاه انقالب سنندج اتھام اﯾن فعالين را تبليغ عليه نظام اعالم کرده است.

تجمع اعتراضی كارگران قند و تصفيه شکر اھواز در مقابل استانداری
به نوشته ساﯾت دولتی خبرگزاری کار اﯾران  -اﯾلنا در ١٢آذر آمده است  :بيش از  ٨٠کارگر
کارخانه قند و تصفيه شکر اھواز صبح امروز  -يکشنبه  ١٢آذرماه -در اعتراض به عدم دريافت
حقوق و مزايا و ساير مطالبات  ٢٢ماھه خود در مقابل درب ورودی ساختمان استانداری
خوزستان تجمع کردند .
ھوشنگ طاھري ،عضو شورای اسالمی کار کارخانه قند و تصفيه شکر اھواز که در اين تجمع
حضور يافته بود ،به ايلنا گفت :بيش از  ٨٠کارگر اين کارخانه بيش از  ٢٢ماه است که به سبب
بالتکليفی کارخانه و تعطيلی خط توليد ،حقوق نگرفتهاند .
او افزود :يکی ديگر از دغدغهھای اين کارگران ،عدم پرداخت حق بيمه و تمديد نشدن
دفترچهھای درمانيشان است .
به گفته اين فعال کارگری  ٣٠نفر از کارگران متقاضی بازنشستگی اين واحد توليدی که در
آستانه بازنشسته شدن ھستند نيز به جھت اينکه ليست بيمهای معوق و جاری اين کارگران
به تامين اجتماعی پرداخت نشده است در اين خصوص دچار مشکل شدهاند .
طاھری ادامه داد :مالکيت اين کارخانه در گذشته بر عھده بانک ملی و ملت بوده که با افزايش
مشکالت ،اين واحد توليدی با تصويب ھيات دولت به وزارت صنايع جھت راه اندازی مجدد واگذار
شد .
نماينده کارگران قند و تصفيه شکر اھواز ادامه داد :با اين وجود اين کارخانه به جھت مشکالت
مديريتی و مھمتر از آن واردات بيرويه قند و شکر و ھمچنين بيتوجھی مسئوالن استانی
تعطيل شده است و  ۶نفر از اعضای ھيئت مديره آن به دليل بالتکليفی کارخانه و اينکه از
جانب دولت حمايت نميشوند به طور دسته جمعی استعفاء دادهاند .

او با اشاره به اينکه تا کنون کارگران اين کارخانه چندين بار جھت دريافت مطالبات قانونی خود
دست به تجمع زدهاند ،اظھار داشت :با اينکه تجمع و اعتراضاتی در خصوص حل مسائل
صنفيمان انجام دادهايم متاسفانه تاکنون با بيتوجهای مسئوالن مواجه شدهايم .
مبنای اشتغال از  ٢روز ،به  ٢ساعت در ھفته رسيده است
به نوشته ساﯾت دولتی خبرگزاری کار اﯾران  -اﯾلنا  /کاشان در ١٢آذر آمده است  :وزير كار و
امور اجتماعی دولتھای ھاشمی و خاتمی گفت :در گذشته اگر کسی دو روز در ھفته کار
ميکرد او را شاغل ميدانستند ولی اكنون  ٢ساعت كار در ھفته را شغل محسوب ميكنند .
به گزارش خبرنگار ايلنا در کاشان ،حسين کمالی كه امروز  -سيزدھم آذرماه  -در جمع كارگران
و نمايندگان تشكلھای كارگری شھرستان کاشان ،با بيان اين مطلب گفت :مسئوالنی كه دو
ساعت كار در ھفته را مبنای اشتغال يك فرد ميدانند بايد از خود بپرسند كه چطور ميتوان با
درآمد كارگری دو ساعت كار مخارج يك خانواده را تامين كرد .
دبيرکل حزب اسالمی کار ادامه داد :مسئوالن بايد پاسخ دھند كه چرا بعد از  ٢۵٠٠سال که
درکشورمان انقالب شد و به تبع اين انقالب ،جامعه كارگری قانون کار را دريافت كرد ،چندين بار
اين قانون را دستکاری کردند .
کمالی با بيان اينکه تشكلھای رسمی کارگری بدنبال منافع کارگران نيستند ،گفت:
تشكلھای كارگری ميتوانستند درباره تغييرات قانون كار به كارگران آگاھی رسانی كنند و
آنان را از سرنوشتی كه در انتظارشان است مطلع سازند .
وی با بيان اينکه تا انقالب فرھنگی در کشورمان شکل نگيرد انقالب صنعتی نيز شکل نخواھد
گرفت ،گفت :ظرف  ۶سال گذشته  ۶٠٠ميليارد تومان در آمد کشورمان بوده که با اين پول
ميتوان کشور را از نو ساخت .
کمالی ورود بيرويه کاالھای خارجی را ضربه شديدی به اقتصاد کشورمان دانست و گفت :در
حالی كه روزانه شاھد افزايش بيكاری در كشور ھستيم و اوضاع اقتصادی به اذعان مسئوالن
نيز مطلوب نيست ،بايد پرسيد اين ھمه ماشينھای گران قيمتی که در خيابانھای تھران رد و
بدل ميشوند با چه پولی و تحت چه سيستم اقتصادی  -كه بی شك ارتباطی به توليد ندارد -
وارد و در داخل كشور مبادله ميشوند .
دبيركل حزب اسالمی كار با بيان اينكه »نبايد عدهای تنھا دولت را مقصر بدانند ،بلکه مشکالت
فعلی اقتصادی جامعه ريشه در فقر فرھنگی و تاريخی و نبود اصالح ساختار اقتصادی در
کشورمان دارد« گفت :اقتصاد کشورمان مانند سطل سوراخی است که ھرچه آب داخل آن
ميريزيم ھدر ميرود.
کارگران:صداو سيما اعتراض کارگران ايران در مقابل مجلس را نشان نميدھد ،اما
اعتراض تعداد اندکی کارگر در شھرکوچکی در کانادا را نشان ميدھد
به نوشته ساﯾت دولتی ايلنادز تارﯾخ  ١٢آذر آمده است  :رئيس اتحاديه پيشكسوتان جامعه
كارگری معتقد است دليل اعتراض جامعه كارگری به اليحه تغيير قانون تامين اجتماعي،
عملكرد »ذوقی« و »سليقهای« مسئوالن سازمان در تدوين اليحه است .
به گزارش خبرنگار ايلنا از شھر صنعتی البرز قزوين ،حسن صادقی كه در کنگره خانه کارگر
استان قزوين و در اجتماع اعضای خانه کارگر استان و جمعی از مسئولين سياسی و انتظامی
و فعاالن کارگری و کارفرمايی اين استان در سالن اجتماعات نگارخانه شھر الوند برگزار شد ،به
بيان نمونهھايی از اين عملكرد سليقهای پرداخت و اظھار كرد :با اعمال تغييرات مد نظر دولت
در قانون تامين اجتماعی سن پرداخت حق بيمه و بازنشستگی افزايش خواھد يافت .افزايش
دريافتی از کارگران و کاھش خدمات و پرداختی در زمان بازنشستگی به آنان ،بدون شك تضييع
کننده حقوق کارگران است .
رئيس اسبق كانون شوراھای اسالمی كار كشور با اشاره به افزايش حق بيمه پرداختی
کارگران از  ٧به  ٩درصد در پيش نويس جديد قانون تامين اجتماعي ،افزود :در قانون  ۵ساله
برنامه ھيچ گونه مجوزی به دولت برای تغيير قانون تامين اجتماعی داده نشده است .
صادقی در بخش ديگری از سخنان خود نصب تبليغات کاالھای خارجی در سطح شھرھا توسط

شھرداريھا را مغاير با نامگذاری امسال و شعار حمايت از توليد ملی دانست و افزود :اين
رويكرد و نحوه برخورد با سخنان مقام معظم رھبری نشانگر شعار زدگی مسئولين است .
وی در ادامه با انتقاد از عملکرد صداو سيما در نشان دادن اعتراض تعداد اندکی از کارگران
يکی از شھرھای کوچک کشور کانادا تصريح کرد :در عين حال صداوسيما به اعتراض کارگران
ايرانی در مقابل مجلس پوشش خبری نميدھد .به جايی آنکه به واقعيتھای جامعه بپردازد
حاشيه نگاری ميکند و بعد خرده گيری ميکنند كه چرا راديوھای بيگانه انتقاد دلسوزان نظام
را پخش ميکند .
حضور زنان مقابل دادستانی کل برای پيگيری وضعيت نسرين ستوده
به نوشته ساﯾت اصالح طلب جرس در  ١٣آذر آمده است  :دھھا تن از فعاالن جنبش زنان ايران
با نوشتن نامه ای از وضعيت وخيم نسرين ستوده که بيش از  ٤٥روز است در اعتصاب غذا به
سر می برد ابراز نگرانی کردند و صبح امروز برای نشان دادن اين نگراني ،مقابل دادستانی
تھران جمع شدند تا نامه خود را به دادستان برسانند .
به گزارش تغيير برای برابري ،آنھا در اين نامه که خطاب به دادستان کل تھران ،جعفری دولت
آبادي ،نوشته شده و به امضای تعدادی از مدافعان حقوق زنان رسيده بود ،ضمن اعالم حمايت
از خواسته ھای نسرين ستوده ،درخواست انتقال سريع وی به بيمارستانی مجھز را مطرح
کردند .
فعاالن زنان در  ٤٧مين روز اعتصاب نسرين ستوده خواھان مالقات با دادستان کل تھران بودند
که با اعالم ممکن نبودن اين ديدار ،نامه را به معاون دادستان ،خدابخشي ،تحويل دادند .
حاضران در اين ديدار در واکنش به برخورد معاون دادستان که معتقد بود تنھا خانوادهی نسرين
ميتوانند پيگير کار او باشند ،ابراز کردند که شرايط نسرين نه تنھا به دليل انسانی بودن
موضوع ،بلکه از اين لحاظ که وی يکی از وکالی متعھد جنبش زنان است ،برايشان از اھميت
ويژه ای برخوردار است و آنان وظيفه خود می دانند که پيگير وضعيت وی باشند .
نسرين ستوده از  ٢٦مھر ماه  ١٣٩١برای پنجمين بار دست به اعتصاب غذا زده و امروز چھل و
ھفت روز اعتصاب را پشت سر ميگذارد ،اين در حاليست که خواستهی او تنھا برداشتن
فشار از روی خانوادهاش و به ويژه رفع ممنوعالخروجی دخترش مھراوه است ،که با حکم
دادستانی ممنوعالخروج شده است .
ادامهی اعتصاب غذای نسرين که به گفتهی خودش نامحدود است موجی از نگرانی را ميان
فعاالن جامعه مدنی و زنان ايجاد کرده است ،به گفتهی يکی از حاضران در برنامهی امروز آنھا
تصميم دارند وضعيت نسرين را با مراجعه به مراجع قانونی ديگر ادامه دھند.
ماھی  ٣٣٠٠نفر معلول می شوند
به نوشته ساﯾت سالمت نيوز در  ١٣آذر آمده است  :سوسن نوری :رييس انجمن دفاع از
حقوق معلوالن کشور گفت :روزانه  ١١٠نفر ،ماھيانه  ٣٣٠٠نفر و ساالنه  ٤٠ھزار نفر به داليل
مختلف مانند زايمان ھای نادرست ،برخی جراحی ھا و تصادف ھای جاده ای به تعداد معلوالن
افزوده می شود .
به گزارش سالمت نيوز به نقل از حمايت ؛ علی ھمت محمودنژاد رييس انجمن دفاع از حقوق
معلوالن کشور به مناسبت  ١٢آذر )روز جھانی معلوالن( در گفت و گو با »حمايت« حرف ھايی
را به زبان می آورد که ھمه نشان از غفلت و بی توجھی ھمگان به معلوالن دارد! کسی که با
 ٩٠درصد معلوليت با حوصله و دلسوزی فراوان نسبت به اقشار معلول فعاليت خود را با
اميدواری دنبال می کند و چشم به روزھای روشن برای ھمنوعان خود دارد .
مستمری يا  ٢کيلو گوشت !
محمود نژاد به اين سوال كه در حال حاضر تعداد معلوالن در کشور چند نفر اند؟ اينگونه پاسخ
دادكه ھم اکنون بيش از  ٣ميليون نفر در ايران معلول وجود دارد که از اين تعداد حدود  ٥٦٠ھزار
نفر نابينا و کم بينا ٥٠٠ ،ھزار نفر ناشنوا و نيمه شنوا ،يک ميليون و  ٥٠٠ھزار نفر معلوالن
جسمی حرکتی و  ٥٠٠ھزار نفر دارای ساير معلوليت ھا مانند سندروم دان و اوتيسم ھستند.

از کل آمار به دست آمده فقط يک ميليون و  ٢٠٠ھزار نفر در سازمان بھزيستی پرونده دارند و
از اين تعداد  ٣٠٠ھزار نفر ماھيانه مستمری به مبلغ  ٤٠ھزار تومان معادل  ٢کيلوگرم گوشت
دريافت می کنند .فقط  ٣٥٠ھزار نفر از تعداد ذکر شده تا ابتدای سال جاری بيمه مکمل بودند
که امسال بيمه آنان نيز تمديد نشد .
معلوالن سرشماری نمی شوند !
وی با اظھار ناخرسندی از کوتاھی مسئوالن کشوری به مشکالت معلوالن اظھار کرد :در
سرشماری ساليانه کشور از خانوارھا سوالی مبنی بر اينکه »آيا معلولی در منزل شما زندگی
می کند يا خير؟« نمی شود تا از اين طريق بتوان به جمعيتی دقيق و رسمی از معلوالن
دست يافت .اين امر نشان می دھد مسئوالن برای چشم انداز و برنامه ريزی ھای آتی کشور
جايی را برای قشر معلول در نظرنمی گيرند .
امان از صنعت خودروسازی
محمودنژاد با انتقاد شديد از غير استاندارد بودن خودروھای توليدی در صنعت خودروسازی
کشور ،خواستار رسيدگی مسئوالن مربوط به اين موضوع شد و افزود :روزانه  ١١٠نفر ،ماھيانه
 ٣٣٠٠نفر و ساالنه  ٤٠ھزار نفر به داليل مختلف مانند زايمان ھای نادرست ،برخی جراحی ھا
و تصادف ھای جاده ای به تعداد معلوالن افزوده می شود که اين امر مستلزم رعايت موارد
پيشگيری و برنامه ريزی در اين زمينه است .برای مثال صنعت خودروسازی با توليد خودروھای
غيراستاندارد نقش بسزايی در افزايش آمار معلوالن دارند بنابراين دولت با وضع قانون بايد اين
صنعت را وادارد که به ازای ھر ايجاد معلوليتی در افراد غرامت به فرد آسيب ديده بپردازد .
خانواده ھای بی دفاع معلوالن
رييس انجمن دفاع از حقوق معلوالن کشور در پاسخ به اين سوال که »ھزينه ھای درمانی
معلوالن چگونه پرداخت می شود؟« گفت :به طور مثال تمامی ھزينه ھای درمانی از جمله
حق پرستاری و حق معاش افراد بسترگرا و ضايعه نخاعی از سبد خانوار تامين می شود ،در
صورتی که در کشورھای ديگر نگرش جدی و مسئوالنه مديران و دست اندرکاران امر در
راستای کاھش مشکالت اقشار معلول است اما در ايران از معلول و خانواده معلول ھيچ گونه
حمايتی نمی شود .به لحاظ پزشکی مسير پيشگيری و کنترل کاھش معلوليت را به خوبی
سپری کرديم اما با وجود تحميل ھزينه ھای ھنگفت به دولت از بروز حوادث جاده ای و ازدياد
معلوالن اقدام ھای جدی و اصولی انجام نمی شود .وی آموزش به مردم و اطالع رسانی را نيز
از عوامل مھم وموثر در کاھش جامعه معلوالن دانست .
وعده مسئوالن
محمودنژاد با بيان اينکه مسئوالن فقط قول واھی برای بھبود وضعيت معلوالن کشور می
دھند ،اظھار کرد :ھميشه مسئوالن معلوالن را شھروندان طاليی جامعه خطاب می کنند در
صورتی که در عمل اقدامی برای آنان نمی شود و در واقع معلوالن در کشور شھروند درجه ٢
محسوب می شوند .وی مناسب سازی نشدن معابر سطح شھر برای معلوالن ھمراه با
رعايت نکردن وضعيت خاص آنان از سوی مسئوالن شھری را مشکل ديگر معلوالن عنوان کرد و
افزود :شيب رمپ برای عبور و مرور آسان معلول  ٣درصد است در صورتی که اين مھم رعايت
نمی شود .در بخش دريافت و پرداخت پول از محل عابر بانک ھا نيز معلوالن با مشکل مواجه
ھستند ،اين امر موضوعی امنيتی است اما ساخت خودپردازھا به گونه ای است که معلول
برای بھره مندی از اين گونه خدمات الکترونيکی به ناچار بايد از مردم کمک بگيرد .اين مشکل
نيز نشان می دھد مسئوالن در انجام فعاليت ھای خود جايگاھی را برای معلوالن در نظر نمی
گيرند .
اشتغال و مسکن معلوالن
محمودنژاد ميزان بيکاری در ميان معلوالن را  ٤٠درصد اعالم کرد و در پاسخ به اين سوال که
»معلوالن در زمينه شغل يابی با چه مشکالتی روبه رو ھستند؟ « گفت :به طور معمول
معلوالن در دوران پيری در آسايش زندگی نمی کنند زيرا اشتغال آنان درزمان الزم محقق نمی

شود ،در نظر گرفتن بيمه بازنشستگی برای معلوالن در دوره پيری آنان و اختصاص مزايايی در
اين خصوص مانند بازنشستگی آنان با  ٢٠سال خدمت بايد از سوی مسئوالن مد نظر قرار
بگيرد .وی مشکل مسکن را از ديگر دغدغه ھای جامعه معلوالن ذکر کرد و افزود :مسکن مھر
معلوالن به سرانجام نمی رسد .کدام معلول می تواند در ابتدا  ١٠ميليون تومان آورده و ١٤٠
ھزار تومان به صورت اقساط ماھيانه بپردازد؟ مسئوالن بايد نيازھای اوليه و جدی معلوالن را به
مجلس و ديگر مراجع اعالم کنند تا از بار مشکالت اين قشر بکاھند .
درخواست از قوه قضاييه
رييس انجمن دفاع از حقوق معلوالن کشور از مسئوالن قوه قضاييه در خواست کرد :مشاوری
ويژه معلوالن در اين نھاد به کار بگيرند تا در صورت پيشامد موارد قضايی و حقوقی در بخش
معلوالن با توجه به وضعيت جسمی و توان آنان تصميم گيری شود .در دادگاه ھا و دادگستری
ھا امکاناتی مانند باالبر وجود ندارد بنابراين مراجعه يک معلول برای انجام کار در چنين مکان
ھايی مشکل ديگری است که بايد مديران مربوط ،مد نظر قرار دھند .
آرزو برای معلوالن
رييس انجمن دفاع از حقوق معلوالن کشور در پاسخ به اين سوال که »در روز جھانی معلوالن
چه آرزويی برای اين قشر می کنيد؟« گفت :اميدوارم روزی را شاھد باشيم که معلوالن به
عنوان شھروند عادی در جامعه پذيرفته شوند و در کنار ساير افراد به زندگی خود ادامه دھند .
تجمع اعتراضی كارگران قند اھواز برای دومين روز متوالی
به نوشته ساﯾت دولتی خبرگزاری کار اﯾران  -اﯾلنا در ١٣آذر آمده است  :بيش از  ٨٠کارگر
کارخانه قند و تصفيه شکر اھواز صبح امروز دوشنبه  ١٣آذرماه  -بار ديگر در اعتراض به عدم
دريافت حقوق و مزايا و ساير مطالبات  ٢٢ماھه خود در مقابل درب ورودی ساختمان
استانداری خوزستان تجمع کردند .
ھوشنگ طاھري ،عضو شورای اسالمی کار کارخانه قند و تصفيه شکر اھواز که در اين تجمع
حضور يافته بود ،به ايلنا گفت :بيش از  ٨٠کارگر اين کارخانه بيش از  ٢٢ماه است که به سبب
بالتکليفی کارخانه و تعطيلی خط توليد ،حقوق نگرفتهاند .اين کارگران فقط و فقط به دنبال
حقوق معوق ٔه خودشان ھستند .
او افزود :متاسفانه وضعيت اين کارخانه به گونهای درآمده است که گويا ھيچ مسئولی ندارد.
نه بانکھای ملی و ملت جلو ميآيند تا مسئله را حل کنند و نه وزارت صنايع و معادن قدمی
به جلو بر ميدارد .
اين فعال کارگری در ادامه اظھار داشت :حداقل بيايند ورشکستگی اين کارخانه را اعالم کنند
تا کارگران اين کارخانه تحت پوشش بيم ٔه بيکاری قرار گيرند و از مزايا و سنوات خود برخوردار
شوند و ظرف  ٣يا  ۴سال آينده بازنشسته شوند .
گفتنی است اين کارگران روز گذشته نيز در ھمين مکان برای رسيدن به خواستهھای خود
تجمع کرده بودند .
چرايی وضعيت فعلی کارگران کارخانه قند و تصفيه شکر اھواز
کارخانه قند و تصفيه شکر اھواز در ابتدا متعلق به بانکھای ملی و ملت بوده است .ظرفيت
توليد اين کارخانه ۵٠٠ ،ھزار تن شکر در روز است .اين کارخانه تا  ١٠تير  ٨٧توليد داشته و در
اين تاريخ به دليل بازسازی و نوسازی کارخانه برای مدت موقت تعطيل شد که اين تعطيلی تا
به امروز ادامه داشته است .در سال  ٨٧طی سفر استانی رئيس دولت به خوزستان و مصوب ٔه
ھيئت دولت در اين سفر در تاريخ  ١٣تير  ،٨٨مسئوليت اين کارخانه بر عھد ٔه وزارت صنايع و
معادن قرار گرفت تا ھر چه سريعتر اين کارخانه راه اندازی شود .
در ھمين رابطه ايرج امامی رئيس شورای اسالمی کار کارخانه قند و تصفيه شکر اھواز گفت:
از وزارت صنايع و معادن برای راه اندازی مجدد اين کارخانه آمدند و باز بينيھايی را انجام دادند
که نھايتا تخمين زدند که با ھزينه  ٢۵٠ميليارد تومان ميتوانند کارخانه را دوباره راه اندازی
کنند .

وی در رابطه با تعطيلی  ۴ساله کارخانه تا به امروزاظھار داشت :از داليل تعطيلی اين کارخانه
واردات بيرويه شکر به کشور و برداشتن تعرف ٔه آن بود .در حالی که کارخان ٔه ما ھر کيلو شکر را
با قيمت  ۶٢٠تومان توليد ميکرد طبق مصوبه دولت ھر کيلو شکر با قيمت  ۵۶٠تومان
بايستی به فروش ميرفت که اين تماما برای کارخانه ضرر بود و قاعدتا امکان ادام ٔه فعاليت
خط توليد وجود نداشت .
اين فعال کارگری ادامه داد :در آن زمان تعديل نيرويی انجام شد به طوری که  ١٢٠نفر از
کارگران قرار دادی تعديل شدند و بيش از  ٣٠نفر از پرسنل اين کارخانه را بازخريد کردند و
تعدادی ھم بازنشست شدند و در نھايت از  ٣٣۵نفر از کارگران اين کارخانه تنھا  ١٧۵نفر
ماندند .
در حال حاضر نه مالکان و سھامداران جلو ميآيند تا مسئله کارگران را حل کند و نه دولتيھا و
ھر يک حل مشکالت را به ديگری پاس ميدھند و تنھا چيزی که برای آنھا مھم نيست
وضعيت و سرنوشت معيشتی کارگران اين کارخانه است .شايد تنھا ورود رئيس دولت به اين
ماجرا بتواند گره از کار کارگران کارخانه قند و تصفيه شکر اھواز که بيش از  ٢٢ماه است حقوق
نگرفتهاند باز کند .
محسن پناھی کارگر تعميرات خط رنگ
اﯾران خودرو درحين کار بر اثر سانحه جان باخت
به نوشته ساﯾت افق روشن به نقل از کارگران اﯾران خودرو در  ١٣آذر آمده است  :جان باختن
کارگران در حين کار موضوع تازه ای نيست  .روزی نيست که کارگری بر اثر نبود اﯾمنی جان
نبازد .بوﯾژه در بخش کارگران ساختمانی .در ھمين ﯾکی دو ھفته پيش ﯾک کارگر در خيابان
فردوس تھران و کارگر دﯾگری که گوﯾا افغانی بوده بر اثر نبود ھوا در قعر چاه جان باخت .در
بخش صناﯾع بزرگ چون صناﯾع ماشين سازی نيز از اﯾن امر مستثنی نيست .خاطره جان باختن
 ۵کارگر خودرو ساز از ذھن جنبش کارگری و بوﯾژه کارگران اﯾران خودرو زدوده نشده است که
بر اثر برخورد کمپرسی جان باختند و بخاطر اعتراض کارگران و کشيده شدن آن اعتراضات
کارگری به چھارراه اﯾران خودرو)جاده مخصوص( نيروھای سپاه به پشتيبانی از نيروھای ضد
شورش به کارخانه اﯾران خودرو ھجوم آوردند .در تجمع آن روز کارگران مدﯾر عامل اﯾران خودرو،
نجم الدﯾن ،تحت فشار کارگران قول داد تا به خواست ھای کارگران چوناﯾمنی کار ،اﯾجاد
شوراھای کارگری و  ...تحقق بخشد اما تاکنون به خواست کارگران توجه نشده است ،در
حالی که روزشنبه  ١١آذرماه ساعت  ۵:۴۵شاھد آن بودﯾم که محسن پناھی ،کارگر تعميرات
خط رنگ در حين کار ،ليفت بر سرش میافتد و جان میبازد .
اگر در آن روز نجم الدﯾن درحاليکه ترس در چھره اش نماﯾان بود ،تحت فشار کارگران قول
میدھد به خواست کارگران از جمله اﯾمنی کار رسيدگی کند ،میشد درﯾافت که با پراکنده
شدن کارگران و افت اعتراضات کارگری زﯾر تعھداتش بزند .
آنچه برای صاحبان سرماﯾه اھميت دارد توليد ارزش اضافه است و آنچه اھميت ندارد جان
کارگران است .با وجودی که چندﯾن مورد سانحه خونين در کارخانه )اﯾران خودرو( رخ داده
است ،مدﯾر عامل اﯾران خودرو ھمچون دﯾگر صاحبان سرماﯾه ،برای تامين اﯾمنی محيط کار ،کار
موثری انجام نداده است و آنچه صاحبان سرماﯾه و از جمله نجم الدﯾن ،مدﯾر عامل اﯾران خودرو
را به تمکين وادار میکند اتحاد و ھمبستگی کارگری است .
ما کارگران ھمانطوری که برای مطالباتی چون افزاﯾش دستمزد  ،آزادی بيان و تشکل و  ...به
اشکال مختلف معترض ھستيم ،برای اﯾمنی کار و دﯾگر مطالبات کارگری ،جنبش توده ای
کارگری در مقابله با سرماﯾه را طلب میکند .
در کنار بيکاری ،عدم پرداخت دستمزد ،گرانی سرسام آور ،عدم اﯾمنی ھم جان کارگران را
میگيرد و سرکوب ھم فعال است .چنان که دﯾدﯾم ستار بھشتی کارگر ساختمانی زﯾر
شکنجه نظام سرماﯾه جان باخت .با وجود شراﯾط اختناق و سرکوب ،برای تحميل خواستھای
خودمان تنھا راھی که دارﯾم ،مبارزه عليه سرماﯾه است.
کارگر خودرو ساز

تشکل ھای کارگری می نوﯾسند:
کارگران ھمچنان قربانيان نظام سود محور سرمايه داری اند.
بر پاﯾه اطالعيه مشترک رسيده به اﯾميل روز شمار کارگری آمده است  :باز ھم حادثه و باز ھم
کشته شدن خيل عظيم کارگران بابت سود طلبی نظام سرمايه داری
بيش از  ١٢٠کارگر و به گفته ی برخی از کارگران ،بيش از  ٢٠٠نفر از کارگرانی که اغلب آنان را
زنان تشکيل می دھند ،در يک آتش سوزی در بنگالدش کشته شدند .کارگرانی كه از اين
حادثه جان سالم به در بردهاند ،ميگويند كه درھای کارگاه در زمان آتشسوزی قفل بود و
قربانيان نتوانستند از محل فرار كنند .از طرف ديگر ،اين ساختمان درب خروج اضطراری نداشت
و كارگران در طبقه باال مانده و راه خروج نداشتند .در زمان آتشسوزی بيش از ھزار کارگر در
ساختمان اين کارخانه حضور داشتند .اين کارخانه يکی از بزرگترين توليدکنندگان پوشاک در
بنگالدش بوده و محصوالتش را به سفارش شرکتھای غربی بزرگ توليد ميکرد .
ھمزمان به گفته مقامات رسمی دوکارگر در انفجار کارگاه رنگ رزی در شھريار کرج کشته و
تعدادی زخمی شدند که به گفته شاھدان ارقام واقعی بيش از اين است و صدای انفجار آن
چنان شديد بوده که تا چند کيلومتر شھرک ھای اطراف و از جمله شھرک انديشه شنيده
شده است .
حوادث ناشى از عدم اجراى مسايل ايمنى روزانه جان صدھا كارگر را در ايران و ساير
كشورھاى جھان در معرض خطر قرار مى دھد .بسيارى از اين حوادث اصال گزارش نمى شوند،
اما طبق ھمين آمار رسمى و غيرواقعى ھم حوادث كار دومين عامل مرگ و مير در ايران بعد از
تصادفات است و کشته شدگان حادثه بنگالدش بيش از جنگ اخير غزه بوده است .
در چنين حوادثی بسيارى از كارگران جان خود را از دست مى دھند و تعداد زيادى نيز براى
ھميشه ناقص العضو و از كارافتاده مى شوند .قوانين حمايتى به خصوص در كشور ما و
کشورھايی ھمانند بنگالدش به ھيچ وجه پاسخگوى مشكالتى نيست كه مصداق بارز جنايت
عليه نيروى كار است .
حفاظت از نيروى كار و ايمنى جان كارگران وظيفه اى است كه بر دوش مسووالن قرار دارد .اما
متاسفانه حرص و آز سرمايه داران و سكوت معنى دار مسووالن در اين زمينه ھر روز جان
انسان ھاى شريف و زحمتكشى را مى گيرد كه جرمى جز فروش نيروى كارشان ندارند .
نھادھاى كارگرى و نمايندگان آنان بارھا ھشدار داده اند كه نبايد سودطلبى سرمايه داران
سبب به خطر افتادن جان انسان ھاى زحمتكش و بى گناه شود .حوادث اين چنينی نشان
مى دھد كه بى مسووليتى و سودپرستى تا چه اندازه جان انسان ھا را به بازى مى گيرد و
آينده ى نيروى كار ،اين باارزش ترين سرمايه ى جامعه ى انسانى را در معرض خطر قرار مى
دھد و باز ھم اين امر مھم را ثابت مى كند كه تنھا ايجاد تشكل ھاى مستقل كارگرى قدرتمند
است كه مى تواند در برابر سود طلبى ھاى روز افزون سر مايه دارا ن بايستد و ضامن حفظ
ارزش ھاى انسانى باشد .
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه
اتحاديه نيروی کار پروژه ای
سنديکای فلزکار مکانيک
ھيات موسس سنديکای کارگران نقاش
كانون مدافعان حقوق كارگر
ششمين تجمع کارگران نساجی مازندران در يک سال اخير /اعتراض به  ٢٧ماه
حقوق معوقه و تعطيلی کارخانه
به نوشته ساﯾت اصالح طلب کلمه به نقل از خبرگزاری دولتی اﯾلنا در  ١٣آذر آمده است
 :صبح روز دوشنبه حدود  ٢٠٠نفر از کارگران کارخانه نساجی مازندران به نمايندگی از ٨٠٠
کارگر اين کارخانه برای ششمين بار طی يک سال اخير در اعتراض به پرداخت نشدن  ٢٧ماه
حقوق و مطالبات معوقه و ھمچنين عدم بازگشايی اين کارخانه در مقابل نھاد رياست
جمھوری تجمع کردند .

سعيد ابراھيمي ،نماينده منتخب کارگران نساجی مازندران که در اين تجمع حضور داشت به
ايلنا گفت :با وجود اتمام مھلت مقرر شده ،نماينده کارفرما به توافق خود در خصوص بازگشايی
کارخانه و پرداخت مطالبات کارگران عمل نکرده است .
منتخب کارگران کارخانه نساجی مازندران ادامه داد :در حال حاضر سه روز از مھلت تعيين
شده ميگذرد اما ريالی بابت مطالبات کارگران پرداخت نشده و کارخانه ھمچنان تعطيل
است .
گفتنی است ،در اواخر ماه گذشته کارگران کارخانه نساجی مازندران ،نماينده سرمايه گذار و
خريدار خارجی کارخانه با اطالع برخی مسئوالن کشوری و استانی در خصوص بازگشايی
کارخانه و پرداخت مطالبات معوقه کارگران توافق کرده بودند .
به موجب اين توافق نماينده کارفرمای خارجی کارخانه نساجی مازندران متعھد شده بود تا ١٠
آذرماه  ٢ميليارد تومان بابت بخشی از مطالبات معوقه کارگران پرداخت کند و ھمزمان کارخانه
را بازگشايی کند .
ھمچنين به موجب اين توافق دولت متعھد شده بود تا در صورت عملی شدن تعھدات کارفرماٰ،
مبلغ  ٢تا  ٣ميليارد تومان تسھيالت بابت پرداخت طلب باقيمانده کارگران فراھم کند .
نماينده کارگران نساجی مازندران در اين باره گفت :از آنجا که در خصوص بدقولی نماينده
کارفرما ھيچ کسی پاسخگو نبود شب گذشته حدود  ٢٠٠نفر از کارگرا کارخانه به نمايندگی از
ھمه ھمکاران شاغل و بازنشسته خود برای پيگيری خواستهھای صنفی به تھران آمدند .
يکی ديگر از کارگران حاضر در اين تجمع ،ضمن بيان اينکه تصميم شب گذشته کارگران برای
مسافرت به تھران برای برخی مسوالن استانی خوشايند نبوده است ،افزود :به نمايندگی از
حدود  ٨٠٠کارگر به تھران آمديم تا بدانيم چرا کارفرما در موعد مقرر به توافق خود عمل نکرده
است .
ابراھيمی منتخب کارگران کارخانه نساجی مازندران در خصوص نتايج تجمع صبح امروز کارگران
اين کارخانه که در محل نھاد رياست جمھوری برگزار شد ،گفت :به دنبال اين تجمع ،سه نفر از
کارگران با مسئوالن مرکز رسيدگی به شکايات مردمی نھاد رياست جمھوری گفتو گو کردند .
وی افزود :به دنبال اين گفتوگو مسئوالن اين مرکز طی نامهای از مسوالن وزارتخانهھای
دارايی و صنايع در مورد وضعيت کارخانه نساجی مازندران توضيح خواستند تا بر اساس آن طی
جلسهای در مورد وضعيت کارحانه و کارگران ان تصميم گيری کنند.
فعاليت شورای کارگران بيکار علنی است
شورای کارگران بيکار فعاليتھاﯾش بصورت علنی است و در حال شکل گيری واماده سازی
برای مجمع عمومی است و از تمام کارگران وفعالين کارگری ميخواھد در تشکل خود ﯾعنی
شورای کارگران بيکار عضو شده ونيز در جھت شکل گيری وتکميل ھر چه بھتربرنامه ھاﯾش ما
را از نظرات خود بھرمند سازند
شورای بيکاران
 ۶سال بالتکليفی کارگران پيمانکاری شرکت مخابرات
به نوشته ساﯾت دولتی خبرگزاری کار اﯾران  -اﯾلنا در ١٤آذر آمده است  :بعد از گذشت بيش
از  ۶سال از مصوبه ھيئت دولت مبنی بر تبديل قرارداد پيمانکاری کارکنان مشاغل تخصصی
دولت ،نمايندگان کارگری مخابرات استان آذربايجان شرقی از بالتکليف ماندن وضعيت كارگران
خبر ميدھند .
محمد رضا غفوری رئيس انجمن صنفی کارگران پيمانکاری مخابرات استان آذربايجان شرقی با
اشاره به اجرايی نشدن مصوبه دولت ،به ايلنا گفت :طبق مصوبه /٨۴۵١۵ت٣۴۶١٣ھـ مورخ
 ١۵/١٢/٨۴در سال  ٨۴ابالغيهای از سوی ھيئت وزيران اعالم شد که بايستی در بسياری از
مشاغل تخصصی دولت ،پيمانکاريھا حذف شده و قرارداد کارکنان دولتی به طور مستقيم با
دولت منعقد شود .اما متاسفانه اين مسئله تا به امروز برای کارکنان شركت مخابرات استان
آذربايجان شرقی عملی نشده است .
وی ادامه داد :در تاريخ  ١٨آبان  ،٨٨شرکت مخابرات در راستای اجرای سياستھای اصل ۴۴

قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد و به نظر ميرسد که کارکنان اين مجموعه از
سوی دولت رھا شدهاند .
اين فعال کارگری ضمن انتقاد از عملكرد شركتھای پيمانكاری اظھار داشت :معموال
شرکتھای پيمانکاري ،مبالغی ھمچون شيفتھا ،شب کاري ،اضافه کاری و عيدی را به طور
کامل پرداخت نميکنند .تنھا خواست ٔه کارگران پيمانکاری شرکت مخابرات ،اجرای کامل مصوبه
ھيئت دولت ،حذف شرکتھای پيمانکاری و انعقاد قرارداد مستقيم با شرکت مخابرات بر اساس
قانون کار است.
مصوبهای که اجرا نميشود
اجرای طرح ساماندھی نيروھای شرکتی و يا ھمان »تبديل قرارداد کارگران پيمانکاری«
موضوعی بود که تقريبا از ابتدای شروع به کار دولت نھم مطرح شد ولی تا به امروز عمال
تحقق نيافته است .
بر پايه مصوبه دولت در سال  ١٣٨۴که در سالھای  ٨۵و  ٨۶ھم تکرار شد دستگاهھای دولتی
موظف شدهاند تا با نيروھايی که در مشاغلی از جمله امور دفتری و کارشناسی به شکل
مستقيم به سازمانھا خدمات عرضه ميکنند ،قرارداد تنظيم کنند .
در مصوب ٔه ھيئت وزيران مورخ  ١۵اسفندماه سال  ،٨۴تعدادی از ردهھای شغلی به عنوان
مشاغل خدماتی مشمول طرح حذف پيمانکاران نام برده شده که در مصوب ٔه  ۴دی سال ،٩٠
مشاغل مشمول طرح حذف پيمانکاران افزايش يافته است .
متاسفانه در کشورمان وظيف ٔه شرکتھای پيمانکاری به درستی تعريف نشده است و معموال
تنھا کاری که اين شرکتھا انجام ميدھند دريافت حقوق کارگران از كارفرمای اصلي ،برداشت
درصدی از آن حقوق برای خود و واريز مابقی مبلغ به حساب کارگران و رھاندن كارفرمايان از
تبعات قانونی اخراج كارگران است .
سومين تجمع کارگران قند اھواز؛ اين بار به ھمراه خانوادهھا
به نوشته ساﯾت دولتی خبرگزاری کار اﯾران  -اﯾلنا در ١٤آذر آمده است  :اين کارگران که در دو
روز گذشته نيز در اعتراض به تعويق حقوق  ٢٢ماه گذشته خود و ھمچنين محروميت از خدمات
رايگان درمانی تجمع کرده بودند ،امروز صبح به ھمراه خانوادهھايشان به مقابل استانداری
خوزستان آمدند .
يکی از کارگران قند اھواز درباره علت ھمراھی خانوادهھای کارگری در اين تجمع به خبرنگار ما
گفت :معموال بعد از اين تجمعھا ،وقتی به خانه ميرسيم خانواده منتظر شنيدن اخبار خوب
درباره رفع مشکالت و تاريخ پرداخت حقوق ھستند اما از آنجا که مسئوالن ھيچوقت جواب
مشخصی به ما نميدھند ما ھم جوابی برای خانوادهھايمان نداريم و شرمندهشان
ميشويم .امروز آنھا را به ھمراه آورديم تا خود شاھد باشند .
ھوشنگ طاھري ،عضو شورای اسالمی کار کارخانه قند اھواز نيز که در اين تجمع حضور
داشت ،از تشکيل جلسهای ويژه با حضور معاون سياسی استانداري ،معاون دادستاني،
مديرکل کار استان و نمايندگانی از تامين اجتماعي ،بانک ملی و ملت در استانداری خوزستان
خبر داد .
طاھری درباره نتيجه اين جلسه گفت :امروز مقرر شد کميتهای کارگری که در استانداری
تشکيل شده است وظيفه تشخيص مالک واقعی کارخانه را به عھده بگيرد و پس از مشخص
شدن مالکيت ،کارگران ميتوانند مطالبات خود را از مسير قانونی پيگيری کنند.
نسرين ستوده پس از  ٤٩روز با رفع ممنوع الخروجی دخترش به اعتصاب غذای
خودپايان داد
به گزارش فيس بوک رضا خندان در  ١٤آذر نوشته است  :نسرين ستوده پس از  ۴٩روز ،امروز
به اعتصاب غذای اعتراضی خود پايان داد .
نسرين ستوده وکيل دادگستری محبوس در زندان اوين ساعتی پيش به اعتصاب غذای خود
پايان داد .

خبر تکميلی :
به گزارش رسيده به کلمه ،متعاقب ديدار رضا خندان ھمسر اين زندانی سياسی و گروھی از
فعاالن زنان با برخی از نمايندگان و پيگيری ھای محمدرضا تابش و ابوترابی فرد و مذاکره آنھا با
رييس مجلس و قوه قضاييه و با برداشتن محدوديت ھای قضايی از مھراوه خندان ،دختر
نسرين ستوده ،وی به اعتصاب غذای خود پايان داد .
نسرين ستوده ،وکيل و فعال حقوق بشر از تاريخ  ٢۶مھرماه در اعتراض به وضعيتش دست به
اعتصاب غذا زد .او در تاريخ چھارشنبه  ١٠آبان ماه بی آنکه دليلی ذکر شود به سلول انفرادی
منتقل شد و اين وضعيت ادامه پيدا کرد تا اول آذر ماه که مجددا به بند عمومی منتقل شد.
اکنون  ۴٢روز از اعتصاب اين وکيل در زندان اوين می گذرد در حاليکه به گفته ھمسرش
وضعيت جسميش به شدت وخيم است .او به خانواده اش گفته است به شرط رفع ممنوع
الخروجی مھرآوه دختر  ١٢ساله اش دست از اعتصاب بر می دارد .
نسرين ستوده  ١٣شھريور ماه  ١٣٨٩بازداشت شد و در دادگاه بدوی به  ١١سال حبس٢٠ ،
سال محروميت از وکالت و  ٢٠سال ممنوعيت خروج از کشور محکوم شد اما دادگاه تجديد نظر
حکم او را به  ۶سال حبس و  ١٠سال محروميت از وکالت کاھش داد.
تجمع کارمندان موزهھای تھران جلوی ارگ آزادی در اعتراض به عدم پرداخت
حقوق
به نوشته ساﯾت اصالح طلب جـــرس در  ١٥آذر آمده است  :دھھا تن از کارشناسان و
کارمندان موزه ھای تھران در مقابل ارگ آزادی تجمع کرده و خواستار رسيدگی به وضعيت
مالی خود شده اند .طی ماه ھای گذشته حقوق بسياری از آن ھا داده نشده و ھيچ
مسئولی ھم پاسخگو نبوده است .
به گزارش خبرگزاری ميراث فرھنگي ،موزهھای تھران که زير نظر ستاد مرکزی سازمان ميراث
فرھنگی بودند ،چند سال پيش استانی شده و موزهھای تھران ھم زير نظر اداره ميراث
فرھنگی و گردشگری استان تھران قرار گرفتند.
کارمندان و کارشناسان که معترض به وضعيت مالی نابسامانشان شدند .بيشتر آنھا نزديک
 ١۴و  ١۵سال سابقه کاری دارند .
گفته می شود که محمد حسين فراھاني ،رييس ميراث فرھنگی تھران به مقابل ارگ آمده و
معترضان را دعوت به آرامش کرده است .
او از کارمندان موزهھا خواسته به ميراث فرھنگی تھران بروند تا در آنجا وضعيت مالی و
حقوقشان مشخص شود .
تصويب تحريم ھای جديد عليه ايران در سنای آمريکا
به گزارش خبرگزاری دولتی مھر به نقل از جروزالم پست ،در تارﯾخ  ١٥آذر آمده است :
نمايندگان مجلس سنای آمريکا با اکثريت آرا دور جديدی از تحريم ھا را متوجه ايران کردند .
بر اين اساس در اليحه ای که شب گذشته در سنا مورد بررسی قرار گرفت ھمچنين بودجه
نظامی  ٦٣١٫٤ميليارد دالری برای ھزينه در جنگ افغانستان و سالح ھای ھسته ای با ٩٨
رای تصويب شد .
اعمال تحريم ھای جديد عليه ايران ،ممنوعيت دائمی انتقال زندانيان گوانتانامو به خاک آمريکا
و ممنوعيت بازداشت غيرنظاميان توسط ارتش آمريکا از جمله موارد مصوب در جلسه اخير سنا
بود .
اين اليحه که پس از پنج روز بحث و جدل و افزودن دھھا اصالحيه مورد موافقت نمايندگان سنا
قرار گرفته ،پيش از امضا توسط رئيس جمھوری آمريکا بايد در مجلس نمايندگان نيز به تصويب
برسد .
گفتنی است ،سخنگوی وزارت خارجه ايران ،اقدام اخير سنای آمريکا در تصويب تحريمھا عليه
کشورمان را با ژست و ادعاھای دولت اين کشور در حمايت از مسير مذاکره و ديپلماسی
سازگار ندانست.

نمايندگان مجلس با کاھش حق ماموريت خارجی مقامات مخالفت کردند
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  -ايلنا،در تارﯾخ  ١٥آذر آمده است  :بر اساس اين
اصالحيه قرار بود حق فوقالعاده ماموريت سفرھای خارجی برای مقامات و کارکنان به ۵٠
درصد کاھش يابد .
خانه ملتيھا در صحن علنی امروز طرح دو فوريت الحاق يک تبصره به ماده  ۶٨قانون مديريت
خدمات کشوری را رد کردند .
به گزارش خبرنگار پارلمانی ايلنا نمايندگان با  ٨۴رای موافق ۶٨ ،رای مخالف و  ٢٢رای ممتنع
از مجموع  ٢٠٩نماينده حاضر در مجلس با بررسی دو فوريتی اين طرح مخالفت کردند .
در ادامه نمايندگان خواستار رای گيری برای يک فوريت آن شدند که در ھمين راستا يک فوريت
آن ھم با  ٨٢رای موافق و  ۶٢رای مخالف و  ١٩رای ممتنع ھم مورد تاييد قرار نگرفت .
در ماده واحده طرح مذکور آمده است يک تبصره به ماده  ۶٨قانون مديريت خدمات کشوری
مصوب  ١٣٨۶/٧/٨و اصالحات بعدی آن به شرح ذيل الحاق ميشود .اين مصوبه از تاريخ
تصويب الزماالجرا است .
تبصره -حق فوقالعاده ماموريت سفرھای خارجی برای مقامات و کارکنان به  ۵٠درصد کاھش
مييابد .
فقط دو درصد ھزينهھای دندانپزشکی را بيمهھا پرداخت ميکنند
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  -ايلنا،در تارﯾخ  ١٥آذر آمده است  :رييس سازمان نظام
پزشکی کشور با بيان اينکه بيش از  ٩٠درصد ھزينهھای خدمات دندانپزشکی از جيب مردم
پرداخت ميشود ،گفت :فقط دو درصد ھزينهھای دندانپزشکی را بيمهھا پرداخت ميکنند .
ˈ روز چھارشنبه درمراسم گشايش چھارمين کنگرهˈ
به گزارش ايلنا ˈ،شھاب الدين صدر
دندانپزشکی نظام پزشکی کشورˈ که درمحل ھتل المپيک برگزار شد ،با بيان اينکه بھداشت
دھان و دندان از مھمترين بخشھای سالمت است که نبايد از آن غفلت کرد ،افزود :در گذشته
تصور ميشد که دندانپزشکی حرفه لوکس و برای زيبايی است ،در حاليکه امروزه ،اين موضوع
از محورھای اساسی سالمت بوده و دولت بايد در بخش ھزينهھا به آن توجه اساسی کند .
صدرتاکيد کرد که بسياری از بيماريھای عفونی ارتباط مستقيم با مسائل بھداشت دھان و
دندان دارد و سرمايه گذاری کالن در اين بخش ضروری است .
وی با اشاره به وجود  ٢۵ھزار دندانپزشک در کشور ،گفت :در حال حاضر  ۵٠دانشکده
دندانپزشکی در کشور وجود دارد و افزايش ظرفيت دانشجوی دندانپزشکی ميتواند در آينده
نگران کننده باشد .
رييس سازمان نظام پزشکی کشور در ادامه ھدف از برگزاری اين ھمايش را مشارکت در جھت
ارتقای سطح دانش پزشکی و اجرای برنامهھای آموزش مداوم عنوان کرد .
اين کنگره تا روز ھفدھم آذرماه جاری به کار خود ادامه ميدھد .
مدﯾر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی:
تصادف وانت و اتوبوس به کشته شدن کارگر شھرداری مشھد انجاميد
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  -ايلنا،در تارﯾخ  ١٥آذر آمده است  :در برخورد اتوبوس
حامل دانشآموزان با ﯾک وانت شھرداری در مشھد ،ﯾک کارگر شھرداری کشته شد.
محمد تقی فخرﯾان ،مدﯾرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی در گفتگو با اﯾلنا درباره اﯾن حادثه
گفت :اتوبوسی دانش آموزان منطقه تباتکان را برای بازدﯾد از نماﯾشگاه بسيج که در بھشت
رضای مشھد برگزار شده بود منتقل میکرد که در ھنگام بازگشت پس از برخورد با ﯾک
دستگاه وانت شھرداری در پل استقالل مشھد واژگون شد.
فخرﯾان با تاکيد بر اﯾنکه اتوبوس واژگون شده ارتباطی با اردوھای راھيان نور ندارد ،افزود :در

اﯾن حادثه از سرنشينان اتوبوس  ١۶نفر مجروح شدند که از اﯾن تعداد  ٨نفر سرپاﯾی مداوا و ٨
نفر دﯾگر نيز با اورژانس به بيمارستان منتقل شدند.
پاﯾان پيام
مدﯾر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی:
تصادف وانت و اتوبوس به کشته شدن کارگر شھرداری مشھد انجاميد
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  -ايلنا،در تارﯾخ  ١٥آذر آمده است  :در برخورد اتوبوس
حامل دانشآموزان با ﯾک وانت شھرداری در مشھد ،ﯾک کارگر شھرداری کشته شد.
محمد تقی فخرﯾان ،مدﯾرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی در گفتگو با اﯾلنا درباره اﯾن حادثه
گفت :اتوبوسی دانش آموزان منطقه تباتکان را برای بازدﯾد از نماﯾشگاه بسيج که در بھشت
رضای مشھد برگزار شده بود منتقل میکرد که در ھنگام بازگشت پس از برخورد با ﯾک
دستگاه وانت شھرداری در پل استقالل مشھد واژگون شد.
فخرﯾان با تاکيد بر اﯾنکه اتوبوس واژگون شده ارتباطی با اردوھای راھيان نور ندارد ،افزود :در
اﯾن حادثه از سرنشينان اتوبوس  ١۶نفر مجروح شدند که از اﯾن تعداد  ٨نفر سرپاﯾی مداوا و ٨
نفر دﯾگر نيز با اورژانس به بيمارستان منتقل شدند.
پاﯾان پيام
بسته شدن کار کارخانه تيک تاک /تعويق حقوق کارگران رسمی و قراردادی
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  -ايلنا،در تارﯾخ  ١٥آذر آمده است  :يك عضو شورای
اسالمی کار کارخانه تيک تاک قزوين از تاخير در پرداخت حقوق  ۶٠کارگر اين کارخانه خبر داد .
علی حاجيوند با اعالم توقف توليد كارخانه تيك تاك ،به ايلنا گفت :کارفرمای اين کارخانه
افزايش قيمت مواد اوليه توليد به تبع افزايش قيمت دالر را دليل تعطيلی عنوان كرده و گفته
است كه توليد اين كارخانه ديگر صرفه اقتصادی ندارد .
اين فعال کارگری تعداد كارگران رسمی كارخانه تيك تاك را  ٣۵نفر عنوان كرد و گفت :كارگران
رسمی با سوابق بيش از  ٢٢سال ،حقوق مھر و آبان ماه خود را دريافت نکردهاند و تنھا در
شھريور ماه مبلغی به صورت عليالحساب به آنان پرداخت شده است .
نماينده کارگران کارخانه تيک تاک در باره مطالبات حقوقی کارگران قراردادی نيز گفت :اين
کارگران پس از خاتمه مدت قرارداد کار ھم اکنون از سوی کارفرما برای دريافت بيمه بيکاری به
اداره کار معرفی شدهاند و حقوق آنان نيز يک ماه به تعويق افتاده است .
حاجيوند گفت :تعدادی از کارگران رسمی که در شرف بازنشستگی قرار دارند به سبب
پرداخت نشدن چند ماه از حق بيمهشان شرايط بازنشستگی ندارند .
بروز مشکل در سوابق بيمه کارگران رسمی
در ھمين رابطه يکی ديگر از کارگران کارخانه تيک تاک در تشريح وضعيت خود گفت :در طول
 ٢٠سالی که به عنوان يک راننده ليفتراک کار کردهام سوابق بيمه من از سوی کارفرما به
عنوان سخت و زيان آور پرداخت نشده است و اکنون با سازمان تامين اجتماعی در اين مورد
دچار مشکل شدهام .
او اضافه کرد :به گفته کارفرما مشکالت تھيه مواد اوليه عمدهترين مشکل اين کارخانه است
که در صورت ادامه مشکالت توليد اين کارخانه ھمچنان متوقف خواھد ماند .
گفتنی است کارخانه تيک تاک واحد توليد کننده سيمھای جوش و ميخھای پرچ بوده است.
 ١۶آذر ﯾاد آور پيکار خونين دانشجوﯾان عليه استبداد و استعمار ،گرامی باد

جنبش دانشجوﯾی اﯾران به عنوان جنبشی مستقل و آوانگارد نقش بسزاﯾی در طرح کردن و
پيگيری مطالبات تارﯾخی مردم اﯾران داشته است .
مھمترﯾن نقشی که اﯾن جنبش ترقی خواه و تحول طلب به عنوان حلقه اتصال ما بين
روشنفکران و مردم اﯾفا نموده ،ھمانا انتقال دانش و تجربه سازماندھی مبارزه عليه ظلم و
تبيين جھان بينی رھاﯾی بخش به اقشار مختلف مردم بوده است .
جنبش دانشجوﯾی با پرداخت ھزﯾنهھای بسيار سنگين ،ھمواره دﯾن خود را به جنبش آزادی
خواھی و عدالت طلبی مردم اﯾران اداء کرده است .
دانشگاه به عنوان کانون فکر و اندﯾشه ،شور و شعور و احساسات پاک ھمواره مورد بیمھری
و غضب حکومتھای خودکامه قرار گرفته است .
قتل ،زندان ،شکنجه و تحدﯾد دانشجوﯾان به انحاء مختلف روش و سياست مشترک دو حکومت
پھلوی و مذھبی در برخورد با دانشجوﯾان بوده است .
و صد البته که تماميت خواھان مذھبی در جناﯾت و بيدادگری و حق کشی ،گوی سبقت را از
رژﯾم پيشين ربوده است .
انقالب فرھنگی و تصفيه و تعطيلی دانشگاهھا در اواﯾل انقالب ،حمله وحشيانه به کوی
دانشگاه تھران و دانشگاه تبرﯾز در سال  ٧٨اﯾجاد فضای پليسی -امنيتی و اعمال زور و فشار
در محيطھای دانشجوﯾی ،ھجوم دوباره نيروھای اطالعاتی ،انتظامی ،سپاھی و بسيجی به
خوابگاه دانشگاه تھران و طرشت در سال  ٨٨احضار ،بازداشت ،اخراج و ستاره دار کردن فعالين
دانشجوﯾی و ھمچنين صدور احکام سنگين زندان و تبعيد برای دهھا دانشجو مانند :مجيد
دری ،ضياء نبوی ،مجيد توکلی ،ميثاق ﯾزداننژاد ،شبنم مددزاده ،بھاره ھداﯾت ،حسن ترالنی و
شيوا نظرآھاری جملگی حکاﯾت از بيم و ھراس انحصار طلبان از فراگيری جنبش دانشجوﯾی و
پيوند آن با دﯾگر جنبشھای اجتماعی نظير جنبش کارگری ،معلمان ،زنان و غيره دارد .
در پاﯾان ضمن ادای احترام به شھدای جنبش دانشجووی آذر شرﯾعت رضوی ،مصطفی بزرگنيا،
ناصر قندچی ،عزت ﷲ ابراھيمنژاد ،امير جوادیفر و ﯾعقوب برواﯾه از ھموطنان داخل و خارج
کشور انتظار دارﯾم ،بيش از پيش فرزندان غيور خودرا در سنگر دانشگاه ،حماﯾت و پشتيبانی
نماﯾند .
ما زندانيان سياسی زندان گوھردشت کرج نيز ھمصدا با مردم و دانشجوﯾان روز  ١۶آذر دست
و پای در زنجير ،سرود ﯾار دبستانی را زمزمه خواھيم کرد.
اسامی به ترتيب الفبا :
جعفر اقدامی )شاھين (
رسول بداقی
شاھرخ زمانی
 ١۵آذر  ١٣٩١زندان رجاﯾی شھر کرج
حق مأموريت يک روز مقامات ،معادل حقوق يک ماه يک کارگر است
به نوشته ساﯾت تابناک در  ١٦آذر آمده است  :بر پايه اين گزارش ،ھماکنون نمايندگان مجلس
برای ھر روز مأموريت  ١٣٠دالر حق مأموريت دريافت ميکنند .بنا بر شنيدهھا ظاھرا مديران
ادارات نيز برای ھر روز مأموريت در سالھای گذشته ۶۵ ،دالر دريافت ميکردند .ظاھرا اين
حق مأموريت ميان مجلس و دولت يکسان است و تغييری در سالھای گذشته در آن صورت
نگرفته است؛ بنابراين ،با احتساب نرخ دالر به  ٢۵٠٠تومان نيز مقامات نزديک روزانه  ٣٢۵ھزار
تومان و مديران روزانه ١۶٢ھزار و  ۵٠٠تومان حق مأموريت دريافت ميکنند .تقريبا حق مأموريت
روزانه ھر يک از مقامات معادل حقوق يک ماه يک کارگر و حق مأموريت دو روز يک مدير برابر با
حقوق ماھانه يک کارگر است؟
مأموريت يک امتياز است !
در ادارات دولتی و حکومتی در ايران ،رفتن به مأموريت يک امتياز تلقی ميشود و نه يک
وظيفه دشوار که حق مأموريت به آن تعلق گيرد .حتی مقاماتی چون نمايندگان مجلس که

رکن نظارتی اين کشور ھستند ،بيشتر از اينکه دولت آنان را در سفرھای خارجی با خود ھمراه
نميکنند گله ميکنند و در بسياری از ادارات ديگر مأموريت رفتن بر اساس روابط تعيين
ميشود .پس ترديدی نيست که در ايران مأموريت رفتن يک امتياز و يک پاداش تلقی ميشود
و به ھمين خاطر است که رقابتھای شديدی در اين حوزه به وجود ميآيد .البته اين در سطح
کارمندان است .در سطح مديران و مقامات چگونه است؟
مديران و مقامات حتی زمانی که در ايران بوده و در مأموريت ھستند ،اضافه کار حداکثری خود
يعنی  ١٧۵ساعت در ماه را دريافت ميکنند .دقت کنيد ،حتی ھنگامی که حضور ندارند .چنين
اضافه کاری با ميزان حقوق دريافتی مديران ،گاه از اصل حقوق مديران ھم بيشتر ميشود.
اين در حالی است که مدير در مأموريت است و حق مأموريت خود را ميگيرد .در حال حاضر
مديران به دليل اقتصاد مقاومتي ،اضافه کار کارمندان را قطع کردهاند اما خود ھمچنان از اضافه
کار  ١٧۵ساعتی بھرهمند ھستند .آيا مناسبات اداری ايران رو به فساد ميرود؟
مأموريت رفتن ضرورت دارد؟
روزی از زبان يکی از سفرای ايران در يکی از کشورھای اروپايی شنيدم که ميگفت ھر چند
وقت يک بار ،نه تنھا مقامات کشوری که مقامات استانی ھم توشه سفر ميبندند و به يک
باره خود را رھسپار مأموريت ميکنند؛ مأموريتی که نام بازديد از يک کشور را برای خود دارد و
ھمه ھزينهھای خود را به سفارت تحميل کرده و حق مأموريت ھم ميگيرند .اين مأموريتھا
چه ضرورتی دارد؟ آيا بھتر نيست به جای مأموری که در مأموريتی زحمت ميکشد ،شمار
مأموريتھا به حداقل برسد؟ مأموريتھايی مجوز داده شود که نتيجهای عايد کشور ميکند؟
تعداد مأموران بازنگری شود؟
اين طرح تبليغاتی است؟
پافشاری بر حذف کامل حق مأموريت صرفا جنبه تبليغاتی دارد .طبيعی است که زمانی فردی
خانه و کاشانه خود را به مقصد جايی ترک ميکند و قصد انجام امور محوله خاص را دارد ،با
کسی که ھمزمان در محل کار نشسته متفاوت است و الزم است حق الزحمهای به اين فرد
پرداخت شود .اما به ھر صورت ،مردم به مجلس بدھکار خواھند بود ،چون فردای روزگار برخی
از نمايندگان مجلس طلبکارانه خواھند گفت ،ما در صدد قطع حق مأموريتھا بودهايم ،ولی
قادر به انجام نبوديم .آيا ھمواره پاک کردن صورت مساله بھترين راھکار است؟
راستی اگر حق مأموريت مديران و مقامات حذف ميشد ،مقامات راھکار ديگری برای دريافت
اين حقوق پيدا نميکنند؟ عيب کار در کجاست که قانون ھم در اين کشور مانع
سوءاستفادهھا نميشود؟ شنيدهايد قانونی که بد گذارده ميشود ،ضمانت اجرا ندارد،
نظارتی بر آن نميشود ،ديگر قانون نيست؟
تعطيلی يخچال سازی بوژان با  ٢۴٢کارگر
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  -ايلنا،در تارﯾخ  ١٦آذر آمده است  :کيوان کاظمی
مديرعامل كارخانه يخچال سازی »بوژان« در اين باره به ايلنا گفت :يخچال سازی بوژان خرم
آباد با  ٢۴٢کارگر رسمی و قراردادی طی سالھای گذشته توليد خوبی داشت ،اما ھم اکنون
به دليل افزايش نرخ ارز در واردات کمپرسورھايی که از عمده قطعات برای توليد اين محصول
محسوب ميشوند ،دچار مشکل شده است .
او افزود :در سال گذشته با وجود مشکالت اقتصادي ،برای خريد ھر يک از اين کمپرسورھا
حدود  ۵٧ھزار تومان پرداخت ميکرديم ،اما رقم خريد اين قطعه در سال جاری به  ١۴۵ھزار
تومان رسيده است .
كاظمی ادامه داد :با اينکه از  ١۵مھرماه سال جاری ناچار شدهايم توليد کارخانه را به طور
موقت متوقف کنيم ،اما سعی كردهايم حقوق كارگران را پرداخت و اشتغالشان را حفظ کنيم .
به گفته اين کارفرما ،واحدھايی که نياز به توسعه و رقابت دارند بايد در ھنگام لزوم از سوی
دولت مورد حمايت قرار گيرند چرا كه بی توجھی به مشکالت اين واحدھا تبعات غير قابل
جبرانی را به دنبال خواھد داشت .

کاظمی در تشريح اين ادعا گفت :اگر اجرای مصوبات و وعدهھای دولت در موعد مقرر محقق
نشود ،واحدھای توليدی توسعه نخواھند يافت چرا که با افزايش نرخ تورم ،پرداخت تسھيالتی
که در سالھای گذشته درخواست شده بود ديگر ثمری نخواھد داشت .
مديرعامل كارخانه بوژان در پايان ابراز اميدواری كرد كه با تحقق يافتن وعدهھا و مصوبات دولت،
اين كارخانه بتواند توليد را از سر بگيرد و مانع از دست رفتن فرصتھای شغلی موجود شود .
کشته و مجروح شدن  ۵کارگر ساختمانی افغان در تھران
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  -ايلنا،در تارﯾخ  ١٦آذر آمده است  :اين حادثه صبح امروز
 پنجشنبه  ١۶آذر  -در يک باب مغازه  ۵٠متری در محله خاک سفيد تھران ،زمانی رخ داد که ۵کارگر ساختمانی تبعه افغانستان مشغول انجام عمليات عمرانی بودند که رعايت نکردن اصول
ايمنی سبب تخريب اين مغازه و محبوس شدن پنج کارگر در زيرآوار شد .
بنابر اين گزارش ،نيروھای آتشنشانی در ساعت  ١٠ :١٧از وقوع اين حادثه مطلع شدند و در
پی آن ستاد فرماندھی آتشنشانان دو ايستگاه  ٩٢و  ۵۶را به ھمراه گروه نجات  ١٠به محل
حادثه واقع در محله خاکسفيد خيابان امين خيابان بھشتغربی اعزام کرد .
اين گزارش حاکی است دو تن از کارگران تا پيش از رسيدن عوامل آتشنشانی از محل توسط
اھالی خارج شده بودند ،و آتشنشانان عمليات خود را برای نجات سه کارگر ديگر آغاز کرده و
پس از مدتی ھر سه کارگر که يکی از آنان تا گردن در ميانه سنگ و خاک محبوس شده بود را
خارج کردند .پس از خروج کارگران محبوس در زيرآوار عوامل اورژانس مستقر در محل مرگ يکی
از اين کارگران را تاييد و چھار مصدوم ديگر را برای ادامه درمان به بيمارستان منتقل کردند .
بيانيه کانون صنفی معلمان اﯾران
بار دﯾگر اتفاق افتاد!
به نام خداوند جان و خرد
»سی و سه دانش آموز دچار سوختگی شدند ٨ .تن از آنھا شراﯾط وخيمی دارند و باالی
 ۵٠درصد سوخته اند .از زمان ساخت مدرسه )خيّرساز( بيشتر از چھار تا پنج سال نمی
در کالس دستگيره نداشت و ما
گذرد  -البته برابر خبر دﯾگری ،مدرسهای است تخرﯾبیِ .
نمیدانستيم چکار کنيم .خانهھای روستا گاز کشی است اما مدرسه اگرچه انشعاب گاز
دارد ،لوله کشی نشده است .اﯾن آقاﯾان بودجهھا را كجا مصرف میكنند؟ و چه اموری واجبتر
از رفع کمبودھای مدرسه مناطق محروم میتواند برای مصرف بودجه ﯾافت؟ تصوﯾری از چھرهی
سوخته و ورم کرده دختران روی تخت بيمارستان .چھرهی بھت زده مادری پشت در اتاق عمل.
تذکر شفاھی و کتبی به وزﯾر ،درخواست استعفا و«...
جمالتی از اﯾن دست ،ھر از گاھی در برابر چشمان ما رژه میروند و گوﯾی با شتابی فزون
ﯾابنده ،چرخهای بیپاﯾان را تکرار میکنند .کلمات مجاز و غير مجاز ،شتاب زده از ذھن
میگذرند و روی کاغذ می آﯾند و نمی آﯾند .تأسف بخورﯾم؟ خشمگين شوﯾم؟ از فرط تکرار
بیتفاوت شوﯾم؟  ١٣کشته در آتش سوزی سال  ٨ ،٨٣نفر سوختگی شدﯾد در سال  ،٨۵و در
ھمان سال  ٨۵فداکاری و آسيبدﯾدگی شدﯾد معلم جان  ٢٣دانش آموز را نجات داد .سال
گذشته در شھرستان چابھار پنج دانشآموز كه خوابگاھشان در اثر اتصال سيم برق دچار
آتشسوزی شده بود ،مصدوم شدند كه چھار تن از آنھا در اثر شدت جراحات جان باختند.
در زاھدان نيز به ھمين دليل ﯾک نفر  ...و حوادث رﯾز و درشت دﯾگری از اﯾن دست .اﯾنھا تنھا
به دليل آتش سوزیھاست؛ حوادث دﯾگر بماند! البته بماند ﯾا نماند تفاوتی نمیکند .مسئوالن
میگوﯾند “حادثه است ،به ھرحال پيش میآﯾد” و مدﯾران ما پاﯾبندند به نپذﯾرش مسئوليت،
نپذﯾرفتن کاستی و ناتوانی کارشان ،سياسی خواندن ھمهی اﯾرادات منتقدﯾن ،عادت کردهاند
به طرح و اجرای برنامهھای پرسرو صدا و بیحاصل ،به تدوﯾن ھدفھای بزرگ و ناتوانی در
اﯾجاد کوچکترﯾن دگرگونیھای راستين و به درد بخور.
به اﯾن خبر توجه کنيد ۴۵ :نفر ﯾا دست کم  ٣٧نفر در ﯾک کالس درس در ﯾک مدرسه
روستاﯾی .ما که بیتابانه و ﯾکرﯾز مشغول تغييرات بنيادی! ھستيم ،به عنوان زمينهسازی ھم

که شده ،نباﯾد در کالسھای درس ،شمار دانش آموزان رو به کاھشمان را ،به استانداردھا
نزدﯾک کنيم؟ چرا  ۴۵ﯾا  ٣٧دانش آموز در ﯾک کالس آن ھم در ﯾک مدرسه روستاﯾی؟ معاون
عمرانی وزارت آموزش و پرورش میگوﯾد برای ﯾک ﯾا دو کالس درس نمیتوان از سيستم
حرارت مرکزی استفاده کرد)به صرفه نيست( بنابراﯾن از بخاری نفتی استفاده می کنيم .آن
ھم در منطقهای که به گفته نماﯾندهاش شش ماه از سال ھوای سرد دارد .چيزی به نام پکيج
ھم که وجود ندارد .تعمير و نگھداری تجھيزات مدارس نيز که جاﯾگاه و ردﯾف بودجه ای ندارد.
شاﯾسته است از خود بپرسيم از دست رفتن جان حتی ﯾک دانش آموز )انسان( زﯾان بزرگتری
است ﯾا ھزﯾنه کردن برای ﯾک سيستم گرماﯾشی اﯾمن برای ھزاران دانش آموز؟ حتی با ﯾک
نگاه ھزﯾنه و فاﯾدهای صرف ھم ،میتوان اولی را زﯾان بزرگتری دانست .نمیدانيم مدﯾران
آموزش و پرورش چگونه به مسائل نگاه میکنند؟ اما ما که اندوھگين و خستهاﯾم از اﯾن ھمه
دور باطل.
“شين آباد” امروز تمام اﯾران است.
کانون صنفی معلمان اﯾران
٩١/٩/١٦
کميته دانشجوﯾی دفاع از زندانيان سياسی :تعدادی از زندانيان سياسی و امنيتی
زندان رجاﯾی شھر کرج ،ھمزمان با شانزدھم آذرماه ،روز دانشجو بيانيه ای منتشر
کردند.
شرﯾعت رضوی ،بزرگنيا و قندچی سه دانشجوی شھيدی ھستند که در  ١٦آذر سال ١٣٣٢
برای اھداف خود و جامعهی سياسی  -اجتماعی آن روزگار که در رأس آن ،آزادی و استقالل
سياسی و عدالت اجتماعی بود ،چون آذرخشی بدرخشيدند و برای ھميشه جاودانه شدند.
رمز جاودانگی آنان از خودگذشتگی برای آرامانھا و منافع تارﯾخی تودهھا بود .آرمانھاﯾی که
به ﯾک ملت تعلق داشت و دارد .تا زمانی که از آزادی تجليل میشود از آن سه آذر اھوراﯾی و
جنبش دانشجوﯾی ﯾاد خواھد شد .دانشجوﯾان آگاه و جنبش دانشجوﯾی چنان که تارﯾخ
سياسی اﯾران از  ٦٠سال پيش تاکنون را مورد مطالعه قرار دھند ،درمیﯾابند که اگرچه بين
رژﯾم شاه تا رژﯾم والﯾت فقيه کنونی حاکم ،تفاوتھای زﯾادی وجود دارد اما نقاط مشترک
فراوانی نيز دﯾده میشود .
شاھی با ُفکُل و کراوات و کت شلوار رفته اما شاھی قدرتمندتر که البته ادعای نماﯾندگی خدا
را نيز دارد با عبا ،عمامه و نعلين بجای او نشسته است .دستگاه جھنمی ساواک و کميتﮥ
مشترک به اصطالح ضد خرابکاری جای خود را به دستگاه جھنمی چند نھاد رﯾز و درشت داده
ن ستار بھشتی آخرﯾن
است که فعاليتھای به اصطالح امنيتی دارند که به شھادت رسيد ِ
دستاورد اﯾن دستگاه بود .
اگرچه رژﯾم فعلی به دليل اﯾنکه با پيروزی انقالب بھمن  ٥٧روی کار آمد از احساس انقالبی و
مذھبی مردم سوء استفاده کرد و اﯾنک اقليتی از مردم را پشتوانﮥ اقدامات ضد انسانی و
قانونشکنانﮥ خود کرده است و به ھمين دليل تيغ سرکوب برندهتر است اما اگر به مسير
زواﯾای گذشته تابحال دقيق شوﯾم به وضوح درمیﯾابيم که عمر دﯾکتاتوریھا کوتاه است .نکتﮥ
مھم اﯾن است که از تارﯾخ بياموزﯾم .برای نمونه ﯾکی دﯾگر از وجوه اشتراک رژﯾم پيشين با رژﯾم
کنونی اﯾن بوده است که به شدت از سازماندھی نيروھای آگاه و مبارز ،شکلگيری دستگاه
رھبری مبارزات دمکراسیخواھانه و عدالتطلبانه و ارتباط آنان با بدنﮥ جامعه و تودۀ
ستمکشيده در وحشت بوده است .
کاری که رژﯾم کنونی با تشکلھای سياسی و دانشجوﯾی میکند ،سرکوب جنبشھای
اجتماعی و به زندان انداختن افرادی که قدرت رھبری جنبشھا را دارند ،فقط به دليل وحشت
رژﯾم از شکلگيری ﯾک جنبش تودهاﯾی و سراسری با رھبری احزاب سياسی اپوزسيون و
جنبشھای آگاھیبخش ھمچون جنبش دانشجوﯾی است .
اما ھمانگونه که باالخره رژﯾم شاه در برابر جنبش تودهای قدرتمند تسليم شد اﯾن رژﯾم نيز در
برابر جنبش تارﯾخی ملت اﯾران زانو خواھد زد و در تحقق اﯾن امر ھيچ تردﯾدی ندارﯾم اما شرط
اساسی ،آن است که جنبشھای پيشرو مثل جنبش دانشجوﯾی انسجام خود حول مطالبات
تارﯾخی آحاد مردم اﯾران را بيشتر کنند .

جسارت بيشتری از خود نشان بدھد و ارتباط خود را با تودهھا از ﯾک سو و ساﯾر جنبشھا و
نيروھای پيشرو سياسی و مبارزاتی از دﯾگر سو افزاﯾش دھد .خوشبختانه توسعﮥ آگاھی و
وساﯾل ارتباطی در دورۀ اخير راه مبارزه را آسانتر کرده است.
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افشين اسانلو
محمد بنازاده اميرخيزی
عباس بادفر
رضا شرﯾفی بوکانی
علی جباری
افشين حيرتيان
خالد حردانی
عليرضا فراھانی

 - ٩شاھرخ زمانی
 - ١٠حشمتﷲ طبرزدی
 - ١١صالح کھندل
 - ١٢محمدعلی منصوری

 ١٦آذرماه  ١٣٩١خورشيدی
اجرای »تحرﯾم قدرتمند« از بھمنماه
بر پاﯾه خبر درﯾافتی در  ١٧آذر آمده است  :ﯾکی از معاونان وزارت خزانهداری اﯾاالت متحده روز
پنجشنبه ١۶ ،آذرماه ،از اجرای قانونی در کمتر از سه ماه دﯾگر خبر داد که ،به گفته او ،دسترسی
جمھوری اسالمی به منابع مالی حاصل از فروش نفت را بهشدت کاھش خواھد داد.
به گزارش رادﯾو فردا ،دﯾوﯾد کوھن ،معاون امور مبارزه با جراﯾم مالی و ترورﯾسم در وزارت خزانهداری
آمرﯾکا ،اظھار داشت از روز شش فورﯾه ١٨ ،بھمن ،قانونی به اجرا گذاشته خواھد شد که مانع
دستيابی اﯾران به درآمدھای حاصل از تجارت نفت میشود» ،تحرﯾم قدرتمندی که سرماﯾه مالی
تھران را به شکل قابل توجھی کاھش خواھد داد«.
به گزارش خبرگزاری روﯾترز ،اﯾن اقدام اﯾاالت متحده در ميان ھمه مجازاتھای اقتصادی که امسال با
ھدف فشار بر تھران برای متوقف کردن برنامه ھستهای اعمال شده »بيشترﯾن تاثير را خواھد
داشت«.
آقای کوھن که روز پنجشنبه در بنياد »سنگر دموکراسی« سخنرانی میکرد در اﯾن باره گفت» :با
اﯾن قانون بخش بزرگی از درآمد حاصله از نفت اﯾران امکان انتقال به داخل اﯾران را نخواھد ﯾافت و
تنھا برای خرﯾد کاال از کشور خرﯾدار نفت قابل استفاده خواھد بود«.
کنگره اﯾاالت متحده سال گذشته قانونی را به تصوﯾب رساند که از خرﯾداران نفت اﯾران میخواست
خرﯾد نفت از اﯾن کشور را به شکل قابل توجھی کاھش دھند ،در غير اﯾن صورت امکان و اجازه
فعاليت در بازار اﯾاالت متحده را نخواھند ﯾافت.
اﯾن اقدام جدﯾد که ساخته و پرداخته سناتور دموکرات رابرت منندز از نيوجرزی و مارک کرک
جمھوریخواه از اﯾالت اﯾلينوی است بخشی از دومين بسته تحرﯾمھا است که کنگره آن را در ماه
اوت ،تابستان گذشته ،به تصوﯾب رساند.
به گفته آقای کوھن ،اﯾن تحرﯾمھا در کنار تحرﯾمھای اتحادﯾه اروپا در رابطه با نفت اﯾران باعث شده
است که صادرات نفت اﯾران تا بيش از  ۵٠درصد کاھش بيابد ،اتفاقی که برای اﯾران ماھانه پنج
ميليارد دالر ھزﯾنه داشته و منجر به سقوط ارزش رﯾال ،واحد پول اﯾران ،شده است.
اﯾاالت متحده و اتحادﯾه اروپا اميدوارند که اﯾن فشار اقتصادی اﯾران را وادار به برطرف کردن
دغدغهھای جامعه بينالملل در رابطه با برنامه ھستهای جمھوری اسالمی کند .اما تھران میگوﯾد
که برنامه ھستهای را تنھا با اھدافی صلحآميز دنبال میکند.
دﯾوﯾد کوھن اظھار داشت» :ما متعھدﯾم که فشار اقتصادی به اﯾران را تا جاﯾی که الزم است
افزاﯾش دھيم و ھمچنان در جستوجوی راهھای نوﯾی ھستيم تا حکومت اﯾران را متوجه ھزﯾنهھای
اقتصادی رفتار خود کنيم«.
بر اساس قانونی جدﯾدی که از ماه فورﯾه به اجرا گذاشته میشود ،ھر بانک خارجی که کار انتقال
پول مربوط به فروش نفت اﯾران را انجام میدھد باﯾد اطمينان حاصل کند پولی که باﯾد به اﯾران
پرداخت شود ،داخل کشور خرﯾدار نفت میماند و تنھا میتواند برای انجام تجارت مجاز بين آن
کشور و اﯾران به کار رود.
به گفته دﯾوﯾد کوھن ،اگر بانکھا درآمد نفتی اﯾران را به کشوری دﯾگر انتقال دھند ،باﯾد مخاطره
حذف از نظام بانکی اﯾاالت متحده را بپذﯾرند.

مجلس سنای اﯾاالت متحده ھفته گذشته بسته سوم تحرﯾمھای اﯾران را به تصوﯾب رساند که بر
اساس آن محدودﯾتھای مشابھی در رابطه با صادرات گاز اﯾران و انتقال پول حاصل از فروش آن به
اﯾن کشور اعمال خواھد شد .اﯾن مصوبه ھمچنين فروش ﯾا انتقال فلزات قيمتی را به اﯾران ممنوع
میسازد.

الريجانی ممنوعيت پرداخت يارانه نقدی از فروش ارز را ابالغ کرد
به گزارش خبرگزاری دولتی مھر در  ١٧آدر آمده است  :با توجه به انقضای مھلت مقرر در ماده
" "١قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده " "١قانون مذکور ،علی الريجانی رئيس مجلس
شورای اسالمی "قانون حمايت از سرمايه گذاری ھای عمرانی و توليد ملی و اصالح قانون
بودجه سال  ١٣٩١کل کشور" را ابالغ کرد .
قانون حمايت از سرمايه گذاری ھای عمرانی و توليد ملی و اصالح قانون بودجه سال ١٣٩١
کل کشور به شرح ذيل است :
"ماده واحده  -قانون بودجه سال  ١٣٩١کل کشور به شرح زير اصالح می شود :
الف  -متن زير به جزء ) (٣-٢الحاق می شود :
"تمامی منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و ميعانات گازی سھم دولت،
بخشی از منابع عمومی دولت محسوب می شود و دولت حق ھزينه کردن از اين منبع را برای
موارد خاص مانند پرداخت يارانه نقدی به استثنای جزء ) (٤٤-٢قانون بودجه سال  ١٣٩١کل
کشور ندارد .بانک مرکزی جمھوری اسالمی ايران مکلف است مابع مزيور را روزانه به حساب
درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واريز نمايد .عدم اجرای اين حکم به منزله تصرف
غيرقانونی در اموال عمومی و مستوجب تعقيب قضائی است .
ب -متن زير به عنوان تبصره ) (٢به جزء ) (٥-٢الحاق می گردد :
تبصره  -٢در اجرای اجزای ) (٥-١و ) (٥-٢برای پرداخت تسھيالت ريالی مبنای تسعير ارز ،نرخ
روز ارز تعيين می شود .تبديل منابع صندوق توسعه ملی به ﷼ به استثنای اجزای فوق
ممنوع است .
اجرای اجزای ) (٥-١و ) (٥-٢فقط در حد منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال  ١٣٩١کل
کشور می باشد .
ب -جزء ) (٥-٤به شرح زير اصالح می گردد :
 4-5ھجده درصد ) ١٨درصد( از منابع به سرمايه گذاران بخش غيردولتی برای طرحھایتوسعه ای باالدستی نفت و گاز با اولويت مادين مشترک به ويژه پارس جنوبی
با تضمين وزارت نفت بدون انتقال مالکيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي ،تخصيص می
يابد .
ت -متن زير به عنوان تبصره ) (٢به جزء ) (٢٤-٣الحاق می شود :
تبصره  -٢در اجرای جزء ) (٢٤-٣وجوه ناشی از مطالبات فروش سھام ،سھم الشرکه ،امال،
دارايی ھا و حقوق مالی و نيروگاھھای متعلق به دولت و موسسات و شرکتھای دولتی تابعه
و وابسته مربوط به سنوات گذاشته الزاما بايد به طور مستقيم به حساب خزانه واريز شده و
قابل تسويه و تھاتر نمی باشد ".
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز يکشنبه مورخ سی ام مھرماه يکھزار و

سيصد و نود و يک مجلس شورای اسالمی تصويب شد و در تاريخ  ١٣٩١٫٨٫٣به تاييد شورای
نگھبان رسيد .
ممنوعيت ورود دختران به تعدادی از رشته ھای دانشگاھی
به گزارش ساﯾت بی بی سی فارسی در  ١٨آذر آمده است  :سازمان عدالت برای ايران
ميگويد در شماری از رشته ھای دانشگاھی در ايران غيبت دختران بسيار محسوس است
يک نھاد حقوق بشر ايرانی ميگويد در شماری از رشته ھای دانشگاھی در ايران غيبت
دختران بسيار محسوس است .
در گزارشی که "سازمان عدالت برای ايران" به مناسبت  ١۶آذر ،روز دانشجو ،منتشر کرده
است ،گفته شده که در سال تحصيلی  ،٩٢/١٣٩١در بسياری رشته ھا از جمله مھندسی
نفت ،مديريت ارتباطات ،کاردانی فوريتھای پزشکي ،کاردانی تربيت بدني ،علوم سياسی و
علوم اجتماعي ،دانشجوی دختر وجود ندارد .
برای بررسی بيشتر اين موضوع ،نازنين جاويد در برنامه کليک چشم انداز بامدادی راديو بی
بی سی گفتگويی کرده است با ليال معينی فعال حقوق بشر و از پژوھشگران سازمان عدالت
برای ايران و او پرسيده که بيشتر در مورد محروم شدن دختران از شانس برابر برای ورود به
دانشگاه توضيح بدھد .
اعتصاب کارگران شرکتھای پيمانکاری فازھای  ١۵و  ١۶پارس جنوبی
به گزارش ساﯾت اصالح طلب کلمه  -گروه اقتصادی در  ١٨آذر آمده است  :بحران،
ورشکستگي ،اعتصاب و اخراج نيروی کار جديدترين اخباری است که از پارس جنوبی گزارش
می شود .بدين ترتيب با وجود گذشت شش سال ،قرارگاه خاتم االنبياء سپاه نه تنھا نتوانسته
فازھای  ١۵و  ١۶پارس جنوبی را به بھره برداری برساند ،بلکه مطالبات شرکت ھای پيمانکاری
را ھم پرداخت نکرده و کار به اعتراضات کارگری و اعتصاب و ناآرامی کشيده است .
براساس گزارش ھای رسيده به کلمه ،پرداخت نشدن مطالبات کارکنان برخی فازھای مھم و
سرنوشت ساز پارس جنوبي ،باعث اعتصاب و ناآرامی در اين مجموعه شده است .
شرکت ھای پيمانکاری فازھای  ١۵و  ١۶پارس جنوبی )شرکت ھای پتروپارت ،پايندان ،دريا
ساحل فارس اسکات( که در عسلويه فعاليت می کنند ،به دليل عدم پرداخت مطالبات توسط
کارفرمای مجری طرح )شرکت آريا نفت شھاب ،متعلق به سپاه پاسداران( در آستانه
ورشکستگی ھستند .
اين شرکتھا عيدی سال گذشته و حقوق معوقه پرسنل را از مرداد ماه تا کنون پرداخت نکرده و
در ماھھای اخير نيز اقدام به اخراج پرسنل خود کرده اند .مشکالتی که دست به دست ھم
داده تا کارگران بعضی از اين شرکت ھا از شنبه گذشته دست به اعتصاب آرام بزنند .
بر اساس اين گزارش ،ھمچنين در پی بدقولی و خلف وعده جديد شرکت آريا نفت شھاب،
کارگران روز جمعه پس از ھجوم به دفاتر کارفرما ،خسارت زيادی به اموال آنھا وارد کرده اند .
نکته قابل توجه آنکه در حالی از پيشرفت  ٩٠درصدی فازھای  ١۵و  ١۶پاری جنوبی در
خبرگزاری ھا خبر داده می شود که براساس گزارش رسيده به کلمه ،اين فازھا در بھترين
حالت دو سال تا آغاز به کار فاصله دارند .
اين در حالی است که پيش از اين مديرعامل شرکت نفت و گاز پارس از آغاز توليد گاز در
پااليشگاهھای فاز  ١۵و  ١۶پارس جنوبی تا آبان ماه سال جاری خبر داده و گفته بود :بر اساس
برنامه تدوين شده ،توليد زودھنگام گاز از فاز  ١۵و  ١۶پارس جنوبی با  ٧حلقه چاه کليد می
خورد تا امکان انتقال حدود  ۴٨٠تا  ۵٠٠ميليون فوت مکعب گاز به پااليشگاهھای ساحلی
فراھم شود .
اين وعده را  ٢١شھريور ماه خبرگزاری فارس وابسته به سپاه به نقل از وزير نفت به آخر سال
موکول کرد و گفت” :با روند فعاليت در پارس جنوبي ،فازھای  ١۵و  ١۶آن تا پايان سال جاری در
مدار توليد قرار خواھد گرفت “.
با اين وجود ايسنا پس از آخرين بازديد وزير سپاھی نفت ،زمان بھره برداری را آخر پاييز اعالم
کرد و نوشت :اگرچه برای برداشت گاز از اين فاز تاريخ ھای متفاوتی مانند پاييز  ٩٠و تابستان

 ٩١اعالم شده بود اما اينبار طبق جديدترين وعده مسووالن توليد گاز از اين فاز تا پاييز امسال
محقق ميشود .
براساس گزارش خبرگزاری ھا ھم اکنون پيشرفت فاز  ١۵و ١۶پارس جنوبی به  ٨٩درصد
رسيده است .گزارشی که بر اساس شواھد موجود ،غير واقعی به نظر می رسد .
به گزارش کلمه ،اين طرح که مثل بسياری ديگر از پروژه ھا اين روزھا با بحران دست و پنجه
نرم می کند ،از جمله طرح ھايی است که در دستور کار پروژهھای مھر ماندگار در صنعت نفت
قرار گرفته و از قضا بر اساس برنامه بايد به توليد زودھنگام برسد .طرحی که آيينه تمام نمای
ديگر پروژه ھای مھر ماندگار است .
البته اين وعده ھا موضوع تازه ای نيست و ھر ساله اواخر تابستان و پاييز و زمستان موعدی
شده برای وعده بھره برداری از اين فازھای پارس جنوبي ،وعده ای که ھم چنان محقق نشده
است .جالب تر آنکه قرارداد توسعه فازھای  ١۵و  ١۶پارس جنوبی به ارزش دو ميليارد و ٩۶
ميليون دالر بين شرکت ملی نفت و قرارگاه سازندگی خاتماالنبيا )ص( اوايل تير ماه سال
 ١٣٨۵به امضا رسيد و عمليات اجرای اين دو فاز از سال  ١٣٨۶آغاز شده است .
قرارداد ساخت پااليشگاه اين دو فاز نيز بين شرکت ملی نفت ايران به عنوان کارفرمای اصلی و
قرارگاه سازندگی خاتماالنبياء )ص( به عنوان مسوول بخش خشکی و نماينده پيمانکاران در
طرح و شرکت مھندسی و ساخت تاسيسات دريايی ايران به عنوان مسوول بخش دريا بسته
شده است .
ھمچنين ساخت سکوھا و سازهھای فوقانی آنھا از سوی دو شرکت ايزوايکو و صف با نظارت
شرکت تاسيسات دريايی انجام ميشود و ساخت لولهھای دريايی و مديريت بخش دريا نيز
مستقيما بر عھده شرکت مھندسی و ساخت تاسيسات دريايی است .
درآمد حاصل از فروش محصوالت توليدی فاز  ١۵و ١۶پارس جنوبی معادل سه ميليارد دالر
تخمين زده شده است ،در آمدی که عدم نفع آن بااحتساب تاخير در زمان بھره برداری از آن
اعداد و ارقام نجومی خواھد بود .
ھدف از طرح توسعه فاز ١۵و  ١۶پارس جنوبی توليد روزانه ۵٠ميليون متر مکعب گاز طبيعي،
 ٨٠ھزار بشکه ميعانات گازي ۴٠٠ ،تن گوگرد و ساالنه يک ميليون تن گاز مايع )ال.پی.جی( و
يک ميليون تن اتان است .
تاسيسات دريايي و ساحلي اين دو فاز مشترک گازی از دو سکوي حفاري توليد شامل ٢۴
حلقه چاه ،دو رشته خط لوله  ٣٢اينچ دريايي انتقال گاز به طول تقريبي  ١٠٠کيلومتر ،دو خط
لوله  ۴٫۵اينچي انتقال محلول گاليکول به طول تقريبي  ١٠٠کيلومتر ،واحدھاي شيرينسازي
گاز و سرويسھاي جانبی است .
خبرآنالين در شرح اين تاخيرھا چندی پيش گزارش داد :درشرايطی مسووالن نفتی کشور بر
تامين منابع مالی پارس جنوبی تاکيد دارند که بسياری از کارشناسان دليل اين تاخيرھا را در
عدم تامين به موقع منابع مالی فازھای اين ميدان جستجو می کنند .
معاون اسبق امور بين الملل وزارت نفت معتقد است :پيمانکاران پروژه ھای عمرانی کشور از
جمله پيمانکاران پارس جنوبی به دليل کمبود نقدينگی ناشی از عدم پرداخت بموقع صورت
وضعيت ھای آنھا با مشکل مواجھند،زيرا دولت به موقع صورت وضعيت پيمانکاران را پرداخت
نمی کند و در نتيجه پيمانکاران نيز قادر به پرداخت حقوق کارکنان خود نيستند .
به گفته ھادی نژاد حسينيان بر اساس قانون ھدفمندی يارانه ھا قرار بود که منابع حاصل از
آزادسازی قيمت ھا به عنوان منابع توسعه پروژه ھای زير بنايی در اختيار صنعتگران و
سازندگان توليدی قرار گيرد .اين در حالی است که دولت اين عناوين را بابت کسری بودجه
ھزينه کرده است .در نتيجه منابع بودجه ھای عمرانی نيز به موقع تخصيص نيافته که اين
عامل نيز بر کندی توسعه پروژه ھا افزوده است .
طبق وعده مسووالن شرکت نفت ،توليد از پنج فاز  ١٧ ،١۶ ،١۵ ،١٢و  ١٨ميدان گازی
پارسجنوبی بايد به تدريج تا پايان امسال محقق شود که با پيش بينی خبرآنالين ،بعيد است
که امسال ايران از پارس جنوبی افزايش توليد گاز داشته باشد .چنانچه اخبار دريافتی کلمه نيز
وضعيت مجموعه ديگر فازھای  ٢٩گانه پارس جنوبی را وخيم و بحرانی گزارش می کند .
در مشھد رخ داد:

كارگران ھمكار خود را از زﯾر خاك بيرون كشيدند
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  -ايلنا،در تارﯾخ  ١٨آذر آمده است  :با تالش کارگران،
کارگری که به طور کامل در خاک دفن شده بود از مرگ نجات ﯾافت.
به گزارش اﯾلنا به نقل از روابط عمومی سازمان آتش نشانی مشھد ،اﯾن حادثه بر اثر
گودبرداری غيراصولی در فضای  ٢٠٠مترمربعی رخ داد که ھيچ گونه حفاظی نيز نداشت .در
اﯾن حادثه دﯾوار خاکی ناگھان روی کارگر سقوط می کند و منجر به دفن شدن وی در عمق ٣
متری می شود.
اﯾن گزارش حاكی است تا رسيدن آتش نشانان ،کارگران موفق به خارج کردن سر ھمكار خود
از خاک شده بودند.
پاﯾان پيام
بيكاری  ٣٠کارگر قراردادی صنايع فلزی ايران /شرايط دشوار كارگران معترض
نساجی مازندران در پايتخت
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  -ايلنا،در تارﯾخ  ١٨آذر آمده است  :نماينده کارگران
صنايع فلزی ايران با اعالم اين خبر ،به ايلنا گفت :در پی عدم پرداخت معوقات حقوقی کارگران
کارخانه صنايع فلزی ايران و اعتراضات مکرر بيش از  ۶٠٠کارگر اين کارخانه در مقابل نھادھای
دولتی برای رسيدگی به مشکالت کارگران اين کارخانه ،نمايندهای از جانب دولت در کارخانه
مستقر شد که متاسفانه بجای ايجاد فضای کسب کار و افزايش اشتغالزايي ،تعداد  ٣٠کارگر
قرار دادی اين کارخانه با اتمام قرار داد کاريشان بيکار شدهاند .
پروين محمدی با بيان اينكه تعداد كارگران اخراجی ظرف ھفتهھای آينده افزايش خواھند يافت،
افزود :كارگران نگراناند كه دولت به بھانه کاھش سفارشات کار ،ھمه کارگران قراردادی اين
کارخانه را اخراج کند .
به گفته محمدي ،ھمچنين نماينده دولتی مستقر در کارخانه در تالش است با اين اقدام خود
عالوه بر تعطيلی سالن شماره يک اين کارخانه تمام کارگران رسمی را به کارخانه شماره دو
انتقال دھند .
اين فعال كارگری در ادامه اضافه کرد :ھم اکنون حدود  ١۵٠کارگر رسمی اين واحد توليدی که
در شرف بازنشسته شدن ھستند با دريافت حقوق خود در منزل بسر ميبرند و به آنان گفته
شده تا رسيدن به سن بازنشستگی در منزل باشند .
اين نماينده با بيان اينکه نگرانی کارگران اين واحد صنعتی به سبب نداشتن امنيت شغلی
بيشتر شده است گفت :تنھا کمک کارفرمای دولتی کارگران صنايع فلزی ايران بيكار ساختن
کارگران قراردادی با ھدف تعطيلی کارخانه شماره يک بوده است .
*****
به گزارش خبرنگار ايلنا ،در پی سفر ھفته گذشته جمعی از کارگران نساجی مازندران به
تھران و اقامت دو روزه آنھا در محل دفتر مركزی اين كارخانه پايتخت برای تجمع در مقابل نھاد
رياست جمھوری و مجلس شورای اسالمي ،سرانجام اين کارگران شامگاه سه شنبه تھران را
به مقصد قائمشھر ترک کردند تا بار ديگر تحقق وعده مسئوالن کشوری و استانی را انتظار
بکشند .
سعيد ابراھيمی نماينده منتخب کارگران نساجی مازندران در اين باره گفت :اين کارگران در
حالی برای پيگيری مطالبات خود در شرايط بد آب و ھوايی به تھران آمده و در دفتر مركزی
كارخانه مقيم شدند که ھم از بابت تامين ھزينهھای کرايه اتوميبل و خورد و خوراک دچار
مشکل بودند و ھم از نظر پوشش در برابر سرما و محل اقامت و اسکان سرپناه مناسبی
نداشتند .
وی گفت :ھر چند در نھايت کارگران نساجی مازندران چارهای جز پذيرش وعده نمايندگان
مجلس و بازگشت به شھر خود نداشتند اما چنانچه اين بار نيز در موعد مقرر ھيچ گام مثبت و

قابل توجھی در خصوص بازگشايی کارخانه و پرداخت مطالبات کارگران برداشته نشود کارگران
به ھمراه خانوادهھای خود عازم تھران خواھند شد .
گفتند برگرديد و تا آخر آذر صبر كنيد
نماينده کارگران نساجی مازندران با يادآوری اينکه در جريان اين تجمع حدود  ٢٠٠نفر به
نمايندگی از کارگران شاغل و بازنشسته نساجی مازندران در روزھای سه شنبه و چھارشنبه
ھفته گذشته در مقابل نھاد رياست جمھوری و مجلس شورای اسالمی تجمع کردند ،گفت:
به دنبال اين تجمع روز چھارشنبه جمعی از نمايندگان مجلس از جمله نايب رئيس مجلس،
رئيس فراکسيون کارگری مجلس ،يکی از اعضای کمسيون صنايع و يکی از نمايندگان
قائمشھر در مجلس با تجمع کنندگان ديدار کرده و از آنھا خواستند تا برای بازگشايی کارخانه
و دريافت مطالبات خود تا پايان آذر ماه صبر کنند .
به گفته ابراھيمی يک روز پيش از اين نيز کارگران ياد شده در اقدامی مشابه در مقابل نھاد
رياست جمھوری تجمع کرده بودند ،گفت :به دنبال اين تجمع نھاد رياست جمھوری به کارگران
وعده رسيدگی داده بود .
وی گفت :قرار بود مرکز رسيدگی به شکايات مردمی نھاد رياست جمھوری در خصوص
اعتراض و خواستهھای کارگرن نساجی مازندران جلسهای را تشکيل دھد که به در پی
افزايش آلودگی ھوای پايتخت و اعالم تعطيلی دو روزه اين شھر نتيجه اين جلسه برای
کارگران معترض نامعلوم ماند .
آمديم به تھران چون كسی پاسخگو نبود
تجمع اعتراضی ھفته گذشته کارگران نساجی مازندران در تھران پس از آن برگذار شد که
نماينده کارفرمای خارجی اين کارخانه نتوانست به ھيچ کدام از تعھدات خود عمل کند .
پيشتر به دنبال تجمع اعتراضی مشابھی که اواخر ماه گذشته در تھران و توسط ھمين
کارگران برگذار شده بود ،نماينده کارفرمای خارجی کارخانه نساجی مازندران در حضور جمعی
از مقامات و مسئوالن استانی و کشوری متعھد شده بود که تا روز  ١٠آذرماه عالوه بر
بازگشايی کارخانه ،حدود  ٢ميليارد تومان از مطالبات معوقه کارگران را نيز پرداخت کند .
ھمچنين به موجب اين توافق دولت نيز متعھد شده بود تا درصورت اجرايی شدن وعده کافرما،
بابت پرداخت باقيمانده طلب کارگران مبلغ سه ميليارد تومان تسھيالت در اختيار کارفرما
بگذارد .
بنا بر ادعای کارگران نساجی مازندران که تا کنون حجم مطالبات معوقه آنھا به  ٢٨ماه رسيده
است ،با گذشت نزديک به يک ھفته از موعد مقرر ھنوز نماينده کارفرما به وعده خود عمل
نکرده است .
ابراھيمي ،نماينده منتخب کارگران نساجی مازندران در اين باره ميگويد :حتی مسئوالنی که
در جريان توافق ياد شده قرار داشتند نميدانستند که چرا نماينده کافرمای خارجی به تعھدات
خود عمل نکرده است .
وی بابيان اينکه کارگران نساجی مازندران ھفته گذشته زمانی به تھران آمدند که ھيچ مقام
مسئولی پاسخگوی برآورده نشدن مطالبات آنھا نبود ،گفت :ھرچند سفر دو روزه اين کارگران
به تھران موجب دلخوری برخی شد اما واقعيت اين است که برای کارگران نساجی مازندران
راھی به غير مراجعه نمانده است .
كارگران صدقه گير شدهاند
اين فعال کارگری گفت :کارگران نساجی مازندران خواھان بازگشايی کارخانه ،دريافت مطالبات
معوقه خود و واگذاری اداره و مالکيت کارخانه به دولت ھستند.
منتخب کارگران نساجی مازندران در تشريح وضعيت اين کارگران گفت :حدود  ٨٠٠کارگر
کارخانه نساجی مازندران  ٢٨ماه حقوق و مزايای معوقه طلبکار ھستند ،خوشبختانه برخی از
اين کارگزان به موقع بازنشسته شدهاند و تنھا بابت سنوات و حقوق پرداخت نشده طالبکار
ھستند اما ساير کارگران که آنھا نيز بابت حقوق معوقه از کارفرما طلبکار ھستند ،نه
ميتوانند به کار خود ادامه دھند و نه ميتوانند بازنشسته شوند .
وی ادامه داد نتيجه اين وضعيت باعث شده تا برای خانوادهھای کارگران نساجی مازندران

گرفتاريھای متعدد اقتصادی-اجتماعی رخ بدھد .
به گفته کارگران نساجی مازندران ھم اکنون مسئله تامين معاش انقدر برای آنھا و
ھمکارانشان مھم و حياتی است که به دنبال تعطيلی کارخانه ،برخی از کارگران مجبور
شدهاند تا از محل وجوھات شرعی اقوام و خويشان خود مانند صدقه و کفاره گذران زندگی
کنند .
كارگران مديريت دولتی را ترجيح ميدھند
اين کارگران در جريان تجمعات اخير خود عالوه بر آنکه خواستار بازگشايی کارخانه و پرداخت
مطالبات قانونی خود شدهاند ،موضع خلع يد کارفرمای خارجی را نيز خواستار شدهاند .
نصر ﷲ دريابيگی دبير اجرايی خانه کارگر مازندران نيز که از قبل در جريان مشکالت کارگران
کارخانه نساجی مازندران قرار دارد به خبرنگار ايلنا گفت :بھتر است مسئوالن ھرچه زودتر
مطالبات قانونی کارگران اين کارخانه را برآورده کنند .
وی بايادآوری اينکه کارخانه نساجی مازندران زمانی سنبل توسعه و پيشرفت استان مازندران
تلقی ميشد گفت :در سالھای قبل از انقالب فعاليت اين کارخانه آنقدر رونق داشت که
حداقل  ۶ھزار کارگران در نقاط مختلف مازندران برای اين کارخانه کار ميکردند .
اين فعال کارگری با بيان اينکه بعد از انقالب در نتيجه اشتباه مديران دولتی اين کارخانه به مرور
دچار بحران شد گفت :ھرچند وضع امروز نتيجه ناکارآمدی مديران دولتی است اما چون برای
کارگران نساجی مازنردان بيکفايتی سرمايه گذار خارجی محرض شده است کارگران نظارت
دولت را بر وضعيت کنونی ترجيح ميدھند .
حدود سه سال پيش کارخانه نساجی مازندران از سوی دولت به يک سرمايه گذار خارجی که
داری تابعيت کشور ترکيه بود واگذار شد ،با وجود آنکه اين سرمايه گذار نوسازی کارخانه و
افزايش فرصتھای شغلی از جمله تعھدات کارفرمای جديد بود اما در نھايت اين کارخانه تعطيل
و کارگران آن بدون دريافت مطالبت معوقه خود بيکار شدند .
کارگران نساجی مازندران به استناد اسناد موجود ميگويند :کارخانه در شرايطی تعطيل شده
است که بانک ملی بابت خريد ماشينآالت جديد و مدرن تسھيالتی ارزی ميلياردی در اختيار
مالک جديد قرار داده است .
دولت قانون كار را به قانون بردگی تبديل كرده است
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران  -ايلنا،در تارﯾخ  ١٩آذر آمده است  :عضو کميسيون
صنايع و معادن مجلس و سخنگوی فراکسيون کارگری گفت :يکی از جنجال بر انگيزترين
بحثھای مجلس نھم ھمين رسيدگی به اليحه اصالح قانون کار خواھد بود .
نادر قاضيپور در رابطه با اليحه اصالح قانون کار به ايلنا گفت :قانون کار در  ٨۶ماده از سوی
دولت اصالح شده است که فراکسيون کارگری اين اصالحيه را قبول ندارد چرا که در اين
اصالحيه ،دولت قانون اوليه کار را به قانون بردگی تبديل کرده است و منافع نيروی انسانی را
در اين اصالحيه اصال مد نظر قرار نداده است .
وی در ادامه افزود :فراکسيون کارگری شديدا با اين اصالحيه مخالف است چرا که در اين
اصالحيه مواردی که به نفع کارگران در قانون کار بوده حذف شده و تغييرات اساسی به نفع
خودشان در نظر گرفته شده است .
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اين مطلب که نيروی انسانی يکی از جريانات
اصلی در قانون کار به شمار ميرود اظھار داشت :اگر نيروی انسانی نباشد سرمايه به گردش
در نميآيد و در تنظيم مقررات ھم که برای قانون کار نوشته ميشود بايد در وھله اول به
نيروی انسانی توجه شود ولی در اصالحيه قانون کار که از سوی دولت به مجلس ارائه شده
منزلتی برای نيروی انسانی لحاظ نشده است .
نماينده اروميه در خانه ملت گفت :در اصالح اليحه قانون کار به ھيچ عنوان نظرات کارگران ،چه
نظر فراکسيون کارگری مجلس و خانه کارگر و شوراھای اسالمی کار گرفته نشده است و ما
نيز به اين موضوع تذکر دادهايم که دولت موظف بود اين اصالحيه را سه جانبه کرده طبق برنامه
چھارم اين موضوع را بررسی و اصالح کند اما اين کار را انجام نداده و زمانی که قانون اصالح

شده به نمايندگان کارگری نشان داده اند که شما بايد اين اصالحيه را امضا کنيد و نمايندگان
اعالم کردهاند که بايد اين موضوع را بررسی کنند .
وی در ادامه افزود :يکی از جنجال بر انگيزترين بحثھای مجلس نھم ھمين رسيدگی به اصالح
قانون کار خواھد بود .
وقتی که ھنرمند کشور توان خريد داروی گران را ندارد /در انتظار عزرائيلم !
به گزارش خبرگزاری دولتی مھر در  ١٩آدر آمده است  :تنھا بازمانده نسل سياهبازی ايران که
چندينماه است با بيماری دست و پنجه نرم ميکند اين روزھا به دليل پوکی استخوان درد و
رنج شديدی را متحمل شده و اين در حالی است که توانايی مالی برای تھيه آمپولھای
مربوطه را ندارد .
سعدی افشار که اين روزھا در بستر بيماری است درباره وضعيت جسمانی خود به خبرنگار
مھر گفت :شرايط جسمانی خوبی ندارم و درد بسياری را تحمل ميکنم .ماهھا است که
پوکی استخوان دارم و بايد آمپولی را به صورت ماھانه مصرف کنم که قيمتش يک ميليون
تومان است .
وی با اشاره به وضعيت مالی نامناسب خود يادآور شد :از زمانی که دکتر اعالم کرد بايد اين
آمپول را به صورت ماھانه مصرف کنم تا به امروز نتوانستم حتی يک آمپول را خريده و مصرف
کنم .مصرف نکردن اين آمپول باعث شده که درد بسياری داشته باشم .
اين بازيگر برجسته و مطرح نمايشھای آيينی و سنتی که از شرايط موجود رنجيده خاطر است
تصريح کرد :در خانه ماندهام و منتظر عزرائيل ھستم تا به سراغم بيايد .
افشار با اشاره به اينکه درآمدی ندارد درباره شرايط بستری بودن خود در منزل گفت :به دليل
شرايط ماليام توانايی داشتن پرستار را ندارم و تنھا يکی از دوستانم به من سر ميزند .
اين ھنرمند با سابقه تئاتر ايران درباره پيگيری مديران و مسئوالن تئاتری تأکيد کرد :مديران
بخشی از بودجهھای بستری بودن در بيمارستان و عمل جراحی من را متقبل شدند.
نميدانم توقعی داشته باشم يا نه چون شنيدهام که تئاتر با کمبود بودجه مواجه است .
سعدی افشار برجستهترين سياهباز ايران است که در عرصهھای بينالمللی نيز سياهبازی
ايران را معرفی کرد و درخشيد .وی به دليل بيماری و مشکالت جسمانی چندين سال است
که قادر به فعاليت و بازی بر صحنهھای تئاتر نيست و به دليل مشکالت مالی نيز در شرايط
مناسبی به سر نميبرد .
وی تنھا بازمانده نسل سياهبازان ايران است که در شرايط نامناسب و مھجور روزھا را سپری
ميکند.
حادثه ای ديگر در پارس جنوبی
http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2012/12/blog-post_9.html#more
کانون مدافعان حقوق کارگر –
به گزارش کانون مدافعان حقوق کارگران در  ١٩آذر آمده است  :با نھايت تاسف ،رضا رستمی
کارگر اسکلت بندی )فورمن استراکچر( اھل نورآباد  ،روز گذشته )شنبه  ١٨آذرماه  (١٣٩١به
علت پرت شدن از اسکلت فوت کرد .وی در شرکت ھانمک ،پيمانکار شرکت پتروپارس در فاز
 ١٩طرح توسعه پارس جنوبي ،مشغول به کار بوده است .اين کارگاه بين کنگان و عسلويه
واقع شده است .
چند روز قبل نيز کارگری به نام دانيال به علت نبود وسايل ايمنی سقوط کرده و ھم اکنون در
بيمارستان شيراز بستری است و حال وی وخيم گزارش شده است .
پرسش اصلی اين است که تا کی بايد کارگران بھای سودطلبی شرکت ھای پيمانکاری و
سرمايه داران را با جان خود بپردازند؟ در حالی که ھزينه ھای ايمن سازی محيط ھای کار
بسيار بسيار کمتر از ھزينه ھای ناشی از فوت ،درمان و نقص عضو کارگران است .
در نبود تشکل ھای مستقل کارگري ،انگار اراده ای برای چنين کاری وجود ندارد .ھنگامی که
وزير محترم نفت کشته شدن کارگران را با کشته شدگان جنگ مقايسه می کنند و آن را امری
طبيعی و اجتناب ناپذير تلقی می کنند ،در واقع به کارفرمايان سودجو مجوز ادامه ی کار بدون

رعايت ايمن سازی محيط ھای کار را به بھای جان کارگران و از ھم پاشيدن خانواده ھايشان
می دھند .
واردات بی رويه برنج و گندم آلوده ،در ازای فروش نفت به قيمت ارزان
به نوشته ساﯾت اصالح طلب کلمه گروه اقتصادی در  ١٩آذر آمده است  : :پيش از آنکه تحريم
ھای بين المللی بالی جان مردم و کشور شوند ،اين دولت است که جان و سالمت مردم را
نشانه رفته است .تحريم ھای بين المللی که با سوء مديريت حکومت ،حرکت به سمت
وضعيت نفت در برابر غذا و شعارھايی ھمچون اقتصاد مقاومتی به صورت مجدانه در حال
پيگيری است ،دروازه ھای ايران را به روی محصوالت بی کيفيت ،و بدتر از آن به کاالھای
خطرناک و آلوده ی کشورھای مختلف گشوده است؛ کاالھايی که استانداردھای سالمتی
برای آنھا تاييد نشده است و از آلودگی آنھا سخن می رود .
به گزارش کلمه ،در حالی که ھنوز پرونده گندم ھای آلوده ھندی مبھم است و دولت خود را
ملزم به ارائه توضيحی درباره آن ندانسته ،پرونده نيمه بسته ی برنج ھای آلوده نيز با اعالم
نگرانی کارشناسان بار ديگر بر سر زبان ھا افتاده است .چنانچه دبير انجمن حمايت از توليد
برنج کشور با اعالم نگرانی درباره واردات بی رويه برنج ھای خارجی ھشدار می دھد .
اين نماينده توليدگران برنج می گويد در حالی که ھنوز از سوی دولتمردان مشخص نشده
است برنج ھايی که از ھند به ايران وارد شده اند ،آلوده به ماده سمی آرسنيک ھستند يا
خير ،از واردات برنج اروگوئه ای به کشور نيز خبر می رسد .او که با خبرگزاری مھر گفت و گو
کرده ،افزوده است :درحال حاضر شرايط به گونه ای شده است که دولت به ھرکس که
بخواھد مجوز واردات برنج را می دھد .
نکته قابل توجه در اظھارت دبير انجمن حمايت از توليد برنج ،اشاره به اين مساله است که
دولتمردان بنا به داليلی برخی از سازمان ھا را از پرداخت تعرفه برای واردات اين محصول معاف
کرده اند و براين اساس تعرفه ی در نظر گرفته شده برای واردات محصوالتی مانند برنج عمال
بی اثر شده و کارآيی خود را از دست داده است .
در ھمين زمينه خبرگزاری فارس وابسته به سپاه با انتشار آمار واردات برنج گزارش می دھد:
در ھشت ماه اول سال جاری  ٧٧۵ھزار تن برنج به ارزش  ٧۵٨ميليون دالر وارد کشور شده که
نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی کاھش  ٢٫٣۵درصدی و به لحاظ ارزشی
 ١٢درصد رشد داشته است .
بنابراين گزارش ۴٩۴ ،ھزار تن برنج از کشور ھند ١٣۵ ،ھزار تن از امارات متحده عربی و ١١۴
ھزار تن از پاکستان وارد شده است .
اين در حالی است که دبير انجمن حمايت از توليد برنج کشور خبر می دھد که دولت عالوه بر
واردات برنج از کشورھای ھند ،پاکستان ،تايلند و ويتنام ،اين محصول را از برخی کشورھای
واقع در آمريکای جنوبی )اروگوئه( به کشور وارد کند .به گفته وي ،به دليل کيفيت باالی برنج
منطقه ی آمريکای جنوبي ،بازار برنج داخلی بی رونق خواھد شد .
کلمه پيش از اين از واردات گندم ھای آلوده ھندی نيز خبر داده و نوشته بود :به گفته اصغر
شايان ،مدير قرنطينهای سازمان حفظ نباتات کشور ،اين گندم ھا آلوده به عوامل بيماريزا
است .اين موضوع را يک ھيئت تخصصی که چندی پيش از ايران به ھند رفته بود تا گزارشی از
سالمت محصول اين گندمھا تھيه کند ،اعالم کرده و بر اساس اعالم اين ھيئت ،عالوه بر
محصول گندم کشور پاکستان که به يکسری از عوامل بيماری زا به نام ”سياھک ناقص گندم“
)کارنال بانت( و علف ھرزی به نام ”استريگا“ آلوده است؛ گندم ھند ھم آلوده است .
جالب اينجاست که به گفته شايان ،در سال جاری مسئوالن کشور ھند از طريق سفارت خود
در ايران پيگيری ھای زيادی را برای صادرات گندم آلوده خود انجام داده اند !
حاال عليزاده شايق با اعالم نگرانی در مورد آلودگی برنج ھای ھندی به ماده سمی آرسنيک
که در حال حاضر بازار کشور را در اختيار دارد ،يادآوری کرد :چندسال پيش يکی از مسئوالن
دولتی موضوع آلوده بودن برنج ھندی به ماده سمی آرسنيک را مطرح کرد که اين اظھارنظر
واکنش ھای زيادی را در داخل و خارج کشور به ھمراه داشت .
درآن زمان دولت نام  ١٣برند برنج ھندی که اصال در بازار وجود خارجی نداشتند را آلوده به ماده
سمی آرسنيک اعالم کرد و بعد از آن موضوع مسکوت ماند .

دبير انجمن حمايت از توليد برنج کشور ادامه داد :پس از آن مجلس مجددا پرونده برنج ھای
آلوده را باز کرد و خواستار آن شد که دولت نظر شفاف خود را در رابطه با آلودگی برنج ھای
وارداتی از ھند صريحا اعالم کند که بالفاصله وزير بھداشت موضع گيری کرد و گفت :برنج ھای
ھندی آلوده نيستند .
وی اضافه کرد :اين اظھارنظر درحالی بود که عالوه بر محققين داخلي ،يکی از مسئوالن
ھندی نيز صراحتا اعالم کرد که برنج ھای صادراتی کشورشان به ايران آلوده به ماده سمی
آرسنيک ھستند !
در آن مقطع سازمان بازرسی کل کشور نيز آلوده بودن برنج ھای وارداتی به خصوص برنج ھای
ھندی به فلزات سنگين را محرز دانست و مجلس ھم کميته پيگيری تشکيل داد که مثل ساير
اقدامات مجلس مسکوت ماند و حاال باز نگرانی ھا به سالمت مردم با شدت گرفتن واردات و
مبادله پاياپای نفت در برابر غذا افزايش يافته است .
عليزاده شايق با تاکيد بر اينکه ھنوز از سوی دولتمردان مشخص نشده است برنجھايی که از
ھند به ايران وارد شده اند آلوده به ماده سمی آرسنيک ھستند يا خير ،خواستار آن شده که
دولت ھرچه زودتر تکليف برنج ھای وارداتی از کشور ھند را مشخص کند .
شايق به صراحت به اين نکته اشاره می کند که بخشی از برنجی که به کشور وارد می شود
ناشی از تحريم ھا است و کشورھايی که از ايران نفت خريداری کرده اند ،نمی توانند در ازای
خريد خود ارز )پول نقد( پرداخت کنند و در نتيجه کاال و محصوالتی مانند برنج و گندم به ايران
صادر می کنند .
به ھر صورت در اين موضوع ترديدی نيست که ايران در حال تبديل شدن به انباری از محصوالت
بی کيفيت و طبق کارشناسان و نمايندگان مجلس آلوده ديگر کشورھاست ،شيوه خطرناکی
که حکومت آن را برای فروش نفت کشور به ھر شکل و قيمت ممکن اتخاذ کرده است .
سياست ھايی که چنانچه پيش از اين يکی از مسووالن وزارت صنعت و معدن فاش ساخت از
سوی »ستاد تدابير ويژه دولت« صورت می گيرد! نام محترمانه تری که ظاھرا دولت برای
»ستاد تحريم« انتخاب شده و خود را نيز ملزم به ارايه ھر گونه گزارش کار کمی و کيفی نيز به
مردم نمی داند .
بدين سان ،شاھديم که تغيير راھبرد جوان مرگ شده ی توليد ملی به اقتصاد مقاومتی و
سوق دادن کشور به سمت سياست نفت در برابر غذا ،ھر روز ابعاد تازه ای به خود می گيرد
و کشور ما ،با سابقه کشاورزی شکوفا ،اين روزھا به مقصدی تبديل شده است برای
کاالھايی از کشورھای مختلف .آن ھم کاالھايی بعضا بنجل ،که در ازای صادرات نفت با قيمت
ارزان تر و با ھزينه ھای بيشتر برای بيمه و جا به جايي ،به کشور واردات می شوند .
کلمه پيش از اين ھم گزارش داده بود که اين روزھا دولت احمدی نژاد دارد با يک تير دو نشان
می زند؛ ھم توليد ملی را نابود می کند و ھم به سرمايه ھای جبران ناپذير نفتی کشور چوب
حراج می زند .می خواھند منابع نفتی را به ھر قيمت بفروشند؛ حتی به بھای اينکه در عوض
آن گندم و برنج و ..وارد شود ،ولو اين محصوالت آلوده ھم باشند ،و حتی اگر اين واردات به
بھای ھدر شدن زحمات و توليدات کشاورزان تمام شود .
ھمچنين پيش از اين در کلمه گزارش شده بود که دولت با ھمت مضاعفی که امسال برای
نابودی توليد ملی به خرج داده ،می خواھد گندم کشاورزان ھموطن را با قيمتی معادل کاه
بخرد و ھمزمان از ھند گندم آلوده وارد کند .پيش تر از آن ھم کلمه گزارش داده بود که کار
اقتصاد مقاومتی حاکميت فعلی به اجرای خودخواسته ی سياست نفت در برابر غذا رسيده ،و
نيز از آمار تکاندھنده نابودی محصوالت کشاورزی خبر داده بود .
بر اساس آمار ،ھمزمان با افزايش تحريم ھای کشورھای غربي ،آمار واردات گندم به کشور
طی  ٧ماه نخست امسال در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته  ١٠برابر شده است.
محسن صادقی فر ،معاون امور بندری و مناطق ويژه سازمان بنادر و دريانوردی با ارايه آمار
واردات  ٧ماھه غالت به کشور اعالم کرده است :تنھا از طريق بندر امام خمينی)ره( که
بزرگترين بندر واردات غالت کشور است تا کنون  ٧ميليون تن غالت وارد کشور شده است به
اين آمار ،محمولهھايی به حجم  ٧٫۵ميليون تن غالت را ھم اضافه کنيد که عازم ايران و وارد
بنادر کشور شده يا در راه است .
آمارھا و عملکردھايی که قرار بود الاقل در ظاھر محمود احمدی نژاد در پاسخ به سوال

نمايندگان ،پاسخگوی آنھا در مجلس باشد؛ اما حکم حکومتی ناگھانی رھبری و توقف طرح
سوال از احمدی نژاد ،اين حداقل شفاف سازی الزم را ھم از او رفع تکليف کرد تا احمدی نژاد
در اين چند ماه باقی مانده از عمر دولتش ،با خيال آسوده تری تيشه به ريشه ی منافع مردم،
توليد داخلی و منافع ملی کشور بزند و نشان دھد که حاکميت يکدست اقتدارگرا و پشتيبان
خودمحوری ھای دولت ناکارآمد ،تا کجا می خواھد کشور را به بيراھه ببرد .
کارمندان و کارگران مجموعه ورزشی آزادی  ٣ماه است حقوق درﯾافت نکرده اند
بر پاﯾه خبر منعکس شده در ساﯾت پيک اﯾران در  ١٩آذر آمده است  :عدم پرداخت مطالبات و
حقوق کارمندان و کارگران برخی از مجموعه ھای ورزشی استان تھران سبب شده تا سر و
صدای بسياری از آنھا بلند شده و نارضاﯾتی خود را اعالم کنند.
اﯾن مسئله تا جاﯾی پيش رفته که ﯾک منبع آگاه از ماجرای عدم خروج ﯾکی از کارگران مجموعه
ورزشی شيرودی از ورزشگاه به دليل بی پولی خبر داد .اﯾن منبع آگاه اعالم کرد که ﯾکی از
کارگران مجموعه به دليل نداشتن پول کافی و برای روبرو نشدن با اھالی منزل ،شب را در
ورزشگاه ماند و به خانه نرفت .
از سوی دﯾگر از استادﯾوم آزادی نيز خبر می رسد که بسياری از کارگران و کارکنان اﯾن
مجموعه نيز چند ماھی است که حقوق خود را درﯾافت نکرده اند .حتی شنيده می شود
کارگران فضای سبز اﯾن مجموعه حدود  ٤ماه است که پولی درﯾافت نکرده اند و به سختی
گذران زندگی می کنند.
در اﯾن بين تجمع برخی از کارمندان و کارگران مجموعه ورزشی آزادی مقابل خبرنگاران در
رقابت ھای اخير ليگ برتر نيز نشان از واقعيت مسئله دارد .برخی از آنھا حتی پس از پاﯾان
دﯾدار تيمھای استقالل و فوالد نسبت به اﯾن موضوع معترض بودند و عنوان کردند حقوق  ٣ماه
آنھا پرداخت نشده و  ٢ماه ھم نصفه و نيمه پرداخت شده است .آنھا گفتند ما خواستارﯾم که
صداﯾمان به گوش مسئوالن برسد تا به اﯾن موضوع رسيدگی کنند .
اﯾن در شراﯾطی است که اﯾن روزھا تيم ھای فوتبال و در راس آنھا استقالل و پرسپوليس
فعاليت گسترده ای در جذب بازﯾکنان ليگ برتری انجام داده و با پرداخت ھزﯾنه ھای گزاف به
ﯾارگيری برای نيم فصل دوم ليگ پرداخته اند.
در اﯾن بين سوال اﯾنجاست که اگر پولی در وزارتخانه وزارت ورزش و جوانان وجود ندارد که
حقوق صدھا کارمند مجموعه ھای تحت نظر را پرداخت کند ،چگونه دو باشگاه استقالل و
پرسپوليس که ھر دو زﯾر نظر اﯾن وزارتخانه قرار دارند اﯾن گونه پول خرج می کنند و ھر روز
بازﯾکنان قوی تری جذب می کنند .اگر ھم اﯾن پول ھا از سوی وزارتخانه تحت نظر محمد
عباسی به دو باشگاه سرخابی پرداخت شده ،سوال اﯾنجاست که پرداخت حقوق کارگران
زحمت کش مجموعه ھای ورزشی واجب تر است ﯾا قوی تر کردن دو باشگاه استقالل و
پرسپوليس؟
بنابراﯾن گزارش اگر وزارت ورزش و جوانان به جای پرداخت حقوق کارکنان تحت نظر خود،
اعتبارات اﯾن وزارتخانه را خرج سرخابی ھا کرده باشد ،باﯾد به عدالتی که دولتی ھا از آن دم
می زنند بار دﯾگر شک کرد .اما اگر پول سرخابی ھا از جای دﯾگری تامين شده است ،پس
اعتبارات تخصيص ﯾافته به وزارت ورزش و جوانان کجا صرف شده که اﯾن کارمندان و کارگران اﯾن
روزگاری را باﯾد سپری کنند؟
واگذاری پروژه  ٣٠ميليون يورويی سراب به قرارگاه خاتم
به نوشته ساﯾت اصالح طلب کلمه در  ١٩آذر آمده است  :در پی واگذاری پروژه ھای کالن
اقتصادی به قرارگاه خاتم ،استاندار آذربايجان شرقی از خلعيد پيمانکار فعلی نفلين سينيت
سراب و عقد قرارداد با قرارگاه خاتم االنبياء خبر داد و گفت :شرکت چينی طرف قرارداد در صدد
بازگشت مجدد به اين طرح است .
به گزارش خبرگزاری فارس ،احمد عليرضا بيگی در جمع کارآفرينان و توليد کنندگان سرابی
اظھار کرد :طرح ملی توليد پودر آلومينا از نفلين از طرحھای مھم و تاثيرگذار بر رشد و توسعه
منطقه محسوب ميشود .

وی با عنوان کردن خبرھای اميدوارکنندهای از بازگشت دوباره طرح به عرصه اجرا اظھارکرد:
بدون تعارف بايد عرض کنم که اين طرح از سوی به دليل اعمال سياستھای اصل  ۴۴و از
سويی به دليل اعمال تحريمھای قدرتھای زورگوی جھانی دچار مشکل شده بود .
استاندار آذربايجانشرقی با اذعان به تاخير در تحقق اين آرزوی مردم سراب تصريح کرد :اکنون
شرکت چينی طرف قرارداد که به خاطر تحريمھا از پروژه کنار کشيده بود در صدد بازگشت
مجدد به طرح بوده و مذاکراتی با اين شرکت خارجی در جريان است .
بيگی با اشاره به اينکه تحقق اين طرح نيازمند عزم ھمگانی و تعامل و ھماھنگی ھمه مديران
و مسئوالن مربوطه است ،ابراز داشت :تحقق اين طرح به خواستی ھمگانی تبديل شده و در
تمام جلسات سفر اخير به شھرستان سراب به نوعی اين درخواست مردمی مطرح شده
است .
وی خاطرنشان کرد :بارھا امام جمعه و ديگر مسئوالن شھر به جد موضوع را از من پيگيری
ميکردند .
عاليترين مقام دولت در استان از خلع يد پيمانکار فعلی به دليل عدم انجام تعھدات خود و
جايگزينی قرارگاه خاتماالنبياء به جای آن خبر داد .
استاندار آذربايجانشرقی افزود ٣٠ :ميليون يورو ھزينه ارزی برای سال  ٩١برای اين طرح
پرداخت خواھد شد و با تخصيص اعتبارات الزم به زودی شاھد پيشرفت قابل توجھی در طرح
خواھيم بود .
استاندار آذربايجان شرقی در بخش ديگری از سخنان خود طرح توليد آلومينيم از نفلينسينيت
را آرزوی مردم سراب دانست و اظھار کرد :اين طرح با مشکالت و فراز و نشيبھای متعددی
روبهرو بود اما با پيگيريھای مستمر مسئوالن و نمايندگان گشايشھای جديدی از نظر
اعتباری اتفاق افتاده و اکنون ھيچ بھانهای برای آغاز اجرای اين طرح وجود ندارد .
وی خاطرنشان کرد :شرايط اقتصادی کشور مسئوالن دولت را متقاعد کرده است که اين طرح
ميتواند جوابگوی نياز کشور به آلومينيم باشد و بايد آن را به نتيجه برسانند و به فضل الھی
خواست مردم سراب به زودی محقق خواھد شد .
عليرضابيگی از سپردن مسئوليت اجرای اين طرح به قرارگاه سازندگی خاتماالنبيا خبر داد و با
تاکيد بر ادامه پيگيريھا در خصوص اجرای اين طرح خاطرنشان کرد :نبايد اجازه دھيم اين طرح
موجب تفرقه و کدورت شده و آلت دست برخی مطامع قرار گيرد .
وقوع  ٢٨٩حادثه شغلی در کرمانشاه ١۶٩ /حادثه در کارگاهھای ساختمانی
به نوشته خبرگزاری دولتی کا راﯾران – اﯾلنا در  ١٩آذر  ٩١آمده است  :مدﯾرکل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی استان کرمانشاه از وقوع  ٢٨٩حادثه در كارگاه ھای اﯾن استان طی سال جاری خبر
داد.
به گزارش خبرنگار اﯾلنا از کرمانشاه ،سھراب براندﯾشه در نشستی با انجمن صنفی مسئولين
اﯾمنی و بھداشت کار استان ،جلوگيری از حوادث مرگبار ساختمانی را نيازمند ارتقای سطح
فرھنگ اﯾمنی دانست و اعالم كرد ۴۶ :درصد از حوادث ناشی از کار در کشور در پروژهھای
ساختمانی رخ میدھند.
وی با اشاره به اﯾنکه در  ٧٠درصد اﯾن رخدادھا ،مرگ نيروھای کار قطعی است ،گفت :اﯾن در
حالی است که تنھا  ١٧درصد از حوادث مرگبار در دنيا به پروژهھای ساختمانی مربوط
میشود.
مدﯾرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه افزود :از ابتدای سال جاری تاکنون ٢٨٩
مورد حادثه در سطح کارگاهھای استان کرمانشاه رخ داده است که  ١۶٩مورد از آنھا در
پروژهھای ساختمانی به وقوع پيوسته است.
وی با اشاره به رسالت سنگين انجمن صنفی مسئولين اﯾمنی و بھداشت کار استان ،گفت:
الزم است که اﯾن انجمن در خصوص تقوﯾت فرھنگ اﯾمنی ميان کارگران و کارفرماﯾان ،اقدام
کند و برای نيل به اﯾن ھدف ،صدور بخشنامه و آﯾين نامه به تنھاﯾی کافی نيست.
براندﯾشه با اشاره به بازرسیھای مکرر و ادواری بازرسان اﯾن اداره کل از واحدھای کارگری
کرمانشاه گفت :در ھشت ماه سپری شده از سال جاری ھفت ھزار و  ۵۵٧مورد بازرسی از

واحدھای کارگری استان به عمل آمده است.
مدﯾرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در پاﯾان تصرﯾح کرد :با کارفرماﯾانی که
موارد اﯾمنی و مقررات بھداشت کار را رعاﯾت نکنند ،برخورد قانونی خواھيم کرد.
حماﯾت از شاھرخ زمانی کارگر زندانی در ميز کتاب عفو بين الملل
بر پاﯾه خبر رسيده به روز شمار کارگری در  ١٩آذر آمده است  :گروه کانتون سولتورن عفو بين
الملل در سوئيس ھمه ساله مراسمی را در  ٨دسامبر روز جھانی حقوق بشر برگزار می کند،
در اﯾن مراسم ميز کتابی در شھر داﯾر و به مدت  ٢٤ساعت به جمع آوری امضا در اعتراض به
موارد نقض حقوق بشر در جھان و فروش شمع ھای نمادﯾن عفو بين الملل می پردازند .
در مراسم امسال به دعوت ارنست فوگت مسئول گروه ،نيما پورﯾعقوب فعال دانشجوﯾی و
کارگری و از ھم پرونده ای ھای شاھرخ زمانی نيز در اﯾن مراسم حضور ﯾافت .بخشی از
مراسم به حماﯾت از شاھرخ زمانی کارگر زندانی اختصاص ﯾافت و حاضران و شھروندان و از
جمله وزﯾر دادگستری دولت کانتونال سولتورن با امضای پتيشنی از شاھرخ زمانی حماﯾت
کرده و از عفو بين الملل خواستند برای آزادی وی دست به اقدام فوری بزند .شاﯾان ذکر است
پتيشن مذکور پس از تکميل امضاھا به دفتر عفو بين الملل در برن تحوﯾل داده خواھد شد .
حاضران در اﯾن مراسم ضمن ابراز تاسف عميق از دستگيری و حکم ظالمانه ی صادره در حق
شاھرخ زمانی و ستاﯾش مقاومت او خواستار آزادی فوری وی و به رسميت شناخته شدن
حق طبيعی کارگران در داشتن اتحادﯾه ھا و سندﯾکاھای مستقل خود شدند.
مدﯾرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اﯾن استان خبر داد:
وقوع  ٢٨٩حادثه شغلی در کرمانشاه ١۶٩ /حادثه در کارگاهھای ساختمانی
به گزارش ساﯾت خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ١٩آذر آمده است  :مدﯾرکل تعاون،
کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه از وقوع  ٢٨٩حادثه در كارگاه ھای اﯾن استان طی سال
جاری خبر داد.
به گزارش خبرنگار اﯾلنا از کرمانشاه ،سھراب براندﯾشه در نشستی با انجمن صنفی مسئولين
اﯾمنی و بھداشت کار استان ،جلوگيری از حوادث مرگبار ساختمانی را نيازمند ارتقای سطح
فرھنگ اﯾمنی دانست و اعالم كرد ۴۶ :درصد از حوادث ناشی از کار در کشور در پروژهھای
ساختمانی رخ میدھند.
وی با اشاره به اﯾنکه در  ٧٠درصد اﯾن رخدادھا ،مرگ نيروھای کار قطعی است ،گفت :اﯾن در
حالی است که تنھا  ١٧درصد از حوادث مرگبار در دنيا به پروژهھای ساختمانی مربوط
میشود.
مدﯾرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه افزود :از ابتدای سال جاری تاکنون ٢٨٩
مورد حادثه در سطح کارگاهھای استان کرمانشاه رخ داده است که  ١۶٩مورد از آنھا در
پروژهھای ساختمانی به وقوع پيوسته است.
وی با اشاره به رسالت سنگين انجمن صنفی مسئولين اﯾمنی و بھداشت کار استان ،گفت:
الزم است که اﯾن انجمن در خصوص تقوﯾت فرھنگ اﯾمنی ميان کارگران و کارفرماﯾان ،اقدام
کند و برای نيل به اﯾن ھدف ،صدور بخشنامه و آﯾين نامه به تنھاﯾی کافی نيست.
براندﯾشه با اشاره به بازرسیھای مکرر و ادواری بازرسان اﯾن اداره کل از واحدھای کارگری
کرمانشاه گفت :در ھشت ماه سپری شده از سال جاری ھفت ھزار و  ۵۵٧مورد بازرسی از
واحدھای کارگری استان به عمل آمده است.

مدﯾرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در پاﯾان تصرﯾح کرد :با کارفرماﯾانی که
موارد اﯾمنی و مقررات بھداشت کار را رعاﯾت نکنند ،برخورد قانونی خواھيم کرد.
پاﯾان پيام
شراﯾط دشوار كارگران معترض نساجی مازندران در پاﯾتخت
به گزارش ساﯾت خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ٢٠آذر آمده است  :کارگران
نساجی مازندران میگوﯾند طبق وعدهای که به آنھا در جرﯾان آخرﯾن سفر به تھران داده شده
است ،برای بازگشاﯾی کارخانه و درﯾافت مطالبات معوقه خود تا پاﯾان آذرماه منتظر خواھند
ماند.
به گزارش خبرنگار اﯾلنا ،در پی سفر ھفته گذشته جمعی از کارگران نساجی مازندران به
تھران و اقامت دو روزه آنھا در محل دفتر مركزی اﯾن كارخانه پاﯾتخت برای تجمع در مقابل نھاد
رﯾاست جمھوری و مجلس شورای اسالمی ،سرانجام اﯾن کارگران شامگاه سه شنبه تھران را
به مقصد قائمشھر ترک کردند تا بار دﯾگر تحقق وعده مسئوالن کشوری و استانی را انتظار
بکشند .سعيد ابراھيمی نماﯾنده منتخب کارگران نساجی مازندران در اﯾن باره گفت :اﯾن
کارگران در حالی برای پيگيری مطالبات خود در شراﯾط بد آب و ھواﯾی به تھران آمده و در دفتر
مركزی كارخانه مقيم شدند که ھم از بابت تامين ھزﯾنهھای کراﯾه اتوميبل و خورد و خوراک
دچار مشکل بودند و ھم از نظر پوشش در برابر سرما و محل اقامت و اسکان سرپناه مناسبی
نداشتند .وی گفت :ھر چند در نھاﯾت کارگران نساجی مازندران چارهای جز پذﯾرش وعده
نماﯾندگان مجلس و بازگشت به شھر خود نداشتند اما چنانچه اﯾن بار نيز در موعد مقرر ھيچ
گام مثبت و قابل توجھی در خصوص بازگشاﯾی کارخانه و پرداخت مطالبات کارگران برداشته
نشود کارگران به ھمراه خانوادهھای خود عازم تھران خواھند شد.
گفتند برگردﯾد و تا آخر آذر صبر كنيد
نماﯾنده کارگران نساجی مازندران با ﯾادآوری اﯾنکه در جرﯾان اﯾن تجمع حدود  ٢٠٠نفر به
نماﯾندگی از کارگران شاغل و بازنشسته نساجی مازندران در روزھای سه شنبه و چھارشنبه
ھفته گذشته در مقابل نھاد رﯾاست جمھوری و مجلس شورای اسالمی تجمع کردند ،گفت:
به دنبال اﯾن تجمع روز چھارشنبه جمعی از نماﯾندگان مجلس از جمله ناﯾب رئيس مجلس،
رئيس فراکسيون کارگری مجلس ،ﯾکی از اعضای کمسيون صناﯾع و ﯾکی از نماﯾندگان
قائمشھر در مجلس با تجمع کنندگان دﯾدار کرده و از آنھا خواستند تا برای بازگشاﯾی کارخانه
و درﯾافت مطالبات خود تا پاﯾان آذر ماه صبر کنند.
به گفته ابراھيمی ﯾک روز پيش از اﯾن نيز کارگران ﯾاد شده در اقدامی مشابه در مقابل نھاد
رﯾاست جمھوری تجمع کرده بودند ،گفت :به دنبال اﯾن تجمع نھاد رﯾاست جمھوری به کارگران
وعده رسيدگی داده بود.
وی گفت :قرار بود مرکز رسيدگی به شکاﯾات مردمی نھاد رﯾاست جمھوری در خصوص
اعتراض و خواستهھای کارگرن نساجی مازندران جلسهای را تشکيل دھد که به در پی
افزاﯾش آلودگی ھوای پاﯾتخت و اعالم تعطيلی دو روزه اﯾن شھر نتيجه اﯾن جلسه برای
کارگران معترض نامعلوم ماند.
آمدﯾم به تھران چون كسی پاسخگو نبود
تجمع اعتراضی ھفته گذشته کارگران نساجی مازندران در تھران پس از آن برگذار شد که
نماﯾنده کارفرمای خارجی اﯾن کارخانه نتوانست به ھيچ کدام از تعھدات خود عمل کند.
پيشتر به دنبال تجمع اعتراضی مشابھی که اواخر ماه گذشته در تھران و توسط ھمين
کارگران برگذار شده بود ،نماﯾنده کارفرمای خارجی کارخانه نساجی مازندران در حضور جمعی
از مقامات و مسئوالن استانی و کشوری متعھد شده بود که تا روز  ١٠آذرماه عالوه بر
بازگشاﯾی کارخانه ،حدود  ٢ميليارد تومان از مطالبات معوقه کارگران را نيز پرداخت کند.
ھمچنين به موجب اﯾن توافق دولت نيز متعھد شده بود تا درصورت اجراﯾی شدن وعده کافرما،
بابت پرداخت باقيمانده طلب کارگران مبلغ سه ميليارد تومان تسھيالت در اختيار کارفرما

بگذارد.
بنا بر ادعای کارگران نساجی مازندران که تا کنون حجم مطالبات معوقه آنھا به  ٢٨ماه رسيده
است ،با گذشت نزدﯾک به ﯾک ھفته از موعد مقرر ھنوز نماﯾنده کارفرما به وعده خود عمل
نکرده است.
ابراھيمی ،نماﯾنده منتخب کارگران نساجی مازندران در اﯾن باره میگوﯾد :حتی مسئوالنی که
در جرﯾان توافق ﯾاد شده قرار داشتند نمیدانستند که چرا نماﯾنده کافرمای خارجی به تعھدات
خود عمل نکرده است.
وی بابيان اﯾنکه کارگران نساجی مازندران ھفته گذشته زمانی به تھران آمدند که ھيچ مقام
مسئولی پاسخگوی برآورده نشدن مطالبات آنھا نبود ،گفت :ھرچند سفر دو روزه اﯾن کارگران
به تھران موجب دلخوری برخی شد اما واقعيت اﯾن است که برای کارگران نساجی مازندران
راھی به غير مراجعه نمانده است.
كارگران صدقه گير شدهاند
اﯾن فعال کارگری گفت :کارگران نساجی مازندران خواھان بازگشاﯾی کارخانه ،درﯾافت مطالبات
معوقه خود و واگذاری اداره و مالکيت کارخانه به دولت ھستند.
منتخب کارگران نساجی مازندران در تشرﯾح وضعيت اﯾن کارگران گفت :حدود  ٨٠٠کارگر
کارخانه نساجی مازندران  ٢٨ماه حقوق و مزاﯾای معوقه طلبکار ھستند ،خوشبختانه برخی از
اﯾن کارگزان به موقع بازنشسته شدهاند و تنھا بابت سنوات و حقوق پرداخت نشده طالبکار
ھستند اما ساﯾر کارگران که آنھا نيز بابت حقوق معوقه از کارفرما طلبکار ھستند ،نه
میتوانند به کار خود ادامه دھند و نه میتوانند بازنشسته شوند.
وی ادامه داد نتيجه اﯾن وضعيت باعث شده تا برای خانوادهھای کارگران نساجی مازندران
گرفتاریھای متعدد اقتصادی-اجتماعی رخ بدھد .به گفته کارگران نساجی مازندران ھم اکنون
مسئله تامين معاش انقدر برای آنھا و ھمکارانشان مھم و حياتی است که به دنبال تعطيلی
کارخانه ،برخی از کارگران مجبور شدهاند تا از محل وجوھات شرعی اقوام و خوﯾشان خود
مانند صدقه و کفاره گذران زندگی کنند.
كارگران مدﯾرﯾت دولتی را ترجيح میدھند
اﯾن کارگران در جرﯾان تجمعات اخير خود عالوه بر آنکه خواستار بازگشاﯾی کارخانه و پرداخت
مطالبات قانونی خود شدهاند ،موضع خلع ﯾد کارفرمای خارجی را نيز خواستار شدهاند.
نصر ﷲ درﯾابيگی دبير اجراﯾی خانه کارگر مازندران نيز که از قبل در جرﯾان مشکالت کارگران
کارخانه نساجی مازندران قرار دارد به خبرنگار اﯾلنا گفت :بھتر است مسئوالن ھرچه زودتر
مطالبات قانونی کارگران اﯾن کارخانه را برآورده کنند.
وی باﯾادآوری اﯾنکه کارخانه نساجی مازندران زمانی سنبل توسعه و پيشرفت استان مازندران
تلقی میشد گفت :در سالھای قبل از انقالب فعاليت اﯾن کارخانه آنقدر رونق داشت که
حداقل  ۶ھزار کارگران در نقاط مختلف مازندران برای اﯾن کارخانه کار میکردند.
اﯾن فعال کارگری با بيان اﯾنکه بعد از انقالب در نتيجه اشتباه مدﯾران دولتی اﯾن کارخانه به مرور
دچار بحران شد گفت :ھرچند وضع امروز نتيجه ناکارآمدی مدﯾران دولتی است اما چون برای
کارگران نساجی مازنردان بیکفاﯾتی سرماﯾه گذار خارجی محرض شده است کارگران نظارت
دولت را بر وضعيت کنونی ترجيح میدھند.
حدود سه سال پيش کارخانه نساجی مازندران از سوی دولت به ﯾک سرماﯾه گذار خارجی که
داری تابعيت کشور ترکيه بود واگذار شد ،با وجود آنکه اﯾن سرماﯾه گذار نوسازی کارخانه و
افزاﯾش فرصتھای شغلی از جمله تعھدات کارفرمای جدﯾد بود اما در نھاﯾت اﯾن کارخانه تعطيل
و کارگران آن بدون درﯾافت مطالبت معوقه خود بيکار شدند.
کارگران نساجی مازندران به استناد اسناد موجود میگوﯾند :کارخانه در شراﯾطی تعطيل شده
است که بانک ملی بابت خرﯾد ماشينآالت جدﯾد و مدرن تسھيالتی ارزی ميلياردی در اختيار
مالک جدﯾد قرار داده است.
كارگران ھمكار خود را از زﯾر خاك بيرون كشيدند

به گزارش ساﯾت خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ٢٠آذر آمده است  :با تالش
کارگران ،کارگری که به طور کامل در خاک دفن شده بود از مرگ نجات ﯾافت.
به گزارش اﯾلنا به نقل از روابط عمومی سازمان آتش نشانی مشھد ،اﯾن حادثه بر اثر
گودبرداری غيراصولی در فضای  ٢٠٠مترمربعی رخ داد که ھيچ گونه حفاظی نيز نداشت .در
اﯾن حادثه دﯾوار خاکی ناگھان روی کارگر سقوط می کند و منجر به دفن شدن وی در عمق ٣
متری می شود.
اﯾن گزارش حاكی است تا رسيدن آتش نشانان ،کارگران موفق به خارج کردن سر ھمكار خود
از خاک شده بودند.
 ٢٧ميليون جمعيت روستاﯾی از تغذﯾه صحيح برخوردار نيستند
به گزارش ساﯾت خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ٢٠آذر آمده است  :اتحادﯾه فراگير
ملی تخصصی توليدی کشاورزی سيب زمينی کاران کشور در نامهای خطاب به رئيس دولت
دھم ضمن انتقاد از عدم تغذﯾ ٔه صحيح  ٢٧ميليون جمعيت روستاﯾی از عدم پرداخت  ١٠ميليارد
تومان حق انبارداری سيب زمينیھای خرﯾداری شده از کشاورزان که در آستانه انتخابات سال
 ٨٨در ميان مردم توزﯾع شد انتقاد کرد.
به گزارش اﯾلنا  ،در متن اﯾن نامه آمده است :درحال حاضر  ٢٧ميليون نفر جمعيت روستاﯾی از
تغذﯾه صحيح محصوالت خود بینصيب ھستند .سوء تغذﯾه  ،اميد به زندگی ،مرگ و میر ،عدم
بھداشت تعرﯾف شده  ،عدم تامين درمان ،تامين اجتماعی و مسکن  ،مھاجرت ،ترک تحصيل و
در کل مدارا با وضعيت موجود  ،نمیتواند افتخاری را نصيب صاحبان مملکت کند.
اﯾن اتحادﯾه در بخش دﯾگری از نامه با اشاره به توزﯾع سيب زمينی در آستان ٔه انتخابات  ٨٨برای
اﯾجاد فضای باز سياسی آورده است :از سال  ٨٧که بر اساس تصميم دولت  ،سيب زمينی
توليدی کشاورزان به صورت تضمينی خرﯾداری شد و برای اﯾجاد فضای باز سياسی در معابر
عمومی  ،جلوی مساجد  ،مدارس ،دانشگاهھا ،مراکز آموزشی و نظامی به طور راﯾگان توزﯾع
شد .دولت محترم از مفاد قرارداد تنظيمی با کشاورزان سر باز زده و  ١٠ميليارد تومان حق
انبارداری محصول مورد قرارداد را به کشاورزان پرداخت ننموده است.
دربخش دﯾگری از اﯾن نامه آمده است :اکنون که چند ماھی به دوران  ۴ساله رﯾاست جمھوری
باقی نمانده است و به دوران طالﯾی مرحله دﯾگری از انتخابات رﯾاست جمھوری نزدﯾک
میشوﯾم اﯾن محصول بیرگ عالوه بر نقش تخرﯾبگریاش در بحران آبھای زﯾر زمينی و به ھم
رﯾختن الگوی کشت رﯾشه بيش از  ۵٠ھزار بھره بردار توليدکننده کشاورز را ھدف گرفته است
و تنھا کاالﯾی است که با نجابت تمام در مقابل تحرﯾمھای خارجی وسياستھای متزلزل داخلی
ھمچنان قيمتش را به قيمت خودکشی توليد کننده از دست سلف خرھا و دﯾون بانکھا پائين
نگاه داشته است.
اتحادﯾه فراگير ملی تخصصی توليدی کشاورزی سيب زمينی کاران کشور در ادام ٔه نامه از
رئيس دولت دھم میپرسد :آﯾا میدانيد قيمت کود شيمياﯾی اوره از کيسهای  ٢۵٠٠به
 ۴٠٠٠٠تومان ،فسفات آمونيوم از  ٣٠٠٠به  ٧٠٠٠٠تومان ،تراکتور چھار سيلندر از  ١٠ميليون
به  ٢۴ميليون تومان ،کيسه پرﯾپلين از  ١٠٠به  ۴٠٠تومان ،گازوئيل از  ١۶به  ٣۵٠تومان ،چای
که چاشنی رفع خستگی کشاورزان است از  ٨٠٠٠به  ٣٠٠٠٠تومان ،تيرآھن  ٢٧از ۴٠٠٠٠٠
به  ١۶٠٠٠٠٠تومان و پراﯾد از  ٧ميليون به  ١۴ميليون تومان و دالر از  ١٠٠٠به  ٣٧٠٠تومان
رسيده است ولی سيب زمينی که قيمت تمام شده آن در سر مزرعه  ٣٢٠تومان و به ازاء ھر
ماه انبار داری  ٣٠تومان به قيمت آن افزوده شده اکنون از کيلوﯾی  ۵٠تومان تا  ٢٠٠تومان
رسيده است.
اﯾن اتحادﯾه در پاﯾان از رئيس دولت و ساﯾر مسئوالن میخواھد که »در ﯾک اقدام خداپسندانه و
انسانی ،تصميم عاجل برای جبران خسارت وارده در طول  ٣سال زراعی گذشته بر سيب
زمينی کاران کشور اتخاذ فرماﯾند«.
بيكاری  ٣٠کارگر قراردادی صناﯾع فلزی اﯾران

به گزارش ساﯾت خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ٢١آذر آمده است  :تعداد سی
کارگر کارخانه صناﯾع فلزی اﯾران ،پس از اتمام قرارداد توسط کارفرمای دولتی اﯾن واحد توليدی
بيکار شدند.
نماﯾنده کارگران صناﯾع فلزی اﯾران با اعالم اﯾن خبر ،به اﯾلنا گفت :در پی عدم پرداخت معوقات
حقوقی کارگران کارخانه صناﯾع فلزی اﯾران و اعتراضات مکرر بيش از  ۶٠٠کارگر اﯾن کارخانه در
مقابل نھادھای دولتی برای رسيدگی به مشکالت کارگران اﯾن کارخانه ،نماﯾندهای از جانب
دولت در کارخانه مستقر شد که متاسفانه بجای اﯾجاد فضای کسب کار و افزاﯾش
اشتغالزاﯾی ،تعداد  ٣٠کارگر قرار دادی اﯾن کارخانه با اتمام قرار داد کارﯾشان بيکار شدهاند.
پروﯾن محمدی با بيان اﯾنكه تعداد كارگران اخراجی ظرف ھفتهھای آﯾنده افزاﯾش خواھند ﯾافت،
افزود :كارگران نگراناند كه دولت به بھانه کاھش سفارشات کار ،ھمه کارگران قراردادی اﯾن
کارخانه را اخراج کند.
به گفته محمدی ،ھمچنين نماﯾنده دولتی مستقر در کارخانه در تالش است با اﯾن اقدام خود
عالوه بر تعطيلی سالن شماره ﯾک اﯾن کارخانه تمام کارگران رسمی را به کارخانه شماره دو
انتقال دھند.
اﯾن فعال كارگری در ادامه اضافه کرد :ھم اکنون حدود  ١۵٠کارگر رسمی اﯾن واحد توليدی که
در شرف بازنشسته شدن ھستند با درﯾافت حقوق خود در منزل بسر میبرند و به آنان گفته
شده تا رسيدن به سن بازنشستگی در منزل باشند.
اﯾن نماﯾنده با بيان اﯾنکه نگرانی کارگران اﯾن واحد صنعتی به سبب نداشتن امنيت شغلی
بيشتر شده است گفت :تنھا کمک کارفرمای دولتی کارگران صناﯾع فلزی اﯾران بيكار ساختن
کارگران قراردادی با ھدف تعطيلی کارخانه شماره ﯾک بوده است.
کشته و مجروح شدن  ۵کارگر ساختمانی در تھران
به گزارش ساﯾت خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ٢٠آذر آمده است  :صبح امروز بر
اثر رﯾزش آوار ساختمانی در شرق تھران ﯾک کارگر ساختمانی کشته و چھار كارگر دﯾگر با
جراحات شدﯾد به بيمارستان منتقل شدند.
به گزارش اﯾلنا ،اﯾن حادثه صبح امروز  -پنجشنبه  ١۶آذر  -در ﯾک باب مغازه  ۵٠متری در محله
خاک سفيد تھران ،زمانی رخ داد که  ۵کارگر ساختمانی تبعه افغانستان مشغول انجام
عمليات عمرانی بودند که رعاﯾت نکردن اصول اﯾمنی سبب تخرﯾب اﯾن مغازه و محبوس شدن
پنج کارگر در زﯾرآوار شد.
بنابر اﯾن گزارش ،نيروھای آتشنشانی در ساعت  ١٠ :١٧از وقوع اﯾن حادثه مطلع شدند و در
پی آن ستاد فرماندھی آتشنشانان دو اﯾستگاه  ٩٢و  ۵۶را به ھمراه گروه نجات  ١٠به محل
حادثه واقع در محله خاکسفيد خيابان امين خيابان بھشتغربی اعزام کرد.
اﯾن گزارش حاکی است دو تن از کارگران تا پيش از رسيدن عوامل آتشنشانی از محل توسط
اھالی خارج شده بودند ،و آتشنشانان عمليات خود را برای نجات سه کارگر دﯾگر آغاز کرده و
پس از مدتی ھر سه کارگر که ﯾکی از آنان تا گردن در ميانه سنگ و خاک محبوس شده بود را
خارج کردند .پس از خروج کارگران محبوس در زﯾرآوار عوامل اورژانس مستقر در محل مرگ ﯾکی
از اﯾن کارگران را تاﯾيد و چھار مصدوم دﯾگر را برای ادامه درمان به بيمارستان منتقل کردند.
تيک تاک متوقف شد /تعوﯾق حقوق کارگران رسمی و قراردادی
به گزارش ساﯾت خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ٢٠آذر آمده است  :ﯾك عضو
شورای اسالمی کار کارخانه تيک تاک قزوﯾن از تاخير در پرداخت حقوق  ۶٠کارگر اﯾن کارخانه
خبر داد.
علی حاجیوند با اعالم توقف توليد كارخانه تيك تاك ،به اﯾلنا گفت :کارفرمای اﯾن کارخانه
افزاﯾش قيمت مواد اوليه توليد به تبع افزاﯾش قيمت دالر را دليل تعطيلی عنوان كرده و گفته
است كه توليد اﯾن كارخانه دﯾگر صرفه اقتصادی ندارد.
اﯾن فعال کارگری تعداد كارگران رسمی كارخانه تيك تاك را  ٣۵نفر عنوان كرد و گفت :كارگران
رسمی با سوابق بيش از  ٢٢سال ،حقوق مھر و آبان ماه خود را درﯾافت نکردهاند و تنھا در

شھرﯾور ماه مبلغی به صورت علیالحساب به آنان پرداخت شده است.
نماﯾنده کارگران کارخانه تيک تاک در باره مطالبات حقوقی کارگران قراردادی نيز گفت :اﯾن
کارگران پس از خاتمه مدت قرارداد کار ھم اکنون از سوی کارفرما برای درﯾافت بيمه بيکاری به
اداره کار معرفی شدهاند و حقوق آنان نيز ﯾک ماه به تعوﯾق افتاده است.
حاجیوند گفت :تعدادی از کارگران رسمی که در شرف بازنشستگی قرار دارند به سبب
پرداخت نشدن چند ماه از حق بيمهشان شراﯾط بازنشستگی ندارند.
بروز مشکل در سوابق بيمه کارگران رسمی
در ھمين رابطه ﯾکی دﯾگر از کارگران کارخانه تيک تاک در تشرﯾح وضعيت خود گفت :در طول
 ٢٠سالی که به عنوان ﯾک راننده ليفتراک کار کردهام سوابق بيمه من از سوی کارفرما به
عنوان سخت و زﯾان آور پرداخت نشده است و اکنون با سازمان تامين اجتماعی در اﯾن مورد
دچار مشکل شدهام.
او اضافه کرد :به گفته کارفرما مشکالت تھيه مواد اوليه عمدهترﯾن مشکل اﯾن کارخانه است
که در صورت ادامه مشکالت توليد اﯾن کارخانه ھمچنان متوقف خواھد ماند .گفتنی است
کارخانه تيک تاک واحد توليد کننده سيمھای جوش و ميخھای پرچ بوده است.
از :کميته حماﯾت از شاھرخ زمانی
به  :حقوق بشری شھر بوخوم
موضوع  :پيام تشکر
بر پاﯾه خبر رسيده به روزشمار کارگری در  ٢٠آذر آمده است  :دوستان فعال حقوق بشری در
شھر بوخوم ضمن ابراز خرسندی از انتخاب شاھرخ زمانی به عنوان ﯾکی از برندگان دومين
جاﯾزه از طرف سازمان شما ماﯾل ھستيم اعالم نماﯾيم که ما را در جھت کسب آزادی و
رسيدن به مراتب باالتری از حقوق بشر و دمکراسی ھمراه خود بدانيد  .ھمچنين اعالم می
دارﯾم که دوستمان آقاﯾی بھروز خباز از طرف اﯾن کميته جھت تقدﯾم پيام شاھرخ و درﯾافت
جاﯾزه حضور شما معرفی می گردد .
ھرچند اﯾن کميته توانسته است طی بيش از ﯾک سال گذشته با فعاليت خود حماﯾتھاﯾی از
نھادھا و سازمانھا و احزاب مختلف برای شاھرخ و دﯾگر زندانيان بدست آورد اما ھنوز به حد
قابل قبولی نرسيدﯾم در اﯾن جھت از شما عزﯾزان می خواھيم ضمن معرفی شاھرخ به دﯾگر
سازمانھا و نھادھا از آنھا بخواھيد حماﯾتھای خود را از شاھرخ و دﯾگر زندانيان گسترده تر
نماﯾند .شاھرخ زمانی فرزند بھمن زمانی معلم باز نشسته از ھم دوره اﯾھا و دوستان صمد
بھرنگی است .از اھالی سواحل رود ارس منطقه قره داغ تبرﯾز است که در سال  ١٣٤٣بدنيا
آمده ،پس از پيروزی انقالب  ٥٧ﯾکی از دانش آموزان فعال مدرسه ھشترودی تبرﯾز بوده که در
سالھای شصت بدليل افزاﯾش شدت سرکوب مجبور به ترک تحصيل شده است .اقدام به کار
در شغل نقاشی ساختمان نمود و در سندﯾکای نقاشان دست به فعاليت کارگری زد در سال
 ١٣٧٢او و  ١٦نفر نقاش دﯾگر را به جرم فعاليت عليه جمھوری اسالمی در قالب سندﯾکای غير
علنی نقاشان دستگير کردند و شاھرخ  ١٨ماه زندانی بود .در دور جدﯾد فعاليت برای احيای
سندﯾکای نقاشان عضو ھييت باز گشاﯾی سندﯾکای نقاشان و تزئينات ساختمانی شد
ھمچنين عضو شورای نماﯾندگان کميته پيگيری اﯾجاد تشکلھای کارگری بود .او را بدون ھيچ
دليل و مدرکی در تارﯾخ ١٣٩٠/٣/١٧دستگير کرده ،در زندان تبرﯾز حبس نمودند و بر عليه او
پرونده سازی کردند.شاھرخ را  ٣٦روز در سلول انفرادی نگھداشتند که  ٣٢روز از مدت فوق را
در اعتصاب غذا بوده و  ٢٧کيلو وزن کم کرده بود که مادرش می گوﯾد وقتی او را دﯾدم چندﯾن
دقيقه طول کشيد تا بتوانم او را بشناسم .در دور اول زندان تبرﯾز او را به بند ھای وﯾژه
)انفرادی( ،قرنطينه  ،سه گانه  ،متادون  ، ٩ ،مالی و  ١٥منتقل کردند .پس از حدود چھار ماه
اذﯾت و شکنجه شاھرخ را با وثيقه  ٢٠٠ميليون تومانی در تارﯾخ  ١٣٩٠/٧/٢٧موقتا" آزاد کردند .
با سرعت بسيار زﯾادی در مدت  ٨٩روز تحت دستور پليس ،علی رغم اﯾنکه در پرونده ساخته
شده ھيچ مدرک و دليلی برای محاکمه او وجود نداشت بنا به اعترافات شخص دﯾگری)متھم
ردﯾف چھارم( با اتھامات دروغين اﯾجاد تشکل کارگری  ،عضوﯾت در گروه ھای غير قانونی ،

فعاليت عليه امنيت ملی و ...چھار دادگاه بر عليه شاھرخ برگزار و طبق دستورات کتبی پليس،
حکم  ١١سال زندان را صادر  ،تائيد و سپس دستور اجراﯾی را صادر نمودند و در تاﯾخ
 ١٣٩٠/١٠/٢٥مجددا" بدون اطالع او را دستگير کردند اﯾن بار نيز حدود دو ماه در بند قرنطينه
زندانيش کردند و بعد از  ١٥روز اعتصاب غذا به بند مالی منتقل نمودند و باز انتقال از بندی به
بند دﯾگر شروع شد تا اﯾنکه بعد از اتمام بند ھای زندان تبرﯾز او را درتارﯾخ  ١٣٩١/٣/٧بدون
دستور قضاﯾی ﯾعنی غير قانونی به زندان ﯾزد تبعيد کردند .بعد از دو ماه مجددا" او را به زندان
مرکزی تبرﯾز بر گرداندند او را در دور سوم زندان تبرﯾز ھر دو ﯾا سه روز ﯾک بار از بندی به بند
دﯾگر انتقال می دادند و در تارﯾخ  ١٣٩١/٧/٢٢به زندان گوھردشت کرج غير قانونی و بدون
دستور قضاﯾی تبعيد گردﯾد که اکنون سه ماه است در بند چھار سالن  ١٢زندانی است .اﯾن
بند تحت نظر مشترک وزارت اطالعات و سپاه است که بدترﯾن نوع زندان در اﯾران می باشد
زندانيان اﯾن بند به احکام سنگين  ،ابد و اعدام محکوم ھستند از بسياری حقوق زندانيان
محروم می باشند مالقات بسيار کم است  ،تلفن ندارند  ،دسترسی به شکاﯾت ﯾا مراجع
قضاﯾی ندارند  ،غذا بسيار بد است با کوچکترﯾن بھانه مالقات ھا را حذف می کنند اﯾن زندانيان
دائما" تحت فشار روحی و روانی قرار دارند و ...
در نھاﯾت از مسئولين و فعالين حقوق بشری بوخوم صميميانه تشکر می کنيم ھمچنين از
تمامی دوستان و رفقاﯾی که در جھت شناساندن و کسب حماﯾت و جلب نظر نھادھا و
سازمانھای مختلف در جھت آزادی و حماﯾت زندانيان سياسی بخصوص شاھرخ زمانی فعاليت
کردند صميميانه تشکر می کنيم و می دانيم اگر کمکھای شما رفقا و دوستان نبود کميته
حماﯾت از شاھرخ زمانی نمی توانست شاھد چنين موفقيتھاﯾی باشد .
اميدوارﯾم رفقا و دوستانی که تا کنون با ما ھمراه بودند و از ھر جھت کمک کردند ھمچنان به
کمکھا و حماﯾتھای خود ادامه داده و آن را گسترش دھند و رفقا و دوستانی که ھنوز به فعالين
جھت دفاع و حماﯾت از زندانيان سياسی نپيوستند فرصتھا را از دست نداده ھر چه زودتر به
کمک ما بشتابند در اﯾن مسير کميت و کيفيت فعالين تابع ھيچ محدودﯾتی نيست ھر چه
بيشتر باشيم احتمال آزادی زندانيان بيشتر می شود.
صميمانه دستان شما را می فشارﯾم
کميته حماﯾت از شاھرخ زمانی ١٣٩١/٩/٢٠ -
بسياری از کارگران ساختمانی ھيچگاه به بازنشستگی نمیرسند
به گزارش ساﯾت خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ٢٠آذر آمده است  :ﯾک فعال
کارگری در خرمدره معتقد است کاھش ساخت و ساز مسکن در فصول سرد سال باعث اﯾجاد
فاصله در سوابق بيمهای کارگران ساختمانی میشود و از اﯾن رو بسياری از کارگران
ساختمانی با کمبود سابقه ھيچگاه به سنين بازنشستگی نمیرسند.
کاظم خلجی ،سرپرست خانه کارگر خرمدره درباره ﯾکی دﯾگر از دالﯾل اﯾجاد فاصله بيمهای در
سوابق کارگران ساختمانی ،به اﯾلنا گفت :امروز با وجود افزاﯾش قيمت مصالح ساختمانی
ساخت و ساز مسکن بيش از فصول سرد سالھای گذشته در کاھش ساخت مسکن تاثير
گذار بوده است و به ھمين دليل شاھد بيکاری تعداد زﯾادی از کارگران ساختمانی ھستيم که
اﯾام بيکاری اجباری در سوابق بيمهای آنان لحاظ نمیشود.
او در ادامه به تشرﯾح دليل دﯾگری برای اﯾجاد فاصله بيمهای پرداخت و افزود :پر کردن سوابق
بيمهای برای کارگران ساختمانی منوط به کار است و کارگرانی که به دالﯾل خاصی ھمانند
اتمام پروژه تا پيدا کردن پروژه دﯾگر ،بين سوابق کاریشان فاصله میافتد ،با وجود آنکه در
تمامی مدت کار حق بيمه میپردازند اما ممکن است ھيچگاه به سن بازنشستگی نرسند.
اﯾن فعال کارگری با بيان اﯾنکه قانون باﯾد راه کار مناسبی را برای رفع اﯾن مشکل تدبير کند،
اظھار داشت :زمانی که ساخت و ساز کم است دولت باﯾد با تامين منابع مالی مبلغی را برای
بيمه کارگران ساختمانی اختصاص دھد تا در زمان بيکاری از اﯾن منابع مالی جھت پرداخت
بيمه اﯾن کارگران استفاده شود.
او در خاتمه ضمن تاکيد برتصوﯾب قوانين حماﯾتی برای کارگران ساختمانی گفت :دولت با حذف

سھميه بيمه کارگران ساختمانی ،منابع مالی اﯾن طرح را نيز تامين کند تا با از بين رفتن ھمه
موانع دغدغهھای بازنشستگی اﯾن کارگران نيز حل شود.
تصادف وانت و اتوبوس به کشته شدن کارگر شھرداری مشھد انجاميد
در برخورد اتوبوس حامل دانشآموزان با ﯾک وانت شھرداری در مشھد ،ﯾک کارگر شھرداری
کشته شد.
محمد تقی فخرﯾان ،مدﯾرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی در گفتگو با اﯾلنا درباره اﯾن حادثه
گفت :اتوبوسی دانش آموزان منطقه تباتکان را برای بازدﯾد از نماﯾشگاه بسيج که در بھشت
رضای مشھد برگزار شده بود منتقل میکرد که در ھنگام بازگشت پس از برخورد با ﯾک
دستگاه وانت شھرداری در پل استقالل مشھد واژگون شد.
فخرﯾان با تاکيد بر اﯾنکه اتوبوس واژگون شده ارتباطی با اردوھای راھيان نور ندارد ،افزود :در
اﯾن حادثه از سرنشينان اتوبوس  ١۶نفر مجروح شدند که از اﯾن تعداد  ٨نفر سرپاﯾی مداوا و ٨
نفر دﯾگر نيز با اورژانس به بيمارستان منتقل شدند.
سير صعودی حوادث ناشی از کار٧٥ /درصد اين حوادث تلخ به دليل قصور
کارفرمايان رخ ميدھد
به گزارش ساﯾت خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ٢٠آذر آمده است  :يك فعال
كارگری در اصفھان گرانی وسايل ايمنی و حفاظتی به تبع تحريمھا و ھمچنين بی مسئوليتی
و منفعتطلبی بعضی کارفرمايان را موجب افزايش به خطر افتادن جان کارگران در محيطھای
کار دانست و گفت :با اينکه قانون ،دست بازرسان كار را در مقام ضابط قضايی برای سرکشی
به واحدھای توليدی باز گذاشته است ،کنترل و بازديدھا به دليل کمبود نفرات به صورت محدود
انجام ميشود .
به گزارش خبرنگار ايلنا در اصفھان ،اصغر برشان ،دبير خانه كارگر اصفھان با اشاره به سير
صعودی حوادث ناشی از کار در دھه گذشته و به ويژه امسال ،گفت :بر اساس آماری که
مراجع ذی صالح اعالم کردهاند ٧۵ ،درصد اين حوادث تلخ به دليل قصور کارفرمايان رخ ميدھد
و نقش کارگران نيز در وقوع حوادث حدود  ٢۵درصد است .
وی وقوع حادثه در محيطھای کار را به زيان کارفرمايان ،کارگران و کل جامعه دانست و افزود:
اين حوادث موجب مرگ ،نقص عضو و يا جراحت عميق شده که ھم عامل از دست دادن کار و
فقر برای فرد آسيب ديده ميشود و ھم موجب خسارت مالی و عذاب وجدان برای کارفرما،
ھمچنين دولت و اجتماع نيز از آسيب ديدن ھر يک از سرپرستان خانوار ،به صورت عام زيان
خواھد ديد .
دبير اجرايی خانه کارگر اصفھان ،آموزش کارگر و کارفرما ،کنترل و بازرسی مقامات ذيربط و
ھمکاری بيشتر دولت در فراھم کردن تسھيالت و امکانات مورد نياز )وسايل حفاظتی و
دستگاهھا و ماشين آالت ايمنی( را برای توقف روند رو به رشد حوادث ناشی از کار در
بنگاھھای اقتصادی کشور و استان ضروری عنوان کرد و ادامه داد :متاسفانه بيتوجھی به اين
راھکارھا ،که قراردادھای موقت کار نيز در آن بيتاثير نيست ،جان کارگران و کسب و کار
کرافرمايان را به خطر مياندازد .
وی ھشدار داد در صورتی که طرفين مسوول در زمينه پيشگيري ،راعايت و در اختيار قراردادن
وسايل ايمنی و حفاظتی اقدام نکنند ،آمار حوادث ناشی از کار ھمچنان افزايش مييابد و
گفت :از کارفرمايان که نيروی کار را بھترين ابزار توليد و پيشرفت خود ميدانند ،مصرانه
ميخواھيم که خريد وسايل ايمنی و حفاظتی برای واحد توليدی خود را ھزينه به شمار
نياورند بلکه يک سرمايه گذاری بدانند و بر رعايت مسايل ايمنی و حفاظتی برای کارگران خود،
به صورت جدی نظارت کنند .
برشان با اشاره به اينکه بازرسان کار ،از نظر قانونی حکم ضابط دادگستری را دارند و قانون به
آنھا اجازه کنترل تمام کارگاھھای توليدی را داده است ،تصريح کرد :به دليل کمبود نفرات،
بازرسيھای ادواری که بايد با جديت و سخت گيری دنبال شود ،محدود است .
وی جبران  ٧۵درصد خسارات ناشی از مرگ ،قطع عضو و آسيب ديدگی کارگران را به عھده

کارفرما دانست و ادامه داد :کارفرمايان ساالنه تاوان سنگينی برای وقوع حادثه در محيطھای
کار ميپردازند اما از آنجا که اين ضررھا ،بازدارنده نيست ،اين کارگران ھستند که بايد استفاده
از وسايل ايمنی و حفاظتی را برای حفظ سالمتی و ادامه کار خود جدی بگيرند .
اين فعال کارگری دغدغه معيشت و امنيت شغلی کارگران را نيز در بيتوجھی به رعايت نکات
ايمنی در محيطھای کار و توليد موثر عنوان کرد و گفت :افزايش دغدغهھای کارگران و
کارفرمايان ،نبايد مانع از تمرکز آنھا بر رعايت نکات ايمنی و حفاظتی در بنگاھھای اقتصادی
استان اصفھان شود .
اجبار بانوان فروشنده در قم به پوشش در دو رنگ خاص و مدلھای ھمسان/در
صورت تخلف فروشندگان پروانه کسب واحد صنفی لغو ميشود
به گزارش ساﯾت خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا  /قم در تارﯾخ  ٢٠آذر آمده است  :به گزارش
خبرنگار ايلنا در قم ،غالمرضا تفتی رئيس مجمع امور صنفی توزيعی خدماتی قم در گفت وگو
با خبرنگاران با اشاره به اينكه بحث عفاف و حجاب مورد تاكيد علما و مسووالن استان
ميباشد ،گفت :گزارشھا و شکايات مردمی مبنی بر عدم رعايت شئونات در زمينه پوشش از
سوی فروشندگان اصناف داشتيم كه برای رفع اين معضل با ھماھنگی مسئوالن اصناف و
مسئوالن ستاد امر به معروف و نھی از منکر ،تصميم بر آن شد كه پوشش بانوان فروشنده در
دو رنگ خاص و مدلھای ھمسان و مناسب تھيه شود .
وی از نظرات کارشناسان بھداشت در تھيه و انتخاب رنگ لباس بانوان خبر داد و گفت :مانتوی
غير چسبان و راحت به ھمراه ھدبند و مچ بند برای بانوان در نظر گرفته شده است .
وی با تاکيد بر اينکه انتخاب رنگ لباسھا با سليقه خود بانوان در نظر گرفته شده است ابراز
داشت :مجمع امور صنفی توزيعی خدماتی قم با انعقاد قرار داد با يک توليد کننده پوشاک ،بر
قيمت و کيفيت لباسھای توليد شده به صورت جدی نظارت ميکند .
رئيس مجمع امور صنفی توزيعی خدماتی قم با تاکيد بر اينکه نظارت بر اصناف در خصوص تھيه
اين نوع پوشش از ھفته گذشته آغاز شده است بيان کرد :بازرسيھا از منطقه مرکزی شھر
شامل خيابانھای ارم ،صفاييه و سه راه بازار آغاز شده و تا ھفته آينده ادامه دارد .
تفتی ادامه داد :از آغاز ھفته آينده بازرسيھا در ديگر مناطق شلوغ شھر شامل خيابان
دورشھر٢٠ ،متری شھيد بھشتی و خيابان عطاران انجام ميشود .
وی خاطرنشان کرد :اجرای اين طرح به صورت مقطعی نيست و در صورتی که تخلفی
مشاھده شود در مرحله نخست تذکر داده شده و در مراحل بعدی به صورت قانونی پروانه
کسب واحد صنفی لغو ميشود .
وی از اجرای برنامه تشويق و تنبيه برای اصناف در زمينه ارتباط با مشتری خبر داد و ابراز
داشت :بر اساس نظر سنجی که بازرسان از مشتريھا انجام ميدھند از فروشندگانی که
برخورد مناسب دارند تقدير شده و با کسانی که در ارتباط با مشتری رفتار نادرستی داشتهاند
برخورد ميشود .
تفتی افزود :واحدھای صنفی كه قصد دارند پروانه کسب خود را تمديد نموده يا اخذ کنند بايد
بر اساس آيين نامه قانون حقوق مشتری مداري ،آموزشھای عمومی را فرا بگيرند .
ھزينهھای دندانپزشکی گران شد/بيش
دندانپزشکی از جيب مردم پرداخت می شود

از

٩٠درصد

ھزينه

ھای

خدمات

به گزارش خبرگزاری دولتی مھر در  ٢٠آذر آمده است  :بررسيھا نشان می دھد ،بيش از ٩٠
درصد ھزينه ھای خدمات دندانپزشکی از جيب مردم پرداخت می شود .اين در حالی است که
قيمت مواد و تجھيزات دندانپزشکی در ماھھای گذشته بين  ٢٠٠تا  ٣٠٠درصد رشد داشته
است .
دکتر امير عزمی عضو انجمن دندانپزشکی ايران با اشاره به رشد قيمت مواد و تجھيزات
دندانپزشکی در کشور که باعث افزايش قيمت ھزينه ھای دندانپزشکی شده است ،به
خبرنگار مھر گفت :قيمت مواد دندانی و تجھيزات دندانپزشکی در اين يکی دو ماه اخير به  ٢تا
 ٣برابر قيمتھای قبلی رسيده است .در حالی که ھيچ تغييری در نرخ تعرفه ھای دندانپزشکی

نداشته ايم .
وي ،افزايش  ٢٠تا  ٢٥درصدی تعرفه ھای دندانپزشکی در ابتدای سال جاری را به ھيچ وجه با
رشد سرسام آور قيمت مواد و تجھيزات دندانپزشکی ھمطراز نمی داند و معتقد است که بی
ثباتی در بازار ارز کشور باعث شده تا وارد کنندگان مواد و تجھيزات دندانپزشکي ،پولشان را به
دالر از ارائه دھندگان خدمات بخواھند در حالی که دندانپزشکان حق الزحمه خودشان را به ﷼
دريافت می کنند .
در ھمين حال ،گزارشھا از مطبھا و کلينيکھای دندانپزشکی در کشور حاکی از اين است که
اين افزايش قيمتھا باعث شده تا خدمات دندانپزشکی به تدريج از سبد سالمت خانوارھا حذف
شود .
دکتر عزمی عضو انجمن دندانپزشکی ايران با بيان اين مطلب که جامعه دندانپزشکی با
چالشھای فراوانی روبروست ،اظھارداشت :افزايش بی رويه قيمت مواد و تجھيزات
دندانپزشکي ،کاھش تعداد مراجعان به مراکز دندانپزشکی به دليل مشکالت اقتصادي،
افزايش تعداد دندانپزشکان به دليل گسترش بی برنامه و بی رويه دانشکده ھای دندانپزشکی
و نيز ورود فارغ التحصيالن اين رشته از خارج کشور به بازار آشفته درمان از عمده ترين
آنھاست .
ھمچنين دکتر علی تاجرنيا عضو ھيئت مديره انجمن دندانپزشکان ايران با اشاره به افزايش
بسيار باالی قيمت مواد و تجھيزات دندانپزشکی در کشور ،معتقد است آنکه در اين بين بيشتر
ضرر خواھد کرد ،بيمار است .چون او بايد اين ھزينه ھا را بپردازد و ھمچنين دندانپزشکان که
بايد اين خدمات را با تعرفه ھای غيرواقعی ارائه دھند .
عدم تخصيص ارز مرجع برای واردات تجھيزات پزشکی و دندانپزشکي ،باعث شده تا شرکتھای
وارد کننده مجبور شوند کاالھای مورد نياز مراکز درمانی و بيمارستانھا را با ارز آزاد تھيه کنند.
در نتيجه شاھد افزايش سرسام آور قيمت کاالھا در حوزه سالمت ھستيم که اين وضعيت،
ھزينه ھای سبد سالمت خانوارھا را افزايش می دھد .بر ھمين اساس ،قشر زيادی از مردم،
با توجه به اولويت بندی که برای دخل و خرج زندگی خود دارند ،مجبور می شوند سبد سالمت
خود را حذف کنند .
زاگرس خودرو تعطيل و  ۴٠٠کارگر بيکار شدند
به گزارش ساﯾت خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ٢٠آذر آمده است  :محمد گودرزي،
دبير خانه کارگر بروجرد با اعالم اين خبر ،به ايلنا گفت :کارخانه زاگرس خودرو بروجرد به سبب
افزايش مشکالت مالي ،تعطيل و  ۴٠٠کارگر آن با وجود سه ماه حقوق معوقه بيکار شدند .
او با بيان اينکه از اوايل سال جاری به مرور تعدادی از کارگران اين کارخانه تعديل شده بودند،
افزود :ابزار توليد اين واحد صنعتی كه از كشور مالزی وارد شده بود ،به عقيده كارشناسان
ساليان طوالنی است که توجيه اقتصادی خود را از دست داده و از رده خارج شده است. ،
اين فعال كارگری در بروجرد افزود :با ورود اين کارخانه به کشورمان ،طی  ١۴سال فعاليت بدون
اينکه تکنولوژی خاصی را جز »مونتاژ« برای صنعت كشور به ارمغان آورد ،باعث اشغال ٢۵٠
ھکتار از بھترين زمينھای کشاورزی منطقه محروم اشترينان شده بود .
گفتنی است تالشھای خبرنگار ايلنا برای گفتگو با مديرعامل يا ساير مقامات كارفرمايی اين
كارخانه تا لحظه انتشار خبر بيثمر بوده است .
بيانيه اتحاديه آزاد کارگران ايران :ھر گونه اصالحات ضد کارگر در قوانين کار و تامين
اجتماعی باﯾد فورا متوقف شود
به نوشته ساﯾت اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران در تارﯾخ  ٢٠آذر آمده است  :اصالحيه قانون کار در
تارﯾخ چھاردھم آذر ماه جاری به مجلس برده شد .بدون تردﯾد اﯾن اصالحيه آنچنان ضد کارگری
و بر عليه زندگی و معيشت ميليونھا خانواده کارگری است که نه تنھا دولت جرات انتشار آنرا
در ميان کارگران و افکار عمومی بر خود نداد بلکه حتی تشکلھای دست سازش ھمچون کانون
عالی شوراھای اسالمی کار را نيز نامحرم تشخيص داد و آنھا را از متن نھاﯾی اصالحيه که به
مجلس فرستاده است بی خبر گذاشت .

اقدام ضد کارگری اخير دولت در فرستادن اصالحيه نھاﯾی قانون کار به مجلس شورای اسالمی
در شراﯾطی صورت ميگيرد که ما کارگران طی ماھھای گذشته در سراسر کشور با امضای
طوماری بيست ھزار نفری که ھم اکنون نيز ادامه دارد مخالفت قاطعانه خود را با اعمال
تغييرات ضد کارگری در قانون کار و قوانين مربوط به تامين اجتماعی اعالم کردﯾم و بر عاجل
ترﯾن خواستھای خود از قبيل اﯾجاد ساز و کار الزم برای پرداخت بموقع دستمزدھا ،بيمه کامل
کارگران ساختمانی ،اجرای ماده  ١٠قانون نوسازی صناﯾع ،برچيده شدن کامل شرکتھای
پيمانکاری و برخورد با قراردادھای موقت و سفيد امضا تاکيد کردﯾم و مھم تر اﯾنکه با توجه به
افزاﯾش چندﯾن برابری ھزﯾنه ھای زندگی خواھان افزاﯾش فوری دستمزدھا شدﯾم اما نه تنھا
نھادھاﯾی چون وزارت کار ،نھاد رﯾاست جمھوری و مجلس شورای اسالمی به خواست ما
کارگران توجھی نکردند بلکه اﯾن نھادھا در شراﯾطی که زندگی و معيشت ميليونھا خانواده
کارگری با افزاﯾش بی وقفه قيمتھا بصورت روزمره ای در حال تبدﯾل شدن به تلی از خاکستر
است چشم در چشم ما کارگران و در حالی که اظھر من الشمس شاھد و نظاره گر بيکاری
گسترده کارگران ،بی خانمانی و فقر و فالکت ميليونھا خانواده کارگری ھستند باز ھم برای
تامين منافع صاحبان سرماﯾه و تحميل شراﯾط جھنمی تر بر ما کارگران آستينھا را باال زده اند تا
با وارد کردن اصالحات ضد کارگری تر بر قوانين کار و تامين اجتماعی ھر آن چيزی را که مافيای
قدرت در طول سالھای گذشته بلعيده اند و اقتصاد کشور را به وﯾرانه ای تبدﯾل کرده اند از
سفره ھای خالی ما کارگران بيرون کشند .
کارگران و ھمکاران در سراسر کشور! باﯾد عليه اعمال تغييرات ضد کارگری در قوانين کار و
تامين اجتماعی و برای افزاﯾش فوری دستمزدھا به ميدان آمد .نباﯾد اجازه داد با اعمال تغيير در
قانون کار دستمزدھا را منجمد کنند و راه را برای تسھيل بيش از پيش اخراج ھای ھزاران نفره
باز نماﯾند و چپاول صندوق تامين اجتماعی را با افزاﯾش سن بازنشستگی به  ٦۵سال در ازا
 ٣۵سال کار از گرده ما کارگران بيرون کشند .در اﯾن راستا اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران عموم
کارگران در سراسر کشور را به اعتراض عليه تغييرات ضد کارگری در قوانين کار و تامين
اجتماعی و اعتراض به سطح دستمزدھا فرا ميخواند و اعالم ميدارد :
- ١ما ھر گونه اعمال تغيير در قانون کار و قوانين تامين اجتماعی را با روشی که دولت در پيش
گرفته است و بدور از چشم کارگران و افکار عمومی در داالنھای مجلس در صدد تصوﯾب آن
است قوﯾا محکوم ميکنيم
- ٢طرح و تصوﯾب اصالحيه ای که در رابطه با قانون کار از سوی دولت در اختيار مجلس شورای
اسالمی قرار گرفته و ھر گونه اصالحيه ای بر قوانين تامين اجتماعی باﯾد فورا متوقف گردد
- ٣ھر گونه اعمال تغيير در قوانين کار و تامين اجتماعی می باﯾد با شرکت مستقيم نماﯾنده
ھای منتخب مجامع عمومی کارگران در کارخانه ھا انجام گيرد و قبل از طرح و تصوﯾب در صحن
مجلس ،می باﯾست از طرﯾق چاپ در جراﯾد کثير االنتشار به اطالع کارگران و افکار عمومی
برسد
- ۴ھر گونه تغيير در قوانين کار و تامين اجتماعی مستقيما و بالواسطه مربوط به شراﯾط کار و
زﯾست ما کارگران است و زندگی و معيشت ما به اﯾن تغييرات و ﯾا عدم تغيير در اﯾن قوانين گره
خورده است لذا ما از ھم اکنون و تا لحظه ای که دولت در صدد اعمال تغييرات ضد کارگری در
قوانين کار و تامين اجتماعی است و خواست ميليونھا کارگر برای افزاﯾش فوری دستمزدھا و
تحقق دﯾگر خواست ھاﯾشان را نادﯾده ميگيرد اقدام به ھر گونه اعتراض را حق مسلم خود و
تبعات چنين روﯾکردی از سوی کارگران را مستقيما متوجه دولت و نماﯾندگان مجلس شورای
اسالمی ميدانيم.
اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران  ٢٠ -آذر ماه ١٣٩١
زاگرس خودرو تعطيل و  ۴٠٠کارگر بيکار شدند
به گزارش ساﯾت خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ٢٠آذر آمده است  :محمد گودرزی،
دبير خانه کارگر بروجرد با اعالم اﯾن خبر ،به اﯾلنا گفت :کارخانه زاگرس خودرو بروجرد به سبب
افزاﯾش مشکالت مالی ،تعطيل و  ۴٠٠کارگر آن با وجود سه ماه حقوق معوقه بيکار شدند .
او با بيان اﯾنکه از اواﯾل سال جاری به مرور تعدادی از کارگران اﯾن کارخانه تعدﯾل شده بودند،

افزود :ابزار توليد اﯾن واحد صنعتی كه از كشور مالزی وارد شده بود ،به عقيده كارشناسان
ساليان طوالنی است که توجيه اقتصادی خود را از دست داده و از رده خارج شده است. ،
اﯾن فعال كارگری در بروجرد افزود :با ورود اﯾن کارخانه به کشورمان ،طی  ١۴سال فعاليت بدون
اﯾنکه تکنولوژی خاصی را جز »مونتاژ« برای صنعت كشور به ارمغان آورد ،باعث اشغال ٢۵٠
ھکتار از بھترﯾن زمينھای کشاورزی منطقه محروم اشترﯾنان شده بود .
گفتنی است تالشھای خبرنگار اﯾلنا برای گفتگو با مدﯾرعامل ﯾا ساﯾر مقامات كارفرماﯾی اﯾن
كارخانه تا لحظه انتشار خبر بیثمر بوده است.
افزاﯾش ھزﯾنهھای اﯾمنی ،جان کارگران را به خطر انداخته است
به گزارش ساﯾت خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ٢٠آذر آمده است  :ﯾك فعال
كارگری در اصفھان گرانی وساﯾل اﯾمنی و حفاظتی به تبع تحرﯾمھا و ھمچنين بی مسئوليتی
و منفعتطلبی بعضی کارفرماﯾان را موجب افزاﯾش به خطر افتادن جان کارگران در محيطھای
کار دانست و گفت :با اﯾنکه قانون ،دست بازرسان كار را در مقام ضابط قضاﯾی برای سرکشی
به واحدھای توليدی باز گذاشته است ،کنترل و بازدﯾدھا به دليل کمبود نفرات به صورت محدود
انجام میشود .
به گزارش خبرنگار اﯾلنا در اصفھان ،اصغر برشان ،دبير خانه كارگر اصفھان با اشاره به سير
صعودی حوادث ناشی از کار در دھه گذشته و به وﯾژه امسال ،گفت :بر اساس آماری که
مراجع ذی صالح اعالم کردهاند ٧۵ ،درصد اﯾن حوادث تلخ به دليل قصور کارفرماﯾان رخ میدھد
و نقش کارگران نيز در وقوع حوادث حدود  ٢۵درصد است .
وی وقوع حادثه در محيطھای کار را به زﯾان کارفرماﯾان ،کارگران و کل جامعه دانست و افزود:
اﯾن حوادث موجب مرگ ،نقص عضو و ﯾا جراحت عميق شده که ھم عامل از دست دادن کار و
فقر برای فرد آسيب دﯾده میشود و ھم موجب خسارت مالی و عذاب وجدان برای کارفرما،
ھمچنين دولت و اجتماع نيز از آسيب دﯾدن ھر ﯾک از سرپرستان خانوار ،به صورت عام زﯾان
خواھد دﯾد .
دبير اجراﯾی خانه کارگر اصفھان ،آموزش کارگر و کارفرما ،کنترل و بازرسی مقامات ذﯾربط و
ھمکاری بيشتر دولت در فراھم کردن تسھيالت و امکانات مورد نياز )وساﯾل حفاظتی و
دستگاهھا و ماشين آالت اﯾمنی( را برای توقف روند رو به رشد حوادث ناشی از کار در
بنگاھھای اقتصادی کشور و استان ضروری عنوان کرد و ادامه داد :متاسفانه بیتوجھی به اﯾن
راھکارھا ،که قراردادھای موقت کار نيز در آن بیتاثير نيست ،جان کارگران و کسب و کار
کرافرماﯾان را به خطر میاندازد .
وی ھشدار داد در صورتی که طرفين مسوول در زمينه پيشگيری ،راعاﯾت و در اختيار قراردادن
وساﯾل اﯾمنی و حفاظتی اقدام نکنند ،آمار حوادث ناشی از کار ھمچنان افزاﯾش میﯾابد و
گفت :از کارفرماﯾان که نيروی کار را بھترﯾن ابزار توليد و پيشرفت خود میدانند ،مصرانه
میخواھيم که خرﯾد وساﯾل اﯾمنی و حفاظتی برای واحد توليدی خود را ھزﯾنه به شمار
نياورند بلکه ﯾک سرماﯾه گذاری بدانند و بر رعاﯾت مساﯾل اﯾمنی و حفاظتی برای کارگران خود،
به صورت جدی نظارت کنند .
برشان با اشاره به اﯾنکه بازرسان کار ،از نظر قانونی حکم ضابط دادگستری را دارند و قانون به
آنھا اجازه کنترل تمام کارگاھھای توليدی را داده است ،تصرﯾح کرد :به دليل کمبود نفرات،
بازرسیھای ادواری که باﯾد با جدﯾت و سخت گيری دنبال شود ،محدود است .
وی جبران  ٧۵درصد خسارات ناشی از مرگ ،قطع عضو و آسيب دﯾدگی کارگران را به عھده
کارفرما دانست و ادامه داد :کارفرماﯾان ساالنه تاوان سنگينی برای وقوع حادثه در محيطھای
کار میپردازند اما از آنجا که اﯾن ضررھا ،بازدارنده نيست ،اﯾن کارگران ھستند که باﯾد استفاده
از وساﯾل اﯾمنی و حفاظتی را برای حفظ سالمتی و ادامه کار خود جدی بگيرند .
اﯾن فعال کارگری دغدغه معيشت و امنيت شغلی کارگران را نيز در بیتوجھی به رعاﯾت نکات
اﯾمنی در محيطھای کار و توليد موثر عنوان کرد و گفت :افزاﯾش دغدغهھای کارگران و
کارفرماﯾان ،نباﯾد مانع از تمرکز آنھا بر رعاﯾت نکات اﯾمنی و حفاظتی در بنگاھھای اقتصادی
استان اصفھان شود.

پاﯾان پيام
کارگران معدن منگنز اﯾران خواھان افزاﯾش ضرﯾب رﯾالی حقوق ھستند
کارگران معادن منگنز اﯾران خواھان افزاﯾش ضرﯾب رﯾالی حقوقی خود ھستند .
پروﯾز عزﯾزی ،رئيس شورای اسالمی کار معدن منگنز اﯾران با اعالم اﯾن خبر به اﯾلنا گفت:
ظرﯾب حقوقی  ٣۶۵کارگران اﯾن معدن با ميانگين سوابق  ١۵سال كار ،شاغل در ﯾکی از
بزرگترﯾن معادن سنگ منگنز خاورميانه ٣۴۵٢/۵٧ ،است که باﯾد اصالح شود .
اﯾن فعال كارگری افزود :قانون گذار ميزان ظرﯾب واقعی حقوق معدن کاران را پيش بينی نکرده
است و تنھا مقرر شده است در اﯾن مورد کارفرما و کارگر باﯾد بصورت تعاملی عمل کنند .
عزﯾزی با بيان اﯾنکه ھم اکنون کارگران اﯾن معدن پاﯾه حقوق قانونی را درﯾافت میکنند ،اظھار
داشت :از سال  ٨۶به بعد به سبب مشکالت اقتصادی و تاخير در درﯾافت مطالبات ناشی از
فروش سنگ منگنز به کارخانهھای ذوب آھن ،مشکالت اقتصادی اﯾن معادن به مرور شکل
گرفت بطوری که ھم اکنون حقوق و اضافه کاری کارگران با ﯾک الی  ٢ماه تاخير پرداخت
میشود .
به گفته رئيس شورای اسالمی کار معادن منگنز اﯾران ،طرح طبقه بندی مشاغل نيز که از
سال  ۶۵مصوب شده در مورد کارگران اﯾن معدن به بھانه داشتن بار مالی ،از سوی کارفرمای
بخش خصوصی ھنوز اجراﯾی نشده است .
اﯾن فعال کارگری اضافه کرد :با وجود سخت و زﯾان آور بودن کار در معادن ،كارگران به سبب نياز
مالی روزانه با  ١۴ساعت کار در تالشند تا بتوانند ھزﯾنهھای زندگی خود را تامين کنند ،اﯾن در
حاليست که طبق ماده  ۵٢قانون کار در کارھای سخت وزﯾان آور و زﯾر زمينی ،ساعات کار نباﯾد
از شش ساعت در روز و  ٣۶ساعت در ھفته تجاوز کند .
رئيس شورای اسالمی کار کارگران معادن منگنز اﯾران با بيان اﯾنکه مدﯾرﯾت اﯾن کارخانه
امتيازی برای کارھای سخت وزﯾان آور کارگران اﯾن معدن قائل نيست ،افزود :اﯾن کارگران که در
شراﯾط سخت و دشواری در اعماق  ٣۴٠متری زمين مشغول به کار ھستند ،به مرور دچار
عوارض ناشی از کار دائم زﯾرزمينی ھمانند مشكالت تنفسی ،دﯾسک کمر ،افسرگیھای
روحی و ...میشوند .
گفتنی است شرکت معادن منگنز اﯾران از سا ل  ١٣۴٢با ھدف بھربرداری از معادن منگنز و
نارچ قم تاسيس شد .معادن منگنز و نارچ قم با داشتن حدود شش ميليون تن ذخيره،
بزرگترﯾن معدن منگنز خاورميانه بوده که از سال  ٧۶به بخش خصوصی واگذار شده است.
قرارداد موقت برای كار دائمی رسميت میﯾابد
به گزارش ساﯾت خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ٢٠آذر آمده است  :خبرگزاری کار
اﯾران به منظور فراھم آوردن امکان تحليل و تبادل نظر پيرامون الﯾحه اصالح قانون کار ،اقدام به
انتشار تفکيکی بندھای مواد مناقشهبرانگيز اﯾن اصالحيه که توسط دولت دھم تھيه شده
است میکند .
ازجمله موضوعات مورد بحث در اﯾن الﯾحه ،موضوع مھم ماده ھفت قانون كار كه به تعرﯾف
قرارداد كار میپردازد است :
ماده  ٧قانون فعلی کار :قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی ﯾا شفاھی که به موجب آن
کارگر در قبال درﯾافت حق السعی کاری را برای مدت موقت ﯾا مدت غير موقت برای کارفرما
انجام میدھد .
تبصره -١حداکثر مدت موقت برای کارھاﯾی که طبيعت آنھا جنبه غير مستمر دارد توسط وزارت
کار و امور اجتماعی تھيه و به تصوﯾب ھيات وزﯾران خواھد رسيد .
تبصره -٢در کارھائی که طبيعت آنھا جنبه مستمر دارد ،در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر
نشود ،قرارداد دائمی تلقی میشود .
تبصره -٣قراردادھای بيش از سی روز باﯾد به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت
کار و امور اجتماعی در چھار چوب قوانين و مقررات تھيه و در اختيار طرفين قرار میگيرد،
باشد .

تبصره -۴کارفرماﯾان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزاﯾای قانونی
پاﯾان کار به ماخذ ھر سال ﯾک ماه آخرﯾن مزد پرداخت نماﯾند .
الﯾحه اصالح قانون کار در مورد اصالح اصالح اﯾن ماده :تبصرهھای ) (٣) ،(١و ) (۴ماده ) (٧حذف
و عنوان تبصره ) (٢به تبصره اصالح میشود .
توضيح اﯾلنا :ماھيت و طبعيت کار از نظر مدت زمان کار به دو گروه مشاغل مستمر و مشاغل
غير مستمر تقسيم میشود .به بيان سادهتر در ﯾک کارخانه خودرو سازی ،آن گروه از
مشاغلی که فعاليت خط توليد به آنھا نيازمند است )برقکار ،رنگکار ،پرسکار و (...جزء
مشاغل مستمر ھستند و در مقابل مشاغلی که فعاليت کارخانه بصورت مقطعی و موقتی
نيازمند آنھاست )سمپاشی فضای سبز ،لوله کشی برای احداث ﯾک سروﯾس بھداشتی
جدﯾد ،مرمت سالن توليد( در گروه مشاغل غير مستمر جای میگيرند .به موجب تبصره  ١از
ماده  ٧قانونکار ،دولت از زمان ابالغ قانون كار در سال  ،٦٩مکلف شده است که ابتدا مشاغل
مستمر را از غير مستمر جدا کرده و سپس برای مشاغل غير مستمر حداکثر زمان اعتبار
قرارداد را تعيين کند .
بيش از دو دھه از به اجرا درآمدن قانون کار میگذرد ،در اﯾن مدت دولتھای مختلفی روی کار
آمدهاند اما چون ھيچ دولتی ھنوز به خود زحمت انجام اﯾن کار را نداده است ،بازار کار اﯾران
گرفتار نوعی آشفتگی است .امروز بسياری از کارفرماﯾان بدون توجه به ماھيت و مدت کار ،با
کارگران قرادادھای موقت زﯾر ﯾک سال و گاه تا ﯾك ماه منعقد میکنند و در مقابل کارگران
قراردادی با اﯾن تصور که امنيت شغلی آنھا تھدﯾد شده است انگيزه کار کردن را از دست
میدھند و درنھاﯾت بھره وری توليد پاﯾين میآﯾد .
به ھمين دليل امروز در ﯾک کارخانه خودرو سازی از نظر نوع و مدت قرارداد ميان ﯾک کارگر خط
توليد )داری شغلی با ماھيت مستمر( با ﯾک کارگر سم پاش ﯾا بنا )دارای شغل با ماھيت غير
مستمر( تفاوت چندانی وجود ندارد .
از آنجا که دولت در الﯾحه اصالح قانون کار پيشنھاد حذف اﯾن تبصره را داده است ،میتوان
چنين استنباط کرد که قرار نيست ھيچ مرزی ميان مشاغل مستمر و غير مستمر وجود داشته
باشد و در اﯾن بين دولت به جای تفكيك مشاغل دائم از موقت ،صورت مسئله را پاك كرده
است .
به موجب تبصره  ٣اﯾن ماده قانونی ،تا پيش از تصوﯾب قانون رفع برخی موانع توليد و سرماﯾه
گذاری در سال  ،٨٧در ماده  ٧قانونکار تنھا به کتبی ﯾا شفاھی بودن قرارداد کار اشاره شده
بود و قانون در اﯾن خصوص ھيچ الزامی را به کارفرما و کارگر تکليف نکرده بود ،اما بعد از تصوﯾب
ابن قانون برخی کارشناسان که معتقد بودند الزامی شدن عقد قرار داد کتبی و واحد برای
مدت بيش از  ٣٠روز کار ،شفافيت بيشتری بر روابط کار حاکم شده و از ادامه برخی
سواستفادهھای راﯾج جلوگيری خواھد شد ،در مقابل اﯾن دﯾدگاه برخی فعاالن کارگری معتقد
بودند که اﯾن الزام کاراﯾی ندارد چرا که بسياری از کارفرماﯾان متخلف میتوانند برای گرﯾز از
تعھدات قانونی خود کارگر را برای مدت کمتر از  ٣٠روز استخدام کرده و با او قرارداد شفاھی
منعقد کنند .پيدا نيست که نوﯾسندگان الﯾحه اصالح قانون کار با چه توجيھی اقدام به حذف
اﯾن تبصره كردهاند.
به موجب تبصره  ۴اﯾن الﯾحه ،در سال  ٨٧و پس از تصوﯾب قانون رفع برخی موانع توليد و
سرماﯾه گذاری كه به ماده  ٧قانون کار اضافه شده است ،کارگران موقت مشخصا به ھر اندازه
که کار کرده باشند از عيدی و پاداش کامل پاﯾان سال سھم میبرند .به بيان دﯾگر حتی اگر
ﯾک کارگر قراردادی در ﯾک کارگاه فقط ﯾک ماه ،ﯾک ھفته ،ﯾک روز و ﯾا حتی ﯾک ساعت کار کرده
باشد از کارفرما عيدی و پاداش طلبکار خواھد بود ،در صورتی که تبصره مورد نظر طبق
پيشنھاد نوﯾسندگان الﯾحه اصالح قانون کار حذف شود ،اﯾن احتمال قوت میگيرد که
کارفرماﯾان برای کارگران قراردادی که کمتر از ﯾک سال کار کردهاند چنين حقی را قائل نشوند.
ماجرای کارگری که به دليل بی پولی به خانه نرفت
اگر پولی در وزارتخانه وزارت ورزش و جوانان وجود ندارد که حقوق صدھا کارمند مجموعه ھای
تحت نظر را پرداخت کند ،چگونه دو باشگاه استقالل و پرسپوليس که ھر دو زﯾر نظر اﯾن
وزارتخانه قرار دارند اﯾن گونه پول خرج می کنند و ھر روز بازﯾکنان قوی تری جذب می کنند .اگر

ھم اﯾن پول ھا از سوی وزارتخانه تحت نظر محمد عباسی به دو باشگاه سرخابی پرداخت
شده ،سوال اﯾنجاست که پرداخت حقوق کارگران زحمت کش مجموعه ھای ورزشی واجب تر
است ﯾا قوی تر کردن دو باشگاه استقالل و پرسپوليس؟
عدم پرداخت مطالبات و حقوق کارمندان و کارگران برخی از مجموعه ھای ورزشی استان
تھران سبب شده تا سر و صدای بسياری از آنھا بلند شده و نارضاﯾتی خود را اعالم کنند .
اﯾن مسئله تا جاﯾی پيش رفته که ﯾک منبع آگاه از ماجرای عدم خروج ﯾکی از کارگران مجموعه
ورزشی شيرودی از ورزشگاه به دليل بی پولی خبر داد .اﯾن منبع آگاه اعالم کرد که ﯾکی از
کارگران مجموعه به دليل نداشتن پول کافی و برای روبرو نشدن با اھالی منزل ،شب را در
ورزشگاه ماند و به خانه نرفت .
از سوی دﯾگر از استادﯾوم آزادی نيز خبر می رسد که بسياری از کارگران و کارکنان اﯾن
مجموعه نيز چند ماھی است که حقوق خود را درﯾافت نکرده اند .حتی شنيده می شود
کارگران فضای سبز اﯾن مجموعه حدود  ٤ماه است که پولی درﯾافت نکرده اند و به سختی
گذران زندگی می کنند .
در اﯾن بين تجمع برخی از کارمندان و کارگران مجموعه ورزشی آزادی مقابل خبرنگاران در
رقابت ھای اخير ليگ برتر نيز نشان از واقعيت مسئله دارد .برخی از آنھا حتی پس از پاﯾان
دﯾدار تيمھای استقالل و فوالد نسبت به اﯾن موضوع معترض بودند و عنوان کردند حقوق  ٣ماه
آنھا پرداخت نشده و  ٢ماه ھم نصفه و نيمه پرداخت شده است .آنھا گفتند ما خواستارﯾم که
صداﯾمان به گوش مسئوالن برسد تا به اﯾن موضوع رسيدگی کنند .
اﯾن در شراﯾطی است که اﯾن روزھا تيم ھای فوتبال و در راس آنھا استقالل و پرسپوليس
فعاليت گسترده ای در جذب بازﯾکنان ليگ برتری انجام داده و با پرداخت ھزﯾنه ھای گزاف به
ﯾارگيری برای نيم فصل دوم ليگ پرداخته اند .
در اﯾن بين سوال اﯾنجاست که اگر پولی در وزارتخانه وزارت ورزش و جوانان وجود ندارد که
حقوق صدھا کارمند مجموعه ھای تحت نظر را پرداخت کند ،چگونه دو باشگاه استقالل و
پرسپوليس که ھر دو زﯾر نظر اﯾن وزارتخانه قرار دارند اﯾن گونه پول خرج می کنند و ھر روز
بازﯾکنان قوی تری جذب می کنند .اگر ھم اﯾن پول ھا از سوی وزارتخانه تحت نظر محمد
عباسی به دو باشگاه سرخابی پرداخت شده ،سوال اﯾنجاست که پرداخت حقوق کارگران
زحمت کش مجموعه ھای ورزشی واجب تر است ﯾا قوی تر کردن دو باشگاه استقالل و
پرسپوليس؟
بنابراﯾن گزارش اگر وزارت ورزش و جوانان به جای پرداخت حقوق کارکنان تحت نظر خود،
اعتبارات اﯾن وزارتخانه را خرج سرخابی ھا کرده باشد ،باﯾد به عدالتی که دولتی ھا از آن دم
می زنند بار دﯾگر شک کرد .اما اگر پول سرخابی ھا از جای دﯾگری تامين شده است ،پس
اعتبارات تخصيص ﯾافته به وزارت ورزش و جوانان کجا صرف شده که اﯾن کارمندان و کارگران اﯾن
روزگاری را باﯾد سپری کنند؟
خانواده محمد جراحی را حماﯾت كنيم
محمد جراحی كارگر زندانی وعضو كميته پيگيری كه اكنون  ١۵ماه است در زندان به سر ميبرد .
اومحكوم به  ۵سال زندان شده است .مدتی است كه پليس با لباس وﯾا بدون لبا س به عنوان لباس
شخصی فرزندان محمد جراحی را تحت عناوﯾن مختلف تحت فشارھای روحی و روانی قرار داده است.
پليس در تالش است از اﯾن طرﯾق او را نيز شكنجه دھد .زﯾرا چنين رفتاری با خانواده و ﯾا خود زندانی
طبق قوانين جاری شكنجه محسوب ميگردد .در ھر صورت پليس امنيت و اطالعات مسول سالمت جان
خود محمد جراحی و خانواده اش است .كارگران و مردم ازادی خواه كارگران زندانی وزندانيان سياسی
ھميشه و ھمواره نياز به حماﯾت دارند.اكنون خانواده محمد جراحی تحت عناوﯾن متفاوت اذﯾت و ازار
ميشوند  .اﯾن نوع رفتارھا شكنجه محسوب ميشود و رفتاری غير انسانی است  .شكنجه خانواده و
خود محمد جراحی فورا باﯾد متوقف شود.
كارگر زندانی زندانی سياسی آزاد باﯾد گردد.

كميته پيگيری اﯾجاد تشكلھای كارگری اﯾران
١٣٩١/٩/٢١

گودبرداری غيراصولی بيشترﯾن علت مرگ در مشاغل ساختمانی
بر پاﯾه گزارش خبرگزاری دولتی اﯾسنا در  ٢١آذر آمده است  :مدﯾرکل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی استان کرمانشاه با بيان اﯾنکه بيش از  ۵٨درصد حوادث شغلی استان مربوط به
بخش ساختمان است ،گفت :در اﯾران ،گودبرداری غيراصولی و رﯾزش ساختمان بيشترﯾن علت
مرگ و مير در مشاغل ساختمانی است .
برپاﯾه اﯾن گزارش ،مھندس »سھراب براندﯾشه« در نشست با انجمن صنفی مسووالن اﯾمنی
و بھداشت کار با بيان اﯾنکه جلوگيری از حوادث مرگبار ساختمانی نيازمند ارتقاء سطح فرھنگ
اﯾمنی است ،گفت ٤۶ :درصد حوادث ناشی از کار کشور در پروژهھای ساختمانی اتفاق
میافتد و  ٧٠درصد اﯾن حوادث به مرگ و مير نيروی کار منجر میشود .
وی افزود :اﯾن در حالی است که در جھان  ١٧درصد حوادث مربوط به کارگاهھای ساختمانی
است .
مدﯾرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در خصوص تعداد حوادث کار اتفاق افتاده
در کرمانشاه گفت :از اواﯾل امسال تاکنون ٢٨٩ ،حادثه در سطح کارگاهھای استان رخ داده که
 ١٦٩مورد آن مربوط به حوادث ساختمانی بوده است .
براندﯾشه تصرﯾح کرد :اﯾن آمار نشان میدھد بيش از  ۵٨درصد حوادث در بخش ساختمان
است .
وی ھمچنين با اشاره به رسالت سنگين انجمن صنفی مسووالن اﯾمنی و بھداشت کار گفت:
تقوﯾت فرھنگ اﯾمنی در ميان کارگران و کارفرماﯾان باﯾد در دستور کار انجمن قرار گيرد .
مدﯾرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه ادامه داد :صدور بخشنامه و آﯾيننامه در
خصوص رعاﯾت اصول اﯾمنی کافی نيست ،بلکه باﯾد بکوشيم بسترھای فرھنگ اﯾمنی را در
جامعه فراھم کنيم.
خانواده محمد جراحي را حمايت كنيم
محمد جراحي كارگر زنداني وعضو كميته پي گيري كه اكنون  ١٥ماه است در زندان به سر
ميبرد.
اومحكوم به ٥سال زندان شده است .مدتي است كه پليس با لباس ويا بدون لبا س به عنوان
لباس شخصي فرزندان محمد جراحي را تحت عناوين مختلف تحت فشارھاي روحي و رواني
قرار داده است .پليس در تالش است از اين طريق او را نيز شكنجه دھد..زيرا چنين رفتاري با
خانواده و يا خود زنداني طبق قوانين جاري شكنجه محسوب ميگردد .در ھر صورت پليس
امنيت و اطالعات مسول سالمت جان خود محمد جراحي و خانواده اش است .كارگران و
مردم ازادي خواه كارگران زنداني وزندانيان سياسي ھميشه و ھمواره نياز به حمايت
دارند.اكنون خانواده محمد جراحي تحت عناوين متفاوت اذيت و ازار ميشوند .اين نوع
رفتارھا شكنجه محسوب ميشود و رفتاري غير انساني است .شكنجه خانواده و خود
محمد جراحي فورا بايد متوقف شود.
كارگر زنداني زنداني سياسي ازاد بايد گردد.
كميته پيگيري ايجاد تشكلھاي كارگري ايران
١٣٩١/٩/٢١
امسال مسموميت گاز  ٢٣٣نفر را کشت
به گزارش ساﯾت خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ٢١آذر آمده است  :مرگ و مير
ناشی از مسموميت با گاز منوکسيد کرين در ھفت ماھه امسال نسبت به مدت مشابه سال
قبل  ٢۶درصد کمتر شده است به طوری که از  ٣١۵فوتی در ھفت ماھه سال گذشته به ٢٣٣
فوتی در سال جاری کاھش يافته است .
به گزارش ايلنا ،از کل فوتيھای مسموميت با گاز منوکسيدکربن در ھفت ماھه امسال١٧١ ،
نفر مرد و  ۶٢تفر زن بودند در حالی که در ھفت ماھه سال گذشته  ٢٢٠مرد و  ٩۵زن بر اثر
مسموميت با گاز منوکسيد کربن جان باختند .

بر اساس آمارھای موجود طی ھفت ماھه امسال ،استان تھران با  ۶۵فوتی ) ۴٧مرد و ١٨
زن( بيشترين تعداد مرگ ناشی از مسموميت با منوکسيدکربن را داشته که اين رقم در
مقايسه با مدت مشابه سال قبل  ٢٠ / ٧درصد کاھش يافته است .
پس از تھران استانھای اصفھان و خراسان رضوی به ترتيب با  ٢١و  ١۶فوتی بيشترين و
استانھای اردبيل ،کرمانشاه و کھگيلويه و بويراحمد ھر کدام با يک فوتی کمترين ميزان مرگ
ناشی از مسموميت با گاز منوکسيدکربن را در ھفت ماھه امسال داشتهاند .اين در حالی
است که در اين مدت در استانھای خراسان جنوبي ،خوزستان و مازندران ھيچ مورد
مسموميت با گاز گزارش نشده است .
در مھرماه امسال نيز  ٢١نفر بر اثر مسموميت با گاز منوکسيدکربن در کشور جان باختهاند،
اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد فوتيھای مسموميت با گاز  ۴١نفر بود،
 ۴٨ / ٨درصد کاھش يافته است .
پايان پيام
تصادف خودرو معلمان در محور لردگان شھرکرد  ٣/معلم جان باخته و  ٢١معلم
مجروح شده اند
به نوشته ساﯾت آفتاب در  ٢١آذر آمده است  :رئيس سازمان امداد و نجات ھالل احمر گفت:
بر اثر برخورد  ٢دستگاه مينی بوس  ٢١معلم مصدوم شدند .
محمود مظفر در گفتوگو با فارس در مورد جزئيات اين حادثه گفت :ساعت  ۶و  ۴۵دقيقه صبح
امروز  ٢دستگاه مينی بوس حامل معلمان مدرسه در محور لردگان شھرکرد با ھم برخورد
کردند .
وی ادامه داد :با کمک نيروھای امداد و نجات تا کنون  ٢١نفر معلم مصدوم از مينی بوسھا
بيرون کشيده شدند .
تاکنون  ٣نفر از معلمان در اين حادثه جان باختهاند .
اخبار تکميلی متعاقبا اعالم ميشود.
باز ھم تصادف در جاده ھا
اﯾن بار نوبت به معلمين رسيد
بر پاﯾه گزارش خبرگزاری دولتی اﯾسنا در  ٢١آذر آمده است  :ﯾک حادثه ی جاده ای دﯾگر ،اﯾن بار
زنان معلم شھرکردی را قرانی خود ساخت .فرمانده پليس راه کشور با تشرﯾح جزئيات تصادف
مينیبوس حامل معلمان در محور بروجن – لردگان گفت :در اﯾن حادثه  ٢۵تن مجروح و  ٢تن کشته
شدند .بنابر گزارش ھا پنج نفر دﯾگر از معلمين در خطر مرگ قرار دارند.
سرھنگ محمدرضا مھماندار روز سهشنبه در گفتوگو با خبرنگار »حوادث« خبرگزاری دانشجوﯾان
اﯾران )اﯾسنا( ،افزود :در ساعت  ۶:۴۵صبح سهشنبه در محور بروجن – لردگان حدفاصل گردنه
گردبيشه در کيلومتر  ،۶۵دو دستگاه مينیبوس و ﯾک دستگاه کاميون بنز تانکر با ھم برخورد
میکنند.
وی با اشاره به اﯾنکه مينیبوسھا از بروجن به لردگان در حال حرکت بوده و سروﯾس معلمان
شھرکرد به لردگان بودند افزود :در مسير مخالف کاميون بنز تانکر به دليل تجاوز به چپ با اﯾن
مينیبوسھا برخورد کرد که در پی اﯾن حادثه  ٢٧تن مجروح و به بيمارستان بروجن منتقل شدند.
وی تصرﯾح کرد :بر اساس آخرﯾن آمارھا  ٢تن از مجروحان اﯾن حادثه شامل راننده ﯾکی از
مينیبوسھا به ھمراه ﯾک معلم زن تاکنون فوت کرده ،شش تن به دليل شکستگی بستری شدند
و مابقی جراحت سطحی برداشتهاند.
عليرضا کرﯾميان ،مدﯾرکل آموزش و پرورش استان چھارمحال و بختياری نيز با تاﯾيد حادثه تصادف
سروﯾس معلمان در جاده لردگان به اﯾسنا گفت :در اﯾن حادثه تا کنون ﯾک راننده و  ٢معلم کشته
شدند.
وی افزود :سروﯾس معلمان زن در حال عزﯾمت به مدرسه بود که در جاده لردگان دچار سانحه شده
است.
مدﯾرکل آموزش و پرورش چھارمحال و بختياری با تسليت درگذشت اﯾن معلمان تصرﯾح کرد :سروﯾس
تصادف کرده مربوط به آموزش و پرورش نيست ،بلکه معلمان به صورت توافقی اقدام به تامين

سروﯾس اﯾاب و ذھاب شخصی برای خود کرده بودند.
سرھنگ محمدرضا رمضانی ،معاون اجتماعی فرمانده انتظامی چھارمحال و بختياری نيز درباره
تصادف مينیبوسھای معلمان در لردگان به اﯾسنا گفت :حال پنج تن از مجروحان حادثه وخيم
است.
امير معتمدی دھکردی ،مسوول روابط عمومی اورژانس چھار محال و بختياری نيز در خصوص اﯾن
حادثه گفت :در پی درﯾافت گزارش اﯾن حادثه ،بالفاصله  ٨آمبوالنس به محل اعزام شدند.
وی با بيان اﯾنکه در حال حاضر عمليات تکنيسينھای اورژانس به اتمام نرسيده است ،گفت :با
توجه به نوع حادثه و تعداد مجروحان ،ﯾک دستگاه اتوبوس آمبوالنس نيز به محل اعزام شد که
تمامی مصدومان به بيمارستان وليعصر شھرستان بروجن منتقل شدهاند.

با تالش آتشنشانان؛
دست كارگر جوان از درون دستگاه تزرﯾق پالستيك بيرون كشيده شد
به گزارش ساﯾت خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ٢١آذر آمده است  :دست كارگر
جوانی كه در حين كار با دستگاه تزرﯾق پالستيك ،داخل دستگاه گير كرده بود و با تالش
آتشنشانان بيرون كشده شد.
به گزارش اﯾلنا ،دست چپ ﯾک کارگر  ٢٧ساله در حال کار کردن با دستگاه تزرﯾق پالستيک
درون آن گير کرده و به شدت آسيب دﯾده بود که آتش نشانان به محض رسيدن به محل ،با
استفاده از تجھيزات نجات موفق شدند دست وی را بيرون کشيده و کارگر آسيب دﯾده را
تحوﯾل عوامل اورژانس دھند.
کارشناسان آتش نشانی ھمواره به کارگران توصيه میکنند در ھنگام کار کردن با ھر نوع
دستگاھی موارد اﯾمنی را به طور کامل رعاﯾت کنند تا دﯾگر شاھد چنين حوادث دلخراشی
نباشيم.
پاﯾان پيام
 ٧ماه تعويق حقوق کارگران مجتمع دامداری مھاباد /واردات گوشت دامنگير کارگر و
کارفرما
به گزارش ساﯾت خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ٢١آذر آمده است  :نماينده کارگران
مجتمع دامداری مھاباد با اعالم اين خبر ،به ايلنا گفت :کارفرمای اين مجتمع کشتارگاھی دليل
تعويق حقوق کارگران را واردات بيرويه گوشت عنوان ميکند که باعث سودده نبودن فعاليت
اين واحد شده است .
اين کارگر با بيان اينکه از مجموع  ٣۶کارگر اين مجتمع دامداری و کشتارگاھي ١۶ ،کارگر
نيروھای ستادی ھستند ،گفت :کارگران ستادی عالوه بر  ٧ماه حقوق معوقه سال جاري۵ ،
ماه حقوق و عيدی و پاداش سال گذشته خود را نيز دريافت نکردهاند .
نماينده کارگران مجتمع دامداری مھاباد با اشاره به کاھش توليد اين واحد ،افزود :واحد
کشتارگاه اين مجتمع در اوايل سال  ٨۶با  ٢١٧کارگر ،روزانه با کشتار شھری  ١٠٠٠راس
گوسفند و  ١٠٠گاو فعال بود ،که اين تعداد کارگر به مرور تعديل و ھم اکنون اين مجتمع با ٣۶
کارگر و تنھا با کشتار شھری روزانه  ٢۵راس گوسفند و  ٢٠گاو ،تامين کننده بخشی از گوشت
شھر مھاباد است .
اين کارگر ادامه داد :با واگذاری مجتمع بزرگ دامداری به بخش خصوصي ٩٨ ،ھکتار از
زمينھای زراعی و کشاورزی آن نيز بالتکليف و بدون کشت مانده و بخش بسته بندی و توليد
گوشت آن نيز نيمه تعطيل شده است .
تالش كارفرما برای حفظ اشتغال
در ھمين زمينه محسن سھيلی رئيس ھيئت مديره مجتمع دامداری مھاباد واردات بيرويه
گوشت را عامل بحران صنايع و افزايش بيکاری دانست و به ايلنا گفت :واردات بيرويه گوشت

از کشورھايی ھمانند برزيل بسياری از دامداران و توليد کنندگان بزرگ گوشت را متضرر کرده
است .
اين کارفرما در تشريح وضعيت مجتمع دامداری مھاباد افزود :مجتمع دامداری مھاباد عالوه بر
 ٣۶کارگر مستفر در واحد اصلي ،با  ۴واحد مجزای توليدی در زمينه کشاورزی و دامداری
ھمکاری دارد که در مجموع برای  ۴٨٠کارگر به صورت مستقيم و غير مستقيم اشتغالزايی
کرده است اما اکنون با وجود مشکالت بزرگی که دامنگيرش شده است ،تالش ميکند
اشتغال کارگران را حفظ کند و به توليد ادامه دھد .
اين کارفرما اضافه کرد :قبل از سال  ٨۶واردات گوشت توسط دولت بسيار محدود بود اما
متاسفانه پس از سال  ٨۶با بروز برخی نوسانات جزئی در بازار و آغاز واردات گسترده گوشت،
اين مجتمع که به بخش خصوصی واگذار شده بود ھمانند ساير واحدھای توليد کننده گوشت
دچار مشکل شد.
رئيس ھيئت مديره مجتمع دامداری مھاباد اضافه کرد :تداوم واردات بيرويه گوشت قرمز
بسياری از دامداريھای کشور را که بار چشمگيری از اشتغال را نيز بر عھده دارند ،متضرر
کرده و متأسفانه اين روند در سايه غفلت مسئوالن از توليد داخلي ،ھمچنان ادامه دارد .
او در خصوص وضعيت توليد مرغ در کشور گفت :در حال حاضر توليد گوشت مرغ و مشکالت آن
به قدری افزايش يافته است که ديگر دغدغه سوددھی نداريم بلکه نگران زياندھی واحدھای
توليدی ھستيم .
سھيلی در اين خصوص افزود :در حال حاضر برای توليد يک کيلو مرغ زنده مبلغ  ٣۶۵٠تومان در
طی  ۴۵روز ھزينه ميشود که رقم نھايی آن برای خريد و فروش از طريق بازار عرضه و تقاضا
تعيين ميشود و در بسياری از مواقع توليد زيانده است .
او ادامه داد :با توجه به عدم حمايت دولت از بخش توليد ،متاسفانه رتبه جھانی صنعت مرغ
کشورمان در جايگاه خوبی قرار ندارد و کشورھايی عربی که دراين صنعت ھيچگاه جايگاھی
نداشتند و تنھا مصرف کننده بودند ،اکنون در جايگاه جھانی خوبی قرار گرفتهاند و فقط توليد
يک شرکت توليدی گوشت مرغ در عربستان سعودي ،بيشتر از نيمی از توليد کشور ماست .
اين مقام کارفرمايی با اشاره به اينکه  ٩٠درصد از کارگران مجتمع دامداری مھاباد با قرارداد
موقت شاغل ھستند ،اظھار کرد :مجتمع دامداری مھاباد با اتخاذ سياستھايی در جھت
توسعه ايجاد کسب کار تمام تالش خود را ميکند تا با ادامه روند توليد اشتغال کارگران خود را
حفظ کند و ھمچنين سعی دارد با تامين منابع مالی معوقات حقوقی کارگران خود را نيز
پرداخت کند .
او در خاتمه تاکيد کرد :مسئوالن مربوطه در وزارت صنعت ،معدن و تجارت بايد واردات گوشت به
کشور را کنترل کنند ،چرا که با ادامه اين روند نه تنھا توليدکنندگان متضرر ميشوند بلکه
کارگران و کشاورزان وابسته به اين صنعت نيز شغل خود را از دست ميدھند .
گفتنی است مجتمع دامداری مھاباد وابسته به شرکت غدير سبز ،داری زير مجموعهھای
صنعتی ھمانند ھما مرغ ،سردخانه زمزم ،و کشت صنعت مھاباد است .
تجمع اعتراضی دانشجويان دانشگاه آزاد مريوان مقابل فرمانداری
به گزارش ساﯾت آژانس خبری موکريان  /سرويس اجتماعی در  ٢١آذر آمده است  :جمعی از
دانشجوی دانشگاه آزاد مريوان در مقابل فرمانداری اين شھر تجمع اعتراضی برپا کردند .
بنا به گزارش آژانس خبری موکريان ،روز دوشنبه  ٢٠آذرماه جمعی از دانشجويان دانشگاه آزاد
مريوان در اعتراض به آنچه عدم امنيت جانی اعالم نموده اند تجمع کرده و خواستار احداث يک
پل ھوايی در مقابل اين دانشگاه جھت عبور و مرورشان شده اند .
در پی اين تجمع يکی از مقامات مسئول در جمع نمايندگان دانشجويان حاضر شد و به آنان
وعده داد که به اعتراضشان رسيدگی نمايد .
الزم به ذکر است چندی پيش در نتيجه برخورد يک دستگاه خودرو با دو تن از دانشجويان
دانشگاه آزاد ،يک دانشجو جان خود را از دست داد و دانشجوی ديگری نيز به دليل شدت
صدمه در يکی از بيمارستان ھای مريوان بستری شد

تجمع اعتراضی کارگران شرکت خدمات مھندسی خط و ابنيه فنی مقابل اداره راه
آھن
به نوشته ساﯾت اصالح طلب جـــرس در  ٢١اذر آمده است  :دبير کل کانون عالی انجمنھای
صنفی کارگران ايران از تجمع اعتراضی بيش از  ١٠٠تن از کارگران شرکت خدمات مھندسی
خط و ابنيه فنی )تراورس( در مقابل اداره کل خط و ابنيه فنی راه آھن تھران خبر داد .
غالمرضا عباسی در اين باره به ايلنا گفت :روز گذشته بيش از  ١٠٠تن از کارگران شرکت
خدمات مھندسی خط و ابنيه فنی )تراورس( در مقابل اداره کل خط و ابنيه فنی راه آھن تھران
تجمع کردند .
وی افزود :اين کارگران که به ھمراه خود پالکاردھای اعتراضی داشتند ،از مشکالت بيمهای
خود به ستوه آمده و خواستار رسيدگی اين مشکالت بودند .
در ماه ھای اخير تعداد تجمع ھای اعتراضی کارگران در اعتراض به عدم رسيدگی به مطالبات
کارگران افزايش يافته است .
در سال جاری:
ھزار و  ١١٧کارگر اصفھانی دچار حادثه شغلی شدهاند /قصور  ٧۵درصدی
كارفرماﯾان
به گزارش ساﯾت خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ٢٢آذر آمده است  :رئيس اداره
بازرسی کار اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان اصفھان از وقوع ھزار و  ١١٧حادثه
برای کارگران اﯾن استان در سال جاری خبر داد و گفت :بين  ٧٠تا  ٧۵درصد اﯾن حوادث به دليل
قصور کارفرماﯾان رخ داده است.
امير مسعود حاجی رستم در گفتگو با اﯾلنا ،کوتاھی کارفرماﯾان را شامل طيف وسيعی از
عوامل مانند نداشتن حفاظ در ماشين آالت ،کمبود وساﯾل اﯾمنی و رعاﯾت نکردن
دستورالعملھای اﯾمنی در واحدھای توليدی دانست و افزود :با اﯾنکه آمار حوادث در مقاﯾسه
با سال گذشته ،درصد بسيار جزﯾی افزاﯾش داشته ،اما اگر اﯾن عدد را با رشد روزافزون
جمعيت بيمه شدگان مقاﯾسه کنيم ،کاھش ھم نشان میدھد.
وی شراﯾط موجود در اقتصاد کشور را نيز در افزاﯾش آمار حوادث ناشی از کار موثر عنوان کرد و
گفت :در سالھای گذشته ،کارگران کمتر به دليل جراحتھای سطحی ،پارگی و برﯾدگیھا
اقدام به شکاﯾت میکردند اما افزاﯾش رقم دﯾه ،اﯾن روند را تغيير داده است.
رئيس اداره بازرسی کار استان اصفھان از فوت  ۴٩کارگر در واحدھای توليدی از ابتدای سال
تاکنون خبر داد و تاکيد کرد :در اﯾن مدت  ١١٧نفر قطع عضو ٧٢ ،نفر دچار نقص عضو شدهاند
 ۴٢٣مورد شکستگی ۴٨ ،سوختگی ٣٣۴ ،جراحت و  ٧۴مورد ساﯾر صدمات نيز به ثبت رسيده
است.
وی آمار فوت شدگان بر اثر حوادث کار در سال گذشته را  ١٠۴نفر اعالم کرد و ادامه داد :بر
اساس آمار ،پس از صنعت بيشترﯾن حوادث کار ،در کارگاھھای ساختمانی رخ میدھد اما از
آنجا که تعداد شاغالن در کارگاھھای صنعتی ٢٠برابر ساختمان است میتوان نتيجه گرفت
صنعت ساختمان پرحادثهترﯾن کارگاهھا برای شاغالن به شمار میآﯾد.
حاجی رستم ﯾکی از راھکارھای کليدی برای کاھش اﯾن حوادث تلخ و خسارت بار را ھمکاری
سازمان صنعت ،معدن و تجارت برای آموزش و الزام کارفرماﯾان به استفاده از وساﯾل اﯾمنی در
واحدھای توليدی بيان کرد و گفت :برای آگاه سازی مردم از خطرات موجود در محيطھای کار و
اھميت رعاﯾت نکات اﯾمنی و حفاظتی ،الزم است دستگاھھای اجراﯾی مانند صدا و سيما
ھمکاری کنند تا اﯾن فرھنگ در بين نيروھای کار و توليد نھادﯾه شود.

وی با اشاره به وقوع بيشترﯾن حوادث ناشی از کار در شھرستانھای اصفھان ،کاشان،
شاھين شھر و خمينی شھر ،افزود :آمار وقوع اﯾن حوادث در اصفھان بيشتر از دﯾگر
استانھای کشور است تا جاﯾی که اصفھان را در جاﯾگاه دوم و بعد از پاﯾتخت قرار میدھد.
رئيس اداره بازرسی کار استان اصفھان ھمچنين در واکنش به انتقاداتی که درباره کمبود
بازرسان اﯾمنی برای نظارت بر اﯾمنی کارگاھھای استان مطرح میشود ،اعالم کرد :بيش از
 ۶٠بازرس بر عملکرد واحدھای توليدی نظارت دارند و وقع حوادث ناشی از کار ،بيشتر به دليل
عملکرد نامناسب بيمهھای خصوصی است.
به گفته وی ،بيمه حوادث کارگاه ،خيال کارفرماﯾان را از پرداخت خسارت در اﯾن واحدھا راحت
میکند به ھمين دليل نگرانی از بابت ھزﯾنهھای درمان و خسارت ناشی از وقوع حادثه برای
کارگران ندارند در حالی که بيمه گذاران در کشورھای پيشرفته به ھيچ وجه زﯾر بار بيمه کردن
کارگاه بدون نظارت بر اﯾمنی آن نمیروند.
پاﯾان پيام
نمونه ای از غارت اموال مردم توسط سپاه در مجتمع صنايع و معادن احيا سپاھان
ايميل ارسالی به روشنگرﯾدر تارﯾخ  ٢٢آذر  ٩١آمده است :
سالم عليکم
درود خدا و رسولش و خاندان پاکش بر شما که با اخبار درستتان دين خود را به مردم ادا
ميکنيد
مطالبی در مورد مجتمع صنايع و معادن احيا سپاھان را ارسال می کنم :
مصطفی صفوی در حال حاضر بدون داشتن پست سازمانی در آن شرکت رئيس موظف ھيات
مديره می باشد که مشخص نيست اگر ايشان قصد غارت سرمايه ھای ھزاران سھامدار را
نداشتند پس در اين شرکت چه کار ميکنند؟
شرکت احيا در سالھای قبل از قطبھای صنعتی ايران بوده و ليکن بعلت عدم مديريت و بحران
مديريت و بودن مصطفی صفوی در راس شرکت تبديل به يک شرکت ورشکسته شده و
سياست چند سال گذشته نيز واگذاری شرکتھا و اموال به درد بخور به دوستان سپاھی می
باشد از جمله شرکت تکسرام و پلی اکريل و ...و بھمين دليل شديدا مورد حمايت سردار
صفوی و ديگر سرداران سپاه اصفھان می باشد.بخش معدن تنھا بخش سودآور مجتمع در
اختيار مطلق مصطفی و پرويز صفوی می باشد .سنگ اھن مرغوب احيا که با رانت به اين
شرکت واگذار شده به ثمن بخس به دوستان و شرکايشان واگذار می گردد لطفا قراردھای
فروش و واگذاری معادن سنگ آھن را بررسی نمايد و رد پولھا را پيگيری نماييد تا ببينيد به
کدام سردار سپاه می رسيد .
مصطفی و پرويز صفوی با پمپ مشغول چاپيدن شرکت احيا ھستند و متاسفانه ھيچ کاری
ھم از دست ھيچ کس بر نمی آيد  .و اينان در قبال اعتراضات خود را نماينده رحيم صفوی
اعالم ميکنند و می گويند اگر اعتراضی ھست به آقا رحيم بگوييد .البته صفوی ھا در شرکت
احيا خيلی زياد ھستند اما غارتگرترينشان ھمين دو نفر ھستند .
فضيلی يک سپاھی می باشد که کارخانجات نساجی تجارت و ناھيد را به پاس خدماتش به
اوواگذار کردند و او ھم با فروش زمينھا به ثروت بادآورده ای دست يافت و با شراکت با احيا نيز
يکی از چپاولگران سھامداران است .لطفا بررسی نمايد بعد از قطع ھمکاری احيا و فضيلی چه
چيری به احيا رسيد و چه چيزی به صفوی ھا و فضيلی رسيد .آپارتمانھا و زمينھای مرغوب به
آنان رسيد و بخش ضرر ده به احيا رسيد و بعلت بی کفايتی در حال حاضر عليرغم قرارداد ٤٠٠
ميلياردی ساختمان اجالس سران در اصفھان به ورشکستگی رسيده است ..
ميزان ثروت پرويز و مصطفی صفوی در اين  ٤-٣ساله با افزايش قيمت سنگ آھن به راحتی به
باالی  ٥٠٠ميليارد تومان در داخل کشور رسيده است.به زودی روزی خواھد فرا رسيد که اين
فرعونھا را از اتاقھايشان به بيرون خواھيم کشيد و سزای اعمالشان را خواھند ديد .شرکت
احيا تبديل به ملک شخصی صفوی و حيات خلوت سپاه اصفھان شده است

اميدروارم ديگر کارکنان نيز با روشنگری دين خود را ادا نمايند
يکی از کارکنان احيا
ساختمان ديگری در تھران فرو ريخت  ٣ /کشته و  ٢مجروح
به گزارش خبرگزاری دولتی فارس در  ٢٢آذر  ٩١امده است  :آوار دوباره ساختمان  ٣طبقهای
در خيابان دماوند  ٣کشته و  ٢مجروح بر جا گذاشت .
جالل ملکی با اشاره به حادثه آوار شب گذشته ساختمان سه طبقه در خيابان دماوند گفت:
اين حادثه به دليل رعايت نکردن اصول ايمنی در گودبرداری يک ساختمان مسکونی رخ داد .
وی با بيان اينکه سه نفر در اين حادثه )يک زن  ٦٢ساله و يک کودک يک و نيم و سه ساله(
کشته شدن گفت :دو نفر نيز مجروح شدند که انھا در دقايق اوليه از زير آوار خارج شدند .
وی با تاکيد بر اين موضوع که به ساختمانھای مجاور آسيبی وارد نشده است گفت :فقط يک
ساختمان در شرق ملک گودبرداری شده است که آسيبی نديده ولی تذکر ايمنی مناسب به
آن داده شده است .
سخنگوی سازمان آتشنشانی شھرداری تھران با بيان اينکه رعايت نکردن اصول ايمنی و
نداشتن جمعبنديھای مناسب علت وقوع اين حادثه بوده است گفت :به کارگيری کارگران
غيرمتخصص باعث وقوع حوادث جبرانناپذيری ميشود .
ملکی ادامه داد :بعضی مھندسان ناظر به دليل اعتمادی که به برخی پيمانکاران دارند ،نظارت
بر عملکرد آنھا نکرده و فقط يک برگه امضا ميکنند که ھمين موضوع بروز باعث حوادث
جبرانناپذيری ميشود .
بحران در صنعت ريخته گري اصفھان شغل ١٣ھزار کارگر را تھديد ميکند
به نوشته خبرگزاری دولتی کا راﯾران – اﯾلنا در  ٢٢آذر  ٩١آمده است :رئيس انجمن صنايع
ھمگن ريختهگری خانه صنعت ،معدن و تجارت استان اصفھان با اشاره به اينکه اغلب
واحدھای ريختهگری استان اصفھان با حدود  ۶٠درصد ظرفيت خود کار ميکنند ،گفت :در
واحدھای ريختهگری استان اصفھان  ۵٠٠٠کارگر مستقيم و  ٨ھزار و  ۵٠٠نفر به طور
غيرمستقيم مشغول به فعاليت ھستند .
به گزارش خبرنگار ايلنا در اصفھان ،سيد حسن موسوی بدھی و نبود نقدينگی را موجب نيمه
فعال شدن واحدھای ريختهگری استان اصفھان دانست و افزود :بيشتر واحدھای ريختهگری
استان اصفھان در حدود  ۶٠درصد ظرفيت خود کار ميکنند و در معرض تعطيلی قرار دارند .
وی اصفھان را قطب صنعت فوالد و ريختهگری کشور خواند و تصريح کرد :اين صنعت سھم
بااليی در ايجاد اشتغال و درآمد برای استان دارد .
رئيس انجمن صنايع ھمگن ريختهگری خانه صنعت ،معدن و تجارت استان اصفھان افزود با
تاکيد بر اينکه واحدھای مذکور برای جبران کمبود نقدينگی خود به ريختهگری شمش فوالد که
فروش محصول آن به صورت نقدی است روی آوردهاند ،يادآور شد :در حال حاضر اين روش با
توجه به افزايش قيمت قراضه و کاھش قيمت شمش فوالدی مقرون به صرفه نيست .
وی بين ١٠تا  ١۵درصد از ھزينه تھيه مواد اوليه اين صنعت را مربوط به واردات اين مواد عنوان
کرد و ادامه داد :در حال حاضر  ٩٨درصد از محصوالت توليد شده اين صنعت ،به مصرف داخلی
ميرسد .
به گفته موسوی در صورت حل مشکالت اين صنعت ،توان توليد واحدھای ريختهگری بخش
خصوصی کشور تا  ٣ميليون تن انواع محصول در سال افزايش مييابد در حالی که اکنون اين
ميزان معادل يک ميليون تن است .
وی با اشاره به شرکت در نمايشگاهھای خارجي ،دعوت از شرکتھای خارجی برای بازديد از
واحدھا و شرکت در تورھای صنعتی خارجی برای معرفی محصوالت به مصرف کنندگان برون
مرزی گفت :به دليل شرايط موجود چندان موفق نبوديم .
رئيس انجمن صنايع ھمگن ريختهگری خانه صنعت ،معدن و تجارت استان اصفھان مشکالت
اين صنعت را ھمان چالشھای عمومی تمام صنايع دانست و افزود :بخشنامهھای روزانه ،نرخ
باالی سود بانکی و اقتصاد دولتی از مھمترين اين چالش ھاست .

وی در خصوص کيفيت محصوالت توليدی اين صنعت بيان داشت :بيشتر واحدھا گواھينامه
کنترل کيفيت دارند و مشتريان ھم توسط ناظر ،کيفيت محصول را کنترل ميکنند .
موسوی يادآور شد :واگذاری بعضی اختيارات ستاد تسھيل به استانداری استانھا و ھمچنين
واگذاری اختيار تشکيل کارگروهھای بانکی و مالياتی به خانه صنعت و معدن استان از طريق
استانداري ،از جمله اقدامات مفيد مسئوالن برای حل مشکالت صنعت بوده است.
اعالم اعتصاب غذای نامحدود اسماعيل فتاحی در زندان مرکزی تبريز
اعالم اعتصاب غذای نامحدود اسماعيل فتاحی در زندان مرکزی تبريزدر تارﯾخ  ٢٣آذر  ٩١اعالم
شد.
من اسماعيل فتاحی کارگر جوشکار ساختماني ،زندانی عادی زندان مرکزی تبريزکه تحت
شديدترين شکنجهھای روحی مدت  ٨ماه بعد از محکوميت خود ھمچنان به دليل مظلوميت در
مورد افشاگری در زندان مرکزی تبريز و معترض بودن به وضعيت زندان ،در زندان به سر ميبرم و
تحت شديترين پرسھای روحی قرار گرفتهام .در اعتراض به وضعيت موجود و ھمچنين وضعيت
زندان مرکزی تبريز اعم از آلودگی به بيماری ايدز و عدم تفکيک اھالی زندان که موجب مورد
تجاوز قرار گرفتن کودکان و نوجوانان معصوم ميگردد و ھمچنين جھت اعتراض به وضعيت ضد
بشری زندانھای داخلی کشور از فردا صبح تاريخ  ٢٠١٢/١٢/١٠برابر با  ٢٠آذر سال ١٣٩١
دست به اعتصاب غذای نامحدود زده و بدين وسيله اعتراض خود را با تاکيد بر بيانيه جمعی از
زندانيان سياسی و عادی زندان مرکزی تبريز و با تاکيد بر بيانيه شاھرخ زمانی به گوش
مسئولين و جھانيان ميرسانم .از تمامی نھادھای حقوق بشری و مسئولين درخواست فشار
ھر چه بيشتربرای پايان دادن به وضعيت زندانھای داخل کشور و بخصوص اعاده حقوق کودکان
و جھت جلوگيری از مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن آنھا ،و ھمچنين در اعتراض به اعتياد و
فروش انواع مواد مخدر در زندانھا و وجود انواع بيماريھا در زندانھای داخل کشور را دارم
از تمامی زندانيان معترض بخصوص زندانيان سياسی درخواست پيوستن به اين اعتصاب جھت
پايان دادن به اين وضعيت زندانھای کشور را دارم
اسماعيل فتاحی
زندان مرکزی تبريز
19/09/1391
واردات ساالنه  ٨٠ميليون دالر چوب بستنی
به نوشته ساﯾت اعتدال در  ٢٣اذر آمده است  :رئيس مجلس شورای اسالمی اظھار داشت:
واردات کشور از  ٣٠ھزار ميليارد دالر امروز تا  ٨٠ھزار ميليارد ھم رسيده و ما حتی ساالنه در
حدود  ٨٠ميليون دالر چوب بستنی از آلمان وارد می کنيم .
وب سايت شخصی علی الريجانی نوشت :رئيس مجلس عصر امروز چھارشنبه با حضور در
دھمين ھمايش مديران و فرماندھان قرارگاه سازندگی خاتم االنبيا اظھار داشت :قرارگاه
سازندگی خاتم االنبيا در شرايط فعلی کشور وظايفش را به خوبی انجام داده و نشان داده از
يک بلوغ و درخشندگی برخوردار است .
وی اظھار داشت :موفقيت قرارگاه سازندگی خاتم االنبيا در زمينه ھای مختلف به خاطر روحيه
جھادی و ايثارگری آنھا بوده است .
وی گفت :اين قرارگاه کارھای حيرت آوری انجام داده که در روشھای معمول متعارف نيست .
علی الريجانی در جمع مديران و فرماندگان قرارگاه سازندگی خاتم االنبيا ظھار داشت :يکی از
ويژگی ھای کار شما اين است که رقيب ديگران نشديد و از ساير پيمانکاران نيز استفاده کرده
ايد و باعث تحرک ديگران نيز شده ايد .
وی تصريح کرد :برای اينکه بخش خصوصی فعال شود شما نقش کاتاليزور داشتيد و اين روش
شما روش مناسبی بود .
الريجانی با بيان اينکه در جمع شما نبايد شعارآميز حرف زد چرا که شما کار دقيق و مھندسی
انجام می دھيد ،گفت :ھر چه صحنه برای شما روشن باشد در کارھای اجرايی موفق تر

ھستيد .
وی تصريح کرد :وقتی قرارگاه سازندگی وارد کار اقتصادی شد ھدفش آبادانی و حل مشکالت
بود چرا که سپاه ھميشه روحيه آغازگری برای حل مشکالت در تمام زمينه ھا و عرصه ھا را
داشته است و اين روحيه از ابتدای تشکيل سپاه وجود دارد .
رئيس مجلس با بيان اينکه بايد بدانيد در شرايط فعلی چه ماموريتی برعھده ما است ،گفت:
ما در وضع فعلی و در شرايط بين المللی با يک رفتار سخت مواجه ھستيم چرا که دشمن بعد
از مشاھده ظرفيت و قدرت ايران در منطقه کينه ورزی خود را که قبال در لفافه بود عيان کرد .
الريجانی با بيان اينکه امروز برخورد سخت دشمن با جمھوری اسالمی ايران در حوزه اقتصادی
است ،اضافه کرد :آنھا فکر می کردند با روش ھای ھوشمندانه خود می توانند اقتصاد ايران را
فلج کنند البته در اثر تحريم ھا مشکالتی ايجاد شد اما با توجه ظرفيت دينی و دانش کشور
ما ،اين مسير را تا آخر ادامه خواھيم داد .
وی با بيان اينکه در شرايط فعلی نبايد فريب دشمن را خورد ،به صحبت ھای وزير امورخارجه
آمريکا اشاره کرد و گفت :برخی بعد از اظھارات وزيرامورخارجه آمريکا فکر کردند مسير آمريکايی
ھا در مقابله با ايران تغيير کرده است ،اما من بعيد می دانم ،چرا که آنھا يک تصميم راھبردی
گرفته اند و اين گونه برخوردھا يک تاکتيک است برای اينکه در عرصه بين المللی برای مقابله
با ما طرفدار جمع کنند .
رئيس مجلس با اشاره به اينکه دشمنان از نظر ديپلماتيک ھم مشکالتی ايجاد کرده اند،
گفت :برخی تحريم ھا در سالھای اخير وجاھت قانونی ندارد و به شورای امنيت مربوط نمی
شود چرا که خود آمريکا با زورگويی اين تحريم ھا را اعمال کرده است .
الريجانی با اشاره به شرايط اقتصادی داخلی کشور افزود :منھای تحريم ھا که برخی
مشکالت را ايجاد کرده است بايد پذيرفت که نقدينگی ما افزايش پيدا کرده و اين نقدينگی تورم
را نيز به ھمراه داشته است .
وی با بيان اينکه اين مشکالت به تحريم ربطی ندارد بلکه به ساختار اقتصادی کشور مربوط
است ،گفت :بايد برای حل اين مشکل راه حلی يافت .
رئيس مجلس اظھار داشت :نقدينگی کشور از  ٦٥ھزار ميليارد به باالی  ٤٥٠ھزار ميليارد
رسيده که اين نقدينگی به ھر سمتی برود دچار تالطم می شود .
الريجانی ھمچنين با بيان اينکه بخش ھايی از توليد کشور ما ظرفيت بالفعل پيدا نکرد و يا
کاھش يافته است اظھار داشت :اين موضوع نيز خود عامل مضاعفی شده است .
وی با اشاره به واردات کشور گفت :به طور متوسط در سالھای بعد از انقالب کشور  ٢٠تا ٣٠
ميليارد واردات داشته است اما در سالھای اخير اين مقدار به  ٧٠ - ٦٠و تا  ٨٠ميليارد ھم
رسيده است .
رئيس مجلس افزود :برخی از اين واردات مواد اوليه ای بوده که مورد نياز کشور است اما
برخی ديگر موادی بوده که ضرورتی برای وارد کردن آن نبوده است .
الريجانی گفت :اگر دشمن ما يک رفتار سخت با ما دارد ما نبايد واردات بی رويه داشته
باشيم .
الريجانی خاطرنشان کرد :آقای جليلی دبير شورای عالی امنيت ملی در خصوص واردات برخی
کاالھا اظھار داشت ما بعد از يک بررسی متوجه شديم چوب بستنی را از آلمان وارد می کنيم
و در سال حدود  ٧٠و  ٨٠ميليون دالر بابت اين واردات می پردازيم .
وی با بيان راھکارھايی برای حل مشکالت اقتصادی به توجه به رونق داخلی و اقتصاد
مقاومتی اشاره کرد و گفت :توجه به اين دو موضوع عالوه بر حل مشکالت داخلی مشکالت
صحنه بين المللی ما را نيز حل خواھد کرد و دشمنان را از رفتار سخت نسبت به ايران منصرف
می کند .
رئيس مجلس با اشاره به محصوالت استرتژيک کشور اظھار داشت :ما اگر با حريفی طرف
ھستيم که می خواھد ھر آن زيرگيری کند نبايد برخی محصوالت استراتژيک مانند برنج و گندم
را وارد کنيم بلکه بايد در اين محصوالت خودکفا باشيم .
الريجانی با اشاره به صنايع نفت و گاز اظھار داشت :ما با برخی کشورھا در مخازن نفتی
مشترک ھستيم و اگر در اين زمينه به موقع سرمايه گذاری نکنيم دچار مشکل خواھيم شد .
وی گفت :ما برای سرمايه گذاری در اين بخش بايد از ظرفيت برخی پيمانکاران و دانشگاھھا

استفاده کنيم .
رئيس مجلس افزود :در سال  ٩١بودجه جاری  ١٠١ھزار ميليارد و بودجه عمرانی  ٤٤ھزار
ميليارد بود که در پايان سال بودجه عمرانی تنھا  ١٠ھزار ميلياردش محقق می شود .
الريجانی با بيان اينکه برای حل اين مشکل در بودجه سال آينده بايد نقدينگی را به سمت
توليد سوق داد ،تصريح کرد :بايد به جای افزايش بخش ھای دولتي ،بخش خصوصی را
افزايش دھيم .
وی ھمچنين با اشاره به مشکالت روستاھا اظھار داشت :ما بعد از انقالب توجه ويژه ای به
روستاھا کرديم اما امروز چرخه اقتصادی روستا بھينه نيست و ھمين امر موجب مھاجرت
روستايی ھا به شھرھا شده است .
رئيس مجلس از مديران و فرماندھان قرارگاه سازندگی خاتم االنبيا خواست تا با اجرای برخی
پروژه ھا در روستاھا چرخه اقتصادی مطلوب را در آنجا ايجاد کنند تا از مھاجرت روستايی ھا
جلوگيری شده و از طرفی چرخه خودکفايی در محصوالت استراتژيک نيز لطمه نبيند .
الريجانی در پايان اظھار داشت :ترديدی ندارم که توان علمی کشورمان به نحوی است که
حتما از اين مرحله و مشکالتی که دشمنان ايجاد کرده اند عبور خواھيم کرد.
دانش آموز ساروى بر اثر ضرب و شتم معلم خود دچار تشنج شد
به نوشته ساﯾت آفتاب در  ٢٣آذر آمده است  :روزنامه جمھوری اسالمی نوشت :ابراھيم
والشى پدر دانش آموز صبح سه شنبه اظھار داشت :اين حادثه روز دوشنبه در كالس درس
براى پسرم رخ داده است .
وى دليل وقوع اين حادثه را به ھمراه نداشتن دفتر مشق توسط فرزندش اعالم كرده است .
پدر دانش آموز يادآور شد :روز دوشنبه فرزندم را براى مداوا به بيمارستان امام خمينى )ره(
بردم و پزشك معالج وى پس از معاينات انجام شده ،ھشدار مغزى اعالم كرد .
والشى با اشاره به اينكه پسر وى تاكنون سابقه بيمارى نداشته است ،گفت :اگر پسرم
دچارعارضه مغزى يا فلج يكى از اعضاى خود شود بايد چه كسى پاسخگوى اين موضوع
باشد .
پدر دانش آموز از مسئوالن آموزش پرورش خواست با شخص خاطى برخورد جدى صورت گيرد .
ابوالفضل والشي ،دانش آموز كالس سوم ابتدايى دبستان صادقيه ناحيه يك سارى واقع در
بلوار كشاورز است.
گزارشی از پروژی اصالحی ورودی پالنگان
کارگران شرکت راه گستر ماھک به مدﯾر عاملی" منصور انصاری" در پروژه ی اصالحی ورودی
پالنگان سه ماه است که دستمزد نگرفته اند.اﯾن کارگران که ساعات کارشان به  ٩ساعت
در روز ميرسد ،از درﯾافت ااضافه کاری،تعطيلی رسمی و حتی بعضی جمعه ھا به بھانه ی
بازدﯾد،از تعطيلی بی بھره اند.الزم به ذکراست که نيروی به کار رفته در اﯾن پروژه ١٠نفر ثابت
است .که از وضعيت بھداشت و صلف سروﯾس غير انسانی برخوردارند و مدت کار گارگاه
تاپاﯾان دی ماه  ١٣٩١است
شورای بيکاران
تحليل طبقاتی اعتصابھای کارگران پتروشيمی ماھشھر
محمد مالجو
بر پاﯾه مطلب رسيده به روز شمار کارگری در تارﯾخ  ٢٣آذر آمده است  :ماھشھر و تھران در
چھاردھم آبان  ١٣٩١دو نما از صحنهی نبردی عميقاً نابرابر ميان کار و سرماﯾه بودند ،نبردی که
کارگران موقتی مجتمعھای پتروشيمی ماھشھر کمابيش از دو سال پيش برای حذف شرکت-

ھای پيمانکاری واسطه راه انداختهاند .در ماھشھر ،متعاقب اعتصاب کارگران شرکت فراورش
در نھم آبانماه  ،١٣٩١کارفرما توافقنامهای را با کارگران اعتصابی در چھاردھم آبان به امضا
رساند از جمله حاوی اﯾن تعھد که پيگيریھای الزم برای حذف شرکتھای پيمانکاری واسطه
و عقد قرارداد مستقيم با کارگرانی که ھنوز تبدﯾل وضعيت نشدهاند در اسرع وقت به عمل آﯾد.
در تھران اما استمرار فعاليت شرکتھای پيمانکاری واسطه در نشست علنی چھاردھم آبان-
ما ِه مجلس شورای اسالمی به تصوﯾب رسيد و رئيس ھيأت مدﯾرهی مھمترﯾن انجمن صنفی
ن ھمکار چنين گفت» :اگر ما ھمگام با
ن اﯾن شرکتھا ضمن عرض تبرﯾک به پيمانکارا ِ
پشتيبا ِ
يکديگر حرکت کنيم از اين پيروزيھا بسيار به دست خواھيم آورد] ١]«.
وجه اصلی نزاع بر سر چيزی است که اشتغال مثلثی ناميده میشود :کارگر برای کارفرمای
دولتی کار میکند اما به استخدام ﯾک شرکت پيمانکاری تأمين نيروی انسانی که نقش دالل
را دارد درمیآﯾد .بنا بر اشتغال مثلثی ،رابطهی کارفرمای اصلی و کارگر مطابق معمول است،
ﯾعنی کارفرمای اصلی است که دربارهی مؤلفهھاﯾی چون تعيين کار ،ميزان مرخصی ،ساعات
کار ،اخراج و اعمال مقررات انضباطی تصميم میگيرد ،اما حقوق و مزاﯾای کارگر را شرکت
پيمانکاری واسطه پرداخت میکند .ازاﯾنرو اگر کارگر در اثر اختالف با کارفرمای اصلی درصدد
اقامهی دعوا در دادگاه ﯾا رجوع به مرجع حل اختالف برآﯾد ،شرکت پيمانکاری واسطه است که
طرف حساب کارگر قرار میگيرد .ھزﯾنهای که در بودجهی دولت برای نيروی انسانی منظور
میشود به شرکت پيمانکاری واسطه پرداخت میشود که درصدی از اﯾن مبلغ نھاﯾتاً بر حسب
نوع قرارداد کار و تواناﯾی چانهزنی طرفين به کارگر میرسد .مھمترﯾن پيشگام مبارزه با اﯾن
شکل از اشتغال در بازار کار که از اواﯾل دھهی ھفتاد شمسی در اﯾران بهتدرﯾج باب شد ھمين
کارگران موقتی مجتمعھای پتروشيمی ماھشھر بودهاند .اصلیترﯾن مطالبهی کارگران عبارت
بوده است از انعقاد قرارداد مستقيم با خود کارفرمای دولتی اصلی و حذف شرکتھای
پيمانکاری واسطه در بخش خصوصی .
در اﯾن مقاله با ارائهی تحليلی طبقاتی از آراﯾش نيروھای درگير در چنين منازعهای میکوشم
ن کشور به طرزی فشرده
نشان دھم چگونه بخش بزرگی از دعواھای سياسی در سطح کال ِ
در کانون مبارزات کارگران پتروشيمی بندر امام انعکاس ﯾافته است .برای اﯾن منظور میکوشم
ابتدا اصلیترﯾن مراحل مبارزات کارگران شرکت سھامی پتروشيمی بندر امام را از سال ١٣٨٨
تاکنون رواﯾت کنم .سپس نشان خواھم داد مھمترﯾن مشکل کارگران ،ﯾعنی قراردادھای موقت
با شرکتھای پيمانکاری واسطه ،به لحاظ تارﯾخی چگونه تکوﯾن ﯾافته است .اﯾن تالش خصوصاً
به شناخت نحوهی موضعگيری برخی از مھمترﯾن بازﯾگرانی کمک خواھد کرد که مستقيم ﯾا
غيرمستقيم در شکل توازن قوا در مبارزات کارگران پتروشيمی بندر امام مؤثر ھستند :کارگران
موقتی پتروشيمی ماھشھر ،شرکتھای پيمانکاری تأمين نيروی انسانی ،ھيأت دولت،
مجلس شورای اسالمی ،مدﯾران مجتمعھای پتروشيمی ماھشھر ،اقتصاددانان نوليبرال ،و
رسانهھای جنبش سبز .نھاﯾتاً با بررسی دﯾدگاهھا و موضعگيریھا و عملکردھای ھمين
مجموعه از بازﯾگران میکوشم از شکل توازن قوا در نزاع جاری ميان کار و سرماﯾه در ماھشھر
مدت برآوردی مقدماتی به دست دھم.
و چشمانداز احتمالیاش در افق کوتاه
ْ
روﯾدادھا در ﯾک نگاه
شورای موقت کارگران منطقهی وﯾژهی اقتصادی پتروشيمی ماھشھر وقتی در ھشتم
اسفندماه سال  ١٣٨٨اعالم موجودﯾت کرد در بحبوحهی بحران سياسی پساانتخاباتی تقرﯾباً
به ھيچ گرفته شد .در بخشی از بيانيه آمده بود که »ما… تصميم به تشکيل شورای موقت
کارگران مجتمعھای پتروشيمی ماھشھر گرفتهاﯾم… .به اﯾن اميد که روزی با مجمع عمومی-
ھای صدھا و ھزاران نفره در محيطھای کارگری و محلھای زندگی کارگران ،شاھد شکلگيری
شوراھای علنی در منطقه باشيم .قطعاً آن روز دﯾر نيست [٢]«.گرچه نزدﯾک به سه سال پس
از چنين اظھار اميدی ھنوز آن روز فرا نرسيده اما بدون دستاورد نيز نبوده است ،ھم در کل
منطقهی وﯾژهی اقتصادی ماھشھر و ھم مشخصاً در شرکت سھامی پتروشيمی بندر امام،
مجتمعی شامل شش شرکت بسپاران ،آب نيرو ،خوارزمی ،کيميا ،فراورش و خود بندر امام به
منزلهی شرکت مادر و ستادی که در زميني به مساحت حدود  ٢٧٠ھكتار در ضلع شمال
غربي خليج فارس در استان خوزستان به فاصلهی  ١٦٠كيلومتري جنوب شرقي اھواز و ٨۴
كيلومتري شرق آبادان در منطقهی بندر امام خميني قرار دارد .

اولين موج اعتراضات را کارگران موقتی شرکت فرﯾمکو ،ﯾکی از شرکتھای پيمانکاری و
واسطهای زﯾرمجموعهی منطقهی وﯾژهی ماھشھر ،در بھمن  ١٣٨٩راه انداختند .اعتراض اﯾن
کارگران به شش ماه حقوق معوقهشان بود که پس از پنج روز با موفقيت به پاﯾان رسيد و به
برکناری مدﯾرعامل شرکت نيز انجاميد [٣].موج بعدی اعتراض در اواخر فروردﯾن  ١٣٩٠آغاز شد
و تقرﯾباً به تمامی شرکتھای پتروشيمی منطقه گسترش ﯾافت .مطالبهی محوری اﯾن موج از
اعتصابات عبارت بود از حذف شرکتھای واسطهای پيمانکاری و عقد قرارداد مستقيم با خود
مادر پتروشيمی بندر امام .اﯾن اعتصاب کمابيش پس از دو ھفته با
شرکتھای تابعه ﯾا شرکت
ِ
دادن سه ماه مھلت به مسئوالن برای تحقق خواست محوری کارگران به پاﯾان رسيد[۴].
وقتی پس از سه ماه به وعدهھای موعود ھيچ پاسخی داده نشد ،موج دﯾگری از اعتصاب در
تير  ١٣٩٠از شرکت خوارزمی آغاز شد اما چندان گسترش نيافت و پس از ﯾازده روز نيز به پاﯾان
رسيد [۵].دور بعدی اعتصاب را کارگران پيمانکاری شرکت سھامی پتروشيمی بندر امام راه
انداختند .شروع اعتصاب در سوم مھر  ١٣٩٠بود و به مدت دو ھفته تا  ١٦مھر ادامه داشت.
خواست محوری کارگران کماکان عبارت بود از برچيدهشدن شرکتھای پيمانکاری واسطه و
انعقاد قرارداد ميان کارگران و خود شرکتھای تابعه و شرکت مادر] ٦].
چند ماه بعدتر در ﯾکم بھمن  ١٣٩٠ھيأت دولت مصوبهای را از تصوﯾب گذراند که ھمهی
دستگاهھای اجراﯾی از جمله شرکتھای تابعهی وزارت نفت را مکلف میکرد ظرف پانزده روز
ل مصوبهی ھيأت
به فسخ قراردادھای پيمانکاری تأمين نيروی انسانی مبادرت ورزند [٧].به دنبا ِ
دولت از سوﯾی و فشارھای وارده بر مسئوالن نفتی به واسطهی اعتصابھا و اعتراضھای
کارگران موقت در پتروشيمیھای منطقه از دﯾگر سو در اردﯾبھشتماه سال » ١٣٩١كارفرما
موافقت كرد كه بخشي از خواستهھاي كارگران را به اجرا درآورد .مطابق اين موافقت ،كليهی
كاركنان مجتمع ھاي پتروشيمي ماھشھر كه بيش از ده سال سابقهی كار دارند به صورت
رسمي استخدام خواھند شد و از حالت قراردادي بيرون خواھند آمد و دست شركتھاي
پيمانكاري در اين زمينه كوتاه خواھد شد .به عالوه ،كارفرما پذيرفت كه با كاركنان با سابقهی
زير ده سال نيز در صورت تشكيل تعاوني قرارداد دستهجمعي منعقد كند .ھمچنين در مورد
افرادي كه در شركتھاي پيمانكاري مشغول به كار بوده و غيرمرتبط با تخصصھايشان به كار
گرفته شده بودند در آينده تصميمگيري شود] ٨]«.
پس از ارسال الﯾحهی مصوب دولت به مجلس و چندﯾن ماه بحث در برخی کميسيونھای
مجلس نھاﯾتاً علی الرﯾجانی در آخرﯾن روز خردادماه  ١٣٩١طی نامهای از رئيسجمھور خواست
تا برخی اﯾرادات واردهی »ھيأت بررسی و تطبيق مصوبات دولت با قوانين« بر مصوبهی دولت را
برطرف کند [٩].در نامهی رئيس مجلس تأکيد شده بود که »بدﯾھی است پس از انقضای ﯾک
ھفته مھلت مقرر در قانون ،آن بخش از مصوبه که مورد اﯾراد قرار گرفته است ،ملغیاالثر
خواھد بود [١٠]«.بااﯾنحال ،دقيقاً از فردای ھمين روز بود که روند تبدﯾل وضعيت کارگران
شرکتھای پيمانکاری در شرکت سھامی پتروشيمی بندر امام و ساﯾر پتروشيمیھای دولتی
در منطقهی ماھشھر آغاز شد ،گواﯾنکه تا پاﯾان مھرماه  ١٣٩١حداکثر  ٣٠درصد از کارگران
پيمانکاری به طور رسمی و عملی تبدﯾل وضعيت شدند و ھنوز اﯾن امر در مورد کارگران با
سابقهی ھشت سال که سياھهشان در شھرﯾورماه به وزارت نفت ارسال شده بود به اجرا
درنيامده است] ١١].
نزاع ميان مجلس و دولت خيلی شدﯾد شده بود .اما فقط مجلس نبود که با مصوبهی ھيأت
دولت به مخالفت برخاست .وزارت نفت نيز ھمسو با خواست ھيأت دولت عمل نمیکرد .به
ل کارشکنی مدﯾرﯾت شرکت سھامی پتروشيمی بندر امام و شرکتھای پيمانکاری در
دنبا ِ
حذف شرکتھای واسطه و عقد قرارداد مستقيم با کليهی کارگران پيمانکاری ،کارگرانی که
ھنوز تبدﯾل وضعيت نشدهاند دوباره موج جدﯾدی از اعتصاب در شرکتھای مجموعهی
پتروشيمی بندر امام را راه انداختند ،ابتدا در ششم آبانماه در شرکت کيميا و از نھم ھمان
ماه در شرکتھای فراورش و بسپاران .در واکنش به ھمين تحرکات بود که مدﯾران شرکت
فراورش بهناگزﯾر توافقنامهای را با کارگران اعتصابی در چھاردھم آبان به امضاء رساندند مبنی
بر پيگيری برای حذف شرکتھای پيمانکاری و عقد قرارداد مستقيم با کارگرانی که ھنوز تبدﯾل
وضعيت نشدهاند] ١٢].
از سوی دﯾگر ،نماﯾندگان مجلس در ھمان روز چھاردھم آبان با کليات طرح ﯾکفورﯾتی »تعيين
تکليف قراردادھای تأمين نيروی انسانی در دستگاهھای اجراﯾی« مخالفت کردند] ،[١٣طرحی

که مدتی پس از رد مصوبهی ھيأت وزﯾران به دست برخی نماﯾندگان مجلس برای بررسی در
صحن علنی نه به قصد حذف شرکتھای پيمانکاری بلکه با اﯾن ھدف ارائه شده بود که زواﯾای
مصوبهی دولت و وضعيت نيروھای شرکتی مشخص شود .آخرﯾن پرده از اﯾن سلسله روﯾدادھا
تا ابتدای آذرماه  ١٣٩١پيام تبرﯾک رئيس ھيأت مدﯾرهی »کانون انجمنھای صنفی کارفرماﯾان
روز اعالم مخالفت
شرکتھای خدماتی ،پشتيبانی وفنی مھندسی سراسر کشور« در ھمان ِ
مجلس با برچيدهشدن شرکتھای پيمانکاری واسطه بود» :امروز با سربلندي اعالم ميکنيم
شرکتھاي خدماتي مجدداً با قدرت و ھمت بيشتر به کار خود ادامه خواھند داد و ھمان شعار
ھميشگي را که »ھدف ما روشن نگه داشتن چراغ خانهی کارگر است« تکرار و به آن عمل
ميکنيم]١۴]«.
تکوﯾن تارﯾخی اشتغال مثلثی
اشتغال مثلثی که اصلیترﯾن موضوع نزاع کارگران موقتی شرکت سھامی پتروشيمی بندر
امام از سوﯾی و شرکتھای پيمانکاری واسطهای بخش خصوصی از دﯾگر سو طی کمابيش دو
سال اخير بوده است محصول دگرگونیھاﯾی ساختاری در شکل اشتغال طی دورهی شانزده-
سالهی پس از جنگ بود که در دورهی حاکميت دولتھای نھم و دھم طی حدوداً ھشتساله-
ی گذشته نيز برقرار مانده است .
چنان که در نوشتهای دﯾگر نشان دادهام] ،[١۵نيروی کار صنعت نفت در معرض اجرای دو نوعِ
متماﯾز اما مرتبط از پروژهھای پردامنهای بوده که به دست دولتھای پس از جنگ به اجرا
گذاشته میشده است :از ﯾک سو پروژهای اقتصادی معطوف به موقتیسازی و ازاﯾنرو ارزان-
سازی نيروی کار صنعت نفت که در دورهی شانزدهسالهی پس از جنگ برای حل معضل
انباشت سرماﯾه به دست دولتھای سازندگی و اصالحات به اجرا گذاشته شد و از نيمهی
دوم دھهی ھشتاد خورشيدی نيز با دولتھای نھم و دھم استمرار ﯾافته است ،و از دﯾگر سو
پروژهی سياسی پرفراز و نشيبی که در ھمهی ساليان پس از انقالب برای ممانعت از تشکل-
ﯾابی کارگران در دستور کار دولتھای وقت قرار داشته است چندان که از شکلگيری کانون ﯾا
کانونھاﯾی متمرکز برای ھداﯾت توان و صدای جمعی نيروی کار صنعت نفت ممانعت میکرده
است .تداول اشتغال مثلثی در صنعت نفت فقط ﯾکی از پيامدھای اجرای ھمزمان اﯾن دو
پروژهی اقتصادی و سياسی بوده است .
ً
تمھيد زمينهھای الزم برای تحقق اﯾن نوع اشتغال در صنعت نفت مشخصا طی سومين دوره از
ت دومين دوره از رﯾاست جمھوری اکبر ھاشمی
صدارت غالمرضا آقازاده در وزارت نف ِ
کار دولت اصالحات در سال  ١٣٧٦به دست وزﯾر نفت
رفسنجانی آغاز شد اما با شروع به ِ
وقت ،بيژن زنگنه ،به شکلی سازمانﯾافته در پيوند با قوانين باالدستی برنامهھای توسعهی
پنجساله استمرار ﯾافت و به بار نشست .طی اﯾن دوره ،بنا بر برآوردی که جاﯾی دﯾگر به عمل
آوردهام] ،[١٦احتماال ً بين  ۴۵٠٠٠تا  ٦٧٠٠٠نفر از کارگران رسمی صنعت نفت به شکلھای
گوناگون ﯾا بازنشسته شدند ﯾا بازخرﯾد .احتماال ً حدود  ۵٠٠٠٠نفر از اﯾن بخش از نيروی کار در
دورهی ھشتسالهی اصالحات طی حدفاصل سالھای ١٣٧٦تا  ١٣٨۴مشمول تعدﯾل قرار
گرفتند .به موازات تعدﯾل تدرﯾجی نيروی کار که دامن بخش عمدهی کارگران صنعت نفت را
گرفت ،فعاليت رو به رشد صنعت نفت و گاز طی ھمين دوره درعينحال مستلزم بهکارگيری
نيروی کار جدﯾد نيز بود .ظھور قارچگونهی شرکتھای پيمانکاری تأمين نيروی انسانی در نقش
دالل نيروی انسانی در صنعت نفت دقيقاً پاسخ به ھمين نياز بود .
بنابراﯾن ،رشد و توسعهی شرکتھای پيمانکاری تأمين نيروی انسانی در پيوندی تنگاتنگ با
ساختار قدرت خصوصاً در وزارت نفت و وزارت کار و امور اجتماعی طی دورهی شانزدهسالهی
پس از جنگ بوده است .گرچه نيروھای متصل به بخشھای انتسابی نظام سياسی ھمواره
سھمی چشمگير در ھر نوع فعاليت اقتصادی داشتهاند ،اما حاکميت دولتھای بهاصطالح
سازندگی و اصالحات در دورهی شانزدهسالهی پس از جنگ به شکلگيری پاﯾگاھی قوی برای
نيروھای سياسی مرتبط با دولتھای مزبور ميان شرکتھای پيمانکاری تأمين نيروی انسانی
منجر شد .در دورهی ھشتسالهی اخير البته نيروھای منتسب به نھادھای نظامی نيز در اﯾن
مجموعه به سھمی محسوس دست ﯾافتهاند .شرکتھای پيمانکاری تأمين نيروی انسانی
امروزه ميان بخش خصوصی فعال در صنعت نفت اصوال ً وزنی سنگين دارند ،وزنی که عميقاً

مدﯾون دگرگونیھای ساختاری در ساختار نيروی انسانی و اشتغال طی دورهی شانزدهساله-
ی پس از جنگ است.
ن نزاع ميان کار و سرماﯾه در ماھشھر
بازﯾگرا ِ
نزاع در ماھشھر ميان کار و سرماﯾه برقرار است اما نيروھای درگير در اﯾن منازعه فقط به کار و
سرماﯾه به معنای خاص منحصر نمیشوند .شکل توازن قوا در ھر مقطع از چنين نزاعی را
آميزهای از دﯾدگاهھا و موضعگيریھا و عملکردھای ھمهی بازﯾگران تعيين میکند .
کارگران موقتی مجتمعھای پتروشيمی ماھشھر :برآوردھای مختلفی از تعداد نيروی کار
شاغل در شرکت سھامی پتروشيمی بندر امام به عمل آمده است .بنا بر اعالم تارنمای
رسمی اﯾن شرکت ،تعداد كاركنان اين مجتمع بزرگ صنعتي حدود  ٣٣٨۵نفر است .اﯾن اصال ً
برآورد درستی نيست ،کمااﯾنکه بالفاصله نيز اضافه شده است که »بخشي از فعاليتھا از
جمله كارھاي تعميراتي ،خدمات فني بستهبندي و خدمات اداري از طريق پيمانكاران انجام
ميشود «.برآوردی دقيقتر را »کميتهی ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکلھای کارگری«
به دست میدھد که اﯾن تعداد را حدوداً  ٦۵٠٠نفر میداند .بنا بر ھمين برآورد ،حدود ۴٣٠٠
نفر از اﯾن تعداد نيز تحت قرارداد شرکتھای پيمانکاری و به صورت موقتی ھستند[١٣٧].
بنابراﯾن ،حذف شرکتھای پيمانکاری واسطه مستقيماً مطالبهی حدوداً  ٦٦درصد از نيروی کار
اﯾن مجموعه است .اولين شکاف ميان کارگران در ھمين جا خود را نشان میدھد :شکاف
ميان نيروی کار رسمی و نيروی کار موقتی .کارگران موقتی در اﯾن منطقه ھنوز نتوانستهاند
نيروی کار رسمی را به جرﯾان مبارزات خودشان ملحق کنند ،کمااﯾنکه ھمهی کارگران
مشارکتکننده در اعتصاب از جمع کارگران موقتی بودهاند .البته اﯾن شکاف در آن حد ھم
گسترده نبوده است که مثال ً نيروی کار رسمی را وسيعاً به اعتصابشکنی بکشاند .
وانگھی ،خود کارگران موقتی نيز چندان ﯾکصدا و ﯾکپارچه نبودهاند .از باب نمونه ،در خالل
اعتصابی که در سوم مھر  ١٣٩٠آغاز شد و در  ١٦مھر به پاﯾان رسيد از جمع  ۴٣٠٠نفری
نيروی کار موقت فقط حدود  ٣٠٠تا  ۴٠٠نفر ﯾعنی فقط حدوداً ھشت درصد از کارگران موقتی
در اعتراض مستقيماً شرکت میکردند .روزانه تعدادی از کارگران پيمانکاری در چند نوبت با
راھپيماﯾی و سردادن شعار در اطراف ساختمان مرکزی شرکت تجمع میکردند و سپس در
دستهھای چندنفری در محوطهی پيرامون دفتر مرکزی متحصن میشدند .تعدادی از کارگران
نيز در محل کار دست از کار میکشيدند] ١٨].
اﯾضاً در ھمين فقرهی اعتصاب مھرماه به ﯾک شکاف غيرطبقاتی نيز برمیخورﯾم :شکاف
جنسيتی .به نظر میرسد ھمهی حاضران در تحصن و اعتصاب بهتمامی از مردان بودهاند و
ھيچﯾک از  ٣٠٠زن شاغل در اﯾن شرکت در اعتصابھا مشارکت نداشتهاند .
درعينحال ،به نظر میرسد کارگران اعتصابی نه ھيچگونه تشکل مستقلی از آن خوﯾش
داشتهاند و نه سازماندھی خاصی در رأس اعتصاب و تحصن خوﯾش .ردپای روشنی از شورای
موقت کارگران مجتمعھای پتروشيمی ماھشھر نيز در اخبار و گزارشھای دو سال اخير در بين
نيست .اعتصاب مھرماه  ١٣٩٠فقط گوﯾا به تشکيل موقتی كميتهی اعتصاب كارگران مجتمع
پتروشيمى ماھشھر منجر شد .
به عالوه ،در خالل گزارشھا و خبرھاﯾی که دربارهی مبارزات حدوداً دوسالهی کارگران موقتی
پتروشيمی ماھشھر به عرصهی عمومی راه ﯾافته است از ھيچ ﯾک از انواع شيوهھای بسيج
اعتراضات که منبع استحکام و قوت اعتصابات کارگری ھستند ھنوز اثری به چشم نمیآﯾد.
کارگران اعتصابی ھنوز نه به بسيج خانوادهھای کارگری در سطح محالت کارگرنشين پرداخته-
اند ،نه به ظرفيتھای نقشآفرﯾنی اقليتھای قومی و ملی در منطقه متوسل شدهاند ،نه
پيوندی انداموار با ساﯾر ھمتاﯾان در کليت صنعت نفت در ساﯾر مناطق برقرار کردهاند ،و نه
پيوندی مشابه با ھمتاﯾان کارگری در ساﯾر بخشھای اقتصاد اﯾران نظير خودروسازی و آب و
برق و مخابرات که با معضلی مشابه روبرو ھستند .
شرکتھای پيمانکاری تأمين نيروی انسانی:شرکتھای تأمين نيروی انسانی در نيمهی اول
دھهی ھفتاد شمسی متولد شدند اما در دوران اصالحات به رشدی قارچگونه دست ﯾافتند.
کارکرد اﯾن شرکتھا نه توليدی ﯾا اجراﯾی بلکه فقط استخدام نيروی کار به نماﯾندگی از بخش-
ھای دولتی ﯾا خصوصی ﯾا شبهدولتی است .اﯾن شرکتھا در حقيقت متخصصان چانهزنی در
روابط کار ھستند .بخش عمدهای از صاحبان اﯾن شرکتھا در صنعت نفت اصوال ً کسانی بوده-

اند که به نحوی از انحا در پيوند استوار با مسئوالن ارشد و کانونھای قدرت در وزارت نفت و
وزارت کار و امور اجتماعی در ادوار گوناگون قرار داشتهاند .خصوصاً به اتکای پيوندھای
مستحکم با بخشھای گوناگون وزارت کار و به اعتبار تمرکز تماموقت بر صرفاً فراﯾند بهکار-
گماری نيروی کار از اﯾن خصوصيت به حد اعال برخوردار بودهاند که به نماﯾندگی از کارفرماھای
اصلی به تدارک بھترﯾن نوع قرارداد کاری به نفع کارفرماﯾان و به زﯾان کارگران مبادرت ورزند.
کمترﯾن ھزﯾنهھای باالسری را دارند و گاه اصال ً چند نفر ھستند و چند خط تلفن .کارگران در
خيلی از موارد اصال ً با شرکتھای تأمين نيروی انسانی ھيچ مناسبات رودرروﯾی ندارند و
قراردادشان را نيز عمال ً با خود کارفرمای اصلی منعقد میکنند اما طرف حسابشان به لحاظ
حقوقی ھمين شرکتھای تأمين نيروی انسانی ھستند و اگر کار به اختالفنظر برسد
مسئوليت نه با کارفرمای اصلی بلکه با اﯾن شرکتھاست که با وزارت کار و قضات دادگاهھا
بھترﯾن ارتباطات را دارند .در اﯾن ميان البته نقشآفرﯾنی شرکتھای تأمين نيروی انسانی کامال ً
به زﯾان ردهھای گوناگون نيروی کار است .مثالً ،بنا بر ﯾک ارزﯾابی ،اﯾن شرکتھا »درحاليكه
براي مھندسان متالوژي حقوق ھفت ميليون توماني به كارفرما صورت ميدادند ،اما تنھا حدود
دو ميليون و پانصد ھزار تومان به آنان پرداخت ميكردند و در ساير زمينهھا نيز متناسب با
ھمين مبالغ از حقوق كارگران و متخصصان براي خودشان سود در نظر ميگرفتند] ١٩]«.
برخالف کارگران که محروم از حق تشکلﯾابی و ازاﯾنرو عميقاً نامتشکل ھستند ،شرکتھای
پيمانکاری تأمين نيروی انسانی کامال ً متشکل و سازمانﯾافتهاند .مھمترﯾن تشکلی که
شرکتھای پيمانکاری تأمين نيروی انسانی نيز در آن عضوﯾت دارند »کانون انجمنھای صنفی
کارفرماﯾان شرکتھای خدماتی ،پشتيبانی و فنی مھندسی سراسر کشور« است با
تشکيالتی بسيار قوی در سراسر کشور .اﯾن کانون ،برخالف کارگران ،با سطوح گوناگون نظام
تصميمگيری و سياستگذاری در پيوندی مستحکم قرار دارد .به گفتهی رئيس ھيأت مدﯾره،
«کانون در موقعيت بسيار خوبی است .ارگانھاﯾی که با ما کار میکنند ،مثل سازمان تأمين
اجتماعی ،وزارت کار و امور اجتماعی ،ادارات کار استانی ،وزارت داراﯾی ،سازمان ماليات بر
ارزش افزوده ،تشخيص مصلحت نظام ،و کميسيون اجتماعی مجلس به خوبی کانون را می-
شناسند… .انجمنھای استانی به راحتی میتوانند با نماﯾندهی مجلس آن استان تماس
بگيرند و با آنھا وارد مذاکره شوند [٢٠]«.در نامهی تبرﯾک رئيس ھيأت مدﯾرهی کانون خطاب به
اعضا مشخصاً از نحوهی ارتباط اعضای کانون با نماﯾندگان مجلس در زمينهی جلوگيری از حذف
شرکتھای پيمانکاری واسطه گفته میشود» :بيش از  ٢٣بار شرکت در کميسيون اجتماعي
مجلس با جميع اعضاي ھيأت مديره و با توجه به ھمايش بزرگ شرکتھاي خدماتي در
استاديوم  ١٢٠٠٠نفري آزادي و ھمياري و ھمکاري ھمهی شما که از دور و نزديک در اين
مقابل اعضاي محترم مجلس حضور خود را خاطرنشان کرديد و
ھمايش شرکت نموديد و در
ِ
باعث شديد تا مسئوالن مملکتي وجود تشکل ما را با تمام اعضاي آن احساس کنند و در
جلسات بعدي توجيه کامل شدند که اين کار قانوني است و اعضاي اين صنف از دلسوزان و
خدمتگزاران قشر کارگر ميباشند که تعطيلي آن به ضرر کارگر ،دولت و ملت خواھد بود… .در
اينجا بنده از کليهی اعضاي ھيأت مديره که واقعاً در چندين نوبت از راهھاي دور و نزديک به
مجلس مراجعه کرده و ھيچگاه کانون را تنھا نگذاشتند تشکر ميکنم و در اين موفقيت بزرگ از
تکتک اعضاي انجمنھاي سراسر کشور که به وکالي استانھاي خود مراجعه کرده و آنھا را
توجيه نمودند که نتيجهی آن آراي بسيار باالي آن در مجلس امروز بود که مجلس از اعالم تعداد
آن خودداري نمود ،نيز تشکر مينمايم [٢١]«.شرکت خدماتی خود رئيس ھيأت مدﯾرهی کانون
از فعالترﯾنھا در زمينهی پيمانکاری تأمين نيروی انسانی است» :دادگستری شيراز به مدت
 ١٨سال از  ١٣٧٢تا  ،١٣٩٠کارخانجات پارس الکترﯾک به مدت چھار سال از  ١٣٧۴تا ،١٣٧٨
ادارهی دادگستری خانواده به مدت شش سال از  ١٣٧٩تا  ،١٣٨۵فروشگاه جام جم به مدت
ﯾک سال از  ١٣٨٠تا  ،١٣٨١حرم حضرت امام خمينی به مدت سه سال از  ١٣٨٢تا  ،١٣٨۵و
اﯾران خودرو به مدت پنج سال از  ١٣٨٢تا ] ٢٢]«.١٣٨٧
سودآوری شرکتھای پيمانکاری تأمين نيروی انسانی در گرو استمرار اشتغال مثلثی است.
اﯾن شرکتھا در دفاع از اشتغال مثلثی از ھمهی وﯾژگیھاﯾی برخوردارند که کارگران ندارند:
پيوندی ارگانيک با ھمهی سطوح نظام تصميمگيری ،امکان البیگریھای نافذ در سطح وسيع،
ھمبستگی جغرافياﯾی در سراسر کشور ،مکان مشترک برای ھمفکری در راستای عمل
دستهجمعی ،پشتيبانی رسانهای ،مالکيت رسانهی جمعی ،شأن قانونی برای نقشآفرﯾنی-

ھای صنفی ،و تواناﯾی مالی برای فعاليتھای صنفی .
ھيأت دولت:امکانات بسيار گستردهی البیگری شرکتھای پيمانکاری تأمين نيروی انسانی
البته بر جھتگيری ھيأت دولت اصال ً مؤثر نبوده است .مصوبهی اول بھمنماه سال  ١٣٩٠ھيأت
دولت مقرر کرد که انعقاد قرارداد تأمين نيروی انسانی به ھر شکل به شرکتھای پيمانکاری
ممنوع باشد و ھر گونه بهکارگيری نيروی انسانی به ھر نحو در ھمهی مشاغل و فعاليتھای
دستگاهھای اجراﯾی صرفاً با مجوز معاونت توسعهی مدﯾرﯾت و سرماﯾهی انسانی رﯾاست
جمھوری ميسر باشد .
بنا بر استدالل ھيأت دولت ،بخشی از شاغالن در بازار کار به علت قطع ارتباط مستقيم
حقوقی با کارفرمای اصلی و انعقاد قرارداد کاری با شرکتھای واسطه عميقاً متضرر می-
شوند .از نگاه ھيأت دولت ،در مشاغلی که ماھيت دائمی دارند و در جاﯾی که کارفرمای
دولتی به نيروی کار به صورت مستمر نيازمند است نباﯾد شرکتھای پيمانکاری واسطه نقش
داشته باشند و کارفرمای دولتی با نيروی کار باﯾد مستقيماً قرارداد ببندد .
به گفتهی معاون حقوقی معاونت توسعهی مدﯾرﯾت و سرماﯾهی انسانی رﯾاست جمھوری،
»در بررسی انجامشده از نيروھای شرکتی اﯾن نتيجه حاصل شد که نه تنھا ھزﯾنهی دستگاه
اجراﯾی کاھش نيافته ،بلکه افزاﯾش پيدا کرده و ھمچنين پرداختی به نيروی شرکتی نيز
کاھش ﯾافته است .به عنوان مثال اگر  ١٠٠نيروی شرکتی در دستگاه حضور داشته که ماھانه
 ١٠ميليون تومان برای آنھا پرداخت میشود ،اما در نھاﯾت پنج ﯾا شش ميليون تومان به آن
افراد میرسد و بقيه در جيب شرکتھای واسط تأمين نيرو قرار میگيرد… .شرکتھای تأمين
نيرو کارشان اﯾن بود که فقط ماھانه ليستی از نيروھا تھيه میکردند و حقوق آنھا را از
دستگاه درﯾافت کرده و درصدی به نيرو پرداخت میکردند و بقيه را به جيب میزدند ….
شرکتھاﯾی که از اﯾن رھگذر به منافع کالنی رسيدهاند ،امروز در مقابل مصوبهی دولت برای
تبدﯾل وضعيت نيروھای شرکتی مقاومت میکنند ،اما دولت میخواھد اﯾن اجحاف به نيروی
انسانی برچيده شود] ٢٣ ]«.
کارنامهی دولت در زمينهی مسائل کارگری بهھيچوجه با اﯾن نوع جھتگيری برای حذف
شرکتھای پيمانکاری واسطه سازگار نيست .بند سيزدھم الﯾحهی ھدفمندسازی ﯾارانهھا
مبنی بر عدم افزاﯾش حداقل دستمزد رسمی ،اصالحيهی قانون کار از جمله شامل سھل-
ترسازی اخراج کارگران به دست کارفرماﯾان ،پيشنوﯾس اصالحی قانون تأمين اجتماعی از
جمله شامل افزاﯾش سن بازنشستگی و افزاﯾش سھم بيمهی کارگران ،تھيه و تصوﯾب طرح
استاد-شاگردی ،جملگی ،بر مواضع ضدکارگری دولت داللت داشتهاند .بااﯾنحساب ،تالش
دولت برای حذف شرکتھای پيمانکاری تأمين نيروی انسانی را چگونه میتوان توضيح داد؟
دو فرضيه را در پاسخ به چنين پرسشی میتوان مطرح کرد .اول ،نظر به اﯾن که شرکتھای
پيمانکاری تأمين نيروی انسانی و شرکتھای خدماتی تا حد زﯾادی در مالکيت نيروھای اصالح-
طلب و نيز نيروھای وابسته به نظاميان ھستند ،تالش دولت دھم برای حذف ﯾا تضعيف اﯾن
بخش از بورژوازی اصوال ً رگهای از مبارزهای است که با ظھور دولت نھم بر ضد آن بخش از
بورژوازی وابسته به دولتھای بهاصطالح سازندگی و کارگزاران به دست دولت نھم راه افتاده
بود و در اﯾن اواخر نيز با شقاقی که ميان دولت دھم و بخشھای مھمی از مسئوالن ردهباالی
نظامی شکل گرفته به سوگيری بر ضد بخشھاﯾی از بورژوازی وابسته به سپاه نيز تسری
ﯾافته است .دوم ،دولت دھم با حذف شرکتھای پيمانکاری واسطه و تضعيف پدﯾدهی اشتغال
مثلثی از اﯾن امکان برخوردار خواھد شد که بخشھاﯾی از بدنهی اجتماعی وابسته به خود را
در ردهھای گوناگون نيروی کار طی مدت باقيمانده از دورهی تصدی دولت با آھنگی شتابانتر
به مجموعهی دستگاهھای اجراﯾی بفرستند ،آنھم به مدد ستاندن نقش استخدام نيروی
ب دولت
انسانی از شرکتھای پيمانکاری واسطه که غالباً در مالکيت نيروھای سياسی رقي ِ
ھستند و متقابال ً سپردن چنين نقشی به بخشھاﯾی از زﯾرمجموعهی دولت که طبق تعرﯾف
باﯾد تابع اوامر ھيأت دولت باشند .
مجلس شورای اسالمی:فقط به خاطر شکاف عميق پدﯾدارشده ميان نيروھای اصولگرا و از
جمله بخش اعظم نماﯾندگان مجلس از سوﯾی و ھيأت دولت از دﯾگر سو و بنابراﯾن تالش برای
ممانعت از تحقق دو ھدف پيشگفتهی دولت نيست که مجلس با قوت در برابر مصوبهی ھيأت
دولت برای حذف شرکتھای پيمانکاری واسطه اﯾستادگی کرده است ،موضوع دفاع ھمه-
جانبهی مجلس شورای اسالمی از منافع و مصالح فراکسيونھای گوناگون بخش خصوصی نيز

در بين ھست .
علی الرﯾجانی در  ٣١خرداد  ١٣٩١با بيان ھفت اﯾراد بر مصوبهی دولت برای حذف شرکتھای
پيمانکاری واسطه ﯾک ھفته به دولت برای تصحيح موارد مغاﯾر با قانون وقت داد .گرچه ھيأت
دولت اصوال ً مصوبهای تصحيحشده را به مجلس اعاده نکرد اما از فردای ھمان روز به دستگاه-
ھای اجراﯾی تابعهی خود از جمله وزارت نفت برای اجرای مصوبه دستور داد .
در سوم مھرماه  ١٣٩١کميسيون اجتماعی مجلس ،ملھم از مصوبهی دولت ،طرحی ﯾک
فورﯾتی را به مجلس ارائه داد با اﯾن مضمون اصلی که »از تارﯾخ الزمالجراشدن اﯾن قانون،
انعقاد قرارداد با شرکتھا و مؤسسات غيردولتی توسط دستگاهھای اجراﯾی به منظور تأمين
خدمات مورد نياز خود ،فقط در فعاليت و کارھاﯾی مجاز است که با پيشنھاد دستگاهھای ذﯾربط
و ﯾا معاونت توسعهی مدﯾرﯾت و سرماﯾهی انسانی رئيس جمھور ،عناوﯾن آنھا به تصوﯾب
شورای توسعهی مدﯾرﯾت و سرماﯾهی انسانی میرسد] ٢۴]«.
کميسيون اجتماعی به طرفداری از دولت درصدد تصوﯾب خواستهی ھيأت دولت در مجلس بود،
گواﯾنکه نه به صورت حذف شرکتھای پيمانکاری واسطه بلکه به شکل ارائهی سازوکاری
جدﯾد برای برخورد با اﯾن موضوع .اما کمتر از دو ماه قبلتر با مخالفت شدﯾد کميسيون برنامه و
بودجه و محاسبات مجلس مواجه شده بود .در گزارش اﯾن کميسيون به مجلس در تارﯾخ ٢۴
مرداد ١٣٩١دو دليل برای مخالفت با اﯾن طرح ذکر شده بود» :اول ،مفاد طرح خالف برنامهی
پنجسالهی پنجم جمھوری اسالمی اﯾران است؛ و ثانياً ،طرح دارای بار مالی است که محل
تأمين آن مشخص نشده است و بنابراﯾن خالف اصل  ٧۵قانون اساسی است [٢۵]«.از سوی
دﯾگر ،مرکز پژوھشھای مجلس نيز ضمن تأﯾيد مواضع کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در
مخالفت شدﯾد با طرح کميسيون اجتماعی اعالم کرد که مشکل طرح پيشنھادی در اﯾن است
که با قانون مدﯾرﯾت خدمات کشوری مغاﯾرت دارد و وانگھی اجرای اﯾن طرح به علت اتخاذ
روﯾکرد نادرست در نحوهی جذب ھم به تقليل کارآﯾی و بھرهوری نيروی انسانی دولت می-
انجامد و ھم به افزاﯾش ناخواستهی تعداد کارکنان دولت و بزرگترشدن حجم تشکيالت
دولتی] ٢٦].
ھم اﯾرادھاﯾی که »ھيأت بررسی و تطبيق مصوبات دولت با قوانين« بر مصوبهی دولت وارد
دانسته بودند و ھم دالﯾلی که کميسيون برنامه و بودجه و مرکز پژوھشھای مجلس برای رد
طرح کميسيون اجتماعی اقامه کرده بودند بهتمامی مثل استداللھاﯾی بود که کارفرماﯾان
خدماتی برای مخالفت با حذف شرکتھای پيمانکاری در نامهای حاوی اﯾن توصيه به رئيس
مجلس مطرح میکردند» :خروج طرح مذکور از دستور جلسهی مجلس و عدم رأی به اﯾن
طرح [٢٧]«.طرح پيشنھادی کميسيون اجتماعی که نه حتی حذف بلکه فقط نوعی
ساماندھی شرکتھای پيمانکاری واسطه را مطرح میکرد در چھاردھم آبان  ١٣٩١با آرای
اکثرﯾت قاطع نماﯾندگان رد شد .مجلس شورای اسالمی موفق شده بود رضاﯾت آن قسمت از
بخش خصوصی را که پاﯾگاه شرکتھای پيمانکاری واسطه ھستند جلب کند .
مدﯾران مجتمعھای پتروشيمی ماھشھر:در نزاعی که از سوﯾی ميان دولت و مجلس بر سر
حذف شرکتھای پيمانکاری واسطه و از دﯾگر سو در سطحی کامال ً متفاوت ميان کارگران
موقت مجتمعھای پتروشيمی ماھشھر و شرکتھای پيمانکاری تأمين نيروی انسانی در
جرﯾان بوده است اصوال ً کارفرماﯾان دولتی مجتمعھای پتروشيمی ماھشھر بهھيچوجه بیطرف
نبودهاند .در نزاع ميان دولت و مجلس عمال ً با مجلس ھمسوﯾی داشتهاند و در نزاع ميان
کارگران و پيمانکاران بخش خصوصی نيز قوﯾاً طرف بخش خصوصی را گرفتهاند .
سازمانی زﯾرمجموعهی دولت به
مدﯾران مجتمعھای پتروشيمی ماھشھر گرچه به لحاظ
ْ
حساب میآﯾند اما ضرورتاً مطيع دستوپابستهی فرامين صادرهی ھيأت دولت نيز نبودهاند .اﯾن
ناھمسوﯾی از ھمان اوان حاکميت دولت نھم آشکارا رخ داده بود .دو اظھارنظر از محمود
احمدینژاد دربارهی نفت در دوران تبليغات انتخاباتي نھمين دورهی رﯾاست جمھوری بيشترﯾن
برجستگی را داشت» :پول نفت بر سر سفرهھاي مردم آورده خواھد شد« و »دولت
احمدينژاد مافياي نفت را سرنگون خواھد كرد «.به گفتهی ﯾکی از تحليلگران» ،کمترﯾن
ن وزارت
ي تحليلي از اين گفتهھا اين بود كه نامزد رياست جمھوری به ساختار آن زما ِ
نتيجهگير ِ
نفت اعتماد نداشته و وجود يك ساختار مافياﯾي را در آن نھاد محتمل ميدانست… .بی-
ْ
جمھور منتخب به دستگاه نفت تا حدی بود که در آن زمان دامنهی پيشبينيھا
رئيس
اعتمادی
ِ
از تغيير تمام مديران عالي و مياني تا تغيير وزير و برخي معاونان را شامل ميشد [٢٨]«.ھم

رد صالحيت علی سعيدلو در مجلس که گزﯾنهی اول احمدینژاد برای وزارت نفت بود ،ھم
متعاقباً انصراف صادق محصولی از نامزدی برای اﯾن وزارتخانه ،ھم سپس رد صالحيت محسن
تسلطي در مجلس و نقشآفرﯾنی مديران شركت مناطق نفتخيز جنوب در اﯾن زمينه ،و ھم
نھاﯾتاً احراز پست وزارت نفت به دست ابتدا سيد کاظم وزﯾری ھامانه و سپس غالمحسين
نوذری که از خود بدنهی وزارت نفت آمده بودند ،ھمه و ھمه ،احتماال ً از نشانهھای فقدان
تسلط رئيسجمھور بر دستگاه اجراﯾی وزارت نفت طی دورهی اول رﯾاستجمھوریاش به
شمار میرفتند .وزارت نفت در دومين دوره از رﯾاستجمھوری احمدینژاد با احراز اﯾن پست به
دست ابتدا مسعود ميرکاظمی و سپس رستم قاسمی در دست مؤتلفان نظامی دولت دھم
قرار گرفت اما خيلی زود به دنبال اختالفنظرھای سياسی عميقی که ميان دولت و مؤتلفان
قبلیاش رخ داد وزارت نفت دوباره از حيطهی کننرل رئيس دولت خارج شد .عدم تمکين مدﯾران
مجتمعھای پتروشيمی ماھشھر از مصوبه و فرمان ھيأت دولت برای حذف شرکتھای
پيمانکاری نيز ﯾکی از جدﯾدترﯾن قرائن ھمين ناھمسوﯾیھا بوده است .به قراری که خواھد
آمد ،اﯾن مدﯾران به سھم خوﯾش تا سر حد توان در تحقق خواست ھيأت دولت کارشکنی
کردهاند .
کارشکنیھای مدﯾران پتروشيمی ماھشھر در پيشبرد مبارزهی کارگران موقتی بر ضد شرکت-
ھای پيمانکاری واسطه به دو دليل البته قابلفھمتر است .اوال ً اﯾن مدﯾران با شرکتھای
پيمانکاری واسطه مناسبات حسنهی بسيار تنگاتنگی دارند .ثانياً مدﯾران با انعقاد قراردادھای
پيمانكاری تأمين نيروی انسانی و تراشيدن ﯾك واسطه ميان خود و كارگر توانستهاند با سھولت
از زﯾر بار مسئوليتی كه نسبت به کارگران دارند شانه خالی كنند .درواقع رشد قارچگونهی
شرکتھای پيمانکاری تأمين نيروی انسانی به زوال امنيت شغلی و کاھش قدرت چانهزنی
فردی و جمعی نيروی کار میانجامد چندان که ،در فقدان امنيت شغلی ،ھمبستگی کارگران
تضعيف ميشود زﯾرا ھر کدام از کارگران که نه با ﯾک کارفرمای واحد بلکه با شرکتھای
پرشمار پيمانکاری تأمين نيروی انسانی و نه تحت ﯾک نوع مشخص از قرارداد کاری بلکه ذﯾل
انواع متفاوت قراردادھای کاری به عقد قرارداد مبادرت میورزند به ھمين نسبت نيز کمتر
مستعد برساختن ﯾک ھوﯾت جمعی میشوند .بنابراﯾن ،حذف شرکتھای پيمانکاری واسطه
ھم منافع مادی و مصالح اجتماعی مدﯾران دولتی را به مخاطره میاندازد و ھم ھزﯾنهھای
تسلطشان بر نيروی کار را افزاﯾش میدھد .
بنا بر رواﯾتی که اتحادﯾهی آزاد کارگران از گفتهھای کارگران پتروشيمی بندر امام به دست
میدھد» ،مدﯾرﯾت پتروشيمیھا و مافيای شرکتھای پيمانکاری در کندکردن پروسهی تبدﯾل
وضعيت کارگران پيمانکاری در اﯾن پتروشيمی و ساﯾر پتروشيمیھا نقشی اساسی دارند….
در ميان مدﯾرﯾت پتروشيمیھا اﯾن بحث بوده است که روند تبدﯾل وضعيت کارگران به لحاظ
اداری آھسته به پيش برده شود تا چند ماه باقيمانده به پاﯾان دولت دھم نيز به اتمام برسد.
مدﯾرﯾت پتروشيمیھا و پيمانکاران میگوﯾند با پاﯾان عمر دولت دھم ،مصوبهی ھيأت وزﯾران
اﯾن دولت مبنی بر حذف شرکتھای پيمانکاری نيز ملغی خواھد شد و وضعيت به روال سابق
بر خواھد گشت .ازاﯾنرو است که مدﯾرﯾت پتروشيمیھا از سوﯾی روند تبدﯾل وضعيت کارگران
پيمانکاری باقيمانده را کند کردهاند و از طرف دﯾگر در رابطه با امور کارگران تبدﯾل وضعيتشده
به انحای مختلف سعی در تأمين حضور پيمانکار دارند ،بدون اﯾن که شراﯾط کار و حقوق اﯾن
کارگران کمترﯾن ربطی به پيمانکار داشته باشد] ٢٩]«.
روند تغيير وضعيت کارگرانی که با شرکتھای پيمانکاری واسطه قرارداد داشتند از آغاز تير
 ١٣٩١تا چھار ماه پس از اﯾن تارﯾخ فقط شامل حداکثر سی درصد از کارگران پيمانکاری شد .به
گفتهی نماﯾندهی کارگری کارخانهی پتروشيمی شھيد تندگوﯾان» ،مغاﯾرت بسياری ميان ھدف
ھيأت دولت و اھداف مجرﯾان طرح )کارفرماﯾان( وجود دارد .برای اجرای اﯾن طرح ابتدا بر اساس
مدارک تحصيلی اقدام به جذب نيرو كردند و چنان شراﯾط را سخت و پيچيده كردند كه عدهی
کثيری از پرسنل ھنوز تحت قرارداد پيمانکار در سيستم مشغول به کارند [٣٠]«.بنا بر رواﯾتی
ن تبدﯾل وضعيت-
که اتحادﯾهی آزاد کارگران به دست میدھد] ،[٣١ھمين درصد قليل از کارگرا ِ
شده نيز مشمول انتقامجوﯾی مشترک کارفرمای اصلی و شرکت پيمانکاری واسطه قرار
گرفتهاند ،از جمله :اجبار در استفاده از دو نوع کارت ساعت ورود و خروج که ﯾکی کماکان به
پيمانکار تعلق دارد و دﯾگری نيز به پتروشيمیھا اما ساعتی که به تأﯾيد پيمانکار برای ورود و
خروج کارگران میرسد مالک احتساب حقوق است؛ تعيين مرخصی زﯾر نظر پيمانکار؛ تعيين

سرپرست کارگران به دست پيمانکار؛ ممانعت از استفاده از امکانات پرسنل رسمی
پتروشيمی؛ جلوگيری از تسوﯾهی حساب سنوات کارگران تبدﯾل وضعيتشده با پيمانکار به
دست مدﯾران پتروشيمیھا؛ سوختکردن مرخصیھای ذخيرهشدهای که سابقاً نزد پيمانکار
واسطه محفوظ بود؛ ممانعت از پرداخت به ازای اضافهکاری؛ و غيره .
اقتصاددانان نوليبرال:دو مؤلفهی اصلی در برنامهی اقتصادی پيشنھادی اقتصاددانان نوليبرال در
ھمهی ساليان پس از جنگ عبارت بوده است از ﯾکی کوچکسازی دولت و دﯾگری تمھيد
زمينهھای انباشت سرماﯾه به دست بخش خصوصی .گسترش اشتغال مثلثی در پھنهی بازار
کار نيز بهنوبهی خود ﯾکی از شيوهھای تحقق ھمين دو مؤلفه بوده است .ھدف از تأسيس و
ميداندھی به شرکتھای پيمانکاری تأمين نيروی انسانی از سوﯾی زمينهسازی برای جھت-
گيری دولت برای کاھش ابعاد استخدام نيروی انسانی در دستگاهھای اجراﯾی بوده است و از
دﯾگر سو سپردن چنين نقشی به بخش خصوصی و امکان انباشت فواﯾد حاصل از چنين
نقشی در دستان بخش خصوصی .اقتصاددانان نوليبرال ھمواره مھمترﯾن مدافعان فکری
اشتغال مثلثی و ساﯾر شيوهھای انعطافپذﯾرسازی بازار کار بودهاند .
بااﯾنحال ،گزارشی از مرکز پژوھشھای مجلس نشان میدھد رواج اشتغال مثلثی نه فقط
اھداف موردنظر اقتصاددانان نوليبرال را تحقق نبخشيده است بلکه مشکالت فزونتری را نيز
پدﯾد آورده است از جمله اﯾن که :ﯾکم ،افزاﯾش مضاعف حجم نيروی انسانی دستگاهھای
اجراﯾی کشور زﯾرا ھيچگونه نظارتی بر بهکارگيری نيروی انسانی از طرﯾق شرکتھای تأمين
نيروی انسانی اِعمال نمیشود؛ دوم ،تمھيد زمينهی بروز فساد در دستگاهھای اجراﯾی به
جھت رابطه بين کارفرما و شرکتھای پيمانکاری در جذب تعداد نيروی انسانی ،تعيين حجم
کار ،مبلغ قراردادھای کار و انتخاب شرکتھای پيمانکاری؛ سوم ،بروز مشکالت متعدد برای
دستگاهھای اجراﯾی به جھت تالش نيروھای شرکتی برای جذب در دستگاه متبوع و ازاﯾنرو
بروز مشکالتی برای مدﯾران حرفهای؛ چھارم ،عدم پذﯾرش نيروھای شرکتی از سوی دستگاه-
ھا و کارکنان آنان و اﯾجاد نوعی رخوت و سرخوردگی در بين کارکنان شرکتی؛ پنجم ،تفاوت در
پرداختھا در شراﯾط کاری و مشاغل مشابه و ازاﯾنرو بروز بیعدالتی شدﯾد و ناکارآمدی نظام
اداری و نارضاﯾتی افراد؛ ششم ،اﯾجاد حس بھرهکشی از نيروی کار در اثر سوءاستفاده از
ن امنيت شغلی
پرداخت ناقص حق و حقوق نيروی کار استخدامی؛ و ھفتم ،بهحداقلرسيد ِ
برای نيروی کار و ازاﯾنرو اﯾجاد بیانگيزگی در نيروی کار [٣٢].گرچه اھداف ادعاﯾی نوليبرالھا
به منصهی ظھور نرسيده است ،اﯾدئولوژی نوليبرالی کماکان با قوت تمام به نفع بخش
خصوصی جھتگيری و زمينهسازی میکند ،نوعی سوگيری که از جھات عدﯾدهای حتی مھر
ْ
خود را بر رسانهھای مھمترﯾن جنبش اعتراضی سالھای اخير نيز زده است .
رسانهھای جنبش سبز :رسانهھای جنبش سبز در چارچوب مناقشهی سهسالهی اخير با
ھيأت حاکمه ھرازگاه به نحوی از انحا گراﯾشھاﯾی را از خود بروز دادهاند مبنی بر تماﯾل به
برقراری پيوند با جنبش کارگری .بااﯾنحال ،گرچه جنبش سبز را رویھمرفته میتوان نوعی
جنبش مدنی ليبرال دانست اما ضرورتاً کليتی ھمگن و واحد نيز نيست .آنقدر که به مواضع
جنبش سبز در قبال طبقهی کارگر بازمیگردد ،دستکم سه گراﯾش را میتوان در رسانهھای
جنبش سبز از ھم متماﯾز کرد :راست افراطی ،ميانهرو ،و چپ ليبرال .
تارنمای ندای سبز آزادی را میتوان ﯾکی از نماﯾندگان راست افراطی در جنبش سبز دانست
با کمترﯾن پوشش خبری دربارهی اعتصابھای کارگران پتروشيمی ماھشھر .نقلقولی از
ارزﯾابی اﯾن تارنما دربارهی علل وقوع اعتراضات کارگری در ماھشھر در ﯾکی از فقط سه خبری
که در اﯾن زمينه فراھم شده» :اعتراض اخير کارگران ھم از ﯾک سو به مدﯾرﯾت شرکتھای
پيمانکار واسطه و از سوی دﯾگر نبود نقدﯾنگی و رونق در اﯾن صنعت است که منجر به عقب
ماندن حقوق و بيکار شدن کارگران شده است [٣٣]«.ھمهی انواع راست افراطی در اﯾران از
جمله آن مجموعه از نيروھای راست افراطی که در جنبش سبز نيز ھستند اصوال ً مشکالت
کارگران را از ضعف حکمرانی و نيز فقدان شراﯾط مساعد برای رشد اقتصادی میدانند و راه-
حلی نيز که عرضه میکنند عبارت است از تقوﯾت جھتگيری بازارگراﯾانه برای تقوﯾت رشد
اقتصادی .اعتراضات کارگری و از جمله اعتصابھای کارگران پتروشيمی ماھشھر از نگاه جرﯾان
راست افراطی از قضا شاھدی است از سوءمدﯾرﯾت در دولتھای نھم و دھم .نه جرﯾانھای
فعال کارگری ھيچگونه تماﯾلی برای پيوند با اﯾن گراﯾش در جنبش سبز دارند و نه اﯾن گراﯾش
اصوال ً تقوﯾت جنبش کارگری را مگر برای اثبات بیصالحيتی دولت برمیتابد .اﯾن بیميلی

دوسوﯾه در قضيهی اعتصابھای کارگران پتروشيمی ماھشھر نيز نمود داشته است .
تارنمای جمھوریخواھی را میتوان ﯾکی از نماﯾندگان ميانهروھا در جنبش سبز به حساب آورد
با پوشش خبری گاهبهگاه و کامال ً گزﯾنشی دربارهی جنبش کارگری و از جمله اعتصابھای
کارگران پتروشيمی ماھشھر .به نظر میرسد مالک پوشش خبری روﯾدادھای کارگری در اﯾن
تارنما غالباً عبارت بوده باشد از تعلق به استراتژی مطالبهمحوری ،ﯾعنی آن نوع استراتژی که
معطوف است به گسترش آگاھی و بسيج نيرو در نيروھای کارگری به طرزی قانونی تا حکومت
را در مقام کارگزار تحقق مطالبات مطرحشده مخاطب قرار دھند ،آنھم با آميزهای از تقوﯾت
جامعهی مدنی و اتخاذ سياستورزی انتخاباتی .به موازاتِ ھر چه بستهترشدن احتمالی
مجرای مشارکت انتخاباتی به روی جرﯾانھای اصالحطلب میتوان اخيراً رگهی ولو بسيار کم-
رو متعلق به
رنگی از بازنگری در استراتژی مطالبهمحوری را تلوﯾحاً در ارزﯾابی جرﯾانھای ميانه ِ
ت کالن مشاھده کرد از جمله در ھمين تارنمای جمھوری-
جنبش سبز از حوزهی سياس ِ
خواھی [٣۴].بااﯾنحال ،ھنوز اﯾن نوع بازنگری در نگاه چنين جرﯾانھاﯾی به حوزهی مسائل
کارگری حتی کليد ھم نخورده است .
نھاﯾتاً تارنمای کلمه را نيز میتوان ﯾکی از نماﯾندگان گراﯾش چپ ليبرال در جنبش سبز به
حساب آورد با بيشترﯾن پوشش خبری ميان رسانهھای جنبش سبز دربارهی روﯾدادھای
کارگری به طور عام و اعتصابھای کارگران پتروشيمی ماھشھر به طور خاص .راھبردی که
بخش کلمهی کارگری تحت
اخيراً در دستور کار اﯾن تارنما قرار گرفته خصوصاً در سرمقالهی
ِ
عنوان »نه انزوا نه ائتالف نابجا« بازتاب ﯾافته است» :طبقهی متوسط در ھمهی اﯾن سالھا به
بیقانونیھا در حوزهی کار و بیعدالتیھای اقتصادی توجه چندانی نداشته است و ھمهی
تالش خود را تنھا به مبارزه با استبداد در شکل سياسی آن معطوف کرده است .بیتوجھی
طبقهی متوسط به بیعدالتی اقتصادی ﯾکی از دالﯾلی است که مانع از ائتالف طبقهی کارگر
با طبقهی متوسط در مبارزه با بیقانونیھای حاکم میشود [٣۵]«.به نظر میرسد تارنمای
کلمه در شراﯾطی به راھبرد ائتالف طبقاتی ميان طبقهی متوسط و طبقهی کارگر روی آورده
است که حتی در سطح گفتمانی نيز ھنوز به زبان مناسب برای دعوت به چنين ائتالفی
دست نيافته است .اصرار بر استفاده از اصطالحاتی چون »جامعهی کارگری« و »قشر کارگر«
به جای »طبقهی کارگر« از سيادت فکری گراﯾشھای راست افراطی و ميانهرو بر گراﯾش چپ
ليبرال در جنبش سبز داللت دارد .ھمين نوع از سيادت فکری است که بر نحوهی پوشش
خبری دربارهی اعتصابھای کارگران پتروشيمی ماھشھر نيز مھر خود را زده است چندان که از
شناساﯾی و تصدﯾق رﯾشهھای مشکل اصلی کارگران ماھشھر خصوصاً در دورهی شانزده-
سالهی پس از جنگ و ازاﯾنرو اتخاذ زبانی انتقادی در قبال بورژوازی اصالحطلب و از جمله
شرکتھای پيمانکاری خدماتی و تأمين نيروی انسانی که بخشی از مدافعان و مؤتلفان
جنبش سبز ھستند قوﯾاً پرھيز میشود .
به نظر میرسد عليرغم ھم پشتيبانی گراﯾش ميانهرو در جنبش سبز از آن بخش از جنبش
کارگری که در محدودهی استراتژی مطالبهمحوری میگنجد و ھم استقبالی که گراﯾش چپ
ليبرال در جنبش سبز از ائتالف ميان طبقات متوسط و کارگری به عمل میآورد ،کماکان روش-
شناسی و زبان و روﯾکرد گراﯾش راست افراطی در قبال کارگران است که در کليت رسانهھای
جنبش سبز دستباال را دارد .بر طبق اﯾن نگاه ،اوال ً رﯾشهی مشکالت کارگران نه در دھهی
شصت ﯾا دورهی شانزدهسالهی پس از جنگ بلکه عمدتاً در دوران حاکميت دولتھای نھم و
دھم جستجو میشود؛ ثانياً ،عمدتاً ضعف حکمرانی دولتھای نھم و دھم است که برای
کارگرانْ مشکلسازی میکند نه ساختارھای برساختهی دولتھای بهاصطالح سازندگی و
اصالحات؛ و ثالثاً ،راهحل مشکالت کارگری نيز پيشبرد آن سطح از نزاع سياسی تلقی می-
سر نه ساختارھای سياسی و اقتصادی و اجتماعی بلکه صرفاً شيوهی حکمرانی
شود که بر
ِ
است .اﯾن روﯾکردی است که گراﯾش راست افراطی در جنبش سبز برای حفاظت و حماﯾت از
منافع اقتصادی و مصالح اجتماعی بورژوازی شانزدهسالهی پس از جنگ اتخاذ کرده است.
مادامی که ھمين نگاه در جنبش سبز از سيادت برخوردار باشد نه پشتيبانی گراﯾش ميانهرو از
استراتژیھای مطالبهمحوری در جنبش کارگری میتواند پاﯾگاه اجتماعی جدﯾدی برای جنبش
سبز فراھم کند و نه استقبال گراﯾش چپ ليبرال از ائتالف طبقاتی ميان طبقات متوسط و
کارگری به سياستی عملی منجر خواھد شد .
ھمين مجموعه از پيچيدگیھا در سطح سياست کالن رسانهھای جنبش سبز از قضا چھار

وﯾژگی را برای نوع نقشآفرﯾنیشان در منازعه ميان کار و سرماﯾه در ماھشھر رقم زده است:
اول ،تالش برای خبررسانیھای ھمدالنه در قبال کارگران پتروشيمی ماھشھر؛ دوم ،مخالف-
خوانی آشکار با مجلس و مدﯾران مجتمعھای پتروشيمی ماھشھر که حاميان حکومتی
شرکتھای پيمانکاری واسطه ھستند؛ سوم ،ضدﯾت آشکار با ھيأت دولت که مھمترﯾن
ف حکومتی شرکتھای پيمانکاری واسطه است؛ چھارم ،سکوت مطلق دربارهی خود
مخال ِ
شرکتھای پيمانکاری واسطه که اصل موضوع نزاع ھستند.
آراﯾش نيروھا
آراﯾش نيروھا در نزاعی که ميان کارگران موقتی پتروشيمی ماھشھر و شرکتھای پيمانکاری
تأمين نيروی انسانی بر سر حذف شرکتھای پيمانکاری واسطه و انعقاد قرارداد مستقيم کار
ميان کارفرمای دولتی و کارگران موقتی درگرفته است نشان میدھد اکثرﯾت قرﯾببهاتفاق
ن مستقيم ﯾا غيرمستقيم در اﯾن نزاع به زﯾان کار و به نفع سرماﯾه با ھم در اتحادی
بازﯾگرا ِ
مستحکم قرار گرفتهاند :شرکتھای پيمانکاری تأمين نيروی انسانی ،انجمنھای صنفی
پشتيبان شرکتھای پيمانکاری ،مجلس شورای اسالمی ،مدﯾران مجتمعھای پتروشيمی
ماھشھر ،اقتصاددانان نوليبرال و مؤسسات تحقيقاتی و رسانهھا و دانشگاهھاﯾی که پاﯾگاه
ھمين اقتصاددانان ھستند ،و نه ھمه اما بخش عمدهای از رسانهھای جنبش سبز .استراتژی
اقتصادی اتخاذشده در ساليان پس از جنگ و ازاﯾنرو بخش عمدهای از قوانين مصوبِ
باالدستی نيز در دفاع از ھمين اتحا ِد ظاھراً ناھمگون به نفع سرماﯾه حکاﯾت میکنند .اما ھيأت
دولت که کارنامهی حدوداً ھشتسالهاش بر اجرای ھمين استراتژی و قوانين مصوبِ
باالدستی به زﯾان کار داللت میکند با مقاصدی متماﯾز از اھداف کارگران موقتی به دنبال حذف
شرکتھای پيمانکاری واسطه بوده است .مھمترﯾن نھادی که در مخالفت با ھمين موضعگيری
ھيأت دولت از حذف شرکتھای پيمانکاری واسطه ممانعت میکند مجلس شورای اسالمی
است .نظر به ھر چه حادترشدن نزاع سياسی ميان ھيأت دولت و مجلس که در آﯾنهی
روﯾدادھای مرتبط با ﯾازدھمين دورهی انتخابات رﯾاست جمھوری قابلفھم است ،بعيد به نظر
میرسد که ھيأت دولت بتواند بر سر حذف شرکتھای پيمانکاری واسطه چندان پافشاری
کند .ھيأت دولت الی منگنهی مصوبات قانونی مجلس از سوﯾی و نافرمانی پنھان و آشکار
مدﯾران مجتمعھای پتروشيمی ماھشھر به احتمال بسيار قوی ھيچ شانسی برای تحقق
خواستهاش ندارد .
بخش قابلتوجھی از رسانهھای جنبش سبز در حکم پرسروصداترﯾن جنبش اعتراضی موجود
نيز کماکان گفتمان ليبرالی خود را به قوت حفظ کردهاند و گرچه با مشکالت کارگران تا حدی
ھمدلی نشان میدھند اما راهحلی که برای رفع چنين مشکالتی ارائه میدھند اصوال ً نه راه-
حل بلکه بخشی از خود مشکل کارگران طی ھمهی ساليان پس از جنگ بوده است .آن بخش
از رسانهھای جنبش سبز که گراﯾش چپ ليبرال دارند گرچه از اﯾدهی پيوند با مبارزات کارگری
قوﯾاً استقبال میکنند اما ،نگران از تضعيف ائتالف سياسیشان با بورژوازی شانزدهسالهی
پس از جنگ ،نه در کالم بلکه در عمل تا حد زﯾادی سيادت گراﯾش راست افراطی را در گفتمان
کارگری خوﯾش پذﯾرفتهاند و ھمين ﯾکی از مھمترﯾن موانع را در مقابل عروج اﯾدهی ائتالف
طبقاتی از سطح گفتمانی به سطح تشکيالتی پدﯾد آورده است .با استمرار ھمين موضعگيری
ميان گراﯾش چپ ليبرال در جنبش سبز اصوال ً اﯾدهی ائتالف دستکم در کوتاهمدت مطلقاً
منتفی به نظر میرسد .
پس از شکست چھاردھم آبان  ،١٣٩١کارگران موقتی پتروشيمی ماھشھر در نزاع ميان کار و
سرماﯾه مثل ھميشه عمال ً دستتنھا ھستند .در فقدان زمينهھاﯾی برای برطرفسازی سه
نقيصهی لجستيکی پشتيبانی قوی سياسی و پوشش وسيعِ رسانهای و منابعِ غنی اقتصادی
به نظر میرسد عجالتاً فقط باﯾد روی نيروی خودشان تکيه کنند .بااﯾنحال ،ھنوز نشانهھاﯾی از
تقوﯾت ھمبستگی درون خود کارگران دﯾده نمیشود .نه در اصلیترﯾن مطالبات کارگری به
طرزی بازنگری شده که امکان ﯾارگيری از نيروی کار رسمی مجتمعھای پتروشيمی ماھشھر
پدﯾد آﯾد ،نه شکافھای غيرطبقاتی ميان خود کارگران موقت تضعيف شده ،نه بر خانوادهھای
کارگری در سطح محالت کارگرنشين تکيه شده و نه بر ظرفيتھای نقشآفرﯾنی احتمالی
اقليتھای قومی و ملی در منطقه ،نه پيوندی انداموار با ساﯾر ھمتاﯾان در کليت صنعت نفت
در ساﯾر مناطق به عمل آمده و نه پيوندی مشابه با ھمتاﯾان کارگری در ساﯾر بخشھای

اقتصاد اﯾران که معضلی مشابه دارند .مادامی که در ھيچ ﯾک از اﯾن مؤلفهھا تغييری رخ ندھد
شکست چھاردھم آبان استمرار خواھد داشت.
محمد مالجو
منبع» :نقد اقتصاد سياسی«
 ٢٣آذر ماه ١٣٩١
ﯾادداشتھا[] «١مصوب شدن ادامهی کار شرکتھای خدماتی با تأﯾيد مجلس شورای
اسالمی« ،کانون انجمنھای صنفی کارفرماﯾان شرکتھای خدماتی ،پشتيبانی و فنی
مھندسی سراسر کشور ١۴ ،آبان . ١٣٩١
[] «٢اعالم موجودﯾت شورای موقت کارگران مجتمعھای پتروشيمی واقع در منطقهی وﯾژهی
اقتصادی ماھشھر «،ساﯾت کارگری افق روشن ١٢ ،اسفندماه . ١٣٨٨
[] ٣کميتهی ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکلھای کارگری» ،گزارش جامع تحليلی از
اعتصاب کارگران پتروشيمی بندر امام در ماھشھر «،ساﯾت کارگری افق روشن ١٣٧ ،مھر
. ١٣٩٠
[] ۴جمعی از فعالين کارگری» ،مروری بر اعتصاب خودانگيختهی کارگران منطقهی وﯾژهی
ماھشھر )پتروشيمیھا( «،ساﯾت کارگری افق روشن ٢٨ ،مرداد . ١٣٩٠
[] ۵کميتهی ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکلھای کارگری» ،گزارش جامع تحليلی از
اعتصاب کارگران پتروشيمی بندر امام در ماھشھر ».
[] ٦ھمان .
[] «٧قرارداد دستگاهھای اجراﯾی با شرکتھای پيمانکاری تأمين نيروی انسانی فسخ می-
شود «،پاﯾگاه اطالعرسانی دولت ٣ ،بھمن . ١٣٩٠
[] ٨اتحادﯾهی کارگران پروژهای» ،موفقيت کارگران ماھشھر «،کانون مدافعان حقوق کارگر٧ ،
مه . ٢٠١٢
[] «٩جزئيات نامهنگاری سهبندی کارفرماﯾان با الرﯾجانی /چرا پروندهی شرکتیھا حاشيهدار
شد؟« خبرگزاری مھر ٣ ،آبان . ١٣٩١
[] «١٠متن کامل نامهی آقای دکتر الرﯾجانی به رئيس جمھور در خصوص لغو مصوبهی نيروھای
شرکتی «،انجمن صنفی کارفرماﯾان شرکتھای خدماتی کرمان ٣١ ،خرداد . ١٣٩١
[] «١١کارشکنی در ادامهی تبدﯾل وضعيت کارگران پيمانکاری در پتروشيمی بندر امام و انتقام-
جوﯾی سيستم اداری اﯾن پتروشيمی و مافيای پيمانکاری از کارگران تبدﯾل وضعيتشده«،
اتحادﯾهی آزاد کارگران اﯾران ٢۴ ،مھر . ١٣٩١
[] «١٢آغاز موج جدﯾدی از اعتصاب در ميان کارگران شرکتھای مجموعهی پتروشيمی بندر
امام «،اتحادﯾهی آزاد کارگران اﯾران ١٠ ،آبان . ١٣٩١
[] «١٣مخالفت مجلس با طرح تعيين تکليف قراردادھای تأمين نيروی انسانی «،اﯾلنا ١۴ ،آبان
. ١٣٩١
[] «١۴مصوب شدن ادامهی کار شرکتھای خدماتی با تأﯾيد مجلس شورای اسالمی «،کانون
انجمنھای صنفی کارفرماﯾان شرکتھای خدماتی ،پشتيبانی و فنی مھندسی سراسر
کشور ١۴ ،آبان . ١٣٩١
ن پس از جنگ«،
[] ١۵بنگرﯾد به :محمد مالجو» ،اقتصاد سياسی نيروی کار صنعت نفت در اﯾرا ِ
کانون مدافعان حقوق کارگر ١٢ ،شھرﯾور  ،١٣٩١که در تارنمای زﯾر دسترسپذﯾرتر است :
http://www.ofros.com/maghale/maljoo_oillabor.pdf
[] ١٦محمد مالجو» ،تعدﯾل نيروی انسانی در دورهی اصالحات «،نقد اقتصاد سياسی ،ﯾکم
مھر . ١٣٩١
[] ١٧کميتهی ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکلھای کارگری» ،گزارش جامع تحليلی از
اعتصاب کارگران پتروشيمی بندر امام در ماھشھر».
[] ١٨ھمان .
[] ١٩اتحادﯾهی کارگران پروژهای» ،موفقيت کارگران ماھشھر «،کانون مدافعان حقوق کارگر٧ ،

مه . ٢٠١٢
[] «٢٠نشستی با رؤسای کانون «،پيام کارآفرﯾنان ،شمارهی  ،٣٢وﯾژهنامهی آبان  ،١٣٨٩ص
. ٣٢
[] «٢١مصوب شدن ادامهی کار شرکتھای خدماتی با تأﯾيد مجلس شورای اسالمی «،کانون
انجمنھای صنفی کارفرماﯾان شرکتھای خدماتی ،پشتيبانی و فنی مھندسی سراسر
کشور  ١۴ ،آبان . ١٣٩١
[] «٢٢قراردادھا «،مرکز خدمات خانهی ما ،در تارنمای ذﯾل )تارﯾخ بازدﯾد ١٧ :آذر ): ١٣٩١
http://www.house-service-center.com/garardad.html
[] «٢٣اشکاالت رئيس مجلس بر مصوبهی نيروھای شرکتی رفع شد «،پاﯾگاه اطالعرسانی
دولت ١٢ ،تير . ١٣٩١
[] «٢۴گزارش ﯾکفورﯾتی کميسيون اجتماعی مجلس «،شمارهی /۵٠/٣٦١٧۴د ،سوم مھر
. ١٣٩١
[] «٢۵گزارش کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات به مجلس شورای اسالمی «،شمارهی
-١١۵ب ک ٢۴ ،مرداد . ١٣٩١
[] ٢٦دفتر مطالعات برنامه و بودجه» ،اظھارنظر کارشناسی دربارهی »طرح تعيين تکليف
قراردادھای تأمين نيروی انسانی در دستگاهھای اجراﯾی« «،مرکز پژوھشھای مجلس
شورای اسالمی ،شمارهی مسلسل  ،١٢٦٠٢ھجدھم مھر . ١٣٩١
[] «٢٧جزئيات نامهنگاری سهبندی کارفرماﯾان با الرﯾجانی /چرا پروندهی شرکتیھا حاشيهدار
شد؟« خبرگزاری مھر ٣ ،آبان ١٣٩١
[] ٢٨بيژن خواجهپور خوئی» ،وزارت نفت در دولت نھم :تحرﯾر محل نزاع «،گفتگو ،شمارهی
 ،۴٩مرداد  ،١٣٨٦ص . ٦٢
[] «٢٩کارشکنی در ادامهی تبدﯾل وضعيت کارگران پيمانکاری در پتروشيمی بندر امام و انتقام-
جوﯾی سيستم اداری اﯾن پتروشيمی و مافيای پيمانکاری از کارگران تبدﯾل وضعيتشده«،
اتحادﯾهی آزاد کارگران اﯾران ٢۴ ،مھر . ١٣٩١
[] «٣٠كارگران پيمانی پتروشيمی ماھشھر ھمچنان در انتظار تحقق وعدهی دولت «،اﯾلنا٢۴ ،
آبان . ١٣٩١
[] «٣١کارشکنی در ادامهی تبدﯾل وضعيت کارگران پيمانکاری در پتروشيمی بندر امام و انتقام-
جوﯾی سيستم اداری اﯾن پتروشيمی و مافيای پيمانکاری از کارگران تبدﯾل وضعيتشده«،
اتحادﯾهی آزاد کارگران اﯾران ٢۴ ،مھر . ١٣٩١
[] ٣٢دفتر مطالعات برنامه و بودجه» ،اظھارنظر کارشناسی دربارهی »طرح تعيين تکليف
قراردادھای تأمين نيروی انسانی در دستگاهھای اجراﯾی« «،مرکز پژوھشھای مجلس
شورای اسالمی ،شمارهی مسلسل  ،١٢٦٠٢ھجدھم مھر . ١٣٩١
[] «٣٣بازتاب اعتصاب مجتمع پتروشيمی ماھشھر در فاﯾننشال تاﯾمز «،ندای سبز آزادی١٠ ،
اکتبر ٢٠١١
[] ٣۴نمونهی رگهی کمرنگی از اﯾن نوع بازنگری احتمالی جرﯾانھای ميانهرو در جنبش سبز را
میتوان در ﯾادداشتی در تارنمای جمھوریخواھی مالحظه کرد :سعيد سوادکوھی» ،مبارزه
ک سياسی تقليل ندھيم «،جمھوریخواھی ٩ ،آذر . ١٣٩١
برای اصالحات را به مناس ِ
[] «٣۵نه انزوا نه ائتالف نابجا «،کلمهی کارگری ،سال اول ،شمارهی چھار ١۴ ،آذر . .١٣٩
سانحه کار:كشته شدن كارگر در کرمانشاه بر اثر سقوط از آسانسور
به نوشته ساﯾت دولتی خبرگزاری کار اﯾران – اﯾلنا  /کرمانشاه در تارﯾخ  ٢٣آذر آمده
است  :كارگری در كرمانشاه بر اثر سقوط از آسانسور جان خود را از دست داد .
به گزارش ايلنا به نقل از پايگاه خبری پليس ،روز گذشته در پی اعالم مرکز فوريتھای پليسی
 ١١٠مبنی بر سقوط يک کارگر از ارتفاع در خيابان اربابی شھر کرمانشاه ،ماموران کالنتری ١۴
اين شھر برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند .
ماموران کالنتری در بررسيھای خود از محل حادثه دريافتند مردی کارگر حين کار از آسانسور
سقوط کرده و به علت مصدوميت و خونريزی شديد به مراکز درمانی اعزام شده است .

پيگيريھای بعدی ماموران کالنتری  ١۴کرمانشاه حکايت از آن داشت کارگر حادثهديده بهعلت
شدت جراحات وارده در بيمارستان فوت کرده است.
دعوت به تحصن و اعتراض در روز  ٢٩آذر
ھمراه شو عزﯾز
کين درد مشترک
ھرگز جدا جدا درمان نمی شود ...
چھار شنبه  ٢٩آذر  ١٣٩١ساعت  ١٠صبح
تجمع سراسری مقابل ادارات آموزش و پرورش مرکزی در سراسر اﯾران
بشکنيد اﯾن سکوت مرگبار را
وقت ان فرا رسيده است فرﯾادی برآورﯾم به عظمت تمام اسطوره ھا ...
برای ھمدردی با خانواده ھای داغدار جانباختگان و مصدومين فاجعه آتش سوزی مدرسه
شين آباد پيرانشھرکه مسوليت مستقيم آن بر عھده وزﯾر آموزش و پرورش و دولت است و
در اعتراض به ناامنی محيط ھای آموزشی و بی مسوليتی مسوالن در قبال اﯾن حادثه و
موارد مشابه در اﯾن روز کالس ھای درس را تعطيل خواھيم کرد و در مقابل ادارات مرکزی
اموزش و پرورش شھرھای خود تجمع آرام و مسالمت آميزی برپا خواھيم کرد.
سکوت را بشکنيم
با گرﯾه و اشک رﯾختن و عزا گرفتن چيزی درمان نمی شود
باﯾد کاری کرد در دفاع از کودکانمان ،در دفاع از حق زندگی رفاه امنيت و در دفاع از
انسانيتمان
بی تفاوت نباشيم و فرﯾاد برآرﯾم و متحد شوﯾم ...
ما خواھان استعفا و عذرخواھی رسمی و فوری وزﯾر آموزش پرورش ھستيم
ما خواھان عذرخواھی و قبول مسوليت از طرف دولت ھستيم
ما خواھان دلجوﯾی و حماﯾت کامل مادی و معنوی خانواده ھای داغدار و مصدومين از سوی
دولت ھستيم
ما خواھان مداوای کامل و پيگيری وضع مصدومين و حماﯾت کامل آنھا از سوی دولت
ھستيم
ما خواھان تجھيز و امن کردن کالس ھای درس در سراسر اﯾران ھستيم
ما خواھان جوابگوﯾی دولت و تضمين و تعھد برای تغيير اﯾن وضع می باشيم در ھيچ کجای
اﯾران دﯾگر نباﯾد شاھد چنين فجاﯾعی باشيم.
ما جمعی از جوانان اﯾرانی روز چھار شنبه  ٢٩آذر  ١٣٩١را روز ھمدردی با خانواده ھای
داغدار و اعتراض سراسری در اﯾران به اﯾن وضع اعالم می کنيم و در اﯾن روز کالس ھای
درس را تعطيل می کنيم و در ساعت  ١٠صبح در مقابل ادارات مرکزی اموزش و پرورش در
سراسر اﯾران تجمع آرام و مسالمت آميزی را برپا خواھيم کرد ھم ميھنان عزﯾز به ما
بپيوندﯾد و در اﯾن حرکت سراسری ھمراه شوﯾد.
"حق دادنی نيست گرفتنی است"
صفحه ی فيس بوک:
www.facebook.com
شمع افروزی و ﯾک دقيقه سکوت برای دانش آموزان شين آباد
جمعی از جوانان مھابادی در حرکتی نمادﯾن ھم دردی خود را با قربانيان حادثه شين آباد ابراز
داشتند.
به گزارش آژانس خبری موکرﯾان ،صبح امروز پنجشنبه بيست و سوم آذر جمعی از جوانان و
دانشجوﯾان مھاباد با روشن کردن شمع در پارک شيخ شلتوت ،ھم دردی خود را با دانش

آموزان مدرسه شين آباد پيرانشھر ابراز داشتند .
شرکت کنندگان برای ادای احترام به خانواده ھا و قربانيان حادثه شين آباد ،ﯾک دقيقه سکوت
نمودند و برای شادی روح تنھا جان باخته اﯾن حادثه شمع روشن کردند.
آمريکا فھرست تحريم ھای ايران را گسترش داد
به نوشته ساﯾت فارسی بی بی سی در  ٢٤اذر آمده است  :اياالت متحده تحريم ھای
اعمال شده عليه ايران را با افزودن نام پنج فرد و ھفت شرکت مرتبط با برنامه ھسته ای اين
کشور گسترش داده است .
ويکتوريا نوالند ،سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا علت مجازات اين افراد و شرکت ھا را نقش
آنھا در گسترش برنامه اتمی ايران عنوان کرد .
خانم نوالند پنجشنبه گفت" :اين موسسه ھا و افراد به خاطر ارائه کاال ،فناوری و خدماتی که
توانايی ايران را برای غنی سازی اورانيوم يا احداث نيروگاه آب سنگين تحقيقاتی افزايش می
دھد ،تحريم شده اند ".
يکی از افراد تحريم شده ،فريدون عباسی دواني ،معاون رئيس جمھوری و رئيس سازمان
انرژی اتمی ايران است .
به گفته خانم نوالند ،علت تحريم شدن آقای عباسي ،نقش او در افزايش فعاليت ھای مربوط
به استخراج اورانيوم و توليد کيک زرد در ايران است .
اين نخستين بار نيست که آمريکا فريدون عباسی را تحريم می کند .او به وسيله اتحاديه اروپا
نيز تحريم شده است .
نام آقای عباسی در فھرست افراد تحريم شده به وسيله قطعنامه  ١٧۴٧شورای امنيت
سازمان ملل متحد نيز به چشم می خورد .اين قطعنامه در سال  ٢٠٠٧تصويب شد .
از ديگر افرادی که نامش در فھرست تحريم ھای جديد آمريکا عنوان شده ،مرتضی احمدعلی
بھزاد ،مديرعامل شرکت فناوری غنی سازی ايران است .
بر اساس بيانيه وزارت امور خارجه آمريکا ،علت اين تصميم نقش او در توليد قطعات
سانترفيوژھای مورد استفاده در غنی سازی اتمی است .
اميرحسين رحيم يار ،محمدرضا رضوانيان زاده و جواد صفوری از ديگر تحريم شدگان ھستند .
شرکت ھای صنايع دريايی آريا نيکان ،فراتک ،ايران پويا ،پويا کنترل ،طرح و پااليش ،توليد ابزار
برشی و گروه صنعتی ندا از شرکت ھای تحريم شده ھستند .
تحريم ھای اعمال شده به وسيله وزارتخانه ھای دارايی و امور خارجه آمريکا ،شھروندان اين
کشور را از معامله با اين افراد و شرکت ھا منع می کند .
ھمچنين کليه دارايی ھای تحريم شدگان در اياالت متحده مسدود شده است .
جريمه بزرگترين بانک ژاپن به دليل معامله با ايران
به نوشته ساﯾت صدای آلمان در  ٢٤آذر آمده است  :بانک "توکيو ـ ميتسوبيشی يو.اف .جی"
بزرگترين بانک ژاپن به پرداخت  ٨ميليون و  ۶٠٠ھزار دالر جريمه به آمريکا محکوم شد .اين
جريمه به دليل پولشويی برای ايران ،سودان ،کوبا و ميانمار در فاصله آپريل  ٢٠٠۶تا مارس
 ٢٠٠٧به اين بانک ژاپنی تعلق گرفته است .
به گزارش آسوشيتدپرس ،مقامات دولت آمريکا در بيانيه خود که در اين باره منتشر شده
نوشتهاند» :بانک ميتسوبيشی توکيو با موسسات مالی کشورھای تحت تحريم آمريکا مبادالت
مالی داشته و اين موسسات از طريق اين بانک پول وارد آمريکا کردهاند ».
به گفته مقامات واشنگتن ،کارمندان اين بانک به طور سيستماتيک پيامھايی را که نشان از
وجوه پرداختشده و معامالت بانکی و ارسال پول به اياالت متحده ھست را حذف کردهاند .
بر اساس اطالعات جمعآوری شده ،بانک ميتسوبيشی حداقل  ٩٧رقم نقل و انتقاالت مالی با
کشورھای يادشده داشته و در مجموع مبلغی بالغ بر  ۵ميليون و  ٨٩٨ھزار و  ٩۴٣دالر از
طريق شعبه اين بانک و بانکھای ديگر به اياالت متحده منتقل شده است .
سخنگوی بانک ميتسوبيشی روز پنجشنبه  ١٣دسامبر ) ٢٣آذر( به آسوشيتدپرس گفته که
بيشتر اين پولھا در سال  ٢٠٠۶و  ٢٠٠٧از طريق يک کشور سوم به سودان و ميانمار منتقل

شده است .
ھفته گذشته نيز بانک بريتانيايی استاندارد چارترد به دليل مبادالت بانکی با ايران به پرداخت
 ٣٣٠ميليون دالر جريمه محکوم شد .
دولت اياالت متحده به دليل ادامه برنامه اتمی ايران تحريمھای مالی سختگيرانهای عليه اين
کشور وضع کردهاند .
مقررات مربوط به اين تحريمھا تا سال  ٢٠٠٨به گونهای بود که امکان گريز از آن را برای
بانکھای غيرآمريکايی به وجود ميآورد و اين بانکھا ميتوانستند به طريقی به
نقلوانتقالھای مالی با مؤسسات و شرکتھای ايرانی ادامه دھند .
ولی از سال  ٢٠٠٨و با سختتر شدن اين تحريمھا مبادالت مالی با ايران برای بانکھای غير
آمريکايی نيز بسيار مشکل شده است .
به جای دارو به غذای سگ و دسته بيل ارز دادند
به نوشته ساﯾت قطرھدر  ٢٤آذر آمده است  :رئيس سازمان غذا و دارو گفت :وزارت بھداشت
شاكی اصلی در اختصاص ارز مرجع برای كاالھای لوكس و آرايشی است .مسئوالن اختصاص
ارز بايد توضيح دھند كه چرا به جای دارو به لوازم آرايشي،غذای سگ ،زين اسب ،دسته بيل و
 ...ارز مرجع اختصاص دادهاند .
به گزارش نيمروز به نقل از پايگاه اطالع رسانی وزارت بھداشت ،احمد شيبانی با رد اظھارات
يكی از مسئوالن بانك مركزی كه گفته بود ارز اختصاص يافته و در اختيار وزارت بھداشت صرف
خريد كاالھای آرايشی شده است گفت :اين موضوع از طرف كسی كه خود را از مقامات بانك
مركزی معرفی كرده و خواسته نامش فاش نشود كذب محض بوده و اتفاقاً ما شاكی ھستيم
كه چرا به جای اينكه ارز مرجع را به داروھای حياتی و مورد نياز و نيز برخی تجھيزات پزشكی
كه امروز از مھمترين اولويتھای كشور است اختصاص دھند آن را برای خريد و واردات لوازم
آرايشی و خودروھای لوكس اختصاص دادهاند .
رئيس سازمان غذا و دارو ھمچنين گفت :از اسفند سال  ١٣٩٠كميته تدابير ويژه در وزارت
بھداشت و درمان به شدت دنبال تأمين و ذخيرهسازی داروھای حياتی و مورد نياز كشور بود
كه متأسفانه با وجود ھمه پيگيريھا و مكاتبات فراوان كه اسناد آن موجود است تا امروز فقط
يك سوم ارز مورد نياز برای تأمين دارو در اختيار حوزه سالمت قرار گرفته و اميدواريم با تعامل
خوبی كه با مسئوالن بانك مركزی ايجاد شده است در ماهھای آينده باقيمانده دو سوم ارز
مورد نياز به موقع تأمين شود و ما ھمچنان برای وصول اين مطالبات كه حق مردم است
پيگيری خواھيم كرد .
شيبانی تصريح كرد :انتشار اخباری از منبع ناشناخته يا كسی كه خود را از مسئوالن بانك
مركزی معرفی كرده ،كه خواسته نامش ھم فاش نشود سنديت ندارد و بيان غيرواقع چنين
مطالب كذبی نشان ميدھد كه اين فرد يا اطالع كافی در اين خصوص ندارد يا اين احتمال
وجود دارد كه مبالغ بسيار بيشتری از آنچه كه تاكنون تصور ميشد و ھمواره مورد گاليه و
شكايت وزارت بھداشت و درمان بوده است بدون كسب نظر اين وزارتخانه و برخالف توافقات
قبلی به كاالھای غيرضرور ھمچون كاالھای آرايشي ،غذای سگ ،زين اسب ،دسته بيل و ...
داده شده است .
رئيس سازمان غذا و دارو ھمچنين افزود :كسانی كه از الفبای تخصيص ارز اطالع دارند
ميدانند كه ھيچگونه ارزی به وزارت بھداشت ،درمان و آموزش پزشكی برای توزيع داده
نميشود و ارز تخصيص داده شده از مبداء در اختيار شركتھای دارويی و ساير شركتھا قرار
ميگيرد كه شركتھای دارويی پس از گشايش اعتبار در بانكھای عامل به خريد و وارد كردن
فقط دارو اقدام ميكنند و اينكه گفته شده است وزارت بھداشت و درمان ارز در اختيار
ً
شركتھای واردكننده كاالھای آرايشی قرار داده است دروغ محض است چرا كه اصوال امكان
جابجايی ارز بين شركتھا و حتی كاالھا وجود ندارد .
شيبانی افزود :مسئوالن وزارت بھداشت و درمان مراتب اعتراض و ناخشنودی خود را
درخصوص تخصيص ارز دارو به كاالھای غير ضرور بدون اطالع و ھماھنگی سازمان غذا و دارو
به مسئوالن ذيربط اعالم كرده است اما به جھت جلوگيری از دامن زندن به التھابات بازار ارز
اصراری بر رسانهای كردن اين خبر نداشته و تالش كرده با پيگيری منطقی موضوع از تكرار

موارد مشابه جلوگيری كنند .
شيبانی اظھار داشت :اينجانب تاكنون بنا نداشتم در اين خصوص با رسانهھا مصاحبه كنم اما
در پاسخ به اظھارات ناصحيح فردی كه خود را از مجموعه بانك مركزی معرفی كرده و در
رسانهھای جمعی اتھاماتی را به مسئوالن وزارت بھداشت و درمان وارد كرده است ناچار به
بيان برخی واقعيات شدم .با اين حال اينجانب و تمام ھمكاران من در وزارت متبوع قدردان
زحمات رئيس بانك مركزی و ساير مديران زحمتكش اين بانك ھستيم كه بخصوص در ماهھای
اخير و در شرايط حساس كنونی با تدبير و ھمدلی برای رفع برخی از كمبودھای ارزی حوزه
دارو و ملزومات پزشكی سعی كردهاند.
خطر فلج شدن رضا شھابی را تھديد ميکند
به نوشته ساﯾت اصالح طلب جرس و به نقل از ساﯾت فارسی بی بی سی در ٢٤آذر آمده
است  :گزارشھا حاکی از وخامت وضعيت جسمی رضا شھابي ،فعال کارگری زندانی و از
اعضای ھيئت مديره سنديکای واحد اتوبوسرانی تھران است .
اسدﷲ صادقي ،دبير پيشين سنديکای فلزکار و مکانيک و فعال کارگری ساکن نروژ ،در گفتگو
با بيبيسی فارسی گفت" :خطر فلج شدن رضا شھابی را تھديد ميکند ".
آقای صادقی ميگويد" :درمان نيمهکاره" باعث شده بيماريھای آقای شھابی تشديد شود و
ھماکنون گردن ،کمر و دست و پای او با مشکل مواجه است .
رضا شھابی از بھار  ١٣٨٩بازداشت شده و ھماکنون در بند  ٣۵٠زندان اوين ،که عمدتا زندانيان
سياسی در آن نگھداری ميشوند ،دوران حبس خود را ميگذراند .آقای شھابی سال گذشته
در اعتراض به بالتکليفی پرونده خود دست به اعتصاب غذا زده بود .
آقای صادقی رسيدگيھای پزشکی و امکانات درمانی فراھمشده برای رضا شھابی توسط
مسئوالن زندان را "تشريفاتی" خواند و گفت آنان بھرهمندی آقای شھابی از امکان مداوا را
"تابع رفتارش در زندان" کردهاند .
او توضيح ميدھد که منظور مسئوالن اين است که به عنوان نمونه آقای شھابی نبايد به
نوشتن نامهھای اعتراضی ادامه دھد .
مرگ تدريجی
رضا شھابی بيش از دو ھفته پيش با انتشار نامه سرگشادهای خطاب به صادق الريجاني،
رئيس قوه قضاييه ،به وضعيت خود اعتراض کرده بود .
آقای شھابی نوشته بود که مدام دچار خونريزی ميشود .او ھمچنين نوشته بود" :ھر دو پايم
با مشکل مواجه شده و ھمه روزه خواب ميرود و روز به روز سستتر ميشوند ،به طوری که
بدون ماساژ دادن و کمک ھماتاقيھايم امکان بلند شدن از زمين را ندارم ".
او ضمن اعتراض به وضعيت خوراک و بھداشت زندان اوين نوشته بود که "تعداد قابل توجھی از
زندانيان گرفتار مشکالت شديد مالياند ".
آقای شھابی با توصيف شرايط خود و ديگر زندانيان سياسي ،که چند تن از آنان مانند ھدی
صابر ،محسن دکمهچی و ستار بھشتی در زندان درگذشتهاند ،درباره اين شرايط پرسيده بود
"آيا اين چيزی جز مرگ تدريجی زندانيان و فرسودگی فيزيکی و ذھنی آنھا است؟ "
آقای شھابی افزوده بود در صورت بروز اتفاقی برای او "مسئوليت آن با قوه قضاييه و سازمان
زندانھا و البته در راس آن مسئولين بلندپايه کشور خواھد بود ".
گزارش وضعيت فعاالن سنديکايی
رضا شھابی يکی از فعاالن کارگری مستقل ايرانی است که به دليل فعاليتھای سنديکايی
خود با محکوميت قضايی مواجه شده است .
او متھم شده بود که فعاليتھايش با "ارتباط با بيگانگان و برھم زدن نظم عمومی" ھمراه بوده
است .
اسدﷲ صادقی در گفتگو با بيبيسی فارسی گفت که در ديدارش با احمد شھيد ،نماينده
ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ايران ،عالوه بر وضعيت رضا شھابی درباره شاھرخ
زماني ،فعال کارگری و علی نجاتي ،عضو ھيئت مديره سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه به
او اطالع داده است .

آقای صادقی گفت اميدوار است با انعکاس وضعيت اين فعاالن کارگری در گزارش احمد شھيد،
وضعيت آنھا بھبود يابد .
نامه ی فرﯾبرز رئيس دانا به کانون نوﯾسندگان اﯾران
حرامی ام بخوانيد اما
گالﯾل ھاﯾتان را بردارﯾد
و به ناگفته ھا سوگند
و به عاطفه ھا
حرامی ام ھم که بخوانيد
به قاعده ی قبله ی ھيچ کدام تان نمی خوابم
درود بر شما .خسته نباشيد .ﯾاد و نام آسمان آسای شھيدان آزادی و اندﯾشه و بيان و قلم،
مختاری و پوﯾنده گرامی باد .آنھا نه اولين قربانيان قتل ھای سياسی و دگر اندﯾشی کشور بودند و
نه تا آن زمان که خود کامگی و سلطه گران بر تقدﯾر انسان ساﯾه ی شوم انداخته است ،آخرﯾن آن
خواھند بود.
روز سيزدھم آذرماه ،روز مبارزه با سانسور را به شما تبرﯾک می گوﯾم .مدتھاست به اﯾن ﯾقين
رسيده ام و حاال بر آن پا می فشارم که اگر مقاومت و تالش انسان دوستانه و آزادﯾخواھانه ی ھمه
ی روشنفکران متعھد  ،آزادی خواه و عدالت جوﯾان اﯾران ،ھر چند ھم نه چندان پرشمار ،نبود ،نه راز
قتل ھا افشا می شد نه جامعه به ارزش کوشش ومبارزه وستير جان باختگان برای آزادی اندﯾشه و
بيان پی می برد .گر چه داستان آزار و سانسور مخالفان و دگر اندﯾشان دگرگوﯾان پاﯾان نيافته است
و به ھمين دليل نقش و وظيفه ی ما ادامه دارد ،اما ھر چه شد و ھر که ھر کاری کرد از افشا ،با
نيروی بی وقفه ی انسان ھای آگاه اﯾن سرزمين و ﯾاران دﯾگرشان ،به وﯾژه استمرار بر اراده ی خود
شما بود .صاحبان قدرت نه مرحمتی داشتند و نه انگيزه ای و نه پيگيری ای .سيزدھم آذر ﯾادگار اﯾن
جد و جھدھا ی ھدفمند و نيروبخش است و ميراث درخشنده ی شھيدان آذر .١٣٧٧
نوزدھم آذر ھم روز حقوق بشر است .شما از گرامی ترﯾن مبارزان راه حقوق بشرﯾد  ،به وﯾژه آن که
فقط بر ميثاق ھای پيشين پا نمی فشارﯾد که آن ھم زﯾر پای قدرتمداران زورگو له می شود ،بلکه
به گام ھا و بال ھای بلند آرزوھا و ھمبستگی ھای بشری و ازادی ژرف و گسترده می اندﯾشيد .از
اﯾن ناشادم که در آذرماه اﯾن سال در جمع و مراسم گرامی داشت شما نيستم .اما از اﯾن
خوشنودم که باز ھم معلوم شده است جز با آرمان رھاﯾی اساسی انسان ومتحقق کردن آن با ھم
دلی ،ھم اندﯾشی ،ھم زبانی و ھم گامی نيروھای موثر
و معتقد خودمان ھر چند ھمچنان در متن ھمين کانون و ھمين تالش اجتماعی جاری باشد ،نمی
توانيم ناشرم سارانه زندگی کنيم .از اﯾن که به ھر حال در ھر کجا که باشم با شما ھستم
سرفرازم.
زندان اوﯾن
فرﯾبرز رﯾيس دانا آذر ١٣٩١

قيمت رسمی کليه١٥ :ميليون تومان
به نوشته خبرگزاری دولتی فارس در  ٢٤آذر آمده است  :رئيس اداره خدمات بيمارستانی
سازمان بيمه خدمات درمانی گفت :قيمت فروش کليه در کشور به مبلغ باالی  ١٥ميليون
تومان رسيده است و انجمن حمايت از بيماران کليوی نيز نظارتی در اين خصوص ندارد .
محمدمھدی تدين در گفتگو با فارس با اشاره به چگونگی پرداخت ھزينه ھای بيماران پيوند
کليوی از سوی سازمان بيمه خدمات درمانی اظھار داشت :قبل از سال  ٨٨ھزينه ھای
بيماران پيوندی کليوی توسط »واسطه ھيأت امنای صرفه جويی ارزی« که بين وزارت بھداشت
و مراکز درمانی قرار داشت ،پرداخت می شد که بعد از ايراد حقوقی که در اين خصوص گرفته
شد ،قرار شد اين ھزينه ھا به صورت مستقيم به مراکز درمانی پرداخت شود .
وی تصريح کرد :در حال حاضر نيز پرداخت ھزينه پيوند کليه توسط سازمان بيمه خدمات درمانی
در مراکز طرف قرارداد طبق تعرفه گلوبال مصوب شورای عالی بيمه خدمات درمانی کشور
ادامه دارد .
رئيس اداره خدمات بيمارستانی سازمان بيمه خدمات درمانی افزود :تمام اعتبارات تخصيص
يافته درخصوص ھزينه ھای پيوند بيماران کليوی در سال گذشته جذب و صرفاً برای امور

درمانی آن بيماران ھزينه شده است و اين سازمان به عنوان متولی ارايه خدمات بيمه درمانی
به بيمه شدگان تحت پوشش ،خود را وکيل مدافع بيمه شدگان دانسته و موظف به پيگيری
ارايه خدمات مطلوب به آنان است.وی ھمچنين درخصوص فروش کليه در کشور بيان داشت:
در حال حاضر فروش کليه در کشور به باالی  ١٥ميليون تومان رسيده است ضمن اينکه انجمن
حمايت از بيماران کليوی نيز ھيچ نظارتی در اين خصوص ندارد.تدين اظھار اميدواری کرد تا
انجمن حمايت از بيماران کليوی به جای حاشيه و انتشار اخبار غيرواقعی به وظيفه ذاتی خود
عمل کند تا در جھت رفاه بيماران گام بر دارد .
خريد و فروش کليه در تمام نقاط دنيا انجام ميشود .کشورھای معدودی ھستند که
توانستهاند بخوبی آن را مديريت کنند .در بسياری از کشورھا روشھای غيرعلمی مبارزه با
خريد و فروش منجر به شکل گرفتن مافيای پيوند عضو شده است .ايران جزو کشورھايی
است که توانسته است بخوبی مافيای خريد و فروش را کنترل کند .روش ايران در اين زمينه
منحصر به فرد است و منابع علمی با نام »مدل ايران« از آن ياد ميکنند .علی نوبخت ،عضو
فرھنگستان علوم پزشکی ايران ،طی مقالهای که در نشريه  clinical practice nephrologyبه
چاپ رسيده ،داليل اصلی حذف واسطهھا و موفقيت ايران را شرح داده است .مھمترين آنھا
عبارتند از -١ :انجمن حمايت از بيماران کليوی که يک نھاد غيردولتی و خيريه است و
اھداکنندگان و بيماران را با ھم رودررو ميکند - ٢ .دولت پولی را تحت عنوان ھديه ايثار به
اھداکنندگان پرداخت ميکند- ٣.اھدای عضو از ايرانيان به غيرايرانيان و برعکس ممنوع است .
در مدل ايرانی گيرنده و دھنده کليه توسط انجمن حمايت از بيماران کليوی به ھم معرفی
ميشوند و وزارت بھداشت مبلغی حدود يک ميليون تومان به عنوان ھديه ايثار به دھنده کليه
پرداخت ميکند .به طور خالصه واسطهگری برای پيوند کليه در ايران در مقايسه با کشورھای
ديگر سوددھی بسيار کمی دارد و برای مافيا يا ھمان واسطه گران و دالالن پيوند اعضا
جذابيت ندارد .اگرچه در بسياری از موارد دھنده کليه عالوه بر پولی که به عنوان ھديه ايثار از
دولت دريافت ميکند ،با گيرنده ھم توافق ميکند و مبلغی ھم از گيرنده ميگيرد .در مجموع
در حال حاضر يک کليه در ايران به قيمت حدود  ٥ميليون تومان به فروش ميرسد و يک بيمار
که نياز به پيوند کليه دارد ،با محاسبه ساير مخارج پيوند حدود  ١٠ميليون تومان ھزينه درمان را
بايد بپردازد .
سه ھزار قالی باف در خراسان رضوی بيکار شدند
به نوشته ساﯾت دولتی خبرگزاری کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ٢٤آذر آمده است  :کاھش ۵/٣٧
درصدی دار قالی در بين مددجويان کميته امداد امام خمينی خراسان رضوی با احتساب اينکه
ھر دار قالی برای سه نفر اشتغال زايی ميکند ،موجب بيکاری حدود سه ھزار نفر از
قاليبافان اين استان شده است .
به گزارش خبرنگار ايلنا از مشھد ،معاون اشتغال و خودکفايی کميته امداد امام خمينی
خراسان رضوی درحاشيه نشست مشترک کارشناسان فرش ،با اعالم اين خبر ،ھدف از اين
نشست را عالوه بر بررسی موانع و مشکالت توليد و علل رکود توليد فرش در بين مددجويان
کميته امداد ،ارائه راھکار برای توسعه و اشتغالزايی در اين حرفه ذکر کرد و از تدوين برنامه
سھميهای اين نھاد برای توليد قالی در شھرستانھای مختلف توسط مددجويان اين اداره در
استان خبر داد .
غالمرضا محسنی با اشاره به اينکه ھر دار قالی برای  ٣نفر ايجاد اشتغال ميکند ،ادامه داد:
در اين نشست برنامه سھميهای برای ھر شھرستان و برای فعال کردن و توليد فرش در ادامه
سال جاری و سال  ٩٢تدوين شد تا از اين پس شاھد افزايش توليد فرش و دارھای فعال قالی
در بين مددجويان اين اداره باشيم .
محسني ،ضمن اشاره به يک ھزار و ۶٠٠دار قالی فعال در سالھای پيش از  ،٨٩اظھار کرد:
دارھای فعال قالی در سالھای قبل از  ٨٩يک ھزار و ۶٠٠مورد بوده است که اين تعداد در سال
جاری به  ۶٠٠مورد کاھش يافته است .
معاون اشتغال و خودکفايی کميته امداد امام خمينی خراسان رضوي ،به نامگذاری امسال از
سوی مقام رھبری بعنوان سال توليد ملی حمايت از کار وسرمايه ايرانی اشاره کرد و گفت:
صنعت فرش برای مددجويان دارای مزايای مختلفی است که از جمله اين مزايا ميتوان به

رسيدگی به امور خانه و خانواده و تربيت فرزندان ،اشتغالزايی ھمزمان در منزل و درآمدمطلوب
اشاره کرد .
وی ادامه داد :اشتغالزايی در خانه و حضور زنان سرپرست خانوار در منزل عالوه بر تربيت
صحيح فرزندان ،موجب جلوگيری از آسيبھای اجتماعی ميشود .
محسنی در ادامه به تھيه مواد اوليه قالی و تحويل به قاليبافان اشاره کرد و اظھار داشت:
فرش توليد شده توسط مرکز بازرگانی اين اداره با قيمت مورد نظر مددجو به فروش ميرسد و
درآمد حاصله از اين اقدام بدون ھيچ کم وکاستی به حساب مددجو مورد نظر ،واريز ميشود .
او در خاتمه از برگزاری نشست مشترکی با سازمان فنی و حرفهای در مباحث آموزش و
مھارت آموزی در  ٢٧آذرماه سال جاری خبر داد .
کشته شدن يک کارگر در پی ريزش ديوار حائل
به نوشته ساﯾت دولتی خبرگزاری کار اﯾران – اﯾلنا  /از تالش در تارﯾخ  ٢٤آذر آمده است :
حسين نيک فرد رئيس پليس تالش با اعالم اين خبر ،گفت :گروهھای عملياتی پليس با کسب
اطالع از ريزش ديوار حائل جاد ٔه در دست احداث قريه "سوست" در اين شھرستان و گرفتار
شدن دو کارگر در زير آوار به محل حادثه اعزام شدند و با ھمکاری نيروھای امدادی توانستند
جان يکی از کارگران را نجات دھند ،اما متاسفانه کارگر ديگر پس از اعزام به بيمارستان به
دليل شدت جراحات وارده کشته شد .
نيک فرد ،تصريح کرد :با بررسی از محل حادثه مشخص شد که سستی خاک منطقه به دليل
بارندگی علت اصلی ريزش ديوار حايل  ۴متری بوده است .
من قربانی ستم بارگی شيخ خونخوارم )معلم زندانی ارژنگ داودی(
بر پاﯾه اﯾميل درﯾافتی به روز شمار کارگری در  ٢٤اذر آمده است  :زندانی سياسی ارژنگ
داودی وضعيت و شرايط ضد بشری و قرون وسطايی که توسط بازجويان و قوه قضاييه ولی
فقيه عليه وی روا داشته شده است طی گزارشی تشريح نموده است و جھت ارسال به
کميسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ويژه وانتشار در رسانه ھا در اختيار » فعالين حقوق بشر
و دمکراسی در ايران « قرار داده است; متن گزارش به قرار زير می باشد :
دوباره به تبعيد آمدم
که سخن می گفتم از دردی که ايشانند
و شگفتا ھر چه از خوابگه شغال معظم دورترم می دارند
عمق رذالتشان را آشکارتر در می يابم
با ياد خدا
به نام نامی ايران و ايرانی
غارت دوبله يا چپاولگری ھمه جانبه
ھم ميھنان
پرده اول  :يک شناسنامه و ديگر ھيچ
در تاريخ  ٨۶\٣\٢خانه سه طبقه ما واقع در تھران خيابان ستارخان که تا ان ھنگام به مدت ٢٣
سال محل کار و سکونت ما بود به دست افراد معلوم الحال چون حسن حداد معاونت امنيت و
سعيد مرتضوی دادستان تھران پلمپ گرديد
يادآوری  :١حسن حداد و سعيد مرتضوی ھر دو در زمره خيل کسانی ھستند که در سال ٨٨
فاجعه شنيع کھريزک را رقم زدند  .فاجعه ای که جھانيان را تکان داد و ايرانيان را آزاده را در
بھت و حيرت فرو برد .
پس از گذشت  ٢سال و  ١١ماه در نتيجه پيگيری ھای مداوم خانواده باالخره در تاريخ ٨٩\١\٢۶
خانه مورد بحث توسط پليس امنيت تھران فک پلمپ و طی صورت جلسه ای در اختيار
ھمسرم قرار گرفت  .ھمانطور که مفاد اين صورت جلسه حاکی است در ھنگام تحويل خانه
کليه اموال و اسناد و اساسيه و غيره موجود درساختمان  ٣طبقه به غارت رفته بودند .
عالوه بر اين فردای آن روز که خانه فک پلمپ عده ای معلوم الحال از نامبردگان باال که خود را

از مراتبين نيروھای اطالعاتی ـ امنيتی رژيم ھستند و تنی چند از ارازل و اوباش قداره بند نيز
انھا را ھمراھی می کردند با در دست داشتن اسناد جعل شده ادعای مالکيت خانه را
نمودند  .و خودسرانه خانه را مجددا تصرف و اقدام به تعويض قفلھا نمودند .
يادآوری  : ٢پليس  ١١٠تھران و کالنتری ...١٣نيز با بله قربان گويان نظاره گر اقدامات غيرقانونی
اين افراد لباس شخصی بودند .
خيلی زود معلوم شد که اين افراد لباس شخصی در ھماھنگی با نيروھای امنيتی  ....کليه
اسناد و مدارک ضبط شده در خانه مورد بحث را که در دفتر شعبه  ٢۶دادگاه انقالب و نيز در
دفتر پليس امنيت دادستان تھران نگھداری می شدند را به منظور غارت اينجانب و خانواده
پدری از محل خارج نموده و طمع ورزانه مورد سوءاستفاده قرار دادند .
يادآوری  :٣اين در حاليست که چند ماه پس از پلمپ خانه و توقيف اسناد و مدارک فوق
االشاره و پس از پيگيری ھای مداوم خانواده  ،معاونت امنيت فقط شناسنامه مرا در ازای
تقاضای کتبی اينجانب از زندان و نيز اخذ رسيد به ھمسرم تحويل داده بود .
پرده دوم  ١:عدد پتو و ديگر ھيچ
روز  ٩١\۴\٧توسط  ٣تن از وحشی ترين ماموران وزارت اطالعات از زندان رجايی شھر به زندان
اوين منتقل و پس از  ١٣٧روز تحمل سلولھای مخوف انفرادی در بندھای  ٢٠٩و  ٢۴٠در تاريخ
 ٩١\٨\٢٠ساعت  ٣صبح در حالی که فقط يک پيراھن و شلوار به تن و يک جفت دمپايی
پالستيکی به پا داشتم و از سرما به خود می لرزيدم که اين وضعيت تعجب و کنجکاوی مردم
را برانگيخته بود از طريق فرودگاه مھرآباد مجددا به بندرعباس تبعيد و ابتدائا به اداره اطالعات
منتقل شدم .
يارآوری :۴در تابستان امسال که به بند  ٢٠٩زندان اوين منتقل شدم تمام البسه  ،وسايل ،
کتابھا و دست نوشته ھايم ـ در آنجا ماندند و تاکنون حتی عينک ھای ذره بينی ام را تحويل
نداده اند  .ھرچند موظف ھستند وسايل زندانی را نيز ھمراه انتقال دھند و در ھنگام انتقال نيز
قول دادند که متعاقبا آنھا را برای من ارسال می کنند اما اينک با گذشت قريب به  ۶ماه و
تبعيد دوباره به زندان بندرعباس ھنوز خبری نشده است .
در تاريخ ٩١\٨\٢٣با ھمان پيراھن ،شلوار و يک جفت دمپايی پالستيکی از سلول انفرادی در
اداره اطالعات بندرعباس  ،قرنطينه زندان مرکزی منتقل و روز پنجشنبه ٩١\٨\٢۵در حاليکه فقط
يک پتوی مستعمل به من داده بودند به بند  ٢زندان بندرعباس منتقل و در ميان  ١٩٢نفر
زندانی که جرمشان قتل  ،آدمربايی  ،سرقت مسلحانه است قرار گرفته ام .
يادآوری  : ۵در تابستان سال  ٨۵که از زندان مرکزی بندرعباس به تھران برگشتم به روال
مرسوم تمام البسه  ،وسايل و  ....به اموال زندان تحويل دادم ولی متاسفانه چون ھمه آنھا به
غارت رفته اند اينک که مجددا مرا به ھمين زندان بازگردانده اند  ،زندانی که انگار تبعيدگاھی
در آخر دنياست ـ ھنوز نتوانسته ام زيرپوش  ،لباس راحتی  ،حوله  ،بالش  ،مالفه ،پتو ،ليوان ـ
بشقاب ،قاشق  ،چنگال و ساير ضروريات زندگی در حبس و تبعيد را تھيه نمايم .
ھم ميھنانم
رژيم شيخ با اين رويه ھای ماقبل قرون وسطايی به خيال خام خود می کوشند تا مبارزان راه
آزادی ايرانيان را به انحاء گوناگون عذاب داده و تحقير نمايند غافل از اينکه طال حتی در منجالب
ھم نفيس است و غبار در آسمان خسيس است .
من از روييدن خار بر سر ديوار دانستم
که ناکس کس نمی گردد از اين باال نشينی ھا
ارژنگ داودی
معلم ،شاعر ،نويسنده
زندانی سياسی .....
زندان مرکزی بندرعباس
ھاشمی رفسنجانی :سياست و اقتصاد در دست بيتجربهھا و کوتهنظران افتاده
است
به نوشته ساﯾت آفتاب -سرويس سياسی در تارﯾخ  ٢٤آذر آمده است  :آيت ﷲ ھاشمی
رفسنجانی در ديدار اعضای ھيأت مديره و منتخبين اتحاديه صادرکنندگان خدمات فني،

مھندسی و صنايع انرژی ايران ،درد دلھا و خطرات کارشناسی نمايندگان جمع حاضر را واقعی
و دلسوزانه خواند و با اشاره به راه و منطق مديريت کشور پس از جنگ تحميلی گفت :احيای
صنايع و اقتصاد کشور و شکوفايی صنايع و ذوق و شوق سازندگی کشور پس از جنگ تحميلی
اين نويد را ميداد که انقالب اسالمی ايران تحت لوای مکتب اھل بيت)ع( در ساليان نه چندان
دور الگوی ملتھای زجرکشيده و توسعهنيافته مسلمان و غيرمسلمانان منطقه و جھان گردد .
به گزارش آفتاب ،ھاشمی رفسنجانی تقدير و تشکر توليدکنندگان و کارآفرينان کشور از
برنامهھا و سياستھای توسعه پس از جنگ را نتيجه در پيش گرفتن منطق و تدبير در
ديت و تدبير و
برنامهھا و تعامل سازنده با ھمه کشورھا عنوان و تصريح کرد :ھمانگونه که با ج ّ
عقالنيت توانستيم دفاع مقدس و مذاکرات قطعنامه  ۵٩٨را پيش ببريم ،ھمين منطق پس از
ديت و درستی منطق و عقالنيت ايران را
جنگ نيز مؤثر افتاد و زمانی که کشورھا و قدرتھا ج ّ
در عمل ديدند ،راه تعامل و ھمکاری بينالمللی برای توسعه و پيشرفت کشور به سرعت
ھموار و اقتصاد کشور در ريل جھش اقتصادی قرار گرفت .
عضو مجلس خبرگان رھبری به وضعيت نامساعد اقتصادی کشور پس از پايان جنگ تحميلی
اشاره کرد و گفت :حضرت امام)ره( و مسئوالن کشور به درستی و در مقطعی حساس جلوی
خسارت بيشتر کشور را گرفتند و با حاکم کردن منطق و تدبير در تصميمات ،دنيا سر تعظيم
برای تعامل با ايران فرود آورد و با سرازير شدن امکانات داخلی و خارجي ،توسعه و سازندگی
را با سرعت خوبی به پيش برد .
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ،وضع کنونی کشور را بسيار بھتر از پايان جنگ خواند و
گفت :در حال حاضر امکانات مادي ،انساني ،جغرافيايی و فکری بسيار خوبی در کشور وجود
دارد و در صورت در پيش گرفتن تدبير و تعامل در داخل و خارج ،زمينهھای جبران خسارت و
جھش اقتصادی فراھم است .
ھاشمی رفسنجانی صنايع زيرساخت و فنی و مھندسی و نيز نيروی انسانی شاغل در اين
عرصه را سرمايهای عظيم ايران اسالمی دانست و گفت :کارھای بزرگی در کشور وجود دارد
که کارآفرينان و متخصصان و صنعتگران داخلی به خوبی از عھده انجام آن برميآيند و نظام و
دولت تنھا بايد راه و مسير حرکت اين سربازان عرصه سازندگی کشور را ھموار و حمايت خود
را از آنان دريغ ندارد .
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به برنامهھای پنج ساله و نيز تدوين سند
چشمانداز  ٢٠ساله کشور گفت :در صورتی که برنامه  ۵ساله چھارم و پنجم کشور به خوبی
اجرا ميشد ،ديگر نيازی نبود که امروز حسرت عقبماندگی از بعضی کشورھای ھمسايه در
برخی زمينهھا را بخوريم و خجالتزده دلسوزان صنعتگر و فعاالن صديق اقتصاد کشور باشيم .
ھاشمی رفسنجاني ،بزرگترين انحراف را انحراف از توسعه و سازندگی کشور دانست و با
اشاره به شعارھای بيپشتوانه اقتصادی و نيز قرار دادن سرمايهھای کشور و پول نفت در
جيب مردم گفت :حمايت واقعی از اقتصاد و اشتغال کشور کمک به توليد ثروت و حمايت از
سرمايهگذاری و صنعت و ساير بخشھای اقتصادی است و ايجاد اشتغال و توسعه جز از طريق
حمايت از توليد و فعاالن اقتصادی امکانپذير نخواھد بود .
عضو مجلس خبرگان رھبري ،ريشه ھمه مشکالت کشور را روحيه افراط و تفريط که
انسانھای شعاری و کماطالع در جامعه ترويج کرده و ميکنند ،دانست و گفت :با حاکم شدن
اين تفکر افراد اھل فکر و تعقل و صاحبان ابتکار و عمل به تدريج گوشهنشين و از ميدان خارج
شدند و عرصه سياست و اقتصاد در دست بيتجربهھا و کوتهنظران قرار گرفت .
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با استقبال از پيشنھاد تشکيل کميته يا کميسيون صنايع
زيرساخت و فنی و مھندسی در اين نھاد گفت :مجمع تشخيص مصلحت نظام از پيشنھادات
کارشناسان ،صنعتگران و توليدگران عرصهھای گوناگون برای تدوين سياستھای کلی بخش
اقتصاد ھمواره استقبال ميکند .
در ابتدای اين ديدار دکتر شمس اردکاني ،مھندس ملکيانيفرد ،مھندس پارسا ،مھندس
تاالری و مھندس فروغی نمايندگان بخشھای گوناگون صنايع خدمات فنی و مھندسی و انرژی
به تشريح وضعيت صنايع مذکور در کشور پرداخته و با طرح پارهای از مشکالت پيش روی صنايع
گوناگون زيرساخت نظير آب ،برق ،پتروشيمي ،نفت ،انرژی و ساير خدمات فنی و مھندسي،

ايجاد کميسيون يا کميتهای از کارشناسان اين صنعت در مجمع تشخيص مصلحت نظام و
استفاده از ديدگاهھای آنان در تدوين سياستھای کلی نظام را خواستار شدند .
ارزمرجع دارو به واردات خودروھای لوکس و محصوالت آرايشی اختصاص يافته
است
به نوشته ساﯾت آفتاب در  ٢٤اذر آمده است  :درحالی چندی پيش وزير بھداشت ،درمان و
آموزش پزشکی اعالم کرد که نميداند ارز مرجع اختصاص يافته برای واردات دارو در کجا
مصرف شده که معاون وی در تازه ترين اظھارات خود با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی رسما
اختصاص ارز مرجع دارو به واردات خودروھای لوکس و محصوالت آرايشی را تائيد کرد .
به گزارش ايسنا ،بحث اختصاص ارز مرجع به واردات خودروھای لوکس و برخی ديگر از اقالمی
از اين دست طی چند ماه گذشته بسيار داغ شده است .در حالی که در ابتدا قائم مقام وزير
صنعت ،معدن و تجارت اختصاص ارز مرجع به واردات خودروھای لوکس را تکذيب کرد اما وزير
صنعت ،معدن و تجارت بعدا اذعان کرد که در ماهھای ابتدايی سال ارز مرجع به واردات بسياری
از کاالھا و از جمله خودروھای لوکس اختصاص يافته است .ھرچند که ھنوز مشخص نيست
ارز اختصاص يافته به دارو دقيقا در چه بخشی مورد استفاده قرار گرفته است .
از ميزان دقيق ارز مرجع اختصاص يافته به واردات خودروھای لوکس آمار و اطالعاتی در دست
نيست اما آمار گمرک ايران حاکی از واردات بيش از  ٢٧ھزار دستگاه خودروی سواری لوکس
به کشور طی ھشت ماه نخست سال جاری است که اين ميزان واردات نسبت به مدت
مشابه در سال قبل رشد  ٩٫۶درصدی را نشان می دھد .
از سوی ديگر آمار نشان ميدھد که در مھر ماه سال جاری و در شرايطی که کشور با
محدوديتھای ارزی روبرو شده بود ،حدود  ۴٠٠٠دستگاه خودروی لوکس وارد کشور شد .در
آبان ماه نيز بيش از  ۴١٠٠دستگاه خودروی لوکس وارد کشور شد .
اما موضوع واردات خودروھای لوکس با ارز مرجع آنقدر داغ بوده که پای وزير بھداشت ،درمان و
آموزش پزشکی نيز به اين ماجرا باز شده است .مرضيه وحيد دستجردی چندی پيش
درباره اينکه گفته ميشود ارز مرجع اختصاص يافته برای واردات دارو به واردات خودروھای
لوکس داده شد ،گفته "ما ھم مثل شما نميدانيم ارز دارو به چه مصرفی رسيده است "!
وی عنوان کرد که "ما تالش زيادی برای اختصاص ارز مرجع به شرکتھای واردکننده دارو و مواد
اوليه دارويی طی شش ماه گذشته انجام داديم اما موفق نشديم و نمی دانيم اين ارز در کجا
مصرف شده است ".
در ھمين حال رئيس سازمان غذا و دارو و معاون وزير بھداشت در اظھاراتی تازه با انتقاد از
عملکرد بانک مرکزی در خصوص اعطای ارز مرجع به واردات کاالھای غيرضروری گفته "وزارت
بھداشت شاکی اصلی اين اتفاق است زيرا به جای اين که ارز مرجع را به داروھای حياتی و
موردنياز و برخی تجھيزات پزشکی که امروز از مھمترين اولويتھای کشور ھستند ،اختصاص
بدھند ،آن را برای واردات لوازم آرايشی و خودروھای لوکس در نظر گرفتهاند ".
به گفته احمد شيبانی "کميته تدابير ويژه وزارت بھداشت از اسفند ماه سال  ١٣٩٠پيگير تامين
و ذخيرهسازی داروھای حياتی و موردنياز کشور بود اما متاسفانه با وجود پيگيريھا و مکاتبات
فراوان تاکنون فقط يک سوم ارز موردنياز برای تامين دارو در اختيار حوزه سالمت قرار گرفته
است ".
پيشتر نيز رسول خضري ،عضو کميسيون بھداشت و درمان مجلس عنوان کرده بود که در
ھفت ماھه امسال تنھا يک پنجم از ارز واردات دارو از سوی بانک مرکزی اختصاص داده شده
است
براساس اطالعاتی که چندی پيش منتشر شد ،از  ٢٫۵ميليارد دالر نياز ارزی کشور برای
واردات دارو از ابتدای سال تاکنون تنھا  ۶٠٠ميليون دالر ارز مرجع تامين شده است .با اين
وجود سخنگوی مرکز مبادالت ارزی کشور در گفت وگو با ايسنا خبر داده که بانک مرکزی از
ابتدای امسال تا  ٢٢آذر ماه معادل  ١٫۴ميليارد دالر برای واردات دارو و اقالم دارويی به نرخ
مرجع پرداخت کرد .
براساس آمار گمرک ايران در ھشت ماھه  ١٣٩١وزن و ارزش داروھای خردهفروشی فاقد توليد
داخل به ترتيب به  ٢٨٠٠تن و  ۴۵٨٫٨ميليون دالر رسيد .اين ميزان واردات از نظر وزنی و

ارزشی نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ترتيب  ٢٫۴درصد افزايش و  ١۴٫٣درصد کاھش
يافته است .
در ھمين مدت اما واردات خودروھای لوکس به کشور از نظر تعداد و ارزش به ترتيب  ٩٫۶و
 ١٨٫۵درصد افزايش يافت .
به اين ترتيب در ھشت ماھه امسال در حالی برخی از بيماران کشور به واردات داروھای فاقد
توليد داخل به شدت نياز داشتند که در ھمين مدت عدهای سرمايهدار با استفاده از ارز مرجع
اقدام به واردات خودروھای لوکس کردند .حال بايد مسئوالن مربوط به ويژه بانک مرکزي ،وزارت
بھداشت و وزارت صنعت ،معدن و تجارت به طور شفاف اعالم کنند که چه ميزان ارز مرجع به
واردات کاالھای لوکس و غيرضروری در شرايط کنونی اختصاص يافته است .
درحالی که برخی مسئوالن دولتی کماکان اختصاص ارز مرجع واردات دارو به مصارف ديگر را
عنوان ميکنند ،کماکان آمار دقيقی حاکی از اين نيست که اين ارز دقيقا به واردات کاالھای
لوکس ازجمله خودرو اختصاص يافته باشد .
ه تامين اجتماعی
ه ساختمانی )داربست کاری( در ليست بيم ٔ
خطرناکترين حرف ٔ
نيست
به نوشته ساﯾت دولتی خبرگزاری کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ٢٥آذر آمده است  :نماينده کارگران
داربست کار شھر تھران از »تجمع  ۴٠٠نفری« داربست کاران تھرانی در اعتراض »به قرار
نگرفتن حرف ٔه داربست بندی در ليست بيم ٔه سازمان تامين اجتماعی« خبر داد .
محسن ابراھيمزاده در اين باره به ايلنا گفت :روز گذشته  ۴٠٠کارگر داربست کار در حسينيه
علی اکبر واقع در ميدان رسالت شھر تھران در اعتراض به قرار نگرفتن حرف ٔه داربست بندی در
ليست بيم ٔه سازمان تامين اجتماعی تجمع کردند .
«بيمه سازمان تامين اجتماعی در حالی برای  ١۶حرف ٔه مختلف کارگران ساختمانی تعريف
شده است که اين بيمه به کارگران داربست کار که خطرناکترين حرفه ساختمانی را بر عھده
دارند تعلق نميگيرد ».
وی در ادامه تصريح کرد :کارگران نقاش ،گچ کار ،سنگ کار ،آرماتور بند ،جوشکار ،کاشی کار،
سفت کار ،لوله کش و حتی نقشه بردار از بيم ٔه سازمان تامين اجتماعی بھرهمند ميشوند
اما کارگران داربست کار که در معرض انواع آسيبھا قرار دارند مشمول بيمه نميشوند .
اين فعال کارگری با اشاره به شايع بودن آسيبھايی ھمچون ضرب ٔه مغزی و قطع نخاع در ميان
کارگران داربست کار ،بيان کرد :اين حرف ٔه ساختمانی  ،ساالنه نزديک به  ١٠٠نفر کشته و ٢٠٠
الی  ٣٠٠نفر مصدوم به جای ميگذارد .بسياری از کسانی که در گذشته قطع نخاع شده،
امروز خانه نشين شدهاند و در حالی که بيمه نيستند بايد معيشت زندگی خود و خانوادهشان
را بگذرانند .
نماينده کارگران داربست کار شھر تھران در پايان با تاکيد بر قصور سازمان تامين اجتماعی در
قرار نگرفتن کارگران داربست کار در ليست حرفهھای ساختمانی که بيمه به آنھا قرار
ميگيرد گفت :سازمان تامين اجتماعی ميبايست درخواست کارگران داربست کار مبنی بر
تعلق گرفتن بيمه به آنان را به ھيئت دولت انتقال دھد .اين حرفه در صورتی در ليست بيم ٔه
سازمان تامين اجتماعی قرار ميگيرد که ھيئت دولت آن را تصويب کند.
وام  ١٠٠ميلياردی وزير کار به خودش
به گزارش خبرگزاری دولتی مھر در  ٢٥آذر آمده است  :که يک نماينده از شيخ االسالمی وزير
کار درباره وام قرض الحسنه  ١٠٠ميلياردی او به خودش! و نيز اختصاص پاداش  ۵٠و ١٨
ميليون تومانی از سوی وزير به  ٢تن از معاونانش سوال کرده است .
به گزارش مھر ،احمد بخشايشی اردستانی موضوع سئوال خود از عبد الرضا شيخ االسالمی
وزير کار ،تعاون و رفاه اجتماعی را مسائل داخلی وزارتخانه خواند و اظھار کرد :باتوجه به اين
که وزير مسئول کار کشور است و طبقه متوسط به پايين مشکل کار دارند و از اين موضوع رنج
می برند ،چه کسی بايد پاسخگوی شرايط موجود باشد .
وی افزود :آقای شيخ االسالمی می گويد من مسئول کار کشور نيستم بلکه وظيفه

ھماھنگی در حوزه ايجاد اشتغال برعھده من است ،که اگر اين ھماھنگی ھا صورت بگيرد
خوب است .متاسفانه نه تنھا تاکنون اقدامی عملی را برای حل اين مشکالت مشاھده نکرده
ايم ،بلکه مشکالت ھر روز بدتر می شود .
نماينده اردستان در مجلس با بيان اين که وزير کار بايد فخر دولت باشد ،نه مايه سرافکندگی
آن ،تصريح کرد :مشکالت زيادی در داخل وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی وجود دارد ،از جمله
اين که ليست  ۵٠نفره ای وجود دارد که ھم دانشجو ھستند و ھم مديرکل؛ اين موضوع به
لحاظ قانونی اشکال دارد .
وی دريافت وام قرض الحسنه  ١٠٠ميلياردی از سوی شيخ االسالمی و تشکيل مرکز تعاون در
يکی از معاونت ھای وزارتخانه که البی ھايی در آن صورت می گيرد و اختصاص پاداش  ۵٠و
 ١٨ميليون تومانی از سوی وزير به  ٢تن از معاونانش را از ديگر محورھای سئواالت خود از وزير
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خواند .
عضو کميسيون امنيت ملی خاطرنشان کرد :گويا دراين وزارتخانه خانواده دوستی شديدی
حاکم است ،چون از خانم ،خواھر خانم حتی تا دوست خانم مسئوالن آن در وزارتخانه و ادارات
کل استانی آن مثل اصفھان مشغول به کار شده اند ،اما وقتی يکی از موکالن ما برای کار
معرفی می شود ،مسئوالن تاکيد دارند که جذب بايد از طريق آزمون و صورت گيرد .
احمد بخشايشی اردستاني ،نماينده اردستان و عضو کميسيون امنيت ملی و سياست
خارجی مجلس روز سه شنبه ھفته آينده وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعی را برای پاسخگويی
به اين سئواالت به صحن علنی مجلس فراخوانده است .
محجوب:اليحه اصالح قانون کار در جھت محدود کردن حقوق نيروی کار است
به نوشته ساﯾت دولتی خبرگزاری کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ٢٥آذر آمده است  » :قانون کار
ھمچون قانون اساسي ،قانون حساسی است بطوری كه بغير از مضامين و مفاد قانون ،حتی
عالئم نگارشی ظاھراً بياھميت مثل نقطه و ويرگول ھم در خوانش و تفسير آن دارای اھميت
است«
رئيس فراکسيون کارگری مجلس گفت :اليحه اصالح قانون کار تالشی برای محدود کردن
حمايتھای قانونی از نيروی کار کشور است .
عليرضا محجوب در رابطه با اليحه اصالح قانون کار كه از جانب دولت دھم به مجلس ارسال
شده است ،به ايلنا گفت :آنچه که بصورت اليحه اصالح قانون کار توسط ھيئت رئيسه مجلس
اعالم وصول شده به ھيچوجه مبتنی بر نظر کارگران نيست و مساله مھم سه جانبه گرايی در
تنظيم اين اليحه لحاظ نشده است .
دبيرکل خانه کارگر تصريح کرد :ما در رابطه با اصالح قانون زمانی ميتوانيم صحبت کنيم که در
آن کارگران و کارفرمايان و دولت به يک نتيجه مشترک برسند و نتيجه مشترک نبايد اينطور
باشد که بدون دريافت نظرات شرکای اجتماعی اقدام به تحويل اليحه اصالح قانون کار به
مجلس کنند .
محجوب در ادامه خاطرنشان کرد :قانون کار ھمچون قانون اساسي ،قانون حساسی است
بطوری كه بغير از مضامين و مفاد قانون ،حتی عالئم نگارشی ظاھراً بياھميت مثل نقطه و
ويرگول ھم در خوانش و تفسير آن دارای اھميت است و بايستی مبتنی بر اصول و موضوع کار
باشد .
نماينده مردم تھران به وجود اھمالكاری در تدوين اليحه دولت اشاره كرد و در حكم نمونه
گفت :در اين اصالحيه که از سوی دولت تنظيم شده ،اخراج دسته جمعی را با خاتمه رابطه
قرارداد کار درھم آميختهاند؛ در حالی که خاتمه قرارداد کار از جنس فردی است و تنھا در قالب
پيمان ميتواند در قانون جايی داشته باشد .
عضو كميسيون اجتماعی مجلس افزود :سنوات کارگر را که يک موضوع شخصی است
نميتوان در يک صندوق جمع آوری کرد و در اختيار فرد ديگری قرار داد چرا که اين امر نيازمند
مجوز است .
رئيس فراكسيون كارگری مجلس با تاكيد بر اينكه »اليحه اصالح قانون کار در جھت محدود
کردن حقوق نيروی کار است« ،بيان کرد :به نظر ما پيشنھاد و اصالح بايستی در راستای
بازسازی و احيای حقوق نيروی کار باشد و اگر قانون کار به نفع کارگران اصالح نشود اسمش

اصالح نيست بلکه اسمش تغيير و خراب کردن حقوق نيروی کار است .
گفتنی است ،عليرضا محجوب اعالم نظر تفصيلی خود در رابطه با اليحه اصالح قانون کار را به
زمان ارسال اليحه به كميسيون اجتماعی موكول كرد،
پشيمانی دولت از واگذاری غيرقانونی مخابرات به سپاه /رحيمی :به توصيه
»آقايان« فروختيم
به نوشته ساﯾت اصالح طلب کلمه  -گروه اقتصادی در  ٢٥آذر آمده است  :شايد آن روز که
دولت در بحبوحه ی سرکوب ھای انتخاباتی و افزايش تسلط نيروھای امنيتی بر فضای
سياسی -اقتصادي ،سھام مخابرات را به شرکت تحت مالکيت سپاه واگذار کرد ،فکرش را ھم
نمی کرد که تنھا سه سال بعد ،از اين واگذاری مثل مواردی ديگر پشيمان شود .اما محمدرضا
رحيمي ،معاون اول احمدی نژاد ،اين پشيمانی را پنھان نکرده و به تازگی گفته است :ای
کاش دولت به توصيه افرادی که خواستار واگذاری مخابرات به بخش خصوصی بودند توجه
نميکرد و اين وزارتخانه پردرآمد را از دست نميداد .
به گزارش کلمه ،سه سال پس از واگذاری پر ابھام سھام شرکت مخابرات ايران به مجموعه
ای وابسته به سپاه پاسداران ،معاون اول دولت از اين انتقال ابراز نارضايتی کرده و از اين که
اين شرکت پردرآمد را از دست داده اند ،شکايت کرده است .
محمدرضا رحيمی که يکشنبه گذشته در مراسم توديع رضا تقيپور ،وزير برکنار شده اين
وزارتخانه و معارفه علی نيکزاد ،سرپرست وزارت ارتباطات و فنآوری اطالعات سخنرانی
ميکرد گفت» :بخش ارتباطات را که يکی از کارسازترين و پردرآمدترين بخشھای وزارت
ارتباطات و فنآوری اطالعات بود به توصيه ”آقايان“ فروختيم رفت .نوش جانشان ،اما ای کاش
اين کار را نميکرديم«.
واگذاری پرابھام در روزھای سرکوب
تقريبا سه وزير  ICTدر کابينهھای ھشتم ،نھم و دھم درگير موضوع واگذاری سھام مخابرات
بودند ،اما فروش نھايی در زمان وزارت تقيپور يعنی وزير فعلی ارتباطات اتفاق افتاد .با فروش
سھام مخابرات ،يکی از بزرگترين رويدادھای تاريخ اقتصاد ايران به وقوع پيوست که بدون اغراق
نامی جز جراحی اقتصادی نميتوان بر روی آن گذاشت .اواسط سال  ٨٨بود که در اوج روزھای
پرتنش و سرکوب پس از انتخابات ،دولت تصميم گرفت سھام شرکت مخابرات را به شرکتی
که تحت اختيار سپاه فعاليت می کند ،واگذار کند .اين معامله بزرگترين در نوع خود در بازار
انتقال سھام نام گرفت و طی آن پنجاه درصد شرکت مخابرات ايران به ارزش حدود ھشت
ميليارد دالر به چند شرکت وابسته به سپاه پاسداران فروخته شد .
مدت کوتاھی پس از اين انتقال سھام بود که شمس الدين حسيني ،وزير اقتصاد دولت که در
مجلس حاضر شده بود گفت که در واگذاری سھام مخابرات به شرکت ھای وابسته به سپاه
پاسداران اوامر نيروھای امنيتی را اطاعت و اجرا کرده است .حسينی در اظھارات خود مدعی
شده است که در واگذاری سھام مخابرات به کنسرسيومی مرکب از شرکت ھای وابسته به
سپاه پاسداران کامال ً رعايت قانون شده است .به گفته او ،فعاليت اقتصادی بنياد تعاون سپاه
پاسداران که از خريداران سھام بوده ،با اجازۀ ولی فقيه انجام می شود .
کنسرسيومی از سه شرکت تازه تأسيس
کنسرسيوم ”توسعه اعتماد مبين“ خريدار سھام شرکت مخابرات ،از سه شرکت تشکيل شده
است .شرکت ھای سرمايه گذاری ”توسعه اعتماد“ و ”شھريار مھستان“ که از شرکت ھای
زير مجموعه بنياد تعاون سپاه ھستند و شرکت ”گسترش الکترونيک مبين ايران“ که از شرکت
ھای زير مجموعه ستاد اجرايی فرمان امام است .
دو شرکت از مجموع اين شرکت ھا در سالھای  ١٣٨۵و  ١٣٨۶تاسيس شده اند و سابقه
چندانی ندارند و شرکت سرمايه گذاری توسعه اعتماد نيز در سال  ١٣٨٣فعاليت خود را شروع
کرده است .
کنسرسيوم توسعه اعتماد مبين در حالی توانست سھام شرکت مخابرات را از آن خود بکند
که ساعاتی پيش از انجام معامله ،رقيبش يعنی گروه ”پيشگامان کوير يزد“ به دليل نداشتن

”صالحيت امنيتی“ از سوی سازمان خصوصی سازی از رقابت کنار گذاشته شده بود .
بنا بر اين گزارش ،البته سازمان خصوصی سازی اعالم کرده بود که پيشگامان کوير يزد از خريد
انصراف داده اما اين گروه در پاسخ اعالم کرد که سازمان خصوصی سازی اعالم کرده به دليل
عدم صالحيت امنيتی نمی توانيم در معامله شرکت کنيم و درخواست خروج از معامله را به ما
دادند .
شرکت مخابرات بزرگترين شرکت دولتی است که بيشتر از ده درصد ارزش بازار بورس را در
اختيار دارد
با کنار گذاشته شدن اين رقيب ،دو گروه بر سر خريد مخابرات رقابت می کردند که ھر دو
وابسته به سپاه پاسداران بودند؛ ”کنسرسيوم توسعه اعتماد مبين“ و گروه ”مھر اقتصاد
ايرانيان “.با اين شرايط ،مشخص می شود که حتی در اين واگذاری شفافيت و رعايت قانون
صورت نگرفته است و رقبای نھادھای مرتبط با سپاه از رقابت حذف شده اند .
حسيني ،وزير اقتصاد ،بعدا به اين نکته در مجلس اعتراف کرد .وی در ارتباط با علت رد
صالحيت يکی از رقبا در بورس فروش سھام مخابرات گفت :در حوزهھايی که نھادھای امنيتی
مباحثی را مطرح ميکنند و کتبا به ما مينويسند ما اجرای امر خواھيم کرد .در مورد سھام
مخابرات نيز به رخواست يکی از نھادھای امنيتي ،يکی از رقبا از عرصه رقابت حذف شد .
سپاه ،مخابرات و کنترل ھای امنيتی
بی شک يکی از انگيزه ھای اصلی در اين واگذاری آن ھم در روزھای اوج سرکوب و تنش برای
نظام افزايش تسلط سپاه به عنوان نيروی اصلی سرکوب در سال  ٨٨بوده است .در سه سال
گذشته کنترل نھادھای امنيتی بر شبکه ارتباطی کشور چه در عرصه مجازی و چه ارتباطات
تلفنی بيش از پيش افزايش يافته است .
اين تسلط نھادھای امنيتی بر مخابرات و کنترل ھای محدود کننده در سالھای گذشته به
صورت گسترده ای برای پرونده سازی عليه فعاالن سياسی و مدنی استفاده شده است.
کنترل پيامکھا ،ارتباطات تلفني ،پيام ھای مجازي ،پست ھای شبکه ھای اجتماعی و تنھا
بخشی از کارکردی است که واگذاری مخابرات به سپاه می تواند برای نيروھای امنيتی در
جھت سرکوب بيشتر به ارمغان بياورد .تجربه نشان داده که جطور تسلط اين نھادھا ھم در
پيشکيری از ھرگونه فعاليت و تجمع و حتی ميھمانی ھای دوستانه اصالح طلبان و ھم در ثبت
مکالمات و ارتباطات جھت درج در پرونده استفاده شده است .
سودسازی ھای ھنگفت برای سپاه
بی شک در دورانی که کشور و دولت در مخمصه و فشار مالی تحريم ھاست و ھمه نھادھای
حکومتی از دولت گرفته تا سپاه زير بار سنگين بدھی ھای خود به پيمانکاران و کارمندان
ھستند ،در اختيار داشتن نھادھای پولسازی ھمچون مخابرات می توان به تداوم حيات اين
سازمانھا کمک کند .
به دليل افول عملکرد و اراده دولت در شفاف سازی قطعا نمی توان آمار دقيقی از درآمد
مخابرات ارائه کرد .اما رجوع به سخنان و آمار موجود و ارائه شده توسط ھمين مسووالن
دولتی نيز نشان از ھنگفت بودن درآمدھای اين نھاد دولتی دارد .اشاره به سخنان معاون فنی
شرکت ايرانسل در گفت و گو با واحدمرکزی خبر درمورد درآمد مخابرات از اين شرکت که چيزی
معادل  ٢٨٠٠٠ميليارد تومان است شايد بخشی از درآمدھای نجومی شرکت مخابرات را
نشان دھد .
از سويی ديگر ،آمار نشان می دھد درآمد شرکت ارتباطات سيار ايران از محل کارکرد سيم
کارتھای دائمی و اعتباری در سال  ٨٨به  ٣٢١١ميليارد و  ١٨٩ميليون و  ٣٠٠ھزار تومان
رسيد.ه است .
يکی از ديگر مثال ھا در اين زمينه درآمد دولت از محل ارسال پيامک ھاست،ه گفته داوود
زارعيان ،مديرکل روابط عمومی شرکت مخابرات آمارھا نشان ميدھد تا پايان سال ١١٢ميليارد
تومان برای دولت درآمدزايی کند .در حالی که در سالھای بعدی به دليل عدم ارائه آمار صحيح
رقمی منتشر نشده است .اما گزارشی که در خبرگزاری فارس منتشر شده اعالم می کند
درآمد روزانه اين نھاد از محل پيامک ھا چيزی در حدود ۵ميليارد تومان می باشد .

چندروز پيش بود که دکترسيدمصطفی ھاشمی رييس ھيات مديرهی شرکت مخابرات ايران،
گفت :بر اساس پيش بينی مشاور خارجی شرکت مخابرات ايران ،اگر بتوانيم تغيير ساختار
شرکت را به درستی اجرا کنيم مبلغی بالغ بر  ٣٠٠تا  ۴٠٠ميليارد تومان در ھزينهھای جاری
شرکت صرفه جويی خواھد شد .
تحقيق و تفحص مجلس در کما
در حالی که با توجه به سواالت و ابھامات اساسی در طرح واگذاری مخابرات نھايتا مجلس
تصميم به تحقيق و تفحص از صورت ھای مالی اين نھاد گرفت ،اما نھايتا اين تحقيق به کما
رفت .
مواردی نظير تاخير در اجرای پروژه  ۶ميليون پورت تلفن ھمراه از طريق کنسرسيوم داخلي،
شفافسازی صورتھای مالي ،تعيين دقيق بازدھی سھام و چگونگی انتقال داراييھای
شرکتھای زيرمجموعه مخابرات نيز از جمله موضوعاتی بودند که اعضای کميته تحقيق و
تفحص خواستار بررسی آن شدند .
براساس اين گزارش ،کميته تحقيق و تفحص در سال  ١٣٨٧تشکيل شد و به موجب آن مقرر
شد تا قبل از پايان سال  ١٣٨٨گزارش خود را منتشر کرد .اما با استعفای مطھری و ساير
عواملی که باعث ايجاد لختی در روند امور شد ،اين مھم محقق نشد و سال  ٨٨به پايان
رسيد اما ھنوز از گزارش کميته تحقيق و تفحص خبری نشد .
اما در سال  ٨٩گزارشی از ھمين کميته منتشر شد و به تخلفات موجود در اين واگذاری اشاره
کرد و خواستار ابطال آن شد .تخلفات پيگيری شده توسط مجلس به شرح زير بوده است :
تخلف مخابرات در تغيير نرخھای مخابراتی نظير تعرفه پيامک ،ھزينه اشتراک خط اينترنتپرسرعت و تغيير تعرفه اتصال مشترکان تلفن ھمراه
عدم اجرای تکاليف در برنامه چھارم توسعه مانند عدم رسيدن به ھدف افزايش ضريب نفوذاينترنت
نقض اھداف سياستھای اصل  ۴۴در زمينه خصوصيسازی مخابرات نظيرعدم واگشايی زيرساخت سيم مسی و تعيين تکليف ودايع مشترکان
اشکال در واگذاری  ۶درصد سھام مخابرات به سازمان تامين اجتماعیواگذاری غيررقابتی مخابرات به کنسرسيوم توسعه اعتماد مبينعدم اجرای وظايف حاکميتی سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويیوجود اشکال در قراردادھای فيمابين شرکتھای زيرمجموعه وزارت  ICTو شرکت مخابراتايران نظير قراردادھای پيمانکاران عمومی )(GC
تخلف  ١٣۵ميليارد تومانی ھمراه اول در طول چھار سال و ھزينه کرد  ٣٧٠ميليون يورو برایخريد تجھيزات به صورت ترک تشريفات
فرآيند مزايده اپراتور سوم تلفن ھمراه و وارد شدن خسارت  ۴٠٠ميليارد ريالی به دولتابھام در عملکرد مخابرات در پروژهھايی نظير تلفن ھمراه اعتباری تاليا و شرکتھای ارائهکننده خدمات تلفن اينترنتی
اما نھايتا شورايی تازه تاسيس به نام شورای رقابت که حدود و اختيارات آن ھنوز در قانون
چندان مشخص نيست اعالم کرد اين معامله درست انجام شده و دليلی بر ابطال آن وجود
ندارد .به اين صورت مجلس نيز نتوانست از بعد و قدرت نظارتی قانونی خود استفاده کند و اين
نظارت برای ھميشه به کما رفت .
»نوش جان« ھايی از بيت المال
قطعا بيش از آنکه مردم در جريان درآمدھای اين شرکت درآمدساز دولتی باشند ،خود
مسوولين بھتر از ھر کسی خبر از جابجايی ھای ميلياردی در شرکت ھای تحت تسلط خود
دارند .شايد به ھمين دليل است که رحيمی نيز ترجيح داد در سخنان خود به کنايه ناخرسندی
خود را از واگذاری صورت گرفته به اين شکل بيان کند» :البته در اين وزارتخانه بخش ارتباطات
که ھمان مخابرات خودمان است را فروختيم .با اينکه درآمد بسيار بااليی داشت ،اما به ھر
حال نوش جان آنھايی که آن را خريدند .ولی بايد برای بخش فناوری اطالعات تدبيری کنيم و
بھتر اين است که اين بخش خود را حفظ کند و ھمچنين بتواند در حوزه توليد ثروت فعالتر

باشد » .
در سالھای اخير با ايجاد فضای خفقان ،کنترل ھای شديد سياسي ،محدوديت ھا ،کاھش
شفافيت و پاسخگويی فضايی برای مسووالن دولت پيش آمده که بدون ھيچگونه نظارت
موثری و در انفعال کامل نمايندگان مطيع و گوش به فرمان مجلس دست به جابجايی ھای
ميلياردی در دولت بزنند .
اين امر در نه تنھا در عمل و قراردادھايی چون واگذاری ھايی چون مجموعه ھتلھای ھما به
سازمان تامين اجتماعی تحت نظر مرتضوی شاخص است بلکه امروز در ادبيات سياسی
مسوولين نيز با الفاظی ھمچون »نوش جان« خودنمايی می کند .نوش جان ھايی که از جيب
مردم خرج آن تھيه می شود و امروز مردم و نھادھای مردم نھاد ھيچ حقی در سوال در مورد
آنھا ندارند .
حوادث کار ھمچنان قربانی می گيرد :چھار کشته و نه مجروح ،تنھا در يک ھفته
به نوشته ساﯾت اصالح طلب کلمه -گروه کارگری در  ٢٥آذر آمده است  :حوادث ناشی از کار،
از جمله مھمترين اخبار کارگری در ھفته گذشته بود .اما نه تنھا اين خبرھا کسی از مسئوالن
دولتی را به تأمل بر نمی انگيزد و به فکر چاره نمی اندازد .اينھا اما شاخص ترين کارگرانی
ھستند که به طور ناگھانی قربانی می شوند ،و در واقع بقيه کارگران ھم اين روزھا به طور
تدريجی و با خشونتی غير مشھود ،در حال قربانی شدن به پای تالش ھای اخير دولت برای
تغيير قانون کار به ضرر کارگران ھستند.
به گزارش کلمه ،در طول ھفته گذشته عکس العمل جامعه کارگری و فعاالن کارگری نسبت به
اليحه اصالحيه قانون کار بخشی اعظمی از رويدادھای و خبرھای اين حوزه را به خود اختصاص
داده بود .محور اصلی انتقادات به اين اليحه ،عدم رعايت سه جانبه گرايی در روند تھيه اين
اليحه و پايمال شدن حقوق کارگران بود.
علی اصالني ،مسئول کانون شوراھای اسالمی کار استان البرز در اين مورد گفت :ھيچ کدام
از مفاد اليحه اصالح قانون کار با توافقات دوجانبه سال گذشته کارگران و کارفرمايان ھم خوانی
ندارند ،بنابراين ھيچ کدام از مواد اليحه اصالح قانون کار مورد تائيد کارگران ايران نيست .دولت
اليحه اصالح قانون کار را بدون توجه به مذارکرات سال گذشته تصويب کرده است و اين اليحه
حتی از نظر شکلی ھم نميتواند مورد تائيد کارگران باشد .
کمال الدين پيرموذن ،عضو ھيات رئيسه فراکسيون کارگری مجلس با اعالم اين مطلب که در
اليحه اصالحيه قانون کار دغدغه ھا و مشکالت معيشتی کارگران ناشی از افزايش شديد تورم
در نظر گرفته نشده است ،به خبرنگار ايلنا گفت :در اليحه اصالح قانون کار سهجانبهگرايی
رعايت نشده که اين موضوع طبعا به نفع کارگران نيست .
عليرضا محجوب دبير کل خانه کارگری و رئيس فراکسيون کارگری مجلس نيز اليحه اصالحيه
قانون کار را تالشی برای محدود کردن حمايتھای قانونی از نيروی کار کشور است و در اين
زمينه به ايلنا گفت :آنچه که بصورت اليحه اصالح قانون کار توسط ھيئت رئيسه مجلس اعالم
وصول شده به ھيچوجه مبتنی بر نظر کارگران نيست و مساله مھم سه جانبه گرايی در
تنظيم اين اليحه لحاظ نشده است .
اعتصابات کارگری
شرکت ھای پيمانکاری فازھای  ١۵و  ١۶پارس جنوبی )شرکت ھای پتروپارت ،پايندان ،دريا
ساحل فارس اسکات( که در عسلويه فعاليت می کنند ،به دليل عدم پرداخت مطالبات توسط
کارفرمای مجری طرح )شرکت آريا نفت شھاب ،متعلق به سپاه پاسداران( در آستانه
ورشکستگی ھستند .اين شرکتھا عيدی سال گذشته و حقوق معوقه پرسنل را از مرداد ماه
تا کنون پرداخت نکرده و در ماھھای اخير نيز اقدام به اخراج پرسنل خود کرده اند .مشکالتی
که دست به دست ھم داده تا کارگران بعضی از اين شرکت ھا از شنبه گذشته دست به
اعتصاب آرام بزنند .ھمچنين در پی بدقولی و خلف وعده جديد شرکت آريا نفت شھاب،
کارگران روز جمعه پس از ھجوم به دفاتر کارفرما ،خسارت زيادی به اموال آنھا وارد کرده اند .

تعطيلی کارخانجات و اخراج کارگران
در پی عدم پرداخت معوقات حقوقی کارگران کارخانه صنايع فلزی ايران و اعتراضات مکرر بيش
از  ۶٠٠کارگر اين کارخانه در مقابل نھادھای دولتی برای رسيدگی به مشکالت کارگران اين
کارخانه ،نمايندهای از جانب دولت در کارخانه مستقر شد که متاسفانه بجای ايجاد فضای
کسب کار و افزايش اشتغالزايي ،تعداد  ٣٠کارگر قرار دادی اين کارخانه با اتمام قرار داد
کاريشان بيکار شدهاند .کارگران نگراناند که دولت به بھانه کاھش سفارشات کار ،ھمه
کارگران قراردادی اين کارخانه را اخراج کند .ھمچنين نماينده دولتی مستقر در کارخانه در
تالش است با اين اقدام خود عالوه بر تعطيلی سالن شماره يک اين کارخانه تمام کارگران
رسمی را به کارخانه شماره دو انتقال دھند .
کارخانه زاگرس خودرو بروجرد به سبب افزايش مشکالت مالي ،تعطيل و  ۴٠٠کارگر آن با وجود
سه ماه حقوق معوقه بيکار شدند .ابزار توليد اين واحد صنعتی که از کشور مالزی وارد شده
بود ،به عقيده کارشناسان ساليان طوالنی است که توجيه اقتصادی خود را از دست داده و از
رده خارج شده است .
حقوق معوقه
کارگران مجتمع دامداری مھاباد در سال جاری  ٧ماه حقوق و دستمزد دريافت نکردهاند .اين
واحد دارای  ٣۶کارگر است که  ١۶نفر آن نيروھای ستادی ھستند .کارگران ستادی عالوه بر ٧
ماه حقوق معوقه سال جاري ۵ ،ماه حقوق و عيدی و پاداش سال گذشته خود را نيز دريافت
نکردهاند .واحد کشتارگاه اين مجتمع در اوايل سال  ٨۶با  ٢١٧کارگر ،روزانه با کشتار شھری
 ١٠٠٠راس گوسفند و  ١٠٠گاو فعال بود ،که اين تعداد کارگر به مرور تعديل و ھم اکنون اين
مجتمع با  ٣۶کارگر و تنھا با کشتار شھری روزانه  ٢۵راس گوسفند و  ٢٠گاو ،تامين کننده
بخشی از گوشت شھر مھاباد است .واردات بيرويه گوشت از کشورھايی ھمانند برزيل
بسياری از دامداران و توليد کنندگان بزرگ گوشت را متضرر کرده است و اين امر موجب بيکار
شدن کارگران زيادی در اين بخش شده است .
کاھش  ٣٧درصدی دار قالی در بين مددجويان کميته امداد امام خمينی خراسان رضوی با
احتساب اينکه ھر دار قالی برای سه نفر اشتغال زايی ميکند ،موجب بيکاری حدود سه ھزار
نفر از قاليبافان اين استان شده است .دارھای فعال قالی در سالھای قبل از  ٨٩يک ھزار
و ۶٠٠مورد بوده است که اين تعداد در سال جاری به  ۶٠٠مورد کاھش يافته است .
حوادث کار
در ھفته گذشته به واسطه حوادث ناشی از عدم رعايت ايمنی و ضوابط بھداشتی در محيط
کار چھار کارگر جان خود را از دست داده اند و نه نفر نيز مجروح شده اند .در تالش به علت
ريزش ديوار حائل جاد ٔه در دست احداث روستای ”سوست“ در اين شھرستان يک کارگر جان
خود را از دست داده است و کارگری ديگر نيز مجروح شده است .
در تھران نيز کارگری  ٣٢ساله در اعماق چاه  ١۵متری در حياط ساختمان مسکونی در حال کار
بود که ناگھان بر اثر فرو ريختن ديواره چاه و مجاورت آن با چاه فاضالب در زير انبوھی از خاک
گرفتار شده و به علت وجود گازھای سمی فاضالب با مشکل تنفسی مواجه شد و جان خود
را از دست داد .در کرمانشاه نيز کارگری به علت سقوط از آسانسور و در نطنز يک کارگری
مقنی به علت فروريختن ديواره چاه در طول ھفته گذشته کشته شدند .
دولت و اداره بازرسی وزارت کار مسئول نظارت بر رعايت مسائل ايمنی در محيط کار است که
به علت سھل انگاری در اين حوزه تعداد زيادی از کارگران جان خود را از دست می دھند يا
مجروح می شوند .در ھفته گذشته رئيس اداره بازرسی کار استان اصفھان از فوت  ۴٩کارگر
در واحدھای توليدی از ابتدای سال تاکنون خبر داد و اعالم داشت در اين مدت  ١١٧نفر قطع
عضو ٧٢ ،نفر دچار نقص عضو شدهاند  ۴٢٣مورد شکستگي ۴٨ ،سوختگي ٣٣۴ ،جراحت و ٧۴
مورد ساير صدمات نيز به ثبت رسيده است .
اعزام رضا شھابی به بيمارستان از زندان اوين

به نوشته ساﯾت اصالح طلب کلمه در  ٢٥آذر آمده است  :رضا شھابی عضو ھيئت مديره
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه که در حال حاضر دوران محکوميت
شش سال زندان خود را در زندان اوين بند  ٣۵٠سپری ميکند به بيمارستان امام خمينی
منتقل شد .
به گزارش خبرنگار کلمه اين فعال کارگری که از سردردھای شديد و بيحسی انگشتان دست
چپ رنج می برد برای پيگيری فرايند درمانی به بيمارستان منتقل شد .
کلمه پيش از اين خبر داد بود که او روز شنبه  ٢٧آبان ساعت ١١صبح به بخش سی تی
اسکن و ام ار آی بيمارستان امام خمينی منتقل شده و تا ساعت ٩شب در بيمارستان مورد
معاينه پزشکی قرار گرفت و سپس به زندان اوين برگردانده شد .
رضا شھابی عضو ھيات مديره و مسؤل امور مالی سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس
رانی ٢٢خرداد  ٨٩بازداشت و در حين انتقال به بند  ٢٠٩به دليل ضرب و شتم شديد از ناحيه
گردن به شدت آسيب ديد .
 ١٩ماه نگھداری رضا شھابی در بند ٢۴٠و  ٢٠٩زندان اوين و بازجويی ھا تحت فشار و شکنجه
و تھديد به اعدام موجب شد ،اين زندانی برای رسيدگی به وضعيت حقوقی و قضايی چندين
بار دست به اعتصاب غذا بزند
تجمع اعتراضی  ۴٠٠کارگر در ميدان رسالت تھران
به نوشته ساﯾت اصالح طلب کلمه در  ٢٥آذر به نقل از خبرگزاری دولتی اﯾلنا آمده است :
نماينده کارگران داربست کار شھر تھران از »تجمع  ۴٠٠نفری« داربست کاران تھرانی در
اعتراض »به قرار نگرفتن حرف ٔه داربست بندی در ليست بيم ٔه سازمان تامين اجتماعی« خبر
داد .
محسن ابراھيمزاده در اين باره به ايلنا گفت :روز گذشته  ۴٠٠کارگر داربست کار در حسينيه
علی اکبر واقع در ميدان رسالت شھر تھران در اعتراض به قرار نگرفتن حرف ٔه داربست بندی در
ليست بيم ٔه سازمان تامين اجتماعی تجمع کردند .
بيمه سازمان تامين اجتماعی در حالی برای  ١۶حرف ٔه مختلف کارگران ساختمانی تعريف شده
است که اين بيمه به کارگران داربست کار که خطرناکترين حرفه ساختمانی را بر عھده دارند
تعلق نميگيرد .
وی در ادامه تصريح کرد :کارگران نقاش ،گچ کار ،سنگ کار ،آرماتور بند ،جوشکار ،کاشی کار،
سفت کار ،لوله کش و حتی نقشه بردار از بيم ٔه سازمان تامين اجتماعی بھرهمند ميشوند
اما کارگران داربست کار که در معرض انواع آسيبھا قرار دارند مشمول بيمه نميشوند .
اين فعال کارگری با اشاره به شايع بودن آسيبھايی ھمچون ضرب ٔه مغزی و قطع نخاع در ميان
کارگران داربست کار ،بيان کرد :اين حرف ٔه ساختمانی  ،ساالنه نزديک به  ١٠٠نفر کشته و ٢٠٠
الی  ٣٠٠نفر مصدوم به جای ميگذارد .بسياری از کسانی که در گذشته قطع نخاع شده،
امروز خانه نشين شدهاند و در حالی که بيمه نيستند بايد معيشت زندگی خود و خانوادهشان
را بگذرانند .
نماينده کارگران داربست کار شھر تھران در پايان با تاکيد بر قصور سازمان تامين اجتماعی در
قرار نگرفتن کارگران داربست کار در ليست حرفهھای ساختمانی که بيمه به آنھا قرار
ميگيرد گفت :سازمان تامين اجتماعی ميبايست درخواست کارگران داربست کار مبنی بر
تعلق گرفتن بيمه به آنان را به ھيئت دولت انتقال دھد .اين حرفه در صورتی در ليست بيم ٔه
سازمان تامين اجتماعی قرار ميگيرد که ھيئت دولت آن را تصويب کند.
رضا شھابی در بيمارستان به جای مداوا تھديد به کتک شد
به گزارش رسيده به روز شمار کارگری و به نقل از کميته دفاع از رضا شھابی در  ٢٥آذر آمده
است  :روز شنبه  ٢٥آذر رضا شھابی جھت معاينه ی و بررسی عکس ھايی که قبال ً از او
گرفته شده بود به بيمارستان امام خمينی منتقل شد و توسط پزشک معالج اش معاينه شد.
پزشک متخصص رضا پس از مشاھده ی مدارک پزشکی وی اعالم کرد که برای درمان
ھمچنان نياز به استراحت مطلق در شرايط مناسب دارد؛ او ھمچنان دستور داد تا از کمر رضا

نيز عکس گرفته شود و ھمانطور که پيشتر نيز گفته بود به احتمال زياد کمرش نيز نياز به عمل
جراحی دارد .عکسبرداری از کمر رضا بنابر شرايط اورژانسی اش و با دستور مؤکد پزشک
سريعاً انجام شد و قرار بود که نتيجه سريعاً توسط پزشک بررسی شود که اين کار با ممانعت
پاسيار زندان که رضا را ھمراھی می کرد روبرو شد .پاسيار می گفت که بايد سريعاً به زندان
برگرديم و معاينه ی کمر بماند برای روز ديگر که اين اقدام با واکنش رضا و خانواده ی او ،که به
شدت نگران سالمتی اش ھستند ،روبرو شد .پاسيار زندان در جواب به اعتراض رضا عنوان کرد
که اگر به اعتراض ادامه دھی در زندان کتک مفصلی به تو خواھم زد و پس از آن رضا شھابی
را که به شدت به اين نوع برخورد پاسيار معترض بود به زندان بازگرداند .
کميته ی دفاع از رضا شھابی به شدت به اين نوع برخورد زندانبانان اعتراض دارد و خواھان
مداوای سريع اين کارگر زندانی و عضو ھيئت مديره ی سنديکای کارگران شرکت واحد است .
کميته دفاع از رضا شھابی  ٢٥ -آذر ١٣٩١
تجمع  ۴٠٠نفره کارگران دربست کار
به نوشته ساﯾت دولتی خبرگزاری کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ٢٥آذر آمده است  :نماﯾنده کارگران
داربست کار شھر تھران از »تجمع  ۴٠٠نفری« داربست کاران تھرانی در اعتراض »به قرار
نگرفتن حرف ٔه داربست بندی در ليست بيم ٔه سازمان تامين اجتماعی« خبر داد.
محسن ابراھيمزاده در اﯾن باره به اﯾلنا گفت :روز گذشته  ۴٠٠کارگر داربست کار در حسينيه
علی اکبر واقع در ميدان رسالت شھر تھران در اعتراض به قرار نگرفتن حرف ٔه داربست بندی در
ليست بيم ٔه سازمان تامين اجتماعی تجمع کردند.
»بيمه سازمان تامين اجتماعی در حالی برای  ١۶حرف ٔه مختلف کارگران ساختمانی تعرﯾف
شده است که اﯾن بيمه به کارگران داربست کار که خطرناکترﯾن حرفه ساختمانی را بر عھده
دارند تعلق نمیگيرد«.
وی در ادامه تصرﯾح کرد :کارگران نقاش ،گچ کار ،سنگ کار ،آرماتور بند ،جوشکار ،کاشی کار،
سفت کار ،لوله کش و حتی نقشه بردار از بيم ٔه سازمان تامين اجتماعی بھرهمند میشوند
اما کارگران داربست کار که در معرض انواع آسيبھا قرار دارند مشمول بيمه نمیشوند.
اﯾن فعال کارگری با اشاره به شاﯾع بودن آسيبھاﯾی ھمچون ضرب ٔه مغزی و قطع نخاع در ميان
کارگران داربست کار ،بيان کرد :اﯾن حرف ٔه ساختمانی  ،ساالنه نزدﯾک به  ١٠٠نفر کشته و ٢٠٠
الی  ٣٠٠نفر مصدوم به جای میگذارد .بسياری از کسانی که در گذشته قطع نخاع شده،
امروز خانه نشين شدهاند و در حالی که بيمه نيستند باﯾد معيشت زندگی خود و خانوادهشان
را بگذرانند.
نماﯾنده کارگران داربست کار شھر تھران در پاﯾان با تاکيد بر قصور سازمان تامين اجتماعی در
قرار نگرفتن کارگران داربست کار در ليست حرفهھای ساختمانی که بيمه به آنھا قرار
میگيرد گفت :سازمان تامين اجتماعی میباﯾست درخواست کارگران داربست کار مبنی بر
تعلق گرفتن بيمه به آنان را به ھيئت دولت انتقال دھد .اﯾن حرفه در صورتی در ليست بيم ٔه
سازمان تامين اجتماعی قرار میگيرد که ھيئت دولت آن را تصوﯾب کند.
رضا شھابی بخاطر رفتار غير مسئوالنه مامور اعزام به
بيمارستان ،دﯾگر به مداوای پزشکی ادامه نمی دھد
امروز مورخ  ٩١/٩/٢۵رضا شھابی از زندان اوﯾن به بيمارستان امام خمينی منتقل شد ،جھت
عکسبرداری و ادامه درمان .شھابی چند ماه پيش بخاطر مشکالت جسمی که در حين بازداشت و
زندان برای گردن و کمرش بوجود امده بود در بيمارستان امام خمينی تھران مورد عمل جراحی
سنگين قرار گرفت که منجر به تعوﯾض چند مھره گردنش گردﯾد.
عليرغم توصيه ھای پزشکان که در دوران مراقبت بعد از عمل ،شھابی باﯾد در منزل استراحت کند و
قادر به تحمل زندان نيست؛ مسئولين قضائی اجازه مرخصی پزشکی را تا اﯾن لحظه به نامبرده نداده
اند و به ھمين دليل وی تاکنون چند بار جھت معاﯾنه پزشکی از زندان به بيمارستان منتقل شده که
اﯾن انتقال برای اقای شھابی بسيار درداور و باعث بروز مشکالتی جدی شده است.
امروز شھابی در بيمارستان به رفتار غيرمسئوالنه و نادرست مامور اعزامش اعتراض کرد که مامور
اعزام بدون اﯾنکه عکسبرداری و معاﯾنه بروی شھابی انجام شود نامبرده را به زندان برگرداند .در
صورتی که پزشکان گفته بودند تا چند ساعت دﯾگر عکسبرداری را انجام می دھند .به ھمين علت

شھابی در بيمارستان اعالم کرد که دﯾگر به درمان خودش و انتقال از زندان به بيمارستان ادامه
نخواھد داد.
اﯾن تصميم اگر عملی شود خطر فلج شدن و حتی جانی برای شھابی بوجود خواھد اورد .رضا
شھابی ساعت ده صبح به بيمارستان اعزام شد و ساعت  ٣٠.١٢دقيقه به زندان منتقل شد.
ما ضمن ارزوی سالمتی برای اﯾن عضو ھئيت مدﯾره سندﯾکای کارگران شرکت واحد اميدوراﯾم که
شھابی به ادامه درمان خود ادمه دھد.
داوود رضوی فعال سندﯾکائی

کارگران معدن ھمکار در راور بدون ھيچ وسيله اﯾمنی با حقوق ناچيز کار می کنند
کارگران از مسئولين اداره کار ،رفاه وامور اجتماعی و شرکت ذغال سنگ کرمان در خواست
کردند با سرکشی از معدن فوق به مشکالت عدﯾده آنان بخصوص باز نشستگی پيش از موعد
آنان رسيدگی کنند .
به گزارش اﯾلنا ،کارگران معدن ھمکار روستای فيض آباد شھرستان راوراعالم کردند :نبود
پزشک واورژانس ،نداشتن لباس کار،ماسک استاندارد،چکمه کار ،پاﯾين بودن حقوق ومزاﯾا
ونپرداختن به موقع آن،عدم پرداخت پاداش و بن کارگری و به حساب نياوردن ضرﯾب کاری از
مشکالت عدﯾده ما می باشد
کارگران گفتند :عالوه بر نداشتن امکانات رفاھی ووضعيت معيشتی واقتصادی و کم کاری
مھندسين و مسئوالن دراﯾن زمينه باعث شده تا شاھد اتفاقاتی تامل بر انگيز ھمچون از
دست دادن ھمکاران در اﯾن مجموعه باشيم .
کارگران ﯾادآور شدند :طی سالھای متوالی شاھد مرگ دلخراش افراد متعددی از جمله
عبدالرضا موالﯾی ،علی حاج حسنی و عليرضا کاظمی بوده اﯾم و در اﯾن خصوص متاسفانه
حدود ﯾک ماه قبل ) (٩١/٨/٢۵باز ھم جوان  ٢٧ساله ای بنام مجيد شھرﯾاری در اﯾن معدن براثر
گاز گرفتگی جان خود را از دست داد که اﯾن مرگ را مسئوالن امری طبيعی تلقی کردند .
آنان افزودند :متاسفانه مسئولين در اﯾن زمينه مسامحه وچشم پوشی می کنند و علت مرگ
اﯾن عزﯾزان را سھل انگاری توجيه می کنند در صورتی که اﯾن معدن فاقد ھرگونه امکانات
وسائل اﯾمنی نيروھای امدادی ماھر و باتجربه ،پزشک واورژانس متناسب بامحيط کار ،لباس
کار ،ماسک استاندارد و چکمه کار است .
کارگران اظھار داشتند :از طرفی پاﯾين بودن حقوق و نپرداختن به موقع آن ھمچنين نداشتن
پاداش و بن کارگری و به حساب نياوردن ضرﯾب کاری باتوجه به اﯾنکه باﯾد ھرساله اﯾمنی و
امکانات مناسب در اﯾن زمينه لحاظ می شود باعث شده کارگران در عذاب باشند ..
آنھا تاکيد کردند :مسئولين تنھا به فکرخود بازدھی معدن ھستند نه به فکر کارگری که
باﯾستی ساعت ھا در عمق بيش از  ٢٠٠متری زﯾر زمين زغال سنگ استخراج کند .
کارگران از مسئولين اداره کار ،رفاه وامور اجتماعی و شرکت ذغال سنگ کرمان در خواست
کردند با سرکشی از معدن فوق به مشکالت عدﯾده آنان بخصوص باز نشستگی پيش از موعد
آنان رسيدگی کنند .
شھرستان راور واقع در١٢۵کيلومتری استان کرمان با جمعيتی بالغ بر  ٢٠ھزار نفر است و
دارای روستاھای متعددی از جمله روستای فيض آباد واقع در  ۴۵کيلومتری راور است که
دارای معادنی متعددی از جمله معدن زغال سنگ ھمکار را در خود جای داده است.
ه داربست
تجمع  ۴٠٠کارگر داربست کارتھرانی در اعتراض به قرار نگرفتن حرف ٔ
ه سازمان تامين اجتماعی
بندی در ليست بيم ٔ
روز گذشته  ۴٠٠کارگر داربست کار در حسينيه علی اکبر واقع در ميدان رسالت شھر تھران در
اعتراض به قرار نگرفتن حرف ٔه داربست بندی در ليست بيم ٔه سازمان تامين اجتماعی تجمع
کردند .
بنا بھمين گزارش»،بيمه سازمان تامين اجتماعی در حالی برای  ١۶حرف ٔه مختلف کارگران
ساختمانی تعرﯾف شده است که اﯾن بيمه به کارگران داربست کار که خطرناکترﯾن حرفه
ساختمانی را بر عھده دارند تعلق نمیگيرد ».
کارگران نقاش ،گچ کار ،سنگ کار ،آرماتور بند ،جوشکار ،کاشی کار ،سفت کار ،لوله کش و

حتی نقشه بردار از بيم ٔه سازمان تامين اجتماعی بھرهمند میشوند اما کارگران داربست کار
که در معرض انواع آسيبھا قرار دارند مشمول بيمه نمیشوند .
اﯾن گزارش حاکيست،اﯾن حرف ٔه ساختمانی  ،با توجه به شاﯾع بودن آسيبھاﯾی ھمچون ضرب ٔه
مغزی و قطع نخاع در ميان کارگران داربست کار ،ساالنه نزدﯾک به  ١٠٠نفر کشته و  ٢٠٠الی
 ٣٠٠نفر مصدوم به جای میگذارد .بسياری از کسانی که در گذشته قطع نخاع شده ،امروز
خانه نشين شدهاند و در حالی که بيمه نيستند باﯾد معيشت زندگی خود و خانوادهشان را
بگذرانند.
اختيارات كارفرما برای فسخ قرارداد كار بيشتر میشود
به نوشته ساﯾت دولتی خبرگزاری کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ٢٥آذر آمده است  :خبرگزاری کار
اﯾران به منظور فراھم آوردن امکان تحليل و تبادل نظر پيرامون الﯾحه اصالح قانون کار ،اقدام به
انتشار و تحليل تفکيکی بندھای مواد مناقشهبرانگيز اﯾن اصالحيه که توسط دولت دھم تھيه
شده است میکند .
ازجمله موضوعات مورد بحث در اﯾن الﯾحه ،موضوع ماده  ٢١قانون کار است که به شراﯾط
خاتمه قرارداد کار میپردازد :
ماده  ٢١قانون کار فعلی :قرارداد کار به ﯾکی از طرق زﯾر خاتمه میﯾابد .
الف  -فوت کارگر
ب  -بازنشستگی کارگر
ج  -از کار افتادگی کلی کارگر
د  -انقضاء مدت در قراردادھای کار با مدت موقت و عدم تجدﯾد صرﯾح ﯾا ضمنی آن .
ه  -پاﯾان کار در قراردادھائی که مربوط به کار معين است .
و  -استعفای کارگر .
ز – فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پيشبينی گردﯾدهاست .ح -کاھش توليد و تغييرات
ساختاری در اثر شراﯾط اقتصادی ،اجتماعی ،سياسی و لزوم تغييرات گسترده در فناوری
مطابق با مفاد ) (٩قانون تنظيم بخشی از مقررات تسھيل و نوسازی صناﯾع کشور .
تبصره -کارگری که استعفا میکند موظف است ﯾک ماه به کار خود ادامه داده و بدوا استعفای
خود را کتبا به کارفرما اطالع دھد و در صورتيکه حداکثر ظرف مدت  ١۵روز انصراف خود را کتبا
به کارفرما اعالم نماﯾد استعفای وی منتفی تلقی میشود و کارگر موظف است رونوشت
استعفا و انصراف از آنرا به شورای اسالمی کارگاه و ﯾا انجمن صنفی و ﯾا نماﯾنده کارگران
تحوﯾل دھد .
الﯾحه اصالح قانون کار در مورد اﯾن ماده :بندھای »ز« و »ح« ماد ) (٢١به شرح زﯾر اصالح و
متون زﯾر به عنوان بند »ط« و تبصره ) (٢به ماده ﯾاد شده اضافه و عنوان تبصره ماده مذکور به
تبصره ) (١اصالح میشود :
ز -توافق بين کارگر و کارفرما
ح -کاھش توليد و تغييرات ساختاری که در اثر الزام قوانين و مقررات ﯾا شراﯾط اقتصادی،
اجتماعی و سياسی و ﯾا لزوم تغييرات گسترده در فناوری منجر به تعطيلی تمام و ﯾا بخشی
از کار شود .
ط -فسخ قرارداد با تصميم کميته انضباطی کارگاه
تبصره -٢موارد مذکور در بند »ز« در کارگاهھای بيش از پنجاه نفر کارگر باﯾد به تاﯾيد اکثرﯾت
ھيئتی مرکب از استاندار ﯾا معاون وی ،مدﯾرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،مدﯾرکل دستگاه
صادر کننده مجوز کارگاه ،نماﯾنده صندوق بيمهای ذی ربط ،رئيس دادگستری ،نماﯾنده تشکل
کارگری حائز اکثرﯾت استان ،نماﯾنده تشکل کارفرماﯾی استان ،نماﯾنده کارگران کارگاه و کارفرما
ﯾا نماﯾنده تاماالختيار وی برسد .چنانچه به تشخيص ھيات مذکور تمام ﯾا بخشی از کار تعطيل
شود به ھمان نسبت مشمول مقررات بيمه میشود .
توضيح اﯾلنا :تا پيش از تصوﯾب قانون رفع برخی موانع توليد و سرماﯾه گذاری در سال ٰ،٨٧
قراردادکار تنھا با فوت ﯾا بازنشستگی کارگر ،انقضای مدت قرارداد ﯾا پاﯾان کار با مدت موقت و
در نھاﯾت استعفای کارگر خاتمه میﯾافت ،اما با تصوﯾب قانون »رفع برخی موانع توليد و
سرماﯾه گذاری« فسخ قرارداد و کاھش توليد نيز به راهھای خاتمه دادن به رابطه کاری کارگر و

کارفرما اضافه شدند .
در حالی كه کارشناسان اقتصادی سھم کارگران در ھزﯾنه تمام شده توليد را کمتر از  ١٣درصد
ارزﯾابی میکنند ،بنا بر ﯾك باور قدﯾمی منتسب به مدافعان اقتصاد آزاد ،شراﯾط قانون کار برای
خاتمه دادن به قرارداد کار ھموراه ﯾکی از موانع رشد سرماﯾه گذاری صنعتی به شمار رفته
است .شاﯾد به ھمين دليل بود که سرانجام قانونگذار ماھيت حماﯾتی قانون كار را نادﯾده
گرفت تا در قانون رفع برخی موانع توليد و سرماﯾه گذاری با گنجانده شدن بندھای ]ز[ و ]ح[ ﯾه
ذﯾل ماده  ٢١قانون کار تالش كردند تا اﯾن دغدغه قدﯾمی ھواداران اقتصاد آزاد را برطرف كند .
اگر چه اصالحاتی که با تصوﯾب قانون رفع برخی از موانع توليد و سرماﯾه گذاری در ماده ٢١
قانون کار روی داد از نظر حقوقی عطف به ما سبق نشده و تنھا شامل حال كارگران كه بعد از
تصوﯾب اﯾن قانون استخدام شدهاند ،میشود اما بر اساس بندھای ﯾاد شده کارفرماﯾان از اﯾن
پس میتوانستند در ھر موقع كه صالح دﯾدند به ھمکاری با کارگران )ثابت ﯾا قراردادی( خاتمه
داده بیآنکه بابت مدت باقيمانده از قرارداد خسارت پرداختی کنند .اﯾن درحالی است كه تا
پيش از اﯾن كارفرماﯾی كه زودتر از موعد با كارگر خود تسوﯾه حساب میكرد ملزم بود مطالبات
اﯾام باقيمانده )مزد ،حق مسكن و (....را به كارگر پرداخت كند .
در خصوص بند }ح{ نيز باﯾد گفت كه قانونگذار سعی داشته تا دوباره ،با از ﯾاد بردن ماھيت
حماﯾتی »حقوق كار« ،ھمان دغدغه قدﯾمی منتقدان حماﯾتی بودن قانون كار را برطرف كند
چرا كه به موجب اﯾن بند جدﯾد ،كارفرماﯾان اختيار دارند بدون ھرگونه معيار مشخصی تنھا به
نام جبر اقتصادی و اجتماعی با كارگر خود تسوﯾه حساب كنند .
با وجود تغيير بندھای }ز{ و }ح{ و ھمچنين اضافه شدن تبصره جدﯾدی به اﯾن ماده قانونی در
الﯾحه اصالح قانون کار ،شراﯾط تازه مھيا شده خاتمه قرارداد کار تقرﯾبا برای کارفرماﯾان دست
نخورده مانده است ،ھرچند در تبصره جدﯾد ماده  ٢٢كه قانونگذار آن را به بند }ز{ مرتبط
دانسته است ،در كارگاهھای باالی  ٥٠كارگر تصميم كارفرما در رابطه با فسخ قرارداد كار منوط
به تاﯾيد ھياتی به ظاھر سه جانبه واگذار شده است اما پر واضح است كه در اﯾن تصميم
گيری كارگران ھموراه در اقليت ھستند و دولت و كارفرما در تصميم گيری دست باال را دارند .
اما در خصوص اضافه شدن بند }ط{ به ماده  ٢١ذکر اﯾن نکته ضروری است که چون كارفرماﯾان
در كيمته انضباطی كارگاه اكثرﯾت را در اختيار دارند بنابراﯾن بعيد است كه در ھيچ كارگاھی
كميته انظباطی با فسخ قرارداد كارگری مخالفت كند .
به موجب ماده » «٥مقررات تعيين موارد قصور و نقص دستورالعملھا و آﯾيننامهھای انضباط
كار در كارگاهھا موضوع تبصره  ٢ماده » «٢٧قانون كار ،تركيب كميته انضباطی در كارگاهھاﯾی
كه تعداد كارگران آنھا بيش از ٣۵نفر باشد عبارتند از دو نفر نماﯾنده شورای اسالمی كار ﯾا
نماﯾنده انجمن صنفی ﯾا نماﯾنده كارگران ،دو نفر نماﯾنده كارفرما و ﯾك نفر نماﯾنده از ميان
سرپرستان كارگاه به انتخاب سرپرستان .به اﯾن معنا در مقابل دو رای كارگران ،دو رای از
كارفرماﯾان قرار دارد و رای تعيينكننده در اختيار نماﯾنده سرپرستان كارگاه است .در واقع اﯾن
سرپرست كارگاه است كه در مورد فسخ قرارداد كارگر تصميم اصلی را خواھد گرفت .اما از
آنجا كه وزارت كار سرپرست كارگاه را فردی تعرﯾف میكند كه »تحت عنوان رﯾيس ،سرپرست
و نظاﯾر آن ،ﯾا بدون داشتن چنين عناوﯾنی عمال براساس شغل سازمانی ﯾا به صورت مامورﯾت
موقت شغلی مسووليت ﯾك اداره ،قسمت ﯾا واحد سازمانی را بر عھده دارد« واضح است كه
اكثرﯾت كميته انضباطی با كارفرما است و اوست كه در نھاﯾت اختيار مطلق فسخ قرارداد كارگر
را داراست.
سه ھزار قالی باف در خراسان رضوی بيکار شدند
به نوشته ساﯾت دولتی خبرگزاری کار اﯾران – اﯾلنا-مشھد در تارﯾخ  ٢٥آذر آمده است  :کاھش
 ۵/٣٧درصدی دار قالی در بين مددجوﯾان کميته امداد امام خمينی خراسان رضوی با احتساب
اﯾنکه ھر دار قالی برای سه نفر اشتغال زاﯾی میکند ،موجب بيکاری حدود سه ھزار نفر از
قالیبافان اﯾن استان شده است .
به گزارش خبرنگار اﯾلنا از مشھد ،معاون اشتغال و خودکفاﯾی کميته امداد امام خمينی
خراسان رضوی درحاشيه نشست مشترک کارشناسان فرش ،با اعالم اﯾن خبر ،ھدف از اﯾن
نشست را عالوه بر بررسی موانع و مشکالت توليد و علل رکود توليد فرش در بين مددجوﯾان

کميته امداد ،ارائه راھکار برای توسعه و اشتغالزاﯾی در اﯾن حرفه ذکر کرد و از تدوﯾن برنامه
سھميهای اﯾن نھاد برای توليد قالی در شھرستانھای مختلف توسط مددجوﯾان اﯾن اداره در
استان خبر داد .
غالمرضا محسنی با اشاره به اﯾنکه ھر دار قالی برای  ٣نفر اﯾجاد اشتغال میکند ،ادامه داد:
در اﯾن نشست برنامه سھميهای برای ھر شھرستان و برای فعال کردن و توليد فرش در ادامه
سال جاری و سال  ٩٢تدوﯾن شد تا از اﯾن پس شاھد افزاﯾش توليد فرش و دارھای فعال قالی
در بين مددجوﯾان اﯾن اداره باشيم .
محسنی ،ضمن اشاره به ﯾک ھزار و ۶٠٠دار قالی فعال در سالھای پيش از  ،٨٩اظھار کرد:
دارھای فعال قالی در سالھای قبل از  ٨٩ﯾک ھزار و ۶٠٠مورد بوده است که اﯾن تعداد در سال
جاری به  ۶٠٠مورد کاھش ﯾافته است .
معاون اشتغال و خودکفاﯾی کميته امداد امام خمينی خراسان رضوی ،به نامگذاری امسال از
سوی مقام رھبری بعنوان سال توليد ملی حماﯾت از کار وسرماﯾه اﯾرانی اشاره کرد و گفت:
صنعت فرش برای مددجوﯾان دارای مزاﯾای مختلفی است که از جمله اﯾن مزاﯾا میتوان به
رسيدگی به امور خانه و خانواده و تربيت فرزندان ،اشتغالزاﯾی ھمزمان در منزل و درآمدمطلوب
اشاره کرد .
وی ادامه داد :اشتغالزاﯾی در خانه و حضور زنان سرپرست خانوار در منزل عالوه بر تربيت
صحيح فرزندان ،موجب جلوگيری از آسيبھای اجتماعی میشود .
محسنی در ادامه به تھيه مواد اوليه قالی و تحوﯾل به قالیبافان اشاره کرد و اظھار داشت:
فرش توليد شده توسط مرکز بازرگانی اﯾن اداره با قيمت مورد نظر مددجو به فروش میرسد و
درآمد حاصله از اﯾن اقدام بدون ھيچ کم وکاستی به حساب مددجو مورد نظر ،وارﯾز میشود .
او در خاتمه از برگزاری نشست مشترکی با سازمان فنی و حرفهای در مباحث آموزش و
مھارت آموزی در  ٢٧آذرماه سال جاری خبر داد.
اعتراض به تبعيض ميان کارگران رسمی و پيمانکاری در پتروشيمی ماھشھر
به نوشته ساﯾت دولتی خبرگزاری کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ٢٥آذر آمده است  :ﯾک فعال
کارگری در منطقه وﯾژه اقتصادی ماھشھر از وقوع اعتراضات صنفی کارگران کارخانهھای
پتروشيمی فجر ،بندر امام و شھيد تندگوﯾان در روزھای اخير خبر داد که موقتاً به دليل
جلوگيری از شائبه سوءاستفاده با شروع تعميرات اساسی ) (over haulدر اﯾن واحدھا ،پاﯾان
ﯾافته است .
منوچھر ﯾار احمدی از فعاالن کارگری منطقه ماھشھر ضمن تاکيد بر تبعيض ميان کارگران اﯾن
منطقه ،به اﯾلنا گفت :در روزھای گذشته در واحدھای پتروشيمی فجر ،بندر امام و شھيد تند
گوﯾان اعتراضات صنفی پراکندهای رخ داده که فعال به دليل تعميرات اساسی ) (over haulپاﯾان
ﯾافته است .نمیخواستيم کارفرماﯾان فکر کنند میخواھيم از حجم باالی کاری که در اﯾن برھه
)(over haulپيش میآﯾد سوء استفاده کنيم .
کارگران پيمانکاری کارخانهھای پتروشيمی ماھشھر مدت ھاست که از وجود تبعيض ميان آنان
و کارگران رسمی اعالم نارضاﯾتی میکنند و خواستار اجرای ھر چه سرﯾعتر مصوب ٔه ھيئت
دولت مبنی بر تغيير وضعيت قرارداد خود از پيمانکاری به رسمی ھستند .
در چند ھفت ٔه اخير کارگران پتروشيمی کارگران منطقه ماھشھر اعتراضات متعددی را در رابطه
با مشکالت خود از جمله حقوق ،دستمزد و مزاﯾا ترتيب دادهاند .
در ماه گذشته نيز ﯾک فعال کارگری از »اعتراض صنفی  ٣٠٠کارگر کارخانه پتروشيمی فجر«
خبر داد .کارگران کارخانه پتروشيمی فجر در اعتراض به عدم درﯾافت پاداش روز کارگر ،عدم
افزاﯾش حقوق خود با توجه به قولھای قبلی شرکت پيمانکاری رامپکو و مسائل اﯾمنی طی
چند روز دست از کار کشيدند.
ھزار و  ١١٧کارگر اصفھانی دچار حادثه شغلی شدهاند /قصور  ٧۵درصدی
كارفرماﯾان

به نوشته ساﯾت دولتی خبرگزاری کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ٢٥آذر آمده است  :رئيس اداره
بازرسی کار اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان اصفھان از وقوع ھزار و  ١١٧حادثه
برای کارگران اﯾن استان در سال جاری خبر داد و گفت :بين  ٧٠تا  ٧۵درصد اﯾن حوادث به دليل
قصور کارفرماﯾان رخ داده است .
امير مسعود حاجی رستم در گفتگو با اﯾلنا ،کوتاھی کارفرماﯾان را شامل طيف وسيعی از
عوامل مانند نداشتن حفاظ در ماشين آالت ،کمبود وساﯾل اﯾمنی و رعاﯾت نکردن
دستورالعملھای اﯾمنی در واحدھای توليدی دانست و افزود :با اﯾنکه آمار حوادث در مقاﯾسه
با سال گذشته ،درصد بسيار جزﯾی افزاﯾش داشته ،اما اگر اﯾن عدد را با رشد روزافزون
جمعيت بيمه شدگان مقاﯾسه کنيم ،کاھش ھم نشان میدھد .
وی شراﯾط موجود در اقتصاد کشور را نيز در افزاﯾش آمار حوادث ناشی از کار موثر عنوان کرد و
گفت :در سالھای گذشته ،کارگران کمتر به دليل جراحتھای سطحی ،پارگی و برﯾدگیھا
اقدام به شکاﯾت میکردند اما افزاﯾش رقم دﯾه ،اﯾن روند را تغيير داده است .
رئيس اداره بازرسی کار استان اصفھان از فوت  ۴٩کارگر در واحدھای توليدی از ابتدای سال
تاکنون خبر داد و تاکيد کرد :در اﯾن مدت  ١١٧نفر قطع عضو ٧٢ ،نفر دچار نقص عضو شدهاند
 ۴٢٣مورد شکستگی ۴٨ ،سوختگی ٣٣۴ ،جراحت و  ٧۴مورد ساﯾر صدمات نيز به ثبت رسيده
است .
وی آمار فوت شدگان بر اثر حوادث کار در سال گذشته را  ١٠۴نفر اعالم کرد و ادامه داد :بر
اساس آمار ،پس از صنعت بيشترﯾن حوادث کار ،در کارگاھھای ساختمانی رخ میدھد اما از
آنجا که تعداد شاغالن در کارگاھھای صنعتی ٢٠برابر ساختمان است میتوان نتيجه گرفت
صنعت ساختمان پرحادثهترﯾن کارگاهھا برای شاغالن به شمار میآﯾد .
حاجی رستم ﯾکی از راھکارھای کليدی برای کاھش اﯾن حوادث تلخ و خسارت بار را ھمکاری
سازمان صنعت ،معدن و تجارت برای آموزش و الزام کارفرماﯾان به استفاده از وساﯾل اﯾمنی در
واحدھای توليدی بيان کرد و گفت :برای آگاه سازی مردم از خطرات موجود در محيطھای کار و
اھميت رعاﯾت نکات اﯾمنی و حفاظتی ،الزم است دستگاھھای اجراﯾی مانند صدا و سيما
ھمکاری کنند تا اﯾن فرھنگ در بين نيروھای کار و توليد نھادﯾه شود .
وی با اشاره به وقوع بيشترﯾن حوادث ناشی از کار در شھرستانھای اصفھان ،کاشان،
شاھين شھر و خمينی شھر ،افزود :آمار وقوع اﯾن حوادث در اصفھان بيشتر از دﯾگر
استانھای کشور است تا جاﯾی که اصفھان را در جاﯾگاه دوم و بعد از پاﯾتخت قرار میدھد .
رئيس اداره بازرسی کار استان اصفھان ھمچنين در واکنش به انتقاداتی که درباره کمبود
بازرسان اﯾمنی برای نظارت بر اﯾمنی کارگاھھای استان مطرح میشود ،اعالم کرد :بيش از
 ۶٠بازرس بر عملکرد واحدھای توليدی نظارت دارند و وقع حوادث ناشی از کار ،بيشتر به دليل
عملکرد نامناسب بيمهھای خصوصی است .
به گفته وی ،بيمه حوادث کارگاه ،خيال کارفرماﯾان را از پرداخت خسارت در اﯾن واحدھا راحت
میکند به ھمين دليل نگرانی از بابت ھزﯾنهھای درمان و خسارت ناشی از وقوع حادثه برای
کارگران ندارند در حالی که بيمه گذاران در کشورھای پيشرفته به ھيچ وجه زﯾر بار بيمه کردن
کارگاه بدون نظارت بر اﯾمنی آن نمیروند.
مرگ ﯾك كارگر مقنی دﯾگر ،اﯾن بار در نطنز
به نوشته ساﯾت دولتی خبرگزاری کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ٢٥آذر آمده است  :رﯾزش چاه در
شھرستان نطنز جان ﯾك كارگر مقنی را گرفت .
به گزارش اﯾلنا ،فرمانده انتظامی شھرستان نطنز با اعالم اﯾن خبر افزود :دو كارگر مقنی
مشغول حفر چاھی در ﯾك منزل مسكونی بودند كه با رﯾزش چاه ﯾكی از كارگران كشته و
كارگر دﯾگری دچار مصدوميت شد .
سرھنگ »حسن نيکبخت« افزود :علت اﯾن حادثه در حال بررسی است.
آزار و اذﯾت علی نجاتی و خانواده اش باﯾد متوقف شود
به گزارش ساﯾت اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران در روز  ٢٥آذر خبر زﯾر بازتاب ﯾافته است  :دﯾروز ٢۵

آذر ماه حدود ساعت  ٩صبح شھناز سگوند ھمسر علی نجاتی بنا بر احضارﯾه دادگاه انقالب
دزفول در شعبه دوم اﯾن دادگاه حضور پيدا کرد و تا ساعت  ٩/٣٠صبح ،ھمراه با علی نجاتی
توسط قاضی دادگاه مورد بازپرسی قرار گرفت .اتھامی که اﯾن دادگاه به شھناز سگوند وارد
کرده بود تبليغ عليه نظام از طرﯾق عکاسی از علی نجاتی در زمان بازداشتش بود .الزم به ﯾاد
آوری است زمانی که علی نجاتی در بازداشت بود ھمسرش عکسی از وی در حالی که
دستنبد بر دست و پا داشت گرفته بود که ھمانجا اﯾن عکس توسط مامورﯾن ضبط و امحا شد
و ھيچگاه اﯾن عکس از علی نجاتی منتشر نشد .با اﯾن حال شھناز سگوند ﯾکبار در روز ھفتم
آبانماه سالجاری در دادگاه انقالب شوش به ھمين اتھام مورد محاکمه قرار گرفت و حکم برائت
اش نيز صادر شد و بار دﯾگر دﯾروز در شعبه دوم دادگاه انقالب دزفول عينا به ھمين اتھام مورد
محاکمه قرار گرفت.
از روز  ٢٩مھر ماه سالجاری و در مدتی کمتر از دو ماه اﯾن سومين باری است که علی نجاتی
)ﯾک بار٢٩ -مھر( و ھمسرش شھناز سگوند )دوبار – ھفتم آبان و  ٢۵آذر( به اتھامات واھی
مورد احضار و محاکمه قرار ميگيرند .بدون تردﯾد اﯾنگونه احضارھا و محاکماتی که در مورد علی
نجاتی و ھمسرش برگزار ميشود ھدفی جز آزار و اذﯾت اﯾن خانواده کارگری و به سکوت
واداشتن دﯾگر کارگران معترض دنبال نميکند .علی نجاتی عضو ھيئت مدﯾره سندﯾکای کارگران
نيشکر ھفت تپه و از جمله کارگران معترضی است که ھيچ جرمی جز دفاع از حقوق صنفی و
انسانی خود و ھمکارانش مرتکب نشده است.
اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران تداوم آزار و اذﯾت علی نجاتی و شھناز سگوند را از طرﯾق احضار و
محاکمه با اتھامات واھی قوﯾا محکوم ميکند و اعالم ميدارد اﯾنگونه احضارھا و محاکمات صورت
مسئله شراﯾط برده وار کارگران اﯾران و اعتراضات روزمره آنان به اﯾن شراﯾط را پاک نخواھد کرد
و طبقه کارگر اﯾران با خيزی که سيستم حاکم برای تحميل بی حقوقی مطلق بر کارگران از
طرﯾق اصالح قوانين کار و تامين اجتماعی برداشته است بيش از پيش دامنه اعتراضات خود را
گسترش خواھند داد و تن به بردگی موجود نخواھند سپرد.
محاکمﮥ مجدد »شھناز سگوند« ھمسر علی نجات!
به گزارش رسيده ساعت  ٩صبح امروز  ٩١/٩/٢۵شھناز سگوند ھمسر علی نجاتی فعال
کارگری در شعبهی دوم دادگاه انقالب دزفول به اتھام »تبليغ عليه نظام از طرﯾق عکس گرفتن
ازھمسرش و پخش آن در رسانهھا« دادگاھی شد و قرار است که بعداً طی نامهای نتيجه به
وی ابالغ گردد .الزم به ذکر است که نامبرده ﯾکبار دﯾگر نيز به ھمين اتھام در شعبهی ١٠٢
.دادگاه جزاﯾی دادگستری شوش محاکمه شده و از اﯾن اتھام تبرئه شده بود
کميتهی ھماھنگی ضمن محکوميت محاکمهی شھناز سگوند اﯾنگونه اقدامات را در راستای
فشار بر کارگران و فعاالن کارگری میداند و خواھان توقف بازداشت ،محاکمه و تھدﯾد فعاالن
.کارگری است
کميتﮥ ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکلھای کارگری
شنبه  ٢۵آذر ١٣٩١
خبر فوری!
تيکا کالکی
اخراج  ٢٠٠کارگر اعتصابی فاز  ١۵پارس جنوبی و تشکيل ليست سياه برای کارگران اﯾن
منطقه در پی اعتصاب کارگران در فازھای  ١۵و  ١۶پارس جنوبی که از چند روز پيش شکل
گرفته بود و بيش از  ٢٠٠٠کارگر اﯾن منطقه برای حقوقھای معوقه خود دست به اعتصاب زده
بودند امروز شرکت پترو پارت در فاز  ١۵پارس جنوبی  ٢٠٠کارگر خود را اخراج کرد .
د کارگری در اﯾن منطقه ليستی به اسم ليست سياه تشکيل شده
در ضمن در حرکتی ض ّ
است تا کارگرانی را که دست به اعتصاب ميزنند شناساﯾی کرده و اسم آنھا را وارد اﯾن ليست
ميکنند تا دﯾگر در ھيچ پروژه ﯾا شرکتی در کل منطقه قادر به کار نباشد.

تداوم اعتصاب سراسری در فازھای  ١۵و  ١۶پارس جنوبی
اعتصاب سراسری در فازھای  ١۵و  ١۶پارس جنوبی که از ﯾک ھفته پيش آغاز شده بود
ھمچنان ادامه دارد و کل کار پروژه تعطيل شده است قابل ذکر است شرکتھا و تعداد کارگران
آنھا که در اعتصاب ميباشند به اﯾن قرار است  ،شرکت پيمسی با  ٢٠٠کارگر  ،شرکت
شرکت مبنا  ١٢٠٠کارگر  ،شرکت پاﯾبندان  ۶٠٠کارگر و شرکت نياوران  ٢٠٠٠کارگر  ،در ضمن
اﯾن دو فاز به طور مستقيم زﯾر نظر بيت رھبری اداره ميشود و به گفت مسئولين رده باال در
صورت لغو اعتصاب به علت نبود ماترﯾال قادر به ادامه کار نيستند قابل ذکر است که تا به امروز
ھمه اﯾن کارگران  ۴ماه حقوق معوقه ھم دارند .
اما فازھای  ٢٠و  ٢١کارگران مشغول به کار در اﯾن دو پروژه ھم به احتساب اعتصاب آذر ماه ۵
است که حقوقی درﯾافت نکرده اند و در پی اعتصاب در روزھای سه شنبه و چھارشنبه تھدﯾد
کرده اند که در صورت برآورده نشدن مطالباتشان ھفته آﯾنده کل پروژه را تعطيل ميکنند،
اسامی شرکتھای فعال در اﯾن دو پروژه به اﯾن ترتيب است ،شرکت جھان پارس با ١٧٠٠
کارگر و شرکت انرژی گستر با ٧٠٠کارگر
اطالعيه شماره ۴٢
رضا شھابی در بيمارستان به جای مداوا تھدﯾد به کتک شد !
نامه ی رضا شھابی با عنوان :من فقط ﯾک نمونه از اجحاف عليه سالمت زندانيانم
روز شنبه  ٢۵آذر رضا شھابی جھت معاﯾنه ی و بررسی عکس ھاﯾی که قبال ً از او گرفته شده
بود به بيمارستان امام خمينی منتقل شد و توسط پزشک معالج اش معاﯾنه شد .پزشک
متخصص رضا پس از مشاھده ی مدارک پزشکی وی اعالم کرد که برای درمان ھمچنان نياز به
استراحت مطلق در شراﯾط مناسب دارد؛ او ھمچنان دستور داد تا از کمر رضا نيز عکس گرفته
شود و ھمانطور که پيشتر نيز گفته بود به احتمال زﯾاد کمرش نيز نياز به عمل جراحی دارد.
عکسبرداری از کمر رضا بنابر شراﯾط اورژانسی اش و با دستور مؤکد پزشک سرﯾعاً انجام شد و
قرار بود که نتيجه سرﯾعاً توسط پزشک بررسی شود که اﯾن کار با ممانعت پاسيار زندان که
رضا را ھمراھی می کرد روبرو شد .پاسيار می گفت که باﯾد سرﯾعاً به زندان برگردﯾم و معاﯾنه
ی کمر بماند برای روز دﯾگر که اﯾن اقدام با واکنش رضا و خانواده ی او ،که به شدت نگران
سالمتی اش ھستند ،روبرو شد .پاسيار زندان در جواب به اعتراض رضا عنوان کرد که اگر به
اعتراض ادامه دھی در زندان کتک مفصلی به تو خواھم زد و پس از آن رضا شھابی را که به
شدت به اﯾن نوع برخورد پاسيار معترض بود به زندان بازگرداند .
کميته ی دفاع از رضا شھابی به شدت به اﯾن نوع برخورد زندانبانان اعتراض دارد و خواھان
مداوای سرﯾع اﯾن کارگر زندانی و عضو ھيئت مدﯾره ی سندﯾکای کارگران شرکت واحد است.
کميته دفاع از رضا شھابی  ٢۵ -آذر ١٣٩١
شماره تلفن سخنگوی کميته دفاع از رضا شھابی ،آقای محمود صالحی٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢ :
k.d.shahabi@gmail.com
www.k-d-shahabi.blogspot.com

نامه ی رضا شھابی :
من فقط ﯾک نمونه از اجحاف عليه سالمت زندانيانم
آنچه بر سرنوشت سالمت و درمان و پيشگيری و مراقبت پزشکی من ،رضا شھابی ،زندانی بند ٣۵٠
زندان اوﯾن روا می رود بر ھمه ی اﯾن زندانيان نيز وارد است .من خود را ناگزﯾر می دانم لب به سخن
بگشاﯾم ،شاﯾد کسان دﯾگری نيز به گونه ای چنين کرده اند ﯾا چنين خواھند کرد .در اﯾن جا وضع درمان
و سالمت بسيار وخيم است و خود ما ،خانواده و دوستانمان را نگران کرده است .من آن را با جامعه ی
داخلی و جھان در ميان می گذارم .در ضمن از پزشکان و پرسنل سالمت که در حد خود به وظاﯾف
شان عمل می کنند اما کارشان در چنين نظام ناکارا و بی اعتنا به جان ما انسان ھای دربند ،بی ثمر
می ماند ،به سھم خود قدردانی می کنم .مراجعه ی ما به پزشک زندان منجر به صدور نسخه می

شود اما معموال از  ١٠تا  ٢۴ساعت طول می کشد تا دارو به دست ما برسد .در اﯾن صورت بيمار باﯾد
رنج بکشد و منتظر تشدﯾد بيماری اش باشد .بھداری فاقد پرسنل و وساﯾل و امکانات الزم است و
حتی اگر بدن کسی به دليلی مجروح و پاره می شود با انتقال او به بھداری معموال ً کار بخيه زنی
انجام نمی گيرد زﯾرا می گوﯾند ﯾا داروی بيھوشی موضعی ندارند ﯾا نسخ و سوزن جراحی ﯾا اصال ً فرد
جراح .بيمارانی که بنا به تشخيص پزشک و حتی تأﯾيد پرسنل بھداری باﯾد به بيمارستانھای خارج از
دور گرفتاری و کاغذبازی و فرماندھی اداری قرار می
زندان اعزام شوند و وضعيت اضطراری دارند در
ِ
گيرند که حاصل آن افزاﯾش خطر جانی ،درد و رنج و حتی بيم مرگ است .دستورھای پزشک به پزشک
قانونی می رود تاﯾيد پزشک قانونی در اختيار دادستانی قرار می گيرد و دادستانی و تيم او بدون اطالع
پزشکی با توجه به روندھای اداری خودشان و نام و موقعيت بيمار تشخيص می دھند که بيمار عازم
بيمارستان بشود ﯾا نشود .اﯾن در شراﯾطی است که ھمه می دانيم دستگاه قضاﯾی پزشک نيست و
باﯾد بر اساس نظر پزشک معتمد خود )پزشکی قانونی( عمل کند .اما آشکارا بی اعتمادی خود را به
کادر و پرسنل پزشکی نشان می دھند .برای آن ھا ھمه چيز امنيتی و سياسی است .تازه ھمه ی
اﯾن کارھا نياز دارد که اعضای خانواده ی ما از راه ھای دور عازم مرکز شھر تھران شوند و گرفتاری
ترافيک و دود را تحمل کنند و در صف برای مالقات با معاون دادستان باﯾستند و به اصطالح پرونده ی
عزﯾز زندانی شان را پيگيری می کنند .توجه بفرمائيد که اﯾن پروسه حداقل  ٢ھفته و گاھاً تا  ٦ھفته به
دراز می کشد و تازه نتيجه ی نظر مساعد ﯾا مخالفت دادستان معلوم نيست .وقتی به بيمارستان می
روﯾم ودر آنجا معالجه نيمه تمام می ماند و بازمان می گردانند ،دستور می دھند در مدت معينی باﯾد
برای ادامه برگردﯾم اما روز از نو روزی از نو ،گرفتار و معطلی ادامه می ﯾابد .انسان از زندگی سير می
شود و گاه به فکر می افتد که شاﯾد مرگ بھتر باشد .اکثر اوقات به نوعی متھم به تمارض ﯾا ميل به
حضور در بيمارستان به جای زندان می شوﯾم .واقعاً تشخيص تمارض با دستگاه پزشکی است ﯾا
دادستانی که با تمام وجود با زندانيان مخالفت و نسبت به آنھا سوءظن دارد .بدبختی آزاردھنده ی
دﯾگر ما دندان درد و مشکالت دندان است .اﯾن درد بی چاره کننده را باﯾد مدت ھا تحمل کنيم تا دندان
پزشک که آن ھم ھمه ی تخصص ھا را نمی پوشاند وارد بھداری شود و البته باﯾد برای خدمات و دندان
پزشکی که خودمان ھم انتخاب نکرده اﯾم و باﯾد روی دندان ھاﯾی که دندان پزشکان دﯾگر قبال ً روی آن
ھا کار کرده اند کار کنند ،پول بپردازﯾم .توجه بفرمائيد که چون پول نقد ندارﯾم باﯾد از کارت بانک
پاسارگارد استفاده کنيم .وای به حال آن زندانی ای که پول ندارد ،در اﯾنجا دستش بسته است .چون
سرکار نمی رود که پولی به دست آورد ﯾا بيرون نيست که قرض بگيرد ﯾا جنسی را از خانه اش
بفروشد .صحبت ھم ﯾک کالم است :ﯾا پول ﯾا سلول و درد و رنج و ﯾا درخواست اعزام به دندان پزشکی
بيرون که آن ھم داستانش را گفتم .من رضا شھابی کارگر اخراجی و زندانی شده ی شرکت واحد که
ھيچ منبع درآمدی ندارم و سابقه ی عمل جراحی خطرناک روی نخاع گردن داشته ام و به دستور
پزشکان باﯾد در منزل تحت مراقبت ،استراحت کنم ماه ھاست اسير اﯾن گردش کشنده ی امور شده
ام .مدت ھاست درد دندان به سراغم آمده و درد دندان جلو که در بازداشتگاه  ٢٠٩شکسته اند ،امانم
را برﯾده است و با درخواست پول ﯾا گرفتاری اعزام رو به رو شده ام ،کار اﯾن داستان خصوصی سازی
که ھمه چيز آن به نفع افراد ﯾا سازمان ھای نيمه آشنا تمام می شود و گروه گروه کارگران را به روز
سياه نشانده است ،به داخل زندان ھا ھم آمده است .بگذرﯾم از رجاﯾی شھر که حتی جا برای زندانی
خرﯾد و فروش می شود اما در اﯾن جا ما باﯾد مواد غذاﯾی ،بھداشتی ،سبزی و ميوه و لبنيات را در حد
وسع خود از فروشگاھی بخرﯾم که متعلق به کارکنان زندان است ،آن ھم با کيفيت بد و بسيار گران.
کمبود مواد غذاﯾی زندان از حيث گوشت و سبزی و لبنيات و کمبود ﯾا نبود شوﯾنده ھا و لوازم بھداشتی
شخصی را ھمه می دانند .شاﯾد بعضی کسان کمک ھاﯾی به کسانی که ندارند بکنند و آبروی شان را
بخرند ،اما اﯾن نه ھميشه است و نه برای ھمه کس است .باالخره انسان شأن و آبرو دارد .تا به کی
باﯾد اﯾن گونه در محروميت ﯾا نياز زندگی کنيم.ما به اﯾن چيزھا در کشوری که اﯾن ھمه ثروت دارد و از
تحرﯾم ھراسی ندارد و فقط فرصت ھا را زﯾاد می کند به خاطر درخواست حقوق مان به زندان محکوم
شده اﯾم ،به محروميت و مرگ تدرﯾجی و بی توجھی بھداشتی و محروميت از حقوق مادی و معنوی
خود که محکوم نيستيم .ما در گذشته و حال در اﯾن جا کسانی را دارﯾم که حساب و کتاب سرشان
است و می دانند بودجه زندان چقدر است و آنچه برای ما خرج می شود و مرتب ھم آب می رود چقدر
است! ھمين چندی پيش ما ھمه خبرھای تعقيب قضاﯾی کسانی را از پرسنل امور زندان ھا به خاطر
سوء استفاده ی مالی شنيده اﯾم و اﯾن ھا را کنار ھم می گذارﯾم و می بينيم چگونه حقوق مان پاﯾمال
می شود .کينه توزی ،سير نشدن از انتقام ،سوءاستفاده ،بی اعتمادی به سالمت ھا ،اھانت به
شخصيت و کرامت مان متوجه ی ھمه شده است .اﯾنجانب به سھم خود چاره ای ندارم جز اﯾنکه ﯾا به
اعتصاب غذا روی آورم ﯾا از درﯾافت ھمان حداقل خدمات درمانی و بھداشتی ھم به عنوان اعتراض
خودداری کنم بلکه تکانی به احساس مسئوليت مسئوالن وارد شود .تصميم خود را که فعال تصميم
دوم است به اطالع افکار عمومی ،ھمکاران سندﯾکاﯾی ،تشکل ھای کارگری و فعاالن کارگری و مدنی

می رسانم و منتظر برخورداری از امکانات سالمت و اجرای دستورھای پزشکی که با مخالفت
دادستانی رو به رو شده است می مانم.

رضا شھابی عضو ھيئت مدﯾره سندﯾکای کارگران شرکت واحد
بند  ٣۵٠زندان اوﯾن  -آذرماه ٩١
انتشار از کميته ی دفاع از رضا شھابی
فرمانده ناجا :سفره خانوادهھای پرسنل ناجا در خطر نيست
به نوشته ساﯾت دولتی خبرگزاری کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ٢٦آذر آمده است  :فرمانده ناجا
گفت :شرايط پرداختی ما به پرسنل ناجا به گونهای است که سفره خانوادهھای ماموران ما به
خطر نيفتد .
سردار احمدی مقدم در گفتگو با خبرنگار ايلنا اظھار داشت :حوزه سالمت و بھداشت ماموران
ناجا يکی از حوزهھايی است که سالمت پرسنل را بررسی ميکند .چرا که برای ما سالمت
ماموران در اولويت است و ما برای جذب پرسنل شاخصهھايی چون قد و وزن را تغيير داديم .
وی ادامه داد :شرايط زندگی پرسنل ناجا به گونهای تعريف شده است که خانواده آنھا در
شرايط مناسب باشند و بايد به فکر سفره خانوادهھا و تغذيه آنھا نيز باشيم .
وی ادامه داد :بر اين اساس تسھيالت به صورتی در اختيار آنھا قرار نميگيرد که  ۶٠درصد
حقوقشان برای پرداخت اقساط برود كه اين موضوع باعث ميشود که سفره خانوادهھا و
سالمت آنھا به خطر نيفتد .
احمدی مقدم گفت :ممکن است افرادی که دارای اقساط زيادی ھستند از سبد خانوار،
سالمت و سفر بکاھند که اين موضوع سالمت آنھا را به خطر مياندازد .بايد چکاپ
ساليانهای را در تمام ردهھای پرسنلی الزامی کنيم و بايد شناسنامه سالمت برای کارکنان
نيروھای مسلح طراحی شود و امکانات ورزشی در اختيار آنھا قرار گيرد ضمن اينکه بايد به
خانوادهھای آنھا و خودشان الگوی تغذيه داد.
مروری بر مصائب معدنكاران در گفتگو با كارگر يك معدن
به نوشته ساﯾت دولتی خبرگزاری کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ٢٦آذر آمده است  :كارگران معدن
»ھمكار« واقع در منطقه راور كرمان كه در چندين حادثه شغلی تعدادی از ھمكارانشان را از
دست دادهاند ،نبود پزشک و اورژانس ،نداشتن لباس کار ،ماسک استاندارد و چکمه کار را از
عمدهترين مشكالت و باعث تھديد دائمی جان خود و ھمكارانشان ميدانند .
نماينده اين كارگران در گفتگو با خبرنگار ايلنا در كرمان ،ديگر مشكالت كارگران معدن »ھمكار«
را پايين بودن حقوق و مزايا و نپرداختن به موقع آن ،عدم پرداخت پاداش و بن کارگری و به
حساب نياوردن ضريب کاری ذكر كرد و گفت :ما از بازرسان وزارت كار و مسئوالن شركت
زغالسنگ كرمان ميخواھيم با سركشی منظم و مداوم از اين معدن مانع تضييع حقوق
كارگران شوند .
او كه از بيم اخراج نخواست نامش فاش شود ادامه داد :نداشتن امکانات ايمنی و ھمچنين
مشكالت معيشتی كه ذھن معدنكاران را در ھنگام انجام كار حساس و پر مخاطره معدن
مشغول ميكند ،باعث رخ دادن اتفاقات تلخی ميشود .
اين كارگر يادآور شد :طی سالھای متوالی شاھد مرگ دلخراش تعدادی از ھمكارانمان از
جمله »عبدالرضا مواليی«» ،علی حاج حسنی«» ،عليرضا کاظمی« و ...بودهايم و در ادامه
اين روند متاسفانه حدود يک ماه قبل ) (٩١/٨/٢۵باز ھم جوان  ٢٧سالهای بنام »مجيد
شھرياری« در اين معدن براثر گاز گرفتگی جان خود را از دست داد که اين مرگ را مسئوالن
امری طبيعی تلقی کردند .
او افزود :متاسفانه مسئولين در اين زمينه يا مسامحه و چشم پوشي ،علت مرگ اين عزيزان
را سھل انگاری معرفی ميکنند در صورتی که كارگران اين معدن در نبود امکانات ايمنی و
نيروھای امدادی ماھر و باتجربه ،پزشک و اورژانس متناسب بامحيط کار ،لباس کار ،ماسک
استاندارد و چکمه کار مجبور به كار كردن ھستند .

اين كارگر تاكيد كرد :مسئولين تنھا به فکر بازدھی معدن ھستند نه به فکر کارگری که
بايستی ساعتھا در عمق بيش از  ٢٠٠متری زمين زغال سنگ استخراج کند .
گقتنی است ،شھرستان راور واقع در  ١٢۵کيلومتری استان کرمان با جمعيتی بالغ بر  ٢٠ھزار
نفر است و دارای روستاھای متعدد معدنی از جمله روستای فيض آباد )محل معدن ھمكار(
است .
بازار داغ فروش کليه در سرمای زمستان
به نوشته ساﯾت آفتاب در  ٢٦آذر آمده است  :فروش عضو حساس بدن برای رھايی موقت از
مشکالت مالي ،شايد آسانترين راه برای آن دسته از افرادی باشد که تمامی راھھای عبور از
بحرانھای اقتصادی را طی کرده اند و سرانجام به بن بست رسيده اند .
وضعيت نامطلوب شيوع بيماريھای کليوی و افزايش آمار بيماران دياليزی در کشور ،باعث شده
تا روند پيوند کليه نيز سير صعودی داشته باشد .به طوريکه آمارھا نشان می دھد در حدود ٣٠
درصد از جمعيت کشور درگير بيماريھای کليوی ھستند .
به گفته دکتر محمدرضا نوروزی جراح و متخصص بيماريھای کليوي ١۴ ،ميليون ايرانی به نوعی
درگير بيماريھای کليوی ھستند .
وي ،از فشارخون و افزايش قند خون به عنوان عامل اصلی ابتال به بيماريھای کليوی نام می
برد و می گويد :از ھر  ۵ايرانی يک نفر نياز به بررسی وضعيت جسمی از نظر ابتال به
بيماريھای کليوی دارد و پيشبينی می شود ھر سال حدود  ٢٠درصد به تعداد بيماران دياليزی
در کشور اضافه ميشود .
قطعا از بين اين تعداد بيمار دياليزي ،افرادی واجد شرايط پيوند کليه ھستند .بنابراين می توان
روند پيوند کليه در کشور را نزديک به وضعيت بيماران دياليزی دانست .اين در حالی است که
روند پيوند کليه از جسد ھمچنان در اولويت دوم قرار دارد و بيشترين پيوند از افراد زنده صورت
می گيرد .موضوعی که باعث شده تا بازار خريد و فروش اين عضو حساس بدن به نوعی داغ
شود .
مشکالت اقتصادی و در پی آن رشد سرسام آور ھزينه ھای زندگی باعث شده تا برخی افراد
جامعه برای رھايی از بند اين مشکالت ،به سراغ فروش کليه بروند .موضوعی که تبعات ناگوار
آن عالوه بر اينکه سالمت جسمانی فرد را تھديد می کند ،می تواند آثار زيانبار اجتماعی نيز
به دنبال داشته باشد .
جواد  .ف مرد  ٣٢ساله ای است که حاضر شده اخيرا کليه خود را به قيمت  ١٠ميليون
بفروشد .
او دليل اين تصميمش را ،بيکاری عنوان می کند و می گويد :در بازار خياط بودم اما يک سال
است که بيکار شده ام ٢ .سال است که ازدواج کرده ام و مجبور شدم برای خريد يک ماشين
که بتوانم با آن کار کنم ،يکی از کليه ھای خودم را بفروشم .
به گزارش مھر،اين در حالی است که مسئوالن انجمن خيريه حمايت از بيماران کليوی معتقدند
که نرخ فروش کليه بيشتر از  ٧ميليون نيست .
به گفته يکی از کارمندان مسئول واحد پيوند اين انجمن ،از اين  ٧ميليون تومان ۶ ،ميليون
توسط دريافت کننده کليه و يک ميليون ھم ھديه دولت است که به اعطا کننده کليه داده می
شود .
ھزينه آزمايشھا برای اعطای کليه چيزی در حدود  ۴٠٠تا  ۴۵٠ھزار تومان است که بر عھده
خود فرد است .و چيزی در حدود يک تا دو ماه طول می کشد تا اين عمل پيوند صورت بگيرد ...
اين ادعای مسئوالن انجمن در حالی عنوان می شود که شنيده ھا حاکی از اين است که
توافقات پنھانی و پشت پرده خريدار و فروشنده کليه بر سر قيمت اين عضو حساس بدن ،در
خارج از بيمارستان و انجمن حاصل می شود .به طوريکه قيمت کليه بعضا و با توجه به نياز
دريافت کننده ،به مرز  ٢۵تا  ٣٠ميليون و شايد ھم بيشتر برسد .
مرد  ٣٠ساله ای که مھندس پرواز ھواپيما است چندی قبل بدن خودش را به تيغ جراحان
سپرد .
وی علت اين اقدامش را پرداخت مھريه ھمسرش عنوان می کند و می گويد :ھمان موقع بود
که به فکر فروش کليهام افتادم .طی چند روز ھم يک بيمار دياليزی کانديدای دريافت کليه شد

و من ھم به ازای  ۶ميليون تومان کليهام را فروختم .حدود  ۴ميليون تومان ھم با کمک
دوستانم وام گرفتم تا بتوانم  ١٠ميليون تومان را به ھمسر سابقم بپردازم شايد از اين کابوس
وحشتناک چند ساله رھا شوم ...
مصطفی قاسمی رئيس انجمن خيريه حمايت از بيماران کليوی معتقد است اگر تعداد بيماران
کليوی در ھر کشوری بسيار زياد شود ،ميتواند تبعات ناگواری برای آن کشور داشته باشد و
ما ھم در حال نزديک شدن به اين وضعيت ھستيم .
وی پيشنھاد داد که مديران اجتماعی استانداريھای سراسر کشور در زمينه شناسايی افراد
مستعد ابتال به بيماريھای کليوی در استان خود اقداماتی انجام دھند .
به گفته قاسمي ،در انجمن خيريه حمايت از بيماران کليوي ،بيماران را به پول گرفتن عادت
ندادهايم بلکه تالش کردهايم نيازھای دارويی و درمانی آنان را پيگيری کنيم تا به صورت قانون
در آيد .
از سال  ١٣۴۵تاکنون  ٣١ھزار و  ٨۵٠نفر در کشور پيوند کليه شده اند که سرنوشت  ١١ھزار و
 ٨۵٠بيمار نامعلوم است .يعنی اينکه نمی دانيم اين بيماران فوت شده اند و يا دوباره دياليز
می شوند .
ايين موضوع را دکتر نوروزی جراح و متخصص بيماريھای کليوی عنوان می کند و می گويد:
ساالنه  ٢ھزار پيوند کليه در کشور انجام ميشود به طوريکه در سال  ٨٨سھم پيوند کليه از
مرگ مغزی حدود  ٣٩۵مورد بود که اين آمار در سال  ٨٩به  ۵٩٠مورد و در سال گذشته به
 ٧۶٠مورد رسيد .
نوروزی با اعالم اينکه ايران در رتبه چھل و ششم آمار مرگ مغزی در جھان قرار دارد ،گفت :اگر
ھمه موارد مرگ مغزی در کشور حاضر به اھدای ھر دو کليه خود شوند بسياری از مشکالت
بيماران دياليزی برطرف خواھد شد .
دکتر باقر الريجانی رئيس دانشگاه علوم پزشکی تھران معتقد است که روش پيوند کليه در
ايران با کشورھای ديگر متفاوت است که معموال  ٨٠درصد از پيوند دھنده زنده و  ٢٠درصد از
پيوندھا از جسد انجام ميشود.
پيام شاھرخ زمانی به جلسه حقوق بشری شھر بوخوم
توضيح الزم :
ضمن تشکر و قدر دانی از کمک و حمايت ھای تمامی دوستان و دست اندرکاران و فعالين و
مھمانان حاضر در جلسه حقوق بشری شھر بوخوم جھت اھدای دومين جايزه خود به شاھرخ
زمانی که در تاريخ  ١٣٩١/٩/٢٥بر گزار شد الزم به توضيح است که :
نوشته زير متن پيامی است که سر فصل ھای آن از طرف شاھرخ تعيين شده و برای قرائت در
جلسه حقوق بشری شھر بوخوم ارسال شده بود ،در پيام کميته حمايت از شاھرخ به حقوق
بشری شھر بوخوم نيز به قرائت اين پيام توسط نماينده اين کميته اشاره شد .اما به ھر دليلی
پيام شاھرخ در جلسه قرائت نشده است  .الزم به ذکر است که طبق توافق با دوستان
اعضای کميته حمايت از شاھرخ زمانی قرار بود پس از قرائت در جلسه پيام فوق انتشار
عمومی پيدا کند  .بر مبنای اين توافق حال که جلسه برگزار شده و با کمال تاسف پيام
شاھرخ در جلسه قرائت نشده است ما طبق قرار آن را منتشر می کنيم .
کميته حمايت از شاھرخ زمانی
26/9/1391
پيام تشکر
مسئولين  ،بنيان گذاران و اعضای محترم تشکل حقوق بشر ی شھر بوخوم
فعالين و حاميان حقوق انسانھا
با درود بر شما
من شاھرخ زمانی از زندان گوھردشت کرج به شما درود می فرستم .
در زندانھای ايران ھزاران نفر بيگناه گرفتار اتھامات دروغين و پرونده سازی دستگاھھای قضايی

و پليسی شده و تحت شکنجه و ضرب و شتم مجبور به پذيرفتن اتھامات شده اند،در اين
رابطه می توان از افراد بسياری که متعلق به جنبش ھای مختلفی مانند کارگری  ،زنان ،
معلمان  ،دانشجويی  ،فعالين مدنی و حقوق شھروندی  ،فعالين حقوق بشر و فعالين
مليتھای مختلف ھستند را نام برد .
من با محدوديتی که اينجا دارم فقط برخی از آنھا را می توانم به عنوان نمونه نام ببرم از جمله
آنھا عبارتند از  :رضا شھابی  ،بھنام ابراھيم زاده  ،پدرام نصرالھی  ،محمد جراحی  ،مھدی
شانديز  ،رضا شريفی بوکاني ،علی جباری  ،عليرضا فراھاني ،بھاره ھدايت  ،شيوا نظر آھاری
 ،ژيال بنی يعقوب،مجيد توکلي ،شبنم مددزاده  ،رسول بداقی  ،عبدالرضا قنبري ،ھاشم
شعبانزاده  ،نسرين ستوده  ،جاويد ھوتن کيان ،محمد سيف زاده  ،عبدالفتاح سلطانی و
ھزاران نفر ديگر .من به پرونده ھيچ يک از اين دوستان دسترسی نداشته ام اما با توجه به
پرونده خودم فکر می کنم که تمامی آنھا بی گناه ھستند به عنوان نمونه در پرونده من ھيچ
مدرک و دليل و حتی يک برگ بازجويی اعتراف شده وجود ندارد که قاضی قانونا" بتواندبا
استناد به آن مرا محاکمه و محکوم نمايد اما در ايران قضات  ،مأموران و نھادھا در کل نظام تابع
ھيچ قانونی نيستند و ھر کسی را بدون دليل و مدرک دستگير و شکنجه و محاکمه می کنند،
بر اين مبنا فکر می کنم تمامی زندانيان سياسی صد در صد بی گناه ھستند .
با توجه به اينکه تمامی شما عزيزان عزم راسخ برای کسب آزادی  ،دمکراسی و حقوق
انسانی داريد و در اين راه از ھر آنچه برايتان عزيز است مايه می گذاريد الزم می دانم بگويم :
زندگی انسانھا از ھمه ی زوايا مانند آزادی  ،دمکراسی  ،حقوق بشر  ،عدالت اجتماعی و
عدالت اقتصادي ،تحصيل  ،بھداشت و درمان چنان در ھم تنيده شده اند که امکان ندارد يکی
را بدون ديگری به دست آورد .توجه داشته باشيد ميليونھا کودک ايرانی که امروز در ميدانھا و
چھارراھھا دست فروشی و تکدی گری می کنند ،در خيابانھا آواره ھستند و يا در کارگاھھای
مختلف در سنين کودکی به جای بازی و درس خواندن کار می کنند يا زنانی که برای کسب
اندکی پول برای امرار معاش خانواده ،مجبور به تن فروشی می شوند يا پدران و برادرانی که
به دليل بيکاری يا کمی در آمد مجبور به سرقت يا جرايم ديگر می گردند ،بخش بزرگی از
نيرويی ھستند که کسب دمکراسی  ،آزادی و حقوق بشر و ديگر مطالبات بدون حضور آنھا
ممکن نيست ،شرايط زندگی آنھا حکم می کند که دست يابی به آزادی و دمکراسی و حقوق
بشر  ،تحصيل  ،بھداشت و ...در قدم اول فقط و فقط از مسير عدالت اقتصادی ممکن خواھد
شد .
بارھا تاريخ ثابت کرده است ھيچ انقالبی يا قيام و جنبشی به نتيجه نمی رسد مگر اينکه
طبقه کارگر در آن حضور داشته باشد و اکنون در ايران طبقه  ٥٠ميليونی کارگران و زحمتکشان
به خاطر فشارھای اقتصادی  ،عدم امنيت شغلی  ،ترس از اخراج و بيکاری  ،عدم توانايی
تحصيل و بھداشت چنان در فشار قرار دارد که امکان متشکل شدن را بسيار سخت و تقريبا
غير ممکن کرده است  .می دانيم تا زمانی که طبقه کارگر برای تحصيل چنين مطالباتی
متشکل و مھيا نشود اين خواسته ھا برای ھيچ کدام از طبقات کسب نخواھند شد حاصل اين
گفته اين است که حتی کسانی که تمايل و عالقه ای به طبقه کارگر ندارند اگر قصد کسب
آزادی و دمکراسی و حقوق بشر را دارند به اجبار بايد به طبقه کارگر پيوسته و در جھت
متشکل شدن کارگران گام بردارند .
بھنام ابراھيم زاده را زندانی کردند چون در جھت کمک و حمايت از کودکان کار و خيابان فعاليت
می کرد  ،رضا شھابی و محمد جراحی و ...و مرا که يک نقاش ساختمانی ھستم زندانی
کردند چون برای متشکل شدن طبقه کارگر در جھت کسب عدالت اقتصادی و اجتماعي ،آزادی
 ،دمکراسی و حقوق بشر تالش می کرديم  ،قنبری و بداغی و معلمان ديگر را زندانی کردند
چون از حقوق انسانی و صنفی معلمان دفاع می کردند  .صدھا دانشجو و زنان را زندانی
کردند چون از حقوق بشر و حقوق زنان و انسان ھا حمايت و دفاع می کردند  .ستار بھشتی ،
جميل سوئدی و ھزاران انسان را زير شکنجه کشتند چون برای آزادی و انسانی زيستن تالش
می کردند ھزاران آذری  ،کرد  ،عرب  ،بلوچ و ...را زندانی کردند زيرا از حق و حقوق انسانی و
مليت خود دفاع می کردند دھھا فعال از اقليتھای مذھبی را زندانی کردند برای اينکه از حقوق
برابر و حق آزادی خود دفاع می کردند ،نسرين ستوده و جاويد ھوتن کيان را به دليل اينکه از
حقوق پايمال شده ی زندانيان محکوم شده دفاع می کردند زندانی نمودند ھمه ی آنچه گفته
شد و آنچه فرصت گفتنش نبود نشان می دھند برای تمامی فعالين مطالبات فوق نقطه ی

مشترک ھستند و در اين نقطه مشترک نياز به آگاھی ھای باالی سياسی _ طبقاتی است تا
به دنبال آن امکان متشکل شدن و مبارزه مشترک به دست آيد .
دمکراسي ،آزادی و حقوق بشر از مطالبات مشترک طبقات مختلف ھستند که طبقه کارگر
علی رغم تبليغات سويی که بر عليه اش شده است بيشتر از ھمه ی طبقات برای مطالبات
فوق مبارزه کرده و ھزينه داده است و ھرگز در ھيچ جايی از دنيا حتی ذره ی دمکراسی ،
آزادی و حقوق بشر کسب نشده  ،مگر طبقه کارگر قدرت مندی حضور داشته است بررسی
تاريخ اروپا و امريکا وديگر کشور ھا ثابت می کند آنچه امروز در اين کشور ھا به عنوان
دمکراسی  ،آزادی و حقوق بشر ديده می شود حاصل و ارثيه دوره مبارزات مشترکی است
که طبقه کارگر در آن حضور قدرتمندی داشت .
اگر بخواھيم در ايران و کشور ھای مانند آن دمکراسی  ،آزادی و حقوق بشر را بدست آوريم
بايد به برداشتن موانع سر راه متشکل شدن کارگران اقدام کنيم.مثال" در ايران حدود  ٢٥سال
است ھر روز قوانينی که اندکی به سود کارگران بوده حذف می کنند و ھر روز قوانين ضد
کارگری را بيشتر می کنند در ھمين حال از کارگران می خواھند در مقابل بخشی از نظام به
بخش ديگری کمک کنند يعنی کارگران به دشمنی با خودشان اقدام نمايد .
از نظر ما کارگران ،مخالفت عملی با قوانين ضد کارگری بخشی از مبارزه برای کسب
دمکراسی  ،آزادی و حقوق بشر است ما می خواھيم شما و تمامی آنھايی که خواھان
مطالبات فوق ھستند را در اين مبارزه عملن در کنار خود ببينيم .
با توجه به موانع مانند اخراج ھا و بيکاری گسترده  ،دشمنی با متشکل شدن  ،دستمزد ھای
چھار برابر زير خط فقر  ،سرکوب ھای شديد  ،تحميل قوانين ضد کارگری و ...طبقه کارگر نمی
تواند سازمانھای توده ای و سازمان سياسی خود را تشکيل بدھد و اگر متشکل نشود نمی
تواند استقالل طبقاتی داشته باشد و اگر استقالل طبقاتی نداشته باشد کسب دمکراسی ،
آزادی و حقوق بشر برای ھيچ کس ممکن نخواھد شد .
من اگر اين گفته ھا را باشما در ميان می گذارم به اين دليل است که فکر می کنم شما با
افرادی که از دمکراسی  ،آزادی و حقوق بشر به عنوان تزئيين سخن می گويند يا افرادی که با
بھانه کسب و اھدای دمکراسی  ،آزادی و حقوق بشر دست به غارت  ،قتل عام و ويران کردن
دارايی ھا و زير ساخت ھای زندگی ملت ھای ديگر می زنند يا با کسانی که از طريق کودتا
ھای نوين بين المللی که طی دو دھه اخير رواج پيدا کرده اند و می خواھند با بمب و موشک
دمکراسی  ،آزادی و حقوق بشر خلق نمايند ،فرق داريد .فکر می کنم شما می خواھيد در راه
دمکراسی گسترده ،آزادی برای ھمه و حقوق بشر برای کل بشريت مبارزه کنيد .اميد وارم در
شناخت خود اشتباه نکرده باشم .
باز الزم به بيان است که اگر طبقه کارگر متشکل در سازمانھای توده ای و سازمان سياسی
خود وارد مبارزه برای کسب دمکراسي ،آزادی و حقوق بشر نشود دست يافتن به مطالبات
فوق برای ھيچ کس ممکن نخواھد شد .
در نھايت از اينکه به نوشته من توجه کرديد متشکرم و از اينکه می خواھيد در راه کسب
دمکراسی  ،آزادی و حقوق بشر قدمھای استواری برداريد با قلبی آکنده از مھر دستتان را می
فشارم و از اينکه برای آزادی زندانيان تالش می کنيد از طرف خودم و دوستانم که در اين
زندانھا محبوس ھستيم از شما عزيزان صميمانه تشکر و قدر دانی می کنم  .و از اينکه جايزه
ای برای من در مقابل فعاليتم در نظر گرفتيد سپاس گزارم .
شاھرخ زمانی
از زندان گوھر دشت
16/9/1391
روزگار تخدير شد ٔه کودکان کار محله خاک سفيد ٩٠ /درصد کودکان خاك سفيد
شناسنامه ندارند
به نوشته ساﯾت دولتی خبرگزاری کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ٢٦آذر آمده است » :بچهھايی که
صبح تا شب سر خيابان و چھار راهھا مشغول کار ھستند گاھی مجبورند شبھا را در

سرمای زمستان و زير برف و در چادرھايی که پر از دود مواد مخدر است به صبح برسانند«.
جمعيت امام علی  ١٣سال است که برای حمايت از کودکان کار و زنان بد سرپرست و
بيسرپرست تأسيس شده است .اين سازمان مردم نھاد در محلهھای خاک سفيد ،دروازه
غار و فرحزاد اقدام به تأسيس خانهھايی برای حمايت و نگھداری کودکان کار و برطرف کردن
نيازھای بھداشتی و آموزشی آنھا کرده است و نام اين خانهھا را برای ايجاد انگيزه تحصيل
در کودکان کار ،خانه علم گذاشته است .
معصومه نجفی مدير خانه علم جمعيت امام علی در محله خاک سفيد در خصوص اقدامات اين
موسسه به خبرنگار ايلنا ميگويد» :به علت اينکه يکی از روياھای بزرگ اين کودکان ،رويای
تحصيل است ما اسم اين خانهھا را خانه علم گذاشتهايم و امکاناتی را برای تحصيل کودکان
کار ،و کودکان بد سرپرست و بيسرپرست ايجاد کردهايم«.
اين فعال اجتماعی معتقد است که يکی از بزرگترين مشکالت ما در محله خاک سفيد برای
ساماندھی کردن کودکان کار شناسامه نداشتن آنھاست .
 ٩٠درصد کودکان خاك سفيد شناسنامه ندارند
نجفی در اين مورد توضيح ميدھد» :حدود  ١۵سال پيش شھرداری اقدام به تخريب خانهھای
اين محله کرده و افراد ساکن در خانهھا حتی فرصت نکردهاند وسايل و لوازم شخصی خود را
از خانهھايشان بردارند .و از طرفی اکثر اين خانوادهھا به علت بيسواد بودن و ھمچنين
دردسرھای فراوان و به خيال خرج و مخارج گرفتن شناسنامه مجدد ،به فکر تھيه آن نيفتادهاند.
از طرفی عدهای برای کودکانی که به دنيا ميآورند نيز شناسنامه نميگيرند و به اين ترتيب
وضعيتی به وجود آوردهاند که در حال حاضر نزديک به  ٩٠درصد کودکان اين محله بدون
شناسنامه ھستند«.
اين فعال حقوق کودک ادامه ميدھد» :برای رفع مشکل کودکان و رسيدگی به امر تحصيل
آنھا تيم حقوقی ما تالش گستردهای برای شناسنامه گرفتن برای اين خانوادهھا و کودکان
آنھا انجام داده است که البته در مواردی با بيشترين کارشکنيھا و عدم ھمکاريھا از سوی
ارگانھای دولتی مربوطه مواجه شده است«.
نجفی ميگويد» :ما کار فرھنگی و تالش گستردهای انجام دادهايم تا به خانوادهھا بقوالنيم
برای آينده اين کودکان و امر تحصيلشان نياز است که آنھا شناسنامه داشته باشند و البته با
شاگرد اول شدن و موفق شدن در تحصيل عدهای از اين کودکان ،خانوادهھا انگيزه مضاعف
برای پيگيری اين امر پيدا کردهاند«.
قانونھای حمايتی برای دفاع از اين کودکان تصويب نميشود
مدير خانه علم جمعيت امام علی ميافزايد» :قرار بود ثبت احوال يک قانونی را برای کمک به
ثبت شناسنامه به نام بچهھای کار تصويب کند که برای بچهھای ايرانی که مشکالت ويژهای
دارند به اسم مادرانشان شناسنامه صادر کنند .اما اين قانون ھمچنان مسکوت مانده است و
خبر جديدی در خصوص آن وجود ندارد«
اين فعال حقوق کودکان کار و خيابان از آموزش و پرورش به خاطر عدم انعطاف در مورد اين
موضوع انتقاد کرد و پرسيد» :چرا نبايد شرايط ويژهای برای تحصيل کودکانی که در سن قانونی
تحصيل قرار گرفتهاند در نظر گرفته شود در صورتی که کودکان مھاجر افغان را به علت اينکه از
آنھا پول دريافت ميکنند در مدارس ثبت نام ميکنند«
وی ھمچنين از نھضت سواد آموزی نيز در اين خصوص گاليهای مطرح كرد» :چرا ارگانی که
وظيفهاش ريشه کن کردن سواد در جامعه است و تحصيل حتی افراد کھنسال را ھم بر عھده
ميگيرد فکری به حال کودکان معصوم کار نميکند؟ »
مواد مخدر و آزار جنسی کودکان کار را تھديد ميکند
معصومه نجفی وضعيت بسياری از اين کودکان را تأسف بار توصيف کرد و افزود» :بچهھايی که
صبح تا شب سر خيابان و چھار راهھا مشغول کار ھستند گاھی مجبورند شبھا را در
سرمای زمستان و زير برف و در چادرھايی که پر از دود مواد مخدر است به صبح برسانند«
اين فعال اجتماعی با بيان يکی از تجربهھای شخصی خود در اين مورد گفت» :تنھا يک بار که
من مجبور شدم به خاطر پيگيری مشکالت يکی از اين کودکان چند ساعتی را در يکی از اين

چادرھا بگذرانم ،روز بعد به شدت دچار تشنج و سرگيجه شدم و خيلی متاسفم از اينکه
بعضی از کودکان بيگناه مجبورند تمام عمر در چنين شرايطی زندگی کنند«
مدير خانه علم خاک سفيد گفت» :اميدوارم اليحه حمايت از کودکان و نوجوانان گوشهای از
مشکالت اين بچهھا را برطرف کند ،چرا که در حال حاضر ما بسياری از کودکان و دختران
نوجوان را سراغ داريم که به خاطر فقر خانوادهھا مجبور به تن فروشی ھستند و به شدت از
آنھا بھره کشی ميشود«.
معصومه نجفی در خصوص امکانات اين موسسه مردم نھاد و چگونگی تأمين ھزينهھای اين
کودکان گفت» :تمام ھزينهھای ما از محل کمکھای مردمی تأمين ميشود و ھيچ کمکی از
طرف ارگانھای دولتی دريافت نميکنيم .حتی برای گرفتن وامھای يک يا دو ميليونی برای
تأمين خانه و سرپناه برای اين کودکان و خانوادهھای آنھا ،از ارگانھای دولتی نظير کميته
امداد دچار مشکل ھستيم و در نھايت با شرط داشتن دو ضامن کسر از حقوق عمال اين قضيه
را منتفی ميکنند«.
 ٢٠٠ھزار کالس درس بخاريھای غيراستاندارد و نفتی دارند
به نوشته خبرگزاری دولتی ايسنا در  ٢٦آذر آمده است  :رسول خضری نماينده مردم پيرانشھر
و عضو کميسيون بھداشت و درمان مجلس ،درباره بحث ھای مطرح شده پيرامون صرف نظر
مجلس از استيضاح حميدرضا حاجی بابايی پس از حادثه آتش سوزی در مدرسه دخترانه
شين آباد پيرانشھر به خبرآنالين گفت :مجلس به دليل سوء مديريت وزارت آموزش و پرورش و
خرج بودجهھای اين وزارتخانه در موارد غير ضروری ديگر بايد تمامی اھرمھای قانونی خود را به
کار بگيرد تا حوادث اين چنينی دوباره در مدارس کشور رخ ندھد .
او درباره طرح سوال از وزير آموزش و پرورش که تقديم ھيات رئيسه شده است و در ھفته اول
دی ماه سوال از حاجی بابايی در صحن مجلس برگزار ميشود ،گفت:برای طرح سوال از وزير
آموزش و پرورش بيش از  ١٣امضا جمعآوری شده است ،وگزينهھای ديگری نيز مدنظر داريم .
خضری با بيان اينکه يکی ديگر از طرح ھای مجلس برای جلوگيری از تکرار حوادث اين چنينی
طرح تحقيق و تفحص از آموزش و پرورش است ،گفت :طرح تحقيق و تفحص از آموزش و
پرورش اقدام موثر ديگر ماست تا بدانيم چرا آموزش و پرورش بودجه ھای عمرانی خود را صرف
ساخت استخر برای کارکنان خود در شھرھای بزرگ ميکند و ھنوز بيش از  ٢٠٠ھزار کالس
درس دارای بخاری ھای غير استاندارد و نفتی ھستند .
نماينده پيرانشھر در مجلس در حالی از ارائه طرح تحقيق و تفحص از وزارت آموزش و پرورش
خبر می دھد که ناظران اجتماعی و برخی نمايندگان مجلس معتقدند ،استيضاح حميد رضا
حاجی بابايی با توجه به فرصت شش ماھه تا پايان عمر دولت دھم ،بازدارندگی خاصی برای
تکرار حوادثی مانند حادثه شين آباد نخواھد داشت .
اما از طرف ديگر برخی نمايندگان مجلس شورای اسالمی استيضاح وزير آموزش و پرورش را
جزء درخواست ھای حداقلی خود می دانند و برای اجرای آن ھم قسم شده اند .
تيغ استيضاح نمايندگان مجلس درحالی دامن وزير بزرگترين وزارت خانه دولت را گرفته است
که از طرف ديگر ساير نمايندگان مجلس که در صدر آنھا محمد رضا باھنر نايب ريس مجلس
قرار دارد ،معتقدند که استيضاح حاجی بابايی در شرايط کنونی به صالح کشور نيست و
مشکلی در آموزش و پرورش را حل نميکند .او تحقيق و تفحص از آموزش و پرورش را
پيشنھاد داده است.
اعتراض صنفی تعدادی از کارگران بخش تعميرات پتروشيمی اميرکبير
به نوشته ساﯾت دولتی خبرگزاری کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ٢٦آذر آمده است :خواست ٔه کارگران
در وھل ٔه اول حذف پيمانکاران و مستقيم کردن قرارداد آنھاست /کارگران مايل نيستند تا تا با
گسترش دامن ٔه اعتراضات خود کارخانه را تعطيل کنند .
يک فعال کارگری در منطقه ماھشھر از اعتراض صنفی  ۴٣٠تن از کارگران بخش تعميرات
پتروشيمی اميرکبير واقع در منطقه ماھشھر در اعتراض به وضعيت قرارداد ،دستمزد و مزايای
خود خبر داد .

مھرزاد مھرانی با اعالم اين خبر به ايلنا گفت ۴٣٠ :تن از کارگران بخش تعميرات پتروشيمی
اميرکبير واقع در منطقه ماھشھر که به وضعيت قرارداد ،دستمزد و مزايای خود اعتراض دارند،
در اعتراضی صنفی با بھرهگيری از ماده  ١٤٢قانون كار دست از کار کشيدهاند .
وی ادامه داد :مديران مجموعه پتروشيمی اميرکبير مدعی ھستند که چون متعلق به بخش
خصوصی ھستند مشمول مصوب ٔه ھيئت دولت مبنی بر تغيير قرارداد کارگران از پيمانکاری به
مستقيم نميشوند ،اما وعده داده بودند که وضعيت حقوق و مزايای کارگران بھتر از گذشته
شود .
اين فعال کارگری با اشاره به تجمع روزھای گذشت ٔه اين کارگران در مقابل فرمانداری ماھشھر
واقع در ميدان فرمانداري ،اظھار داشت :خواست ٔه کارگران در وھل ٔه اول حذف پيمانکاران و
مستقيم کردن قرارداد آنھاست و در وھل ٔه دوم به دنبال افزايش حقوق و مزايای خود ھستند .
مھرانی مدعی شد :اين اعتراض صنفی منجر به كاھش ظرفيت توليد پتروشيمی امير کبير
شده است .
او تاكيد كرد :کارگران مايل نيستند تا تا با گسترش دامن ٔه اعتراضات خود کارخانه را تعطيل
کنند .
 ۵۵نفر از کارگران بخش نگھبانی کيسون اخراج شدند /احتمال افزايش اخراجيھا
به نوشته ساﯾت دولتی خبرگزاری کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ٢٦آذر آمده است  :نماينده
کارگران بخش نگھبانی شرکت واسطه نيروی انسانی کيسون گفت :شرکت پيمانكاری
کيسون ،پيمانکار قطار شھری اھواز ،با  ۵۵نفر از کارگران بخش نگھبانی خود اعالم قطع
ھمکاری کرده است .
به گزارش خبرنگار ايلنا ،اين كارگر تعداد مجموع نيروی انسانی بخش نگھبانی اين شركت ٢٠٠
نفر اعالم کرد و افزود :اين کارگران با بيش از  ۶سال سابقه کار ،از ابتدای تجھيز کارگاه به
عنوان نگھبان در اجرای پروژه قطار شھری ھمکاری داشتهاند که متاسفانه از مورخه  ٢٢آذر
ماه به  ۵۵نفر از اين کارگران گفته شده است که بر سر کار خود حاضر نشوند .
او اضافه کرد :اخراج اين کارگران در صورتی است که قرار داد كاريشان تا پايان خرداد ماه سال
 ٩٢ھمچنان باقی است .
به گفته وی ميزان حقوق معوقه اين کارگران بيش از  ۶ماه است و ھنوز سنوات سه سال آخر
خود را نيز دريافت نکردهاند .
احتمال افزايش اخراجيھا
دبير خانه کارگر اھواز ،ضمن تاييد اخراج اين تعداد کارگر دليل اين امر را اتمام اعتبارات قطار
شھری نام برد .
آقايار حسيني ،در اين زمينه به ايلنا گفت :در پی اخراج صدھا نفر از کارگران شرکت کيسون در
طی دو سال گذشته ،متاسفانه با خبر شديم تعداد  ۵۵نفر از کارگران بخش نگھبانی در ھفته
گذشته اخراج شدهاند .
اين فعال کارگری در اھواز با پيشبينی اينکه بر تعداد اخراجيھای كيسون افزوده خواھد شد،
تصريح کرد :اين کارگران با آنکه  ۶ماه از حقوق خود را دريافت نکرده و ھنوز قرار داد آنان تا
خرداد ماه سال آينده اعتبار دارد به داليلی نامعلومی اخراج شدهاند.
کارگران تراورس راه آھن بعد از خصوصی سازی:دو سال است که ھنگام کار از
سرما ميلرزيم
به نوشته ساﯾت دولتی خبرگزاری کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ٢٦آذر آمده است  :کارگران شرکت
خدمات مھندسی خط و ابنيه فنی )تراورس( بيش از  ٢سال است که در محيط کار خود از
امکانات گرمايشی محروم ھستند و نسبت به عدم پرداخت سنوات ،مشمول ماليات قرار
گرفتن حقوقشان و پرداخت نشدن بيم ٔه خود اعتراض دارند .
نماينده کارگران شرکت خدمات مھندسی خط و ابنيه فنی )تراورس( با بيان اين مطلب به ايلنا
گفت :ما چون در يک شرکت صنعتی کار ميکنيم لوله کشی گاز نداريم و گرمای مجموعه با

گازوييل تامين ميشود .االن نزديک به  ٢سال است که مديران شرکت برای ما گازوييل تھيه
نميکنند تا خودمان را با آن گرم کنيم و سر کار از سرما ميلرزيم .
اين كارگر مدعی شد :متاسفانه سنوات کارگران را به آنان پرداخت نميکنند و از حقوق ۵٠٠
ھزار تومانی کارگران ماليات کم ميکنند در حالی که خودشان تصويب کردهاند حقوق زير ٨٠٠
ھزار تومان ماليات ندارد .االن  ٢ماه است که بيمه نداريم و در حالی که حق بيمه را از حقوق
ما کسر ميکنند .اين موضوع بيشك خيانت در امانت است .
اين کارگر شرکت خدمات مھندسی خط و ابنيه فنی )تراورس( با اشاره به اينکه مشکالت
کارگران اين بخش از زمان اجرای اصل  ۴۴قانون اساسی به وجود آمده است بيان کرد :البته
زمانی که قانونی در کشور تصويب شود آن قانون الزم االجرا خواھد بود اما آيا انتقال ما به
بخش خصوصی بايد اين مشکالت را برای ما به وجود بياورد؟
بنا بر اين گزارش ،در سال  ٨٨تعدادی از کارگران راه آھن جمھوری اسالمی ايران در بخشھای
مختلف از جمله ماشين آالت ،ريل گذاری و ...در راستای اصل  ۴۴قانون اساسی )خصوصی
سازی( به شرکت خدمات مھندسی خط و ابنيه فنی )تراورس( منتقل شدند .
نماينده کارگران شرکت خدمات مھندسی خط و ابنيه فنی )تراورس( در پايان اظھار داشت :به
بھانه اصل  ۴۴قانون اساسی پوست ما را کندهاند و پدر کارگران را درآوردهاند .متاسفانه
شکايت  ١٠۵نفر از کارگران شرکت خدمات مھندسی خط و ابنيه فنی )تراورس( از كارفرما در
مورد عدم پرداخت حقوق و مزايا علی رغم صدور حکم به دليل يکی از پروندهھای فساد بزرگ
مالی بالتکليف مانده است .
گفتنی است روز سه شنبه ھفته پيش ،بيش از  ١٠٠تن از کارگران شرکت خدمات مھندسی
خط و ابنيه فنی )تراورس( در اعتراض به شرايط فعلی خود مقابل اداره کل خط و ابنيه فنی راه
آھن تھران تجمع کرده بودند .
پايان پيام
فشار بر ھمسرعلی نجاتی فعال کارگری:بازجويی و تفھيم اتھام »تبليغ عليه
نظام«
به نوشته ساﯾت جرس در  ٢٦آذر آمده است  :صبح روز  ٢۵آذرماه شھناز سوگند ،ھمسر علی
نجاتی از فعالين کارگری در شعبه  ٢دادگاه انقالب شھرستان دزفول مورد بازجويی و تفھيم
اتھام قرار گرفت .
به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر ،وی در تاريخ  ٧آذر بنا به شکايت پليس امنيت اين
شھر به دادگاه انقالب احضار شده است ،اين در حالی است که شھناز سوگند در تاريخ ٢٠
شھريور گذشته مورد بازپرسی قرار گرفته و در تاريخ  ٧آبان سال جاری از سوی شعبه ١٠٢
دادگاه جزايی شھرستان دزفول به اتھام تبليغ عليه نظام از طريق ارتباط و مصاحبه با رسانه
ھای بيگانه )در مورد وضعيت جسمی ھمسرش( ،نشر اکاذيب و تشويش اذھان عمومی مورد
محاکمه قرار گرفته و نھايتاً تبرئه شده بود .
علی نجاتي ،از فعالين کارگری و عضو ھيات مديره سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه است
که به علت فعاليت ھای کارگری و سنديکايی خود از کار اخراج و به يک سال حبس تعزيری و
سه سال محروميت از فعاليت ھای سنديکايی و کارگری محکوم شده بود .
وی در دوران تحمل حبس يک ساله اش از وضعيت بسيار بد جسمی و ناراحتی شديد قلبی
رنج می برد .اين فعال کارگری روز سوم مھرماه سال جاری پس از تحمل يکسال دوره حبس از
زندان آزاد و روز  ٢٩مھرماه مجدداً با اتھام جديد مورد احضار و بازپرسی قرار گرفت
کمبود داروی ضد صرع در کشور /وضعيت بحرانی برای تھيه دارو در شھرستان ھا
به نوشته خبرگزاری دولتی ايسنا در  ٢٦آذر آمده است  :رييس انجمن صرع ايران از کمبود
داروی ضد صرع در کشور انتقاد کرد و گفت :کمبود داروھا باعث افزايش قيمت نيز ميشود و
تھيه آنھا را برای بيماران بسيار مشکل ميکند .
به گزارش کلمه ،اخبار نگران کننده از کمبود دارو در بخش ھای مختلف در حالی ھر روز رو به
افزايش است که مسووالن مربوطه در حال اختالف بر سر اين ھستند که نرخی ارزی که قرار

بوده به اين بخش تخصيص يابد از سوی کدام مرجع صرف وارداتی غير از دارو شده است .
طبق اعالم خبر کوروش قرهگوزلی مشکل کمبود داروی ضد صرع در شھرستانھا حادتر بوده و
به مرحله بحرانی رسيده است .
ايسنا به نقل از وی نوشت :قسمت عمده داروھای بيماران مبتال به صرع در کشور وارد شده و
تنھا برخی از آنھا در کشور ساخته ميشوند که مواد اوليه آنھا نيز وارداتی است .
به گفته وي ،کمبود داروھا باعث افزايش قيمت نيز ميشود و تھيه آنھا را برای بيماران بسيار
مشکل ميکند .
رييس انجمن صرع ايران با بيان اينکه ميزان دسترسی به داروھا در ھمه جای کشور يکسان
نيست ،افزود :اين مشکل در شھرستانھا بيشتر بوده و به مرحله بحرانی رسيده است.
تجمع کاميون داران در اعتراض به مصوبه دولت
به نوشته ساﯾت اصال طلب کلمه در  ٢٦آذر آمده است  :تعدادی از رانندگان خودروھای
سنگين در اعتراض به مصوبه ھيأت دولت مبنی بر ممنوعيت تردد خودروھای سنگين با عمر
بيش از بيست سال ،در برابر مجلس تجمع کردند .
سايت خانه ملت گزارش داد :نزديک به بيست نفر از رانندگان خودروھای سنگين و نيمه
سنگين در اعتراض به توقيف خودروھايشان از سوی راھنمايی و رانندگی امروز يکشنبه ٢۶
آذر ماه در برابر ساختمان مجلس تجمع کردند .
تجمعکنندگان با بيان اينکه ھمه آنھا برگه معاينه فنی برای خودروھای خود دريافت کردهاند،
گفتند :ھيأت دولت تصويب کرده است که خودروھای با عمر بيش از بيست سال حق تردد در
کالنشھرھا را ندارند و در نتيجه مأموران راھنمايی و رانندگی به استناد اين مصوبه ،اجازه تردد
در تھران و ھشت کالنشھر ديگر کشور را به آنھا نميدھند .
اين افراد ھمچنين با بيان اينکه بيشتر آنھا خودروھای خود را اقساطی خريدهاند و در نتيجه
فروشنده تا پايان اقساط ،سند را به نام خريدار نميزند ،افزودند :ھيچ يک از رانندگان توان
خريد اقساطی لوزام يدکی ماشينھای خود به دليل نداشتن سند و نيز خريد نقدی به دليل
گرانی کاالھا را ندارند .
يکی از آنھا با بيان اينکه در زمان جنگ با ھمين خودروی فرسودهای که ھماکنون پليس
راھنمايی و رانندگی آن را متوقف کرده ،تسليحات و مھمات جابهجا ميکرده و خود نيز سابقه
جانبازی دارد ،تأکيد کرد :دولت با اجرايی نکردن تبصره  ١٣قانون توسعه حمل و نقل عمومی و
مديريت سوخت مصوب ١٣٨۶امکان دريافت تسھيالت ارزانقيمت را از آنھا گرفته است .
يک راننده مينيبوس با بيان اينکه تسھيالتی که ھماکنون بانکھا برای تعويض خودروھای
فرسوده در اختيار دارندگان اين دسته از خودروھا قرار ميدھد ،بسيار سنگين است ،تصريح
کرد :وامھايی که به ما پيشنھاد شده است ،با سود باالی بيست درصد و اقساط ماھيانه سه
ميليون تومان است که ھيچ يک از رانندگان توان بازپرداخت آنھا را ندارند .
اخراج  ٢٠٠کارگر اعتصابی فاز  ١۵پارس جنوبی و تشکيل ليست سياه برای
کارگران
به نوشته ساﯾت روشنگری و بر پاﯾه ايميل ارسالی به ساﯾت در  ٢٧آذر آمده است  :اخراج
 ٢٠٠کارگر اعتصابی فاز  ١۵پارس جنوبی و تشکيل ليست سياه برای کارگران اين منطقه
در پي اعتصاب کارگران در فازھای  ١۵و  ١۶پارس جنوبی که از چند روز پيش شکل گرفته بود و
بيش از  ٢٠٠٠کارگر اين منطقه برای حقوقھای معوقه خود دست به ا
عتصاب زده بودند امروز شرکت پترو پارت در فاز  ١۵پارس جنوبی  ٢٠٠کارگر خود را اخراج کرد .
د کارگری در اين منطقه ليستی به اسم ليست سياه تشکيل شده
در ضمن در حرکتی ض ّ
است تا کارگرانی را که دست به اعتصاب ميزنند شناسايی کرده و اسم آنھا را وارد اين ليست
ميکنند تا ديگر در ھيچ پروژه يا شرکتی در کل منطقه قادر به کار نباشد
اطالعيه اتحاد بين المللی در رابطه با خودداری رضا شھابی از ادامه درمان :
رضا شھابی را ھر چه زودتر و بی قيد و شرط آزاد کنيد!

رضا شھابی در روز  ٢۵آذر ماه برای معاﯾنه و بررسی عکس ھاﯾی که از او گرفته شده بود از زندان اوﯾن
به بيمارستان "امام خمينی" منتقل شد و توسط پزشک معالج اش معاﯾنه شد .ھمسر رضا شھابی،
کميته دفاع از رضا و دﯾگر فعالين کارگری گزارش داده اند که دکتر دستور موکد داده بود که ھمانجا از
کمر رضا نيز عکس گرفته شود اما با وجود شراﯾط اورژانس رضا ،پاسيار زندان که رضا را ھمراھی می
کرد ،با تھدﯾد به ضرب و شتم به زور اﯾشان را به زندان برگرداند و اجازه نداد که نتاﯾج عکس بردارﯾھا به
اطالع رضا رسانده شود .با توجه به اﯾن اذﯾت و آزارھا و قطع معاﯾنات پزشکی ،رضا شھابی با انتشار
نامه ای سرگشاده ضمن ارائه تصوﯾری دردناک از شراﯾط زندان در جمھوری اسالمی اعالم کرده است
که از اﯾن به بعد از درﯾافت ھمان حداقل خدمات درمانی و پزشکی نيز به عنوان اعتراض خودداری
خواھد کرد .
رضا شھابی عضو ھيئت مدﯾره و مسئول مالی سندﯾکای کارگران شرکت واحد تھران و حومه به جرم
دفاع از حقوق کارگران از تارﯾخ  ٢٢خرداد  ١٣٨٩در زندان بسر می برد .طی اﯾن سالھا وضعيت
جسمانی او روز به روز وخيم تر شده است .پس از عمل جراحی دﯾسک گردن در تارﯾخ  ٣مرداد ،١٣٩١
درد مھره ھای کمر او نيز تشدﯾد پيدا کرده و احتياج به معاﯾنات دقيق پزشکی و در صورت لزوم عمل
جراحی دارد .رضا شھابی قبال در اعتراض به برخوردھای غيرانسانی مسئولين زندان دست به اعتصاب
غذا زده بود .خودداری او از ادامه درمان و معاﯾنات پزشکی ،وضعيت جسمانی او را وخيم تر کرده و خطر
فلج شدن کمر او را افزاﯾش داده است .
جرم رضا شھابی دفاع از ابتداﯾی ترﯾن حقوق کارگران و عضوﯾت در ھيئت مدﯾره سندﯾکاﯾی است که
کارگران بطور علنی و با نيروی خوﯾش آن را تشکيل داده اند .
رضا شھابی باﯾد برای ادامه معاﯾنات پزشکی و درمانی ھر چه سرﯾع تر به بيمارستان منتقل شود.
جای رضا شھابی در زندان نيست .او پس از انجام کامل معاﯾنات پزشکی و درمان برای استراحت کامل
باﯾد به منزل خوﯾش باز گردانده شود .
رضا شھابی و کليه فعالين کارگری در بند باﯾد بدون قيد و شرط و ھر چه سرﯾعتر از زندان آزاد شوند .
اتحاد بين المللی ضمن ابراز نگرانی شدﯾد از وضعيت جسمانی رضا شھابی از اﯾشان صميمانه می
خواھد که در اﯾن تصميم خود تجدﯾد نظر کند  .اتحاد بين المللی رژﯾم جمھوری اسالمی اﯾران ومقامات
قضاﯾی آن را مسئول مستقيم صدمه جسمی به رضا شھابی و مسئول حفظ سالمتی اﯾشان و کليه
زندانيان می داند.

اتحاد بين المللی در حماﯾت از کارگران در اﯾران
 ١٧دسامبر ٢٠١٢
info@workers-iran.org
http://www.workers-iran.org

نامه سرگشاده محمود صالحی به افکار عمومی
کارگران ،مردم آگاه و آزادﯾخواه ،تشکلھای کارگری؛
برپاﯾه اﯾميل رسيده به روز شمار کارگری در  ٢٧آذر آمده است  :ھمچنان که اطالع دارﯾد ،رضا
شھابی ﯾکی از کارگران شرکت واحد تھران و حومه از تارﯾخ  ١٣٨٩/٣/٢٢دستگير و به اتھام
دفاع از کارگران و محرومان جامعه مدت دو سال و نيم ،در زندان اوﯾن محبوس است .
بنا به گفته خود رضا ،ماموران بازجو در بدو ورد اﯾشان به بازداشتگاه او را با شدﯾد ترﯾن شيوه
شکنجه کردند که اﯾن شکنجه باعث شده تا رضا از ناحيه گردن دچار مشکل گردد .بنا به
تشخيص و دستور پزشکان ،رضا را عمل جراحی کردند و بعد از عمل قرار بود که اﯾشان را در
مکانی آرام و به دور از ھر گونه آلودگی ...نگھداری کنند .اما اﯾن روزھا فشار آنقدر عليه
زندانيان سياسی شدﯾد شده است که رضا طی ﯾک نامه به تارﯾخ  ٩١/٩/٢۵به اﯾن فشار ھا
اعتراض کرده و اﯾن نامه رسما" انتشار ﯾافته و رضا دو مورد از آن را به اطالع ما رسانده است
که ﯾا دست به اعتصاب غذا می زند و ﯾا به اعتراض به وضع موجود از گرفتن ھر گونه خدمات در
مانی و بھداشتی خود داری می کند .خود رضا در پاﯾان گفته است که " :فعال" گزﯾنه دوم را
انتخاب کردهام".
کارگران ،مردم آزاده ،تشکلھای کارگری؛
ما اﯾن روزھا شاھد اعتصاب غذای نسرﯾن ستوده و صدھا زندانی سياسی در زندان ھای
ترکيه بودﯾم .ما شاھد آن بودﯾم که چطور زندانيان سياسی به خاطر فشارھای پيش از حد با

جان خود به مقابله با کسانی درافتادند که ازھر نظر با ھيچ اصول انسانی پاﯾبند نيستند و
نسبت به جان زندانيان سياسی که  ۵٠روز از خوردن ھر گونه خوراکی خودداری کرده بودند،
افتخار می کنند و با خيال آسوده به عيش و نوش خود مشغول ھستند .ما شاھد بودﯾم که
چطور مسئوالن زندان با کمال بی شرمی اعالم می کنند که" :بگذار زندانيان جان خود را از
دست بدھند ،ما که به آنان پيشنھاد اعتصاب غذا ندادهاﯾم ".
ما مردم باﯾد در آﯾنده نه چندان دور شاھد ھزﯾنه جبران ناپذﯾراعتصاب غذای  ۵٠روزه زندانيان
سياسی چه در زندانھای اﯾران و چه در زندان ھای ترکيه باشيم که چطور اﯾن زندانيان
اعتصابی به مرضھای گوناگونی دچار می شوند که ھيچ دکتر و درمانی نمی تواند سالمتی
آنان را برگرداند .
اﯾن در حالی است که کارگران زندانی در اﯾران ،تنھا به اتھام دفاع از حقوق خود و
ھمطبقهایھاﯾشان و به اتھام بيان خواست و مطالبات برحقشان تحت شکنجه و آزار روحی و
جسمی قرار میگيرند .زندانيان سياسی از جمله رضا شھابی ،شاھرخ زمانی ،محمد جراحی
و  ...چند مورد اعتصاب غدا کردند تا شاﯾد بتوانند تغييراتی در وضعيت موجود زندان ھا به وجود
بياورند .اﯾن زندانيان می خواھند به ما مردم بگوﯾند که تحمل زندان در شراﯾطی که حتی نان
برای خوردن ،لباس برای پوشيدن ،درمان برای مرﯾض ھا ،خدمات رفاھی از جمله پتو ،تخت،
مالفه ،جای خواب ،لوازم بھداشتی ،حمام ،آب گرم و  ...وجود ندارد ،طاقت فرساست .آنھا
برای دفاع از حرمت و کرامت انسانی و تنھا به خاطر بيان خواست و مطالبات برحقشان اﯾنگونه
بیرحمانه مورد غضب محافظين سرماﯾه قرار گرفتهاند و ھر وقت به اﯾن وضع موجود اعتراض
میکنند بالفاصله آنھا را از ﯾک بند به بند دﯾگر و ﯾا از ﯾک شھر به شھر دﯾگری انتقال می
دھند ،زندانبانان سعی دارند تا با اﯾن شيوه خانواده ھای زندانيان سياسی را تحت فشار
روحی و اقتصادی قرار دھند و نتوانند حتی سالی ﯾک بار به دﯾدن عزﯾزانشان بروند .زندانيان
اعتصابی ،بوسيله اعتصاب غدا میخواھند به خواست و مطالبات خود که ھمان برخورد
انسانی با آنان و ﯾا تامين نيازھای روز مره آنان است برسند ،ھر چند در کشوری که ما زندگی
می کنيم ارزان ترﯾن جنس که می شود آن را در ھمه جای اﯾن کشور تھيه و خرﯾداری کرد و
ھر روز قيمت آن پائين و پائين تر می آﯾد جان انسان است ،آن ھم انسانی که به جرم
اعتقاداتش در زندان باشد .
در حال حاضر شاھرخ زمانی تنھا به جرم فعاليتھای کارگری تحت سختترﯾن و غير
انسانیترﯾن برخوردھا قرار گرفتهاست .رضا شھابی عليرغم وخامت جسمیاش از دارو و
درمان و از ابتدائیترﯾن امکانات خدماتی و بھداشتی محروم است .بھنام ابراھيمزاده ،محمد
جراحی ،پدرام نصرالھی و دﯾگر فعالين کارگری زندانی و زندانيان سياسی نيز از شراﯾط
مشابھی برخوردارند .حتی بدویترﯾن قوانين مربوط به حق و حقوق و رسيدگی به ﯾک زندانی
سياسی زﯾر حاکميت سرماﯾهداری رعاﯾت نمیشود .
من به عنوان ﯾک کارگر و سخنگوی کميته دفاع از رضا شھابی که سالھا به جرم دفاع از
محرومان و مردم ستمدﯾده متحمل زندان شدم ،تمام آن درد و رنجھاﯾی که رضا در نامه خود
نوشته است با گوشت و پوست و استخوان لمس کرده ام .برای من کامال قابل فھم است که
عزم و اراده رضا شھابی برای روﯾاروﯾی با اﯾن بیعدالتی و اﯾن جنگ نابرابر ،جزم شده است
اما وخامت وضعيت جسمی ،زندگی و سالمت رضا شھابی را به مخاطره انداخته است .بدون
شک ھر گونه خطری که متوجه رضا شھابی گردد ،مسئوليت آن مستقيما بر عھده مسئولين
زندان و زندانبانان است.
کارگران مردم شرﯾف و آزادﯾخواه؛
به ھر نحو ممکن باﯾد به دفاع از رضا شھابی و دﯾگر زندانيان سياسی برخاست .باﯾد در تمام
دنيا ﯾک کارزار بينالمللی و ﯾک کمپين وسيع در حماﯾت از رضا شھابی و دﯾگر فعالين زندانی به
راه انداخت و با فشارھای وارده خواستار مداوای فوری و بدون قيد و شرط رضا شھابی و دﯾگر
زندانيان سياسی و عادی شد .مسلما ما کارگران در برابر اﯾن ظلم سکوت نخواھيم کرد و با
اتحاد و ھمبستگی طبقاتی میتوان تعرض حاميان سرماﯾه و فشار آنھا بر فعالين کارگری
زندانی را به عقب راند.
محمود صالحی ٩١/٩/٢٧ -

وزيربھداشت :بيمارھای سرطانی ما به شدت تحت فشارھزينه ھای درمان ھستند
به نوشته ساﯾت دولتی خبرگزاری کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ٢٧آذر آمده است  :مرضيه وحيد
دستجردی گفت :افزايش بيماران صعب العالج مختص ايران نيست و در ھمه دنيا بيماری ھای
صعب العالج افزايش يافته است .
وزير بھداشت در گفتوگو با خبرنگار ايلنا با اشاره به شيوع بيماری صعب العالج در کشور به
ويژه در مناطق کويری اظھار داشت :آمار بيماری ھای صعب العالج در کشور ما برابر با متوسط
آمار جھانی است يعنی از متوسط آمار جھانی باالتر نيستيم .
وی ادامه داد :بايد تاکيد کنم که در جھان ھم بيماری غيرواگير و صعب العالج ھم افزايش يافته
است و اين افزايش بيماری ھای صعب العالج مختص ايران نيست .
وزير بھداشت گفت :دغدغه اصلی ما بحث ھای حمايتی از اين بيماران است و متاسفانه
شرايط ما به گونه ای است که بيماران سرطانی ما به شدت تحت فشار پرداخت ھزينه ھای
درمانی ھستند .
وی افزود :ھمانگونه که رھبری فرمودند بيمار نبايد عالوه بر رنج بيماري ،مشکل ديگری را
تحمل کند .بايد به سمتی برويم که اين معضل را حل کنيم و شرايط سخت بر رنج بيمار اضافه
نکند .
رشد  ٢۴درصدی حوادث حين کار /سقوط از ارتفاع مرگ آورترين حادثه برای
کارگران
به نوشته ساﯾت دولتی خبرگزاری کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ٢٧آذر آمده است  :براساس رتبه
بندی سازمان پزشکی قانونی سقوط از بلندی با  ۴۵۶فوتی ) ۴۵٣مرد و سه زن( ،اصابت
اجسام سخت با  ٢٣۶فوتی ) ٢٣۵مرد و يک زن( ،برقگرفتگی با  ١٧٣فوتی ) ١٧٢مرد و يک
زن( ،سوختگی با  ۶۴فوتی ) ۵٨مرد و شش زن( و کمبود اکسيژن با  ٣۴فوتی مرد به ترتيب
رتبهھای اول تا پنجم مرگ آورترين حوادث حين کار را به خود اختصاص دادهاند .
در گزارش سازمان پزشکی قانونی ھمچنين آمده است :مرگ و مير ناشی از حوادث کار در
ھفت ماھه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل  ٢۴درصد افزايش يافت و از  ٨٨٨نفر در
ھفت ماھه سال گذشته به يکھزار و  ١٠١نفر در سال جاری رسيده است .
اين گزارش ميافزايد :در ھفت ماھه امسال بيشترين مرگھای ناشی از حوادث کار با ١٧٧
مورد در شھريور ماه و کمترين آن با  ١٠٩مورد در فروردين ماه ثبت شده است ،مرگھای
ناشی از حوادث کار مھر ماه امسال نيز نسبت به مھر ماه سال گذشته رشد زيادی داشت،
به طوری که از  ١٠٩فوتی در مھر ماه سال گذشته به  ١٧۴مورد در مھرماه امسال رسيد که
اين افزايش ،معادل  ۶ .۵٩درصد رشد ميباشد .
طی اين مدت ھمچنين استانھای تھران با  ١۴٠فوتی )ھمگی مرد( ،اصفھان با  ٩۴فوتی
)ھمگی مرد( و خراسان رضوی با  ٧٢فوتی ) ٧١مرد و يک زن( بيشترين و استانھای
چھارمحال و بختياری با دو فوتي ،خراسان جنوبی با سه و زنجان با چھار فوتی کمترين موارد
مرگ بر اثر حوادث کار را داشتهاند .
بر اساس بررسيھای سازمان پزشکی قانونی کشور در  ١٠سال گذشته ) ١٣٨١الی ،(١٣٩٠
نه ھزار و  ۶٢۵نفر بر اثر حوادث کار در کشور جان باختند که بيشترين آن با يکھزار و  ۵٠٧فوتی
در سال  ١٣٩٠وکمترين آن با  ۴۶١فوتی در سال  ١٣٨١ثبت شدهاست .
بنابر اين گزارش مرگ و مير حوادث کار از سال  ١٣٨١تا  ١٣٨٧سير صعودی داشت اما در سال
 ١٣٨٨با کاھش اين آمار در کشور مواجه بوديم ،اين درحالی است که مرگ بر اثر حوادث کار در
سال  ١٣٩٠نسبت به سال قبل از آن مجدداً افزايش يافت و  ٩ .١۶درصد بيشتر شد .يادآور
ميشود مطابق آمارھای موجود به طور متوسط در ھر سال  ٩۶٣نفر و روزانه  ٧ .٢نفر بر اثر
حوادث کار در کشور جان خود را از دست ميدھند .
گفتنی است خبرگزاری ايلنا تنھا ظرف ھفته گذشته شش خبر رسمی از مرگ و مصدوميت
شديد كارگران ساختمانی بر اثر سقوط از چاه آسانسور منتشر كرده است كه بديھی است
انتشار اين تعداد خبر رسمی  -از خيل وقايعی كه ھيچگاه به سطح رسانه نميرسند  -از

وقوع حاوادثی مشابه در يك بازه زمانی كوتاه ،ضرورت بازرسيھای مستمر و كارشناسانه
بازرسان وزارت كار را نشان ميدھد.
اطالعيه شماره  – ٤٣رضا شھابی تصميم به اعتصاب غذای تر گرفت – توھين و
تھدﯾد پاسيار در موقع برگشت " :آشی براﯾت بپزم که فراموشت نشود".
روز دوشنبه  ٢٧آذر ،رضا شھابی کارگر زندانی و عضو ھيئت مدﯾره سندﯾکای شرکت واحد در مالقات با
ھمسر و دخترش اعالم کرده است که که عالوه بر اعتصاب داروﯾی از روز دوشنبه  ٢٧آذر ماه در
اعتراض به توھين و تھدﯾدھای زندان بانان و ھمچنين عدم پيگيری مسئولين زندان نسبت به وخامت
وضعيت جسمی و مداوای فوری او ،دست به اعتصاب غذای تر خواھد زد و تا زمانی که وی را برای
ادامه درمان در خارج از زندان به قيد وثيقه آزاد نکنند به اﯾن اعتصاب ادامه خواھد داد.
رضا شھابی که در تارﯾخ  ٢٥آذر برای معاﯾنات پزشکی به بيمارستان امام خمينی منتقل شد ،توسط
پاسيار ھمراه وی مورد توھين و تھدﯾد قرار گرفت .پاسيار مربوطه در راه انتقال رضا شھابی از
بيمارستان به زندان ،دوباره وی را تھدﯾد کرده و به او گفته است که" :شما منافق و ضد انقالب ھستيد
و خودتان را به مرﯾضی می زنيد و بی خودی خرج روی دست ما می گذارﯾد ".او ھمچنين به رضا
شھابی گفته است که " :ﯾک آشی براﯾت بپزم و بالﯾی به سرت بياورم که فراموشت نشود".
رضا شھابی عالوه بر وضعيت گردن و کمر که نياز به درمان فوری دارد از مشکل فشار خون نيز رنج
میبرد و مرتب بر اثر ھمين مشکل دچار خون دماغ می شود که با قطع دارو و اعتصاب غذا ،وضعيت
جسمی او به خطر جدی خواھد افتاد.
کميته دفاع از رضا شھابی ضمن محکوم کردن آزار و اذﯾت رضا شھابی و ھمچنين تھدﯾد و توھين به او،
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زندانی و عضو سندﯾکای شرکت واحد در خارج از زندان و در شراﯾط مناسب ھستيم.
کميته دفاع از رضا شھابی  ٢٧ -آذر ١٣٩١
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اخراج کارگران شرکت واحد را محکوم می کنيم
برپاﯾه خبر رسيده به روز شمار کارگری در  ٢٨آذر آمده است  :پس از اعتراض  ٢٠٠نفره ی کارگران
شرکت واحد در مقابل شھرداری تھران مطلع شدﯾم که آقاﯾان حسن سعيدی  ،ناصر محرم زاده ،
وحيد فرﯾدونی  ،والش جردی و نوری به دليل فعاليت ھای کارگری از شرکت واحد اخراج شده اند و
ھمچنين آقای سيد جواد سيدوند به کميته ی انظباطی احضار و تھدﯾد به اخراج شده است.
ما ضمن محکوم کردن اﯾن عمل غيرقانونی و ضدکارگری ضمن دعوت وسيع برای اعتراض به اﯾن
اخراج ھا خواھان بازگشت به کار اﯾن برادران زحمتکش ھستيم.
کارگران فلزکار مکانيک

رضا شھابی :استثمار در بيرون زندان ،مرگ خاموش و تدرﯾجی در درون زندان!

به نوشته ساﯾت کميتھھمانگی  ....در تاﯾخ  ٢٨آذر آمده است  :اﯾن سرنوشتی است که
سرماﯾه داری پلشت حاکم بر اﯾران برای کارگر رقم زده است :ﯾا باﯾد مطيع و رام باشد و بره وار
به استثمار بيپاﯾان تن دردھد ﯾا – در صورت اعتراض به ستم سرماﯾه – زندان و توھين و
شکنجه و فرساﯾش خاموش جسم و جان خود را بپذﯾرد .دردناک تر از اﯾنھا آن است که حتا
اعتراض زندانی به شراﯾط ظالمانه ی زندان نيز مستلزم لطمه زدن به خود است :اعتصاب غذا!
آری ،ھر زندانی که دست به اعتصاب غذا ميزند ،از جمله رضا شھابی که ھمين دﯾروز در
اعتراض به برخورد توھين آميز زندانبانان و ممانعت آنان از درمان اش اعتصاب غذاﯾش را
آغازکرد ،در واقع به جسم و جان خود ضربه می زند و خود را به دست مرگ می سپارد تا بدﯾن
وسيله اعتراض خود را به مرگ بی سر و صدا و تدرﯾجی که زندانبان به او تحميل کرده است،
اعالم کند .بدﯾھی است که لطمه زدن به خود ،به وﯾژه برای زندانی ﯾی که ميخواھد سرپا و
سالم بماند تا بتواند محکم و استوار سالھای حبس را تحمل کند ،نقض غرض است .اما گاه
زندانبان چنان ضدانسانی رفتار ميکند که به راستی چاره ای جز اﯾن کار برای زندانی باقی
نميگذارد .زندانی بر اثر اﯾن وضع ستمگرانه به اﯾن نتيجه ی ناخواسته ميرسد که حال که قرار
است بميرد پس بھتر است به جای مرگ بی سر و صدا ،که خواست زندانبان است ،دنيا از
مرگ او باخبر شود .او بدﯾن سان ھمزمان با سپردن خود به دست مرگ کوس رسواﯾی
زندانبان را نيز به صدا درميآورد .در چنين شراﯾطی ،انسانھاﯾی که نگران وضع زندانی ھستند
به جای آن که از او بخواھند اعتصاب غذاﯾش را بشکند باﯾد با تمام قوا به زندانبان فشار آورند تا
از برخوردھای ضدانسانی اش دست بردارد .ما به سھم خود برخورد ضدانسانی با کارگر
زندانی ،رضا شھابی ،را محکوم ميکنيم و ،ضمن دعوت کارگران به وﯾژه کارگران شرکت واحد
به اعتراض به شراﯾط تحميل شده به تمام زندانيان از جمله رضا شھابی ،از زندانبانان و
مسئول آنھا ﯾعنی قوه ی قضاﯾيه می خواھيم دست کم به قوانين و مقررات خود پای بند
باشند و بی ھيچ قيد و شرطی شراﯾط را برای درمان و سالمت رضا شھابی فراھم سازند.
کميته ی ھماھنگی برای اﯾجاد تشکل کارگری
 ٢٨آذر ١٣٩١
مدرسه ای در نھبندان آتش گرفت
به نوشته ساﯾت دولتی خبرگزاری کار اﯾران – اﯾلنا /بيرجند در تارﯾخ  ٢٨آذر آمده
است  :مدرسه ای ابتدايی در روستای طبسين واقع در نھبندان خراسان جنوبی دچار حريق
شد .
به گزارش ايلنا ،صبح دوشنبه  ٢٧آذر بخاری ای در مدرسه پنج کالسه وحدت آتش گرفت و
دانش آموزان با خروج از پنجره کالس نجات پيدا کردند .
نماينده مردم سربيشه و نھبندان نيز با تائيد اين خبر گفت :اين مدرسه ابتدايی در يکی از
محروم ترين روستاھای استان خراسان شمالی بوده است که ساعت  ٩صبح امروز طعمه
آتش شد و مردم اين روستا به داد دانش آموزان رسيدند و با خارج کردن دانش آموزان اقدام به
اطفای حريق کردند .
وی افزود :خوشبختانه با اقدام به موقع معلم کالس دانش آموزان از کالس خارج و حادثه ھيچ
خسارت جانی نداشته است .
مراد ھاشم زھی با اشاره به اينکه مسئوالن آموزش و پرورش غير استاندارد بودن اين بخاری
را تکذيب کرده اند ،افزود :بخاری ھای نفتی غير استاندارد بالی جان دانش آموزان ما در
سراسر کشور شده است و مسوالن بايد به فکر باشند که ھرچه سريع تر اقدام به جمع آوری
اين بخاری ھا بکنند .
وی تاکيد کرد :در پی وقوع اين حادثه بررسی و اقدامات الزم برای جمع آوری بخاری ھای غير
استاندارد از سطح مدارس روستايی نھبندان انجام خواھد شد .
گفتنی است در ھفته ھای گذشته مدرسه ای در روستای شين در آذربايجان غربی دچار آتش
سوزی شد که يک کشته و سی مجروح به جا گذاشت .
اخراج  ۵٠کارگر شرکت پترو ساز مبين

ايميل ارسالی به روشنگری در  ٢٨آذر آمده ست  :شرکت پترو ساز مبين که پروژهھايي را در
فازھای  ٢٠و  ٢١پارس جنوبی دارد امروز دوشنبه  ٢٧آذر ماه  ۵٠کارگر خود را اخراج کرد  ،قابل
ذکر است که اين شرکت دارای  ١٢٠کارگر بود که با اخراج  ۵٠نفر در امروز ھم اکنون  ٧٠کارگر
ديگر در اين شرکت مشغول کار ميباشند که با اين شرايط آنھا ھم با خطر اخراج مواجه
ھستند .
تجمع کارگران مقابل مجلس در اعتراض به اصالح اليحه قانون کار
به نوشته ساﯾت دولتی خبرگزاری اﯾسنادر تارﯾخ  ٢٨آذر آمده است  :ايسنا تعدادی از کارگران
صبح امروز در اعتراض به اصالح اليحه قانون کار و تامين اجتماعی و به دنبال آن افزايش سن
بازنشستگی در مقابل مجلس تجمع کردند .
يکی از اين کارگران در توضيح دليل تجمعشان گفت :در حال حاضر اصالحاتی در مورد اليحه
قانون کار و تامين اجتماعی در مجلس در دست بررسی است که اين اصالحيه نه تنھا باعث
کاھش دستمزد کارگران ميشود ،بلکه سن بازنشستگی آنھا را بين  ٣تا  ٥سال نيز افزايش
ميدھد که اين موضوع مصداق بارز تضييع حقوق کارگران است .
وی گفت :ما به نمايندگی از  ٢٠ھزار کارگر کشور در اينجا تجمع کردهايم تا صدای اعتراض
کارگران را به گوش نمايندگان برسانيم .
در دست اين کارگران پالکاردھايی با اين مضمون ديده ميشد که "يک ماه دستمزد کارگر
مساوی  ٣٨٩ھزار تومان و خط فقر يک و نيم ميليون تومان" پالکارد ديگر اين مضمون را داشت
که "يک روز حق ماموريت نماينده مجلس مساوی با يک ماه حقوق کارگر است ".
اين کارگران تاکيد داشتند که اصالحات اليحه قانون کار و تامين اجتماعی را قبول ندارند چرا که
اين موضوع تنھا به قانونی ضد کارگر تبديل ميشود.
کشته شدن  ٣کارگر و حبس  ۵کارگر ديگر بر اثر انفجار در يکی از معادن طبس
به نوشته ساﯾت دولتی خبرگزاری کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ٢٨آذر آمده است  :بر اثر انفجاری
که در ساعت  ۴بامداد امروز در معدن سال شمالی رخ داد و به کشته شدن  ٣کارگر و حبس
 ۵کارگر ديگر انجاميد ،منابع خبری ايلنا در طبس اميد ضعيفی به زنده بودن  ۵کارگر محبوس
دارند .
به گزارش ايلنا از طبس ،اين حادثه در ساعت  ٩ :٢٠صبح امروز به آتشنشانی طبس اطالع
داده شد اما نيروھای امدادی معدن »يال شمالی« در بخش پرورده طبس از ورود نيروھای
آتشنشانی جلوگيری کردند .
به نظر ميرسد دليل اين ممانعت ،نياز به عمليات تخصصی امداد و نجات در معادن زيرزمينی
باشد چرا كه در حوادث مشابه عمليات امداد و نجات غير تخصصی باعث مرگ كارگران محبوس
در عمق زمين ميشود .
منابع ايلنا در طبس انفجار گاز متان را دليل حادثه ريزش تونل معدن ذکر کردهاند و اطالع
دادهاند اين کارگران در استخدام شرکت پيمانکاری »آروين نوين« بودهاند .
سومين طومار اعتراضی سی ھزار کارگر
به گزارش فعاالن اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران در تارﯾخ  ٢٨آذر آمده است  :سومين طومار
اعتراضی کارگران نسبت به مشکالت معيشتی و کاريشان ھم از راه رسيده است .
بر پاﯾه اﯾن گزارش اين طومار ھای اعتراضی تاکنون به امضا سی ھزار کارگر در سراسر کشور
رسيده است و کارگران خواستار تعيين دستمزدھا بر اساس نرخ واقعی تورم و رعايت کردن
ماده  ۴١قانون کار در اين زمينه ھستند .دولت و مجلس نه تنھا ھيچ توجه ای به اين
طومارھای اعتراضی و درخواست ھا نکرده است بلکه اين روزھا با فرستادن اليحه اصالح قانون
کار به مجلس در تالش است تا حداقل ھای حمايتی قانونی از جامعه کارگری را از بين ببرد .
طومار اعتراضی سوم با امضا ده ھزار کارگر امروز صبح به وزير کار و رئيس مجلس تحويل داده

شد و ھم زمان ھماھنگ کنندگان اين طومار اعتراضی رو به روی مجلس دست به تحصن
اعتراضی زدند .نسخه ھای اول و دوم اين طومار ھر کدام با ده ھزار امضا در تاريخ ھای ٢٧
خرداد و  ٢مھر امسال تقديم مسئولين شد .
متن نسخه سوم اين طومار اعتراضی به نقل از تارنمای اتحاديه آزاد کارگران ايران به شرح ذيل
است :
وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعی جناب شيخ االسالمی
با سالم
ما به عنوان ھماھنگ کنندگان طومار اعتراض به سطح دستمزدھا و ايجاد تغييرات ضد کارگری
در قوانين کار و تامين اجتماعی و ديگر مسائل و مشکالت کارگران ،تا کنون دو نامه به ھمراه
بيست ھزار امضای کارگری از کارخانهھای مختلف سراسر کشور تحويل جنابعالی و رونوشت
آنرا به رياست جمھوری و مجلس شورای اسالمی دادهايم اما به نظر ميايد اين نامهھا و
امضای بيست ھزار کارگر برای جلب توجه شما و ساير دولتمردان نسبت به وضعيت کارگران
کافی نبوده است!؟
جناب وزير! بنا بر اذعان برخی از مقامات رسمي ،بيش از  ۵٠درصد کارخانهھای کشور پس از
اجرای مرحله اول طرح قطع سوبسيدھا يا به تعطيلی کشيده شدهاند يا با ظرفيت بسيار
پايينی در حال نابودياند ،در اين مدت صدھا ھزار کارگر اخراج و از کار بيکار شدهاند ،دستمزد
زير خط فقر اغلب کارگران در بسياری از کارخانهھا با تاخيرھای چندين ماھه پرداخت ميشود،
کليه مزايای دهھا ھزار کارگر در صنايع خودرو سازی قطع شده است و اين کارگران از اوايل
سال به اين سو فقط دستمزد پايه خود را دريافت ميکنند ،کمر صدھا ھزار کارگر بازنشسته
در زير ھزينهھای زندگی با حقوق ناچيزی که ميگيرند در حال خرد شدن است و در شرايطی
که دستمزد  ٣٨٩ھزار تومانی که برای سال  ٩١تصويب شد در حال حاضر به اندازه يک سوم
ماھھای پايانی سال  ٩٠نيز قدرت خريد ندارد و تمام اينھا سر تيتر ھر روزه بسياری از
روزنامهھا و خبرگزاريھای کشور در مورد وضعيت کارگران است آنوقت شما و ساير دولتمردان
نه تنھا وقعی به امضای بيست ھزار کارگر در اعتراض به شرايط موجود ننھادهايد بلکه در کمال
بيتفاوتی نسبت به وضعيت کارگران و از اين بدتر در کمال کارگر ستيزی در صدد آن ھستيد تا
با تصويب اليحه ضد کارگری اصالحيه قانون کار در مجلس شورای اسالمی و در شرايطی که با
دستمزدھای کنونی زندگی ميليونھا خانواده کارگری در حال تبديل شدن به تلی از خاکستر
است ھمين دستمزدھا را نيز با وارد کردن تبصرهای به ماده  ۴١قانون کار تحت عنوان »شرايط
اقتصادی کشور« عمال منجمد نمائيد و عليرغم بيکار سازی و اخراج ھزاران کارگر در يکسال
گذشته ،شرايط را برای اخراجھای باز ھم بيشتر و راحتتر کارگران تسھيل کنيد و با دست
بردن به قوانين تامين اجتماعی چپاول و خالی شدن صندوق تامين اجتماعی را نيز بر گرده ما
کارگران سرريز کنيد .
جناب وزير! بدانيد و آگاه باشيد اين »باری« که شما درصدد نھادن آن بر دوش کارگران ھستيد
چنان کج است که ھيچگاه به منزل نخواھد رسيد .شما و وزارتخانه متبوعتان با رويکردی که در
مورد اعتراضات کارگران و خواست ھای آنان پيشه کردهايد و با اليحه اصالحيهای که در مورد
قانون کار در دستور گذاشتهايد به نظر ما ھدفی جز ذلت و خواری بيش از پيش کارگران دنبال
نميکنيد لذا ما مصرانه خواھان استيضاح شما در مجلس شورای اسالمی و استعفايتان
ھستيم .ذرهای ترديد به خود راه ندھيد که ما کارگران در برابر تداوم وضعيت موجود از قبيل
عدم افزايش دستمزدھا و وارد کردن اصالحات ضد کارگريتر بر قوانين کار و تامين اجتماعی
ساکت نخواھيم نشست .منزلت ،آبرو ،حيثيت و شرافت ما کارگران در گرو معيشت ماست و
ما در دفاع از حيثيت و شرافت خود لحظهای ترديد نخواھيم کرد از اينرو و از آنجا که اصالحيه
ضد کارگری قانون کار جھت تصويب در اختيار مجلس شورای اسالمی گذاشته شده است
تعجيال حدود  ١٠٠٠٠امضای کارگری ديگر را که از سوی کارگران کارخانهھای مختلف سراسر
کشور در اعتراض به عدم افزايش دستمزدھا و ايجاد تغييرات ضد کارگری در قوانين کار و تامين
اجتماعی جمع آوری شده است تحويل شما ميدھيم ،باشد تا ھم شما و ھم نمايندگان
مجلس شورای اسالمی بيش از پيش به اين يقين برسيد که کارگران تن به ذلتی بيش از

آنچه که تاکنون تحمل کردهاند نخواھند داد .لذا ما به عنوان ھماھنگ کنندگان جمع آوری سی
ھزار امضای کارگری بار ديگر از سوی اين کارگران اعالم ميداريم :
- ١وارد کردن ھر گونه اصالحات ضد کارگری در قوانين کار و تامين اجتماعی بايد فورا متوقف
شود .
- ٢ھر گونه اصالحی در قوانين کار و تامين اجتماعی بايد با شرکت و دخالت مستقيم
نمايندهھای منتخب مجامع عمومی کارگران کارخانهھا و مراکز توليدی و معطوف به پايان دادن
به شرايط مشقت باری باشد که امروزه کارگران شاغل و بازنشسته در سراسر کشور با آن
دست به گريبانند .
- ٣حداقل دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته ميبايد فورا و بدون فوت وقت بر مبنای ماده
 ۴١قانون کار و با نظارت نمايندهھای منتخب مجامع عمومی کارگران در کارخانهھا و مراکز
توليدی و خدماتی افزايش يابد .
- ۴قوانينی از قبيل ماده  ١٠نوسازی صنايع ،مصوبه ھيئت وزيران مبنی برچيده شدن شرکتھا
پيمانکاري ،اجرای کامل و بينقص بيمه کليه کارگران ساختمانی و تمامی خواستھايی که
بمثابه عاجلترين خواستھای کارگران در متن طومار اعتراضی قيد شده است ميبايد برای
تحقق در دستور وزارت کار قرار گيرد و تمھيدات الزم برای عملی شدن آنھا بکار بسته شود .
از طرف ھماھنگ کنندگان اعتراض به حداقل دستمزدھا :شاپور احسانی راد ،شريف ساعد
پناه ،جميل محمدي ،شيث اماني ،پروين محمدي ،جعفر عظيمزاده
٠٩١٩٢۵۵٠٧٣٧ - ٠٩١٢٣٣۶٨٧٧٢ - ٠٩١٢٢۴۴٩٩٠١
رونوشت :نھاد رسيدگی به شکايات مردمی رياست جمھوری  -نمايندگان مجلس شورای
اسالمی
 ٢٨آذر ١٣٩١
ھماھنگ کنندگان طومار سی ھزار نفری کارگران
از صبح امروز دست به تحصن در مقابل مجلس شورای اسالمی زدند
به نوشته ساﯾت اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران در تارﯾخ  ٢٨آذر آمده است  : :ھمزمان با تحوﯾل ده
ھزار امضای اعتراضی کارگری به وزارت کار ،ھماھنگ کنندگان طومار سی ھزار نفری کارگران
از ساعت ده صبح امروز دست به تحصن در مقابل مجلس شورای اسالمی زدند .از اردﯾبھشت
امسال تا کنون سی ھزار کارگر با امضای طوماری اعتراضی خواھان افزاﯾش فوری دستمزدھا،
کنار گذاشتن اصالحات ضد کارگری بر قوانين کار و تامين اجتماعی و دﯾگر خواستھای صنفی
خود شدند .مرحله اول و دوم اﯾن طومار ھر کدام به تعداد ده ھزار امضا در  ٢٧خرداد و اول مھر
ماه سالجاری تحوﯾل وزارت کار ،نھاد رﯾاست جمھوری و مجلس شورای اسالمی شد و صبح
امروز مرحله سوم اﯾن طومار به ھمراه نامه ای از سوی ھماھنگ کنندگان طومار به وزارت کار
تحوﯾل گردﯾد و سپس ھماھنگ کنندگان با حضور در مقابل مجلس در اعتراض به بی توجھی
تاکنونی وزارت کار و نماﯾنده ھای مجلس به خواستھای کارگران ،تحصن خود را در مقابل
مجلس شورای اسالمی آغاز کردند .اﯾن کارگران اعالم کرده اند تا دادن پاسخ روشنی از سوی
نماﯾنده ھای مجلس به خواست ھاﯾشان به تحصن خود در مقابل مجلس ادامه خواھند داد و
چنانچه توجھی به خواست ھاﯾشان نشود از کارگران نيز خواھند خواست به اﯾن تحصن
بپيوندند .در ھمين حال امروز نماﯾنده ھای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران نيز
ھمزمان با آغاز اﯾن تحصن  ٢٠٠٠امضای کارگران اﯾن شرکت را در اعتراض به وارد کردن
اصالحات ضد کارگری بر قانون کار به دبيرخانه مجلس تحوﯾل دادند .
تحصن ھماھنگ کنندگان طومار سی ھزار نفری کارگران تا لحظه مخابره اﯾن خبر در مقابل
مجلس شورای اسالمی ادامه دارد و تاکنون ھيچيک از نماﯾندگان در ميان اﯾن کارگران جھت
پاسخگوﯾی حضور پيدا نکرده اند.

گزارش تکميلی تحصن امروز ھماھنگ کنندگان سی ھزار امضای کارگری در مقابل
مجلس
تحصن کنندگان پس از مالقات با ناﯾب رئيس مجلس  ،رئيس کميسيون اقتصادی و حضور و
صحبت در کميسيون اجتماعی مجلس شورای اسالمی به تحصن خود پاﯾان دادند
اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران :امروز  ٢٨آذر  ١٣٩١از ساعت ده صبح ھماھنگ کنندگان طومار
اعتراضی کارگران با در دست داشتن ده ھزار امضای کارگری در اعتراض به سطح دستمزدھا و
اﯾجاد تغييرات ضد کارگری در قوانين کار و تامين اجتماعی در مقابل مجلس شورای اسالمی
دست به تحصن زدند .
بدنبال اﯾن تحصن حدود ساعت  ١٢ظھر ﯾکی از مشاورﯾن رئيس مجلس در بين تحصن کنندگان
حضور پيدا کرد و طی صحبتھاﯾی که مابين طرفين صورت گرفت تحصن کنندگان اعالم کردند ما
خواھان مالقات با رئيس مجلس و صحبت در صحن علنی مجلس با حضور وزﯾر کار ھستيم .اما
از آنجا که جلسه مجلس تمام شده بود از تحصن کنندگان خواسته شد تا با آقای ابوترابی
ناﯾب رئيس مجلس مالقات کنند .به ھمين دليل ساعت  ١٢ظھر شيث امانی و پروﯾن محمدی
از ھماھنگ کنندگان طومار وارد مجلس شدند و طی مالقاتی با ابوترابی مسائل مربوط به
سی ھزار امضای کارگری و خواست کارگران مبنی بر افزاﯾش دستمزدھا و بازگرداندن الﯾحه
ضد کارگری اصالح قانون کار را با وی در ميان گذاشتند در اﯾن مالقات وی ضمن تحوﯾل گرفتن
ده ھزار امضای مرحله سوم طومار اعتراضی اعالم کرد مجلس صدای کارگر است و بسيار از
نماﯾندگان نيز با الﯾحه پيشنھادی وزارت کار مخالفند و ما تالش خواھيم کرد ھر گونه اصالحی
در قانون کار به نفع کارگران تمام بشود .در ادامه اﯾن صحبت ھماھنگ کنندگان طومار اعتراضی
صحبتھای آقای ابوترابی را برای تحقق خواست کارگران کافی ندانستند و ضمن تاکيد بر توقف
اصالحات ضد کارگری بر قوانين کار و تامين اجتماعی اعالم کردند ما تغيير می خواھيم .
در ادامه ی حضور پروﯾن محمدی و شيث امانی در مجلس ،دو نفر دﯾگر از ھماھنگ کنندگان
طومار اعتراضی آقاﯾان شرﯾف ساعد پناه و شاپور احسانی راد نيز به ھمکاران خود در داخل
مجلس پيوستند و در ادامه طی مالقاتی با رئيس کميسيون اقتصادی مجلس با بيان مسائل
حاد معيشتی کارگران بطور معينی در مورد مسئله افزاﯾش فوری دستمزد کارگران با وی
صحبت کردند و نھاﯾتا رئيس کميسيون اقتصادی مجلس اعالم کرد تالش خود را در اﯾن زمينه
خواھد کرد .
ھماھنگ کنندگان طومار اعتراضی طی حضور در مجلس بطور مداوم بر حضور وزﯾر کار در
مجلس و پاسخگوﯾی اﯾشان تاکيد داشتند به ھمين دليل وزﯾر کار در کميسيون اجتماعی
مجلس حاضر شد و پروﯾن محمدی با خطاب دادن وزﯾر کار گفت :چرا به امضای ده ھزار کارگر
در مرحله اول اعتراض کارگران و سپس به ده ھزار امضای کارگران در مرحله دوم جواب ندادﯾد و
حتی اشاره ای نيز به اﯾن مسئله نکردﯾد ،مگر کارگران شھروندان اﯾن جامعه نيستند .وی در
ادامه صحبتھای خود خطاب به وزﯾر کار افزود :شما مدام صحبت از سه جانبه گراﯾی ميکنيد
آنوقت الﯾحه ای را که برای تصوﯾب به مجلس فرستاده اﯾد حتی در اختيار معتمدﯾن خود از
قبيل کانون عالی شوراھای اسالمی نيز قرار نداده اﯾد .پروﯾن محمدی در ادامه صحبتھای خود
اعالم کرد :کارشناسان خودتان ميگوﯾند خط فقر ﯾک ميليون و پانصد ھزار تومان است آنوقت
شما فکر ميکنيد با جھش بی سابقه ای که طی ماھھای گذشته در قيمتھا رخ داده است
کارگران چگونه با دستمزد  ٣٨٩ھزار تومانی زندگی کنند .پروﯾن محمدی در پاﯾان صحبتھای
خود خطاب به وزﯾر کار بر افزاﯾش فوری دستمزدھا و مخالفت شدﯾد کارگران با وارد کردن
اصالحات ضد کارگری بر قوانين کار و تامين اجتماعی تاکيد کرد و اعالم نمود اصالحيه ای که در
مورد قانون کار در اختيار مجلس قرار گرفته است باﯾد پس گرفته شود .در ادامه اﯾن جلسه از
آنجا که وزﯾر کار پاسخ روشن و قانع کننده ای در مورد صحبتھای پروﯾن محمدی نداشت رئيس
کميسيون اجتماعی مجلس اعالم کرد از آنجا که اﯾن جلسه ،جلسه رسمی کميسيون
اجتماعی مجلس نيست وزﯾر نميتواند پاسخ دھد .
در پاﯾان حضور ھماھنگ کنندگان سی ھزار امضای کارگری در مجلس به آنان اعالم شد برای
پيگيری مطالبات کارگران ،آنھا را بزودی به کميسيون کارگری مجلس دعوت خواھند کرد .
ھماھنگ کنندگان طومار اعتراضی با قولھای مساعدی که از سوی کميسيون اجتماعی
مجلس ،ناﯾب رئيس مجلس و رئيس کميسيون اقتصادی برای افزاﯾش دستمزدھا داده شد به

تحصن امروز خود در مقابل مجلس پاﯾان دادند و اعالم کردند ھمچنان و با قوت بيشتری پيگير
مطالبات مطرح شده در طومار سی ھزار نفری کارگران خواھند بود.
بھنام ابراھيم زاده به سلول انفرادی منتقل شد.
روز سه شنبه مورخه ٢٧اذر ماه بھنام ابراھيم زاد .كارگر زندانی وعضو كميته پيگيری به سلول انفرادی
منتقل شد.زندانی كه در حال گذراندن محكوميت خود در بند قوه قضاﯾيه به سر مبرد انتقالش به سلول
انفرادی عالوه بر اﯾنكه مقاﯾر قوانين جاری است شكنجه نيز محسوب ميشود .در ھر صورت مسوليت
جان اﯾن زندانی در دست دولت و اطالعات و قوه قضاﯾيه است  .اﯾن رفتارھای غير انسانی محكوم به
شكست است .وبھنام ابراھيم زاده فوراباﯾد به بند عمومی منتقل شود.
كارگر زندانی زندانی سياسی آزاد باﯾد گردد

١٣٩١/٩/٢٨
پزشکی قانونی يزد مرگ  ٨کارگر معدن يال شمالی را تاييد کرد
به نوشته ساﯾت دولتی خبرگزاری کار اﯾران – اﯾلنا در تارﯾخ  ٢٨آذر آمده است :در پی وقوع
انفجاری در معدن يال شمالی كه تاكنون به كشف چھار جنازه و مفقود شدن چھار كارگر ديگر
انجاميده است ،پزشكی قانونی يزد با استناد به ابعاد حادثه مرگ كارگران مفقود شده را نيز
تاييد كرد و به اين ترتيب تعداد كشته شدگان اين حادثه به ھشت نفر رسيد .
منابع ايلنا پيش از اين اميد به زنده بودن كارگران مفقود شده را ضعيف ارزيابی كرده بودند .
با اين حال فرماندار طبس در خبری جداگانه تعداد کشته شدگان اين حادثه راچھار نفر عنوان
کرده است .احمد طالبيان مقدم به ايلنا گفت :تا کنون جسد چھار کارگر معدنچی از عمق
زمين بيرون آورده شده و ھنوز از سرنوشت باقی کارگران اطالعی در دست نيست .
اين در حالی است که بطور معمول در حوادث اين چنينی امکان زنده ماندن کارگران بسيار
پايين است .به عنوان مثال در آذرماه سال  ٨٩حادثهای مشابه در يکی از معادن کرمان روی
داد که در جريان آن  ٤كارگر در عمق  ٦٠٠متری تونل محبوس شده بودند .آنزمان مسئوالن
وقت با اعالم اينکه تالشھا برای نجات کارگران محبوس ادامه دارد تا مدتھا از تاييد خبر
کشته شدن کارگران خود داری کردند اما در نھايت  ١٩فروردين  ٩٠جنازه  ٣كارگر بيرون كشيده
شد و از سرنوشت كارگر چھارم خبری انتشار نيافت .
سرمايه  ٨کارگر ديگر را در معدن ذغال طبس کشت
احمد شاملو در يکی از شعرھايش » از بی ارزش تر بودن جان آدميزاد نسبت به مزد گورکن «
می گفت!! او اما اين واقعيت زمخت ھمه جا گير دنيای سرمايه داری را فراموش می کرد که
اوال ً جان ھمه آدميزادھا در ھيچ نقطه جھان موجود و در ھيچ لحظه تاريخ تا کنونی بشر بھای
واحدی نداشته است .تفاوت بھای جان آدمھا در ھر جامعه طبقاتی از بعالوه تا منھای بی
نھايت با ھم فرق دارد .ثانياً آنچه بايد مالک سنجش بی ارزشی جان انسان ھای نفرين شده
و فرودست و دوزخ نشين اين دنيا قرار گيرد ،نه مزد گورکن ،بلکه ھر يک شاھی کم و زيادی
سود سرمايه است .از قضا آنچه در مسلک سرمايه به ھيچ » شھروائی« نمی ارزد و از ھر
خس و خاشاکی بی مقدارتر است نه تنھا مزد کارگر گورکن که جان او و ھر انسان ھمانند و
ھمزنجير او ،جان ھمه بردگان مزدی دنياست .به صفحات جرايد و رسانه ھای مختلف نگاه
کنيد ،حتی رسانه ھائی که درج اخبار قتل عام کارگران دنيا را خط قرمز خود می دانند نظر
اندازيد .ھر گوشه اش حديث سوختن و خاکستر شدن شمار کثير کارگران است .ھزار و صد و
يک نفر در شھرھای مختلف ايران ،صدھا نفر در عمق معادن چين ،صدھا کارگر در کارخانه
پوشاک بنگالدش ،صدھا نفر ديگر در معادن ترکيه ،عده کثيری در روسيه ،ھمه اين ھا اخبار
ھمين چند ماه و چند ھفته اخيرند ،بعالوه اين ھا حديث کشت و کشتارھائی است که به
سايت ھا راه يافته است و آمار راه نيافتگان قطعاً دھھا برابر اين ميزان است .آخرين گزارش
کشتار کارگران توسط سرمايه خبر جانباختن  ٨کارگر در معدل ذغال يال طبس است .رسانه ھا
می گويند که تا اين لحظه  ٨جسد را از عمق  ٥٠٠متری زير زمين به بيرون حمل کرده اند.

اينکه شمار کشتگان واقعی چند نفر است ھنوز ھيچ اطالع درستی در دست نيست .
رسالنه ھای بورژوازی ھمراه با درج اخبار سانحه ھا و قتل عام ھا ،از » علل « رخدادھا و وقوع
فاجعه ھا نيز حرف می زنند!!! ريزش معدن!!! آتش سوزی!!! سقوط ار ارتفاع ساختمان ھا!!!
سيل!!! و ليست مفصلی از اين علل!!! که ھمگی صرفاً و صرفاً پرده ضخيم تيره ای بر علت ھا
و عوامل واقعی حمام خون ھا ھستند .ھمه اين کارگران در حين کار ،در لحظه توليد اضافه
ارزش ،در ھنگام توليد سرمايه به قتل می رسند .ھمه کارگران مجبورند برای ارتزاق و سير
کردن شکم خود و فرزندان خطر مرگ را پذيرا گردند و طوق اين اجبار را سرمايه بر گردن آنھا
قفل کرده است .تنھا علت واقعی کشتارھا فقدان امکانات ايمنی و شرائط وخيم و مرگبار محل
استثمار توده ھای کارگر است .کار کردن کارگران در اين دخمه ھای ھولناک مرگ مطابق
خواست سرمايه و تصميم سرمايه دار صورت گرفته است .شرائط مرگ آفرين کار را سرمايه بر
کارگر تحميل کرده است .سرمايه است که بھای وسائل ايمنی مورد نياز را نپرداخته و آن را به
حساب سود خود واريز نموده است .دولت سرمايه يا مالک مستقيم قتلگاه است يا دست
صاحبان قتلگاه را برای اين کشتارھا به تمام و کمال باز گذاشته است .در يک کالم سرمايه
است که کشتار می کند و ھر لحظه کشتارھای وسيع تر راه می اندازد .عنوان واقعی خبر ھر
حادثه فقط يک جمله است .سرمايه باز ھم کشتار کرد و جمعيت وسيع ديگری از کارگران را
تسليم جوخه مرگ نمود .عناوين متعارف رسانه ھا دروغ و وارونه پردازی محض بورژوازی
است .
فعالين جنبش لغو کار مزدی
28آذر ١٣٩١
رضا شھابی :استثمار در بيرون
زندان ،مرگ خاموش و تدرﯾجی در درون زندان!
به نوشته ساﯾت کميته ھماھنگی...در  ٢٨آذ آمده است  :اﯾن سرنوشتی است که سرماﯾه
داری پلشت حاکم بر اﯾران برای کارگر رقم زده است :ﯾا باﯾد مطيع و رام باشد و بره وار به
استثمار بی پاﯾان تن دردھد ﯾا  -در صورت اعتراض به ستم سرماﯾه  -زندان و توھين و شکنجه
و فرساﯾش خاموش جسم و جان خود را بپذﯾرد .دردناک تر از اﯾنھا آن است که حتا اعتراض
زندانی به شراﯾط ظالمانه ی زندان نيز مستلزم لطمه زدن به خود است :اعتصاب غذا! آری ،ھر
زندانی که دست به اعتصاب غذا می زند ،از جمله رضا شھابی که ھمين دﯾروز در اعتراض به
برخورد توھين آميز زندانبانان و ممانعت آنان از درمان اش اعتصاب غذاﯾش را آغازکرد ،در واقع به
جسم و جان خود ضربه می زند و خود را به دست مرگ می سپارد تا بدﯾن وسيله اعتراض
خود را به مرگ بی سر و صدا و تدرﯾجی که زندانبان به او تحميل کرده است ،اعالم کند.
بدﯾھی است که لطمه زدن به خود ،به وﯾژه برای زندانی ﯾی که می خواھد سرپا و سالم
بماند تا بتواند محکم و استوار سال ھای حبس را تحمل کند ،نقض غرض است .اما گاه
زندانبان چنان ضدانسانی رفتار می کند که به راستی چاره ای جز اﯾن کار برای زندانی باقی
نمی گذارد .زندانی بر اثر اﯾن وضع ستمگرانه به اﯾن نتيجه ی ناخواسته می رسد که حال که
قرار است بميرد پس بھتر است به جای مرگ بی سر و صدا ،که خواست زندانبان است ،دنيا
از مرگ او باخبر شود .او بدﯾن سان ھمزمان با سپردن خود به دست مرگ کوس رسواﯾی
زندانبان را نيز به صدا درمی آورد .در چنين شراﯾطی ،انسان ھاﯾی که نگران وضع زندانی
ھستند به جای آن که از او بخواھند اعتصاب غذاﯾش را بشکند باﯾد با تمام قوا به زندانبان
فشار آورند تا از برخوردھای ضدانسانی اش دست بردارد .ما به سھم خود برخورد ضدانسانی
با کارگر زندانی ،رضا شھابی ،را محکوم می کنيم و ،ضمن دعوت کارگران به وﯾژه کارگران
شرکت واحد به اعتراض به شراﯾط تحميل شده به تمام زندانيان از جمله رضا شھابی ،از
زندانبانان و مسئول آنھا ﯾعنی قوه ی قضاﯾيه می خواھيم دست کم به قوانين و مقررات خود
پای بند باشند و بی ھيچ قيد و شرطی شراﯾط را برای درمان و سالمت رضا شھابی فراھم
سازند.
کميتﮥ ھماھنگی برای اﯾجاد تشکل کارگری
 ٢٨آذر ١٣٩١

انفجار معدنی در طبس  ٣کارگر را کشت ۵ /نفر محبوس شدند
به گزارش خبرگزاری کاراﯾران – اﯾلنا در  ٢٨آذر  ٩١آمده است  :بر اثر انفجار معدنی در طبس ٣
کارگر کشته و  ۵نفر بر اثر رﯾزش تونل محبوس شدهاند که منابع مطلع در محل از زنده بودن
آنان اطمينان ندارند .
به گزارش خبرنگار اﯾلنا از طبس ،در ساعت  ۴بامداد امروز  -سهشنبه  ٢٨آذر  -در پی وقوع
انفجار در معدن زغالسنگ »ﯾال شمالی« که در نوبت چھارم کاری اﯾن معدن رخ داد ،بر اثر
رﯾزش تونل  ٣کارگر کشته و  ۵تن دﯾگر محبوس شدهاند .
ھنوز اطالعات موثقی از زنده بودن کارگران محبوس در دست نيست .اخبار تکميلی متعاقبا
ارسال خواھند شد.
اميد زنده ماندن  ۵کارگر محبوس در معدن ﯾال شمالی
به گزارش خبرگزاری کاراﯾران – اﯾلنا در  ٢٨آذر  ٩١آمده است  :بر اثر انفجاری که در ساعت ۴
بامداد امروز در معدن ﯾال شمالی رخ داد و به کشته شدن  ٣کارگر و حبس  ۵کارگر دﯾگر
انجاميد ،منابع خبری اﯾلنا در طبس اميد ضعيفی به زنده بودن  ۵کارگر محبوس دارند .
به گزارش اﯾلنا از طبس ،اﯾن حادثه در ساعت  ٩ :٢٠صبح امروز به آتشنشانی طبس اطالع
داده شد اما نيروھای امدادی معدن »ﯾال شمالی« در بخش پرورده طبس از ورود نيروھای
آتشنشانی جلوگيری کردند .
به نظر میرسد دليل اﯾن ممانعت ،نياز به عمليات تخصصی امداد و نجات در معادن زﯾرزمينی
باشد چرا كه در حوادث مشابه عمليات امداد و نجات غير تخصصی باعث مرگ كارگران محبوس
در عمق زمين میشود .
منابع اﯾلنا در طبس انفجار گاز متان را دليل حادثه رﯾزش تونل معدن ذکر کردهاند و اطالع
دادهاند اﯾن کارگران در استخدام شرکت پيمانکاری »آروﯾن نوﯾن« بودهاند .اخبار تكميلی ارسال
خواھند شد.
كشف جنازه چھارمين كارگر حادثه معدن ﯾال شمالی
به گزارش خبرگزاری کاراﯾران – اﯾلنا در  ٢٨آذر  ٩١آمده است  :بر اثر انفجاری که در ساعت ۴
بامداد امروز در معدن سال شمالی رخ داد و به کشته شدن  ٣کارگر و حبس  ۵کارگر دﯾگر
انجاميد ،فرماندار طبس از كشف چھارمين جنازه در حفاریھای انجام شده خبر داد .
احمد طالبيان مقدم به خبرنگار اﯾلنا گفت :با كشف چھارمين جنازه ھنوز از سرنوشت چھار
كارگر دﯾگر اطالعی ندارﯾم اما گروهھاﯾی از آتشنشانی ،ھالل احمر ،نيروھای امدادی معدن
ﯾال شمالی در حال فعاليت ھستند .
فرماندار طبس وقوع انفجار به دليل نشت گاز متان را تاﯾيد كرد و مختصات محل اﯾن حادثه را در
عمق  ١۵٠عمودی و ۵۵٠افقی ذكر كرد .اخبار تكميلی ارسال خواھند شد.
پزشکی قانونی ﯾزد مرگ  ٨کارگر معدن ﯾال شمالی را تاﯾيد کرد
به گزارش خبرگزاری کاراﯾران – اﯾلنا در  ٢٨آذر  ٩١آمده است  :طبق اعالم پزشكی قانونی ﯾزد
تعداد کشته شدگان حادثه امروز معدن ﯾال شمالی طبس به ھشت نفر رسيد .
به گزارش اﯾلنا ،در پی وقوع انفجاری در معدن ﯾال شمالی كه تاكنون به كشف چھار جنازه و
مفقود شدن چھار كارگر دﯾگر انجاميده است ،پزشكی قانونی ﯾزد با استناد به ابعاد حادثه
مرگ كارگران مفقود شده را نيز تاﯾيد كرد و به اﯾن ترتيب تعداد كشته شدگان اﯾن حادثه به
ھشت نفر رسيد .
منابع اﯾلنا پيش از اﯾن اميد به زنده بودن كارگران مفقود شده را ضعيف ارزﯾابی كرده بودند .
با اﯾن حال فرماندار طبس در خبری جداگانه تعداد کشته شدگان اﯾن حادثه راچھار نفر عنوان
کرده است .احمد طالبيان مقدم به اﯾلنا گفت :تا کنون جسد چھار کارگر معدنچی از عمق

زمين بيرون آورده شده و ھنوز از سرنوشت باقی کارگران اطالعی در دست نيست .
اﯾن در حالی است که بطور معمول در حوادث اﯾن چنينی امکان زنده ماندن کارگران بسيار
پاﯾين است .به عنوان مثال در آذرماه سال  ٨٩حادثهای مشابه در ﯾکی از معادن کرمان روی
داد که در جرﯾان آن  ۴كارگر در عمق  ٦٠٠متری تونل محبوس شده بودند .آنزمان مسئوالن
وقت با اعالم اﯾنکه تالشھا برای نجات کارگران محبوس ادامه دارد تا مدتھا از تاﯾيد خبر
کشته شدن کارگران خود داری کردند اما در نھاﯾت  ١٩فروردﯾن  ٩٠جنازه  ٣كارگر بيرون كشيده
شد و از سرنوشت كارگر چھارم خبری انتشار نيافت.
قربانيان حوادث كار روی كاغذھای آمار ١١٠٩:کشته تنھا در يکسال ١٢،درصد رشد
به گزارش خبرگزاری دولتی کاراﯾران – اﯾلنا در  ٢٨آذر  ٩١آمده است  :در حالی که سازمان
پزشکی قانونی روز گذشته از کشته شدن ﯾک ھزار و  ١٠١نفر در جرﯾان حوادث کار سال ٩١
خبر داده بود با انفجار بامداد امروز معدن ﯾال شمالی حداقل ھشت کشته دﯾگر به آمار
منتشره افزوده شد .
به گزارش اﯾلنا ،در گزارشی که از سوی سازمان پزشکیقانونی منتشر شده بود آمده است:
در ھفت ماه نخست سال  ٩١ﯾکھزار و  ١٠١نفر بر اثر حوادث ناشی از کار فوت کردهاند که اﯾن
آمار در مقاﯾسه با مدت مشابه سال قبل  ١٢درصد رشد داشتهاست .
به گفته منابع خبری اﯾلنا در جرﯾان حادثه انفجار صبح امروز معدن ﯾال شمالی ھشت معدنچی
براثر انفجار و رﯾزش تونل معدنکشته شدهاند و در حال حاضر تالش برای ﯾافتن چھار جنازه
باقيمانده ھمچنان ادامه دارد .
اﯾن درحالی است که به دليل نوع حفاری و تونل بندی معادن ،در اﯾران اگر ﯾک معدن دچار
حادثه شود احتمال زنده بيرون آمدن معدنچيان گرفتار اﯾن معدن بسيار پاﯾين است .
در سالھای گذشته معادن ذغالسنگ اﯾران ھمواره برای کارگران ﯾکی از حادثه خيزترﯾن
محيطھای کار محسوب شدهاند .معدن باب نيزو و ھجدک در کرمان در چند سال اخير با انفجار
و رﯾزش به قتلگاه کارگران تبدﯾل شدهاند .
مردن در معدن به اندازه کارکرن در معدن سخت و طاقت فرساست ،در معدنی ھمچون ﯾال
شمالی که به دليل نشت گاز متان ھرآن امکان انفجار و رﯾزش وجود دارد سوختن ،خفه شدن
و له شدن در زﯾر آوار تنھا راه مردن است .
گزارشھای سازمان پزشکی قانونی نشان میدھد که از ابتدای سال  ٩١تا پيش از انفجار
معدن ﯾال شمالی ،اصابت اجسام سخت  ٢٣۶نفر ،برقگرفتگی  ١٧٣نفر ،سوختگی  ۶۴نفر و
کمبود اکسيژن  ٣۴نفر را در حين انجام کار کشته است .
رشد مرگ و مير بر اثر حوادث ناشی از کار در حالی است که به گفته مسوالن وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی کارفرماﯾان در بروز حوادث ناشی از کار سھم به سزاﯾی دارند .به عنوان
مثال رئيس اداره بازرسی کار اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان اصفھان چندی پيش
از وقوع ھزار و  ١١٧حادثه برای کارگران اﯾن استان در سال جاری رخ داده بود كه كارفرماﯾان
بين  ٧٠تا  ٧۵مقصر بودهاند.
قربانيان از نگاه آمار تامين اجتماعی
کشته شدن کارگران در جرﯾان حوادث حين کار پدﯾده جدﯾدی نيست ،براساس آمارھای منابع
رسمی از جمله سازمان تامين اجتماعی ھر سال در جرﯾان بروز حوادث حين کار عدهای
کشته و زخمی میشوند .اﯾن سازمان در تازهترﯾن آمار خود اعالم کرده است :در سال گذشته
حدود  ١٠ميليون کارگر بيمه شده در سراسر کشور در معرض حوادث ناشی از کار قرار
داشتهاند .
به گزارش اﯾلنا به نقل از سالنامه آماری سال  ١٣٩٠سازمان تامين اجتماعی ،در سال گذشته
 ٢١ھزار و  ۴٧٧مورد حادثه حين کار در کشور رخ داده است که درجرﯾان آن  ٢٠ھزار و  ٣٩٩نفر
بيمه شده قربانی شدهاند .
براﯾن اساس از مجموع اﯾن تعداد قربانی حوادث حين کار ٨۵ ،نفر فوت ١٨۵ ،نفر از کار افتاده
کلی )بيش از  ۶۶درصد ازکار افتاده( ٢٧۵ ،نفر از کار افتاده جزئی )بين  ٣٣تا  ۶۶درصد از کار
افتاده( ٨۶۵ ،نفر غرامت عضو )کمتر از  ٣٣درصد از کار افتاده( و  ١٨ھزار و  ٩٨٩نفر بھبودی

کامل پيدا کردهاند .
به موجب اﯾن آمار بيمه شدگان تعداد مرد حادثه دﯾده  ٢ھزار و  ٣٠نفر و تعدا بيمه شدگان زن
حادثه دﯾده  ٣۶٩نفر گزارش شده است که از اﯾن تعدا  ۴ھزار و  ۶۵١نفر را بيمه شدگان مجرد
و  ١۵ھزار و  ٧۴٨نفر باقيمانده را بيمهشدگان مجرد تشکيل دادهاند .در سالنامه آماری سال
 ٩٠سازمان تامين اجتماعی آمده است :در مجموع ﯾک ميليون  ٢٩ھزار و  ٨۴١بيمه شده به
دليل جراحت در حوادث حين کار تحت معالجه قرار گرفتند که در اﯾن ميان به  ٩٩۵ھزار و ٧١۵
نفر از اﯾن قربانيان بصورت سرپاﯾی و به  ٣۴ھزار و  ١٢۶قربانی دﯾگر بصورت بستری خدمات
درمانی ارائه شده است .
اﯾن درحالی است در سالنامه منتشر شده جمعيت بيمه شدگان در معرض وقوع حادثه ١٠
ميليون و ٨٧٣ھزار و  ٧٩٩نفر در سراسر کشور ذکر شده است .
گزارش سالنامه آماری سازمان تامين اجتماعی در خصوص علل وقوع حوادث حين کار در سال
 ١٣٩٠میافزاﯾد :وساﯾل بیحفاظ ) ١٠٧٢مورد( ،وساﯾل معيوب ) ٨١۵مورد( ،بیاحتياطی
) ١٢٠۴٠مورد( ،نور ناقص ) ١٩مورد( ،لباس خطرناک ) ١۵مورد( ،فقدان اطالعات ) ٣٣مورد( و
ساﯾر علل ) ٧٢٣۶مورد( از جمله علل بروز حوادث حين کار در سال گذشته بودهاند .
انتشار اﯾن آمار در حالی است که ھمچين چندی پيش معاون فنی و درآمد سازمان
تأميناجتماعی گفت :اﯾن سازمان به دنبال بازنگری بخشنامهھا و دستورالعملھای مربوطه،
بخشنامه جدﯾدی در حوزه امور فنی بيمهشدگان تھيه شده است .
به گزارش اﯾلنا مھرداد محققزاده در اواسط آذرماه از صدور بخشنامه جدﯾد حوادث ناشی از کار
به واحدھای اجراﯾی سازمان تأميناجتماعی در سراسر کشور خبر داد و افزود :صدور
بخشنامه به منظور برداشت ﯾکسان از تعرﯾف حادثه ناشی از کار موضوع ماده  ۶٠قانون
تأميناجتماعی و تشخيص آن از ساﯾر حوادث و ھمچنين اجرای صحيح مقررات قانونی و امکان
ارائه خدمات مطلوب و به ھنگام به بيمهشدگان انجام شده است .
وی با بيان اﯾنکه طبق ماده » «۶٠قانون تأميناجتماعی ،حادثه ناشی از کار حادثهای است که
در حين انجام وظيفه و به سبب آن برای بيمهشده اتفاق میافتد ،ادامه داد :مقصود از حين
انجام وظيفه تمام اوقاتی است که بيمهشده در کارگاه ﯾا مؤسسات وابسته ﯾا ساختمانھا و
محوطه آن مشغول کار باشد و ﯾا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عھده دار انجام
مامورﯾتی باشد .
محققزاده ادامه داد :گاھی اوقات مراجعه به درمانگاه و ﯾا بيمارستان و ﯾا برای معالجات
درمانی و توانبخشی واوقات رفت و برگشت بيمهشده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام
وظيفه محسوب میشود به شرط اﯾنکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق
افتاده باشد .بعالوه حادثهای که برای بيمهشده حين اقدام برای نجات ساﯾر بيمهشدگان و
مساعدت به آنان اتفاق میافتد نيز حادثه ناشی از کار محسوب میگردد .
معاون فنی و درآمد سازمان تأميناجتماعی با تأکيد بر اﯾنکه ھر حادثهای را میباﯾست به طور
مشخص و بانگرش به ھمه جوانب آن و با رعاﯾت مالکھای مقرر در قانون مورد بررسی
قرارداد؛ گفت :در زمان وقوع حادثه ناشی از کار ،کارفرماﯾان باﯾد اقدامات اوليه را برای جلوگيری
از تشدﯾد عوارض حادثه انجام دھند و گزارش حادثه را در کوتاهترﯾن زمان و حداکثر ظرف  ٣روز
کاری به اطالع شعبه تأميناجتماعی محل برسانند .
محققزاده با بيان اﯾنکه بيمهشدگانی که دچار حادثه ناشی از کار شوند ،طبق ضوابط
میتوانند از حماﯾتھای مقرر در قانون تأميناجتماعی برخوردار شوند افزود :مستمری از کار
افتادگی و ﯾا غرامتھای مقطوع از جمله مزاﯾای قانونی در نظر گرفته شده برای حوادث ناشی
از کار است.
فرماندار طبس شاﯾعه وجود قربانيان بيشتر در معدن ﯾال شمالی را تكذﯾب كرد سرانجام
فرماندار طبس در حالی مرگ ھشت کارگر معدنچی را درجرﯾان انفجار معدن ﯾال شمالی تاﯾيد
کرد که برخی منابع كارگری در اﯾن معدن تعداد كارگران محبوس را بيش از رقم اعالمی
میدانند .
به گزارش اﯾلنا ،آنان معتقدند در جرﯾان حادثه امروز معدن ﯾال شمالی حداقل  ١۵معدنچی
گرفتار شدهاند که احتمال میرود ھمه آنھا در جرﯾان انفجار و رﯾزش معدن کشته شده
باشند .اﯾن منابع كارگری با ﯾادآوری اﯾنکه حادثه انفجار امروز معدن ﯾال شمالی در ساعت ۴

بامداد و در زمان چھارمين شيفت کاری و در زمان كار کارگران بيشتری از رقم اعالمی رخ داده
است میافزاﯾند :ممکن است در زمان بروز حادثه کارگران دﯾگری نيز در معدن مشغول کار بوده
باشند .
با توجه به تمامی جوانب اﯾن فاجعه انسانی ،احتمال اظھارات احساسی كارگران منتفی
نيست و خبرگزاری اﯾلنا تا زمان دستيابی به ليست كارگران شيفت چھارم اﯾن معدن قادر به
تاﯾيد خبر مذكور نيست .
گفتنی است فرماندار طبس در گفتگو با اﯾلنا احتمال وجود قربانيان بيشتر در اﯾن حادثه را
تكذﯾب كرد.
تنھا ﯾك جسد از معدن ﯾال شمالی خارج شده است پيمانكار معدن زغال سنگ ﯾال شمالی در
گفتگو با اﯾلنا جزئيات بيشتری را در خصوص حادثه انفجار صبح امروز منتشر کرد .
ابالقاسم حسنی مدﯾر عامل شرکت آروﯾن نوﯾن به اﯾلنا گفت :انفجار بامداد امروز در عمق ١۵٠
متری زمين رخ داده است .
وی با بيان اﯾنكه در زمان حادثه  ١٣کارگر وارد تونل شده و مشغول به کار شدند ،افزود :در
زمان حادثه ھشت کارگر در افق شماره  ،٣چھار کارگر در افق شماره  ٢به ھمراه ﯾک کارگر
مسئول اﯾمنی در داخل معدن بودند .
وی افزود :به دنبال وقوع انفجار پنج نفر از معدنچيان توانستند به موقع از درون معدن خارج
شده و زنده بمانند اما ھشت معدنچی دﯾگر در نتيجه اﯾن انفجار کشته شدند .
به گفته مدﯾرعامل شرکت پيمانكاری آروﯾن نوﯾن ،ھر چند مرگ جسد چھار نفر از معدنچيان
كشف شده است اما تا کنون ﯾك جسد از درون معدن خارج شده است .وی درخصوص
سھامداران اﯾن شرکت گفت :سھام اﯾن شرکت پيمانکاری به  ٣٠نفر از بازنشستگان شرکت
زغال سنگ طبس تعلق دارد.
اطالعيه شماره  :۴۴سومين اعتصاب غذای رضا شھابی بسيار نگران کننده است!-
فراخوان محمود صالحی سخنگوی کميته دفاع از رضا شھابی خطاب به کارگران ،
مردم آزاده و تشکل ھای کارگری
اطالعيه شماره  :۴۴رضا شھابی کارگر زندانی و عضو ھيئت مدﯾره ی سندﯾکای کارگران
شرکت واحد طی نامه ای با عنوان " من فقط ﯾک نمونه از اجحاف عليه سالمت زندانيانم " و
در اعتراض به شراﯾط دشوار و نبود امکانات ابتدائی زندان اعالم کرد که در مرحله ی اول
اعتراض اش روند درمان و مصرف دارو را قطع می کند و اگر مسئوالن ھمچنان نسبت به حل
مشکالت اقدامی نکردند آن گاه دست به اعتصاب غذا خواھد زد .اما در پی رفتار ناشاﯾست
پاسياری که ھمراه رضا به بيمارستان آمده بود و تھدﯾد رضا به کتک توسط اﯾن فرد ،رضا
شھابی روز دوشنبه و به ھنگام مالقات با خانواده اش اعالم داشت که تصميم خود را عوض
کرده و در اعتراض به شراﯾط سخت زندان ،عدم رسيدگی به وضعيت درمانی اش و اعتراض
شدﯾد به برخورد زننده ی پاسيار زندان اعتصاب غذای ترش را آغاز کرده است.
در  ٣سالی که از زندانی شدن رضا می گذرد او  ٢بار دﯾگر نيز دست به اعتصاب غذا زده بود
که اﯾن امر باعث آسيب ھای جدی و جبران ناپذﯾری به او شده است .واقعيت اﯾن است که
اعتصاب غذا تنھا چند روز امتناع از خوردن نيست و عواقب جسمی اﯾن اقدام ،بسيار خطرناک
و اکثراً غير قابل برگشت است و در واقع می توان گفت اعتصاب کننده به معنای دقيق کلمه از
جان و بدن خود ماﯾه گذاشته است .رضا شھابی عالوه بر مشکالت در ناحيه ی کمر ،گردن و
پای خود از مشکل فشار خون باال که ھر روزه باعث خونرﯾزی شدﯾد از بينی وی می شود نيز
رنج می برد و امتناع از خوردن غذا و خصوصاً دارو بسيار براﯾش خطر دارد.
کميته ی دفاع از رضا شھابی ضمن اعتراض شدﯾد به شراﯾط و رفتارھای زننده ای که اﯾن
کارگر زندانی را به اتخاذ چنين تصميم خطرناک برای سالمتی اش واداشته است اعالم می
دارد که رضا با توجه به وضعيت بسيار نامناسب جسمی و ھمچنين سابقه ی  ٢بار اعتصاب
غذای سنگين ،به ھيچ وجه توان و کشش اعتصاب غذای دﯾگری را ندارد و مسئوليت مستقيم
ھر گونه عواقب حتمی اﯾن اعتصاب غذا را بر دوش مسئوالنی می داند که از دادن ابتداﯾی
ترﯾن حقوق انسانی به او و بسياری از زندانيان سرباز می زنند .ھمچنين کميته ی دفاع از رضا
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نسبت به شراﯾط رضا شھابی و دﯾگر کارگران دربند اعالم کنند.
کميته دفاع از رضا شھابی  ٢٩ -آذر ١٣٩١
شماره تلفن سخنگوی کميته دفاع از رضا شھابی ،آقای محمود صالحی٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢ :
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پروﯾن ﯾوسفی نژادفراخوان محمود صالحی:
در دفاع از کارگران زندانی به پا خيزﯾم!
کارگران ،مردم آزاده ،تشکل ھای کارگری؛
رضا شھابی اﯾن کارگر فعال و مبارز جنبش طبقه کارگر اﯾران ،از روز دوشنبه  ٢٧آذڕ ماه ،١٣٩١
مجدداً دست به اعتصاب غدای تر زده است .او برای رسيدن به خواست و مطالبات ابتدائی
خود و ھمه زندانيان سياسی ،و در اعتراض به رفتار شنيع پاسيار و مامور زندان که او را تھدﯾد
کرده بودند ،تصميم به اعتصاب غدا گرفت .ماموران زندان خطاب به رضا گفته بودند که " :ما
نمی توانيم ھزﯾنه شما ضد انقالب ھا را تامين کنيم و باﯾد خود شما ھزﯾنه درمان تان را
پرداخت کنيد".
اﯾن در حالی است که رضا شھابی دارای ھمسر و دو فرزند است که در اﯾن شراﯾط بحران زده
اقتصادی اﯾران ،نزدﯾک به  ٣سال است که به اتھام دفاع از کارگران و محرومان جامعه در زندان
به سر می برد و مطابق اظھارات ربابه رضاﯾی ھمسر رضا شھابی ،اجاره خانه ای که وی و
فرزندان او و رضا در آن زندگی می کنند ،از طرف مردم و کارگران تامين می گردد.
جرم رضا شھابی تنھا فعاليت کارگری و دفاع از خواست و مطالبات خود و ھمطبقهای ھاﯾش
است .حاکميت سرماﯾهداری اﯾران ،زبان اعتراض کارگران را برنمیتابد و حتی در درون زندان
ھم ،رضا شھابی ھا را مورد بیحرمتی و آزار و ستم مضاعف قرار می دھد.
کارگران ،مردم شرﯾف و آزادﯾخواه؛
اکنون که رضا شھابی وارد اعتصاب غذا شده است ،مطمئنا" وضعيت جسمی او با خطر جدی
مواجه خواھد شد .اﯾن وظيفه تک تک انسان ھای آزادی خواه و عدالت جو است که صدای او
باشند و با ھمبستگی بين المللی و اعتراضات سراسری ،کارزاری در حماﯾت از مبارزات رضا

شھابی ،شاھرخ زمانی ،پدرام نصرالھی ،بھنام ابراھيم زاده ،محمد جراحی و دﯾگر کارگران
زندانی و زندانيان سياسی به راه بيندازند.
محمود صالحی
 ٢٩آذر ١٣٩١
انتشار از کميته ی دفاع رضا شھابی
اتحاديه کارگران قطار ،کشتيرانی و حمل و نقل بريتانيا :
رضا شھابی بايد فورا از زندان اوين آزاد گرديده و تحت درمان پزشکی مناسب قرار
بگيرد
به مقامات جمھوری اسالمی ايران؛
من اين نامه را در اعتراض به ادامه اذيت و آزار فعالين کارگری و نقض فاحش حقوق کارگران در
ايران می نويسم .ما ھمچنان شاھد ھستيم که بسياری از فعاالن کارگری در ايران به طرز
وحشيانه ای مورد اذيت و آزار قرار گرفته و به ناحق در زندان ھستند .مشخصا ،من به طور
جدی در مورد سالمتی و وضعيت رضا شھابی نگران ھستم .رضا شھابي ،عضو ھيئت مديره و
خزانه دار سنديکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تھران ،به مدت بيش از دو سال و نيم می
باشد که در زندان به سر می برد .شھابی به شدت در طول بازجويی در بازداشت مورد ضرب و
شتم قرار گرفته بود .او در تاريخ  ٢۴ژوئيه  ٢٠١٢مورد عمل ستون فقرات گردنی قرار گرفت.
پزشکان توصيه کرده اند که کمر ايشان نيز بايد مورد درمان قرار بگيرد .بر خالف توصيه پزشکان،
شھابی به بند  ٣۵٠زندان اوين در تاريخ  ١۴اوت  ٢٠١٢فرستاده شد .از آن زمان به بعد،
سالمت وی به شدت رو به وخامت گذاشته شده است .در تاريخ  ١٧دسامبر  ،٢٠١٢رضا
شھابی در اعتراض به رفتار تھديد آميز زندانبانان و ھمچنين عدم ادامه درمان پزشکی مناسب
دست به اعتصاب غذا زده است .
ما قويا بازداشت ھای ناعادالنه و حکم صادره عليه رضا شھابی و ديگر فعاالن کارگری را
محکوم می کنيم .ما ھمچنين اذيت و آزار مداوم و بازداشت فعالين کارگری در ايران را محکوم
کنيم .ما خواھان آزادی فوری و بی قيد و شرط رضا شھابی و ھمه فعاالن کارگری زندانی در
ايران ھستيم .
آقای الکس گوردون
رئيس اتحاديه کارگران قطار ،کشتيرانی و حمل و نقل بريتانيا ( (RMT
 ١٨دسامبر ٢٠١٢
ترجمه و تکثير از اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران
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کرﯾستيان ماھيو ،سندﯾکای سود )ھمبستگی( فرانسه:
رضا شھابی باﯾد فورا از زندان آزاد و به سرعت تحت درمان قرار بگيرد
 ١٩دسامبر ٢٠١٢
نامه اعتراضی به مقامات جمھوری اسالمی اﯾران
ما اﯾن نامه را در اعتراض به ادامه اذﯾت و آزار فعالين کارگری و نقض فاحش حقوق کارگران در
اﯾران می نوﯾسم .ما ھمچنان شاھد ھستيم که بسياری از فعاالن کارگری در اﯾران به طرز
وحشيانه ای مورد اذﯾت و آزار قرار گرفته و به ناحق در زندان ھستند .مشخصا ،من به طور
جدی در مورد سالمتی و وضعيت رضا شھابی نگران ھستم .رضا شھابی ،عضو ھيئت مدﯾره و
خزانه دار سندﯾکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تھران ،به مدت بيش از دو سال و نيم می
باشد که در زندان به سر می برد .شھابی به شدت در طول بازجوﯾی در بازداشت مورد ضرب و
شتم قرار گرفته بود .او در تارﯾخ  ٢۴ژوئيه  ٢٠١٢مورد عمل ستون فقرات گردنی قرار گرفت.
پزشکان توصيه کرده اند که کمر اﯾشان نيز باﯾد مورد درمان قرار بگيرد .بر خالف توصيه پزشکان،
شھابی به بند  ٣۵٠زندان اوﯾن در تارﯾخ  ١۴اوت  ٢٠١٢فرستاده شد .از آن زمان به بعد،

سالمت وی به شدت رو به وخامت گذاشته شده است .در تارﯾخ  ١٧دسامبر  ،٢٠١٢رضا
شھابی در اعتراض به رفتار تھدﯾد آميز زندانبانان و ھمچنين عدم ادامه درمان پزشکی مناسب
دست به اعتصاب غذا زده است.
ما قوﯾا بازداشت ھای ناعادالنه و حکم صادره عليه رضا شھابی و دﯾگر فعاالن کارگری را
محکوم می کنيم .ما ھمچنين اذﯾت و آزار مداوم و بازداشت فعالين کارگری در اﯾران را محکوم
کنيم .ما خواھان آزادی فوری و بی قيد و شرط رضا شھابی و ھمه فعاالن کارگری زندانی در
اﯾران ھستيم.
کرﯾستيان ماھيو
سندﯾکای سود )ھمبستگی( فرانسه
Christian Mahieux
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ترجمه و تکثير از اتحاد بين المللی در حماﯾت از کارگران در اﯾران
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اطالعيه کميته حمايت از مبارزات کارگران ايران -فنالند
رضا شھابی بايد بدون ھيچ قيد شرطی فورا آزاد شود !
رضا شھابي ،عضو ھيئت مديره و مسئول مالی سنديکای کارگران اتوبوس رانی تھران و حومه
در روز  ٢٥آذر ماه به علت وخيم شدن وضعيت جسمانی اش از زندان اوين به بيمارستان امام
خمينی منتقل شد وپزشک معالج دستور "سی تی اسکن" و "ام آر ای" را داد .اين معاينات
پزشکی چھار ساعت طول می کشيد ،اما "ھادی کردی" پاسيار زندان مانع شده و می گويد:
»شماھا خرج بيخودی بر روی دست دولت می گذاريد ،بايد ھر چه زودتر به زندان برگردی و در
غير اين صورت با کتک کاری به زندان برت می گردانم ».
رضا شھابی در اعتراض به اين وضعيت و توھين ھای مکرر زندانبانان به اعتصاب غذا ی تر
دست زده و ھمچنين اعتصاب دارو نيز نموده است .او عالوه بر درد شديد ناشی از ضعيت
گردن و کمر ،دچار فشار خون نيز می باشد و احتياج مبرم و فوری به دارو و معاينات پزشکی
دارد ،در غير اين صورت جان وی در خطر جدی قرار می گيرد .
کارگران  ،مردم آزاديخواه و مبارز !
رژيم ضد کارگری جمھوری اسالمی دھھا فعال کارگری را در زندانھای خود حبس کرده است.
از جمله محمد جراحی و شاھرخ زمانی بشدت تحت فشار و تھديدھای فزاينده قرار دارند.
پدارم نصراللھی ممنوع المالقات شده است و ديگر فعالين کارگری به بھانه ھای مختلف در
زندان تحت فشار قرار دارند .
نظام سرمايه داری اسالمی ايران فعالين کارگری را بر جرم دفاع از حقوق کارگران زندانی
نموده است .جای رضا شھابی در زندان نيست و بايد ھر چه سريع تر آزاد شده و برای ادامه
معالجات به بيمارستان منتقل شود .بديھی است مسئوليت سالمت و حفظ جان رضا شھابی
بعھده مقامات قضائی و امنيتی رژيم جمھوری اسالمی می باشد .
"کميته حمايت از مبارزات کارگران ايران در فنالند" ضمن نگرانی از وضعيت جسمانی رضا
شھابي ،خواستار آزادی فوری و انتقال وی به بيمارستان می باشد و ضمن درخواست از رضا
شھابی جھت دست کشيدن از اعتصاب غذا و اعتصاب دارو ،از تمامی سازمان ھا و نھادھای
کارگری و حقوق بشری درخواست می نمايد که ضمن اعتراض به وضعيت بوجود آمده برای
رضا شھابی خواستار آزادی فوری وی شوند .
رضا شھابی و ديگر فعالين کارگری بايد فوری و بی ھيچ قيد و شرطی آزاد شوند !
کميته حمايت از مبارزات کارگران ايران -فنالند
komitehf@hotmail.com
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ھلسينکی
ده ھزار ميليارد تومان بودجه درمانی ايران گم شده است
به گزارش صدای آلمان در تارﯾخ  ٢٩آذر آمده است  :در جلسهی علنی روز سه شنبه  ٢٨آذر
مجلس شورای ساالمی دربارهی ناپديد شدن  ١٠ھزار و  ۵٠٠ميليارد تومان بودجه درمانی
ايران بحث شد .بررسی اين موضوع در دستور کار کميسيون بھداشت و درمان قرار گرفته
است .
در متن گزارش کمسيون بھداشت مجلس از "وضعيت بحرانی حوزه سالمت" کشورصحبت
ميشود .ده ھزار و پانصد ميليارد تومان از بودجهی بيمارستانھای دولتی تاکنون پرداخت
نشده است .حسينعلی شھرياری نمايندهی زاھدان و رئيس کميسيون بھداشت و درمان
مجلس از عدم اختصاص درآمدھای ناشی از ھدفمندسازی يارانهھا به حوزه سالمت و عدم
اختصاص ارز مرجع به واردات دارو و تجھيزات پزشکی انتقاد کرده است.
در متن گزارش کمسيون بھداشت و درمان صريحا از واگذاری بودجهی درمان به وزارت راه و
شھرسازی صحبت ميشود .
اطالعات نادرست بانک مرکزی و اتاق مبادالت ارزی
رئيس کميسيون بھداشت و درمان مجلس ھمچنين انتقاد کرده که بانک مرکزی و اتاق
مبادلهی ارزی به فعاالن اقتصادی اطالعات نادرستی داده است .بهگفته وی درآمار اعالم شده
از سوی بانک مرکزی و اتاق مبادله ارزی  ،مبلغ پرداخت شده برای واردات دارو ،با رقمی که
وی در اختيار دارد يکی نيست .
شھرياری ھمچنين گفته است که اگر واقعا اين رقم پرداخت شده بود ،مشکالت بدھی
بيمارستانھا و بيمهھا برطرف ميشد .وی درخواست کرده که دولت کسری بودجه را پرداخت
کند .
ممنوعيت تعطيلی بيمارستانھای دولتی
روسای  ۵٠دانشگاه علوم پزشکی نيز با نوشتن نامه به رئيس مجلس ايران ھشدار دادهاند
که اگر وضعيت به ھمين شکل ادامه يابد بيمارستانھای دولتی به زودی تعطيل ميشوند .
بحث تعطيلی بيمارستانھای دولتی و حتی خصوصی اکنون ھفتهھاست در ايران ادامه دارد.
رئيس کميسيون بھداشت و درمان مجلس نيز روز سه شنبه  ٢٨آذر دراين باره ھشدار داده و
گفته که ادامهی وضعيت بحرانی در بودجه درمانی منجر به تعطيلی بيمارستانھای دولتی
خواھد شد .
حسن اماميرضوی معاون وزير بھداشت ايران در پاسخ به منتقدين پيش از اين گفته بود که
»بيمارستانھا و مراکز درمانی حتی در صورت ضرردھی ھم حق تعطيل کردن ندارند و بايد به
ارائه خدمت به مردم ادامه دھند ».
ورشکستگی بيمارستانھای خصوصی
بحران کنونی در حوزه سالمت بيمارستانھای خصوصی را ھم در آستانه ورشكستگی و
تعطيلی قرار داده است .روسای بيمارستانھای خصوصی پيش از اين اعالم کرده بودند که اگر
دولت ارز را با قيمت مناسب در اختيار اين بخش از مجموعه بھداشت و درمان كشور قرار
ندھد ،قطعاً اين مراكز تا سال آينده دوام نخواھند آورد و ورشكست خواھند شد .
در بخشی از متن گزارش کمسيون بھداشت و درمان مجلس اين سئوال نيز مطرح
ميشود»:دو ھزار ميليارد تومان که در بودجه سال  ١٣٩٠با پيگيريھای اين کميسيون
مطالبه شد ،کجا ھزينه گرديد؟ آيا در محلھای پيشبينی شده ھزينه شد؟ با چه مستمسک
قانونی دولت يک ھزار و  ١۵٠ميليارد تومان از بخش سالمت را به وزارت راه و شھرسازی
واگذار نمود و چرا در قبال اعتراض به اين عمل غيرقانونی عکسالعملی نشان نداد؟ »
علی الريجاني ،رئيس مجلس پس از قرائت گزارش کمسيون بھداشت و درمان مجلس گفت،
روی گزارش کميسيون بھداشت بايد تامل بيشتری شود تا فرصتی برای بررسی اين موضوع

ايجاد گردد .پس از صحبتھای الريجانی بررسی گزارش کميسيون بھداشت و درمان به
جلسات آينده مجلس موکول شد.
کشتی سازی اروندان با  ١٥٠پرسنل در شرف تعطيلی
به گزارش خبرنگار دولتی مھر،در  ٢٩آذر آمده است  :سيدحسين دھدشتی امروز در يک
نشست خبری با بيان اينکه در حوزه دريا کارھای زيادی انجام نشده است با وجودی که اين
بخش ظرفيت بااليی دارد ،گفت :حتی در بخش ھای بندری ھم شھروندان آشنايی زيادی با
ظرفيت ھای دريا ندارند ،به ھمين جھت بايد توجه خاصی به سواحل و بنادر شود .
رئيس فراکسيون دريايی مجلس ،تصريح کرد :به ھمين جھت مجلس برای اصالح برخی قانون
ھا و نظارت بر اجرای برخی از قوانين ،فراکسيون دريايی را تشکيل داد که تعداد زيادی ھم
عضو آن ھستند .
وی در خصوص تجميع صندوق توسعه صنايع دريايی با ديگر صندوق ھا ،اظھار داشت :ما
مخالف اين ادغام ھستيم و مکاتباتی ھم در اين زمينه انجام گرفته است اما به دليل وجود
ناھماھنگی ھا ميان شورای عالی صنايع دريايي ،مسئوالن و انجمن ھا اين طرح رای آورد اما
پيگير ھستيم تا دوباره اين مشکل حل شود .
دھدشتی در خصوص قانون صنايع دريايي ،ادامه داد :در حوزه قانونگذاری ھم نياز به
ھماھنگی با دستاندرکاران داريم و بايد ارتباط مستمری بين نھادھا وجود داشته باشد ضمن
آنکه شورای عالی صنايع دريايی ھم به ندرت تشکيل جلسه می دھد .
رئيس فراکسيون دريايی مجلس با اشاره به اينکه متاسفانه مديران کالن کشور از توجه به
صنايع دريايی غافل ھستند ،افزود :تمرکز زيادی در سياست گذاری ھا بر موضوع دريا وجود
ندارد و بايد ھماھنگی ميان مجموعه سازمان و انجمن ھا در اين خصوص انجام گيرد .
وی با اشاره به اينکه صندوق توسعه صنايع دريايی برای مسئولين شناخته شده نيست،
گفت :شايد دليل ادغام استفاده از امکانات اين صندوق بوده است و دليل آن رشد صنعت
دريايی نيست .
دھدشتی با بيان اينکه با وجود اينکه  ٥وزير عضو شورای عالی صنايع دريايی ھستند ،اما
دولت توجھی به آن نمی کند ،بيان کرد :قانون متمرکزی در اين خصوص وجود ندارد و ھر نھاد و
سازمانی برای خود تصميم گيری جداگانه ای دارد .
رئيس فراکسيون دريايی مجلس در خصوص حمايت از توليدکنندگان صنايع دريايي ،بيان کرد:
مجلس کميسيون ويژه ای برای حمايت از توليد داخل تشکيل داده است و بر کميسيون ھای
مختلف ھم فراکسيون در اين خصوص تشکيل شده است .
وی با تاکيد بر اينکه در کشتی سازی علی رغم آنکه اھميت ويژه ای داشت اما برخی
واگذاری ھا منجربه تعطيلی شرکت ھا شد گفت :شرکت ھای اروندان و صدرا اميد چابھار از
جمله شرکت ھای کشتی سازی بودند که با وجود عملکرد بسيار مناسب به دليل واگذاری
نامناسب وزارت صنعت به سازمان تامين اجتماعی تعطيل شدند .
رئيس فراکسيون دريايی مجلس تصريح کرد :به عنوان مثال شرکت اروندان  ٦٠٠نفر کارمند
متخصص داشت که با سوءمديريت در شرف تعطيلی است و ھم اکنون  ١٥٠نفر در آن مشغول
به کار ھستند که در اين خصوص مجلس اقداماتی را در بحث اجرا دارد تا در غالب تحقيق و
تفحص ،اين مشکل را برطرف کند.
گرانی و ھندوانهھای باد کرده در ميادين ميوه
به گزارش خبرنگار دولتی مھر،در  ٢٩آذر آمده است  :فردا شب خانوار ايرانی بار ديگر به رسم
ديرين ،به شب نشينی طوالنی ترين شب سال خواھند نشست تا بار ديگر در کنار
شعرخواني ،داستان سرايی و گفتگوھای شادمانه ،کام خود را با ھندوانه ھای  ٢٣٠٠تومانی
و انارھای  ٣٥٠٠تومانی شيرين کنند .
گل ميوهھای شب يلد ،امسال با افزايش  ١٠تا  ١٥درصدی با وضعيتی متفاوت از سالھای قبل
مواجه شده ند و ھمين باعث شده نه تنھا تعدادی از خانوار ايرانی خريد ھندوانه و انار را از
سبد مصرفی خود برای اين شب حذف کنند بلکه به گفته حسين مھاجران رئيس اتحاديه ميوه

و سبزی شھر تھران ،حتی نيمی از مغازه داران نسبت به خريد ھندوانه اقدام نکنند .
به گفته وي ،امتناع ميوه فروشان از تھيه ھندوانه شب يلدا باعث شده که قيمت اين ميوه
حتی تا  ٢٠٠٠تومان ھم کاھش يابد .رئيس اتحاديه ميوه و تره بار دليل امتناع ميوه فروشان
سطح شھر نسبت به عرضه ھندوانه به مشتريان خود را ريسک باالی خريد اين ميوه اعالم
کرد و گفت :با توجه به گرانی اين محصول و کاھش خريد مردم ،مغازه داران نگرانند که با پايان
شب يلدا ھندوانه ھا روی دستشان بماند و آن وقت بايد ضرر ھنگفتی را متحمل شوند .
عضو ھيأت مديره اتحاديه ميوه و تره بار کشور ،قيمت ميوهھای شب يلدا در ميادين ميوه و تره
بار را در روز چھارشنبه چنين اعالم کرد :قيمت ھر کيلوگرم ھندوانه  ٢٠٠٠تا  ٢٣٠٠تومان،
انارمرغوب  ٣٥٠٠و نامرغوب  ١٥٠٠تومان ،نارنگی و پرتقال شمال  ١٦٠٠تا  ١٧٠٠تومان به
پايين ،پرتقال جنوب  ٢٧٠٠تا  ٢٨٠٠تومان،پرتقال متفرقه رسمی  ٢٧٠٠تا  ٨٠٠تومان ،موز
 ٢٥٠٠تا  ٢٦٥٠تومان .
در کنار شھروندانی که توان خريد چندانی برای تامين ميوهھای شب يلدايی ندارند ،افرادی
ھم ھستند که ظرف ميوه شب يلدای خود را با ميوه ھای قاچاق ھمچون آناناس ،گالبی که
حد و مرز مشخصی برای قيمت گذاری آنھا وجود ندارد و تعيين قيمت در اختيار خود مغازه
داران خاصی است ،تزيين می کنند تا کام ميھمانان خود را شيرين تر کنند .
به گفته رئيس اتحاديه ميوه و تره بار شھر تھران ،ميوه ھای قاچاق در انظار عموم قرار نمی
گيرد و برخی مغازه داران آنھا را بر اساس سفارش مشتريان خود تھيه و در اختيار متقاضيان
قرار می دھند .
بر اساس اين گزارش ،در حال حاضر ھر يک کيلوگرم گريب فروت  ٢٥٠٠تومان ،انار شيراز ٤٨٥٠
تومان ،ليمو شيرين  ١٩٥٠تومان ،نارنگی تخم ژاپنی  ٢٨٥٠تومان ،کيوی ) ھايوارد( تومان،
سيب قرمز دماوند  ٢٧٨٠تومان ،پرتقال شمال  ٢٢٠٠تومان  ،پرتقال جنوب  ٢٨٠٠تومان ،سيب
زرد دماوند  ٢٧٨٠تومان  ،نارنگی ساری  ٢٥٠٠تومان و خرمالو  ٤٢٠٠تومان به عنوان حداقل
قيمت در مغازه ھای سطح شھر ارائه می شود که بدون شک نرخ ميوه ھای مذکور در نقاط
شمالی شھر بيش از مبالغ مذکور است .
به گفته مديرزراعت سازمان جھاد کشاورزی ھرمزگان ،امسال بيش از  ١٥ھزار تن ھندوانه
توسط کشاورزان مينابی برای شب يلدا برداشت شده است که قيمت ھر کيلوی آن در زمين
کشاورزی  ١٢٠٠تومان است.
گودبرداری باز قربانی گرفت /مرگ تلخ کارگر ساختمانی زير آوار
به گزارش خبرنگار دولتی مھر،در  ٢٩آذر آمده است  :سخنگوی سازمان آتش نشانی تھران
گفت :ريزش ديوار محل گودبرداری در خيابان  ١٧شھريور باعث مرگ کارگری شد .
جالل ملکی درگفتگو با خبرنگارمھر اظھار داشت :ساعت  ١٠٫٥١دقيقه امروز حادثه ريزش آوار
در محل گودبرداری به سازمان آتش نشانی اطالع داده شد .بالفاصله دو ايستگاه به محل
حادثه در خيابان  ١٧شھريور اعزام شدند .
وی افزود :در بررسی ھا مشخص شد در يک محوطه ھزار متری گود برداری انجام شده که
ديواره ضلع جنوب غرب آن به يکباره ريزش و کارگری در زير خروارھا خاک مدفون شده
است.آتش نشانان پس از ايمن سازی محل ،عمليات آواربرداری را آغاز کرده و پس از ٩٠
دقيقه کارگر ساختمانی را از زير خاک بيرون کشيدند .
وی ادامه داد  :امدادگران اورژانس پس از معاينه اين کارگر مرگ او را تاييد کردند و
ساعت ١٢:٠١آتش نشانان به ايستگاه ھای خود بازگشتند .
روزانه  ۵کارگر در ايران کشته ميشوند
به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در  ٢٩آذر آمده است  :روز گذشته مرگ  ٨کارگر
معدن در طبس ،احساسات بسياری از ايرانيان را جريحه دار کرد ،اين در حالی است كه طبق
گزارش رسمی سازمان پزشكی قانونی كه يك روز قبل از وقوع اين فاجعه منتشر شد ،روزانه
پنج كارگر در سراسر ايران بر اثر حوادث ناشی از كار جان خود را از دست ميدھند .با اين
آگاھی پرسشی كه بار ديگر در اذھان ھم ٔه ما تکرار شد اين است كه حوادث شغلی تا چه

زمانی قرار است از ميان سختگوشترين مردم اين سرزمين روزانه به اندازه يك فاجعه
انسانی تمام عيار قربانی بگيرند .
به گزارش خبرنگار ايلنا ،سازمان پزشکی قانونی در روز  ٢٧آذرماه جاري ،از کشته شدن يک
ھزار و  ١٠١نفر در جريان حوادث کار در ھفت ماه نخست سال  ٩١خبر داده که اين آمار در
مقايسه با مدت مشابه سال قبل  ١٢درصد رشد داشته است .
براساس رتبه بندی سازمان پزشکی قانوني ،سقوط از بلندی با  ۴۵۶قرباني ،اصابت اجسام
سخت با  ٢٣۶قرباني ،برقگرفتگی با  ١٧٣قربانی و سوختگی و کمبود اکسيژن به ترتيب با
 ۶۴و  ٣٢قربانی به ترتيب رتبهھای اول تا پنجم مرگ آورترين حوادث حين کار را به خود
اختصاص دادهاند .
آمار منتشر شده از سوی پزشکی قانونی و يک محاسب ٔه سر انگشتی به ما نشان ميدھد
که روزانه  ۵کارگر ،جان خود را در حوادث حين کار از دست ميدھند .از اين ميان ،روزانه ٢
کارگر تنھا به دليل سقوط از بلندي ،يک کارگر روزانه بر اثر اصابت جسم سخت و  ٢کارگر ديگر
به داليل مختلف از جمله برقگرفتگي ،سوختگی و کمبود اکسيژن و ...جان ميبازند .
با نگاھی به آمار فوق با نگاھی به آمار رسمی در مييابيم که حادث ٔه انفجار معدن يال شمالی
در طبس  -عليرغم اندوھبار بودن -اتفاق جديدی نيست و اين فاجعه روزانه برای کارگران
ايران رخ ميدھد .اما به دليل بيتوجھی افكار عمومی و رسانهھا در ميان تلی از اخبار به
مراتب كماھميتتر به دست فراموشی سپرده ميشوند .
مرگ خاموش کارگران
با نگاھی گذرا به اخبار بخش كارگری ايلنا در مييابيم كه تنھا ظرف ھفته گذشته ،شش خبر
رسمی از مرگ و مصدوميت شديد کارگران ساختماني ،تنھا بر اثر سقوط از »چاه آسانسور«
شده است که بديھی است انتشار اين تعداد خبر رسمی  -از خيل وقايعی که ھيچگاه به
سطح رسانه نميرسند  -بر اثر حوادثی مشابه نشان از مرگ خاموش کارگرانی دارد که برای
تامين معيشت خود و خانوادهشان ،مجبور ھستند به کار در ھر شرايطی تن دھند .
در اين گزارشھای كه عمدتا از طريق منابع رسمی در اختيار ايلنا قرار ميگيرند حتی به اسم
قربانيان نيز اشاره نميشود و تنھا با ذکر عنوان شغلی قربانيان از مرگ آنان خبر ميدھند كه
اين موضوع نشان از مظلوميت قشری دارد که بار اصلی توليد کشور را بر عھده دارند .
شايد دليل ضمنی عدم ذکر اسامی کارگرانی که قربانی حوادث حين کار ميشوند کاستن از
ابعاد وحشتناک حادثهای باشد که در کشورمان در حال وقوع است و کارگران از آن با نام مرگ
خاموش ياد ميکنند .چه بسا توجه به اين حوادث و بر انگيخته شدن احساسات عمومی
جامعه ،عزمی جدی را در مسئوالن ايجاد کند تا برای حل اين معضل ،چارهای بينديشند .
لزوم تامين امنيت محيط کار
عواملی ھمچون فقدان حداقل آموزش به کارگران ،فقدان امکانات ايمنی و بھداشتي ،ساعت
کار طوالنی و متعاقبا خستگی مفرط و پايين آمدن تمرکز در حين کار ،عدم امنيت شغلی تنھا
چند مورد از داليلی است که مرگ خاموش کارگران رقم ميزند .
ھمچنين به رسميت شناختن تشکلھای مستقل کارگری و ايجاد فضای باز برای فعاليت
كنشگران مستقل کارگری منجر به آن خواھد شد تا مسئوالن  -اگر عزمی برای حل معضالت
کارگران در آنھا وجود داشته باشد  -مشکالت را بھتر ببينند و صدای اعتراض کارگران بشنوند .
به نظر ميرسد قدم اول برای جلوگيری از اين فجايع ،تقويب بازرسی برای تامين امنيت محيط
کار است که ھر روز باعث وقوع يك فاجعه انسانی ميشود.
نامه شيرين عبادی به احمد شھيد درباره مرگ خاموش کارگران در ايران
به نوشته ساﯾت اصالح طلب جرس در  ٣٠آذر آمده است  :شيرين عبادي ،وکيل حقوق بشر و
برنده جايزه صلح نوبل ،در نامه ای به احمد شھيد ،گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل
متحد در مورد ايران ،توضيحاتی را در خصوص وضعيت کارگران در ايران به اين مقام بين المللی
ارائه کرد .
به گزارش سايت کانون مدافعان حقوق بشر ،خانم عبادی در نامه خود به آقای شھيد از اين

مقام سازمان ملل خواسته است تا کارگران ايران را در وصول به درخواستھای قانونی و بر
حق خود ،ياری کند .رونوشت نامه خانم عبادی به آقای شھيد به دفتر سازمان بين المللی
کار ،دفتر خانم پيالی -کميساريای عالي حقوق بشر ،-دفتر آقای بان کي مون -دبير کل
سازمان ملل متحد -و گزارش گر ويژه آزادی تشکل ھا و اجتماع ھا نيز ارسال شده است .متن
نامه شيرين عبادی به احمد شھيد که در تاريخ  ٢٩آذر ماه  ١٣٩١برابر با  ١٩دسامبر ٢٠١٢
ارسال شده ،به شرح زير است :
جناب آقای احمد شھيد
گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ايران
پيرو گزارش ھای قبلي توجه جنابعالی را به وضعيت اسفناک کارگران در ايران جلب می کنم .
به گزارش رسمي اداره پزشکی قانونی ايران ،روزانه پنج کارگر در سراسر ايران بر اثر حوادث
ناشي از کار جان خود را از دست ميدھند .علت اين امر را ميتوان فقدان امکانات و وسايل
ايمني ،نبود برنامهھای آموزشی الزم و ساعات کار طوالنی که منجر به پايين آمدن تمرکز
کارگران می شود ،ذکر کرد .
نکته حائز اھميت آن است که با تعطيلی اکثر کارگاه ھا و کارخانجات بخش خصوصي ،در حال
حاضر بيش از  ٧٠درصد از کارگران در استخدام کارخانجات و کارگاهھای متعلق به دولت
ھستند که به اين ترتيب جلوگيری از حوادث فوق به آسانی برای مسئوالن حکومتی امکان
پذير است .اما متاسفانه نه تنھا اقدامی در اين جھت صورت نميگيرد بلکه دولت با ايجاد
محدوديت برای فعاليت تشکلھای مستقل کارگری و دستگيری و زندانی کردن فعاالن
کارگري ،سعي در خاموش کردن صدای اعتراضات کارگران دارد؛ تا حدی که ھم اکنون ده ھا
نفر به ھمين دليل در زندان بسر ميبرند که از آن جمله ميتوان به آقای رضا شھابي ،عضو
ھيئت مديره سنديکای اتوبوسرانی تھران و حومه اشار کرد که به علت اعتراضات کارگری و
فعاليت سنديکايی به شش سال حبس محکوم شد که ھم اکنون در زندان بسر ميبرد .او در
زندان بيمار و نيازمند درمان است اما به وی اجازه درمان داده نشده و از تاريخ  ٢۵آذر ماه در
اعتصاب غذا بسر ميبرد که اين امر سالمت وی را بيش از پيش به مخاطره خواھد انداخت .
اخيرا نيز طوماری به امضای  ٣٠ھزار کارگر در سراسر ايران رسيده است که طي آن ضمن
شرح مشکالت معيشتی کارگران ،به عدم امنيت شغلي ،سطح نازل دستمزدھا ،ايجاد
تغييرات ضد کارگری در قوانين کار و تامين اجتماعی اعتراض شده است .نمايندگان کارگران با
تقديم اين طومار به مجلس شورای اسالمي ،خواھان استيضاح وزير کار ھستند .
جناب آقای احمد شھيد
بر اساس گزارش ھای رسمي کارشناسان ،درصد بيکاری در ايران نزديک به  ٣٠درصد است و
طبق نظر نماينده کارگران ،حداقل دستمزد فقط کفاف مخارج  ١٨روز را می دھد  ،به عبارت
ديگر يک کارگر بايد  ١٢روز از ماه را گرسنه بماند .در گزارشھای ديگری که منتشر شده است
بيش از  ٧٠درصد از کارگران ايران زير خط فقر ھستند و اين در شرايطی است که ايران کشور
ثروتمندی است اما فساد اداري ،سوء مديريت و ھزينهھای نظامی مرگ خاموش کارگران را
تدارک ميبيند .
مھمترين گام برای خروج از چنين شرايطي ،آزادی فوری و بدون قيد و شرط کارگران زندانی و
ايجاد فضای باز برای فعاليت کنش گران مستقل کارگری و به رسميت شناختن تشکل ھای
مستقل کارگری است که بارھا مورد درخواست قرار گرفته است اما ھر بار مسئوالن با بي
اعتنايی از کنار آن رد شده اند .
مستدعی است با شنيدن صدای اعتراضات کارگران به ھر شيوه ممکن ،خواست ھای آنان را
منعکس فرموده و آنھا را در وصول به درخواستھای قانونی و بر حق خود ،ياری فرماييد .
با احترام
شيرين عبادی
برنده جايزه صلح نوبل در سال ٢٠٠٣
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چين و ھند با سوءاستفاده از شرايط تحريمی در تالش خريد نفت ارزان از ايران
به گزارش ساﯾت حکومتی تابناک در  ٣٠آذر از قول خبرگزاری روﯾتر زآمده است  :به گزارش
»تابناک« ،ديروز خبرگزاری رويترز در مطلبی با نقل قول از يک منبع آگاه ھندی اعالم کرد ،ھند
در سال آينده ميخواھد واردات نفت از ايران را کاھش دھد .
به ادعای رويترز ،اين منبع آگاه که نخواسته نامش فاش شود ،اعالم کرده :در سال آينده،
واردات نفت ما از ايران  ١٠تا  ١۵درصد کاھش خواھد يافت .اگر ايران قيمتھا را کاھش ندھد،
کاھش واردات حتی بيش از اين نيز خواھد بود ،زيرا ھماکنون پااليشگاهھای ھند مشکل
نقدينگی اساسی دارند .
رويترز در ادامه گزارش خود يادآوری کرده است ،ھماکنون پااليشگاهھای ھند در حال دريافت
دستورالعملھايی برای کاھش واردات از ايران در آغاز سال  ٢٠١٣ـ که زمان شروع قراردادھای
جديد است ـ ھستند؛ اما کاھش واردات به دليل ھزينهھای باال ،اجتنابناپذير است .
نکته مھم در گزارش رويترز ـ صرفنظر از موضوع کاھش واردات نفت از ايران ـ اين است که
بھانه کاھش واردات ،اين بار نه تحريم و فشار آمريکا بلکه ھزينه و بھای باالی نفت ايران
است .
توضيح آن که ميزان تقاضای نفت در ماه و سال برای پااليشگاهھای ھر کشور مشخص است و
اين ميزان تقاضا در تعيين ميزان واردات نفت ھر کشور تأثيرگذار است .ھند نزديک  ٨٠درصد
نفت مورد نياز خود ،معادل  ٣٫۵ميليون بشکه از تقاضای خود را از راه واردات تأمين ميکند .
در نتيجه کاھش واردات ھند از ايران ،در صورت ثبات در تقاضای اين کشور ،به اين معناست که
اين ميزان کاھش ،بايد از جای ديگر و از سوی توليدکننده ديگری تأمين شود .
با اين تفسير ،گويا ھند و پااليشگاهھای اين کشور به دنبال اين ھستند تا از شرايط تحريمی
ايران سوءاستفاده کرده و نفت ايران را با بھای تخفيفی و ارزانتر از ارزش ذاتی آن خريداری
کنند؛ کاری که »سينوپک چين« سال گذشته انجام داد و تحريم و از دست رفتن شماری از
مشتريان نفتی ايران را دستآويزی برای دريافت نفت با بھای تخفيفی کرد .
باز ھم جالبتر آن که اکنون چين و ھند به دليل تحريمھای مالی ايران ،پول نفت را يا با ارزھای
محلی خود يعنی روپيه و يوان پرداخت و يا اقدام به تھاتر نفت با ديگر کاالھای توليدی خود
ميکنند! ھماکنون ھر دو کشور ،ايران را در فشار ميگذارند تا نفت ايران را با بھايی پايينتر
گرفته تا روپيه و يوان کمتری به ايران بدھکار باشند !
متأسفانه در اين ماجرا ،نبايد چين و ھند و ديگر کشورھا را ـ که رفتاری مشابه در پيش گرفته
يا در آينده در پيش خواھند گرفت ـ مقصر بدانيم ،بلکه مقصر اصلی رفتارھای خودمان است که
با عدم کاربست مديريت و ديپلماسی کارآمد ،زمينه را به گونهای فراھم ميکنيم که شايد
سرانجام ناچار شويم ،سرمايهھای کشور را به حراج بگذاريم !
مسلماً ھند و چين در راستای منافع اقتصادی و سياسی خود در شرايطی که بحران جھانی
دامنگير اقتصاد بسياری از کشورھاست ،به دنبال سوءاستفاده از ايران و شرايط کشور
ھستند ،ولی متأسفانه ما بيشتر ادامه خريد نفت اين کشورھا از ايران را با سر و صدای بلند
فرياد و از آن به شکست تحريمھا ياد ميکنيم .
غافل از آنکه در حال حراج سرمايهھای کشور و تقديم آنھا به کشورھايی ھستيم که اگر مثال ً
عراق با پنجاه سنت کمتر از نفت ايران ،نياز آنھا را تأمين کنند ،حتی يک ساعت ھم برای
قطع واردات از ايران شک نخواھند کرد! بيگمان ،نبايد در اين شرايط ،اسير بھانهھا و
دستاويزھای مشتريان نفتی کشور شد؛ بنابراين ،مديريت دستگاه ديپلماسی و مسئوالن
نفتی کشور بايد ھشياری و ذکاوت را در برخورد با اين موارد در دستور کار گذارند.
مسلماً شرايط کشور ايجاب ميکند که ھمچنان درآمدھای نفتی کشور و مشتريان خود و
موقعيت خود را به عنوان يکی از توليدکنندگان قدر نفتی در سطح جھانی نگه داريم؛اما ھيچ
عقل سليمی حراج سرمايهھای کشور را برای رسيدن به اين ھدف تأييد نخواھد کرد.
حوادث كار اينبار جان يك كارگر  ۶۵ساله را گرفت /ھشدار كارگران معادن طبس
ھشت ماه پيش از وقوع فاجعه

به گزارش خبرگزاری دولتی کار اﯾران – اﯾلنا در ٣٠آذر آمده است  :گودبرداری غير اصولی شب
گذشته باز ھم جان يك كارگر سالمند ساختمانی را گرفت .
به گزارش ايلنا ،اين حادثه شب گذشته ساعت  ٢٢ :۵٨در بزرگراه صدر تھران ،خيابان قلندری
شمالی در زمينی به مساحت حدود  ۵٠٠مترمربع رخ داد كه در پی فروريختن بخشی از ديواره
محل گودبرداری يك كارگر ساختمانی  ۶۵ساله تبعه افغانستان در اثر گودبرداری غير اصولی
جان باخت .
بنابراين گزارش پس از يک ساعت و نيم تالش ،ماموران آتش نشانی موفق شدند پيكر اين
کارگر را از زير آوار خارج كنند .
****
کارگران معادن زغالسنگ شھرستان طبس ،ھشت ماه پيش از وقوع حادثه انفجار معدن يال
شمالي ،در نامهای خطاب به نماينده وقت اين شھرستان در مجلس شورای اسالمي ،نسبت
به کمبود امکانات ايمنی و ھمچنين سوءمديريت در معادن طبس که جان کارگران را به خطر
مياندازد ،ھشدار داده و اظھار اميدواری کرده بودند با پيگيريھای اين نماينده بتوانند بدون
ترس و واھمه از دخالت حراست و مديريت شرکت ،نظرات خودشان را برای ھياتھای بازرسی
بيان کنند .
به گزارش خبرنگار ايلنا ،اين کارگران که شايد تعدادی از آنان در زمره کشتهشدگان حادثه اخير
انفجار در معدن يال شمالی باشند ،در نامه سرگشاده خود که در تاريخ  ١٣ارديبھشتماه
سال جاری خطاب به »محمد کريم عابدی« ارسال شده بود ،ضمن انتقاد از آنچه »سوء
مديريت موجود در معادن زغالسنگ مخصوصا معادن مکانيزه زغالسنگ« ،ذکر کرده بودند،
خواستار پيگيری کامل ،جدی و بدون ھيچ گونه تساھل و تسامح و رسيدن به نتيجه نھايی و
مشخص شدن عمق ،ابعاد و زوايای پنھان اين سوء مديريتھا شده بودند .
اين کارگران در نامه ارديبھشت ماه خود که اکنون نيز در بايگانی پايگاه اينترنتی اين نماينده
پيشين مجلس موجود است ،خواستار فراھم آمدن شرايطی شده بودند که با بررسی
کارشناسانه و دقيق موضوع و مشخص شدن تبعات منفی اين سوء مديريتھا ،شرايطی نيز
فراھم شود تا پرسنل بتوانند »بدون ترس و واھمه از دخالت حراست و مديريت« که برايشان
ايجاد خواھند کرد ،نظرات خودشان را برای ھياتھای بازرسی بيان نموده و مدارک و مستندات
مربوطه را در اختيار آنان قرار دھند .
درباره عواقب كمبود امكانات ايمنی ھشدار داده بودم
محمد کريم عابدي ،نماينده پيشين مردم طبس درباره نامه ھشت ماه قبل کارگران ،به ايلنا
گفت :عليرغم ھشدارھای پی در پی کارگران ،واقعه انفجار معدن يال شمالی نشان داد که
متاسفانه ھمچنان شاھد بيتوجهای به مطالبه بحق کارگران ھستيم .
به گزارش ايلنا ،نماينده پيشين طبس ضمن ابراز تاسف از کشته شدن ھشت کارگر معدن يال
شمالي ،درباره سوابق اينگونه حوادث در معادن اين منطقه اظھار کرد :در پی آتش سوزی و
انفجار معادن خصوصی زغال سنگ در اين منطقه ،جلسات متعددی را با مسئوالن ايمنی و
کارفرمايان برگزار کرده و درباره عواقب جبران ناپذير کمبود امکانات ايمنی به آنان ھشدارھايی
داده بودم .
او اضافه کرد :ھمچنين در جريان بازديد رئيس جمھوری از معادن طبس در افتتاحيه
دستگاهھای مکانيزه شستشوی زغال سنگ ،بسياری از مشکالت معادن و کارگران را به
ايشان منتقل کرده بودم .
عابدی ادامه داد :برای رفع اين مشکالت در معادن طبس بودجهای نيز از وزارت معادن برای
تجھيز معادن در بخش ايمنی و اکتشاف تخصيص داده شد که در اختيار معادن منطقه قرار
گرفت .
به گفته نماينده پيشين مردم طبس بسياری از کارگران در معادن طبس روزانه  ١٢ساعت کار
ميکنند و تعداد زيادی از آنھا نيز به علت دوری راه و اينکه از شھرستانھا و استانھای ھم
جوار جھت کار به اين معادن آمدهاند ھفتهھا از خانوادهھای خود دور بوده و شبھا در
استراحتگاه اقامت دارند .
عابدی درباره مشاھداتش از امکانات معادن طبس اظھار کرد :در بازديدھای شخصی من از
داخل تونل دستگاه تخليه ھوا و برق در آن زمان مشکل داشت و تاکيد کرده بودم با تکميل

تجھيزات و افزايش ژنراتورھای کمکی مشکالت قطعی برق حل شود.
نماينده پيشين طبس با بيان اينکه در سال  ٨٨و در پی واگذاری گسترده تعدادی از معادن به
بخش خصوصي ،مخالفت خود را ابراز کرده بود ،ادامه داد :مسئوالن وقت به تذکرات ما مبنی
بر اينکه پس از خصوصيسازی معادن به ايمنی کار اھميت داده شود و با آموزش نيروی کار و
ھمسانسازی تجربهھا مانع وقوع حوادث شوند ،توجھی نکردند .
او درباره داليل برخی سوءمديريتھا در بخش خصوصی و دولتي ،گفت :بعضی از اعضای
ھيئت مديره معادن دولتی حتی نميدانند معدنی که در آن مسئوليت دارند کجاست و در دفتر
کارشان در تھران نشستهاند .از جانب ديگر بعضی مديران بخش خصوصی نيز تنھا به فکر
سودجويی ھستند و کمترين توجھی به رعايت نکات ايمنی و تجھيز کارگران ندارند .
حذف ﯾارانه  ٨ميليون نفر از پردرآمدھا
به گزارش خبرگزاری دولتی فارس،در  ٣٠آذر آمده است  :محمدرضا فرزﯾن امروز در دومين
سالگرد اجرای قانون ھدفمندی ﯾارانهھا در سالن شھيد مطھری نھاد رﯾاست جمھوری افزود:
ﯾکی از سياستھای مھم ھدفمندی ﯾارانهھا انتخاب دو نرخی برای بنزﯾن و گازوئيل به صورت
ھدفمند بود که اﯾن سياست جواب داد و گازوئيل با سھميهبندی و آزاد و ھمچنين بنزﯾن
سھميهبندی و آزاد که با  ٢نرخ ارائه شد باعث رشد متغيرھای کالن اقتصادی شده است.
فرزﯾن ادعا کرد :بر اساس آمار رسمی مرکز آمار اﯾران نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته بدون
نفت  ٥٫٢درصد بود و ھمچنين ميزان مصرف برق در صناﯾع کشور افزاﯾش و مصرف برق در
خانوارھا کاھش پيدا کرد.
وی تأکيد کرد :سياست منطقهبندی و خوشهبندی و شناساﯾی دھکھای پردرآمد اجرا شده
اما دولت به اﯾن نتيجه رسيد که در مرحله اول ھدفمندی ﯾارانهھا ھيچ ﯾک از ﯾارانهگيران حذف
نشوند با وجود اﯾنکه دولت در حال حاضر  ٨ميليون نفر را شناساﯾی کرده اما حذف اﯾن تعداد از
مرحله اول ھدفمندی ﯾارانهھا تبعات و لطماتی دارد.
سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی در پاسخ به انتقادھای حجتاالسالم مصباحی مقدم
رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس که چرا دولت در ھدفمندی ﯾارانهھا از توليد حماﯾت
نکرده است ،ادعا کرد :در مدت اجرای ھدفمندی  ١٧ھزار و  ٨٠٠ميليارد تومان کمک دولت به
بخش توليد بوده است که مثال گازوئيل و بنزﯾن عمدا و به طور ھدفدار دو نرخی انتخاب شده
که اﯾن بسيار حساب شده بود و از توليد حماﯾت شده است .مثال بنزﯾن و گازوئيل ارزان برای
کشتيرانی و صناﯾع سيمان اختصاص پيدا کرد که اگر بنزﯾن به صورت آزاد در اختيار آنھا قرار
میگرفت ھزﯾنه افزاﯾش پيدا میکرد.
فرزﯾن ھمچنين ادعا کرد :در زمان اجرای قانون ھدفمندی ﯾارانهھا پيشبينی برخی
کارشناسان از تورم ھدفمندی ﯾارانهھا اعداد عجيب و غرﯾب بود و حتی  ٥٠٠درصد نيز
پيشبينی شده بود اما ھدفمندی ﯾارانهھا اجرا شد و تورم ناشی از ھدفمندی در باالترﯾن
نقطه خود بيش از  ١٠درصد نشد.
وی ادعا کرد :فاصله تورم نقطه به نقطه در اوج خود در تير ماه سال  ٩٠به  ٢٣درصد رسيد ،در
حالی که حداکثر تورم ھدفمندی  ١٠درصد بود.
سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی تأکيد کرد :بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی مانده
کل پاﯾه پولی در سال گذشته  ٧٦ھزار و  ٤٠٠ميليارد تومان بود که تغيير در مانده پاﯾه پولی در
آن سال  ٧ھزار و  ٨٠٠ميليارد تومان بوده است و خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی
منفی شده و  ٥ھزار و  ٩٠٠ميليارد تومان کاھش ﯾافت و اﯾنھا نشان از انضباط مالی دولت
دارد.
فرزﯾن که در حين سخنرانی به اشکاالت حجتاالسالم مصباحی مقدم که در طی سخنرانی
مطرح میکرد ،اشاره کرد و ادعا کرد :اگر به گفته شما نقدﯾنگی  ١٢ھزار ميليارد تومان اضافه
میشد و ضربدر ضرﯾب تکاثری  ٤باﯾد نقدﯾنگی بيش از حد افزاﯾش میﯾافت در حالی که رشد
نقدﯾنگی در نيمه اول سال ٩٠حدود  ٣٫٤درصد کاھش ﯾافته است.
فرزﯾن ادعا کرد :دولت  ١٠ھزار و  ٦٠٠ميليارد تومان به توليد کمک کرده است .به عنوان مثال
امسال کشتيرانی  ١٠٠ميليارد تومان سوخت ارزان درﯾافت کرده و به جای اﯾنکه گازوئيل ليتری

 ٤٠٠تومان باشد ،آن را به  ١٠٠تومان درﯾافت کرده است .ھمچنين  ١٥ميليون ليتر نفت کوره
به کارخانهھای سيمان اختصاص پيدا کرد
دستگيری  ۵نفر از اعضای کميتهی ھماھنگی در بوکان
بر طبق گزارش رسيده ،روز چھارشنبه  ٩١/٩/٢٩ساعت چھار ونيم عصر نيروھای امنيتی
ولباس شخصی اداره اطالعات شھر بوکان به منزل چھار نفر از اعضای کميتهی ھماھنگی
برای کمک به اﯾجاد تشکل ھای کارگری به اسامی جمال ميناشيری ،ابراھيم مصطفیپور،
قاسم مصطفیپور و ھادی تنومند ﯾورش برده و با بازرسی منازل وضبط وسائل شخصی،
نامبردگان را بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطالعات شھر بوکان منتقل کردند .
الزم به ذکر است چھارشنبه شب ﯾکی دﯾگر از اعضای کميته به نام محمد کرﯾمی توسط
نيروھای اداره اطالعات شھر بوکان دستگير و به جای نامعلومی برده شد .در پی اﯾن
بازداشتھا خانوادهھای افراد دستگير شده به اداره اطالعات مراجعه و خواستار آزادی
عزﯾزانشان شدند که نيروھای اطالعاتی به آنھا گفتند "بروﯾد روز شنبه مراجعه کنيد ".
کميتهی ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکلھای کارگری ،دستگيری اعضای خود در شھر
بوکان را محکوم کرده و خواھان آزادی بی قيد و شرط آنان و ھمچنين تمامی کارگران و فعاالن
دربند میباشد.
کميتﮥ ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکلھای کارگری
پنجشنبه  ٣٠آذر ١٣٩١

