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۱۳۸۸اسفند ماه 

خواننده گان عزیز
با گرم ترین درودها 

 را دربرابرخ//ود داری/د.چن//انچه علقمن//د ب/ه دری//افت۱۳۸۸ش/ما روزشمارس//ه م/اهه س/وم س/ال 
  ماهه//ای ( فروردی//ن – اردیبهش//ت و خ//رداد )۸۸س/ه م//اهه اول و دوم س//ال روزش//مارکارگری 

  ب/ه آن*وماهه//ای (تی/ر- م//رداد و ش//هریور) هس/تید، م//ی توانی//د ب//ا مراجع/ه ب/ه لین/ک ه/ای زی//ر
شماره ها دست یابید. 

یادداشت گردآورنده :
کارگران و زحمتکشان ایران !

 و فرا رسیدن بهاربرشما مبارک باد!۱۳ ۸۹نوروزسال 
  گذش///ت؛می ت//وان ازورشکس//تگی اقتص//ادی وبح//ران۸۸دربرش//ماری آنچ//ه ط//ی ن//ه م//اهه س//ال 

 کنی///م . دس///تگیریم//ی عم///ومی برحی///ات ج//امعه سراس///رایران س//خن گف//ت. ازمعلم//ان ش///روع 
 وبازداشت وآزادی معلمان اززندان وناروشن وبلتکلیف ماندن وض/عیت معلم/ان ح/ق التدریس/ی

  هزارمعل///م ش///رکتی م///ی باش///د .۶۰وبازنشس///ته ک///ردن زود هنگ///ام معلم///ان وس///پس اس///تخدام 
 خ//برگزاری ه//ای دول//تی درای//ن رابط//ه نوش//تند : "اس//تخدام ش//رکتی معلم//ان ی//ا خری//د خ//دمات
 آموزش//ی خلف ق//انون اس/ت، ل//ذا اعض//ای کمیس//یون آم//وزش وتحقیق//ات ای/ن مس//اله را ت//ا توق//ف
 کامل پیگیری می کنند. عدم مدیریت علمی م/وجب بره/م خ/وردن سیس/تم م/دیریت در آم/وزش و
 پ//رورش ش//ده اس//ت ت//ا آنج//ا ک//ه از ق//انونی ک//ه اس//تخدام معل//م ح//ق الت//دریس را من//ع ک//رده، پ//ا را

)۱فراترنهاده و به ابزار نامطلوبی تحت عنوان استخدام از طریق شرکت ها رو آورده اند." (
 دک//ترعلی عباس//پورتهرانی ف//رد درواکن//ش ب//ه اق//دامات اخی//ر آم//وزش و پ//رورش درخص//وص
 اس//تخدام ش//رکتی از طری//ق خری//د خ//دمات آموزش//ی تص//ریح ک//رد: " ای//ن ک//ارخلف ب//وده وب//ه

 ) رئی//س کمیس//یون آم//وزش و۲ص//لح آم//وزش وپ//رورش نیس//ت،... ای//ن کاردرس//ت نیس//ت." (
 تحقیقات مجلس شورای اسلمی خاطرنش/ان ک/رد: "معلم/انی ک/ه از طری/ق ش/رکت ه/ا وب/ا خری/د
 خدمات آموزش/ی ج/ذب م/ی ش/وند ف/ردا خ/ود را نس/بت ب/ه اس/تخدام مح/ق م/ی دانن/د ونهایت/اo ب/رای

) این معضل همچنان بر سرجای خود است. ۳دولت ومجلس مشکل ساز می شوند." (
 ورشکس//تگی پ//ی درپ//ی واح//دهای تولی//دی و ص//نعتی و ن//ابودی امنی//ت ش//غلی ک//ارگران ب//ه یک//ی

 بان//ك مرك//زي اعلممهرم//اه امس//ال ۴ازمهم ترین چالش های درون کشوربدل گردیده اس//ت. در
  هزارمیلیارد تومان گذش//ته اس//ت .۳۲كرد: عبور بدهي بانك هاي دولتي به بانك مركزي از مرز



  ش//عبه بان//ک دول//تی۲۵۹ درهمین ماه اعلم شد؛آمارسه س//ال گذش//ته ازتعطیل//ی  بطوری که)۴(
 خبر می دهد. این سطح آمارانعکاس یافته، خود هشداردهنده وگواه س//قوط کام//ل و ورشکس//تگی

تمام عیاروبحرانی این دستگاه دولتی است. 
 روزی نیست که کارگران درچهارگوشه کشورصدای اعتراض خود را علی//ه ب//ی ق//انونی تقریبا 

 مطلق حاکم برمحی//ط ه/ای ک//ارگری بلن/د نکنن/د. حق//وق ه//ای مع/وقه، قرارداده//ای م//وقت، س/طح
 نازل دستمزدها و تعطیلی واحدهای صنعتی- خدماتی،اعتراض ب//ه تعطیل//ی واخ//راج ه///ا،نداشتن
 امنیت شغلی وبیمه بیکاری ،دستگیری وبازداش//ت وزن//دانی ک//ردن فع//الن ک//ارگری ب//ه معض//لی

  که برخلف ادعای رئیس دولت نهم ودهم (محمود احمدی بزرگ ولینحل تبدیل شده اند. امری
 نژاد ) مبن//ی براینک//ه " م//ا دوم//أموریت مه//م داری/م: نخس//ت س//اختن ای//ران وس//پس آم//ادگی ب//رای
 ورود به مدیریت جهان ..." باید به احمدی نژاد گفت:اوضاع به مرات//ب وخی//م ت//رازآن چیزیس//ت

 گ//زارش که شما و دولت تان در سر می پروراند. می توان به زبان آمارازمشکلت س/خن ران//د.
 بانک جهانی اعلم می دارد: اوضاع کسب وکاردرایران به شدت روبه وخامت گذاشته،رتبه آن

  به دست آورده۲۰۰۹ را درسال ۱۴۱کشورازجهان، رتبه ۱۸۱به سرعت روبه پائین ودربین 
 است. با این رتبه ایران دربین کشورهای درحال توسعه قرارنمی گیرد بلک//ه جایگ//اه آن درمی//ان
 کش//ورهای عق//ب مان//ده اس//ت. ش//اخص فس//اد دراقتص//اد ک//ه ازس//وی گ//روه ش//فافیت ه//ای م//الی و

 ۲۰۰۸اقتصادی جهان بررس//ی م/ی ش//ود، آن را تأئی//د م//ی کن/د. ای/ران درش//اخص فس//اد درس//ال 
  رسیده اس//ت. همچنی//ن گ//زارش بان//ک۱۴۴ به رتبه ۲۰۰۹ قرارداشت که درسال ۱۲۴دررتبه 

 مرک//زی ای//ران، فس//اد دراقتص//اد راب//ه نم//ایش م//ی گ//ذاردواعلم م//ی دارن//د: درهش//ت م//اه س//ال
 میلی//ارد دلر) چ//ک ب//انکی برگش//ت خ//ورده۱۳هزارمیلی//ارد توم//ان(۱۳تنه//ا درته//ران ۱۳۸۸

 است. س//قوط ص//ادرات و واردات بیروی//ه ط//ی س/ال، خ//ود عام/ل اص//لی انحط//اط وورشکس//تگی
 تولید داخلی است . دریا بیگی، دبیراجرایی خانه کارگراستان مازندران معتقد اس//ت ک//ه واردات

 ) تعطیل//ی۵بی رویه کالی خ//ارجی عم/ده تری//ن دلی//ل ورشکس//تگی تولی//دات داخ//ل ش/ده اس//ت.(
 ص//نایع گوناگون،اخ///راج ه//ای بیروی//ه و گس//ترده را ب//ه دنب//ال داش//ت ک//ه خیل//ی ه//ا ب//ه آن لب//اس
 ش//رعی وق//انونی ه//م م//ی پوش//انند . ب//رای اینک//ه درای//ن زمین//ه زاوی//ه نگ//اه خ//ود رامس//تدل ک//رده

باشیم ،نظرشما را به فاکت های زیرجلب می کنم . 
 چندی پیش شیخ السلمی وزیرکاراحمدی نژاد دردیداربا صنعتگران و فعالن اقتص//ادی اس//تان
 خراس//ان ب//ا ذکرای//ن مطل//ب ک//ه بخ//ش خصوص//ی، بخ//ش دلس//وزی اس//ت واعلم اینک//ه وزارت
 کارمسئولیتی درقبال اشتغال ندارد واینکه مشکل بیکاری درکشوربه دلیل فقدان مه//ارت اس//ت و
 دراشاره به صحبت های خود درهنگ//ام گرفت/ن رای اعتم/اد درمجل//س، م//ی گوی/د:" در آن زم/ان
 هم گفتم که من اعتقاد دارم باید قانون کاراص//لح ش//ود. گاه//ا� ازم//ن پرس//یده م//ی ش//ود ک//ه ط//رف
 ک//ارگر ی//ا کارفرم//ا هس//تید؟ م//ن م//ی گ//ویم ط//رف کارهس//تم چ//ون کارگروکارفرم//ا دو ج//زء ج//دا

 )  ازدی//د وزیرانتص//ابی احم//دی ن//ژاد، ق//انون کاربای//د تغییرپی//دا کن//د ت//ا۶نش//دنی کارهس//تند؟"(
 کارفرما، کارگری را که به آن احتیاج دارد وجزء جدا نشدنی روند ک//ار اس//ت بتوان//د ب//ه راح//تی
 استثمار کن/د. ازاینروبای//د ب/ه ک//ارگر تفهی/م ک//رد ک/ه دربرابرکارفرم//ا س//رتعظیم ف//رود آورد ی//ا ب/ه
 عب///ارتی دیگ///ر بای///د فرهن///گ تقب///ل اس///تثماررا درذه///ن ک///ارگران پروران///د. ش///یخ الس///لمی
 وزیرکاردرفرص//ی دیگ//ر اعلم م//ی دارد:" معتق//دم ک//ه بای//د نگ//اه م//ا ب//ه هم//ه مس//ایل کش//وربه
طوراعم ودرحوزه اقتصاد به طوراخص، فرهنگی باشد." با این نگاه وزیر، باید ص//راحت داد؛
 پس مشکل اقتصادی و سیاسی و قانون کاری دربین نیس//ت ، بای//د نگ//اه "فرهنگ//ی " ب//ه مص//ائب
 پی//ش آم//ده داش//ت . درکج//ای جه//ان ودرچ//ه س//طحی ازمب//ارزه طبق//اتی انعک//اس ی//افته درتاری//خ
 جهان، کارگروکارفرم//ا راازی//ک جن//س دانس//ته ومعرف//ی ک//رده ان/د؟ ای//ن درس//ت ک/ه ک//ارگرجزء
 جدای ناپذیرروند کاراست ولی کارفرما همواره ازگرده کارگرکارمی کش//د ت//ا ب//رارزش اف//زوده
 وچرخه تولید خود بیافزاید. بازنگاه کنیم به این خرده فرمایشات نماینده مجلس، ترابی ب//ا عن//وان
 نماینده گرمساردرمجلس اسلمی  می گوید:" با زورکه نمی شود ازکارفرم//ا بخ//واهی ک//ارگرش



 را نگ/ه دارد، بای//د بخ//ش خصوص//ی تق//ویت و حم//ایت ش//ود. بای//د اخ//راج برعه//ده کارفرم//ا باش//د
 بدون آنکه مشکل ایجاد کند زیرا درح//ال حاض//رهمین ق//انون ک//ار م//انع اس//تخدام ش/ده اس//ت. بای//د

 ) ازنظرآقای//ان۷ش//رایط ب/ه گ//ونه ای باش//د ک/ه کارفرم//ا ب/ا می//ل ورغب//ت ک//ارگرش را بخواه//د."(
 مشکل همین "قانون کار" خود نوشته است ک//ه امروزکمتربن//د و م//اده ای ازآن//را وزارت ک//اردر
 ح///ق ک///ارگران ب///ه خ///دمت م///ی گی///رد.همچنی///ن برطب///ق ب///رآورد مرکزآم///ارجمهوری اس///لمی

 شمس//ی هرخانوارروس//تایی ح//دود۱۳۸۷باصراحت تاکی//د ش//ده اس///ت؛درسال گذش//ته یعن//ی س//ال 
 هزارتومان کسری بودجه داش//ت ک//ه ای/ن رق//م ب//ا ت//وجه ب//ه می//زان پ//ایین درآم//د درروس//تاها۵۵۷

 بسیاربال بوده و رش//د و گس//ترش فقردرابع//اد نگ//ران کنن//ده را ث//ابت م//ی کن/د. مرکزآمارتص//ریح
 کرده، روستاییان با درآمدهای کنونی قادربه تامین زندگی خود نیستند واین امربه سیل مهاجرت
 ب//ه حاش//یه ش//هرها دام//ن زده اس//ت. ک//م درآم//دترین روس//تاهای ای//ران دراس//تان ه//ای خراس//ان
 جن//وبی، کهکیل//ویه وبویراحم//د، آذربایج//ان غرب//ی، هرمزگ//ان، سیس//تان و بلوچس//تان، لرس//تان

وکردستان یعنی بخش وسیع جغرافیای ایران را پوشش می دهد. 
 دردوره مورد گ//زارش،عامل بیش//ماری ب//رای بح/ران بیک//اری ک//ارگران برش//مرده ان/د ازجمل/ه؛
 کارخانه ها را تعطیل می سازند تا زمی/ن آن//را ب/ه زمی//ن خ/واران بفروش/ند. درای/ن زمین//ه رس/انه

 س//ال فع//الیت پرثمرتولی//د کارخ//انه فیبربابلس//رمتوقف ش//د. ۵۰های همگانی خبردادند که، پس از
 درای//ن ب//اره خ//برگزاری  دول//تی ای//ران نوش//ت: " کارخ//انه فیبربابلس//ریکی ازواح//دهای تولی//دی

  س//ال فع//الیت ب//ه به//انه ع//دم ف//روش محص//ولت ومش//کلت۵۰فیبردرکشورمی باشد ک//ه پ//س از
 نق//دینگی خ//ط تولی//د خ//ود را متوق//ف ک//رد. ط//ی چن//د روزگذش//ته ده ه//ا ک//ارگراین واح//د اخ//راج
 ونزدیک به صد ت/ن دیگ//ر درص//ف اخ/راج ق//رار دارن//د. ه//دف ازتعطیل//ی ت//دریجی ای/ن ش//رکت،

 ) درای//ن۸تصاحب زمی//ن آن اس/ت، زی//را دریک//ی از نق//اط مرغ//وب ش//هر بابلس//ر واق//ع اس//ت." (
 مورد ازجمله خریداران زمین مورد نظر"بنیاد مستعضفان"، "آستان قدس رضوی" و "موسسه
 مهررضا" وابسته ب/ه س/پاه پاس//داران ان//د،که م//ی خواهن//د ب/ا خری//د زمی//ن مرغ/وب ای/ن کارخ//انه
 ،خ//ود عام//ل خ//انه خراب//ی ص//دها کارگرش//وند. همچنی//ن م//ی ت//وان ازنم//ونه ورشکس//تگی واح//د

 ب//ه وض//وحروزش@@مارکارگری س@@ه م@@اهه س@@وم ص//نعتی دیگ//ری ه//م ی//اد ک//رد . اخب//ارریزآن در
 بازتاب یافته است و آن بحران عم//ومی ل//وله س//ازی اه//واز اس//ت. اک//ثر خ//برگزاری ه//ای دول//تی
 نوش//ته ان//د؛ کارخ//انه ل//وله س//ازی اه//وازکه ازواح//دهای مه//م وسودآورص//نعتی کش//ورقلمداد م//ی
 شد،درآستانه تعطیلی کامل قراردارد. چندی پی//ش ک//ارگران ای/ن واح//د درشهراهوازدس//ت ب/ه راه
 پیم//ایی اع//تراض آمیززدن//د ک//ه م//ورد حمل//ه نیروه//ای انتظ//امی قرارگرفتن//د. ل//وله س//ازی اه//واز

  س//ال۷همانند اغلب مراکز صنعتی پس ازخصوصی سازی با مشکل روبه روگردی//ده اس//ت.در
 قبل این کارخانه استراتژیک خصوصی ش//د. درای//ن م//دت س//هام کارخ//انه چن//دین ب//اربه ص//ورت
 وکالتی به اشخاص مختلف واگذارگردیده وب//ه تب//ع آن س//هامداران علوه بردس//ت ی//ابی ب//ه درآم//د
 سرشارکارخانه، ازوام بانکی نیزاس//تفاده ک//رده ان//د. ایلن//ا درب//اره ل//وله س//ازی اه//وازگزارش داده
 است: " نتیجه خصوصی سازی، توق//ف تولی//د و انباش//ته ش//دن مطالب//ات ک//ارگران ودرنه//ایت ب//ه

 م/اه حق/وق ک//ارگران اس/ت. ف//ردی ک/ه ابت/دا س//هام۱۳وجود آمدن وضع کنونی یعنی عقب افت//ادن 
 میلی//ارد توم//ان ه//م ب//ابت کارخ//انه هزین//ه۱کارخانه راخرید وپس ازمدتی آن را واگذارکرد حتی 

  میلی//ارد توم//ان ب//رآورد م//ی ش//ود.۷۰نکرد، درحالیکه ارزش کارخانه هنگام واگذاری بی//ش از 
)۹اکنون صدها کارگر بدون هیچگونه حمایتی به امان خدا رها شده اند...."(

 تهاجم به ک//ارگران ابع//اد جدی//دی را دربرگرفت//ه ک//ه م//اهیت عمیق//ا� ض//د مردم//ی و ض//د ک//ارگری
 دول///ت احم///دی ن///ژاد را هرچ///ه بیشترآش///کارمی س///ازد. ش///یخ الس///لمی وزیرکاراحم///دی ن///ژاد
 دردی//داربا اعض//ای هی//ات م//دیره ک//انون ع//الی ش//وراهای اس//لمی کاری//ا ب//ه اص//طلح فع//الن
 اقتصادی، سخنانی را بیان کرد تا سیاس//ت ه/ای دول//ت متب/وعش را حم/ایت ازکارفرمای//ان اعلم
 نماید. این سخنان هم نشان دهنده سیاست های درپی//ش رو دول//ت متب//وعش م//ی باش//د وه//م ح//التی
 تهدید آمیزنسبت ب/ه تش//کل ه//ای موج//ود ووابس//ته ب//ه ح//اکمیت داش//ت. وی درقس//متی ازس//خنانش



 گفت:" من به واقعی شدن مفهوم شرکاء اجتم//اعی اعتق//اد راس//خ دارم ومعتق//دم ای//ن مفه//وم، نبای//د
 دستمایه برخی تحرکات سیاسی قراربگیرد. درحالی که رابطه دقیق بین مفهوم سه جانبه گرای//ی

 )۱۰با ارزش های دینی وجود دارد و باید معنای واقعی این مفهوم مورد اهتم//ام قراربگی//رد." (
 پرسش اساسی این است ؛ آیا درشرایط موجود ودراساس، سه ج//انبه گرای//ی ب//رای ت//دقیق حق//وق

کارگران اعمال می گردد؟ در یک کلم باید گفت : نه 
 اگردول//ت را بعن//وان بزرگ//ترین کارفرم//ا بشناس//یم و آن//را درکنارکارفرمای//ان و نماین//دگان خ//ود
 برگزیده شورای عالی کار، تهی ازگزینش و نماینده گان واقعی کارگران اند،بی///ابیم. ن//تیجه آنک/ه
 این ترکیب درهرسطح مذاکرات درمضمون یک جانبه گرایی معن//ی م//ی یاب//د ن//ه ح//تی دو ج//انبه
 گرایی وسه جانبه گرایی م//ورد اش//اره س//ازمان جه//انی ک/ار.ای//راد چنی/ن س//خنانی ازج/انب وزی//ر
 کاردولت دهم، بدون شک نمی تواند بدون منظوروازقب//ل ت//دوین نش//ده باش//د. درح//الی ک//ه تش//کل
 های موجود که دررابطه با امورک//ارگری فع//الیت م//ی کنن//د تمام//ا� وابس//ته ب/ه رژی//م هس/تند. ش//یخ
 السلمی وزیرکار،حتی دررابطه با همین تشکل ها نیز مشکل دارد وخواستار همسویی آنه//ا ب//ا
 سیاست های دولت وشاید هم حذف کامل آنها می باشد. وی درهمین ارتباط درجایی م//ی گوی//د:"
 با گرایش سیاسی افراد مخالف نیستم بلکه معتقدم تش/کل ه//ای ص/نفی مح//ل فع/الیت ه//ای سیاس//ی
 نیست زیرا اتخاذ رویکرد سیاسی درتشکل های صنفی، آفت بزرگی اس//ت ک/ه نبای//د ب//ه آن آل//وده
 ش//د." ودرج//ایی دیگرم//ی گوی//د:" بای//د تلش کنی//م درتم//امی ح//وزه ه//ا ب//ویژه حق//وق کارازس//وی
 حاکمیت دینی به دنیا عرضه کنیم و نباید دربرخی مجامع بین المللی که محل تسویه حساب های

سیاسی است این امکان را فراهم کنیم که آنان به دست خودی ها کشوررا زیرسوال ببرند."
 دولت احمدی نژاد در صدد اس//ت آخری//ن خاکریزه//ای مواض//ع ک//ارگران در ای//ران را فت//ح و ب//ه
 طور کلی نابود کند. هدف اصلی آنها ازمیان برداشتن ق//انون نی//م بن//د ک//ارازپیش روی م//ی باش/د.
 خبرگزاری دولتی ازقول چهره شناخته ش//ده س//ندیکای ک//ارگران مس//تقل ک//ارگران ش//رکت واح//د
 تهران و حومه آقای رضا شهابی می نویسد:" با گذشت نزدیک به یک ماه ازانتشار خبراصلح
 ق//انون ک////ار،هنوزهیچ مق//ام مس//ئولی دردول//ت و تش//کل ه//ای ک//ارگری و کارفرم//ایی درم//ورد
 جزییات این لیحه اظهارنظرنکرده اند. واکنش ها حاکی از آن اس//ت ک//ه هیچک//دام از نماین//دگان

)۱۱صنفی حتی ازتشکل های مورد تایید دولت ازتصویب این لیحه مطلع نبوده اند."(
 دربرابرهمین قانون کارنیم بن//د موج//ود، نداش//تن امنی//ت ش//غلی ک//ارگران را چ//ه کس//انی پاس//خگو
 هستند. به همین یک نمونه هم توجه کنیم : کارگران ص//نف خب//ازازافزایش نی//افتن دس//تمزد خ//ود

  (یعن//ی هش//ت س//ال۱۳۸۰می نالن//د. ب/ه نوش//ته خ//برگزاری دول//تی  آم//ده اس//ت: " ازابت//دای س//ال 
 پیش) تاکنون به دلیل ممانعت کارفرمایان خبازازانعق//اد پیم//ان دس//تجمعی ب//ا ک/ارگران، موض//وع
 افزای///ش دس///تمزد ک///ارگران خبازپدی///د آم///ده اس///ت. ک///ارگران خبازشهرسقزدراس///تان کردس///تان
 خواستار توجه به وضعیت خود هستند ام//ا مس//ئولن اداره ک//ار ب//ا اش//کال تراش//ی م//انع از تحق//ق

 ) درسنندج نیزکارگران ن//انوایی ه//ا س//رانجام پ//س از اعتراض//ات۱۲خواست کارگران هستند."(
 متع//دد، پ//س از گذش//ت بی//ش از هف//ت م//اه از ابلغی//ه مص//وبه افزای//ش م//زد ش//ورای ع//الی ک//ار
 توانستند دستمزدهای خ//ود را ان//دکی افزای//ش دهن/د. ب/ه راس//تی درقب//ال ای/ن وض//عیت ن//اگوار چ/ه
 کسی پاسخگوست؟ میلیون ه/ا کارگردرج//ای ج//ای کش//وردرچنبره ب//ی ق//انونی گرفتارن//د وامنی//ت
 ش//غلی آن/ان پایم//ال م//ی ش//ود. ب//اردیگرمی پرس//م ؛ ب/ه راس//تی چ/ه ک//س و کس//انی پاس//خگوی ای/ن

مشکلت ومعضلت کارگران سراسرکشورند ؟!
 خبرگزاری ها ازورشکس//تگی چ//رم دراس//تان آذربایج//ان ش//رقی و بص//ورت مش//خص چرمش//هر

  درص//د۵۰ت//بریزگزارش م//ی ده//د وازق//ول یک//ی ازمس//ئولین اعلم داش//ت : "درح//ال حاض//ر، 
 درص///د واح///دها درآس///تانه تعطیل///ی و۲۵واح///دهای ای//ن ش///هرک ب///ه طورکام///ل تعطی///ل ش///ده، 

 درصد ظرفیت کار می کنن//د. استمراروض//عیت۳۰درصد واحدهای به اصطلح فعال،تنهابا ۲۵
 فعلی چرمشهرتبریزبا درنظرگرفتن شمارصنعتگران چرم س//از، فع//الن ص//نعت کف//ش منطق//ه و
 ک//ارگران ش//اغل درای//ن ش//هرک م//ی توان//د ب//ه عن//وان تهدی//دی ج//دی قلم//داد ش//ود. درهمی//ن م//اه



 گزارشی است ازجانب رئیس هیات مدیره كانون هماهنگي شوراهاي اس//لمي كاراس//تان قزوی//ن
 ) وای//ن قص//ه س//ری دراز۱۳  واح//د بح//ران زده درای//ن اس//تان خ//بر م//ی ده//د."(۵۰ک//ه ازوج//ود

دارد.
 ازسری مباحث بحث برانگیزسه ماهه سوم روزشمار ک//ارگری ک//ه – کم//تر بش//کل خ//بر- بلک//ه 

 بحث و گفتگوهای تفضیلی وتفسیری موافق و مخالف مربوط به لیحه هدفمن//د س//ازی ی//ارانه ه//ا
 روی ص//نعت و کش//اورزیرا به لح//اظ اهمی//تی ک//ه درزن//دگی ک//ارگران و اقش//ارمیانی ج//امعه و 

 داش///ته و دارد، ب///دقت دنب///ال ازمن///ابع گون///اگون ازابت///داء دنب///ال وت///ا مقط///ع تص///ویب آن ای///ران
 درش//ورای نگهب//ان درس//ری چه//ارم روزش//مارکارگری آورده ام. اض//افه نم//ایم ؛ مس//ئله ح//وزه

 ۳۰  ت//ا ۲۸اختلف مجل//س و دول//ت برسرس//ازمان ت//امین اجتماعی،نق///ش وجایگ//اه آن درزن//دگی
 است. اخبارمربوط به این سازمان نیزبیش ازهرچیزی سطحمیلیون اعضائ آن تماما دنبال شده 

تفضیلی اختلفات آن موسسه وادغام آن دروزارت رفاه اجتماعی پی گرفته شده است.  

 همانطوری که پیشترهم آوردی//م:مجم//وعه ای//ن تحرک//ات دراخب//ارروزانه ک//ارگران منعک//س ش//ده
 ، درح//افظه تاری//خ مب//ارزاتی جنب//ش۱۳۸۸است،باشد که روزشمارکارگری سه ماهه س//وم س//ال

کارگری ایران، جای بایسته خود را بیابد . 
 دراین مجموعه آنچه به نظرتان می رسد، گردآمده ازمنابع گوناگون ازجمل//ه : خ//برگزاری ه//ای
 ای//ران (ایلن//ا – ایس//نا – مه//ر– روزن//امه س//رمایه و...) وتش//کل ه///ا،نهادها وس//ایت ه//ای مس//تقل

 ،س//ندیکای ک//ارگران ش//رکتکمیته هماهنگی برای کمک به ایج//اد تش//کل ه//ای ک//ارگریمانند : (
 واحد اتوبوسرانی تهران وحومه،جمعی ازفعالن کارگری ایران خ///ودرو،کانون م//دافعان حق//وق
 کارگر، وبلگ دانشجویان مدافع حقوق کارگر،کمیته پیگیری ایج//اد تش//کل ه//ای آزاد ک//ارگری،
 وبلگ كارگري پویا، خبرنامه امیرکبیر،خبرنامه مازندران،س//ایت می//دان زن//ان، ،ک//انون ص//نفی

 داخ//ل وهمینطورامکان//اتمعلمان تهران،کردستان میدیا، س//اوالن سس//ی، س//حام نی//وزوغیره) در
  تارنمای چشم انداز کارگری- سایت روش//نگری –پی//ام ،وبلگخبررسانی های خارج ازکشور(
 وخبرهای دریافتی به ایمیل آدرس هایم فراهم آم//ده و ب//ه نظرت//انکارگری راه کارگروغیره ...) 

می رسد. 
 آنچ//ه درای//ن می/ان ب/ه م//ا ی//اری م//ی رس//اند؛ دری//افت نظ////رات،پیشنهادات،انتقادات ورهنمودعم//ل
 هائیست که برای پ�ربارساختن روزشمارمبارزات کارگری دراختیارما قرارمی گیرد. امید آنک//ه
 بزودی جداول مقایسه ای مبارزات کارگران این دوره با سال پیش را استخراج و انتشار دهیم .

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

http://archives.rahekargar.org/maghalat/201001/20100125-01-maghalat.htm 

 ۸۸ مهر15) روزنامه سرمایه در تاریخ چهارشنبه ۳و۲و۱(
 ۸۸مهر۴خبرگزازی کار ایران – ایلنا در تاریخ) ۴(
۸۸ مهر۸) خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ۵(
۸۸ آبان۸) خبرگزاری ایسنا در تاریخ ۶ (
۸۸ آبان۲۸ایلنا خبرگزاری کار ایران - ) ۷ (
۸۸ آبان ماه۶) خبرگزاری کار ایران - ایلنا درتاریخ ۸(
) خبرگزاری کار ایران - ایلنا۹(
۸۸آبان ۲)خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ ۱۰(
۸۸ مهر۵درتاریخ ) خبرگزاری کار ایران - ایلنا، ۱۱(

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


 ۸۸ آبان۲) خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ ۱۲(
۸۸)خبرگزاری مهردرآبان ماه ۱۳(

1388اخبار مهر ماه سال 
نایب رئیس كانون عالي شوراهاي اسلمي كار در گفت وگو با ایلنا: 

اصلح قانون كار با نظر نمایندگان مجلس ممكن است 
  آمده است : نایب رئیس كانون عالي شوراهاي88به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در اول مهر 

 اسلمي كار كشور با بیان این كه اصلح قانون كار بدون نظر شركاي اجتماعي اثربخش نخواهد بود، گفت:
كانون عالي هیچ اطلعي از مفاد این اصلحیه كه در هیات دولت تصویب شده است، ندارد.

 اولیا علي بیگي در گفت وگو با خبرنگار ایلنا افزود: مصوبه  هیات دولت درباره اصلح قانون كار وحي منزل
نیست، بلكه باید اصلح با نظر كارگران انجام شود.

 وي اصلح قانون كار را با نظر نمایندگان مجلس شوراي اسلمي ممكن دانست و افزود: با این حال از دیدگاه
 وزیر جدید كار در مورد توجه لزم به سه جانبه گرایي استقبال مي كنیم و معتقدیم كه هنوز هم مي توان نظرات

كارگران و كارفرمایان را در اصلح قانون كار دخالت داد.
 علي بیگي با بیان این كه كانون عالي شوراهاي اسلمي كار در حال رایزني با اعضاي كمیسیون اجتماعي

مجلس در زمینه اصلح قانون كار است، تصریح كرد: حتي نمایندگان مجلس نیز از این اصلح خبر ندارند.
 نایب رئیس كانون عالي شوراها فلسفه وجودي قانون كار را حمایت از كارگر دانست و خاطر نشان كرد: اگر

اصلح این قانون با فلسفه وجودي قانون كار در تضاد باشد كه دیگر قانون كاري وجود نخواهد داشت.
 او گفت: تنها راه حل مشكلت كار و تولید این است كه شركاي اجتماعي به شریك بودن یكدیگر در حل مسایل

اعتقاد قلبي داشته باشند.
 نماینده كارگران در هیات نظارت به سازمان تامین اجتماعي همچنین با انتقاد از تغییرات مكرر مدیریت

  میلیون عضو این30سازمان تامین اجتماعي گفت: ثبات مدیریت اولین شرط لزم براي خدمت رساني به 
سازمان است.

 علي بیگي خواستار توجه به مقام كارگران و كارفرمایان در اداره سازمان تامین اجتماعي شد و گفت: معتقدم
 كه اگر قرار است مدیرعامل تامین اجتماعي تغییر كند، افرادي درون این سازمان هستند كه قادر به اداره

مطلوب امور این سازمان هستند.
پایان پیام

بدون شرح 
 ماه پیش اجباري مي شد6بیمه كارگران ساختماني باید 

  آمده است : رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت:88به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در اول مهر 
 تمامی کسانی که در به تاخیر افتادن اجرای قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی نقش دارند باید در برابر

قانون پاسخگو باشند.
 علیرضا محجوب در گفت وگو با خبرنگار ایلنا افزود: طبق قانون بیمه اجباری کارگران ساخمان باید از ابتدای

سال جاری به اجرا در می آمد که تاکنون به دلیل تعلل مسوولن مربوطه این قانون اجرا نشده است.
 به گفته دبیرکل خانه کارگر، ممانعت از اجرای بیمه اجباری کارگران ساختمان در حالی است که به دلیل

 ماهیت سخت و زیان آور این حرفه، کارگران ساختماني همواره در صدر قربانیان حوادث ناشی از کار جای
داشته اند.

 وی افزود: به هیچ وجه نمی توان بروز حادثه در محیط های ساختمانی را به صفر رساند اما می توان با اجباری
كردن بیمه تامین اجتماعی برای کارگران مشاغل در این حرفه از شدت حادثه کاست.

 به گفته محجوب، سازمان تامین اجتماعی در برابر تمامی کارگران ساختمانی که از ابتدای سال جاری (زمان
 تغییر شده برای اجرای این قانون) در محیط های کار دچار حادثه شده اند، مسوول بوده و باید جبران خسارت

کند.
 وی افزود: اگر اجرای این قانون درباره به زمان دیگر موکول شود کارگران به دیوان عدالت اداری شکایت

خواهند برد.
 دبیرکل خانه کارگر همچنین با اظهار بی اطلعی از اخبار مربوط به بازبینی در لیحه اصلح قانون کار گفت:

 تا زمانی که مفاد لیحه مورد نظر نشر نشود از پیش داوری خودداری می کنیم اما اگر محتواي لیحه تصویب
 شده همان پیشنهادهای مطرح شده در پیش نویس های قبلي باشد، به طور قطع با واکنش تند کارگران مواجه



خواهد شد.
  قانون برنامه چهارم که به کار شایسته معروف است اصلح قانون کار101وی یادآور شد: برابر قانون ماده 

باید با اعمال نظر شرکای اجتماعی انجام شود.
 وی افزود: به دلیل نامعلوم بودن محتواي لیحه پیشنهادی دولت و بی اطلعی کارگران از زمان تصویب آن،

این لیحه فاقد روح سه جانبه گرایی و خلف قانون برنامه چهارم است.
 وی از تصویب این لیحه به منزله اعلم تعطیلی سه جانبه گرایی و تعامل شرکای سه جانبه یاد کرد و گفت: در

 شرایط فعلی کارگران می دانند که هدف از اصلح قانون کار، واگذاری غیرقانونی حقوق صنفی آنها به
کارفرماست و به همین دلیل با آن مخالفت خواهند کرد.

پایان پیام
پیام 

دفاع از حقوق کارگران حق مسلم ماست 
کارگران، نهاد ها و تشکل های کارگری!

 در ماه های اخیر دور تازه ای از احضار و بازداشت کارگران و فعالین کارگری آغاز شده است. روز چهارم
 شهریور، افشین ندیمی، آزاد منیری نیا، شعیب صابری و کاوه گل محمدی در شهر کامیاران دستگیر و به

  میلیون تومانی در اول ماه مهر آزاد۲۰ و ۱۵ که بلخره بعد از یک ماه با وثیقه  زندان سنندج انتقال یافتند
  مرداد در شهر اهواز پژمان رحیمی و محمد اسماعیلوندی بازداشت شده اند و هم اکنون در۲۷شدند و در روز 

بازداشتگاه به سر می برند.
 در شرایطی اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و دیگر فعالین کارگری دستگیر

 و زندانی می شوند که طبقه کارگر در ایران با مصائب روزافزون دست به گریبان است. سرمایه داران هر
 روزه با تمام ابزارها و امکانات، تعرض به کار و زندگی کارگران را ادامه می دهند. قرار داد های موقت و
 نبود امنیت شغلی، اخراج سازی های گسترده و به تعطیلی کشاندن کارخانه ها، دستمزدهای معوقه، بال رفتن

 هزینه های زندگی از جمله مسکن و پوشاک و مواد غذایی، بخش های زیادی از کارگران و خانواده های شان
  راهی جز مبارزه با بی حقوقی و نابرابری ندارند و از هر طریق ممکن را به تنگ آورده است. بنابراین آنها

برای داشتن یک زندگی انسانی، تلش می کنند. 
  کارگران نیشکر ما به عنوان جزیی از طبقه کارگر، خود را در کنار این اعتراض ها می بینیم و از مبارزه

 هفت تپه، لستیک البرز، پرریس سنندج، غرب بافت کرمانشاه و دیگر مراکز کارگری برای دستیابی به حقوق
 و مطالبات شان دفاع می کنیم. ما هم طبقه ای همسران و فرزندان کارگرانی هستیم که روزانه بر اثر ناامنی

 کار در معادن و پروژه های صنعتی و ساختمانی، جان خود را از دست می دهند. ما جزیی از طبقه ای هستیم
 که از فرط بیکاری و فقر دچار آسیب های اجتماعی فراوانی می شوند و دست به فروش کلیه و خود سوزی
 می زنند و یا فرزندان شان از تحصیل محروم می شوند و به کار در کوره پزخانه ها و کارگاه ها روی می
 آورند. جرم اعضای دستگیر شده ما و دیگر فعالین کارگری چیزی جز حمایت و پشتیبانی از خواسته ها و

مطالبات کارگران نیست. 
 کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری دفاع از حقوق پایمال شده طبقه کارگر توسط سرمایه
 داران را حق مسلم خود می داند و احضار و بازداشت فعالین کارگری را محکوم می کند. ما از همه کارگران،

 تشکل ها و سازمان های کارگری و نهاد های مدافع حقوق بشر داخلی و بین المللی می خواهیم برای آزادی
 اعضای دستگیر شده ما در شهرهای اهواز و کامیاران و کلیه فعالین کارگری، از جمله رهبران سندیکای واحد

تهران، منصور اسالو و ابراهیم مددی، تلش کنند. 
                    

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
۱/۷/۱۳۸۸

 :   سپاه گسترش هرچه بیشتر فعالیعتهای اقتصادی
سپاه بانک می زند

  نوشت  : شورای پول و اعتبار اساسنامه موسسه مالی و اعتباری انصار را88ول مهر 1هم میهن درتاریخ  
 برای تبدیل به بانک تصویب کرده و این اولین بانک وابسته به سپاه پاسداران به زودی فعالیت خود را از سر

می گیرد
 محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته است: موسسه مالی و اعتباری انصار که سالهاست فعالیت
 می کند، برنامه های خود را با ضوابط پولی و بانکی کشور تطبیق داده است و ما نیز اجازه پذیره نویسی و

 تاسیس و ثبت می دهیم تا در قالب بانک فعال شود.
  درصد۳۵ میلیارد تومان است و به گفته بهمنی، بانک انصار باید ۲۰۰سرمایه اولیه تاسیس بانک خصوصی 

از آن را به حساب نهاد پولی(بانک مرکزی) واریز کند.



 بانک جدید انصار حدود بیست سال پیش و بعد از پایان جنگ هشت ساله با عراق به عنوان صندوق قرض
 الحسنه انصارالمجاهدین فعالیت خود را آغاز کرد و در دولت محمود احمدی نژاد به موسسه مالی تبدیل شد و

 اکنون در شرف تبدیل شدن به بانک است.
 علوه بر این، یک نهاد مالی دیگر وابسته به سپاه پاسداران نیز آماده تبدیل شدن به بانک است. موسسه مالی و
 اعتباری مهر وابسته به بسیج مقدمات تبدیل به بانک را فراهم کرده و به زودی این موسسه نیز تبدیل به بانک

می شود.
 نهادهای نظامی در سالهای اخیر، صندوق های قرض الحسنه خود را تبدیل به موسسات مالی و اعتباری کرده
 اند و فعالیت های خود را در بخش های پولی گسترش داده اند و اکنون سعی دارند تا این موسسات را به بانک

 تبدیل کنند.
 صندوق قرض الحسنه قوامین وابسته به نیروی انتظامی نیز وضعیتی مشابه دارد. همه این نهادهای مالی

 روزی صندوق قرض الحسنه بودند اما بعد از مشکلتی که صندوق های قرض الحسنه در اوایل دهه هشتاد
 خورشیدی با آن مواجه شدند، تغییر ماهیت دادند.

 البته برخی از این صندوق ها همان وقت نیز فعالیت های بانکی انجام می دادند، اما فعالیت آنها در پوشش
قرض الحسنه ها قرار داشت.

 بانک مرکزی نسبت به فعالیت بانکی این گروه که مجوز رسمی از بانک مرکزی نداشتند معترض بود و
 سرانجام نیز در سال گذشته با همراهی دولت این گروه از صندوق های قرض الحسنه به موسسات مالی و

 اعتباری تبدیل شدند.
 با رسمی شدن فعالیت های بانکی از سوی این موسسات، برخی از آنها تغییراتی را در اسامی خود بوجود

 آوردند تا وجهه نظامی آنها به چشم نیاید
 صندوق قرض الحسنه بسیجیان از این دسته بود که نامش را به موسسه مالی و اعتباری مهر تغییر داد. این

 موسسه اکنون با ایجاد یک شرکت سرمایه گذاری به نام مهر اقتصاد ایرانیان حضور پررنگی در بازار بورس
  عرضه شده خریده است.۴۴دارد و سهام برخی شرکت های بزرگ دولتی را که در قالب اصل 

 در حال حاضر سپاه پاسداران علوه بر این دو موسسه مالی که فعالیت های آنها در دولت احمدی نژاد گسترش
 یافته است، از طریق برخی نهادهای وابسته نظیر قرارگاه خاتم النبیاء و بنیاد تعاون سپاه نیز به فعالیت های

گسترده اقتصادی مشغول است.
 قرارگاه خاتم النبیاء قراردادهای کلنی با در بخش های زیربنایی راه، سد و نفت و گاز دارد. حجم

  میلیارد دلر اعلم شده است.۱۵قراردادهای این مجموعه حدود 
 در دولت محمود احمدی نژاد سپاه پاسداران نقش مهمی در فعالیت های اقتصادی و بازار سرمایه بر عهده

 گرفته است و در اکثر معاملت بزرگ بازار بورس نام یکی از موسسات وابسته به سپاه پاسداران به چشم می
 خورد.

 برای نمونه شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان تاکنون بخشی از سهام مخابرات، فولد مبارکه،
 ایرالکو، تراکتورسازی تبریز، صدرا، تکنوتاز، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی، داروسازی جابربن

حیان و چند شرکت دیگر را خریداری کرده است.
 حجم قراردادهای اینقرارگاه خاتم النبیاء قراردادهای کلنی با در بخش های راه، سد و بخش نفت و گاز دارد 

 اعلم شده است.   میلیارد دلر  ۱۵  مجموعه حدود 
 موسسات مالی و اعتباری به سرمایه کمتری از بانک برای تاسیس نیاز دارند ولی تقریبا تمام فعالیت های

 بانکی را انجام می دهند.
 علوه بر نهادهای نظامی، بانک سینا که پیش از این به عنوان موسسه مالی و اعتباری بنیاد فعالیت می کرد،

 نیز یکی از موسسات بانکی است که تحت پوشش بنیاد مستضعفان فعالیت می کند.
  به عنوان موسسه مالی و اعتبار فعالیت داشته، شعبات گسترده ای در سطح کشور۱۳۶۴این بانک که از سال 

دارد و به دلیل فعالیت های اقتصادی بنیاد مستضعفان از قدرت مالی بالیی نیز برخوردار است.
 گزارش دقیقی از دارایی های بنیاد مستضعفان منتشر نشده ولی این مجموعه بزرگ در بخش های تولیدی،

 تجاری و صنعتی فعالیت گسترده ای دارد و بخشی از اقتصاد ایران در اختیار این نهاد است که خارج از
کنترل دولت است

خط فقر سه برابر حداقل مزد کارگران 
  می نویسد : در حالی که علی دهقان کیا عضو هیات مدیره کانون88سرمایه درتاریخ اول مهر روزنامه 

 شوراهای اسلمی کار از مخالفت کارفرمایان و دولت با افزایش دوباره حداقل دستمزد کارگران در سال
 جاری بر اساس مصوبه شورای عالی کار خبر می دهد تازه ترین آمار مرکز آمار ایران نشان می دهد حدود

  درصد جامعه (سه دهک نخست) است. محمد مدد رئیس مرکز آمار نیز30 درصد ثروت کشور در دست 58
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 صراحتاo اعلم کرده است خالص ماهانه هزینه خانوار برای متوسط هزینه خالص ماهانه خانوار شهری در
واقع رقم متوسط همه شهرهای ایران است که این عدد برای شهر تهران حتماo بیش از متوسط اعلم شده است. 

 در ضمن باید توجه داشت که در عمل با وجود اعلم نقطه ای تورم که نمایانگر کاهش تورم است قیمت های
واقعی چندان نرمشی برای پایین آمدن نشان نمی دهد به طوری که رقم

  هزار تومانی اعلم شده توسط مرکز آمار ایران خط فقر خانوار شهری است و اگر به آمار جدید این785
  هزار تومان785 هزار تومان با حداقل های خط فقر فاصله زیادی دارد به نحوی که 263مرکز استناد کنیم 

سه برابر حداقل حقوق کارگر است.
 نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال گذشته نشان می دهد متوسط کل

 هزار ریال بوده که نسبت به رقم مشابه در سال قبل421 میلیون و 94هزینه خالص سالنه یک خانوار شهری 
  درصد افزایش نشان می دهد. این در حالی است که متوسط درآمد اظهار شده سالنه یک خانوار شهری9/ 15
  درصد افزایش داشته است. به گزارش مرکز1/13 هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل 219 میلیون و 88

  هزار785آمار ایران، در حالی که متوسط کل هزینه خالص ماهانه یک خانوار شهری در سال گذشته بیش از 
  هزار تومان است یعنی هزینه یک735تومان بوده، متوسط درآمد ماهانه اظهار شده یک خانوار شهری حدود 

  هزار تومان بیش از درآمدش بوده است. متوسط کل هزینه خالص سالنه یک خانوار50خانوار شهری ماهانه 
 هزار تومان در سال گذشته رسیده است.421 میلیون و 9 به 86 درصد رشد نسبت به سال 9/15شهری با 

مشکلی بدون حل
 با این همه نهادهای کارفرمایی و دولت بنابر هزار و یک دلیل گفته و ناگفته با افزایش مجدد دستمزد کارگران

مخالفت کرده است. 
 علی دهقان کیا درباره آخرین اقدامات به عمل آمده توسط کارگران برای تشکیل دوباره جلسه تعیین حداقل

 دستمزد سال جاری کارگران گفت: « با توجه به اینکه در صورتجلسه شورای عالی کار توسط نمایندگان دولت
و کارفرما این مساله مصوب شد ولی تاکنون اقدامی برای حل آن نشده است.»

 عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلمی کار اظهار داشت: «پیگیری های کارگران برای تشکیل
دوباره نشست هنوز به نتیجه ای نرسیده و کارفرمایان و دولت زیربار تشکیل دوباره جلسه نمی روند.»

بررسی شش مرحله ای نرخ تورم 
 دهقان کیا در ادامه در پاسخ به این سوال که طی روزهای گذشته از سوی مرکز آمار ایران نرخ تورم پایان

  درصد اعلم شده است، بیان داشت: «نمایندگان کارگران نیز آمارهای بانک مرکزی را4/25 معادل 87سال 
 که هر دو ماه یک بار در سال گذشته اعلم شده، بررسی کردند و به همین درصد نرخ تورم رسیدند.»وی با

  درصدی بوده است، افزود:4/25 دستیابی به نرخ 87تاکید بر اینکه نتیجه بررسی شش مرحله نرخ تورم سال 
  قانون کار مبنی بر استناد به نرخ تورم اعلم شده توسط بانک مرکزی41«متاسفانه عمل به بند اول ماده 

برای کارگران چالش ایجاد کرد به نحوی که حق واقعی آنان در تعیین دستمزد پایمال شد.»
واقعیت های اقتصادی لحاظ شود

 این مقام مسوول کارگری سپس در اظهارنظری برای این نکته که کارفرمایان می گویند ما توان پرداخت بیش
از 

  هزار تومان حداقل حقوق را نداریم، گفت: «این مساله نباید با ندیده گرفتن حق کارگران حل شود.»دهقان263
 کیا خاطرنشان کرد: «وقتی بانک مرکزی نرخ تورم واقعی را اعلم نمی کند نه تنها نمی توان حداقل های

 کارگران را به خط فقر نزدیک کرد بلکه حقایق زیادی نیز در زندگی کارگران و سبد هزینه های خانوار نادیده
گرفته می شود.»

 عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلمی کار تصریح کرد: «بانک مرکزی پیش بینی کرده بود نرخ تورم
  درصد می رسد ولی چیزی که واقعیت دارد بال رفتن سبد هزینه های خانوار است به15سال جاری به زیر 

 نحوی که با توجه به اصرار دولت در کاهش هزینه های خانوار در سال گذشته، مرکز آمار میزان افزایش سبد
 اعلم کرد.»86 درصد بیشتر از سال 9/15هزینه های سال گذشته را 

 به گفته وی ممکن است وزیر جدید کار و امور اجتماعی از نحوه تشکیل جلسات، توافقات و اتفاقات خبری
 نداشته باشد که اگر اینگونه باشد باید گفت مشکل برگزاری جلسه شورای عالی کار بیشتر می شود چون وزیر

کار به عنوان نماینده دولت و عضو ارشد در جلسات شورا حاضر خواهد بود.
خط فقر سه برابر حداقل دستمزد کارگران

  هزار تومانی اعلم شده توسط مرکز آمار ایران را خط فقر خانوار شهری دانست785این مقام کارگری رقم 
  هزار تومان با حداقل های خط فقر فاصله263و افزود: «اگر به آمار جدید این مرکز استناد کنیم می بینیم که 

 هزار تومان سه برابر حداقل حقوق کارگر است.»785زیادی دارد به نحوی که 
 دهقان کیا با طرح این سوال که حداقل های جامعه کارگری با حداقل سبد هزینه های خانوار چگونه قابل

 جبران است، بیان داشت: «اگر کارفرما می گوید نمی تواند بیش از این به کارگر پرداخت کند دولت وظیفه



دارد در قالب لوایح و بودجه های سنواتی حتی به صورت غیرنقدی کارگران را مورد حمایت قرار دهد.»
 وی ادامه داد: « با توجه به تدوین برنامه پنجم توسعه، همانطور که دولت موظف است براساس قانون اساسی

برای افراد جامعه اشتغال ایجاد کند، باید وضعیت درآمدی و معیشتی وی را نیز بهبود بخشد.»
 عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلمی کار خاطرنشان کرد: «شورای عالی کار باید در جلسات خود به
دولت پیشنهاد دهد برای جبران حداقل های کارگری و همچنین مشکلت کارفرمایان بودجه اختصاص دهد.»
 دهقان کیا در پایان سخنانش یک بار دیگر با اشاره به اینکه کارگران در روزهای آخر نیمه اول سال جاری
 همچنان منتظر برگزاری نشست شورای عالی کار هستند، تاکید کرد: «دولت و کارفرما باید در این رابطه

پاسخگو باشند.»
 متوسط هزینه خانوار بی ارتباط با خط فقر با این حال رئیس مرکز آمار ایران تاکید کرد آنچه به عنوان متوسط

 هزینه خالص ماهانه خانوارها اعلم شده است، ارتباطی با خط فقر ندارد. محمد مدد، با بیان اینکه هزینه و
 درآمد خانوارها در طرحی مفصل سنجیده و براساس آن متوسط هزینه خالص استخراج شده است، اظهار کرد:

«این ارقام اعلم شده را نمی توان با خط فقر مرتبط کرد بلکه نحوه محاسبه خط فقر متفاوت است.» 
 وی با اشاره به اینکه اطلعات مربوط به متوسط هزینه خالص ماهانه خانوار بر اساس نمونه گیری آماری از

  هزار خانوار روستایی در سال گذشته انجام شده است، افزود: «سوالت مربوط18 هزار خانوار شهری و 19
به این طرح در حد یک دفترچه است که جنبه های زیادی را از زندگی خانوار پوشش می دهد.» 

 مدد با تاکید بر اینکه رقم اعلم شده برای متوسط هزینه خالص ماهانه خانوار شهری در واقع رقم متوسط همه
شهرهای ایران است، افزود: «این عدد برای شهر تهران حتماo بیش از متوسط اعلم شده است.» 

 وی همچنین با اشاره به ارقام اعلم شده مربوط به ضریب جینی توسط مرکز آمار ایران گفت: «این ارقام نیز
بر اساس اطلعات طرح سنجش هزینه و درآمد خانوار استخراج شده است.»

آزادی چهار فعال کارگری

 ، چهار نفر از فعالین کارگری و از اعضای "کمیته هما هنگی برای کمک به۸۸ مهر ماه ۱امروز چهار شنبه 
  در شهر کامیاران دستگیر شده بودند۸۸ شهریور ماه ۴ایجاد تشکل های کارگری" که روز چهارشنبه مورخ 

  و۱۵با قرار وثیقه آزاد شدند.افشین ندیمی – کاوه گلمحمدی – شعیب صابری- آزاد منیری نیا با قرار وثیقه 
  شب، خانوادهای نامبردگان همراه با۸ میلیون تومانی از زندان مرکزی شهر سنندج آزاد شدند. ساعت ۲۰

 جمعی از فعالین کارگری و اعضای کمیته هماهنگی ... با حلقه های گل در نزدیکی زندان سنندج آنها را مورد
ادامه مطلب استقبال قرار دادند و سپس راهی شهر کامیاران شدند.

 ما اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری آزادی این دوستان را صمیمانه به خانواده
  دیگر فعالین کارگری می ایشان و تمامی کارگران شاد باش گفته و خواستار آزادی فوری و بی قید شرط

باشیم.

فقر در ایران کودکان را از تحصیل باز می دارد
 از قول، نیکی محجوب آمده است :1388به گزارش بی بی سی بخش فارسی در تاریخ چهارشنبه اول مهر  

  حدود چهار میلیون۸۵همزمان با بازگشایی مدارس در ایران اعلم شد که بر اساس آمار سرشماری سال 
  درصد جمعیت ایران را کودکان۳۰کودک در این کشور به دلیل متعدد از تحصیل بازمانده اند.با وجود آنکه 

 تشکیل می دهند به اعتقاد کارشناسان، امکانات در حوزه تحصیل برای کودکان ایرانی کم است. در عین حال
 گفته می شود که آمار دقیقی از تعداد کودکان بازمانده از تحصیل وجود ندارد.شیرزاد عبداللهی، کارشناس

 آموزش، با تائید این موضوع که آمار رسمی از کودکان بازمانده از تحصیل در ایران وجود ندارد می گوید
 "مراجع مستقل و غیر آموزش و پرورشی امکان این که در این مورد آماری تهیه کنند را ندارند. این کودکان

 گروههای مختلفی را شامل می شوند از جمله کودکانی که اصول به مدرسه نمی روند و آنهایی که ضمن
 ۹۵ درصد نیست و طبق آمار رسمی ۱۰۰تحصیل ترک تحصیل می کنند. پوشش کودکان شش ساله ما هم 

درصد است."
 گروه دیگری از دست اندکاران امر نیز معتقدند آمارهای رسمی که منتشر می شود نمی تواند تمام کودکان

 بازمانده از تحصیل را شامل شود و اعلم چهار میلیون کودک بازمانده از تحصیل را شامل کودکان کار نمی
دانند.

 سعید مدنی کارشناس مسائل اجتماعی نیز این آمار را شامل حداقل کودکان بازمانده از تحصیل می داند و می
 گوید "یکی از دلیل اصلی بازماندن از تحصیل، ورود زودتر به بازار کار است. اغلب این جمعیت شامل
 کودکانی می شود که به سنی رسیده اند که می توانند بخشی از مخارج خانواده را تامین کنند. بخشی از این
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 گروه هم مربوط به کودکانی است که به دلیل ضعف هایی که داشتند نتوانستند درنظام آموزشی عمومی تحصیل
 را ادامه دهند . "به گفته کارشناسان مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در وضعیت تحصیلی این کودکان

نقش اساسی ایفا می کند.
 آقای عبداللهی در این خصوص توضیح می دهد "در مناطف دو زبانه مثل کردستان و آذربایجان بیشترین افت
 تحصیلی و ترک تحصیل در دوره ابتدایی است به دلیل اینکه کودکان فرصت حضور در دوره آمادگی پیش از

دبستان را ندارند. و مفهوم سازی و یادگیری زبان فارسی نیز برای آنها دشوار است."
 آقای عبداللهی افزود "همچنین دخترانی که باید برای تحصیل از روستا مهاجرت کنند و خانواده به آنها اجازه

 انتقال نمی دانند نیز باید در این گروه قرار داد. تعدادی از کودکان نیز در دروه راهنمایی به دلیل فقر ترک
 درصد به دوره متوسطه نمی رسند."۳۰ تا ۲۰ دانش آموز ۱۰۰تحصیل می کنند شاید از هر 

 در حالی که مسائل مختلف در عدم تحصیل کودکان موثر است اما صاحبنظران می گویند نقش دولت ها و
 مدیریت این مشکلت در کاهش آمار کودکان بازمانده از تحصیل نقش اساسی دارد. براساس قانون، تحصیل

 دانش آموزان تا پایان دوره راهنمایی اجباری است. در صورتی که اولیا کودک مانع تحصیل شوند، طبق قانون
 جریمه نقدی می شوند. اما برخی از اهالی فن نیز معتقدند نهادهای مختلف دولتی که مسئولیت این امر را به

عهده دارند از توانایی و قاطعیت لزم برخوردار نیستند. 
 به اعتقاد کارشناسان فرهنگ سازی و تامین خانواده های کم درآمد می تواند به کاهش کودکان بازمانده از

 تحصیل کمک کند. اما در عین حال دولت باید به دنبال راهی برای کنترل و یا رسیدگی به وضعیت کودکان
باشد که هم اکنون از تحصیل بازمانده اند.

توسعه فقر و کاهش شمار دانش آموزان
 13کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری در تاریخ اول مه می نویسد : سال تحصیلی جدید با ورود 

  هزار دانش آموز دوره های ابتدایی و راهنمایی به سر کلس های درس آغاز می شود. این رقم500میلیون و 
  هزار نفر بوده است. آمارهای رسمی وزارت آموزش و پرورش500 میلیون و 14سال پیش در چنین روزی 

 حکایت دارد که شمار دانش آموزان در کلس های اول تا پنجم دبستان تغییر ویژه ای نکرده است و کاهش یک
 میلیونی شمار محصلن قاعدتا به دوره راهنمایی مربوط می شود. مدارس ایران آیینه تمامی نمای جنایات،

 بشرستیزی ها و کودک کشی های نظام سرمایه داری و فشارسنج تشدید بی عنان و بی مهار استثمار توده های
 فقر و گرسنگی زندگی توده کارگر توسط سرمایه است. هر چه سرمایه بر شدت استثمار کارگران می افزاید 

 های کارگر را بیشتر می کند و همزمان و به طور انداموار انبوه کودکان خانواده های کارگری نیز مجبور به
 ترک مدرسه و کلس درس می شوند. هر چه شمار کارگران بیشتری به تیغ تیز بیکاری و گرسنگی تسلیم می

 شوند کودکان بیشتری هم امکان آموزش و ادامه تحصیل را از دست می دهند. هر چه فقر در فضای زندگی
 طبقه کارگر بیشتر ریشه می دواند شمار بسیار زیادتری از کودکان مجبور به کار در سیاه چال های سود

 نظام سرمایه داری کوره ذوب بشریت کارگر و تبدیل گوشت و سازی سرمایه و ترک محیط درس می شوند. 
 پوست و خون کارگران به سود سرمایه است. این نظام کشتارگاه کودکان کارگر است و کاهش شمار دانش

 صحنه بسیار ناچیز اما بسیار دلخراشی از این کشتارگاه است. 89 - 88آموزان ایران در سال تحصیلی 
 میلیارد تومان مشخص نشود مقابل مجلس تحصن مي كنیم2500تكلیف 

  آمده است : اعضای مجمع پیشکسوتان جامعه88ایلنا: به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در اول مهر 
 کارگری در نشستی به بررسی موضوعات مربوطه به بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخته و بر

حضورگسترده خود درانتخابات کانون کارگران بازنشسته تهران تاکیدکردند.
 به گزارش خبرنگارایلنا، دراین نشست که با استقبال اعضای اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری روبه رو شد
 حسن صادقی رئیس این مجمع گفت: سازمان تامین اجتماعی در وضعیت بغرنجی قرار دارد وامروز کسانی

که به این سازمان حاکم هستند شناختی از آن ندارند.
 وی با تاکید بر اینکه تامین اجتماعی متعلق به بیمه شدگان و بازنشستگان آن است افزود: خواسته های مدیریت

سازمان نشات گرفته از خواسته های حاکمیتی است.
 صادقی با بیان اینکه در دولت های گذشته نیز سازمان تامین اجتماعی مورد بی مهری بوده است، اظهار داشت:

مدیریت اتوبوسی و حزبی آفت این سازمان است.
  قانون اساسی را مبنی بر بیمه آحاد29رئیس پیشین کانون عالی شوراهای اسلمی کار کشور اجرای اصل 

 مردم مربوط به تامین اجتماعی ندانست وگفت: فقط بیمه شدگان و بازنشستگان حق استفاده از این صندوق را
دارند.

  هزار500نماینده پیشین کارگران در شورای عالی تامین اجتماعی گفت: طی چهار سال گذشته یک میلیون و 
نفر بدون پرداخت حق بیمه عضو این صندوق شده اند.

 صادقی با بیان اینکه به اقشاری که به تازگی عضو صندوق تامین اجتماعی شده اند احترام قائل هستیم گفت:
باید پرسید مسوولن چرا این افراد را عضو صندوق کشوری و لشگری نمی کنند.



  هزار نفر ریالی را به صندوق500 درصد حق بیمه این یک میلیون و 23او تصریح کرد: اگر دولت بابت 
تامین اجتماعی پرداخت کرده است اعلم کند تا ما معذرت خواهی کنیم.

 رئیس مجمع پیشکسوتان جامعه کارگری خاطرنشان کرد: با دسترنج کارگران برای افراد غیرکارگر دست و
دل بازی می کنند اما برای بیمه کارگران ساختمانی اشکال تراشی می کنند.

 صادقی تصریح کرد: آقای مدیرعامل تامین اجتماعی و آقای نماینده کارگر و بازنشسته چرا در مقابل کارگر و
بازنشسته قرارگرفته اید.

 او با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی در ورطه سقوط و ورشکستگی قرار گرفته است افزود: مطالبات
  هزارمیلیارد تومان افزایش یافته است که دلیل آن وام داری مدیریت تامین اجتماعی و15سازمان از دولت به 

سکوت جامعه کارگری است.
 صادقی حساس کردن نظام اجرایی کشور به تامین اجتماعی را از اهداف مجمع دانست و گفت: حاضرم با

اعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران مناظره کرده و عملکرد خود و آنها را نقدکنم.
 صادقی با اشاره به دیدار اعضای هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران و اعضای هیات مدیره مجمع
 پیشکسوتان جامعه کارگری با مدیر عامل تامین اجتماعي گفت: مطالبات اعضاي كانون در آن جلسه به وام

  هزار توماني و مسافرت و مسایلي این چنیني بود اما اعضاي مجمع خواستار بیان اهداف سازمان در500
  میلیارد تومان مصوب مجلس به تامین اجتماعي و مسایل كلن2500برنامه پنجم توسعه، تعیین تكلیف 

سازمان شدند.
  میلیارد2500 هزار بازنشسته تامین اجتماعي گفت: اگر 250این فعال كارگري با اشاره به وجود یك میلیون و 

 هزار تومان مي شود.147تومان را بین این افراد تقسیم كنیم سهم هر بازنشسته 
 هزار تومان شود اما كوعمل؟420صادقي گفت: آقایان قول دادند كه حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعي 

  میلیارد تومان كمك مجلس به افزایش مستمري2500وي خاطر نشان كرد اگر تا پایان مهرماه تكلیف 
بازنشستگان تامین اجتماعي مشخص نشود در مقابل مجلس دست به تحصن آرام خواهیم زد.

 او با بیان این كه انتخابات هیات مدیره كانون كارگران بازنشسته تامین اجتماعي در مهریا آبان ماه برگزار
 خواهد شد افزود: هر كسي كه دفترچه بیمه داشته باشد و مستمري بگیر تامین اجتماعي باشد مي تواند در این

انتخابات شركت كند.
 صادقي داشتن كارت كانون كارگران بازنشسته تامین اجتماعي تهران را براي كاندیداي هیات مدیره الزامي

دانست وگفت: راي دادن همه بازنشتسگاني كه درمحدوده تهران بزرگ هستند قانوني است.
 بنابراین گزارش اسامي كاندیداهاي مجمع پیشكسوتان جامعه كارگري براي انتخابات هیات مدیره كانون

كارگران بازنشسته تهران به شرح ذیل است:
 كیكاوس ازوج، مهدي مجیدي ، سبز علي برجي، حجت ا... قنبري، محمد احمد زاده، میر منصور موسوي،

صدیقه جاوید، برزو روحبخش و محمد سلیماني.
پایان پیام

 چهره می نمایند 88معلمان با آغاز سال تحصیلی اول مهر 
 

گزارش تفصیلی نقض حقوق معلمان به مناسبت آغاز سال تحصیلی
 

 فعالیتهای صنفی و تلش در این رابطه منجمله حقوقی است که معاهدات حقوق بشری آن را محترم میشمارد،
 اصناف مستقل در ایران همچون سایر نهادهای مدنی همواره تحت فشار دستگاه امنیتی قرار دارند، در این بین
 کانونهای صنفی معلمان و بالطبع اعضای آن نیز همواره در معرض برخورد و فشار نیروهای سرکوبگر در

راه تحقق مطالبات صنفی خود قرار گرفته اند.
 خبرگزاری هرانا : کمیته معلمان، واحد اصناف مجموعه فعالن حقوق بشر در ایران روز جاری طی گزارشی

  ماهه نخست سال جاری پرداخت، مفصل به موارد متعدد تضییع حقوق معلمان ایران در محدوده زمانی شش
گزارش مذکور عیناo در پی می آید

 موارد نقض حقوق بشر در ایران دارای ابعادی گسترده ای است که عدم تحمل فعالیتهای صنفی نیز جزوی از
.این گستردگی محسوب میشود

 فعالیتهای صنفی و تلش در این رابطه منجمله حقوقی است که معاهدات حقوق بشری آن را محترم میشمارد،
 اصناف مستقل در ایران همچون سایر نهادهای مدنی همواره تحت فشار دستگاه امنیتی قرار دارند، در این بین
 کانونهای صنفی معلمان و بالطبع اعضای آن نیز همواره در معرض برخورد و فشار نیروهای سرکوبگر در

. راه تحقق مطالبات صنفی خود قرار گرفته اند



 از ابتدای سال جاری بسیاری از فعالن این عرصه با احضار، بازداشت، زندان و یا صدور حکم های سنگین
 روبه رو شده اند. تجمع های اعتراضی و صنفی آنان بنابر دلئل مختلف از سوی حکومت لغو و یا با آن ها

.برخورد صورت گرفته است
 علوه بر مشکلت جاری آموزش و پرورش در ایران همچون مسائل مالی، آزمایشگاهی، کارگاهی، بهداشت،
 ساختار ناصحیح و امثالهم، عدم اجازه فعالیت مناسب به فعالن صنفی معلم که مطالبات این قشر عظیم و بستر
 ساز را نمایندگی میکند دلیلی شده است بر تداوم مشکلت این جامعه فرهنگی که بدیهی ترین تاثیر آن ناکارآمد

.ماندن سیستم آموزش و پرورش کشور خواهد بود
 در همین رابطه و به مناسبت آغاز سال تحصیلی با هم مروری داریم بر موارد نقض حقوق بشر در حوزه

 :صنف معلمان به ترتیب تاریخ، در شش ماهه ی اول سال جاری
فرزاد کمانگر و پابرجایی حکم اعدام وی

  بازداشت و85فرزاد کمانگر، فعال حقوق بشر و معلم محکوم به اعدام کامیارانی که در مردادماه سال 
 مدت های مدیدی مورد شکنجه در بازداشت گاه های اطلعات تهران، سنندج و کرمانشاه قرار گرفته بود و در

 یک روند پر نقص قضایی به اعدام محکوم شده بود، موضوعی است که فعالن معلم و کانون های صنفی
.مربوطه در سطوح داخلی و بین المللی مدت هاست که پی گیری می کنند

 نظر به قطعیت حکم اعدام نام برده که هم چنان نیز پابرجاست، فعالن صنفی این عرصه، ملقاتی با نماینده گان
.کرد مجلس شورای اسلمی برگزار کردند که موجب پی گیری مجلس در مورد پرونده این فعال مدنی شد

  فروردین ماه سال جاری به ریاست مجلس شورای اسلمی20نماینده گان کرد مجلس طی نامه یی به تاریخ  
 خواستار پی گیری مجلس در پرونده ی مورد اشاره شدند. فعالن این حوزه هم چنین در خردادماه سال جاری در

 ملقات های متعددی منجمله ملقات با آقای کروبی مجدداo خواست خود را مبنی بر تحقق عدالت و رعایت
 قانون در پرونده ی فرزاد کمانگر مطرح کردند. هم چنین در تجمع صنفی به مناسبت روز معلم، استفاده از

 .پارچه نوشته هایی مبنی بر خواست آزادی این معلم از دیگر موارد پی گیری های فعالن این حوزه بوده است
  سال از بازداشت فرزاد کمانگر و اذعان نهاد3هر چند لزم به یادآوری است علی رغم سپری شدن بیش از 

 امنیتی به بی گناهی وی، کماکان نام برده محکوم به اعدام است و این حکم در شعبه ی اجرای احکام در انتظار
  .استیذان ریاست قوه قضاییه برای اجرا است
تجمع معلمان حق التدریسی در مقابل مجلس

 100 تا 70 اردیبهشت ماه سال جاری، ده ها تن از معلمان حق التدریسی که پایه ی حقوقی معادل 6در تاریخ 
 هزارتومان دارند در اعتراض به عدم مشخص شدن وضعیت استخدام خود با استناد به طرح یك فوریتي تعیین

 تكلیف معلمان حق التدریسي در مجلس، مقابل در اصلی مجلس شوراي اسلمي تجمع كردند
 این معلمان از شهرهاي اصفهان، لرستان، شیراز، ایلم، شهركرد، چهارمحال و بختیاري، گلستان و قزوین به

 . تهران آمده بودند
 سه روز اعتراض

  اردیبهشت ماه حسب فراخوان کانون صنفی معلمان ایران، هزاران تن از معلمان کشور6روز یکشنبه مورخ 
 در اعتراض به عدم اجرای قانون و سایر مطالبات صنفی یک اعتراض سه روزه را در سه مرحله، خودداری

.از تدریس، خودداری از حضور در کلس و خودداری از حضور در مدرسه آغاز کردند
 در همین رابطه کانون صنفی از دریافت گزارشات اجرای اعتراضات مذکور در شهرهای تهران، کرج،

 شهریار، رباطکریم، رشت، همدان، سنندج، کرمانشاه ،علی گودرز، میاندوآب، سقز، ایلم، دیواندره،
 ساوجبلغ، اصفهان، مشهد، بجنورد، بندرعباس، شیراز، مریوان، اراک، ملیر، اردبیل، وبسیاری دیگر از

.شهرهای کشور خبر داد
 کانون صنفي معلمان همچنین از احضار یک معلم تبعیدي به نام "مختار اسدي" به اداره اطلعات غرب استان

 . تهران در این رابطه خبر داد
تجمع معلمان در ابن بابویه

 حسب دعوت کانون صنفی معلمان ایران تجمعی با حضور حدود دویست تن از فعالن صنفی و همین طور
  اردیبهشت ماه در قبرستان ابن بابویه شهرری به مناسب روز معلم برگزار12فعالن حقوق بشر در تاریخ 

 شد، در این تجمع که بر سر مزار دکترخانعلی از شهدای صنف معلمان شکل گرفته بود متنی قرائت شد که از
 .فعالن این عرصه برای تجمع در مقابل وزارت آموزش و پرورش دعوت می کرد

 فعالن حقوق بشر نیز با حضور در این مراسم و داشتن پارچه نوشته هایی باعنوان "جای معلم ما در زندان
 نیست، فرزاد کمانگر را آزاد کنید" خواست خود را به همراه سایر فعالن صنفی مبنی بر آزادی معلم دربند،

.فرزاد کمانگر اعلم داشتند
 علی رغم حضور چشمگیر نیروهای امنیتی و اقدام آنان مبنی بر فیلم برداری از حاضرین و بعضا بازخواست

 .افراد موردی از بازداشت و خشونت گزارش نشد



برخورد خشونت آمیز با تجمع مسالمت آمیز و صنفی معلمان
  اردیبهشت ماه تجمعی با هدف پی گیری مطالبات صنفی در14معلمان و فعالن صنفی این حوزه در تاریخ 

 مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش برگزار کردند که با دخالت نیروهای انتظامی به خشونت کشیده شد.
.رسول بداقی از جمله دستگیرشده گان این تجمع بود که مورد ضرب و شتم نیز قرار گرفت

 تجمع فرهنگیان کرمانشاه
  نفر از معلمان کرمانشاه در سازمان آموزش و پرورش این200 اردیبهشت ماه، حدود22روز دوشنبه مورخ 

  در پاسخ به فراخوان کانون صنفی معلمان کشور و شهر تجمع اعتراضی آرامی را برگزار کردند . این تجمع
 .در اعتراض به عدم اجرای لیحه خدمات کشوری صورت پذیرفت

 اعتراض معلمان کرمانشاه در حالی برگزار شد که در روزهای پیش از تجمع، اعضای شورای مرکزی 
 کانون صنفی در کرمانشاه تهدید و یا از اجرای تحصن و اعتراض منع شده بودند . تجمع اعتراضی دوشنبه در
 کرمانشاه با حضور گسترده مأموران امنیتی و انتظامی انجام پذیرفت که حضورشان در اطراف پارک معلم و

  و حکایت از جو امنیتی گسترده ای سازمان آموزش و پرورش به تعداد زیاد و امکانات مجهز کامل مشهود
 .می داد

بازداشت جعفر ابراهیمی
  خردادماه سال جاری20جعفر ابراهیمی ازندریانی، فعال حقوق بشر و عضو کانون صنفی معلمان در تاریخ 

. زندان اوین منتقل شد209در منزل خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بند 
  منتقل شد، مدت209نام برده حداقل در دو نوبت به دلیل مختلف به بندهای عمومی زندان و مجدداo بند امنیتی 

 زیادی از ایام بازداشت خود را در سلول انفرادی گذراند و در طی ایام بازداشت علوه بر شدت یافتن تنگی
 .نفس و بیماری گوارشی مبتل به حمله های عصبی و آسیب به پای چپ شده است

  دادگاه انقلب منتقل شده است ولی هنوز تاریخی برای رسیده گی به پرونده26پرونده ی وی اخیراo به شعبه 
 .اعلم نشده است

 بازداشت علی رضا هاشمی، دبیر کل سازمان معلمان ایران
  خردادماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت24علی رضا هاشمی، دبیرکل سازمان معلمان ایران 

.شد
  روز را در بازداشت به سر برد و سرانجام با قید وثیقه تا زمان رسیده گی به اتهامات آزاد شد.25نامبرده مدت 

 از اتهامات وارده به وی اطلعی در دست نیست اما لزم به یادآوری است، نام برده به دلیل فعالیت های صنفی
  دادگاه انقلب به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، اخلل در نظم عمومی و تمرد۲۸ از سوی شعبه ۸۶خود در سال 

  سال حبس تعزیری محکوم شده بود. وی پیش از این نیز به خاطر تجمع هزاران معلم در۴از دستور پلیس، به 
 ۸۶ فروردین ۱۱ به همراه ده ها معلم دیگر دستگیر و تا ۸۵ اسفند سال ۲۳مقابل مجلس شورای اسلمی در 

.درسلول های انفرادی زندان اوین نگه داری شده بود
از بازداشت و محکومیت تا زندانی شدن مهندس هاشم خواستار

  خرداد25مهندس هاشم خواستار، فعال حقوق بشر، معلم بازنشسته و عضو کانون صنفی فرهنگیان در تاریخ 
  به دلیلی واهی از سوی نیروهای انتظامی بازداشت و پس از طی یک پروسه پر ابهام قضایی در دادگاه88

 اولیه به تحمل شش سال حبس تعزیری محکوم شد که با اعتراض نامبرده در حالیکه فاقد وکیل مدافع نیز بود
  سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. وی نهایتاo توسط نیروهای انتظامی به صورت غیرقانونی2حکم مذکور به 

 دستگیر و یک روز بعد برای تحمل محکومیت به زندان مرکزی مشهد منتقل شد. استنادات و اتهامات وی به
 :نقل عینی از حکم صادره به شرح ذیل است

 اقدام علیه امنیت داخلی کشور از طریق تحریک مردم به شرکت در تجمع غیر قانونی ، در خصوص اتهام"
1 در صدر دادنامه نظر به دلیل ذیل : آقای سید هاشم خواستار مبنی بر اقدام علیه امنیت به شرح مذکور

 اقرار متهم به این که در زمان و مکان فراخوان حضور داشته است و مدافعات بلوجه وی مبنی براین که- 
 برای پیاده روی در آن جا حضور داشته است و هم چنین فرد یا افرادی چون از قبل وی را می شناختند و به

 جهت سابقه ی قبلی که ایشان داشته است وی را دستگیر کرده اند، ولی در موضوع تجمع هیچ دخالتی نداشته
 . است

  اداره ی کل اطلعات استان خراسان رضوی که دللت به شرح88/4/2 مورخه ی 2477گزارش شماره ی - 2
 . اقدامات وی در مکان ها و زمان های مختلف علیه نظام مقدس جمهوری اسلمی دارد

  سپاه که بر اساس محتویات آن شرح اقدامات آقای سید هاشم1388/4/3 مورخه ی 847گزارش شماره ی -3
 خواستار در زمان ها و مکان های مختلف بر علیه نظام جمهوری اسلمی بیان شده است و بعضاo از گروه ها و

 جناح های مخالف و معاند با نظام حمایت مستقیم نموده و اجازه ی برگزاری نشست ها و جلسه ها در منزل
 .خویش به آن ها داده است



  تشکل ها در منزل وی تشکیل شده است و از برخی گروه ها و افراد اقرار صریح متهم به این که برخی از- 4
 . حمایت مستقیم و غیر مستقیم داشته است ضد انقلب

 .داشتن سابقه ی کیفری در زمینه ی فعالیت علیه نظام که موضوع حکم قرار گرفته است- 5
 عدم تنبه و آگاهی وی در زمینه ی اقدامات گزارش و اصرار بر این که وی براساس دموکراسی و آزادی- 6

.بیان است
 کیفر خواست صادره از سوی دادسرای محترم که برساس آن تقاضای تعیین کیفر و مجازات یرای وی شده- 7

  قانون مجازات اسلمی وی مستحق شش سال حبس498است لهذا بزه کاری اش محرز و مستند به ماده 
  قانون مجازات اسلمی این بازداشت180تعزیزی محکوم می کند. مقرر است مستندا به تبصره ذیل ماده ی 

  روز پس از ابلغ قابل اعتراض20محکوم علیه جز محکومیت ایشان محاسبه گردد رای صادره ظرف 
 .محامه تجدید نظر مرکز استان است

محکومیت مجدد ساسان بابایی، معلم دربند
 ساسان بابایی معلم كامیارانی كه از سه سال پیش با اتهام تبلیغ علیه نظام و ارتباط با احزاب اپوزیسیون در

 زندان سنندج به سر می برد در تازه  ترین پرونده خود به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از سوی  شعبه ی اول دادگاه
  تیرماه15انقلب سنندج با ریاست قاضی بابایی به یك سال حبس تعزیری دیگر محكوم شد، این حکم در تاریخ 

.سال جاری به وی ابلغ شد
  سال تبعید به3هم چنین دادگاه دیگری این معلم ك�رد را در پرونده یی مربوط به مسائل صنفی و شغلی وی به 

 سمنان محكوم كرده است كه پس از پایان دوران محكومیت و آزادی از زندان جهت ادامه ی تدریس باید به محل
 فوق منتقل شود. گفتنی ا ست ساسان بابایی در طول مدتی كه در زندان سنندج بوده به علت شرایط خاص و

.نامناسب زندان دچار بیماری های مختلف شده است
حسن صالحی زاده معلمی از سقز

  تیرماه سال جاری درغیاب آقای حسن صالحی زاده20نیروهای اداره ی اطلعات شهرستان سقز در تاریخ 
 مدیر آموزش گاه علمی" ری باز" و دبیر آموزش وپرورش شهرستان سقز وارد این آموزش گاه شده و پس از

.تفتیش اموال مقداری از وسایل این آموزش گاه را با خود بردند
 نام برده پس از مراجعت از سفر به این اقدام نیروهای اطلعاتی اعتراض نمود که پیرو این موضوع به ستاد

 23خبری احضار شد، پس از حضور در این ستاد، صالحی زاده توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و مدت 
  مرداد ماه آزاد شد15روز را در زندان های سقز و سنندج به سر برد و نهایتاo با قید وثیقه در تاریخ 

 یک سال زندان برای سجاد خاکسار
 سجاد خاکساری فعال مدنی است که به علت پوشش خبری تجمع معلمان حق التدریسی در مقابل مجلس در

 . اردیبهشت ماه سال جاری بازداشت و به زندان اوین منتقل شد6تاریخ 
  تیرماه سال جاری از سوی دادگاه انقلب شهر تهران به22نام برده پس از طی پروسه ی قضایی در تاریخ 

 اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شد، نام برده هم اکنون در زندان اوین مدت
.محکومیت خود را سپری می کند

 بازداشت گسترده معلمان در بلوچستان
  معلم و22در نیمه ی دوم مردادماه سال جاری، نیروهای امنیتی طی دو مرحله با یورش به منازل دست کم 

.فرهنگی بلوچ در شهر سراوان اقدام به بازداشت آنان کردند
  ساله خود، علیم جنگی زهی17محمد صالح اسلم زهی فرزند عطا محمد به همراه مهدی اسلم زهی فرزند 

 از آموزگاران دبستان باقرخان سراوان، بهروز باهورزهی فرزند پیربخش آموزگار دبستان دوازده اردیبهشت
 سراوان - علیرضا چاکری فرزند شهدال معاون دبستان باقرخان سراوان - حمیدرضا چاکری فرزند شهدال

 آموزگاردبستان های سراوان - عبدالرحمن روانبخش مهندس کامپیوتر و کارمند اداره آموزش وپرورش
 سراوان، هویت تعدادی از بازداشت شده گان مورد اشاره است، در زمان تهیه این گزارش تنها پنج تن از

.بازداشت شده گان مورد اشاره آزاد شده اند
 هم چنین لزم به یادآوری است اتهامات، دلیل بازداشت و هم ینطور محل نگه داری این افراد تاکنون مشخص

 . نشده است
 موضع گیری کانون صنفی معلمان ایران در قبال حوادث پس از انتخابات

  مردادماه سال جاری نسبت به وقایع پس از23کانون صنفی معلمان ایران با انتشار بیانیه یی در تاریخ 
.انتخابات در ایران واکنش نشان داد

 در این بیانیه آمده است «ملت و به ویژه معلمان ایران آگاه اند که به دنبال اوضاع نابسامانی که دولت نهم در
 تمامی زمینه ها درکشور ایجاد نمود قراری نانوشته اما عزمی راسخ در میان بخش گسترده یی از مردم برای

 تغییر شرایط موجود شکل گرفت تا با استفاده از مطلوب ترین روش ممکن یعنی صندوق های رای و با انتخاب
 یکی از معدود کاندیداهای مورد تایید حکومت تغییراتی ولو اندک درجامعه ایجاد کنند. اما دریغا که



 مطلق گرایان مدعی دین و عدالت ساز و کارهای رسمی نظام حکومتی خودرا نیز بر نمی تابند و هنگامی که
 اراده ملت را خلف خواسته های تنگ نظرانه خود می یابند عهد می شکنند؛ در امانت خیانت می کنند و مزورانه

.فریاد حمایت از دین و قانون سر می دهند
 برای معلمان و به ویژه برای آن گروه از فعالن اجتماعی که پی گیر مطالبات مدنی و صنفی خود بوده اند

 اوضاع جاری البته پدیده یی چندان ناآشنا نیست. آن ها چندسالی است که شاهد نادیده گرفته شدن حقوق و
 آزادی های قانونی خویش هم چون آزادی تشکیل اجتماعات؛ آزادی راه پیمایی های اعتراضی و... بوده اند. دیده و
 می بینند که منتقدان و مخالفان روند جاری امور بدون کم ترین مستندات حقوقی و قانونی و یا حتا رعایت حداقل

.»آداب قانونی، بازداشت شده و به بند کشیده می شوند
  «کانون صنفی معلمان حمله عناصر غیرمسئول به کانون صنفی معلمان بیانیه خود را این گونه ادامه می دهد

 اجتماعات مسالمت آمیز میلیون ها فرد معترض به نتیجه ی انتخابات که منجر به کشته و زخمی شدن صدها تن
 از افراد بی گناه گردیده رابه عنوان یک اقدام غیرانسانی، غیر دینی و ضد ملی شدیدا محکوم می کند و آن را

 خلف همه آموزه های دینی و انسانی می داند. ازاین پس معلمان ما چه گونه رحمانیت و عطوفت دینی را برای
.»دانش آموزان خود توضیح دهند

 و در پایان نیز خواست و موضع خود را این چنین اعلم می دارد «کانون صنفی معلمان نقض گسترده ی حقوق
 بشر، بازداشت ها و حبس های غیر قانونی تعداد زیادی از فعالن سیاسی و اجتماعی را محکوم کرده و ضمن

.»ابراز انزجار از این اعمال خواستار آزادی هرچه سریع تر این بازداشت شده گان است
 احضار اسماعیل عبدی 
  شهریورماه سال جاری به حراست1آقای اسماعیل عبدی از اعضای کانون صنفی معلمان ایران در تاریخ  

 آموزش و پرورش احضار شد. نامبرده پس از حضور در این جلسه در خصوص فعالیتهای صنفی خود مورد
.بازجویی قرار گرفت

  از سوی11:30 ساعت 1/6/88آقای اسماعیل عبدی از اعضای کانون صنفی معلمان ایران روز شنبه  
 حراست وزارت آموزش و پرورش احضار شده است . عبدی پس از مشورت با آقای کریمی مشاور امور

  .  است تشکل ها در آموزش وپرورش در این جلسه شرکت نموده
 احضار پنج معلم به دادگاه و یک تن دیگر به حراست

  شهریورماه از احضار یک معلم به حراست آموزش و پرورش و5کانون صنفی معلمان ایران در تاریخ 
. شهریورماه خبر داد10احضار پنج تن از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان رشت به دادگاه در تاریخ 

  معلم احضار شده به دادگاه علت احضار را مرتبط با خواسته های صنفی این5این گزارش بدون اعلم هویت 
 افراد از ریاست جمهوری اعلم کرد، هم چنین اسماعیل عبدی را معلم به حراست آموزش پرورش خوانده شده

.اعلم دانشت
بازداشت یک معلم در سقز

 حامد دنیایی (رئیس اسبق آموزش و پرورش بخش زیویه) مدیر دبیرستان امام خمینی شهرستان سقز در تاریخ
  شهریورماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به نقطه ی نامعلومی منتقل شد. از دلیل و7

.همین طور سرنوشت نام برده پس از بازداشت اطلعی در دست نیست
 مسعود کردپور

  مردادماه سال گذشته توسط نیروهای17مسعود کردپور، معلم و فعال حقوق بشر اهل بوکان که در تاریخ 
 امنیتی بازداشت و نهایتاo به اتهام تبلیغ علیه نظام پس از تحمل یک سال حبس تعزیری آزاد شده بود. پس از

  شهریورماه سال جاری11 هیات رسیده گی به تخلفات اداری استان آذربایجان غربی در تاریخ  آزادی به حکم
  سال سابقه کار محکوم شد. لزم به ذکر است این فعال صنفی پیرو22به باز خرید از خدمت علیرغم حدود 

 .حکم صادره دادگاه انقلب محکوم به تبعید به شهرستان تکاب نیز شده است
 بازداشت رسول بداقی

 رسول بداقی، فعال حقوق بشر، از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان که چهره یی شناخته شده در
  شهریورماه در منزل خود با11عرصه ی فعالیت های صنفی محسوب می شود توسط نیروهای امنیتی در تاریخ 

.برخوردی خشن بازداشت شد
 از دلیل بازداشت این فعال صنفی و هم چنین سرنوشت بداقی پس از بازداشت اطلعی در دست نیست، در

  شهریورماه با انتشار اطلعیه یی تحت عنوان " انتقاد از19همین رابطه کانون صنفی معلمان ایران در تاریخ 
 ادامه ی بازداشت یکی از اعضای کانون " تداوم بازداشت این فعال حقوق بشر را نگران کننده دانست و آزادی

.بی قید و شراط آقای بداقی را خواستار شد
 بازداشت محمد داوری



  شهریورماه سال جاری18محمد داوری، مسئول آموزش و اطلع رسانی سازمان معلمان ایران در تاریخ 
  شهریورماه گزارش انتقال وی به زندان اوین منتشر شد،25توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و در تاریخ 

 .بازداشت نام برده کماکان ادامه دارد
  به همراه دیگر فعالن صنفی و مدنی مقابل مجلس۱۳۸۵ اسفند سال ۲۳لزم به یادآوری است آقای داوری در 

.شورای اسلمی بازداشت و نوروز را در بند انفرادی گذرانده بود
معلمان حق التدریسی بیمه می شوند 

  آمده است : «سیدرمضان محسن پور» در حاشیه مراسم نمادین زنگ88 مهر 2به گزارش ایسنا در تاریخ 
  شهر تهران در خصوص وضعیت بیمه معلمان حق17مهر و سلمت در مدرسه دخترانه عترت منطقه 

 التدریسی گفت: «معلمان حق التدریسی هفت درصد از حق بیمه را پرداخت می کنند و مابقی آن را وزارت
 آموزش و پرورش پذیرفته است.»به گفته وی، علوه بر بیمه درمان، سنوات بازنشستگی معلمان حق التدریسی

 نیز محاسبه و از تمام مزایایی که معلمان رسمی آموزش و پرورش از آن برخوردار می شوند، آنها نیز
برخوردار خواهندشد. 

 محسن پور همچنین از افزایش ساعات کار معلمان حق التدریسی خبر داد و گفت: «ساعت کار این دسته از
معلمان به منظور ترمیم حقوق آنها افزایش می یابد.» 

 سرپرست وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: «همچنین معلمان حق التدریسی از حقوق سه ماه تابستان، بیمه
و سنوات این فصل نیز برخوردار می شوند.» 

  هزار معلم حق التدریسی و آموزشیار نهضت سوادآموزی در آموزش و110در حال حاضر در مجموع 
  هزار نفر آموزشیار نهضت56هزار نفر معلم حق التدریسی و 54پرورش مشغول کار هستند که از این تعداد 

سوادآموزی هستند. 
 محسن پور در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص فضای سیاسی بازگشایی مدارس گفت: «فضای آموزش
 و پرورش همیشه فضای آرامش بوده و اخباری که در خصوص سیاسی بودن فضای بازگشایی مدارس منتشر

شده را قبول ندارم.»
بانک مبادرت می ورزد  پاسداران به تاسیس سپاه

  گزارش داد  : شورای پول و اعتبار اساسنامه موسسه مالی و اعتباری انصار1388 مهر 2هم میهن در تاریخ 
 را برای تبدیل به بانک تصویب کرده و این اولین بانک وابسته به سپاه پاسداران به زودی فعالیت خود را از

 سر می گیردمحمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته است: موسسه مالی و اعتباری انصار که
 سالهاست فعالیت می کند، برنامه های خود را با ضوابط پولی و بانکی کشور تطبیق داده است و ما نیز اجازه

پذیره نویسی و تاسیس و ثبت می دهیم تا در قالب بانک فعال شود.
  درصد۳۵ میلیارد تومان است و به گفته بهمنی، بانک انصار باید ۲۰۰سرمایه اولیه تاسیس بانک خصوصی 

از آن را به حساب نهاد پولی(بانک مرکزی) واریز کند.
 بانک جدید انصار حدود بیست سال پیش و بعد از پایان جنگ هشت ساله با عراق به عنوان صندوق قرض

 الحسنه انصارالمجاهدین فعالیت خود را آغاز کرد و در دولت محمود احمدی نژاد به موسسه مالی تبدیل شد و
اکنون در شرف تبدیل شدن به بانک است.

 علوه بر این، یک نهاد مالی دیگر وابسته به سپاه پاسداران نیز آماده تبدیل شدن به بانک است. موسسه مالی و
 اعتباری مهر وابسته به بسیج مقدمات تبدیل به بانک را فراهم کرده و به زودی این موسسه نیز تبدیل به بانک

می شود.
 نهادهای نظامی در سالهای اخیر، صندوق های قرض الحسنه خود را تبدیل به موسسات مالی و اعتباری کرده
 اند و فعالیت های خود را در بخش های پولی گسترش داده اند و اکنون سعی دارند تا این موسسات را به بانک

تبدیل کنند.
 صندوق قرض الحسنه قوامین وابسته به نیروی انتظامی نیز وضعیتی مشابه دارد. همه این نهادهای مالی

 روزی صندوق قرض الحسنه بودند اما بعد از مشکلتی که صندوق های قرض الحسنه در اوایل دهه هشتاد
خورشیدی با آن مواجه شدند، تغییر ماهیت دادند.

 البته برخی از این صندوق ها همان وقت نیز فعالیت های بانکی انجام می دادند، اما فعالیت آنها در پوشش
قرض الحسنه ها قرار داشت.

 بانک مرکزی نسبت به فعالیت بانکی این گروه که مجوز رسمی از بانک مرکزی نداشتند معترض بود و
 سرانجام نیز در سال گذشته با همراهی دولت این گروه از صندوق های قرض الحسنه به موسسات مالی و

اعتباری تبدیل شدند.
 با رسمی شدن فعالیت های بانکی از سوی این موسسات، برخی از آنها تغییراتی را در اسامی خود بوجود

آوردند تا وجهه نظامی آنها به چشم نیاید.

http://sarmayeh.net/ShowNews.php?59362


 صندوق قرض الحسنه بسیجیان از این دسته بود که نامش را به موسسه مالی و اعتباری مهر تغییر داد. این
 موسسه اکنون با ایجاد یک شرکت سرمایه گذاری به نام مهر اقتصاد ایرانیان حضور پررنگی در بازار بورس

 عرضه شده خریده است.۴۴دارد و سهام برخی شرکت های بزرگ دولتی را که در قالب اصل 
 در حال حاضر سپاه پاسداران علوه بر این دو موسسه مالی که فعالیت های آنها در دولت احمدی نژاد گسترش

 یافته است، از طریق برخی نهادهای وابسته نظیر قرارگاه خاتم النبیاء و بنیاد تعاون سپاه نیز به فعالیت های
گسترده اقتصادی مشغول است.

 قرارگاه خاتم النبیاء قراردادهای کلنی با در بخش های زیربنایی راه، سد و نفت و گاز دارد. حجم
 میلیارد دلر اعلم شده است.۱۵قراردادهای این مجموعه حدود 

 در دولت محمود احمدی نژاد سپاه پاسداران نقش مهمی در فعالیت های اقتصادی و بازار سرمایه بر عهده
 گرفته است و در اکثر معاملت بزرگ بازار بورس نام یکی از موسسات وابسته به سپاه پاسداران به چشم می

خورد.
 برای نمونه شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان تاکنون بخشی از سهام مخابرات، فولد مبارکه،

 ایرالکو، تراکتورسازی تبریز، صدرا، تکنوتاز، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی، داروسازی جابربن
حیان و چند شرکت دیگر را خریداری کرده است.

 قرارگاه خاتم النبیاء قراردادهای کلنی با در بخش های راه، سد و بخش نفت و گاز دارد حجم قراردادهای این
 میلیارد دلر اعلم شده است.۱۵مجموعه حدود 

 موسسات مالی و اعتباری به سرمایه کمتری از بانک برای تاسیس نیاز دارند ولی تقریبا تمام فعالیت های
بانکی را انجام می دهند.

 علوه بر نهادهای نظامی، بانک سینا که پیش از این به عنوان موسسه مالی و اعتباری بنیاد فعالیت می کرد،
نیز یکی از موسسات بانکی است که تحت پوشش بنیاد مستضعفان فعالیت می کند.

  به عنوان موسسه مالی و اعتبار فعالیت داشته، شعبات گسترده ای در سطح کشور۱۳۶۴این بانک که از سال 
دارد و به دلیل فعالیت های اقتصادی بنیاد مستضعفان از قدرت مالی بالیی نیز برخوردار است.

 گزارش دقیقی از دارایی های بنیاد مستضعفان منتشر نشده ولی این مجموعه بزرگ در بخش های تولیدی،
 تجاری و صنعتی فعالیت گسترده ای دارد و بخشی از اقتصاد ایران در اختیار این نهاد است که خارج از

کنترل دولت است.
اصلح قانون کار باید با نظرکارشناسان کارگری انجام گیرد

  آمده است : نماینده مردم قائمشهر ، جویبار و88به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در اول مهر 
 سوادکوه در مجلس شواری اسلمی با حضور در خانه کارگر قائمشهر خبر از احیای کارخانجات حریر

قائمشهر ، و ذغال سنگ البرز مرکزی داد.
 عزت ا...اکبری اظهار داشت : با وجود تلشهای فراوان برای راه اندازی کارخانه نساجی مازندران عده ای با

 مانع تراشی و سنگ اندازی سعی در کندی واگذاری این کارخانه به طرف قرارداد کشور ترک شدند که با
رایزنیهایی که انجام گردید آنها نتوانستند به مقاصد خود دست یابند. 

 نماینده مردم قائمشهر در خصوص قرار دادی که با سرمایه گذار ترک منعقد شده نیز گفت : انعقاد این قرارداد
هوشمندانه و کاملo به نفع ایران است . 

 6 هزار شغل و در فاز دوم نیز 2وی خاطر نشان کرد : سرمایه گذار متعهد گردیده در فاز نخست حداکثر 
هزار شغل در فاصله یک سال و نیم ایجاد کند . 

 رئیس سابق کمسیون صنایع معادن مجلس شواری اسلمی میزان مصرف پارچه را در کشور یک میلیارد و
  میلیون تن از این میزان در کشور بافته می شود .300 میلیون تن اعلم کرد و افزود : در حال حاضر تنها 60

 اکبری یکی از دلیل مهم سرمایه گذار ترک در ایران را پایین بودن قیمت انرژی در ایران ذکر کرد و یاد آور
 شد : هم اکنون کشور ترکیه به دلیل افزایش هزینه های مصرف انرژی تمایل به تولید این محصول در کشور

های دارای انرژی ارزان قیمت را دارد . 
 این نماینده مردم در مجلس با اعلم اینکه این سرمایه گذار برای بررسی موقعیت این واحد ها و منطقه تاکنون

 یک میلیارد یورو هزینه کرده است گفت : این سرمایه گذار تاکنون گروه های مختلفی را برای بررسی
  نفره در حدود هشت ماه25موقعیت بازار ایران و منطقه و خطوط تولید به قائمشهر آورده است و با یک تیم 

طرح توجیهی احیاو بازسازی نساجی مازندران را تدوین کرده است .
 اکبری در ادامه با اشاره به اینکه هم اکنون نام تجاری نساجی مازندران در دنیا شناخته شده است ، یاد آور

 شد : سرمایه گذار با توجه به شناخت نام تجاری(برند) نساجی مازندران در دنیا حاضر به تغییر نام این واحد
های صنعتی نشد . 

 120 هزار متر تا 80وی با اشاره به آخرین وضعیت برنامه تولید نیز اظها ر داشت:ساخت سوله به مساحت 



هزار متر برای ساخت سالن از اولین کارهای فیزیکی این سرمایه گذار ترک است . 
 تن تولید40نماینده مردم قائمشهر در مجلس شواری اسلمی افزود : در بخش ریسندگی پیش بینی گردیده که از 

  میلیون متر60 میلیون متر پارچه در سال ، در قسمت رنگرزی چاپ و تکمیل 50 تن ، بافنده 100در روز به 
  هزار شغل در فاز دو6 هزار نفر در قسمت دوخت پارچه و همچنین ایجاد 2در سال و با ایجاد اشتغال برای 

به روند تولید این کارخانه عظیم بین المللی ادامه دهد. 
 وی همچنین یادآور شد : در قسمتهای دیگری از قرار داد منعقد شده قرار برآن گردید ه که به ازای هر پرسنل

که بازنشست گردید یک نفر بلفاصله جایگزین گردد.
 اکبری با ابراز نگرانی از وجود شبکه های در ایران که قصد آنان بخاطر واردات و تجارت له کردن صنعت

 است گفت : متاسفانه عده ای با داشتن تریبون در مجالس و ... امروز با با نظر های غیرکارشناسانه و
مغرضانه در جهتی حرکت می کنند که کارخانه نساجی مازندران به تله از خاک تبدیل نموده اند . 

 این نماینده مردم در خصوص احیای کارخانجات ذغال سنگ البرز مرکزی و حریر قائمشهر نیز گفت : با
  میلیون تن فولد دارد و این میزان بر اساس چشم29اعلم اینکه برنامه چهارم توسعه کشور نیاز به تولید 

  میلیون تن افزایش یابد افزود : در این شرایط تعطیلی کارخانجات البرز60 ساله کشور باید به 20انداز 
مرکزی معنایی ندارد و این در تناقض با قانون توسعه کشور است . 

 اکبری با اشاره به اینکه کارخانه ذغال سنگ البرز مرکزی به عنوان تولید کننده مواد اولیه صنعت فولد
 کشور نیاز به حمایت دارد ، تصریح کرد : احیای کارخانجاتی از این دست در کشور به رشد صنعت فولد

کشور کمک می کند . 
 رئیس سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلمی در خصوص اصلح قانون کار جمهوری

 اسلمی ایران نیز گفت : قطعاo اصلحی اگر بر این قانون انجام بگیرد باید با نظر کارگران و صاحبنظران
 جامعه کارو تولید باشد و بجاست که این افراد با ارائه نظر های کارشناسی خود به کمیسیون های مختلف

نمایندگان مجلس را آگاه سازند . 
 نماینده مردم سوادکوه ، جویبار قائمشهر با تاکید بر اینکه بحرانی که از آن بعنوان دوران سقوط غرب نام می

 برند در حال پوست اندازی و گذر به مرحله جدیدی است و غرب مسائل خود را تدبیر می کند و ما باید از این
 فرصت نهایت استفاده را ببریم و با یکسان سازی قواعد موجب افزایش جذب سرمایه های خارجی در ایران

شویم . 
وی در پایان افزود: عدم پیشرفت یک منطقه از ناتوانی مدیران در قبال مسئولیت های آنان ناشی می شود .

 در ادامه این دیدار نصرا... دریابیگی دبیر اجرایی تشکیلت خانه کارگر مازندران گفت : در مازندران علی
 الخصوص قائمشهر با واگذاری کارخانجات علوه بر بیکاری و خانه نشین شدن کارگران معضلت و

ناهنجاری های اجتماعی دو چندان گردید.
  هزار کارگر نساجی2دبیر اجرایی تشکیلت خانه کارگر مازندران با اشاره به بازخریدی اجباری بیش از 

گفت : امروز معضلت صنعت و اشتغال باید بدور از جناح بازیهای سیاسی انجام بگیرد .
 این فعال کارگری افزود : تمام دولت ها در همه دوران به کارگران بدهکارند و کارگران بعنوان حامیان اصلی

نظام همواره در همه عرصه ها حضوری آگاهانه و فعال داشته اند.
 دریابیگی با ابراز نگرانی از عدم اجرای بیمه کارگران ساختمانی از سوی سازمان تامین اجتماعی یادآور شد:

 ماه گذشته تاکنون هیچ اقدامی انجام نپذیرفته است . 6علیرغم تصویب این طرح در 
 وی با اشاره به عملکرد تشکیلت خانه کارگر مازندران یادآور شد طی سال گذشته بخش اعظمی از فعالیت

 این خانه عضو گیری و آموزش کارگران و فرزندان آنان بوده است و علیرغم مشکلت پیش رو جامعه
  هزار عضو توانسته ایم در بین تشکیلت کارگری کشور بعنوان یکی از تشکلت شاخص8کارگری با گرفتن 

باشیم . 
 دبیر اجرایی تشکیلت خطاب به نمایندگان مازندرانی در مجلس شورای اسلمی گفت: امروز مطالبات

کارگری مازندران نیازمند پیگیری نمایندگان مجلس شواری اسلمی است . 
 این فعال جامعه کارگری افزود : متاسفانه علیرغم گذشت ماهها و سال ها هنوز کارگران قرار دادی با

 مشکلت فراوان دست و پنجه نرم می کنند و مسکوت ماندن طرح کارگران موقت بدور از انصاف و عدالت
است . 

 دریابیگی در پایان خبر از برگزاری مجمع بزرگ فرزندان کارگر در مازندران داد و یاد آور شد برای اولین
بار در کشور این مجمع با حضور فرزندان کارگران در قائمشهر برگزارمی گردد . 
وی هدف از برگزاری این مجمع را هویت بخشیدن به خانواده کارگری ذکر نمود . 

پایان پیام

افزایش مجدد حداقل دستمزد منتفي شد



  آمده است : عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلمی کار88به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد در اول مهر 
 از مخالفت دولت با افزایش دوباره حداقل دستمزد کارگران در سال جاری بر اساس مصوبه شورای عالی کار

 خبر داد.علی دهقان کیا در گفت وگو با مهر درباره آخرین اقدامات به عمل آمده توسط کارگران برای تشکیل
 دوباره جلسه تعیین حداقل دستمزد سال جاری کارگران، گفت: با توجه به اینکه در صورتجلسه شورای عالی

کار توسط نمایندگان دولت و کارفرما این مساله مصوب شد، ولی تاکنون اقدامی برای حل آن نشده است.

 عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلمی کار اظهار داشت: پیگیری های کارگران برای تشکیل دوباره
نشست هنوز به نتیجه ای نرسیده است و کارفرمایان و دولت زیربار تشکیل دوباره جلسه نمی روند.

 بررسی شد87 مرحله نرخ تورم 6
 دهقان کیا در ادامه در پاسخ به این سوال که طی روزهای گذشته از سوی مرکز آمار ایران نرخ تورم پایان

 درصد اعلم شده است، بیان داشت: نمایندگان کارگران نیز آمارهای بانک مرکزی را که4/25 معادل 87سال 
 هر دو ماه یکبار در سال گذشته اعلم شده است، بررسی کردند و به همین درصد نرخ تورم رسیدند.وی با

 درصدی بوده است، افزود:4/25 دستیابی به نرخ 87مرحله نرخ تورم سال 6تاکید بر اینکه نتیجه بررسی 
  قانون کار مبنی بر استناد به نرخ تورم اعلم شده توسط بانک مرکزی برای41متاسفانه عمل به بند اول ماده 

کارگران چالش ایجاد کرد و به نحوی حق واقعی آنان در تعیین دستمزد پایمال شد.
 برابر حداقل دستمزد کارگران3خط فقر 

 هزار تومانی اعلم شده توسط مرکز آمار ایران را خط فقر خانوار شهری دانست و785این مقام کارگری رقم 
 هزار تومان با حداقل های خط فقر فاصله263افزود: اگر به آمار جدید این مرکز استناد کنیم، می بینیم که 

  برابر حداقل حقوق کارگر است.دهقان کیا با طرح این سوال که3هزار تومان 785زیادی دارد، به نحوی که 
 حداقل های جامعه کارگری با حداقل سبد هزینه های خانوار چگونه قابل جبران است، بیان داشت: اگر کارفرما

 می گوید که نمی تواند بیش از این به کارگر پرداخت کند، دولت وظیفه دارد در قالب لوایح و بودجه های سنواتی
حتی به صورت غیرنقدی کارگران را مورد حمایت قرار دهد.

 وی ادامه داد: با توجه به تدوین برنامه پنجم توسعه، دولت موظف است همان طور که بر اساس قانون اساسی
 برای افراد جامعه اشتغال ایجاد کند، وضعیت درآمدی و معیشت وی را نیز بهبود بخشد.عضو هیات مدیره

 کانون شوراهای اسلمی کار خاطرنشان کرد: شورای عالی کار باید در جلسات خود به دولت پیشنهاد دهد تا
برای جبران حداقل های کارگری و همچنین مشکلت کارفرمایان بودجه اختصاص دهد. 

 کارفرما به دلیل استفاده از اتباع غیر مجاز خارجي462جریمه 
  نوشت : رئیس سازمان کار واموراجتماعي استان قزوین از88 مهر 2خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 

  کارفرماي متخلف دراستفاده غیر مجاز462 معدن در محدوده استان قزوین و اعمال جریمه براي 92بازرسي 
از اتباع بیگانه در ماههاي اخیر خبر داد. 

  معدن در محدوده استان92به گزارش ایلنا، علي ایماني گفت : در ماههاي اخیر توسط بازرسان کار از 
 بازرسي به عمل آمده که طي بازدیدهاي انجام شده نواقص ایمني و بهداشتي و همچنین موارد نقص قانون کار
 مربوط به پرداخت حقوق و مزایا و شرایط کار کارگران شاغل در معادن شناسایي وبه کارفرمایان آن معادن

جهت رفع ابلغ گردید ، بدیهي است پیگیري تا برطرف شدن نواقص ابلغ شده ادامه خواهد یافت . 
 وي افزود:در ماه اخیر دو مورد حادثه منجر به فوت ناشي از برخورد میله گرد با خط فشار قوي برق در

 استان قزوین براي کارگران ساختماني به وقوع پیوسته است که با توجه به نحوه وقوع حوادث مذکور جهت
 پیشگیري از چنین حوادثي مي بایست به نکات ایمني خاصي بپردازیم ، نظیر اینکه از احداث بنا در حریم

 خطوط فشار قوي برق جدا اجتناب کنیم که در این خصوص شهرداریها مي بایست از صدور پروانه ساخت
 براي ساخت بنا در حریمهاي برق فشار قوي خودداري نموده و شرکت برق نیز نیز جهت جلوگیري از احداث

 بنا در حریمها نظارت کافي را انجام دهد ، در این ارتباط همچنین مهندسین مجري و ناظر نیز در صورت
مشاهده چنین تخلفي از انجام عملیات ساخت ممانعت به عمل آورند . 

 وي تصریح کرد : در صورت رعایت حریم برق فشار قوي در ساختمانهاي در حال اجرا باید ترتیبي اتخاذ
 شود تا هنگام جابه جایي لوله ها ، میلگردها و تیرآهنهاي بلند از برخورد آنها به خطوط برق یا واقع شدن در
 حوزه الکتریکي خطوط مذکور جدا جلوگیري گردد که رعایت این امر نظارت موثر مهندسین ناظر و مجري

 بر اجراي عملیات جابجایي و بکارگیري لوله ها ، میلگردها و ... رعایت فواصل ایمن و همچنین دقت و توجه
پیمانکاران و کارگران ذیربط را به نکات ایمني مربوطه مي طلبد . 

 ایماني افزود :به جهت ارتقاء فرهنگ ایمني وآموزش هاي لزم به کارگران وپیمانکاران ساختماني مقرر شد
 که با همکاري اداره کل آموزش فني وحرفه اي استان براي متقاضیان کارت مهارت در زمینه هاي مختلف

 اجراي ساختمان ، دوره هاي آموزش اصول حفاظت فني و بهداشت کار برگزار گردد که دراین ارتباط در ماه



  نفر از کارآموزان مذکور در ارتباط با اصول160 ساعته براي جمعا حدود 5/2 دوره آموزشي 6گذشته تعداد 
 حفاظت فني و بهداشت کار در کارگاههاي ساختماني برگزار گردید ، که بازرسان کاراستان به آموزش مباحث

فوق در این کلسها پرداختند . 
 وي همچنین در خصوص طرح ضربتي برخورد با اشتغال اتباع خارجي غیر مجاز گفت :بي شک یکي از

 مهمترین دغدغه هاي فراروي هر کشوري موضوع اسکان و اشتغال اتباع خارجي مي باشد که متاسفانه ورود
 غیر مجاز تبعه خارجي مشکلت چشمگیري را براي کشور و به تبع آن براي استان قزوین به وجود آورده

  میلیون نفر تبعه خارجي ( افغاني ) در کشور حضور دارند3است و حسب برآوردهاي آماري انجام شده حدود 
 که حدود یک هزار و صدوپنجاه نفر آنها داراي پروانه کار بوده و بیش از یک میلیون و سیصدوپنجاه هزار

 نفر دیگر به صورت غیرقانوني مشغول به کار مي باشند که آمار تبعه خارجي داراي پروانه کار در استان که
مجاز به تردد ، اسکان و اشتغال در مناطق مجاز مي باشند نزدیک به پنج هزار نفر است . 

 ایماني در ادامه گفت : از آنجاییکه تکالیف تعیین شده در مبحث سوم از فصل پنجم و مقررات مربوط به فصل
 یازدهم قانون کار جمهوري اسلمي ایران وظایفي را براي وزارت کاروامور اجتماعي و به تبع آن سازمانهاي

 کاروامور اجتماعي سراسر کشور تبیین نموده است ، این سازمان باهدف صیانت از نیروي کار داخلي و
 کاهش نرخ بیکاري در استان ضمن ساماندهي و نظام مند کردن اشتغال اتباع خارجي در ادامه روند گذشته

 خود در برخورد با کارفرمایان متخلف در بکارگیري اتباع خارجي فاقد پروانه کار ( غیرمجاز ) طرح
 ضربتي را در برنامه هاي کاري خود گنجانده است که با بسیج نمودن بازرسان کار سازمان که وظیفه نظارت
 بر حسن اجراي قانون کار از عمده ماموریتهاي آن مي باشد ، نسبت به اعمال قوانین و مقررات و مجازاتهاي

  کارفرماي متخلف در شهریورماه اقدام نمود که بر این اساس کارفرمایاني462پیش بیني شده در کشور براي 
 که از نیروي کار خارجي فاقد پروانه کار استفاده کنند مکلفند که به ازاي هر روز اشتغال تبعه خارجي

  برابر حداقل دستمزد روزانه را به عنوان جریمه نزد خزانه داري کل واریز نمایند که در صورت5غیرمجاز 
  مجمع29/8/1369 قانون کار مصوب 181تکرار مبلغ فوق به دو برابر افزایش یافته و براساس ماده 

 روز حبس محکوم خواهد شد .180 تا 91تشخیص مصلحت نظام به 
پایان پیام

اعتصاب کارگران زاگرس خودرو در بروجرد

 کارگران زاگرس خودرو(پروتن) بروجرد روز چهارشنبه اول مهر از کارکردن سرباز زدند و در جلوی 
درب ورودی این کارخانه تجمع کردند. 

 این کارگران معترض علت تحصن خود را عدم دریافت حقوق خود از شروع سال جاری تا به حال بیان کردند
 و با این حرکت خواستار احقاق حقوق خود شدند اما در ادامه بعضی از مسوولین با کارگران وارد مذاکره

شدند که این نیز بی نتیجه ماند. 
 همچنین سرویس های ایاب و ذهاب این کارخانه از انتقال کارگران به محل کار خودداری کردند,نکته شایان

  نفر از کارگران خود را اخراج70ذکر این است که در طی دو ماه اخیر کارخانه زاگرس خودرو (پروتن )
 کرده است . 

آژانس ایران خبر 

 ۱۳۸۸/۷/۲

رد پای بحران مالی جهانی در اقتصاد ایران
  آمده است : محافل و مقام های رسمی ا یران شروع بحران جهانی88 مهر2به گزارش صدای آلمان در تاریخ 

 اقتصاد را با خشنودی به استقبال رفتند و اقتصاد کشور را از تأثیرات آن مصون اعلم کردند. اما به تدریج
 شوک بحران به اقتصاد ایران نیز سرایت کرد.

 اقتصاد ایران پیوند ساده  و محدودی با اقتصاد جهان دارد؛ ایران فروشنده نفت به خارج و خریدار کالهای
 مصرفی از بازارهای جهان است. بدلیل چنین وضعیت خاص و نیز تا حدی بدلیل انزوای سیاسی سال های

 اخیر، بنگاه های مالی و یا بورس ایران ارتباطی با نهادهای مالی و بانکی جهان ندارد. این امر تا حدی اقتصاد
 ایران را از تلطم های اقتصادی جهان دور نگه مي دارد. و شاید از همین رو بود وقتی که بحران مالی در

 اقتصادهای بزرگ دنیا چهره ی خود را به تمامی عیان کرد، نمودی از آن در ایران دیده نمي نشد. لیکن این تنها
آغاز ماجرا بود. اندکی بعد پس لرزه های بحران مالی جهانی ایران را نیز فراگرفت.



 با این حال پیش از آنکه کارشناسان ایران مجال بررسی بحران و چگونگی تاثیرپذیری اقتصاد کشور از آن و
 راه های مقابله را پیدا کنند، مقام های ارشد کشور با اعتماد به نفس کامل نتیجه گیري های خود را ارائه دادند،

نتیجه گیري هایی که جنبه کامل سیاسی و ایدئولوژیک داشت و خیلی زود اشتباه از آب درآمد.
,گوشمالی خدا,

 آیت ال خامنه اي، رهبر جمهوری اسلمی به عنوان بالترین مقام سیاسی در ایران آغاز سقوط نظام ,لیبرال
 دموکراسی, را بشارت داد و احمد جنتی در نماز جمعه تهران، بحران مالی در اقتصادهای پیشرفته را

,گوشمالی خدا, نامید.
 آقای خامنه ای گفت: ,انقلب اسلمی دو مدعی بزرگ ایدئولوژیک داشت. یکی از آنها مارکسیسم و دیگری

 لیبرال دموکراسی غرب بود که براساس اندیشه ها و افکار خود برای مسائل دنیا برنامه ریزی مي کردند.,
 وی افزود: ,اکنون دیگر نامی از مکتب مارکسیسم نمانده است و مکتب لیبرال دموکراسی نیز با همه هیمنه

 سیاسي، اقتصادی و نظامی خود، در مقابل جهانیان به زمین خورده است.,
 احمد جنتي، در نماز جمعه تهران با خوشحالی گفت: ,ما خوشحالیم که اقتصاد آمریکا آشفتگی پیدا کرده و آنها

 دارند به نتایج بد اعمالشان مي رسند. خدا دارد آنها را گوشمالی مي دهد. به پریشانی افتاده اند. از آنجا هم به
 اروپا سرایت کرده و به هر حال این مایه خوشحالی ماست. هر چه آنها ناراحت تر باشند، ما خوشحال تریم.و
 محمود احمدي نژاد، رئیس جمهور عین تفسیر آیت ال خامنه ای را تکرار کرد که ,بدون تردید جهان در حال

 گذار به شرایط جدیدی است چرا که نمادهای شاخص دوران گذشته که اندیشه مارکسیستی و لیبرالیستی بود و
 از آن به عنوان پایان تاریخ نام برده مي شد، به پایان راه خود رسیده اند... جهانیان مرگ مارکسیسم را مشاهده

کرده اند و امروز نیز به لطف خدا اضمحلل لیبرالیسم را شاهد هستیم.,
 پیدا بود که مقام های ارشد ایرانی بحران مالی در اقتصادهای غربی را مختص آن کشورها و ایران را بدور از
 چنین آسیب هایی مي دیدند. با وجود این در اوج چنین اظهاراتي، بودند کارشناسانی که اقتصاد ایران را نیز از

 اثرات بحران در امان نمي دانستند. نخستین کسی که در خصوص پیامدهای بحران در اقتصاد ایران اظهار
 نگرانی کرد مهندس محسن صفایی فراهانی بود؛ همان کسی که هم اکنون به اتهام تدارک ,انقلب مخملی, و

 ,براندازی نرم, در زندان به سر مي برد!
 آقای فراهانی در نخستین روزهای اوج بحران مالی در غرب گفت: ,بحرانی که الن بازارهای دنیا به آن دچار

 شده اند، طبیعتاo به دلیل این که بازار بورس ایران در انزواست، به طور مستقیم تأثیر نمي گذارد، اما نکته این
 است که مشکلت مالی در سراسر دنیا باعث شده که قیمت نفت و مواد اولیه کاهش پیدا کند. کشورهای تک

محصولی مثل ایران مسلماo از این بابت به مشکل خواهند خورد.,
 شوک در پی شوک

 در غرب امواج بحران مالی به سرعت به بخش های تولیدی نیز سرایت کرد و اقتصادهای بزرگ جهان با
 نخستین نشانه های رکود مواجه شدند. آغاز رکود و کاهش رشد اقتصادي، بلفاصله بر تقاضای نفت در

  دلر رسیده بود سیر نزولی آغاز۱۴۰ به ۲۰۰۸بازارهای جهان اثر گذاشت و بهای نفت که در اوایل تابستان 
کرد.

 مقام های ایرانی زمانی با واقعیت روبرو شدند که بهای نفت با سرعت باورنکردنی رو به کاهش گذاشت و
 امواج سونامی بحران در کمتر از یکماه پس از اظهار خوشحالی آنها از بحران مالی غرب، به در خانه های

 آنها رسید.
 محمود احمدي نژاد، رئیس جمهور ایران آنگاه که از سوی کارشناسان به احتیاط در مصرف درآمدهای بالی

  دلر نخواهد شد. در اواسط پائیز اما۱۰۰نفت توصیه مي شد، با اطمینان مي گفت قیمت نفت هیچگاه کمتر از 
 دلر سقوط کرد. قیمت نفت اوپک از این هم کمتر بود.۵۰بهای نفت به زیر 

 ۲۰۰۸به این ترتیب اقتصاد ایران پس از تجربه یک شوک عظیم افزایش درآمدهای نفتي، از اواسط پائیز سال 
 با شوک دیگری از نوع کاهش یک باره ی این درآمدها روبرو شد. این در حالی بود که بودجه دولت) ۱۳۸۷(

  دلری تنظیم شده بود.۸۰براساس نفت 
  دولت ایران در شرایطی قرار گرفت که درآمدهایش حتی نیمی از هزینه هایش۱۳۸۷سه ماهه سوم سال مالی 

 را کفاف نمي داد. اقتصاد ایران در حالی با چنین عارضه ای روبرو شد که به رغم درآمدهای کلن نفتی در سه
 سال گذشته، ذخیزه ارزی کشور نیز در پایین ترین سطح قرار داشت و دولت آنچه را که از فروش نفت بدست
 مي آورد، یا خرج واردات کال مي کرد و یا به صورت پول سهام عدالت و یا وام برای طرح های زودبازده به

صورت مستقیم به بازار تزریق مي کرد.
 )۱۳۸۷دومین اثر بحران مالی جهانی در بورس تهران پدیدار شد. شاخص بورس تهران از اواسط آبان ماه (

 رو به سقوط گذاشت. علت اصلي، نگرانی سهامداران از تاثیر بحران جهانی و تمایل آنها به فروش سهام بود.
 محمود احمدي نژاد، رئیس جمهور ایران که تا آخرین روزهای قبل از رسیدن امواج بحران به در خانه معتقد

 بود که اقتصاد ایران ,بیش از کشورهای دیگر از شوک های اقتصاد جهانی در امان خواهد بود,، در نامه ای به



 وزیر اقتصاد نوشت، بحران اقتصادی در غرب همه معادلت و فعالیت ها را تحت تاثیر قرار داده است و به
 وی ماموریت داد که با تشکیل کارگروهي، اثرات بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران و راه های مهار آن را

بررسی کند.
 مجلس روذتر دست بکار شد

 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلمی زودتر از دیگر نهادها کار بررسی پیامدهای بحران مالی جهانی در
 اقتصاد ایران را آغاز و گزارشی را در این زمینه منشتر کرد.

 مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود نوشت، اقتصاد ایران مي تواند از چند ناحیه دچار آسیب شود که
 مهمترین آن ,کاهش درآمدهای نفتی, است. ,کاهش ارزش دلر, در مقابل ارزهای معتبر، زیان دیگری است

 که مي تواند بر اقتصاد ایران وارد شود. علوه براین ها، ,کاهش در ارزش صادرات غیر نفتی,، ,کاهش ازرش
 دارایي های ارزی, و نیز تاثیراتی که کاهش درآمدها لجرم بر بودجه کشور باقی مي گذارد، مسیرهای انتقال

اثرات منفی بحرانی مالی جهانی به اقتصاد ایران است.
 مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود از ,شوک منفی, ناشی از ادامه کاهش قیمت نفت ابراز نگرانی کرد
 و نوشت: ,در چند سال اخیر درآمدهای نفتی کشور افزایش یافته است و دولت و به طور کلی اقتصاد ایران به
 این جریان عادت کرده است، لذا کاهش یکباره درآمدهای نفتی مي تواند اثرات یک شوک اقتصادی منفی را بر

اقتصاد ایران وارد کند.,
 در چنین مواقعی دولت برای مقابله با کاهش درآمدهای نفتی دو راه بیشتر ندارد: یکی کاستن از هزینه ها و

 محدود کردن بودجه ی عمرانی و دیگری استقراض از بانک مرکزی. حالت نخست رشد اقتصادی را کاهش
 مي دهد و حالت دوم به تورم  دامن مي زند که در نهایت مي تواند خود ترمز رشد اقتصادی گردد.

 مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود با اشاره به درآمدهای سرشار نفتی در چند سال اخیر آشکارا دولت
 را سرزنش کرد و نوشت: ,در صورتی که دولت در سالهای گذشته از تزریق یکباره درآمدهای نفتی به جامعه

 جلوگیری مي کرد و در حساب ذخیره ارزی منابع مورد نیاز وجود داشت، در این صورت مي توانست با
 استفاده از این حساب به صورت مرحله ای و تدریجی مخارج بودجه ای را کاهش دهد و از آثار رکودی کاهش

شدید بودجه جلوگیری کند.,
 دلری۱۰۰چشم امید به نفت 

  به اجرا درآمد، مهار شد. گذر از اوج بحران۲۰۰۹سقوط بهای نفت در اثر تصمیمات اوپک که از آغاز سال 
 در اقتصادهای پیشرفته و پدیدار شدن چشم اندازهای بهبود اوضاع نیز به افزایش مجدد بهای نفت کمک کرد.

 دلر رسیده است.۷۰بهای نفت به مرز ) ۲۰۰۹در هفته  های اخیر (سپتامبر 
  دلر رفته و تا۸۰تنها امید دولت ایران آن است که بازار نفت، جانی دوباره بگیرد و بهای آن به بالتر از 

  دلر برسد. کارشناسان بین المللی مي گویند نشانه های خروج از بحران و بهبود اقتصادی جهان تقاضا۱۰۰
 برای نفت را در سه ماه  پایانی سال جاری و آغاز سال آینده میلدی افزایش خواهد داد. این عامل مي تواند به

 افزایش بهای نفت کمک کند. از طرف دیگر بنا به ارزیابی آژانس بین المللی انرژي، کاهش محسوس
 سرمایه  گذاری در حوزه ی نفت در سال های اخیر ممکن است موجب کاهش عرضه در بازارهای جهانی شود

که خود عاملی در افزایش بهای آن است.
 اما این نکته نیز جای تاکید دارد که با افزایش بي سابقه بهای نفت در سال های اخیر، در کشورهای پیشرفته ی

 صنعتی تلش ها برای دستیابی به انرژي های جایگزین، به ویژه منابع انرژی تجدیدپذیر سرعت قابل
 ۷۰ملحظه ای داشت. براین اساس برخی کارشناسان پیش بینی مي کنند که بهای نفت در ماه های آینده در سطح 

  دلر باقی بماند، بهایی که هرچند برای کشورهایی چون ایران و ونزوئل۸۰دلر برای هر بشکه یا حداکثر 
 چندان خشنودکننده نیست، اما بسیار امیدوارکننده نسبت به ماه های گذشته است و برای اقتصادهای بزرگ تازه

 از بیماری رسته نیز قابل تحمل تر است.
مصطفی ملکان

تحریریه: فرید وحیدی 
 دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهانچهل و پنچممنوعیت از تحصیل 

  دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان16طی هفته گذشته  گزارش داد: 1388 مهر 3خبرنامه امیرکبیردر تاریخ  
 به کمیته انضباطی وزارت علوم فراخوانده شدند.به گزارش خبرنامه امیرکبیر این دانشجویان با حضور در این

 کمیته، مستنداتی را در دفاع از خود ارائه نمودند. تاکنون در این رابطه حکمی از سوی کمیته انضباطی
  دانشجو16وزارت علوم صادر نشده و صدور حکم به هفته بعد موکول شده است.گفتنی است از ثبت نام این 

ممانعت به عمل آمده و آنان هم اکنون به دانشگاه ممنوع الورود شده اند.
  ترم تعلیق شده اند و همگی ممنوع2 یا 1 دانشجوی دیگر این دانشگاه مشمول احکام 29هم چنین همزمان  

 45الورود به دانشگاه هستند. با این حساب شمار دانشجویان معلق از تحصیل دانشگاه صنعتی اصفهان به عدد 
می رسد که در طول دوران این دانشگاه بی سابقه بوده است.



 به گزارش خبرنامه امیرکبیر همزمان با بازگشائی دانشگاه، و نیز پس از شهادت محمد جواد پرنداخ، جو 
 امنیت بر فضای دانشگاه حاکم است و هرگونه اقدام اعتراضی و یا انتشار نشریه ای با شدیدترین واکنش ها

روبرو می شود.
 هم چنین با توجه به اخبار رسیده از دانشجویانی که مورد بازجویی قرار گرفته اند احتمال بازداشت یا 

فراخوانی برخی از کارمندان دانشگاه به اداره اطلعات وجود دارد
مصاحبه با یکی از کارگران پروژه ی بازسازی هتل آزادی تهران

1388در تاریخ جمعه سوم مهر  به نوشته سایت کانون مدافعان حقوق کارگر
  سال است که هتل آزادی تهران به دلیل بازسازی تعطیل است. مصاحبه ی زیر که ب//ا یک//ی از ک//ارگران4حدود 

پروژه ی بازسازی هتل آزادی تهران است نشان می دهد که این کار چگونه انجام می شود. 
در مورد پروژه ای که در آن مشغول به کار هستید کمی برایمان بگویید.

 من در پروژه بازسازی هتل آزادی تهران مشغول به کار هس//تم. ش//رکتی ک//ه ک//ار را انج//ام می ده//د ی//ک ش//رکت
  ب//ه ثب/ت رس//یده2675 تح/ت ش//ماره ثب/ت 85 م//رداد 22چینی است به نام کاتی//ک ش/انگهای چین/ی ک//ه در تاری//خ 

 است. البته برای بازسازی هتل قراردادی می//ان بنی//اد مستض//عفان و ی//ک ش//رکت ایتالی//ایی بس//ته ش//ده ک//ه ش/رکت
 ایتالیایی کار را به این شرکت واگذار کرده و خود تنها ناظر است. پروژه ی تغییر سیستم های تاسیساتی از همان

  سال ساخته2تاریخ ثبت شروع شده و هنوز هم به اتمام نرسیده است. می گویند خود هتل آزادی در ظرف مدت 
 شد، حال معلوم نیست چرابازسازی آن باید این همه طول بکشد آنهم تنهابازس//ازی و تغیی//ر در سیس//تم تاسیس//ات

 آن.
 آیا بازسازی هت//ل از عه//ده ی ش/رکت ها و مهندس//ین ایران//ی برنمی آی//د ک//ه آن را ب//ه ی//ک ش//رکت خ//ارجی واگ//ذار

کرده اند؟
 چرا که برنیاید. هتل اوین را پیمان کاران ایرانی بازسازی کرده ان//د و اکن//ون در ح/ال ک/ار اس/ت. ک/ار بازس/ازی
 آن دوساله تمام شد. اصل معلوم نیست چه ضرورتی داشته که ب//ه ی//ک ش/رکت ایتالی//ایی ک/ار داده ش//ود ت/ا او ه/م
 کار را به ای/ن ش/رکت چین/ی واگ//ذار کن/د. ت/ازه ش/رکت چین/ی ه/م بس/یاری کاره/ای بازس/ازی را ب/ه ش/رکت های
 ایرانی واگذار کرده است. مثل کاشی کاری، مقاوم سازی، نماس/ازی و ... البت//ه . ای/ن ط/وری ب/ا دس/ت ب//ه دس/ت

شدن کار حساب کنید که چه هزینه ای هدر می رود.
شاید مساله کیفیت کار است؟

 کیفیت کار خیلی پایین است. ما که از نزدیک ش//اهدیم می بینی//م ک//ه از اجن//اس بس//یار ن//امرغوب اس//تفاده می کنن//د.
 فقط به دنبال ارزان بودن هستند. مواد اولیه از پایین تری//ن کیفی//ت برخ//وردار اس//ت. بلفاصله پ//س از اتم//ام ی//ک
 قسمت کوچ/ک روی آن را می پوش/انند و ظ/اهرش را درس/ت می کنن//د ک/ه دی//ده نش/ود. مثل ک/ارگران ج/وش ک/ار
 می گویند کیفیت نبشی هایی که استفاده می شود آن قدر پایین است که هنگام جوش دادن تکه ای از آنها کنده شده و

 ذوب می شود و دست وبال کارگران را می سوزاند. 
آیا همه ی کارگرانی که در این پروژه مشغول به کارند ایرانی هستند؟

 خیر. ه/م ک/ارگر ایران//ی داری/م و ه/م افغ//انی، تع//دادی ک/ارگر ترکم//ن ک//ه روزم//زد هس//تند و چن//د براب/ر اینه//ا ه/م
 کارگران چینی. البته می دانید که طبق قانون استخدام نیروهای خارجی ه//ر کارگ/اه موظ//ف اس//ت در براب//ر ی//ک
 کارگر یا نیروی خ/ارجی س/ه نف/ر ایران/ی رااس/تخدام کن/د. ام/ا ای//ن ق/انون در اینج/ا رع/ایت نم//ی ش/ود. لب//د بین//اد
 مستضعفان خود را موظف می داند مساله بیکاری در چین را حل کند. جدیدا نی/ز اس/امی ک/ارگران هت/ل اوی/ن را
 وارد لیست خود کرده ان//د ت/ا مش/کلی از ای//ن نظ/ر برایش/ان پی//ش نیایی/د. یعن//ی ب//ه ش/کل ص/وری تع//داد ک//ارگران

 ایرانی خود را لیست ها زیاد کرده اند.
مگر بازرس از وزارت کار و بیمه و ... برای سرکشی نمی آید؟

 از موقعی که پروژه شروع شده تنها چند باری بازرس آمده اما از اتاق سرپرست این ط/رف ت/ر را ندی//ده اس/ت.
 همانجا از آنها پذیرایی می کنند و بعد مدتی هم می روند. اصل داخل کارگاهها را ندیده اند. درحالی که برای ی//ک
 مغازه ی ساده مرتب نمایندگان وزرات کار و بیمه برای بازرسی می روند. خلصه انگار خ//اطر چینی ه//ا خیل//ی

 عزیز است و بازرسان می ترسند تÄرÄک بردارند و بشکنند. 
یعنی تعداد کارگران خارجی مشغول به کار در این پروژه بیشتر از کارگران ایرانی است؟

  ک/ارگر چین/ی ه/م هس/تند. ایرانی ه/ایی ک//ه در ای/ن پ/روژه200 نفر از کادر اداری چینی هس//تند و 15بله . حدود 
 24 نف/ر نگهب/ان ک/ه 12 نفرن/د. 15مشغول به کارند را میتوانیم به چند دس/ته تقس/یم کنی/م. ک/ادر اداری ک//ه ح/دود 

  ساعت استراحت دارند. دسته بعدی کانال سازان، برشکاران(سه نف//ر) و دری//ل ک//اران48ساعت کار می کنند و 
  نفر) هستند. دسته ی سوم نیز ک/ارگران روزم//زد هس//تد ک//ه بیش//تر ترکم//ن هس//تند . تنه//ا2 نفر) و جوشکاران(2(

  ک//ارگر ایران//ی وترکم//ن مش//غول ب//ه80ب//رای روزه//ایی م//زد دری//افت می کنن//د ک//ه ک//ار می کنن//د. روی ه//م رفت//ه
 کارند. بیشتر کارگران ترکمن که خیلی از آنها کار می کشند، بچه سال هستند. یعنی سربازی نرفته ان//د. بای//د زی//ر



  نفرش/ان س/ن ش/ان بیش//تر اس/ت. معم//ول اینه//ا فص/ل پ//اییز ب//ه شهرهایش/ان15 سال سن داش//ته باش//ند. ده ال/ی 18
برمی گردند.

حقوق دریافتی اینان چه اندازه است؟
  هزار تومان شروع می شود تا یک میلی//ون دویس/ت ه/زار توم/ان ه/م دری/افتی دارن/د.400حقوق کادر اداری از 

  ه//زار توم//ان را دری//افت می کنن//د. ک//ارگران روزم//زد ه//م روزی ح//داقل285ام//ا ک//ارگران ح//داقل حق//وق یعن//ی 
 285 روز را ک//ار کنن//د هم//ان 30حقوق مصوب. هر روز هم که کار نکنند حقوقی دریافت نمی کنند. یعن//ی اگ//ر 

  هزار تومان را میگرند.300تا 
حقوق کارگران چینی چقدر است؟ 

  برای ایرانی ها حقوق دریافت می کنند، طبق لیست های حقوق. البته هی//چ4 تا 3از نظر حقوق کارگران خارجی 
 کدام از این لیست واقعی نیستند. به خاطر فرار از مالیات و .... از نظر امکان/ات نی/ز وض/ع آنه//ا خیل/ی به//تر از

کارگران ایرانی است.
نحوه ی برخورد و رفتار چینی ها با کارگران ایرانی چگونه است؟

 سرپرست های قسمت ها برخورد بدی با کارگران ایرانی ندارند فقط زیر فشار بالیی ها که قرار می گیرن//د خیل//ی
 سخت برخورد می کنند. هر مساله ای را که با آنها در می/ان بگذارن//د ب/ا داد زدن ج/واب می دهن/د. و ی/ا ط/رف را
 تهدید به اخراج می کنند. انگار آنها خوب فهمیده اند که بیکاری در ایران بی//داد می کن//د و ک/ارگر مجب/ور اس/ت ب/ا
 هر شرایطی کار کند. از این مس/اله ح/داکثر اس//تفاده را می کنن/د. چن/دی پی//ش ک/ارگران قس/مت جوش/کاری ب/رای
 درخواس//ت ه//واکش ب//رای کارگ//اه پی//ش سرپرس//ت رفت//ه بودن//د. سرپرس//ت آنه//ا را پی//ش یک//ی از مس//وولن ب//ال
 فرس//تاد. ام//ا او ای//ن پاس//خ را داد:" ه//ر ک//س اینط//وری نمی توان//د ک//ار کن//د بیای//د تس//ویه حس//اب کن//د. م//ا ه//واکش
 نمی گذاریم. در حالی که در قسمت جوشکاری اساس به خاطر گ//الوانیزه ب//ودن ورق ه/ا، گازه/ای س//می فراوان//ی

وجود دارد که بسیار خطرناکند.
از شرایط کار و مشکلت موجود در کارگاه ها برایمان بگویید. 

مشکلت که زیاد است. یکی یکی بعضی از آنها را می گویم: 
 - سرویس نداریم. نهار نداریم. در حالی که کارگران چینی هم سرویس دارند و هم نهار. آنها روزهای تعطی//ل1

 با سرویس کارگاه با خرج شرکت برای گردش به نقاط مختلف می روند. آن وقت کارگران ما از دورترین نق//اط
  صبح باید راه بیافتن//د5اطراف تهران با خرج خودشان باید به هتل بیایند. از کرج، رباط کریم،... صبح معمول 

 سر کار باشند.8تا ساعت 
  در زی/ر زمی/ن،- یک/ی از کارگاه ه/ا در پارکین/گ طبق/ه دوم زیرزمی//ن ق/رار دارد. خ/ود پارکین//ک چه/ار طبق/ه2

 است. پنج گروه در انجا مشغول به کارند. کارگاه فاقد ه/واکش اس/ت. در تابس//تان ک//ولر ن//دارد و در زمس//تان ه//م
 فاقد وسایل گرم کنندهاست. درتابستان کارگران گرما زده می ش//وند و در زمس//تان همیش/ه س/رماخورده ان//د. چن//د
 بار در زمستان برای گرم شدن، آتش روشن کردند که با برخورد بد سرپرستان مواجه شدند. در ح//الی ک//ه ات//اق

کارگران چینی کولر گازی و وسایل گرمایی دارد.
 - وسایل ایمنی و لباس: بسیاری از کارگران از وقتی ک//ه ب//ه ای//ن ش//رکت آمده ان//د ت//ا ب//ه ام/روز تنه//ا ی//ک دس//ت3

 لباس و یک جفت کف/ش گرفته ان/د. ه/ر وق/ت ک/ه ک/ارگران کف/ش و لب/اس می خواهن//د می گوین//د ک/ه هم/ان ب/وده ک//ه
 دادی//م. ب//رای قس//مت جوش//کاری بای//د دس//تکش های س//اقه بلن//د مخص//وص بدهن//د. ام//ا ه//ر م//اه س//ه ت//ا چه//ار جف//ت
 دستکش پارچه ای ساق کوتاه کشی می دهند که وقتی جوش روی آنها می افتد خ//ود آن ب//ا ج//وش ب//ه پوس//ت دس//ت
 ک//ارگر می چس//بد و دس//ت را بیش//تر می س//وزاند. بای//د ماس//ک بدهن//د ب//رای جل//وگیری از دود جوش//کاری . ام//ا

  عدد ماسک یک بار مصرف می دهیم. در صورتی که ورقه//ایی ک//ه ج//وش داده میش//ود2می گویند ما فقط ماهی 
 صد در صد سمی هستند. چون ورق گالوانیزه هستند و محیط هم بسته است و هواکش ندارد. باید از ماسک های
 مخصوص شیمیایی اس/تفاده ش/ود. یک//ی از ک/ارگران ب/ر اث//ر همی//ن دوده//ا مس/موم ش/ده ب//ود توس//ط اورژان//س ب//ه
 بیمارستان منتقل شد. بع//د ک//ارگران ب//رای اع//تراض ب//ه ن//زد سرپرس//ت رفتن//د ام/ا او گف/ت ک//ه آن ش/خص از اول

مریض بوده و گفت که باید برود تسویه حساب کند. چون دیگر نمی تواند اینجا کار کند.
وضعیت اضافه کاری و مرخصی چگونه است؟

  تعطی//ل نمی کنن//د. ام//ا4 بم//انیم ام//ا زودت//ر از س//اعت1 شنبه را باید ت//ا س//اعت 5اضافه کار که نداریم. روزهای 
 اضافه ای هم بابت آن پرداخت نمی شود. مرخصی ک//ه طب/ق ق/انون بای//د م/اهی دو روز و نی/م داش/ته باش/یم. اگ/ر

 نرویم پولی بابت آن داده نمی شود و اگر هم بیشتر برویم بابت هر روز دو برابر از حقوق کسر می شود.
کارگرانی که در هتل کار می کردند دراین مدتی که هتل تعطیل بوده، کجا هستند و چه می کنند؟

 در ای//ن م//دت بیک//ار بوده ان//د و از بیم//ه ی بیک//اری اس//تفاده می کرده ان//د. چن//دین ب/ار ب//رای اع//تراض ب//ه وض//عیت
 بلتکلیفشان به هتل آمده اند و اعتراض کرده اند. ولی پاسخ درستی به آنها نداده اند. جدیدا ب//ه آنه/ا گفته ان//د ک//ه بای//د
 بازخرید شوند. می خواهند از کارگران جدید آن هم به شکل قراردادی استفاده کنن//د. م//ی دانی//د خیل//ی زور دارد .
 اینجا کشور ماست. جنس های بنجل چینی کم بود که حال کارگر چینی هم باید وارد کنی//م. ک//ارگران چین//ی دس//ت



 در جیب در حال راه رفتن هستند کار را ما انجام می دهیم و تازه باید از چینی ها حرف زور هم بشنویم. وزارت
 کار و بیمه و ... هم که طرف آنها را می گیرد، نمایندگان و بازرسانشان اصل توی کارگاه ها پیدایشان نمی شود.

 كارگران هتل آزادي كمتر از گروه شغلي خود مزد مي گیرند.
  گزارش داد: بنیاد مستضعفان بدون توجه به قانون طبقه بندي مشاغل از88 مهر 3خبرگزاری ایلنا در تاریخ 

كارگران هتل آزادي دعوت به همكاري كرده است.
 به گزارش ایلنا، داوود اخوان نماینده كارگران هتل آزادي با یادآوري اینكه به دلیل اتمام زمان پرداخت بیمه

 بیكاري تمامي كارگران باقیمانده این مجموعه تاید تا پایان بازسازي هتل در دیگر مجموعه هاي بنیاد
 مستضعفان كار كنند، گفت: مدیریت بنیاد بدون شرح به قانون طبقه بندي مشاغل در طبقه بندي كارگران را به

كار گرفته است.
 وي یادآور شد به موجب قانون كار در واحدهایي كه داراي طرح طبقه بندي مشاغل است كارفرما باید بر

اساس رتبه و گروه كارگر از وي انتظار كار داشته باشد.
 وي افزود: این در حالي است كه هم اكنون بیشتر كارگران هتل آزادي در سمت هایي كه با گروه شغلي آنها

همخواني نداشته و كمتر از آن است مشغول به كار هستند.
 اخوان گفت: به عنوان مثال از كارگر حسابدار خواسته شده تا به كار یك باغباني بپردازد و یا كارگر حسابدار

دیگري را مسوول نقاشي و یا نگهباني كرده اند.
  كارگر باقیمانده اند كه آنها نیز در200 كارگر هتل آزادي تنها حدود 400وي افزود: هم اكنون از مجموع 

 مجموعه هاي دیگر بنیاد مستضعفان از جمله: قله كاسپین، توچال، پارك ارم، هتل كوثر و هتل اقدسیه مشغول
كار هستند.

به گفته اخوان این اقدام بنیاد مستضعفان باعث شده تا دریافتي كارگران بطور چشم گیري كاهش یابد.
پایان پیام

بدون شرح
واردات بي رویه دستاورد سال هاي جنگ كارگران را به باد داد 

  گفت: عده اي با واردات بي رویه و قاچاق گسترده88 مهر 3به گزارش ایلنا، دبیركل خانه كارگر در تاریخ 
تولیدات خارجي به داخل كشور، خودكفایي سال هاي جنگ تحمیلي را زیر سوال برده اند. 

 علیرضا محجوب در مراسم یادواره شهداي جنگ تحمیلي شهرستان ورامین، گفت: با تمریني كه درسالهاي
 جنگ تحمیلي در رابطه با خودكفایي و عدم وابستگي به تولیدات خارجي انجام دادیم امروز حداقل ایران

مي بایست به یك قطب صنعتي در منطقه تبدیل مي شد.
 وي افزود: متاسفانه به جاي حفظ این خودكفایي و توسعه آن در سال هاي پس از جنگ، مشاهده مي كنیم كه

 عده اي به نام تجارت و بازرگاني مرزها و بازارهاي كشور را به روي محصولت خارجي گشوده اند و این
دستاورد بدست آمده از كار و تلش كارگران را به باد داده اند.

 نماینده تهران در مجلس شوراي اسلمي گفت: درحالي كه امروز یك به یك كارخانه ها تولیدي فعال در زمان
 جنگ تعطیل شده و یا در معرض تعطیل شدن قرار دارند معلوم نیست كه سود میلیاردي حاصل از این عمل به

اصطلح تجاري در كجا سرمایه گذاري مي شود.
 محجوب افزود: امروز اگر زمزمه تحریم فروش كالهایي چون بنزین به ایران شنیده مي شود باید به جاي

 ترسیدن مانند همان سال ها راه خودكفایي را طي كنیم و از قرباني كردن باقیمانده واحدهاي صنعتي و تولیدي
كه براي منفعت طلبي شخصي گروه  كوچكي واردكننده و قاچاقچي انجام مي شود جلوگیري كنیم.

 وي با یادآوري اینكه كارگران كارخانه ها در سالهاي جنگ زیر بارش بمب و موشك براي خودكفایي اقتصادي
 كشور مي كوشیدند و همه گونه خطر را بجان مي خریدند، افزود: براي مثال در همان سال ها یكي از

 كارخانه هاي اراك هدف موشك قرار گرفت و عده اي از كارگران آن كشته و مجروح شدند اما چند ساعت بعد
مابقي كارگران بدون توجه به حادثه اتفاق افتاده و یا احتمال تكرار آن به كار خود بازگشتند.

 به گفته محجوب این از خودگذشتگي و فداكاري كارگران حاضر در محیط هاي كار درحالي بود كه بخش از
قابل توجهي از آنها همزمان در مناطق جنگي مشغول نبرد بادشمن و پاسداري از كشور بودند.

 این فعال كارگري تا امروز كه نزدیك به دهه از پایان جنگ تحمیلي مي گذرد هیچ اقدامي در خصوص
برزگداشت كارگراني در راه دفاع و خودكفایي شهید شده اند انجام نشده  است.

محتواي برنامه هاي صدا وسیما از راه شهیدان جداست 
 در این مراسم هادي رضازاده، دبیر اجرایي خانه كارگر ورامین با انتقاد از اینكه محتواي تبلیغات رسانه ملي

 در رابطه با جنگ تحمیلي با راه شهیدان متفاوت است، گفت: در برنامه هاي صداوسیما به خصوص
سریال هاي خارجي نوعي انحراف از مسیر شهیدان به چشم مي خورد.

 وي افزود: به عنوان مثال اگر هزینه اي كه بابت دوبله و پخش سریال افسانه جومونگ اختصاص یافته است



بابت تهیه و پخش سریالي در رابطه با زندگي شهدا و جنگ تحمیلي پخش مي شد به مراتب بهتر بود.
 رضازاده گفت: رسانه ملي باید براي سرگرم كردن مردم به جاي پخش برنامه هایي با محتواي فرهنگ غیر

ایراني، برنامه هایي با محتواي فرهنگ ایراني تهیه و پخش كند.
 وي همچنین در خصوص انتقادهایي كه از سوي گروه هاي سیاسي مختلف به تشكیلت خانه كارگر مي شود،

 گفت: خانه كارگر تشكلي است كه در سي سال گذشته در چهارچوب قانون اساسي پیگیري مسائل صنفي
 كارگران را برعهده داشته و همواره از اینكه به تریبوني تبلیغاتي براي رد و توجیه برنامه ، عملكرد و یا

سیاست دولتها تبدیل شود پرهیز داشته است.
 پایان پیام

اعتصاب کارگران در کارخانه زاگرس خودرو 
  آمده است : با شروع ماه مهر88 مهر 3به نوشته سایت کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری در تاریخ 

  ماه است که کارگران زاگرس خودرو هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند. سرمایه داران کل حقوق نیمسال6
 آنان را مصادره کرده اند و از پرداخت آن سر باز می زنند. در همین مدت فشار کار بر کارگران بسیار بیشتر
 از پیش شده است، تضمین شغلی آنان از بین رفته است و هیچ کارگری به ادامه اشتغال فردای خود امید ندارد.

  کارگر اخراج شده اند و هیچ بارقه امیدی برای توقف روند اخراج ها مشاهده70 ماه اخیر 2در طول همین 
 نمی شود. کوه بدهکاری، فقر و گرسنگی، احساس حقارت و ذلت در مقابل طلبکاران، وحشت از دست دادن
 کار، همه و همه بر سر کارگران خراب شده است و زندگی روزمره آن ها را به جهنمی هولناک مبدل ساخته

 است. جهنمی که نظام سرمایه داری و دولت جمهوری اسلمی این نظام بر کل طبقه کارگر ایران تحمیل نموده
 است و بخش های مختلف این طبقه همگی با مختصری شدت و ضعف در شعله های آن می سوزند و خاکستر

  ماه کار کردن، هیچ دستمزدی نگرفتن، هیچ چیز برای خورد و خوراک و پوشاک خود و6می گردند. تصور 
 خانواده نداشتن، تحمل تهدیدات مستمر صاحبان مستغلت به تخلیه منازل مسکونی به دلیل تعویق اجاره بها،

 دنیای مذلت ها و حقارت ها به گاه رجوع به مغازه داران برای گرفتن نسیه و هزاران مسائل دیگر این نوعی،
  ماه6جریان مستمر نفس کشیدن در این جهنم وحشت و نکبت و ادبار و بدبختی است. کارگران در طول 

 گذشته به طور متوالی خواستار پرداخت دستمزدهای خود شده اند اما خواست آنان همواره با جواب مخالف
  ماه گفتگوی بدون هیچ نتیجه به کارگران یاد داد که سرمایه داران6کارفرمایان مواجه گردیده است. تجربه 

 مطلقاo با الفبای زبان انسانی آشنا نیستند، آنان قدرت دارند، با زبان زور سخن می گویند، با اتکاء به قدرت
 سرمایه و دولت خود به اعتراض هیچ کارگری هیچ وقعی نمی نهند. قدرت سرمایه داران را فقط با قدرت می

 توان پاسخ گفت. سلح زور سرمایه را تنها با سلح پیکار کارگر می توان در هم شکست و جز این راهی
 نیست. کارگران با درک این واقعیت ساده بسیار بدیهی بود که تصمیم به اعتصاب گرفتند. آنان در روز اول

  داشتند که تا گرفتن دستمزدهایشان به اعتصاب ادامه خواهند ماه مهر چرخ تولید را از کار انداختند و اعلم
داد. 

منبع: آژانس ایران خبر
 آلمان بزرگترین صادركننده گندم به ایران

 16 میلیون تن گندم به ایران از 4 3 آمده است : جزئیات واردات بیش از 88 مهر 4به نوشته سایت تابناک در 
  هزار تن گندم در جایگاه اول است و829كشور طي پنج ماهه نخست امسال حاكي است آلمان با صادرات 

 هزار تن گندم به ایران در جاي هفتم قرار دارد117آمریكا با صادرات 
 به نوشته «جمهوري اسلمي»، ایران از ابتداي فروردین ماه سال جاري تا پایان مرداد ماه بیش از سه میلیون

  میلیون دلري رتبه208 كشور دنیا وارد كرده است كه آلمان با صادرات بیش از 21 هزار تن گندم از 400و 
نخست را به خود اختصاص داده است.

  میلیون دلر در جایگاه دوم و159 هزار تن گندم به ارزش 579بنا بر این گزارش، كانادا با صادرات بیش از 
 میلیون دلر در رتبه سوم قرار گرفتند.127 هزار تن گندم به ارزش 534استرالیا با صادرات بیش از 

 255 هزار تن قزاقستان 496به گزارش فارس، طي پنج ماهه نخست امسال واردات گندم ایران از سوئیس 
  هزار تن50 هزار تن لتوني 62 هزار تن هلند 72 هزار تن لبنان 117 هزار تن آمریكا 195هزار تن امارات 

  تن و2900 هزار تن دانمارك 10 هزار تن ازبكستان 28 هزار تن روسیه 31 هزار تن آرژانتین 42اتریش 
 تن بوده است.2900اوكراین 
  هزار تني گندم ایران از آمریكا در سال جاري و قرار گرفتن این كشور در رده هفتم در حالي117واردات 

  هزار تن گندم از آمریكا وارد كرده و آمریكا به عنوان سومین900است كه ایران سال گذشته بیش از 
 صادركننده گندم به ایران شناخته شده بود. البته مقامات مسئول وزارت جهاد كشاورزي پیشتر واردات مستقیم

گندم از آمریكا را رد كرده بودند.
مقاله خواندنی و مستند 



جمعیت فعال را کمتر از واقعیت محاسبه کرده اند
کاهش نرخ بیکاری با دستکاری آماری

  از قول ، پیمان جنوبی گزارش خواندنی ای را انتشار داده است :88 مهر 4روزنامه سرمایه در روز شنبه 
  هزار393طبق اعلم نماگرهای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، با وجود کاهش 

  درصد4/10 به 84 درصد در سال 5/11نفری تعداد افراد شاغل کشور در چهار سال گذشته، نرخ بیکاری از 
  نشریه «برنامه»،1388 شهریور 28 درصد کاهش یافته است. طبق آمار شماره 1/1 رسیده و 87در سال 

  سال کشور و10 درصدی جمعیت بالی 6/4ارگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، با وجود رشد 
 ، دولت در محاسبات خود جمعیت1384- 87 هزار نفری این جمعیت در چهار سال 698افزایش دو میلیون و 

  میلیون و23 و 84 هزار نفر در سال 40 میلیون و 24 نفر کاهش داده و آن را 716 هزار و 733فعال را 
 اعلم کرده است 87 هزار نفر در سال 306

  میلیون نفری7/2 درصدی و افزایش 6/4.به عبارت دیگر طبق اعلم مرکز آمار ایران، با وجود رشد 
  سال10 درصد جمعیت بالی 41 سال در دوره چهار ساله دولت نهم، جمعیت فعال کشور از10جمعیت بالی 

  هزار نفر کمتر شده734 رسیده و سه درصد کاهش یافته و نزدیک به 87 درصد در سال 38 به 84در سال 
است.

 7/2به عقیده کارشناسان اقتصادی، همین امر یعنی پایین نشان دادن جمعیت فعال اقتصادی با وجود رشد 
میلیون نفری جمعیت بالی

  هزار نفر کوچک تر734 سال موجب شده که مخرج کسر نسبت جمعیت شاغل به جمعیت فعال کشور 10
  هزار نفری جمعیت شاغل یا صورت کسر نسبت جمعیت شاغل به393شود و در نتیجه با وجود کاهش 

  درصد رسیده10 /4 به5/11 درصد کاهش نشان می دهد و از 1/1جمعیت فعال کشور، باز هم نرخ بیکاری 
است

 84 سال را معادل سال 10این در حالی است که اگر نرخ مشارکت یا نسبت جمعیت فعال به جمعیت بالی 
  درصد41 سال کشور باید معادل 10 هزار نفری بالی 333 میلیون و 61 از جمعیت 87فرض کنیم در سال 

  درصد38 هزار نفر جمعیت فعال داشته باشیم. در حالی که طبق اعلم مرکز آمار ایران 146 میلیون و 25یا 
 داشته ایم.87 هزار نفر جمعیت فعال در سال 306 میلیون و 23یا 

  هزار نفر فاصله دارد. بر840 معادل یک میلیون و 87 درصدی جمعیت فعال در سال 41این رقم با فرض 
 146 میلیون و 25 درصدی جمعیت فعال را در نظر بگیریم و نسبت افراد شاغل به 41این اساس اگر فرض 

  درصد17 درصد و نرخ بیکاری معادل 83هزار نفر جمعیت فعال را فرضی محاسبه کنیم نرخ اشتغال معادل 
 خواهد بود. برخی کارشناسان با تکیه بر همین فرض که درصد جمعیت فعال کمتر نشده معتقدند نرخ بیکاری

 درصد است.17 تا 15حول و حوش 
  درصدی درصد جمعیت فعال اقتصادی اعلم می کنند و عده41کارشناسان، دلیل متعددی را برای تداوم نرخ 

 ای دیگر از صاحب نظران معتقدند در چهارسال گذشته جمعیت فعال و جویای کار کمتر شده است. البته دلیل
 مرکز آمار ایران برای اثبات کاهش سه درصدی جمعیت فعال در چهار سال گذشته مشخص نیست و بهتر

است که اعلم شود.
  درصدی جمعیت فعال در چهارسال گذشته، معتقدند در آمارگیری6/4برخی کارشناسان، با اشاره به افزایش 

 ها، کم خوانی آماری داریم و برخی بیکاران که سال هاست بیکارند و دیگر دنبال کار نمی روند را جزء افراد
فعال محاسبه نمی کنند و در نتیجه بسیاری از افراد جویای کار جزء جمعیت فعال محاسبه نمی شوند.

  میلیون نفر به2/1 هزار تا 800، باید سالنه 1360به عقیده این کارشناسان، طبق آمار رشد جمعیت در دهه 
جمعیت فعال کشور اضافه می شد نه اینکه کم شود.

  هزار نفر در چهارسال گذشته کاهش یافته و این آمار734در حالی که طبق آمار اعلم شده تعداد جمعیت فعال 
  سال در سال های اخیر همخوانی ندارد و این پرسش وجود دارد که با وجود10با واقعیت رشد جمعیت بالی 

  هزار نفر کاهش734 سال چرا سه درصد از جمعیت فعال و تعداد آن 10 درصدی جمعیت بالی 6/4رشد 
یافته است.

  از1387 تا پایان 1384برابر آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نرخ بیکاری طی دوره چهار ساله 
  درصدی دو6/4 درصد کاهش یافته، این در حالی است که در صورت در نظر گرفتن رشد 3/10 به 5/11

  سال کشور قاعدتاo باید تعداد جمعیت فعال کشور نیز متناسب با10شاخص جمعیت کل کشور و جمعیت بالی 
  درصد رشد می یافت. در این حالت تعداد جمعیت فعال اقتصادی کشور که برابر آمار مرکز آمار6/4آن به 
  بالغ1387 هزار نفر در پایان سال 110 میلیون و 25 هزار نفر برآورد شده باید بر 40 میلیون و 24ایران 

  هزار نفری آمار رسمی306 میلیون و 23 هزار نفر بیشتر از تعداد 810می شد که این تعداد یک میلیون و 
کشور است.

  و کسر1387 هزار نفری تعداد افراد شاغل کشور در سال 882 میلیون و 20با در نظر گرفتن آمار اعلمی 
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  میلیون و25 درصدی) که نزدیک به 6/4آن از جمعیت فعال اقتصادی برآورد شده (با در نظر گرفتن رشد 
  هزار نفر228 بالغ بر چهار میلیون و 1387 هزار نفر را نشان می دهد تعداد افراد بیکار در پایان سال 110

خواهد بود.
 در این حالت نرخ بیکاری کشور که برابر تعریف مرکز آمار ایران از نسبت جمعیت بیکار (چهار میلیون و

  به دست می100 هزار نفر) (شاغل و بیکار) ضرب در 110 میلیون و 25 هزار نفر) به جمعیت فعال (228
 درصد خواهد بود.8/16آید معادل 

  درصد) و کسر آن از نرخ بیکاری اعلمی از8/16با در نظر گرفتن نرخ بیکاری به دست آمده در فوق (
  درصدی در نرخ های دارای رشد متناسب با افزایش4/6 درصد) شاهد فاصله 4/10سوی مرکز آمار ایران (

  سال کشور و نرخ اعلمی از سوی مرکز آمار ایران خواهیم بود و این نکته ای است که باید10جمعیت بالی 
  هزار751 بالغ بر 1387عوامل موثر در آن بیشتر مورد بررسی قرار گیرد و مشخص شود چگونه طی سال 

  تا1384نفر از تعداد جمعیت فعال اقتصادی کشور کاسته شده، در حالی که کل کاهش در دوره چهار ساله 
  ساله در24 تا 15 هزار نفر بوده است. برابر آمار مرکز آمار ایران نرخ بیکاری جوانان 734 بالغ بر 1387
  ساله در این سال بیکار بوده اند.24 تا 15 درصد از جمعیت فعال 23 حاکی از آن است که 1387سال 

  نسبت1387بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان در این دوره سنی نشان می دهد نرخ بیکاری در سال 
  درصد7/0، بالغ بر 1386 درصد کاهش و نسبت به سال 5/0 و 30/0 به ترتیب 1385 و 1384به سال های 

افزایش یافته است.
  هزار نفر اعلم110 بالغ بر یک میلیون و 1387تعداد جوانان بیکار در دوره فعلی مورد بررسی و در سال 

  هزار نفر از این جمعیت در840 هزار نفر زن بوده اند و 332 هزار نفر مرد و 778شده که از این تعداد 
 هزار نفر نیز در مناطق روستایی سکونت داشته اند.299مناطق شهری و 

 4/20 ساله حاکی از آن است که 29 تا 15برابر آمار اعلمی از سوی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جوانان 
  بیکار بوده اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان در دوره سنی1387درصد این جمعیت در سال 

  و20/0 به ترتیب 1385 و 1384 نسبت به سال های 1387مورد بررسی نشان می دهد این شاخص در سال 
 درصد افزایش یافته است.4/0، بالغ بر 1386 درصد کاهش و نسبت به سال 4/0

  هزار نفر اعلم747 بالغ بر یک میلیون و 1387تعداد جوانان بیکار در دوره سنی مورد بررسی و در سال 
 358 هزار نفر زن بوده اند و یک میلیون و 560 هزار نفر مرد و 187شده که از این تعداد یک میلیون و 

 هزار نفر در مناطق روستایی سکونت داشته اند. 389هزار نفر از این جمعیت در مناطق شهری و 
افزایش ترک کار در پی کاهش مزد پرستاران 

  از قول  مریم بابابی گزارش می دهد : در حالی که به گفته کارشناسان88 مهر 4روزنامه سرمایه درتاریخ 
 تعداد پرستاران ایران یک سوم استاندارد جهانی است و مهم ترین مشکل پیش روی پرستاری کشور کمبود

  به علت کاهش88نیروی کار انسانی است. دبیرکل خانه پرستار از ترک خدمت پرستاران استخدامی سال 
 حقوق آنها خبر داد.این در شرایطی است که چندی پیش وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت نهم در

آخرین روزهای کاری خود از افزایش 
  درصدی حقوق پرستاران خبر داده و گفته بود: «پیش از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش24

  درصد حقوق پرداختی24حقوق پرداختی پرستاران حدود سه برابر بوده است که با اجرای این قانون 
پرستاران افزایش یافت.»

  قانون مدیریت10با این حال محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار در این زمینه می گوید: «براساس فصل 
 خدمات کشوری که مربوط به حقوق کارکنان دولت است، در سال جاری بند تفاوت تطبیق قیمت حقوق

 88 هزار تومانی حقوق پایه پرستارانی که در سال 130پرستاران حذف شده است و همین امر موجب کاهش 
استخدام شده اند، شد.»

 هزار تومان است. 500 استخدام شده اند حقوق آنها 88بر اساس این قانون پرستارانی که قبل از سال 
  هزار تومان است و این امر370این درحالی است که به گفته شریفی مقدم حقوق پرستاران جدید الستخدام 

موجب کاهش راندمان کاری و ترک کار پرستاران زیادی شده است.
 دبیرکل خانه پرستار کشور با اشاره به شرایط سخت جذب نیروی پرستار اظهار داشت: «تاکنون تعداد زیادی

 از این پرستاران پس از طی مراحل سخت گزینشی به علت کمبود حقوق و دستمزد ترک کار کرده و جذب
مراکز درمانی خصوصی شده اند.»

تعداد پرستاران ایران یک سوم استاندارد جهانی 
 در شرایطی که وزیر بهداشت جدید عنوان کرده به آنچه که در دوران دولت نهم به عنوان مطالبات جامعه

 پرستاری پیگیری می شده معتقد است اما به تنها چیزی که در مصاحبه اش به آن اشاره نکرد بحث کمبود کادر
 پرستاری بود. به گفته کارشناسان در حال حاضر تعداد کادر پرستاری ما یک سوم حداقل استانداردهای جهانی

  پرستار یا در اروپا هفت پرستار وجود دارد، در9است. مثلo اگر در آمریکا به ازای هر هزار نفر هشت تا 

http://sarmayeh.net/ShowNews.php?59599


 210کشور ما این تعداد به سه پرستار برای هر هزار نفر کاهش یافته است. یعنی ما الن باید چیزی حدود 
هزار نفر می رسد. 100 تا 90هزار نفر کادر پرستاری داشته باشیم و این در خوشبینانه ترین حالت به 

 در کشور ما تعداد پرستار مورد نیاز در بیمارستان ها هنوز براساس معیارهای گذشته سنجیده می شود. در
 سال گذشته شش برابر شده است. ولی تامین نیروی40حالی که به طور متوسط نیاز مراقبتی بیماران نسبت به 

 انسانی فرقی نسبت به گذشته نکرده است. برای همین مردم ما خدمات پرستاری مناسب دریافت نمی کنند و این
باعث ایجاد مشکلت زیادی می شود. 

 این در شرایطی است که کمبود کادر پرستاری و رعایت نشدن استانداردهای لزم مراقبت در خصوص
بیماران، یکی از عواملی است که در کشور ما به افزایش مرگ ومیرها منجر می شود.

بررسی وضعیت طرح کاهش ساعت کار پرستاران 
 در حالی که اواخر سال گذشته وزیر بهداشت اعلم کرده بود قانون کاهش ساعت کاری پرستاران نیمه اول

  عملی می شود و از ابلغ این طرح مدتی می گذرد اما علوه بر اینکه این طرح در بسیاری از88سال 
 بیمارستان ها هنوز به طور کامل اجرا نشده است و مسوولن می گویند بودجه ای برای اجرای طرح دریافت

نکرده اند، اضافه کاری اجباری نیز بر پرستاران تحمیل شده است. 
 میرزا بیگی رئیس سازمان نظام پرستاری درخصوص طرح معروف به کاهش ساعت کار پرستاران معتقد

 است که با آزادسازی یک بخش از وقت پرستاران و همچنین دادن برخی از امتیازاتی که در تمام دنیا مرسوم
 بوده و در ایران تا به حال مورد توجه قرار نگرفته است، می توان سطح بهره وری و رضایتمندی را در این

قشر بال برد.
 با این حال مدیر کل دفتر امور پرستاری وزارت بهداشت اظهار امیدواری کرده بود که با آمدن وزیر زن

رسیدگی به مشکلت پرستاران عمیق تر می شود.
  درصد پرستاران کشور را زنان تشکیل می دهند، گفته بود: «حضور70اعظم گیوری با بیان اینکه بیش از 

یک زن در مقام وزارت می تواند وضعیت کنونی پرستاران کشور را تغییر دهد.»
 در ایران براساس قانون کاهش ساعت کار پرستاران که دولت نهم در پایان کار خود پس از تایید شورای

 نگهبان برای اجرا ابلغ کرد، به منظور کارایی و اثربخشی سرمایه های انسانی نظام سلمت شامل شاغلن
 بالینی رسته بهداشتی، درمانی در بخش های دولتی (کشوری و لشکری) و غیردولتی، ساعات کار هفتگی

 شاغلن موضوع این قانون با توجه به سختی کار، سابقه خدمت و کار در نوبت کاری های غیرمتعارف، به
 تناسب در هفته حداکثر تا هشت ساعت تقلیل می یابد و دولت می تواند ساعات کار بخش های دولتی و

  محاسبه کند و2/1 و در نوبت عصر با ضریب 5/1غیردولتی در نوبت های شب و ایام تعطیل را با ضریب 
همچنین مشمولن این ماده اجازه کار بیش از

  ساعت متوالی را ندارند و می توانند حداکثر معادل نصف ساعت کار موظف ماهانه، با توافق کارفرما12
 اضافه کار انجام دهند. با این حال مسوولن اجرای دو قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی نظام سلمت و

تعرفه گذاری خدمات پرستاری را از اولویت های جامعه پرستاری در دولت دهم می دانند.
 همچنین چندی پیش رئیس سازمان نظام پرستاری گفته بود: «با اجرای قانون مدیریت خدمات کشور حق

 کارانه پرستاران حذف نمی شود چراکه بحث پرداخت کارانه به پزشکان و پرستاران از درآمد اختصاصی
 است نه بودجه دولت و برخی از افراد به اشتباه به این موضوع دامن می زنند که با اجرای قانون مدیریت

خدمات کشوری، پرداخت کارانه این افراد حذف خواهد شد.»
  هزار عضو تنها نهاد رسمی پرستاران است»،90وی با اشاره به اینکه«سازمان نظام پرستاری با بیش از 

 اظهار داشت: «در گذشته بین پرداخت کارانه پزشکان و پرستاران تبعیض وجود داشت به گونه ای که کارانه
پزشکان بیشتر از پرستاران بود.»

 با این حال رئیس سازمان نظام پرستاری گفته بود با تصویب قانون ارتقای بهره وری خدمات بالینی، این
 تبعیض برداشته می شود و با اجرای این قانون، مسیر پرداخت کارانه که مبتنی بر تعرفه های خدمات

 پرستاری، ساعات کار کمتر و کم شدن تحمل سختی کار است، هموارتر شده و به زودی دریافتی پرستاران
 بیش از گذشته خواهد بود اما در شرایط فعلی شاهد ترک کار پرستاران استخدامی جدید به دلیل کاهش

دستمزدها هستیم.
 كارفرماي متخلف جریمه شدند462

  گزارش داد:رئیس سازمان کار واموراجتماعي استان قزوین از بازرسي88 مهر4خبرگزاری ایلنا در تاریخ 
  کارفرماي متخلف دراستفاده غیر مجاز از اتباع462 معدن در محدوده استان قزوین و اعمال جریمه براي 92

بیگانه در ماههاي اخیر خبر داد.
 به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومي سازمان کار واموراجتماعي استان قزوین، ایماني گفت : در ماههاي

  معدن در محدوده استان بازرسي به عمل آمده که طي بازدیدهاي انجام شده92اخیر توسط بازرسان کار از 
 نواقص ایمني و بهداشتي و همچنین موارد نقص قانون کار مربوط به پرداخت حقوق و مزایا و شرایط کار



 کارگران شاغل در معادن شناسایي وبه کارفرمایان آن معادن جهت رفع ابلغ گردید ، بدیهي است پیگیري تا
برطرف شدن نواقص ابلغ شده ادامه خواهد یافت .

 وي افزود:در ماه اخیر دو مورد حادثه منجر به فوت ناشي از برخورد میله گرد با خط فشار قوي برق در
 استان قزوین براي کارگران ساختماني به وقوع پیوسته است که با توجه به نحوه وقوع حوادث مذکور جهت

 پیشگیري از چنین حوادثي مي بایست به نکات ایمني خاصي بپردازیم ، نظیر اینکه از احداث بنا در حریم
 خطوط فشار قوي برق جدا اجتناب کنیم که در این خصوص شهرداریها مي بایست از صدور پروانه ساخت

 براي ساخت بنا در حریمهاي برق فشار قوي خودداري نموده و شرکت برق نیز نیز جهت جلوگیري از احداث
 بنا در حریمها نظارت کافي را انجام دهد ، در این ارتباط همچنین مهندسین مجري و ناظر نیز در صورت

مشاهده چنین تخلفي از انجام عملیات ساخت ممانعت به عمل آورند.
 وي تصریح کرد : در صورت رعایت حریم برق فشار قوي در ساختمانهاي در حال اجرا باید ترتیبي اتخاذ

 شود تا هنگام جابه جایي لوله ها ، میلگردها و تیرآهنهاي بلند از برخورد آنها به خطوط برق یا واقع شدن در
 حوزه الکتریکي خطوط مذکور جدا جلوگیري گردد که رعایت این امر نظارت موثر مهندسین ناظر و مجري

 بر اجراي عملیات جابجایي و بکارگیري لوله ها ، میلگردها و ... رعایت فواصل ایمن و همچنین دقت و توجه
پیمانکاران و کارگران ذیربط را به نکات ایمني مربوطه مي طلبد.

 ایماني افزود :به جهت ارتقاء فرهنگ ایمني وآموزش هاي لزم به کارگران وپیمانکاران ساختماني مقرر شد
 که با همکاري اداره کل آموزش فني وحرفه اي استان براي متقاضیان کارت مهارت در زمینه هاي مختلف

 اجراي ساختمان ، دوره هاي آموزش اصول حفاظت فني و بهداشت کار برگزار گردد که دراین ارتباط در ماه
  نفر از کارآموزان مذکور در ارتباط با اصول160 ساعته براي جمعا حدود 5/2 دوره آموزشي 6گذشته تعداد 

 حفاظت فني و بهداشت کار در کارگاههاي ساختماني برگزار گردید ، که بازرسان کاراستان به آموزش مباحث
فوق در این کلسها پرداختند.

 وي همچنین در خصوص طرح ضربتي برخورد با اشتغال اتباع خارجي غیر مجاز گفت :بي شک یکي از
 مهمترین دغدغه هاي فراروي هر کشوري موضوع اسکان و اشتغال اتباع خارجي است که متاسفانه ورود
 غیر مجاز تبعه خارجي مشکلت چشمگیري را براي کشور و به تبع آن براي استان قزوین به وجود آورده

  میلیون نفر تبعه خارجي ( افغاني ) در کشور حضور دارند3است و حسب برآوردهاي آماري انجام شده حدود 
 که حدود یک هزار و صدوپنجاه نفر آنها داراي پروانه کار بوده و بیش از یک میلیون و سیصدوپنجاه هزار
 نفر دیگر به صورت غیرقانوني مشغول به کار مي كنند که آمار تبعه خارجي داراي پروانه کار در استان که

مجاز به تردد ، اسکان و اشتغال در مناطق مجاز مي باشند نزدیک به پنج هزار نفر است .
 ایماني در ادامه گفت : از آنجاییکه تکالیف تعیین شده در مبحث سوم از فصل پنجم و مقررات مربوط به فصل

 یازدهم قانون کار جمهوري اسلمي ایران وظایفي را براي وزارت کاروامور اجتماعي و به تبع آن سازمانهاي
 کاروامور اجتماعي سراسر کشور تبیین نموده است ، این سازمان باهدف صیانت از نیروي کار داخلي و

 کاهش نرخ بیکاري در استان ضمن ساماندهي و نظام مند کردن اشتغال اتباع خارجي در ادامه روند گذشته
 خود در برخورد با کارفرمایان متخلف در بکارگیري اتباع خارجي فاقد پروانه کار ( غیرمجاز ) طرح

 ضربتي را در برنامه هاي کاري خود گنجانده است که با بسیج نمودن بازرسان کار سازمان که وظیفه نظارت
 بر حسن اجراي قانون کار از عمده ماموریتهاي آن مي باشد ، نسبت به اعمال قوانین و مقررات و مجازاتهاي

  کارفرماي متخلف در شهریورماه اقدام نمود که بر این اساس کارفرمایاني462پیش بیني شده در کشور براي 
 که از نیروي کار خارجي فاقد پروانه کار استفاده کنند مکلفند که به ازاي هر روز اشتغال تبعه خارجي

  برابر حداقل دستمزد روزانه را به عنوان جریمه نزد خزانه داري کل واریز نمایند که در صورت5غیرمجاز 
  مجمع29/8/1369 قانون کار مصوب 181تکرار مبلغ فوق به دو برابر افزایش یافته و براساس ماده 

 روز حبس محکوم خواهد شد.180 تا 91تشخیص مصلحت نظام به 
پایان پیام

  درصدي درآمد سازمان تامین70صندوق تامین اجتماعي فقط براي كارگران است/ كاهش 
اجتماعي

  گزارش داد:رئیس اتحادیه پیش کسوتان جامعه کارگری کشور گفت:88 مهر4خبرگزاری ایلنا در تاریخ 
 مدیران سازمان تامین اجتماعی فلسفه وجودی این سازمان را فراموش کرده اند و ارایه خدمات بیمه و درمانی

 کارگران و بازنشستگان بیمه شده را روی گروه هایي متمرکز کرده اندکه حتی یک روز در چارچوب قوانین
کار و تامین اجتماعی قرار نداشته اند.

 به گزارش ایلنا، حسن صادقی با یادآوری اینکه صندوق سازمان تامین اجتماعی در نخستین سال های قرن
 حاضر برای حمایت ازکارگران شاغل در پروژه های راه إسازی تاسیس شد، گفت: به نظر می رسد تغییر نام

این صندوق به نام فعلی مسوولن سازمان را به اشتباه انداخته است.
  قانون اساسی باشد اما29وی افزود: ممکن است عنوان تامین اجتماعی تداعی کننده وظایف دولت در ماده 



 مدیران سازمان باید بدانند که این سازمان یک صندوق عمدی غیر دولتی است و دولت تنها مسوول نگهداری
اموال سازمان است و حقی برای تصمیم گیری در مورد نحوه هزینه کردن منابع این صندوق ندارد.

 وی با بیان اینکه مدیران اتوبوسی سازمان تامین اجتماعی در هر دوره نسبت به دوره قبل از تعصب کمتر
 نسبت به نگهداری اموال سازمان برخوردار هستند گفت: دولت انباشته شدن حجم بدهی های معوقه و کاهش

کیفیت خدمات بیمه ای و درمانی و تغییر اساسنامه سازمان به خوبی این مساله را آشکار می کند. 
 صادقی بازنشستگی و خروج مدیران و کارشناسان با سابقه سازمان تامین اجتماعی را باعث تشدید این مساله

 دانست و افزود: فقدان تشکل های مستقل صنفی به ویژه تشکل های قدرتمند کارگری باعث شده تا برخلف
 گذشته هیچ مانع و سد محکمی بر سر راه انحراف مدیران سازمان تامین اجتماعی از مسیر اصلی وجود نداشته

باشد. 
 رییس اتحادیه پیش کسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: مدیران اتوبوسي سازمان تامین اجتماعی در حالی با

 تصور ثروتمند بودن صندوق تامین اجتماعی به امور سازمان می پردازند که در سال های گذشته به دلیل تغییر
  ورودی، این سازمان با کاهش10 خروجی در مقابل 100نسبت ورودی ها و خروجی های سازمان به روزانه 

 درصدی درآمد برخی شعب و در نتیجه احتمال ورشکستگی مواجه شده است.70
پایان پیام

پاسخگویي به سوالت پیرامون قرارداد کار
  گزارش داد:رییس کمیته طرح تکریم وزارت کار و امور اجتماعي گفت :88 مهر4خبرگزاری ایلنا در تاریخ 

 سوالت متعددي از سوي واحدهاي تولیدي و کارگران در محورهاي مختلف قرارداد کار و فرم هاي آن مطرح
 مي شود که این سوالت براي پاسخگویي مناسب و کاهش مراجعات مردمي به واحدهاي مربوطه ارایه شده

است.
 به گزارش ایلنا، محمد علي رییس کمیته طرح تکریم وزارت کار و اموراجتماعي افزود : هم اکنون تعدادي از

سوالت که بیشترین پرسش بین مردم است به همراه پاسخ آن در سامانه قرارداد کار قرار گرفته است . 
وي خاطر نشان کرد : با ارایه پاسخهاي یاد شده مراجعات مردمي کاهش چشمگیري داشته است . 

 وي گفت : واحدهاي تولیدي ، کارگران و مردم مي توانند با مراجعه به پایگاه اطلع رساني
www.karnews.ir.در قسمت قرارداد کار پاسخ سوالت مربوطه را مشاهده نمایند 

پایان پیام
نیروی کار ، ایمنی و مناسبات اجتماعي واپسگرا

  آمده است : نظام های اقتصادی سیاسی فردگراکه88 مهر 4به نوشته سایت مدافعان حقوق کارگران در تاریخ 
 دنباله رو برنامه های اقتصادی نهادهای امپریالیستی، چون صندوق بین المللی پول بانک جهانی و تجارت جهانی

 هستند، تنها گزینه شان برای مناسبات اجتماعی یک دیکتاتوری دریده و عوام فریب است. با فرهنگ واپس گرا
 وخرافه پرستی که درنهایت فرد پرستی را تروج می کند و از نظر اقتصادی تنها معیار ارزش هایشان دللی و

 واسطه گری می باشد. ولی درسیاست ماسک های متضادی را به کار می گیرند. گاهی در پشت ماسک الهی و به
 نمایندگی از طرف او بر مردم ستم می کنند و زمانی دیگر چکمه های نظامیان جنایتکار را به پا می کنند. در هر
 حال در پشت همه ی ماسک ها سرشتی یگانه وجود دارد. سرشتی که برای جان و زندگی نیروی کار وکارگران

 صنعتی هیچ ارزشی قائل نیستند و به گونه ای عمل می کنند که گویی وجود یا عدم وجود این طبقه مولد، در
 روند زندگی اقتصادی – سیاسی هیچ تاثیری ندارد. ولی دم خروس دروغ و ریاکاری آنها زمانی آشکار
 می شود که ما به مطالعه عمل کرد اقتصادی اربابان این نظام های واپسگرا و نهادهای جهانی امپریالیستی
 بپردازیم در آن صورت واقعیت را عریان تر و مشخص تر خواهیم دید. به رغم پیشرفت های فوق مدرن

 تکنولوژی هنوز هم درآمد سود، ارزش اضافی تنها از یک منبع امکان پذیر است. ارزش که همه ی
 سرمایه داران در جست و جوی آن تن به هر جنایتی می دهند، تنها از یک طریق در کال متبلور می شود. حقیقتی
 گریزناپذیر، استثمار. هیچ فکر کرده اید چرا شرکت های چندملیتی برای کسب دلرهای بیشتر، کارخانه هایشان

 را از کشورهای مادر(غرب) خارج می کنند و با سرمایه های کلن راهی کشورهای عقب رانده شده می شوند و
 ظاهرا با خود تولید و کار و رونق اقتصادی را هم می برند. آنها تنها یک هدف را دنبال می کنند و آن کسب

 سود بیشتر است. ولی از کدام راه؟ در کشورهایی که بدون چون و چرا، سیاست های اقتصادی نولیبرالیسم را
 پذیرفته و قدرت نظامی شان را در خدمت دلل های و سرمایه دارها،علیه مردم به کار گرفته باشند،

 سرمایه گذاری آغاز می شود. با خرید ارزان کار و بهره گیری از ساعات طولنی تر کار، این تنها منبع بی پایان
 ارزش اضافی را مالک می شوند. کارگر، نیروی کار که در باور واسطه ها (بخوانید انگلی ها) بی ارزش است

 و به حساب نمی آید، تنها امکان کسب ثروت و سرمایه است. تکنولوژی های فوق مدرن ، سرمایه و منابع
 بزرگ انرژی و معادن بدون نیروی کار بدون وجود نیروی کار تنها بخش هایی مرده اند. تنها کار است که به

 اشیاء جان می بخشد. کارگر نیروی حیاتی خود را در کال متبلور می کند و ارزش را تولید می کند. ولی

http://kanoonmodafean1.blogfa.com/post-115.aspx


 مناسبات نولیبرالیستی و نظام های دیکتاتوری وابسته برایشان اهمیت ندارد که کارگر چگونه با
 حداقل های،نیروی حیاتی خود را بازتولید می کند؟ با از پای در آمدن کارگر فرد آسیب دیده را اخراج می کنند و

 با استخدام دیگری جای خالی او را پر می کنند. با این نوع نگرش کارگر و نیروی کار یک کالی یک بار
 مصرف بیشتر نیست. در حقیقت وحشیانه ترین استثمار که از دوران های برده داری هم ستم گرانه تر است،

 اعمال می گردد. عوارض این مناسبات واپس گرا با دولت سردار سازندگی به ایران وارد شد. تعدیل ساختاری
 و تضعیف نقش دولت دراقتصاد بهانه ای بود برای سپردن سرنوشت اقتصادی ایران به دست بازاریان سنتی
 تهران که مرده ریگ بازرگانان ماقبل قرون وسطا هستند. حذف تدریجی حقوق کار، در دولت اصلحات با

 معاف کردن کارگاه های زیرده نفر از قانون کار، و با اوج گیری خصوصی سازی " دولت مهرورز" و وارونه
  قانون اساسی، فروش صنایع بزرگ تولیدی به بازاریان و نوکیسه ها شدت گرفت. خریداران44کردن اصل 

 صنایع به جای مدرنیزه کردن و ادامه ی تولید، کارخانه را تعطیل کارگران را اخراج واقدام به فروش
 زمین های آن تا متری یک میلیون تومان نمودند. (لمپ سازی رشت) در آوانگان اراک هم تولید متوقف گردید

 و کارگران اخراج شدند و خریدار در انتظار فرصتی است برای تفکیک زمین و فروش آن . بدین شیوه
 صنایعی نابود شدند که با منابع ملی ساخته شده بودند. معمول هدف خصوصی سازی واگذاری صنعت برای
 مدرن کردن وتولید کالیی با کیفیت قابل رقابت با کالی مشابه خارجی است. نه ترور صنعت ملی. مقایسه

  ساعت و در صورت تمایل کارگر اضافه کاری غیر اجباری با8 روزانه کار کارگر 57کوچکی از انقلب 
 صد چهل در صد اضافی برای کارگر محاسبه می شد. در پروژه های صنعتی نفتی علوه بر حقوق بال چون

  روز استراحت. ولی امروزه ساعات کار در14 روز کار می کردند و 14 ساعت در محیط کار بودند) 24
 کارگاه های کوچک ازخروس خوان تا شغال خوان است. کارگر با کوچک ترین انتقادی اخراج می شود(بند ز)

  ساعت است. و در12بیمه  شان مرتب پرداخت نمی شود و ساعات کار روزانه در کارگاه های بزرگ حداقل 
 اضافه کاری اجباری هم هیچ درصدی (صدی چهل قانون) به کارگر پرداخت نمی شود. در پروژه های بزرگ

  روز حق استراحت7 روز کارکرد در کارگاه تنها 23 ساعت است و هر 12صنعتی– نفتی حداقل روزانه کار 
 دارد که از این هفت روز دو روز آن در رفت و برگشت به پروژه صرف می شود. ولی تیر خلص به قانون

 کار را مجمع تشخیص مصلحت نظام به رهبری سردارسازندگی با بند ز شلیک نمودند و بدین صورت
 کارفرماها حاکمان مطلقه ی پروژه ها شدند و اخراج کارگران قانونی و بدون هیچ مانعی صورت می گیرد. هر

 روز بخشی از قانون کار به دور ریخته می شود تا واسطه های انگل ثروتمندتر گردند ، کارگران ازهستی ساقط
 و سرمایه دار صنعتی به دلل تبدیل گردد. با سرو و دم بریدن قانون کار( که بیشتر در جهت منافع کارفرماها
 بود تا کارگر) رعایت اصول ایمنی در کارگاه ها به یک شوخی تبدیل می شود. در حالی که کار بدون رعایت

 اصول ایمنی، هر لحظه با خطرهای مرگبارش هستی و جان نیروی کار رابه چالش می گیرد. از این رو
 بررسی ایمنی در تکنیکی ترین و حیاتی ترین صنایع ایران، صنایع تولید پالیشگاه های و پتروشیمی ها به یک

  در حال بازسازی12 جزیره خارک مخزن شماره 83 -82ضرورت تبدیل می گردد.(مشاهدات عینی) سال 
 بود. ناظر پروژه برای حفظ استانداردهای ایمنی کار از پیمانکار مخزن که شرکتی دولتی نظامی بود

 می خواهد با شروع کارهای فلزی کف مخزن ارت مخزن را برای پیش گیری از برق گرفتگی کارگران نصب
 کند. ولی مدیران شرکت که بیشتر نظامی بودند تا صنعت گر، با بی اعتنایی از این کار خودداری کردند . چند

  و نیم صبح یک کارگر جوان اهل گناوه دراثر برق گرفتگی جان باخت. با مرگ این11ماه بعد در ساعت 
  همین شرکت13کارگر جوان که تازه از سربازی آمده بود، مسولن اقدام به نصب ارت نمودند. درمخزن 

 رانت خوار پیمانکار دست چندم ... برای سرعت بخشیدن به کار ، یک موتور کوچک روی دیواره مخزن قرار
  متری16داد تا بوگی را به جلو بکشد( بوگی وسیله ای است که جوشکار در آن قرار می گیرد و درارتفاع 

 مخزن را جوشکاری می کند) با کار افتادن موتور بوگی که از نظر ساخت اشکالت ایمنی داشت، از جایگاه
 خود خارج شد و سقوط کرد. جوشکار جوان که اهل روستاهای ایذه بود، در دم فوت کرد و از کمر به پایین

 فلج شد. دهها نفر ازمسولن، کارفرما، پیمانکار و مقامات ایمنی جزیره در محل حادثه حضوریافتند وعکس و
 فیلم گرفتند... مقرر گردید از این به بعد اصول ایمنی با دقت بیشتری به کار گرفته شود. همین !!! کارگر کشته
 شده خواهرزاده سرپرست ایمنی جزیره بود. در پروژه های صنعتی تولیدی علوه بر همه ی ستم ها و بی داد و

  ماه به7بی قانونی ها، کارگران همیشه باعدم پرداخت به موقع حقوق مواجه هستند. گاهی این عدم پرداخت تا 
 )88 مرداد 22درازا میکشد( هم اینک در بخش مخازن این پروژه فعال ... کارگران مخزن ساز تا به امروز (

 حقوق اسفند ماه خود را دریافت نکرده اند. چرا؟ آیا ماه ها بدون حقوق کار کردن افسردگی وبیماری روحی
 برای کارگر و خانواده اش ایجاد نمی کند؟ آیا این همه ، باعث بی دقتی درمحیط کار و حادثه نمی شود؟ آیا

 درکارگاه ها به ایمنی روانی در باتلق خرافات و جهل به حداقل های ایمنی برای حفظ جان نیروی کار صنعتی
 توجهی ندارند. در این پروژه .... شبکه ی وسیع و پیچیده و تودرتویی از کانال ها برای عبور لوله های زیر

  متر و با عرض هایی از یک متر تا چند متر8 الی 3زمینی حفر شده است. کیلومترهای کانال با عمق هایی از 
 اینچ کشیده شده است. برای عبور از روی این کانال ها که12،8،2 ، 52که در اعماق آنها لوله هایی با قطرهای 



 کار روزانه ی ماست و باید به دفعات در روز تکرار شود، پیمانکار می تواند یک پل با لوله داربست بصورت
 موقت بسازد تا روند کار بدون خطر طی شود. ولی عمل تا قبل از وقوع حادثه زیر این عمل صورت نگرفت.

 نیروی کار چه با ابزار و چه بدون آن برای عبور از این کانال ها باید از روی یک تخته شکسته ضایعاتی با
  سانتی متر آن هم بدون مهار عبور7 سانتی متر و یا از روی یک قوطی بلند پروفیلی با عرض 30عرض 

 کند. درصورت خستگی وعدم دقت و یا چرخیدن پروفیل و یا در اثر گشتن تخته، سقوط روی لوله ها غیر قابل
 7اجتناب است. در آن پایین مرگ و یا نقص عضو در انتظار قربانیان است. مهندس ساسان که از ساعت 

 بامداد بیشتر گوشته وکنار سایت بزرگ را با عبور از ده ها کانال برای بازرسی کار جوشکاران سرکشی کرده
  برای بازرسی کار پیمانکار برود. از تنها31 دقیقه مانده به ساعت نهار مجبور شد به یونیت 30بود ولی 

  سانتی و بدون مهار بود با احتیاط به آن سوی کانال رفت.7امکان عبور از کانال که یک قوطی پروفیل 
 پیمان کار دست دوم و سوم که یکی از راه های پول سازی شان حذف کیفیت و ندیده گرفتن استانداردهاست با
 تقلب های متعدد مهندس جوان را به شدت عصبانی کردند . در راه بازگشت استرس، خستگی ساعات نهایی
 درنیم روز دقت او را از بین برد وبا گام ها شتابزده وعصبانی به کانال بزرگ نزدیک شد و پای بر پروفیل

  سانتی متر گذاشت.ولی درگام دوم پروفیل که مهاری نداشت چرخید . سقوط از ارتفاع سه متری بر7باعرض 
 روی ردیف لوله ها صورت گرفت. سر و گردن ساسان به دیواره ی کانال برخورد کرد. وبا کتف روی لوله ها

 افتاد. کتف مهندس مو برداشت وگردنش آسیب جدی دید. کمرش که بر اثر کارهای ساختن پروژه های دارای
 دیسک شده بود، بدتر شد. با تلشی دردناک توانست با موبایلش حادثه را خبر دهد . همکاران نگران به

 جست و جوی او پرداختند و او را لبه لی لوله ها یافتند . زمان نهار بود و همه ی کارگران محل کار را ترک
 کرده بودند. پس از حادثه مسوول ایمنی آن قسمت محل حادثه را مورد بررسی قرار داد تاعلل سقوط ومجرم

 حادثه را شناسایی و گزارش کند. محل کار من هم در آن محدوده بود. هر روز از کنار این کانال های بدون پل
 عبور می کردم. فردای حادثه پیمانکار از اول بامداد با سرعت سه پل با لوله داربست و دو تخته بلند با عرض

  سانتی متر روی کانال ها قرار داد. مسوول ایمنی کار در فردای حادثه گزارش مفصلی تهیه کرد مبنی بر30
 این که در محل حادثه چندین پل ایمنی برای عبور وجود داشته ولی نیروی کار از محل غیر ایمن عبور کرده

 و حادثه رخ داده است. ولی اعلم نکرد که چرا ایشان که مسوول ایمنی محل بودند دستور نداده اند محل عبور
 غیر ایمن برچیده شود؟! در گزارش، پیمانکار بی گناه و نیروی کار مقصر شناخته شد. عکس پل ها به پیوست
 است) مسولن ایمنی به دفعات در روز از کنار این پل ها ی غیر ایمن عبور می کنند و بدون هیچ اقدامی عملی

 برای جمع آوری آنها بدون اخطار به پیمانکاران برای نصب یک پل موقت ایمن. شایعاتی که در میان کارگران
  بطر ویسکی اصلی و ناب چاپ سیاه اصل از جانب پیمانکار محترم به2دهان به دهان می گردد حاکی از دادن 

 گزارشگر ایمنی است. امروز مهندس ساسان با کتف شکسته و گردن اسیب دیده و با کمری دیسک شده خسته
 و غمگین در کنار دخترش، قربانی خوش شانس پروژه است. زیرا امکان ادامه زندگی را دارد . همین ماه قبل

 از این حادثه یک کارگر داربست بلند در اثر سقوط از داربست بلند به حال اغما افتاد. در گزارش ایمنی کارگر
 به دلیل استفاده نکردن از کمربند ایمنی مقصر شناخته شد. ولی آقای ایمنی در گزارشش ذکر نکرده بود وقتی

  سانتی متر را تا سقف آسمان بال ببرد4متر لوله با قطر 30کارگر داربست بند باید تا ارتفاع گاهی حتا بیش از 
 و تکیه گاهشان همان لوله باریک داربست است و اجبارا باید برای نصب لوله ها دربالترین نقطه ی داربست

 قرار گیرد، چگونه از کمربند ایمنی استفاده کند. آیا کمر بند را باید زیر پایشان ببندند؟ یا در آسمان حلقه ای
 وجود دارد که کارگر می باید کمربندش را به آن پیوند دهد؟ کارگر در حال اغما بود پیمانکار دست چندم یک
 آمبولنس برای انتقال بیمار به بیمارستان نداشت. کارفرما هم حاضر نشد تنها آمبولنس سایت را در اختیار

 پیمانکار قرار دهد. پیمانکار پس از وقت تلف کردن های بسیار بدن خرد شده ی کارگر را پشت یک وانت
 انداخت و به روانه بیمارستان کرد. وانت تنها یک جسد به بیمارستان تحویل داد و خانواده کارگر کشته شده که

 در انتظار چندرغاز ماهانه او بودند جسدش را تحویل گرفتند. شرکت های رانت خوار واسطه گر، کار را با
 رابطه به دست می آورند و خود آن را اجرا نمی کنند. بلکه پس از برداشت درصد بالیی از مبلغ قرار داد آن

 را به شرکت های دست دوم واگذار می کنند و دست دومی ها به دست سومی ها و الی آخر... این شرکت ها برای
 دریافت مدارک استاندارد بین الملی در رابطه با کار مشترک با شرکت های خارجی بخشی به نام ایمنی دایر

می کنند ولی افراد آن در قبال روند کار قادر نیستند اقدامی جدی انجام دهند تنها شکلی بدون درون مایه هستند.
 اراک88 مرداد 24 ناصر آغاجری 

مدیركل، رئیس شعبه  شد
  گزارش داد:طي حكمي از سوي علي ذبیحي مدیر عامل سازمان تامین88 مهر4خبرگزاری ایلنا در تاریخ 

اجتماعي ، مدیركل تامین اجتماعي شهرستانهاي استان تهران منصوب شد. 
 به گزارش ایلنا ، براساس حكم صادره از سوي مدیرعامل سازمان تامین اجتماعي حجت ا... رضایي به سمت

مدیركل تامین اجتماعي شهرستانهاي استان تهران منصوب شد.



 شایان ذكر است از خدمات محمد جعفري در دوران تصدي مسئولیتش در آن اداره كل قدرداني و به عنوان
رییس شعبه یك تهران منصوب شد.

پایان پیام
- تقاطع خیابان ولیعصر و جمهوريزنان کارگر در تولیدی های لباس 

 گیتا صالحی

  آمده است : این منطقه پرازمغازه ها و88 مهر 4به نوشته سایت مدافعان حقوق کارگران درایران در تاریخ 
 پاساژهای فروش لباس است. مرکزیت این منطقه باعث شده است که درطول روز پیاده روها بسیار پررفت و

آمد بوده و خیابان ولیعصرهم شلوغ و پرترافیک باشد.

 خانم ها، دو یا سه نفری ازکنارمغازه ها عبورمی کنند. جلوی ویترین هرمغازه حداقل سه خانم را می توان دید که
با هم درمورد انواع و اقسام مدل های لباس گفت وگو می کنند. 

 لباس های بچه گانه، مردانه، لباس های شب و چیزی که ازهمه بیشترجلب توجه می کند، انواع و اقسام لباس های
 عروس است. لباس های عروس دررنگ های مختلف، سبز، طلیی، آبی و قرمز با دامن های پف دارو پرچین

که با منجوق دوزی، گلدوزی و پولک دوزی های ریزتزیین شده اند. 

 اما درداخل این پاساژها به غیرازمغازه های فروش انواع و اقسام پوشاک، گاهی تولیدی های این لباس ها
 نیزوجود دارند. حتی دربسیاری ازموارد، طبقه دوم یا سوم خیلی ازهمین فروشگاه ها، عده ای زن و مرد

مشغول دوخت و دوزلباس ها هستند. 

 یکی از این کارگاه های تولیدی پوشاک در طبقه ی پنجم یک ساختمان مسکونی که همه ی واحدهای آن در
 o70اجاره ی تولیدی های لباس است، قراردارد. با گذراز راهرویی تاریک و سیاه به آپارتمان کوچکی، حدودا 

 کیسه هایی پراز لباس های آماده دوخت در گوشه و کناراین کارگاه به چشم می خورد و فضا آکنده متر می رسیم. 
از غبار نخ و پارچه بود و نفس سنگینی می کرد. 

فضای سنگین، دلگیرو تیره اجازه ی دیدن نور را نمی داد هر چند که اتاق پنجره های بزرگی داشت. 

  کارگر داشت. کارگاه برش جای دیگری بود .8 الی 7در این تولیدی زنان و مردان با هم کار می کردند. حدود 
 تی شرت های برش خورده برای دوخت به این کارگاه می آمد وسپس برای بسته بندی و اتو کاری به کارگاهی

دیگرفرستاده می شد. 

 اینکه چرا زحمت این همه حمل و انتقال را به خود می دهند و تازه مجبورند سه تا مکان هم اجاره کنند؟ پاسخ
 ساده ای دارد. علت اصلی می تواند فرار از مالیات باشد. دلیل دیگر و شاید اصلی تر این است که تعداد کارگران

  نفر باشد زیرا هم کنترل این تعداد کارگر راحت تر است و هم8 الی 7مشغول به کار در هر کارگاه حداکثر 
شامل قانون کارگاه های زیر ده نفر شده و از درگیری  کارفرما با بیمه و تأمین اجتماعی کاسته می شود. 

 از سوی دیگر کارگران نیز در محیط های کوچک و جدا از هم نمی توانند با هم تشکلی داشته باشند تا از حقوق
 خود دفاع کنند. 

 7 صبح تا 8این تولیدی، تولیدی پوشاک بچه گانه و مردانه است. کارفرما می گوید ساعت کاری این کارگاه از
  صبح نباید9غروب است که البته این ساعات به طورتوافقی تعیین می شود ولی کارگران دیرترازساعت 

سرکارباشند. 

 پرداخت مزد درکارگاه های پوشاک اصولo به دو صورت انجام می گیرد. پرداختی به صورت حقوق ثابت
 ماهیانه که تنها مخصوص كارگران ساده و كارگرانی است كه تخصص خاصی ندارند و نوع دیگرپرداختی به

صورت تکه ای(کارمزدی) می باشد که مخصوص کارگران متخصص است. 

  هزار تومان بدون بیمه بود. مردها در این160 هزار تومان با بیمه و 140دستمزد کارگران زن این کارگاه 
  هزار تومان بیشتر دریافت می کردند. بیشتر خانم ها از بیمه استفاده نمی کردند.20کارگاه برای کاریکسان، 

http://kanoonmodafean1.blogfa.com/post-116.aspx
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 چون بیمه همسر یا پدرشان بودند و گفتند زنانی که همسرانشان بیمه هستند نمی توانند پس از فوت همسرشان
 از حقوق مستمری آنها استفاده کنند. عجیب بود چون در قوانین مربوط به کارمندان این تبعیض وجود ندارد و

زن کارمند می تواند هم حقوق خودش را و هم حقوق همسرش را دریافت کند. 

 درپرداخت دستمزدهای ماهیانه طبق گفته های این کارفرما، سطح حقوق زنان به دلیل محدودیت های زمانی
 آنان، کمترازمردان است. اختلف این دستمزدها بین كارگران ساده زن و مرد به گفته كارفرما به طورمتوسط

  هزارتومان دراین کارگاه می باشد. به گفته این کارفرما، عوامل مختلفی درتعیین دستمزد150 تا 100ماهیانه 
 تأثیردارد و یکی ازمهمترین این عوامل، ساعت کاری است. " چه زن و چه مرد "کارگران 

 تفاوت کارÍ کارگران زن و مرد دراین كارگاه به گفته كارفرما دربیلن کاری زنان است. او در طی سالها
 تجربه دراین زمینه به خصوص، بیلن كاری زنان را پایین ترازمردان دیده است و خود این کارفرما کار

 کارگران مرد را بیشترقبول دارد. این كارفرما همچنین اذعان داشت كه میزان دقت آقایان درکاربیشتراست
درحالیكه خانم ها سرکاربا هم گپ می زنند و راندمان کاری آنها پایین تراست. 

 اما قابل توجه است كه دراین کارگاه زنان بیشترکارهای غیرتخصصی مانند دسته بندی لباس ها، سرنخ کردن و
 به گفته کارفرما کارهای ظریف کاری که سنگین نیست و درحوصله خانم ها می گنجد انجام می دهند. اینكه آیا

 ظریف كاری نیاز به دقت و حوصله دارد یا خیر، سؤالی است كه بی پاسخ می ماند زیرا این كارفرما گفته بود
 كه زنان اصولo دقت پایین تری دركار دارند. تنها کارتخصصی که یک زن دراین کارگاه انجام می دهد،

درآوردن الگو است که یک خانم که تحصیلت بالیی هم دارد، انجام می دهد. 

  نفرآنها خانم هستند و کارهای غیرتخصصی را انجام می دهند و6 کارگراست که 26این کارگاه درکل شامل 
  نفرازآنها کارهای غیرتخصصی یا به قول خود کارفرما وسط کاری را5 نفردیگرآقایان هستند که تنها 20

 طبق گفته کارفرما بیمه هستند.   زن و مرد - -انجام می دهند و همگی آنها 

 خاصی درنظرنگرفته است. اینکه این کارفرما دراستخدام خانم ها برای کارهای غیرتخصصی و ساده شرایط 
 یك خانم مجرد باشد یا متأهل، تحصیل کرده باشد یا خیر، اما به تجربه این کارفرما، زنان متأهل ماندگاری
 بیشتری درکاردارند. البته نمونه ای هم دراین کارگاه بوده است که یک خانم کارگربا یکی ازکارگران مرد

 ازدواج کردند و شوهردیگربه خانم اجازه نداد سرکاربیاید.

  این آقای کارفرما اعتقاد دارد کارگاهی که همه کارگرانش یک دست مرد باشند به مشكل برخورد خواهد كرد
 چون بالخره برخی ظریف کاری ها هم هست که فقط درحوصله خانم ها می گنجد که انجام دهند. به گفته ایشان

اکثرتولیدی های لباس زیرزنانه، فقط ازکارگران زن استفاده می کنند. 

 پنج خانمی که در این کارگاه کارمی کنند، این کارگاه، کارسوم یا چهارمشان است. آنها پیش ازاین کارگاه در
 بیمارستان، کارگاه کفاشی، مطب دکتر، دفتر اسناد و ... مشغول به کاربودند و به اجبار، کارهای گذشته خود

 را به دلیل مختلف ازجمله نداشتن بیمه، دستمزد پایین، سختی کاروبرخی مشکلت اخلقی در محیط کار،
ترک کردند. 

 اکثراین خانم ها ازراه های دوری به کارگاه می آیند و به همین خاطربرای دریافت پول بیشترنمی توانند ساعات
بیشتری کارکنند. 

 شب است. 9 یا 8حتماo هرپنج نفرازاین خانم ها وقتی به خانه می رسند ساعت نزدیک 

 درطول صحبت ها هیچگاه، هیچکدام ازخانم هایی که ازدواج کرده اند یا حتی مجرد هستند، عنوان نکردند که
  شب، بعد ازیک روزتمام سرپا ایستادن و8کارهای خانه را هم انجام می دهند. هیچگاه نگفتند که وقتی ساعت 

 روی گازمی گذارند. هیچ سوزن نخ کردن و دوخت و دوز، وقتی به خانه می رسند اول یک کتری پراز آب 
 یک یاد آورنشدند که وقتی هنوزمانتو و مقنعه خود را درنیاورده، لباس های بچه ها را ازروی زمین جمع

می کنند، یک قابلمه برنج روی گازمی گذارند و ظرف های نشسته را می شویند. 



 البته چرا، خانمی که تازه ازدواج کرده اعتراف می کند که شوهرش درکارهای خانه خیلی به او کمک می کند.
 باید تقدیرو تشکرکرد ازمردی که درکارهای خانه به همسرش کمک می کند. یعنی به عبارتی وظیفه ی همسرش

 را سبک ترمی کند!!

 وقتی درمورد حقوق قانونی زنان به عنوان یک کارگرمی پرسیم لبخند ریزی می زنند و زیرزیرکی به هم نگاه
 می کنند. بیشترنگاه متعجبی دارند و درورای سکوتشان می توان این سوال را خواند که مگرحقوق قانونی هم

داریم؟

 وقتی می شنوند که قراراست درمجلس تصویب شود که ساعت کاری خانم ها کمتر شود، ناگهان چشمانشان برق
 می زند. انگاربرای لحظه ای خود را آزاد می بینند و درذهنشان، درهمان یک لحظه ی کوتاه، برای ساعات

 اضافی روزخود برنامه ریزی می کنند. احساس می کنند که چقدرکاردارند که می توانند درهمان نصفه روزهم
انجام دهند. اما چه حیف که کاهش ساعت کاری همراه با کاهش دستمزد ها است. 

یکی ازخانم ها می گوید: " خوب همینجوری هم دستمزد زنها کمترهست! " 

 وقتی در مورد دستمزد از کارفرماها می پرسیدیم برخی با اکراه وبرخی با تردید وبرخی هم با افتخار ازمیزان
 دستمزدی که می دادند صحبت می کردند. درحالی که تقریبا هیچ کارگاهی را ندیدیم که مزدی بالتر از حداقل

  هزارتومان پرداخت می شود و تنها با یک کارگر صحبت170 الی 140دستمزد بدهند. برای شروع کار 
 هزار تومان بود.250کردیم که سه سال در یک جا کارمی کرد و حقوقش 

  تومان8 الی 7در کارگاه های تولید لباس بچه، برای دوخت هر درز که به آن اصطلحا یک خط می گویند 
  درز5می پردازند. یک بلوز بچه گانه دارای دو درزÍ آستین، یک درز یقه، دو درز پهلوها که روی هم می شود 

  تومان مزد دوخت داده می شود که با مزد100که با سردوزی اش می شود ده تا یعنی برای هر بلوز کمتر از 
 تومان برای هر بلوزمزد کارگر پرداخت می شود. 500برش و اتوکاری و بسته بندی و ... چیزی کمتر از 

  دختر جوان به همراه دو کارگر مرد مشغول کار بودند. فضای5در کارگاهی دیگرکه تولیدی لباس بچه بود، 
  متری بود ولی تنها جای عبور یک نفر مابین میزها و کیسه های لباس وجود داشت. دورتا دور30اتاق حدودا 

 اتاق نیم طبقه ای هم زده شده بود که ارتفاع سقف اتاق را کم کرده بود و آنجا هم پر از کیسه های لباس بود .
صدای موزیک در فضای کارگاه به گوش می رسید. 

 خشم در چهره ی یکی از اتوکاران که دختر جوانی بود موج می زد. بخار اتو، خستگی ساعت ها ایستادن و کار
کردن، درد ستون مهره ها و زانوها و... طبیعی است که حال و حوصله ی حرف زدن نداشته باشد.

 کارفرما می گفت چند سالی است که بیشتر ازکارگران زن استفاده می کند. با اینکه پسرها بهتر کار می کنند و به
 تمیزی محل کارشان بیشتر اهمیت می دهند و همکاری بهتری در کارهای دیگر محل کار دارند درحالیکه
 دختران تنها کاری را انجام می دهند که به عهده شان گذاشته شده است و حاضر نیستند حتا زیر پایشان و

 آشغال های خودشان را جمع کنند، این کارفرما زنان را بیشتر استخدام می کند که علت آن نبود کارگر مرد
 است. این دلیل کاملo روشن است چرا که مردها کمتر حاضر می شوند با چنین حقوق و شرایطی کار کنند.

 گرچه این کارفرما نسبت به کارفرمایان دیگر پایه حقوق بالتری را به کارگران پرداخت می کرد. مثلo حقوق
 250 هزار تومان و خانمی که سه سال سابقه ی کار در این کارگاه را داشت 170دختری که تازه کاربود، 

 هزار تومان دریافتی داشت. 

 خیابان ولیعصر- چهارراه امیراكرم

چهارمین مغازه در یک پاساژ پوشاک. یک تولیدی و پخش لباس عروس.

 چند نمونه کار Í لباس عروس هم درمغازه هست. پف ها و چین های روی دامن ها، بالتنه های دکولته با دست
دوزی های ظریف. 



 با کمال تعجب مسئول مغازه یک خانم بود. یک خانم میانسال، کمی چاق و محجبه. مقنعه طوری دور گردنش
قرارداشت که احساس می کردم ممکن است هرلحظه نفسش بند بیاید ویا مقنعه پاره شود. 

 زنی خوشرو و خوش برخورد بود و بعد ازچند دقیقه صحبت فهمیدم که او صاحب مغازه نیست بلکه دامادش،
یعنی شوهردخترش صاحب کاراست. 

  سال درزمینه دوخت لباس عروس سابقه دارد و حتی می گوید که دامادش زیردست22با اینکه این خانم حدود 
  هزارتومان ازدامادش حقوق می گیرد. او400او کاریاد گرفته است اما او اینجا تنها حقوق بگیراست و ماهیانه 

  دست لباس بدوزم و حتی بعضی شبها سعی می کنم یک دست3 الی 2اضافه کرد که من می توانم در روز 
 لباس هم در خانه بدوزم. صبح کاری معمول بسیار زود باید شروع شود. تهیه صبحانه وخرید و بعد حدود یک

  بعداز ظهر است و پس ازآن بازهم طی مسافت6 الی 9ساعتی در راه تا رسیدن به محل کار. ساعت کار 
 طولنی برای رسیدن به خانه و رسیدگی به کارهای منزل و شام و... و بعد دوخت یک دست لباس به عنوان

  سال قبل شوهرش22اضافه کار!! میزان دستمزدها و این شیوه ی خوداستثماری قابل تصور نیست!! ایشان 
 سال چنین کار کرده است.22را از دست داده بود و برای گذران زندگی خود و دو فرزندش 

 این خانم با اینکه می تواند با دوخت لباس عروس درخانه، درآمدی بیشترازاین داشته باشد اما خودش اعتقاد
 دارد چون " قضیه دخترش" درمیان است ترجیح می دهد درمغازه بایستد. دقیقاo نمی فهمم که " قضیه دخترش"

 چه معنایی دارد اما داستان دخترش داستان جالب تری است. دختر این خانم هم درهمین تولیدی لباس عروس 
کارمی کند. درهمین تولیدی و زیر دست شوهرش اما حقوق دریافت نمی کند!

 چرا؟ اصلo سوال دراین مورد مسخره است چون شوهرش حال درمغازه نیست که به این سوال پاسخ بدهد.
 شاید بتوان اسم این " قضیه دخترش" را استثماردوگانه گذاشت! هم کارهای خانه برعهده این دختراست و هم
 درتولیدی کارمی کند و حقوق نمی گیرد. مطمئناo اگرحرفی ازحقوق بزند، شوهردردرجه اول دختررا طلق
 می دهد و دردرجه دوم مادربیوه ی او را ازکار بیکارمی کند. داستان جالبی است اما خانم و دخترش ازاین

وضعیت ناراضی نیستند به هرحال همین كه دخترش سقفی و آقایی دارد بالی سرش کافیست!

 دركل درتولیدی های لباس عروس تعداد کارگران زن بیشتراست. این کارکاملo با ذوق و سلیقه خانمها
سازگاراست و کارگاه های آن محیط های امن تری نسبت به کارگاه های دیگردارد. 

  دامنه8در کارگاه لباس عروس برای برش و دوخت هر دست لباس عروس با دامن های پرچین معروف به 
 هزار تومان دستمزد پرداخت می شود. 8حدود 

 یکی ازکارکنان که خانمی میانسال است، ازهمسرش جدا شده و قبل ازاین کارگاه نیز در یک تولیدی دیگرلباس
عروس کار می کرده است.

 به نظرمی رسد جلوی خانم سرپرست کارگاه خیلی احساس راحتی نمی کند تا ازمشکلتی که درهمین کارگاه
 دارد صحبت کند و هرازگاهی تنها این تولیدی را با تولیدی های دیگرکه کارکرده است مقایسه می کند و ازاین

 کارگاه ومحیط کاری اش تعریف می کند. اما ازحقوق و مزایا و بیمه و مسائل دیگرحرفی به میان نمی آید. 

کارگران مهاجر در کارگاه های تولید لباس

 در کارگاه های بازدید شده، کارگر غیر ایرانی کار نمی کرد، اما بخش بزرگی از کار بر دوش کارگران مهاجر
 است. کارفرمایان از کار کارگران افغانی بسیار راضی بودند و می گفتند آنها بسیارمسوول، پرکار و کم توقع

 کار را ندارند. اما برای این هم هستند. اما با توجه به شرایط موجود امکان استفاده از کار آنان در محیط 
 چاره ای اندیشیده اند. هم کارگرانی که برای زندگی نیاز به کار دارندو هم کارفرمایانی که برای کسب سود نیاز
 به کارگر پرکار و ارزان. کارگران مهاجرمعمولo کار را در منزل انجام می دهند. لباس های برش خورده را به

منزل برده و دوخته و کامل تحویل می دهند. 

 تقریبا بیشتر سنگ دوزی ها، ملیله دوزی ها و گل دوزی های روی لباس هاس عروش و شب را اینان انجام
  هزار تومان دستمزد3می دهند. برای دوخت تزئینات لباس عروس (که بسیار پرکار هم هستند) متری دو الی 



 پرداخت می شود. البته تمام این مبلغ به کسانی که کار انجام می دهند نمی رسد. تنها حدود یک سوم آن نصیب
کارگران می شود و بخش دیگری از این دستمزد به واسطه ای که کار را از تولیدی می گیرد تعلق دارد. 

                                                                       *  *  * 

 آدم سرگیجه می گیرد. از این همه استثمار و این همه سکوت! در کناراین استثمار، باید به شرایط نامناسب
 کاری و محیط های کاری نا امن برای دختران جوان نیز اشاره کرد. سوء استفاده کارفرمایان از دختران در

  محیط های کاری از جمله معضلتی است که اگر دختر تن ندهد باید از خیر کار بگذرد.

 عدم آگاهی از قوانین کارو حقوق خود به عنوان یک کارگر، مشکل دیگریست که این زنان با آن دست به
 گریبان اند. نگاه موقتی که این زنان نسبت به کارخود درکارگاه های تولید پوشاک دارند باعث شده است که
 برای دستیابی به شرایط بهتر در محیط کار، دستمزد بالتر و سایرمزایا تلشی از سوی این زنان صورت
 نگیرد. تنها کسانی که سابقه بیشتری در زمینه کار درتولیدی داشتند به این مسئله واقف بودند که اگر همه

 کارگران با هم باشند می توانند از کارفرما دستمزد بیشتری بگیرند. اما در تولیدی ها حتی رقابت بین کارگران
به حدی است که آنها نه تنها با هم نیستند بلکه برای یکدیگرمشکل نیز ایجاد می کنند. 

 تنوع زیاد کارگاه ها و کوچک بودن آنها، امکان متشکل شدن کارگران را کم می کند. این کارگران بیش از هر
 چیز نیاز به آگاه شدن از حق و حقوق خود دارند و اینکه آیا دشواری شرایط زندگی و نیاز مالی و کمبود کار

 آیا این امکان را به آنها می دهد؟ پاسخ ساده ای ندارد. 

 حال که درپیاده رو ایستاده ام، سرم را بال می گیرم و به ساختمان های اطرافم نگاه می کنم. یعنی درهرساختمان
و هرطبقه زنانی کارمی کنند که به حداقل حقوق خود به عنوان یک کارگرآگاه نیستند!

 درهرطبقه چندین زن کار می کنند که نمی دانند درست درساختمان روبروی آنها و یا درست درطبقه زیرین
 آنها، عده ای زن دیگر، درست با شرایط یکسان با آنها درحال برشکاری، دوخت، بسته بندی و سرنخ کردن

هستند. هیچ خبرندارند! 

 هشدار به کارگران ایران خودرو و ایرالکو: از آغاز پاییز بیکاری گسترده در راه است   
 ندا نیوز : ورشکستگی احتمالی ایران خوردو موجب بیکاری تعداد زیادی از کارگران وفعالن صنعت خودرو

 در این کشور خواهد شد. رکود صنعت خودرو اثرات منفی بسیاری بر بازار کار ایران خواهد گذاشت وموج
 بیکاری گسترده ای در کشور را در پی خواهد داشت.در حال حاضر جدا از شرکت های وابسته به صنعت
 خودرو مانند شرکت های قطعه ساز,بازار بورس خودرو ونمایشگاه اتومبیل وبه خرید فروش خودرو بخش

 مهمی از بازار کار کشور را به خود اختصاص داده است که در صورت رکود این بازار در کنار رکود بازار
 مسکن بیکاری روز به روز بیشتر وافزونتر خواهد شد. همچنین بنا به گزارشات موثقی از ایرالکو،این

 دیگ صنعتی را به دلیل مشکلت اقتصادی اش تعطیل کند .اما اخبار تکمیلی تری70کارخانه قصد دارد تعداد 
  این کارخانه تا پایان مهرماه تعطیل خواهد شد و با این شرایط کارگران2و1حاکی از آن است که خط تولید 

    بسیاری بیکار و به سیل اعتراضات میپیوندند.

 توقف تولید در کارخانه البرز/ عدم پرداخت حقوق کارگران
 مهر: با افزایش مشکلت کارخانه چینی البرز و ناتوانی در پرداخت حقوق کارگران این واحد تولیدی در

 آستانه تعطیلی قرار گرفت.
 کارخانه چینی البزر که در شهر صنعتی البرز واقع شده به دلیل کمبود نقدینگی، سومدیریت و کاهش کیفیت 

 تولید و قدیمی بودن تجهیزات آن بیش از دو ماه است که در پرداخت حقوق کارگران خود دچار مشکل شده و
  روز است که تولید آن نیز متوقف شده است.17حدود 

 این واحد تولیدی که تولیدکننده انواع ظروف چینی است و علوه بر تامین نیاز داخلی محصولت خود را به
 کشورهای عراق، سوریه و آذربایجان نیز صادر می کرد به دلیل بی توجهی مدیران واحد و صاحبان اصلی

 دچار مشکلت مالی شده و روند تولید آن دچار مشکلت عدیده شده است.
 عدم پرداخت حقوق کارگران شاغل این واحد تولیدی در دو ماه اخیر موجب شد تا کارگران با حضور در

 استانداری نسبت به روند موجود اعتراض کرده و خواستار رسیدگی مسئولن به وضعیت خود شوند.
  تن از کارگران زن و مرد کارخانه چینی البرز ضمن انتقاد از عدم پرداخت حقوق و اضافه کار300بیش از 



 و پاداش شب عید نگرانی خود را از تعطیلی کارخانه و افزایش مشکلت ابراز داشتند.
  کار و استاندار قزوین بهادارهکارگران همچنین خواستار توجه و رسیدگی مسئولن سازمان صنایع و معادن،

مشکلت خود شدند

بانك مركزي اعلم كرد: 
 هزار میلیارد تومان 32عبور بدهي بانك هاي دولتي به بانك مركزي از مرز 

  بانك دولتي به بانك مركزي تا پایان سال11 آمده است : میزان بدهي 88 مهر4ایلنا در تاریخ به گزارش 
  میلیارد ریال رسید كه در این میان بانكهاي815 هزار و328 هزار میلیارد تومان معادل 32گذشته به بیش از 

كشاورزي و مسكن بدهكارترین بانكها اعلم شدند.
 به گزارش خبرنگار ایلنا، كارشناسان اقتصادي معتقدند دخالت های دولت در امور پولي و بانکي طي سال هاي

 اخبر بر شدت مشکلت نظام بانکي افزوده به طوري كه بدهي دولت و بانک ها به بانک مرکزی، از دلیل
 اصلی رشد نقدینگی و تورم شده است. عملکرد دولت در طول برنامه چهارم توسعه، عامل افزایش بدهی دولت

  به بیش87و بانک ها به بانک مرکزی بود و موجب شد تا حجم بدهی دولت و شرکت های دولتی تا پایان سال
  هزار میلیارد تومان در دی ماه31 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. همچنین بدهی بانک ها به بیش از 25از 

  میلیارد تومان در870 هزار و 14 رسید. بدهی دولت به سیستم بانکی شامل بانک ها و بانک مرکزی از 1387
 درصد را نشان مي دهد.40 رسید كه رشدي معادل 87 هزار میلیارد تومان تا پایان 25 به 83اسفند 

بدهی سه بانک دولتی
  افزایش یافته است.بدهی87 میلیارد تومان در انتهای سال 259 هزار و 2بدهی بانک ملت به بانک مرکزی به 

  رسید. بدهی بانک87 میلیارد تومان در آخر اسفند 81 هزار و 3بانک تجارت به بانک مرکزی نیز به رقم 
  رسید. در مجموع و در این سه سال87 میلیارد تومان در پایان سال 306صادرات به بانک مرکزی به رقم 

  درصد رشد395 رسید و 87 میلیارد تومان در پایان سال 8337بدهی این سه بانک بزرگ تجاری به رقم 
داشت.

  میلیارد تومان924 هزار و 8 به 87براساس این گزارش بدهي بانك ملي به بانك مركزي نیز تا پایان سال 
 هزار و4 میلیارد تومان، بانك كشاورزي به 844 هزار و 4رسید. همچنین بدهي بانك سپه به بانك مركزي به 

  هزار و3میلیارد تومان،بانك صنعت و معدن به 744 هزار و 4 میلیارد تومان، بانك مسكن به 160
  میلیارد تومان بدهي را به بانك مركزي در125میلیارد تومان و بانك توسعه صادرات به یكهزار و 499

پرونده خود ثبت كردند.
  میلیون تومان كمترین میزان بدهي را به20 و17در این میان دو بانك دولتي رفاه و پست بانك به ترتیب با 

 بانك مركزي طي سال گذشته داشته اند .در مقابل بانك هاي كشاورزي و مسكن بیشترین حجم بدهي به بانك
 مركزي را دارند. مقایسه میزان بدهي بانك هاي دولتي به بانك مركزي طي برنامه چهارم از رشد این بدهي ها

در برخي از بانك ها به بیش از هزار درصد را نشان مي دهد.
 میلیون توماني بانك كارآفرین ،71گزارش حجم بدهي بانك هاي خصوصي به بانك مركزي نیز حاكي از بدهي 

  هزار342 هزار میلیارد تومان بدهي بانك پارسیان به بانك مركزي،421 میلیون تومان بدهي بانك سامان،86
  هزار میلیارد تومان بدهي بانك پاسارگاد به بانك231میلیارد تومان بدهي مربوط به بانك اقتصاد نوین،

  میلیون تومان بدهي10 میلیون تومان بدهي بانك سینا و 31 میلیون تومان بدهي بانك سرمایه ،9مركزي، 
 موسسه اعتباري توسعه به بانك مركزي ثبت شده است كه در این میان بانك هاي خصوصي سینا وموسسه

.اعتباري توسعه كمرتین میزان بدهي را به بانك مركزي در سال گذشته داشتند
کاهش دستمزد کارگران در کارخانه پارس ژنراتور

  نوشت : کارخانه پارس88 مهر 4به نوشته سایت کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری در تاریخ 
  شیفت3 کارگر را به صورت قراردادی، در 1000 مستقر است و بیش از  ژنراتور در فردیس از توابع کرج
  استثمار می کند. در این واحد بزرگ صنعتی بخشی از دستمزد ماهانه کار، در وخیم ترین شرایط کاری

 کارگران زیر نام « کارانه» پرداخت می شود. این بخش در قیاس با کل دستمزد توده های کارگر رقم قابل
 توجهی است و می توان گفت که سهم مهمی از حقوق اندک ماهانه آنان را تعیین می کند. پیش تر در جاهای

 مختلف و به مناسبت های معین توضیح داده ایم که چرا سرمایه داران ایران همین دستمزدهای ناچیز کارگران
 را به چندین تکه تقسیم می کنند و برای هر تکه اسم و رسم و عنوانی جداگانه تعیین می نمایند. دستمزد، همان

 گونه که می دانیم، بهای نیروی کار کارگر و به بیان دیگر بهای بازتولید نیروی کار او یا بهای مایحتاج
 معیشتی اولیه و اضطراری است که کارگر بالجبار باید دریافت كند تا با مصرف آن زنده بماند و قادر به کار
 و تولید ارزش اضافه برای سرمایه داران باشد. دستمزد کارگر در عین حال باید پاسخگوی خورد و خوراک
 فرزند او هم باشد زیرا فرزند کارگر نیز قرار است نسل بعدی نیروی کار و تولید کننده ارزش اضافي برای



 صاحبان سرمایه باشد. سرمایه داران ایران مثل روز روشن می دانند که آنچه زیر نام دستمزد به توده های
 کارگر پرداخت می کنند مطلقاo کفاف بازتولید نیروی کار آنان و زنده نگه داشتن ارتش نیروی کار مورد نیاز
 طبقه آن ها را نمی دهد. آنان این را بسیار خوب متوجه هستند، اما در عین حال با تمامی ددمنشی تلش مي

 كنند تا اولo دستمزدها را در سطحی بسیار نازل یا در واقع نازل ترین سطح ممکن نگه دارند. ثانیاo همین
 دستمزد بغایت نازل و ناچیز را هم چند تکه کنند و برای هر تکه نامی خاص تعیین نمایند. این تکه تکه کردن

 به آنان فرصت می دهد تا دستشان در قتل عام معیشت طبقه کارگر بیش از حد باز باشد. به این معنی که به
 محض احساس نیاز کمتر به نیروی کار یا مشاهده وجود رقابت میان توده های کارگر یا به هر دلیل دیگر یک

oیا چند بخش ازهمان دستمزد ناچیز را قطع کنند و نام این سلخی سبعانه را هم نه کاهش دستمزد بلکه مثل 
 کاهش اضافه کاری، کاهش حق آکورد، حق اولد، حق مسکن، پاداش، بن کارگری یا هر چیز دیگر بگذارند.
 نمونه معین این جنایت را در همین کارخانه پارس ژنراتور به روشنی مشاهده می کنیم. سرمایه دار صاحب

  هزار تومان از دستمزد هر کارگر را زیر نام کارانه پرداخت می کند. او الن با توسل به120شرکت 
 دستاویز وضعیت بد مالی اعلم كرده است که کارانه کارگران را به نصف كاهش می دهد. معنای صریح این

  هزار تومان و از دستمزد ماهانه کل60اقدام سرمایه دار این است که او از دستمزد ماهانه هر کارگر 
  میلیون تومان کسر می کند و این رقم را یکجا به سود ماهانه سرمایه های خود مي افزاید.60کارگران بیش از 

  هزار تومان حقوق هر کارگر را کسر می کند و در عین حال نام60سرمایه دار به این جنایت دست می زند. 
 این کار را نه کاهش دستمزدها بلکه مثلo نصف کردن کارانه می گذارد. کارگران پارس ژنراتور در اعتراض

 به این عمل بربرمنشانه سرمایه دار دست به اعتراض زده اند. آنان تأکید کرده اند که در مقابل این تعرض
سرمایه دار مقاومت خواهند كرد و به هیچ وجه زیر بار آن نخواهند رفت. 

ادامه فشارها و اذیت و آزارهای غیر انسانی علیه منصور اسالو

  زندان گوهردشت کرج، زندانی سیاسی منصور اسالو رئیس هیئت مدیره ی1بنابه گزارشات رسیده از بند 
  بار عدم تحمل حبس3سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه علیرغم اینکه تا به حال پزشکی قانونی 

  زندان گوهردشت معروف به بند آخر خطیها در شرایط قورن1او را تایید کرده است ولی همچنان در بند 
 بسر می برد. وسطائی

 آقای منصور اسالو مدتی پیش به پزشکی قانونی برای معاینات پزشکی منتقل گردید و برای سومین بار عدم
  بار تایید پزشک قانونی نه تنها3تحمل حبس او به خاطر وضعیت حاد جسمی اش مورد تایید قرار گرفت.اما 

  معروف به بند آخر خطیها که با شرایط غیر انسانی است منتقل1باعث آزادی او نشده است بلکه اورا به بند 
شده است و تحت فشارهای غیر انسانی قرار دارد.

 آقای اسالو از زمان انتقال به این بند تا به حال از ملقات حضوری با خانواده اش محروم می باشد و ملقاتها
بصورت کابینی صورت می گیرد.

 از طرفی دیگر فرزند آقای اسالو ،پویش اسالو که در جریان دستگیریهای گسترده قیام مردم ایران دستگیر شده
  روز را در بازداشتگاه های مخفی و زندان اوین بسر برده بود و در طی این مدت تحت17بود و بیش از

 شکنجه های وحشیانه قرار گرفته بود علیرغم گذشت مدت زمانی نسبتا طولنی از آثار شکنجه ها رنج می برد
 و همچنان تحت درمان پزشکی قرار دارد . شکایتهای این خانواده بخاطر بازداشت غیر قانونی و شکنجه های

 غیر انسانی همچنان بدون رسیدگی باقی مانده است. عروس آقای اسالو هنگام تردد به محل کارش مورد یورش
 مامورین وزارت اطلعات قرار می گیرد و با کشیدن سلح کمری او را مورد تهدید قرار می دهند و قصد
 ربودن وی را داشتند. آنها به او می گویند :ما می دانیم تو عروس اسالو هستی. واز این طریق یک فضای

 ترور و وحشت را بر این خانواده حاکم کرده اند. 

خبرتکمیلی 

  نگراني خانواده منصور اسالو از انتقال او به سلول انفرادي

 جنبش راه سبز:  گزارش ها حاکی است که منصور اسالو، رییس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد
 اتوبوس رانی تهران، روز چهارشنبه به سلول انفرادی در زندان رجایی شهر کرج منتقل شده است. همزمان،

 فشارها بر دیگر فعالن کارگری در نقاط دیگر ایران افزایش یافته است.در پی حمله ماموران زندان و ضرب
 و شتم هم سلولی های منصور اسانلو توسط آنها که منجر به ناراحتی قلبی این فعال کارگری شد، گزارش

 نزدیکان به خانواده رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران حاکی از
انتقال او به بند یک زندان رجایی شهر است.



 در حالی که این بند، بدترین بند این زندان به شمار می رود، گفته می شود که آقای اسانلو در یک سلول
 انفرادی نگهداری می شود. همین موضوع موجب نگراني شدید خانواده آقاي اسانلو از این وضعیت شده است،
 به وی ژه كه در این مدت، امكان تماس با او را نداشته اند. پیشتر منصور اسانلو در بند چهارم زندان رجایی شهر

 به سر می برد که این بند نیز شرایط مناسبی از لحاظ بهداشتی و غذایی نداشت و این تاثیر بدی بر روی
سلمت جسمانی وی داشته است.

 انتقال منصور اسالو وی پس از انتشار نامه ای از سوی او در مورد اتهامات وارد آمده به سندیکای کارگران
 شرکت واحد اتوبوس رانی تهران در چهارمین جلسه محاکمه گروهی از بازداشت شدگان حوادث پس از

  خرداد صورت گرفته است. آقای اسانلو در این نامه با توجه به اینکه در این جلسه به نقل از۲۲کودتای 
 مسعود باستانی، روزنامه نگار زندانی که به گفته نزدیکانش تحت فشار شدید قرار داشته است، مطالبی علیه

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران گفته شده بود، توضیحاتی داد.

 این فعال کارگری با اشاره اینکه چهره آشفته آقای باستانی در یک عکس « حکایت از سختی های فراوانی
 داشت که بر او رفته است» نوشت: « ایشان فیلمی از کارگران و همسران محروم سندیکای شرکت واحد با

 همکاری اینجانب تهیه کرده است که در این فیلم کارگران اخراجی و همسرانشان در باره مزایای سندیکا و
 چگونگی تغییر رفتار و گفتار کارگران سندیکایی بعد از عضویت در سندیکا و آموزش های انسانی که دیده

 اند، از سندیکا قدردانی کرده و خانواده های این کارگران نیز خود را عضو سندیکا دانسته اند.» منصور
 اسانلو افزود:« این فیلم موجود است و صدا و سیما می تواند این فیلم را به جای دفاعیه سندیکای کارگران

شرکت واحد اتوبوسرانی برای همه مردم ایران و جهان نمایش دهد.»

 انتشار این نامه همزمان با حمله ماوران زندان رجایی شهر به سلولی شد که او همراه با شماری از مجرمان
 عادی در آن نگهداری می شد.در این حمله، گرچه این فعال کارگری مورد ضرب و شتم قرار نگرفت، اما

 وسایل او از جمله کارت تلفن توسط ماموران ضبط شد. پس از آن این خبر توسط محمد اولیایی فرد، که قرار
 است وکالت رسمی او را بر عهده بگیرد، در گفت و گو با رادیو فردا تایید شد.آقای اسانلو پس از انتقال از

 زندان اوین به زندان رجایی شهر در سال گذشته، در بند مجرمان عادی نگهداری می شود و این اقدام در
  به گفته شرایطی صورت گرفته است که وی، خانواده و وکلی مدافع او به این موضوع اعتراض کرده اند.

 وکلی مدافع و خانواده این فعال کارگری، این اقدام نقض تمامی حقوق اولیه هر زندانی است، زیرا او نیمی از
 پنج سال دوران محکومیتش را سپری کرده است و مطابق قانون مجازات اسلمی، زندانی باید در محل زندگی

خود نگهداری شود.

 این وضعیت در شرایطی برای منصور اسالو رقم زده شده است که در ماه های گذشته، دو بار مورد تهدید
 یکی از جانیان قرار گرفت و در عین حال، اقدامی توسط مقام های زندان در جهت انتقال منصور اسانلو به

 بندهایی که زندانیان دارای جرایم سیاسی و عقیدتی به سر می برند، انجام نشد.
 این در حالی بود که کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در نامه ای به آیت ال هاشمی شاهرودی، رئیس وقت

قوه قضائیه، از تهدید جانی آقای اسانلو توسط یکی از جانیان حاضر در زندان اظهار نگرانی کرده بود.

 به گفته خانواده و وکلی مدافع رئیس زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران، او از
 بیماری در ناحیه قلب، کلیه و کمر رنج می برد. ضمن آنکه تاکنون سه عمل جراجی چشم داشته است و باید به
 طور مرتب از سوی متخصصان چشم معاینه شود و تحت معالجه قرار داشته باشد. با توجه به این وضعیت،
 خانواده وی بارها از مقام های قضایی، خواستار مرخصی پزشکی جهت درمان و یا حتی آزادی وی شده اند،

 اما این درخواست نه تنها نادیده گرفته شده و بی پاسخ مانده است، بلکه این مقام ها از اعطای مرخصی عادی
 تاکنون خودداری کرده اند.۱۳۸۶به آقای اسالو از زمان بازداشت او در تیرماه سال 

 وی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به پنج سال زندان محکوم شده است که این موضوع اعتراض اتحادیه های
 بین المللی کارگری و سازمان های حقوق بشری را به دنبال داشته است. در همین حال، یکی از نزدیکان به

 خانواده آقای اسانلو به « جرس» گفت که پسر کوچک آقای اسانلو چند روز پیش توسط یک موتورسوار مورد
 ضرب و شتم قرار گرفته است. به گفته وی، فرد مهاجم هنگام کتک زدن فرزند این فعال کارگری، به نام پدر

 او اشاره کرده است.
 اما این تنها اذیت و ازار خانواده آقای اسانلو نبوده است. چند هفته پیش نیز عده ای به نام مامور امنیتی قصد

بازداشت عروس منصور اسانلو را داشته اند که موفق به این کار نشده اند.



 همزمان با این موضوع، گزارش ها از احضار دوباره سه تن از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران
 شرکت نیشکر هفت تپه، به نام های علی نجاتی، فریدون نیکو فر و رضا رخشان است. درعین حال، خبرنامه

  نفر از فعالن اجتماعی و کارگری در این شهر خبر داده است. این۲۰دانشگاه آزاد قزوین از بازداشت حدود 
 فشارها همزمان با تشدید اعتراض های صنفی کارگران به پرداخت نشدن حقوق، ادامه اخراج ها و بدتر شدن

وضعیت زندگی شان صورت می گیرد 

 وکلی اسالو و مددی در زندان با آنها ملقات کردند
 وکلی آقایان ابراهیم مددی و منصور اسالو با آنها در زندان اوین و به نوشته آژانس ایران خبرامده است :

 رجایی شهر ملقات کردند. اقای یوسف مولیی در تاریخ هفده شهریور به زندان اوین رفته و با موکل خود
ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکا دیدار و گفتگو کرد. 

 به گفته وکیل مولیی ابراهیم مددی از روحیه بسیار بالیی برخوردار بوده و تحمل حبس راهزینه حداقلی برای
  روز از حبس خود با۲۵۰دفاع از حقوق جامعه کارگری ارزیابی کرده است .با توجه به گذراندن بیش از 

مرخصی نامبرده همچنان مخالفت می شود. 
 در تاریخ هیجدهم شهریور اقایان پرویز خورشید و یوسف مولیی با حضور درزندان رجایی شهربا منصور

 اسالو رئیس هیئت مدیره سندیکا ملقات کردند.روحیه نامبرده خوب بوده اما متاسفانه در اعزام منصور اسالو
 برای پیگیری های درمانی در خارج زندان اقدامی صورت نگرفته و همچنین به رغم تاکیدپزشکان زندان

  ائین دادرسی کیفری در مورد ایشان به اجرا در نیامده, از طرف دیگر آقای منصور۲۹۱مبنی بر اعمال ماده 
 اسالو به بندی منتقل شده است که از وضعیت مناسبی برخوردارنبوده و قطعا تاثیر منفی بر سلمتی ایشان

خواهد داشت

  عصر جمعه۵:۳۰زمان پخش کارگر تی وی ،
با سپاس از عزیزانی که برای آگاهی از زمان پخش و بازپخش برنامه ی کارگر تی وی با ما در تماس بودند ،
 به اطلع میرسانیم به دلیل تصمیم شبکه ی ارسال کننده (کومله) ، برای تغییر ندادن ساعت پخش برنامه های

  تقدیم۵:۳۰خودش و در نتیجه تغییر ساعت در اختیار ما ، برنامه ی کارگر تی وی هر هفته جمعه از ساعت 
شما میگردد و برنامه به مدت یک ساعت خواهد بود.

خواهد بود.)۵:۳۰باز پخش این برنامه در روزهای شنبه در همین ساعت (
کارگر تی وی منتظر دریافت نظرات و پیشنهادات شما خواهد بود.

 کارگران عزیزی که مایل به ارسال خبر،گزارش،عکس ، فیلم ومطالب آموزشی هستند و یا مایلند شماره تماس
خود را برای مصاحبه اعلم نمایند میتوانند با ایمیل و شماره پیامگیر کارگر تی وی تماس بگیرند. (

kargartv@gmail.com(
Tel: ۰۰-۴۶-۸۶... پیامگیر 

 FEC:۵/۶-۲۷۵۰۰سیمبل ریت:- ۱۱۴۷۰مشخصات ماهواره ی ارسال کننده: هاتبرد- فرکانس:
با سپاس

۸۸ مهر ۵کارگرتی وی – 

سپاه سهام مخابرات را خرید

  آمده است : شرکت «توسعه اعتماد مبین» وابسته به تعاون سپاه88 مهر 5به گزارش خبرگزاری ها در تاریخ 
.پاسداران برنده خرید سهام بلوکی مخابرات شد

 درصد از سهام شرکت مخابرات ایران، امروز یکشنبه عرضه شد که این شرکت توانست در حدود نیم ۵۱
. درصدی مخابرات شود۵۱ساعت صاحب بلوک 

 ارزش این بلوک آن طور که خبرگزاری ها اعلم کرده اند در حدود هشت هزار میلیارد تومان (هشت میلیارد
.دلر) است

 ۴۰۹ میلیون سهم مخابرات به قیمت هر سهم، سه هزار و ۹۳۶ میلیارد و ۲۲این رقم به طور تقریبی، معادل 
.ریال است

 رقیب شرکت «توسعه اعتماد مبین» برای تصاحب سهام مخابرات، موسسه «مهر اقتصاد ایرانیان» وابسته به
.بسیج بود
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 خریداران واجد شرایط این بلوک، «شرکت اعتماد مبین»، «شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان» و
.«کارگزار فروشنده حافظ» بودند

.خرید این سهام از سوی شرکتی وابسته به سپاه، بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران نام گرفته است

 شرکت «توسعه اعتماد مبین» از سه شرکت گسترش «الکترونیک مبین ایران»، «شهریار مهستان» و
.«سرمایه گذاری توسعه اعتماد» تشکیل شده است

  درصدی شرکت مخابرات، آن طور که خبرگزاری ها اعلم کرده اند در حدود هشت هزار۵۱ارزش این بلوک 
میلیارد تومان است

.سپاه پاسداران دوم مهر ماه نیز پس از تصویب شورای پول و اعتبا مجوز تاسیس بانک را اخد کرده است

. گفته می شود، سپاه پاسداران درصدد است تا «موسسه مالی و اعتباری مهر» را نیز به بانک تبدیل کند

 این موسسه که پیش از این با نام صندوق قرض الحسنه بسیجیان فعالیت می کرد، زیر نظر بسیج اداره می شود و
.شرکت سرمایه گذاری «مهر اقتصاد ایرانیان» را راه اندازی کرده  است

 شرکت های «مخابرات»، «فولد مبارکه»، «تراکتورسازی تبریز»، «داروسازی جابربن حیان»، «صدرا» و
 «ایرالکو» از جمله شرکت هایی هستند که بخشی از سهام آنها از سوی شرکت «مهر اقتصاد ایرانیان»

.خریداری شده  است

  با سرمایه اهدایی رهبر جمهوری اسلمی ایران به ارزش۱۳۷۲ آذر ماه ۲۳موسسه مالی و اعتباری مهر» «
  دومین مقام رشد منابع در نظام پولی و بانکی۸۶ میلیون ریال آغاز به کار کرد. این موسسه در سال ۱۰

.کشور را کسب کرده  است

 موسسه مالی و اعتباری ایرانیان»، وابسته به ارتش ایران و «موسسه مالی و اعتباری قوامین»، وابسته به«
نیروی انتظامی از دیگر نهادهای مالی وابسته به نیروهای مسلح در ایران هستند

 چهار نفر از کارگران بازداشت شده اند جمع اعتراضي کارگران شرکت آونگان اراک؛
 شرکت آونگان اراک جلوي درب این کارخانه تجمع  مهر گزارش داد  : کارگران5در  ندا نیوزخبر نامه 

 افتادن حقوق و مزایاي چند ماهه بوده است .این کارگران معترض کردند . علت این تجمع اعتراضي به تعویق
 اداره کار استان تجمع کرده بودند بر پرداخت نشدن شش ماه حقوق و مزایا و پرداخت که روز پنجشنبه هم در

 سال است سنوات بازنشسته ها اعتراض داشتند.دراین رابطه یكي از كارگران معترض گفت : حدود پنج نشدن
 براي این کارخانه و که شرکت آونگان به بخش خصوصي واگذار شده واز زمان واگذاري مشکلت بسیاري

 تجهیزات آونگان را فروخته و یا براي نصب به کارگران آن بوجودآمده است . مدیر عامل کارخانه بسیاري از
 .مکان دیگري انتقال داده است

 اکنون برق اكنون چهار نفر از اعضاي شوراي کارگري شرکت آونگان بازداشت شده اند , علوه برآن هم هم
 بدلیل بدهي دو میلیارد کارخانه به دلیل پرداخت نکردن صورت حساب قطع شده و جریان گاز طبیعي هم

 .ریالي به شرکت گاز در شرف قطع است
 ادامه داد: ما بارها در جلوي درب کارخانه اداره کار استان استانداري مرکزي و این كارگر معترض

 مسئله ودرخواست ما حل و فرمانداري تجمع کرده ایم و چند بار خیابان مقابل شركت را مسدود كرده ایم . اما
 هاي انتقال نیرو و مخابراتي در سطح فصل نمیشود .شرکت آونگان اراک به عنوان بزرگترین سازنده برج

.عاجز است كشور است اما از دادن حقوق ومزایا به كارگرانش

 کارگر قزویني در یک ماه500اخراج 

  آمده است : دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین از افزایش اخراج88 مهر 5به گزارش ایلنا درتاریخ 
کارگران در واحدهای صنعتی تولیدی این استان خبر داد.

  کارگر در واحدهای500عید علی کریمی درگفت وگو با خبرنگار ایلنا افزود: در یک ماه گذشته بیش از 
صنعتی استان قزوین اخراج شدند.

 وی شرکت سندان ایران، سپهر الکتریک، بسته بندی البرز، ایران زاک، ماشین فلزات و گودال فلزات را از
جمله شرکتهایی دانست که تعدیل نیرو داشته اند.



 سال هم هستند.10کریمی تصریح کرد: در بین کارگران اخراج شده افرادی با سوابق بیش از 
 دبیر اجرای خانه کارگر استان قزوین طلب شرکتها را از جمله عوامل اخراج کارگران بر شمرد او افزود:

ادامه روند اخراج ها نگران کننده است.
پایان پیام

اصلح قانون کار بدون اطلع نمایندگان واقعی کارگران محکوم است

  آمده است : یک فعال کارگری گفت: به نظر می رسد وزارت کار در تدوین88 مهر 5به گزارش ایلنا درتاریخ 
لیحه اصلح قانون کار حتی نظر تشکل های  مورد تایید خود راهم در نظر نگرفته است.

 رضا شهابی از سندیکای کارگران شرکت واحد درگفت وگو با خبرنگار ایلنا گفت: با گذشت نزدیک به یک ماه
 از انتشارخبر اصلح قانون کار هنوز هیچ مقام مسوولی در دولت و مجلس و تشکل های کارگری

وکارفرمایانی در مورد جزییات این لیحه اظهار نظر نکرده است.
 وی گفت: واکنش ها حاکی از آن است که هیچ کدام از نمایندگان صنفی حتی از تشکل های مورد تایید دولت از

تصویب این لیحه مطلع نبوده اند.
 شهابی افزود: اصلح قانون کار بدون اطلع نمایندگان واقعی و منتخب کارگران از سوی جامعه کارگری

ایران محکوم است.
  سال از زمان تصویب قانون کار نارسایی هایی این قانون به خوبی مشخص شده20به گفته شهابی با گذشت 

است از این رو امروز اصلح این قانون و تغییر آن به نفع کارگران ضروری است.
پایان پیام

تجمع اعتراضي کارگران راننده تاكسي در تهران
  آمده است : روز شنبه چهارم مهر ماه عده ای از88 مهر 5به نوشته سایت کمیته هماهنگی .... در تاریخ 

 16کارگران راننده تاکسی در میدان رسالت تهران اجتماع کردند. هدف از تشکیل این تجمع که از ساعت 
  ادامه داشت اعتراض به خودداری دولت از تعویض تاکسی های کهنه با نوع جدید18شروع شد و تا ساعت 

 آن ها بود. رانندگان فریاد می زدند که دولت در این مورد نیز مثل همه موارد دیگر جز دروغ و فریب و
 نیرنگ هیچ چیز تحویل کارگران نداده است. تاکسی رانان همچنین شعارهایی علیه دولت احمدی نژاد سر

دادند. 
 و زمزمه گرانی بهای گاز مصرفی  فوران بهای برق

 بهای برق مصرفی به صورت وحشتناكي آمده است : 88 مهر 5به نوشته سایت کمیته هماهنگی .... در تاریخ 
 1300فوران کرده است. صورت حساب ماه پیش که برای شهروندان ارسال شده است از یک افزایش 

 درصدی ناگهانی در بهای برق مصرفی خانه ها حکایت دارد. این صورت حساب ها همه مردم را به وحشت
 انداخته است. در شرایطی که بیکاری و گرسنگی و كاهش هولناک دستمزدهای واقعی زندگی همه توده های

  برابری نرخ برق مصرفی نیز بلیه ای13کارگر را بیش از پیش تیره و تار ساخته است ناگهان سیر تصاعدی 
 بر مجموعه بلیای معیشتی آنان افزوده است. خانواده های کارگری در روزهای بعد از دریافت اوراق شرکت
 نیرو، به صورت انفرادی یا در گروه های متعدد دسته جمعی راهی اداره برق منطقه ای در حوزه های مختلف
 محل اقامت خود شدند تا در آنجا به این امر اعتراض كنند. چند روزی گذشت و دولت سرمایه در مقابل تمامی

 شکایات و اعتراضات کارگران سکوت اختیار کرد. به دنبال این رویداد موج دوم تهاجم دولت علیه همان مردم
 معترض آغاز شد. این بار بحث کاهش میزان گاز مصرفی مورد نیاز ساکنان شهرها و روستاها در میان

 بهای است، بحثي که بار دیگر همه را دچار هراس كرده و احتمال افزایش بهای گاز را با همان نرخ جهشی 
 برق مطرح نموده است. 

بازداشت کارگران معترض کارخانه "آونگان" اراک
 در پی تجمع اعتراضی کارگران کارخانه "آونگان" اراک ماموران انتظامی رژیم تعدادی از کارگران را

بازداشت کردند.
  ماه دستمزد و مزایای کارگران در مقابل درب6تجمع اعتراضی کارگران در اعتراض به عدم پرداخت 

  اعضای شورای کارگری کارخانه  تن از4کارخانه صورت گرفت که در جریان آن ماموران سرکوبگر رژیم 
آونگان را بازداشت کردند.

 لزم به ذکر است روز پنجشنبه هفته گذشته کارگران این کارخانه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد های
معوقه خود در مقابل اداره کار استان تجمع اعتراضی برگزارکرده بودند.



 کاهش کارانه ها و اعتراض کارگران کارخانه پارس ژنراتور
  آمده است : بنا به خبر دریافتی در روزهای گذشته کارگران سالن88 مهر 5به نوشته سایت پیام در یکشنبه 

ماشین آلت سنگین و دیگر بخش های کارخانه پارس ژنراتور علیه کاهش کارانه ها دست به اعتراض زدند.
  مبالغ پرداختی کارانه به یکهزار کارگر این،در روزهای اخیر به دستور کارفرمای کارخانه پارس ژنراتور

  هزار تومان به120کارخانه که تا بحال هر ماهه و همزمان با دستمزدها به آنان پرداخت می گردید از مبلغ 
 هزار تومان کاهش یافت و این امر موجب خشم کارگران و اعتراض آنان گردید.50

سایت پیام
بازگشت به اساسنامه قبلي یا اصلح اساسنامه فعلي ضروري است

  آمده است : دبیرشوراي عالي تامین اجتماعي تصریح كرد: از شواهد و88 مهر 5به گزارش ایلنا درتاریخ 
 قرائن و اظهارنظرهاي مقام هاي عالي دولت چنین برمي آید كه گزینه دولت براي وزارت نیرو علي ذبیحي،

مدیرعامل فعلي سازمان تامین اجتماعي است.
 محمد اشرفي درگفت وگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینكه سوابق و رشته تحصیلي ذبیحي با وزارت نیرو

 همخواني دارد افزود: به نظر مي رسد شوراي عالي تامین اجتماعي باید بر روي گزینه هاي مدیرعاملي
سازمان بررسي هاي خود را شروع كند.

 نماینده بیمه شدگان موسسات اداري و دولتي در شوراي عالي تامین اجتماعي با بیان اینكه طبق اساسنامه فعلي
 سازمان، نظارت عالیه بر تامین اجتماعي از تكالیف این شوراست، تصریح كرد: نمایندگان كارگري
وكارفرمایي شوراي عالي تامین اجتماعي جلساتي را درباره گزینه هاي مدیرعاملي سازمان داشته اند.

 اشرفي افزود: براساس مصاحبه هاي نمایندگان كارگري و كارفرمایي شوراي عالي تامین اجتماعي چنین به
 نظر مي رسدكه آنها به انتخاب مدیرعامل تامین اجتماعي از درون این مجموعه تاكید دارند اما آنان هنوز روي

گزینه اي خاص اتفاق نظر ندارند.
 نماینده بیمه شدگان موسسات دولتي در شوراي عالي تامین اجتماعي در پاسخ به این سوال كه نظر نمایندگان

 دولت در این شورا درباره مدیرعامل بعدي سازمان تامین اجتماعي چیست، گفت: با توجه به اینكه بیشتر این
 افراد در دولت دهم تغییر كرده اند از دیدگاه هاي آنان مطلع نیستم مگر اینكه جلسات شوراي عالي تامین

اجتماعي تشكیل و دیدگاه هاي آنان مورد بررسي قرارگیرد.
 اشرفي تجربه و تعهد را از شرایط لزم براي مدیریت سازمان تامین اجتماعي عنوان كرد و اظهار داشت: با

 تغییرات سریع مدیریتي طي چند سال گذشته در این سازمان، انتخاب فردي كه ثبات مدیریتي به تامین اجتماعي
بدهد ضروري به نظر مي رسد.

 مشاور عالي مدیرعامل سازمان تامین اجتماعي در پاسخ به این سوال كه زمزمه هایي مبني بر اختلف اعضاي
 هیات مدیره با خود و با مدیرعامل این سازمان به گوش مي رسد، آیا این موضوع صحت دارد، گفت: من هم از
 طریق منابع غیررسمي این صحبت ها را شنیده ام و به همین دلیل پیشنهادم این است كه با توجه به اینكه فرهنگ
 كارگروهي و مدیریت مشاركتي در كشور ضعیف است، باید مدیرعامل تامین اجتماعي رئیس هیات مدیره این

سازمان و یا حداقل عضو هیات مدیره باشد تا بتواند عملكرد بهتري در اموراجرایي داشته باشد.
  سال گذشته این50اشرفي با تاكید بر كارآمد بودن اساسنامه قبلي سازمان تامین اجتماعي خاطرنشان كرد: در 

 اساسنامه توانست سازمان را به جلو ببرد بنابراین به نظر مي رسدكه بازگشت به اساسنامه قبلي و یا حداقل
اصلح اساسنامه فعلي باید در دستوركار متولیان امر قرار گیرد.

 او افزود: انجام این كار باعث مي شود تا مدیرعامل بعدي تامین اجتماعي به بهترین شكل انجام وظیفه كند و
اختلفات فعلي در مدیریت بعدي سازمان از بین برود.

پایان پیام
گزارش تکمیلی 

 ایمنی در محیط کار با سیانور مسموم بهروز یزدانی کارگر معدن طلی آغ دره تکاب(تیکان تپه ( در اثر نبود
 به و از کار اخراج شد. این کارگرآذربایجانی که در بخش سوله سیانور مشغول کار بود پس از مسمومیت شدید

 اعزام شد. پزشکان معالج پس از انجام مرکز اورژانس تکاب منتقل و سپس به بیمارستان امام خمینی ارومیه
 آزمایشات پزشکی میزان قابل توجهی سیانور و جیوه در خون یزدانی یافته و از نجات او با توجه به نتیجه

 ها شگفت زده شده اند. پزشکان به این کارگر توصیه کرده اند که اکیدا از کاردر بخش سوله سیانور و آزمایش
 که کار « پویا زرکاران » یزدانی به دنبال مرخصی از بیمارستان، به تماس با جیوه و سیانور خودداری کند.

 مدارک پزشکی خواهان شرکت استخراج طل از معدن آغ دره را انجام می دهد، مراجعه می کند و با ارائه
 مدیر عامل این شرکت ضمن رد درخواست یزدانی وی را تغییر محل کار خود می شود. اما حاج عباس نیری

 تیکان تپه)خواهان (کند!! یزدانی پس از اخراج از معدن با مراجعه به مراکز درمانی تکاب از کار اخراج می
 صدور گواهی پزشکی جهت ارائه به مسئولن می شوداما دکتر صفاریان مسئول شبکه بهداشت این شهر از



 ارائه مدرک پزشکی به این کارگر آذربایجانی امتناع می کند.در رویدادی دیگر سه تن از کارگران معدن آغ
 دره به نام های " ک.ر" ، "ی.م" و "غ.ع" که مدت سه سال در اتاق طلی این معدن مشغول به کاربودند به

 دلیل تماس زیاد با جیوه و سیانور عقیم شده اند. این کارگران ازمشکلت متعدد روحی و جسمی رنج می برند
 و مراجعات مکرر آنان بهنهادهای دولتی مربوطه جهت استیفای حقوقشان تابه حال هیچ نتیجه ا ی نداشته

 است.چندی پیش نیز دو تن دیگر از کارگران معدن آغ دره دچار مسمومیت ناشیاز سیانور و جیوه شدند و یکی
  براثر مسمومیت ناشی از سیانور و بی توجهی مسئولن جان باخت.۸۸ مهر ۸از کارگران به نام سجاد قنبری 

 مسئولنکارخانه با همکاری برخی از مسئولن شهر علت مرگ این کارگرآذربایجانی را خودکشی اعلم
 كردند و از پرداخت هرگونه غرامتی بهخانواده او سرپیچیدند. کارگران می گویند در محیط کار خویش فاقد

 هرگونه امنیت جانی در هنگام کار هستند و مسئولن کارخانه با توجه به ارزان بودنروش فعلی استخراج طل
 با جیوه و سیانور اساس کار خویش را بر قربان کردن های خویش قرار داده اند. روش سنتی مورد استفاده

 آنان برای استخراج کل کارگران و خانواده های آنان در آستان سوداندوزی انبوه تر سرمایه های خویش قرار
 داده اند. روش سنتی مورد استفاده آنان برای استخراج مسمومیت حتمی کارگران، عقیم شدن و ابتلی آنان به

 دارد. سرمایه بیماری های بسییا ر مهلک، آلودگی آب های زیر زمینی منطقه و فجایع انسانی دیگر را به دنبال
 سرمایه های خود بیفزایند. درندگی ها و داران به همه این جنایت ها مبادرت می ورزند تا بر حجم سود

 شرکت تا امروز نه فقط مورد هیچ گونه حسابرسی از سوی نهادهاي کارگرکشی ها و فاجعه آفرینی های
داران برخاسته است. دولتی قرارنگرفته بلکه دولت سرمایه با تمامی قوا به حمایت از سبعیت سرمایه

 معدن طلی آغ دره در شهرستان تیکان تپه( تکاب) واقع شده است و شرکت  های پویا زرکان و پارس کانی
 تومان از این معدن به دست مي آورند. تمامی کیک طل تولیدی  میلیارد۱۴۰سالنه چهار تن کیک طل معادل 

 طور واقعی مرکزی برای تبدیل شدن به شمش مستقیما به اصفهان منتقل می شود. این معدن به در این معدن
 است که هر چند ماه جمعیتی کارگر در درون آن به شدیدترین و سبعانه ترین شکل توسط صاحبان سرمایه

 این مدت استثمار می شوند، زیرفشار شرایط مرگبار کار و آلودگی های شیمیایی کشنده محیط کار در طول
 از کار اخراج می گردند. معادن و مسموم و مصدوم و معلول می شوند و سپس بدون هیچ حق و حقوقی

 کارخانه های تولید مواد خام اولیه درآذربایجان که اکثرا متعلق به افراد نزدیک سپاه پاسداران هستند در سال
 و حداکثر شش ماه تعیین اخیر اقدام به استخدام پیمانی کارگران كرده اند و مدت قرارداد را بسیار کوتاه های

 دچار انواع ناراحتی های جسمی هستند. آنان بلفاصله پس از می كنند. اکثر کارگران این معادن یا کارخانه ها
 می شوند و مسئولن پزشکی منطقه در همکاری با سرمایه داران از دادگواهی پزشکی به این بیماری اخراج

 کارگران بیمار خودداري مي كنند. کارگران به این ترتیب امکان هر نوع تلش برای استیفای حقوق بسیار
ساده و ابتدایی خود راهم از دست می دهند.

منبع:. گزارش ساوالن سسی
1388 مهر۶

قیمت برنج ایراني در مسیرصعودي

برنج وارداتي آلوده است یا نیست؟
  آمده است : كمتر كارشناسي پیش بیني مي كرد كه88 مهر 6به نوشته روز نامه صبح دنیاي اقتصاد در تاریخ 

 سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با صدور اطلعیه اي،  نتایج آزمایشات بدوي سازمان استاندارد و
  برند تجاري برنج وارداتي به سموم كادمیوم، آرسنیك و13تحقیقات صنعتي استان تهران را درباره آلوده بودن 

 سرب نگران كننده بخواند. اما مجموعه تحولت پیدا و پنهان این رویداد مهم غذایي به سمتي پیش رفت كه روز
 گذشته موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران، گزارش منتشره سازمان متبوع خود را غیرواقعي دانست.

اگرچه نتیجه این داستان در قیمت برنج ایراني منعكس شد.

قیمت برنج ایرانی بال رفت
 قطع شدن تبلیغات برنج هاي خارجي و زیر سوال رفتن كیفیت این برنج ها، كاهش تقاضا و مصرف آنها را در

 پي داشته است؛ بازار برنج ایراني رونق گرفته و در كنار افزایش قیمتي كه به گفته مسوولن تا حدودي طبیعي
است، زمینه براي سوءاستفاده از این وضعیت نیز فراهم شده است.

  تا دو800از جمله این برنج ها، برنج هاشمي است كه در یكي از شهرهاي استان مازندران از كیلویي هزار و 
  تومان و در یكي از شهرهاي استان گیلن هم از كیلویي700 تا دو هزار و 600هزار تومان به دو هزار و 

 تومان افزایش یافته است. 100 تومان به دو هزار و 700هزار و 
  تومان و در استان200برنج صدري هم در این شهر استان گیلن از كیلویي دو هزار تومان به دو هزار و 

 تومان افزایش یافته است. 600مازندران هم به دو هزار و



  تومان به كمتر از400از سوي دیگر، بهاي برنج هاي وارداتي نیز در این دو استان از بیش از دو هزار و 
 تومان كاهش یافته است. 700هزار و 

  دهم3 شهریور ماه سال جاري در تهران نشان دهنده كاهش 27با این حال آمار بانك مركزي در هفته منتهي به 
درصدي قیمت برنج هاي وارداتي غیرتایلندي است. 5/1درصدي بهاي برنج داخلي درجه یك برخلف افزایش 

 حسن رادمرد، رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگاني، در همین مورد به خبرنگار «ایسنا»
 مي گوید: این افزایش قیمت طبیعي است؛ چرا كه به دلیل كاهش تقاضاي برنج هاي هندي طبیعي است كه بازار

عرضه و تقاضاي برنج هاي ایراني بیشتر مي شود. 
 وي در ادامه با اشاره به مسائل اخیر در مورد برنج هاي وارداتي هندي، مقداري از این بحث ها را حاشیه اي

  مي داند و بیان مي كند: به هر حال یك عده تجار هم در حال وارد كردن این برنج ها از كانال هاي مستقیم هستند
كه کنترل کیفی نیز شده است، اما حال چگونه ایراد این شكلي گرفته اند، نمي دانم!

عقب نشینی سازمان استاندارد
 از سوي دیگر سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با عقب نشینی از مواضع قبلی مدیران این سازمان،
 اعلم کرد که انواع برنج وارداتی از لحاظ استاندارد اجباری تحت کنترل و نظارت بوده و جای نگرانی برای

مصرف کنندگان نیست. 
 سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با انتشار اطلعیه ای اعلم کرد: سالنه مقدار فراوانی برنج از
 کشورهای مختلف از جمله حاشیه خلیج فارس، اقیانوس هند، تایلند، اروگوئه، آرژانتین و برخی کشورهای

اروپایی همانند اتریش و سوئیس وارد ایران مي شود که تنوع زیادی دارد. 
 در ادامه این اطلعیه با اشاره به گزارش کارشناسان این سازمان آمده است: موضوع آلودگی به سرب به طور

 غیرمنطقی به همه واردات برنج تعمیم داده شد و مصرف کنندگان را نگران کرد که این اقدام دور از انتظار
بود. 

  نوع برنج وارداتی13مسوولن سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در دو هفته اخیر پذیرفته بودند که 
غیراستاندارد و غیرقابل مصرف است.

 ، مینویک، پاندا، محسن،۱۸۱براساس اعلم قبلی این سازمان، کلیه برنج های وارداتی با نام های آریا، خاطره، 
 مه کلسیک، آفرین، مژده، کریستال، جادوگر، کمال ملکی و طوبا طلیی با استانداردهای بین المللی و داخلی

مغایرت دارند و شهروندان باید از مصرف آنها خودداری کنند.

با حذف تنها رقیب سپاه به دلیل –امنیتی-، شرکت مخابرات زیر نظر رهبری قرار گرفت
  به قلم :مرتضی نیک پندار: بالخره و پس از چهار بار لغو مزایده سهام88 مهر 6به نوشته جرس در تاریخ 

 شرکت مخابرات ایران در بورس، یک مجموعه وابسته به سپاه پاسداران موفق شد کنترل این شرکت مهم و
 استراتژیک را به دست گیرد. به این ترتیب، شرکت مخابرات هم به واسطه سپاه به مجموعه شرکت ها و

 نهادهای های متصل به رهبر جمهوری اسلمی افزوده شد و خارج از نظارت مجلس قرار گرفت.
 این در حالی است که تنها چند ساعت پیش از انجام مزایده تنها خریدار به ظاهر خصوصی مخابرات نیز به

بهانه نداشتن صلحیت یا "اهلیت" امنیتی از رقابت با مجموعه سپاه پاسداران کنار گذاشته شد. با واگذاری "
  به علوه یک درصد" سهام شرکت مخابرات ایران همه بخش های آن از تلفن ثابت، موبایل (اپراتوراول)،۵۰

 ارتباطات دیتا و زیرساخت  های آن از کنترل دولت خارج و به سپاه منتقل می شود.
بزرگ ترین معامله تاریخ بورس

 روز یکشنبه پنجم مهرماه مزایده سهام شرکت مخابرات در بورس انجام شد. در این مزایده که بزرگترین
 معامله تاریخ بورس ایران تاکنون خوانده می شود، تنها دو خریدار وجود داشتند که هر دو وابسته به سپاه

 پاسداران بودند. "كنسرسیوم توسعه اعتماد مبین" و "سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان" دو متقاضی خرید
 مخابرات بودند. کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین متشكل از سه شركت ثبت شده در استان های تهران و خراسان

 ۴۶ درصد، شركت "توسعه اعتماد" به نسبت ۴۶است که شركت "گسترش الكترونیك مبین ایران" به نسبت 
  درصد در این کنسرسیوم حضور دارند. دو شركت اول۸درصد و شركت "شهریار مهستان" به نسبت 

 زیرمجموعه "بنیاد تعاون سپاه پاسداران" هستند و شركت سوم از دارایی های "ستاد اجرایی فرمان امام"
 است. سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان نیز متعلق به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران است.

  تومان برای هر سهم بود که در نهایت کنسرسیوم توسعه مبین تنها با۳۴۰رقم پایه مزایده شرکت مخابرات 
  به۵۰ ریال به قیمت پایه هر سهم توانست برنده مزایده شود. بدین ترتیب این مجموعه سپاه با خرید ۹افزودن 

 میلیارد۸هزار میلیارد تومان (۸علوه یک درصد سهام شرکت مخابرات ایران باید رقمی به ارزش تقریبی 
  قسط و با فاصله۱۶ ساله و طى ۸ درصد اقساط ۸۰ درصد این رقم به صورت نقد و ۲۰دلر) را بپردازد. 

  روز كارى بالغ بر هزار و۳۰ ماهه باید پرداخت شود. به عبارت دیگر مجموعه سپاه باید ظرف ۶زمانى 



  میلیارد تومان بابت اقساط به حساب دولت واریز۴۸۴ میلیارد تومان بابت وجه نقد و سپس هر شش ماه ۵۶۰
 كند

 گفتنی است که پیش از فاش شدن حضور سپاه در مزایده شرکت مخابرات ایران، پرسشی جدی در میان فعالن
  میلیارد تومان وجه۱۵۶۰اقتصادی بازار و بورس وجود داشت که چه کسی و یا کدام نهادی توانایی پرداخت 

 نقد را در ایران دارد. این در حالی است که به گفته رئیس سازمان خصوصي سازی ایران در مدت چهار ماه
  میلیادر تومان به صورت۱۴۰۰ شرکت مختلف باید رقمی معادل ۲۷اول سال جاری و از مجموع واگذاری 

  میلیارد تومان آن (کمتر از نصف) واریز شده۶۰۰نقد پرداخت می شد که البته تاکنون تنها اندکی بیش از 
 است. این در حالی است که رقم اخیر در طول چهار ماه از کل بازار ایران به دست آمده اما در مزایده شرکت

  میلیارد تومان یک جا به صورت نقد پرداخت شود. به هر حال کنسرسیوم توسعه۱۵۶۰مخابرات قرار است 
 مبین وابسته به سپاه پاسداران با صدور اطلعیه اى از تامین بخش اعظم منابع خرید نقدی سهام مخابرات خبر

  داده است.
 مزایده شرکت مخابرات ایران که پیش از این چهار بار لغو شده بود با شگفتی های غیرمنتظره همراه بود.

  شهریور ماه سال جاری برگزار شود. در حالى كه تا چند ساعت قبل۱۸آخرین بار این مزایده قرار بود روز 
 از انجام معامله آگهى آن بارها از تلویزیون پخش  شد اما ناگهان بورس تهران از "كان لم  یكن" شدن این
 خصوصي سازى خبر داد. دلیل این لغو نتوانست پنهان بماند. تا آن زمان دو خریدار مخابرات کنسرسیوم

 توسعه اعتماد مبین وابسته به سپاه و یک بخش به ظاهر خصوصی با نام "شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد"
 بودند. اما یک باره خریدار دیگری که این بار متعلق به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران بود نیز اضافه شد.

 این خریدار تازه سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان نام داشت که پیش از این نیز یک و نیم درصد سهام
 شرکت مخابرات را به صورت تدریجی خریده بود. دومین اتفاق عجیب نیز تنها چند ساعت پیش از برگزاری
 مزایده در یکشنبه گذشته رخ داد که طی آن تنها رقیب سپاه پاسداران یعنی شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد
 به دلیل نداشتن "اهلیت امنیتی" از رقابت کنار گذاشته شد. این در حالی است که پیش از این اهلیت امنیتی این

 شرکت تایید شده بود. اعلم این خبر با تناقض های مختلفی همراه بود. غلمرضا حیدری كرد زنگنه رئیس
 سازمان خصوصی سازی در ابتدا از اعلم انصراف شركت تعاونی پیشگامان كویر یزد خبر داد. اما مدتی بعد

 از سوی سازمان بورس اعلم شد که انصرافی در کار نبوده و شركت تعاونی پیشگامان كویر یزد به دلیل
 نداشتن اهلیت امنیتی از مزایده اخراج شده است. سخنگوی تعاونی پیشگامان كویر یزد در اولین واکنش به این
 تصمیم اعلم کرد که شرکت متبوعش از طریق مراجع قانونی برای رسیدگی به این موضوع اقدام خواهد كرد
 اما چند ساعت بعد مدیر عامل شركت تعاونى پیشگامان كویر یزد طی مصاحبه ای گفت که این شركت تعاونى

 اعتراضى مبنى بر کنار گذاشته شدن خود ندارد. بدین ترتیب بدون هیچ دردسری دو مجموعه مختلف سپاه
 پاسداران برای تصاحب مخابرات با یکدیگر رقابت کردند.

 "اهلیت امنیتی" چیست؟
 سایت خبری تابناک درباره این که اصطلح" اهلیت امنیتی" چیست توضیح جالبی داده است. به نوشته این

 سایت "مخابرات از جمله شرکت های استراتژیک کشور است که سهم عمده ای نیز در برقراری مسایل امنیتی
  تابناک سپس این سوال را مطرح می کند که "اگر کشور زمانی مورد تهدید جدی قرارکشور بازی مي کند."

 گرفت، تکلیف چیست؟ آیا مي توان به بخش خصوصی حکمرانی کرد؟ اگر نمي توان در شرایط یاد شده به این
 بخش دستور داد و در امورات آن دخالت کرد که باید فاتحه منافع کشور عزیزمان را خواند؛برای نمونه، در
 درگیری ها و اغتشاشات اخیر که پس از انتخابات ریاست جمهوری کشور پدید آمد، سیستم پیام کوتاه برای

 مدتی به طور کلی قطع شد و همه ارتباطات تنها با مکالمات تلفنی انجام مي پذیرفت و اگر مخابرات زیر نظر
 دولت اداره نمي شد، امکان چنین اقدامی وجود داشت." شکی نیست که سپاه پاسداران اهلیت امنیتی کافی برای

 کنترل مخابرات را دارد.
 سپاه پاسداران در سال های اخیر علقه ای آشکار به معاملت بزرگ بورسی نشان داده است و در اکثر این

 معاملت ردپایی از سپاه دیده می شود.پیش از این "قرارگاه خاتم سپاه پاسداران" سهام شركت دولتی "صدرا"
 که یکی از بزرگترین شرکت های نفتی است را در جریان خصوصی سازی این شرکت از دولت خرید.

 همچنین چندی پیش شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد نیز کارخانه تراکتور سازی تبریز را از دولت احمدی
 نژاد خریداری کرد. این در حالی است که سپاه پاسداران به زودی دو بانک نیز در ایران خواهد داشت.

 اخیرا "موسسه مالی انصار" مجوز تبدیل شدن به بانک را از بانک مرکزی گرفته است. این موسسه متعلق به
 سپاه پاسداران است و پیش از این با عنوان "صندوق قرض الحسنه انصارالمجاهدین" فعالیت می کرد. همچنین

 موسسه مالی و اعتباری مهر وابسته به بسیج مقاومت سپاه پاسداران نیز به زودی تبدیل به بانک می شود.
موسسه مالی و اعتباری مهر پیش از این با نام "صندوق قرض الحسنه بسیجیان" شناخته می شد.

 کارگر سد سیلوه70اخراج 



  مهر آمده است : سد سیلوه در منطقه پیرانشهر قرار دارد و6به نوشته سایت کمیته هماهنگی ....در تاریخ 
  کارگر را استثمار می کردند. سرمایه دار عهده دار370سرمایه داران صاحب پروژه آن تا چندی قبل حدود 

  از جمله مؤسسات سرمایه گذاری متعلق به سپاه پاسداران است. شرکت،اجرای طرح، شرکت جهاد نصر
  آغاز کرده و به تدریج با افرایش شدت کار، بالبردن سرعت کار86جهاد نصر این پروژه را در سال 

 کارگران و سرشکن ساختن حجم کار روزانه هر کارگر نیاز خود را به نیروی کار کاهش داده است. شرکت
  کارگر را یکجا اخراج خواهد کرد. 70بر همین اساس اعلم كرده است که 

 فعالین کارگری در سنندج دادگاهی شدند!
 ، هادی تنومند - حسن7/7/1388امروز سه شنبه  ،کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

 رسول نژاد و احمد اسکی بغدادی از اعضای "کمتیه هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری" در
دادگاه انقلب سنندج داد گاهی شدند.

  همراه با دیگر دوستان خود در منزل غالب حسینی در سنندج دستگیر و28/1/1388نامبردگان که در تاریخ 
 بازداشت شدند، بعد از مراجعه به شهر خود در بوکان به اداراه اطلعت احضار و مورد باز جوئی قرار

 گرفتند.
  روز در اداره8 از شهر بوکان به اداره اطلعت سنندج انتقال داده شدند و 3/4/88نهایتا نامبردگان در تاریخ 

 اطلعات سنندج مورد بازجوئی قرار گفته و بعد از بازجوئی به قرنطینه زندان مرکزی سنندج انتقال داده
شدند.

  روز با قرار وثیقه از16 حسن رسول نژاد و احمد اسکی بغدای از فعالین کارگری بعد از ،هادی تنومند 
زندان مرکزی سنندج آزاد شدند.

  دقیقه ادامه داشت بعد از قرائت حکم30/13 تا 12 که امروز در راس ساعت 7/7/1388در دادگاهی مورخ 
اتهام و دفاع نامبردگان، حکم برائت آنها صادر شد و پرونده مختومه اعلم گردید.

 هزار نفر از كاركنان تاید واتر 2خطر جدی اخراج 
 چمعی از کارکنان شرکت تایدواتر در نامهگزارش کرده است : 88 مهر 7خبرگزاری حکومتی ایلنا در تاریخ 

 ای به آقایان طاهری مطلق مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی وکردزنگنه مدیرعامل سازمان
 هزار نفرازکارکنان این شرکت ابراز نگرانی کردند.2خصوصی سازی از به خطر افتن امنیت شغلی

 به گزارش ایلنا در این نامه با بیان این که آیا می دانید با واگذاری شرکت تایدواتر به بخش ظاهرا خصوصی
  قانون اساسی را ظاهرا44آینده این شرکت را نابود کردید، آمده است: آیا می دانید در طول یک سال که اصل 

 اجرا کردید باعث اخراج و یا ترک کار شایسته ترین پرسنل متخصص تایدواترکه در واقع به نوعی سرمایه
 ملی بودند، شدید؟ زیرا بعد از مدت کوتاهی آنها دریافتند مالک جدید دنبال کار اقتصادی نیست؟ آیا می دانید

این مشکلت ازکجا ناشی شدند؟
 در ادامه نامه فوق با اشاره به دخالت های بسیار زیاد موسسه مهر اقتصاد ایرانیان دراداره تایدواترخاطرنشان

 شده است: ورود نیروهای غیرمتخصص با توصیه مدیرعامل مهراقتصاد و با حقوق های چند میلیوني از آن
  میلیون تومان بعد از140 میلیون تومان به50جمله است. به طور مثال حقوق ماهیانه دفتر مرکزی از 

 واگذاری رسید، اخراج مدیران ارشد شرکت و پرسنل جوان و جایگزین آنها با نیروهای بازنشسته برخي
 ارگان هاي نظامي، کاهش شدید سودآوری شرکت به دلیل عدم تجربه کاری مدیران ارشد جدیدشرکت،

 نارضایتی شدید شرکت های کشتیرانی داخلی و خارجی، نابودی صنعت ترانشیب به دلیل اعتصاب های گسترده
 پرسنل در بندر شهید رجایی، عدم تمایل لنیرهای خارجی برای ورود به بنادر ایران به دلیل تاخیر زیاد در

تخلیه و بارگیری کشتی ها و عدم دریافت خدمات بندر و دریایی از آن جمله است.
 در این نامه تصریح شده است: در حال حاضر متوسط ساعت انتظار برای تخلیه یک کشتی دربند شهید رجایی

  ساعت ) در حالی که قبل از واگذاری شرکت به ندرت تاخیرگزارش70 ساعت است (البته در مواردی تا 35
  میلیارد ریالی به80می شده است و همین امر باعث رونق بنادر دبی وعراق شده و در نهایت پرداخت جریمه 

 آن سازمان که شما نیز قطعا در جریان آن هستید به علت کاهش شدید سرعت تخلیه کشتی های کانتینری در
 بندر شهید رجایی تنها نمونه های کوچکی از مشکلت عدیده ای است که شرکت تایدواتردر طول یک سال

گذشته با آن دست به گریبان است.
 همچنین دراین نامه با بیان این که برخلف تعهدات این شرکت به سازمان خصوصی سازی مبنی بر عدم تعدیل

  سال این مهم انجام نشده، آمده است: برخلف شما که با خاطری آسوده بستر می روید، دستور تعدیل2نیرو تا 
 نیرو در این شرکت در حال اجرا است و در مرحله اول حکم تسویه حساب تعدادی از پرسنل قدیمی شرکت

 هزار پرسنل تایدواتر سلب شده است.2صادر و آسایش و آرامش از
 در پایان آمده است: با از دست رفتن اعتماد و روحیه پرسنل و عدم اطمینان از آینده کاری، نوید روزهای

بحران و سیاهی در آینده صنعت دریایی و حمل ونقل کشورخواهد بود.
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 برخی آمار ها از وصعیت معلمان – دانش آموزان از زبان مطبوعات کشور در آغاز سال
تحصیلی 

 جای خالی وزیر
 ، یک اول مهر88 از قول ، محمد نظیری گزارش داد : اول مهر 88 مهر7روزنامه سرمایه در تاریخ 

  هزار مدرسه ایران در حالی به صدا در می آمد که خبری از حضور120استثنایی بود. زنگ آغاز به کار 
 وزیر در آموزش و پرورش نبود تا مطابق هر سال سیاست های کلی نظام آموزشی کشور در سال تحصیلی

  در شرایطی شروع شد که عدم حضور وزیر آموزش و پرورش را88-89جدید را تبیین کند. سال تحصیلی 
 به خوبی می شد حس کرد. اگرچه در غیاب او، سرپرست موقت وزارت آموزش و پرورش حضور داشت تا
 شاید جای خالی وزیر پر شود و به جای وزیر آموزش و پرورش، وزیر بهداشت در جمع دانش آموزان سخن

گفت. 
  هزار نفر50 هزار نفر دانش آموز، یک میلیون فرهنگی رسمی و 500 میلیون و 13به این ترتیب بیش از 

 معلم حق التدریس سال تحصیلی خود را در شرایطی آغاز کردند که وزارت آموزش و پرورش به تعبیر
 بعضی، همچنان بلتکلیف است. این روزها خیلی ها از خودشان می پرسند وزارتخانه ای که در طول چهار

 سال تجربه دو وزیر متفاوت را داشته و در تمام این مدت با مشکلت عدیده ای مثل کسری بودجه و حقوق
معوقه فرهنگیان دست و پنجه نرم کرده، بدون حضور وزیر چه سرنوشتی خواهد داشت؟

تجربه اولین وزیر
 این دومین بار است که سال تحصیلی بدون حضور وزیر آموزش و پرورش آغاز می شود. چهار سال پیش،

  هم در وضعیتی مشابه، آموزش و پرورش وزیر نداشت. علی اکبر اشعری وزیر پیشنهادی84یعنی اول مهر 
 احمدی نژاد برای آموزش و پرورش نتوانسته بود رای اعتماد مجلس را به خود جلب کند و آموزش و پرورش
 برای چندین ماه بدون وزیر می ماند. آبان ماه همان سال محمود فرشیدی به عنوان وزیر آموزش و پرورش از

 مجلس رای اعتماد گرفت اما وزارت فرشیدی زیاد طول نکشید. او اگرچه خطر استیضاح مجلس را از
  از سوی احمدی نژاد ناچار به کناره گیری شد تا باز هم وزارت آموزش و پرورش86سرگذراند اما مهرماه 

برای چندین ماه بدون وزیر به کار خودش ادامه دهد. 
مطالبات فرهنگیان 

علی احمدی در حالی وزارت
 آموزش و پرورش را می پذیرفت که وزارتخانه اش با میلیاردها تومان مطالبات پرداخت نشده فرهنگیان

 مواجه بود. او پیش از وزیر شدنش، اعلم کرده بود: «مطالبات معوقه فرهنگیان این ماه در حسابشان است.»
 اما پرداخت این مطالبات نه تنها در بهمن ماه انجام نشد بلکه در اسفند نیز تنها بخش اندکی از آن پرداخت شد.

 ، هنوز در برخی از استان های کشور، اضافه کار معلمان پرداخت نشده بود و86در آخرین روزهای سال 
 همچنین بسیاری از معلمان حق التدریس در تهران و برخی از استان ها هنوز دستمزد چهار ماه خود را

 دریافت نکرده بودند. تعویق پرداخت بدهی های فرهنگیان البته اعتراض کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
 را هم در پی داشت. اواخر فروردین ماه اعضای این کمیسیون در دیدار با علی احمدی خواستار آن شدند که
 عدالت در افزایش حقوق تمام فرهنگیان برقرار شود.بالخره، در پایان فروردین، وزارت آموزش و پرورش

 به روسای آموزش و پرورش استان ها برای ارائه فهرست مطالبات فرهنگیان اولتیماتوم داد و مقرر شد که به
 سرعت و قبل از هفته معلم اکثر مطالبات معوقه فرهنگیان به جز پاداش پایان خدمت و پاداش مناطق محروم

  هزار میلیارد تومان مطالبات عقب افتاده537پرداخت شود. اگرچه در ابتدای اردیبهشت ماه، پرداخت 
 فرهنگیان از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلغ شد اما این مقدار فقط نیمی از مطالبات آنان بود و به این

 ترتیب مشکل مطالبات عقب افتاده پایان نپذیرفت تا جایی که چندین ماه بعد مقدمات استیضاح وزیر آموزش و
پرورش را فراهم آورد.....

تا علی احمدی تا پایان عمر دولت نهم، وزیر باقی بماند.
وزیر سابق آموزش و پرورش: کسری بودجه ذلیلم کرد

 اما وزیر آموزش و پرورش هم بالخره اواخر سال پیش، زبان گلیه باز کرد و از عملکرد یک ساله خود
 دفاع کرد. علی احمدی در جلسه مشترکی بین مسوولن آموزش و پرورش و فراکسیون فرهنگیان مجلس با

  و کسری های این وزارتخانه خواهان همکاری1388اشاره به بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال 
 مجلس برای رشد مدارس غیردولتی شد و تصریح کرد: «در آموزش و پرورش حتی فرهنگ رشد مدارس

 غیردولتی وجود ندارد و بنده نیز یک تنه نمی توانم در این زمینه کاری انجام دهم. وزیر آموزش و پرورش در
 این جلسه معترف شد که معلمان وقتی می بینند که به کارکنان بعضی از دستگاه های دیگر اندازه دو ماه از

 هزار تومان نیز به عنوان پاداش به آنها نمی80حقوقشان پاداش تعلق می گیرد ولی آموزش و پرورش حتی 
 دهد آنها احساس می کنند که حقشان از بین رفته است.» علی احمدی در ادامه به سخنان یکی از نمایندگان

 مجلس مبنی براینکه باید مواظب بود رقم پیشنهادی بودجه از این هم که هست پایین تر نیاید، گفت: «من برای
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 این کسری بودجه آموزش و پرورش چند بار بغض کرده ام و ذلیل شده ام و استیصال من را به این روز
  هم کافی نباشد و جواب88انداخت. وزیر آموزش و پرورش در عین حال پیش بینی می کرد که بودجه سال 

نیازهای این وزارتخانه را ندهد.»....
اداره كل تامین اجتماعی استان قزوین آمار غلط منتشرمی کند

  دبیراجرایی خانه کارگر قزوین گفت:گزارش کرده است : 88 مهر 7خبرگزاری حکومتی ایلنا در تاریخ 
 برخلف ادعای مدیرکل تامین اجتماعی استان، تعداد بازنشستگان قزوینی به دلیل سخت شدن شرایط کاهش

چشمگیري داشته است.
 به گزارش ایلنا، عید علی کریمی گفت: در حال حاضر آیین نامه های بازنشستگی پیش از موعد آنقدر سخت

شده است که از ابتدای سال جاری تاکنون فقط هزار کارگر بازنشسته شده اند.
  درصدی بازنشستگان43وی افزود: این درحالی است که اداره كل تامین اجتماعی استان قزوین از رشد 

مشاغل سخت و زیان آور و نوسازی صنایع خبری دهد و برای اثبات این ادعا آماری غلط را منتشر می کند.
 وی افزود: این آمار مربوطه بازنشستگانی است که از ابتدای اجرای قوانین بازنشستگی سخت و زیان آور

 بازنشسته شده اند.80ونوسازی و بازسازی صنایع در سالهای نخستین دهه 
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هزاران کودک بی شناسنامه به تکدی گری مشغولند

  گزارش کرده است : عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق88 مهر7 در تاریخ خبرگزاری حکومتی ایلنا
 كودكان گفت: كودكان كولي و اجاره اي كه به دلیل نداشتن شناسنامه، بدون هویت مانده  اند به حمایت

 سازمان هاي مسئول در این زمینه دارند. جاوید سبحاني در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، به معضل دیگري از
 ناحیه كودكان كار اشاره و تاكید كرد:  كودكان غربتي، كولي و اجاره اي كه تكدي گري سبكي از زندگي شان

 شده، دست  مزد حاصل از كار و تكدي گریشان نصیب خودشان نمي شود. وي با اشاره به این معضل
 70افزود: اغلب این كودكان تبعه دوگانه و افغاني ـ ایراني داشته و فاقد شناسنامه و هویت اند كه اعلم مي شود 

هزار مورد از عمده این گونه كودكان در مناطق شرقي كشور مستقر هستند.
 عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق كودكان آمار این گونه كودكان غربتي را متفاوت دانست و یادآور
 شد: تعداد این نوع كودكان بي هویت در كلن شهرهایي كه خصلت توریستي دارند زیاد است و عمده معضل

 آنها نداشتن شناسنامه است، به همین دلیل مورد پذیرش جامعه از جمله خانواده و مدرسه قرار نمي گیرند و در
 چارچوب گروه هاي شبه سازمان سازمان یافته فعالیت مي كنند.سبحاني ادامه داد: شناسنامه دار نبودن كودكان

 كولي كه اغلب به كار اسپند دودكني، شیشه پاك كني و ... مشغول اند باعث شده كه خانواده هایشان كودكان را از
 تحصیل محروم كرده و آنها را به امرار و معاش مجبور كنند چرا كه تعداد زاد و ولد اغلب این خانواده ها زیاد

است.

 وي تعدادي از این كودكان را حاصل ازدواج هاي نامشروع و موقت دانست و یادآور شد: این قبیل كودكان نیز
 اغلب شناسنامه ندارند و موجودیت آنها از سوي خانواده هایشان هم پذیرفتني نیست. سبحاني با بیان این كه باید

 تعداد واقعي این قبیل كودكان روشن شده و برایشان شناسنامه تهیه شود، تصریح كرد: باید براي حل این معضل
 یك راه قانوني به وجود آمده و با شناسنامه دار كردن این كودكان، خانواده هایشان را ملزم كنند تا موجودیت بچه

را بپذیرند تا به این وسیله كودك و نوجوان بتواند از خدمات بهداشتي، درماني و تحصیلي نیز استفاده كنند.

 به گفته عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق كودكان شناسنامه دار شدن این كودكان بي  هویت، راه فرار
 از قانون توسط خانواده ها را سد كرده و براي رعایت قانون بهانه به دست والدین مي دهد.وي با اشاره به
 كودكان تبعه افغاني ـ ایراني نیز عنوان كرد: باید تكلیف این قبیل خانواده ها كه تبعه ایراني ـ افغاني دارند

 مشخص شود تا با روشن شدن تابعیت آنها، بتوان برایشان تصمیم گیري كرد.سبحاني در مورد كودكاني كه
 حاصل ازدواج هاي موقت و یا روابط نامشروع هستند نیز گفت: باید یك بار براي همیشه تكلیف این قبیل

 كودكان براي دسترسي آنها به حقوق اولیه شان روشن شود.وي پیشنهاد داد: لزم است تا یك كارگروه متشكل
 از سازمان هایي كه براي دفاع از حقوق كودكان كار مي كنند تا پیگیر حقوق از دست رفته كودكان اجاره اي و

 كولي باشند تا با مشخص شدن تعداد این كودكان، راه كار اجرایي حل معضلت آنها روشن شود چرا كه اگر چه
 آمارها حكایت از عدم وجود چنین افرادي در جامعه است اما در امور روزمره و عادي چنین معضلي به چشم

مي آید.

بیانیه ي کانون صنفی معلمان(طیف صنفی) به مناسبت روزجهانی معلم
ملت غیور ، معلمان فرهیخته ،همکاران آگاه



 مهرماه) روز جهانی معلم بر شما مبارک بادسیزدهاکتبر ( ٥
  میلدی) توصیه ي یونسکو و سازمان جهانی کار در رابطه با1966 در روز پنجم اکتبر سال (          

 وضعیت معلمان ، به اتفاق آرا توسط همه ی کشورهای جهان به تصویب رسید . این اولین سند بین المللی ای
 بود که در آن ، اهمیت بنیادین داشتن معلمانی با کیفیت عالی و نظام های با ثبات آموزش عمومی ، توسط

  ، در چهل و چهارمین1994  دولت ها به رسمیت شناخته شد . اهمیت این توصیه ها به قدری است که سال
  به نام روز جهانی  اکتبر به عنوان سالروز تصویب آن ،5 روز  اجلس وزراي آمزش و پرورش جهان ،

 معلم نام گذاری شد . در این اجلس محمد علی نجفی وزیر سابق آموزش و پرورش نیز شرکت داشت و
 مصوبات مذکور مورد تایید ایران قرار گرفت .هرسال در چنین روزی یونسکو و سازمان های وابسته به

 سازمان ملل پیام هایی به روسای کشورها و خانواده ها می فرستند که احترام به معلم و قدردانی از او وایجاد
شرایط مناسب کار ، در سرلوحه ی آن قرار دارد.

  از آن جایی که ایران زیر مجموعه ی جامعه ی جهانی است وبا امضای مصوبات این کنوانسیون           
 حق مسلم معلمان کشور است .  صنفی وفعالیت آزادانه درآن ، داشتن نشریه و تجمع،

 افسوس که امسال نیزچون سال های گذشته وزارت کشور با تقاضای تجمع کانون صنفی معلمان (طیف
 صنفی ) مخالفت نمود .!این درحالی است که روزهای بتن ، معدن و...آن چه به غیر انسان ارتباط دارد از

صدا وسیما نیز پوشش داده می شود !!
  کشورهای پیشرفته ی جهان با سرمایه گذاری در تربیت نیروی انسانی وازمسیر آموزش و پرورش           

 به مدارج بالی علمی ،اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی رسیده اند. متاسفانه نگاه سیاسی – امنیتی دولت به این
 وزارتخانه باعث شده است که به بهانه های گوناگون برنامه های غیر کارشناسی شده را در آن پیاده کند . "

 طرح ساماندهی نیروی انسانی " و " خصوصی سازی مدارس" از آخرین طرح ها ی دولت برای نابودی
آموزش وپرورش است . 

  طرح ساماندهی نیروی انسانی به بهانه ی صرفه جویی درحالی از سال گذشته تا کنون به اجرا             
 درآمد که مجلس شرط اجرای آن را اصلح این طرح دانست . دولت با ادغام دو یا سه مدرسه ی دولتی

 نفر رسانده است!! 40 و 35 نفر به 25 تا20جمعیت کلس درس را از حد استاندارد 
  طرح خصوصی سازی مدارس نیز به بهانه ی صرفه جویی و به اصطلح سپردن کار مردم به مردم           

 مطرح و اجرا می شود .در حالی که آموزش بین الملل طبق تحقیقات علمی و گسترده ای خصوصی شدن
 مدارس را به این دلیل مردود اعلم نموده است که نه تنها موجب اختلف طبقاتی در جامعه خواهد شد ، بلکه

 به دلیل تبدیل دانش به کالی مادی ، کیفیت آموزش و تربیت را به خطر خواهد انداخت . از آن جایی که وظیفه
 ی معلم و آموزش ایجاد تغییر مثبت در زندگی دانش آموز است آیا با این طرح ها ما شاهد تغییرات منفی در

 دانش آموزان وسپس جامعه نخواهیم بود ؟! تا کی باید آموزش و پرورش محل آزمون و خطای سیاست مداران
  -امنیتی تحت عناوین " صرفه جویی "های این چنین در آموزش و پرورش سبب باشد.؟! تاکتیک های سیاسی

 می شود که هزینه های مراکز اصلح و تربیت ، مراکز بهزیستی، بازپروری و درنهایت زندان ها و نیروی
 انتظامی به کشور تحمیل شود زیرا حاصل چنین آموزش و پرورشی ، از مراکز فوق سر در می آورد و

جامعه نیز روی آسایش را نخواهد دید!!
  ماه5 برخورهای امنیتی با تشکل های صنفی معلمان کشور ، توقیف هفته نامه ی قلم معلم و گذشتن             

 اززندانی کردن سجاد خاکساری خبرنگارآن و زندانی شدن برخی فعالن صنفی نظیر هاشم خواستار ، فرزاد
 کمانگر، و.... دلیل دیگری از نگاه سیاسی – امنیتی بر آموزش و پرورش است ، وگرنه انجام ناقص طرح

 خدمات کشوری با تحمیل هزینه های مادی و معنوی بسیار بر معلمان و فعالن صنفی ، با توجه به ندانم کاری
  تومان ، بر کدام زخم معلمان مرهمی گذاشت ؟!معلمان13000های اقتصادی دولت و گوشت کیلویی 

 بازنشسته با حقوق بازنشستگی اندک ، هم باید خرج درمان سرسام آور خود را بدهند و هم فرزندان جوان و
بیکار خود را تامین کنند!!

  در سال های اخیر نه تنها سوءمدیریت ها درمان نشد ، بلکه بدنه ی ادارات با نیروهای مازاد فربه            
 تر گشت . مسئله ی بیمه – صندوق ذخیره فرهنگیان – بیمه های تکمیلی – انتخاب مدیران اصلح –رسیدگی به

  معلمان بازنشسته وصدها مسئله ی دیگر همچنان بی حقوق معلمان مدارس استثنایی و عدم تامین معیشت ،
 پاسخ مانده است!! تا زمانی که معلمان کشور را به عمد ، از حقوق صنفی شان محروم نمایند ، وضع جامعه

کمابیش همین خواهد بود!!
  همکاران گرامی ، عملکرد قهر آلود و ناعادلنه ی دولت و پاسخ گو نبودن در برابر خواسته های           

 منزلتی – معیشتی ما را در ادامه راه برای رسیدن به حقوق صنفی خود مصمم تر می سازد . از آن جایی که
 همکاری شما عزیزان در پیوستن به نهادهای صنفی و حمایت از بیانیه ها قدرت نظارتی ما را بر کار
:مسئولن افزایش می دهد ، پیشنهادهاي زیر برای زنده نگه داشتن روز جهانی معلم ، ارائه می گردد 

  اکتبر ، روز جهانی معلم را به یکدیگر تبریک بگوییم و با5 مصادف با 88 مهرماه 13 – روز دوشنبه 1    



 این روز را گرامی بداریم . بردن گل و شیرینی به مدرسه
  – به هر شکل ممکن نظیر جلسه شورای معلمان یا زمان زنگ هاي تفریح در دفتر مدرسه این روزرا2    

ارج نهییم
) کانون صنفی معلمان ( طیف صنفی                                      

احتمال بازگشت به کار،کارگران کشتی سازی ایران صدرای بوشهر
  دبیراجرایی خانه کارگر استان بوشهر از احتمال بازگشت به آمده است : 88 مهر 7به گزارش ایلنا در تاریخ 

کار،کارگران کشتی سازی ایران صدرای بوشهر خبر داد.
 محمدکمالی درگفت وگو با خبرنگارایلنا گفت:  در پی انعقاد قرارداد سفارش ساخت سه فروند کشتی با شرکت

کشتی سازی ایران صدرا، احتمال دارد کارگران این کارخانه به کار خود بازگردند.
 وی افزود: هنوز مشخص نیست که چه تعداد کارگر دریافت کننده بیمه بیکاری به کار سابق خود باز خواهند

گشت.
 شرکت ایران صدای بوشهر درسال گذشته به دلیل نبود سفارش کار دچار بحران شد تا جایی که کارگران

 قراردادی آن اخراج و بقیه کارگران آن به بیمه بیکاری معرفی شدند.این شرکت سرانجام در سال گذشته به
مالک دیگری واگذارشد.

      پایان پیام
  باید مقصراصلی حادثه معدن باب نیزو مشخص شود

  پس از طرح سوال نادر قاضی پور نایب رئیس فراکسیون آمده است : 88 مهر 7به گزارش ایلنا در تاریخ 
  کارگر در این12کارگری مجلس از وزیر کار در مورد حادثه معدن باب نیزو زرند که منجر به کشته شدن 

منطقه شد، وزارت کار پاسخی مکتوب به فراکسیون کارگری مجلس ارائه داد. 
 علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، با اعلم این مطلب، ادامه

  مورد از مستندات خود را ارائه داده که براساس آن مدعی شده است که به16داد: در این پاسخ، وزارت کار 
 موقع خطرات موجود در این منطقه را به مسوولن وزارت صنایع، مسوولن استان و مسوولن معدن ارائه

داده است. 
 وی با بیان اینکه وزارت کار در این پاسخ خود به فراکسیون کارگری مدعی شده است که هیچ کوتاهی و

 دریغی در اعلم موضوع و جلوگیری از خطرات موجود در معدن زرند نداشته است افزود: از این پس باید
 عدله مسوولن وزارت صنایع و مسوولن استان کرمان و مسوولن معدن مذکور را مورد بررسی قرار دهیم.

  نفر از کارگران این20وی با اشاره به تصویب تحقیق و تفحص مجلس از حادثه زرند یادآور شد: تاکنون 
  درصد از کل کارگران این معدن به10معدن در حوادث سه سال گذشته کشته شده اند که معادل از بین رفتن 

شمار می روند. 
 محجوب با ابراز تاسف نسبت به اینکه تاکنون هیچ کس پاسخگوی اتفاقات به وجود آمده نبوده است افزود:

 امیدواریم هرچه زودتر کمیسیون صنایع با دعوت طراحان این تحقیق و تفحص، اعضای هیات تفحص کننده
از حوادث معدن باب نیزو را تعیین کند تا این تفحص کار اجرایی خود را آغاز کند. 

 رئیس فراکسیون کارگری مجلس با استقبال از این اقدام مجلس شورای اسلمی برای پیگیری وضعیت
 کارگران یادآور شد که در مورد حوادث ناگواری که طی سه سال گذشته در معدن باب نیزو رخ داده است،

 هنوز عده ای از خانواده ها نتوانسته اند دیه کشته شدگان خود را دریافت کنند از این رو ورود مجلس به این مساله
می تواند به احقاق حقوق آنها کمک کند. 

 محجوب با اشاره به بازدیدی که از معدن مذکور پس از وقوع حوادث ناگوار در آن داشته است گفت: احساسم
 این است که حتما قصوری صورت گرفته ولی مرجع آن مشخص نیست از این رو هیات تحقیق و تفحص از

حوادث معدن زرند باید مقصر اصلی در عدم تامین جانی کارگران این منطقه را مشخص کند. 
پایان پیام

ادامه فشارها و اذیت و آزارهای غیر انسانی علیه منصور اسالو
  زندان گوهردشت کرج، زندانی1  از بند 88 مهر 7بنابه گزارشات رسیده از فعالن کارگری در تاریخ 

 سیاسی منصور اسالو رئیس هیئت مدیره ی سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه علیرغم اینکه تا به
  زندان گوهردشت1 بار عدم تحمل حبس او را تایید کرده است ولی همچنان در بند 3حال پزشکی قانونی 

 بسر می برد. معروف به بند آخر خطیها در شرایط قورن وسطائی
 آقای منصور اسالو مدتی پیش به پزشکی قانونی برای معاینات پزشکی منتقل گردید و برای سومین بار عدم

  بار تایید پزشک قانونی نه تنها3تحمل حبس او به خاطر وضعیت حاد جسمی اش مورد تایید قرار گرفت.اما 



  معروف به بند آخر خطیها که با شرایط غیر انسانی است منتقل1باعث آزادی او نشده است بلکه اورا به بند 
شده است و تحت فشارهای غیر انسانی قرار دارد.

 آقای اسالو از زمان انتقال به این بند تا به حال از ملقات حضوری با خانواده اش محروم می باشد و ملقاتها
بصورت کابینی صورت می گیرد.

 از طرفی دیگر فرزند آقای اسالو ،پویش اسالو که در جریان دستگیریهای گسترده قیام مردم ایران دستگیر شده
  روز را در بازداشتگاه های مخفی و زندان اوین بسر برده بود و در طی این مدت تحت17بود و بیش از

 شکنجه های وحشیانه قرار گرفته بود علیرغم گذشت مدت زمانی نسبتا طولنی از آثار شکنجه ها رنج می برد
 و همچنان تحت درمان پزشکی قرار دارد . شکایتهای این خانواده بخاطر بازداشت غیر قانونی و شکنجه های

 غیر انسانی همچنان بدون رسیدگی باقی مانده است. عروس آقای اسالو هنگام تردد به محل کارش مورد یورش
 مامورین وزارت اطلعات قرار می گیرد و با کشیدن سلح کمری او را مورد تهدید قرار می دهند و قصد
 ربودن وی را داشتند. آنها به او می گویند :ما می دانیم تو عروس اسالو هستی. واز این طریق یک فضای

 ترور و وحشت را بر این خانواده حاکم کرده اند. با ایجاد فضای رعب و وحشت امنیت این خانواده را عمل
سلب کرده اند.

 دولت وظایف خود را فراموش كرده است
   در پی اظهارات مسئولن سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر آمده است : 88 مهر 7به گزارش ایلنا در تاریخ 

 تغییر در قانون بیمه بیکاری و انعکاس گسترده آن از طریق رسانه هاي دولتی و ابهامات فراوانی که در
 مطالب مصاحبه کنندگان و طراحان پیرامون اصلح قانون بیمه بیکاری در سطح جامعه بوجود آورده است؛
 اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کمیته بیمه و درمان در یک بیانیه مشترک نسبت به اصلح قانون بیمه

بیکاری به صورتیکه اتفاق افتاده اعتراض خود را به دولت و طراحان اعلم كردند.
به گزارش ایلنا، متن این بیانیه به شرح ذیل است:

  قانون اساسی دولت موظف است برای همه آحاد جامعه بستر لزم را برای ایجاد44 و 43بر اساس اصول 
 اشتغال فراهم کند. این وظیفه دولت را موظف می کند مجموعه سیاست هایی را اتخاذ کند که بتوان از آن

 رهگذر زمینه رشد و شرایط لزم را برای اشتغال جویندگان کار فراهم آورد. مفهوم درونی این اصول البته
 تلش برای حفظ اشتغال در درجه اول است در این صورت کلیه سیاست های دولت در حوزه های واردات،
 صادرات، سرمایه گذاري، امور بانکی و سیاست های پولی و مالی باید در جهت این مهم قرار گیرد که اگر

 چنین شود ما با پدیده بیکار شدن شاغلن روبرو نخواهیم بود و یا اگر چنین اتفاقی بیافتد میزان آن قابل تحمل
است.

 حجم بالی بیکاران سبب شده است که خروجی صندوق بیمه بیكاري افزایش یابد و ذخایر آن هم که طی سال ها
 به دلیل پیش رفتن منابع از مصارف بود، پایان پذیرد و مجریان را وادار کند که برای تعادل بین منابع و

 مصارف به فکر تغییر قانون و کاهش سطح تعهدات صندوق هم به لحاظ طول مدت برخورداری و هم میزان
دریافتی مقرری و عدم لحاظ سابقه بیمه طی مدت دریافت مقرری در سوابق بیمه ای افراد بیاندازد.

  بر29 و 44، 43این نوع تفکر نشان می دهد که دولت وظایف اصلی خود را که قانون اساسی به استناد اصل 
 عهده وی واگذار کرده است، فراموش کرده و قصد دارد صرفاo از منابع مردمی آنهم منابع ضعیف ترین قشر

  را اجرا کند، در حالیکه شریک اصلی منابع پرداخت بیمه بیکاری به29آنان یعنی کارگران بی بضاعت اصل 
 لحاظ اینکه بخش قابل توجهی از بیکاری شاغلن که به علت سیاست های اقتصادی دولت بیکار شده اند، خود

دولت است.
  درصدی که کارفرمایان پرداخت می کنند دولت باید در ردیف بودجه عمومی بر3لذا ما معتقدیم غیر از سهم 

 اساس عملکرد سال قبل کسری منابع این صندوق را تأمین کند و در عین حال صندوق دومی را بر اساس
  طراحی کند که همه بیکاران از جمله شاغلن بیکار شده ای که به هر تقدیر نمی توانند از صندوق بیمه29اصل 

 بیکاری استفاده کنند یا مدت استفاده آنها به پایان رسیده، مجدداo زیر چتر صندوق دوم قرار دهند تا شغل مناسب
برای آنها پیدا شود.

 در هر صورت این مقرری بگیران باید از حمایت درمانی توأمان و همچنین کمک های اجتماعی مضاعف
  سال به فراموشی سپرده شده و با اینکه30برخوردار شوند. این جزو وظایف اصلی دولت است که متأسفانه 

 چندین سال است وزارت رفاه و تأمین اجتماعی برای آن تشکیل شده ولی تاکنون هیچ اقدام موثر و قابل لمسی
 در این خصوص صورت نداده است. حتی طرح نمایندگان مجلس برای پرداخت حداقل مقرری به کلیه بیکاران

 به دلیل بار مالی با مقاومت روبرو شده و از دستور حذف شد و این نشان دهنده عدم اجرای تعهدات دولت در
اجرای دقیق قانون اساسی است.

  قانون101نکته آخر آنکه هرگونه تغییر در حوزه روابط کار و قوانین کار و تأمین اجتماعی بر اساس ماده 
 برنامه چهارم باید از مسیر سه جانبه گرایی عبور کند که در این خصوص بعید به نظر می رسد که نقطه نظرات

شرکای اجتماعی در این مورد گرفته شده باشد.



لذا از دولت تقاضا داریم؛
  قانون برنامه چهارم عمل كند، دوماo برای پرهیز از مصائب و عواقب سوء تغییرات101اولo به استناد ماده 

صورت گرفته ابتدا نظرات شرکای اجتماعی را دریافت تا زمینه اجرای سالم تر قانون پس از تغییر فراهم آید.
 در پایان تأکید بر توجه به اجرای قانون و پایبندی عملی همه شرکای اجتماعی بالخص دولتمردان به قانون را

متذکر می شویم.
 پایان پیام

ننقشه فرماندهان سپاه پاسداران برای بال کشیدن مفتی شرکت مخابرات ایرا
  آمده است  : در حالی كه نماینده رئیس جمهور با انتقاد صریح از88 مهر 7به گزارش آینده نیوزدر تاریخ 

 واگذاری بیش از نیمی از سهام شركت مخابرات به برخی نهادها، از احتمال ابطال این معامله خبر داده است،
 .خبرنگار ,آینده, به جزئیات تازه ای از پشت صحنه این معامله دست پیدا كرده است

  میلیارد دلر بزرگترین معامله تاریخ اقتصاد ایران8به گزارش خبرنگار ,آینده,، معامله مذكور كه با قیمت 
 محسوب می شود، در حالی صورت گرفت كه تنها رقیب شركت حكومتی خریدار، چند ساعت قبل از معامله با
 .نامه كرد زنگنه، رئیس سازمان خصوصی سازي، به بهانه فقدان صلحیت امنیتی از معامله كنار گذاشته شد

 فقدان صلحیت امنیتی در حالی به عنوان علت حذف كنسرسیوم پیشگامان كویر یزد عنوان شد كه صلحیت
 این شرکت در پروسه ای چند ماهه از ابعاد مختلف اقتصادي، حقوقی و امنیتی تأیید شده بوده و پس از تأیید

  میلیارد14 میلیون تومان جهت خرید سفته و بنابر اظهار مدیران این شركت 800نهایی شركت مذكور، حدود 
 .تومان جهت تهیه وثیقه و ضمانت های موردنیاز هزینه كرده بود

 اما در آخرین ساعات و با فشارهای پنهاني، شرایطی به وجود آمد كه به اعتقاد برخی تحلیلگران بزرگترین
 .معامله تاریخ اقتصاد ایران را از شرایط رقابتی بودن خارج كرد

 با این حال اطلعات جمع آوری شده توسط خبرنگار آینده، نشان می دهد كه ابعاد این موضوع فراتر از مسایل
 مذكور است و كنسرسیوم خریدار كه بنابر گزارش خبرگزاری جمهوری اسلمی ایران به بنیاد تعاون سپاه

  میلیارد تومانی معامله مذكور است و نه ضمانتهای1500وابستگی دارد، نه قادر به تأمین پیش پرداخت 
 .قانونی را ارائه كرده است

 گفته می شود گروهی از عناصر ذی نفوذ در این نهاد قصد دارند، ادعاهای بستانكاری شركت های اقتصادی
 وابسته به سپاه مانند قرارگاه سازندگی خاتم النبیاء و را به عنوان مطالبات سپاه از دولت تجمیع كرده و سپس

  میلیارد توماني، از این مبلغ1500از سازمان خصوصی سازی بخواهند به جای بخش عمده پیش پرداخت 
 .استفاده كند

8در رابطه با ارائه ضمانت نامه نیز تلشهایی در جریان است كه این مجموعه از دادن ضمانتنامه در معامله   
  هزار میلیارد تومان8 درصد آن به صورت قسطی پرداخت می شود و عملo به نحوی 80میلیارد دلری كه 

 بدون پرداخت هیچ هزینه ای جابجا شده و سپس با استفاده از بخشی از درآمد هنگفت شركت مخابرات، اقساط
 .معامله پرداخت شود تا در نهایت صاحب این مجموعه شود

،44گفتنی است، برخی كارشناسان مدعی هستند علوه بر آن كه معامله مذكور با سیاست های كلی اصل   
 قانون تجارت و ضوابط بورس مغایرت دارد، موجب كاهش تمایل به سرمایه گذاري، افت بهره وری و ركود

 .در اقتصاد ایران می شود
 در این حال روزنامه سرمایه، در جست وجوی اسامی این شركت ها در سایت روزنامه رسمی كه نتایج مجامع

 در آن منتشر می شود، اعضای هیات مدیره این سه شركت به صورت مشروح اعلم شده است.براساس این
 بررسی ها، گروه بهمن، عصر بهمن، شاسی ساز ایران و ارزش آفرینان، اعضای هیات مدیره شركت سرمایه

 گذاری توسعه اعتماد هستند كه در آخرین جلسه انتخاب اعضای هیات مدیره به مدت دو سال به این سمت
  درصد از مالكیت گروه بهمن در اختیار بنیاد تعاون سپاه است كه در زیرمجموعه های46منصوب شده اند. 

 .شركت های پیش گفته نام این شركت مرتباo تكرار شده است
  درصد است. اعضای هیات46گفتنی است سهم شركت سرمایه گذاری توسعه اعتماد مبین از بلوك مخابرات 

  درصدی از بلوك مخابرات، در آگهی تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور8مدیره شهریار مهستان با سهم 
  روزنامه رسمي، به شرح زیر است: صنایع معدنی269489 و به شماره ثبت 7/8/87فوق العاده مورخ 

 شهابسنگ، بازرگانی طلئیه، حفیظ سامانه، ایران اطلس و دانایان پارس كه در تمام اعضای هیات مدیره این
 شركت ها نام بنیاد تعاون سپاه دیده می شود. در این میان گسترش الكترونیك مبین تنها شركتی است كه در آن

آمده اتاسامی شبه دولتی ها   . 
خصوصی سازی به روایت دولت دهم:

  بسیج با تبانی کنترل بزرگ ترین معدن سرب و روي خاورمیانه را در دست
گرفت



  به قلم، مرتضی نیک پندارآمده است : با تبانی در مزایده88 مهر 7شبکه جنبش راه سبز(جرس) در تاریخ  
  نیروی مقاومت بسیج سپاه خصوصی سازی بزرگ ترین معدن سرب و روي خاورمیانه، این معدن در کنترل

 پاسداران قرار گرفته است.
 معدن "انگوران" که به عنوان بزرگ  ترین معدن سرب و روي خاورمیانه و یکي از بزرگ ترین و استثنایي

 ترین معادن سرب و روي جهان شناخته می شود، از طریق تبانی سه شرکت خریدار آن در مزایده، عمل تحت
 کنترل "موسسه مهر اقتصاد ایرانیان" درآمده است. موسسه مهر اقتصاد ایرانیان متعلق به نیروی مقاومت

 بسیج سپاه پاسداران است.
 جمشید انصاري عضو کمیسیون اقتصادي مجلس در گفت و گو با روزنامه اعتماد اعلم کرده که "تباني سه
 شرکت خریدار معدن انگوران در مزایده براي دیوان محاسبات کشور محرز شده و این نهاد راي به ابطال

 مزایده این معدن خواهد داد." او همچنین خبر داده که "خاطیان به سبب تخلف در معاملت دولتي به مجازات
  "دیوان محاسبات معتقد است سه شرکت توسعه معادن روي ایران، پاسارگاد خواهند رسید." به گفته انصاری

 و بازرگاني روي ایران تباني کرده اند تا بزرگ ترین معدن سرب و روي خاورمیانه را با کمترین قیمت به
  میلیارد تومان قیمت گذاري شده بود که در مزایده۶۰۰اختیار خود درآورند. این معدن دو سال پیش به قیمت 

  میلیارد توماني معامله شده است. شرکت توسعه معادن روي ایران با پیشنهاد قیمت۱۵۳اخیر با قیمت کف 
  میلیارد تومان برنده این مزایده شده اما دیوان محاسبات کشور معتقد است این شرکت با تباني انگوران را۱۸۶

با کمترین قیمت به مالکیت خود درآورده است."
 دیوان محاسبات کشور اعلم کرده "این سه شرکت آنقدر ناشیانه تباني کرده اند که حتي فرم هاي درخواست

 مزایده با یک خط نوشته شده است." سه شرکتي که در این مزایده حضور داشته اند در واقع یک شرکت
  درصد سهام شرکت پاسارگاد مربوط به شرکت۷۰هستند. چراکه صد درصد سهام شرکت بازرگاني روي و 

 توسعه معادن روي و مابقي در اختیار موسسه مهر اقتصاد ایرانیان است. این در حالی است که موسسه مهر
 درصد از سهام۲۵اقتصاد ایرانیان به همراه همكاران خود شامل صندوق ذخیره فرهنگیان و دانایان پارس 

 شرکت توسعه معادن روی را نیز در اختیار خود دارد. به گزارش خبرنگار جرس، سردار عیسی رضایی
 مدیرعامل سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان، ریاست هیات مدیره توسعه معادن روی را نیز بر عهده دارد.

همچنین سردار محمد ابراهیم فروزنده نیز مدیرعامل شرکت توسعه معادن روی است.
 جمشید انصاري همچنین از کمک تبلیغاتی شرکت توسعه معادن روی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری به

 نفع محمود احمدی نژاد خبر داده است: "وقتي دیدم این شرکت دوباره وارد کارهاي سیاسي شده نامه اي به
 مدیران این شرکت فرستادم و گفتم درست نیست شما به عنوان شرکتي صنعتي و معدني وارد فعالیت هاي

سیاسي شوید اما به هرحال وارد شدند و از جیب سهامداران براي فعالیت هاي انتخاباتي هزینه کردند."
 گفتنی است مؤسسه مهر اقتصاد ایرانیان یکی از شش شرکت سرمایه گذاری وابسته مؤسسه صندوق

 قرض الحسنه بسیجیان است که در سال های اخیر نام خود را به "مؤسسه مالی و اعتباری مهر" تغییر داده
  درصد سهام این شرکت متعلق به۱۰۰است. به گفته عیسی رضایی مدیرعامل مؤسسه مهر اقتصاد ایرانیان 

صندوق قرض الحسنه بسیجیان یا همان مؤسسه مالی اعتباری مهر است. 
 سرمایه گذاري مهر اقتصاد ایرانیان حدود یکسال است که در بورس ایران فعال شده و طي این مدت سهام

 شرکت هاي مهمی همچون تکنوتار، سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران، فولد مبارکه، موسسه مالي و
 اعتباري سینا، تایدواتر، توس گستر، توسعه آذربایجان، تراکتورسازي تبریز، نگین صنعت شمال غرب کشور،

 لوله و تجهیزات سدید، صدرا، فرآوري مواد معدني ایران، آلومینیوم ایران و داروسازي جابربن حیان را
 خریداري کرده است. این موسسه وابسته به بسیج فقط در نقش خریدار عمل می کند و هیچ علقه ای به فروش
 سهام های متعلق به خود در بازار بورس ندارد. نکته جالب دیگر این است که شرکت هایی که سهامشان توسط

 سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان خریداری شده از لحاظ تولید و خدماتي كه ارائه مي دهند ارزش
 استراتژیك دارند. به عنوان مثال شرکت "تایدواتر" عمل مدیریت بخش اعظمی از خدمات بندری، دریایی و

 کشتیرانی کشور را برعهده دارد. سردار عیسي رضایي، مدیرعامل سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان اتفاقا
 پس از خرید تایدواتر گفته بود: "در جهت حفظ منافع ملي و تامین امنیت دروازه هاي دریایي نظام همه تلش

 خود را براي خرید تایدواتر به انجام رساندیم." یکی دیگر از این صنایع استراتژیک، شرکت آلومینیوم ایران یا
 همان "ایرالکو" است که به گفته مدیرعامل مهر اقتصاد ایرانیان "محصول استراتژیکي را تولید مي کند."

 کنترل ایرالکو نیز هم اکنون در دستان این موسسه وابسته به بسیج قرار گرفته است.
 موسسه مهر اقتصاد ایرانیان در خارج از بورس نیز در سه حوزه استراتژیک فعالیت می کند. یکی از این

  استان کشور۲۱حوزه ها تولید نان است. این موسسه وابسته به نیروی مقاومت سپاه پاسداران تاکنون در 
 نسبت به خرید زمین اقدام کرده و قصد راه اندازی کارخانه تولید نان صنعتي دارد. مدیرعامل مهر اقتصاد

 ایرانیان همچنین ورود به حوزه استراتژیک سوخت خودرو را از دیگر برنامه هاي موسسه خود اعلم کرده



 است. سردار سپاهی عیسی رضایي از سرمایه گذاری در پروژه های آب و نیز تولید و بسته بندی آب معدني
نیز به عنوان یکي دیگر از برنامه هایي که پیگیر آن است خبر داده است.

فعالین کارگری در سنندج دادگاهی شدند!

 حسن رسول نژاد و احمد اسکی بغدادی از اعضای "کمتیه ، هادی تنومند -7/7/1388سه شنبه  امروز
 در دادگاه انقلب سنندج داد گاهی شدند. هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری"

  همراه با دیگر دوستان خود در منزل غالب حسینی در سنندج دستگیر و 28/1/1388نامبردگان که در تاریخ  
 بعد از مراجعه به شهر خود در بوکان به اداراه اطلعت احضار و مورد باز جوئی قرار بازداشت شدند،

گرفتند.

  روز در اداره8 از شهر بوکان به اداره اطلعت سنندج انتقال داده شدند و 3/4/88نهایتا نامبردگان در تاریخ 
 اطلعات سنندج مورد بازجوئی قرار گفته و بعد از بازجوئی به قرنطینه زندان مرکزی سنندج انتقال داده

شدند.

  با قرار وثیقه از  روز16حسن رسول نژاد و احمد اسکی بغدای از فعالین کارگری بعد از  هادی تنومند –
زندان مرکزی سنندج آزاد شدند.

  دقیقه ادامه داشت بعد از قرائت حکم30/13 تا 12 که امروز در راس ساعت  7/7/1388در دادگاهی مورخ  
اتهام و دفاع نامبردگان، حکم برائت آنها صادر شد و پرونده مختومه اعلم گردید.

"کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری"

ایران خودرو دیزل و خطر بیکارسازی وسیع کارگران
 ایران خودرو دیزل همچنان در گرداب بحران پیچ و 88 مهر 7به نوشته سایت کمیته هماهنگی .... در تاریخ 

  میلیارد تومان سرمایه حاصل استثمار طبقه کارگر ایران را یکجا به600 وزارت صنایع  تاب می خورد.
 شریان حیات این شرکت تزریق کرده است تا شاید از سقوط آن به ورطه ورشکستگی جلوگیری كند.

 گزارشات حاکی است که اختصاص چنین رقم عظیم و نجومی باز هم درد ایران خودرو دیزل را درمان نکرده
  میلیارد تومان137است. سرمایه داران دولتی مدیر و مسؤل شرکت اعلم كرده اند که برای چالش بحران به 

 دیگر از محصول کار و استثمار توده های کارگر نیاز دارند. سرمایه داران تا امروز دستمزد ماه پیش
 کارگران را پرداخت نکرده اند. آنان به وعده غذای معمول کارگران شیفت های مختلف نیز هجوم برده و آن

 را سلخی نموده و از جمله نوشابه سهم کارگران را قطع کرده اند. از همه این ها مهم تر و دردناک تر و
 فاجعه بارتر آن که شمشیر آخته بیکارسازی را از نیام کشیده اند و هرلحظه آن را روي سر کل کارگران مي

 چرخانند. وحشت و هراس از بیکار شدن همه کارگران را در خود بلعیده است. همه با کابوس دست به گریبانند
 و هر نوع احساس امنیت را در جهنمی که هیچ امنیتی برای هیچ کارگری وجود ندارد بیش از پیش از دست

داده اند. 
مسمومیت و مرگ کارگر معدن در اثر عدم وجود شرایط ایمنی در محیط کار

 بر اثر ۸۸ مهر ۸ سجاد قنبری کارگر معدن طلی "آغ دره" تکاب (تیکان تپه) روز : ساوالن سسی
 مسمومیت ناشی از سیانور و بی توجهی مسئولین کارخانه جان باخت.بر اساس اخبار رسیده، قنبری مدت سه

 سال در اتاق طل و یک سال در سوله سیانورمعدن آغ دره کار می کرده است.این کارگر آذربایجانی در دو
 سال گذشته به دلیل آلودگی بیش از حد به جیوه و سیانور از ناراحتیهای روحی ، روانی و گوارشی رنج می

 پس از مراجعه این کارگر آذربایجانی به مسئولین برد و بر اساس قوانین باید از کارافتاده اعلم می شد.
 کارخانه، عباس نیÙری مدیر عامل کارخانه ضمن تاکید بر اینکه خطری جان شما را تهدید نمی کند از اعطای

حقوق این کارگر سر باز زده و وی را مجبور به ادامه کار کرده بود.
 مدیران کارخانه پس از مرگ سجاد قنبری سعی دارند با تطمیع و تهدید کارگران مرگ این کارگر آذربایجانی

 را خودکشی جلوه دهند و این در حالی است که هفته گذشته یکی دیگر از کارگران معدن مذکور به شیوه
 مشابهی مسموم شده بود و مسئولین معدن که از زنده ماندن وی ناامید شده بودند، سناریوی ساختگی خودکشی

این کارگر را نیز از پیش آماده کرده بودند تا در صورت فوت، علت مرگ وی را خودکشی اعلم نمایند.



 مرگ این کارگر جوان آذربایجانی در حالی اتفاق می افتد که پیش از این گروههای مدافع حقوق بشر خبر
 بدون در نظر گرفتن هرگونه اخراج فصلی کارگران در فصل زمستان و اخراج دائمی کارگران مسموم از

مزایایی داده بودند.
 کارگران معدن آغ دره تکاب که اکثریت قریب به اتفاق آنها ترک واهل شهرستان تکاب(تیکان تپه)هستند

مجبورند در فصل زمستان جهت امرارمعاش به مناطق صنعتی فارس نشین مهاجرت کنند.
 آنها فاقد هرگونه امنیت جسمی هنگام کار می باشند و کارخانه فاقد تجهیزات لزم جهت،به گفته کارگران 

تصفیه ماده باطله می باشد که باعث آلودگی منابع آبهای زیر زمینی منطقه نیز گشته است.
 میلیارد تومان ۱۴۰ لزم به ذکر است که شرکت فرآوری پویا زرکان، سالنه بالغ بر چهار تن طل، معادل

 طل از معدن طلی آغ دره استحصال می کند که این مقداردر آمار كلي تولید طلي كشور ذكر نمي شود و
مسوولن روي آن نظارتي ندارند.مسئولین رده بالی این معدن همگی اهل اصفهان و یزد هستند.

وزارت کارنباید متولی ایجاد اشتغال در جامعه باشد
  آمده است : نصرال دریابیگي در جلسه علني شوراي شهر ساري با بیان88 مهر 8به گزارش ایلنا در تاریخ 

  قانون اساسي از بین بردن فاصله بین فقیر و غني بوده است، بیان44اینكه نظر قانونگذار در اجراي اصل 
 داشت: در اجراي این اصل كار باید از سوي مردم اداره شود اما به دلیل تعبیر نادرست از این اصل شاهد

قرباني شدن كارگران در امر خصوصي سازي شده ایم. 
 عضو اسبق شورای عالی کار ایران با اشاره به اینکه خوداشتغالی و اعطای تسهیلت زودبازده وظیفه وزارت

 کار نیست تصریح کرد: وظیفه اصلی این وزارتخانه تنظیم روابط کار می باشد که متاسفانه دستگاه های
دیگری برای اجرای این مهم دست به کار می شوند. 

 دبیر اجرایي خانه كارگر مازندارن افزود: خانه كارگر به هیچ حزب خاصي تعلق ندارد، فقط مدافع حقوق
كارگران در همه سطوح است تا بتواند باري را از دوش زحمت كشان جامعه بردارد. 

  هزار نفر عضو7دریابیگي آموزش را براي جامعه كارگري مهم دانست و گفت: در شهرستان ساري حدود 
خانه كارگر هستند كه این تعداد از طریق آموزش رایگان با علم نوین آشنا شدند. 

 دریابیگی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی به عنوان نهادی خصوصی بوده و باید حامی کارگران
 زحمتکش باشد، یادآور شد: متاسفانه وضعیت درونی این سازمان و بی توجهی به کارگران توسط مدیران این

مجموعه به قدری اسف بار بوده که قابل جبران نیست. 
 دبیر اجرایی خانه كارگر استان مازندران با اشاره به اینكه ایجاد دانشگاه علمي ـ كاربردي از سوي خانه

 كارگر براي ارتقاي تحصیلي كارگران مفید بوده است، اظهار داشت: در پنج سال گذشته با ایجاد دانشگاه علمي
 900 نفر فارغ التحصیل و 100 هزار نفر از كارگران وارد دانشگاه شده و از این تعداد هزار و 2ـ كاربردي 

دانشجو در رشته هاي مختلف تحصیلي در حال ادامه تحصیل هستند. 
وي اعلم كرد: هم اكنون وضعیت جامعه كارگري تاسف بار بوده و از عدم امنیت شغلي در عذاب هستند. 

  میلیون تومان اعتبار براي حمایت از كارگراني كه شغل320 سال گذشته حدود 10دریابیگي تصریح كرد: در
خود را از دست داده بودند، هزینه شد. 

 عضو اسبق شورای عالی کار با اظهار تاسف از اینکه اکنون مشاهده می شود بسیاری از کارگران دارای
  سال در برخی کارخانجات کشور اخراج شده اند، افزود: علیرغم اینکه کارگران اخراجی دارای15سوابق 

 بیمه بیکاری و تایید اخراج هستند بسیاری از لبی ها سبب می شود وزارت کار سکوت اختیار کرده و مدافع
حقوق کارگران نشود. 

  سال گذشته با تصور اینکه رفع اصلی معضل کار با اجرای15دریابیگی با بیان اینکه مسئولن کشور در 
 دقیق قانون کار محقق خواهد شد، اذعان داشت: کارشناسان روابط کار به این باور رسیده که نقش کارگر در

  درصد بوده و واردات بی رویه کالی خارجی عمده ترین دلیل15فعالیتهای کارگری و اقتصادی تنها 
ورشکستگی تولیدات داخل شده است. 

 دبیر اجرایی خانه كارگر مازندران با بیان اینكه در بررسي مسائل كارگري نباید جناحي عمل كرد، بیان
 داشت: در سال هاي اخیر وزارت به جاي اینكه به قانون كار اهمیت دهد و از كارگران حمایت کند توجه  خود

را به سمت اشتغالزایي سوق داده است. 
  دستگاه آپارتمان براي200 هزار و 2وي در ادامه بیان داشت: تاكنون از سوي خانه كارگر استان مازندران 

كارگران ساخته شده است. 
  شعبه خانه كارگر در سطح كشور فعالند كه از این تعداد دو خانه53دریابیگي خاطرنشان كرد: هم اكنون 

 کارگر در شهرهاي قائمشهر و ساري فعال است و یک شعبه دیگر نیز به زودي در شهرستان آمل با توجه به
بافت کارگری آن راه اندازي مي شود. 

  درصد از این تعداد حقوق30 درصد حداقل دستمزد  بگیر و 50وي یادآور شد: با بررسي هاي به عمل آمده 
  هزار تومان حقوق دریافت مي كنند در حالي كه با اهمیت قرار دادن كارگران به نسبت  قیمت تمام100كمتر از 

http://www.schrr.net/spip.php?article2926
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شده كال به  صر فه تر است.  
 دبیر اجرایی خانه كارگر مازندران با حضور در این جلسه از اعضاي شوراي شهر و شهردارساری خواست

 تا با در اختیار قرار دادن زمین مناسب براي ساخت خانه كارگر در مركز مازندران بتوان مطالبات صنفی
کارگران را پیگیری نمود. 

پایان پیام
88توافق كارگران و كارفرمایان شرط بازنگري در مزد 

  آمده است : به گفته وزیر كار و اموراجتماعي باید با راه اندازي اتاق فكر88 مهر 8به گزارش ایلنا در تاریخ 
توان كارشناسي و مدیرتي وزارت كار را افزایش داد. 

 به گزارش ایلنا، شیخ السلمي در حاشیه جلسه امروز اعضاي هیات دولت گفت: در حال حاضر وزارت كار
 و اموراجتماعي از نظر مباحث كارشناسي و مدیریتي دچار اشكال است كه باید با ایجاد اتاق فكر آن را مرتفع

كرد. 
 وزیر كار گفت: در این اتاق  فكر از نظر كارشناسان و صاحب نظران در پیشبرد اهداف و برنامه هاي وزارت

كار استفاده خواهد شد. 
 وي با یادآوري اینكه درصدد تحقق برنامه هایي است كه در زمان اخذ راي از مجلس وعده  اجراي آنها را داده
 بود، گفت: به همین منظور درصدد هستم تا شاخت خود را از توان نیروها و برنامه هاي این وزارتخانه كامل

كنم. 
 وزیركار از توسعه مشاغل خدماتي، خانگي و كار از راه دور به عنوان راهبرد جدید براي بهبود فضاي

به وجود آمده یاد كرد. 
 شیخ السلمي در مورد توسعه بنگاه هاي زودبازده به منظور ایجاد اشتغال گفت: هم اكنون طرح بازشماري

 بنگاه هاي زودبازده در مراحل پایاني قرار دارد كه پس از اتمام آن به این نتایج به منظور شناسایي نقاط ضعف
و نواقص مورد ارزیابي قرار خواهند گرفت. 

 وي با خوب خواندن اجراي طرح بنگاه هاي زودبازده گفت: براساس نتایج نهایي كه تاپایان مهرماه مشخص
مي شود نسبت به توسعه این طرح تصمیم خواهیم گرفت. 

 وزیر کار و امور اجتماعی همچنین در مورد دستمزدها گفت: در صورت توافق نمایندگان کارگران و
 نیستیم. 88کارفرمایان، مخالف بازنگری مجدد در دستمزدهای کارگران در سال 

 وي تصریح کرد: تعیین حداقل دستمزدهای کارگران هر سال با توافق سه جانبه بخش کارگری، کارفرمایی و
دولتی انجام می شود. 

 شیخ السلمي با اشاره به اینکه درخواست ها و پیشنهاداتی برای بازنگری مجدد در تعیین دستمزدها بر اساس
نرخ تورم ارائه شده است، وزارت کار و امور اجتماعی نیز این موضوع را بررسی می کند. 

 وي با بیان اینکه پیشنهاداتی از جمله اینکه در هر سال بیش از یکبار حداقل دستمزد تعیین شود، بیان کرد:
 گرچه این موضوع با توجه به تغییر نرخ تورم منطقی به نظر می رسد، اما این امر امکان برنامه ریزی برای

کارفرمایان را سلب می کند، بنابراین اجرای آن دشوار خواهد بود. 
 وزیركار تصریح کرد: اگر حداقل دستمزد در اواسط سال تغییر کند و با کاهش مواجه شود، مورد قبول

کارگران قرار نمی گیرد و اگر افزایش یابد، با مخالفت گروه کارفرمایی مواجه می شود. 
 شیخ السلمی تعیین دستمزد مجدد کارگران و تغییر آن در اواسط کار را دشواری است، افزود با این حال

وزارت کار و امور اجتماعی در صورت توافق گروه کارگری و کارفرمایی مخالفتی با این موضوع ندارد. 
پایان پیام

نوزاد فروشی
میلیون10با قیمت هایی از سه تا  

  آمده است : نوزادان تازه متولد شده در بیمارستان های تهران با قیمت88 مهر 8به نوشته فرارو در تاریخ 
. میلیون تومان خرید و فروش می شوند10هایی از سه تا 

 پرستار یکی از بیمارستان های تهران با بیان این مطلب به سرمایه گفت: «دللن و واسطه ها پس از شناسایی
. »نوزادانی که ناخواسته یا نامشروع به دنیا می آیند اقدام به خرید و فروش آنان می کنند

 مریم با بیان اینکه «این اتفاق در بیمارستان های دولتی و بزرگ و بیمارستان هایی که زایشگاه دارند، بیشتر
 رخ می دهد»، ادامه داد: «در این بیمارستان ها به دلیل بالتر بودن تعداد نوزادان متولد شده در مقایسه با

 بیمارستان های خصوصی و کوچک، شناسایی افراد سخت تر است که این امر مهمترین دلیل بالتر بودن آمار
 . »خرید و فروش نوزادان متولد شده در مراکز دولتی است

 وی بال بودن هزینه های وضع حمل در بیمارستان های خصوصی را از دیگر دلیل پایین بودن آمار خرید و
 فروش نوزادان در این مراکز دانست و تصریح کرد: «هزینه وضع حمل در بیمارستان های خصوصی بین

 سه تا پنج میلیون تومان است در حالی که این قیمت در مراکز دولتی در صورت بیمه بودن اشخاص رایگان و



  هزار تومان است. از این رو خرید و فروش نوزادان در این مراکز با توجه500در صورت نبود بیمه حدود 
 .»به هزینه بالی وضع حمل به ندرت صورت می گیرد

 وی افزود: «در برخی از بیمارستان ها دللن با پرداخت مخارج بیمارستان به زنان باردار، به عنوان پیش
قسط، نوزادان را

 . »پیش خرید کرده و سپس نوزادان خریداری شده را با قیمت کلن به زوج های نابارورمی فروشند
 وی ادامه داد: «برخی از دختران جوان فریب خورده چون برای سقط جنین به پزشک دسترسی ندارند و با راه

 های سقط جنین نیز آشنا نیستند، روزهای نزدیک به زایمان به بیمارستان مراجعه می کنند. دللن به این
 دختران پیشنهاد می کنند به ازای پرداخت هزینه های بیمارستان آنان را از دردسرهای ناشی از بچه دارشدن

.»خلص کنند
 وی گفت: «خانواده این دختران اکثراo از وضعیت آنان با خبر نیستند. این دختران بدون اعضای خانواده و تنها

 به بیمارستان مراجعه می کنند، از آن گذشته برخی از این دختران حتی چند ماه قبل از زایمان در خارج از
 . »خانه به سر برده و اغلب بعد از زایمان نیز از بیمارستان می گریزند

کودکان کار ارزان ترند
 به گفته یک مددکار اجتماعی «تشریفات سخت اداری سازمان بهزیستی برای والدین علقه مند به پذیرش

 فرزند، آنها را مجبور می کند برای فرزندخواندگی کودک موردنظرشان، مبالغ بالیی به دللن یا فروشندگان
 .»نوزادان پرداخت کنند

 نجمه شهبازی فقر را عامل اصلی فروش نوزادان از سوی والدین دانست و افزود: «خانواده هایی که دست به
 این کار می زنند اغلب تحت تاثیر یک بحران شدید، اقدام به فروش نوزادشان می کنند و در مواقعی نیز

 مجبور می شوند. این دسته از والدین معمولo از عواقب تصمیم شان آگاه نیستند و پس از گذشتن از بحران
 پشیمان شده و درصدد پیدا کردن نوزادشان بر می آیند. در بسیاری از پرونده های فروش نوزاد، مادر عامل

. »این کار بوده که معمولo این کار را به خاطر طلق، بیکاری یا زندانی بودن همسر انجام داده است
 وی با بیان اینکه «متاسفانه طی سال های اخیر خرید و فروش نوزادان در کشور به یک تجارت پردرآمد تبدیل

 شده است»، اظهار داشت: «فروش نوزاد به خانواده های بدون فرزند بهترین و مطلوب ترین نوع فروش
 .فرزند است چرا که متاسفانه همیشه این گونه نیست و گاهی کودکان برای مقاصد دیگری به فروش می رسند

« 
 به گفته وی «نوزادانی که به خانواده های بدون فرزند فروخته می شوند بالترین قیمت ها را دارند و کودکانی

 وی گفت: « برخی والدین کودکان. »که برای ازدواج اجباری و یا کار به فروش می رسند قیمت کمتری دارند
 خود را در اختیار قاچاقچیان مواد مخدر می گذارند تا به این طریق در کار قاچاق مواد مخدر شریک شوند.

 عده ای هم فرزندانشان را به قاچاقچیان انسان می دهند تا اندام آنها را برای پیوند عضو از بدن های نحیفشان
 جدا کنند. همچنین برخی والدین فرزندان خود را برای کسب درآمد به گداها اجاره می دهند و ماهانه مبلغی

 . »دریافت می کنند
درآمد پنج میلیارد تومانی باند فروش نوزادان در اصفهان

 هیچ کدام از ماجراهای فروش نوزاد به اندازه ماجرای باند اصفهان پرسر و صدا نبوده است. اعضای این
. نوزاد اعتراف کردند145شبکه بزرگ فروش نوزادان، بعد از دستگیری به فروش 

 این باند از یک پزشک، سه ماما، سه پرستار و دو کارمند ثبت احوال تشکیل شده بود. گفته می شود که
  میلیون تومان10بسیاری از این بچه های اصفهانی را به کویتی ها فروخته اند. اعضای این باند، نوزادان را 

 به زوج های نابارور می فروختند. سردسته باند یک پزشک بود. او نوزادان را به محض تولد می فروخت و
 سه ماما هم خریداران و فروشندگان را شناسایی می کردند. ماجرای این باند هم شبیه بقیه داستان های فروش

 .نوزاد است
 یک طرفش زوج هایی که به خاطر فقر مالی نمی توانستند بچه شان را نگهداری کنند یا دخترانی که ناخواسته

 باردار شده بودند و سمت دیگر خانواده هایی که در حسرت فرزند می سوختند. ماماها بعد از شناسایی
 فروشنده ها، دنبال خریدار می گشتند و آنها را از بین زوج های نابارور شناسایی می کردند. پس از شناسایی
 خریدار و فروشنده، پزشک مربوطه وارد عمل می شد. او با کمک سه پرستارش، زن باردار را در کلینیکش

.بستری می کرد
 نشانی و مشخصات فروشنده را می گرفت و زایمان را انجام می داد. بعد از زایمان هم حلقه آخر زنجیر،

 فعالیتش را آغاز می کرد. سردسته باند گواهی تولد جعلی با مهر بیمارستان یا زایشگاه تهیه می کرد و آن را به
 اعضای باند در اداره ثبت احوال می داد. دو عضو این باند که کارمند ثبت احوال بودند با مدارک جعلی تولد

  میلیون تومان از10نوزاد و مدارک زوج خریدار به نام آنها برای نوزادان شناسنامه صادر می کردند. آنها 
 خریدارها می گرفتند، یک میلیون تومانش را به فروشندگان می دادند و بقیه اش را بین خودشان تقسیم می

 .کردند



 اعضای این باند در هفت سال فعالیتشان بیش از پنج میلیارد تومان به دست آورده بودند. به گفته بسیاری از
 کسانی که در رابطه با خرید و فروش نوزادان دستگیر شده اند بیش تر متقاضیان خواهان نوزاد دختر هستند

 .از این رو قیمت نوزادان دختر تا یک میلیون تومان بیشتر از پسران است
 براساس قانون مساله خرید و فروش نوزاد، جرم انگاری نشده و تنها قضات می توانند کودک را از والدین
 جدید بگیرند و به والدین اصلی اگر وجود داشته باشند بدهد. اگر خریداران نوزاد از دزدی بودن آن مطلع

 باشند شریک جرم ربایندگان تلقی می شوند و برای آنها مجازات در نظر گرفته می شود اما اگر در جریان
 نباشند کودک از آنها گرفته شده و در مراکز نگهداری بهزیستی نگهداری می شود تا دادگاه برای سرنوشت

 ، قانونی که خرید و فروش1381وی تصمیم بگیرد. بررسی قوانین کیفری ایران نشان می دهد که تا آذرماه 
 631کودکان را جرم تلقی کنند وجود نداشته است و فقط در مواد پراکنده قانون مجازات اسلمی نظیر ماده 

 دزدیدن، مخفی کردن یا جابه جا کردن اطفال جرم تلقی و برای آن شش ماه تا سه سال حبس در نظر گرفته
 .شده است

  ماده ای تحت9 در نتیجه تلش های نهادهای مدنی فعال در حوزه کودکان، قانونی 1381 آذرماه 25اما در 
 عنوان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به تصویب مجلس شورای اسلمی رسید که براساس ماده سه آن

  سال را جرم تلقی و برای مرتکب حبس از شش ماه تا یک سال زندان و18هرگونه خرید و فروش افراد زیر 
. میلیون ریال تعیین می شود20 تا 10یا جزای نقدی از 

فرآیند فرزند خواندگی
  کودک به فرزندی سپرده می شوند.1000 تا 800براساس آمار عملکرد سازمان بهزیستی تقریباo سالنه بین 

 این در حالی است که تعداد متقاضیان فرزندخواندگی چند برابر کودکانی است که به فرزندی سپرده می شوند.
 این امر حاکی از آن است که تقاضا برای دریافت کودک به مراتب بیش از تعداد کودکان قابل واگذاری به

 .خانواده هاست
 از سوی دیگر فرآیند اجرایی فرزندخواندگی مستلزم هماهنگی های بین بخش سازمان بهزیستی، اداره

 سرپرستی قوه قضائیه، نیروی انتظامی، مراکز درمان ناباروری و سازمان پزشکی قانونی و... است که همه
 اینها به اضافه فهرست طولنی انتظار برای دریافت کودک، فرآیند فرزندپذیری را برای متقاضیان

 .فرزندخواندگی به طور طبیعی طولنی و زمانبر می سازد
 این مشخصه تقریباo در همه کشورهای دنیا یکسان است. برای مثال در ایالت متحده آمریکا به عنوان کشوری

 که یکی از بیشترین موارد فرزندخواندگی در آن اتفاق می افتد زمان انتظار برای دریافت کودک به طور
 متوسط دو سال است. متاسفانه برخی متقاضیان به واسطه درمان های طولنی مدت ناباروری که نتیجه ای

 نداشته، به دنبال یافتن یک گزینه فوری و آنی و راه های غیرقانونی فرزندپذیری برای بچه دار شدن و جبران
 .زمان از دست رفته هستند که اغلب نتیجه ای برای آنها به همراه ندارد

 والدین متقاضی پس از سال ها درمان ناباروری ناموفق هنگام مراجعه به سازمان بهزیستی با یک نوع شبهه
.ذهنی مراجعه می کنند که نوزاد دلخواه خود را به خانه ببرند

 ، از بین کودکان تحت مراقبت1353مطابق با قانون جاری حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب سال 
  درصد این کودکان قابل واگذاری به والدین متقاضی فرزندخواندگی هستند. یعنی15سازمان بهزیستی تنها 

 کودکانی که فاقد پدر، مادر و جد پدری باشند. از این تعداد نیز دو تا چهار درصد کودکانی هستند که دارای
 معلولیت بوده و اغلب در مراکز شبانه روزی باقی می مانند. با این حال در صورت تصویب لیحه قانون جدید

  درصد از کودکان تحت مراقبت فراهم می50حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست، امکان واگذاری 
 شود که این می تواند پاسخ مناسبی برای درخواست های متعدد متقاضیان فرزندخواندگی باشد. تا زمانی که این

 قانون اصلح و به تصویب نرسد زمینه تغییر در ساختار اجرایی فرزندپذیری محدود خواهد بود و پاسخ لزم
.برای انبوه متقاضیان فراهم نخواهد شد

 هزار تومان قیمت داروهای سقط جنین200تا 
  هزار تومان200 تا 25هم اکنون داروهای سقط جنین در بازار غیرقانونی خرید و فروش دارو به بهایی از «

 و حتی بیشتر به فروش می رسند. » پرستار یکی از بیمارستان های تهران با بیان این مطلب به خبرنگار ما
 گفت: «این داروها که اغلب به صورت آمپول مورد استفاده قرار می گیرند اگر به صورت قانونی و با نسخه

.»پزشک تجویز شوند قیمتی بین سه تا پنج هزار تومان دارند
 مینا شکوهی ادامه داد: «با توجه به غیرقانونی بودن سقط جنین در کشور- مگر در موارد خاص و آن هم با

 نظر پزشک معالج- فروشندگان داروهای سقط جنین را در بازار به چندین برابر قیمت واقعی به متقاضیان می
 دهند. » یکی از فروشندگان این نوع داروها در باره علت قیمت بالی داروهای سقط جنین به خبرنگار ما
 گفت: «خرید و فروش داروهای سقط جنین ممنوع است و عرضه این داروها خطر زیادی برای ما دارد

 . »بنابراین باید درآمد حاصل از فروش داروهای سقط جنین به ریسک کار بیارزد



 وی افزود: «عوامل زیادی در تعیین قیمت این داروها موثر است. به عنوان مثال وقتی مردی به تنهایی برای
 خرید داروی سقط جنین مراجعه می کند معمولo این دارو را برای همسر قانونی اش می خواهد بنابراین ما این

  هزار تومان به وی می فروشیم. اما در مواردی که بارداری غیرقانونی و100 تا 25دارو را با قیمتی بین 
oنامشروع است، دختر و پسر هر دو با هم مراجعه می کنند که در این صورت قیمت را بالتر می بریم. معمول 

 این افراد به دلیل نیاز، برای پرداخت پول چندان چک و چانه نمی زنند. » یک ماما نیز در این رابطه به
 خبرنگار ما گفت: «مراجعان سقط جنین به دو دسته تقسیم می شوند؛ برخی از مراجعان مدعی اند در دوران
 عقد و نامزدی باردار شده اند و برخی دیگر به دلیل داشتن فرزند زیاد و یا درآمد پایین قادر به نگهداری از

.فرزند دیگری نیستند
 دسته اول هیچ گاه علقه ای به نشان دادن شناسنامه خود ندارند و وقتی ماما برای رویت شناسنامه آنها

 اصرارکند، دیگر به مطب باز نمی گردند. برخی زنان نیز حتی با داشتن تنها یک فرزند خواهان سقط فرزند
 دوم خود هستند. آنان به دلیلی مانند تورم، اجاره بالی خانه، درآمد پایین همسر و... داشتن فرزند دوم را یک

کابوس می دانند
آماده  تحقیق و تفحص نمایندگان  مجلس هستیم

  آمده است : مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعي در پي انتشار خبري مبني88 مهر 8به گزارش ایلنا در تاریخ 
بر انجام طرح تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعي و ارائه این طرح به هیأت رئیسه مجلس، اعلم آمادگي كرد. 
 به گزارش ایلنا، علي ذبیحي با اعلم این مطلب افزود: سازمان تأمین اجتماعي یك نهاد عمومي غیردولتي است

 كه مجري اجراي قوانین مصوب از سوي مجلس شوراي اسلمي و دیگر نهادهاي تصمیم گیر كشور است و
اقدامات این سازمان طبق قوانین تعیین شده صورت مي گیرد.

 مشاور رئیس جمهور افزود: نظارت بر عملكرد سازمان تأمین اجتماعي و اتخاذ تصمیمات كلن براي این
 سازمان زیرنظر شوراي عالي تأمین اجتماعي كه طبق اساسنامه تأمین اجتماعي بالترین مرجع تصمیم گیري

بوده و در این شورا نمایندگاني از دولت، بیمه شدگان و كارفرمایان حضور دارند، قرارداده شده است.
 ذبیحي تأكید كرد: علوه بر شوراي عالي تأمین اجتماعي، به عنوان ركن اصلي تصمیم گیري این سازمان،

 دیگر نهادها و ارگان هاي مرتبط نظیر سازمان بازرسي كل كشور و دیگر نهادهاي مسئول بر عملكردهاي این
سازمان نظارت دارند.

 مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعي خاطرنشان كرد: یكي از موارد بسیار مهم در ارزیابي سلمت یك دستگاه
 بررسي وضعیت كارآمدي آن مجموعه است. كارشناسان امور بیمه در این مورد اتفاق نظر دارند كه اساس

 فعالیت سازمان هاي بیمه گر به صورتي است كه این سازمان ها در سالیان آغازین فعالیت خود كه دریافت ها
 یكسویه است، حق بیمه هاي دریافتي را از طریق سرمایه گذاري هاي دقیق و سودآور، توسعه مي دهند تا در

 سالیاني كه باید به تعهدات قانوني خود عمل نمایند، بتوانند از محل سودهاي تجمیع شده و نه از محل سرمایه ها،
 تعهدات خود را به انجام برسانند. درمورد سازمان تأمین اجتماعي باید گفت از اینكه دستگاه هاي نظارتي

 عملكرد حال و گذشته را به دقت مورد بررسي و شفاف سازي نمایند قطعاo مورد حمایت ما مي باشد چرا كه اگر
خلفي اتفاق افتاده باشد باید در اسرع وقت مورد رسیدگي و جلو آن گرفته شود.

 ذبیحي اضافه كرد: براي جلوگیري از این سوءمدیریت ها و استفاده هاي غیرقانوني از منابع بیمه شدگان، از
 زمان واگذاري مسئولیت این سازمان به اینجانب، فعالیت برخي از شركت ها و مجموعه هاي موازي جلوگیري

 به عمل آمد، چرا كه اموال این سازمان را متعلق به مردم دانسته و همانند كلیه مسئولین و كاركنان سازمان
 تأمین اجتماعي و دلسوزان نظام، معتقد به حفظ و صیانت از اموال مردم دارم و در این خصوص حساسیت

خاصي نشان مي دهم.
 وي با اشاره به اینكه بحث تحقیق و تفحص در زمان هاي گذشته نیز مطرح بوده است، اظهار كرد: بررسي

 عملكرد مالي، اداري و مدیریتي ارگان ها، نهادها و سازمان ها و ارزیابي عملكرد این دستگاه ها جزو وظایف
 نمایندگان مردم در خانه ملت است، بنابراین این سازمان آمادگي كامل خود را براي تحقیق و تفحص نمایندگان

 مجلس شوراي اسلمي و بازرسي كل كشور و یا هر نهاد مسئول در این زمینه از سازمان تأمین اجتماعي را
اعلم مي دارد.

 مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعي اذعان كرد: سازمان تأمین اجتماعي از شفاف سازي و پاسخگو بودن این
 سازمان نسبت به عملكرد خود استقبال كرده و اعلم مي دارد از بحث هاي انتقادي درخصوص نحوه عملكرد

 مدیریت و شفاف سازي اقدامات انجام شده با مسئولن مربوطه با تمام توان همكاري مي كند چرا كه مردم حق
دارند بدانند در مجموعه اي كه سرمایه هاي متعلق به آنان است چگونه اموالشان هزینه مي گردد.

 وي حفظ و صیانت از اموال و سرمایه هاي بیمه شدگان و كارفرمایان و ارتقاي سطح معیشتي و درماني افراد
 تحت پوشش این سازمان را در اولویت برنامه هاي تأمین اجتماعي دانست و افزایش حقوق بیمه شدگان و جمعیت

 تحت پوشش این سازمان و ایجاد تسهیلت لزم براي تسهیل در قوانین بیمه شدگان را از مهمترین اقدامات



سازمان تأمین اجتماعي در چند ماه گذشته برشمرد.
پايان پيام

 مشاور و مدیر باسابقه نفتی طی روزهای اخیر عزل شدند15
سونامی برکناری در وزارت نفت

  نفر طی روزهای اخیر تقریبا15o آمده است : با برکناری حدود 88 مهر 8به نوشته روزنامه سرمایه در تاریخ 
 بخش عمده ای از مدیران و مشاوران وزارت نفت تغییر کرد.این تغییرات در کنار تغییر بخشی از مدیران

 وزارت نفت در دوره مدیریت غلمحسین نوذری در روزهای بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری، نشان
 دهنده تغییرات وسیع مدیریتی در حوزه نفت است. چند روز پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری، مدیران

 صاحب نامی چون اکبر ترکان معاون برنامه ریزی وزارت نفت، محمد رضا نعمت زاده مشاور ارشد وزیر و
 مدیرعامل قبلی شرکت بزرگ پالیش و پخش فرآورده های نفتی، اصغر رفیعی مدیرعامل حفاری شمال،

 سیدجلیل رضوی مدیر منطقه انرژی پارس، مهدی کرباسیان رئیس هیات مدیره صندوق بازنشستگی نفت،
 برکنار شدند و با ورود مسعود میرکاظمی به وزارت نفت که قبلo وزیر بازرگانی در دولت نهم بوده، موضوع

 برکناری مدیران و مشاوران تشدید شده است و اکنون مدیران صاحب نامی چون رضا کسایی زاده مدیر
 شرکت صادرات گاز، سیدعلی حسینی قائم مقام سابق وزارت نفت، مهدی میرمعزی، کمال دانشیار و... نیز از

 کار برکنار شده اند. به عقیده کارشناسان اقتصادی، در شرایطی که صنعت نفت و گاز ایران از نظر مجموع
  ساله آینده، ایران نقش اساسی در20ذخایر نفت و گاز جهان در رتبه اول جهان قرار دارد و در چشم انداز 

تامین تقاضای انرژی جهان خواهد داشت
 و در نتیجه باید بحث صیانت از میادین سرمایه گذاری های جدید، ایجاد ظرفیت های جدید در صنایع نفت و 

 گاز و پالیشگاه ها مورد توجه باشد و... هرگونه تغییر مدیران با سابقه و کارآمد وزارت نفت، باعث تضعیف
 مدیریت این بخش مهم اقتصادی کشور خواهد شد. وزیر نفت اعلم کرده این تغییرات مدیریتی بوده و در

 راستای افزایش سطح بهره وری و نیز بهبود بخشیدن به شرایط این وزارتخانه، یک خانه تکانی اصولی را در
دستور کار خود قرار داده است.

 نفت نیوز نوشت؛ گفته می شود تعدادی از مشاوران وزیر سابق نفت با دستور میرکاظمی عزل شده اند که البته
 هنوز اطلع دقیقی از تعداد واقعی آنها در دست نیست اما بر اساس آخرین اطلعات واصله سیدعلی حسینی

 «قائم مقام سابق کردان در منابع انسانی»، منصور کندری «مدیرعامل سابق بهداشت و درمان»، سیدرضا
 کسایی زاده «مدیرعامل شرکت صادرات گاز» و حسین شهاب الدین «مجری طرح های کمک به مناطق نفت

 خیز کشور»، از سمت خود برکنار شده اند. این گزارش حاکی است، محمدرضا مقدم «معاون وزیر نفت در
 امور پژوهش و فناوری»، سیدمهدی میرمعزی «مشاور وزیر نفت در امور نفت»، محمدرضا رجایی «مشاور

 وزیر در امور گاز»، مهران مخمی «مشاور وزیر در امور پتروشیمی»، کامران ضرابی «مشاور وزیر در
 امور پالیش و پخش»، مصطفی اشعری «مشاور وزیر در امور منابع انسانی»، حبیب امین فر «مشاور وزیر
 در امور طرح ها و پروژه ها» و مختاری «مشاور و بازرس ویژه وزیر نفت» نیز از جمله افرادی هستند که

 خبرهایی مبنی بر برکناری آنها منتشر شده است. لزم به ذکر است هنوز در خصوص اینکه مختاری از سمت
 بازرس ویژه وزیر نفت هم برکنار شده یا خیر اطلع دقیقی در دست نیست. مختاری تاکنون بازرس ویژه

 وزرای پیشین زنگنه، هامانه و نوذری نیز بوده است. بر پایه این گزارش، کمال دانشیار «مشاور وزیر نفت»
 و اشرف اسلمی «مشاور وزیر در امور حقوقی و مجلس» نیز در زمره افراد ذکرشده است. بر اساس این

 گزارش، میرزاخانی «مشاور فرهنگی و اجتماعی وزرای پیشین نفت» که گویا در طبقه پانزده مرکزی مستقر
 و به صورت پاره وقت با وزارت نفت همکاری داشته است برای کاریابی به منابع انسانی معرفی شد. بر این
 اساس، تنها مشاور باقیمانده «فرهاد بهروزی» است که به عنوان مشاور وزیر در امور ایثارگران تا اطلع

 ثانوی در سمت خود ابقا شده است. این گزارش حاکی است، برخی منابع نزدیک به میرکاظمی، از اصرار وی
بر انتخاب مشاوران جدید توسط خودش خبر می دهند.

آغاز برکناری ها پس از انتخابات
 این برکناری ها در حالی صورت گرفته که از مدت ها پیش و پس از انتصاب میرکاظمی به عنوان وزیر نفت،
 اخباری مبنی بر تغییر گسترده مدیران این وزارتخانه به گوش می رسید که وزارت نفت ضمن تکذیب شنیده ها

 اعلم کرد: «این اخبار تنها با هدف القای عدم ثبات در صنعت نفت صورت گرفته و به هیچ عنوان صحت
 ندارد.» به نظر کارشناسان این تغییرات بیشتر از آنکه تصمیم میرکاظمی و در راستای شایسته سالری باشد،

همانند برکناری های بعد از انتخابات ریاست جمهوری بر اساس توصیه های سیاسی است.
 بر اساس این گزارش چند روز پس از انتخابات ریاست جمهوری، دستور برکناری اکبر ترکان معاون برنامه

 ریزی وزارت نفت، به وزیر نفت رسید تا این برکناری سرآغازی باشد بر تغییرات گسترده مدیریتی در
 وزارت نفت. پس از برکناری ترکان، محمدرضا نعمت زاده «مشاور ارشد وزیر نفت»، اصغر رفیعی

 «مدیرعامل شرکت حفاری شمال»، سیدجلیل رضوی «مدیر منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس» و مهدی



 کرباسیان «رئیس هیات رئیسه صندوق بازنشستگی صنعت نفت» نیز برکنار شدند که مهدی کرباسیان جای
 خود را به سیف ال جشن ساز مدیرعامل شرکت ملی نفت (با حفظ سمت) و سیدجلیل رضوی نیز جای خود را

به موسی سوری مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران دادند.
 کارشناسان بر این باورند تغییرات اینچنینی در حساس ترین وزارتخانه کشور، پیامد های نامناسبی را به همراه

خواهد داشت که ممکن است در برخی از اوقات غیرقابل جبران باشد.
 به گفته کارشناسان این تغییرات در راستای همسو ساختن بدنه مدیریتی، اجرایی و مشاوره ای وزارت نفت با

 سیاست های مدنظر دولت دهم است که با برکناری این افراد به اتمام نخواهد رسید و در مرحله بعدی شاهد
 برکناری مدیران ارشد و معاونان وزیر نفت نیز خواهیم بود. شنیده ها حکایت از آن دارد که در مراحل بعدی
 نام افراد دیگری نیز مطرح خواهد شد که عادل نژاد سلیم مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز از آن
 جمله است و از قائم مقام این شرکت نیز به عنوان جایگزین یاد می شود. در همین رابطه قائم مقام مدیرعامل

 شرکت ملی صنایع پتروشیمی به«سرمایه» گفت: «در این رابطه صحبت خاصی صورت نگرفته ولی با توجه
 به اظهارات وزیر نفت، تغییرات دور از ذهن نیست و با توجه به چارچوب مدیریتی موجود در پتروشیمی، این

شرکت به فرد وابسته نبوده و جابه جایی مدیران خللی در ادامه روند به وجود نمی آورد.»
خداحافظی مدیران کارآمد

با نفت
 وزیر نفت با شعار شایسته سالری اقدام به این برکناری ها کرده است. این در حالی است که افراد برکنارشده
 در واپسین روزهای عمر دولت نهم و افراد برکنارشده در روز گذشته، اکثراo از افراد کارآمد و باسابقه حوزه

نفت بوده اند که سابقه مدیریتی قابل قبولی در سالیان بعد از انقلب از خود برجای گذاشته اند.
مبارزه با مافیای نفت

 یکی از نکات قابل توجهی که در شعارهای انتخاباتی محمود احمدی نژاد در دو دوره انتخابات ریاست
 جمهوری نهم و دهم مطرح بوده است «مبارزه با مافیای نفتی» است. اما با گذشت چهارسال از دولت احمدی
 نژاد هنوز از مصادیق مافیای نفت خبری نیست و مشخص نشده که مافیای نفت شامل چه افراد یا شرکت ها و

جریاناتی است و دولت در مقابله با مافیای نفت تاکنون چه اقداماتی را انجام داده است.
 احمدی نژاد بارها تکرار کرده است که «دست مافیای قدرت و جناح هایی را که بر نفت ما چنگ انداخته اند
قطع خواهم کرد و حاضرم جانم را فدا کنم. مردم باید سهم خود را از نفت کشور در زندگی روزمره ببینند.»

 اما در زمان معرفی نامزدهای وزارت نفت از جمله سعیدلو، محصولی و وزیری هامانه، هر یک از این افراد
 از اساس وجود پدیده ای به نام مافیای نفتی را تکذیب کردند. برخی کارشناسان مانند دکتر محمد خوش چهره و

کمال دانشیان نیز اعلم کرده اند که قطعاo مافیای نفتی داریم اما باید شناسایی شود.
 در هر حال، مشخص نیست که آیا تغییرات مدیریتی در راستای حذف افراد منتسب به جناح های سیاسی

 صورت می گیرد تا چهره های اصولگرای نزدیک به دولت در وزارتخانه مهم نفت حضور یابند یا بحث تسلط
 گروه های اقتصادی و سیاسی در صنعت سودآور و درآمدزای نفت مطرح است یا اینکه این برنامه ها بخشی

از یک طرح بزرگ است که ابعاد آن در آینده مشخص خواهد شد.
نقش نفت در اقتصاد ایران

  درصد درآمدهای دولت از70 تا 50از نظر شاخص های اقتصادی، بخش عمده بودجه عمومی دولت و حدود 
 محل نفت و گاز تامین می شود. از نظر مخارج ارزی کشور نیز در چهار سال گذشته سهم نفت در تامین

نیازهای ارزی و واردات بیش از
  میلیارد دلر درآمد ارزی از محل نفت و گاز داشته ایم. لذا280 درصد بوده است و در چهار سال گذشته 70

 بدون درآمد نفت، بودجه عمومی، تامین مخارج جاری و عمرانی کشور، واردات و تامین نیاز کشور به مواد
اولیه، ماشین آلت و مایحتاج عمومی با مشکلت بسیاری مواجه خواهد شد.

 مصرف داخلی نیز به شدت رو به افزایش است و در صورتی که راهکارهای اصولی در این زمینه مورد
 توجه قرار نگیرد، بخش عمده تولید باید صرف مصرف داخلی شود و در صادرات نفت محدودیت خواهیم

 داشت. در نتیجه موضوع جذب سرمایه گذاری در صنعت نفت و افزایش ظرفیت باید بیش از پیش مورد توجه
باشد.

 در شرایطی که مصرف انرژی جهان رو به افزایش است و اکثر میادین نفتی جهان در حداکثر ظرفیت تولید
 خود هستند چشم بازار جهان به کشور ما دوخته شده تا با افزایش تولید، امکان تامین تقاضای انرژی جهان

 توسط ایران فراهم شود. تامین انرژی کشورهای آسیایی، نظیر چین، هند و پاکستان از طریق خط لوله گاز،
 حضور ایران در اروپا و انتقال گاز به این قاره و... نیز از مواردی است که به مدیران و کارشناسان باسابقه

نیاز دارد.
  سال گذشته نفت هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاست داخلی و خارجی عاملی تاثیرگذار بوده و100در 

 اگرچه خسارت هایی برجای گذاشته و باعث دخالت عوامل خارجی در کشور شده است اما از نظر اقتصادی



 باعث تحرک صنایع و تجارت و رشد درآمد سرانه شده است. برخی کارشناسان معتقدند که اگر نفت نداشتیم از
 نظر سیاسی و اقتصادی وضع بهتری را شاهد می بودیم اما عده ای دیگر می گویند اگر نفت نداشتیم مانند

افغانستان، بنگلدش، پاکستان و... با مشکلت فقر و نابسامانی مواجه می شدیم.
  سال آینده ایران باز هم به نفت و گاز وابسته است و استفاده از مدیران توانمند و30 تا 20به هر روی آینده 

 برنامه ریز و تدوین استراتژی کارآمد برای تامین انرژی داخلی و صادرات نفت و گاز ایران یک ضرورت
 انکارناپذیر است و مشخص نیست وزیر نفت که از حوزه بازرگانی وارد این صنعت عمده و کاملo تخصصی

 و تاثیرگذار بر آینده ایران شده است بر چه مبنایی اقدام به تغییرات عمده مدیریتی در این حوزه مهم کرده
است.

وضعیت شرکت ایران خودرو دیزل بحرانیست

 یكي از كارگران شرکت ایران خودرو دیزل به خبرنگارما گفت :” این شركت, حقوق ما كارگران رانداده 
 میلیارد تومان آن را وزارت صنایع داد و50میلیاردی رودستش ماند ه بود كه 600است , شركت یك كسري 

 میلیارد دیگر كم آورد تمامی کارگران دیزل (ایران137كم كم شركت, شروع به كاركرد كه باز شركت 
 خودرو دیزل)بر این باورند كه این كسري ها به خاطر چپاول از بالیي ها است آنها میدزدند و فشار را بر

گرده کارگر وارد میکنند . 
 در وعده های غذائی نوشابه را حذف كرد ه اند , شایعه شده که عده ای را قراراست باز خرید و عده زیادی را

 اخراج كنند . هیچگونه حق وحقوقی راهم به اخراجی ها پرداخت نمي كنند , براي همین همه كارگران این
شركت در نگراني زیادي به سر مي برند .

كارگران شركت پونل پاكدشت زیر فشار طاقت فرساي معیشتي

 درگفتگویي كه خبر نگار ما با یكي از كارگران شركت پونل در پاكدشت تهران داشت این كار گر گفت :
 ”حقوق و مزایاي سه ماه تیر و مرداد و شهریور را تاكنون به ما نداده اند و كسي هم پاسخگو ي ما نیست و به
 لحاظ معیشتي تحت فشار هستیم . الن كاري هم نداریم و كارفرما میخواهدشركت را تعطیل كند و پیشاپیش به

  نفر38 نفر مانده اند كه از این تعداد 81كارگر فقط 171كارگران فشارمي آورد كه خودشان بروند. از 
 هزار10 نفر هم بازنشسته شده اند ولي مزایاي آنها را نیز نمي دهند.دولت قراربود نفري 8استخدامي هستند و 

 تومان بدهد ولي تاكنون درمراجعات گفته شده است كه واریز نشده است و همه دست خالي برمي گردند.
 جدیداقانوني گذاشته شده است كه نمایندگان كارگران حق راي ندارند لذا تمام تصمیمات توسط كارفرما ودولت

 گرفته میشود , یعني هرتصمیمي هم كه به ضرر كارگر بگیرند ,كارگر باید آن را اجراكند. مثل دوران برده
داري شده است و كارگر حق هیچ گونه اظهار نظري را ندارد.” 

آژانس ایران خبر

  -۱۳۸۸/۷/۸

 احتمال قطع سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران
: روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» به نقل از آمده است 88 مهر 8به گزارش سایت نوروز در تاریخ    

 مقامات آمریکایی گزارش داد که مجموعه تحریم های احتمالی علیه ایران شامل اعمال فشار اقتصادی شدیدتر
.بر موسسات مالی و بانک ها و قطع جریان سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران خواهد بود

 همزمان دولت آمریکا می کوشد که کشورهای بیشتری را به سیاست تحریم جلب کند تا در صورت عدم
.موافقت روسیه و یا چین در شورای امنیت سیاست اعمال فشار بر ایران فلج نشود

 نیویورک تایمز» معتقد است که سیاست آمریکا برای جلب کشورهای بیشتر به تحریم ایران از هفته پیش که»
.احداث یک مرکز هسته ای دیگر در ایران برمل شد تقویت شده است

 در همین حال رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا گفت: تحریم امروز ایران برای وادار ساختن این کشور به
تغییر موثرتر از گذشته

.خواهد بود
رابرت گیتس گفت: «حکومت ایران به دلیل فریب کاری در موقعیت بسیار بدی قرار گرفته است

تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی حق مجلس است



  آمده است :  نماینده کارگران در شورای عالی تامین اجتماعی تصریح88 مهر 9به گزارش ایلنا در تاریخ 
 کرد: تحقیق و تفحص از وزارتخانه ها و سازمان ها حق مجلس است بنابراین تحقیق وتفحص از سازمان تامین

اجتماعی هم در همین راستاست. 
 محمد احمدی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که آیا تخلفی در سازمان تامین اجتماعی

مشاهده کرده اید، گفت: تاکنون در این زمینه اطلعی ندارم. 
 وی افزود: اگر تخلفی در سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته باشد به طور قطع هیات نظارت بر تامین

اجتماعی نسبت به آن اطلعاتی خواهد داشت و می تواند در این زمینه پاسخگوی افکار عمومی باشد. 
 او وظیفه شورای عالی تامین اجتماعی را سیاست گذاری کلن برای این سازمان عنوان کرد و اظهارداشت:
وظیفه هیات نظارت بر تامین اجتماعی نیز نظارت بر عمکرد مدیرعامل مدیران ارشد این سازمان است. 

 احمدی تصریح کرد: اگر اشکالتی در سازمان تامین اجتماعی باشد حتما با تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس
مرتفع خواهد شد. 

 وي سازمان تامین اجتاعی را بلتکلیف دانست و گفت: چون این سازمان دولتی نیست توجه لزم به آن
نمی شود. 

 احمدی انتخاب مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت را مهم ترین نقیصه این سازمان برشمرد و
 خاطرنشان کرد: اگر دولت دهم با یک اقدام انقلبی این نقیصه را برطرف کند به پویایی این سازمان کمک

کرده است. 
پایان پیام

 تجمع فارغ التحصیلن معترض به وزارت بهداشت در مقابل مجلس برگزار شد
  آمده است : تجمعي از فارغ التحصیلن رشته بهداشت دهان و دندان در88 مهر 9به گزارش ایلنا در تاریخ

.اعتراض به عدم امكان ادامه تحصیلشان در مقطع دكتري در مقابل مجلس تجمع كردند
  نفر از فارغ التحصیلن180 نفر بودند كه خودشان را نماینده 30به گزارش خبرنگار ایلنا تجمع كنندگان حدود 
.رشته بهداشت دهان دندان معرفي مي كردند

 یكي از تجمع كنندگان به خبرنگار ایلنا گفت: براساس قانون و آئین نامه وزارت علوم  فارغ التحصیلن رشته
 كاردان فني بهداشت دهان و دندان كه مداركشان معادل كارشناسي محسوب مي شود باید بتوانند در رشته

 دندانپزشكي به ادامه تحصیل تا مقطع دكتري بپردازند. اما متاسفانه وزارت بهداشت حاضر به اجراي این
 قانون نیست و نه تنها به ما بورس نمي دهد بلكه از خدمات دیگر همچون استخدام هم محروم هستیم. این
 تجمع كنندگان در كارت هایي كه در دست داشتند از وزیر بهداشت و نمایندگان مجلس خواسته بودند تا به

.مشكلت شان رسیدگي كنند
 تسویه بدهي دولت به بانكها از حساب ذخیره ارزي

  آمده است : براساس طرح افزایش توان تسهیلتي بانكها و حمایت از88 مهر 8به نوشته ایران اکونومیست در 
 تولید كه امروز در مجلس شوراي اسلمي، یك فوریت ماده واحده آن بررسي مي شود، وزارت اقتصاد ملزم

 مي شود تا شركت غیر دولتي خرید مطالبات مشكوك الوصول بانكها را با سرمایه مصوب هیئت دولت و با
 .اهداف اساسنامه اي ایجاد كند

 به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، مجلس شوراي اسلمي امروز، یك فوریت ماده واحده طرح
 «افزایش توان تسهیلتي بانكها و حمایت از تولید» كه براساس پیشنهاد كمیسیون اقتصادي مجلس تدوین شده را

.مورد بررسي قرار مي دهد
  روز از تاریخ ابلغ این قانون، جدول فهرست كامل از20 این طرح، بانكها موظفند حداكثر3بر اساس ماده 

 میزان تسهیلت ارزي مصوب از محل حساب ذخیره ارزي (مشتمل بر منابع استفاده شده و مبالغ تعهد شده) را
 به وزارت امور اقتصادي و دارایي اعلم كنند. وزارت امور اقتصادي و دارایي نیز مؤظف است، معادل

 ریالي تسهیلت از محل حساب ذخیره  ارزي بابت طرحهاي مصوب هر بانك را با رقم متناظر بدهي دولت به
 آن بانك تهاتر كند

اعتصاب کارگران پارچه بافی کرپ ناز
  کارگر شاغل در کارخانه250 مهر آمده است  : مطابق اخبار رسیده ، 9بر پایه اخبار دریافتی از ایران  در 
  ماه حقوق معوقه خود4 به عدم پرداخت   شهریور در اعتراض24 تا 21پارچه بافی کرپ ناز در روزهای 

 دست از کار کشیدند. این کارخانه وابسته به بانک ملت و زیر نظر وزارت صنایع و معادن می باشد و
 کارگرانش در سه شیفت مشغول کار می باشند. در طی روزهای اعتصاب از طرف فرمانداری هرسین و

 اداره کار این شهرستان و نیز از طرف استانداری نمایندگانی جهت بررسی وضعیت به کارخانه رفته اند و در
 پایان کارگران از بیم اخراج به بهانه ورشکستگی کارخانه و با قبول دریافت حقوق یک ماه خود در دو نوبت،

  هزار تومان به عنوان علی الحساب و200بر سر کارهای خود بازگشتند. این کارگران توافق کردند که ابتدا 



  هزار تومان است، دریافت275سپس در نوبت دیگری در اوایل مهر ماه مابقی حقوق ماهانه خود را که تنها 
 کنند. ضمن آن که به کارفرمای خود اولتیماتوم دادند که درصورتی که تا پایان مهر ماه تمامی حقوق معوقه

خود را دریافت نکنند، دوباره دست از کار خواهند کشید.
زمزمه اعتصاب در میان کارگران کیان تایر(لستیک البرز)

  بدنبال اسقرار هیئت مدیره: : مطابق اخبار رسیده ،    مهر آمده است  9بر پایه اخبار دریافتی از ایران  در 
 منتصب سازمان حمایت از صنایع در کارخانه کیان تایر(لستیک البرز) که منجر به پایان یافتن چندین ماه

  شد، مدیریت جدید در آنزمان به87اعتراض کارگران این کارخانه و شروع بکار آن در اوایل بهمن ماه سال 
  ) پرداخت خواهد کرد88 ماه از دستمزدهای معوقه آنان را در فروردین ماه سال جدید (5کارگران وعده داد 

  کارگران با  این وعده محقق نشد و در ادامه کشمکشهای88اما با فرا رسیدن روزهای پایانی فروردین ماه 
  ماه از دستمزدهای معوقه خود، نهایتا مدیریت وعده داد آخر شهریور ماه5مدیریت جدید برای دریافت 

 دستمزدهای معوقه کارگران را پرداخت خواهند کرد.بنا بر این گزارش با رسیدن به روزهای پایانی شهریور
  ماه از دستمزدهای معوقه و همچنین طرح عدم پرداخت این معوقه ها5ماه و اصرار کارگران برای دریافت 

از سوی مدیریت کارخانه، زمزمه اعتصاب در میان کارگران کیان تایر قوت گرفته است.
  وسرگردانی کارگران خطوط تندر۹۰توقف کامل ال

  خودمان۹۰ آمده است  : سرانجام تولید خودرو تندر یا همان ال88 مهر 9خودروکار در تاریخ به گزارش   
  در شرکت ایرانخودرو اواره و سرگردان۹۰در ایرانخودرو متوقف شد وکارگران خطوط تولیدی ال 

  را اعلم و دستور انتقال نیروهای۹۰ مهرماه توقف کامل ال۶شدند.مدیریت شرکت ایران خودرو از سه شنبه
  را باور کند و۹۰این شرکت را به سالنهای دیگر اعلم کرد ند.مدیریت ایرانخودرو که نمی خواست توقف ال 

 ۹۰ با تمام ظرفیت تولید می شود سرانجام تصمیم گرفت که شکست پروزه ال ۹۰همیشه اعلم می کرد ال
  به امید روزی۹۰راتائید کرده وعده ای از کارگران این خطوط را که چند سال است هر روز در خط تولید ال

  به قسمتهای دیگر شرکت مثل  سامان خواهد گرفت و در سرکار خود حاضر می شدند۹۰که سرانجام تولید ال
 خط آردی و سمند وغیره منتقل کنندوعده ای دیگر هنوز آواره وسرگردان از سالنی به سالن دیگر پاس داده می

.شوند
عتصاب کارگران پارچه بافی کرپ نازا
  کارگر شاغل در کارخانه پارچه بافی250 آمده است : ، 88 مهر 9بنا بر گزارشهای رسیده به در تاریخ  

  ماه حقوق معوقه خود دست از کار4 به عدم پرداخت   شهریور در اعتراض24 تا 21کرپ ناز در روزهای 
 کشیدند. این کارخانه وابسته به بانک ملت و زیر نظر وزارت صنایع و معادن می باشد و کارگرانش در سه

 شیفت مشغول کار می باشند. در طی روزهای اعتصاب از طرف فرمانداری هرسین و اداره کار این
 شهرستان و نیز از طرف استانداری نمایندگانی جهت بررسی وضعیت به کارخانه رفته اند و در پایان

 کارگران از بیم اخراج به بهانه ورشکستگی کارخانه و با قبول دریافت حقوق یک ماه خود در دو نوبت، بر
  هزار تومان به عنوان علی الحساب و200سر کارهای خود بازگشتند. این کارگران توافق کردند که ابتدا 

  هزار تومان است، دریافت275سپس در نوبت دیگری در اوایل مهر ماه مابقی حقوق ماهانه خود را که تنها 
 کنند. ضمن آن که به کارفرمای خود اولتیماتوم دادند که درصورتی که تا پایان مهر ماه تمامی حقوق معوقه

 خود را دریافت نکنند، دوباره دست از کار خواهند کشید.
زمزمه اعتصاب در میان کارگران کیان تایر(لستیک البرز)

  آمده است : بدنبال اسقرار هیئت مدیره منتصب سازمان88 مهر 9بنا بر گزارشهای رسیده به در تاریخ  
 حمایت از صنایع در کارخانه کیان تایر(لستیک البرز) که منجر به پایان یافتن چندین ماه اعتراض کارگران

  شد، مدیریت جدید در آنزمان به کارگران وعده داد87این کارخانه و شروع بکار آن در اوایل بهمن ماه سال 
  اما با فرا رسیدن ) پرداخت خواهد کرد88 ماه از دستمزدهای معوقه آنان را در فروردین ماه سال جدید (5

  کارگران با مدیریت جدید برای  این وعده محقق نشد و در ادامه کشمکشهای88روزهای پایانی فروردین ماه 
  ماه از دستمزدهای معوقه خود، نهایتا مدیریت وعده داد آخر شهریور ماه دستمزدهای معوقه5دریافت 

کارگران را پرداخت خواهند کرد.
  ماه از5بنا بر این گزارش با رسیدن به روزهای پایانی شهریور ماه و اصرار کارگران برای دریافت 

 دستمزدهای معوقه و همچنین طرح عدم پرداخت این معوقه ها از سوی مدیریت کارخانه، زمزمه اعتصاب در
میان کارگران کیان تایر قوت گرفته است.



 اولین جلسه آموزشی "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری"، در رابطه
برگزار شد  با حقوق متهم

 بدنبال تشدید فشارها و احضار های متعدد اعضای "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های
 کارگری"، طی ما ه های اخیر، بخش آموزش کمیته هماهنگی ... جهت ارتقاء سطح آگاهی و آشنائی بیشتر
 اعضا و فعالین این کمیته، تصمیم به برگزاری یک رشته کلس های آموزشی در رابطه با حقوق متهم (بر

  با حضور9/7/88اساس مجموعه قوانین قضائی جمهوری اسلمی ایران) گرفت، که اولین جلسه آن در تاریخ 
اعضای این کمیته و تنی چند از مهمانان، با موفقیت بر گزار گردید.

 در این جلسه در رابطه با تعریف انواع جرائم و حقوق متهمین در مراحل مختلف دستگیری و باز جوئی و 
 همچنین برگزاری دادگاه و نحوه بر خورد متهمین با این موارد توضیحاتی ارائه گردید. در پایان جلسه نیز

 پرسش و پاسخی در رابطه با این موضوع بر گزار گردید.
کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

9/7/1388
 كارگر سد سیلوه اخراج شدند70

  ماه مطالبات4 آمده است : شنیده مي شود به دنبال پرداخت نشدن 88 مهر 10به گزارش ایلنا در تاریخ 
  کارگر شاغل در کارخانه پارچه بافی کرپ ناز به نشانه اعتراض دست250كارگران پارچه بافي كرپ ناز، 

از كار كشیدند.
 به گزارش ایلنا، این حركت اعتراضي پس از گذشت چند روز با مداخله فرمانداري و اداره كار هرسین مبني

بر پرداخت بخشي از مطالبات معوقه كارگران پایان یافت.
  هزار تومان بصورت200براین اساس كارگران كرپ ناز با مسوولن توافق كردند تا در ازاي دریافت مبلغ 

علي الحساب و در دریافت مابقي طلب معوقه در روزهاي باقیمانده از ماه جاري به كار خود باز گردند.
كارگران هشدار داده اند كه درصورت نقص توافق انجام شده از سوي كارفرما دوباره اعتصاب خواهند كرد.

  كارگر دارد، این كارگران در ازاي انجام كار در250كارخانه كرپ ناز كه زیر نظر بانك ملي اداره مي شود 
 هزار تومان دریافت مي كنند.275سه شیفت كاري ماهانه مبلغ 

  نفر از کارگران شاغل در پروژه در دست احداث سد سیلوه پیرانشهر70از سوي دیگر شنیده مي شود كه 
اخراج و كار خود را از دست داده اند.

 شركت جهاد نصر كه كارفرماي كارگران سد سیلوند است علت این اخراج را کمبود بودجه مالی عنوان كرده
است.

  مشغول کار بودند که با اخراج های اخیر370 آغاز شده است بیش از 86در این پروژه عمراني كه از آذرماه 
 تن کاهش پیدا كرد.300تعداد کارگران آن به 

پایان پیام
 شركت واحد از عملكرد مدیران خود ناراضي هستند10كارگران منطقه 

  شركت واحد اتوبوسراني تهران از10 كارگر منطقه 527 آمده است :  88 مهر 10به گزارش ایلنا در تاریخ 
تغییر غیرقانوني و غیر منطقي ساعات كار و اضافه كاري خود نارضایتي هستند.

 به گزارش ایلنا، رضاشهابي از اعضاي سندیكاي كارگران شركت واحد گفت: درحالي كه معاونت بهره برداي
 در شركت واحد وظیفه دارد تا بر اساس ترافیك مسافر اتوبوسهاي حمل مسافر را میان خطوط مختلف توزیع و

  شركت واحد بدون توجیه قانوني ساعات كار10بر فعالیت كاركنان به وی ژه رانندگان نظارت كند، در منطقه 
 رانندگانتغییر كرده، محل كار آنها را جابجا مي شودو حتي در برخي رانندگان با اتهام هاي بي اساسي چون

فروش گازوییل و توقف اتوبوس در خارج از توقفگاه مورد بازخواست قرارمي گیرند.
 وي گفت: مدیرعامل شركت واحد براي كمك به تمامي رانندگان بودجه اي را تعیین كرده است كه براساس به

  ساعت اضافه كاري پاداش تعلق مي گیرد كه این پاداش30تمامي رانندگان بابت نگهدراي ماشین در قالب 
  ساعت قابل60براي رانندگاني كه در ایام تعطیل در سركا حاضر شده اند و یا دچار تصادف نشده اند تا سقف 

افزایش است. 
 10به گفته این فعال كارگي در حالي كه این بودجه باید بطور عادلنه میان رانندگان توزیع شود در منطقه 

شركت واحد این بودجه بر مبني نامشخص و غیر عادلنه میان رانندگان توزیع مي شود.
  راننده و كارگر این شاغل در منطقه نسبت به وضع موجود به شدت527وي افزود: این مسئله باعث شده تا 

ناراضي شوند.
 شهابي گفت: كاركنان این منطقه از مدیریت شركت واحد انتظار دارند كه به منظور اجراي عدالت با مدیران



خاطي نیز مانند كارگران متخلف برخورد شود. 
پایان پیام

نگه داشته اند  در زندان "علیه امنیت ملی" اقدام  به اتهامرا پنچ ماه است فعال کارگری 
  اردیبهشت ) روز جهانی کارگر از11 همه ساله در تمامی نقاط جهان اول ماه می ( دوستان مهدی فراحی :

  مورد توجه بوده و معمول تجمعاتی به مناسبت این روز برگزار می گردد. در سوی کارگران و فعالین سیاسی
 سال جاری مصادف با روز جهانی کارگر از سوی فعالین سیاسی کارگری فراخوانی منتشر گردید و مکان

 تجمع این روز در پارک لله تهران معرفی شد و مشاهده گردید که خیل عظیمی از نیرو های ضد شورش در
 مکان حاضر گردیده و مانع از برگزاری مراسم مزبور شده و خیل عظیمی را بازداشت نمودند. هم اکنون

  ماه از این حادثه می گذرد و علی رغم آزادی اکثریت بازداشت شدگان به قید وثیقه گزارش ها حاکی 5حدود 
 از آن است که چند نفر از بازداشت شدگان کماکان در زندان به سر می برند. یکی از این افراد مهدی فراحی

  یک بار پس از یک ماه از مدت باز داشت به مدت یک هفته به بند عمومی منتقل گردیده و توانسته با است که
  روز که در سلول انفرادی بوده مدت کوتاهی به بند۴۰خانواده خود تماس داشته باشد و بار دیگر پس از حدود 

 عمومی منتقل شده و با خانواده خود تماس داشته است و از آن پس تا کنون در سلول انفرادی می باشد و
  بار از طریق دریافت نامه از دادگاه ، موفق به ملقات وی در زندان شده اند. بنابر٥ یا ۴خانواده وی تنها 

 گزارشات وکیل ایشان جرم ارائه شده در پرونده ی وی اقدام علیه امنیت ملی و شرکت در تجمعات غیر قانونی
  وی نیازمند لباس  هوا و عدم امکانات لزم در سلول های انفرادی، می باشد. از سوی دیگر با توجه به سردی

 مناسب بوده که سازمان زندان از پذیرش لباس هایی که خانواده وی ارائه داده اند خودداری نموده است.
  ماه دادگاه انقلب از ارائه ی نتیجه بررسی پرونده وی و همچنین امکان ارائه وثیقه٥همچنین در این مدت 

جلوگیری کرده وبه وکیل و خانواده ی وی پاسخ گو نیست. 
 با توجه به مدارک و شواهد مذکور اعلم می داریم که مهدی فراحی در شرایط سختی به سر می برد و از

 تمامی فعالین و سازمان های مدافع حقوق بشر و مدافع زندانیان سیاسی می خواهیم که به یاری وی بشتابند و
موجبات آزادی وی را فراهم آورند.

اعتصاب کارگران کارخانه کشت و صنعت هفت تپه
  مهر ماه، صدها تن از کارگران کارخانه کشت و صنعت11 صبح روز جاری شنبه مورخ اولیهاز ساعات 

 کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری به نقل ازهفت تپه دست به اعتصاب زدند.به گزارش 
 فعالن حقوق بشر در ایران، کارگران معترض که خواستار پرداخت شدن حقوق معوقه دو ماهه خودمجموعه 

  این شرکت تولیدی خواستار پاسخ و منظم شدن دستمزد دریافتی بودند با تجمع در مقابل درب دفتر مدیرت
 گویی مدیران کارخانه شدند.این کارگران در ادامه و با گذشت ساعاتی از اعتراض، نه تنها جوابی از سوی
 مدیران این شرکت دریافت نکردند بلکه با تهدید حراست مبنی بر اینکه "هر چه زود تر به تجمع خود پایان
 دهید در غیر این صورت مجبور به برخورد با شما خواهیم بود" روبه رو شدند.لزم به ذکر است در سال

جاری این دومین بار است که کارگران این کارخانه دست به اعتصاب میزنند.
اساسنامه فعلی سازمان تامین اجتماعی غیرقانونی است

  آمده است : نماینده بیمه شدگان (کارگران) در هیات نظارت بر سازمان88 مهر 11به گزارش ایلنا در تاریخ 
 تامین اجتماعی گفت: تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی نمی تواند به معنای تخلف حتمی صورت گرفته

در این سازمان باشد. 
 اولیا علی بیگی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، تحقیق و تفحص را حق قانونی نمایندگان مجلس دانست و افزود:

مهم ترین نقیصه سازمان تامین اجتماعی در برهه کنونی ابهام در اساسنامه آن است. 
 نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلمی کار کشور گفت: طبق قانون، دولت موظف است رونوشتی از

 مصوبات خود را به رییس مجلس اعلم کند و اگررئیس مجلس نیز این مصوبات را خلف قانون تشخیص داد،
 آن مصوبه باطل است و مطابق قانون حتی دیوان عدالت اداری هم حق ورود به مساله را ندارد و نظر رئیس

مجلس لزم الجراست. 
 علی بیگی با اشاره به نامه رئیس مجلس شورای اسلمی به رئیس جمهور مبنی بر غیرقانونی بودن اساسنامه

 جدید سازمان تامین اجتماعی اظهارداشت: انتخاب هیات مدیره تامین اجتماعی توسط رئیس جمهور و ریاست،
رئیس جمهور بر شورای عالی تامین اجتماعی طبق نامه رییس مجلس غیرقانونی است و باید اصلح شود. 
 عضو هیات نظارت بر سازمان تامین اجتماعی افزود: متاسفانه پس از گذشت چند ماه از نامه رئیس مجلس

هنوز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. 
 علی بیگی با تاکید بر اینکه ثبات مدیریت در هر سازمانی مورد قبول است، افزود: با این همه معتقدم که مدیر

مادام العمر باعث لطمه به سازمان است. 
 این مقام کارگری در پاسخ به این سوال که تغییر و تحولت مدیریتی سازمان تامین اجتماعی در چند ماه گذشته

 را چگونه ارزیابی می کنید، خاطرنشان کرد: عزل و نصب نباید سلیقه ای باشد بلکه باید سازوکارهایی بر این



 موضوع وجود داشته باشد و از نظر گروه کارگری و کارفرمایی هم در اداره تامین اجتماعی استفاده شود، نه
اینکه فقط شعار سه جانبه گرایی شنیده شود. 

پایان پیام
پناهنده شد  به عربستان  رژیمکارمند انرژی هسته ای

  مهر گزارش داد : منابع خبری عربستان، ادعا کردند یکی از کارمندان12سایت حکومتی جهان نیوزدر 
 انرژی هسته ای ایران چندی پیش به این کشور پناهنده شده است. گفته می شود این فرد به نام "شهرام م"

 کارمند سایت فردوی قم بوده و ظاهرا به بهانه سفر زیارتی به عربستان می رود و بلفاصله به پناهندگی این
کشور در می آید.

 تجمع صنفی روز جهانی معلم برگزار نمی شود
  از قول؛ شکوفه آذر، گزارش کرده است : همزمان با اینکه معلمان88 مهر 12روزنامه سرمایه در تاریخ 

  مهر)، روز جهانی معلم، خود را برای برپایی13سراسر کشورهای عضو یونسکو در آستانه پنجم اکتبر (
 جشن ملی آماده می کنند، فعالن معلمی در تهران، اصفهان، تبریز و دیگر شهرهای بزرگ به دلیل محدودیت

 ها، «اجازه برگزاری هیچ نوع تجمع و نشست صنفی» را ندارند. علی اکبر باغانی، دبیر «کانون صنفی
 معلمان ایران» که به گفته خودش سال گذشته ناچار به استعفا شد، در گفت و گو با «سرمایه»، از اینکه

سختگیری امسال مسوولن درباره برگزاری روز جهانی معلم بیشتر شده، ابراز تاسف کرد. 
 وی می افزاید: «این در حالی است که ایران از زمان وزارت آقای نجفی در دوره ریاست جمهوری محمد

 خاتمی، عضو «ای آی» یونسکو است و هزینه سالنه تحقیقات، مراسم جهانی روز معلم و عضویت در
یونسکو را پرداخت می کند.» 

  معلم از تهران و6بنا بر گزارش های منتشر شده در سایت کانون صنفی معلمان ایران، هم اکنون دست کم 
 - رسول بداقی، عضو کانون صنفی2- محمد داوری، مدیر وبلگ سخن معلم 1دیگر شهرها دستگیر شده اند: 

- امینی از کردستان3
- فرزاد کمانگیر از کردستان4
 - هاشم خواستار،یکی از مسوولن سایت کانون صنفی6- جعفر ابراهیمی عضو کانون صنفی معلمان 5

معلمان. 
 رسول بداقی آخرین معلمی است که دستگیر شده است. او پیش از دستگیری، مسوول نگهداری از فیلم ها و

 عکس هایی بود که اعضای کانون در بازدید از خانواده های آسیب دیده حوادث اخیر، تهیه کرده بودند. بنا به
 گفته نیکنژاد، خلیل بهرامیان به عنوان وکیل این معلم انتخاب شده بود اما گویا وکیل دیگری برای بداقی تعیین

کرده اند. 
 در تماس روزنامه «سرمایه» با «خلیل بهرامیان»، او گفت: «من اطلعی ندارم که آیا وکیل دیگری برای
 ایشان تعیین شده است یا خیر اما به هرحال من امروز وکالتنامه را به زندان، نزد آقای بداقی خواهم برد تا

امضا کنند.» 
 هفته گذشته همچنین محمدرضا رضایی گرگانی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان در شرایط خاص،

 نامه استعفای خود را از طریق نهادی به وزارت کشور داد که این موضوع را در نامه ای به دادستانی دادگاه
انقلب اعلم کرد. 

 استعفای اعضای کانون صنفی معلمان، طبق قانون ابتدا باید از طریق کانون صنفی پذیرفته و سپس به وزارت
 کشور ارسال شود. دبیر کانون صنفی معلمان ایران به «سرمایه» گفت: «این استعفا هنوز از سوی کانون

صنفی پذیرفته نشده و در حال طی کردن مراحل قانونی مرسوم است.» 
 محمد نیکنژاد عضو دیگر کانون صنفی معلمان در گفت و گو با «سرمایه» گفت: «متاسفانه امسال خلف سال

های گذشته اجازه برگزاری هیچ نوع نشست و تجمع صنفی به مناسبت روز جهانی معلم داده نشد.»
سال گذشته مصادف با این روز جهانی، عده ای از معلمان که در برابر محوطه وزارت آموزش و پرورش

 ك خانه دوم خود ك تجمع کرده بودند تا به معلمان پیشکسوت گل بدهند و همراه با خانواده های خود، ساعاتی
را به این مناسبت سپری کنند، شش تن از معلمان شرکت کننده دستگیر شدند. 

 محمد نیک نژاد با یادآوری خاطرات سال گذشته به «سرمایه» می گوید: «سال گذشته با مجوز آقای قالیباف
 شهردار تهران، سالن ورشو واقع در پارک ورشو به برگزاری این جشن اختصاص یافت اما متاسفانه از سوی

 نهادهای دیگر، این سالن بسته شد و به ما اجازه برگزاری جشن داده نشد. سال گذشته قصد معلمانی که می
خواستند در این جشن شرکت کنند، اهدای گل به پیشکسوتان و خواندن چند متن بود که متاسفانه محقق نشد.» 

 هم اکنون معلمان سراسر ایران، به جز کانون صنفی معلمان ایران، دارای نهاد مستقل دیگری با عنوان
 «سازمان معلمان» هستند. این دو نهاد، تنها نهادهای مستقل و غیردولتی هستند که قانوناo اجازه دفاع و حمایت

 از حقوق صنفی معلمان را دارند. اما در آستانه روز جهانی معلم، سازمان معلمان نیز وضعیتی بهتر از کانون
 صنفی معلمان ایران ندارد. شهین دخت میاندشتی عضو شورای مرکزی کانون صنفی معلمان به «سرمایه»

http://sarmayeh.net/ShowNews.php?60642


 می گوید: «متاسفانه ما نیز مانند کانون صنفی معلمان، مجوز برگزاری نشست و تجمعی به مناسبت روز جشن
جهانی معلمان نداریم.» 

 قرار بود به مناسبت روز جهانی معلم، این دو نهاد مدنی ك صنفی، نشستی دوستانه با یکدیگر داشته باشند اما
بنا به گفته شهین دخت میاندشتی «ما حتی اجازه این نشست دوستانه را نیز نداریم.» 

مرادی مدیرکل روابط عمومی
 آموزش و پرورش در پاسخ به سوال «سرمایه» در مورد مراسم روز جهانی معلم و واکنش این وزارتخانه
 درباره فشارهای اخیر روی معلمان گفت: «هیچ اطلعی ندارم و اصولo در مورد مسائل سیاسی ورود پیدا
 نمی کنم.» علی عباسپور تهرانی رئیس کمیسیون آموزش مجلس نیز در پاسخ به سوال «سرمایه» در مورد

 Noواکنش این کمیسیون درباره فشارهای اخیر روی معلمان، تنها با خنده به این اکتفا کرد که بگوید: «
comment.«

بازخواني یك پرونده صنفي به بهانه تولد انجمن توقیف شده روزنامه نگاران ایران؛ 
آدم هایي كه جلد شناسنامه شان هم درد مي كند 

  آمده است : رکن چهارم یا چرخ چهارم فرقی نمی کند این صفتی ویژه88 مهر 12به گزارش ایلنا در تاریخ 
است براي نامیدن مطبوعات و رسانه های ارتباط جمعی در جوامعی که مردم آن در راس امور قرار دارند.

 منظور از این اصطلح برتری نقش مطبوعات و برابری آن با جایگاه سه چرخ یا سه قوه دیگر ملجس دولت و
دستگاه قضایی است که وظایف هرکدام از این سه در قانون به صورت مبسوط آمده و تفکیک شده است. 

 در جمهوری اسلمی ایران نیز که مسوولنش از لشگری گرفته تا کشور ی و مدیران خصوصی بر داشتن
ارتباط سازنده با مطبوعات تاکید دارند نمی توان منکر چرخش این چرخ چهارم شد.

 بر این اساس بیهوده نیست اگر برای نقش روزنامه نگاران و خبرنگاران در تعیین سرنوشت کشور جایگاي
برابر با وزیر، وکیل یا قاضی درنظر گرفته شود.

 اما در شرایطی که روزنامه نگاران ایرانی در راه پیگیري مطالبات صنفی خود حتی از ساده ترین کارگران
عقب هستند انتظار چنین جایگاه و عمل به چنین وظیفه خطیری خود به خود رنگ مي بازد. 

 در تاریخ معاصر ایران سرنوشت روزنامه نگاران با رویدادهای حساس و سرنوشت ساز بیشتر به عنوان
قربانی پیوندخورده است.

  سال پیش با انتشار نخستین روزنامه به103حرفه روزنامه نگاري از قبل از پیروزی انقلب مشروطه در 
  سال از انقلب اسلمی مي گذرد به دلیل گسترش رسانه ها، روزنامه ها30حوزه مشاغل اضافه شد و امروز كه

 تنها درصد كمي از روزنامه نگاران را در تحریریه هاي خود جاي داده اند. در تمامي این سال ها ایرانیان
 رویدادهاي بسیاري به چشم خود دیده اند، دست كم سه جنگ، دو انقلب و دو كودتا اما در این میان فقط این

 سرنوشت روزنامه نگاران و خبرنگاران است که با سرنوشت مرغان سربریده شده مجالس عزا و عروسي
برابري مي كند. 

 صوراسرافیل، میرزاده عشقی(صاحب امتیاز ومدیرمسوول قرن بیستم)، فرخی یزدی(صاحب امتیاز طوفان)،
 علی اکبر دهخدا، محمد مسعود(صاحب امتیاز مرد امروز)، احمد دهقان(صاحب امتیاز تهران مصور)، کریم

 پور شیرازی(خبرنگار شورش)، علی دشتی(صاحب امیتاز شفق سرخ)، محمود صارمی(خبرنگار ایرنا)،
 واعظ قزویني (صاحب امیتاز نصیحت) همه و همه به نوعي با انزوا، حبس و یا قتل به نوعي قربانی جبر

زمانه شدند بي آنكه مانند سایر گروه هاي جامعه براي پیگیري مطالبات و حقوق صنفي خود محفلي داشته باشند.
 برخورد قضایی و گرفتاري هاي ناشي  از آن در زندگي حرفه اي اغلب روزنامه نگاران یک رویداد معمولي

تلقي مي شود اما به گرفتاري هاي روزنامه نگاران ایراني باید مسائل حقوقي-صنفي را نیز افزود. 
 براي اهالي مطبوعات هنوز مبناي مشخصي براي تعیین دستمزد وجود ندارد. روزنامه نگاران تحریریه ها در
 حكم كارگران كارگاه هستند اما بیشترشان فاقد پوشش بیمه ای هستند و از سوي دیگر معیار ثابتي براي چینش
 تحریریه بر مبناي تجربه و تخصص نیست و در اکثر موارد این روزنامه نگار است که باید خود را با شرایط

کارفرما منطبق کند چرا كه اكثر اختلف ها درنهایت به نفع مدیران خاتمه مي یابد.
 گواه این ادعا سرنوشت همکارانی است که دیده ایم با آنها به ناحق برخورد شده اما از شکایت راه به جایی

نبرده اند.
 بیش از یک سده از ورود روزنامه به ایران و فعالیت رسانه هاي  گروهي در كشور مي گذرد در تمام این سال ها

 گروه ها، انجمن ها و اتحادیه های بسیاری در حوزه مطبوعات تشکیل شده است اما تعداد تشکل هایی که ماهیت
صنفي داشته اند از عدد انگشتان دست فراتر نمي رود. 

 این درشرایطي است كه مي دانیم در هر صنف و یا حرفه فعالیت نهادهاي صنفي اگر به بهبود وضع موجود
 منجر نشود حداقل باعث مسكوت ماندن و مطرح نشدن خواسته هاي صنفي نخواهد شد چنانچه هم اکنون با

 وجود بحران اقتصادي در برخی صنوف و مشاغل دستمزد همچنان با اعمال نظر تقریبی تشكل هاي صنفي
کارگران تعیین می شود. 



 پس مي توان نتیجه گرفت كه تا وقتی مطبوعاتی ها در پیگیری مطالبات خود عاجر باشند نمي توان از آنها توقع
داشت كه به نمایندگي از افكار عمومي ناظر امور باشند و نقش رکن چهارم دموکراسی را ایفا كنند.

  ماه از متوقف شدن فعالیت تنها تشکلی که قابلیت2این گزارش نیز در شرایطی نوشته شده که نزدیک به 
پیگیری مطالبات صنفی خبرنگارن و روزنامه نگارن را داشت می گذرد. 

 با نگاهي صنفی دراین گزاش سعی شده تا با مرور سابقه نهادهای صنفی مطبوعالتی ضرورت احیای مجدد
نهادهاي تطیل شده توجیه شود.

سندیکای نویسندگان و خبرنگاران تشکیل شد:
 پیشنیه صنف گرایی در میان گروه ها و اتحادیه های مطبوعاتی به گسترش فعالیت اتحادیه های کارگری در

  یعني زمان ورود منتقین به ایران و بر کناری پهلوی اول از مقام سلطنت باز1320سال های بعد از شهریور 
  سال بعد)20 (نزدیک به 1341می گردد اما نخستین نهاد کارگری ثبت شده در حرفه مطبوعات ایران درسال 

شكل گرفت. 
 به نظر می رسد انگیزه اصلی ایجاد این تشکل که به نام سندیکای نویسندگان و خبرنگاران در وزارت کار و

  به فعالیت خود ادامه داد، رفع مشکل کاهش دستمزد و1360امور اجتماعی وقت به ثبت رسید و تا سال 
اخراج کارکنان تحریریه روزنامه های وقت باشد. 

  نفر از نویسندگان و خبرنگاران و مترجمان قدیمی مطبوعات وقت در ادامه جلسات15در خرداد این سال 
 خصوصی که از قبل داشتند تصمیم می گیرند تا به منظور انجام فعالیت های صنفی یک سندیکای کارگری در

وزارت کارو امور اجتماعی به ثبت برسانند.
  نفر ازدست اندرکاران مطبوعات45 تا 40با حضور 1341اساسنامه سندیکای مذکور در پنجم مهرماه سال

  آبان همان سال با انتخاب مسعود برزین، ذبیح ال منصوری، هوشنگ پور24تصویب و نخستین مجمع آن در 
شریعتی، پرویز آزادی و تعدادي دیگر از روزنامه نگاران برگزار شد. 

  با عضویت کارکنان تحریه های روزنامه ها، مجله ها و1360سندیکای نویسندگان و خبرنگاران که تا سال 
 ردایو، تلویزیون و خبرگزاری پارس به فعالیت خود به طور مستمر ادامه داد و انتخابات هیات مدیره آن با

 دوره بعد برگزار شد. 14 عضو از میان کارکنان نشریات، رادیو، تلویزیون و خبرگزاری پارس تا 300
 سندیکای نویسندگان و خبرنگاران شاید از نطر انسجام و اتفاق نظر اعضا در مسایل صنفی، تشکلی منحصر
 به فرد باشد چرا که به گفته اعضای بازمانده آن در این نهاد صنفی روزنامه نگارانی با گرایش های مختلف و

 متضاد فكري عضویت داشتند که با وجود این تضاد فکری بر سرمسائل صنفی اتفاق نظر داشتند و مانع
مي شدند تا سندیكا از مسیر صنفي خود منحرف شود. 

 گفته مي شود در سندیكاي خبرنگاران بر خلف تشكل هاي مرتبط در میان مدیران مطبوعاتي وقت اتحاد
بیشتري حاكم بود؛ اتحادي كه در نهایت باعث شد تا این تشكل به مدت دو دهه فعالیت مستمر داشه باشد.

 محمد بلوری در این باره به ایلنا مي گوید:از مذهبي ها تا چپ ها و طرفداران سلطنت، همه عضو سندیكا بودند
  ساله آنها بر سر مسائل صنفي از تضعیف و انحراف20اما در مسائل صنفي همه یك خواسته داشتند. اتحاد 

سندیكا از مسائل صنفي جلوگیری کرد.
مدیران مطبوعاتی با اعضای سندیکا برخورد می کنند

 سندیکای نویسندگان و خبرنگاران در آغاز با پشتیبانی مسوولن وزارتخانه های اطلعات و جهانگردی
 وقت(فرهگ و ارشاد اسلمی کنونی) و کار و اموراجتماعی به منظور دفاع از منافع صنفی روزنامه نگاران و

 آنچه كه کمک به اعتلی ژورنالیسم ایرانی نامیده مي شود تشکیل شد اما فعالیت آن در روزهای نخستین
بابرخورد سرد و سرکوبگرانه برخی مدیران مطبوعاتی مواجه شد. 

 دکتر نوشیروان کیان زاده، روزنامه نگار و تاریخ نگار معاصر که در آن زمان خبرنگار اطلعات بود درباره
 برخورد مدیران مسئول و صاحبان امتیاز روزنامه با اعضای سندیکا می نویسد: پس از تشکیل سندیکا ناشر

روزنامه اطلعات (عباس مسعودی) نسبت به اسماعیل یگانگي و برخي از اعضاي سندیکا بی مهر شد. 
 محمد بلوری روزنامه نگار پیشکسوت و رییس چهاردهمین دوره هیات مدیره سندیکای نویسندگان و

 خبرنگاران درباره سختگیری مدیران مطبوعاتی می گوید: هر قدر که سیاست مصباح زاده (ناشر کیهان) در
 برابر سندیکا باز بود مسعودی( ناشر اطلعات) با این سندیکا به مخالفت پرداخت، تا جایی که به کارکنان خود

گفته بود هر کس که عضو سندیکا شد جایش در اطلعات نیست.
 این سخت گیری اما دیری نپایید و مدیران مطبوعاتی به ویژه ناشر اطلعات به دلیل اتحاد روزنامه نگاران

وادار به عقب نشینی شدند.
 محمد بلوری در این باره می گوید: بعد از اینکه مسعودی به کارکنان تحریه اطلعات(روزنامه، هفته نامه و

  نفر کارکنان تحریریه این روزنامه در60ماهنامه) در رابطه با عواقب عضویت در سندیکا هشدار داد تمام 
اقدامی هماهنگ عضو سندیکا شدند.

 سندیکا در قبال چانه زنی برسر افزایش دستمزد، جلوگیری از اخراج پرداخت بیمه بیکاری و تهیه مسکن



 دارای وظایف و فعالیت هایي بود که از آن جمله می توان به احداث واحدهای مسکونی برای تعدادی از
 خبرنگاران عضو در جایی که بعدها به کوی خبرنگاران مشهور شد و امروز در نزدیکی بزرگراه جلل آل

احمد است اشاره کرد. 
 بلوری مي گوید: در بحث افزایش دستمزد، سندیکا جدول طبقه مشاغل را در تحریریه هاي وقت به اجرا در

 آورد و باعث افزایش دستمزدها شد، در رسیدگي به اختلف ها منجر به اخراج نیز، همیشه در جلسات شوراي
 حل اختلف سندیكا، مدیران مطبوعاتي و یا نمایندگان آنها براي پاسخگویي و مذاكره آماده بودند و اگر اخراج

خبرنگاري قطعي مي شد این خبرنگار تا زمان یافتن كار دوباره از سندیكا مستمري بیكاري دریافت مي كرد.
 انسجام این تشكل در پیگیري مسائل صنفي با اقدامات محدودكننده اي كه از سوي دولت وقت در سال هاي

 در رابطه با انتشار مطبوعات انجام گرفت تشدید شد. 50نخست دهه
  ، دولت بر پایه استنتاجي از قانون مطبوعات وقت انتشار روزنامه هاي كم شمارگان تهران52در خرداد سال 

 روزنامه10 هزار نسخه در روز) را متوقف كرد اقدامي كه در عمل فضاي كار روزنامه نگاران را به5(زیر 
  هفته نامه تقلیل داد و صاحبان جدید وقت را بر آن داشت تا با انجام توافقي نانوشته از وضع موجود به نفع6و 

خود بهره برداري كنند. 
  فعالیت مطبوعاتي40علي اكبر قاضي زاده، روزنامه نگار و مدرس با سابقه علوم ارتباطات كه از اواخر دهه 

 خود را آغاز كرد به ایلنا مي گوید: در این سال جهانگیرتفضلي، معاون مطبوعاتي وزیر اطلعات و
 جهانگردي از انتشار روزنامه ها و مجله هاي كم شمارگان جلوگیري كرد در نتیجه فضاي كار براي

مطبوعاتي ها محدودتر شد. 
 وي مي گوید: البته بیشتر كاركنان نشریات تعطیل شده از اعضاي تحریریه هاي نشریات پرشمارگان بودند كه

 در خارج از ساعات كاري به نوعي كار دوم انجام مي دادند. ولي به هر حال وضع پیش آمده مدیران و صاحبان
امتیاز روزنامه هاي باقیمانده را واداشت تا با كاركنان خود سختگیرانه تر برخورد كنند. 

 نوشیروان كیهان زاده نیز در این باره مي نویسد: تصمیم دولت در آن زمان وضع را براي كاركنان روزنامه ها
 به ویژه كیهان و اطلعات سخت تر كرد اما اتحاد صنفي روزنامه نگاران وقت باعث شد تا حداقل این فشار

كمتر احساس شود.
 سندیكا، انقلب و تحولت پس از آن

 ، مقاله اي با عنوان ”استعمار سرخ و سیاه” به قلم احمدرشیدي مطلق در روزنامه1356در دي ماه سال 
 اطلعات منتشر شد انتشار این مقاله آتش خشم مردم را علیه نظام سلطنتي حاكم در ایران برانگیخت و در

 بهمن سال بعد منجر شد.22نهایت به پیروزي انقلب اسلمي در 
 هرچند سندیكاي روزنامه نگاران از بدو تاسیس از ورود به مسائل سیاسي پرهیز كرده بود اما در آبان ماه سال

  به دنبال حضور کوتاه عده اي از افسران ارتش در تحریریه هاي سه روزنامه كیهان، اطلعات و آیندگان به57
 عنوان مسوول ممیزي مطالب و سانسورچي، کارکنان تحریریه این سه روزنامه با اعتراض کرده و دست از
 كار كشیدن پاي سندیكاي خبرنگاران را نیز به میدان گشودندآ بطوري كه سندیكا مجبور شد با توجه به وضع

 باراعلم اعتصاب کند. 2 روز 62حاكم بر جامعه در مدت 
 اعلم اعتصاب از سوی سندیکای نویسندگان و خبرنگاران نقش موثری در تغییر نظام حکومتی ایران بازی
 کرد اما با این وجود پس از استقرار نظام جمهوری اسلمی، مسئولن جدید وزارت کار از ادامه فعالیت این

تشكل به مانند دیگر سندیکاهای کارگری جلوگیری کردند.
 محمد بلوری كه در چهاردهمین هیات مدیره سندیكا حضور داشت ماجرا را این گونه روایت مي كند: بعد از
 انقلب به تدریج تغییراتی صورت گرفت تا آنجا كه وقتي موعد انتخابات هیات مدیره و بازرسان سندیكا در

  رسید مسوولن وزارت كاروقت از تمدید آن جلوگیري كردند و مانع شدند كه این ممانعت با گذشت60سال
نزدیک به سه دهه همچنان ادامه دارد.

دوره فطرت
  تا تاسیس انجمن صنفی روزنامه نگاران در سال60بعد از تعطیلی سندیکای نویسندگان و خبرنگاران در سال 

  سال کارکنان تحریریه روزنامه ها هیچ نهادی که در چارجوب قانون کار مطالبات صنفی16 برای مدت 76
آنها را پیگیری کند نداشتند. 

  سندیکاها دیگر حق فعالیت نداشتند و از سوی دیگر شورهای68از یک سو مطابق قانون کار مصوب سال 
 اسلمی کار مستقر در تحریریه ها به عنوان نهادی که از سوی همین قانون مجاز به فعالیت صنفی بودند

نتواستند پاسخگوی روزنامه نگاران در محیط هاي كوچك تحریریه ها باشند. 
 پرداخت دستمزد و بیمه اجباری کارگر که جزء حقوق اولیه و به رسمیت شناخته در قانون کار است در مورد

 خبرنگاران چندان معمول نبود و دولت نیز برخلف گذشته دراین فکر نبود که روزنامه نگاران را به داشتن
یک نهاد صنفی تشویق کند. 

 می توان تصور کرد که در این دوره به لحاظ فطرت و انجماد فعالیت صنفی شرایط کار روزنامه نگاران با چه



دشواری هایی روبرو بوده است. 
 علی اکبر قاضی زاده روزنامه نگار درباره وضع نامساعدی که روزنامه نگاران در این سال ها داشتند به ذکر

 ) عضو تحریریه یکی از مجله ها که از72 یا 71 بود؛ (سال70خاطره اي تلخی اکتفا می کند: سال های اول دهه
 روزنامه نگاران با سابقه و قدیمی بود بدون آنکه بیمه باشد ناگهان بیمار و از کار افتاده می شود کارفرما بدون
 آنکه توجهی به وضع این فرد که تنها محل درآمدش همان کار در تحریره بود وی را روانه خانه کرده و بابت

  هزار تومان پرداخت می کند مبلغی که به هیچ وجه جوابگوی هزینه های زندگي40تسویه حساب مبلغی حدود
و درمان نبود.

یخ ها کم کم شل می شوند/ تعاونی مطبوعات چگونه تشکیل شد؟ 
  خورشیدی به تدریج شرایط به نفع روزنامه نگاران در جهت ایجاد نهادهای مطبوعاتی تغییر70اما با آغاز دهه

کرد که این تغییر شاید به تغییر نگاه دولتمرداني بازگردد كه در آن سال ها مسوولیت داشتند. 
 در این سال به نگاه مسئولن دولتی تخت تاثیر وزیر ارشاد وقت(سید محمد خاتمی)نسبت به فعالیت صنفی

 اهالی مطبوعات تغییر کرد اما هنوز به ثبت رساندن یک تشکل صنفی در وزارت کار برای روزنامه نگاران
 امری دشوار بود به همین دلیل در این سال تعاونی مطبوعات در وزرات تعاون به ثیت رسید و فعالیت خود را

آغاز کرد. 
 قاضی زاده در تشریح دشواری ها می گوید: همراه چند نفز دیگر از روزنامه نگاران چندین بار به وزارت کار
 رفتیم تا مسئولن آن را متقاعد کینم برای کارکنان تحریریه یک تشکل صنفی کارگری ثبت کنند، در یکی از

 این جلسات چون در لیست مشاغل وزارت کار از روزنامه نگاری نامی ذکر نشده بود مسوول مربوطه به
 جستجو در لیست مشاغل و صنوف به ثبت رسیده در وزارت کار پرداخت تا بلکه با پیدا کردن حرفه یا صنفی

 مشابه با کار روزنامه نگاری برای روزنامه نگاران امکان فعالیت صنفی به وجود آید. اما هرچه گشتیم کمتر
 یافتیم و در آخر آن مقام مسئول صنف سازندگان مهر و پارچه نویسان را به عنوان شغل مشابه روزنامه نگاری

 تشخیص داد و پیشنهاد کرد که روزنامه نگاران علقه مند به فعالیت صنفی به عضویت اتحادیه سازندگان مهر و
پارچه نویسان در آیند. 

 در این شرایط بود که عده ای از مدیران و برخی کارکنان مطبوعاتی تصیمیم می گیرند تا حداقل برای شروع
فعالیت یک تعاونی تشکیل دهند که نتیجه این تصمیم می شود تعاونی مطبوعات که هنوز هم فعال است.

 قاضی زاده كه در این زمان به تازه گی از تحریریه خبرگزاری جمهوری اسلمی ایران(ایرنا)خارج و پس از
  سال دوری دوباره به تحریه مطبوعات در نشریه آینه بازگشته بود از نزدیک در جریان تعاونی8نزذیک به 

  که مدت کوتاهی از آغاز فعالیت وزارت69مطبوعات قرارداشت، وي می گوید: تعاونی مطبوعات در سال 
 فعالیتی نداشت.70تعاون می گذشت توسط ناشر یک مجله ثبت شد اما تا سال 

 وی که بعدها به سمت معاونت فرهنگی تعاونی مطبوعات انتخاب شد می گوید در ابتدای فعالیت، تعاونی به
 کمک لیستی که از طریق معاونت مطبوعات داخلی ورات ارشاد در اختیار داشت با نشریات کشور ارتباط
 برقرار کرد ابتدا فقط مدیران در این تعاونی عضویت داشتند اما به تدریج اعضای هیات تحریریه نشریاتي

 مانند کارفرمایان خود عضو این تعاونی شدند تا اینکه نام تعاونی از تعاونی ناشران به تعاونی مطبوعات تغییر
یافت. 

 هرچند تعاونی مزبور از نظر حقوق کار که بر تفکیک نهادهای صنفی کارگری و کارفرمایی از یکدیگر تاکید
 دارد تشکلی غیر صنفی است اما در آن سال ها توانست برخی حقوق قانونی فراموش شده را برای کارگران

 روزنامه نگار دوباره احیا کند که از این میان می توان به بیمه کارکنان مطبوعاتی و ایجاد تعاونی مسکن برای
 تامین مسکن روزنامه نگاران یا انتشار نشریه ای تحت عنوان کارنامه مطبوعات به عنوان بولتن خبری اشاره

کرد. 
 علوه براین تعاونی مطبوعات مسئولیت خرید و توزیع کاغذ روزنامه ها از محل یارانه های دولت را برعهده

 گرفت با توزیع کنندگان روزنامه ها برای تعیین نرخ عادلنه حق توزیع به توافق رسید، برای نخستین بار و
 پیش از وزارت ارشاد متولی برگزاری نمایشگاه مطبوعات شد و تا سه دوره آن را برگزار کرد، با

چاپخانه داران بر سر تعیین تعرفه چاپ و ضایعات به توافق رسید.
 به گفته قاضی زاده این اقدامات تنها برای مدت کوتاهی برقرار بود و دیگر برنامه های این تعاونی در خصوص

 راه اندازی جاپخانه برای چاپ نشریات عضو یا تاسیس مرکزی برای برگزای نشست های مطبوعاتی،
کنفرانس های خبری و یا متمرکز کردن در یک محل مشخص آن هیچگاه به ثمر نرسید.

مدیران مطبوعاتی برای کارگران خود انجمن صنفی نشکیل می دهند 
  انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در وزارت کار به ثبت رسید، فعالیت این تشكل را می توان76در سال 

  در برخورد مسئولن دولتي با روزنامه نگاران ایجاد شده بود.70ادامه تغییر زاویه ای دانست كه از ابتداي دهه

 در چنین حال و هوایی بود که ناگهان انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران موجودیت خود را اعلم و فعالیت



 آغاز کرد. 76خود را از مهرماه سال 
 به ظاهر جرقه ایجاد چنین تشکیلتی برای نخستین بار در یکی از جلسات مدیران وقت روزنامه  های کیهان،
 اطلعات، همشهری، جمهوری اسلمی و کاروکارگر زده شد وکارکنان این روزنامه ها نخسیتن اعضای آن

بودند. 
  مهرماه نخستین مجمع انجمن كه از آن به عنوان سندیکای سراسری و ملی روزنامه نگاران ایران9در تاریخ 

 نامبرده مي شود تشكیل و اساسنامه به تصویب رسید. از فرداي برگزاري نخستین مجمع فعالیت انجمن آ  غاز و
  سال) ادامه یافت. آن گونه که گفته می شود تعداد اعضای آن در سال آخر به بیش12مرداد (حدود 14تا شب 

 هزار نفر می رسیدند.3از 
  ساله ای که از زمان متوقف شدن فعالیت16هرجند آغاز به کار انجمن صنفی روزنامه نگاران به فطرت یخ زده 

  آغاز شده بود پایان داد اما نحوه تشکیل و ساختار این انجمن با سندیکای60سندیکای روزنامه نگارن در سال 
سابق دارای تفاوت هایی نیز هست.

 همانطور که گفته شد سندیکای خبرنگاران محصول محافل خودمانی خبرنگاران ، نویسندگان و مترجمان
 روزنامه های وقت بود که برای مدتی هم با مخالفت مدیران نشریات وقت مواجه شد اما ایده ثبت انجمن صنفی

 روزنامه نگاران ابتدا از جلسه های دوره ای کارفرمایان مطبوعاتی بیرون آمد و خبرنگارارن با توصیه و
دعوت تشکیل دهندگان به عضویتش درآمدند.

 از سوی دیگر علوه بر کارکنان روزنامه و مجله، کارکنان خبرگزای پارس و رادیو و تلویزیون نیز در این
 سندیکا عضویت داشتند ولی در انجمن صنفی تنها خبرنگارانی که مشمول قانون کار بودند اجازه عضویت

داشتند و در نتیجه کارکنان خبرگزازی دولتی و صداو سیما نمی توانستند در این انجمن عضو شوند.
 اختلف نظر سیاسی و اتحاد بر سر مسائل صنفی شاید مهمترین وجه تمایز سندیکا با انجمن باشد، درحالی که

 به گفته اعضای سندیکای وقت اتفاق بر سر مسائل صنفی تا آخرین لحظه اعضای این تشکل را صرفه نظر از
 گرایش های مختلف سیاسی در کنار هم نگه داشته بود، در انجمن صنفی تضاد به باور برخي از منتقدین عقاید

 بر مسائل صنفی آنقدر برتری یافت که مسئولن انجمن از سوی گروه های سیاسی به سیاسی کاری متهم شدند و
زمینه برای فعالیت تشکلهای دیگر مطبوعاتی باز شد.

 علیرضا رجایی از اعضاي تحریریه وقت روزنامه عصر آزادگان که از دور دوم وارد هیات مدیره انجمن شد
 برتری  گرایش های سیاسی بر مسایل صنفی در انجمن را ناشی از تعدد گرایش های سیاسی و رشد شاغلن

 مطبوعاتی نسبت به سال های فعالیت زمان سندیکا دانست و می گوید: به طور کلی اعضای انجمن تحت تاثیر
فضای جامعه بیشتر به دنبال خواست های سیاسی خود بودند و کمتر به مسایل صنفی اهمیت می دادند.

 صرفه نظر از انتقاداتی که می تواند به انجمن صنفی روزنامه نگاران وارد باشد این انجمن توانست درطول
سال فعالیت مستمر خل ناشی از نبود سندیکای روزنامه نگاران را پر کند.12

 بنابر مطلبی که در پایگاه انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در رابطه با فعالیت این انجمن منتشر شده است
  نفر از اعضای این نشریات1500 روی داده حدود79 نشریه که در ابتدای سال 230تنها به دنبال تعطیلی

تحت پوشش حمایت قرار گرفتند و موفق به دریافت مقرری بیمه بیکاري شدند.
 پرداخت وام،  تشکیل تعاونی مسکن، بیمه اختیاری خبرنگاران و ارایه آرم سازمان طرح ترافیک به
 خبرنگاران دارای خودرو برای تردد در محور و طرح و ترافیک شهر تهران ورسیدگی به اختلف

 روزنامه نگاران با کارفرما از جمله خدمات این تشکل صنفی بود که به جز بحث بیمه اختیاری که انجام آن از
 مدتی پیش به صندوق حمایت از هنزمندان وزارت ارشاد محول شد؛ ارائه سایر خذمات تا زمان پلمب شدن

 مرداد ادامه داشت.14ساختمان آن در شب 
پایان کار انجمن

 سال پیش فعالیت خود را از تهران آغاز و به تریج به سراسر کشور12انجمن صنفی روزنامه نگاران که حدود 
 مرداد متوقف شد.14 شب چهارشنبه 9گستزش داد سرانجام در ساعت 

 به گفته مسوولن و وکیل انجمن در این ساعت ماموران قوه قضاییه با دستوری که هنوز مقام صادر کننده و
علت صدور آن مشخص نیست ساختمان انجمن را پلمب می کنند.

 به غیر از این در سال های اخیر به دلیل مسایل انجمن با وزارت کار و امور اجتماعی وقت بر سر برگزاری
انتخابات انجمن اختلف هایی به وجود آمده بود که دامنه آن به دیوان عدالت اداری نیز کشیده شده بود.

با این حالی به نظر می رسد که ماجرای اخیر با این اختلف بی ارتباط بوده باشد.
  روز پیش بسته شد آنهم درست زمانی که اعضای آن پس از یک روز کاری50انجمن صنفی روزنامه نگارن 

 مرداد برگزار شود آماده می کردند.15خودرا برای شرکت در مجمع عمومی آن که قرار بود در 
 12امروز در حالی که انجمن صنفی روزنامه نگاران و سندیکای نویسندگان و خبر نگاران به ترتیب در آستانه 

  سالگی هستند، هنوز هیچ مقام مسوولی به زحمت نداده تا علت بسته شدن انجمن اخیر را به طور47سالگی و 
 شفاف بیان کند. مسئولن انجمن هنوز به دنبال رایزنی هستند و محمد شریف به عنوان وکیل آنها هنوز موفق



به کشف معما نشده است. 
 در این میان از تثبت تشکل سومی تحت عنوان انجمن خبرنگاران و روزنامه نگاران در وزارت کار صحبت

 می شود توسط گروهی که هنوز هویت آنها به طور رسمی اعلم نشده اما محمد جهرمي(وزیر کار دولت نهم)
 آنها را گروهی مرکب از افراد همفکر و عقیده می داند که به ظاهر قرار است پیگیری مطالبات صنفی اهالی

مطبوعات را برعهده بگیرند.
  ساله شدن47و همه اینها از بازی روزگار در آستانه دوازه ساله شدن تاسیس انجمن صنفی روزنامه نگاران و 

 سندیکای نویسندگان اتفاق افتاد است دو نهادی که نسبت به فعالیت رسانه های جمعی ایران با تاخیر فعالیت خود
 را برای دفاع از منافع صنفی گروهی آغار کردند که به رکن چهارم معروفند اما امروز اعضاي آن در جایي

 ایستاده اند كه به وضوح نمایي از دردهاي اجتماعي را به رخ مي كشند آدم هایي كه ذهن را به آن جمله معروف
قیصر امین پور مي برند: آدم هایي كه جلد شناسنامه شان هم درد مي كند...

پایان پیام
گزارش : پانید فاضلیان

تجمع کارگران خباز سقز، در برابر اداره کار در اعتراض به عدم افزایش دستمزد هایشان 
  از۸۸امروز دها نفر از کارگران معترض خباز سقز در اعتراض به عدم افزایش دستمزدهایشان در سال 

طرف اتحادیه کارفرمایان در مقابل اداره کار رژیم دست به تجمع زدند. 
 اتحادیه کارفرمایان و به ویژه نمایند این اتحادیه( فتاح قادر کرده) با اطمینان به حمایتهای بی دریغ اداره کار،

  پس از گذشت هفت ماه از سال حاضر به افزایش دستمزد کارگران نشده است. به همین علت تا به امروز
کارگران خباز به شیوه های مختلف و به مدت طولنی خواهان افزایش دستمزدهایشان هستند. 

امسال برگزار شد!/ ۵/۸مجمع عمومی کارگران خباز 
 در این مجمع مصوبه ای به تصویب رسید که سندیکای کارگران خباز سقز موظف شد از طرف کارگران 

  کارگران را به اداره کار۸۸ قانون کار دادخواست افزایش دستمزد سال ۱۴۲عضو این سندیکا طبق ماده 
 ارائه دهد. بعدا از مدتی هئیت مدیره سندیکا دادخواست جمعی افزایش دستمزد را به اداره کار ارائه داد اما
 رئیس اداره کار(نادر اردلن) به دادخواست کارگران رسیدگی نکرده و به بهانه های مختلف از رسیدگی به

 دادخواست سندیکا خود داری کرده است. تا اینکه کارگران خباز مجبور شدند به صورت فردی نیز دادخواست
 افزایش دستمزدهایشان را به اداره کارارائه دهند. رئیس اداره کار اینبار از کارگران خواسته بود تا به دادگاه

  فتو کپی شناسنامه هایشان را برابر با اصل و به اداره کار تحویل دهند. این مسئله باعث اعتراض مراجعه و
  تا نه و چهل وپنج دقیقه در مقابل اداره کار دست به تجمع۹کارگران خباز شده و در نتیجه امروز از ساعت

 اعتراضی زدند. در نتیجه اعتراض کارگران رئیس اداره کار که حامی کار فرمایان است مجبور شد دستور
 دریافت دادخواست کارگران را صادر کند. بعد از تحویل دادخواست افزایش دستمزد، کارگران تهدید کردند که

 چنانجه به خواستهایشان رسیدگی نشود در آینده نزدیک در مقابل ادارات ونهادهای مربوطه مجداد تجمع و
  تولید نان را کاهش خواهند داد.
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وزیر كار نسبت به انتشارگفته هایش در مورد بازنگري دستمزدها واكنش نشان داد: 

من كي گفتم
  آمده است : وزیر کار و امور اجتماعی با انتقاد از نحوه انعکاس88 مهر 12به گزارش ایلنا در تاریخ 

  گفت: شرایط اقتصادي88مطبوعاتی صحبت های هفته گذشته خود در رابطه با بازنگری های دستمزدهای سال 
 اجازه بازنگری در مصوبه دستمزدها را نمی دهد اما اگر نمایندگان کارگری و کارفرمایی برسر قبول شرایط

جدید تورمي با هم توافق دارند می توان در دستمزدها را مورد بازنگری قرارداد. 
 به گزارش ایلنا، عبدالرضا شیخ السلمی با یادآوری اینکه از زمان تعیین دستمزدهای جدید در مورخ تورم

 تغییراتی انجام گرفته است گفت: مشخص نیست كه کارگران و کارفرمایان حاضر هستند بر مبنی تورم فعلی و
تغییر یافت دستمزدها را تعیین کنند. 

 وی افزود: ممکن است نرخ جدید توم نسبت به گذشته کاهش یا افزایش یافته است که در این صورت بعید است
طرفین به توافق برسند. 

 به گفته شیخ السلمی صرفه نظر از بار مالی كه تغییر دستمزدها دارد، بنگاههای اقتصادی، ویژه بنگاه های
 بزرگ از ابتداي سال برمبنی دستمزدهای اعلم شده برنامه ریزی های خود را انجام داده اند که در صورت

تغییر دستمزدها تمامی این برنامه به هم خواهند خورد. 
 وی در توضیخ سخنان هفته گذشته خود گفت: به متن صحبت های من مراجعه کنید، منظور من این بود که اگر

 کارگران و کارفرمایان حاضر به بول نرخ جدید تورم وشرایط اقتصادی هستند وزارت کار به نمایندگی از
 ندارد. 88دولت هیچ مشکلی در بازنگری دستمزدهای مصوب سال 

 هفته گذشته برخی رسانه هادر حاشیه جلسه هیات دولت به نقل از وزیر کار اعلم كردند كه احتمال بازنگری
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 ممكن است. 88دردستمزدهای سال 
 وی همچنین درخصوص سیاست چهار سال آینده این وزارتخانه در مورد استقلل نهادهای صنفی به ویژه

تشکل های کارگری گفت: رویکرد وزارت کار تقویت و حمایت از تشکیل نهادهای مستقل صنفی است. 
 شیخ السلم افزود: مخالفت وابستگی نهادهای صنفی به ویژه تشکل های کارگری به دولت ، احزاب سیاسی یا
گروههای غیر صنفی قدرتمند هستیم زیرا نهادهای صنفی اضلع تشکیل دهنده مثلث سه جانبه گرایی هستند. 

 وزیر کار همچنین با تکذیب هرگونه واگذاری وظایف هیات های تشخیص و حل اختلف ادارات كار به
 دادگستری گفت: قانون کار به صراحت رسیدگی به تخلفات قانون کار را به ادارات کار واگذار کرده است و

در حال حاضر نیز رسیدگی به این دعاوی مطابق روال قانونی در هیات هاي اداره كار ادامه دارد. 
 وی در خصوص بررسی لیحه اصلح قانون کار در دولت نهم که قرار است تصویب آن در مجلس به رای

 نمایندگان گذاشته شود گفت: این لیحه در دولت نهم پس از بررسی های لزم تصویب شد اما ما در حال
بازنگری آن هستیم. 

 شیخ السلم گفت: به عنوان کسی که در دولت نهم مسوولیتی نداشته و تازه در جریان اقدامات انجام شده قرار
گرفته است نمی توانم در خصوص جزییات لیحه اصلح قانون کار اظهار نظر کنم. 

  سال پیش با حضور سه جانبه2وی با تاکید بر اینکه طبق گفته کارشناسان وزارت کار لیحه مذکور حدود 
نمایندگان انجام شده گفت: پس از اتمام بازنگری، جزییات این لیحه به اطلع افکار عمومی خواهد رسید. 

 وزیر کار و امور اجتماعی همچنین پاسخ به پرسش خبرنگاري که از او در رابطه با نحوه تحقق وعده زمان
  هزار فرصت شغل پرسیده بود؛ گفت: از صحبت  های من برداشت914اخذ رای اعتماد او مبنی به ایجاد 

  ساله یادآور شدم که باید20نادرست انجام شده است. من در آن زما ن با استناد به برنامه توسعه و چشم انداز 
 هزار فرصت شغلی در ایران ایجاد شده باشد. 990در پایان کار 

 وی با بیان این که تحقق چنین هدفي مستلزم همکاری تمامی نهاد است، گفت: بخشی از این هدف مانند کاهش
  درصد در پایان برنامه چهارم متحقق شد اما وزارت کار به تنهایی مسئول ایجاد اشتغال45/8نرخ بیکاری به 

در سه بخش خدمات، کشاورزی و صنعتی نیست. 
 وی همچنین در حدود اعزام نیروی کار به خارج از کشور گفت: در حال حاضر با برخی کشورها در مورد

 اعزام نیروی کار مذاکراتی انجام داده ایم. به طوری که آفریقای جنوبی با ایران برسر اعزام هزار مهندس
توافق كرده است. 

 وی افزود: با انجام رایزنی می توانیم علوه بر افزایش این تعداد درخواستی زمینه اشتغال تکنیسین ها و
کارگران ماهر را نیز فراهم کنیم. 

 به گفته شیخ السلم در حال حاضر ایران تنها در سه کشور استرالیا، کویت و قطر وابسته به کار دارد که باید
براي اعزام بیشتر نیروي كارآن را توسعه داد. 

 وی همچنین درخصوص خبر کشته شدن یکی از اتباع ایراني که در کویت کار می کرد گفت: به طور کلی
 دولت جمهوری اسلمی ایران مسئول رسیدگی دفاع از حقوق اتباع خود را در تمام دنیا به عهده دارد. دراین

خصوص اگر موضوع به وزارت کار مربوط باشد آن را پیگیری خواهیم کرد. 
 چند روز پیش برخی رسانه ها از کشته شدن یک بانوی ایرانی در زندان کشور کویت خبر داده بودند. براساس

 ساله به دلیل غیبت از کار از سوی پلیس کویت بازداشت شده بود. 40خبر منتشر شده این بانوی
 شیخ السلم همچنین درخصوص ساماندهی قراردادهای موقت کار گفت: معاونت تنظیم و نظارت به روابط کار

وزارت کار در چارچوب قانون نسبت به بهبود وضعیت کارگران قراردادی اقدام خواهد کرد. 
 وی همچنین درخصوص برنامه خود مبنی بر توسعه مشاغل خانگی گفت: این موضوع در دست بررسی است

و امیدواریم به نتیجه مثبت برسد. 
 وزیر کار همچنین درخصوص حمایت این وزارتخانه از كساني كه  به نمایندگی ایران در مسابقات جهانی
 مهارت مقام می آورند، گفت: از تمامی این افراد به عنوان مربی برای حضور در سازمان فنی و حرفه ای

 دعوت خواهد شد و اگر فردی بخواهد جدا از این در بازار کسب و کار به فعالیت بپردازد مورد حمایت قرار
خواهد گرفت. 

پایان پیام
گزارش تکمیلی 

در جوابیه تایدواتر عنوان شد: 
اخراجي در كار نیست 
  هزار نفر از كاركنان تایدواتر در2 آمده است : در پي انتشار خبر ” 88 مهر 12به گزارش ایلنا در تاریخ 

آستانه اخراج“ روابط عمومي و امور بین الملل این شركت جوابیه اي را به این خبرگزاري ارسال كرد.
به گزارش ایلنا متن این جوابیه به شرح ذیل است:

  در79877 هزار نفر از كاركنان تایدواتر در آستانه اخراج“ كه با كد خبر 2پیرو درج مطلبي با عنوان ”



  در دو سرویس اقتصادي و كارگري آن رسانه درج شده است، احتراما خواهشمند است پاسخ6/7/88مورخ 
  قانون مطبوعات به صورت كامل و با تیتر ” هیچ كدام از پرسنل تایدواتر اخراج23ارائه شده را مطابق ماده 
نشده اند“ منتشر فرمائید.

  نفر از پرسنل این شركت اشاره دارد كه این مسئله به شدت2000ـ تیتر خبر درج شده به موضوع اخراج 1
 تكذیب مي شود. در توضیح این مطلب تصریح مي شود، اساسا موضوع اخراج پرسنل این شركت در میان نبوده

 است بلكه برخي از نیروها به علت اتمام زمان قرارداد از این شركت خارج شده و برخي دیگر از كارمندان
 ستاد مركزي تایدواتر در تهران با توجه به استراتژي این شركت براي گسترش فعالیت در بنادر جنوبي كشور

 به این مناطق انتقال یافته اند. تاكید مي شود شركت تایدواتر خاورمیانه نیروي انساني را به عنوان بزرگترین
سرمایه خود در نظر گرفته و تمامي تلش مدیران شركت در جهت افزایش رفاه پرسنل صورت مي گیرد.

 ـ موضوع اخراج مدیران شركت كامل تكذیب شده و تاكید مي شود در طول ماه هاي اخیر هیچ كدام از مدیران2
شركت اخراج نشده و حتي در آستانه اخراج نیز نبوده اند.

 ـ در طي ماه هاي اخیر گزارش ها و اطلعات نادرستي از فعالیت شركت تایدواتر در بخش هاي مختلف3
 منتشر شده كه باعث تشویق اذهان عمومي شده است و نامه اخیر یكي از این تلش هاي مذبوحانه براي زیر

 سوال بردن پتانسیل ها و ظرفیت هاي شركت تایدواتر در عرصه فعالیت هاي بندري است. نگاهي به آمار
  نشان مي دهد با وجود بحران اقتصادي و فلج شدن فعالیت بسیاري88عملكرد شركت تایدواتر در نیم سال اول 

 از بنادر جهان، بندر شهید رجایي نه تنها با كاهش فعالیت روبرو نبوده است بلكه با افزایش چند درصدي حجم
 عملیات بندر از جمله در بخش كانتینري مواجه شده است. همچنین در مجموع فعالیت تایدواتر در طي سه ماهه

  درصدي مواجه بوده كه شایسته تقدیر است. از سوي دیگر ترانشیپ كال از23ابتدایي سال با افزایش حدود 
 بندر شهید رجایي براي اولین بار توسط شركت تایدواتر فعال شد به نحوي كه هم اكنون میزان ترانشیپ كال از

 درصد مواجه شده است.70این بندر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با افزایشي بیش از 
  اشاره شده44ـ در بخش هایي از نامه منتسب به كاركنان شركت تایدواتر به موضوع اجراي ظاهري اصل 4

  در خصوصي سازي و دیدگاه44است كه موضوع درستي است. از آنجا كه روح حاكم بر اجراي اصل 
 مقامات عالیرتبه كشور تاكید بر تقویت و توانمندسازي شركت هاي واگذارشده به بخش خصوصي بوده و نقش
 حاكمیتي دولت ایجاب مي كند تا ضمن مدارا و اتخاذ سیاست هاي مناسب نسبت به توانمندسازي ساختار شركت

 هاي واگذار شده این راهبرد عظیم ملي را تقویت كرده و انگیزه هاي بخش خصوصي را ارتقاء دهد، اما
 متاسفانه از زمان واگذاري شركت تایدواتر به بخش خصوصي اینگونه نشده است. در همین خصوص

  و برخوردهاي44تبعیض هاي صورت گرفته از سوي كارفرما (سازمان بنادر و دریانوردي) از اصل 
ناصواب صورت گرفته با فعالیت این شركت زنگ خطر را براي شركت تایدواتر به صدا درآورده است.

 ـ متاسفانه باید تاكید كرد طي یكسال اخیر سازمان بنادر و دریانوردي تمامي حمایت هاي مستقیم و غیر5
  سازمان مذكور نسبت به افزایش نرخ87مستقیم را از شركت تایدواتر برداشته است به نحوي كه در سال 

 % بهاي تمام شده را28% اقدام و موجبات افزایش 30اجاره زمین تجهیزات و ماشین آلت بندري به میزان 
 فراهم نمود. این در حالي است كه تعرفه خدمات بندري ثابت نگهداشته شده است. مضافا آنكه قبل از واگذاري

  اندوخته ها و سود انباشته تقسیم و نقدینگي شركت به حداقل كاهش87با تصمیم سهامدار عمده در ابتداي سال 
 یافت. فلذا سهامدار جدید به منظور اداره شركت نسبت به اخذ تسهیلت اقدام نمود كه موجبات افزایش

 هزینه هاي مالي شركت را سبب شده است. مدیران محترم سازمان بنادر و دریانوردي اذعان مي نمایند كه
 اتفاقات فوق قبل از واگذاري چنانچه به نحو مناسب مدیریت نمي گردید، مي توانست در همان سال ابتدایي

واگذاري شركت را با تبعات جدي روبه رو سازد.
 - اگرچه ارتباط این شركت با سازمان بنادر و دریانوردي همواره افتخارآمیز و غرورانگیز بوده و واگذاري6

  و تاكیدات مقام معظم رهبري صورت گرفته است اما هشدار مقام معظم44شركت تایدواتر در راستاي اصل 
  حاكي از نامهرباني و دشواري هایي است كه در مسیر44رهبري در خصوص جهاد تلقي كردن اجراي اصل 

 این راهبرد ملي قابل پیش بیني بوده و از وجود نامهرباني و دشواري هایي است كه در مسیر این راهبرد ملي
 قابل پیش بیني بوده و از وجود واقعیت هاي ناخوشایند حكایت داشته و به نظر مي رسد اقدامات سازمان یافته و

 برنامه ریزي شده اي در حال انجام است تا با فشارهاي متعدد، این شركت را در تحقق اهداف مقدس جهاد
اقتصادي ناكام ساخته و قدرت ابتكار عمل را ساقط كند.

 - در پایان لزم به یادآوري است شركت تایدواتر خاورمیانه به عنوان بزرگترین پورت اپراتور بنادر ایران7
 علقه مند است همچنان به صورتي مطلوب خدمات بندري و دریایي خود را در بنادركشور ارائه دهد اما

 شرایط به وجود آمده توسط كارفرماي محترم موجب برخي محدودیت ها و تنگناها در ارائه مطلوب این خدمات
به شركت هاي كشتیراني داخلي و خارجي شده است.

پایان پیام



ایران  هزار کودک متأهل در 900وجود 
براي كودكانمان چه كرده ایم؟

 روز جهانی کودک، روزی است که هر ساله به صورت مقطعی و در حد یک روز ما را به یاد کودکان (افراد
  هزار25 ساله کشور دارای همسر هستند که از این تعداد 18 تا 10 هزار کودک 900 سال) می اندازد،18زیر 

کودک طلق گرفته اند…

 روز جهانی کودک، روزی است که هر ساله به صورت مقطعی و در حد یک روز ما را به یاد کودکان (افراد
 میلیون نفر آنها2 میلیون نفر از آنها در دنیا قاچاق می شوند، 2/1 سال) می اندازد، کودکانی که سالنه 18زیر 

 قربانی انواع خشونت ها می شوند و یک ششم کودکان جهان، «کودکان کار» هستند. به گزارش وطن امروز،
  درصد از کودکان کارگر جنسی در جهان در رده35 تا 30 مهرماه روزی است که به ما یادآوری می کند، 16

 میلیون کودک در دنیا اصل به75 میلیون کودک کار در ایران داریم. 7/1 سال قرار دارند و 17 تا 12سنی 
مدرسه نرفته اند و بیش از

 میلیون کودک ایرانی خارج از چرخه تحصیل هستند. 3

  سال دنیاست. به گزارش ایسنا یک ششم15تجاوزات جنسی در صدر عوامل مرگ و میر کودکان زیر 
  سال17 تا 12 درصد از کودکان کارگر جنسی، در رده سنی 35 تا 30کودکان جهان، «کودکان کار» هستند و

  هزار کودک در جهان توسط گروه های قاچاق انسان200قرار دارند. به گزارش یونیسف، سالنه یک میلیون و 
 ربوده و قاچاق می شوند و براساس نظر حقوقدانان بین اللملی، بیشتر کودکان قاچاق شده در کارهای فساد و

فحشا مورد استفاده قرار گرفته و از آنها به عنوان «ابزار جنسی» استفاده می شود.

 بر پایه گزارش سالنه صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل، به علت آنکه کودکان جزو نیروهای کار بسیار
 ارزان و حتی مجانی محسوب شده یا براحتی مورد سوءاستفاده جنسی قرار می گیرند، تقاضا برای آنها بسیار

 زیاد است و از این رو بیشتر قاچاقچیان انسان به قاچاق کودکان بویژه در مناطق محروم، توسعه نیافته و فقیر
 با توجه به سودآور بودن این کار روی می آورند. نکته تاسف آور این است که قاچاق کودکان به عنوان ابزاری
 انسانی در برخی از کشورهای جهان به عنوان یک صنعت برای «جذب گردشگر» تبدیل شده، به طوری که

  درصد از کودکانی که به عنوان کارگران جنسی فعالیت می کنند در رده سنی35 تا 30بررسی ها نشان می دهد
 سال بوده و بیشتر جزو بومیان جنوب شرق آسیا هستند.17 تا 12

  میلیون کودک کار در کشور وجود7/1به گفته فرشید یزدانی، پژوهشگر فعال حوزه کودکان به طور رسمی 
 دارد. سیدحسن موسوی چلک، مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اعلم

 آخرین گزارش از تعداد کودکان کار و خیابانی ارجاع داده شده به مراکز بهزیستی خبر داد سال گذشته حدود
  مرکز بهزیستی ارجاع داده شدند ، به45 نفر از کودکان کار و خیابان برای ساماندهی به 414 هزار و 10

  درصد مابقی از اتباع بیگانه و اغلب افغان بودند. یزدانی22 درصد این کودکان ایرانی و 78طوری که 
 همچنین درباره منع کار کودکان براساس پیمان نامه حقوق کودک اظهار کرد: هیچ کدام از نهادهای متولی اعم

  سال را که باید در شرایط مناسبی ادامه یابد، پیگیری18 تا 15از وزارت کار، وضعیت کار کودکان 
 نمی کنند، این در حالی است که بهزیستی نیز مدعی است که متولی ساماندهی کار کودکان در کارگاه ها نیست و

تنها بحث کودکان کار و خیابان را دنبال می کند.

 وی افزود: درباره کودکانی که در کارگاه های زیرزمینی کار می کنند، آمار روشنی در دست نیست و وزارت
 کار بازرسی جدی اي در این حیطه انجام نمی دهد. فرشید یزدانی، پژوهشگر فعال حوزه کودکان در ادامه با

  هزار نفر از کودکان کشور فاقد شناسنامه هستند، به70بیان اینکه براساس برآورد های غیررسمی، حدود 
  ساله کشور18 تا 10 هزار کودک 900 هزار «کودک همسر» در کشور اشاره کرد و گفت: 900وجود حدود 

 14 تا 10 هزار کودک 15 هزار کودک طلق گرفته اند و از این تعداد 25دارای همسر هستند که از این تعداد 
  درصد آزارهای وارده بر مجموع60ساله هستند. همچنین بر اساس آمارهای انجمن دفاع از حقوق کودکان، 

  درصد3درصد مسؤولن  مدارس و 7 درصد نامادری، 10درصد مادران، 20این کودکان توسط پدران، 
 توسط ناپدری بوده است. امیدواریم روزی برسد که در روز جهانی کودک دیگر شاهد اعلم چنین آماری در

 کشور و دنیا نباشیم. شاید برای رسیدن چنین روزی لزم باشد هر روز را روز کودک اعلم کنیم؛ روزی
فراتر از حرف و حدیث، شعار و…



 میلیارد تومان سرمایه با اولین باران 162خطر نابودی 
 300 آمده است : سازمان تعاون روستایی یک میلیون و 88مهر 12به گزارش سایت امیر کبیر در تاریخ 

  تومان در کیلو را خریداری کرده است.این سازمان به دلیل270هزار تن از جویتولید شده کشاورزان با قیمت 
  هزار تن جو را در انبارهای روباز نگهداری می600در اختیار نداشتن فضای کافی برای این محصولت 

 کند. اما آنچه موجب نگرانی و ایجاد وضعیت خطیر برای این محصول می شود نبود متقاضی برای جوی
تولید شده است.

 این شرایط یعنی ماندن محصولت در فضای باز باعث می شود بخش قابل توجهی از این محموله بزرگ در
اثر بارندگی صدمه ببیند

  هزار تن جوی خریداری شده توسط سازمان تعاون300 هزار تن از یک میلیون و 600در حال حاضر 
  میلیارد162 تومان در ازای هر کیلو، 270روستایی در فضای باز نگهداری می شود که با احتساب قیمت 

تومان سرمایه در معرض نابودی قرار دارد.
برگزاری مناقصه برای فروش جو داخل

 مدیران سازمان تعاون روستایی برای آنکه محموله مزبور را بفروشند علوه بر برگزاری دو نوبت مزایده،
 مکاتباتی هم داشته اند.محمد موسوی رئیس سازمان تعاون روستایی نیز گفته است که جو خریداری شده به

 تومان بوده و هر کس قیمت بیشتری در مزایده پیشنهاد کند به او می فروشیم.270نرخ تضمینی کیلویی 
 این محصولت که به همان قیمت خریداری شده قرار است به فروش برسد تاکنون بدون مشتری باقی مانده و

 تومان عنوان می شود.240عمده ترین دلیل آن وجود جو وارداتی با قیمت 
  تومان نیز افزایش یافت و در سال460در دو سال گذشته قیمت جو با کاهش واردات این محصول تا سطح 

  تومان در بندر کاهش یافت و با در نظر195جاری به دلیل افت قیمت های جهانی و انجام واردات مناسب به 
  تومان به دامداری ها رسید250 تا 240گرفتن کرایه حمل و سایر هزینه های جانبی به قیمت 

 در این شرایط دامداری ها و مرغداری ها که طی مکاتباتی از آنها خواسته شده نسبت به خرید تولید داخل اقدام
  تومانی ترجیح می دهند.بسیاری از فعالن بازار270کنند؛ محصول وارداتی ارزان قیمت را به تولید داخلی 

 در کنار شرکت پشتیبانی امور دام طی ماه های گذشته دست اندرکار واردات گسترده و بیشتر از نیاز این
 محصول بوده اند و واردات جو با شدت زیاد دنبال شده و هشدارهای برخی مسوولن در این زمینه جدی

  هزار تن جو300گرفته نشد و در همین مدت سازمان تعاون روستایی اقدام به خرید بیش از یک میلیون و 
تولید کشاورزان کرد.

 اکنون این سازمان با سرعت و عجله سعی دارد هر طور شده نسبت به فروش این محموله اقدام کند اما قیمت
 ارائه شده توسط سازمان مزبور بیش از محصولت موجود در بنادر جنوبی و حتی شمالی همچون امیرآباد

 است
 رئیس سازمان تعاون روستایی در خصوص تحویل جو موجود به شرکت پشتیبانی امور دام گفته است که با

 توجه به نیاز به نقدینگی برای ادامه خریدهای تضمینی ترجیح این است که طبق قانون و براساس مزایده
فروخته شده و نقدینگی آن صرف خرید تضمینی شود.

 این سازمان برای فروش محصول خریداری شده مزایده برگزار کرده و از تحویل آن به شرکت پشتیبانی امور
 دام خودداری می کند، در حالی که با اولین بارندگی نه تنها این محصول هیچ سودی عاید سازمان تعاون

روستایی نمی کند بلکه شرکت پشتیبانی امور دام نیز از دسترسی به این میزان جو محروم می شود.
اولویت با محصولت در فضای روباز

موسوی همچنین اظهار کرد:
 600«در مزایده دوم ظاهراo اولویت با فروش جو در فضای انباری روباز در نظر گرفته شده که مقدار آن 

 هزار تن ذکر می شود.»در این مزایده از متقاضیان خواسته شده از تاریخ آگهی با دریافت فرم شرکت در
  روز پیشنهاد خود را به انضمام چک تضمین شده بانکی به مبلغ10مزایده و گرفتن نشانی انبارهای جو ظرف 

 پنج درصد ارزش پیشنهادی بابت شرکت در مزایده در سه پاکت ارسال کنند
 خبر آنلین نوشت در مناقصه اول که چندی قبل پاکت های پیشنهادی آن گشوده شد تنها برای حجمی کمتر از

نیمی از جو داخلی، قیمت پیشنهادی عنوان شده بود.
 در واقع سازمان تعاون روستایی که اکنون شمارش معکوس برای از بین رفتن محموله اش در انبارهای روباز

آغاز شده تنها توانست بخش کوچکی از این محموله را به بازار عرضه کند.
 در این حال طی روزهای گذشته قیمت جو داخلی در بازار با افت دوباره مواجه شد.در این اوضاع و احوال که

قیمت ها نمودار سقوط آزاد را طی می کند تعاون روستایی آگهی نوبت دوم مزایده فروش جو را انتشار داد.
 این بار اما شرایط مزایده تغییر کرده است، دیگر سازمان به فکر سود حتی اندک هم از فروش محموله نیست.

اکنون خارج کردن جو از انبارها و رساندن به مشتری مدنظر قرار گرفته است.



  هزار تن مانده، کپک زده و600سازمان تعاون روستایی دیگر حاضر شده زیان را به گردن گیرد تا شاید این 
فاسد نشود.

  هزار تن جو تضمینی خریداری شده امسال را با اولویت انبارهای600لذا اعلم کرده که این بار می خواهد 
 روبازبه فروش برساند

  روزه برای متقاضیان در نظر گرفته شده اما شاید همین چند روز هم زمان طولنی برای10هر چند مهلتی 
 نگهداری محموله مزبور باشد.

بارندگی روزهای آینده می تواند بخش بسیار زیادی و در واقع ده ها هزار تن جو تولید داخل را خراب کند.
  استان کشور و در صدها انبار پراکنده شده و امکان تغییر و جابه جایی آن به25محموله جو فعلی در بیش از
صورت عملی وجود ندارد.

  میلیارد تومان زیان ناشی از واردات ارزان در حال حاضر جو وارداتی در بندر امام(ره) با قیمتی60تا 30
  تومان در بندر امیرآباد210 تومان در هر کیلو معامله می شود. جو اوکراین هم با قیمت حدود 200کمتر از 

تحویل خریداران می شود.
 220قیمت جو تولید داخل هر چند در بازار در نوسان روزانه است اما میانگین قیمت آن در روزهای گذشته 

  میلیون تنی جو سازمان مذکور با در نظر گرفتن هزینه های2/1تومان بوده است.قیمت تمام شده محموله 
  تا200 تومان تخمین زده می شود.در حال حاضر قیمت جو در محموله بزرگ را باید بین 300جانبی حدود 

  تومان ارزیابی کنیم210
  تومان همراه می شود100 تا 50 هزار تن جودر مزایده فعلی با ضرر کیلویی 600بنابراین فروش 

  میلیارد تومان زیان عملیاتی در بیلن امسالش60 تا 30در واقع سازمان تعاون روستایی در این معامله بین 
 ثبت می کند

  میلیارد تومانی دریافتی235خرید تضمینی جو از کشاورزان توسط تعاون روستایی از محل تسهیلت تکلیفی 
از بانک توسط این سازمان انجام شده است.

دولت جو داخلی را با سوبسید بفروشد
  سال10جواد وکیل گیلنی رئیس مرکز هماهنگی های امور دام در گفت وگو با سرمایه خاطرنشان کرد: «در 

 460گذشته کمبود واردات باعث افزایش شدید قیمت جو در کشور شده است و به این واسطه دامداران تا 
تومان نیز بابت هر کیلو جو پرداخت کرده اند.»

 او افزود: «امسال که میزان واردات نسبت به سال های قبل افزایش یافته با کاهش قیمت های جهانی این
  تومان رسید و با احتساب هزینه حمل و سایر هزینه ها بین195محصول همراه شد لذا قیمت جو در بنادربه 

 تا240
 تومان به دست دامدار می رسد.»250

 وکیل گیلنی متذکر شد: «دامداران که در سال های گذشته هزینه افزایش شدید نهاده ها را پرداخت کرده اند و
  درصد قیمت گوشت را افزایش داده اند اکنون که قیمت جو کاهش یافته محصولت ارزان قیمت20 تا 15تنها 

وارداتی را
به تولید داخل ترجیح می دهند.»

 وی تاکید کرد: «دولت باید برای محصول مزبور سوبسید در نظر بگیرد و محصول تولید شده داخل را با
یارانه در اختیار دامداران قرار دهد تا به این واسطه زیان چند ساله دامداران تا حدی جبران شود.»

  منبع ؛ روزنامه سرمایه
 زمزمه واگذاري بندر چابهار

  آمده است : معاون وزیر راه  و رئیس سازمان بنادر خبر داده است كه88 مهر12به نوشته تابناک در تاریخ 
 پس از واگذاري ترمینال ها و تجهیزات بنادر كشور كه هم اكنون در حال نهایي شدن است، تصمیم برآن است

 كه اصل بنادر نیز واگذار شود كه اجراي این سیاست از بنادر كوچك آغاز شده است. به گفته وي، مجموعه اي
 بزرگ و خصوصي در داخل كشور آمادگي خود را براي مدیریت بلندمدت بندر چابهار و اجراي طرح توسعه

 انقلب اسلمیآن اعلم كرده است و در آینده نزدیك واگذاري طولني مدت این بندر انجام خواهد گرفت. 
؟باز به سپاه واگذار می شود

«دنیاي اقتصاد» در گزارشي نوشت:
 رئیس سازمان بنادر و دریانوردي از واگذاري طولني مدت بندر چابهار به بخش خصوصي در آینده نزدیك
 خبر داد و گفت: هم اكنون مجموعه اي خصوصي و بزرگ در داخل كشور آمادگي خود را براي اجراي طرح

توسعه این بندر و مدیریت بلندمدت آن اعلم كرده است.
 علي طاهري مطلق در گفت وگو با «فارس»، راجع به برنامه هاي این سازمان در راستاي اجراي سیاست هاي

  قانون اساسي اظهار کرد: برنامه هاي سازمان در دولت دهم، بر پایه برنامه هاي قبلي در دولت نهم44اصل 
استوار است؛ با این تفاوت كه اجراي آنها با شتاب بیشتري انجام خواهد شد.



 طاهري با اشاره به اینكه تسریع در انجام پروژه ها یكي از اهداف اصلي دولت دهم است،خاطرنشان كرد: پس
 از واگذاري ترمینال هاي ورود و خروج كال در بنادر كشور به بخش خصوصي، واگذاري تجهیزات بنادر نیز

 هم اكنون آغاز شده است كه در راستاي این عمل، اولین سري تجهیزات در بندر انزلي به بخش خصوصي
فروخته شد و هم اكنون در حال نهایي شدن است.

 رئیس سازمان بنادر و دریانوردي تصریح كرد: پس از واگذاري ترمینال ها و تجهیزات بنادر كشور، در
 راستاي برنامه هاي بلند مدت، اصل بنادر نیز به بخش خصوصي واگذار مي شود كه اجراي این امر هم اكنون از

بنادر كوچك آغاز شده است.
  قانون44وي با بیان اینكه سیاست هاي سازمان بنادر و دریانوردي در این صنعت همسو با تحقق اهداف اصل 

 اساسي است، اظهار داشت: تا زماني كه بخش خصوصي توان سرمایه گذاري و اداره بنادر كشور را داشته
باشد، سازمان این آمادگي را براي واگذاري تجهیزات، ترمینال ها و بنادر  دارا است.

ایمني كشتي ها در آب هاي ایران
 طاهري مطلق اظهار داشت: در راستاي ادامه روند خصوصي سازي بنادر، طي هفته گذشته انجام عملیات

 «راهنمایي كشتي هاي ورودي به بنادر» در قالب یك اكران عمومي به بخش خصوصي (شركت دریایي
تایدواتر) واگذار شد كه این واگذاري هم اكنون در حال طي كردن مراحل نهایي خود است.

 معاون وزیر راه و ترابري با بیان اینكه در راستاي این واگذاري، راهنمایي حركت تمامي كشتي ها در بنادر
 شمال و جنوب توسط بخش خصوصي اجرا مي شود، اظهار داشت: از این پس مقوله ایمني كشتي ها در آب هاي
 ایران به طرز مطلوب و بهینه تري انجام خواهد شد و سازمان بنادر و دریانوردي نیز نظارت كامل بر اجراي

روند این عملیات دارد.
واگذاري بندر چابهار به بخش خصوصي

 معاون وزیر راه و ترابري درباره سرنوشت روند اجرایي طرح توسعه بندر چابهار، تصریح كرد: اجراي این
  درصدي15پروژه هم اكنون به دلیل عدم استقبال فاینانسر (حامي مالي) با سرعت پائیني و از محل سهم 

سازمان بنادر و دریانوردي در حال انجام است. 
 طاهري مطلق با بیان اینكه دولت بر تسریع اجراي طرح توسعه بندر چابهار تاكید دارد، اظهار داشت:

 هم اكنون مجموعه اي خصوصي و بزرگ در داخل كشور آمادگي خود را براي اجراي طرح توسعه این بندر و
 مدیریت بلندمدت آن اعلم كرده است كه مذاكرات در خصوص واگذاري این بندر از هفته آینده آغاز خواهد
 شد.  معاون وزیر راه و ترابري تأكید كرد: عملیات واگذاري ها، مشاركت بخش خصوصي در بنادر، توسعه

 بنادر، افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیري در دولت دهم با شتاب بیشتري پي گیري خواهد شد.
رییس كل بانك مركزي در گفتگو با ایلنا: 

 سیاست انقباضي براي تولید مشكل ایجاد كرد/ برای خروج از رکود ناچاریم نقدینگی تزریق
کنیم 

  آمده است : رییس كل بانك مركزي گفت: مطالبات معوق88 مهر 12به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ 
بانكها به معناي ورشكستگي سیستم بانكي نیست و براي هیچ بانكي آژیر قرمز به صدا درنیامده است. 

 محمود بهمني در گفت وگو با خبرنگار ایلنا درباره آنچه كه وضعیت نامناسب بانك ها در میزان مطالبات معوق
 و بدهي به بانك مركزي اعلم شده ، اظهار داشت: مطالبات معوق و بدهي بانك ها به بانك مركزي اصلo به

 معناي ورشكستگي نیست زیرا بانك ها براي مطالبات معوق پشتوانه وثایق را در اختیار دارند كه مي توانند آن
را به اجرا بگذارند. 

 وي افزود: كساني كه وام دریافت كرده اند و به سیستم بانكي بدهكار هستند به دلیل آنكه با یكسري مشكلت
 اقتصادي ناشي از شرایط ركود و اثرات بحران مالي اقتصادي دنیاروبرو هستند  بانك مركزي تصمیم گرفته تا

به كساني كه قادر به پرداخت بدهي هاي معوق خود نیستند كمك كند. 
 وي با بیان اینكه این كمك ها تا زماني است كه واحدهاي تولیدي که گرفتار ركود هستند، راه بیفتند،  تصریح

كرد: به همین دلیل تصمیم تزریق نقدینگي به سیستم بانكي در دستور كار قرار دارد. 
 بهمني در پاسخ به این سؤال كه درصورتي كه در فرصت استمهال بدهي ها مطالبات بانك ها پرداخت نشود  چه

 تدابیري اتخاذ خواهد شد ؟ عنوان كرد: ما نمي خواهیم خانه ها یا كارخانه هاي كساني كه تسهیلت دریافت
 كرده اند را تملیك كنیم بلكه هدف بانك مركزي كمك به واحدهاي تولیدي است تا بتوانند بدهي هاي خود را

بپردازند. 
 وي درخصوص افزایش حجم بدهي سیستم بانكي به بانك مركزي نیز گفت: درباره بدهي بانك ها به بانك
مركزي درحال حاضر مشكل خاصي نداریم و براي هیچ بانكي نیز آژیر قرمز به صدا درنیامده است. 

افزایش سرمایه بانك ها 
 رییس كل بانك مركزي در پاسخ به سؤال دیگري مبني بر اینكه آیا درصورت افزایش سرمایه بانك ها نقدینگي
 جدیدي كه وارد سیستم بانكي مي شود  براي اقتصاد كشور مشكل ساز نخواهد شد، اظهار داشت: هدف از طرح



 افزایش سرمایه بانك ها تزریق نقدینگي جدید به سیستم بانكي است البته اگر دولت بدهي هاي خود را به سیستم
 بانكي پرداخت كند هم خوب است اما اگر بتوانیم نقدینگي را وارد سیستم بانكي كنیم مي توانیم نقدینگي را به

صنعت و تولید تزریق كنیم. 
 وي اضافه كرد: اما در مقابل اگر تجدید عرضه كنیم فقط سرمایه بال رفته است و نقدینگي وارد سیستم نشده
است كه به داد بخش هاي اقتصادي برسد لذا تاكید بانك مركزي بر افزایش سرمایه است كه صورت بگیرد. 
 بهمني یادآور شد: درباره افزایش سرمایه بانك هاي خصوصي هم تاكید مي كنیم كه بانك مركزي از افزایش

سرمایه بانك هاي خصوصي استقبال مي كند. 
ورود نقدینگي جدید 

 رییس كل بانك مركزي همچنین در پاسخ به سؤالي مبني بر اینكه آیا بانك مركزي با تزریق نقدینگي جدید به
 دنبال اجراي سیاست هاي انبساطي است  با ذكر مثالي در خصوصي بحران مالي اخیر دنیا، گفت: آمریكا براي

  میلیارد دلر به اقتصاد خود تزریق كرد كشور ما نیز در شرایط ركود ناچار100عبور از بحران یك هزار و 
است كه این تزریق را انجام بدهد تا صنعت و تولید راه بیفتد. 

 وي افزود: درست است كه سیاست انقباضي تورم را كم مي كند اما دیدید كه اجراي این سیاست در طي دوسال
گذشته براي تولید مشكل ایجاد كرد. 

 رییس كل بانك مركزي در پایان تاكید كرد: افزایش تورم تا حدودي قابل توجه است ، رابطه نقدینگي و تورم
باید در جایي یكدیگر را قطع كنند. 

پایان پیام
با وجود دستور وزیرصنایع و معادن؛ 

شرکت سایپا کارگران پیمانکاری را قراردادی نمی کند 
  آمده است : با وجود دستور محمود احمدي نژاد و وزیر صنایع و معادن88 مهر 13به گزارش ایلنا در تاریخ

برای قراردادی شدن کارگران پیمانکاری، مدیریت شرکت سایپا از اجرای کامل این دستور خودداری می کند.
 یکی از کارگران شرکت سایپا در تماس با خبرگزاری کار ایران(ایلنا) با بیان این مطلب افزود: با گذشت چند

  نفر از یکهزار کارگر پیمانکاري سایپا به قراردادی تبدیل وضعیت پیدا کرده اند و300ماه از این دستور فقط
بقیه همچنان بلتکلیف هستند.

  هزار تومان در ماه است اما500او که نخواست نامش فاش شود، افزود: حقوق کارگران پیمانکاری حداکثر
 حقوق کارگران قراردادی به یک میلیون تومان در ماه نیز می رسد ضمن اینکه کارگران پیمانکاری از مزایای

شغل نیز بی بهره هستند. 
 وی با بیان اینکه مدیرعامل جدید شرکت سایپا از درون این مجموعه بوده و نظر مثبتی به قراردادی کردن

کارگران پیمانکاری دارد، اظهار داشت: مشخص نیست چه افرادی مانع از این کار می شوند. 
 خبرنگار ایلنا برای پیگیری موضوع با دفتر روابط عمومی شرکت سایپا تماس تلفنی گرفت که آنها شماره تلفن

دفتر مدیرعامل را دادند و این دفتر نیز موضوع را مربوط به آقای وحیدزاده معاونت نیروی انسانی دانست. 
 در تماس خبرنگار ایلنا با معاونت نیروی انسانی به علت حضور نداشتن آقای وحیدزاده، خانم جعفری یکی از
 کارشناسان این معاونت گفت: طبق دستور وزیر صنایع کارکنان خدماتی به قراردادی تبدیل وضعیت نمی شوند

و فقط کارکنانی که در قسمت های تولیدی شاغل هستند قراردادی سایپا محسوب می شوند. 
 با این حال کارشناس معاونت نیروی انسانی توضیحات بیشتر را به آقای خامنه مقدم، قائم مقام معاونت نیروی

 انسانی ارجاع داد که وی نیز موضوع را به اقای معینیان مدیرخدمات اداری و رفاه شرکت سایپا ارجاع داد و
او نیز در نهایت موضوع را به روابط عمومی شرکت مربوط دانست.

پایان پیام

وزیر كار و امور اجتماعي مطرح كرد 

دو حداقل دستمزد در یك سال

  آمده است : وزیر كار دولت دهم در گفت وگویي با یك88 مهر 12به نوشته روزنامه صبح دنیاي اقتصاد در 
 خبرگزاري تصریح كرده است كه اگر بتوان ترتیبي اتخاذ كرد كه در یك سال بیش از یك بار در «حداقل

 دستمزد» تغییر صورت بگیرد، منطقي تر خواهد بود و وزارت كار آماده اجراي طرح تغییر حداقل دستمزد
 كارگران براي دوبار در سال است. بازتاب اظهارنظر وزیر كار در محافل كارفرمایي و كارگري را در ادامه

) بخوانید.3(صفحه صنعت و معدن - 



وزیر کار: حداقل دستمزد کارگران بیش از یکبار درسال تغییر كند
حرف و حدیث در مورد پیشنهاد وزیر جدید کار

 گروه صنعت و معدن- با وجود اینكه آمارهاي بانك مركزي مي گوید نرخ تورم این روزها سیر نزولي را طي
  كه یك پیشنهاد قدیمي  بار مي كند، اما در همین شرایط ، افزایش سطح عمومي  قیمت خدمات و كال ها باعث شده

دیگر از زبان وزیر كار جدید مطرح شود.
 به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد» ، نرخ تورم در مقایسه با افزایش حقوق و دستمزد كارگران، كارمندان و
 كاركنان طي هر سال به گونه اي افزایش مي یابد كه به رغم توافق سه جانبه تشكل هاي كارفرمایي، كارگري و
 دولت بر سر افزایش نرخ دستمزد كارگران همسان یا در حد نرخ تورم در ابتداي هر سال، اما به دلیل رشد

 پیچشي قیمت ها ، افزایش دستمزد ها ، نه به درد گذران معیشت كارگران مي خورد و نه نقش كارفرمایان را در
 تامین هزینه هاي تولید پر رنگ مي كند. كاهش قدرت خرید كارگران در روند افزایش نرخ تورم باعث شده كه

افزایش دستمزدها آن طور كه باید و شاید، محسوس نباشد.
 در این میان برخي بر این باورند كه افزایش دستمزد كارگران در چند مقطع از سال،  مي تواند به اثر بخشي

 افزایش حداقل دستمزد كارگران همسان با نوسان نرخ تورم كمك كند؛ به گونه اي كه اگر شتاب رشد نرخ تورم
افزایش یا كاهش یابد، نرخ دستمزد همسان با رفتار سطح عمومي  قیمت ها تعیین شود. 

 حال وزیر كار در اولین اظهار نظر جدي خود، پس از آنكه عنوان كرد سطح امور كارشناسي در وزارت كار
 باید افزایش یابد، آمادگي  این وزارتخانه را براي اجراي طرح تغییر حداقل دستمزد كارگران، براي دو بار در

 سال اعلم مي كند. این در حالي است كه خود وي نیز مي داند عمده بار اقتصادی و اجتماعی این پیشنهاد بر دوش
 تشكل هاي کارگری و کارفرمایی است. حال به این پیشنهاد نمایندگان کارگري و کارفرمایي واکنش های

متفاوتی داشته اند. 
 عبدالرضا شیخ السلم، وزیر كار با بیان اینكه مي توان راهكارهاي قانوني را براي تغییر شیوه كنوني حداقل
 دستمزد جست وجو كرد، مي گوید: اگر بتوان ترتیبي اتخاذ كرد كه در سال بیش از یكبار در حداقل حقوق و

دستمزد تغییر صورت بگیرد، با توجه به تغییرات نرخ تورم منطقي تر به نظر مي رسد.
 وي ادامه مي دهد: البته به  این روش اشكالي هم وارد است كه مي توان با برنامه ریزي از سوي دولت، كارگران

و كارفرمایان نسبت به حل آن اقدام كرد.
 به گزارش ایلنا،  شیخ السلم با اشاره به آخرین اقدامات این وزارتخانه در مورد اصلح قانون كار مي گوید: در
 سه مورد، اصلحاتي بر قانون كار صورت گرفت و با این تمركز در دستوركار نهایي دولت قرار گرفته است

تا پس از نهایي شدن به مجلس ارائه شود. 
 وي در پاسخ به  این سوال كه برنامه وزارت كار براي تعیین حداقل حقوق و دستمزد در سال آینده چیست؟

 خاطرنشان مي كند: هنوز در این رابطه تصمیمي اتخاذ نشده ، اما مطابق رویه سال هاي قبل ، تعیین حداقل دستمزد
سال  آینده با رعایت اصل سه جانبه گرایي صورت خواهد گرفت. 

 شیخ السلم مي افزاید: برنامه تغییر حداقل دستمزد به موجب قانون باید هر سال با تعامل طرفین ذي نفع و
 رعایت اصل سه جانبه گرایي انجام شود. البته شبهاتي در این رابطه وجود دارد كه نیاز دارد این موضوع مورد

بازنگري قرار بگیرد. 
 وزیر كار و امور اجتماعي با بیان اینكه این شبهات به خصوص درباره نرخ تورم مطرح مي شود، مي گوید: یكي

 از مشكلتي كه هنگام تعیین حداقل دستمزد بین نمایندگان دولت، كارگران و كارفرمایان مطرح مي شود،
نوسان نرخ تورم در هر سال است. 

 وي ادامه مي دهد: اگر قرار باشد كه این اصل براي تعیین دستمزد تغییر كند، از نظر من اشكالي ندارد و
مي توان براي حل این مشكل چاره اندیشي كرد. 

 مشاور رییس جمهور با اشاره به اینكه ممكن است با این روش شاهد كاهش نرخ تورم در یك سال نیز باشیم،
 اظهارداشت: نباید این اشكال را در تعیین دوبار در سال حداقل دستمزد فراموش كرد كه با اجراي این روش

 كارفرمایان ناراضي مي شوند و درصورت كاهش تورم در یك سال و تغییر دستمزدها بدنه كارگري كاهش را
نمي پذیرد . 

 وزیركار تاكید كرد: بنابراین اگر بخواهیم روش تغییر دوبار در سال حداقل دستمزد را اجرایي كنیم ، باید
حساب هاي مالي نیز تغییر كند. 

 شیخ السلم مي گوید: وزارت كار مخالف تغییر دو بار در سال حداقل حقوق و دستمزد نیست و اگر بدنه
كارفرمایي با این موضوع موافقت كند ما آمادگي انجام این كار را داریم.

 از سوي دیگر به گزارش «فارس» یك فعال كارگري شائبه تعیین دوبار دستمزد در سال براي كارگران را
غیر قانوني مي داند و مي گوید: این اقدام به علت عدم شناخت مناسب از قانون كار بوده و تحقق آن منتفي است.
 حمید حاجي اسماعیلي در گفت و گو با فارس با اشاره به موضوع تعیین دوبار در سال دستمزد كارگران، اظهار

 مي كند:  این موضوع در قانون كار وجود ندارد و به همین علت دولت، كارفرما و شوراي عالي كار زیر



بار این موضوع نمي روند.
ریشه پیشنهاد كجاست؟

 وي ادامه مي دهد: یكي از علت هاي دامن زدن به شائبه تعیین دوباره دستمزد كارگران در سال جاري،  این
 است كه شوراي عالي كار مصوبه اي را بعد از اینكه بانك مركزي به تعیین دستمزد بر اساس نرخ تورم

 درصد اعتراض كرد، گذراند و  این شورا مصوبه را به صورت غیرقانوني تغییر داد. 25
 این مقام كارگري با اشاره به ادعاي وزیر سابق كار مبني بر اینكه مصوبه تعیین دستمزد اعلم رسمي نشده، پس

 مي توان در مورد آن بازنگري كرد، خاطرنشان مي كند: سال گذشته بعد از اتفاقات در مورد نرخ تورم،
 درصد مصوب شد. 20دستمزد بر اساس نرخ تورم 

 حاجي اسماعیلي افزود: قانون اجازه تعیین دوباره دستمزد در سال را به شوراي عالي كار نمي دهد، چون این
موضوع یكبار در سال تعیین مي شود. 

 وي با بیان اینكه شوراي عالي كار باید مولفه هاي سبد هزینه خانوار و تورم رسمي را در دستمزد لحاظ كند،
 تصریح مي كند: در حال حاضر كارگران دچار عقب افتادگي دستمزد هستند و دستمزدي كه كارگران مطابق

مصوبه شوراي عالي كار دستمزد دریافت مي كنند، یك سوم دستمزد واقعي جامعه است. 
 به گفته عضو كمیته دفاع از انجمن هاي صنفي كارگري قبل از دولت نهم بن هاي كارگري توسط خانه كارگر

 گرفته مي شد و به كارگران نمي رسید كه این مبالغ هنگفت از دست واسطه ها قطع شد تا مستقیم، بن هاي
كارگري به دست كارگر برسد. 

 حاجي اسماعیلي یكي از ضعف هاي نمایندگان كارگري را عدم تسلط به مسایل حوزه كار و كارگري مي داند و
 مي گوید: مسایلي كه در خصوص تعیین دو بار دستمزد و افزایش مجدد براي شش ماه سوم سال مطرح است

ناشي از عدم آشنایي با قوانین كار است. 
 این مقام كارگري با بیان اینكه كارگران به صورت فعال، قبل از طرح مصوبه در شوراي عالي كار با دولت
 چانه زني كنند، خاطرنشان مي كند: قبل از اینكه مذاكرات حوزه كار به شوراي عالي كار برسد ، باید بر اساس

راهكارهاي قانوني، چانه زني صنفي براي دستمزد ابتدا در سطوح پایین اتفاق بیفتد. 
 وي ادامه مي دهد: تعیین دوبار دستمزد در سال منتفي است،  این كار غیرقانوني است و مطمئنا دولت دهم، زیر

بار  این موضوع نمي رود. 
 حاجي اسماعیلي با اشاره به تعیین حداقل سبد هزینه خانوار اظهار مي كند: شركت هاي زیادي مشمول قانون

 كار هستند كه وابسته به دولت اند، كه در نهایت به علت پرداخت یارانه و مسایل اجتماعي و بحران هاي مربوط
 به كارگران، به دولت بر مي گردد و این دغدغه از سوي دولت وجود دارد كه رعایت تعادل براي كارگر و

كارفرما در دستمزد به وجود آید. 
 به گفته وي، بحران هاي كارگري ناشي از سیاست هاي دولت  است، بنابراین دولت سكان دار اصلي در راي و

نظر راجع به مصوبه دستمزد در كشور است. 
 عضو كمیته دفاع از انجمن هاي صنفي كارگري در مورد راهكارهاي حل موضوع دستمزد تصریح كرد: باید

 مكانیزمي  براي چانه زني در صنوف كارگري و كارفرمایي ابتدا اتفاق بیفتد و در كنار هم اندیشي، موضوع
 دستمزد در سطوح دوم كار یعني نخبگان كارگري و كارفرمایي و مسوولن دولتي به صورت هاي مختلف

تحلیل و بررسي شود. 
 وي تاكید مي كند: موضوع دستمزد باید در سطح كلن ملي با در نظر گرفتن دغدغه ها و سطوح مطالبات

كشور  این موضوع مطابق قانون و بر اساس نرخ رسمي و رفاه و قدرت كارگران در كشور مصوب شود. 
 این فعال كارگري با بیان اینكه نرخ تورم نقطه اي براي نرخ دستمزد قابل محاسبه نیست، مي افزاید: كارگران و

 كارفرمایان در شوراي عالي كار باید مشاور اقتصادي داشته باشند، چون شاخص هاي اقتصادي بحث هاي
علمي است كه با سطح سواد دیپلم در شوراي عالي كار نمي توان به این موضوع پرداخت. 

  قلم كال و300 قلم كال و در برخي دیگر 30به گفته وي، براي سطح معیشت خانواده چهار نفره كارگر 
 همچنین اجاره بها و حق مسكن در نظر گرفته مي شود كه به صورت كارشناسي در شوراي عالي كار براي

دستمزد اتخاذ نمي شود. 
 حاجي اسماعیلي یكي از ضعف هاي شوراي عالي كار را نداشتن دبیرخانه مي داند و مي گوید: دبیرخانه ضعیف

 و تشكیل فصلي آن باعث مي  شود، دولت آن طور كه مي خواهد مباحث را پیش ببرد كه این كار در كل به نفع
جامعه نیست.

استقبال كانون از طرح
 در همین حال رییس كانون عالي كارفرمایان ایران با استقبال از طرح تعیین حداقل دستمزد كارگران براي دو

 بار در سال خاطرنشان مي كند: كانون عالي كارفرمایان ایران كامل با این اقدام وزارت كار موافق است؛
 چراكه به این ترتیب وضعیت معاش كارگران بهبود خواهد یافت و این امر به رشد و توسعه تولید كمك خواهد

كرد.



 «ابوالفضل احمد خانلو» در رابطه با برخي اظهارنظرها پیرامون غیر قانوني بودن تعیین حداقل دستمزد
 كارگران براي دوبار در سال خاطرنشان مي كند: اگرچه براساس قانون كار دستمزد كارگران باید سالنه تعیین

 شود؛ اما این نكته را نیز باید در نظر داشت كه وقتي وزیر كار آمادگي خود را براي اجرایي شدن این طرح
اعلم مي كند، به طور حتم اختیارات كافي براي اجراي طرح را نیز دارد.

 وي در بخش دیگري از سخنانش با ارائه این پیشنهاد كه امكان تعیین حداقل دستمزد كارگران بیش از دو بار
 در سال نیز وجود دارد، مي گوید: پیشنهاد ما این است كه دستمزد كارگران حتي به صورت فصلي تعیین شود.

این بدان معناست كه حداقل دستمزد كارگران طي چهار نوبت در سال تعیین شود.

 ساله كفش در پایتخت ایران 80چرخي در میدان فردوسي، بازار 
 هزار ساله شكسته است 5پاشنه صنعت 

  آمده است :  میدان فردوسي را به سمت شرق كه بروي، دست راست تا88 مهر 13به گزارش ایلنا در تاریخ
 چشم كار مي كند كفش مي بیني كه جفت جفت و تك تك، واكس زده و براق از پشت ویترین دكان ها به تو چشمك
 مي زنند. از فروشنده یكي از این دكان ها سراغ كارگاه هاي تولیدي كفش را مي گیري، آدرس كوچه گل پرور را

 مي دهد. به میدان فردوسي باز مي گردي و به سمت پایین مي روي چند قدمي آن سوتر كوچه گل پرور را
 مي بیني، داخل مي شوي. ساختماني را مي بیني كه قدیمي و كهنه به نظر مي رسد. از ظاهر ساختمان پیداست كه

 كارگاه تولیدي كفش است. زنگ در را مي زني، مردي جوان در را باز مي كند پس از كمي صحبت داخل
 مي شوي و چند پله  كه بال مي روي وارد سالن مي شوي با چند اتاق؛ اینجا یكي از كارگاه هاي تولید كفش مردانه

  ساله  با خوشرویي از تو34در مركز فروش و تولیدكفش پایتخت است. جواد شهبازي مدیر این كارگاه، جواني 
استقبال مي كند و تنها یك خواسته دارد وآن درج تمامي مطالب گفته شده بدون كم  و كاست است.

 خواسته او را مي پذیري و او مي گوید: درحال حاضر تولید به زخمي براي صاحبان صنایع تبدیل شده است.
مشكلت بسیار است ازكارگر گرفته تا سازمان هاي دولتي و مهمترین مشكل هم در زمینه فروش است.

 وي با تاكید بر این كه سازمان دولتي نه تنها یارتولیدكنندگان نیستند بلكه در مقابل تولیدكنندگان نیز قرار دارند،
 گفت: چرا راه دور برویم همین كارگاه تركیدگي لوله آب داشت، وقتي به سازمان آب مراجعه كردم گفتند كه

  هزار تومان آب بها بپردازي. گناه ما این است كه تولید كننده هستیم اگر این ملك منزل500 میلیون و 2باید 
 مسكوني بود تركیدگي لوله شامل بخشودگي مي شد اما حال كه یك واحدي تولیدي است باید تاوان تركیدگي لوله

را ما بدهیم.
 به گفته او امروزه صنعت كفش كامل فلج شده است و كساني كه هم اكنون سرپا هستند به خاطر بنیه مالي

خودشان درسال هاي گذشته است.
 شهبازي با اشاره به كمبود كارگر ماهر درصنعت كفش تصریح كرد: وزارت كار و سازمان تامین اجتماعي

  هزار تومان حق بیمه80كمك حال صنعت گران نیستند. با شرایط فعلي تولید در كشور باید به ازاي هر كارگر
 به تامین اجتماعي بدهیم. ما هم از این مساله ناراحت نیستم اما با توجه به ركود بازار پرداخت این مبلغ براي

ما سخت است.
 این تولیدكننده كفش مهم ترین مشكل این صنعت را در وضعیت فعلي، تحریم هاي اقتصادي مي داند و اضافه

 مي كند: چون مواد اولیه صنعت كفش بیشتر وارداتي است و از سوي دیگر مسائل موجود بین ایران و برخي
از كشورهاي دیگر تعریفي ندارد، ثبات قیمت نداریم.

  تومان بود اما قیمت آن در پایان همان8500 یك گالن چسب1387شهبازي افزود: در ماه هاي ابتدایي سال 
  هزار تومان رسید و هم اینك نیز كمیاب12 هزار تومان افزایش پیدا كرد و در سال جاري نیز به 18سال به 

شده و علت آن هم احتمال افزایش قیمت چسب است.
 او با بیان اینكه بیشتر مواد اولیه كفش از كشورهاي ایتالیا، آلمان و بلژیك وارد كشور مي شود، افزود: با توجه
 به نفوذ لبي صهیونیست در این كشورها آنها از فروش مستقیم مواد اولیه به ایران خودداري مي كنند، به همین

 خاطر این مواد با واسطه وارد كشور مي شوند كه این موضوع باعث افزایش چند برابري قیمت مواد اولیه
مي شود.

  فوت چرم نیاز است خاطرنشان كرد: سال گذشته2شهبازي با اشاره به اینكه براي تولید یك جفت كفش به
  تومان افزایش پیدا كرد، حال شما بگویید با3300 تومان بود كه در اواخر سال به 2200قیمت یك فوت چرم

این افزایش بي رویه قیمت ها، تولیدكننده چگونه قادر به كار است زیرا قیمت محصول افزایش نداشته است.
 وي با بیان اینكه در سه سال گذشته چهارهزار كارگاه مربوط به صنعت كفش تعطیل شده است، اظهار داشت:

  سال بود5 كارگر داشتم كه حدود 15من در شهرك صنعتي مشریه واقع در جاده ورامین یك تولیدي با 
راه اندازي كرده بودم اما به دلیل مقرون به صرف نبودن مجبور به توقف كار شدم.
  سالي مي شود كه اوضاع6شهبازي تصریح كرد: نمي خواهم بگویم در این دولت اوضاع كساد شده است بلكه 



صنعت كفش نا به  سامان است و مسوولن هم به فكرما نیستند.
 این تولیدكننده كفش خواستار حمایت دولت از این صنعت شد و گفت: تولیدكنندگان كفش ایتالیا كه حرف اول

 این صنعت را در دنیا مي زنند مورد حمایت ویژه دولت خود هستند و دولت از بازاریابي گرفته تا سایر كارها
را براي تولیدكنندگان خود انجام مي دهد اما در كشور ما اوضاع اینگونه نیست.

 او بازار كشورهاي شمالي ایران از جمله قزاقستان و كشورهاي حوزه خلیج فارس، افغانستان و عراق را
 مستعد صادرات كفش ایران معرفي كردوگفت: به جرات مي گویم كه تولیدات كفش ایراني چیزي از تولیدات

 ایتالیا كم ندارد فقط با كمي همت و بازاریابي و واردكردن دانش و تكنولوژي روز صنعت كفش، مي توان این
صنعت را از حالت فعلي نجات و اشتغال زایي آن را افزایش داد.

  میلیون50وي نرخ بالي بهره بانكي را از دیگر مشكلت صنعتگران ایران برشمرد و افزود: بانك ها اگر تا 
  درصد سود18 درصد سود و اگر مبلغي بیشتر از این پرداخت كنند 14تومان وام به تولیدكننده پرداخت كنند 

 درصد است.5 تا 2مي گیرند در صورتي كه در كشورهاي صنعتي این نرخ 
 شهبازي با بیان اینكه مخالف حذف گمركي مواد اولیه وارداتي صنعت كفش نیستیم، گفت: حداقل از

 دستگاه هایي كه وارد كشور مي شوند گمركي اخذ نكنند زیرا این كار باعث كاهش درآمد دولت نمي شود بلكه در
مقابل صادرات كفش را به كشورهاي دیگر افزایش مي دهد و در نهایت این پول ها وارد كشورخواهد شد.

 او در پاسخ به این سوال كه آیا اعتبارات بنگاه هاي زودبازده باعث رونق صنعت كفش نشده است، گفت: تا
 جایي كه من مي دانم صنعتگران این بخش از این تسهیلت بي بهره بوده ا ند زیرا این نحوه پرداخت تسهیلت

 به گونه اي است كه كمتر تولیدكننده واقعي قادر به دریافت آن است البته ساختمان سازها از این تسهیلت بي بهره
نبوده اند.

  ساله برخوردار است و این در حالي80به گزارش خبرنگارایلنا، بازار تولید و فروش كفش فردوسي از قدمت
  هزار ساله) كفش هایي به دست آمده كه بیانگر ساخت5است كه از مردان نمكي كشف شده در زنجان(با قدمت 

  هزار سال5آن توسط صنعتگران ایراني است. بنابراین ملحظه مي شود كه قدمت این صنعت در كشور به 
 قبل باز مي گردد. از این رو شایسته است كه دولت از این صنعت كهن حمایت كرده و از این رهگذر به كاهش

نرخ بیكاري كشور و زنده نگه داشتن صنایع كهن این سرزمین نیزكمك كند.
 میلیون نفر و طبق آمارها میزان صادرات آن در سال10به هر حال اشتغال زایي مستقیم صنعت كفش در دنیا 

  میلیارد دلر بوده است و این در حالي است كه به دلیل فقدان آمار مستند در كشور، اشتغالزایي64 مبلغ 2006
این صنعت در ایران مشخص نیست.

 هرچند كه یكي از دلیل عدم توجه دولت ها به صنعت كفش دركشور پراكندگي این صنعت و متمركز نبودن آن
 است اما مدیران صنعتي این بخش معتقدند كه مدیران درگیر روزمرگي هستند و امورمرتبط شركت با

 سازمان هاي دولتي بیشتر وقت آنها را مي گیرد و آنان قادر به تمركز به موضوع اصلي كه همان تولید بهتر
 است نیستند، اما به تازگي با همكاري جامعه مدیران و متخصصان صنعت كفش ایران و وزارت صنایع رشته
 صنعت كفش در دانشگاه ها و درمقطع كارداني ایجاد شده است كه در صورت توجه مسوولن این امر مي تواند

 به نقطه قوتي براي این صنعت تلقي شود هرچندكه دولت نیز باید به سایر وظایف خود عمل كرده و به
هرطریق ممكن از تولید داخلي حمایت كند.

 بنابر اظهارات كارشناسان، صنعت كفش مي تواند اشتغالزایي بالیي حتي در حد صنایع خودرو داشته باشد و
 این موضوع در كشورهایي مثل چین، تركیه، ویتنام و برزیل تجربه شده است و مي تواند مورد توجه مسوولن

كشورقرار گیرد.
گزارش : محمد نوروزي

پایان پیام
سرپرست معاونت فني و درآمد سازمان تامین اجتماعي: 

 هزار ریال كمتر نخواهد بود350حقوق مستمري بگیران از دو میلیون و
  آمده است :   با تدابیر اتخاذ شده از سوي سازمان تامین اجتماعي، حقوق88 مهر 13به گزارش ایلنا در تاریخ

 هزار ریال كمتر نخواهد بود.350مستمري بگیران این سازمان از دو میلیون و
 به گزارش ایلنا، عباس صابري سرپرست معاونت فني و درآمد این سازمان، اقدامات سازمان تامین اجتماعي
 را براي افزایش حقوق بازنشستگان قابل توجه دانست وگفت: سازمان تامین اجتماعي همیشه براي رفاه حال
 بازنشستگان و بیمه شدگان اقدامات مناسبي در حوزه هاي مختلف انجام داده و همیشه تلش شده است، خدمات

به صورت كیفي و با سهولت در دسترس بیمه شدگان و دیگر مخاطبان سازمان قرار گیرد.
  هزار و60 ریال عائله مندي، 200 هزار و 137 ریال كمك هزینه اولد، 440 هزار و 27وي پرداخت ماهانه 

  هزار ریال بن خرید به مستمري بگیران سازمان تامین اجتماعي200 ریال براي همسران متكفل فرزند و 68
را از جمله اقدامات این سازمان ذكركرد.

 صابري در رابطه با بازماندگان بیمه شدگان متوفي كه در سال آخر قبل از فوت حق بیمه اي به سازمان تامین



 اجتماعي پرداخت نكرده اند یا سابقه پرداخت حق بیمه آنان كمتر از سه ماه است، اظهار داشت: در رابطه با این
  سال باشد، به ازاي هر سال بیمه پردازي یك10دسته از بازماندگان در صورتي كه كل سابقه بیمه آنان بیش از 

روز مستمري ماهانه براي بازمانگان برقرار مي شود.
  سال دارند و در سال آخر قبل از10وي افزود: درمورد بازماندگان افرادي كه سابقه بیمه پردازي كمتر از 

 فوت نیز كمتر از سه ماه سابقه پرداخت حق بیمه دارند، غرامت مقطوع فوت پرداخت مي شود كه مبلغ آن به
ازاي هر سال بیمه پردازي یك ماه حقوق تعیین مي شود.

 سرپرست معاونت فني و درآمد سازمان تامین اجتماعي با تاكید بر تلش این سازمان براي تحت پوشش قرار
 دادن اقشار مختلف جامعه گفت: در سال گذشته اعضاي شوراي اسلمي شهر و روستا، كاركنان شاغل در
 بخش كشاورزي، كاركنان خرید خدمات سپاه پاسداران انقلب اسلمي، كارگزاران ستادهاي نماز جمعه و
كاركنان موسسه حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس تحت پوشش سازمان تامین اجتماعي قرار گرفتند.

 صابري افزود: در سال جاري نیز در راستاي گسترش پوشش خدمات بیمه اي این سازمان، شاغلن در بخش
 كشاورزي، كاركنان شاغل در بانك هاي غیردولتي، اعضاي كانون كاردان هاي فني ساختمان و كانون

 مهندسین، كاركنان تعاوني هاي روستایي، كاركنان شاغل در بنیاد تعاون ناجا و كاركنان شاغل
 درخانه كارگرجمهوري اسلمي، اعضاي انجمن صنفي نمایندگان شركت  بیمه معلم، اعضاي انجمن حمایت از

 مدیران مزرعه و اعضاي شركت تعاوني سرویس كاران مجاز شركت صنعتي بوتان، تحت پوشش سازمان
تامین اجتماعي قرار گرفتند.

 سرپرست معاونت فني و درآمد سازمان تامین اجتماعي از اصلح بخشنامه ادامه بیمه به صورت اختیاري خبر
 داد و در این خصوص گفت: افرادي كه تحت پوشش بیمه تامین اجتماعي بوده اند و در حال حاضر تحت

 پوشش این سازمان قرار ندارند، مي توانند به صورت اختیاري تحت پوشش سازمان تامین اجتماعي قرار گیرند
 و شرط استفاده از این قانون دارا بودن حداقل یك ماه سابقه بیمه در این سازمان است كه البته تا سال گذشته

سابقه مورد نیز یك سال بود كه با اصلح بخشنامه مربوطه این مدت به یك ماه كاهش یافت.
 صابري همچنین راه اندازي سامانه خدمات بین شعب را از مهم ترین خدمات سازمان تامین اجتماعي برشمرد و
 صدور دفترچه درماني و بررسي استحقاق درمان بیمه شدگان سازمان در شعب سراسر كشور را از نتایج این

كار دانست.
 وي تهیه پیش نویس دستور اداري نجوه رسیدگي به ادعاي سوابق بیمه شدگان و آراي مراجع حل اختلف قانون
 كار، جمع آوري و احصاء گزارش آمار سوابق ناشناس و داراي كد ملي كلیه شعب، فراهم شدن امكان دسترسي

  از طریق سایت رسمي سازمان و افزایش تعرفه كفن و دفن تا حداقل86بیمه شدگان به سوابق بعد از سال 
 دستمزد ماهیانه سال فوت و همچنین پرداخت هزینه كفن و دفن همسر بیمه شده اصلي را از دیگر اقدامات

سازمان تامین اجتماعي در سال جاري برشمرد.
 وي همچنین از اجراي طرح هاي اشتغال مجدد مقرري بگیران بیمه بیكاري خبر داد و گفت: بر اساس تفاهم نامه

  نفر از مقرري بگیران بیمه123 هزار و 13مشترك با وزارت كار و امور اجتماعي و بانك رفاه كارگران به 
بیكاري تسهیلت پرداخت شده است.

پایان پیام
پس از مخابرات، سپاه پاسداران "تراکتور سازی کردستان" را نیز تصاحب کرد

 پس از کش و قوسهای فراوان سرانجام "شرکت مالی و اعتباری مهر" وابسته  به "سپاه پاسداران" علیرغم
 مقاومت شدید مدیران شرکت تراکتور سازی کردستان، موفق به  تصاحب آن شده  و به  مدیر عامل کنونی آن
 اخطار داده  که  در اولین فرصت ممکن "استعفا" دهد و این خواسته  با مخالفت مدیر مذکور و مقامات مسئول

در استانداری کردستان مواجه  گردیده  است. 
 شرکت تراکتور سازی کردستان که  بخشی از شرکتهای اقماری تراکتور سازی ایران است، از شروع سال در

 برنامه  خرید سپاه پاسداران قرار گرفته  است اما مقاومت مدیران آن تا چند روز گذشته  این اقدام را به  تاخیر
 انداخته  بود. این در حالی است که  طی چند روز گذشته  "موسسه  مالی و اعتباری مهر" وابسته  به  سپاه

 پاسداران اقدام به  خرید آن کرده  و از مدیر کنونی آن را تحت فشار قرار داده  که  یا در اسرع وقت استعفا داده  و
 یا آنکه  وام هنگفتی از موسسه  نامبرده  درخواست کند. اما این خواسته  نیز مورد قبول وی قرار نگرفته  است.

 اصرار مسئولین شرکت مهر وابسته  به  سپاه مبنی به  استعفای مدیرعامل تراکتور سازی کردستان ابعاد دیگری
 به  قضیه  داده  است تا آنجا که  مدیرعامل تراکتور سازی کردستان ضمن مخالفت با استعفا و گرفتن وام، گفته  که 

به  غیر از برکناری به  هیچ شیوه  دیگر مسئولیتش را واگذار نخواهد کرد. 
 یک منبع آگاه در استانداری کردستان ضمن افشای این خبر اعلم کرد که  اختلف بر سر فروش کارخانه 

 تراکتور سازی کردستان تا جایی پیش رفته  که  استاندار خود شخصا برای جلوگیری از این اقدام سپاه پاسداران
 به  تهران رفته  و مقامات مسئول در کابینه  دولت و وزارتخانه های مرتبط را از مسئله  آگاه کرده  اما تا کنون
 تلشهایش نتیجه  ای نداده  است. مدیرعامل کنونی شرکت تراکتور سازی کردستان از مدیران بومی بوده  و



 تلشهای فراوانی برای پیشرفت کارخانه  مذکور انجام داده  و علوه  بر سوددهی و استفاده  از کارگران بومی
 سعی در توسعه بیشتر آن داشته  است اما فشار سپاه پاسداران مبنی بر جانشینی یک سرهنگ سپاه به  جای مدیر

 کنونی آن "داوود امراه نژاد"، تاکنون ثمر نداده  و ماجرای واگذاری شرکت مذکور را بغرنج تر کرده  است.
 160شایان ذکر است که  "شرکت تراکتور سازی کردستان" تنها واحد تولیدی و بزرگ در غرب کشور است، 

پرسنل و کارگر دارد. 
 موسسه  مالی و اعتباری مهر که  در آغاز سال جاری علیرغم مخالفتهای فراوان مدیران ونمایندگان مجلس

  میلیارد تومانی تصاحب کرده  و177استان آذربایجان شرقی، شرکت تراکتور سازی تبریز را نیز با مبلغی 
 مدیر عامل آن شرکت را نیز وادار به  استعفا کرده  و تغیرات بسیاری در سطح مدیریت آن کارخانه  ایجاد کرده 

 بود و اکنون نیز یکی از سرهنگهای سپاه پاسداران به  نام "ع، حنفی" را به  منظور جایگزینی مدیرعآمل کنونی
شرکت تراکتور سازی کرستان تعیین کرده  است. 

۱۳۸۸/۷/۱3آژانس ایران خبر - 
بیانیه کانون صنفی معلمان به مناسبت روزجهانی معلم

  آمده است : کانون صنفی معلمان ایران در پیامی خطاب به88 مهر 13به نوشته روزنامه سرمایه در تاریخ 
 معلمان و مردم، روز جهانی معلم را تبریک گفت. در بخشی از این پیام ضمن انتقاد به سیاست های وزارت

 آموزش وپرورش، آمده است: ,طرح ساماندهی نیروی انسانی به عنوان صرفه جویی در حالی از سال گذشته
 تاکنون به اجرا درآمد که مجلس شرط اجرای آن را اصلح این طرح دانست. دولت با ادغام دو یا سه مدرسه

  نفر رسانده است. طرح خصوصی40 تا 35 نفر به 25 تا 20دولتی جمعیت کلس درس را از حد استاندارد 
 سازی مدارس نیز به عنوان صرفه جویی و به اصطلح سپردن کار مردم به مردم مطرح و اجرا می شود. در

 حالی که آموزش بین الملل طبق تحقیقات علمی و گسترده ای خصوصی شدن مدارس را به این دلیل مردود
 اعلم کرده که نه تنها موجب اختلف طبقاتی در جامعه خواهد شد بلکه به دلیل تبدیل دانش به کالی مادي،

 کیفیت آموزش و تربیت را به خطر خواهد انداخت. از آن جایی که وظیفه معلم و آموزش ایجاد تغییر مثبت در
 زندگی دانش آموز است آیا با این طرح ها ما شاهد تغییرات منفی در دانش آموزان و سپس جامعه نخواهیم
 بود ؟ تا کی باید آموزش و پرورش محل آزمون و خطای سیاستمداران باشد., در بخش دیگری از این پیام

 ضمن انتقاد از سوء مدیریت در این وزارتخانه، آمده است: ,در سال های اخیر نه تنها سوءمدیریت ها درمان
 نشد بلکه بدنه ادارات با نیروهای مازاد فربه تر گشت. مساله بیمه - صندوق ذخیره فرهنگیان - بیمه های
 تکمیلی - انتخاب مدیران اصلح -رسیدگی به حقوق معلمان مدارس استثنایی و عدم تامین معیشت، معلمان

 بازنشسته و صدها مساله دیگر همچنان بی پاسخ مانده است،، تا زمانی که معلمان کشور را به عمد، از حقوق
صنفی شان محروم نمایند، وضع جامعه کمابیش همین خواهد بود.,

 - روز1در پایان این پیام، پیشنهادهایی برای زنده نگه داشتن روز جهانی معلم، به شرح زیر ارائه شده است: ,
دوشنبه

  اکتبر، روز جهانی معلم را به یکدیگر تبریک بگوییم و با بردن گل و شیرینی به5 مصادف با 88 مهرماه 13
  - به هر شکل ممکن نظیر جلسه شورای معلمان یا زمان زنگ های2مدرسه این روز را گرامی بداریم. 

تفریح در دفتر مدرسه این روز را ارج نهیم.,
  میلدی) بنا به توصیه یونسکو و سازمان جهانی کار در رابطه با وضعیت1966روز پنجم اکتبر سال (

 معلمان، به اتفاق آرا توسط همه کشورهای جهان به تصویب رسید. این اولین سند بین المللی ای بود که در آن،
 اهمیت بنیادین داشتن معلمانی با کیفیت عالی و نظام های با ثبات آموزش عمومي، توسط دولت ها به رسمیت

 ، در چهل وچهارمین اجلس وزرای آموزش1994شناخته شد. اهمیت این توصیه ها به قدری است که سال 
 اکتبر به عنوان سالروز تصویب آن به نام روز جهانی معلم نامگذاری شد.5وپرورش جهان روز 

 در این اجلس محمد علی نجفی وزیر سابق آموزش وپرورش نیز شرکت داشت و مصوبات مذکور مورد تایید
ایران

 قرار گرفت. هرسال در چنین روزی یونسکو و سازمان های وابسته به سازمان ملل پیام هایی به روسای
 کشورها و خانواده ها می فرستند که احترام به معلم و قدردانی از او و ایجاد شرایط مناسب کار، در سرلوحه

آن قرار دارد
 ادامه برخوردهای غیر انسانی و فشار بر منصور اسالو

  زندان گوهردشت کرج، منصور اسالو1 آمده است :  از بند 88 مهر 13بنابه گزارشات رسیده در تاریخ 
3رئیس هیئت مدیره ی سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه علیرغم اینکه تا به حال پزشکی قانونی   

  زندان گوهردشت معروف به "بند آخر1بار عدم تحمل حبس او را تایید کرده است ولی همچنان در بند 
 .خطی ها" در شرایط بسیار ناگواری بسر می برد

 منصور اسالو مدتی پیش به پزشکی قانونی برای معاینات پزشکی منتقل گردید و برای سومین بار عدم تحمل
  بار تایید پزشک قانونی نه تنها باعث3حبس او به خاطر وضعیت حاد جسمی اش مورد تایید قرار گرفت. اما 



  معروف به بند آخر خطیها که با شرایط غیر انسانی است منتقل شده1آزادی او نشده است بلکه اورا به بند 
 است و تحت فشارهای غیر انسانی قرار دارد. اسالو از زمان انتقال به این بند تا به حال از ملقات حضوری با

 .خانواده اش محروم است و ملقات ها بصورت کابینی صورت می گیرد
 از طرفی دیگر فرزند منصور اسالو، پویش اسالو که در جریان دستگیری های گسترده قیام مردم ایران دستگیر

    روز را در بازداشت بسر برده بود در طی این مدت تحت شکنجه هایی قرار گرفته است  17      شده بود و بیش از
 که علیرغم گذشت مدت زمانی نسبتا طولنی هنوز از آثار شکنجه ها رنج می برد و همچنان تحت درمان

شکایتهای این خانواده بخاطر بازداشت غیر قانونی و شکنجه های غیر انسانی همچنانپزشکی قرار دارد.   
 بدون رسیدگی باقی مانده است. عروس منصور اسالو نیز هنگام تردد به محل کارش مورد یورش مامورین

 قرار گرفته که با کشیدن سلح کمری او را تهدید کرده و قصد ربودن وی را داشتند و از این طریق یک
.فضای ترور و وحشت را بر این خانواده حاکم کرده اند و امنیت این خانواده را کامل سلب کرده اند

  معروف به بند آخر خطی ها که دارای شرایط بسیار1 به بند 4 شهریور از بند 11منصور اسالو در تاریخ 
 ناگواری است منتقل شده و از آن زمان تا به حال در آنجا بسر می برد. این درحالی است که آقای اسالو بیش از
 دو سوم مدت محکومیت خود را تحمل کرده و طبق قوانین باید آزاد شود. اسالو از ناراحتی های متعدد جسمی

 سلمت وی را در معرض خطر جدی قرار  داده است1رنج می برد و نگه داشتن او در بند 
فروش قیر قطع شد / نکته ای درباره مقاومت منفی کارگران و کارمندان

ازتوقف فروش قیر در پالیشگاههای ایران خبر میدهد . در خبر آمده 13/7/88به گزارش  موج سبز ازادی   
 است : از چند روز پیش فروش قیر در بسیاری پالیشگاه های کشور متوقف شده است. مدیران فروش

 پالیشگاه ها علت این موضوع را خرابی پالیشگاه عنوان می کنند، اما خراب شدن همزمان چند پالیشگاه  (!)
 نشان می دهد که اخبار پراکنده ای که در خصوص بی علقگی پرسنل کارگری و اداری برای همکاری کردن با

 .دولت کودتا به گوش می رسید صحت دارد
 به گزارش موج سبز آزادی همزمان اخباری نیز در خصوص بحران جدی توزیع بنزین در بندرعباس به

 گوش می رسد. به این ترتیب باید گفت شاید نخستین عرصه ای که در آن عدم مشروعیت دولت کودتا به نتایج
 اجرایی جزیی منجر شده حوزه نفت است. فعالن سیاسی پیش از این نیز به بدنه کودتاگران و دولت برآمده از

 آن هشدار داده بود که دولتی که با عدم مشروعیت سکان اداره کشور را به دست بگیرد با بحران های
 پیش بینی نشده ای روبه روست که گردش کار آن را مختل خواهد کرد. اکنون رفتاری که کارگران و کارمندان

 صنعت نفت نشان داده اند و باعث این مشکلت شده و البته با اعتصابات کارگری متفاوت است و بیشتر ناشی
 .از نوعی مقاومت ناشی از نارضایتی است

 هر چند موج سبز آزادی تا کنون پیشنهادی مبنی بر مقاومت و بدفرمانی در امور اداری و صنعتی کشور ارایه
) با این حال دوستانه به «متولیان امور» عرض می کنیم که هرو احتمال هرگز ارایه نخواهد دادنداده است (  

 چه قدر بیشتر تلش کنند موضوع نارضایتی عمیق نخبگان و طبقه متوسط از وضع جاری کشور را انکار
.کنند و روی خودشان نیاورند، بیشتر کشور عزیزمان را گرفتار بحران خواهند کرد

 ما فعالن سبز البته باید توجه کنیم که - به تعبیر میرحسین موسوی - کودتاچیان همزمان با نابودی خویش،
خانه و کاشانه ما را نابود نکنند

وحشت طرفداران گروههای سبزاز اعتصابات کارگری در شرکت نفت 
  : ازچند روز پیش فروش قیر در بس/یاری پالیش/گاه های کش/ور نوشت 88 مهر 13در تاریخ موج سبز آزادی  

 متوق//ف ش//ده اس//ت. م//دیران ف//روش پالیش//گاه ها عل//ت ای//ن موض//وع را خراب//ی پالیش//گاه عن//وان می کنن//د، ام//ا
 خراب شدن همزمان چن//د پالیش/گاه  (!) نش/ان می ده//د ک//ه اخب/ار پراکن/ده ای ک//ه در خص/وص بی علقگ/ی پرس/نل

کارگری و اداری برای همکاری کردن با دولت کودتا به گوش می رسید صحت دارد.
 ب//ه گ//زارش م//وج س//بز آزادی همزم//ان اخب/اری نی//ز در خص/وص بح/ران ج//دی توزی//ع بنزی//ن در بن//درعباس ب//ه
 گوش می رسد. به این ترتیب باید گفت شاید نخستین عرصه ای ک//ه در آن ع//دم مش//روعیت دول//ت کودت//ا ب//ه نتای//ج
 اجرایی جزیی منجر شده حوزه نفت است. فعالن سیاسی پیش از این نیز به بدنه کودت//اگران و دول//ت برآم//ده از
 آن هش//دار داده ب//ود ک//ه دول//تی ک//ه ب//ا ع//دم مش//روعیت س//کان اداره کش//ور را ب//ه دس//ت بگی//رد ب//ا بحران ه//ای
 پیش بینی نشده ای روبه روست که گردش کار آن را مختل خواه//د ک//رد. اکن//ون رفت//اری ک//ه ک//ارگران و کارمن//دان
 صنعت نفت نشان داده اند و باعث این مشکلت شده و البته با اعتصابات ک//ارگری متف//اوت اس//ت و بیش//تر ناش/ی

از نوعی مقاومت ناشی از نارضایتی است.
 هر چند موج سبز آزادی تا کنون پیشنهادی مبنی بر مقاومت و بدفرمانی در امور اداری و صنعتی کشور ارای//ه
 نداده است (و احتمال هرگز ارایه نخواهد داد) با این حال دوس//تانه ب//ه «متولی//ان ام//ور» ع//رض می کنی//م ک//ه ه//ر
 چه قدر بیشتر تلش کنند موض//وع نارض/ایتی عمی//ق نخبگ/ان و طبق//ه متوس//ط از وض//ع ج/اری کش//ور را انک/ار

کنند و روی خودشان نیاورند، بیشتر کشور عزیزمان را گرفتار بحران خواهند کرد.



 ما فعالن سبز البته باید ت/وجه کنی/م ک/ه - ب//ه تع//بیر میرحس//ین موس/وی - کودتاچی/ان همزم/ان ب/ا ن/ابودی خ/ویش،
 خانه و کاشانه ما را نابود نکنند

:روز جهانی معلم در ایران به سکوت برگزار شد
هنوز تعدادی از فعالین صنفی معلمان در بازداشت به سر مي برند

) گزارش می دهد : امروز روز جهانی معلم است؛88 مهر ماه۱۳رادیو صدای آلماندر تاریخ  پنجم اکتبر (  
 روز بزرگداشت نقش معلم در جامعه ی انسانی در سراسر جهان. در ایران با وجود این که روز جهانی معلم به

 .رسمیت شناخته  شده، اما امسال این روز به سکوت گذشت
 پیشنهاد (World Teachers' Day) " مهر) به عنوان "روز جهانی معلم۱۳نام گذاری روز پنجم اکتبر (

 سازمان یونسکو بود. هدف آن بود که نه تنها از آموزگاران و نقش آنها در آموزش تجلیل گردد، بلکه بر این
 نظر یونسکو نیز تاکید گذاشته شود که کیفیت آموزش با کیفیت کار و زندگی معلمان ارتباط تنگاتنگ دارد و

 .برای ارتقا کیفیت آموزش، باید شرایط کار و زندگی معلمان بهبود یابد
 در سال های گذشته در یکی ،(EI) تری پرایس، رئیس اتحادیه معلمان كانادا و عضو سازمان آموزش بین الملل

 از پیام های خود به مناسبت روز جهانی معلم نوشت: ,معلم ها چشم های بچه را به روی دنیا باز مي كنند و به آنها
 حس كنجكاوی و اعتماد به نفس مي دهند. بدون معلم ها آموزش معنی حقیقی خود را از دست مي دهد، زیرا

 آموزش تنها بیان ساده اعداد و ارقام و بدیهیات زندگی نیست، آموزش تنفس است، به عمل رساندن
 توانایي هاست، آفرینش نگاهی تازه است و كمك به بچه ها برای شناخت رویاهاي شان و ساخت دنیایی بهتر

 است
  میلیون معلم در بیش۳۰ایران عضو سازمان آموزش بین الملل یا همان سازمان جهانی معلمان است که بیش از 

  کشور جهان عضو آن هستند. هدف این سازمان ارتقای آموزش و ارائه ی راه حل هایی برای رفع۱۷۰از 
 .نیازهای صنفی معلمان است

 روز معلم و مشکلت معلمان در ایران
 در حالی که در اغلب کشورهای جهان در روز معلم مراسم  گوناگونی برگزار مي شود، امسال در ایران روز

 جهانی معلم به سکوت گذشت. محمد نیک نژاد، عضو کانون صنفی معلمان، به روزنامه ی "سرمایه" گفته
 است: ,متاسفانه امسال خلف سال های گذشته اجازه برگزاری هیچ نوع نشست و تجمع صنفی به مناسبت روز

 ,.جهانی معلم داده نشد
 سال گذشته گروهی از معلمان جلوی وزارت آموزش و پرورش در تهران جمع شده بودند تا به معلمان

 پیشکسوت گل بدهند و همراه با خانواده های خود، ساعاتی را به این مناسبت سپری کنند، اما آنان با حمله ی
 .نیروهای امنیتی و انتظامی مواجه و چهار تن از آنان نیز بازداشت شدند

 سازمان معلمان ایران" و "کانون صنفی معلمان ایران" دو نهاد صنفی مستقل معلمان در ایران هستند که"
 قانونا اجازه ی فعالیت دارند، اما امسال به هیچکدام شان مجوز برگزاری مراسم روز معلم داده نشد. علی اکبر

 باغاني، دبیر کانون صنفی معلمان ایران، به روزنامه ی "سرمایه" گفته است، سختگیری امسال مسئولن برای
 .برگزاری روز جهانی معلم بیشتر از گذشته بود

 هنوز تعدادی از فعالین صنفی معلمان در بازداشت به سر مي برند. بنا بر گزارش های منتشر شده در سایت
  معلم در زندان حبس اند: محمد داوري، مدیر وبلگ سخن۶کانون صنفی معلمان ایران، هم اکنون دست کم 

 معلم، رسول بداقي، عضو کانون صنفی معلمان، امینی و فرزاد کمانگیر دو معلم از کردستان، جعفر
 .ابراهیمي، عضو کانون صنفی معلمان، و هاشم خواستار، یکی از مسئولن سایت کانون صنفی معلمان

 کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه ای به مناسبت روز جهانی معلم خواستار آزادی این شش نفر شده است. در
  تاكنون در شعب مختلف دادگاه ها و دادسراها۷۸این بیانیه همچنین خواسته شده، تمامی پرونده هایی كه از سال 

 .برعلیه فعالن صنفی تشكیل شده، مختومه اعلم شود و حقوق تضییع شده ی آنان اعاده گردد
 معلمان ایران با مشکلت و نارسایي های صنفی متعددی روبرو هستند. پائین بودن درآمد آنها شاید مشکل
 نخستین آنهاست. محمد بهلولي، یکی از اعضای کانون صنفنی معلمانظ در روزنامه ی "سرمایه" نوشته

 است: ,سال هاست که در ایران، گویی پیوندی ناگسستنی میان سامانه آموزش و پرورش و انبوهی از
 نارسایي ها و کمبودها بسته شده است. آنچنان که هنگامی که از آموزش پرورش سخن مي رود، همگی به یاد
 کسری بودجه های میلیاردي، ساختمان های فرسوده و مخروبه، مدرسه های کپري، بخاري های نفتی قدیمی و

,. نفره مي افتیم۴۰کلس های 

صدور احکام زندان برای اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه 
  ،88 مهر 14بر اساس گزارش رسیده از کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در تاریخ 

 دادگاه تجدید نظر جمهوری اسلمی ایران در اهواز برای فعالین کارگری و اعضای هیئت مدیره سندیکای



کارگران نیشکر هفت احکام زندان صادر کرد.
  فریدون نیکوفرد، رمضان علیپور و جلیل احمدیان علی نجاتی رئیس هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه و

  زندان تعزیری محکوم شدند. از اعضای هیئت مدیره این سندیکا هر کدام به شش ماه زندان تعلیقی و شش ماه
  زندان تعزیری و هشت ماه زندان  ماه4محمد حیدری مهر یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره این سندیکا به 

تعلیقی محکوم شده است.

 لزم به ذکر است که این حکم از طرف دادگاه تجدید نظر اهواز تائید شده است. از طرفی دیگر علی نجاتی و
رضا رخشان نیز جداگانه در دادگاه انقلب دزفول دادگاهی شدند، اما فعل حکمی بابت آن دریافت نکردند.

  تپه توسط هیئت حل  سندیکای هفت  هیئت مدیره  از اعضای حکم اخراج علی نجاتی
اختلف اداره کارشوش

 14بر اساس گزارش رسیده و به نقل از  کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در تاریخ 
  آمده است : هیئت حل اختلف اداره کار شوش، علی نجاتی رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران88مهر 

نیشکر هفت تپه را از سر کارش اخراج کرد.
 لزم به ذکر است که اخراج علی نجاتی رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در جلسه هیئت

  به وی13/7/88 تائید شد و این حکم روز دوشنبه مورخه 24/6/88حل اختلف اداره کار شوش مورخه 
ابلغ گردیده است.

اعضای کانون صنفی معلمان امروز دستگیر شدند 
  در پی یورش ماموران امنیتی به جلسه معلمان در منزل علی اکبر باغانی دبیر۸۸ مهرماه ۱۴روز سه شنبه 

 کل کانون صنفی معلمان ایران، کلیه حاضران در جلسه از جمله دو عضو مرکزی کانون، بهشتی و رضائی
 که از اعضای کانون صنفی معلمان بودند بازداشت شدند. به گزارش کمیته ی دانشجویی دفاع از زندانیان
 سیاسی، اعضای کانون صنفی معلمان به مناسبت روز جهانی معلمان در منرل دبیر کل کانون گردهم آمده
 بودند که با ورود ناگهانی ماموران امنیتی جلسه آنها ناتمام ماند. ماموران امنیتی منزل علی اکبر باغانی را

 بدون ارائه حکم قانونی مورد بازرسی و تفتیش قرار داده و بسیاری از مدارک و لوازم موجود را ضبط
 کردند. این اقدام ماموران امنیتی با رفتار نامناسبی با اعضای کانون و خانواده آقای باغانی همراه بوده و

موجبات ناراحتی خانواده را فراهم کرده است.
 محل بازداشت معلمان دستگیر شده روشن نیست و ماموران امنیتی توضیحی در خصوص دلیل دستگیری آنها

 کانون صنفی معلمان ایران روز گذشته در بیانیه ای به مناسبت روز و محل نگهداری شان ارائه نکرده اند.
 جهانی معلمان خواستار مختومه شدن تمامی پرونده های قضائی علیه اعضای خود، رفع محدودیت از فعالیت
 کانون های صنفی معلمان سراسر کشور و آزادی بی قید و شرط همکاران فرهنگی دربند اش از جمله فرزاد

 کمانگر، عبدال مومنی، مسعودکردپور، سید هاشم خاکسار، ساسان بابایی، رسول بداقی، جعفر ابراهیمی،
 محمد داوری، شبنم مددزاده، سجاد خاکساری، علیرضا چاکری، محمدرضا چاکری، جهانبخش، محمدصالح

اسلم زهی، مهدی اسلم زهی و علیم جنگی زهی شده بود.

بدون شرح 
برای شناخت بخش خصوصی ایران و ادعاهای آنان 

 بخش خصوصی زیر فشار خصوصی نماها
  آمده است : بخش خصوصی از مجلس خواستار رفع نواقص88 مهر 14به نوشته روزنامه سرمایه در تاریخ 

 ظهور یک بخش جدید که به ظاهر خصوصی است اما از امتیازات دولتی بهره مند قانون واگذاری ها شد  .
 است مورد اعتراض فعالن بخش خصوصی و نمایندگان مجلس قرار گرفت.در قانون بخش های اقتصادی

 کشور به چهار بخش دولتی، خصوصی، تعاونی و بخش عمومی غیردولتی تقسیم شده اما آنچه در حال رشد و
 گسترش در اقتصاد کشور است واحدها و موسساتی هستند که در هیچ یک از قالب های تعریف شده نمی گنجد.
 رئیس اتاق ایران در این خصوص اظهار کرد: «در شرایط موجود یک نوعی از موسسات را در حال گسترش

 می بینیم که در قالب هیچ کدام از چهار بخش تعریف شده قرار نمی گیرند و به رغم اینکه ظاهراo خصوصی
 هستند اما به لحاظ اینکه تحت مدیریت دولتی قرار دارند از اطلعات و امتیازات دولتی استفاده می کنند و

 باشد.» 44همین امر باعث می شود این نوع واگذاری ها در تعارض با اهداف کلی اصل 
  مجلس ضمن بیان44 با حضور اعضای کمیسیون اصل 44محمد نهاوندیان در نشست پایش و پیگیری اصل 

  در دستور کار مجلس قرار گیرد، متذکرشد:44اینکه باید تکمیلیه ای برای رفع نواقص قانون اصل 
  قانون44«برخورداری خاص شبه دولتی ها از امکانات و فضای کسب وکار غیرمنصفانه بوده و با اصل 
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 اساسی درتعارض است.» وی عنوان کرد: «توانمندسازی بخش خصوصی در قانون و ابلغیه آن مورد توجه
قرار گرفته و لزم است که تمهیداتی در این خصوص صورت گیرد.» 

 نهاوندیان با بیان اینکه آنچه دولت را توانمند کرده، پول نفت است، تاکیدکرد: «اگر می خواهیم تصدی گری به
بخش خصوصی واگذار شود باید تدابیری در بودجه گذاری کشور اندیشیده شود.» 

 رئیس اتاق ایران بیان کرد: «به رغم سرمایه گذاری بخش خصوصی باید امکان رقابت در فضای کسب و کار
 ایران فراهم شود.» او اضافه کرد: «تصور من این نیست که دولت پول نفت را به بخش خصوصی بدهد بلکه

امکان سرمایه گذاری از طریق سیستم بانکی باید در اختیار این بخش قرار گیرد.» 
 نهاوندیان توضیح داد: «قسمتی از واگذاری ها به شکل رد دیون دولتی صورت می گیرد که در این نوع

 وجود دارد، بدین معنا که آیا واحدهای مشخصی با عنوان 44واگذاری ها ابهامی در تفسیر قانون اصل 
رد دیون مشخص شده اند یا باید به نحو قانونی پس از واگذاری منافع آن به شکل رد دیون پرداخت شود.» 

سازمانی برای پیگیری واگذاری ها ایجاد شود 
 همچنین در این نشست رئیس اتاق تهران خواستار ایجاد سازمانی شد تا حوادث و پس لرزه های پس از

واگذاری ها را حل و فصل کند.
 یحیی آل اسحاق اذعان کرد: «اگر حادثه ای در واگذاری ها رخ دهد باید سازمانی وجود داشته باشد که با در

نظر گرفتن مصالح مسائل را حل کند.» 
 او ادامه داد: «باید روح واگذاری ها مهم تر از ظاهر واگذاری ها باشد و به این اصل توجه داشته باشیم، هدف

  میدان دادن به بخش خصوصی بوده و چون همه به روح اعتقاد داریم باید در44از سیاست های کلی اصل
خصوص این هدف و تقویت بخش خصوصی اهتمام لزم صورت گیرد.» 

 رئیس اتاق ایران اشاره کرد: «باید تقویت بخش خصوصی به صورت قانون درآید چرا که اگر به شکل قانونی
باشد می تواند تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد.» 

 آل اسحاق یادآورشد: «آنچه این روزها اتفاق می افتد و خیلی مهم است سرمایه گذاری شرکت های جدید دولتی
 است که اگر این سرمایه گذاری ها انجام نشود به ضرر است، بنابراین باید زمینه سازی لزم صورت گیرد تا
 سرمایه گذاری توسط بخش غیردولتی هم رشد کند و در این میان قانون و قانون گذاران باید به تصمیم گیران

کمک کنند.» 
 44بی اعتقادی بدنه دولت به اجرای اصل 

 اسدال عسگراولدی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در این نشست گفت: «برای ممانعت از استفاده
 44منابع، دیوارهای فولدی به دور بخش خصوصی کشیده اند چرا که بدنه دولت اعتقادی به اجرای اصل 

ندارد.» 
  هزار میلیارد تومان نیستیم اما به سرمایه گذاری140عسگراولدی در تشریح مطلب خود گفت: «ما به دنبال 
های بعدی فکر می کنیم حال آنکه راهمان نمی دهند.» 

 وی با سوال برانگیز دانستن نحوه واگذاری ها از طریق رد دیون، گفت: «آیا بهتر نیست از محلی که دیون
ایجاد شده، رد دیون کنند، اگر چنین شود لاقل تکلیف همه از بابت رد دیون مشخص خواهد شد.» 

 عسگراولدی در ادامه از واگذاری سهام مخابرات به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین انتقاد کرد و گفت: «در
 حالی که آنها اصرار دارند بخش خصوصی محسوب می شوند اما من می دانم سه ماه پیش یکی از وزرا پای

حکم رئیس کنسرسیوم را امضا کرده است.»
  درصد از مجموع10 مجلس نیز تصریح کرد: «تخصیص تنها 44حمیدرضا فولدگر رئیس کمیسیون اصل 

 درصد واگذاری ها تا زمان حاضر به بخش خصوصی بیانگر چالش هایی است که در مسیر واگذاری ها100
ایجاد شده است.» 

 میلیارد دلر سرمایه گذاری برای تحول چشم انداز 7/3نیاز به 
  مجلس در سخنانی عنوان کرد: «برای رسیدن به چشم44در ادامه مهدوی ابهری نایب رئیس کمیسیون اصل 

 میلیارد دلر سرمایه گذاری لزم است.» 700 ساله کشور سه هزار و 20انداز 
  اظهار کرد: «در قانون منابع برای اجرای این اصل گذاشته شده44وی در ادامه در مورد منابع اجرای اصل 

 است اما چرا بخش خصوصی در این مورد به مجلس مراجعه نکرده و از مجلس این موضوع را درخواست
نکرده و نامه ای نیز ننوشته است.» 

  را کاملo باید بررسی کرد تا آنچه مربوط به بخش خصوصی44این نماینده مجلس ادامه داد: «قانون اصل 
است را فعالن این بخش مطالعه کنند.» 

 وی در پایان سخنانش بر انجام کارهای فرهنگی در مورد جایگاه سرمایه گذاری و بخش خصوصی کشور نیز
تاکید کرد. 

حاکمیت ادبیات توده ای بر اقتصاد ایران
 علی شمس اردکانی عضو دیگر اتاق ایران سخنگوی بعدی این نشست بود که با انتقاد به دیدگاه ها نسبت به



  تا حال ادبیات توده ای بر اقتصاد ما حاکم است. در برنامه های1320بخش خصوصی بیان کرد: «از سال 
رادیو و تلویزیون هم که می بینیم همیشه می گویند سرمایه دار نه سرمایه گذار.» 

 وی با انتقاد از عقود اسلمی بانک ها اظهار کرد: «یک قرارداد نشان بدهید که بانک ها در ضرر شرکت یا
واحدی مشارکت کنند. آیا مگر می شود در سرمایه گذاری فقط در سود واحد شریک شد؟» 

 سال است بخش خصوصی را نابود کردند 100
 100محسن خلیلی عضو اتاق بازرگانی ایران سخنران دیگر این نشست بود که در سخنانی انتقادی گفت: «

سال است بخش خصوصی را نابود کردند و در سال هایی هم که سر ما زدند و به ما زالوصفت گفتند.» 
 اسداللهی نماینده مجلس نیز در این نشست در سخنانی متذکر شد: «فلسفه وجودی دولت اعمال حاکمیت و ارائه

 خدمات عمومی است. دولت وظیفه ای در مورد تصدی گری ندارد و تجربه خوبی هم در این زمینه نداشته
است همچنین نوعاo شرکت های دولتی نیز متضرر می شوند.»

در شش ماهه نخست سال جاري
 هزار میلیارد تومان شد215نقدینگي 

  آمده است : افزایش نقدینگي در حالي است كه ركود شش ماهه نخست88 مهر 14به گزارش ایلنا در تاریخ 
 حجم نقدینگي سال جاري در حوزه تولید نشان مي دهد كه عمل نقدینگي كشور در جاي خود هزینه نشده است.

 هزار میلیارد تومان رسید.215تا پایان شهریور ماه به 
 به گزارش خبرنگار ایلنا، در حالي كه طرح افزایش سرمایه بانك ها در مجلس راي لزم را كسب نكرده، اما

آخرین خبرها از میزان نقدینگي كشور حاكي از افزایش حجم نقدینگي در نیمه اول سال جاري است.
  كه به مناسبت همایش بانكداري اسلمي منتشر87براساس آخرین گزارش رسمي بانك مركزي مربوط به سال 

  هزار میلیارد تومان اعلم شد. محمود بهمني رییس كل بانك190شده، حجم نقدینگي تا پایان اسفند سال قبل 
  هزار میلیارد تومان خبر200مركزي چندي پیش در گفت وگو با خبرنگار ایلنا از افزایش حجم نقدینگي به 

 داده بود. وي در آن گفت وگو رابطه تورم و نقدینگي را مستقیم دانست، اما در عین حال عنوان كرد كه اگر
 نقدینگي درست مصرف شود اثر تورمي را نخواهد داشت. به گفته رییس كل بانك مركزي زماني كه نقدینگي
 به سمت تولید هدایت مي شود بازدهي طرح ها را افزایش مي دهد. از طرفي اثر عرضه نقدینگي را نیز خنثي

 مي كند. اما اگر این نقدینگي در جاي دیگري مصرف شود موجب افزایش تورم مي شود. این در حالي است كه
 ركود شش ماهه نخست سال جاري در حوزه تولید نشان مي دهد كه عمل نقدینگي كشور در جاي خود هزینه

نشده است.
دوازده عضو کانون صنفی معلمان آزاد شدند

 ۱۲ آمده است :تعداد  88 مهر 14به نقل از سایت امیر کبیر و به گزارش بخش فارسی بی بی سی در تاریخ 
 عضو کانون صنفی معلمان ایران که روز سه شنبه در جلسه ای در خانه دبیرکل کانون بازداشت شده بودند،

  اکتبر) در جلسه ای به مناسبت روز جهانی۶ مهر (۱۴پس از یک روز آزاد شدند.این گروه روز سه شنبه 
 معلم در منزل علی اکبر باغانی، دبیرکل کانون شرکت کرده بودند که توسط مأموران وزارت اطلعات ایران

 بازداشت شدند.یک منبع مطلع به بی بی سی فارسی گفت که مأموران وزارت اطلعات پیش از آزاد کردن
 اعضای کانون صنفی معلمان، به آنها گفته اند که چون مجوز فعالیت این کانون توسط وزارت کشور تمدید

نشده است، فعالیت این کانون و تشکیل جلسات آن "غیر قانونی" است.
  به صورت قانونی تشکیل۱۳۸۰این در حالی است که به گفته یکی از اعضای کانون، این نهاد صنفی از سال 

 شده و حتی برای مدتی در ساختمانی که توسط وزارت کشور در اختیارش قرار گرفته بود، فعالیت کرده
 است.کانون می گوید که انتخابات خود را مطابق اساسنامه انجام داده و مدارک را به وزارت کشور فرستاده،

اما وزارت کشور بدون ارائه توضیحی از حدود یک سال پیش مجوز فعالیت آن را تمدید نکرده است.
 همزمان با ماجرای بازداشت اعضای کانون صنفی معلمان ایران، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه شماره

  مهر خود، این کانون را "گروهک" و "گروه پوششی" خوانده و به شدت نسبت به گفت و۱۵روز چهارشنبه 
گوی دبیرکل و یکی از اعضای آن با رادیو فردا اعتراض کرده است.

 آقای باغانی در گفت و گوی مذکور از وضعیت معشیتی و کاری معلمان و همچنین عدم صدور مجوز برای
 به گزارش برخی رسانه های اینترنتی در برگزاری مراسم روز جهانی معلم برای کانون انتقاد کرده بود.

 ایران، علی اکبر باغانی، علیرضا جوادی، محمود بهشتی لنگرودی، محمود دهقان آزاد، اسماعیل عبدی،
 مهدیه بهلولی، خاتون بادپر، مجتبی قریشیان، عباس معارفی، محمد نوری و آقایان جوادپور و نیک نژاد

بازداشت شدگانی بودند که اکنون آزاد شده اند.
  درصد ظرفیت كار مي كنند50 تا 20صنایع غذایي با 

  گزارش میدهد : رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع غذایي ایران گفت:88 مهر 14ایران اکونومیست در تاریخ 
. درصد ظرفیت موجود خود استفاده مي كنند50 تا 20متاسفانه صنایع مختلف غذایي از 



 سید محمد حسیني در حاشیه همایش صنایع غذایي و سلمت در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري
 فارس، درباره وضعیت تولید مواد غذایي با چند درصد ظرفیت كار مي كنند، گفت: آمار دقیقي از ظرفیت

. درصد ظرفیت كار مي كنند50 تا 20صنایع غذایي وجود ندارد، اما عمده آنها از 
30رئیس فراكسیون صنایع غذایي مجلس افزود: به عنوان نمونه صنایع آردسازي به دلیل كمبود گندم با   

  كارخانه فعال هستند و10 كارخانه تنها280 درصد ، صنایع ماكاروني از 50درصد ظرفیت، صنایع شیر با 
  درصد20 میلیون تن ظرفیت دریافت چغندر تنها یك میلیون تن دریافت كرده یعني حدود 6.5صنایع قند از 

.ظرفیت كار مي كنند
 حسیني افزود: متاسفانه عمده صنایع غذایي در كشور به دلیل كار كردن در زیر ظرفیت اسمي و نصب شده

 خود هزینه سربار گوناگون را تحمل كرده كه این امر باعث افزایش قیمت تولید شده و مشتري داخلي نیز توان
.خرید محصول آن را ندارد

  درصد ظرفیت كار مي كنند و آمار دقیقي از ظرفیت كل صنایع50 تا 30وي افزود: صنایع ماكاروني بین 
.كشور از طرف مسئولن وزارت صنایع اعلم نشده است

 مصاحبه با فرزند بنیانگذار معدن انگوران؛ واگذاری معدن به بسیج بدون رضایت مالکان
اولیه

  از قول مسیح علی نژاد آورده است : در پی فروش بزرگترین88 مهر 14شبکه جنبش راه سبز در تاریخ  
 معدن سرب و روی خاورمیانه به یکی از شرکت های وابسته به بسیج از یکی از فرزندان مرحوم مهندس

مرتضی رستگار بنیانگذار این معدن در این مورد مصاحبه ای کرده ایم که در پی می آید.
آیا خانواده ی رستگار از این فروش و مزایده مطلع شده بود؟ 
 به هیچ وجه ما خبر نداشتیم. 
آیا خانواده ی رستگار از این معامله راضی هستند؟ 
 خیر. ما زمانی که چند ماه قبل زمزمه های مزایده ی این معدن می شد اقداماتی انجام داده و نارضایتی خود را 

 به آنها منتقل کرده بودیم.
چگونه این معدن را از پدر و خانواده ی شما گرفتند؟ 
 به صورت کامل غیرقانونی، چون استنادشان ملی کردن اموال بر طبق قانون توسعه و حفاظت صنایع بود که 

 به تصویب شورای عالی انقلب رسیده بود ولی بر طبق همان قانون نادرست هم حق نداشتند که اموال خانواده
 ی رستگار را بگیرند؛ چون این معدن هیچ بدهی بانکی و دولتی نداشت و هیچ مدرکی دال بر تحصیل مال

نامشروع و ارتباط با خانواده ی سلطنت هم وجود نداشت.
پس چرا اعتراض نکردید؟ 
 چرا تا چند سال مرتبا پدرم و ما به مراجع مختلف قضائی و دولتی مراجعه و اعتراض و شکایت میکردیم. 

  بایستی خاطرشان باشد که پس از بررسی های طولنیآقای موسوی اردبیلی که رئیس دیوان عالی کشور بود
 جواب قانع کننده ای برای ما نداشتند. حتی در شورای انقلب هم شکایت پدرم از طریق دادستانی کل انقلب

 مطرح شد و نمایندگان شورای انقلب گزارش خیلی مثبتی در مورد پدرم تهیه و به شورا ارائه کردند ولی در
جو آن روزها نتیجه ای نداشت.

آیا بر طبق بند الف و یا ب اموال شما ملی شد؟ 
 نمی توانست چنین باشد چون این بندها مربوط به وابستگان به خاندان سلطنت و دربار و سوءاستفاده کنندگان 

 اموال دولتی و بدهکاران بانکی بود و خانواده ی ما هیچکدام از این شرایط را نداشت حتی زمان انقلب. پدرم
 از شرکت مبلغ هفتادوسه یا هفتادوچهار میلیون تومان طلبکار بود ضمن آنکه یک ریال بدهی دولتی و بانکی

 هم نداشتیم چون پدرم اعتقاد به وام گرفتن نداشت و تا سال هزار و سیصد و شصت و یک هم مرتبا به وزارت
صنایع و معادن و مراجع قضائی مراجعه و دادخواهی میکرد ولی ظاهرا گوش شنوایی وجود نداشت.

رابطه پدر شما با شرکت پس از ملی شدن چگونه بود؟ 
 مرتبا پدرم با مسئولین شرکت تماس داشت و راهنمایی های لزم را به آنها می کرد به طوریکه با هزینه ی 

 خودش نمونه ها را به خارج از کشور برای آزمایشات خاص میفرستاد و نتیجه اش را با مسئولین شرکت
 میفرستاد و تا قبل از فوتش هم مدیران و مسئولن کشور با ایشان تماس داشتند و از راهنماییها و مشورت های

ایشان استفاده می کردند حتی یک بار به دیدن ایشان در کانادا رفتند و از ایشان دلجویی و قدردانی کردند.
آیا تاکنون اموالی از خانواده شما را به شما بازگردانده اند؟ 
 به هیچوجه چه اموالی که به عنوان معدن و کارخانه و شرکت که به عنوان ملی کردن ضبط کردند و چه 

 منزل و اموال شخصی و خصوصی و اسباب و لوازم منزل و جهیزیه مادرم و دامادها و عروس های خانواده،
 همه را ظاهرا مصادره کرده و بدون بررسی و تحقیق و تشکیل دادگاه ما را از تمامی حقوقمان محروم

 ساختند.
تقاضایتان در صورت توجه مسئولن چیست؟ 



 این معدن جزء اموال خانواده ما است که در درجه ی اول تقاضا داریم که این معامله باطل شود؛ به دو دلیل 
 که یکی فروش مال غیر و دوم فروش بر اساس قیمت غیرواقعی آن است. زیرا الن اگر چنین واحدی بخواهد

  میلیارد دلر هزینه ماشین آلت و تاسیساتش است و این غیر از ارزش معدن انگوران34ساخته شود حداقل 
 است که در جهان کم نظیر و غیر قابل ارزش گذاری است. خانواده ی رستگار از هر شخصیت حقیقی و

 حقوقی دیگری صالحتر به اداره و مالکیت این معدن است زیرا یک واحد اقتصادی بزرگ است که چند هزار
 خانواده از آن ارتزاق میکنند که اکثریت قریب به اتفاق آن افراد زحمتکش و دلسوز هستند و هم ما به این

خانواده علقه داریم و هم آنها به خانواده رستگار عشق می ورزند.

اخراج کارگران شرکت نوشابه آرم

  نفر از کارگران این شرکت75بر اساس گزارش رسیده از طرف یکی از کارگران شرکت نوشابه آرم، 
اخراج شده اند.

  سال می رسد، در شرایط سختی به سر می برند. کارفرمای7کارگران این شرکت که سابقه کاری اکثر آنها به 
  ساعت اضافه کاری حساب می کند و هر ماه تعدادی از کارگران1 ساعت کار، فقط 12این شرکت بابت هر 

خود را اخراج می کند. 

  نفر از کارگران این شرکت در اعتراض به این وضعیت تصمیم گرفتند که به وزارت کار مراجعه75تعداد 
 کرده و نسبت به این وضعیت از کارفرما شکایت کنند. اما بعد از مراجعه آنان به وزارت کار، تمامی کارگران

توسط کارفرما اخراج شدند.

تارنمای چشم انداز کارگری
1388 مهر 14سه شنبه 

www.chiran-echo.com

 ماه6نهمین اعتصاب کارگران واگن پارس در طول 
  ام//ده اس//ت : س//رمایه داران همچن//ان ب//ه مص//ادره88 مه//ر 14ب//ه نق//ل از س//ایت کمیت//ه هم//اهنگی ... در تاری//خ 

  روز است که هی//چ ری//الی حق//وق ب//ه75دستمزدها و مطالبات کارگران در کارخانه واگن پارس ادامه می دهند. 
  بار اعتصاب در ط//ول8کارگران پرداخت نشده است. حق سنوات آنان نیز مدت ها است به تعویق افتاده است. 

  م//اه ب//رای گرفت//ن ای//ن مطالب//ات ب//ی ن//تیجه مان//ده اس//ت و ک//ارگران این//ک نهمی//ن دور اع//تراض و6کم//تر از 
  ک/ارگر ای/ن ب//ار در ش/رایطی دس/ت ب//ه1700اعتصاب را برای دستیابی به خواس/ته ه/ای خ/ود آغ/از ک//رده ان/د. 

 اعتصاب زدند که یک هیأت اعزامی از قزاقستان مش//غول بازدی//د بخ/ش ه/ای مختل/ف ش/رکت ب//ود. اعتص/اب ب/ا
 سر دادن شعار و فریاد شروع شد و دقایقی بعد کارگران اعلم کردند که برای مدت نامعلوم دس//ت ب//ه اعتص//اب

  واگ/ن پ/ارس م//دتی اس/ت ک/ه دچ/ار بح/ران اس/ت. ک/ارگران ن//ه فق/ط دس/تمزدهای خ/ود را دری/افت غذا می زنند.
 نکرده اند بلکه هیچ امیدی به ادامه اشتغال خود نیز ندارند. س//رمایه داران ت//ا م//رز ف//روش ماش//ین آلت و انتق//ال
 سرمایه ها پیش رفته اند و کلیه اعتراضات این م/دت ک/ارگران را ب/ی ج/واب گذاش//ته ان/د. ک/ارگران چن/دی پی//ش
 اعلم کردند که در ادامه مبارزات خود جاده اراک به ساوه را خواهند بست و هر گونه عبور و م//رور ب//ه ش//هر
 را قطع می کنند. آنان در جریان نهمین اعتصاب خود یک بار دیگر تأکید کردند که در صورت امتناع صاحبان

 سرمایه از پرداخت مطالباتشان تصمیم خویش برای تصرف جاده را به اجرا خواهند نهاد. 
 ادامه بلتکلیفی صدها کارگر قراردادی کارخانه سایپا

 با وجود صدور دستور العمل وزارت صنایع رژیم جهت استخدام رسمی کارگران قراردادی شرکت خودرو
سازی سایپا کماکان وضعیت صدها کارگر نامشخص باقی مانده است.

  تن از کارگران خودرو سازی سایپا که فقط نیمی از دستمزد ماهانه700بنا به گزارش منتشره بیش از 
 کارگران رسمی را دریافت می نمایند و از تمامی مزایای شغلی نیز بی بهره هستند در معرض خطر جدی

 اخراج قرار دارند.
سایت پیام

۱۳۸۸  ماهمهر  ۱٤شنبه  سه 
یك كارفرماي صنعت نساجي اعلم كرد:



 درصد نیروي كار صنعت نساجي در نیمه نخست امسال30 تعدیل 
  آمده است : وقتی کارفرمایان نساجی که از نظر88 مهر 15به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 

 اقتصادی در مرتبه های بالتر از کارگران خود هستند دچار نافرجامي اقتصادي شده اند ، آیا کارگران می توانند
نسبت به بهبود وضع خود امیدوار باشند؟

 ایلنا: نساجی مدرن در ایران تقریبا قدمتی به اندازه چند قرن دارد که هم اکنون در نیمه هشتاد و هشتمین سال
آن هستیم.

 از آن زمان که برای این صنعت استراتژی نوشتند سال ها می گذرد، کارخانه های نساجی در شهرها و روستاها
 پشت سر هم ایجادشدند و آنها را توسعه دادند حتی در برخی موارد کارخانه های نساجی قبل از شهرها ایجاد

 شدند مانند قائم شهر که به برکت فعالیت نساجی به همین نام در گروه شهرهای ایران جای گرفت؛ کیفت
 منسوجات ایرانی آنقدر مرغب بود که در کشوری مانند انگلستان فرماندهان نظامی لباس هایی را از جنس

پارچه ایرانی بپوشند و ندانسته بگویند که این کار بافت بریتانیاست.
 از آن دوران دیگر خبري نیست و کارخانه های نساجی دیگر شلوغی ایام جنگ را نمی بینند صنعت نساجی به
 دلیل بافت فرسوده تراکم نیروی انسانی و واردات و قاچاق منسوجات خارجی ورشکسته نامیده می شود اما با

 هزاز نفر از چرخش ماشین های نساجی نان خود را تامین می کنند.280این حال هنوز 
 تعدیل نیروی برای کارگران نساجی به مرور امری عادی شده درست مانند اعتراضی که کارفرمایان این

 نسبت به افزایش مزدها داشتند.85صنعت در سال 
 با این همه نیمه نخست این سال برای کارگران نساجی به لحاظ سختی نسبت به سال های گذشته متفاوت بود،

  تا25 با تعدیل 88آن طور که علی مروج حسینی از فعالن کارفرمایی این صنعت می گوید نیمه نخست سال 
 درصدی کارگران نساج سپری شد.30

  با سال های88به گفته وی شرایط کار در نیمه نخست هر سال نسبت به نیمه دوم سخت تر است اما سختی سال 
گذشته متفاوت بود.

 از نظر او واردات و قاچاق منسوجات امسال باعث زمین خوردن پتوبافان شد که خود در قیاس با گذشته امری
بی سابقه محسوب می شود.

 بازارچه های مرزی و ورود کالهای موسوم به ته لنجی به داخل ایران در تبعیت از قانون تنازع بقاء نان
 ساکنان مناطق مرزی و حاشیه ای را به قیمت تعطیلی کارخانه ها و ورشکستگی کارگران شاغل در آنها تامین

کرده است.
 مروج حسینی می گوید چاره ای ندرایم جز صبر کردن و امید به اینکه بالخره وضع بهتر خواهد شد وقتی

 کارفرمایان نساجی که از نظر اقتصادی در مرتبه های بالتر از کارگران خود هستند دچار نافرجامي اقتصادي
 شده اند ، آیا کارگران می توانند نسبت به بهبود وضع خود امیدوار باشند؟

 کارگران ایرانخودرو موفقیت

خبری که روابط عمومی ایرانخودرو اعلم کرد

رشد چشمگیر مزایاي كارگران تولیدي ایران خودرو

 با كارگران خطوط تولید،و خواستهای که  دررودرو  مدیرعامل شرکت ایرانخودرو  پس از سلسله نشست هاي
  قبل اعلم شد سرانجام مدیر عمده خواستها با مدیر عامل مطرح کردند که کارگران ایرانخودرو آنرا

 ضمن شنیدن درددل كارگران، از نزدیك در جریان مسائل و مشكلت و پیشنهادهاي زحمت ایران خودرو   یت
  خواسته کارگران قول داد بزودی در مورد دیگر۵كشان عرصه كار و تلش قرار گرفت.وضمن پذیرش 

خواسته های کارگران تصمیم گیری خواهد گرفت.

 برای همین طرح خرسندسازي كاركنان براي تحقق رویكردهاي اشاره شده، هفته گذشته در جلسه اي با
 حضور مدیرعامل، قائم مقام ها، معاونان و مدیران مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصویب شد كه برخي

از محورهاي اصلي آن توسط مدیرعامل ایران خودرو تشریح شد.

محورهاي اصلي افزایش دستمزد کارگران ایرانخودرو

 درصدي فوق العاده كارگاه20- افزایش 1

http://news.ikco.com/webmodules/news/Newsview.aspx?newsseq=8222


 بر اساس طرح پیشنهادي مصوب،  از ماه آینده مبلغ فوق العاده كارگاه كلیه كارگران زحمتكشي كه به صورت 
درصد افزایش خواهد یافت.20مستقیم در خطوط تولیدي مشغول فعالیت هستند، به میزان 

درصدي آكورد كارگران با بخش هاي ستادي30- اختلف 2

 بر اساس طرح ارائه شده، طي ماه هاي آینده، دریافتي آكورد كارگران زحمتكش مستقیم شاغل در محیط هاي
. درصد، اختلف خواهد یافت30تولیدي در مقایسه با كاركنان واحدهاي ستادي حداقل به میزان 

 شایان ذكر است علوه بر افزایش فوق، طبق پیش بیني به عمل آمده متناسب با افزایش تولید ماهانه شركت،
 55001آكورد دریافتي كارگران عزیز نیز بهبود چشمگیري خواهد یافت. چنان چه میزان تولید ماهانه به 

  درصد آکورد كاركنان مستقیم تولید نسبت به قبل افزایش می یابد. همچنین اگر تولید خودرو10دستگاه برسد 
  دستگاه برسد پنج درصد به65001 درصد به مقدار قبلی، چنان چه به 10 دستگاه در ماه برسد 60001به 

  دستگاه تولید برسد پنج درصد دیگر به مقدار آکورد پیشین افزوده70001مقدار قبلی و سرانجام چنان چه به 
  درصد خواهد رسید. از این رو، در صورت محقق شدن40خواهد شد. مجموع میزان افزایش هاي یاد شده به 

 درصد افزایش خواهد داشت.60اهداف یاد شده، اختلف آكورد تولید با ستاد در مقایسه با گذشته 

- پرداخت پاداش ركورد تولید3

 طبق برنامه ارائه شده در بسته پیشنهادي خرسندساز كاركنان در نیمه دوم سال به ازاي شكست ركوردهاي 
مختلف، پاداش هاي بسیار متنوعي براي كارگران عزیز در نظر گرفته شده است. 

  هزار تومان و با200از جمله این كه كارگران مستقیم واحدهاي تولیدي با شكستن ركورد سال قبل، مبلغ 
 هزار تومان به عنوان پاداش دریافت خواهند كرد.200 مبلغ  نیز88رسیدن به هدف تولید سال 

  هزارتومان و براي كاركنان ستادي در مجموع200شایان ذكر است براي كاركنان پشتیباني تولید در مجموع 
  متعاقبا اطلع رساني  هزار تومان پاداش ركورد پیش بیني شده است كه در خصوص نحوه توزیع آن100

خواهد شد.

 علوه بر آن به ازاي شكستن ركورد تولید روزانه نیز پاداش متناسبي پرداخت مي شود. بر این اساس به
  روز كاري،5 دستگاه به مدت 2700كارگران مستقیم شاغل در خطوط تولید به ازاي رسیدن به تولید روزانه 

 درصد آكورد همان ماه پرداخت خواهد شد. 50

  درصد آكورد همان50 روز كاري نیز 5 دستگاه به مدت 3000هم چنین در صورت رسیدن به تولید روزانه 
 ماه به كارگران مذكور براي یك بار پرداخت خواهد شد. براي سایر واحدهاي پشتیباني و ستادي نیز به نسبت

تعیین شده اقدام خواهد شد.

-حواله خودرو4

 طبق طرح ارائه شده به منظور قدرداني از تلش هاي كارگران شاغل در خطوط مستقیم تولیدي و ایجاد 
 زمینه هایي براي بهره مندي این عزیزان از دسترنج تولیدات خود، زمان اختصاص حواله خودرو كارگران

  سال تغییر خواهد5 سال و ستادي 4 سال، كارگران پشتیباني 3 ساله كنوني به 4مستقیم تولیدي از وضعیت 
یافت. آن چه مسلم است این اقدام جذابیت كار در واحدهاي تولیدي را بیش از پیش افزایش خواهد داد.

- ساماندهي سهمیه كارایي كارگران5

 به منظور تامین منافع كارگران مستقیم خطوط تولید و جلوگیري از تضییع حقوق ایشان، مصوب شد با 
 جداكردن سبد كارایي كارگران تولیدي، سهمیه كارایي كارگران مستقیم خطوط تولیدي به صورت ویژه در

نظر گرفته شود و سهمیه كارگران به هیچ وجه به واحدهاي دیگر داده نخواهد شد.



 لزم به یادآوري است، علوه بر موارد اشاره شده در بسته پیشنهادي تشریح شده در فوق، محورهاي بسیار
 مهم دیگري از قبیل ارتقاي وضعیت كیفیت ایاب و ذهاب و غذاي كاركنان، سفرهاي زیارتي، بهبود شرایط

 ارگونومیك و ایمني محیط كار، بیمه تكمیلي و . . . به عنوان بسته خرسندساز دوم، توسط منابع انساني در آینده
مورد بررسي قرار خواهد گرفت و پس از تصویب به صورت ویژه اطلع رساني خواهد شد.

 یادآور مي شود در هفته هاي آینده جزئیات بیشتري از تاثیرات و ابعاد این طرح استثنایي مورد بحث و بررسي
قرار خواهد گرفت.

ما ضمن تبریک این موفقیت به همکاران گرامی

یکباردیگر ثابت کردیم تنها در یک مبارزه متحدانه وپیگیر می توانیم پیروز شویم

فردا از آن ماست

زنده باد مبارزات و همبستگی کارگران

حمعی از کارگران ایرانخودرو
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استخدام شرکتی معلمان تخلف است 
 معلمان کارآمد رفته اند، مازادها مانده اند

  در مورد وضعیت معلمان کشور گزارش کرده است : بعد88 مهر 15روزنامه سرمایه در تاریخ چهارشنبه 
 از آنکه مجلس و وزارت آموزش و پرورش در دو اقدام غیرکارشناسی، ابتدا قانون بازنشستگی زودهنگام

  هزار معلم حق التدریس مازاد را طرح و تصویب کردند، اکنون رئیس کمیسیون60معلمان و سپس استخدام 
 آموزش مجلس هر دو این اقدام ها یا نحوه اعمال این قوانین را به طور تلویحی «اشتباه» ارزیابی می کند زیرا

 هر دو این قوانین نه تنها به انسجام بخشی و بهبود کیفی و علمی نیروی انسانی این بزرگ ترین وزارتخانه
ایران کمکی نکرده است بلکه دردسرهای تازه و لینحلی را فراهم کرده است. 

 به این ترتیب کلف سردرگم وزارت آموزش و پرورش که این روزها نیز بی وزیر طی طریق می کند، روز 
 به روز پیچیده تر می شود. بعد از تصویب طرح بازنشستگی زودهنگام معلمان که با پیشنهاد وزارت آموزش
 و پرورش وارد مجلس شد، این وزارتخانه به جای بازنشستگی زودهنگام معلمان «مازاد یا ناکارآمد»، دست
 به تصفیه معلمان با تجربه و با نفوذ که گاه گرایش های سیاسی منتقد دولت یا آموزش و پرورش نیز داشتند،

 زد آنقدر که شائبه سیاسی بودن بازنشستگی برخی از این معلمان همچنان وجود دارد. از سوی دیگر با
  هزار معلم حق التدریس مازاد كه در آستانه انتخابات دهم در این60تصویب اخیر طرح استخدام 

 700 هزار و 6وزارتخانه،صورت گرفت . خیلی زود مشخص شد وزارتخانه یک میلیون نفره با نزدیک به 
 میلیارد تومان کسر بودجه (بیشترین کسر بودجه دولت نهم)، هیچ چاره ای ندارد مگر آنکه آنها را به طریقه
استخدام شرکتی، استخدام کند، اقدامی که اگر عملی شود مورد شکایت و اعتراض بسیاری واقع خواهد شد. 

وزارتخانه کیش شده است
 در این میان خوشبختانه شورای نگهبان وارد عمل شد و طرحی که از سوی مجلس تصویب شده بود را به دلیل

 بار مالی سنگین بر این وزارتخانه، رد کرد. البته این «مردودی» اگرچه به نفع وزارتخانه شد چراکه به هر
  هزار حق التدریس هم نیروی ناکارآمد و مازاد زیاد دارد اما صدای اعتراض این60حال بدون استخدام این 

  هزار نفری که طی چند سال گذشته خود را به اشکال مختلف ك توصیه نامه های نمایندگان مجلس و60
مسوولن و مدیران و... ك وارد بدنه این نهاد آموزشی کرده بودند، بلند است زیرا خود را محق می دانند. 

 به هر حال پرونده طرح استخدام قطعی معلمان حق التدریس بسته نشده و با تصویب احتمالی آن از سوی
  هزار حق التدریس شود60شورای نگهبان، هنوز این خطر وجود دارد که از سویی موجب بیکاری دست کم 
و از سوی دیگر بر بدنه ناشکیل و بی قواره این وزارتخانه فشار بیشتری بیفزاید. 

 عباسپور تهرانی رئیس کمیسیون آموزش و پرورش روز گذشته در مورد این سوءمدیریت کلن درباره نظام
 آموزش و پرورش ایران و احتمال استخدام شرکتی معلمان حق التدریس، به خبرگزاری «ایسنا» گفت:

 «استخدام شرکتی معلمان یا خرید خدمات آموزشی خلف قانون است لذا اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات
 این مساله را تا توقف کامل پیگیری می کنند. عدم مدیریت علمی موجب برهم خوردن سیستم مدیریت در
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 آموزش و پرورش شده است تا آنجا که از قانونی که استخدام معلم حق التدریس را منع کرده، پا را فراتر نهاده
و به ابزار نامطلوبی تحت عنوان استخدام از طریق شرکت ها رو آورده اند.» 

 دکتر علی عباسپورتهرانی فرد در واکنش به اقدامات اخیر آموزش و پرورش در خصوص استخدام شرکتی از
 طریق خرید خدمات آموزشی تصریح کرد: «این کار خلف بوده و به صلح آموزش و پروش نیست لذا نامه

 ای به سرپرست آموزش و پرورش نوشته و این موضوع را به اطلع وی رسانده ایم، همچنین در جلسه ای که
 در هفته جاری با حضور معاونان آموزشی آموزش و پرورش برگزار شد به آنها تاکید کردیم این کار درست

نیست.» 
 رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلمی خاطرنشان کرد: «معلمانی که از طریق شرکت ها
 و با خرید خدمات آموزشی جذب می شوند فردا خود را نسبت به استخدام محق می دانند و نهایتاo برای دولت و

مجلس مشکل ساز می شوند.» 
معلمان انتقالی درسی برای تدریس ندارند

 نماینده تهران در مجلس گفت: «این اقدام آموزش و پرورش باعث می شود مشکل معلمان حق التدریس ادامه
 پیدا کند، اگر آموزش و پرورش احتیاج به نیرو دارد باید نیروهای مورد نیازش را با جابه جایی نیروهای

 موجود انجام دهد و اگر نیروهای موجود در آموزش و پرورش مازاد هستند باید آنها را بازخرید و نیروهای
کارآمد و نخبه جایگزین کند.» 

 به گفته او یکی از مشکلت آموزش و پرورش عدم مدیریت علمی بر منابع انسانی است که نمی تواند به طور
 صحیح از نیروهای موجود استفاده کند، انتقال های بدون ضوابط هم از دیگر عواملی است که هم اکنون

 آموزش و پرورش را با مشکل مواجه کرده است. برخی معلمان به واسطه رابطه بازی از مناطق روستایی
 انتقالی می گیرند و بدون ضوابط مشخص به مراکز استان ها منتقل می شوند اگرچه در مراکز استان ها به آنها

احتیاج نیست. 
 عباسپور همچنین افزود: «این انتقال ها کار را به جایی رسانده که در حال حاضر شکایات بسیاری از جانب

 معلم هایی که از مناطق روستایی به مراکز استان ها منتقل شدند، مطرح است. آنها به این امر معترضند که در
 مرکز استان به عنوان نیروی مازاد اعلم شدند چراکه آموزش و پرورش استان مربوطه درس کافی برای

تدریس ندارد که به آنها ارائه کند.» 
 رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: «در بررسی شکایات مذکور به آموزش و پرورش اعلم

 کردیم اگر نمی توانست در مرکز استان به این معلمان درس ارائه کند چرا با انتقال آنها موافقت کرده است. این
 موضوع نشانگر این است که واقعاo یک مدیریت صحیح و منطقی در آموزش و پرورش اعمال نمی شود.»

 انتقاد عباسپور از نقل و انتقال های سفارشی و غیر ضروری از روستاها به مراکز شهرها، همزمان با موافقت
 این وزارتخانه به انتقال معلمان به مراکز شهرها از سوی سرپرست آموزش و پرورش، انجام شد. سرپرست

 آموزش و پرورش گفت: «به سازمان های آموزش و پرورش استان ها ابلغ شد با توجه به شرایط تعیین شده،
 با انتقال این نیروها که حداقل از سه سال سابقه اشتغال متوالی برخوردار هستند، با توجه به نیاز و سقف
 اعتبارات به شهرهای مورد نظر به جز کلنشهرهای تهران، قم، کرج، تبریز، شیراز، اصفهان و مشهد

موافقت شود.» 
 عباسپور دربخش دیگری از گفت و گوی خود با «ایسنا»، با بیان اینکه «آموزش و پرورش از قانون

بازنشستگی پیش از موعد هم خوب استفاده نکرد»، گفت:
 «قانون بازنشستگی پیش از موعد را به پیشنهاد آموزش و پرورش در مجلس تصویب کردیم، مطابق با این

 قانون مقرر شد نیروهای ناکارآمد و نیروهای مازاد از آموزش و پرورش بروند اما بر اساس گزارش معاون
 آموزشی وزارت آموزش و پرورش در جلسه هفته جاری، اگرچه موافقت آموزش و پرورش برای اجرای این

قانون ضروری است اما متاسفانه به استناد این قانون نیروهای کارآمد از آموزش و پرورش رفتند.» 
 نماینده تهران در مجلس همچنین تصریح کرد: «مسوولن آموزش و پرورش در مقابل این پرسش که چرا با

 بازنشستگی پیش از موعد نیروهای مورد نیاز و کارآمد موافقت کردید، هیچ پاسخی ندارند. آنها نباید با
 بازنشستگی نیروهای کارآمد موافقت می کردند بلکه باید با توجه به این قانون نیروهای ناکارآمد را بازنشسته

 می کردند اما متاسفانه به عکس عمل شده و نیروهای کارآمدی نظیر معلمان ریاضی و فیزیک رفتند و معلمان
مازاد پابرجا ماندند.» 

در نشست اضطراری کانون های کارگری بازنشستگان کشور بررسی شد 
 ابهام در نحوه اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان

  از قول مریم بابایی می نویسد : ابهام در نحوه اجرای88 مهر15روز نامه سرمایه در تاریخ چهارشنبه 
 سیاست همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با بازنشستگان لشکری و کشوری و نحوه هزینه کرد

 میلیارد تومانی که قبل از انتخابات ریاست جمهوری در مجلس تصویب شد و چالش های زیادی2500اعتبار 
 که این روزها سازمان تامین اجتماعی در بحث درمان با آن روبه رو است، باعث شد روز گذشته روسای
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 کانون های بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی سراسر کشور که نمایندگی یک میلیون و
 هزار بازنشسته را بر عهده دارند، در دفتر مرکزی کانون بازنشستگان جمع شوند. 400

 مهم ترین مساله ای که اکثریت روسای کانون ها در این جلسه مطرح کردند این بود که چرا مصوبه ای که در
 مجلس در راستای سیاست همسان سازی تصویب شده و دولت در سفرهای استانی قول آن را داده اجرا نشده
 است. مشکلت بخش درمان و بیمه های تکمیلی، در نظر نگرفتن اعتبار برای سفرهای زیارتی و سیاحتی و

 پرداخت نکردن اعتبار برای وام های ضروری و قرض الحسنه از دیگر مسائلی بود که در این جلسه اکثریت
حاضران به عنوان مطالبات بحق بازنشستگان بیان کردند. 

خبازها: فقط خواستار اجرای قوانین مصوب هستیم
 در ابتدای این جلسه علی اکبر خبازها رئیس کانون بازنشستگان ومستمری بگیران تامین اجتماعی استان تهران

 با بیان اینکه وام ضروری و ودیعه مسکن بازنشستگان از ابتدای سال جاری پرداخت نشده است ،گفت: «ما
 فقط خواستار اجرای قوانین مصوب شده هستیم و این در راستای تعامل با مدیرعامل سازمان است و تا زمانی
 که این تعامل صورت نگیرد مشکلت مستمری بگیران و بازنشسته ها حل نمی شود.»خبازها در ادامه گفت:

 «در حالی که رئیس جمهور همواره گفته است در اتاق مدیران من به روی مردم باز است و در حالی که
 سازمان تامین اجتماعی مشتری گرا و سه جانبه گرا است یعنی کارگر، کارفرما و دولت باید در تصمیمات این

 سازمان نقش داشته باشند اما مدیرعامل سازمان تعاملی با کانون ها ندارد. در حالی که ما با هر مدیری که با
 کانون ها تعامل داشته باشد حاضریم صحبت کنیم تا مطالبات قانونی مان را طلب کنیم.» در آخرین روزهای

  میلیارد تومان اعتبار از سوی مجلس و رئیس500کاری دولت نهم تصویب شد با اختصاص دو هزار و 
 جمهوری، حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با سایر بازنشستگان کشوری همسان می شود که به گفته خبازها

  بودجه جداگانه ای تصویب شده است. دولت قرار شد از محل89 است و برای سال 88این بودجه برای سال 
 فروش سهام کارخانه ها این بودجه را در اختیار کانون ها قرار دهد اما چون فروش این کارخانه ها زمان می

  درصد در اختیار12میلیارد تومان اعتبار با وام گرفتن از بانک رفاه به صورت تنخواه با بهره 600برد دولت 
کانون ها گذاشت که بعد از آن بود که نحوه تخصیص این اعتبار مسائل زیادی را در سازمان در پی داشت. 

 خبازها ادامه داد: «در حالی که مجلس این بودجه را تصویب کرده مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در
 گرفتن این بودجه تعلل می کند و به همین دلیل کانون ها نمی توانند پاسخگوی بازنشستگان باشند و عدم امنیت

شغلی مدیران سازمان و تغییرات مدیریتی باعث افت درآمد سازمان شده است.»
ضعف کفایت مدیران دلیل بدهی بیمه ها به بیمارستان ها

 در این جلسه قادریان نماینده بازنشستگان استان همدان گفت: «در حالی که کارمندان کشوری و لشگری در
 مورد سفرهای زیارتی و سیاحتی سهمیه دارند اما سازمان تامین اجتماعی با مقدار کمی که برای این امر

هزینه می کند در واقع سر بازنشستگان کله گذاشته است. 
 این نماینده ادامه داد: «تمامی بیمارستان های سازمان تامین اجتماعی از پذیرش بیماران خودداری می کنند

 چراکه سازمان تامین اجتماعی به بخش درمان بدهکار است و این سبب شده به شخصیت بازنشستگان توهین
 شود و این عدم کفایت مدیران است که نتوانسته اند بدهی شان را بدهند.» همچنین نماینده بازنشستگان استان
 آذربایجان شرقی در مورد بودجه ای که سازمان باید به عنوان رهن و اجاره در اختیار کانون ها قرار دهد،

  میلیون10گفت: «این بودجه چندین سال است ثابت مانده و در حالی که اجاره ها افزایش داشته اما سازمان 
 میلیون تومان در اختیار کانون ها قرار داده است.»6تومان و در برخی شهرستان ها 

 علی اصغر روزبهی نماینده خراسان رضوی هم در مورد تغییرات مدیریتی و عدم دوام عمر مدیران در
 سازمان تامین اجتماعی گفت: «مدیران سازمان باید از درون سازمان انتخاب شوند و اگر مدیری خوب عمل

 می کند باید به آن اجازه کار داده شود.» او همچنین در مورد افزایش نیافتن سرانه حق مسکن، در نظر گرفتن
 اعتبارات برای سفرهای زیارتی و سیاحتی، اجرای ناقص سیاست همسان سازی، مشکلت بخش درمان و

بیمه تکمیلی مطالبی را بیان کرد. 
ضعف تشکیلتی سازمان عامل مشکلت 

 نماینده بازنشستگان استان قزوین گفت: تشکل ما در سازمان قوی نیست و انسجام لزم را نداریم و همین باعث
 شده بقیه برای ما تصمیم بگیرند چون ما هیچ تعاملی با مجلس و دولت نداریم.از طرفی بانک رفاه هم ما را

اذیت می کند و وام نمی دهد.»
 در ادامه این جلسه نصراللهی به نمایندگی از بازنشستگان و مستمری بگیران استان گیلن با بیان اینکه با

  ماه از سال مزایای بازنشستگان مثل وام ودیعه مسکن، وام قرض ا لحسنه و اعتبار سفرهای7گذشت نزدیک
 زیارتی و سیاحتی پرداخت نشده است، گفت: «ما باید کانون عالی تشکیل دهیم که با نماینده قانونی و با هویت

قانونی به مجلس برود و مصوبه همه این موارد را در مجلس بگیرد.»



نصف شدن حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بعد از فوت 
 رمضانی مسوول بازنشستگان استان خراسان رضوی با بیان اینکه ما داریم به معلول ها می پردازیم در حالی

 که اساس سازمان اشکال دارد، گفت: «چرا باید اگر بازنشسته ای فوت کند حقوقش نصف شود در حالی که این
 خلف قانون است و در شرایطی که ما خود خواهان پرداخت حق بیمه برای بیمه تکمیلی هستیم و وکالت هم

داده ایم اما سازمان به عنوان کارفرما اقدامی در این زمینه نمی کند.»
 در این جلسه نماینده بازنشستگان استان مازندران با بیان اینکه ما صنفی هستیم و نمی خواهیم با احزاب سیاسی

 و وابستگان سیاسی یکسان شویم، گفت: «باید کاری کنیم که سازمان در قالب کاری که می کند حفظ شود.»
همچنین اسدی رییس 

 میلیارد تومانی را که تصویب شد به تعداد بازنشستگان2500کانون بازنشستگان استان قزوین گفت: «اگر 
 42هزار تومان هر ماه به حقوق آنها اضافه می شد اما با میانگینی که فعلo پرداخت شده 175تقسیم کنیم باید 

هزار تومان سهم هر نفر بوده است.»
او ادامه داد: «ما باید بدانیم این 

  میلیارد تومان قرار است در یک سال پرداخت شود یا نه، پس ما می توانیم برای دریافت این حتی2500
شکایت کنیم.»

سیاستگذاری و جنگ نرم علیه بازنشستگان تامین اجتماعی 
 اسدی ادامه داد: «در تامین اجتماعی دارد ظلمی می شود که ما این ظلم را متوجه نیستیم. مزایای بازنشستگان
 برای سرپوش گذاشتن وبرای اینکه بازنشستگان متوجه تغییرات و کاهش حقوقشان نشوند در حقوق پرداخت

 می شود و این یک نوع سیاستگذاری و جنگ نرم است و در حالی صورت می گیرد که هربار تعداد زیادی از
بازنشستگان به دلیل اینکه این تغییرات حقوقی را متوجه نمی شوند به کانون ها مراجعه می کنند.»

طریقت: بحران نقدینگی در سازمان تامین اجتماعی 
 دکتر محمد حسن طریقت نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه تا زمانی که فلسفه سه

 جانبه گرایی تامین اجتماعی اجرا نشود این مسائل حل نمی شود، گفت: «اگر دخالت ها در سازمان محدود شود
 فلسفه وجودی سازمان زیر سوال می رود چراکه در ساختار جدید سازمان هیات مدیره از مدیرعامل جدا شده

و وظایف خود را دارد، در حالی که قبلo مدیرعامل رئیس هیات مدیره بود.»
 طریقت ادامه داد: «در شرایط فعلی سازمان با دو مشکل اساسی درگیر است یکی اینکه بودجه ای که برای

سازمان تعیین شده به دلیلی محقق نمی شود و دیگر اینکه سازمان به لحاظ نقدینگی به شدت در بحران است.»
 وی ادامه داد: «الن بحث های کارشناسی که در سازمان مطرح است و به احتمال زیاد به قانون تبدیل می

شود، بحث رفتن سازمان درمان زیر نظر وزارت بهداشت است که خیلی جدی است.»
 میلیارد تومانی گفت: «ذبیحی به عنوان مدیرعامل سازمان سعی کرد خواسته2500طریقت در مورد اعتبار 

 رئیس جمهور را اجرا کند اما پولی در بساط نبود و قرار بود تا شهریور به ما سهام دهند اما اینکه این سهام
 کی به پول تبدیل می شود معلوم نیست و دولت به همین دلیل به سازمان تنخواه گردان داد در حالی که در
 وزارت دارایی براساس قانون موجود دولت نمی تواند به جایی که ردیف قانونی ندارد پول دهد و سازمان

 تامین اجتماعی در وزارت دارایی ردیف قانونی ندارد، به همین دلیل تلش های ذبیحی و دستور رئیس
 جمهوری به پول تبدیل نشد.» او ادامه داد: «اگر از مهلت وامی که سازمان از وزارت رفاه گرفته،بگذرد بهره

درصد می شود.»40درصد است 12این وام که الن 
 در پایان قول نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی برای تشکیل جلساتی با حضور روسای کانون
 های سراسر کشور و هیات مدیره سازمان باعث خوشحالی حاضران در جلسه شد. همچنین دربانیان مدیرکل
 روابط عمومی و امور بین الملل سازمان تامین اجتماعی در پایان گفت: «در سازمان موازی کاری هایی بود
 که نتیجه حاصل نمی شد و مدیران تصمیم گرفتند سازمان های موازی برچیده شود و در شورای معاونین این

 سازمان به این موضوع پرداخته شد.»در انتهای جلسه روسای کانون ها بیانیه ای را که در آن خواسته های
کانون بازنشستگان اعلم شده بود امضا کردند. 

 پیگیری در تسریع همسان سازی حقوق بازنشستگان، مرتفع شدن فاصله حقوقی بازنشستگان سال های گذشته
 با بازنشستگان امروزی، برگشت داروهای حذف شده به سبد دارویی بیمه شدگان، اجرایی کردن قانون الزام

درمان، وام قرض الحسنه، وام مسکن و... مواردی از این خواسته ها بود.

 هزار تومان حداکثر شهریه مدارس غیردولتی 300 میلیون و 4
  نوشت : معاون پشتیبانی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران،88 مهر 15روزنامه سرمایه در تاریخ 

 حداقل و حداکثر شهریه مدارس غیردولتی شهر تهران را اعلم کرد و گفت: «حداکثر شهریه مدارس
  هزار تومان است.»سیدفرید بنی عقیل در گفت وگو با «توانا» اظهار300غیردولتی تهران چهار میلیون و 

  هزار تومان و حداکثر شهریه350داشت: «حداقل شهریه مدارس مقطع پیش دبستانی غیردولتی شهر تهران 

http://sarmayeh.net/ShowNews.php?61143


  هزار تومان است.» وی اضافه کرد: «حداقل شهریه مدارس مقطع ابتدایی غیردولتی شهر300یک میلیون و 
 هزار تومان و حداکثر شهریه دو میلیون تومان است.» 340تهران 

 کارگر واگن پارس دست به اعتصاب غذا زدند1700
  آمده است  : در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و88 مهر15ایلنا در تاریخ خبرگزاری حکومتی به گزارش 

 سنوات معوقه و به دنبال نهمین تجمع در طول سال جاری کارگران شرکت واگن پارس اراک دست به
 اعتصاب غذا زدند و اعلم کردند درصورتی که پاسخی به درخواست هایشان داده نشود" مسیرهای منتهی به
 این کارخانه را مسدود خواهند کرد."به گزارش ایلنا از اراك، کارگران این شرکت در محوطه ورودی واگن

 پارس و به رغم ممانعت مسوولین شرکت از تجمع آنان به دلیل حضور گروهی از قزاقستان در شرکت،
 اجتماع کرده و با شعارهای «.....حیا کن- کارخانه را رها کن»، « یا ال یا ال – برس به فریاد ما » فریاد

اعتراض خود را بر آن چندین بار به گوش مسوولن رساندند.
 محمدرضا مداحی نایب رئیس شورای اسلمی کار این شرکت نیز ضمن انتقاد از بی توجهی مسوولین استان به

  روزی حقوق معوقه های ماه های قبل، بی توجهی به پرداخت75مشکلت صنفی کارگران  گفت: "عدم پرداخت 
 سنوات بازنشستگان و عدم پرداخت مبلغ بازنشستگی به تامین اجتماعی موجب شد تا کارگران این شرکت

  ماهه سال جاری فریاد اعتراض خود را بلندکنند."مداحی گفت: "با توجه به ورود6برای نهمین باردر طول 
 گروهی از کشور قزاقستان برای بازدید شرکت مدیران و مسوولین شرکت سعی در متفرق ساختن كارگران را

 داشتند که به همین دلیل کارگران با تجمع در مقابل سالن غذاخوری دست به اعتصاب غذا زدند."وی تصریح
 کرد: "تا زمانی که مسوولین و نمایندگان استان و مدیران شرکت به وعده ها و تعهدات خود عمل نکنند دست از

اعتصاب غذا نخواهیم کشید."
 مداحی با اشاره به تذکر قبلی کارگران در رابطه با بستن جاده ورودی به اراک گفت:" این باردر انجام این امر

مصمم هستیم و با تجمع در مقابل شرکت، جاده را مسدود خواهیم کرد."
 مداحی گفت:" اموال شرکت به دلیل عدم پایبندی مدیران به تعهداتشان با حکم دادگستری و توسط کارگران

بازنشسته مصادره شده و اکنون این شرکت فاقد جرثقیل، تریلر و برخی تجهیزات مهم می باشد."
 وی همچنین از مصادره اموال اداری به حکم قضایی صبح امروز توسط کارگران بازنشسته که مدت هاست

حقوق و مستمری خود را دریافت نکرده اند خبر داد.
 نایب رئیس شورای اسلمی کار واگن پارس با اشاره به اینکه کارگران بازنشسته برای تامین مستمری خود

 ناچار به فروش وسایل زندگی، خودرو و تهیه پول از طریق وام و قرض گرفتن شده اند،افزود:" تنها با
 پرداخت شخصی وجه به تامین اجتماعی کارگران بازنشسته امکان برخوردار شدن از حقوق بازنشستگی را

دارند و مدیران هم از این مهم بی اعتنا می گذرند."
دوازده عضو کانون صنفی معلمان آزاد شدند

  عض//و ک//انون ص//نفی معلم//ان ای//ران۱۲ آمده است  : 88 مهر 15به گزارش بخش فارسی بی بی سی در تاریخ 
که روز سه شنبه در جلسه ای در خانه دبیرکل کانون بازداشت شده بودند، پس از یک روز آزاد شدند.

  اکت//بر) در جلس//ه ای ب//ه مناس//بت روز جه//انی معل//م در من//زل عل//ی اک//بر۶ مه//ر (۱۴ای//ن گ//روه روز س//ه ش//نبه 
باغانی، دبیرکل کانون شرکت کرده بودند که توسط مأموران وزارت اطلعات ایران بازداشت شدند.

 یک منبع مطلع به بی بی س/ی فارس/ی گف/ت ک/ه م/أموران وزارت اطلع/ات پی/ش از آزاد ک//ردن اعض/ای ک/انون
 صنفی معلمان، به آنها گفته اند که چون مجوز فعالیت این کانون توسط وزارت کشور تمدید نشده اس//ت، فع//الیت

این کانون و تشکیل جلسات آن "غیر قانونی" است.
  به صورت قانونی تش//کیل۱۳۸۰این در حالی است که به گفته یکی از اعضای کانون، این نهاد صنفی از سال 

شده و حتی برای مدتی در ساختمانی که توسط وزارت کشور در اختیارش قرار گرفته بود، فعالیت کرده است.
 کانون می گوید که انتخاب//ات خ//ود را مط/ابق اساس//نامه انج/ام داده و م//دارک را ب//ه وزارت کش//ور فرس//تاده، ام/ا

وزارت کشور بدون ارائه توضیحی از حدود یک سال پیش مجوز فعالیت آن را تمدید نکرده است.
 همزمان با ماجرای بازداشت اعضای کانون صنفی معلمان ایران، روزنامه کیهان در ستون اخبار وی//ژه ش//ماره

  مهر خود، این کانون را "گروهک" و "گروه پوششی" خوانده و به ش//دت نس//بت ب//ه گف/ت و۱۵روز چهارشنبه 
گوی دبیرکل و یکی از اعضای آن با رادیو فردا اعتراض کرده است.

 آقای باغانی در گفت و گوی مذکور از وضعیت معش//یتی و ک/اری معلم//ان و همچنی//ن ع/دم ص/دور مج/وز ب/رای
برگزاری مراسم روز جهانی معلم برای کانون انتقاد کرده بود.

 به گزارش برخی رسانه های اینترنتی در ایران، علی اکبر باغانی، علیرضا جوادی، محمود بهشتی لنگ//رودی،
 محمود دهقان آزاد، اسماعیل عبدی، مهدیه بهلولی، خاتون بادپر، مجتبی قریشیان، عباس معارفی، محمد ن//وری

و آقایان جوادپور و نیک نژاد بازداشت شدگانی بودند که اکنون آزاد شده اند.
از زمان دستگیری در روز قدس دست به اعتصاب غذا زده است زهرا جباری 



 مدرسه فمنیستی :زهرا جباری در راهپیمایی روز قدس در حالی که ناخن پایش در حین بازداشت شکسته شد
  زندان اوین شدزهرا جباری یکی دیگر از زنان بازداشتی است که در209دستگیر و روانه سلول انفرادی بند 

  زندان اوین به سر می برد. زهرا جباری در راهپیمایی روز قدس بازداشت شد. زمانی که نیروهای209بند 
 امنیتی او را بازداشت می کردند، ناخن یکی از انگشتان پایش شکست.او را از همان روزهای اول به سلول

  منتقل کردند. به گفته خانواده زهرا جباری او به خاطر بلتکلیفی اش در زندان روز است که209انفرادی بند 
 در اعتصاب غذا بسر می برد.آخرین خبر این که او وارد هفتمین روز اعتصاب غذای خود شده و وضعیت

جسمی او بسسیار نامناسب است.
صد فعال حقوق زنان در ایران برای جایزه پولیت كووسكایا 

 خبرگزاری ها گزارش کردند : یک گروه حقوق بشری جایزه سالنه پولیت كووسكایا را به صد فعال حقوق
 زنان در ایران اهداء کرده است. گروه حقوق بشری که مقر آن در لندن قرار دارد می گوید اعضاء کمپین یک

 میلیون امضاء با به مخاطره انداختن جان خود در تلش هستند قوانین تبعیض آمیز کشورشان را تغییر دهند.
 این گروه تأکید کرد زنان ایرانی شهروندان درجه دو محسوب می شوند. جایزه انا پولیت کووسکایا به یاد

 در مسکو به قتل رسید اهداء می شود.  در آپارتمانش۲۰۰٦خبرنگار روس مخالف کرملین که در سال 
قراردادی غیرمتعارف و "بدون تشریفات"

 با روی کارآمدن دولت احمدی نژاد بخشی از پروژه های مهم گازی و نفتی کشور، بعضاÄ بدون انجام روال
 قانونی مربوط به مناقصه ها، به سپاه پاسداران و شرکت های وابسته به آن واگذار شدند. طرح توسعه فازهای

  به صورت ترک تشریفات قانونی به قرارگاه خاتم النبیا واگذار شد.۱۳۸۵ پارس جنوبی در مرداد ۱۶ و ۱۵
  میلیون دلر است. به باور منتقدان رویکرد دولت در واگذاری۹۷ میلیارد و ۲ارزش مالی این قرارداد 

 پروژه های بزرگ کشور، سبب شده که نهادهای نظامی، مانند قرارگاه خاتم النبیا به کارفرماهای بزرگ کشور
 بدل شوند. محافل مربوط به بخش خصوصی پیوسته به این رویکرد دولت انتقاد و اعتراض داشته اند. برخی

 منابع خبری خروج سرمایه گذاران خارجی از فعالیت در پارس جنوبی را هم با رویکرد دولت بی ارتباط
نمی دانند.

 هزار شاغل باقی مانده اند۴
 به رغم توجه دولت محمود احمدی نژاد به تأمین مالی پروژه های واگذارشده به نهادهای نظامی حامی خود، به

 نظر می رسد که مشکلت مالی ناشی از کاهش قیمت نفت و عدم همکاری سرمایه گذاران خارجی باعث شده که
این دولت در انجام تعهدات مالی خود نسبت به آنها نیز با مشکل روبرو شود.

 سردار قاسمی در ادامه ی گفت وگو با خبرگزاری مهر گفته است که بر اساس برنامه باید در شرایط فعلی حدود
  مشغول به کار باشند، ولی مشکلت مالی به رکود کار۱۶ و ۱۵ هزار نفر به صورت روزانه در فازهای ۱۰

  هزار نفر کاهش یافته است. قاسمی تأکید کرده است که به رغم مشکلت۴انجامیده و تعداد این شاغلین هم به 
کنونی، قرارگاه خاتم النبیا همچنان برنامه ای برای جذب مشارکت خارجی در فازهای یادشده ندارد.

  هزار متر مکعب گاز از۶۰۰ میلیون و ۵۶ پارس جنوبی برداشت روزانه ۱۶ و ۱۵هدف از توسعه فازهای 
  میلیون متر مکعب گاز تصفیه شده اعلم شده است. استحصال سالنه یک میلیون تن اتان و۵۰مخزن و تولید 
 هزار تن گاز مایع نیز از دیگر پیش بینی ها برای این دو فاز است.۵۰یک میلیون و 

 نیست۱۶ و ۱۵مشکلی که محدود به فازهای 
 مشکل تأمین مالی صرفاÄ محدود به فازهای یادشده نیست. غلمرضا منوچهری، مدیر عامل پتروپارس نیز پیش

  پارس جنوبی نیز به دلیل مشکلت مالی با رکود در۱۲از این در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفته بود که فاز 
 ۵پیشرفت عملیات مواجه است.علی خیراندیش مدیر عامل شرکت مایع سازی گاز طبیعی نیز از تاخیر 

 درصدی در اجرای طرح ایران ال ان جی (طرح تولید گاز مایع) خبر داده و علت را عدم تامین به موقع منابع
مالی و اعتباری اجرای طرح ذکر کرد.

  درصد بوده است، اظهار کرده بود:۲۵وی با بیان اینکه در شرایط کنونی پیشرفت اجرای این پروژه حدود 
  در این پروژه آغاز خواهدLNG سال آینده تولید ۲اگر تامین منابع مالی این طرح به موقع انجام بگیرد، تا 

شد.
 کارشناسان در توضیح عقب ماندگی ها و رکود در توسعه ی صنایع نفت و گاز ایران دلیلی چندگانه ای را ذکر

 می کنند که افت سرمایه گذاری خارجی، رویکردهای نادرست داخلی و محرومیت از  دستیابی به تکنولوژی های
روز دنیا از جمله ی آنهاست.

محدودیت های مالی مشکل اصلی نیستند
  سال گذشته تفاهم نامه و قراردادهایی را با شرکت های داخلی و برخی شرکت های آسیایی برای۵ایران در 

 توسعه میدان های نفت و گاز امضا کرده است. اما کارشناسان عملی شدن این قراردادها را بدون همکاری
 شرکت های بزرگ نفتی بین المللی میسر نمی دانند. آنها معتقدند که مشکل اصلی علوه بر کمبود منابع مالی،



 تکنولوژی مورد نیاز است که عمدتاÄ در اختیار شرکت های ی شرکت های بزرگ نفتی بین المللی میسر نیست.
 تحریم های شورای امنیت سازمان ملل که با هدف فشار بر ایران برای شفاف سازی برنامه ی اتمی اش اعمال

 ، با تصویب سومین۲۰۰۸شده اند، سدی در برابر دستیابی این کشور به فناوری های یادشده تلقی می شوند. سال 
 قطعنامه تحریمی، چندین شرکت نفتی و گازی دیگر، از جمله شرکت بریتانیایی- هلندی رویال داچ شل،

 استات اویل نروژ از ایران رفته یا افزایش سرمایه گذاری خود را متوقف کردند. اینپکس ژاپن و
 نیروی مشغول به کار در پارس جنوبی بیکار شده اند۶۰۰۰تعداد

  گزارش کرده است : فرمانده88 مهر 15خبرنامه آزادی برابری به  نقل از  خبرگزاری مهر در تاریخ 
  میدان های گازی پارس۱۶ و ۱۵قرارگاه خاتم النبیاء گفته است که مشکلت مالی به رکود کار در فازهای 

 جنوبی انجامیده است و اخراج کارکنان را در پی داشته است. فازهای دیگر پارس جنوبی نیز با مشکلت
مشابه ای روبرو هستند.

 سردار رستم قاسمی، فرمانده قرارگاه خاتم النبیاء به خبرگزاری مهر گفته است که تأمین مالی عملیات در
  میدان مشترک گازی پارس جنوبی در گرو برداشت یک میلیارد دلری از حساب ذخیره۱۶ و ۱۵فازهای 

 ارزی است. به گفته ی وی، اجرای فازهای یادشده با مشکلت شدید ناشی از کمبود منابع مالی مواجه شده
است.

 با روی کارآمدن دولت احمدی نژاد بخشی از پروژه های مهم گازی و نفتی کشور، بعضاÄ بدون انجام روال
 قانونی مربوط به مناقصه ها، به سپاه پاسداران و شرکت های وابسته به آن واگذار شدند. طرح توسعه فازهای

  به صورت ترک تشریفات قانونی به قرارگاه خاتم النبیا واگذار شد.۱۳۸۵ پارس جنوبی در مرداد ۱۶ و ۱۵
 میلیون دلر است.۹۷ میلیارد و ۲ارزش مالی این قرارداد 

گزارش تکمیلی
 نیروی مشغول به کار در پارس جنوبی بیکار شده اند۶۰۰۰

 :فرمانده قرارگاه خاتم النبیاء گفته است که مشکلت  اعلم داشت88 مهر15رادیو دویجه وله آلمان در تاریخ 
  میدان های گازی پارس جنوبی انجامیده است و اخراج کارکنان را در۱۶ و ۱۵مالی به رکود کار در فازهای 

 پی داشته است. فازهای دیگر پارس جنوبی نیز با مشکلت مشابه ای روبرو هستند.
 سردار رستم قاسمي، فرمانده قرارگاه خاتم النبیاء به خبرگزاری مهر گفته است که تأمین مالی عملیات در

  میدان مشترک گازی پارس جنوبی در گرو برداشت یک میلیارد دلری از حساب ذخیره۱۶ و ۱۵فازهای 
 ارزی است. به گفته ی وي، اجرای فازهای یادشده با مشکلت شدید ناشی از کمبود منابع مالی مواجه شده

است.
قراردادی غیرمتعارف و "بدون تشریفات"

 با روی کارآمدن دولت احمدي نژاد بخشی از پروژه های مهم گازی و نفتی کشور، بعضاÄ بدون انجام:مهر 15
 روال قانونی مربوط به مناقصه ها، به سپاه پاسداران و شرکت های وابسته به آن واگذار شدند. طرح توسعه

  به صورت ترک تشریفات قانونی به قرارگاه خاتم النبیا۱۳۸۵ پارس جنوبی در مرداد ۱۶ و ۱۵فازهای 
  میلیون دلر است. به باور منتقدان رویکرد دولت در۹۷ میلیارد و ۲واگذار شد. ارزش مالی این قرارداد 

 واگذاری پروژه های بزرگ کشور، سبب شده که نهادهای نظامي، مانند قرارگاه خاتم النبیا به کارفرماهای
 بزرگ کشور بدل شوند. محافل مربوط به بخش خصوصی پیوسته به این رویکرد دولت انتقاد و اعتراض

 داشته اند. برخی منابع خبری خروج سرمایه گذاران خارجی از فعالیت در پارس جنوبی را هم با رویکرد دولت
بي ارتباط نمي دانند.

 هزار شاغل باقی مانده اند۴
 به رغم توجه دولت محمود احمدي نژاد به تأمین مالی پروژه های واگذارشده به نهادهای نظامی حامی خود، به

 نظر مي رسد که مشکلت مالی ناشی از کاهش قیمت نفت و عدم همکاری سرمایه گذاران خارجی باعث شده که
این دولت در انجام تعهدات مالی خود نسبت به آنها نیز با مشکل روبرو شود.

 سردار قاسمی در ادامه ی گفت وگو با خبرگزاری مهر گفته است که بر اساس برنامه باید در شرایط فعلی حدود
  مشغول به کار باشند، ولی مشکلت مالی به رکود کار۱۶ و ۱۵ هزار نفر به صورت روزانه در فازهای ۱۰

  هزار نفر کاهش یافته است. قاسمی تأکید کرده است که به رغم مشکلت۴انجامیده و تعداد این شاغلین هم به 
کنوني، قرارگاه خاتم النبیا همچنان برنامه ای برای جذب مشارکت خارجی در فازهای یادشده ندارد.

  هزار متر مکعب گاز از۶۰۰ میلیون و ۵۶ پارس جنوبی برداشت روزانه ۱۶ و ۱۵هدف از توسعه فازهای 
  میلیون متر مکعب گاز تصفیه شده اعلم شده است. استحصال سالنه یک میلیون تن اتان و۵۰مخزن و تولید 
   هزار تن گاز مایع نیز از دیگر پیش بیني ها برای این دو فاز است.۵۰یک میلیون و 

  نیست۱۶ و ۱۵مشکلی که محدود به فازهای 



 مشکل تأمین مالی صرفاÄ محدود به فازهای یادشده نیست. غلمرضا منوچهري، مدیر عامل پتروپارس نیز پیش
  پارس جنوبی نیز به دلیل مشکلت مالی با رکود در۱۲از این در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفته بود که فاز 

پیشرفت عملیات مواجه است.
  درصدی در اجرای طرح ایران ال۵علی خیراندیش مدیر عامل شرکت مایع سازی گاز طبیعی نیز از تاخیر 

 ان جی (طرح تولید گاز مایع) خبر داده و علت را عدم تامین به موقع منابع مالی و اعتباری اجرای طرح ذکر
کرد.

  درصد بوده است، اظهار کرده بود:۲۵وی با بیان اینکه در شرایط کنونی پیشرفت اجرای این پروژه حدود 
  در این پروژه آغاز خواهدLNG سال آینده تولید ۲اگر تامین منابع مالی این طرح به موقع انجام بگیرد، تا 

شد.
 کارشناسان در توضیح عقب ماندگي ها و رکود در توسعه ی صنایع نفت و گاز ایران دلیلی چندگانه ای را ذکر

 مي کنند که افت سرمایه گذاری خارجي، رویکردهای نادرست داخلی و محرومیت از  دستیابی به تکنولوژي های
 روز دنیا از جمله ی آنهاست.

محدودیت های مالی مشکل اصلی نیستند
  سال گذشته تفاهمنامه و قراردادهایی را با شرکت های داخلی و برخی شرکت های آسیایی برای۵ایران در 

 توسعه میدان های نفت و گاز امضا کرده است. اما کارشناسان عملی شدن این قراردادها را بدون همکاری
 شرکت های بزرگ نفتی بین المللی میسر نمي دانند. آنها معتقدند که مشکل اصلی علوه بر کمبود منابع مالي،

 تکنولوژی مورد نیاز است که عمدتاÄ در اختیار شرکت های ی شرکت های بزرگ نفتی بین المللی میسر نیست.
 تحریم های شورای امنیت سازمان ملل که با هدف فشار بر ایران برای شفاف سازی برنامه ی اتمي اش اعمال

 ، با تصویب سومین۲۰۰۸شده اند، سدی در برابر دستیابی این کشور به فناوري های یادشده تلقی مي شوند. سال 
 قطعنامه تحریمي، چندین شرکت نفتی و گازی دیگر، از جمله شرکت بریتانیایی- هلندی رویال داچ شل،

اینپکس ژاپن و استات اویل نروژ از ایران رفته یا افزایش سرمایه گذاری خود را متوقف کردند.
 محکوم شدند هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر به زندانفعالن کارگری عضو  

 : یکی از شعب دادگاه تجدید نظر اهواز فعالین مهر نوشت15آزادی نزدیک به موسوی در سایت موج 
 کارگری و اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه را به زندان محکوم کرد.علی نجاتی رئیس

 هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه و فریدون نیکوفرد، رمضان علیپور و جلیل احمدیان از اعضای هیئت
 مدیره این سندیکا هر کدام به شش ماه زندان تعلیقی و شش ماه زندان تعزیری محکوم شدند. محمد حیدری مهر

  ماه زندان تعزیری و هشت ماه زندان تعلیقی محکوم۴یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره این سندیکا نیز به 
 شده است. لزم به ذکر است که این حکم از طرف دادگاه تجدید نظر اهواز تائید شده است. علی نجاتی و رضا

 رخشان از فعالن سندیکای کارگری نیز نیز جداگانه در دادگاه انقلب دزفول دادگاهی شدند، اما فعل حکم
مشخصی برایشان صادر نشده است.

   شد از کار اخراجتپه  هفت کارگران نیشکر سندیکای  هیئت مدیره عضو علی نجاتی
 بر اساس گزارش رسیده، هیئت حل اختلف اداره: کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

 کار شوش، علی نجاتی رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه را از سر کارش اخراج
 کرد.لزم به ذکر است که اخراج علی نجاتی رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در جلسه

  به۱۳/۷/۸۸ تائید شد و این حکم روز دوشنبه مورخه ۲۴/۶/۸۸هیئت حل اختلف اداره کار شوش مورخه 
 وی ابلغ گردیده است.

گزارش تکمیلی 
اخراج و زندان برای کارگران نیشکر هفت تپه 

 بر اساس اخبار سایت های اینترنتی، علی نجاتی رئیس هیأت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه اخراج شده است.
 12، هر کدام به جلیل احمدیان و فریدون نیکوفرد، رمضان علی پورخبر دیگری حاکی است که او همراه با 

 ماه زندان، شش ماه تعلیقی و شش ماه تعزیری، محکوم شده اند. حکم اخراج نجاتی توسط « هیأت حل
 اختلف»!! صادر شده و احکام زندان کارگران از سوی دادگاه تجدید نظر سرمایه در اهواز به آنان ابلغ شده

  ماه زندان تعزیری و هشت ماه زندان۴به  کارگران را نیز محمد حیدری مهر یکی دیگر از   است. این دادگاه
 کرده است. ما احکام دولت سرمایه داری علیه کارگران را از هر نوع - اخراج یا زندان -تعلیقی محکوم 

 قاطعانه محکوم می کنیم. همزمان نکته مهمی را نیز یادآوری می کنیم. در طول چند سال گذشته چند هزار
 کارگر نیشکر هفت تپه به طور مستمر علیه شدت استثمار، تعویق دستمزدها و از بین رفتن امنیت اشتغال

 خویش می جنگیدند. تا زمانی که این مبارزه جریان داشت، تا هنگامی که کارگران با بستن جاده ها، با
 اعتصاب های عظیم چند هزار نفری، با جلب حمایت و همدلی گسترده همزنجیران در مراکز دیگر کار و

 تولید، با اختلل وسیع در روند سودسازی سرمایه، با تعطیل عمومی کارها در شهر شوش علیه سرمایه داران
 و دولت آن ها پیکار می کردند، ماشین سرکوب رژیم به رغم تمامی بربرمنشی هایش از بیم گسترش بیش از



 پیش امواج این مبارزه جرأت اخراج و زندانی کردن طولنی مدت کارگران را به خود نمی داد. این وضع پس
 از مدتی تغییر کرد. مبارزه و اعمال قدرت مستقیم کارگران جای خود را به سندیکاسازی و رفرمیسم راست

 سندیکالیستی و سازش با سرمایه داد. عده ای سندیکالیست راه افتادند و به گفته صریح خودشان به روند اعمال
 قدرت کارگران علیه سرمایه پایان دادند. نکته درس آموز و درعین حال تاسف آور آن است که خود این

 سندیکالیست ها امروز در صف مقدم قربانیان سرکوب قرار دارند. با سرمایه مماشات خطاست. مذاکره با
 سرمایه داران منتفی نیست. اما این مذاکره فقط و فقط با تکیه بر قدرت متحد و متشکل و ضدسرمایه داری

 کارگران می تواند مثمر ثمر و نتیجه بخش باشد. تنها راه درست برخورد با سرمایه، اعمال قدرت متحد
 شورایی و ضدسرمایه داری علیه آن است. ما یک بار دیگر احکام ضدکارگری نظام سرمایه داری علیه این

کارگران را محکوم می کنیم و خواستار الغای فوری و بدون قید و شرط همه آن ها هستیم. 
 88 مهر 15

 شركت واحد 10منطقه  اعتراض کارگران راننده 
  آم//ده اس//ت :88 مه//ر 15 در تاری//خ به نوشته سایت کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تش//کل های ک//ارگری

 س//اعات ك/ار و اض//افهات اخی//ر در  تغیی//رب//ه ش/ركت واح//د اتوبوس/رانی ته//ران 10 كارگر منطق//ه 527  بیش از
 اعتراض دارند. کارگران می گوین//د ک//ه س/اعات ک/ار آن/ان ب//ه ص/ورت خودس/رانه و ب//دون هی//چ خود  هایكاری

 توافق آنان تغییر یافته است. مدیران هر وقت که اراده کنند، با هدف آزار و اذیت رانندگان هر نوع جا به ج//ایی
 و انتقال افراد را برنامه ریزی می کنند. آنچه پیش از این به عنوان حق نگهداری ماشین به آنان تعل//ق م//ی ی//افته

  شرکت10دچار اختلل شده است و توزیع آن از هیچ نظم و نسق منصفانه ای تبعیت نمی کند. رانندگان منطقه 
 واح//د ب//ا اب//راز نارض//ایی عمی//ق از ای//ن وض//عیت ادام//ه ک//ار خ//ویش را بس//یار دش//وار م//ی بینن//د. آن//ان خواس//تار

برکناری مدیران و جلوگیری از زورگویی ها و تعدیات آنان هستند.
نامه ای از یک کارگر کارخانه نوشابه ارم

 آمده است : 88 مهر 15 در تاریخ به نوشته سایت کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری 
  سال هست که در شرکت نوشابه ارم مشغول به کار هستیم. کارفرما هر ماه با7سلم  می خواستم بگویم که ما 

  کارگر 75 ساعت اضافه کاری می داد. ماه قبل ما 1 ساعت کار فقط 12می کرد و بابت هر  کارگران تسویه 
 تصمیم گرفتیم به وزارت کار شکایت کنیم. اما بعد از شکایت تمام کارگران را اخراج کردند. دستمان هم به

 لاقل شما جایی نرسید. مگر ما از کارگران شرکت واحد و ... چه کم داریم که هیچ کس به دادمان نمی رسد. 
     به همه بگویید که مالک شرکت نوشابه ارم دارد چه ظلمی به کارگرانش می کند.

  با تشکر     
 در گیلنستگیری یک فعال فرهنگی د

 ادوارنیوز:نعمت ال اکبری مسوول شاخه فرهنگیان ستاد انتخابات ائتلف اصلح طلبان گیلن بازداشت شد.بنا
 شنبه به اداره کل اطلعات استان گیلن احضار شد و بعد از چند4به گزارش های رسیده، آقای اکبری روز 

 ساعت بازجویی به بازداشت گاه این اداره کل منتقل شد.اکبری نایب رییس مجمع اسلمی فرهنگیلن استان
 هنوز از دلیل بازداشت و احضار اکبری اطلعی در دسترس نیست. وی در تماسی با گیلن نیز می باشد.

خانواده اش نیز اعلم کرده است که به این زودی آزاد نخواهد شد.
گشایش صفحه هنر و ادبیات در سایت کارگری افق روشن

 خوشحال هستیم * که، صفحه هنرو ادبیات را در سایت کارگری افق روشن می گشائیم. به باورما، تلش و
 کوشش طبقه کارگر علیه سرمایه و مناسبات اجتماعی موجود تنها به عرصه اقتصادی و سیاسی محدود نیست.

این جدÙیت طبقاتی در عرصه های دیگر، فرهنگ، ادب و هنر نیز جریان دارد. 
 طبقه کارگر، طبقه ای جهانی است. طبقه ای که چه در عرصۀ تئوری وچه در پراکتیک رسالت تغییر بنیادی
 مناسبات و نظم موجود (مناسباتی که مبتنی بر خرید و فروش نیروی کار و بهره کشی انسان از انسان استوار
است) را دارد. طبقه ای که همچنین رسالت تحقق و برقراری جامعه سوسیالیستی را بالقوه به دوش می کشد. 

 طبقه کارگر نه تنها نظم و مناسبات حاکم برجامعه را درعرصه اقتصاد و سیاست با نقدی رادیکال به چالش
 می کشد، بلکه ارزش های انسانی، اخلقی، ادبی، هنری و فرهنگی حاکم را نیز به مصاف می طلبد. انسان و

تأمین نیازهای انسانی باید جای کال و تأمین سود (ارزش اضافی) را پر نماید.
 به همین ترتیب نقاشی، مجسمه سازی، کاریکاتور، شعر، رمان، داستان، نمایشنامه و... می بایست در این

 ب�رهه اززمان در تقابل و جدال با ارزش ها و فرهنگ طبقه حاکم و در شرایط تحقق سوسیالیسم و جامعه ای
بدون طبقات اجتماعی، بازتاب آمال، آرزوها، ایده ها، اندیشه ها و تخیلت بلند پروازانه انسان آزاد باشد.

 "سایت افق روشن" به عنوان عضوی از پیکره طبقه کارگر جهانی وظیفه خود می داند که عرصۀ تلش و
 کوشش خویش رادراین جهت گسترش دهد. بدیهی است که گام نهادن دراین عرصه وارائه کیفیتی مطلوب

 وپاسخ گو به مبارزه طبقاتی کارگران از حد و توان مسئول و سایت افق روشن به تنهائی خارج می باشد و
 بدون تردید به جÍدÙ و جÄهد هنرمندان و ادیبان در همه عرصه های فرهنگی و همکاری آنها با افق روشن



 نیازمندیم. به همین منظور ازهمه رفقایی که دل در گرو تغییر نظم و مناسبات غیر انسانی موجود بسته اند و
 قلم رادر خدمت رهائی انسان به کار می گیرند، خواهشمندیم انتقادات، نظرات و پیشنهادات و همچنین مطالب،

اشعار و نوشته های ادبی خود را برای سایت افق روشن ارسال نمایند. 
مسئول سایت افق روشن
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www.ofros.com

www.ofros.com/honar_adab.htm
ofoghe_roshan@ofros.com

صفحه هنر و ادبیات افق روشن با همکاری رفیقی از فعالین کارگری راه اندازی و بروز خواهد شد. 
 کرداخراجپاسداران شش هزار کارگر پارس جنوبی را سپاه 

  آورده اس/ت : فرمان//ده قرارگ/اه خاتم النبی/اء گفت/ه اس/ت ک/ه88 مه/ر 15به گ/زارش رادی//و دویج/ه ول/ه در تاری//خ 
  می//دان های گ//ازی پ//ارس جن//وبی انجامی//ده اس//ت و اخ//راج۱۶ و ۱۵مش//کلت م//الی ب//ه رک//ود ک//ار در فازه//ای 

 س/ردار کارکنان را در پی داش//ته اس/ت. فازه/ای دیگ/ر پ/ارس جن/وبی نی//ز ب/ا مش/کلت مش/ابه ای روب/رو هس/تند.
 ۱۵رستم قاسمی، فرمانده قرارگاه خاتم النبیاء به خبرگزاری مهر گفته است که تأمین مالی عملیات در فازه//ای 

  میدان مشترک گازی پارس جنوبی در گرو برداشت یک میلیارد دلری از حساب ذخیره ارزی است. ب//ه۱۶و 
گفته ی وی، اجرای فازهای یادشده با مشکلت شدید ناشی از کمبود منابع مالی مواجه شده است.

قراردادی غیرمتعارف و "بدون تشریفات"
 ب//ا روی کارآم//دن دول//ت احم//دی نژاد بخش//ی از پروژه ه//ای مه//م گ//ازی و نف//تی کش//ور، بعض//اÄ ب//دون انج//ام روال
 قانونی مربوط به مناقصه ها، به سپاه پاسداران و شرکت های وابس//ته ب//ه آن واگ/ذار ش//دند. ط/رح توس//عه فازه/ای

  به صورت ترک تشریفات ق/انونی ب//ه قرارگ/اه خاتم النبی//ا واگ//ذار ش//د.۱۳۸۵ پارس جنوبی در مرداد ۱۶ و ۱۵
  میلی//ون دلر اس//ت. ب//ه ب//اور منتق//دان رویک//رد دول//ت در واگ//ذاری۹۷ میلی//ارد و ۲ارزش م//الی ای//ن ق//رارداد 

 پروژه های بزرگ کشور، سبب شده که نهادهای نظامی، مانند قرارگاه خاتم النبیا به کارفرماهای ب//زرگ کش/ور
 بدل شوند. محافل مربوط به بخش خصوصی پیوسته ب//ه ای//ن رویک//رد دول//ت انتق//اد و اع//تراض داش//ته اند. برخ/ی
 من//ابع خ//بری خ//روج س//رمایه گذاران خ//ارجی از فع//الیت در پ//ارس جن//وبی را ه//م ب//ا رویک//رد دول//ت بی ارتب//اط

نمی دانند.
 هزار شاغل باقی مانده اند۴

 به رغم توجه دولت محمود احمدی نژاد به تأمین مالی پروژه های واگذارشده به نهاده/ای نظ/امی ح/امی خ//ود، ب//ه
 نظر می رسد که مشکلت مالی ناشی از کاهش قیمت نفت و عدم همکاری سرمایه گذاران خارجی باعث شده که

این دولت در انجام تعهدات مالی خود نسبت به آنها نیز با مشکل روبرو شود.
 سردار قاسمی در ادامه ی گفت وگو با خبرگزاری مهر گفته است که بر اساس برنامه باید در شرایط فعلی ح//دود

  مشغول به کار باشند، ولی مشکلت مالی به رک//ود ک//ار۱۶ و ۱۵ هزار نفر به صورت روزانه در فازهای ۱۰
  هزار نفر کاهش یافته است. قاسمی تأکید کرده است ک//ه ب//ه رغ//م مش//کلت۴انجامیده و تعداد این شاغلین هم به 

کنونی، قرارگاه خاتم النبیا همچنان برنامه ای برای جذب مشارکت خارجی در فازهای یادشده ندارد.
  ه//زار م//تر مکع//ب گ//از از۶۰۰ میلیون و ۵۶ پارس جنوبی برداشت روزانه ۱۶ و ۱۵هدف از توسعه فازهای 

  میلیون متر مکعب گاز تصفیه شده اعلم شده است. استحصال سالنه یک میلی//ون ت//ن ات//ان و۵۰مخزن و تولید 
 هزار تن گاز مایع نیز از دیگر پیش بینی ها برای این دو فاز است.۵۰یک میلیون و 

 نیست۱۶ و ۱۵مشکلی که محدود به فازهای 
 مشکل تأمین مالی صرفاÄ محدود به فازهای یادشده نیست. غلمرضا منوچهری، مدیر عامل پتروپارس نیز پیش

  پارس جنوبی نیز به دلیل مشکلت مالی با رک//ود در۱۲از این در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفته بود که فاز 
 ۵پیش//رفت عملی//ات م//واجه اس//ت.عل//ی خیران//دیش م//دیر عام//ل ش//رکت مایع س//ازی گ//از ط//بیعی نی//ز از ت//اخیر 

 درصدی در اجرای طرح ایران ال ان جی (طرح تولید گاز مایع) خبر داده و علت را عدم تامین به موقع من//ابع
مالی و اعتباری اجرای طرح ذکر کرد.

  درص//د ب//وده اس//ت، اظه//ار ک//رده ب//ود:۲۵وی با بیان اینکه در شرایط کنونی پیشرفت اجرای این پ//روژه ح//دود 
  در ای//ن پ//روژه آغ//از خواه//دLNG س//ال آین//ده تولی//د ۲اگر تامین منابع مالی این طرح به موقع انجام بگی//رد، ت//ا 

شد.
 کارشناسان در توضیح عقب ماندگی ها و رکود در توسعه ی صنایع نف/ت و گ/از ای/ران دلیل/ی چن/دگانه ای را ذک/ر
 می کنند که افت سرمایه گذاری خارجی، رویکردهای نادرست داخلی و محرومیت از  دستیابی به تکنولوژی ه/ای

روز دنیا از جمله ی آنهاست.
محدودیت های مالی مشکل اصلی نیستند



  س/ال گذش//ته تفاهمن//امه و قرارداده/ایی را ب/ا ش/رکت های داخل/ی و برخ/ی ش/رکت های آس/یایی ب/رای۵ای//ران در 
 توسعه میدان های نف//ت و گ/از امض/ا ک//رده اس//ت. ام/ا کارشناس/ان عمل//ی ش//دن ای//ن قرارداده//ا را ب//دون همک//اری
 شرکت های بزرگ نفتی بین المللی میسر نمی دانند. آنه//ا معتقدن//د ک//ه مش//کل اص//لی علوه ب//ر کمب//ود من//ابع م//الی،
 تکنولوژی مورد نیاز است که عمدتاÄ در اختیار شرکت های ی ش/رکت های ب/زرگ نف/تی بین الملل/ی میس/ر نیس/ت.
 تحریم های شورای امنیت سازمان ملل که ب/ا ه//دف فش/ار ب/ر ای//ران ب/رای شفاف س/ازی برن/امه ی اتمی اش اعم//ال

 ، با تصویب سومین۲۰۰۸شده اند، سدی در برابر دستیابی این کشور به فناوری های یادشده تلقی می شوند. سال 
 قطعن//امه تحریم//ی، چن//دین ش//رکت نف//تی و گ//ازی دیگ//ر، از جمل//ه ش//رکت بریتانی//ایی- هلن//دی روی//ال داچ ش//ل،

 استات اویل نروژ از ایران رفته یا افزایش سرمایه گذاری خود را متوقف کردند اینپکس ژاپن و
مسمومیت و مرگ کارگر معدن در اثر عدم وجود شرایط ایمنی در محیط کار  

 سجاد قن//بری ک//ارگر مع//دن طلی "آغ دره" تک//اب (تیک//ان تپ//ه)  نوشت : 88 مهر 15:در تاریخ  ساوالن سسی
 بر اثر مسمومیت ناشی از سیانور و بی توجهی مسئولین کارخانه ج/ان ب//اخت.ب//ر اس//اس اخب//ار ۸۸ مهر ۸ روز

 رسیده، قنبری م//دت س//ه س/ال در ات/اق طل و ی//ک س/ال در س//وله س//یانورمعدن آغ دره ک//ار م//ی ک//رده اس/ت.ای//ن
 کارگر آذربایج/انی در دو س/ال گذش//ته ب/ه دلی//ل آل//ودگی بی/ش از ح/د ب//ه جی/وه و س/یانور از ناراحتیه/ای روح/ی ،

 پ//س از مراجع//ه ای//ن ک//ارگر روانی و گوارشی رنج می برد و بر اساس قوانین بای//د از کارافت//اده اعلم م//ی ش//د.
 آذربایجانی به مسئولین کارخانه، عباس نیÙری م//دیر عام//ل کارخ//انه ض//من تاکی//د ب//ر اینک//ه خط//ری ج//ان ش//ما را

تهدید نمی کند از اعطای حقوق این کارگر سر باز زده و وی را مجبور به ادامه کار کرده بود.
 مدیران کارخانه پس از مرگ سجاد قنبری سعی دارند با تطمیع و تهدید کارگران م/رگ ای//ن ک/ارگر آذربایج/انی
 را خودکش//ی جل//وه دهن//د و ای//ن در ح//الی اس//ت ک//ه هفت//ه گذش//ته یک//ی دیگ//ر از ک//ارگران مع//دن م//ذکور ب//ه ش//یوه
 مشابهی مسموم شده بود و مسئولین معدن که از زنده ماندن وی ناامید شده بودن//د، س/ناریوی س/اختگی خودکش//ی

این کارگر را نیز از پیش آماده کرده بودند تا در صورت فوت، علت مرگ وی را خودکشی اعلم نمایند.
 مرگ این کارگر ج//وان آذربایج/انی در ح/الی اتف/اق م/ی افت//د ک/ه پی/ش از ای/ن گروهه/ای م//دافع حق/وق بش/ر خ/بر

 ب//دون در نظ/ر گرفت//ن هرگ//ونه اخ//راج فص//لی ک//ارگران در فص//ل زمس//تان و اخراج دائمی ک//ارگران مس//موم از
مزایایی داده بودند.

 ک//ارگران مع//دن آغ دره تک/اب ک//ه اک//ثریت قری//ب ب//ه اتف/اق آنه/ا ت//رک واه/ل شهرس/تان تک/اب(تیک/ان تپ//ه)هس//تند
مجبورند در فصل زمستان جهت امرارمعاش به مناطق صنعتی فارس نشین مهاجرت کنند.

 آنه/ا فاق/د هرگ/ونه امنی//ت جس/می هنگ/ام ک/ار م/ی باش//ند و کارخ/انه فاق/د تجهی/زات لزم جه/ت،به گفته ک/ارگران 
تصفیه ماده باطله می باشد که باعث آلودگی منابع آبهای زیر زمینی منطقه نیز گشته است.
 میلی/ارد توم/ان ۱۴۰ لزم به ذکر است که شرکت ف/رآوری پوی/ا زرک/ان، س/النه ب/الغ ب/ر چه/ار ت/ن طل، مع/ادل

 طل از معدن طلی آغ دره استحص/ال م/ی کن//د ک//ه ای/ن مق//داردر آم/ار كل/ي تولی//د طلي كش//ور ذك//ر نمي ش//ود و
مسوولن روي آن نظارتي ندارند.مسئولین رده بالی این معدن همگی اهل اصفهان و یزد هستند.

گزارش ایلنا از وضعیت کودکان کار به بهانه روز جهاني كودك
كودكانی كه هرگز كودكي نكرده اند

  ساعت در محیط های كار12ـ10 آمده است : برخی كودكان روزانه 88 مهر 15به گزارش ایلنا در تاریخ 
 مرطوب و نامناسب کارگری می کنند./خصومت با دیگران، انتقام گیري، پرخاشگري و سایر احساس هاي منفي
 در اثر حس هاي تبعیض به وجود آمده در این كودكان به اوج خود مي رسد./آنها قادر به دفاع و حمایت از خود

 در برابر انواع سواستفاده ها نیستند.
سال است.25سیزده سال بیشتر ندارد اما تمام خواسته ها وآمالش مثل یك پسر بالي 

 ساله خود با خریدن یك عروسك مو طلیي بوده یا شاید هم براي فرار از3تمام انگیزه اش شاد كردن خواهر 
 شكنجه هاي نا پدري اش روز و شب به فكر كسب در آمد است   وقتي كار مي كند چهره خشن به خود مي گیرد
 اما به محض اینكه لحظه فراغ از كار مي رسد ، شاید هنگام خواب ، بالش خوابش پر از اشك حسرت روزگار

باشد.
 به گزارش خبرنگار ایلنا باز هم یك سال از روز جهاني كودك پارسال گذشت و روز جهاني كودك دیگري

 آغاز شد. شاید كودكي كه همیشه در پنبه بزرگ شده و پدر و مادرش اجازه نداده كه قند در دلش آب شود، این
 روز جهاني را براي كودكش جشن بگیري و هدیه گران قیمتي را به او تقدیم كند، اما نمي توان تا این حد گل و

 بلبل تصور كرد چرا كه كودكان بسیاري هستند كه حتي نمي توانند برنامه هاي ویژه تلویزیوني این روز را
مشاهده كنند و این روز را نیز مانند روزهاي دیگر به سختي به صبح مي رسانند.

 شانزدهم مهرماه روز جهاني كودك است اما كودكان ما كه در این روز هم از حال و روز خود غافلند و حتي
نمي دانند مطالبي كه طي سال به كودكان مانند خودشان اختصاص پیدا مي كند از چه جسني است.

 مجید دلش مي خواهد كه هر از چند گاهي تعدادي ازدفتر كتاب هاي كهنه خود را كه مربوط به روزگار
محصلي اش بود، ورق بزند اما مي ترسد هوایي شود.

http://www.schrr.net/spip.php?article2926
http://chrr.us/spip.php?article3678


 سبحان هم هرگز دفتر و كتابي را میان دستانش لمس نكرده تا بداند درس و مدرسه چه طعمي دارد. كار این
 كودكان درست در وراي آمارهاي ناقص مسئولن مبهم مانده و هاله اي از علمت سئوال بر روي این معضل

 خودنمایي مي كند.
گزارش مستندی از وضعیت کودکان کار نیست

 سعید مدني آسیب شناس اجتماعي در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، تاكید مي كند وزارت كار كه متولي اصلي
 نظارت بر كار كودكان است نه تنها هیچ گزارش مستندي از وضعیت كودكان ندارد، بلكه بازرسان این

 وزارتخانه تنها براي نظارت بر وضعیت گروه  هاي بزرگسال  متمركز شده اند و بر شرایط كار كودكان نظارتي
ندارند به طوري كه كارفرمایان هم مسایل و شرایط كودكان را از این بازرسان مخفي نگاه مي دارند.

 او با بیان اینكه سازمان هاي حمایتي مي توانند زمینه هاي لزم را براي ورود این كودكان به آموزش فراهم كنند
 ادامه مي دهد: چنانچه در برخي از مناطق محروم مدارس مناسبي براي ادامه تحصیل كودكان وجود ندارد و یا

 در مناطق شهري كشور ساعات كار كودكان اجازه تحصیل به آنها نمي دهد، باید شرایطي فراهم شود كه
 كودكان بعد از ساعت كار بتوانند ادامه تحصیل بدهند اما در حال حاضر از این منظر با كاستي هاي زیادي

 روبرو هستیم.
خاموشي مسئولن براي آمار مربوط به كودكان كار

 آنچه كه مهم جلوه مي كند دستپاچه شدن مسئولن به هنگام دادن آمارهاي مربوط به كودكان كار بوده كه سعي
 مطرح كنند.85مي كنند این آمار را از طریق آخرین سرشماري مربوط به سال 

 فاطمه قاسم زاده عضو كمیته هماهنگي شبكه یاري كودكان ایران به ایلنا مي گوید:  اینكه در ایران هیچ آمار
 مشخصي در این ارتباط وجود ندارد خودش به تنهایي معضل جدیدي است و اگر آماري در این زمینه ارایه

 مي شود ناقص بوده و قابل استناد نیست، شاید به دلیل مطمئن نبودن آمارها است كه كمتر مسئولي براي ارایه
آمار لب به اظهارنظري گشاید.

 او ادامه مي دهد: مطابق با آخرین آمارها بیش از سه میلیون كودك بازمانده از تحصیل و ترك تحصیل كرده
وجود دارد كه به دلیل فشارهاي اقتصادي موجود و خانواده خود، راهي جز اشتغال ندارند.

 كار كودكان در كوره پزخانه هاي جنوب تهران، زباله گردي، كار در كارخانه هاي ذوب شیشه و ... از جمله
 كارهاي دشوار كودكان است كه عضو كمیته هماهنگي شبكه یاري كودكان ایران را مجبور به اظهارنظر در

 مورد آنها مي كند، «ایران اگرچه مقابله نامه منع كارهاي دشوار براي كودكان را پذیرفتند اما در این زمینه
اقدامي انجام نمي دهد»

 او ادامه مي دهد: این كودكان كودكي ندارند و كودكي نكردن آنها در آینده گریبانشان را مي گیرد، این كودكان در
آینده پدر و مادر خوبي براي كودكان خود نخواهند بود چرا كه از نعمت كودكي كردن محروم شده اند.

ـ10قاسم زاده به فشارهاي جسمي حاصل از كار اشاره مي كند. گزارش هایي آمده مبني بر اینكه كودكان روزانه 
  ساعت زیر نور كم قالي بافي مي كنند و محیط كار مرطوب و نامناسبي دارد و به نوعي بسیاري از12

كارگاه هاي فعلي ایران از شمول قانون كار خارج هستند و نظارتي بر آنها وجود ندارد.
رشد حس تنفر و پرخاشگری در کودکان کار

 همه افراد جامعه وقتي این كودكان را مشاهده مي كنند نگاه موقتي از سر دلسوزي به آنها مي اندازند و از
 كنارشان به سادگي عبور مي كنند اما آزارهاي عاطفي و رواني وارد آمده بر روي این كودكان قصه

پرغصه اي دارد.
 عضو كمیته هماهنگي شبكه یاري كودكان در این مورد مي گوید: به دلیل سرگرم نشدن این كودكان به بازي و

 نشاط بسیاري از احساس هاي منفي در این كودكان شكل مي گیرد و خصومت با دیگران، انتقام گیري،
 پرخاشگري و سایر احساس هاي منفي در اثر حس هاي تبعیض به وجود آمده در این كودكان به اوج خود

مي رسد كه اگر این خشم ها كنترل نشود، منجر به ایجاد رفتارهاي منفي در آنها مي شود.
 سعید مدني جامعه شناس یه ایلنا تاكید مي كند : گروهي از این دسته از كودكان مستعد بزه كاري و بزه دیدگي

 نیز هستند چرا كه با عدم دسترسي به منابع كافي براي ایجاد زندگي بهتر و عدم برخورداري آنان از رشد
 اجتماعي قادر به دفاع و حمایت از خود در برابر انواع سواستفاده ها نیستند.

برای کودک کار روزی وجود ندارد
روز جهاني كودكان نزدیك است ، اما براي كودكان كار هیچ روز جهاني وجود ندارد.

 كودكان كار نه كودكي پر نشاط را تجربه كرده اند و نه حس در آغوش پر مهر خانواده بزرگ شدن را تجریه
كرده . دستان خشن اما سخاوت مندش مي خواهد تا یك هزار توماني را بدون دغدغه لمس كند .

كاش فاصله طبقاتي از كودكي شروع نمي شد .
گزارش :سمیه جاهد عطائیان

اعتصاب غذای دسته جمعی کارگران واکن پارس
  آمده است  : در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و88 مهر 15ایلنا در تاریخ خبرگزاری حکومتی به گزارش 



 سنوات معوقه و به دنبال نهمین تجمع در طول سال جاری کارگران شرکت واگن پارس اراک دست به
 اعتصاب غذا زدند و اعلم کردند درصورتی که پاسخی به درخواست هایشان داده نشود" مسیرهای منتهی به
 این کارخانه را مسدود خواهند کرد."به گزارش ایلنا از اراك، کارگران این شرکت در محوطه ورودی واگن

 پارس و به رغم ممانعت مسوولین شرکت از تجمع آنان به دلیل حضور گروهی از قزاقستان در شرکت،
 اجتماع کرده و با شعارهای «.....حیا کن- کارخانه را رها کن»، «یا ال یا ال به فریاد ما برس» فریاد

اعتراض خود را بر آن چندین بار به گوش مسوولن رساندند
 محمدرضا مداحی نایب رئیس شورای اسلمی کار این شرکت نیز ضمن انتقاد از بی توجهی مسوولین استان به

  روزی حقوق معوقه های ماه های قبل، بی توجهی به پرداخت75مشکلت صنفی کارگران  گفت: "عدم پرداخت 
 سنوات بازنشستگان و عدم پرداخت مبلغ بازنشستگی به تامین اجتماعی موجب شد تا کارگران این شرکت

  ماهه سال جاری فریاد اعتراض خود را بلندکنند."مداحی گفت: "با توجه به ورود6برای نهمین باردر طول 
 گروهی از کشور قزاقستان برای بازدید شرکت مدیران و مسوولین شرکت سعی در متفرق ساختن كارگران را

 داشتند که به همین دلیل کارگران با تجمع در مقابل سالن غذاخوری دست به اعتصاب غذا زدند."وی تصریح
 کرد: "تا زمانی که مسوولین و نمایندگان استان و مدیران شرکت به وعده ها و تعهدات خود عمل نکنند دست از

اعتصاب غذا نخواهیم کشید."
 مداحی با اشاره به تذکر قبلی کارگران در رابطه با بستن جاده ورودی به اراک گفت:" این باردر انجام این امر

مصمم هستیم و با تجمع در مقابل شرکت، جاده را مسدود خواهیم کرد."
 مداحی گفت:" اموال شرکت به دلیل عدم پایبندی مدیران به تعهداتشان با حکم دادگستری و توسط کارگران

بازنشسته مصادره شده و اکنون این شرکت فاقد جرثقیل، تریلر و برخی تجهیزات مهم می باشد."
 وی همچنین از مصادره اموال اداری به حکم قضایی صبح امروز توسط کارگران بازنشسته که مدت هاست

حقوق و مستمری خود را دریافت نکرده اند خبر داد.
 نایب رئیس شورای اسلمی کار واگن پارس با اشاره به اینکه کارگران بازنشسته برای تامین مستمری خود

 ناچار به فروش وسایل زندگی، خودرو و تهیه پول از طریق وام و قرض گرفتن شده اند،افزود:" تنها با
 پرداخت شخصی وجه به تامین اجتماعی کارگران بازنشسته امکان برخوردار شدن از حقوق بازنشستگی را

."دارند و مدیران هم از این مهم بی اعتنا می گذرند
 اخراج هزاران کارگر شرکت پارس جنوبی

  میدان های16 و 15 آمده است : به دنبال واگذاری طرح توسعه فازهای 88 مهر15به نوشته سایت پیام در 
گازی پارس جنوبی به سپاه پاسداران و شرکت های وابسته به آن هزاران کارگر کار خود را از دست داده اند.

 به گفته "رستم قاسمی" فرمانده قرارگاه خاتم النبیای سپاه پاسداران رژیم اسلمی مشکلت مالی و رکود در
  هزار نفر از کارگران و کارکنان شاغل در این دو فاز6 پارس جنوبی موجب گردید تا 16 و 15فازهای 

 اخراج شوند.
  شركت واحد تهران10منطقه  اعتراض کارگران راننده

  شركت واحد اتوبوسرانی10 كارگر منطقه 500 بیش از آمده است : 88 مهر15به نوشته سایت پیام در 
تهران به تغییرات اخیر در ساعات كار و اضافه كاری های خود اعتراض نمودند.

 کارگران به تغییر خودسرانه ساعات کار و پرداخت اضافه کاری ها بدون جلب توافق آنان معترض هستند و
 خواستار برکناری مدیران دست اندرکار و ممانعت از اجحافات به عمل آمده از ناحیه آنان شده اند.

مدیر عامل شرکت ملی نفت
   میلیارد دلر سرمایه احتیاج دارد30صنعت نفت سالنه 

  درصد است و براساس برنامه27در حال حاضر ضریب بازیافت  آمده است : 88 مهر 16به گزارش ایلنا
 .پنجم توسعه ضریب بازیافت از مخازن نفتي كشور باید افزایش یابد

 مدیرعامل شركت ملي نفت گفت: داشتن یك نظام حقوقي موثر و كارآمد از جمله اهدافي است كه در صنعت
.نفت ایران باید به مرحله اجرا در آید، زیرا نظام حقوقي كارآمد جذب سرمایه را در نفت افزایش مي دهد

 به گزارش ایلنا، سیف ال جشن ساز صبح امروز در دومین كنفرانس نظام حقوقي و قراردادهاي صنعت نفت كه
 در سالن همایش هاي صدا و سیما برگزار مي شود، گفت: در دوره قبلي این كنفرانس بحث هاي خوبي مطرح شد
 كه برداشت هاي خوبي هم به همراه داشت. امیدوارم در دومین كنفرانس هم افق هاي روشني در مباحث حقوقي

.ایجاد شود
 او افزود: ایران با داشتن ذخایر نفت و گاز قابل استحصال در بخش خشكي و دریایي یكي از قطب هاي انرژي

.است كه وجود این گنجینه هاي نفت و گاز باعث شده ایران یكي از كشورهاي مهم خلیج فارس باشد
 جشن ساز اضافه كرد: جایگاه استراتژیك ایران در صورتي حفظ مي شود كه ذخایر بالقوه به بالفعل تبدیل شود.

  ساله سازوكارهایي فراهم شود كه نظام حقوقي20 ساله عمراني و سند چشم انداز 5بر این اساس براي برنامه 
.مناسب با شرایط سیاسي و اقتصادي كشور باشد



 او گفت: نظام حقوقي فعلي شركت نفت یك نظام كارآمد نیست؛ زیرا نتوانسته ما را به اهدافمان برساند،
 بنابراین مراكز علمي و پژوهشي كشور باید چالش هاي اصلي پیمانكاران داخلي را بررسي كنند و راه كارهاي

.حقوقي لزم را ارایه دهند
  سال گذشته شرایط كار براي پیمانكاران داخلي بهتر شده است، به طوري كه شركت هاي15او افزود: طي 

.پیمانكاري در كشور ایجاد شده كه توان طراحي و اجراي پالیشگاه هاي گازي و نفتي را دارند
  هزار نفر25جشن ساز گفت: ركن اول توسعه صنعت نفت كشور، شناسایي مخازن نفت و گاز، مدیریت میان 

  شركت پیمانكاري10 هزار كارگاه است. البته باید گفت در حال حاضر بیش از 15و ایجاد هماهنگي بین 
.اجرایي در كشور وجود دارد كه توان طراحي و اجرا دارند

 مدیرعامل شركت ملي تفت ایران با تایید الزام پیمانكاران داخلي براي داشتن شركت هاي خارجي در پروژه ها
 گفت: باید این موضوع علت یابي و دلیل آن مشخص شود، زیرا اگر نهادهاي مالي توان فاینانس هاي بالي یك

.میلیارد دلر را داشته باشند نیازي به وجود شركت هاي خارجي براي تامین مالي پروژه ها نیست
 او با بیان اینكه ما مجبور هستیم پروژه هاي زیادي تعریف كنیم، افزود: به منظور جلوگیري از افت تولید، در
 میادین نفت و گاز باید تزریق گاز انجام شود، همچنین اقدامات تحت الرضي نمك زدایي كه به منظور افزایش

.برداشت و كیفیت نفت از میادین قدیمي است باید صورت پذیرد
: ازدیاد برداشت از میادین نفتي جزو الزامات است به طوریكه باید تلش كنیم این مقدار را یكجشن ساز افزود  

بنابراین باید ضریب برداشت با توجه   هزار بشكه برسانیم، (!!!!)  150   میلیون   5  میلیون بشكه افزایش داده و به   
.به احتمال كشف میادین بزرگ نفتي صورت پذیرد

  درصد است، كه براساس برنامه پنجم توسعه ضریب بازیافت27به گفته وي، در حال حاضر ضریب بازیافت 
  میلیارد بشكه نفت قابل استحصال دارد اما140از مخازن نفتي كشور باید افزایش یابد. در حال حاضر ایران 

  میلیارد بشكه نفت قابل استحصال دارد كه برداشت16 میلیون بشكه است در حالي كه چین 3/4برداشت آن 
. بشكه در روز است700 میلیون و 3روزانه آن 

10جشن ساز با اشاره به اهمیت محیط زیست افزود: میزان گوگرد نباید از   ppm بیشتر باشد در حالي كه 
80میزان گوگرد ایران بیش از   ppm است، بنابراین تلش مي شود پسماندهاي دستگاه حفاري، پسماندهاي 

.موافق طبیعت باشد
  میلیارد155مدیرعامل شركت ملي نفت ایران با بیان اینكه تا پایان برنامه سند چشم انداز توسعه باید بیش از 

  سال آینده براساس برنامه هاي پیش بیني شده از5دلر سرمایه گذاري در صنعت نفت صورت گیرد، گفت: در 
.سوزاندن گازهاي همراه جلوگیري به عمل مي آید

  میلیارد دلر آن از17 میلیارد دلر به سرمایه گذاري در صنعت نفت نیاز داریم كه 30به گفته وي، سالنه 
 جذب منابع خارجي تعریف شده است كه در صورت عدم جذب این مقدار با چالش اساسي روبه رو مي شویم،

  ساله نزدیك20البته جذب منابع خارجي باید با سازوكارهاي حقوقي هماهنگ باشد تا به اهداف سند چشم انداز 
.شویم

 جشن ساز اضافه کرد: برخورداري از قوانین و مقررات شفاف، اجرا و تدوین قراردادهاي نمونه وهمسان،
 درج مشترك قوامین حقوقي وزارت نفت، وحدت رویه در رفتار و عملكرد حقوقي و رفتارهاي حقوقي در

 شركت هاي زیرمجموعه نفت و داشتن نظام حقوقي و قراردادي كارآمد و موثر از جمله اهدافي است كه باید در
.شركت نفت محقق شود

نامه دوم کارگر کارخانه نوشابه ارم
  آمده اس : سلم. شمایی که در حمایت از کارگران88 مهر 16به نوشته سایت کمیته هماهنگی ... در تاریخ 

 مظلوم قلم به دست گرفته اید آیا خبر دارید که در کشور ایران و شهر تهران در کارخانه نوشابه ارم چه ظلم
 هایی در قبال کارگران آن صورت می پذیرد؟ صددرصد خبر ندارید. چون اگر می دانستید حتما" مطالب

 بیشتری از وضع اسفناک این شرکت می نوشتید. ولی برای روشن شدن افکار عموم مطالبی را مختصر از
وضع آن شرکت برایتان می نویسم. 

  ساعت اضافه کاری فقط یک ساعت آن پرداخت4 ساعت کارکرد روزانه از هر 12در این شرکت بابت هر 
می شود. 

  ساعت اضافه کاری12در روزهای تعطیل رسمی و جمعه ها حضور در کارخانه اجباری بوده و بابت هر 
 ساعت، آن هم با منت، پرداخت می شود. 4تنها 

 شیفت شب و روز کار می کند هیچ گونه حق شیفتی پرداخت نمی کند. 2در طول سال شرکتی که به صورت 
 از کارگران در پایان هر ماه به صورت اجباری برگه سفید امضا گرفته می شود تا کارگر هیچ گونه شکایتی

نتواند بکند. 
به کارگرانی که بعد از چندین سال کار کردن بیرون می روند هیچ گونه سنواتی پرداخت نمی شود. 

حقوق کارگران با چندین ماه تعویق پرداخت می شود. 



 جالب تر، نحوه پرداخت حقوق به کارگران است که آن ها را مثل حیوان به این طرف و آن طرف کارخانه
 کشانده و بعد از چندین هفته خندیدن به کارگران حقوقی که به کارگران پرداخت می شود دارای نواقصی است

که باید بابت آن هم چندین روز وقت گذاشت که در صورت کوتاه آمدن حق کارگر پایمال می شود. 
  ساعت کار شبانه باید چندین12این راهم بدانید که هنگام دریافت حقوق برای مثال کارگران شب کار بعد از 

هفته تا ظهر در نوبت دریافت حقوق بایستند که در نوع خود جالب است. 
 در این شرکت هیچ گونه سرویس بابت ایاب و ذهاب کارگر وجود ندارد و كارگران پولی هم بابت آن نمی

گیرند. 
جالب تر این که غذای کارگران بابت نهار و شام هم حذف گردیده و باید از منزل غذا بیاورند. 

 همه این مسائل به کنار، نحوه برخورد مدیران شرکت با کارگران در نوع خود جالب است که انسان را به یاد
عصر برده داری می اندازد. 

  و از همه جالب تر این که کارگرانی که از وضع موجود به وزارت کار شکایت کردند همگی اخراج شدند.
 تمامی این مسائل تنها گزیده ای از اتفاقاتی است که در شرکت نوشابه ارم رخ می دهد و هیچ کس به داد

  حدیث از امامان بزرگوار افتادم که با احوالت این شرکت قابل2کارگران مظلوم آن نمی رسد. در انتها به یاد 
مقایسه است : 

امام صادق :حقوق کارگر را قبل از خشک شدن عرقش بپردازید. 
امام حسین : تا حقی از مظلوم خورده نشود کاخی برای ظالم بنا نخواهد شد.

کارگر كارخانه نوشابه ارم
رییس سازمان بازرسي كل كشور در جمع خبرنگاران اعلم كرد

 هزار میلیارد تومان بدهي معوق38هزار میلیارد تومان سرمایه كل بانك ها، 20
 برخي مصوبات دولت داراي اشكال است كه دولت باید این مصوبات را اصلح كند/ دولت دیوني به بانك ها

دارد، تكالیفي كرده و دیونش را نپرداخته است.
  آمده است : رییس سازمان بازرسي كل كشور گفت:  براساس آمارهاي88 مهر 16به گزارش ایلنا در تاریخ  

  هزار میلیارد تومان معوقه به سیستم بانكي كشور  وجود دارد در حالي كه سرمایه فعلي38اعلمي بیش از 
 هزار میلیارد است.20بانك هاي كشور كمتر از 

 به گزارش خبرنگار ایلنا حجت السلم و المسلمین مصطفي پورمحمدي در حاشیه  همایش سراسري ستادي و
 شعب بانك توسعه  صادرات ایران در جمع خبرنگاران از بال بودن نرخ معوقات از حد مجاز در كشور خبر

 داد و گفت:  این موضوع مشكل جدي به شمار مي رود كه سازمان بازرسي كل كشور به آن پرداخته و به
مسوولن مربوطه نیز گزارش داده است.

 رییس سازمان بازرسي كل كشور ادامه داد :سازمان در این خصوص پیشنهاداتي را در ابعاد مختلف ارائه
 كرده است. به طور مثال قوانین ضعف دارد و مجلس باید به آن بپردازد، برخي مصوبات دولت داراي اشكال

 است كه دولت باید این مصوبات را اصلح كند و برخي تكالیفي كه دولت به بانك ها مي كند فراتر از توان
 بانك هاست و مطالعات كارشناسي آن باید كامل تر و دقیق تر باشد. برخي نیز كم توجهي بانك ها در این زمینه

است و ما بانك ها را مسوول مي دانیم كه باید در خصوص پیگیري معوقاتشان جدي تر عمل كنند.
 وي در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني براینكه آیا پرداخت معوقات دولت به بانك ها از این جیب به آن جیب

 محسوب نمي شود؟ ، گفت:  همه پول بانك ها براي دولت نیست، پول مردم نیز وجود دارد. اكنون دولت غیر از
معوقات به بانك ها بدهكار است؛ یعني دولت دیوني به بانك ها دارد، تكالیفي كرده و دیونش را نپرداخته است.

 پورمحمدي از مجلس تقاضا كرد تا نسبت به تصویب لیحه  پیشنهادي دولت براي پرداخت دیون دولت به
 بانك ها اهتمام كند، زیرا به گفته ي وي این امر نیاز جدي بانك ها بوده و با توجه به اینكه بانك ها در حال حاضر

در شرایط مطلوبي به سر نمي برند به این كمك نیاز دارند.
 رییس سازمان بازرسي كل كشور با بیان اینكه مي دانیم افزایش دارایي ها به افزایش نقدینگي منجر خواهد شد

 ، ادامه داد: این خود خطر بزرگي براي اقتصاد به شمار مي رود، البته كارشناسان راه حل هایي را ارائه كرده اند
كه این راه حل ها كمك مي كند تا موجب افزایش نقدینگي و مخاطرات ناشي از آن نشود.

 وي ابا تاكید بر این كه سیستم بانكي باید جدي تر معوقات خود را تعقیب كند ، اظهارداشت:رییس قوه قضاییه نیز
 دستور دادند كه دادگاه هاي ما نسبت به پیگیري پرونده هاي معوقه سریعتر و جدي تر عمل كنند و خوشبختانه
 دادستان كل كشور دراین جهت مسوول شدند. گزارش هاي ما آمده است و اگر محاكم بخواهند ارائه مي دهیم.

 امیدواریم بتوانیم شعب خاصي كه در این رابطه اختصاص یافته را كمك كنیم تا به این پرونده ها سریعتر
رسیدگي كنند.

 پورمحمدي بحث معوقه هاي بانكي را گسترده و پیچیده دانست و خاطرنشان كرد:  نباید اینگونه تلقي شود كه با
  هزار میلیارد تومان38یكي دو حركت این مشكلت حل خواهد شد چراكه براساس آمارهاي اعلمي بیش از 



  هزار میلیارد20معوقه به سیستم بانكي كشور  وجود دارد در حالي كه سرمایه فعلي بانك هاي كشور كمتر از 
است

آمار سه سال گذشته هشداردهنده است 
  شعبه بانک دولتی259تعطیلی 

  شعبه توسط پنج بانک259 نوشته است   : در چهار ساله دولت نهم 88 مهر 16روزنامه سرمایه در تاریخ 
 ، پنج بانک87 تا 84تعطیل یا درهم ادغام شدند. براساس آخرین آمار از تعداد شعب بانک ها در سال های 

  شعبه خود را تعطیل کردند.9 و 86، 95 ، 24 ، 52صادرات، تجارت، ملت، پست بانک و سینا به ترتیب 
  تصمیم به کاهش86 و بانک های تجارت، ملت و پست بانک در سال 85بانک های صادرات و سینا در سال 

شعب خود گرفته اند. کارشناسان بانکی اقدام اخیر را مطلوب ارزیابی می کنند. 
 شاهین شایان آرانی از جمله این کارشناسان است. او در گفت وگو با «سرمایه» می گوید: «در سال های
 گذشته نگاه سنتی در بانکداری ایران موجب شد بانک ها برای دسترسی به منابع در اختیار افراد اقدام به

 گسترده کردن شعب خود کنند و هم اکنون نیز بسیاری از بانک ها همچنان افزایش شعب را یکی از اولویت
 های خود می دانند در حالی که در سایر کشورها روش اخیر، روشی منسوخ شده است. بانک ها در سایر

 کشورها تنها در مراکز استان ها و نقاط مهم شعبه دارند و خدمات خود را تنها به روش الکترونیک عرضه
می کنند در نتیجه مراجعه به شعب و ازدحام به هیچ عنوان در شعب بانک های خارجی مشاهده نمی شود.»
 او می افزاید: «بانک های ایرانی نیز باید به دنبال به کارگیری روش های الکترونیک باشند. آنچه که در این
 بین ضروری به نظر می رسد ایجاد فضای رقابتی در نظام بانکداری ایران است. با استقبال از تاسیس شعب
 بانک های خارجی در ایران، بانک های داخلی ناچار می شوند خود را سریع تر با استانداردهای جهانی وفق

 دهند.» کاهش شعب توسط این پنج بانک در حالی صورت می گیرد که دیگر بانک ها همچنان بر افزایش
  شعبه3265شعب تاکید می کنند. بانک ملی از بانک هایی است که در حال حاضر بیشترین شعب را به تعداد 

  شعبه دارا بود و بانک ملی3270 بانک صادرات بیشترین شعب را به میزان 85در اختیار دارد. اما در سال 
  شعبه کاهش داد.3218 شعب خود را از این تعداد به 85در رتبه دوم قرار داشت. بانک صادرات در سال 

  شعبه1984، بانک ملی در رتبه نخست، بانک صادرات در رتبه دوم و بانک تجارت با 87بنابراین در سال 
 در مقام سوم قرار گرفت. بانک های کشاورزی، ملت، سپه، مسکن، رفاه، پست بانک، صنعت و معدن، توسعه

  شعبه به ترتیب در رتبه های31 و 43 ، 363 ، 1076 ، 1128 ، 1756 ، 1864 ، 1869صادرات با داشتن 
  شعبه1128 شعبه بود که از این میزان حدود 17227 تعداد کل شعب بانک ها 87بعدی قرار می گیرند. سال 
  درصد از کل5/6 شعبه در اختیار بانک های دولتی بود. به عبارت دیگر 16099در اختیار خصوصی ها و 

  درصد از آن مربوط به بانک های دولتی بود. از منظری5/93شعب، مربوط به بانک های خصوصی و 
  نفر یک56 هزار و 62دیگر به آمار مربوط به شعب بانک ها می توان به این نکته نیز دست یافت. به ازای 

  نفر یک شعبه بانک دولتی قرار دارد.اگر کل شعب348شعبه بانک خصوصی و به ازای هر چهار هزار و 
 شبکه بانکی یعنی چه خصوصی ها و چه دولتی ها را در نظر بگیرید به ازای هر شعبه بانکی حدود چهار

 نفر وجود دارند.63هزار و 
 به گفته صاحبنظران بانکی این تعداد شعبه بانک های دولتی به ازای هر نفر با استانداردهای جهانی فاصله

 زیادی دارد. بنابراین بانک های ایرانی باید کاهش شعب و افزایش روش های الکترونیک را در اولویت های
 برنامه ریزی خود قرار دهند. چنان که پیداست تنها سه بانک دولتی صادرات، ملت و تجارت که در آستانه

 خصوصی شدن هستند اقدام به کاهش شعب خود کرده اند و دیگر بانک ها از این امر غافل اند. شاید اگر
خصوصی سازی در کار نبود مدیران عامل بانکی به دلیل دولتی بودن هرگز شعب خود را کاهش نمی دادند.

 محکوم شدند هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر به زندانفعالن کارگری عضو 
 : یک//ی از ش//عب دادگ//اه تجدی//د نظ//ر اه//واز فع//الین ک//ارگری و نوش//ت 88مه//ر 16آزادی درتاری//خ س//ایت م//وج 

 اعض/ای هیئت م//دیره س//ندیکای ک//ارگران نیش//کر هف/ت تپ//ه را ب//ه زن//دان محک//وم ک//رد.عل//ی نج//اتی رئی//س هیئت
 مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه و فریدون نیکوفرد، رمضان علیپ//ور و جلی//ل احم//دیان از اعض//ای هیئت م//دیره
 این سندیکا هر کدام به شش ماه زندان تعلیقی و شش ماه زندان تعزیری محکوم شدند. محم//د حی//دری مه//ر یک//ی

  م//اه زن//دان تعزی//ری و هش//ت م//اه زن//دان تعلیق//ی محک//وم ش//ده۴دیگر از اعضای هیئت مدیره این سندیکا نیز به 
 است. لزم به ذکر است که ای//ن حک/م از ط/رف دادگ//اه تجدی//د نظ//ر اه//واز تائی//د ش//ده اس/ت. عل//ی نج/اتی و رض/ا
 رخشان از فع//الن س//ندیکای ک//ارگری نی//ز نی//ز ج//داگانه در دادگ//اه انقلب دزف//ول دادگ//اهی ش//دند، ام/ا فعل حک//م

مشخصی برایشان صادر نشده است.
کاوه محمدی کارگر ساختمانی در سنندج بر اثر سقوط از جان باخت

 کاوه محمدی کارگر آمده است  : مطابق اخبار رسیده ، 88 مهر16بر پایه اخبار دریافتی از ایران  در 
  بر اثر سقوط از طبقه ششم ساختمان88ساختمانی در محله شهرک مبارک آباد سنندج دیروز پانزدهم مهر ماه 

در حال احداث جان باخت.

http://sarmayeh.net/ShowNews.php?61165


 این حاثه جانگداز زمانی روی داد که کاوه از طبقه ششم ساختمان در حال کشیدن تیرچه بوسیله طناب بود که
بر اثر پاره شدن طناب و بهم خوردن تعادلش از طبقه ششم سقوط کرد و در دم جان باخت.

 کار ساختمانی در ایران بدلیل عدم بکار گیری وسائل ایمنی در آن از سوی کارفرمایان یکی از عوامل اصلی
 مرگ و میر کارگران در حین کار است و علیرغم آمار بالی فوت ناشی از سوانح کاری در رشته کار

 ساحتمانی هیچ گونه اقدامی از سوی نهادهای مسئول در زمینه بالبردن ایمنی کار در ساختمان و نظارت بر
آن انجام نمیگیرد و هر روزه در جای جای کشور، کار در ساختمان در حال قربانی گرفتن از کارگران است.

 کارگران ساختمانی در ایران از شمول قوانین کار خارج هستند و میلیونها کارگر در این رشته بدون حق
 اجتماعی مشغول بکارند. برخورداری از بیمه و سایر حقوق

 فعالن و همکاران وی ضمن تسلیت فوت جانگداز کاوه محمدی به خانواده ایشان و ابراز همدردی عمیق با
 آنان، سیستم موجود را بدلیل تحمیل بی حقوقی مطلق بر میلیونها کارگر ساختمانی و عدم نظارت بر ایمنی کار

 در ساختمانهای در حال احداث، عامل مرگ کاوه و هزاران کارگر دیگری میداند که سالیانه دچار حوادث
دلخراش در محیط کار میشوند.
 میلیارد دلری قطر طی دو سال اعلم شد70همزمان با سرمایه گذاری 

انتقاد خاتم النبیا از عدم تامین منابع مالی پارس جنوبی 
  گزارش داده اشت  : در حالی که برداشت قطر از بزرگ ترین میدان88 مهر 16روزنامه سرمایه درتاریخ 

 350مشترک گازی جهان در پارس جنوبی ظرفیت تولید این کشور را از این میدان مشترک با ایران به 
 140 میلیون مترمکعب است که 190میلیون مترمکعب در روز رسانده، ظرفیت تولید ایران در این میدان تنها 

 50میلیون متر مکعب در روز نتیجه راه اندازی فازهای اول تا پنجم پارس جنوبی در دولت اصلحات و 
  و9 پارس جنوبی و پالیش در پالیشگاه فازهای 8 و 7 ، 6میلیون مترمکعب به واسطه برداشت از فازهای 

 در دولت نهم است 10
  میلیارد دلری برای5/6. اخبار منتشر شده در روزهای اخیر نشان می دهد با وجود ارائه متمم بودجه

 واردات بنزین مصرفی کشور، وزارت نفت و دولت در تامین اعتبارات توسعه میادین پارس جنوبی با
 تاخیرهای بسیاری عمل کرده اند.در این زمینه رستم قاسمی فرمانده قرارگاه خاتم النبیا با اشاره به کسری

  پارس جنوبی16 و 15شدید منابع مالی در سیستم شرکت ملی نفت گفت: «عدم تامین منابع مالی فازهای 
 موجب شده اجرای این طرح با تاخیرهایی همراه شود.»به گزارش مهر رستم قاسمی با بیان اینکه «مشکلت

  موجب خروج نیروهای کار و حجم اشتغال در این طرح گازی16 و15مالی ایجاد شده در اجرای فازهای 
  هزار نفر به صورت روزانه در کارگاه10شده است»، بیان کرد: «براساس برنامه باید در شرایط فعلی حدود 

  فعالیت می کردند اما هم اکنون تعداد شاغلن این دو فاز به چهار هزار نفر کاهش یافته16 و 15های فازهای 
  میدان مشترک پارس جنوبی گفت:16 و 15است.»قاسمی درباره آخرین وضعیت تامین منابع مالی فازهای 

 «مقرر شده هفته آینده در شورای اقتصاد در خصوص برداشت منابع از حساب ذخیره ارزی جلسه ای برگزار
 شود که امیدواریم با برداشت یک میلیارد دلری از ذخیره ارزی در این نشست موافقت شود.»وی با تاکید بر

  پارس جنوبی با مشکلت شدید کمبود منابع مالی مواجه شده است»،16 و 15اینکه «هم اکنون اجرای فازهای 
 تصریح کرد: «این موضوع در روند اجرای این طرح نیز اثرگذار بوده است.» فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم

 النبیا با اشاره به کسری شدید منابع مالی در سیستم شرکت ملی نفت ایران، یادآور شد: «برای اجرای این
  میلیون دلر منابع مالی تزریق می شد اما این در حالی است که طی شش ماه گذشته50طرح باید ماهانه حدود 

  تزریق شده است.»فرمانده قرارگاه16 و 15 میلیون دلر منابع مالی به فازهای 150در مجموع حدود 
 سازندگی خاتم النبیا با اشاره به اینکه «در صورت تامین منابع مالی امکان جبران تاخیرهای ایجاد شده در این

 دو فاز میدان پارس جنوبی وجود دارد»، اظهار داشت: «اما در صورت عدم تامین به موقع منابع تاخیرهای
 زیادی به اجرا و تکمیل این طرح تحمیل خواهد شد.» وی با بیان اینکه «تاکنون بالغ بر یک میلیارد دلر

  پارس جنوبی هزینه شده است»، گفت: «با وجود مشکلت موجود فعل16o و 15سرمایه در اجرای فازهای 
 برنامه ای برای جذب مشارکت خارجی در این طرح گازی نداریم.» برخی کارشناسان با اشاره به بی

 5/6، مجبور به ارائه متمم بودجه 88انضباطی مالی دولت معتقدند دولت به دلیل عدم اجرای قانون بودجه سال 
 میلیارد دلری واردات بنزین شده، در حالی که باید پروژه های عمرانی و توسعه ای صنعت نفت و گاز را در

 اولویت قرار دهد. دولت در شرایطی که با کمبود منابع بودجه مواجه است، می تواند با اجرای قانون بودجه
 سهمیه بنزین مصرفی خودروها را کاهش داده و بنزین وارداتی را به قیمت تمام شده عرضه کند و در عوض

 بودجه واردات بنزین و مخارج جاری دیگر را صرف توسعه میادین نفت و گاز کرده تا بخشی از عقب
  برابر شده و از5/2افتادگی ها جبران شود. در چهار سال گذشته میزان واردات کالها و خدمات به کشور 

  میلیارد دلر گذشته است. در حالی که بودجه عمرانی کشور با احتساب تورم همچنان در سطح سال70مرز 
  هزار میلیارد تومان56 باقی مانده اما میزان بودجه و مخارج جاری دولت با افزایش قابل توجهی از مرز 83

در سال گذشته روبه رو است.
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 بخش معدن ایران را بشناسیم 
تناقض آمار رشد بخش معدن در چهار سال گذشته 

  درصدی اشتغال زایی در بخش معدن به9/15 آمده است  : کاهش 88 مهر 16به گزارش روزنامه سرمایه در 
  درصدی سرمایه گذاری در این بخش طی چهار سال گذشته در مقایسه با مدت مشابه چهار8/58رغم رشد 

  درصدی بخش معدن تنها با در نظر گرفتن تعداد پروانه های اکتشاف17سال قبل از آن نشان می دهد رشد 
 صادره و حجم تقاضا برای سرمایه گذاری محقق شده و در عمل رشد چندانی در این بخش حاصل نشده است.

  درصدی مواجه شده است. مقایسه این9/2چه بسا تعداد پروانه های بهره برداری نیز در همین مدت با کاهش 
 آمارها نشان می دهد نه تنها این بخش به اهداف واقعی خود نرسیده بلکه مهم ترین هدف را که همان اشتغال

  شاخه فرعی و40زایی است محقق نکرده است. کارشناسان بخش معدن معتقدند این بخش با دارا بودن 
 تخصصی می تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال گسترده ایجاد کند اما از آنجا که قوانین این بخش ناقص بوده و
 استراتژی مشخصی برای آن تدوین نشده اهداف مورد نظر در این بخش محقق نشده و روند کند فعالیت ها در

این بخش همچنان ادامه دارد. 
  تا یک هزار فرصت شغلی به صورت مستقیم900این در حالی است که به طور میانگین با احداث هر معدن 

 و غیرمستقیم ایجاد می شود و در حال حاضر نیز بیش از یک صد هزار نفر در معادن کشور مشغول به کار
هستند. 

 علی سلطان محمدی کارشناس بخش معدن معتقد است: «با نگاهی اجمالی به بازار جهانی می توانیم دریابیم
 موادی چون فولد، آهن، مس و سیمان جایگاهی استراتژیک را دارا هستند و می توان با صرف هزینه ای

کمتر از
 درصد درآمد نفتی یک سال کشور را به یکی از ابرقدرت های صنایع معدنی جهان تبدیل کرد.»20

  هزار تن مس و ده ها میلیون تن480 میلیون تن سیمان، 90وی خاطرنشان می کند: «تولید مقادیری مانند 
مواد معدنی ریز و درشت دور از ذهن نیست بلکه با مدیریت درست به سرعت محقق خواهد شد.»

 وی تصریح می کند: «باوجود چنین مزیت هایی در بازار برخی مواد معدنی مانند آهن، آلومینا، کائولینت،
 145 هزار و 497 سال گذشته با رقمی بیش از سه میلیون و 10کربنات منیزیم، دیاتومیت، منگنز و کبالت در 

تن از این محصولت به کشور وارد شده است.»
 در همین حال محمدرضا بهرامن نایب رئیس خانه معدن یکی دیگر از دلیل عقب ماندگی بخش معدن را سطح

 تکنولوژیکی پایین ماشین آلت معدنی در کشور می داند و معتقد است: «برای توسعه بخش معدن باید در
  میلیون تن ماده معدنی توجه400برنامه ریزی های کلن آن در برنامه پنجم مبنی بر دستیابی به تولید سالنه 

  میلیون تن در سال است که برای رسیدن به هدف برنامه باید اقدامات230ویژه شود زیرا میزان تولید فعلی 
دیگری در این بخش صورت گیرد.»

 وی با بیان اینکه «بدون برنامه ریزی و استراتژی مشخص توسعه بخش های دیگر معدنی امکان پذیر
 نیست»، می گوید: «با در نظر گرفتن این شرایط باید تامین ماشین آلت معدنی نیز متناسب با اهداف برنامه

 پنجم باشد، زیرا در شرایط فعلی قیمت تمام شده در معادن به دلیل نامناسب بودن و فرسودگی ماشین آلت
بسیار بال است.»

 بهرامن تصریح می کند: «وجود منابع عظیم معدنی در کشور حاکی از این واقعیت است که باوجود سرمایه
 گذاری های انجام شده و تلش هایی که به عمل آمده این بخش تاکنون نتوانسته به جایگاه واقعی خود در

اقتصاد دست پیدا کند.»
 در چنین شرایطی فعالن بخش معدن معتقدند برنامه ریزی برای توسعه بخش معدن، صادرات و فرآورده های
 معدنی بدون در نظر گرفتن تحولت گذشته و نگاه به وضع موجود امکان پذیر نیست و باید سیمای روشنی از
 معادن کشور در چارچوب تحولت کلن و با در نظر گرفتن شرایط جهانی و منطقه ای ترسیم شود.با این حال

  نشان می دهد سهم ایران از کل تولید جهان2015پیش بینی تولید محصولت معدنی جهان در سال 
 ، 34/2 ، 72/1 ، 2/25محصولتی مانند سنگ آهن، فولد، آلومینا، آلومینیوم و مس باید به ترتیب 

  درصد باشد و رسیدن به این هدف بدون رشد بهره برداری از معادن و سرمایه گذاری در67/2 و 11/2
راستای اشتغال زایی بیشتر امکان پذیر نیست. 

 بسیاری از کارشناسان بخش معدن نیز آمارهای متناقض ارائه شده در این بخش را عامل اصلی عقب ماندگی
آن می دانند و معتقدند برای تدوین نقشه جامع در این بخش باید آمار و اطلعات دقیق تری ارائه شود. 

وضعیت کوردکان ایران رابهتر بشناسیم و برخی آمار ها درمطبوعات 
 کودکان ایرانی در آئینه آمار

  نوشته است  : امروز روز جهانی کودک است روز جهانی کودک، روز88 مهر 16روزنامه سرمایه در 
 پاسداشت کودک و کودکی، روز پاسداشت نیک سرشتی انسان. روزی که باید اندیشه ای دوباره ،در مورد

 آینده کنیم و کودکان را که مظهر آینده هستند، بیشتر دریابیم. روز جهانی کودک بهانه ای برای ورود به جهان
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 کودکان است؛ برای ورود به این جهان باید آگاهی های خود را فراموش کنیم و با ناآگاهی های کودکانمان
همراه شویم. آموختن زبان کودکانه نیز قدم بعدی است. 

  بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا، انجمن عمومی سازمان ملل به منظور حمایت از کودکان،1946در سال 
مرکز یونیسف را که ابتدا انجمن بین المللی ویژه کودکان سازمان ملل نام گرفت، ایجاد کرد. 

 ، یونیسف یکی از بخش های دائمی در سازمان ملل شد و روز هشتم اکتبر «روز جهانی1953در سال 
 کودک» نامگذاری شد. چندی پیش یونیسف اعلم کرد تنها با اختصاص پنج دلر برای هر کودک می توان

  درصد از کودکانی را که سالنه می میرند، نجات داد و برای بهبود چشمگیر زندگی کودکان جهان90جان 
سوم، کافی است فقط مبلغ شش هفته بودجه تسلیحاتی جهان هزینه شود. 

 دیروز نماینده یونیسف در جمهوری اسلمی ایران گفت: «آموزش تنها راه جلوگیری از رفتارهای مخاطره
 آمیز کودکان است.» پال هولس هوف در ادامه افزود: «ایران در زمینه دسترسی به آب آشامیدنی و کاهش

 مرگ و میر کودکان زیر پنج سال، بسیار موفق عمل کرده و این پیشرفت نه تنها مناطق شهری بلکه مناطق
 روستایی را نیز شامل می شود.» او ادامه داد: «البته هنوز چالش های زیادی در رابطه با میزان و کیفیت ها
 وجود دارد و باید به این نکته توجه کرد که باید در تقسیم امکانات ایجادشده بین شهروندان برابری به وجود

 آورد.» نماینده یونیسف در جمهوری اسلمی ایران با بیان اینکه کنوانسیون حقوق کودک تاکید می کند باید از
  درصد جمعیت ایران را کودکان تشکیل می دهند40کودکان حفاظت کرد تا سلمت آنها ارتقا پیدا کند، گفت: «

 و اگر جمعیت جوانان را به جمعیت کودکان اضافه کنیم، می توان گفت اکثریت جمعیت ایران را کودکان،
نوجوانان و جوانان تشکیل می دهند بنابراین در تصمیم گیری های دولتی باید در اولویت باشند.» 

دو میلیون کودک کار در ایران
 فاطمه قاسم زاده عضو کمیته هماهنگی شبکه یاری کودکان ایران نیز با اشاره به آمارها به ایلنا گفت: «بر

  میلیون برای مدرسه18 میلیون بوده که از این تعداد 24 سال 18 تعداد کودکان زیر 80اساس سرشماری سال 
  سال در18 میلیون کودک زیر 18 مشخص شده حدود 85ثبت نام کرده اند. در عین حال در سرشماری سال 

  میلیون از آنها برای مدرسه ثبت نام شده اند که با وجود تفاوت سه میلیونی می15کشور وجود دارد که حدود 
توان اعلم کرد ایران بیش از دو میلیون کودک کار دارد.» 

یک میلیون کودک هرگز به مدرسه نمی روند
 عضو کمیته هماهنگی شبکه یاری کودکان ایران تصریح کرد: «کودکان کار از اساسی ترین حق خود که

 آموزش بوده محروم می شوند به طوری که یک میلیون از کودکان با وجود آنکه باید برای رفتن به مدرسه
 اقدام کنند همچنان مشغول به کار هستند و مطابق با آخرین آمارها سه میلیون کودک بازمانده از تحصیل و

 ترک تحصیل کرده وجود دارد که به دلیل فشارهای اقتصادی موجود و خانواده خود، راهی جز اشتغال
ندارند.» 

 هزار کودک متاهل در کشور900حدود
  هزار70فرشید یزدانی پژوهشگر فعال حوزه کودکان با بیان اینکه براساس برآورد های غیررسمی، حدود 

  هزار «کودک همسر» در کشور اشاره کرد و900نفر از کودکان کشور فاقد شناسنامه هستند، به وجود حدود 
  هزار کودک طلق25 ساله کشور دارای همسر هستند که از این تعداد 18 تا 10 هزار کودک 900گفت: «

  ساله هستند.» به گزارش ایسنا، کارشناسان معتقدند14 تا 10 هزار کودک 15گرفته اند که از این تعداد، 
 تاکنون در مورد روند کودک آزاری در ایران نظام نظارت، ارزشیابی و پایش وضعیت کودکان آزاردیده ایجاد

نشده، تا بدین وسیله دستگاهی به صورت مشخص متولی ساماندهی آنها شود. 
 درصد سهم پدران در آزاردهندگان کودکان60

  درصد آزارهای وارده بر مجموع این کودکان60همچنین بر اساس آمارهای انجمن دفاع از حقوق کودکان، 
  درصد نامادری، هفت درصد مسوولن مدارس و سه درصد توسط10 درصد مادران، 20توسط پدران، 

ناپدری بوده است. 
بازهم در رابطه با کودکان 

 مهر: باید با صدای بلند اعلم کنیم آمار کودکان کار روبه افزایش اس16
 عضو كمیته هماهنگي شبكه یاري كودكان ایران گفت: وقتي ایران با امضاي مقابله نامه منع بدترین اشكال كار

براي كودكان آن را عملیاتي نمي كند، این مقابله نامه به حال كودكان فایده اي ندارد.
 فاطمه قاسم زاده در گفت وگو با ایلنا كه به مناسبت روز جهاني كودك صورت گرفت در ارتباط با آمار مربوط

 به كودكان كار در ایران تاكید كرد: متاسفانه مجبوریم كه در آستانه روز جهاني كودك با صداي بلند به
 مسئولن اعلم كنیم كه تعداد كودكان مجبور به كار رو به گسترش بوده و مسئولن براي این مسئله

چاره اندیشي كنند.
 او با بیان این كه نداشتن آمار مشخص در این ارتباط به تنهایي گویاي عدم توجه مسئولن به مشكلت كودكان
 كار است، ادامه داد: اگر شهرداري بهزیستي و وزارت رفاه آماري را در مورد كودكان كار ارائه مي دهند،



 تنها مربوط به بخشي از كودكان بوده كه قابل مشاهده و دسترسي هستند اما واقعیت هاي موجود فراتر از
آمارهاي ارائه شده است.

 عضو كمیته هماهنگي شبكه یاري كودكان ایران یادآور شد: اینكه اعلم مي شود رقم كودكان كار در خیابان
  هزار نفر است آمار كذبي بوده وحقیقت ندارد چرا كه آمار كودكاني كه به مراكز خدماتي ـ حمایتي۲۰ـ۳۰

  كودك۱۵۰كودكان مراجعه كرده و خود را معرفي مي كنند بیشتر بوده به طوري كه یكي از مراكز قبل حدود 
  كودك را تحت۹۵۰را تحت حمایت قرار مي داده در حالي كه چند روز اخیر اعلم كرده در حال حاضر 

پوشش قرار مي دهد. 
وجود بیش از دو میلیون كودك كار در ایران

  سال و۱۸قاسم زاده به آمارها پرداخت و به ایلنا گفت: باید بر اساس آمارهاي موجود تفاوت تعداد بچه هاي زیر 
 تعداد كودكاني كه به مدرسه مي روند بررسي شودچرا كه آن دسته از كودكان بازمانده از تحصیل مشغول به

كار هستند و حتي درصد كمي از این تعداد بچه هاي زیر شش سال بوده كه مشغول كار هستند.
 ۱۸ میلیون بوده كه از این تعداد ۲۴ سال ۱۸ تعداد كودكان زیر ۸۰اوادامه داد: بر اساس سرشماري سال 

  میلیون۱۸ مشخص شده كه حدود۸۵میلیون براي مدرسه ثبت نام كرده اند. در عین حال در سرشماري سال 
  میلیون از آنها براي مدرسه ثبت نام شده اند كه با وجود۱۵ سال در كشور وجود دارد كه حدود ۱۸كودك زیر 

تفاوت سه میلیوني مي توان اعلم كرد كه ایران بیش از دو میلیون كودك كار دارد. 
یك میلیون كودك هرگز به مدرسه نمي روند

 عضو كمیته هماهنگي شبكه یاري كودكان ایران تصریح كرد: كودكان كار از اساسي ترین حق خود كه آموزش
 بوده محروم مي شوند به طوري كه یك میلیون از كودكان با وجود آنكه باید براي رفتن به مدرسه اقدام كنند

 هم چنان مشغول به كار هستند و مطابق با آخرین آمارها سه میلیون كودك بازمانده از تحصیل و ترك تحصیل
كرده وجود دارد كه به دلیل فشارهاي اقتصادي موجود و خانواده خود، راهي جز اشتغال ندارد.

  درصد باقي مانده۵ درصد كودكان را تحت پوشش خود قرار داده و ۹۵قاسم زاده ادامه داد:آموزش و پرورش 
 شامل همان كودكاني مي شوند كه هرگز روي مدرسه را نمي بینند كه اگرچه این آمار نسبت به برخي

 كشورهاي جهان سوم آمار خوبي است. اما با وجود تاكید وزارت آموزش و پرورش در دفتر «آموزش براي
 همه» كه بر روي آموزش همگاني اصرار داشته، این رقم ها هم تاسف دارد كه اعلم كنیم حدود چهار میلیون

كودك بازمانده از تحصیل در ایران وجود دارد.
  سال اشاره و خاطر نشان كرد: در قانون۱۵عضو كمیته هماهنگي شبكه یاري كودكان ایران به كودكان بالي 

 كار به كودكان ونوجوانان تحت عنوان كارگران نوجوان تعدادي مواد قانوني اختصاص داده شده كه بر این
 اساس یك پرونده پزشكي براي كودكان تشكیل مي شود و مطابق با آن كودك سالي یك بار معاینه پزشكي

مي شود اما این مسئله به كودك كمكي نكرده و از مشكلت كودك كم نمي كند.
 او با بیان اینكه آن بخش از قانون كار كه به ساعات كار كودكان، ارایه خدمات بهداشتي و منع كار دشوار براي

 كودكان اختصاص دارد، نیاز به تغییر اساسي دارد عنوان كر: اگرچه منع كارهاي دشوار براي كودكان در
قوانین اشاره شده اما علوه بر ناقص بودن قوانین به همین قانون ناقص هم عمل نمي شود.

 قاسم زاده ادامه داد: اگرچه ایران پاي مقابله نامه «منع بدترین اشكال كار براي كودكان» را پذیرفته اما در عمل
 به آن عمل نكرده و شاهد كار گسترده كودكان در مراكزي هستیم كه به سلمت آنها آسیب جدي وارد مي كند.

 علي رغم اینكه در مقابله نامه طي چند ماده اشاره شده كه اگر كودكان مجبور به كار بودند، كارهایي به سلمت
آنها آسیب نرساند انجام دهند.

 به گفته عضو كمیته هماهنگي شبكه یاري كودكان ایران جمهوري اسلمي ایران به طور صوري پاي این
 مقابله نامه را امضا كرده و حتي پیرامون آن مانور تبلیغاتي هم مي دهد اما وقتي این مقابله نامه به طور صوري

 امضا شده كه به پاي اجرا هم نمي رود، كمك شایاني به كودكان مجبور به كار نمي كند.باید مطابق با این
 مقابله نامه نوع كار كودك عوض شده و كودك بتواند همراه با كار به تحصیل نیز بپردازد اما اغلب كودكان كار

فاقد این شرایط هستند ودر كنار كار كردن به بخشي از حقوق مسلم خود براي تحصیل هم نمي رسند.
تعطیلی کارخانه ها، بیکاری و ناامنی در شهرهای خوزستان

 آمده است : 88 مهر 16به نوشته روزنامه جمهوری اسلمی به نقل از سایت  آزادی برابری در تاریخ 
 از خوزستان خبر مي رسد مدتي است كه سرقت و ناامني در شهرهاي بندرامام خمیني و ماهشهر افزایش یافته

و موجبات نارضایتي شهروندان را در این شهرها فراهم كرده است.
 به گزارش روزنامه جمهوری اسلمی فرمانده نیروي انتظامي خوزستان روز چهارشنبه در گفتگو با

 خبرنگاران رسانه ها بمناسبت هفته ناجا افزایش جرائم خرد شامل قاچاق اسلحه مشروبات الكلي و موادمخدر
 سرقت منازل خودرو و موتورسیكلت و كیف قاپي را تایید كرد و یكي از عوامل مهم افزایش اینگونه جرائم را

ورشكستگي و تعطیلي و نیمه تعطیل شدن بسیاري از كارخانه هاي خوزستان اعلم كرد.



  را۹سردار دارایي ضمن ابراز نگراني از رشد روزافزون جرائم افزود: خوزستان در موضوع سرقت رتبه 
در كشور دارد. وي همچنین یادآور شد : اهواز اولین شهر و خوزستان دومین استان حاشیه نشین كشور است.

طبق اساسنامه  كانون فعالیتم قانوني است
  آمده است : رئیس كانون كارگران88 مهر 16ایلنا: به گزارش خبرگزاری کار ایران - ایلنا در تاریخ 

 بازنشسته تامین اجتماعي استان تهران در پاسخ به برخي افراد كه اعتبارنامه وي را تمام شده مي دانند،گفت:بر
 اساس حكم سازمان كار تهران تا بیست و پنجم دي ماه سال جاري عضو هیات مدیره و رئیس كانون استان

تهران هستم. 
  ماه بعد از این تاریخ هم داراي6علي اكبرخبازها درگفت وگو با خبرنگار ایلنا افزود: طبق اساسنامه، كانون تا 

اعتبار است. 
 وي با بیان این كه عضو هیات مدیره كانون كارگران بازنشسته تامین اجتماعي شهرتهران نیزهستم تصریح

 ماه دیگر مي تواند فعالیت قانوني داشته باشد. 3كرد: طبق اساسنامه این كانون هم تا 
 ماه انتخاباتي برگزار نشود هیات مدیره كانون قانوني نخواهد بود. 3او خاطرنشان كرد: اگر بعد از این 

پایان پیام
 از کار اخراج شد  تپه  هفت کارگران نیشکر سندیکای  هیئت مدیره عضو علی نجاتی

 بر اس//اس گ//زارش رس//یده، هیئت ح//ل اختلف اداره: کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
 ک//ار ش//وش، عل//ی نج//اتی رئی//س هیئت م//دیره س//ندیکای ک//ارگران نیش//کر هف//ت تپ//ه را از س//ر ک//ارش اخ//راج
 کرد.لزم به ذکر است که اخراج علی نجاتی رئیس هیئت م//دیره س/ندیکای ک/ارگران نیش/کر هف/ت تپ//ه در جلس//ه

  ب//ه۱۳/۷/۸۸ تائی//د ش//د و ای//ن حک//م روز دوش//نبه م//ورخه ۲۴/۶/۸۸هیئت حل اختلف اداره کار شوش مورخه 
 .وی ابلغ گردیده است

و گزارش آن درمورد ایران  ITUC درباره
 نهادی سندیکالیستی و متشکل از اتحادیه های کارگری)ITUC( کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های كارگری 

 وفادار به نظام بردگی مزدی، مخالف سرسخت هر نوع جنب و جوش ضدسرمایه داری توده های کارگر دنیا
 و خواستار پایان دادن به هر گونه مبارزه طبقه کارگر براي کاهش سود سرمایه داران یا اختلل در نظم

 تولیدی و سیاسی و اجتماعی سرمایه است. محور اساسی فعالیت های این كنفدراسیون متقاعد کردن کارگران
 دنیا به قبول جاودانگی نظام سرمایه داری، مشروط كردن هرگونه بهبود زندگی و شرایط کار و دستمزد

 كارگران به سود بسیار انبوه سرمایه داران و در همان حال عریضه نویسي به صاحبان سرمایه و دولت ها
 است. کنفدراسیون همین مطالبات بسیار ابتدایی و برای درخواست برخی خواسته های اولیه و نازل کارگران 

 پیش پاافتاده را هم فقط تا آنجا حق کارگران می داند که تحقق آن ها كوچك ترین خدشه اي بر کوهساران عظیم
 سود سرمایه جهانی وارد نیاورد. در غیراین صورت، حتماo از کارگران می خواهد که کل دار و ندار خود را
 در آستانه سود بیشتر سرمایه و بقای نظام بردگی مزدی قربانی كنند. یکی از رسالت های بنیادی کنفدراسیون

 دخالت مؤثر و گسترده در حوزه مجادلت میان بخش های مختلف سرمایه جهانی، دولت ها و قطب های
 مختلف قدرت جهانی سرمایه به نفع مسلط ترین قطب سرمایه داري دنیا یعنی دولت آمریکا و متحدانش است.

ITUC  كه پیش از این به نامICFTU فعالیت مي كرد با همین هدف و در جریان منازعات میان قطب های 
 غربی و شرقی نظام سرمایه داری پدید آمده است. رسم و منوال کار این نهاد آن است که هر سال گزارشی از
 برخی مسائل مربوط به روابط کارگران و سرمایه داران در کشورها تهیه می کند و منتشر می سازد. گذشته

  با هدف انداختن پرده ساتري بر روي ماهیت انسان ستیز جامعه سرمایهITUCاز این كه گزارش هاي سالنه 
 داري در كشورهاي مختلف دنیا ارائه مي شوند، یك ویژگي شاخص آن ها، كه دیدگاه و رویكرد سرمایه مدار

 این كنفدراسیون را به خوبي نشان مي دهد، این است كه آگاهانه و عامدانه جنبش كارگري همه كشورها را
 جنبشي اتحادیه اي و همه فعالن كارگري این كشورها را فعالن صنفي و سندیكالیست مي نامد. با این همه،
 جنایات و انسان ستیزي جامعه سرمایه داري چنان آشكار و انكارناپذیر است كه تلش هاي عامدانه این گونه

  پوشاندن آن ها نیست، به طوري كه حتي گزارش هاي آن ها نیز با همه تشكل هاي سرمایه مدار نیز قادر به
  و دولت آن بر توده های سطحی و پیش پا افتاده بودنش حاوی نکاتی در مورد ستمگري هاي سرمایه داری

 درمورد ایران را در اینجا نقل می کنیم ( لزم به توضیح است كه  ITUCسالنه کارگر است. آخرین گزارش 
 پردست انداز است. از آن جا كه به متن ترجمه این گزارش در چند مورد نادرست و نثر آن در موارد زیادي 

 اصلي این گزارش دسترسي نداشتیم مجبور شدیم این ترجمه را تقریبا به همان صورتي كه براي ما فرستاده
شده است منتشر كنیم).

88 مهر 16
) در مورد ایرانITUCگزارش سالنه کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های كارگري (

  قانون اساسی26 : حق شناسایی شدیداo محدود می باشد : ماده حقوق اتحادیه كارگري طبق قوانین ایران
 جمهوری اسلمی ایران از حق آزادی تشکل حمایت می کند . ام�ا برای سازماندهی و مجموعه ی توافق های



 نهایی، مجوز قبلی لزم است . تنها سازمان کارگری ثبت شده در وزارت کشور " خانه کارگر" است – که
توسط مقامات دولتی و کارفرمایان تاسیس و پشتیبانی می شود. 

  خورشیدی تصریح می کند که یک شورای اسلمی کار یا1369 قانون کار مصوب سال نمایندگی محیط کار:
  صنفی در هر کارگاهی می تواند تاسیس شود یا این که یک نماینده کارگران تعیین شود. به هر حال انجمن

  در هر کارگاهی که چنین شورایی برقرار شده ، هیچ قانون قویاo از شوراهای اسلمی کا ر حمایت می کند.
 نوع دیگری از نمایندگی کارگران مجاز نمی باشد . شوراهای اسلمی کار زیر نظر خانه کارگر هستند. ام�ا

 اساسنامه ، قوانین عملکرد و روش های انتخاباتی آن ها توسط وزارت کشور ، وزارت کار و وزارت
  کارگر را مجاز می کند که نمایندگی اطلعات ترسیم می شود. مرتبط بودن شوراها با خانه کارگر ، خانه

 کارگاه را در انحصار داشته باشد. لذا اتحادیه های كارگري دیگر غیر قانونی می باشند. قانون کار فقط روزنه
 کوچکی از شانس را به تشکل صنفی فراهم می کند . کارگران می توانند برای عزل یک شورای اسلمی کار

 امضا جمع کنند. بدین ترتیب امکان شکل گیری نمایندگی کارگران و برقراری تشکلی دیگر در کارگاهشان  
را فراهم آورند. ام�ا چنین تلش هایی در نهایت با سرکوب مواجه شده است . 

  یک پیش نویس قانون به وسیله وزارت کار و امور اجتماعی پیشنهاد شده است کهپیش نویس قانون جدید :
  تشکیل اتحادیه های كارگري مستقل را در هر جایی خواهد داد، به شرط این که به وسیله وزارت کار اجازه

  که ثبت شوند. بعد از نوشتن و تصویب لیحه توسط مجلس نمایندگان تصویب نهایی با شورای نگهبان است،
متشکل از جمعی از علمای اسلمی است که گفته می شود فقط توانایی تفسیر قوانین شرعی را دارند. 

  کارگران حق اعتصاب ندارند. یعنی هر نوع متوقف کردن کار در بخش عمومی ممنوع میحق اعتصاب :
 باشد . کارگران بخش خصوصی هم حق اعتصاب ندارند. آن ها فقط می توانند مدتی که در محل کار هستند،

ابزار کارشان را زمین بگذارند یا کم کاری بکنند. 
  کارگر تحت پوشش وزارت کار هستند زیرا قانون کار شامل گارگاه700000 :حدود کارگران حمایت نشده

 هایی می شود که از ده کارگر بیشتر داشته باشند. کارگاه هایی که کمتر از پنج کارگر داشته باشند یا در مناطق
 صادراتی باشند از تمام قوانین کار مستثنی هستند. اگر مجلس پیش نویس لیحه ای را که کارگران موقت را از

پوشش قانون کار خارج می کند تصویب کند حدود نود درصد کارگران فاقد پشتیبانی قانونی خواهند بود. 
 خورشیدی1378حقوق اتحادیه كارگري در عمل، و تخلف ها در سال 

  توهین به فعالن اجتماعی از قبیل شکنجه ، زندان و حتی اعدام متداول است . اقتصاد ایران شدیداoزمینه :
 تحت تاثیر تحریم های بین المللی و کاهش قیمت نفت است . بسته شدن کارخانجات و عدم پرداخت دستمزد
 کارگران هنوز عادی است و دولت رییس جمهور احمدی نژاد از اقتصاد ضعیف برای توجیه سیاست های

 سرکوبگرش بهره می گیرد.فعالن صنفی توسط نیروهای امنیتی مورد هدف قرار می گیرند که با احکام عاجز
 کننده قضایی روبرو می شوند. حکومت برای سرکوب هرنوع اظهار نارضایتی عمومی به قوانین امنیتی
 متکی است . تعداد زیادی فعالن صنفی ، بدون توجه به استانداردهای محاکمه های عادلنه ایرانی یا بین

  و " به مخاطره انداختن امنیت ملی " شده المللی ، توسط دادگاه های انقلب ، محکوم به " تبلیغ علیه نظام "
 در حالی که خانه کارگر یا شوراهای اسلمی کار که توسط حکومت پشتیبانی می شوند و باید مدافع حقوق. اند

 کارگر باشند، هرگز به حقوق کار ، خصوصی سازی ، تغییرات ساختاری ، حقوق پایین خط فقرو دستمزدهای
 عقب افتاده نمی پردازند و کارگرانی را که سعی می کنند تشکل های مستقلی داشته باشند، به شکلهای مختلف

 مورد اذیت قرار داده اند که شامل خشونت ، دستگیری ، بازداشت و در حدامکان احکام طولنی مدت زندان ،
  ، می باشد. گزارش بدرفتاری209اغلب در بخش مشهور بازداشتی های سیاسی زندان اوین مشهور به بند 

 های مسؤلن زندان با اتحادیه های كارگري مورد همیشگی است . از موانع سازماندهی اتحادیه های كارگري
 شامل حضور نیروهای امنیتی و اطلعاتی در کارگاه ها ، سوء استفاده از دوره های آزمایشی توسط کارفرما

و روند رو به رشد قراردادهای موقتی می باشد. 
  ، فرزاد کمانگر، یک معلم کرد، فعال حقوق بشر و عضو1387 در پنجم آذر ماه  :معلم محکوم به مرگ

 اتحادیه صنفی معلمان، که به اتهام " به مخاطره انداختن امنیت ملی " محکوم به مرگ و اعدام گردیده توسط
 ماموران امنیتی زندان از سلولش در زندان بیرون آورده می شود و ضمن سرزنش کردن به او می گویند که

  ،1386 بهمن 16 حکم اعدام کمانگر ، در مدت پنج دقیقه ، در یک دادگاه محرمانه ، در  اعدام نزدیک است .
 توسط دادگاه انقلب اسلمی صادر شد. بنا بر گفته وکیل مدافع کمانگر، محاکمه پایین تر از استانداردهای

 دادگاه های ایران بود و هیچ مدرکی برای اتهامات متهم ، در پرونده ی دادگاه وجود نداشت . با وجود این در
  دیوان عالی مجازات اعدام را تایید کرد. گروه های اتحادیه های صنفی و حقوق بشر در1387بیستم تیرماه 

 سراسر جهان کمپینی را برای بازبینی در حکم صادرشده به راه انداختند تا حکم اعدام تخفیف داده شود و به
  دیدار با وکیلش و فرزاد اجازه تماس با خانواده و وکیلش داده شود. سرانجام معلم اعدام نشد و به او اجازه

 اعضای خانواده اش داده شد. با وجود این ، گفته می شود که او مرتب شکنجه می شود و از درد شدید جسمی
 کمیته جلوگیری از حکم اعدامد. و فشار خون پایین رنج می برد و او را مورد توجه پزشکی قرار نمی دهن



  در فرزاد کمانگر تحت فشار قرار گرفت :سه معلم و دو فعال حقوق بشر موقع برگشت از اولین جلسه کمیته
 دستگیر و به بازداشتگاه وزارت اطلعات برده شدند. 1387دوم مرداد ماه 

 ، تظاهرات مسالمت آمیز معلمان با خشونت، بازداشت و احکام زندان برای1386 در سال  :سرکوب معلمان
 فعالن صنفی مواجه شد. بیش از هفتصد معلم که درحین تظاهرات شناسایی شده بودند با کاهش حقوق روبرو

 شدند در حالی که ده ها نفر از کار تعلیق شدند – از کار برکناریا وادار به بازنشستگی اجباری شدند. نیروهای
 امنیتی نمایندگان کانون صنفی معلمان ایران را - تشکلی است که درخواست عضویت آموزش بین الملل را
 کرده بود، تهدید کردند. وزارت کشور حکمی مبنی بر تعلیق فعالیت های کانون صنفی معلمان ایران ، در

  ، صادر کرد. دادگاه انقلب تهران ، محمد خاکساری ، عضو هییت مدیره کانون صنفی1386 دیماه 12تاریخ 
 معلمان ایران را به یک سال زندان تعلیقی محکوم کرد . اتهام های خاکساری شامل " شرکت در تجمع

  و " فراهم کردن اطلعات براي دشمنان کشور " بود. آپارتمان او قبلo نیز مورد حمله ی غیرقانونی "
 نیروهای امنیتی قرار گرفته بود و تمام مدارک مربوط به عضویت در آموزش بین الملل برده شده بود.

  با تظاهرات سال  در ارتباط1386 دیماه 26علیرضا هاشمی ، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران، در 
  به سه سال زندان محکوم شده است . { توضیح مترجم : آقای علیرضا هاشمی ، دبیر کل سازمان1385

  نه دبیر کل کانون صنفی معلمان و آن حکم سه سال زندان تعزیری معلمان می باشد که حزبی سیاسی است
  کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های صنفی یقیناo در این مورد علیه ایشان ، خدا را شکر اجرا نشد و اطلعات

  نفر معلم که به یک جلسه برای برنامه ریزی جهت22 ، تعداد 1386در نهم مهر ماه سال } درست نمی باشد
 روز جهانی معلم می رفتند ، توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. شانزده نفرشان بعد از شانزده ساعت

 بازداشت غیرقانونی آزاد شدند. ام�ا بقیه که مدتی بعد آزاد شدند توسط ماموران کتک زده شده بودند. قبلo جلسه
 پلیس همچنین تجمع کانون صنفی مشابهی ، به دلیل تهدید به دستگیری شرکت کنندگان ، متوقف شده بود. 

  نفر معلم دستگیر شدند. همین طور در دهم دیماه 48 متفرق کرد. تعداد  1387 شهریور25معلمان را در 
 منصور اسانلو هنوز  . بازداشت بودند  نفر معلم دستگیر شدند. آن ها تا حدود شانزده ساعت12 تعداد  1387

  کارگران در زندان است و از معالجات پزشکی مناسب محروم است: منصور اسانلو، دبیرکل اتحادیه
  در زندان است تا پنج سال حکم1386اتوبوسرانی تهران و حومه (شرکت واحد اتوبوسرانی ) از تیرماه 

محکومیت خود را که به اتهام " اقدام علیه امنیت ملی " و " تبلیغ علیه نظام " براي او صادر شده ، بگذراند. 
  تشکیل شد. که عضوی از فدراسیون بین المللی کارکنان1385اتحادیه صنفی کارکنان شرکت واحد در سال 

 می باشد که از بدو تاسیس، با   ) International Transport Workers Federation =ITF( حمل و نقل 
 دست گیری اعضا و ضرب و شتم آنان به طور مداوم ، تحت فشار و ستم بوده است . با وجود فشار و

 ) و حتیNGO'sمحدودیت توسط مقامات کشور، سندیکا توانست شهروندان ایرانی، سازمان های غیردولتی ( 
 تعدادی سازمان های کارگری سنتی ایران را برای پشتیبانی از کارگران و رهبران آنان به حرکت در آورد.
 اسانلو پشتیبانی تعداد زیادی کارگران و جوایز حقوق بشری را کسب کرده است . او توسط عفو بین الملل به
 عنوان یک زندانی هشیار شناخته شده است. کمیته سازمان بین المللی کار برای نجات اسانلو، در خرداد ماه

  ، مورد اسانلو را بررسی کرد و تایید کرد که حکم زندان او مجازاتی برای فعالیت های صنفی اتحادیه1388
 ها بود. اسانلو در طی سال کراراo توسط مقامات زندان مورد بدرفتاری قرار گرفته است که منجر به ناراحتی
 شدید چشم او شده است . او سه بار تحت عمل جراحی چشم قرارگرفته است اما سفارشهای پزشکان او برای

  روزه ی45قاضی دادگاه ، درخواست مرخصی  . ضرورت مرخصی بعد از عمل ندیده گرفته شده است
  ، رد کرد و آن را منوط به پرداخت ضمانت اضافی کرد. او در دهم خرداد1387اسانلو را ، در اول بهمن ماه 

  برای یک معاینه ماه با دستبند و چهار مامور محافظ به جراحی چشم برده شد. در یازدهم آبان ماه وقتی او را
 پزشکی می بردند، حتی پاهایش نیز به غل و زنجیر کشیده شده بود. اخیراo او در زندان مورد ضرب و شتم

  وضع  و معاینات پزشکی او تا دستور ثانوی لغو شده است . در موقع نوشتن این مقاله، قرار گرفته است
سلمتی اسانلو در حال بدتر شدن بود. 

  ابراهیم مددی ، معاون اسانلو:تعداد بیشتری از کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی احکام زندان دریافت کردند
  زندانی شد. او در ششم دیماه ، به طور ناگهانی ، توسط دو مامور لباس شخصی به زندان1366هم ، در سال 

  اکنون برده شد. حکم یک سال و نیم زندان تعلیقی مددی که قبلo صادر شده بود روز بعد به اجرا گذاشته شد.
.  او هنوز در زندان است که این مطالب را می نویسیم

 ، چهار عضو سندیکای شرکت واحد ، احکام زندان تعلیقی از شش ماه تا دوازده ماه1387در پانزدهم مهر ماه 
  ، دعوت از1384دریافت کردند. اتهام های آنها " اقدام علیه امنیت ملی " : شامل شرکت در اعتصاب سال 

 دیگر راننده های اتوبوس برای شرکت در اعتصاب با پخش نشریه های مربوطه ، شرکت در یک تجمع " غیر
 قانونی " و مطلع بودن از" فعالیت های غیرقانونی" اسانلو و خودداری از اطلع رسانی به مقامات امنیتی ،

 غلمرضا غلمحسینی ، بعد از شرکت در مراسم تعیین روز زن ایرانی ( تضمین شده توسط سندیکا ) ،د. بو



  با ضمانت یکصد میلیون تومان آزاد1387 شهریور 25نزدیک به سه ماه در زندان اوین به سر برد. او در 
شد. 

  ، چهل و شش1385 بعد از اعتصاب و تظاهرات عظیم سال  خودداری از به کار گیری اعتصاب کننده ها:
 فعال صنفی سندیکای کارگران شرکت واحد شغل خود را از دست دادند. با وجود درخواست " سازمان جهانی

  مرداد ، دیوان عالی عدالت اداری ، فرجام19کار" هنوز اجازه برگشت به کار به آن ها داده نشده است. در 
 خواهی نه نفر از آنها را رد کرد و فقط دو نفر از آنها رای دادگاه را دریافت کردند. طبق گزارش ، از کار

 کردن کارگران اخراج شده روی اتوبوسهای خصوصی نیز جلوگیری می شود و آنان به قدری در تنگنا قرار
گرفته اند که ناچار به ترک تهران شده اند. 

  مقام های مسؤل سعی کردند از مراسم جشن روز اولشکنجه فیزیکی فعالن روز اول ماه می ( روز کارگر):
  جلوگیری کنند. تمام فعالیت های مستقل ممنوع شد و نیروهای امنیتی درهای پارک چیتگر(1388ماه می سال 

 در نزدیکی تهران ) را، که قرار بود یک پیک نیک اتحادیه صنفی در آنجا برگزار شود، بستند. طبق
 موگزارش ، وزارت اطلعات کارگران را نصیحت کرد که در مراسم رسمی خانه کارگر، در استادی

 مانی ، یکی از مؤسسین اتحادیه آزاد کارگراناخیرالعمل در تهران ، شرکت نکنند. در کردستان ، آقای شیث 
 ایران ، در سوم اردیبهشت ماه دستگیر شد. با وجود این تجمع مستقل کارگران شکل گرفت و تعداد زیادی در

 28تهران، عسلویه و استان کردستان دستگیر شدند. دو عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران ، در عسلویه ، تا 
  شوهرش رفت ، طبق خرداد، بازداشت بودند. وقتی همسر یکی از بازداشتی ها برای پرس و جو درباره

گزارش ، او را با قنداق تفنگ کتک زدند. 
  در سنندج محکوم به شلق خوردن شدند.1387 مرداد 21چهار فعال کارگری که دو نفرشان زن بودند در 

 سوسن رازانی و شیوا خیرآبادی هر کدام به ترتیب به هفتاد و پانزده ضربه شلق محکوم شدند. این خانم ها
 احکام زندان نه ماه و سه سال زندان تعلیقی دریافت کردند. عبداله خانی محکوم به چهل همچنین به ترتیب 

 ضربه شلق و نود و یک روز زندان شد و سید خالد حسینی به پنجاه ضربه شلق و شش ماه زندان محکوم
شد. 

  ، کارگران تنها1387: در دی ماه کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه با وجود محدودیت ها متشکل می شوند
  تصفیه شکر مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ، در استان خوزستان ، برای برکناری شورای کارخانه

  امضا جمع کردند که مداخله های پلیس ،1900 اسلمی کار و تشکیل یک سازمان یا اتحادیه كارگري مستقل 
  ، کارگران برای دستمزدهای1387 اردیبهشت 15نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران را به دنبال داشت. در 

 عقب افتاده شان اعتصاب کردند. دستگیری هایی در سطح بال انجام شد و پنج تن از سازمان دهندگان
 ، اعتصاب و تظاهرات عظیم1387 خرداد 26اعتصاب به جرم رهبری اعتصاب به دادگاه احضار شدند. در 

 با حضور دو هزار کارگر پایان یافت که در همانجا هییت مؤسس سندیکای کارگران مجتمع شکر هفت تپه
 ، با وجود محدودیت ها و تهدیدهای مدیریت مجتمع ، بیش از یک هزار1387 مهر 30شکل گرفت. در 

 کارگر آرای خود را برای انتخاب نه نفر اعضای هییت اجرایی اتحادیه به صندوق ریختند. سندیکای مجتمع
 هفت تپه اکنون به عضویت اتحادیه بین المللی غذا، هتل، رستوران، تهیه سورسات، تنباکو، و تشکل های

 ) درآمده است. IUFکارگران متحد ( 
  پنج عضو هییت اجرایی سندیکای هفت1387 آذرماه 29 در رهبران کارگران نیشکر هفت تپه محاکمه شدند:

 تپه ( جلیل احمدی، فریدون نیکوفرد، علی نجاتی، قربان علی پور و محمد حیدری مهر ) به دادگاه انقلب
 احضار و متهم به " تبلیغ علیه نظام " شدند. در موقع نوشتن این متن آن ها محاکمه شده بودند و منتظر رأی

 دادگاه بودند. وقتی دادرسی توسط دادستانی انجام می گیرد که حتی به خودش زحمتی نمی دهد تا شاهدی
 بیاورد یا مدرکی نشان دهد و با حالت استبدادی با متهمان رفتار می کند، فعالن اتحادیه های كارگري و وکلی

آنان مجبورند این نوع محاکمات را به چالش بکشند و بحث ها و مناظره های شایسته ای را مطرح کنند. 
 محمود صالحی آزاد شد ام�ا با اتهام های دیگری مواجه است : محمود صالحی، یکی از مؤسسین اتحادیه صنفی

  ، آزاد شد. صالحی1388 فروردین ماه 17کارگران نانوایی، در سقز، سرانجام از زندان امنیتی سنندج، در 
  از زندانی که به جرم سازماندهی تجمع کارگران مستقل در اول ماه می1388قرار بود سوم فروردین ماه 

  محکوم شده بود آزاد شود. درست شش روز قبل از پایان مدت زندانش صالحی را به دیوان عدالت1383سال 
 بردند و متهم به انتشار پیغام های وحدت در طول مدت زندانی بودنش کردند، که زندانی کردن همیشگی او را

  فروردین ماه از17 دلر آمریکا، در 43000توجیه خواهد کرد. به هر حال صالحی توانست، با مبلغی معادل 
 پشتیبانان صالحی تحت پیگردت. زندان آزاد شود، در حالی که او به سه سال زندان تعلیقی محکوم شده اس

 قرارگرفتند: چندین عضو کمیته دفاع از محمود صالحی، هم قبل و هم بعد از آزادی او، دستگیر شدند. خالد
    محکوم شد.  مرداد ماه ،21حسینی به سی ضربه شلق و نود و یک روز زندان، در 

  کیان تایر نزدیک  کارگران کارخانه  در بیستم فروردین ماه ،خشونت پلیس در کارخانه کیان تایر:
 چاهندرگه ، به دلیل عدم پرداخت طولنی مدت دستمزدشان ، تحصن کردند. در بیست و سوم فروردین،



 نیروهای پلیس درهای کارخانه را شکستند و از دیوارهای کارخانه بال رفتند تا به اعتصابی ها دسترسی پیدا
 کنند. حدود یکصد نفر کارگر بطور وحشیانه ای با باتوم های الکتریکی زده شدند و سپس به طرف اتوبوس ها

  ساعت از آن ها خبر نداشتند که کجا هستند.36کشانده شدند تا زندانی شوند. خانواده های کارگران به مدت 
 اکثر کارگران ، بعد از این که مورد بازجویی قرار گرفتند تا از آن ها اقرار گرفته شود که رهبران اعتصاب

 چه کسانی هستند، سرانجام آزاد شدند. شش نفر مأمور آتش نشانی، که از پاشیدن آب به روی اعتصابیون
خودداری کردند، نیز دستگیر شدند. 

  ، کارگران بازار اصفهان1387 مهر ماه 15 در :تعداد زیادی فعالن صنفی سرنوشتشان به زندان ختم شد
 وقتی در حال رفتن به ساختمان فرمانداری، برای اعتراض به افزایش نرخ مالیات بودند، مورد حمله نیروهای

 امنیتی استان قرار گرفتند. کارگران بازار به زندان برده شدند، در زندان انفرادی نگهداری شدند و اواخر آن
 روز آزاد شدند. در اول دی ماه نیروهای امنیتی لباس شخصی ، محسن حکیمی ، عضوی از كانون نویسندگان

  تشکل کارگري ، را دستگیر کردند. بیژن امیری ، مکانیکی در کارخانه ایران و کمیته هماهنگي براي ایجاد
 پارس خودرو به اتهام های نامعلوم در همین زمان دستگیر شد. حکیمی و امیری هر دو به زندان اوین برده

شدند. موقع نوشتن این گزارش حکیمی آزاد شده بود. 
  از علیرضا ثقفی ، ژورنالیستی که1387: در چهارم شهریور ماه روزنامه نگار طرفدار اتحادیه بازداشت شد

 مشهور است و کسی که رییس هییت مدیره مرکز برای تفسیرهای قطعیش در مورد حقوق اتحادیه های صنفی 
 دفاع از حقوق کارگران می باشد، خواسته شد که در تهران به مقامات قضایی توضیح دهد. سپس او ناپدید شد.

  در زندان اوین خبری از او نبود تا این که روز بعد خانواده او فهمیدند که ثقفی، به اتهام های نامعلوم،
 نگهداری می شود. درست دو ماه قبلش ثقفی در کنفرانس بین المللی کا ر حضور پیدا کرده بود و در آنجا در

 از زندان آزاد شد. 1387مورد محدودیت اتحادیه های صنفی صحبت کرده بود. ثقفی در ششم شهریور ماه 
اقتصاد ایران :رکود و پول بی پشتوانه در مقابله با آن

  گزارش داد  : در روزهای گذشته محمود بهمنی رئیس کل88 مهر 16رادیو بین المللی فرانسه در تاریخ 
 بانک مرکزی جمهوری اسلمی اعلم کرد : اقتصاد ایران در شرایط رکود است و برای راه انداختن چرخ

 تولید و صنعت، چاره ای جز تزریق نقدینگی به نظام بانکی نیست که مطالبات پرداخت نشده اش در حال
  هزار میلیارد تومان گذشته و این امر نه فقط خود بانک ها، که واحدهای تولیدی نیازمند سرمایه٤۱حاظر از 

 .را با بحرانی خطرناک روبرو کرده است
  واحد تولیدی ورشکسته کشور٦۷۰۰هفته گذشته دولت محمود احمدی نژاد با استمهال یک ساله پرداخت دیون 

 موافقت کرد و تلویحاo نشان داد که چشم انداز امیدبخشی برای رفع بحران منابع بانک ها دست کم در کوتاه قابل
 .مشاهده نیست

  میلیارد٥٤۹ هزار و ۱۱به گفته محمود بهمني، قرار است دولت بابت بدهی های خود به بانک ها معادل 
 تومان از محل اعتبارات بانک مرکزی به نظام بانکی کشور بپردازد و در صورت تزریق این مبلغ، بدهی

 . هزار میلیارد تومان خواهد رسید۲۰ میلیارد تومان به بیش از ۱٤۳ هزار و ۹دولت به بانک مرکزی از 
 پرسش این است : چگونه می توان مطمئن بود که تزریق این حجم جدید از نقدینگی مجدداo به افزایش تورم

 .منجر نشود
 ریشه اصلی تورم نقدینگی است. به بیان دیگر، تورم موجود در ایران عمدتاo حاصل تزریق پول بدون پشتوانه
 تولید، کال و خدمات است، به طوری که هر بار با افزایش نسبت پول به کال و خدمات شاهد افزایش قیمت ها

 .و صعود دوباره نرخ تورم هستیم
 به دلیل همین بی تعادلی میان نسبت پول و عرضه کال و خدمات است که نقدینگی در ایران در چهار سال

  هزار میلیارد٦۸ حدود ۱۳۸۳ برابر افزایش یافته است : حجم نقدینگی که در اسفند ماه ۳گذشته بیش از 
  هزار میلیارد تومان رسیده که دقیقاo به دلیل جذب نشدن در حوزه تولید به عامل۲۱٥تومان بود، اکنون به 

 .افزایش پی در پی تورم طی سال های اخیر تبدیل شده است
  میلیارد تومان پول به شبکه بانکی بابت پرداخت بدهی دولت به بانک ها،٥۰۰ هزار و ۱۱در صورت تزریق 

  هزار میلیارد تومان خواهد بود. اگر این مقدار۳۳- به میزان ۳ با فرض ضریب فزاینده عدد ،افزایش نقدینگی 
۱۰٪ تولید ناخالص ملی در نظر بگیریم، می توان گفت که نتیجه آن افزایش ۱۰افزایش نقدینگی را معادل   

 .درصدی نرخ تورم خواهد بود
 البته، رئیس بانک مرکزی معتقد است که با تزریق دوباره این سرمایه به واحدهای تولیدی ورشکسته زمینه

 .افزایش تورم خود به خود از بین می رود
 اما، همه مسأله این است که افزایش مهارگسیخته نقدینگی در چهار سال اخیر و همزمان رکود تورمی که بر

  هزار میلیارد۲۲ به ویژه "کل اقتصاد کشور سایه انداخته نشان می دهند که نه تنها نقدینگی سال های گذشته 
  جذب تولید نشده، بلکه ای بسا"تومانی که در چارچوب باصطلح طرح های زودبازده اقتصادی مصرف شد 

 .نظام تولیدی کشور بیش از پیش قدرت جذب نقدینگی را از دست داده باشد



 همین امر تا حدودی در مورد خود نظام بانکی کشور صادق است که توانایی جذب نقدینگی سپرده گذاران و
 .خریداران اوراق مشارکت را ندارد

  درصدی۷٥از جمله علئم بارز این ناتواني، علوه بر کاهش سپرده های درازمدت در نزد بانک ها، کاهش 
  بوده است. به اعتقاد صاحب نظران این کاهش نتیجه تعیین نرخ سود۸۷فروش اوراق مشارکت در سال 

٪ کمتر از نرخ رسمی تورم کشور است۱۰ درصدی این اوراق بوده که حدود ۱٥٫٥ . 
 این حد از شکاف میان نرخ سود بانک ها (که هر سال با فرمان رئیس جمهوری کاهش یافته است) و نرخ

 تورم، عملo تسهیلت بانکی را در ایران به یکی از منابع سودآور رانت تبدیل کرده که همزمان با توسعه خود
 .بیشترین زیان را به بخش تولید و صنعت رسانده است

 با این حال، علوه بر اختلف زیانبار نرخ سود و نرخ تورم، ناتوانی بخش تولید در جذب نقدینگی ریشه در
  میلیارد دلر کال و خدمات وارد کشور۲۲۰واردات مهارگسیخته چهار سال گذشته نیز دارد : در این مدت 

  میلیارد۱٦۰شده، به طوری که بدون احتساب درآمدهای نفتی تراز بازرگانی ایران در این چهار سال منفی 
 .دلر بوده است

 این حجم از واردات که برای جلوگیری از توسعه تورم صورت گرفته، نتیجه دیگری جز ورشکستگی
 .واحدهای تولیدی کشور نداشته که امروز حتا قادر به پرداخت بدهی های خود به بانک ها نیستند

 محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران به تازگی با اشاره به گزارش کمیسیون صنعت ایران هشدار داد که
٪ ظرفیت اسمی۳۰٪ واحدهای تولیدی کشور در حال تعطیلی هستند و اکثر واحدهای دیگر با کمتر از ٥۰  

.خود کار می کنند
 این وضعیت اما در نوع خود آئینه ایست از اتلف پی در پی منابع در ایران که مهمترین مصداقش بر پایه

  میلیارد دلر انواع یارانه انرژی در چهار سال اخیر بوده، در حالی۲۳۲ اختصاص ۸۷ترازنامه انرژی سال 
 . میلیارد دلر بوده است۲۸۰که کل درآمد نفتی ایران طی همین مدت حدود 

  دولت در نظر۸۸با این همه، معاون وزیر نفت جمهوری اسلمی اعلم کرده که برخلف قانون بودجه سال 
  یعنی، میلیارد دلر یارانه به واردات بنزین و گازوئیل اختصاص دهد ٦٫٥دارد در قالب متمم بودجه، 

  که البته در صورت اجرا شدن معنایی جز،بیشترین رقمی که تاکنون برای این منظور در نظر گرفته شده 
 .شکست طرح سهمیه بندی سوخت و مالo شکست دولت در حل معضل کمبود سوخت ندارد

 معنای دیگر، این تصمیم اما نبود سرمایه گذاری لزم در صنعت نفت کشور است. این داده در نوع خود
 حکایت می کند که بر خلف غالب کشورهای مهم تولیدکننده نفت، کمترین بخش از درآمدهای نفتی هم صرف
 سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز کشور نشده و همزمان سرمایه گذاری خارجی نیز در این عرصه رو به

۸٤افول گذاشته است : بر اساس گزارش ها حجم سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت ایران که در سال   
  میلیارد دلر رسیده است،۱٫٥ تنها به ۸۷٪ کاهش در سال ٦٤ میلیون دلر بود، با ۲۰۰ میلیارد و ٤معادل 

. میلیارد دلر اعلم کرد٦٦هر چند محمود احمدی نژاد این رقم را در جریان کارزار انتخاباتی 
اخراج یک سوم کارگران صنعت نساجی کشور

  آمده است : اخراج کارگران صنعت نساجی در ایران به امری88 مهر 16به گزارش سایت پیام در تاریخ 
 روزانه تبدیل شده و در این راستا از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از یک سوم کارگران شاغل در این

صنعت اخراج شده اند.
  هزار کارگر31گزارش ها حاکی است در ادامه بحران اقتصاد جهانی و تاثیرات آن بر اقتصاد ایران بیش از 

 شاغل در کارخانه های نساجی در سراسر کشور اخراج و مشاغل خود را از دست داده اند.
 اعتصاب سراسری کارکنان شوراهای شهرداری ها در کرانه باختری

  آمده است : هزاران تن از کارکنان شوراهای شهرداری ها و88 مهر 16به گزارش سایت پیام در تاریخ 
  مهر ماه در اعتراض به قانون جدید16شورای روستاها در کرانه باختری رود اردن از روز پنجشنبه 

شوراهای محلی دست به اعتصاب زدند.
 12به گزارش خبرگزاری "شین هوا"ی چین از رام ال در اعتصاب کرانه باختری رود اردن که با حضور 

 هزار کارمند و کارگر آغاز شده است، اعتصاب کنندگان خواستار اصلح قانون شوراهای محلی در ارتباط با
شرایط دریافت مسکن و پرداخت حق اضافه کاری خود شدند.

 مهر: کاوه محمدی کارگر ساختمانی در سنندج بر اثر سقوط از جان باخت16

  بر اثر سقوط از88کاوه محمدی کارگر ساختمانی در محله شهرک مبارک آباد سنندج دیروز پانزدهم مهر ماه 
طبقه ششم ساختمان در حال احداث جان باخت.

 این حاثه جانگداز زمانی روی داد که کاوه از طبقه ششم ساختمان در حال کشیدن تیرچه بوسیله طناب بود که
بر اثر پاره شدن طناب و بهم خوردن تعادلش از طبقه ششم سقوط کرد و در دم جان باخت.



 کار ساختمانی در ایران بدلیل عدم بکار گیری وسائل ایمنی در آن از سوی کارفرمایان یکی از عوامل اصلی
 مرگ و میر کارگران در حین کار است و علیرغم آمار بالی فوت ناشی از سوانح کاری در رشته کار

 ساحتمانی هیچ گونه اقدامی از سوی نهادهای مسئول در زمینه بالبردن ایمنی کار در ساختمان و نظارت بر
آن انجام نمیگیرد و هر روزه در جای جای کشور، کار در ساختمان در حال قربانی گرفتن از کارگران است.

 کارگران ساختمانی در ایران از شمول قوانین کار خارج هستند و میلیونها کارگر در این رشته بدون حق
 اجتماعی مشغول بکارند. برخورداری از بیمه و سایر حقوق

 ما ضمن تسلیت فوت جانگداز کاوه محمدی به خانواده ایشان و ابراز همدردی عمیق با آنان، سیستم موجود را
 بدلیل تحمیل بی حقوقی مطلق بر میلیونها کارگر ساختمانی و عدم نظارت بر ایمنی کار در ساختمانهای در

 حال احداث، عامل مرگ کاوه و هزاران کارگر دیگری میداند که سالیانه دچار حوادث دلخراش در محیط کار
میشوند. 

مرگ یک کارگر به علت عدم ایمنی در محیط کار

این بار نیز نبود ایمنی در محیط کار جان یک کارگر را گرفت : 

  عدم ایمنی به علت  در شهر سنندج 88 / 7/ 15 سقف کار در تاریخ   کارگر ساختمانی کاوه محمدی نوره 
.  وجان باخت   کرد  سقوط  آسا نسور ساختمان پنج طبقه ای ، از جایگاه کار

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

88/7/17

 تبدیل شده استبزرگترین كارخانه دولتی چای به آغل گوسفندان
  گزارش داد : رئیس هئیت مدیره اتحادیه چایكاران شمال گفت:88 مهر17فارس در  حکومتی خبرگزاری 

 بزرگترین كارخانه دولتي چاي در منطقه كشت و صنعت سپید رود در رشت تبدیل به آغل گوسفندان در
 زمستان شده است. ایرج هوسمي افزود: همان گونه كه تجربه دولت در امور اجرایي كشاورزي ناموفق بوده،
 متاسفانه با تصمیم غلط در سال هاي گذشته یك كارخانه بزرگ چاي توسط دولت در كشت و صنعت سپیدرود
 در منطقه رشت احداث شد كه از دو برابر بزرگترین كارخانه چاي سازي موجود كشور نیز بزرگتر است و

 میلیاردها تومان از بیت المال در آن هزینه شد.رئیس هئیت مدیره اتحادیه چایكاران كشور افزود:  متاسفانه
  تن برگ50مدیریت نادرست باعث شده این كارخانه بزرگ چاي در منطقه سپیدرود رشت كه توان دریافت 

 سبز در روز را دارد به جاي تولید چاي تبدیل به آغل گوسفندان در فصل زمستان شده و چوپان ها در زمستان
براي نجات از برف و باران گوسفندان خود را در این كارخانه رها مي  كنند.

 رئیس اتحادیه چایكاران كشور  در مورد خرید كارخانه فرآوري چاي لهیجان كه متعلق به سازمان تبلیغات
 اسلمي بود، گفت: شنیده ایم این كارخانه را قرار است به یك تانزانیایي بفروشند، در حالي كه هیچ نیازي به

 فرد خارجي براي اداره یك كارخانه نیست، بلكه در داخل كشور افراد توانمند و با تجربه براي اداره كارخانه
چاي فراوان وجود دارد.

  هزار قلمه نهال چاي توسط نواب مول تبعه14رئیس هئیت مدیره اتحادیه چایكاران شمال در مورد واردات 
 تانزانیا كه متقاضي خرید كارخانه فرآوري چاي لهیجان است،گفت: متاسفانه افرادي در سال هاي گذشته نیز

 قلمه هایي از چاي بدون رعایت شرایط قرنطینه وارد كردند كه این اقدام باعث ورود آفت زخم ریشه در
باغ هاي چاي شد و در منطقه املش باغ هاي چاي را خشكاند.

 درصد است20جللي: حداقل سهم ایران از خزر 

 کاظم جللي" عصر روز پنجشنبه در پایان اجلس خزر در خبر داده است : "88 مهر17رجانیوز درتاریخ
 زیباکنار انزلي در پاسخ به سوال ایرنا درخصوص وضعیت رژیم حقوقي دریاي خزر افزود: البته این بدان

معنا نیست که این سهم باید بین پنج کشور حاشیه خزر به طور مساوي تقسیم شود.

 وي افزود: هنوز رژیم حقوقي دریاي خزر به شکل کامل تدوین نشده است، اما جمهوري اسلمي ایران بر سهم
خود که براساس مطالعات کامل علمي تعیین و مشخص شده است، اصرار دارد.



  است که براساس آن،1940 و 1921جللي ادامه داد: رژیم حقوقي فعلي خزر مبتني بر قرارداد مودت سال 
. درصدي خزر نخواهد داد20ایران اجازه ورود به هیچ کس و یا استفاده از منابع آن را در حوزه 

 وي با بیان اینکه درحال تدوین رژیم حقوقي خزر هستیم، در مورد پذیرش سهم ایران توسط سایر کشورها،
.گفت: این موضوع یکي از مسایل مورد اختلف است که هنوز بحث در این زمینه وجود دارد

 "جللي" اظهارداشت: این حق را براي جمهوري اسلمي ایران قایلیم که سهم آن از دریاچه خزر براساس
انصاف و عدالت تعیین و آنچه حق ملت ایران است در رژیم حقوقي خزر دیده شود.

 کمیسیون امنیت ملي مجلس، موضوع خزر، را موضوع مهمي در بخش سیاست خارجي کشور قلمداد کرد که
.این کمیسیون روي مسایل آن از ابعاد مختلف حساسیت دارد

 وي یکي از مسایل مهم در خصوص خزر را تعیین رژیم حقوقي آن عنوان و تاکید کرد: این کمیسیون با جدیت
.تمام مباحث مرتبط با آن را دنبال مي کند

سایپا را هم می خردپاسداران سپاه 
  مهر نوشت : هفته گذشته، اولین نشست کنسرسیوم خریدار احتمالي گروه17سایت موج در تاریخ 

 خودروسازي سایپا برگزار شد.هفته گذشته کنسرسیوم مشترک "بنیاد تعاون سپاه" و "شرکت سرمایه گذاري
 خرید سهام سازمان گسترش و نوسازي تامین اجتماعي(شستا)" تشکیل جلسه داد و بحث و بررسي راجع به

 صنایع ایران(ایدرو) در گروه خودروسازي سایپا را آغاز کرد.براساس این گزارش، انتخاب اعضاي جدید
هیات مدیره سایپا نیز منوط به تعیین تکلیف خریدار سهام ایدرو در گروه خودروسازي سایپا شده است.

 هم اکنون "شستا" صاحب یک عضو در هیات مدیره گروه خودروسازي سایپا است و به تنهایي نیز شانس اول
 خریداري سهام ایدرو در این گروه خودروسازي را دارا مي باشد.خبر برگزاري این جلسه مهم در حالي درز

 مي کند که هیات مدیره شستا به تازگي مصوبه اي براي خروج از بازار سهام مالکیت شرکت هاي
خودروسازي مصوب کرده است.

 روز جهانی معلم ممانعت بر سر راه برگزاری مراسم
  مهرماه سال جاری17 آژانس خبری موکریان : جشن روز جهانی معلم که قرار بود روز جمعه مورخه  

 توسط انجمن صنفی معلمان استان کردستان برگزار شود از سوی مدیریت سیاسی استان لغو گردید.انجمن
  اکتبر روز جهانی معلم در یکی از5صنفی معلمان استان کردستان قصد داشت مراسمی جهت پاسداشت 

 سالنهای اجتماعات شهرستان سنندج برگزار نماید که به دلیل عدم دریافت هیچ پاسخی از سازمان در رابطه با
 دراختیار قرار دادن سالن ، مقرر شد این مراسم روز گذشته در پارک امیریه این شهر برگزار شود.برگزاری

 گفتنی است طی روزهای اخیر تنی چند این مراسم در پارک امیریه نیز بدستور مدیریت سیاسی استان لغو شد.
از اعضا انجمن احضار و از آنان خواسته شده که از برگزاری چنین مراسمی خودداری کنند.

تجمع اعتراضي كارگران شركت واگن پارس اراك

  كارگران شركت واگن پارس اراك در مقابل این كارخانه دست به یك تجمع اعتراضي88.7.18امروز شنبه 
 زدند . این كارگران دوماه است كه حقوق خود را نگرفته اند و خواهان حقوق خود هستند . كارگران این

  نیز دست ازكاركشیده و مقابل این كارخانه تجمع اعتراضي برگزار كرده بودند88.7.16شركت روز پنجشنبه 
 . درتجمع امروز مضافا بركارگران فازیك این شركت كارگران فازدو واگن پارس یعني كلیه كارگران این

شركت به تجمع اعتراضي پیوسته بودند .

۱۳۸۸/۷/۱۸آژانس ایران خبر - 
 خزر با منافع ملي و حیاتي ایران پیوند ناگسستني دارد

تصمیمات اساسي در خزر باید با اتفاق نظر همه كشورهاي ساحلي گرفته شود

  آمده است : وزیر امور خارجه گفت: باید به دریاي خزر نهایت توجه88 مهر 18به گزارش ایسنا در تاریخ 
. را داشته باشیم؛ زیرا دریاي خزر پیوند ناگسستني با منافع ملي و حیاتي ایران دارد



 متكي وزیر امور خارجه در بازدید خود از توانمندي هاي استان گیلن در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري
 گفت: دریاي خزر یك دریاي بسته و محصور در پنج كشور مي باشد كه هر اقدامي) دانشجویان ایران (ایسنا

 توسط هر یك از كشورهاي حاشیه دریاي خزر مي تواند تاثیر قابل ملحظه اي بر كشورهاي همجوار داشته
. باشد. این دریایي پیچیده و گسترده است كه منافع ملي و حیاتي ایران با آن پیوند غیرقابل انكار دارد

 وي ادامه داد: دریاي خزر مهم ترین و بزرگترین منطقه اقتصادي است كه متاسفانه تاكنون تعیین حدود دقیقي
 در این زمینه انجام نگرفته است، ما باید تلش كنیم براي صیانت از حقوق ایران حق واقعي ایران را در

. دریاي خزر مشخص نماییم

 وزیر امور خارجه خاطرنشان كرد: كلیه تصمیمات مهم و اساسي در دریاي خزر باید با هم اندیشي و اتفاق
.  كشور ساحلي انجام گیرد؛ زیرا در غیر این صورت هرگونه تصمیم گیري فاقد اعتبار اجرایي است5آراي 

 متكي تحولت ژئوپلتیكي انجام پذیرفته در این منطقه را فرصت تاریخي و فضایي نوین براي ایجاد پیشرفت
 هرچه بیشتر در ایران دانست و این موقعیت را نیز دلیلي براي تلش هرچه بیشتر ایران براي كسب حداكثر

. منافع قانوني خود برشمرد

  درصد است و ایران تا زماني كه این حق قانوني را دارد20وي متذكر شد: سهم ایران در بستر دریاي خزر 
. در محدوده تعیین شده، اجازه فعالیت به كشورهاي همجوار را در خصوص اكتشاف و بهره برداري نمي دهد

 متكي درباره تقسیم دریاي خزر به شمال و جنوب تصریح كرد: مسائل موجود در دریاي خزر در شمال و
 جنوب آن به هم واسطه است و نمي توان دریاي خزر را به شمال و جنوب تقسیم كنیم و تاكنون نیز هیچ اسنادي

. مبني بر تقسیم دریاي خزر به امضا نرسیده است

 وزیر امور خارجه حفاظت از محیط زیست بومي دریاي خزر، كنترل وضعیت نظامي، جلوگیري از حضور
. نیروهاي بیگانه در این دریا، بهره برداري و انتقال انرژي را از عمده اهداف ایران در دریاي خزر برشمرد

گردهمائی کانون بازنشستگان گروه صنعتی ایرانخودرو
 ماه از سال جاری همچنان وعده ها محقق نشده است؛6گذشت 

 هزار بازنشسته و كارمند تأمین اجتماعی در انتظار افزایش حقوق65
  در اقدامی شتاب زده به منظور افزایش مستمری كارگران بازنشسته88سازمان تامین اجتماعی در ابتدای سال 

 میلیارد تومان وام گرفت. 500از بانك رفاه كارگران 
  هزار كارمند شاغل و بازنشسته65 ماه از آغاز سال جاری هنوز حقوق و مستمری بیش از 6ایلنا: با گذشت 

سازمان تامین اجتماعی مطابق قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق افزایش نیافته است.
  در اقدامی شتاب زده به منظور افزایش88به گزارش ایلنا، در حالی كه سازمان تامین اجتماعی در ابتدای سال 

  میلیارد تومان وام گرفت، هنوز در خصوص افزایش500مستمری كارگران بازنشسته از بانك رفاه كارگران 
حقوق و مستمری كارمندان و بازنشستگان خود اقدامی نكرده است.

 شنیده ها حاكی از آن است كه به دلیل شتاب زده بودن این وام، نه تنها تاكنون سازمان موفق به پرداخت اقساط آن
نشده است بلكه به دلیل فشار مالی در پرداخت هزینه نسخه درمانی نیز دچار مشكل شده است.

  ماهه در حالی است كه مطابق قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق، مدیران سازمان باید از ابتدای6این تاخیر 
 درصد افزایش می دادند.20امسال با افزایش ضریب حقوق كارمندان شاغل و بازنشسته دریافتی آنها را تا 

 با این حال گفته می شود كه در برخی از شركت ها و موسسات دیگر سازمان تامین اجتماعی از جمله
 شركت های شستا و خانه سازی به دلیل حاكم بودن قوانین و اختیارات مالی خاص دریافتی مدیران هم افزایش

یافته و هم به موقع پرداخت می شود.
راه پیمائی مادران عزادار در پارگ لله و دستگیری یک جوان 

  همراه با خانواده های دستگرشدگان اخیر،مادران عزادار جمعیتی زیادی شامل 1388امروز هجده مهرماه 
 مردم در اعتراض به سرکوب خونین و ادامه بازداشت دستگیر شدگان و عدمشماری از زنان هنرمند و 

.دستگیری و مجازات آمران و عاملن سرکوب اخیر در میدان آب نمای پارک لله دست به راه پیمائی زدند
  مادران17:00 مهرماه از ساعت 18روز شنبه  در این رابطه می نویسد: فعالین حقوق بشر ودمکراسی



 ، هنرمندان و تعداد زیادی از مردم درمیدان آب نمای پارک للهدستگیرشدگان اخیرعزادار، خانواده های 
 ادامه 18:10 اقدام به راهپیمائی حول میدان آب نمای پارک لله نمودند . این راه پیمائی تا ساعت. تجمع کردند

 داشت . تعدادی از هنرمندان در راه پیمائی مادران عزادار شرکت کرده بودند که از جملۀ آنها خانم مهتاب
.نصیرپور بودند

 ماداران عزادار ،خانواده های بازداشت شدگان اخیر و خانواده های زندانیان سیاسی (خانواده ساران و...)
 ،هنرمندان و تعداد زیادی از مردم در اعتراض به سرکوب خونین و ادامه بازداشت دستگیر شدگان اعتراض

 داشتند و خواهان دستگیری ،محاکمه و مجازات آمران و عاملین سرکوبهای خونین مردم ایران هستند. در
. نفر شرکت کرده بودند200 تا 170اعتراضات امروز بین 

  آزادی مردم ایران مادران عزادار یک در پایان اعتراضات برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای راه 
 دقیقه سکوت اعلم کردند و به روان پاک آنها صلوات فرستادند و سپس با بردن دستهایشان به بال با علمت

.پیروزی محل را ترک کردند
 نیروهای سرکوبگر مادران را در محاصرۀ خود گرفته بودند و نیروهای موتور سوار دائم در حال گشت زدن

  که در کنار اعتراض کنندگان بود بودند پیرامون مادران بودند. نیروهای لباس شخصی به یکی از جوانان
 یورش بردند و او را دستگیر کردند . مادران با مشاهده این صحنه به سوی آنها رفتند و خواستار آزادی وی

.شدند نیروهای سرکوبگر به مادران قول دادن که او را آزاد خواهند کرد

 طومار کارگران تراکتور سازی سنندج در اعتراض به بذل و بخششها به مدیران و روسای
شرکت 

مدیر عامل محترم شرکت تراکتور سازی کردستان جناب آقای حنیفی 

سلم علکیم 

 احتراما به استحضار میرساند با توجه به اینکه یک آیتم از حقوق و مزایای مدیران و رئیسان شرکت بنام "حق
 جذب" در آخرین روزهای کاری مدیر عامل قبلی به نسبت پست سازمانی از حدود صد در صد تا پانصد

 درصد به یکباره اضافه شده، لذا ما کلیه امضا کنندگان ذیل با توجه به وضعیت کاری شرکت و کمبود در آمد و
 منابع نقدینگی به این موضوع اعتراض داشته و عاجزانه خواستار بررسی و رسیدگی به آن از طرف جنابعالی
 می باشیم. لزم به ذکر است که تعداد زیادی از احکام و پست های سازمانی موجود در همان روز آخر کاری

 مدیر عامل قبلی و در همان ساعت پایانی شب ایجاد شده اند اما تاریخ اجرای آنها را سه ماه قبل اعلم کرده
اند. 

با تشکر و سپاس فراوان 

 18/7/88کارگران تراکتور سازی سنندج 

  نفر از کارگران تراکتور سازی سنندج رسیده است59توضیح: طومار فوق به مضای  

مشكلت زنان كارگر زیر نگاه مردان كارفرما
  آمده است : در سال های اخیر بحث در مورد مشکلت زنان بسیار بوده88 مهر 18به گزارش ایلنا در تاریخ 

 است، گروه های حمایت از حقوق زنان و مخالف با تبعیض جنسیتی با عنوان های مختلف، دولتی و غیردولتی،
 برای شناسایی و بررسی این مشکلت تاسیس می شد و گاهی بعد از مدتی منحل می گردید، یکی از مسائل

 مورد بحث در این محافل مساله کارگران زن بود، انسان های زحمت کشی که برخلف تعریف شرعی و عرفی
 که در جامعه ما از آنها شده، شاغل شده اند، قشری که اکثر آنها به اجبار شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و
 خانواده کار می کنند و به خاطر همین نیاز که جامعه به وجود می آورد، حقوقشان به نسبت کاری که انجام

می دهند بسیار کم است. 
 به گزارش ایلنا علت های مختلف، از جمله انقلب و جنگ که باعث شهید شدن بسیاری از هموطنانمان شد

 باعث افزایش حضور زنان در محیط های کاری و زنان سرپرست خانوار در سال های اخیر شد که به موازات
 آن مشکلت زنان در محیط کار پدید آمد در نتیجه پس از گذشت بیش از یک دهه از انقلب در دویست و هفتاد

  طرح «بررسی مسائل و مشکلت1370 اسفندماه سال 13و سومین جلسه شورای عالی انقلب فرهنگی، در 
 زنان کارگر» تصویب شد که هدف آن را «یک- شناسایی و دستیابی به مسائل و مشکلت فرهنگی- اجتماعی



 زنان کارگر در ارتباط با محیط کار و اجتماع، دو- شناسایی و دستیابی به مسائل و مشکلت حقوقی- صنفی-
 رفاهی و بهداشت جسمانی و روانی زنان کارگر در ارتباط با محیط کار. سه- شناسایی و دستیابی به مسائل و

مشکلت زنان کارگر در ارتباط با خانواده و تربیت فرزندان.» خواندند. 
 اما امروز که نزدیک به دو دهه از تصویب این طرح می گذرد، جز در گزینه دوم تغییر در زندگی زنان

کارگر دیده نمی شود. 
 مشکلت اجتماعی زنان کارگر آنقدر عیان است که کارفرما اجازه ورود به محیط کار زنان کارخانه اش را

 نمی دهد تا آنجا که برای صحبت کردن با چند کارگر زن، با گذشت از چندین صافی به پشت در کارخانه
 رسیدم، در شرقی ترین نقطه تهران پس از بارها رفت و آمد و سفارش چندین نفر آن هم نه به اسم خبرنگار که

 حساسیت برانگیز باشد، به اسم دانشجو، نتوانستم اجازه ورود به کارخانه را بگیریم، دست آخر مجبور شدم
 ساعتی را پشت در کارخانه منتظر باشم تا کارگران تعطیل شوند، اما قبل از آنکه کارگران از در کارخانه

بیرون بیایند، سرویس می آید و همه سوار می شوند، زن و مرد. 
 ناامید از اینکه امروز هم از دست رفت سه خانم از در کارخانه بیرون می آیند، به سمتشان می روم، می پرسم

  سال است در آنجا کار مونتاژ می کنند، با آنها20آیا آنجا کار می کنند و شغلشان چیست؟ می گویند: نزدیک به 
 همراه می شوم خیلی دلشان پر است. به خصوص از آقایان، می گویند: حریم ما را حفظ نمی کنند و هر طور که

 دوست دارند با ما صحبت می کنند. ما پابه پای مردان کار می کنیم، قطعات سنگین جابه جا می کنیم اما مردها
 نمی گذارند ما ارتقا پیدا کنیم وقتی هم شکایت می کنیم، می گویند خب قراردادی شوید، وقتی که ما تا یکی- دو
 سال دیگر بازنشسته می شویم، چرا باید قراردادی شویم، ضمن اینکه می دانیم قرارداد قدم اول اخراج است،

 می گویند: مهر پارسال همه قراردادی ها اخراج شدند، اگر ما که چند سال تا بازنشستگی نداریم اخراج شویم،
 کجا باید دنبال کار بگردیم تازه کاری جز این کار بلد نیستیم. یکی از آنها می گوید: «مشکل یکی دو تا نیست،
 خانواده و بچه ها، کمی حقوق، خرج زیاد، نداشتن اضافه کاری، برخورد بد آقایان در محیط کار و اجتماع اگر

 بخوایم بشماریم مشکلت زیاد هست، مهد کودک نداریم، سردکننده و گرم کننده هوا نداریم واسه همین
 زمستون ها یخ می زنیم، تابستون ها از گرما خفه می شیم، پارسال هم من واسه رختکن بخاری برقی آوردم، گفتن

برق مصرف می کنه ببرش، بازم بگم؟!» گفتم: نه! 
 سهیل جلودارزاده رئیس اتحادیه زنان کارگر در مورد مسائل اجتماعی این قشر از زنان به ایلنا می گوید: اگر
 با نگاهی وسیع بنگریم با توجه به اینکه در فرهنگ اسلمی مادامی که زن در خانواده تامین باشد انگیزه کار
 خارج از خانه را ندارد. به این نتیجه می رسیم که علت اکثر زنانی که در سطوح کارگری کار می کنند، تامین

نیاز مالی است. 
 نماینده مجلس ششم و هفتم می گوید: خانواده هایی که این قشر از آنها برخواسته اند، خانواده های بی سرپرست یا

 بدسرپرست و نیازمندی هستند که عدم حضور زن در آن خود باعث ناهنجاری های مضاعفی در مدیریت
 خانواده می شود و همچنین به علت سنگینی مسوولیتی که بر دوش این زنان است اکثر آنها دچار بیماری و

پیری زودرس می شوند. 
 عضو هیات رئیسه مجلس ششم تاکید کرد: مشکلت اجتماعی زنان کارگر به فرهنگی که در محیط کار و

اجتماع وجود دارد و بازخوردهای آن مربوط می شود. 
 سهیل جلودارزاده در مورد بازخوردهای محیط کار گفت: اینگونه بحث ها به خصوص برای زنان جوان

 مشکلت زیادی دارد و البته شرایط فرهنگی سال های اخیر نیز آنها را بیشتر کرده طوری که،  زنان مجبورند
 به بسیای از ترس ها و تهدیدها پاسخ دهند اما پیشرفت شغلی نداشته باشند، مثل کارگران زن کارخانه ای که پس

از انقلب از محیط کار خارجشان کردند و در یک کارگاه کوچک مشغولشان کردند. 
 رئیس اتحادیه زنان کارگر می گوید: ما فکر می کنیم هر کس باید مورد احترام قرار بگیرد، در نتیجه، محیط

 کار باید به گونه ای باشد که زن با حفظ اعتقاداتش بتواند آنجا کار کند و هیچ گونه تبعیضی در آن محیط وجود
نداشته باشد. 

 در همه جا مساله تبعیض جنسیتی مطرح است، در کشور ما که محدودیت های عرفی نیز این مساله را دوچندان
 می کند اما تساوی جنسیتی و اصل عدم تبعیض از اصول بنیادی سازمان بین المللی کار به طور یکسان شامل

 مردان و زنان می شود، در شمال تهران یک شرکت خصوصی با حبس کردن کارمندان خانم خود در یک اتاق
  متری توانسته مشکلتی را که در اثر زن بودن برای آنها پیش می آید برطرف کند، این زن ها با هیچ مردی20

 مشکل ندارند و می گویند، هیچ مردی هم در محیط کار برای آنها مشکل ایجاد نمی کند، زیرا اصل مردی را
نمی بینند. 

 زنان این شرکت که بسیار هم خوش پوش هستند و محیط کارشان برخلف کارخانه ها و کارگاه های شرق تهران
 تمیز و مرتب است جز در مورد مسائل جنسیتی، در باقی مشکلتشان با دیگر زنان کارگر تفاهم کامل دارند.

  متری کار می کنند. روز اول به20 سالش است در این اتاق 18 ساله تا مادری که پسرش 18ده زن از دختر 
 آنها گفته اند بعد از سه ماه، قرارداد و بیمه دارید اما برخی از آنها نزدیک یک سال است بدون قرارداد و بیمه



 هزار تومان! 200کار می کنند با ماهی 
 بعضی از آنها خاطرات غم انگیزی دارند، زینب می گوید: قبل از این، جایی کار می کردم که هر کس مرخصی
 زایمان می رفت، بعد از زایمان با هزار امید به سر کار باز می گشت اما دیگر از کار خبری نبود. لیل قبل در
 مشهد کتابدار بوده است او می گوید: آنجا خیلی علنی ازدواج قدغن بود، یعنی تو را اگر مجرد بودی استخدام

  ساله40می کردند و اگر استخدام می شدی و ازدواج می کردی کارت را از دست می دادی، من آنجا همکار 
داشتم که چون به حقوق آنجا نیاز داشت ازدواج نمی کرد. 

 در این شرکت برای آنها اضافه کاری حساب نمی کنند و در اساس نامه آن چیزی به عنوان مرخصی وجود
 ندارد، اگر یک روز هم مرخصی بخواهند از حقوقشان کسر می شود یکی برگه مرخصی اش را نشانم می دهد.

گزینه بدون حقوق تیک خورده است. 
 مشكلتي كه زن بودن براي این كارگران ایجاد مي كند، نه تنها هیچ وقت در خطابه خاطبان نمي شنویم بلكه در
 هیچ طرح و لیحه اي نیز به آن اشاره نمي شود. در مصوبه هاي دولت نه تنها به این گونه مسائل توجه نمي شود

 بلكه براي به تصویب رسیدن طرح ها و لیحه هایي كه كارگران زن با آن مخالفند تلش مي شود، از جمله
 «لیحه كاهش ساعت كار زنان» كه كارگران شرق تهران در مورد آن مي گفتند: این كار باعث مي شود

 كارفرما به استخدام مردان رغبت بیشتري نشان دهد تا زنان، وقتي مردان مي توانند برایش روزي هشت
 ساعت كار كنند، چرا كارفرما باید یك زن را با حقوق برابر مردان با روزي شش ساعت كار استخدام كند و

 قطعا اگر هم این كار را انجام دهد، هرگز حاضر نمي شود آن حقوق را بپردازد و كارگران آن شركت در
 شمال شهر معتقد هستند كه فرقي به حال شركت هاي خصوصي نمي كند، مي گویند: الن كه ساعت كاري هشت

 ساعت است ما دوازده ساعت كار مي كنیم، اگر ساعت كاري شش ساعت بشود هم ما دوازده ساعت كار
خواهیم كرد، فقط اگر سخت گیري بر اعمال قانون زیاد شود، اخراجمان مي كنند. 

 با گذشت هجده سال از تصویب «طرح بررسي مسائل و مشكلت زنان كارگر» تنها چیز كه پس از اجرایي
 شدن، این طرح به آن رسیده است چیزي است كه هیچ زن كارگري از آن شكایت ندارد كم كردن هشت ساعت

 كار در روز و زیاد كردن مرخصي زایمان، چیزي كه نه تنها دردي از زن ها دوا نمي كند بلكه مانعي دوباره
براي استخدام زنان مي شود. 

گزارش: تارا بنیاد 
پایان پیام

طرح بهسازي قراردادهاي موقت كار به زیان كارگران است
  آمده است : یك فعال كارگري گفت: طرح بهسازي قراردادهاي موقت88 مهر 18به گزارش ایلنا در تاریخ 

كار بیش از این كه سودي براي كارگران داشته باشد به زیان آنان است. 
  ساله براي رسمي كردن كارگران كه در این10حمید حاج اسماعیلي درگفت وگو با خبرنگار ایلنا افزود: سابقه 

 طرح گنجانده شده است نمي تواند تضمیني براي رسمي كردن كارگران باشد زیرا كارفرمایي كه نخواهد كارگر
خود را رسمي كند راه هاي زیادي براي فرار از این موضوع دارد. 

 عضو هیات مدیره اتحادیه كاركنان بیمارستان ها و مراكز درماني كشور خاطرنشان كرد: این كه شرایط كار
برمبناي قانون باشد براي كارگران كفایت مي كند. 

 وي با بیان این كه كتبي كردن تمام قراردادهاي كار كه در دولت نهم پیگیري شد كار خوبي بود افزود: متاسفانه
این موضوع به سرانجام نرسید و جا دارد كه مسئولن وزارت كار در این زمینه پیگیري كنند. 

 حاج اسماعیلي با تاكید بر وجود ضعف در بخش نظارت و بازرسي وزارت كار و امور اجتماعي
اظهارداشت: بیشتر كارگران دركارگاه هاي كوچك كار مي كنند و حتي از حداقل هاي قانون نیز محروم هستند. 

 ، گفت:او با بیان این كه دولت چون منافعي در حوزه كار دارد بصورت ناخواسته با كارفرمایان هماهنگ است
متاسفانه نتوانسته ایم حقوق و استانداردهاي كار را در كشور نهادینه كنیم. 

 این فعال كارگري تعادل در عرضه و تقاضاي نیروي كار را باعث به وجودآمدن امنیت شغل براي كارگران
 عنوان كرد و گفت: این كه برخي سال هاي زیادي است درباره قراردادهاي موقت كار مانور تبلیغاتي مي كنند

براي استفاده سیاسي از كارگران براي منافع شخصي، سیاسي و گروهي خودشان است. 
پایان پیام

تجمع بیمه های درمانی ضربه به خدمات درمانی تامین اجتماعی خواهد بود
  آمده است : نماینده بیمه شدگان موسسات اداری و دولتی در شورای عالی88 مهر 18به گزارش ایلنا در تاریخ 

 تامین اجتماعی با اشاره به برخی تلش ها در وزارت بهداشت و درمان برای تجمع بیمه های درمانی گفت: این
 انجام شده است بنابراین بازگشت به گذشته در این مورد نمی تواند مطلوب باشد. 1369اقدام در سال 

 علی اشرفی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا افزود: حاصل این تجربه به قانون الزام سازمان تامین اجتماعی و
 قانون تامین اجتماعی منتج شد. 3اجرای بند (الف) و (ب) ماده 

  شیوه مستقیم و2دبیر شورای عالی تامین اجتماعی با اشاره به ارائه خدمات درمانی در تامین اجتماعی به 



 غیرمستقیم تصریح کرد: بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در عمل از خدمات درمانی دولت و خصوصی
 طرف قرارداد با تامین اجتماعی بهره مند هستند بنابراین نیازی به تجمع بیمه های درمانی تامین اجتماعی با سایر

بیمه ها احساس نمی شود. 
 مشاور عالی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان این که بیمه شدگان این سازمان تمایل زیادی برای استفاده

 از درمان مستقیم دارند خاطرنشان کرد: مراکز ملکی تامین اجتماعی از کیفیت و مطلوبیت نسبی برخوردار
 هستند و بیمه شدگان و مستمری بگیران گرایش معناداری به استفاده از مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی

دارند. 
 اشرفی با اشاره به این که نیمی از جمعیت کشور مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی هستند افزود: در هر

صورت بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در انتخاب خدمات درمانی مختار هستند. 
 این مقام مسئول در سازمان تامین اجتماعی گفت: حال که مجلس سرانه ملي درمانی بیمه شدگان و

 مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی را به این سازمان پرداخت نمی کند و اصول ردیف بودجه ای را برای
 این مهم منظور نمی کند انتظار است که حداقل در ارائه خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی به اعضای خود

خللی هم ایجاد نشود. 
پایان پیام

ماه در صحن علنی آغاز می شود18.5هفته جاری و پس از 
 بررسی هدفمند کردن یارانه ها در مجلس

  نوشت : در حالی که دولت به کرات اعلم کرده طرح هدفمندکردن یارانه ها88 مه 18روزنامه سرمایه در 
 تورمی در پی نخواهد داشت، وزیر نفت در اظهاراتی متناقض گفت: «اجرای این طرح تنها در بخش بنزین

  درصد تورم در پی خواهد داشت.»میرکاظمی در حالی این سخن را بر زبان راند که بررسی لیحه11
 هدفمندکردن یارنه ها قرار است این هفته در مجلس آغاز شود. به گزارش مهر، وزیر نفت با اشاره به بررسی

 های صورت گرفته برای محاسبه دقیق هزینه های تورمی با آزادسازی قیمت بنزین، بیان کرد: «براساس
  درصد به اضافه11بررسی های صورت گرفته با واقعی شدن قیمت بنزین میزان تورم در زندگی مردم حدود 

 تورم فعلی افزایش می یابد.» 
 به گفته میرکاظمی همچنین با آزادسازی قیمت بنزین میزان تورم در بخش تولید هشت درصد و هزینه های

  درصد افزایش می یابد. این در حالی است که در بودجه چنین افزایش هزینه11 تا 10جاری دولت نیز بین 
هایی دیده نشده است. 

  تومان مصرف می100 میلیون لیتر بنزین با قیمت 63 تا 62وی همچنین با بیان اینکه هم اکنون روزانه حدود 
 شود، اظهار داشت: «این در حالی است که استقبال مردم از عرضه بنزین آزاد طوری بوده که روزانه تنها

 تا سه لیتر مصرف می شده است.»5/2بین 
احمدی نژاد : هدفمند کردن یارانه ها حتما اجرا شود 

 بررسی لیحه هدفمند کردن یارانه ها، در حالی این هفته در دستور کار مجلس قرار می گیرد که بیش از هجده
 می گذرد.87ونیم ماه از طرح آن توسط محمود احمدی نژاد در نطق نوروزی سال 

 ، خبر از اجرای طرحی با عنوان «طرح تحول اقتصادی» داد که87رئیس دولت دهم، در نطق آغاز سال 
هدفمند کردن یارانه ها، بخش اصلی آن بود.

 کارشناسان پس از مطرح شدن کلیات طرح هدفمند کردن یارانه ها آن را به شدت تورم زا دانستند اما دولت
، لیحه آن به مجلس رفت، تنها راه نجات اقتصادی کشور می داند.87همواره این طرح را که در دی ماه سال 

حمایت مجدد دولت از طرح
oدر آستانه مطرح شدن دوباره طرح لیحه هدفمند کردن یارانه ها، محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم مجددا 

از آن حمایت کرد و طرح هدفمند کردن یارانه ها را کار بزرگی دانست که باید آن را انجام داد.
 به گزارش پایگاه اطلع رسانی دولت، وی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها را موجب آبادانی کشور،

توزیع عادلنه ثروت و حذف بی عدالتی ها خواند.
 وی اجرای طرح تحول اقتصادی را نیازمند شکل گیری عزم ملی دانست و با اشاره به مصرف روزانه چهار

  هزار بشکه نفت در کشور افزود: «این میزان مصرف انرژی چندین برابر سرانه مصرف200میلیون و 
انرژی در کشورهای بزرگ است.» 

  دلر باشد ارزش مصرف روزانه انرژی نفت در ایران70رئیس دولت گفت: «اگر قیمت هر بشکه نفت حدود 
 میلیارد دلر می شود.» 110 میلیون دلر و سالنه 300

  هزار میلیارد تومان مصرف سالنه انرژی در کشور افزود: «کل محصولت کشاورزی110وی با اشاره به 
  هزار میلیارد تومان است که اگر صرفه جویی50 میلیون تن) سالنه زیر 100کشور که به فروش می رسد (

 در مصرف انرژی در دستور کار قرار گیرد تولید محصولت کشاورزی هم افزایش می یابد.»احمدی نژاد با
  میلیون تومان اعتبار بخواهند نمی توانیم به آنها بدهیم،15اشاره به اینکه اگر جوانان ما برای تشکیل زندگی 

http://sarmayeh.net/ShowNews.php?61368


  درصد کل20 هزار میلیارد تومان در سال است که اگر مثل 18گفت: «کل بودجه عمرانی کشور حدود 
  هزار میلیارد تومان) صرفه جویی شود فعالیت های عمرانی کشور خیلی خوب110مصرف انرژی کشور (

 سرعت می گیرد.» احمدی نژاد با اشاره به نزدیک بودن نظرهای دولت و مجلس درباره طرح هدفمند کردن
  هزار میلیارد تومان در سال30یارانه ها گفت: «مصرف انرژی در کشور باید طبق برآوردهای کارشناسان 

 هزار میلیارد تومان.»110باشد نه 
پیشبرد طرح با ابزار سیاست

 پس از آنکه طرح هدفمند کردن یارانه ها مطرح شد، انتقادات کارشناسان باعث شد تا دولت با تشکیل
 کارگروهی و جمع های مختلف کارشناسی نشان دهد طرح کارشناسی شده است. اما کارشناسانی که در این

 نشست ها شرکت کرده بودند از جمله بهروز هادی زنوز و فرشاد مومنی، دوتن از صاحب نظران اقتصادی
 این طرح را خام خواندند که حتی در این جلسات نوشته مدونی در اختیار شرکت کنندگان قرار نگرفته
 بود.مجلس نیز پس از آنکه به موازات تلش های دولت، اقدام به تشکیل کمیسیون طرح تحول کرد این

 کارگروه طرح هدفمند کردن یارانه ها را به موازات مطالعات مجلس مطالعه کرد و مصباحی مقدم رئیس این
  درصد عنوان کرد.اما300 تا 200کمیسیون طی یکی از اظهارنظرهای خود، پیامد تورمی این طرح را بین 

 دولت همواره مسیر خود را در این مدت طی کرد و قبل از آنکه این لیحه حتی تقدیم مجلس شود، با اجرای
 طرح فراگیری اقدام به جمع آوری اطلعات اقتصادی خانواده ها کرد. پس از اجرای طرح مذکور رئیس

  درصد خانواده ها، اطلعات درست ثبت کرده اند اما کارشناسان اعتقاد97مرکز آمار اعلم کرد بیش از 
 درصد انطباق دارد.60 تا 50دارند، این اطلعات با واقعیات اقتصادی خانواده ها، حداکثر 

توزیع نقدی
 براساس طرحی که گاهی اوقات برخی از مسوولن کشور، آن را صدقه پروری عنوان کردند در ابتدا قرار

 هزار تومان یارانه نقدی توزیع شود اما، پس از آنکه قیمت نفت از70 تا 50بود، در میان هفت دهک جامعه 
 دلر کاهش یافت خودبه خود این میزان تغییر کرد.70 دلر به زیر 127

براساس مصوبه کمیسیون این میزان به
  هزار تومان آن هم برای افراد پنج دهک کاهش برآورد شد. به عبارت دیگر دولت به ازای واقعی27 تا 22

  هزار تومان به یک خانواده چهارنفره پرداخت می کند اما100سازی قیمت حامل های انرژی، ماهانه حدود 
هزار درصد رشد خواهد کرد.300 تا 200قیمت کالهای موردنظر دولت بین

اصلحات کمیسیون
  و مجلس تلش کردند تا44همانقدر که دولت در اجرای طرح فوق تعجیل به خرج می داد اما کمیسیون اصل 

 با آرامش بیشتر لیحه ای را که به مجلس آمده مطالعه کنند. مجلس در اولین گام قانون بودجه را با وجود نظر
  نیز44دولت، بدون توجه به لیحه هدفمند کردن یارانه ها تصویب کرد. در همین حال کمیسیون ویژه اصل 

 کلیات لیحه را دوبار مصوب کرد و تصویب جزئیات آن پس از رفت و برگشت های زیاد بین دولت و
 کمیسیون تا مردادماه سال جاری به طول انجامید.کمیسیون، لیحه هدفمند کردن یارانه ها را با رویکرد اساسی
 اصلح کرد تا اصلح قیمت ها با شیب آرام انجام شود و همچنین صنعت و کشاورزی با صدمه کمتری مواجه
 شوند و لیحه با قانون اساسی منافات نداشته باشد. این سه رویکرد باعث شد دولت اصلح قیمت ها را طی پنج

  هزار میلیارد تومان درآمد حاصل کند و نسبت20 تا 10سال انجام دهد و از محل اصلح قیمت ها حداکثر بین 
  درصد30 درصد برای پنج دهک کم درآمد جامعه، 50بازتوزیع منابع حاصل از هدفمند کردن به ترتیب 

  درصد برای اجرای طرح نیز تعیین شد و در نهایت اینکه صندوق ساماندهی منابع حاصل20برای صنعت و 
 153 و 152از اصلح قیمت ها به حسابی در خزانه تغییر کرد چرا که تشکیل این صندوق، مغایر با اصول 

قانون اساسی بود.
دولت راضی نیست

 تغییراتی که کمیسیون ویژه مجلس انجام داد چندان به مذاق دولت خوش نیامد، در نتیجه طی نشستی که احمدی
 نژاد با لریجانی داشت قرار شد کمیسیون تا حد ممکن نظرات دولت را لحاظ کند. سپس در نشستی که

 نمایندگان کمیسیون با دولت داشتند باز این مساله تاکید شد اما در نهایت کمیسیون بر رویکردهای خود تاکید
 کرد و چهار اختلف نظری را که با دولت داشت به چهار مورد یاد شده با تغییراتی در صورت همان شد که

 در چهار مورد بال عنوان شد. در آخرین اصرار دولت، مصباحی مقدم اعلم کرده تغییرات را ما در صحن به
نمایندگان اعلم می کنیم تا مجلس خود تصمیم بگیرد.

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اتمام بررسی های کارشناسی در کمیسیون ویژه طرح تحول
 اقتصادی مجلس از آخرین تغییرات صورت گرفته در این طرح سخن گفت. موسی الرضا ثروتی در گفت وگو
 با فارس اظهار داشت: «کمیسیون ویژه مجلس بعد از تشکیل جلسات کارشناسی به این نتیجه رسید که باید در

 50تقسیم وجوه حاصل از طرح هدفمند کردن یارانه ها تغییراتی صورت گیرد.» وی افزود: «بدین ترتیب 
  درصد باقیمانده نیز به بخش تولید اختصاص خواهد25 درصد به دولت و 25درصد این پول به مردم، 



 یافت.»نماینده بجنورد و جاجرم بیان کرد: «این تقسیمات در حالی صورت گرفت که دولت در لیحه خود
  درصد به بخش تولید15 درصد به دولت و 25 درصد از این وجوه به مردم، 60تصمیم به اختصاص دادن 

 گرفته بود.»عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: «هدفمند کردن یارانه ها یک ضرورت اساسی در
 کشور است که باید با شیب ملیمی صورت گیرد لذا مجلس مدت زمان سه ساله پیشنهادی لیحه دولت را به

 پنج سال افزایش داده است. کمیسیون ویژه چند تغییر اساسی را در لیحه دولت صورت داده که بخشی از این
 تغییرات عبارتند از: مدت زمان این طرح و تغییر در مقدار باز توزیع پول حاصل از اجرای طرح هدفمند

 کردن یارانه ها.» وی تصریح کرد: «همچنین دولت اصرار داشت صندوقی تشکیل شود تا بر طرح هدفمند
کردن یارانه ها نظارت کامل داشته باشد اما مجلس با تشکیل چنین صندوقی مخالفت کرد.» 

افزایش قدرت پاسداران در سیاست 
  ستاد کل نیروهای مسلح از طرح جدید نظامیان برای رییس:  آمده است 88 مهر 18به نوشته جرس در تاریخ 

 کنترل احزاب پرده برداشت و خواستار"تعیین مسیر درست سیاسی از سوی" وزارت کشور،شورای عالی
 امنیت ملی و مجلس شورای اسلمی برای احزاب شد و گفت که همه احزاب باید براساس دستور العمل هایی

  از سوی وزارت کشور و شورای عالی امنیت ملی به آن ها ابلغ خواهد شد فعالیت کنند.
 اظهارات حسن فیروز آبادی پس از آن ابراز می شود سه روز پیش در انتخابات شورای مرکزی دور پنجم

  گروه و حزب سیاسی فعال در کشور برگزار شد با اکثریت مطلق به پیروزی127خانه احزاب که با حضور 
رسیدند.

  حسن فیروز آبادی در مراسم معارفه محمد حجازی به فرماندهی آماد و پشتیبانی ستاد کل نیروهای مسلح
 اعتراضات مردمی پس از انتخابات را"اغتشاش" و "آشوب" نامید و گفت"در این آشوب ها و اغتشاشاتی که
 شد و قدری فضای سیاسی غبارآلود شد بعضی ها ممکن است ابهاماتی در ذهنشان بوجود آمده باشد که ادامه
 کار مسیر سیاسی چیست؟ چون یکی از آفت های آشوب های بعد از انتخابات این بود که کار سیاسی درست

هم نتواند تداوم پیدا کند."
  امام در زمان خودشان دو جناح را تایید فرمودند. هم این جناح و هم آن جناح با وی با اشاره به اینکه"بالخره

 هم، با محبت و با تکیه به ارزش های انقلب فعالیت کنند" و تاکید براینکه"جناح های سیاسی بایستی تکالیف
 شان را روشن کنند" گفت که"نه تکلیف جناح ها بلکه بایستی مراجع اصلی کشور که قانون اساسی تعیین

 کرده، وزارت کشور، شورای عالی امنیت ملی و مجلس، دست بکار شوند و مسیر سیاسی درست را به شکل
قانونی اعلم کنند."

 وی گفت که حتی اگر قانونی در مورد کنترل احزاب وجود ندارد باید"قانون آن را تدوین کنند و بفرستند مجلس
شورای اسلمی و مجلس سریع تصویب کند."

 فیروز آبادی با اشاره به اینکه"بالخره کار سیاسی باید در کشور صورت بگیرد و کار سیاسی هم به هر حال
 جناح بندی دارد" گفت که"موضوع این است که باید از خطوط اصلی نظام خارج نشوند.طرفداری از آمریکا،

 انگلیس و نکنند، باید طرفدار برانداز نظام یا تغییر نباشند. باید با اسلم و مرجعیت و روحانیت برخوردی
نداشته باشند."

 وی با تاکید براینکه"شورای عالی امنیت ملی و وزارت کشور باید اینها را برای احزاب مشخص کنند" گفت
 که"اینها را مشخص کنند و برای احزاب اعلم کنند و احزاب برابر دستور العمل های وزارت کشور و

 مصوبات شورای عالی امنیت ملی و قوانین مجلس شورای اسلمی کار خودشان را شروع کنند و انجام دهند و
 هواداران و طرفدارانشان هم نگران این نباشند که حال با ورود به این حزب یا آن حزب، ممکن است محکوم

شوند و حتی خانواده ها یا بچه هایشان را نتوانند اداره کنند."
  سل پیش با حکم آیت ال خامنه ای به این سمت رسیده و از متحدان20رییس ستاد کل نیروهای مسلح که از 

 احمدی نژاد به شمار می آید همچنین گفت که"اگر این خطوط برای احزاب روشن شود و هر کس بداند که
 داخل این خطوط می تواند حرکت کند تکلیف همه جوانها روشن می شود و همه خانواده ها و همه احزاب و

خطوط سیاسی مشخص می شود و فتنه هم غبارش بر زمین خواهد نشست."

مجلس از امروز لیحه یارانه اي دولت را بررسي مي كند
خانه تكاني یارانه اي درنشست غیر علني پارلمان

نمایي بیروني از مجلس شوراي اسلمي- عكس: دنیاي اقتصاد
  آمده است : فرصت ها و تهدیدهاي هدفمند كردن88 مهر 19به نوشته روزنامه صبح دنیای اقتصاد در تاریخ 

یارانه انرژي



رییس كمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادي خبر داد
بررسي لیحه یارانه ها در جلسه غیرعلنی

 مصباحی مقدم از برپایی جلسه غیرعلنی امروز صبح برای ارائه توضیحاتی به نمایندگان پیرامون لیحه هدفمند
كردن یارانه ها به نمایندگان خبر داد.

 «غلمرضا مصباحی مقدم»، رییس كمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس در گفت وگو با سایت
 خبري خانه ملت با بیان اینكه در یك جلسه غیرعلنی، پیش از بررسی لیحه هدفمند كردن یارانه ها در صحن

 علنی مجلس توضیحاتی به نمایندگان پیرامون این لیحه به نمایندگان داده خواهد شد، گفت: جلسه غیرعلنی
صبح امروز یكشنبه تشكیل خواهد شد.

 وی افزود:  مزایا و نكاتی در این لیحه وجود دارد كه در این جلسه به اطلع نمایندگان خواهد رسید و در
صورتی كه نمایندگان سوالتی را در این زمینه داشته باشند برای آنها توضیح مي دهیم.

 رییس كمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی خاطرنشان كرد: این توضیحات به دلیل آنكه فرصت نشد تا
 آخرین پیشنهادات اصلحی دولت در مصوبه كمیسیون ویژه مجلس در جلسه ای از سوی این كمیسیون مرتفع

 شود، تشكیل خواهد شد به همین دلیل پیشنهادهاي دولت را در قالب پیشنهادهایي از سوی نمایندگان عضو
 كمیسیون ویژه به صحن علنی مجلس ارائه می دهیم و امیدواریم كه به تصویب نمایندگان برسد.این جلسه

 غیرعلنی در شرایطی برگزار مي شود که ظاهرا به نظر نمي رسد که نمایندگان نسبت به هدفمند شدن یارانه ها
 به جمع بندی نهایی که نتیجه آن رای دو سومي  نمایندگان به لیحه باشد، رسیده باشند. چراکه لیحه مذکور برای
 تصویب به دو سوم آراي نمایندگان نیاز دارد و این به گفته مصباحی مقدم، کمي  سخت به نظر مي رسد. از این

رو جلسه غیرعلنی برای این برگزار مي شود تا از این رهگذر بتوان رای نمایندگان را جلب کرد. 
 احمدی نژاد هم چند روز پیش و در آستانه بررسی طرح تحول در مجلس در سخنانی ابراز کرده بود که طرح
 تحول اقتصادی طرحی بزرگ است که اجرای آن نیازمند عزم ملی است. اما وی تاکید کرده بود که این طرح

 از كارهاي بزرگي است كه باید در كشور انجام شود و نیازمند شكل گیري عزم ملي است و همه باید در اجراي
 هزار بشكه نفت مصرف200آن كمك كنیم و آن را بخواهیم. وي افزود: در ایران روزانه معادل چهار میلیون و 

 مي شود كه این میزان چند برابر سرانه مصرف كشورهاي بزرگ است. احمدي نژاد ادامه داد: كل محصولت
 هزار میلیارد تومان است و آنچه به دست50میلیون تن است كه ارزش آن كمتر از 100كشاورزي كشور 

 هزار میلیارد تومان است؛ لذا ما چهار110كشاورز مي رسد از این میزان هم كمتر است؛ اما مصرف انرژي 
برابر دیگران مصرف مي كنیم.

 احمدي نژاد ادامه داد: توزیع این مصرف نیز در كشور ما عادلنه نیست؛ چرا كه خانواده اي وجود دارد كه به
 هزار كیلووات برق مصرف مي كند، اما در همین كشور خانواده اي داریم كه در ماه6تنهایي در یك ماه بیش از 

  كیلووات برق مصرف مي كند و نمي تواند هزینه آن را بپردازد كه براي اصلح این وضعیت ناعادلنه50
 دولت لیحه اي را تقدیم مجلس كرد تا افرادي كه باید یارانه بگیرند آن را بگیرند. احمدی نژاد در پایان

 خاطرنشان کرد: تلش شد تا دیدگاه هاي مجلس و دولت نسبت به طرح تحول اقتصادي به هم نزدیك شود؛ چرا
كه با اجراي این طرح كشور آباد مي شود و بي عدالتي ها از بین مي رود. 

 این در حالی است که وزیر نفت پیش از این گفته بود: بررسی ها نشان مي دهد با واقعی شدن قیمت بنزین،
 درصد به اضافه تورم فعلی خواهد بود و با آزادسازی قیمت بنزین تورم۱۱میزان تورم در زندگی مردم حدود 

 درصد افزایش پیدا مي کند در حالی که در۱۱ تا ۱۰ درصد و در هزینه های جاری دولت بین ۸در بخش تولید 
 بودجه چنین افزایش هزینه هایی در نظر گرفته نشده است. نمایندگان پیش از این هم از تورم ناشی از اجرای

 این طرح ابراز نگرانی کرده و مفید بودن آن را منوط به اجرای درست آن دانسته بودند. باید دید تغییراتی که
 کمیسیون ویژه و دولت در لیحه مذکور به وجود آورده اند آیا این قابلیت را دارد که بتواند این لیحه پر سر و

 صدا را از فیلتر مجلس بگذراند. البته با توجه به این که علی لریجانی، رییس مجلس خود از کسانی بوده است
 که این جلسه با درخواست وی تشکیل مي شود و چند روز پیش هم با روسای کمیسیون های تخصصی مجلس از
 آنها خواسته است تا اعضای خود را به رای به لیحه توجیه کنند و از فواید اجرای لیحه سخن بگوید. به نظر
 مي رسد که هدفمند شدن با دیدن این تمهیدات چندان کار سختی را پیش رو نداشته باشد به ویژه آنكه لریجانی

اکنون از موافقان طرح مذکور به شمار مي رود.

هفتاد و پنج نفر از کارگران نوشابه ارم بدلیل شکایت از کارفرما از کار اخراج شدند
  نفر از کارگران۷۵ آمده است : اخراج 88 مهر 19به نوشته  آژانس ایران خبربه نقل از  آینه روزدر تاریخ 

 کارخانه ي نوشابه ارم، بدنبال شکایت آنان از کارفرما به اداره کار به دلیل عدم پرداخت اضافه کاري آنان
صورت گرفت.

 نفر از کارگران این کارخانه را از کار اخراج کرد.۷۵کارفرماي کارخانه نوشابه ارم 
 به گزارش خبرگزاري هرانا به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، اخراج این کارگران بدنبال شکایت آنان از



کارفرما به اداره کار به دلیل عدم پرداخت اضافه کاري آنان صورت گرفت.
  ساعت اضافه کاري۴ ساعت در روز کار میکردند اما کارفرما در ازاي ۱۲بنا بر اظهار این کارگران آنان 

  نفر از۷۵این کارگران به آنان دستمزد فقط یک ساعت اضافه کاري را پرداخت میکرد به همین دلیل 
کارگران کارخانه به اداره کار شکایت کردند.

 بنا بر این گزارش بدنبال شکایت این کارگران از کارفرما، اداره کار نه تنها به شکایت آنان رسیدگي نکرد
 کارگر شاکي توسط کارفرما از کار خود اخراج شدند.۷۵بلکه همه 

در آستانه اعتصاب نانوایی ها
 تصمیمات عجیب و کارشناسی نشده در وزارت بازرگانی، نوشت : 88 مهر 19سایت حکومتی آینده در تاریخ 

 صنف نانوایی صنعتی را در آستانه اعتصاب قرار داده است.به گزارش «آینده»، اعلم تصمیم برای قطع
 سهمیه آرد یارانه ای نانوایی های صنعتی که به تولید نان فانتزی و ماشینی و شیرینی می پردازند موجب شده

است که این صنف، در حال آماده کردن واحدهای خود برای اعتصاب باشد.
 این در حالی است که در اوایل ماه رمضان گذشته قطع سهمیه آرد یارانه ای تعدادی از این واحدها موجب

 بروز اعتراضات گسترده ای در صنف نان صنعتی شد و تصمیم شتاب زده در قطع یارانه واحدهای نان صنعتی
 و تداوم پرداخت یارانه به نانوایی های سنتی دقیقاo بر خلف سیاست های کلن نظام در جهت اصلح الگوی

مصرف است.
 احمدی نژاد قبل از انتخابات با حضور در مراسم افتتاح یکی از واحدهای تولید نان صنعتی وعده داد که دولت
 حمایت ویژه ای از این واحدها به عمل آورده و الگوی مصرف خانوارها را از نان سنتی به سمت نان صنعتی

هدایت کند، اما تصمیمات و عملکرد ماه های اخیر در جهت عکس این وعده بوده است.
تعدادی از دستگیر شدگان اول ماه مه به دادگاه احضار شدند

  آمده است : تعدادی از دستگیر شدگان مراسم اول ماه مه88 مهر 19در تاریخ dmhkبه گزارش خبرنگار 
  اردیبهشت ماه) امسال، که در پارک لله تهران بازداشت شده و پس از مدتی11(روز جهانی کارگر برابر با 

 با قرار وثیقه و کفالت آزاد شده بودند، به وسیله تلفن و نامه به دادگاه انقلب احضار شده اند. از جمله این
  روز در زندان اوین در بازداشت به سر برده و سپس با قرار40افراد، علیرضا و محسن ثقفی که به مدت 

 میلیونی ازسوی دادگاه آزاد شده بودند، طی احضاریه ای، برای ماه آینده به دادگاه احضار شده اند.70وثیقه 

 جالب آن است که با وجود میلیون ها تظاهر کننده در خیابان های تهران و سایر شهرها در چهار ماه پس از
خرداد، گویا هنوز دادگاه انقلب شرکت کنندگان در مراسم اول ماه مه را در اولویت قرار می دهد.

 گزارش ایلنا از اوضاع زندگي رانندگان بخش خصوصي فعال در شركت واحد: جانمان به لب
رسیده  است

  و به نقل از وبلگ خود رو کار آمده است :88 مهر 19به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 
  سال خانه و زندگي خود را بي جهت2مشكل رانندگان خطوط ریالي بیش از اینهاست. رانندگاني كه در این 

فروختند و در نهایت چیزي جز اعصاب داغان شده و ترس از متوقف شدن ماشین نصیبشان نشد.
  سال مي گذرد، در2ایلنا: از زماني كه پاي شركت هاي خصوصي به حمل ونقل مسافران شركت واحد باز شده 

 این مدت رانندگان بسیاري از درون و بیرون شركت واحد به امید درآمد بیشتر كسب  و كار خود را رها
 كرده اند تا به عنوان رانندگان اتوبوس هاي ریالي در خطوط خصوصي شده شركت واحد به جابه جایي مسافر

 بپردازند. اما هرچه زمان بیشتر مي گذرد این رانندگان از رها كردن كسب و كار قبلي خود و كار كردن براي
شركت هاي خصوصي بیشتر پشیمان مي شوند.

  ساله خود پایان50 بود كه شركت واحد اتوبوسراني تهران به انحصار 80به گزارش ایلنا سال هاي میاني دهه 
 داد و مانند دیگر سازمان ها و نهادهاي دولتي وظایف خود را به بخش خصوصي واگذار كرد در آن زمان

 رانندگان پایه یك بسیاري از رانندگان شركت واحد گرفته تا رانندگان سرویس ها و رانندگان جاده اي و بیاباني
 به امید كسب درآمد بهتر حرفه خود را با بازخریدي، استعفا و یا فروش اموال رها كردند تا با خرید

اتوبوس هاي شركت واحد زندگي بهتري را شروع كنند.
  سال مي گذرد از آن زمان كه رانندگان شركت واحد با روي خوش از طرح هاي انگیزشي این شركت استفاده2

  شركت خصوصي به ناوگان ریالي28 روز سنوات خود را بازخرید كردند و در 10 ماه و 4كردند و در ازاي 
  سال مي گذرد از آن زمان ها كه رانندگان بیاباني و بیرون شهري به امید سرو سامان دادن به زندگي2پیوستند. 

 خود ماشین هاي خود را فروختند و پول نزولي قرض كردند تا با آن یكي از اتوبوس هاي ریالي شركت واحد را
خریداري كنند تا از این طریق حداقل به خانواده خود نزدیكتر باشند.

  سال آن چنان از كرده خود پشیمان شود و از2بي گمان هیچ كس از آنها حتي تصورش را هم نمي كرد كه بعد از 
“ كاش به همان كار قبلي ادامه داده بودم تا مثل امروز بدهكار نمي شدم“.ته دل آرزو كند 
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  سال شركت هاي خصوصي تعهدات خود را به2آن طور كه رانندگان اتوبوس هاي ریالي مي گویند در این 
فراموشي سپرده اند و از قرارداد امضاء شده تنها پول گرفتن را به خاطر دارند.

كار بیشتر درآمد كمتر
 عبدال، دوران میان سالي عمر را سپري مي كند یا حداقل از چهره اش این طور پیداست، او یكي از همان

  سال پیش اتوبوس فرسوده خود را فروخت تا در شهر محل2رانندگان بیاباني و برون شهري است كه 
 سكونتش بر روي اتوبوس هاي ریالي شركت واحد كار  كند و وقتي حاضر شد براي گفت وگو به اتفاق دوستانش

 به تحریریه ایلنا بیاید معلوم شد یكي از مهمان هایي است كه براي بازگشت به گذشته و داشتن كار قبل بسیار
مشتاق است.

 براي مشخص شدن وضعیت رانندگان اتوبوس هاي ریالي با عبدال حداقل هزینه هاي جاري كه ماهیانه باید
  هزار100بابت یك اتوبوس ریالي هزینه شود را حساب مي كنیم یك حساب، كتاب ساده: شارژ ماهانه شركت 

  هزار135 هزار تومان، تعویض روغن 100 هزار تومان، قسط بیمه ماشین 330تومان، هزینه لیزینگ 
  هزار تومان هزینه900تومان و... طبق این حساب و كتاب هر ماشین به طور متوسط ماهیانه نزدیك به 

جاري دارد كه از هزینه هاي خرابي، پنچرگیري، بكسل جداست.
 از سوي دیگر براي تكمیل این پازل از عبدال مي خواهم تكلیف درآمد ایده آل رانندگان اتوبوس هاي ریالي را

 نیز مشخص كند. او مي گوید: یك راننده باید صبح ها ساعت چهار بیدار شد تا كار خود را با اولین سرویس در
  شب كه زمان9 صبح آغاز كند، حال اگر این راننده بدون استراحت و به طور متصل تا ساعت 6ساعت 

  به منزل11حركت آخرین سرویس شركت واحد است كار كند و پس از نظافت و سوخت گیري در ساعت 
 برود ماهانه دو میلیون تومان درآمد خواهد شد. اما در شرایط عادي به دلیل ترافیك اعتراض مسافران و هزار
 و یك اتفاق ناخواسته و غیرمنتظره دیگر تحصیل دو میلیون تومان ممكن نیست و خوش شانس ترین راننده ها در

  هزار تومان درآمد دارند كه پس500 ساعت كار فقط یك میلیون و 12بهترین شرایط ماهانه در ازاي روزانه 
  هزار تومان كاهش مي یابد كه تازه باید هزینه بیمه600 هزار تومان هزینه جاري این مبلغ به 900از كسر 

تامین اجتماعي و ایاب و ذهاب را از آن كسر كرد.
  ساعت كار ماهانه8به گفته عبدال این در حالي است كه رانندگان اتوبوس هاي بلیطي در ازاي انجام روزانه 

  هزار تومان خالص دریافتي دارند و از رانندگان ریالي بیشتر دریافت600 تا 500پس از كسر حق بیمه، 
مي كنند.

پدر از حال پسر خبر ندارد

 محمدرضا، پسر جواني است كه در شهرري سكونت دارد، برخلف عبدال در گذشته راننده استخدامي شركت
 واحد بود كه براي كار با ماشین هاي ریالي خود را بازخرید كرد اما او نیز مانند عبدال افسوس گذشته را

مي خورد براي همین همراه او آمد تا گلیه از وضعیتش گلیه كند.

 به گفته محمدرضا اول همه چیز مطابق قرارداد درست پیش مي رفت، هم شركت خصوصي و هم شركت واحد
 به تعهداتشان در قبال راننده ها عمل مي كردند و در عوض راننده ها ماهانه بي پول شارژ و قسط لیزینگ را

مي پرداختند.
 اما پس از چندماه اوضاع تغییر كرد شركت خصوصي و شركت واحد كم كم تعهدات خود را فراموش كردند

ولي در عوض انتظار دریافت وجه را داشتند.
 به گفته محمدرضا، شركت هاي خصوصي در ازاي دریافت شارژ ماهیانه موظف به ارائه سرویس هایي چون

 كارواش، تعمیرات دوره اي ماشین انتقال ماشین به تعمیرگاه در صورت خرابي و تامین فضاي پاركینگ براي
 توقف اتوبوس ها در شب هنگام هستند، اما این وظایف به تدریج فراموش شد، به طوري كه رانندگان اكنون

باید خود این هزینه ها را تقبل كنند.
 وي مي گوید این در حالي است كه دریافت شارژ ماهانه هنوز ادامه دارد و حتي صحبت افزایش آن در میان

است.
 توقف اتوبس در شب هم براي خودش معضلي است، شركت واحد اجازه نمي دهد اتوبوس هایي كه خود به

 بخش خصوصي فروخته است در توقفگاهاي این شركت پارك شوند، شركت هاي خصوصي هم كه از قرارداد
 فقط دریافت حق شارژ را بلد هستند كاري نمي كنند، محمد رضا مي گوید: شنیده ایم كه به شركت هاي خصوصي

 سالنه دو میلیون تومان بابت تامین فضاي پاركینگ پرداخت مي شود اما نه شركت واحد حاضر است فضاي
 خالي شده توقفگاه خود را در اختیار ما بگذارد و نه شركت هاي خصوصي براي حل این معضل به وظیفه خود

عمل مي كنند.
 او مي گوید، همه ما شب ها دیروقت اتوبوس را در نزدیكي محل اقامت خود پارك مي كنیم و صبح ها براي



 روشن كردن ماشین لعن و نفرین اهالي محل و همسایه ها را خریده ایم، زیرا در ساعتي كه همه خواب هستند
اتوبوس هاي ما با سروصداي زیاد روشن مي شوند.

 به گفته محمدرضا تاكنون چندین بار شب ها شیشه اتوبوس هاي پارك شده براي سرقت وسایل داخل آن شكسته
شده اند.

 وي مي گوید این وضعیت در شرایطي كه در دو سال گذشته بیشتر اوقات زماني به خانه رفته ام كه پسر كوچكم
خوابیده و من از حال او خبر ندارم.

بدهكاري پس حق كاركردن نداري

  سال پیش خود را باز خرید4عباس هم مانند محمدرضا، پیش از این در استخدام شركت واحد بوده و مانند او 
 كرد تا در بخش خصوصي كار كند و باز مانند او از كار كردن بر روي ماشین هاي ریالي ناراضي است. با او

و همكارانش در داخل اتوبوسي كه به انتظار مسافر در یكي از پایانه ها متوقف شده است گفت وگو مي كنم.
  سال گذشته مشاهده حال و روز رانندگاني مثل عباس براي دیگر رانندگان ریالي عادي شده است و همه2در 

آنها از اینكه روزي به سرنوشت او دچار شوند بر خود مي لرزند.
 شركت خصوصي كه عباس براي آنها كار مي كند او را به توقیف ماشین وي تهدید كرده است علت این تهدید

 ماه قسط ماشین و یك ماه شارژ است.7پرداخت نشدن 
  مهرماه وقت دارد بدهي سه میلیون توماني خود را پرداخت كند، براي همین او به27به عباس گفته شده كه تا 

 هر دري مي زند تا این پول را جور كند اما هیچ كس حاضر نیست این پول را به او قرض دهد. اگر هم كسي
 درصدي به او مي دهد.17 برابر مبلغ و نزول 2پیدا شود این پول را در قبال اخذ چكي با 

  هزار تومان تخمین60 تا 50عباس چقدر درآمد دارد؟ همكارانش در خوشبینانه ترین حالت درآمد او را 
 روز تا بیكار شدن وقت دارد.10مي زنند با این حال او كمتر از 

  سر نجس، از یك طرف مردم فحش و ناسزایي2او مي گوید: حساب و كتابي در كار نیست، شده ایم چوب 
 نیست كه به ما نداده باشند و از سوي دیگر درگیري با رانندگان بلیطي كه بي جهت با ما سر لج افتاده اند و از

 طرف دیگر باید جوابگوي شارژ قسط لیزینگ هم باشیم چون همه فكر مي كنند كه این ماشین ها جیب هاي ما را
پر پول كرده است،

 وي مي گوید: مسافر عین طلبكارها برخورد مي كند و منتظر اتوبوس بلیطي مي ماند چون فكر مي كند من پول
 زور مي گیرم، شركت هم بي توجه به این حرف ها فقط منتظر است پول شارژ و قسط ماشین پرداخت نشود تا

ماشین توقیف شود.
 به گفته عباس در حالي كه رانندگان در شب براي پارك ماشین هاي خود با مشكل پاركینگ مواجه هستند اما در

پاركینگ ها به روي ماشین هایي كه به دلیل پرداخت نشدن قسط و شارژ توقیف شده اند باز است.
  سال7مطابق قراردادي كه در زمان واگذاري اتوبوس هاي ریالي با رانندگان منعقد شده است؛ رانندگان باید 

 در ازاي وام خرید اتوبوس قسط بپردازند و تازه پس از آن كه زمان سند زدن ماشین رسید به حسب اینكه
 دانگ از سند ماشین به نام شركت بخش خصوصي مي شود.2بازخرید شركت واحد بوده اند یا نه از یك تا 

  سال گذشته خیلي ها از ادامه قرارداد منصرف شده اند و پس از نظر كارشناساني پول خود2عباس مي گوید در 
 را با ضرر دریافت كرده و به دنبال كار دیگري رفته اند. آن هم پس از اینكه تمامي داروندار خود را بابت

اجراي تعهدات فراموش شده شركت بخش خصوصي حراج كرده اند.

ماشین هاي اعصاب خردكن

 علي، همكار عباس خود را مجروح سال هاي جنگ معرفي مي كند او تا قبل از این راننده بیابان بود كه به امید
نزدیك كردن محل كارش به خانه وارد شركت خصوصي اتوبوسراني شده است.

 گله او از نقص فني ماشیني است كه به او واگذار شده است گله اي كه به خاطر آن به تجویز دكتر او مجبور به
مصرف داروهاي آرامش شده است.

 آن گونه كه علي مي گوید ابتدا قرار بود به رانندگان اتوبوس هاي دیزلي تحویل داده شود كه هم تعمیركار آن پیدا
 سوز دادند،CNGمي شود، هم قطعات یدكي آن، تازه اجرت تعمیرش هم پایین است، اما به آنها ماشین هاي 

 علي مي گوید موقعي كه او و سایرین براي ثبت نام و تحویل ماشین رفتند به آنها گفته شد فعل ماشین گازسوز
 موجود است و تا آمدن ماشین دیزلي باید صبر كنند، آنها هم چون براي تامین معاش خود نمي توانستند صبر

كنند ماشین گازسوز گرفتند، بعد از آن هم دیگر از ماشین دیزلي خبري نشد.
 به گفته علي ماشین هاي گازسوز نه سرعت دارند نه قدرت، سوخت آنها برخلف اتوبوس هاي دیزلي زود تمام

مي شود اگر هم خراب شوند تعمیر آنها از عهده هر كس بر نمي آید.



  برخلف دیزل هم زود تمام مي شود و هم براي سوخت گیري دوباره باید زمان بسیارCNGاز طرف دیگر 
  نسبت به مراكز سوخت گیري دیزل كمتر وCNGبیشتري صرف كرد چون تعداد مراكز سوخت گیري گاز 

پراكنده تر است چنانچه هستند رانندگاني كه براي سوخت گیري شب ها را در ماشین سپري  كنند.
 به بیان دیگر علي در مقایسه ماشین هاي گازسوز ریالي با ماشین هاي دیزلي بلیطي، وضعیت ماشین هاي بلیطي

را بهتر ارزیابي مي كند و تازه به مسافرانش حق مي دهد كه مدام سر او نق بزنند و به او توهین كنند.
 او مي گوید: از مسافر پول مي گیرم اما نه صندلي راحت وجود دارد، نه دستگاه تهویه هوا، نه اجازه پخش

صوت را دارم تازه در سر بالیي ماشین هاي بلیطي از من جلو مي زنند، سبقت مي گیرند.
  سال خانه و زندگي خود را بي جهت2مشكل رانندگان خطوط ریالي بیش از اینهاست. رانندگاني كه در این 

 فروختند و در نهایت چیزي جز اعصاب داغان شده و ترس از متوقف شدن ماشین نصیبشان نشد، همین
  بود كه خبردادند راننده یكي از همین اتوبوس هاي خصوصي  شده در اعتراض به وضع موجود86زمستان 

 خودسوزي كرد. البته عباس، محمدرضا، علي و عبدال مي گویند كم نیستند رانندگاني كه پس از وارد شدن به
بخش خصوصي در نتیجه فشار رواني دچار آسیب هاي اجتماعي شدند و خانواده هاي خود را رها كردند.

 البته پیدا كردن مقصر شاید كار آساني نباشد به ویژه كه خصوصي سازي بازاركار تاكنون در ایران دردسر
آفرین بوده است.

گزارش از پانید فاضلیان

گزارش ایلنا از تلفات جاني كارگران در معادن: پولی که به خون کارگر آغشته مي شود
 و به نقل از وبلگ خود رو کار آمده است :88 مهر 19به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 

  نفر از9 معدن باب نیزو منفجر شد و 2 فاجعه ای عظیم اتفاق افتاد و افق شماره 84نخستین بار در سال 
 متری زمین کشته شدند.240کارگران معدن در عمق 

 ایلنا: سال هاست که کارگران ایرانی به بی توجهی نسبت به فجایع روی داده در محیط های کاری عادت کرده اند.
  کارگر شازندی زنده زنده در آتش سوختند. سالنه تعداد زیادی از کارگران ساختمانی35 سال پیش، بیش از 2

 بر اثر سقوط از ارتفاع، گاز گرفتگی در چاه ها و... جان می بازند، در حالی که بیمه شان همچنان در پیچ و خم
  مرتبه و3بروكراسي حاكم بر سازمان ها و ادارات دولتي سرگردان است و فاجعه انفجار در معدن باب نیزو، 

 سال تکرار می شود.4با فاصله کمتر از 
  معدن باب نیزو منفجر شد و2 فاجعه ای عظیم اتفاق افتاد و افق شماره 84به گزارش ایلنا، نخستین بار در سال 

  درصد5 متری زمین کشته شدند. کارگران معدن به دلیل تنفس مداوم 240 نفر از کارگران معدن در عمق 9
 گاز متان حین کار، ریه هایشان پر از مواد انفجاری شده بود و وقتی جرقه ای زده شد نه تنها تمام هوای تونل،

 بلکه آن مقدار گاز متانی که در ریه آنها انباشته شده بود هم منفجر شد. در جلسه محاکمه کارفرما، مهم ترین
دلیل انفجار نبود دستگاه «گازسنج» برای مطلع ساختن کارگران از میزان گاز متان در هوای تونل عنوان شد.

 اگر بازرسان کار به تبصره دوم قانون کار عمل می کردند قطعاo این حادثه اتفاق نمی افتاد؛ قانونی که آنها را
 موظف کرده «به صورت  مستمر، همراه  با تذكر اشكالت  و معایب  و نواقص  و در صورت  لزوم  تقاضای 

 تعقیب  متخلفان  در مراجع  صالح»  نظارت کنند و اگر این نظارت وجود داشت آنها سال ها قبل از انفجار معدن
 باب نیزو به نبود دستگاه گازسنج پی می بردند. در جلسه محاکمه کارفرما، مهم ترین دلیل انفجار نبود دستگاه

«گازسنج» برای مطلع ساختن کارگران از میزان گاز متان در هوای تونل عنوان شد.
  قانون کار عمل2، اما در این مدت، نه تنها بازرسان دولتی کار به تبصره 87 تا 84 سال طول کشید، از 3

 نکردند، بلکه این بخش حساس که مسؤولیت مستقیم حفاظت از جان کارگران را به عهده داشت به بخش
  کارگر دیگر2 رخ داد و این بار خانواده 87خصوصی واگذار شد. نتیجه مشخص بود؛ انفجاری دیگر در سال 

 کشته رخ داد.12 با 87عزادار شدند و در نهایت فاجعه سال 
 با گذشت ماه ها از انفجار معدن باب نیزو در استان کرمان هنوز مقصر یا مقصران احتمالی این فاجعه انسانی

 مشخص نشده اند. نکته عجیب تر این موضوع آن است که هنوز نه فقط دیه خانواده های داغداران این حادثه نیز
 پرداخت نشده است، بلکه علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری اعلم می کند که دیه خانواده های برخی

از قربانیان سال های گذشته این معدن هم هنوز پرداخت نشده است.
وزارت کار تذکر دادیم كسي گوش نكرد

 وزارت کار سعی دارد تا با اشاره به این که «ما تذکر داده بودیم»، پای خود را از ماجرا بیرون بکشد. دبیرکل
 خانه کارگر در این باره می گوید: پس از طرح سؤال نادر قاضی پور، نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس و

  کارگر در12نماینده مردم ارومیه از وزیر کار در مورد حادثه معدن باب نیزو زرند که منجر به کشته شدن 
این منطقه شد، وزارت کار پاسخی مکتوب به فراکسیون کارگری مجلس ارائه داد.

  مورد از16علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه می دهد: در این پاسخ، وزارت کار 



 مستندات خود را ارائه داده که براساس آن مدعی شده است که به موقع خطرات موجود در این منطقه را به
 مسؤولن وزارت صنایع، مسؤولن استان و مالکان و بهره برداران معدن ارائه داده است. وی با بیان اینکه

 وزارت کار در این پاسخ خود به فراکسیون کارگری مدعی شده است که هیچ کوتاهی و دریغی در اعلم
 موضوع و جلوگیری از خطرات موجود در معدن زرند نداشته است، می افزاید: از این پس باید ادله مسؤولن

 وزارت صنایع، استان کرمان و معدن مذکور را مورد بررسی قرار دهیم. وی با اشاره به تصویب تحقیق و
  سال گذشته3 نفر از کارگران این معدن در حوادث 20تفحص مجلس از حادثه زرند یادآور می شود: تاکنون 

 درصد از کل کارگران این معدن به شمار می روند.10کشته شده اند که معادل از بین رفتن 
گزارش هایي كه معلوم نیست ارسال شده باشند

 چند روز پس از وقوع فاجعه سوم در معدن باب نیزو، نایب رئیس خانه معدن در این باره گفت: طبق قانون،
 بهره برداران معادن موظف به رعایت اصول ایمني بوده و در صورت هرگونه قصور، ناظران معادن باید

موارد را به وزارت صنایع و معادن منعكس كنند.
 محمدرضا بهرامن افزود: در مورد معدن باب نیزو هنوز نمي دانیم كه این گزارش ها به سازمان صنایع و معادن

 استان ارسال شده است یا نه، اما طبق مقررات، گزارش هاي منظم از بازدیدهاي انجام شده باید توسط ناظران
 به سازمان صنایع و معادن استان ارسال شده باشد. بهرامن تصریح كرد: چنانچه از ماشین آلت و تجهیزات

 معدني در معادن زغال به نحو مطلوب و مهندسي استفاده شود، مطمئناo شاهد بروز حوادثي، چون معدن باب
  اتفاق مرگبار دیگر در این معدن در2نیزو نخواهیم بود. بهرامن در پاسخ به این كه چرا با وجود وقوع 

 سال هاي گذشته، از مالكان آن سلب صلحیت نشده است، نیز گفت: همیشه علل هر حادثه اي در معادن را یك
 درصد100گروه نظارتي بررسي كرده و به معاونت معدني منعكس مي كنند كه اگر بهره بردار مستقیما و 

 مقصر باشد، مطمئناo از او سلب صلحیت خواهد شد. در واقع اگر مشخص شود كه حادثه رخ داده به علت
 سهل انگاري مدیریت و صرفه جویي او در هزینه هاي بهره برداري، نگهداري و ایمن سازي معدن بوده است،

باید از او سلب صلحیت شود.
كارشناس معدن: پای خیلی ها گیر است

 با این حال، یک کارشناس معدن معتقد است که علوه بر مجموعه مدیریت معدن باب نیزو، ارگان هاي
 نظارتي، سازمان صنایع و معادن استان و وزارت كار و امور اجتماعي نیز باید در حادثه رخ داده در كرمان

پاسخگو باشند.
 این كارشناس زغال سنگ كه نمي خواهد نامش اعلم شود، می گوید: پخش شدن گاز متان در معادن زغال از

  درصد، به5یك سو موجب كاهش مقدار اكسیژن محیط و از سوي دیگر در صورت افزایش آن به بیش از 
 دلیل شباهت زیاد آن به گاز شهري با كوچك ترین جرقه اي موجب انفجار مي شود، بنابراین نظارت هاي مستمر

 و مناسب، وجود دستگاه هاي سنجش گاز و فعالیت  سیستم تهویه مناسب و خوب از ملزومات كار در معادن
  درصد،5/1زغال سنگ است. او تصریح می كند: طبق استانداردها، در صورت افزایش مقدار گاز به بیش از 

 معدن باید تعطیل شده و كارگران خارج شوند؛ در حالي كه در معدن باب نیزو به دلیل فعلo نامشخص این كار
انجام نشده است.

 او با بیان این كه در حادثه باب نیزو، به دلیل عدم كنترل مناسب مقدار گاز و یا به دلیل مسدود شدن سیستم
  درصد افزایش یافته كه موجب انفجار شده است، می گوید: حادثه انفجار در5تهویه، مقدار گاز به بیش از 

  كارگر جزو معدود مواردي است كه نمي توان در آن كارگر را مقصر دانست،12معدن باب نیزو و مرگ 
 زیرا وظیفه کنترل كردن مقدار گاز موجود و رعایت این مسأله، برعهده مسؤول ایمني و مدیریت معدن است

كه در این زمینه ارگان هاي نظارتي نیز باید بر صحت سیستم انجام این كار نظارت كنند.
اگر نظارت بود، انفجاري صورت نمي گرفت

 این كارشناس خاطر نشان می كند: با توجه به حساسیت موضوع، سیستم هاي نظارتي در معادن زغال سنگ
 باید فوق العاده قوي باشند كه در این زمینه طبق قانون سازمان صنایع و معادن استان و وزارت كار وظیفه

 سركشي سرزده و نظارت و بررسي مسایل ایمني از جمله صحت سیستم بررسي مقدار گاز و سیستم تهویه را
 برعهده دارند. وي ادامه می دهد: سیستم هاي نظارتي تعریف شده در قانون باید سیستم تهویه و گازسنجي معدن

 را كنترل كنند، در حالي كه با وجود چنین كنترلي، مطمئناo انفجار اتفاق نمي افتاد. این كارشناس زغال سنگ در
 پاسخ به این كه با توجه به آن كه چند سال پیش نیز حادثه منجر به فوتي در این معدن رخ داده بود، پس چرا

 نسبت به بازپس گیري مالكیت آن اقدام نشده است؟ خاطرنشان می كند: در حال حاضر قانوني وجود ندارد كه
در صورت بروز حادثه اي، معدن از صاحب آن باز پس گیري شود.

كورسوي امیدي كه مجلس روشن كرد
 از همان روزهاي نخست وقوع فاجعه سوم، مجلسیان این بار سكوت نكردند. البته اقدام نمایندگان مجلس شاید

 دیر بود، ام به هر حال، اقدامات نمایندگان در آن مقطع و سخنان اخیر نمایندگان و رای آنها برای تشکیل کمیته
 تفحص، این امید را برای خانواده های کارگران جان باخته در معدن ایجاد کرده است که این بار حداقل قادر



 باشند تا علوه بر دریافت دیه قربانیان خود، مقصران مرگ عزیزان خود را نیز بشناسند. محجوب در همین
 زمینه، با ابراز تاسف از اینکه تاکنون هیچ کس پاسخگوی اتفاقات به وجود آمده نبوده است، می افزاید:

 امیدواریم هرچه زودتر کمیسیون صنایع با دعوت طراحان این تحقیق و تفحص، اعضای هیأت تفحص کننده
از حوادث معدن باب نیزو را تعیین کند تا این تفحص کار اجرایی خود را آغاز کند.

 رئیس فراکسیون کارگری مجلس با استقبال از این اقدام مجلس شورای اسلمی برای پیگیری وضعیت
  سال گذشته در معدن باب نیزو رخ داده است،3کارگران یادآور می شود که در مورد حوادث ناگواری که طی 

 هنوز عده ای از خانواده ها نتوانسته اند دیه کشته شدگان خود را دریافت کنند، از این رو ورود مجلس به این
 مسأله می تواند به احقاق حقوق آنها کمک کند. محجوب با اشاره به بازدیدی که از معدن مذکور پس از وقوع

 حوادث ناگوار در آن داشته است، می گوید: احساسم این است که حتماo قصوری صورت گرفته، ولی مرجع آن
 مشخص نیست. از این رو هیأت تحقیق و تفحص از حوادث معدن زرند باید مقصر اصلی در عدم تامین جانی

کارگران این منطقه را مشخص کند.
 حال چشم امید خانواده های قربانیان این حادثه به نمایندگان مجلس است. آنها امید دارند تا این بار مقصران،

 تاوان بی توجهی خود به جان کارگران را بپردازند تا در سال های بعد، هیچ مسؤول سهل انگار دولتی یا
 کارفرمای خاطی به خود اجازه ندهد که برای صرفه جویی در مقداری پول، آن را به خون کارگران آغشته

سازند .

شش ماه تا پنج سال زندان برای شهروندان معترض
صدور حکم برای "کف خیابانی ها"

 بهروز ثمره
  آمده است : نزدیک به بیست نفر از زندانیان معروف به کف88 مهر 19به گزارش سایت روز در تاریخ 

 خیابانی ها که در حوادث اخیر دستگیر شده، برای اعتراف علیه خود تحت فشار قرار گرفته و در دادگاه سوم
 ضربه شلق محکوم شدند.74محاکمه شده بودند، به حبس از شش ماه تا پنج سال و در یک مورد به 

  بعد از انتخابات است، در گفت و گو با روز یک منبع مطلع در ایران که خود جزء دستگیر شدگان روزهای
 "کف خیابانی ها"خوانده شده و مورد محاکمه قرار گرفتند،می درباره زندانیانی که در سومین دادگاه، به نام 

  بیشتر این افراد، آدمهای معمولی و غیر سیاسی هستند که در روزهای اول حوادث بعد از انتخابات از گوید:
 خیابان ها دستگیر شدند و قبل از انتقال به زندان اوین دست قرار گاه ثارال یا بسیج بودند و معمول پس از

انتقال به اوین هم آثار کتک و فشارهای جسمی بر آنها قابل دیدن بود. 
 احکام صادر شده برای این افراد بدوی است. این منبع مطلع در این باره می گوید: طبق اطلعات کسب شده

 از خود این افراد یا خانواده هایشان علیرضا اشراقی به پنج سال زندان، محسن جعفری چهار سال، مهرداد
 ، فرامرز عبداله نژاد به دو سال و چهار ماه، امیر حجتی ماهشش سال و دویقوتیل شائولیان ورشویی سه سال، 

 دو سال و سه ماه، موسی شاه کرمی دو سال و سه ماه، کامران جهانبانی دو سال، حسین باستانی دو سال،
 حسین اعزامی دو سال، مهدی فتاح بخش یک سال و نه ماه، مجید مقیمی یک سال، محمد فراهانی ده ماه، ماه

  ضربه شلق و ایمان پور رضا به شش ماه زندان محکوم74 ماه، میثم قربانی شش ماه و 10محمد رسولی 
شدند. 

 وی درباره نوع اتهامهای وارد بر این کف خیابانی ها می گوید: از بیشتر این افراد عکس یا فیلم داشته اند که
 در حال پرتاب سنگ یا درگیری بودند. برای همین نوع برخورد با آنها خیلی شدید بود و به خاطر آن تصاویر

برخی از این افراد تحت فشار علیه خودشان اعتراف کردند
 بند دو الف آورده شدند و مدتی پیش از هداری از این افراد می گوید: بیشتر ایشان حدود اوایل مردادماه به 

 دادگاه سوم، به انفرادی منتقل شدند تا بتوانند برای خواندن متنهای تعیین شده آماده شوند. برای آنها وکیل
 تسخیری گرفته شد اما متاسفانه دفاع خوبی از آنها به عمل نیامد و حتا برای برخی درخواست تجدید نظر داده

نشد. 
 وی می افزاید که این افراد بعد از دادگاه سوم دوباره به قرنطینه هفت منتقل شدند. در آخرین روزهای

 شهریورماه احکام یاد شده به این افراد ابلغ شد و این روزها آخرین فرصت تجدید نظرخواهی آنان است در
 حالی که برخی از آنها حتا امکان اعتراض نسبت به این احکام (از طریف لیحه های دفاعی مستدل) را نداشته

اند.
 آخرین اخبار رسیده از زندان اوین حاکی از این بوده است که این بیست نفر به اندرزگاه هفت و هشت عمومی
 منتثل شده اند. خانواده های این افراد چندین بار به دفتر قاضی صلواتی مراجعه کرده اند و گرچه به آنها وعده

توجه به تجدید نظرخواهی داده شده، اما خبری از آزادی با وثیقه نیست.
از زبان آمار خواندنی است : 

http://www.roozonline.com/persian/author/name/-d2a3772bb9.html


  برابر شد280واردات حبوبات 
  آمده است :واردات حبوبات به کشور در سه سال اول88 مهر 19به نوشته روزنامه سرمایه در تاریخ یکشنبه 

-1383 برابر شد.به گزارش سرمایه طی سال های 280برنامه چهارم نسبت به سه سال انتهای برنامه سوم 
  دلر وارد کشور شده اما این واردات در سال های40 هزار تن حبوبات به ارزش 1/1 در مجموع 1381
 9 هزار دلر رسیده و در 7/111 هزار تن به ارزش 259 درصد افزایش به 800 با دو هزار و 1386-1384
  برابر شدن280 هزار دلر وارد کشور شده است. 6/54 هزار تن از این محصول به ارزش 88 نیز 87ماهه 

  درصد کاهش یافته66واردات حبوبات در حالی است که در مدت مورد بررسی صادرات این محصولت 
است. 

 2/167 هزار تن به ارزش 7/322صادرات اقلم مورد اشاره طی سه سال انتهای برنامه سوم در مجموع از 
  میلیون دلر کاهش یافته است. همچنین صادرات حبوبات در39/55 هزار تن به ارزش 5/97میلیون دلر به 

  میلیون دلر برآورد شده است وضعیت صادرات اقلم حبوبات به5/8 هزار تن به ارزش 1/6 نیز 87 ماهه 9
 طور کلی تابع وضعیت تولید محصولت است. مهم ترین و اصلی ترین محصول صادراتی گروه حبوبات نیز

نخود بوده که در چند سال گذشته به دلیل دیمی بودن کشت میزان تولید آن دستخوش نوسانات زیادی شده است.
  به بعد با توجه به گرانی محصولت حبوب در بازار داخلی، صادرات این گروه مشمول1384از سال 

 پرداخت عوارض صادراتی شده که بدین لحاظ در سه سال اخیر میزان صادرات با افت چشمگیری مواجه شده
 است.همچنین با عنایت به اینکه نخود به عنوان مهم ترین قلم تولیدی گروه حبوبات در تناوب زراعی با گندم به

 عنوان محصول جانشین و کشت دوم در زمین کشت می شود لذا در سال های اخیر به سبب سیاست های
 حمایتی دولت از محصول گندم و افزایش قیمت تضمینی آن، تولید محصول با مخاطراتی مواجه شده است. از

 سوی دیگر کشت نخود و برخی دیگر از اقلم مهم حبوبات مانند عدس که به صورت دیم انجام می شود نوسان
تولید را افزایش داده است.

 سال واردکننده شدیم40پس از 
 علی اصغر محبی کارشناس ارشد کشاورزی در گفت وگو با «سرمایه» اظهار کرد: «با اجرای طرح های
 تک بعدی و خوشحالی دولت از خودکفایی گندم به بسیاری از محصولت بی توجهی شد که این امر سبب

 ضرر و زیان هایی به مراتب بزرگ تر از سود خودکفایی شده است.» او اضافه کرد: «این امر باعث شد پس
  سال واردکننده حبوبات شویم و قیمت های داخلی آن به صورت سرسام آور نسبت به سال های قبل40از 

افزایش یابد.»
 محبی خاطرنشان کرد: «مسوولن سیاست هایی را می پسندند که موجب خودکفایی در برخی محصولت نام

 آور شود اما اختلل در سایر بخش ها برایشان چندان اهمیتی ندارد. به اعتقاد او خودکفایی گندم به قیمت
 واردات حبوبات، کاهش تولید علوفه و افزایش قیمت گوشت انجام شد. این کارشناس تاکید کرد: «خودکفایی

 باید پایدار و برمبنای علم و دانایی باشد و ضرورتی برای تنگ تر کردن عرصه تولید در پنبه، یونجه،
حبوبات و سایر محصولت ایجاد نکند.»

  هزار تن انواع حبوبات در کشور تولید می شد اما با سیاست های700او متذکر شد: «در شرایط مناسب 
 هزار تن کاهش یافت و به ناچار مقدار زیادی حبوبات وارد کردیم.»300نادرست تولید این محصول به 

 صادرات برخی محصولت نامرغوب و با کیفیت پایین توسط تعدادی از صادرکنندگان، وجود ناخالصی هایی
 در حبوبات صادراتی که سبب تقلیل کیفیت محصول می شود، عدم قابلیت صدور نخود های کوچک تر از

 سایز و اخذ عوارض از صادرات حبوبات عمده ترین مشکلتی است که سازمان توسعه تجارت بر سر راه
صادرات عنوان می کند.

 همچنین مهم ترین موانع تولید این محصولت نیز بازدهی ناچیز تولید حبوبات در ایران، افزایش هزینه های
تولید و دیمی بودن حجم انبوهی از تولید عنوان می شود.
امروز؛ لیحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس

 پیشنهادهای دولت، غیرعلنی ارایه می شود
  می نویسد : خبرگزاری ها: تاخیر دولت در ارائه لیحه قانون برنامه88 مهر19روزنامه سرمایه در تاریخ 

 پنجم بود که مجلسی ها را وادار کرد با ارسال نامه ای اخطارآمیز به مقصد پاستور به رئیس دولت یادآور
 شوند؛ وی نه تنها در ارسال این لیحه به مجلس کوتاهی کرده بلکه طی سه سال گذشته نیز هیچ گزارشی از

oعملکرد اجرایی قانون برنامه چهارم به مجلس ارائه نداده است. حال در چنین شرایطی است که امروز احتمال 
 نخستین دستور کاری مجلس بررسی طرح هدفمند کردن یارانه ها است که از سال گذشته بارها میان دولت و

 مجلس در رفت و آمد بود. این در حالی است که روسای جمهوری معمولo هر سال گزارشی از عملکرد برنامه
  تاکنون (طی سه سال گذشته) هیچ گزارشی85را به قوه مقننه ارائه می دهند اما در دولت احمدی نژاد از سال 

از عملکرد قانون برنامه چهارم به مجلس ارائه نشده است. 
 کشمکش دولت با مجلس طی سال های اخیر موجب شده به بهانه این چالش ها، دولت شهروندان و افکار

http://sarmayeh.net/ShowNews.php?61522
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 عمومی را از ارائه گزارش در رابطه با عملکرد خود محروم کند. این در حالی است که پیش از این نیز علی
 اردشیر لریجانی به عنوان رئیس مجلس در فروردین ماه سال جاری با ارسال نامه ای به رئیس دولت از وی
 خواست تا پیش از ورود دولت به فعالیت های انتخاباتی دهم، لیحه قانون برنامه پنجم را حداکثر تا خردادماه

 به مجلس ارائه دهد. به این ترتیب نمایندگان مجلس فرصت داشتند تا پیش از ورود به بررسی کابینه دهم،
  را در راستای آن تصویب کنند تا بتوانند پس از آن89تکلیف قانون برنامه را مشخص کرده و لیحه بودجه 

طرح هدفمند کردن یارانه ها را با توجه به بودجه بررسی کنند. 
 بر همین اساس و به خاطر تاخیر هر ساله دولت نهم در ارائه لوایح بودجه سنواتی، نمایندگان مجلس را بر آن

 داشت تا با اصلح آیین نامه داخلی مجلس، دولت را به ارائه لیحه بودجه سالنه در نیمه آذرماه هر سال به
مجلس مکلف کنند. 

 به این ترتیب محمود احمدی نژاد ناگزیر خواهد بود تا نخستین لیحه بودجه دولت دهم یعنی لیحه بودجه سال
 آذرماه امسال به مجلس هشتم تقدیم کند. 15 را در 89

  ماه تا این تاریخ زمان باقی است، هنوز لیحه پیش نویس قانون برنامه پنجم توسعه به2در حالی که حدود 
 مجلس نرسیده است. در همین راستا محمدابراهیم نکونام نایب رئیس کمیسیون اصل نود که از ارائه نامه ای از

 سوی این کمیسیون به رئیس دولت در هفته گذشته خبر می داد در رابطه با جزئیات بیشتر این نامه به
 «ایلنا»گفت: «در این نامه علت تاخیر دولت در ارائه گزارش عملکرد از اجرای قانون برنامه چهارم را

پرسیده ایم و اینکه چرا این روند در دولت نهم متوقف شده است.»
 نکونام با بیان اینکه «بررسی این گزارشات برای تصویب قانون برنامه پنجم در مجلس لزم است»، در پاسخ

 به اینکه آیا دولت به این نامه کمیسیون اصل نود پاسخ داده است یا نه، گفت: «تا جایی که من اطلع دارم هنوز
 پاسخی داده نشده است مگر اینکه طی یکی، دو روز گذشته که بنده در حوزه انتخابیه بوده ام، پاسخ داده باشند

که بنده از آن بی اطلعم.»
 به گفته وی گزارش عملکردها در دولت تهیه شده اما هنوز به مجلس ارائه نشده و نمایندگان مجلس منتظرند تا

هرچه زودتر در جریان این گزارشات قرار بگیرند. 
 نایب رئیس کمیسیون اصل نود ارسال این نامه به دولت را در راستای وظایف نظارتی مجلس عنوان کرد و

 یادآورشد که پیش از این نیز نمایندگان متعددی نسبت به این مساله و تاخیر دولت در ارائه گزارش عملکرد از
اجرای قانون برنامه در صحن علنی تذکراتی داده بودند. 

 این در حالی است که جزئیات چگونگی رسیدگی به طرح هدفمندکردن یارانه ها امروز در دستور مهم ترین
 کار جلسه مجلس قرار گرفته است. در همین راستا عضو هیات رئیسه مجلس جزئیات چگونگی رسیدگی به
 طرح هدفمندکردن یارانه ها در مجلس را عنوان کرد. حمیدرضا حاجی بابایی با اعلم این خبر به «فارس»

 گفت: «در آغاز جلسه روز یکشنبه گزارش کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی توسط مصباحی مقدم
رئیس این کمیسیون قرائت خواهد شد.» 

 وی افزود: «در آیین نامه داخلی مجلس درخصوص بررسی طرح ها و لوایح مهم آمده است که برای بررسی
 دقیق و کامل این طرح ها، یا تعداد مخالفان و موافقان یا زمان بررسی آنها دوبرابر شود بنابراین امروز در
 بررسی لیحه هدفمند کردن یارانه ها تعداد موافقان و مخالفان دوبرابر می شود یعنی شش نفر موافق و شش

نفر مخالف درباره این لیحه صحبت خواهند کرد.»
 عضو هیات رئیسه مجلس در خصوص روند بررسی جزئیات لیحه مذکور یادآور شد: «ما تمام تلش خود را

می کنیم تا مواد این لیحه بدون اشکال بررسی شود.»
 حاجی بابایی ادامه داد: «سعی نمایندگان بر این است که طی سه روز یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه بررسی این

لیحه را به اتمام برسانند.»
 وی در خصوص مزایای این لیحه خاطرنشان کرد: «با تصویب این لیحه، یارانه ها هدفمند می شود. اینکه
 باید همه مردم یارانه بگیرند اشتباه است بلکه باید گروه های خاص و تعریف شده ای از یارانه ها برخوردار

باشند.» 
 عضو هیات رئیسه مجلس هدفمند کردن مصرف را از دیگر مزایای این لیحه برشمرد و گفت: «نوع مصرف

 مردم در برق، آب، گاز، تلفن و نان با تصویب این لیحه هدفمند خواهد شد چرا که با لیحه مذکور هزینه ها
ارزش گذاری می شود.»

 این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: «با تصویب لیحه هدفمندکردن یارانه ها، مصرف انرژی کاهش و
 درآمدهای دولت از محل انرژی افزایش پیدا می کند و هزینه ها هدفمند می شود چرا که دولت درآمدها را در

 جاهای ضروری هزینه می کند.»حاجی بابایی اجرای این لیحه را یک دوره تمرین روابط انسان ها با درآمد،
 مصرف، ایجاد عدالت اجتماعی و سرعت بخشیدن به توسعه کشور دانست و گفت: «هدفمندکردن یارانه ها و

 اجرایی شدن آن برای دولت و مجلس یک اضطرار است و باید انجام پذیرد و ال مردم، دولت و مجلس با
مشکلت اقتصادی مواجه می شوند و چرخه عدالت کند می شود.»



 کار هدفمند کردن یارانه ها در مجلس به جلسه غیرعلنی کشید اظهارات حاجی بابایی در خصوص رسیدگی به
 جزئیات طرح هدفمندکردن که در دستور مهم ترین کار جلسه علنی مجلس قرار دارد در حالی است که کار

 هدفمند کردن یارانه ها احتمالo در مجلس به جلسه غیرعلنی کشیده می شود. غلمرضا مصباحی مقدم که پیغام
 رسان برپایی این جلسه غیرعلنی مجلس است با بیان اینکه در یک جلسه غیرعلنی، پیش از بررسی لیحه
 هدفمند کردن یارانه ها در صحن علنی مجلس توضیحاتی به نمایندگان پیرامون این لیحه به نمایندگان داده

 خواهد شد، گفت: «جلسه غیرعلنی صبح امروز (یکشنبه) تشکیل خواهد شد.» وی افزود: «مزایا و نکاتی در
 این لیحه وجود دارد که در این جلسه به اطلع نمایندگان خواهد رسید و در صورتی که نمایندگان سوالتی را

در این زمینه داشته باشند برای آنها توضیح دهیم.»
 رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی خاطرنشان کرد: «این توضیحات به دلیل آنکه فرصت نشد

 تا آخرین پیشنهادات اصلحی دولت در مصوبه کمیسیون ویژه مجلس در جلسه ای از سوی این کمیسیون
 مرتفع شود، داده خواهد شد به همین دلیل پیشنهادات دولت را در قالب پیشنهاداتی از سوی نمایندگان عضو

کمیسیون ویژه به صحن علنی مجلس ارائه می دهیم و امیدواریم به تصویب نمایندگان برسد.»
از زمان ارائه لیحه قانون برنامه پنجم اطلعی نداریم 

 با وجود ارسال نامه ای از سوی رئیس مجلس به رئیس دولت که طی آن خواستار ارائه سریع تر لیحه قانون
 برنامه پنجم توسعه به مجلس شده بود، هنوز این لیحه به مجلس نیامده و هیات رئیسه مجلس نیز از زمان

ارائه آن بی اطلع است. 
 جهانبخش محبی نیا عضو هیات رئیسه مجلس، با بیان اینکه هنوز لیحه قانون برنامه پنجم توسعه به مجلس

ارائه نشده است، گفت: «ما حتی از زمان ارائه آن به مجلس نیز اطلعی نداریم.»
 وی در پاسخ به اینکه احمدی نژاد چه پاسخی به درخواست رئیس مجلس برای ارائه سریع تر لیحه قانون
 برنامه پنجم به مجلس داشته است، به «ایلنا» گفت: «نامه مذکور به درخواست هیات رئیسه از سوی رئیس

 مجلس برای رئیس جمهور ارسال شد اما آنگونه که ما مطلع شده ایم، هنوز پیش نویس این لیحه در جلسات
دولت نهایی نشده که به مجلس ارائه شود.»

 عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه نمایندگان مشتاقانه منتظر ارائه این لیحه به مجلس هستند، افزود: «ما
 این آمادگی را در مجلس داریم که به محض ارائه لیحه قانون برنامه پنجم، آن را در مجلس تصویب کنیم. البته

  تداخل89این لیحه باید زودتر از اینها به مجلس می رسید که بررسی آن در مجلس با بررسی لیحه بودجه 
پیدا نمی کرد.»

امروز هم برای ارائه قانون برنامه پنجم دیر است 
 اشتیاق مجلسی ها برای رسیدن لیحه مذکور به بهارستان در حالی است که یک عضو کمیسیون برنامه و

 بودجه مجلس با بیان این مطلب که هیچ زمانبندی مشخصی برای ارائه لیحه قانون برنامه پنجم وجود ندارد،
  آذرماه هر سال تعیین شده است، هیچ گونه15گفت: «بر خلف لیحه بودجه که برای ارائه آن زمان قانونی تا 

زمانبندی قانونی و مشخصی برای ارائه لیحه قانون پنجم پیش بینی نشده است.»
 جمشید انصاری خاطرنشان کرد: «برای اطلع از اینکه در حال حاضر برای ارائه لیحه قانون برنامه پنجم
 دیر شده است یا نه، باید به دیگر زمانبندی های موجود در مجلس از جمله لیحه بودجه مراجعه کنیم.» وی

 افزود: «چنانچه بخواهیم لیحه بودجه متناسب با لیحه قانون برنامه پنجم باشد باید این قانون زودتر تصویب
شود.» 

 انصاری با اعتقاد بر اینکه حتی امروز هم برای ارائه لیحه قانون برنامه پنجم دیر است، یادآور شد: «اگر
 دولت امروز هم لیحه قانون برنامه پنجم را به مجلس ارائه دهد، برای مجلس ممکن نیست که آن را تا پیش از

لیحه بودجه بررسی کند.»
وی تصریح کرد: «در نتیجه بودجه سال بعد بدون ارتباط و انطباق با قانون برنامه تصویب خواهد شد.»

 انصاری در پایان گفت: «اگر بررسی و تصویب لیحه قانون برنامه پنجم پیش از لیحه بودجه انجام می شد،
شاهد انطباق بودجه با قانون برنامه پنجم بودیم.» 

 89امکان ناپذیری تصویب قانون برنامه پنجم پیش از لیحه بودجه 
 مهدی مهدوی ابهری نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس نیز با بیان اینکه اگر لیحه قانون برنامه پنجم دیر به

 مجلس برسد، تصویب آن با مشکل مواجه خواهد شد، افزود: «حتی همین حال هم برای این لیحه دیر شده
است.»

 وی با اشاره به زمان بر بودن بررسی و تصویب این لیحه در مجلس که حداقل سه،چهار ماهی وقت می برد،
  که براساس آیین نامه داخلی مجلس باید تا89ادامه داد: «با توجه به ضیق زمانی موجود تا ارائه لیحه بودجه 

 نیمه آذرماه تقدیم مجلس شود، به نظر نمی رسد مجلس فرصت بررسی لیحه قانون برنامه پنجم تا پیش از آن
 را داشته باشد. به ویژه آنکه هنوز این لیحه در جلسات داخلی دولت نهایی نشده و به مجلس هم ارائه نشده

است.»



 مهدوی ابهری بر این اساس پیش بینی کرد به دلیل عدم تصویب قانون برنامه پنجم تا پیش از ارائه لیحه
  بدون برنامه نوشته خواهد شد. به عبارت دیگر اگرچه بودجه های سنواتی باید برشی89، بودجه 89بودجه 

 یک ساله از قانون برنامه پنج ساله باشند، به دلیل تاخیر دولت در ارائه لیحه قانون برنامه پنجم، بودجه سال
بعد بدون برنامه نوشته می شود. 

 این عضو کمیسیون صنایع مجلس در واکنش به اظهارات مقامات دولتی مبنی بر اینکه حضور نمایندگان در
 جلسات کمیسیون های دولت منجر به آشنایی آنها با جزئیات برنامه پنجم شده و بر سرعت تصویب آن در

 صحن علنی مجلس خواهد افزود، گفت: «حضور نمایندگان در کمیسیون های دولت ملک نیست و اگر دولت
واقعاo نگران تسریع در تصویب لیحه قانون برنامه پنجم است، باید آن را زودتر به مجلس بفرستد.»

لیحه هدفمند کردن یارانه ها - محجوب: برای فقرا اعلم خطر می کنم 
  آمده است : آثار تورمی این لیحه مشهود است و جای88 مهر 19بر پایه نوشته خبرگزاری ایلنا در تاریخ 

 تعجب دارد که کارشناسان اقتصادی در این مورد تسلیم شده اند/تغییر واحد پول ملي در راه است. نماینده مردم
 تهران با اشاره به لیحه هدفمند کردن یارانه ها گفت:من امروز برای فقرا و افرادی که از فقرا حمایت می کنند

اعلم خطر می کنم. 
 به گزارش خبرنگار ایلنا علیرضا محجوب در مخالفت با لیحه هدفمند کردن یارانه ها با بیان اینكه امروز

 وظیفه مهمی یعنی بازگشت قیمت نفت و حامل های انرژی به قیمت های بین المللی پیش روست ،گفت: قیمت
 حامل های انرژی براساس ارزشی و پول ملی تنظیم شده است و تا به امروز واحد پول ملی عامل تعیین کننده

 قیمت بوده است اما امروز در این لیحه قیمت براساس فوب خلیج فارس پیش بینی شده است که به معنای تغییر
واحد پول است. 

 دبیرکل خانه کارگر تاکید کرد:در این صورت به اقتصاد بین المللی گره زده می شویم در حالیکه از مزایای آن
هیچ سودی نمی بریم چرا که این لیحه آثار منفی خواهد داشت. 

 وی افزود:بایستی بین عدالت و افزایش قیمت فرق گذاشته شود کارگران و کارمندان ایرانی براساس ریال
  این لیحه راهگشا13حقوق دریافت می کنند نه براساس قیمت نفت خلیج فارس محجوب گفت: حذف ماده 

 نیست و روشن است که در صورت تصویب این لیحه واحد پول ملی ضعیف تر می شود و اقتصاد بین المللی
به اقتصاد ملی حاکم می شود. 

 نماینده تهران تصریح كرد:آثار تورمی این لیحه مشهود است و جای تعجب دارد که کارشناسان اقتصادی در
این مورد تسلیم شده اند. 

 وی افزود: این لیحه برای دولت و اهداف آن هم تاثیری ندارد و آثار قیمتی آن باید به تصاعد هندسی حسب
شود. 

محجوب در پایان یادآور شد: من امروز برای فقرا و افرادی که از فقرا حمایت می کنند اعلم خطر می کنم. 
کارگر پیري زیر کیسه های بار سرمایه جان باخت

  آمده است : پیرمردی که تمام عمرش برای سرمایه داران88 مهر 19به نوشته سایت هماهنگی ... در تاریخ 
 کار کرد و برای آن ها سود و سرمایه آفرید سرانجام هنگام حمل کیسه های سنگین بار از نفس کشیدن بازماند

  سال داشت. از آغاز زندگی به حکم اجبار با فروش نیروی کارش زندگی می کرد.65و تسلیم مرگ شد. او 
 هر ساعت و هر روز با کار خود بر کوه سود صاحبان سرمایه می افزود و خود پیرتر، فرسوده تر و ناتوان

 تر می شد. او کار کرد به این امید واهي كه زندگي كند. کار او نه شکم خودش و زن و بچه اش را سیر کرد،
 نه محل سکونتی برای خود و خانواده اش شد، نه لباس مناسبی بر تن وی گردید، نه هیچ آسایشی و آرامشی به

 او داد، نه حتی هیج امیدی به ادامه همین کارکردن و زندگی دردناک بدتر از مرگ در دل او آفرید. کار او فقط
 سرمایه سرمایه داران شد و او فرسوده و فرسوده تر و بی رمق و بی رمق تر شد و سرمایه دارانی که او را

  ساله شد. نه بیمه بود، نه65استثمار می کردند سرمایه های خود را عظیم و عظیم تر ساختند. کارگر 
 بازنشستگی داشت، نه نان روز خود و فرزندانش را داشت، فروش نیروی کار باز هم تنها راه زنده ماندن خود

  قطره قطره سرمایه سرمایه داران شده  سال تمامی جسم و جانش65و خانواده اش بود. نای کارکردن نداشت. 
 بود. با این حال، اگر حتي یک روز کار نمی کرد گرسنه می ماند. نمي توانست اجاره بهای آلونک مسکونی

  ساله نه فقط مجبور به کاركردن بود65خود را بپردازد. هیچ لقمه نانی از هیچ کجا به او نمی رسید. کارگر 
 بلکه باید سنگین ترین کیسه های بار را بر شانه هاي لهیده و فرسوده و نحیف خود حمل کند. او هر روز این

 کار را می کرد و سرانجام در حین انجام این کار از شدت بی رمقی و بی جانی از پا افتاد. کیسه های بار
سرمایه او را از پا انداختند و جسد مرده او را در خود دفن کردند. 

منبع: آژانس ایران خبر 
کارگران راننده در تله مرگ خصوصی سازی ها

  آمده است : ضرب المثل معروفی است که «غریق88 مهر 19به نوشته سایت کمیته هماهنگی .... در تاریخ 
 به هر خس و خاشاکی چنگ می اندازد» و در جهنم سرمایه داری ایران که کارگران همواره زیر فشار



 استثمار سرمایه غریق بحر گرسنگی و فقر و فلکت هستند از هر نوع تغییری ولو « از چاله به چاه شدن» هم
 به امید بهبود وضع خویش استقبال مي كنند. چند سال پیش دولت به سرمایه داران خصوصی امکان داد تا با
 تأسیس شرکت های مسافربری، کار ایاب و ذهاب مسافران در سطح شهر را به دست گیرند. در باره هدف
 دولت از این واگذاری ها صحبت نمی کنیم. موضوع بحث، سرنوشتی است که شماری از رانندگان در این

 گذر پیدا کردند. با پیدایش شرکت های خصوصی، شمار زیادی از کارگران شرکت واحد و عده ای از
 رانندگان بیاباني کار خود را رها کردند و به این شرکت ها روی كردند. این افراد برای شروع کار مجبور

 بودند هر کدام اتوبوسی از شرکت واحد بخرند و برای این کار چاره ای نداشتند جز این که دار و ندار خود را
  سال از آن تاریخ می گذرد و کارگران2بفروشند و علوه بر آن، مبلغ انبوهی از بانک ها وام بگیرند. اکنون 

   حتی دریچه امیدی به خروج از آن پیش روی خود باز نمی بینند. اسیر وضعیتی شده اند که
 اتوبوس فرسوده خود را فروخت تا در شهر محل سكونتشقبل  سال 2عبدال یكی از رانندگان بیابانی است كه 

 کار کند. او می گوید هزینه ماهانه اتوبوس اعم از بهای شارژ، ریالی  موسوم بهبر روی همین اتوبوس های
  هزار تومان بالغ می شود و این در حالی900لیزینگ، قسط بیمه ماشین، تعویض روغن و تعمیرات حداقل به 

  میلیون تومان و اکنون حداکثر فقط یک میلیون و پانصد2است که یک راننده اتوبوس ریالی قبلo ماهی حدود 
 هزار تومان درآمد دارد. از این رقم باید هزینه مربوط به بیمه تأمین اجتماعی و مخارج ایاب و ذهاب هم کسر

  هزار تومان است. او600شود. عبدال از محاسبات خود نتیجه می گیرد که آنچه باقی ماند چیزی کمتر از 
  شب در حال تقل و تلش و11 صبح تا 4ادامه می دهد که برای به دست آوردن این مبلغ باید حداقل از ساعت 

 19کار کردن بود. به بیان دیگر، دستمزدی در حدود پانصد هزار تومان و ساعات کار روزانه اي حدود 
ساعت!! 

 ه است. او می گوید شرکت های استخدام شركت واحد بودقبلo دربرخلف عبدال  راننده دیگر، محمدرضا،
 خصوصی در آغاز در ازای دریافت هزینه های شارژ، بسیاری کارها را انجام می دادند اما این وضع خیلی

 زود تغییر کرد. تمامی هزینه ها بر دوش کارگران افتاد و اکنون کار به جایی رسیده است که رانندگان راه پس
و پیش ندارند. 

 عباس، کارگر همزنجیر محمد رضا، وضعیت اسفبارتری دارد، وضعی که رانندگان دیگر نیز در آینده نزدیک
  ماه است که قادر به پرداخت اقساط ماهانه ماشین خود نشده است. یک ماه7به تحمل آن تهدید می شوند. او 

 نیز هزینه شارژ را نپرداخته و درست به همین دلیل از سوی شرکت تهدید شده است که حق کار با اتوبوس را
  و به همه جا روی کرده اما دستش به هیچ کجا بند نشده است و ندارد.عباس برای یافتن پول به هر دری زده

 اکنون با روز موعود و مرز بیکاری قطعی فاصله چنداني ندارد. درآمد عباس بر اساس گفته همزنجیرانش در
  هزار تومان است. سرنوشت سایر رانندگان اتوبوس های ریالی60 تا 50خوش بینانه ترین حالت چیزی حدود 

 بهتر از این چند نفر نیست. همه از این که کار سابق خود را از دست داده اند سخت می نالند. آنچه بر سر این
 کارگران آمده است در عین دردناک بودن حاوی درس آموزنده ای نیزهست. کارگران با این نوع تغییر و

 تبدیل ها، با احساس امید به صاحب وسیله کار شدن، نمی توانند خود را از شر استثمار سرمایه و بدبختی ها و
 فجایع و بی حقوقی های کشنده نظام سرمایه داری برهانند. راه بهبود زندگی و رهایی از این جهنم گند و خون

فقط پیکار متحد طبقاتی و سراسری علیه سرمایه است. 
گزارش تکمیلی وخواندنی از ایلنا 

گزارشی از اوضاع زندگي رانندگان بخش خصوصي فعال در شركت واحد؛

  از قول پایند فاضیلیان آمده88 مهر 20به نوشته سایت سندیکای مستقل شرکت واحد تهران و حومه در تاریخ
  سال مي گذرد،2است : از زماني كه پاي شركت هاي خصوصي به حمل ونقل مسافران شركت واحد باز شده 

 در این مدت رانندگان بسیاري از درون و بیرون شركت واحد به امید درآمد بیشتر كسب  و كار خود را رها
 كرده اند تا به عنوان رانندگان اتوبوس هاي ریالي در خطوط خصوصي شده شركت واحد به جابه جایي مسافر

بپردازند. اما...

گزارش از پانید فاضلیان

  سال مي گذرد، در این2از زماني كه پاي شركت هاي خصوصي به حمل ونقل مسافران شركت واحد باز شده 
 مدت رانندگان بسیاري از درون و بیرون شركت واحد به امید درآمد بیشتر كسب  و كار خود را رها كرده اند تا
 به عنوان رانندگان اتوبوس هاي ریالي در خطوط خصوصي شده شركت واحد به جابه جایي مسافر بپردازند. اما

 هرچه زمان بیشتر مي گذرد این رانندگان از رها كردن كسب و كار قبلي خود و كار كردن براي شركت هاي
 خصوصي بیشتر پشیمان مي شوند.

  ساله خود پایان50 بود كه شركت واحد اتوبوسراني تهران به انحصار 80به گزارش ایلنا سال هاي میاني دهه 



 داد و مانند دیگر سازمان ها و نهادهاي دولتي وظایف خود را به بخش خصوصي واگذار كرد در آن زمان
 رانندگان پایه یك بسیاري از رانندگان شركت واحد گرفته تا رانندگان سرویس ها و رانندگان جاده اي و بیاباني

 به امید كسب درآمد بهتر حرفه خود را با بازخریدي، استعفا و یا فروش اموال رها كردند تا با خرید
 اتوبوس هاي شركت واحد زندگي بهتري را شروع كنند.

  سال مي گذرد از آن زمان كه رانندگان شركت واحد با روي خوش از طرح هاي انگیزشي این شركت استفاده2
  شركت خصوصي به ناوگان ریالي28 روز سنوات خود را بازخرید كردند و در 10 ماه و 4كردند و در ازاي 

  سال مي گذرد از آن زمان ها كه رانندگان بیاباني و بیرون شهري به امید سرو سامان دادن به زندگي2پیوستند. 
 خود ماشین هاي خود را فروختند و پول نزولي قرض كردند تا با آن یكي از اتوبوس هاي ریالي شركت واحد را

خریداري كنند تا از این طریق حداقل به خانواده خود نزدیكتر باشند.
  سال آن چنان از كرده خود پشیمان شود و از2بي گمان هیچ كس از آنها حتي تصورش را هم نمي كرد كه بعد از 

 “ كاش به همان كار قبلي ادامه داده بودم تا مثل امروز بدهكار نمي شدم“.ته دل آرزو كند 
  سال شركت هاي خصوصي تعهدات خود را به2آن طور كه رانندگان اتوبوس هاي ریالي مي گویند در این 

 فراموشي سپرده اند و از قرارداد امضاء شده تنها پول گرفتن را به خاطر دارند.
 كار بیشتر درآمد كمتر

 عبدال، دوران میان سالي عمر را سپري مي كند یا حداقل از چهره اش این طور پیداست، او یكي از همان
  سال پیش اتوبوس فرسوده خود را فروخت تا در شهر محل2رانندگان بیاباني و برون شهري است كه 

 سكونتش بر روي اتوبوس هاي ریالي شركت واحد كار  كند و وقتي حاضر شد براي گفت وگو به اتفاق دوستانش
 به تحریریه ایلنا بیاید معلوم شد یكي از مهمان هایي است كه براي بازگشت به گذشته و داشتن كار قبل بسیار

مشتاق است.
 براي مشخص شدن وضعیت رانندگان اتوبوس هاي ریالي با عبدال حداقل هزینه هاي جاري كه ماهیانه باید

  هزار100بابت یك اتوبوس ریالي هزینه شود را حساب مي كنیم یك حساب، كتاب ساده: شارژ ماهانه شركت 
  هزار135 هزار تومان، تعویض روغن 100 هزار تومان، قسط بیمه ماشین 330تومان، هزینه لیزینگ 

  هزار تومان هزینه900تومان و... طبق این حساب و كتاب هر ماشین به طور متوسط ماهیانه نزدیك به 
جاري دارد كه از هزینه هاي خرابي، پنچرگیري، بكسل جداست.

 از سوي دیگر براي تكمیل این پازل از عبدال مي خواهم تكلیف درآمد ایده آل رانندگان اتوبوس هاي ریالي را
 نیز مشخص كند. او مي گوید: یك راننده باید صبح ها ساعت چهار بیدار شد تا كار خود را با اولین سرویس در

  شب كه زمان9 صبح آغاز كند، حال اگر این راننده بدون استراحت و به طور متصل تا ساعت 6ساعت 
  به منزل11حركت آخرین سرویس شركت واحد است كار كند و پس از نظافت و سوخت گیري در ساعت 

 برود ماهانه دو میلیون تومان درآمد خواهد شد. اما در شرایط عادي به دلیل ترافیك اعتراض مسافران و هزار
 و یك اتفاق ناخواسته و غیرمنتظره دیگر تحصیل دو میلیون تومان ممكن نیست و خوش شانس ترین راننده ها در

  هزار تومان درآمد دارند كه پس500 ساعت كار فقط یك میلیون و 12بهترین شرایط ماهانه در ازاي روزانه 
  هزار تومان كاهش مي یابد كه تازه باید هزینه بیمه600 هزار تومان هزینه جاري این مبلغ به 900از كسر 

تامین اجتماعي و ایاب و ذهاب را از آن كسر كرد.
  ساعت كار ماهانه8به گفته عبدال این در حالي است كه رانندگان اتوبوس هاي بلیطي در ازاي انجام روزانه 

  هزار تومان خالص دریافتي دارند و از رانندگان ریالي بیشتر دریافت600 تا 500پس از كسر حق بیمه، 
مي كنند.

پدر از حال پسر خبر ندارد
 محمدرضا، پسر جواني است كه در شهرري سكونت دارد، برخلف عبدال در گذشته راننده استخدامي شركت

 واحد بود كه براي كار با ماشین هاي ریالي خود را بازخرید كرد اما او نیز مانند عبدال افسوس گذشته را
مي خورد براي همین همراه او آمد تا گلیه از وضعیتش گلیه كند.

 به گفته محمدرضا اول همه چیز مطابق قرارداد درست پیش مي رفت، هم شركت خصوصي و هم شركت واحد
 به تعهداتشان در قبال راننده ها عمل مي كردند و در عوض راننده ها ماهانه بي پول شارژ و قسط لیزینگ را

مي پرداختند.
 اما پس از چندماه اوضاع تغییر كرد شركت خصوصي و شركت واحد كم كم تعهدات خود را فراموش كردند

ولي در عوض انتظار دریافت وجه را داشتند.
 به گفته محمدرضا، شركت هاي خصوصي در ازاي دریافت شارژ ماهیانه موظف به ارائه سرویس هایي چون

 كارواش، تعمیرات دوره اي ماشین انتقال ماشین به تعمیرگاه در صورت خرابي و تامین فضاي پاركینگ براي
 توقف اتوبوس ها در شب هنگام هستند، اما این وظایف به تدریج فراموش شد، به طوري كه رانندگان اكنون

باید خود این هزینه ها را تقبل كنند.
 وي مي گوید این در حالي است كه دریافت شارژ ماهانه هنوز ادامه دارد و حتي صحبت افزایش آن در میان



است.
 توقف اتوبس در شب هم براي خودش معضلي است، شركت واحد اجازه نمي دهد اتوبوس هایي كه خود به

 بخش خصوصي فروخته است در توقفگاهاي این شركت پارك شوند، شركت هاي خصوصي هم كه از قرارداد
 فقط دریافت حق شارژ را بلد هستند كاري نمي كنند، محمد رضا مي گوید: شنیده ایم كه به شركت هاي خصوصي

 سالنه دو میلیون تومان بابت تامین فضاي پاركینگ پرداخت مي شود اما نه شركت واحد حاضر است فضاي
 خالي شده توقفگاه خود را در اختیار ما بگذارد و نه شركت هاي خصوصي براي حل این معضل به وظیفه خود

عمل مي كنند.
 او مي گوید، همه ما شب ها دیروقت اتوبوس را در نزدیكي محل اقامت خود پارك مي كنیم و صبح ها براي

 روشن كردن ماشین لعن و نفرین اهالي محل و همسایه ها را خریده ایم، زیرا در ساعتي كه همه خواب هستند
اتوبوس هاي ما با سروصداي زیاد روشن مي شوند.

 به گفته محمدرضا تاكنون چندین بار شب ها شیشه اتوبوس هاي پارك شده براي سرقت وسایل داخل آن شكسته
شده اند.

 وي مي گوید این وضعیت در شرایطي كه در دو سال گذشته بیشتر اوقات زماني به خانه رفته ام كه پسر كوچكم
خوابیده و من از حال او خبر ندارم.
 بدهكاري پس حق كاركردن نداري

  سال پیش خود را باز خرید4عباس هم مانند محمدرضا، پیش از این در استخدام شركت واحد بوده و مانند او 
 كرد تا در بخش خصوصي كار كند و باز مانند او از كار كردن بر روي ماشین هاي ریالي ناراضي است. با او

و همكارانش در داخل اتوبوسي كه به انتظار مسافر در یكي از پایانه ها متوقف شده است گفت وگو مي كنم.
  سال گذشته مشاهده حال و روز رانندگاني مثل عباس براي دیگر رانندگان ریالي عادي شده است و همه2در 

آنها از اینكه روزي به سرنوشت او دچار شوند بر خود مي لرزند.
 شركت خصوصي كه عباس براي آنها كار مي كند او را به توقیف ماشین وي تهدید كرده است علت این تهدید

 ماه قسط ماشین و یك ماه شارژ است.7پرداخت نشدن 
  مهرماه وقت دارد بدهي سه میلیون توماني خود را پرداخت كند، براي همین او به27به عباس گفته شده كه تا 

 هر دري مي زند تا این پول را جور كند اما هیچ كس حاضر نیست این پول را به او قرض دهد. اگر هم كسي
 درصدي به او مي دهد.17 برابر مبلغ و نزول 2پیدا شود این پول را در قبال اخذ چكي با 

  هزار تومان تخمین60 تا 50عباس چقدر درآمد دارد؟ همكارانش در خوشبینانه ترین حالت درآمد او را 
 روز تا بیكار شدن وقت دارد.10مي زنند با این حال او كمتر از 

  سر نجس، از یك طرف مردم فحش و ناسزایي2او مي گوید: حساب و كتابي در كار نیست، شده ایم چوب 
 نیست كه به ما نداده باشند و از سوي دیگر درگیري با رانندگان بلیطي كه بي جهت با ما سر لج افتاده اند و از

 طرف دیگر باید جوابگوي شارژ قسط لیزینگ هم باشیم چون همه فكر مي كنند كه این ماشین ها جیب هاي ما را
 پر پول كرده است،

 وي مي گوید: مسافر عین طلبكارها برخورد مي كند و منتظر اتوبوس بلیطي مي ماند چون فكر مي كند من پول
 زور مي گیرم، شركت هم بي توجه به این حرف ها فقط منتظر است پول شارژ و قسط ماشین پرداخت نشود تا

ماشین توقیف شود.
 به گفته عباس در حالي كه رانندگان در شب براي پارك ماشین هاي خود با مشكل پاركینگ مواجه هستند اما در

پاركینگ ها به روي ماشین هایي كه به دلیل پرداخت نشدن قسط و شارژ توقیف شده اند باز است.
  سال7مطابق قراردادي كه در زمان واگذاري اتوبوس هاي ریالي با رانندگان منعقد شده است؛ رانندگان باید 

 در ازاي وام خرید اتوبوس قسط بپردازند و تازه پس از آن كه زمان سند زدن ماشین رسید به حسب اینكه
  دانگ از سند ماشین به نام شركت بخش خصوصي مي شود.2بازخرید شركت واحد بوده اند یا نه از یك تا 

  سال گذشته خیلي ها از ادامه قرارداد منصرف شده اند و پس از نظر كارشناساني پول خود2عباس مي گوید در 
 را با ضرر دریافت كرده و به دنبال كار دیگري رفته اند. آن هم پس از اینكه تمامي داروندار خود را بابت

اجراي تعهدات فراموش شده شركت بخش خصوصي حراج كرده اند.
 ماشین هاي اعصاب خردكن

 علي، همكار عباس خود را مجروح سال هاي جنگ معرفي مي كند او تا قبل از این راننده بیابان بود كه به امید
نزدیك كردن محل كارش به خانه وارد شركت خصوصي اتوبوسراني شده است.

 گله او از نقص فني ماشیني است كه به او واگذار شده است گله اي كه به خاطر آن به تجویز دكتر او مجبور به
مصرف داروهاي آرامش شده است.

 آن گونه كه علي مي گوید ابتدا قرار بود به رانندگان اتوبوس هاي دیزلي تحویل داده شود كه هم تعمیركار آن پیدا
  سوز دادند،CNGمي شود، هم قطعات یدكي آن، تازه اجرت تعمیرش هم پایین است، اما به آنها ماشین هاي 

 علي مي گوید موقعي كه او و سایرین براي ثبت نام و تحویل ماشین رفتند به آنها گفته شد فعل ماشین گازسوز



 موجود است و تا آمدن ماشین دیزلي باید صبر كنند، آنها هم چون براي تامین معاش خود نمي توانستند صبر
كنند ماشین گازسوز گرفتند، بعد از آن هم دیگر از ماشین دیزلي خبري نشد.

 به گفته علي ماشین هاي گازسوز نه سرعت دارند نه قدرت، سوخت آنها برخلف اتوبوس هاي دیزلي زود تمام
مي شود اگر هم خراب شوند تعمیر آنها از عهده هر كس بر نمي آید.

  برخلف دیزل هم زود تمام مي شود و هم براي سوخت گیري دوباره باید زمان بسیارCNGاز طرف دیگر 
  نسبت به مراكز سوخت گیري دیزل كمتر وCNGبیشتري صرف كرد چون تعداد مراكز سوخت گیري گاز 

 پراكنده تر است چنانچه هستند رانندگاني كه براي سوخت گیري شب ها را در ماشین سپري  كنند.
 به بیان دیگر علي در مقایسه ماشین هاي گازسوز ریالي با ماشین هاي دیزلي بلیطي، وضعیت ماشین هاي بلیطي

را بهتر ارزیابي مي كند و تازه به مسافرانش حق مي دهد كه مدام سر او نق بزنند و به او توهین كنند.
 او مي گوید: از مسافر پول مي گیرم اما نه صندلي راحت وجود دارد، نه دستگاه تهویه هوا، نه اجازه پخش

صوت را دارم تازه در سر بالیي ماشین هاي بلیطي از من جلو مي زنند، سبقت مي گیرند.
  سال خانه و زندگي خود را بي جهت2مشكل رانندگان خطوط ریالي بیش از اینهاست. رانندگاني كه در این 

 فروختند و در نهایت چیزي جز اعصاب داغان شده و ترس از متوقف شدن ماشین نصیبشان نشد، همین
  بود كه خبردادند راننده یكي از همین اتوبوس هاي خصوصي  شده در اعتراض به وضع موجود86زمستان 

 خودسوزي كرد. البته عباس، محمدرضا، علي و عبدال مي گویند كم نیستند رانندگاني كه پس از وارد شدن به
بخش خصوصي در نتیجه فشار رواني دچار آسیب هاي اجتماعي شدند و خانواده هاي خود را رها كردند.

 البته پیدا كردن مقصر شاید كار آساني نباشد به ویژه كه خصوصي سازي بازاركار تاكنون در ایران دردسر
آفرین بوده است.

http://www.syndicavahed.net/index.php?
option=com_content&task=view&id=209&Itemid=9

  هزار بازنشسته و65 ماه از سال جاري همچنان وعده ها محقق نشده است: 6با گذشت 
كارمند تأمین اجتماعي در انتظار افزایش حقوق خود هستند

 و به نقل از وبلگ خود رو کار آمده است :88 مهر 20به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 
  در اقدامي شتاب زده به منظور افزایش مستمري كارگران بازنشسته88سازمان تامین اجتماعي در ابتداي سال 

 میلیارد تومان وام گرفت.500از بانك رفاه كارگران 
  هزار كارمند شاغل و بازنشسته65 ماه از آغاز سال جاري هنوز حقوق و مستمري بیش از 6ایلنا: با گذشت 

سازمان تامین اجتماعي مطابق قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق افزایش نیافته است.
  در اقدامي شتاب زده به منظور افزایش88به گزارش ایلنا، در حالي كه سازمان تامین اجتماعي در ابتداي سال 

  میلیارد تومان وام گرفت، هنوز در خصوص افزایش500مستمري كارگران بازنشسته از بانك رفاه كارگران 
حقوق و مستمري كارمندان و بازنشستگان خود اقدامي نكرده است.

 شنیده ها حاكي از آن است كه به دلیل شتاب زده بودن این وام، نه تنها تاكنون سازمان موفق به پرداخت اقساط آن
نشده است بلكه به دلیل فشار مالي در پرداخت هزینه نسخه درماني نیز دچار مشكل شده است.

  ماهه در حالي است كه مطابق قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق، مدیران سازمان باید از ابتداي6این تاخیر 
 درصد افزایش مي دادند.20امسال با افزایش ضریب حقوق كارمندان شاغل و بازنشسته دریافتي آنها را تا 

 با این حال گفته مي شود كه در برخي از شركت ها و موسسات دیگر سازمان تامین اجتماعي از جمله
 شركت هاي شستا و خانه سازي به دلیل حاكم بودن قوانین و اختیارات مالي خاص دریافتي مدیران هم افزایش

یافته و هم به موقع پرداخت مي شود.

خطر ورشکستگی در کمین بانک ها
  آمده است : در صورت کنترل نشدن تورم ناشی از نقدی کردن یارانه88 مهر 20به گزارش جهان در تاریخ 

. ها خطر ورشکستگی بانک های دولتی را تهدید می کند
  راي مخالف45 راي موافق ، 188 با  به گزارش جهان ،  هر چند نمایندگان مجلس در جلسه علني دیروز خود

  نماینده حاضر با كلیات لیحه هدفمند كردن یارانه ها موافقت كردند اما برخی241 راي ممتنع از مجموع 6و 
 پیامدهای ناخوشایند اجرای این طرح را نباید نادیده گرفت و از هم اکنون تدابیر لزم را برای مهار آثار سوء

. آن بکار بست
 یک کارشناس مسایل اقتصادی در این باره به جهان گفت : حجم یارانه ها آنقدر در ایران وسیع است که واقعا

 نمي توان به درستی حدس زد که پیامد حذف و هدفمند کردن آن چقدر خواهد بود. یارانه های موجود نه تنها بر
 مصرف، بلکه در تولید به وسعت نفوذ کرده و نه تنها الگوی مصرفی بلکه الگوی تولید را دستخوش اعوجاج

.كرده است



 به گفته وی تورم ناشی از اجرای طرح تمامی بانکهای دولتی را در صورت سیاستگذاری غلط ورشکست
 خواهد کرد و در مرحله دوم این ورشکستگی به سراغ بانکهای خصوصی بویژه موسسات مالی و اعتباری

.خواهد رفت
  تورم بال جشن اغنیا و عزاي فقرا است، تورم سازماني ترین مالیاتي است كه در یك دولت از فقرا به گفته وی

 . به نفع اغنیا مي گیرد و با اجرای این طرح این پروژه عمل در ایران کلید خواهد خورد
 وی در پایان افزود :رشد شدید سطح عمومي قیمتها بعد از اجرای طرح حتمي است و لی این امر لزوماo به

معني بدتر شدن وضعیت مردم نخواهد بود اما احتمال بروز چنین وضعیتي زیاد است
تردید مجلس درباره راهکار هدفمند کردن یارانه ها

 هزار تومان یارانه نقدی برای هر خانوار پنج نفره 110
  گزارش می کند : تشکیل جلسه غیرعلنی در تصویب کلیات لیحه88 مهر 20روزنامه سرمایه در تاریخ 

 هدفمند کردن یارانه ها و رسیدن حجم پیشنهادها به اندازه یک کتاب نشانگر تردید مجلس در چگونگی تصویب
  درصدی افزایش قیمت ها تاکید کردند.20این لیحه است و عده ای از نمایندگان بر ضرورت شیب ملیم و 

 تصویب کلیات لیحه هدفمند کردن یارانه ها روز گذشته در حالی با تشکیل جلسه غیرعلنی آغاز شد که
  جلسه روی طرح هدفمندکردن یارانه ها53 ساعت در قالب 140کمیسیون ویژه طرح تحول نزدیک به 

مطالعه و با تغییرات اساسی آن را روانه صحن علنی کرده بود. 
 به عبارت دیگر کمیسیون ویژه طرح تحول در حالی که منتخب نمایندگان مجلس است طی یک سالی که از
 ارائه لیحه از سوی دولت می گذرد هر هفته بیش از یک جلسه نزدیک به سه ساعته با حضور نمایندگان

 دولت برای بررسی لیحه هدفمند کردن یارانه ها وقت صرف کرده اما از گفته مصباحی مقدم اینگونه بر می
آید که کلیت مجلس با تردید به این لیحه نگاه می کند.»

 حجم پیشنهادها با حجم یک کتاب و تشکیل یک جلسه غیرعلنی قبل از تصویب کلیات لیحه نشانگر این تردید
است.

 لیحه ای که دولت به مجلس فرستاد با آنچه که در نهایت مورد تصویب کمیسیون قرار گرفت تفاوت های
 ماهوی و صوری بسیار دارد که از مهم ترین تغییرات می توان به آرام شدن شیب تغییرات قیمتی، اصلح

 قیمت ها به جای سه سال در پنج سال، سقف گذاشتن برای منابع موردنیاز برای توزیع نقدی به میزان حداکثر
  هزار میلیارد تومان و حذف صندوق ساماندهی منابع حاصل از اصلح قیمت ها به عنوان یک بودجه20

 موازی اشاره کرد. دولت بسیار تلش کرد تا لیحه آنگونه که مورد نظرش است مصوب شود اما نگرانی های
 کمیسیون باعث شد که اعضا انعطاف پذیری کمتری نشان دهند. نگرانی اصلی نمایندگان پیامدهای تورمی

 طرح است که مدل مشخصی تاکنون برای محاسبه آن وجود نداشته است.» تنها دولت ادعا می کند که اجرای
طرح تورمی را در پی ندارد.

جزئیاتی از یارانه نقدی 
 غلمرضا مصباحی مقدم نماینده تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در حاشیه جلسه علنی مجلس در

 جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص جلسه غیرعلنی دیروز نمایندگان که به منظور بررسی لیحه
 هدفمند کرن یارانه ها تشکیل شده بود، گفت: «در این جلسه به نمایندگان گفتم لیحه هدفمند کردن یارانه ها
 بسته ای کامل است که باید همه آن از سوی نمایندگان ملت رای بیاورد؛ اگر شیرازه این طرح به هم بریزد

 اجرای طرح ناممکن می شود از این رو امیدوارم نمایندگان ملت به کلیات این لیحه و بسته همه جانبه آن رای
دهند.» 

 رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس گفت: «با توجه به اینکه در لیحه هدفمند کردن یارانه ها
  درصد جامعه مشمول پرداخت این یارانه ها می شوند، اگر بنا شود درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانه ها50

  هزار تومان یارانه نقدی110 تا 100به طور مساوی میان آنها تقسیم شود، به هر خانوار پنج نفره بین 
اختصاص می یابد.»

 وی افزود: «در مساله آرد و نان هم که بحث اصلح قیمت آن مطرح است دولت مکلف شده همان پولی را که
 قبلo به صورت یارانه پنهان پرداخت می کرده است، به صورت یارانه مستقیم، آشکار پرداخت کند و سهم

  درصد نسبت به دیگران از یارانه نان افزایش دهد. سعی شده آسیب هایی که ممکن بوده از20روستاییان را 
اجرای این طرح پدید آید به حداقل برسد.»

 وی با بیان اینکه عامل تورم کشور در حال حاضر ساختاری و ناشی از اتکای کشور به درآمد نفت و تبدیل
 دلرهای نفتی به ریال است، تاکید کرد: «این عامل در دوره اجرای این طرح کاهش می یابد و ما باید شاهد

کاهش تورم ناشی از تزریق پول باشیم چراکه اتکای دولت به درآمدهای ناشی از نفت کاهش می یابد.»
 رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول گفت: «اگر هدفمند شدن یارانه ها اتفاق بیفتد، یک تورم ناشی از افزایش
 مستقیم قیمت ها خواهیم داشت و آن هم در دوران گذار خواهد بود. این تورم پس از این دوران گذار باقی
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نخواهد ماند و انتظار داریم پس از این پنج سال و تکمیل دوره اجرای طرح کل تورم کشور یک رقمی شود.»
 مصباحی مقدم در چگونگی اجرای لیحه هدفمند کردن یارانه ها افزود: «مساله بازتوزیع قیمت ها که سهم

  درصد قرار داده ایم و نیز پرداخت نقدی یارانه ها به پنج دهک مشمول که در نهایت50دهک های هدف را 
باید منجر به نظام جامع تامین اجتماعی شود، از چگونگی این لیحه است.» 

 وی تاکید کرد: «پرداخت نقدی یارانه ها به پنج دهک هدف باید در نهایت به خدمات جامع تامین اجتماعی
 منجر شود، یعنی تامین هزینه های دارو و درمان، بیمه تامین اجتماعی، خدمات درمانی، بیمه بیکاری و از

 کار افتادگی، پرداخت بخشی از هزینه تحصیل و اجاره خانواده های هدف و نیز ساخت مسکن های کم هزینه
باید در نهایت توسط پرداخت نقدی به دهک های هدف انجام شود.» 

 غلمرضا مصباحی مقدم در خصوص نحوه بررسی لیحه هدفمند کردن یارانه ها در صحن علنی مجلس که
 از امروز آغاز می شود، اظهار داشت: «نمی توان رفتار نمایندگان را پیش بینی کرد، اما با توجه به زحماتی
 که کمیسیون ویژه در رابطه با انجام اصلحات اساسی در لیحه دولت کشیده است، انتظار می رود مجلس با

مصوبه کمیسیون همراهی کند.»
 وی با بیان اینکه روند معمول مجلس هم اینگونه بوده که نمایندگان مجلس به آنچه که کمیسیون های تخصصی

 بررسی می کنند و در مورد آن نظر می دهند، اعتماد کنند، افزود: «البته این مورد یک مورد ویژه است و
 دغدغه نمایندگان در این باره دغدغه بجایی است، اما مهم آن است که ما چگونه مساله را توضیح دهیم تا این
 دغدغه را کاهش دهیم و آرامش لزم را به وجود بیاوریم. کار کارشناسی عمیقی روی این لیحه انجام شده و

نسبت به آنچه که خود من قبلo نسبت به آن موضع گیری می کردم تغییراتی جدی کرده است.»
 وی گفت: «این تغییرات هم در کم شدن شیب اجرای طرح و هم در زمان آن و هم در مواردی از جمله افزایش

 صد درصدی سهم تولید از بازتوزیع یارانه ها انجام شده که معنای آن این است که تولید کنندگان از این
بازتوزیع می توانند خسارت خود را جبران کنند و جلوی رشد قیمت تولیدات آنها گرفته می شود.»

 مصباحی مقدم افزود: «در عین حال تولیدکنندگان می توانند در مدت پنج سال تغییر ساختار به وجود بیاورند و
 به این وسیله فرصت و تسهیلت لزم به آنها داده شود تا اصلح ساختاری لزم در زمینه کاهش مصرف
 انرژی در واحد خود ایجاد کنند و اگر چنین تغییراتی رخ دهد، تولید کنندگان به راحتی می توانند با هزینه

کمتری در زمینه مصرف، انرژی تولید کنند.»
 وی گفت: «از دیگر سو مصرف کنندگان دهک های پایین مصرفی مشمول تغییرات کمی شده اند و فرض ما

 87بر این است که اولین دهک مصرفی جامعه قیمت هایی را در آب، برق و گاز می پردازد که در سال 
پرداخته است و کمترین هزینه اضافی شامل حال آنان نخواهد شد.»

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: «البته این دهک ها آثار افزایش قیمت ها را به صورت
 غیرمستقیم تحمل خواهند کرد و دولت هم مکلف شده در پنج دهک درآمدی جامعه یارانه ها را به صورت
 نقدی و غیرنقدی تقسیم کند و در حساب آنها قرار دهد تا این دهک ها بتوانند افزایش قیمت آب، برق و گاز

خود را از این محل جبران کنند.»
 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص پیشنهادات احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس در

 زمینه لیحه هدفمند کردن یارانه ها نیز گفت: «مرکز پژوهش های مجلس گام به گام در این لیحه همراه دولت
بوده اگرچه آقای توکلی موارد خاصی را درباره جزئیات این لیحه در این زمینه مطرح کردند.» 

 وی در پاسخ به سوالی در رابطه با تصویب این لیحه از سوی نمایندگان نیز گفت: «پیشنهادات نمایندگان
 درباره این لیحه در حد یک کتابچه هم می رسد از این رو اگر نمایندگان از همه پیشنهادات خود درباره این

لیحه صرف نظر کنند، پیش بینی می کنم تا دو روز آینده این لیحه از سوی نمایندگان رای بیاورد.» 

                 بازهم در باره کودکان 

عضو كمیته هماهنگي شبكه یاري كودكان ایران در گفت وگو با ایلنا: 

به جاي جمع آوري نان آوران كوچك، فقر را از بین ببرید
 و به نقل از وبلگ خود رو کار آمده است :88 مهر 20به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 

 شهرداري بعد از جمع آوري كودكان كار آنها را چند روز نگه داري و یا كودكان كار شهرستان ها را به محل
 سكونتشان انتقال مي دهد و بعد از مدتي مطابق با آنچه كه از زبان این كودكان شنیده مي شود، رها شده و به

چرخه كار بازمي گردد.
 ایلنا: عضو كمیته هماهنگي شبكه یاري ایران با انتقاد از عملكرد نیروي انتظامي و شهرداري براي جمع آوري

 كودكان كار و خیابان گفت: جمع آوري كودكان كار با هزینه سرسام آوري كه دارد بي نتیجه بوده و چاره كار
نیست.



 فاطمه قاسم زاده در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در مورد اقدامات گسترده و مقطعي شهرداري و نیروي انتظامي
 براي جمع آوري كودكان كار و خیابان تاكید كرد: شهرداري بعد از جمع آوري كودكان كار آنها را چند روز

 نگه داري و یا كودكان كار شهرستان ها را به محل سكونتشان انتقال مي دهد و بعد از مدتي مطابق با آنچه كه از
زبان این كودكان شنیده مي شود، رها شده و به چرخه كار بازمي گردد.

 عضو كمیته هماهنگي شبكه یاري كودكان ایران ادامه داد: كودكان كار مي گویند كه وقتي خانواده هایشان در
 جریان اقدامات مربوط به جمع آوري كودكان كار قرار مي گیرند، جلوي كار كودكان را براي یك مقطع كوتاه

مي گیرند و مي گویند بعد از اینكه آب ها از آسیاب افتاد دوباره به خیابان بروید.
 او با اشاره به هزینه هاي سرسام آور مربوط به جمع آوري این كودكان تاكید كرد: نیروي انتظامي و شهرداري

 كه هر از چند گاهي چنین اقدامي را آغاز مي كنند و هر بار هزینه هاي زیادي را براي جمع آوري صرف
مي كنند كه اگر این هزینه در جاي دیگري براي كودكان صرف شود، كمك بهتري به حساب مي آید.

 به گفته قاسم زاده چرخه جمع آوري كودكان با وجود آنكه كار بي فایده اي است، ناقص بوده به طوري كه این
 ماموران به سراغ كارگاه هاي زیرزمیني و كوره پزخانه هایي كه از شمول قانون كار خارج است نمي روند و

كودكان را به طور ظاهري جمع كرده و قصدشان این است كه چهره شهر از وجود چنین كودكاني پاك شود.
 عضو كمیته هماهنگي شبكه یاري كودكان ایران عنوان كرد: جمع آوري كودكان كار جز ترساندن آنها،

تضعیف روحیه شان و وقفه در كار پرتلششان، نتیجه دیگري ندارد.
 او با بیان اینكه سازمان هاي غیردولتي هرگز قصد ندارند كه این كودكان را از چرخه كار خارج كنند یادآور

 شد: علت پرداختن این كودكان به كار فقر در خانواده ها بوده به طوري كه تا وقتي فقر از بین نرود. معضل
 كودكان كار هم از بین نمي رود، بهتر است مسئولتي كه به فكر جمع آوري این كودكان هستند، به جاي آجر

كردن نان پرزحمت آنها، كودكان را آموزش داده و حمایت كرد.
  درصد كودكان خیاباني امسال70به گزارش خبرنگار ایلنا، مسئولن بهزیستي هفته گذشته اعلم كرده اند كه 

 ساماندهي مي شوند و فاز بعدي این اقدام ساماندهي كودكان دست فروش در نظر گرفته شده است. این در حالي
  درصد در گذشته یك بار ساماندهي شده و یا هر كدام چندین بار در70است كه مشخص نیست چه تعداد از این 

چرخه اقدامات ساماندهي مسئولن قرار گرفته است.
 بر اساس اعلم این مسئولن ساماندهي كودكان دست فروش در دست مطالعه این سازمان است، این در حالي

 است كه سازمان بهزیستي هنوز آمار مشخصي از تعداد این كودكان و سایر كودكان كار و خیابان در دست
ندارد و ارایه آمارهاي مربوطه در این مورد را به سایر نهادها ارجاع مي دهد.

چاره اي جز امید به آینده نداریم

   آمده است :  شاید زماني كه سنگ بناي شركت88 مهر 20به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 
 ایران خودرو گذاشته شد كسي فكر نمي كرد كه روزگاري این بنگاه صنعتي به بزرگترین شركت خودروسازي
 خاورمیانه تبدیل شود. طي این سال ها شاید وقتي كه نام ایران خودرو را شنیده ام بي اختیار به فكر خودروهاي

 رنگارنگ و متنوع این شركت افتاده ام اما آنچه در این گزارش مي آید درباره محصولت این واحد صنعتي
نیست بلكه در مورد كساني است كه چرخ تولیدي این شركت را به حركت در مي آورند. 

 به گزارش خبرنگار ایلنا براي تهیه گزارش از وضعیت كارگران شاید مي شد از طریق نامه نگاري با مسئولن
 ایران خودرو و با كارگران آن واحد مصاحبه كرد اما در نهایت به این نتیجه رسیدم كه مراجعه به شركت بدون

 اطلع مسئولن آن مي تواند مشكلت و نقاط قوت این واحد صنعتي را درباره كارگرانش روایت كند. از این
رو با مراجعه به یكي از درب هاي اصلي ایران خودرو گفت وگویي صریح و بي پرده را با كارگران داشتم. 
 یكي از كارگران ایران خودرو كه در حال ورود به شركت بود را صدا زدم او با حالتي شگفت انگیز نگاهم

  هزار تومان است، اما این میزان500كرد. خودم را معرفي كردم. او گفت: درآمد ماهانه ام با اضافه كار حدود 
حقوق با تورم موجود و همچنین دخل و خرجم همخواني ندارد. 

  سال8 سال سابقه كار دارم كه 13او كه به ظاهر دیرش شده بود با عجله به صحبت هایش ادامه داد و افزود: 
آن را به صورت پیمانكاري در این واحد كار مي كردم. 

 وي با بیان اینكه مدیریت جدید ایران خودرو قول هایي براي رسمي كردن كارگران واجد شرایط داده است،
 تصریح كرد: به نظرم انتخاب آقاي نجم الدین به عنوان مدیرعامل كه از پرسنل خود شركت است بهتر از

آوردن مدیران ناآشنا با مجموعه است. 
 وي در پاسخ به این سوال كه تسهیلت ایران خودرو براي كارگران چیست، اظهار داشت: تا حال از وام هاي

 میلیون تومان وام به كارگران داده مي شود. 7این كارخانه استفاده نكرده ام اما شنیده ام كه با سند خانه تا مبلغ 
 این كارگر پس از گفتن این سخنان از من معذرت خواهي كرد و گفت: چون محل كارم از درب ورودي دور

است باید مدتي پیاده بروم بنابراین دیرم مي شود و باید هرچه سریع تر بروم. 



 سال سابقه دارم. 14 هزار تومان حقوق دریافتي ام است و 600كارگر دیگري گفت: رسمي هستم، ماهانه 
  از حالت پیمانكاري به1383در این مجموع شاغل هستم و در سال 1377و كارگري دیگر گفت: از سال 

قراردادي تغییر وضعیت پیدا كردم. 
  ماه یكبار تمدید مي شود و كارگران با اضافه كار مبلغي6او افزود: قراردادهاي این مجموعه با كارگران هر 

 هزار تومان دریافتي شان است. 600 تا 500بین 
  دقیقه آن به استراحت كارگران20 دقیقه است كه 30 ساعت و 7این كارگر گفت: میزان ساعت كار در شب ها 

اختصاص دارد و بقیه مدت را كارگران به صورت سر پا مدام مشغول تولید هستند. 
 او با بیان اینكه سر پا كار كردن طبیعي است و نمي توان در این باره گله كرد افزود: حق شیفت شب كاري به

  میلیون تومان براي رهن خانه داده ام و از15مانعي دهند و این در حالي است كه من مستاجر هستم و مبلغ 
نظر مالي مشكل دارم. 

 چند قدم آن طرف تر كارگري در حال رفتن به مجموعه بود كه صدایش كردم و پس از كمي صحبت، او گفت:
 هزار تومان حقوق مي گیرم. 600 سال است كه قراردادي هستم و ماهانه 8

 او افزود: وضعیت بازار كار خراب است وگرنه این مبلغ نسبت به كاري كه انجام مي دهم كم است اما بهتر از
این كار دیگري سراغ ندارم و باید كار كنم. 

  ماه به صورت پیمانكاري كار كردم و پس از10 سال سابقه دارم اظهار داشت: 8كارگري دیگر با بیان اینكه 
 هزار تومان در ماه است. 600آن قراردادي شدم. حقوق ماهیانه ام هم 

 او در پاسخ به این سوال كه آیا طبق دستور وزیر صنایع و معادن كارگران پیمانكاري به قراردادي تغییر
 وضعیت پیدا كرده اند یا خیر گفت: كارهایي در این باره انجام شده است اما هنوز هم كارگراني هستند كه به

صورت پیمانكاري مشغول كارند. 
  سال یك مرتبه حواله خودرو به كاركنان4وي درباره تسهیلت این كارخانه به كارگران اظهار داشت: هر 

 هزار تومان سود براي كارگران دارد. 750مي دهند كه 
 به گفته وي از زماني كه آقاي نجم الدین به عنوان مدیرعامل جدید ایران خودرو منصوب شده است قول هایي به

كارگران داده شده كه باعث امیدواري كارگران شده است. 
 او در پاسخ به این سوال كه چه قولي داده شده گفت: به كارگران گفته شده كه آنهایي كه در خط تولید كار

 مي كنند به دلیل سختي كار باید حقوقشان بیشتر شود و كساني هم كه در ستاد اداري كار خاصي انجام نمي دهند
باید به خط تولید بروند. 

 پس از این گفت وگوها با كارگران در حال برگشت از كارخانه بودم كه كارگري صدایم زد و گفت: نمي خواهي
حرف مرا هم بنویسي. 

 سال سابقه كار دارم و رسمي هستم. 14او افزود: 
  هزار تومان حقوق ماهانه دارم گفت: با اضافه كار این مبلغ به450این كارگر با بیان اینكه بدون اضافه كار 

 هزار تومان افزایش مي یابد اما اضافه كاري هم راحت نیست چون كار كردن در خط تولید سخت است. 600
  هزار32او با بیان اینكه اضافه كاري در ایران خودرو اجباري است خاطرنشان كرد: این مجموعه حدود 

  هزار خودرو تولید مي كند بنابراین جا دارد كه به كارگران خود مخصوصا3پرسنل دارد و در برخي روزها 
آنهایي كه در خط تولید كار مي كنند بیشتر توجه كنند. 

 وي درباره بهداشت محیط این واحد نیز گفت: نسبت به نام و اعتبار این واحد بهداشت محیط آن مطلوبیت لزم
را ندارد هرچند كه وضعیتش از بسیاري از كارخانه ها نیز بهتر است. 

پایان پیام

 هزار بازنشسته و كارمند تأمین اجتماعي در انتظار افزایش حقوق65

  ماه از آغاز سال6  آمده است :   با گذشت 88 مهر 20به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 
  هزار كارمند شاغل و بازنشسته سازمان تامین اجتماعي مطابق65جاري هنوز حقوق و مستمري بیش از 

قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق افزایش نیافته است.
  در اقدامي شتاب زده به منظور افزایش88به گزارش ایلنا، در حالي كه سازمان تامین اجتماعي در ابتداي سال 

  میلیارد تومان وام گرفت، هنوز در خصوص افزایش500مستمري كارگران بازنشسته از بانك رفاه كارگران 
حقوق و مستمري كارمندان و بازنشستگان خود اقدامي نكرده است.

 شنیده ها حاكي از آن است كه به دلیل شتاب زده بودن این وام، نه تنها تاكنون سازمان موفق به پرداخت اقساط آن
نشده است بلكه به دلیل فشار مالي در پرداخت هزینه نسخه درماني نیز دچار مشكل شده است.

  ماهه در حالي است كه مطابق قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق، مدیران سازمان باید از ابتداي6این تاخیر 
 درصد افزایش مي دادند.20امسال با افزایش ضریب حقوق كارمندان شاغل و بازنشسته دریافتي آنها را تا 



 با این حال گفته مي شود كه در برخي از شركت ها و موسسات دیگر سازمان تامین اجتماعي از جمله
 شركت هاي شستا و خانه سازي به دلیل حاكم بودن قوانین و اختیارات مالي خاص دریافتي مدیران هم افزایش

یافته و هم به موقع پرداخت مي شود.
پایان پیام

هنوز هم در جستجوي شاكي هستیم

   آمده است :  دبیر انجمن صنفي88 مهر 20به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 
 روزنامه نگاران ایران بعد از دو ماه از توقیف این انجمن:  ماجراي انجمن صنفي روزنامه نگاران ایران این

  ماه پیش شبانه این انجمن مهر2روزها تبدیل به یك سناریوي خواندني شده است؛ خواندني از این منظر كه 
 پلمب را دریافت كرد ولي هنوز معلوم نیست كه از سوي كدام نهاد روزنامه نگاران ایران محكوم شده اند تا از

داشتن نهاد صنفي محروم باشند.
  ماه از بسته شدن2در همین رابطه دبیر انجمن صنفي روزنامه نگاران ایران مي گوید: با گذشت بیش از 

ساختمان انجمن هنوز در جست وجوي شاكي هستیم.
 14بدرالسادات مفیدي در گفت وگو با ایلنا یادآور شد: ساختمان انجمن صنفي روزنامه نگاران ایران در شب 

 مرداد توسط ماموران دادستاني تهران پلمپ شد و از فرداي آن روز نمایندگان انجمن بارها به دادستاني تهران
مراجعه كرده اند تا از علت این اقدام مطلع شوند.

  ماه همچنان در جست وجوي شاكي هستیم. زیرا هنوز علت پلمپ ساختمان2وي افزود: با گذشت بیش از 
انجمن مشخص نشده است.

 وي گفت: چه در آن زمان كه قاضي مرتضوي دادستان تهران بود و چه در حال حاضر كه جعفري دولت آبادي
 دادستان تهران است هیچگاه موفق نشدیم با دادستان ملقات كنیم اما همواره براي روشن شدن علت پلمپ

ساختمان انجمن مكاتبه كرده ایم.
 مفیدي گفت: در زمان دادستان جدید توانستیم با دادیار پرونده (آقاي قطبي) ملقات كنیم كه وي نیز براي

مشخص شدن شاكي پرونده تاكنون با نهادهاي امنیتي مكاتباتي داشته است.
 این عضو انجمن صنفي روزنامه نگاران ایران افزود: با وجود ابراز تمایلي كه در دادستان جدید براي حل

 مساله انجمن مشاهده مي شود اما هنوز هیچ پیشرفتي در ماجرا مشاهده نشده است و این در حالي است كه به
 دلیل بسته بودن ساختمان انجمن فعالیت تعاوني مسكن انجمن متوقف شده و از طریق اعضاي آن دچار

مشكلتي شده اند.
پایان پیام

مجلس با كلیات لیحه دولت موافقت  كرد
تصویب خانه تكاني یارانه اي

  آمده است : وزیر اقتصاد در حال دفاع از لیحه88 مهر 20به نوشته روزنامه صبح دنیای اقتصاد در اریخ 
هدفمند كردن یارانه ها- عكس: دنیاي اقتصاد، حمید جاني پور

افزایش قیمت انرژي و تقسیم عواید آن بین نیمي از ایرانیان اساس این طرح است.

 نماینده به كلیات لیحه یارانه نقدي راي دادند188
تصویب خانه تكاني یارانه اي

مجلس امروز در دو نوبت صبح و عصر تكلیف آزادسازي قیمت ها را تعیین مي كند 
براساس این لیحه قیمت انرژي آزاد مي شود و به پنج دهك جامعه یارانه نقدي تعلق مي گیرد 

 دنیاي اقتصاد- مرجان توحیدي: کلیات لیحه هدفمند شدن یارانه ها روز گذشته در سکوت چهره های اقتصادی
 241 رای موافق از مجموع 188شاخص مجلس و نظر مساعد لریجانی و لبی گری های گسترده باهنر با 

 نماینده حاضر به تصویب نمایندگان مجلس رسید. اعلم خطر برای فقرا و تغییر نام لیحه از هدفمند شدن
  درصدی قیمت ها و نقدینگی و تورم از جمله ایرادات مخالفان به20یارانه ها به افزایش قیمت ها و افزایش 

تصویب کلیات بود.
  درصد مرفه جامعه تعلق مي گیرد و باید30 درصد یارانه ها به 70با این حال موافقان تاکید داشتند که هم اکنون 

 با عادلنه توزیع کردن یارانه ها در مصرف انرژی هم صرفه جویی کرد. موافقان از جمله وزیر اقتصاد
 همچنین بر این عقیده بودند که این لیحه نه تنها تورم زا نیست بلکه ریشه تورم را هم مي خشکاند و با کنترل

 برداشت از حساب ذخیره سبب کنترل نقدینگی و تورم مي شود. نگاهي به متن نهایي لیحه یارانه ها نشان



 مي دهد كه افزایش قیمت حامل هاي انرژي از جمله قیمت بنزین، گاز، آب و برق و گازوئیل و همچنین تقسیم
 یارانه نقدي میان پنج دهك جامعه اساس این طرح است. براساس این طرح قیمت حامل هاي انرژي در طول

اجراي برنامه پنجم توسعه افزایش مي یابد و قیمت حامل هاي انرژي به قیمت پایه خلیج فارس خواهد رسید.
گزارش كمیسیون ویژه 

  نفر افزایش پیدا کرده بودند، روز6موافقان و مخالفان لیحه که روز گذشته با رای نمایندگان هر کدام به 
 گذشته با سخنان نادر قاضی پور به عنوان مخالف سخنان خود را آغاز کردند. اما کاظم دلخوش، مخبر

 کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول در توضیح لیحه اظهار داشت: در كمیسیون ویژه حساسیت ها نسبت به این
لیحه كاهش داده شده و شیب افزایش قیمت حامل هاي انرژي متعادل شده است. 

  ساعت136 جلسه و 53سیدكاظم دلخوش در ارائه گزارش از لیحه هدفمند كردن یارانه ها اظهار كرد: در 
 كاري با حضور نمایندگان دولت و صاحب نظران و كارشناسان، این لیحه در كمیسیون ویژه مجلس مورد

بحث و بررسي قرار گرفته است. 
 وي با اشاره به اینكه لیحه هدفمند كردن یارانه ها نیاز به دو سوم راي نمایندگان دارد، ابراز امیدواري كرد كه

نمایندگان توجه لزم را براي ارائه راي به این لیحه داشته باشند. 
 سخنگوي كمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادي مجلس، ضمن تقدیر از كمیسیون هاي دیگر مجلس كه در

 بررسي لیحه هدفمند كردن یارانه ها سهیم بودند، اظهار كرد: آنچه در لیحه دولت آمده بود، نگراني ها و
 دغدغه هایي را بین نمایندگان ایجاد كرده بود كه در قالب پیشنهادهاي اصلحي، اصلحاتي از سوي نمایندگان

در كمیسیون ویژه مورد بررسي قرار گرفت. 
 وي به ایجاد تغییراتي در لیحه هدفمند كردن یارانه ها در كمیسیون ویژه مجلس اشاره كرد و با بیان اینكه

 كمیسیون ویژه حساسیت ها را كاهش داده و شیب افزایش قیمت حامل هاي انرژي را متعادل كرد، اظهار كرد:
 بررسي ها در این كمیسیون كارشناسي بوده و اگر تغییراتي در آن ایجاد شود ممكن است مشكلتي را به وجود

آورد. 
 نماینده صومعه سرا خاطرنشان كرد: اگر به لزوم ساماندهي استفاده از منابع توجه نشود، قطعا كشور در آینده

دچار مشكل مي شود و سرمایه هاي ملي از دست خواهند رفت و آیندگان ما را نخواهند بخشید. 
  درصد70دلخوش ضمن تشكر و تقدیر از دولت به خاطر جرات ویژه اش نسبت به اجراي این طرح، گفت: 

  درصد افراد مرفه جامعه داده مي شود كه این روند باید اصلح شود تا منابع و ثروت ها30یارانه هاي كشور به 
و درآمد ملي كشور صرف امور بیهوده نشود. 

 سخنگوي كمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادي مجلس، در ادامه با بیان اینكه مصرف انرژي در ایران برابر
 مصرف انرژي در چین است كه بیش از یك میلیارد نفر جمعیت دارد، یادآور شد: باید اصلح ساختارها

صورت گیرد و همه منابع از آب گرفته تا انرژي به درستي استفاده شود. 
 وي توزیع بهینه منابع، عدالت در توزیع كال و خدمات، هماهنگي بخش خصوصي و تعاوني ها، بهینه سازي
 مصرف و مدیریت در كشور و ایجاد زمینه حضور بخش خصوصي را به عنوان مهمترین بخش هاي لیحه

هدفمند كردن یارانه ها برشمرد. 
 وی ادامه داد: ما در تصویب این لیحه این اجازه را به دولت نداده ایم كه با شیب مدنظر خود به افزایش قیمت

  درصد قیمت ها را مصوب كرده ایم و مقرر شد كه پنج دهك20حامل هاي انرژي بپردازد و ما شیب افزایش 
پایین جامعه از یارانه هاي نقدي و غیرنقدي استفاده كنند. 

 دلخوش با بیان اینكه ممكن است اجراي این طرح به افزایش درآمدها و افزایش هزینه ها منجر شود، از مردم
خواست تا در اجراي لیحه همكاري متقابلي با حاكمیت داشته باشند. 

نادران: چاره دیگري نداریم
 نماینده تهران در مجلس گفت: كشور از سال هاي گذشته در مسیر اصلح ساختارهاي اقتصادي قرار گرفته

است. 
 الیاس نادران كه به عنوان موافق طرح هدفمند كردن یارانه ها در صحن علني مجلس سخن مي گفت، اظهار

 داشت: آنچه كه در این مطلب فوق العاده مهم است و باید به آن توجه داشته باشیم این است كه كشور از
 سال هاي گذشته در مسیر اصلح ساختارهاي اقتصادي قرار گرفته و اراده نظام بر این است كه شرایط عدم

 تعادل هایي كه در اقتصاد ملي وجود داشته و به شرایط ساختاري تبدیل شده و متاسفانه آثار و عوارض
تورمي مزمن و آثار بیكاري دو رقمي و سایر عوارض را در اقتصاد ملي ایجاد كرده، باید حل و فصل شود. 

  ابلغ و بنا شد كه عملیاتي شود، در این قسمت44نادران ادامه داد: آنچه كه به عنوان قانون سیاست اصل 
 شكل گرفت براي اینكه این قانون عملیاتي تر و انجام آن ممكن شود و ما بتوانیم علئم درستي را به فعالن

 اقتصادي و سرمایه داران در كشور بدهیم؛ لزمه این كار این است كه در بازار كال به خصوص در بازارهاي
 انرژي و فعالیت كالهاي اساسي قیمت ها، قیمت هاي واقعي باشد و علئم درستي را به بازار بدهند و به

این ترتیب گردش مالي بنگاه هاي اقتصادي، گردش صحیحي باشد. 



 براي این كار هم آنهایي كه در كشور مي خواهند پالیشگاه ایجاد كنند و هم آنها كه مي خواهند در كشور
 فعالیت هاي مختلفي در زمینه نفت و فرآورده هاي نفتي داشته باشند، هم آنهایي  كه مي خواهند در امر تولید

 صنایع پایین دست نفت و گاز فعالیت كنند لزم است كه هم ورودي و خروجي صنایع آنها با قیمت هاي رقابتي
تعیین شود. 

محجوب: براي فقرا اعلم خطر مي كنم 
 علیرضا محجوب در مخالفت با لیحه هدفمند كردن یارانه ها ابراز داشت: عنوان افزایش قیمت ها باید به جاي

عنوان لیحه هدفمند كردن یارانه ها مطرح شود. 
 این نماینده تهران كه به عنوان نماینده مخالف لیحه هدفمند كردن یارانه ها سخن مي گفت، در تشریح عوارض

 تصویب این لیحه گفت: با تصویب این لیحه بازگشت قیمت نفت و حامل هاي انرژي را به قیمت هاي
 بین المللي تصویب مي كنیم؛ در حالي كه قیمت حامل هاي انرژي براساس ارزش پول ملي تصویب شده است.

 این نماینده مخالف با تاكید بر این كه بین عدالت و افزایش قیمت و واحد پول ملي كه پایه مزد كارگران و
 كارمندانمان است، باید تفاوت قائل شویم، خاطرنشان كرد: كارمندان و كارگران ایراني حقوق خود را به ریال

 دریافت مي كنند، نه براساس فوب خلیج فارس؛ مگر مي شود براي حل این مساله یك طرفه عمل كرد. در تمام
دنیا زمان هایي كه شاهد تورم بودیم مزدها شناور بود. 

 وي نتیجه اجراي این لیحه را ضعیف تر شدن پول ملي و نیز تضعیف نقش مردم در اقتصاد دانست و
 خاطرنشان كرد: با این كار بنیان حضور خارجي ها در كشور محكم تر مي شود و آثار قیمتي به تصاعد هندسي

و آثار درآمدي به تصاعد حسابي مورد رسیدگي قرار نمي گیرد و لذا من براي فقرا اعلم خطر مي كنم.
 ارسلن فتحي پور رییس كمیسیون اقتصادي و نماینده مردم كلیبر به عنوان موافق گفت: با توجه به اینكه این

 لیحه منشا یك تحول اساسي و ساختاري در اقتصاد كشور مي باشد، اجراي این لیحه در روند حركت اقتصاد
 كشور را با بهینه سازي فعالیت ها با روند حركت اقتصاد دنیا هماهنگ مي كند و یك كار اساسي است كه در

 اصلح قانون نظام بانكي و اصلح قانون گمركي، اصلح نظام مالیات و اصلح نظام توزیع و ارزش اصلح
نظام بیمه و تامین اجتماعي و افزایش بهره وري را در بر خواهد داشت. 

 فتحي پور ادامه داد: هرچند ما در اجراي این لیحه تاخیر داشته باشیم روند رشد و توسعه اقتصاد كشور را به
 عقب مي اندازیم و هر میزان كه ما فرصت را نسوزانیم و وارد موارد اجرایي آن شویم به اقتصاد كشور خدمت

 كردیم، بنابراین تاخیر در اجراي آن با عنایت به سرعت بال به حركت اقتصاد دنیا یك هزینه اجتماعي در
كشور تحمیل مي كند. 

هدفمند کردن یارانه ها ریشه تورم را مي خشکاند
 شمس الدین حسیني، وزیر امور اقتصادي و دارایي هم در دفاع از لیحه هدفمند كردن یارانه ها این موضوع را

 مهم ترین تصمیم اقتصادي و اجتماعي دولت عنوان كرد و گفت: در شرایط فعلي یك سوم درآمد كشور به
صورت آشكار و پنهان در قالب یارانه پرداخت مي شود.  

 تردیدي نیست كه این منابع به شكل صحیحي صرف نمي شود و همه اقشار و صاحب نظران و نمایندگان هم
عقیده هستند كه شیوه فعلي پرداخت و تخصیص منابع درست نیست. 

 وي با طرح این سوال كه آیا یارانه اي كه به كالها، خدمات و انرژي پرداخت مي كنیم درست انتخاب شده
 است، تصریح كرد: در تمام دنیا ضمن این كه تلش مي شود از یارانه به عنوان نهاده تولیدي استفاده شود در به

كارگیري آن نیز دقت مي شود و در مصرف انرژي نیز مالیات وضع مي شود. 
 به گفته وزیر اقتصاد، سه برابر مالیاتي كه اخذ مي شود به بخش انرژي یارانه داده مي شود. حسیني در ادامه
 خاطرنشان كرد: آیا این یارانه به گروه هاي مدنظر كه ما در مورد آنها دغدغه داریم، اصابت مي كند؛ بخش

  برابر دهك اول از30مرفه جامعه چندین برابر از یارانه ها بیشتر استفاده مي كند. به گونه اي كه دهك دهم 
یارانه ها استفاده مي كند كه این مساله ما را به سر منزل مقصود در اصلح شیوه ها نمي رساند. 

 وي هم چنین بحث اصلح الگوي مصرف را مورد اشاره قرار داد و با طرح این سوال كه آیا این شیوه
 پرداخت به اصلح الگوي مصرف منجر مي شود و یا آن را تخریب مي كند، اظهار داشت: وقتي بهاي یك نهاده

 را غیرواقعي مي كنیم، در واقع نشانه غلط به تولید كننده و مصرف كننده مي دهیم. امروز بهره وري انرژي در
 كشور ما یك سوم بهره وري كل دنیا است و اتلف مصرف انرژي در بخش هاي مختلف در كشور ما روشن

است. 
 به گفته وزیر اقتصاد، اساسا طرح هدفمند كردن یارانه ها ریشه تورم را مي خشكاند. وي ادامه داد: طي چند

 سالي كه یارانه دادیم تورم كنترل نشده است. در حالي كه هدفمند كردن یارانه ها با اصلح قیمت ها و افزایش
بهره وري منجر به كاهش تورم و كنترل نقدینگي مي شود. 

  قانون اساسي و اجراي44نماینده دولت در مجلس در جلسه بررسي طرح لیحه هدفمند كردن یارانه ها اصل 
 آن را مورد تاكید قرار داد و گفت: در جهت اجراي این اصل باید بخش خصوصي سرمایه گذاري هاي لزم را

 صورت دهد. مادامي كه قیمت ها دستوري تعیین مي شود، انگیزه سرمایه گذاري نیز كمتر مي گردد. ما در این



بحث تاكید داریم كه ضمن اصلح قیمت ها باید تبعاتي نیز كه وجود دارد جبران شود. 
 وي خاطرنشان كرد: دولت به دنبال طرح تعدیل اقتصادي و حذف رایانه ها نیست و تنها به دنبال هدفمند كردن

و پرداخت عادلنه در جاي خود و با هدف كمك به تولید یارانه ها است.
  درصدي یارانه ها به خانوارها و نیز حمایت از تولید و افزایش قدرت خرید50وي در این لیحه از پرداخت 

  میلیارد تومان پول نداریم ،50خبر داد و اضافه كرد: در شرایطي كه ما براي اجراي یك پروژه زیربنایي 
   هزار  میلیارد تومان را صرف یارانه ها مي كنیم، ما به دنبال اصلح شیوه پرداخت یارانه ها و به دنبال100

حمایت از اقشار آسیب پذیر هستیم. 
 وزیر امور اقتصادي و دارایي بحث هدفمند كردن یارانه ها را مورد تاكید تمام دولت ها و برنامه ها عنوان كرد

 56و گفت: تنها دوره اي كه تا این حد وقت از طرف مجلس و دولت صرف لیحه شده در این دولت بوده و ما 
 جلسه كمیسیون ویژه را داشته ایم و طرح از ایده به برنامه تبدیل شده است و لذا باید همه از آن حمایت كنیم.

  ساله5حسیني در پایان از نمایندگان خواست در جهت اجراي الگوي بهره وري و سیاست هاي ابلغي برنامه 
توسعه به این لیحه راي موافق دهند. 

دلخوش: شیب حذف یارانه ملیم شد
 كاظم دلخوش، سخنگوي كمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادي در پایان سخنان موافقان و مخالفان كلیات لیحه

هدفمند كردن یارانه ها گفت: به كلیات لیحه راي دهید تا بعدا گفته نشود مجلس مخالف این طرح است. 
 سیدكاظم دلخوش گفت: شدت انرژي در جهان رو به كاهش است و اگر راه فعلي را ادامه دهیم، در ده سال

 آینده نفتي براي صادرات نخواهیم داشت. وي با طرح این سوال كه آیا ثروتمند و فقیر هر دو باید به یك میزان
 از منابع كشور بهره مند شوند؟ گفت: باید در این موضوع حال تعادل ایجاد شود، چرا یك فرد در شمال شهر

 چند ماشین دارد و از انرژي و سوخت ارزان استفاده كند، بعد ما بگوییم كه بي عدالتي است كه بخواهیم یارانه
را حذف كنیم و فقط به خانواده هاي نیازمند بدهیم. 

 وي ادامه داد: ما مي گوییم چیزي كه اكنون در حال اتفاق افتادن است، به نفع محرومان نیست، ضمن آن كه
كمیسیون ویژه این مساله را به صورت تخصصي بررسي كرده است. 

  سالي كه دولت تعیین كرده بود3دلخوش گفت: ما در این لیحه شیب حذف یارانه  را ملیم كردیم و آن را از 
 سال تغییر دادیم تا فشار به مردم وارد نشود. 5به 

 نماینده صومعه سرا در مجلس با اشاره به ارتباط اقتصادي ایران با دنیا گفت: آیا مي توانیم با دنیا قطع رابطه
كنیم و روال قبل را در پیش بگیریم؟ 

 وي اظهار كرد: اگر به فكر فقرا هستید به كلیات آن  راي دهید و سپس روي جزییات آن كار مي كنیم، ضمن
آن كه مجلس باید به تحقق قانون برنامه كمك كند. 

  درصد از پول30دلخوش تصریح كرد:  كشاورزي و صنعت از دغدغه هاي ما در كمیسیون ویژه بوده است و 
دریافتي به بخش كشاورزي وارد مي شود. 

  نماینده241در نهایت كلیات لیحه هدفمند كردن یارانه ها پس از سخنان موافقان و مخالفان و نماینده دولت از 
 راي ممتنع به تصویب نمایندگان رسید.6 راي مخالف و 45 راي موافق، 188حاضر، با 

 موافقت خود را با خانه تكاني یارانه اي اعلم مي كنند4نمایندگان حامي دولت با نشان دادن عدد 



شروع بیکارسازی ها در مخابرات
 % از سهام51 آمده است : سپاه پاسداران با تصاحب 88 مهر 20به نوشته سایت کمیته هماهنگی ... در تاریخ 

 شرکت مخابرات مالک اصلی این کمپانی شده و نقش مسلط را در تمام امور مربوط به برنامه ریزی کار و
 سرمایه گذاری ها و حوزه های مختلف فعالیت آن یافته است. سپاه با احراز این نقش، مطابق معمول تمام

 سرمایه داران، همه نیروی کار شاغل شرکت را نیز آماج بیکارسازی و جا به جایی و همه اشکال تغییر و
 تعویض قرار خواهد داد. بر اساس آنچه تا امروز در رسانه ها درج شده است به احتمال قریب به یقین اکثریت

 کارگران کنونی بیکار خواهند شد و جای آن ها را نیروی بسیج خواهد گرفت. در مورد این که اخراج ها
 چگونه روی خواهد داد هنوز هیچ معلوم نیست. اما شکل های مختلفی از بازخرید و بازنشستگی پیش از موعد

 و بیکارسازی معمول ازجمله پیش بینی ها است. یک چیز روشن است و آن این که چند هزار کارگر کار
خویش را از دست خواهند داد، خطري که از همین امروز همه کارگران باید به مقابله با آن برخیزند.

ششمین گردهمائی کانون بازنشستگان گروه صنعتی ایرانخودرو برگزارشد
  نفر در پارک ارم۲۰۰۰ مهر ششمین گردهمائی کارگران ایرانخودرو با حضور بیش از ۲۰روزدوشنبه 

برگزارشد
 کارگران بازنشسته ایران خودرو یکبار دیگر به صورت شکوهمند دور هم جمع شدند تا در کنار هم روز های

 که باهم گذارنده بودند را مرور کنند .مردانی که اکنون عمری در کار بودند واکنون با هزار مشکلت دسته
 پنجه نرم می کنند بدون کوچکترین خستگی به ندای کانون خود جواب مثبت دادند تا باهم از گذاشته و از

مشکلت خود بگویند.
گزارش این گردهمائی بزودی اطلع رسانی خواهد شد

ما جمعی از کارگران ایرانخودرو
 برگزاری ششمین گردهمائی کانون بازنشستگان گروه صنعتی ایران خودرورا به تمام کارگران شادباش گفته و

امیدواریم که این عزیزان همچنان سالم وسلمت در جهت ساختن یک زندگی بهتر در کنار هم تلش کنند
خودروکار
21/7/88

:  گزارش لوموند از بازار و وضعیت اقتصادی ایران
 انزواي اقتصادي نسبي ایران باعث شده است كه احمدي نژاد با برداشت منظم از ذخایر ارزي درآمد نفت، 

  می نویسد  : خارجي هائي كه88 مهر 20روزآنلین در تاریخ  بخش اعظم این ذخایر را حیف و میل كند
 براي گردش در مركز شهر تهران قدم مي زنند از وفور كالهاي غربي در مغازه ها تعجب مي كنند. خیلي

 راحت مي توان در تهران شلوار جین كلوین كلین یا اي فون یا كیف مارك گوچي خرید. آنطور كه پیداست در
 بخش هائي از اقتصاد "بیزنس" روال معمول خود را طي مي كند. امÙا نباید به ظواهر دل خوش كرد زیرا



 بخشي از اكثر كالهاي اساسي، حتي چاي، از خارج وارد مي شوند و به قیمت گران به فروش مي رسند. و در
 .كنار سیل واردات قانوني( و غیرقانوني) كالها بسیاري از سرمایه گزاري هاي استراتژیك متوقف مانده اند
 به گفته كلمان ترم، پژوهشگر انجمن مطالعات عالي بین المللي ژنو "تحریم ها اقتصاد را مي فرسایند و هزینه
 واردات را بال مي برند". ایران اكنون سي سال است كه، با اوج و فرودهائي، هدف تحریم ها قرار دارد: ابتدا

 به خاطر گروگان گیري كاركنان سفارت آمریكا در دهه هشتاد، سپس به خاطر حمایت از جنبش هاي
  و2006تروریستي و دست آخر نیز به دلیل گسترش برنامه هسته اي. سه قطعنامه اي كه سازمان ملل در سال 

  صادر كرد حلقه محاصره را به دور ایران تنگ تر ساخت هرچند نتوانست به هدف اصلي یعني توانائي2007
 .ایران براي صدور طلي سیاه خدشه اي وارد آورد

 .امÙا نفت و گاز كه قلب اقتصاد ایران را تشكیل مي دهند با این تحریم ها لطمه اي اساسي خورده اند
  میلیون بشكه اي6 میلیون بشكه در روز ثابت مانده است كه در مقایسه با 4تولید روزانه نفت در سطح حدود 

  تولیدش را به سطح2000 استخراج مي شد و تهران امیدوار بود تا سال 1979كه در آستانه انقلب اسلمي 
 آن برساند، رقم پائیني است. ایران قادر نیست منابع گاز خود را كه دومین ذخیره گاز در جهان به شمار مي

) به بهره برداري برساند و ناگزیر است در فصل زمستان گاز مورد نیاز كشور را از تركمنستان6رود(%  
 !وارد كند

 شركت هاي شل، رپسول و توتال طرح هاي بزرگ استخراج و ساخت كارخانه هاي گاز طبیعي مایع را در
 میدان نفتي عظیم پارس جنوبي كه بیست سال پیش در خلیج فارس كشف شد و قطر در آن با ایران سهیم است،

 به حالت تعلیق در آورده اند. ایراني ها از اینكه مي بینند كشور همسایه آن ها امارات به نخستین صادر كننده
 جهاني گاز طبیعي مایع تبدیل شده است خشمگین اند. ایران به خاطر منزوي شدن قادر نیست حتي گاز خود را

 از طریق خط لوله به اروپا بفرستد. به گفته جمشید اسدي، استاد و پژوهشگر مدرسه عالي تجارت دیژون
 "ایران از نشستي كه اخیراo در تركیه درباره طرح خط لوله نابودوك تشكیل شد حذف شده بود در حالي كه

 سوریه را دعوت كرده بودند". در مورد طرح "خط لوله صلح" با محوریت ایران ــ تركیه ــ هند نیز باید گفت
 .كه این طرح با تردید دهلي نو مواجه شده است

 آیا مرحله بعدي تحریم ها شامل بنزین خواهد شد؟ شركت هاي نفتي اروپائي از طرق قانوني بنزین ایران را به
 بهاي سالنه چند میلیارد یورو تأمین مي كنند. ایران چون قادر به ساخت تصفیه خانه با بهره گیري از

% بنزین مورد نیاز خود را وارد مي كند. آقاي ترم مي گوید: "ایران نگران این40تكنولوژي غربي نیست   
  ذخایر استرتژیك2008مسئله است و دارد خود را آماده مواجهه با آن مي كند. گویا مقامات ایراني از بهار 

 ."بنزین را آماده كرده اند كه كفاف حدود دوماه نیاز مصرف كنندگان را مي دهد
 كساني كه با هواپیما سفر مي كنند از فرسایش ناوگان هوائي تجاري ابراز نگراني مي كنند. به گفته كارشناسان
 سوانح هوائي پي در پي شاهدي بر این فرسایش است. صنعت اتومبیل سازي ایران نیز بر اثر تحریم ها لطمه

 دیده است. گسترش شبكه متروي تهران به تعویق افتاده زیرا سرمایه گزاران خارجي ضمانت هائي را كه
 سازمان هاي دولتي ایران مي دهند قبول ندارند. تأمین دارو هاي مورد نیاز كشور به خاطر تحریم بانك هاي

 .ایراني تأمین كننده منابع مالي صنعت داروسازي مختل شده است
 هدف شوراي امنیت سازمان ملل آن بود كه با اتخاذ تحریم هاي" هوشمند" مانع لطمه خوردن به مردم شود امÙا
 در این زمینه موفق نبوده است. اقتصاد ایران در سطحي پائین تر از توان بالقوÙه رشد خود مانده و بیكاري نسل

 جوان را تحت فشار قرار داده است. به خاطر تحریم ها هزینه معاملت در بازارهاي مالي و واردات كالها
 ازطریق واسطه هاي مختلف بال رفته و موجب افزایش تورم شده است كه یكي از علل گراني اجناس تا میزان

% همین مسئله است. میرحسین موسوي، رهبر اعتراضاتي كه بعد از انتخاب مجدد احمدي نژاد شكل16  
 گرفت مخالف تشدید تحریم هاست زیرا به نظر او: "تحریم ها موجب رنج بیشتر ملتي مي شود كه هم اكنون

 ."نیز از فقر در عذاب است و در آستانه بحران به سر مي برد
 امÙا تحریم ها باعث رونق بازار گروهي از جمله كارخانه هائي كه تحت سرپرستي مقامات حكومت قرار دارند
 شده است. آقاي ترم مي گوید: "تحریم ها باعث رشد بازار سیاه و شبكه هاي غیررسمي سپاه پاسداران انقلب
 مي شود كه از طرق غیرقانوني به وارد كردن كالهاي تحت تحریم مي پردازد. این تحریم ها مانع از آن نمي
 شود كه بنیاد مستضعفان سلح هاي ساخت روسیه را از دوبي خریداري كند". ایران بسیاري از معاملتش را
 از طریق این چهارراه بین المللي انجام مي دهد. در الیزه گفته مي شود كه: "پاریس با دوبي كار مي كند چون

  مجدداo به ایران جریان هاي مالي از آنجا عبور مي كنند". و باید گفت نه تنها جریان هاي مالي كه كالهائي كه
 صادر مي شوند نیز از دوبي عبور مي كنند. به گفته آقاي اسدي امارات متحده عربي سیاستي سختگیرانه تر

 .در پیش گرفته و از اقامت واسطه هاي ایراني در خاك خود جلوگیري مي كند
  بانك جهاني در مورد وضعیت2010سال  "doing business "پیمان كاران دچار تردیدند. بر اساس گزارش
 داد و ستد، ایران در میان صد و هشتاد و سه كشور در مرحله صد و چهل و دوم قرار دارد. آیا مي توان ایران
 را بازاري براي روسیه و چین كه مخالف تحریم ها هستند دانست؟ پاسخ آقاي اسدي به این سئوال منفي است و



 خاطر نشان مي سازد كه رئیس اتاق بازرگاني ایران و چین اخیراo از پائین بودن سطح معاملت گله داشت.
%4% معاملت بازرگاني چین با اروپا صورت مي گیرد در حالیكه این میزان براي كلÙ خاورمیانه تنها 22  

 .است
 با این حال ایران با جمعیت هفتاد میلیوني هنوز هم بازاري است كه مؤسسات اروپائي نمي خواهند از دستش

 بدهند. به گفته آقاي ترم" مذاكره دولت ها در مورد تحریم ایران دقیقاo همسو با اقدامات اقتصادي و بازرگاني آن
 ها نیست". ایتالیا، آلمان، فرانسه و انگلستان در ایران با هم رقابت مي كنند تا جائي كه سفارت خانه هایشان در

 .تهران، به گفته فردي كه ایران را خوب مي شناسد، تحت پوشش مطالعات اقتصادي همدیگر را مي پایند
 انزواي اقتصادي نسبي ایران باعث شده است كه آقاي احمدي نژاد با برداشت منظم از ذخایر ارزي درآمد

 نفت، بخش اعظم این ذخایر را حیف و میل كند. یكي از انتقادات اساسي كه متوجه رئیس جمهور ایران است،
.حتي از جانب محافظه كاران عملگرا، همین مسئله است

 سپتامبر30منبع: لوموند 

گشتي در میان كارگران ایران خودرو؛ 

چاره اي جز امید به آینده نداریم 

  آمده است:  كارگران ایران خودرو نیز مثل سایر88مهر 20به نقل از سایت جشم انداز کارگری در تاریخ 
 كارگران ایراني از اوضاع اقتصادي و معیشتي خود گله مي كنند و چاره اي ندارند جز این كه به آینده امیدوار

 باشند. آینده اي كه شاید با بهتر شدن شرایط اقتصادي همراه باشد!

 ایلنا: شاید زماني كه سنگ بناي شركت ایران خودرو گذاشته شد كسي فكر نمي كرد كه روزگاري این بنگاه
 صنعتي به بزرگترین شركت خودروسازي خاورمیانه تبدیل شود. طي این سال ها شاید وقتي كه نام

 ایران خودرو را شنیده ام بي اختیار به فكر خودروهاي رنگارنگ و متنوع این شركت افتاده ام اما آنچه در این
 گزارش مي آید درباره محصولت این واحد صنعتي نیست بلكه در مورد كساني است كه چرخ تولیدي این

شركت را به حركت در مي آورند. 
 به گزارش خبرنگار ایلنا براي تهیه گزارش از وضعیت كارگران شاید مي شد از طریق نامه نگاري با مسئولن
 ایران خودرو و با كارگران آن واحد مصاحبه كرد اما در نهایت به این نتیجه رسیدم كه مراجعه به شركت بدون

 اطلع مسئولن آن مي تواند مشكلت و نقاط قوت این واحد صنعتي را درباره كارگرانش روایت كند. از این
رو با مراجعه به یكي از درب هاي اصلي ایران خودرو گفت وگویي صریح و بي پرده را با كارگران داشتم. 
 یكي از كارگران ایران خودرو كه در حال ورود به شركت بود را صدا زدم او با حالتي شگفت انگیز نگاهم

  هزار تومان است، اما این میزان500كرد. خودم را معرفي كردم. او گفت: درآمد ماهانه ام با اضافه كار حدود 
حقوق با تورم موجود و همچنین دخل و خرجم همخواني ندارد. 

  سال8 سال سابقه كار دارم كه 13او كه به ظاهر دیرش شده بود با عجله به صحبت هایش ادامه داد و افزود: 
آن را به صورت پیمانكاري در این واحد كار مي كردم. 

 وي با بیان اینكه مدیریت جدید ایران خودرو قول هایي براي رسمي كردن كارگران واجد شرایط داده است،
 تصریح كرد: به نظرم انتخاب آقاي نجم الدین به عنوان مدیرعامل كه از پرسنل خود شركت است بهتر از

آوردن مدیران ناآشنا با مجموعه است. 
 وي در پاسخ به این سوال كه تسهیلت ایران خودرو براي كارگران چیست، اظهار داشت: تا حال از وام هاي

 میلیون تومان وام به كارگران داده مي شود. 7این كارخانه استفاده نكرده ام اما شنیده ام كه با سند خانه تا مبلغ 
 این كارگر پس از گفتن این سخنان از من معذرت خواهي كرد و گفت: چون محل كارم از درب ورودي دور

است باید مدتي پیاده بروم بنابراین دیرم مي شود و باید هرچه سریع تر بروم. 
 سال سابقه دارم. 14 هزار تومان حقوق دریافتي ام است و 600كارگر دیگري گفت: رسمي هستم، ماهانه 

  از حالت پیمانكاري به1383در این مجموع شاغل هستم و در سال 1377و كارگري دیگر گفت: از سال 
قراردادي تغییر وضعیت پیدا كردم. 

  ماه یكبار تمدید مي شود و كارگران با اضافه كار مبلغي6او افزود: قراردادهاي این مجموعه با كارگران هر 
 هزار تومان دریافتي شان است. 600 تا 500بین 

  دقیقه آن به استراحت كارگران20 دقیقه است كه 30 ساعت و 7این كارگر گفت: میزان ساعت كار در شب ها 
اختصاص دارد و بقیه مدت را كارگران به صورت سر پا مدام مشغول تولید هستند. 

 او با بیان اینكه سر پا كار كردن طبیعي است و نمي توان در این باره گله كرد افزود: حق شیفت شب كاري به
  میلیون تومان براي رهن خانه داده ام و از15مانعي دهند و این در حالي است كه من مستاجر هستم و مبلغ 



نظر مالي مشكل دارم. 
 چند قدم آن طرف تر كارگري در حال رفتن به مجموعه بود كه صدایش كردم و پس از كمي صحبت، او گفت:

 هزار تومان حقوق مي گیرم. 600 سال است كه قراردادي هستم و ماهانه 8
 او افزود: وضعیت بازار كار خراب است وگرنه این مبلغ نسبت به كاري كه انجام مي دهم كم است اما بهتر از

این كار دیگري سراغ ندارم و باید كار كنم. 
  ماه به صورت پیمانكاري كار كردم و پس از10 سال سابقه دارم اظهار داشت: 8كارگري دیگر با بیان اینكه 

 هزار تومان در ماه است. 600آن قراردادي شدم. حقوق ماهیانه ام هم 
 او در پاسخ به این سوال كه آیا طبق دستور وزیر صنایع و معادن كارگران پیمانكاري به قراردادي تغییر

 وضعیت پیدا كرده اند یا خیر گفت: كارهایي در این باره انجام شده است اما هنوز هم كارگراني هستند كه به
صورت پیمانكاري مشغول كارند. 

  سال یك مرتبه حواله خودرو به كاركنان4وي درباره تسهیلت این كارخانه به كارگران اظهار داشت: هر 
 هزار تومان سود براي كارگران دارد. 750مي دهند كه 

 به گفته وي از زماني كه آقاي نجم الدین به عنوان مدیرعامل جدید ایران خودرو منصوب شده است قول هایي به
كارگران داده شده كه باعث امیدواري كارگران شده است. 

 او در پاسخ به این سوال كه چه قولي داده شده گفت: به كارگران گفته شده كه آنهایي كه در خط تولید كار
 مي كنند به دلیل سختي كار باید حقوقشان بیشتر شود و كساني هم كه در ستاد اداري كار خاصي انجام نمي دهند

باید به خط تولید بروند. 
 پس از این گفت وگوها با كارگران در حال برگشت از كارخانه بودم كه كارگري صدایم زد و گفت: نمي خواهي

حرف مرا هم بنویسي. 
 سال سابقه كار دارم و رسمي هستم. 14او افزود: 

  هزار تومان حقوق ماهانه دارم گفت: با اضافه كار این مبلغ به450این كارگر با بیان اینكه بدون اضافه كار 
 هزار تومان افزایش مي یابد اما اضافه كاري هم راحت نیست چون كار كردن در خط تولید سخت است. 600

  هزار32او با بیان اینكه اضافه كاري در ایران خودرو اجباري است خاطرنشان كرد: این مجموعه حدود 
  هزار خودرو تولید مي كند بنابراین جا دارد كه به كارگران خود مخصوصا3پرسنل دارد و در برخي روزها 

آنهایي كه در خط تولید كار مي كنند بیشتر توجه كنند. 
 وي درباره بهداشت محیط این واحد نیز گفت: نسبت به نام و اعتبار این واحد بهداشت محیط آن مطلوبیت لزم

را ندارد هرچند كه وضعیتش از بسیاري از كارخانه ها نیز بهتر است.

 عدم افزایش مزایای دهها هزار بازنشسته در کشور
  هزار تن از65 آمده است :بنا به گزارشات منتشره بیش از 88 مهر 20به نوشته سایت پیام در تاریخ 

 بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی علیرغم تایید قانون "نظام هماهنگ پرداخت حقوق" تاکنون از مزایای این
قانون بهرمند نشده اند.

  به منظور افزایش حقوق كارگران بازنشسته88گزارش ها حاکی است سازمان تامین اجتماعی در ابتدای سال 
  میلیارد تومان وام دریافت نموده است که مطابق قانون نظام هماهنگ پرداخت500از بانک رفاه كارگران 

 حقوق، می بایست کاربدستان این سازمان از ابتدای سال جاری خورشیدی حقوق كارمندان شاغل و بازنشسته
 درصد افزایش می دادند.20وابسته به تامین اجتماعی را به میزان 
تصفیه پرسنل مخابرات آغاز شد

 بنا بر خبر دریافتی با پایان یافتن کار انتقال سهام این شرکت به سپاه تغییرات درمدیریت آن شروع شده
 است.در پی واگذاری پنجاه ویک درصد از سهام مخابرات ایران به شرکت ها ونهادهای وابسته به سپاه

 مدیریت مخابرات در عمل به سپاه رسید.خبرهای موثق دریافتی خبرنگار آژانس حاکی از این است که کادر
 ریاست مخابرات ایران پیش از معامله در بورس تغییر کرده بود وتعدادی ازپرسنل ویژه سپاه به کادرنیروهای

 حراست مخابرات پیوسته بودند تا شرایط لزم برای اداره ی آن را از نزدیک مشاهده وپاکسازی پرسنل را
 طراحی نمایند.تعدادزیادی از پرسنل سپاه بزودی در هسته ی مدیریت مخابرات قرار گرفته وتصفیه شدیدی را

 در سودآورترین شرکت دولتی ایران آغاز خواهند کرد.در حال حاضر براساس آخرین گزارش های دریافتی
 ترکیب هسته ی حراست مخابرات به طور کامل دچار تغییر شده است ونیروهای سپاهی جایگزین پرسنل قبلی
 این هسته شده اند.قرار است در هسته ی حراست تمام شرکت های وابسته به مخابرات ایران از پایتخت گرفته

 تا استان ها وشهرها این تغییرات به طور زنجیره ای صورت گیرد.انتظار می رود درماه های آینده شبه
 نظامیان بسیجی ودانشجویان بسیجی رشته های مرتبط با مخابرات در دانشگاه ها جایگزین نیروهای وپرسنل
 مخابرات شوند.این کار به صورت بازنشستگی های پیش از موعد وبازخرید صورت خواهد گرفت.همچنین



هسته های امنیتی از دانشگاه امام حسین ودانشگاه امام صادق به عنوان کادر شد. 
1388/ 7/ 20 آژانس ایران خبر
 مغازه در سقز۷۰پلمپ بیش از 

  مهر نوشت :گزارش های رسیده از سطح شهر سقز حکایت از پلمپ21کردانه در تاریخ سایت و خبرگزاری 
  ساعت گذشته۲۴ مغازه در نقاط مختلف این شهر دارد.به گزارش خبرنگاران کردانه طی ۷۰شدن بیش از 

 ماموران دولتی اقدام به پلمپ این تعداد مغازه نموده اند.پیگیری تعدادی از مغازه داران نشان می دهد که دلیل
 این اقدام حمایت آنها از وقایع تیر ماه بوده است. نکته قابل ذکر در این خصوص، پلمپ مغازه ها در غیاب

 ۱۰۰مغازه داران بوده است که تخلف به شمار می آید.اگرچه در بازار سقز شایعاتی مبنی بر پلمپ بیش از 
 مغازه به گوش می خورد اما خبرنگاران کردانه فعل قادر به تایید این رقم نیست لذا ممکن است تعداد بیش از

  روز پلمپ شده و ماموران فعل توضیحی در مورد دلیل آن به کسبه۵این باشد.مغازه ها موقتا و به مدت 
سقزی ارائه نداده اند

تجمع کارگران خباز سقز، در برابر اداره کار در اعتراض به عدم افزایش دستمزد هایشان
 امروز دها نفر از کارگران معترض خباز سقز آمده است  :88 مهر 21به گزارش سایت کارگران در تاریخ 

 از طرف اتحادیه کارفرمایان در مقابل اداره کار رژیم ۸۸در اعتراض به عدم افزایش دستمزدهایشان در سال 
دست به تجمع زدند. 

 اتحادیه کارفرمایان و به ویژه نمایند این اتحادیه( فتاح قادر کرده) با اطمینان به حمایتهای بی دریغ اداره کار،
  پس از گذشت هفت ماه از سال حاضر به افزایش دستمزد کارگران نشده است. به همین علت،تا به امروز

کارگران خباز به شیوه های مختلف و به مدت طولنی خواهان افزایش دستمزدهایشان هستند. 
امسال برگزار شد!/ ۵/۸مجمع عمومی کارگران خباز 

 در این مجمع مصوبه ای به تصویب رسید که سندیکای کارگران خباز سقز موظف شد از طرف کارگران
 کارگران را به اداره کار ۸۸قانون کار دادخواست افزایش دستمزد سال  ۱۴۲عضو این سندیکا طبق ماده 

 ارائه دهد. بعدا از مدتی هئیت مدیره سندیکا دادخواست جمعی افزایش دستمزد را به اداره کار ارائه داد اما
 رئیس اداره کار(نادر اردلن) به دادخواست کارگران رسیدگی نکرده و به بهانه های مختلف از رسیدگی به

 دادخواست سندیکا خود داری کرده است. تا اینکه کارگران خباز مجبور شدند به صورت فردی نیز دادخواست
 افزایش دستمزدهایشان را به اداره کارارائه دهند. رئیس اداره کار اینبار از کارگران خواسته بود تا به دادگاه
 مراجعه و فتو کپی شناسنامه هایشان را برابر با اصل و به اداره کار تحویل دهند. این مسئله باعث اعتراض

 تا نه و چهل وپنج دقیقه در مقابل اداره کار دست به تجمع ۹کارگران خباز شده و در نتیجه امروز از ساعت
 اعتراضی زدند. در نتیجه اعتراض کارگران رئیس اداره کار که حامی کار فرمایان است مجبور شد دستور

 دریافت دادخواست کارگران را صادر کند. بعد از تحویل دادخواست افزایش دستمزد، کارگران تهدید کردند که
 چنانجه به خواستهایشان رسیدگی نشود در آینده نزدیک در مقابل ادارات ونهادهای مربوطه مجداد تجمع و

تولید نان را کاهش خواهند داد.
 نارضایتی مردم از حذف بی سر و صدای یارانه قبوض برق

  به نقل از سایت تابناک نوشته است : شرکت توزیع نیروی برق که88 مهر 21روزنامه سرمایه در تاریخ 
 زیرمجموعه وزارت نیرو است، در سکوت کامل خبری و بی سر و صدا، یارانه پرداختی دولت برای

 مشتریان را از قبوض حذف کرده و بهای واقعی برق را از مشترکان دریافت کرده است. این کار در حالی
 صورت گرفته است که مسوولن دولتی وزارت نیرو و مدیران شرکت توزیع نیروی برق، همواره منت

 پرداخت یارانه توسط دولت را بر سر مردم گذاشته و بارها و در مصاحبه های متعدد اعلم کرده اند که برق
بسیار ارزان به مشترکان می رسانند. این اقدام شرکت برق، 

 در حالی در سکوت کامل خبری انجام شده که بسیاری از مشترکان در قبوض برق خود، با درج مبالغ هنگفتی
 در قبوض روبه رو شده و برای جلوگیری از قطعی برق و بوروکراسی های خاص خود برای وصل برق و

 همچنین درج زمان مهلت برای پرداخت، مجبور به پرداخت قبوض بوده اند، چرا که اگر این کار را انجام
 ندهند، شرکت برق نیز از انجام هرگونه اقدام و رسیدگی به اعتراض آنها خودداری کرده و از آن جلوگیری و

 ممانعت می کند. شرکت برق در حذف یارانه برق مصرفی مشترکان، کاملo بی سروصدا و بدون هیچ گونه
 توضیحی درباره علت آن یا اینکه این کار بنا به مصوبه دولت بوده یا خیر، اقدام کرده و این در حالی است که
 شرکت برق از پست قبوض خود برای اطلع رسانی در زمینه های گوناگون استفاده می کند اما دریغ از یک

توضیح یک خطی درباره علت و چگونگی حذف یارانه پرداختی دولت، 

ششمین گردهمائی کانون بازنشستگان گروه صنعتی ایرانخودرو برگزار شد
  مهر ششمین گردهمائی۲۰ آمده است : روزدوشنبه 88 مهر 21به نوشته وبلگ خودرو کار در تاریخ 

 نفر در پارک ارم برگزار شد.۲۰۰۰کارگران ایرانخودرو با حضور بیش از 

http://sarmayeh.net/ShowNews.php?61718


 کارگران بازنشسته ایران خودرو یکبار دیگر به صورت شکوهمند دور هم جمع شدند تا در کنار هم روز های
 که باهم گذارنده بودند را مرور کنند.مردانی که اکنون عمری در کار بودند واکنون با هزار مشکلت دسته

 پنجه نرم می کنند بدون کوچکترین خستگی به ندای کانون خود جواب مثبت دادند تا باهم از گذاشته و از
مشکلت خود بگویند.

 گزارش این گردهمائی بزودی اطلع رسانی خواهد شد. ما جمعی از کارگران ایرانخودرو برگزاری ششمین
 گردهمائی کانون بازنشستگان گروه صنعتی ایران خودرورا به تمام کارگران شادباش گفته و امیدواریم که این

عزیزان همچنان سالم وسلمت در جهت ساختن یک زندگی بهتر در کنار هم تلش کنند.
پول نفت در سایت پسراحمدی نژاد

  آم//ده اس//ت : در روزه//ای گذش//ته ،88 مه//ر21وبلگ ب//ا م//ردم – وابس//ته ب//ه فرزن//د احم//دی ن//ژاد - در تاری//خ 
 تبلیغات شركت بهینه سازی مصرف سوخت در سایت منتسب به مهدی احمدی نژاد ابهاماتی را مبنی بر محب//ت

 دستگاه مسئول نسبت به این آقازاده ایجاد كرده است .
 تبلیغات شركت بهینه سازی مصرف سوخت وابسته به وزارت نفت در س/ایت ارگ/ان س//تادهای انتخاب//اتی امت//داد
 مهر كه گفته م/ی ش/ود م/دیریت آن ب/ا مه//دی احم/دی ن//ژاد فرزن//د ارش//د محم//ود احم/دی ن/ژاد و و دام/اد اس/فندیار

رحیم مشایی است ابهاماتی مبنی بر نحوه واگذاری آگهی این شركت به سایت مزبور بوجود اورده است
 بر اساس مطالب منتشر شده در سایت ها ارگان ستادهای انتخاب//اتی امت//داد مه//ر فاق//د رتب//ه بن//دی مناس//ب در بی//ن
 س//ایت ه//ای خ//بری ایران//ی اس//ت و در س//ایت س//اماندهی وزارت ارش//اد نی//ز ثب//ت رس//می نش//ده اس//ت و مش//خص

نیست بر چه ضوابط و مقرراتی وزارت نفت این آگهی پرپول نفتی را به سایت مذكور واگذار كرده است .
 سایت شفاف با درج مطلبی تحت عنوان چند سوال از مهدی فرزند محمود احمدی نژاد به این نكت//ه اش//اره ك//رده
 است كه شاید گفته شود این آگه/ی نیس/ت و ی/ك خیری/ه اس/ت ، آن وق/ت ای/ن پرس/ش پی//ش م/ی آی//د ك/ه چ/را س/ایت
 مذكور مثلo برای كمیته امداد یا سازمان بهزیستی چنین تبلیغی نكرده و برای انجام امور خیریه به وزارت نف//ت

روی آورده است ؟! آیا برای تبلیغات خیرخواهانه جایی نیازمند تر از وزارت نفت پیدا نمی شده ؟ .
 واقعاo وزارت نفت و بهینه سازی مصرف سوخت چه مقرراتی برای پرداخت آگهی های خود دارند ؟ آیا می//زان

حمایت یك رسانه از دولت نقشی در پرداخت این آگهی ها دارد ؟
 سایت شفاف در بخشی دیگری از این مطلب آورده اس/ت : " افك/ار عم//ومی مای/ل اس/ت بدان//د و مطمئن ش//ود در
 ای//ن مملك//ت هم//ه رفتاره//ا مط//ابق ض//وابط و مق//ررات ص//ورت م//ی گی//رد و هی//چ ف//ردی ی//ا رس//انه ای ب//ه دلی//ل
 برخورداری از ارتباطات خاص امتیازی دریافت نمی كند . این مهم است كه مردم بدانند برخ//ی ادعاه//ا درب//اره
 دیگران تنها شعاری برای جلب نظر افكار عمومی نبوده بلكه همگی خ//ود را مكل//ف ب//ه رع//ایت آن ش//عارها م//ی

دانند " .
 لزم به توضیح است محمود احمدی نژاد رییس جمهور منتصب در جریان مناظره های انتخاباتی فرزندان مقام

های پیشین جمهوری اسلمی را متهم به اخنلس ، رشوه خواری و اشرافیت گری كرده بود .
در آستانه اعتصاب نانوایی ها

 تصمیمات عجیب و کارشناسی نشده در وزارت بازرگانی، صنف نوشت : 88 مهر 21سایت آینده در تاریخ 
 نانوایی صنعتی را در آستانه اعتصاب قرار داده است.به گزارش «آینده»، اعلم تصمیم برای قطع سهمیه آرد
 یارانه ای نانوایی های صنعتی که به تولید نان فانتزی و ماشینی و شیرینی می پردازند موجب شده است که این

صنف، در حال آماده کردن واحدهای خود برای اعتصاب باشد.
 این در حالی است که در اوایل ماه رمضان گذشته قطع سهمیه آرد یارانه ای تعدادی از این واحدها موجب

 بروز اعتراضات گسترده ای در صنف نان صنعتی شد و تصمیم شتاب زده در قطع یارانه واحدهای نان صنعتی
 و تداوم پرداخت یارانه به نانوایی های سنتی دقیقاo بر خلف سیاست های کلن نظام در جهت اصلح الگوی

مصرف است.
 احمدی نژاد قبل از انتخابات با حضور در مراسم افتتاح یکی از واحدهای تولید نان صنعتی وعده داد که دولت
 حمایت ویژه ای از این واحدها به عمل آورده و الگوی مصرف خانوارها را از نان سنتی به سمت نان صنعتی

هدایت کند، اما تصمیمات و عملکرد ماه های اخیر در جهت عکس این وعده بوده است.

وضعیت بازار نان در سنندج ونارضایتي عمومي

بدنبال نابسامانیهای اخیر خبازیهای سنندج اقدام به افزایش خودسرانه نرخ نان کردند. 
  تومان ؛ نان500 تومان به 75خبازیهای سنندج از اوایل هفته جاری قیمت هر قرص نان سنگگک را از 

  تومان250 تومان به 150تومان و نان بربری را از هر عدد 50 تومان به 25لواش تکنوپخت را از هر قرص 
افزایش داده اند. 

 100این در حالیست که خبازیها برای استفاده کردن از حدود پنچ گرم کنجد برای هر قرص نان مبلغی معادل 



تومان از مردم اخذ می کنند. 
 هیچ ارگانی تاکنون در زمینه جلوگیری از افزایش خودسرانه و بی رویه قیمت نان اقدامی انجام نداده و

 خبازیها با خلء ایجاد شده بین خبازیهای آزاد پخت و یارانه دار به مصرف کننده اجحاف می کنند.وضعیت
 بازار نان در سنندج و استان کردستان از هفته اول مهر ماه و پس از حذف یارانه دولتی از سهمیه آرد نان

 فانتزي هاي استان که منجر به افزایش چهار برابری قیمت نان فانتزی و ساندویجی شده ایجاد شده و به شدت
 مردم را با توجه به اینکه نان قوت اصلی آنان به دلیل فقر حاکم بر منطقه می باشد با مشکلت جدی مواجه

کرده است . 
 خبازي هاي سنندج علت افزایش نرخ نان را بال بودن هزینه خدمات دولتی از جمله آب ؛ برق و گاز اعلم می

 کنند در حالیکه مسوولن دولتی به طور کلی منکر هر گونه افزایش جدید در نرخ خدمات دولتی
 هستند.مسوولن خبازیها آنقدر به این اقدام اعتماد دارند که عمل نرخهای جدید نان را در انظار عمومی نصب

 کرده اند و متاسفانه نهادی مرتبط اقدامی برای برخورد با این خبازیها انجام نمی دهند و این مسئله مردم را
وادار به تمکین خواست خبازیها کرده است  

 رانندگان تاکسی نیز ار روز شنبه به بهانه قرار دادن افزایش قیمت نان اقدام به بال بردن نرخ کرایه در
مسیرهای شهری نموده اند. 

 رانندگان تاکس که عمل هیچگونه نظارتی بر عملکرد آنان وجود ندارد برای هر مسیر درون شهری بین
  تومان کرایه بیشتر طلب می کنند و این اقدام با مخالفت مردم مواجه شده که در اکثر اوقات منجر200تا 100

به درگجیریهای فیزیکی بین مسافران و رانندگان می شود. 
 نکته جالب اینجاست که ماموران راهنمایی و رانندگی که وظیفه ذات آنها جلوگیری ا اجحاف به مسافران

 توسط رانندگان وسایل نقلیه عمومی می باشد در مورد شکایات مطرح شده از رانندگان تاکسیها سکوت کرده و
با سکوت و عدم پیگیری شکایت شهروندان عمل اقدام رانندگان را تایید می کنند. 

۱۳۸۸/۷/۲۱آژانس ایران خبر - 

وضع کارگران شرکت ارم نوش
  آمده است : در سایت کارخانۀ نوشابه سازی «ارم نوش» مطالب88 مهر 21به نوشته سایت  هفته در تاریخ 

زیر دربارۀ این شرکت نوشته شده است:
 «شرکت تولیدی ارم نوش، یکی از پیشرفته ترین و بزرگ ترین بنگاه های تولید نوشابه های گازدار غیرالکلی

 ، در فضایی به مساحت یک هکتار با زیر بنای بیش از پنج هزار متر مربع،۱۳۷۶در کشور است که در سال 
  و در پی نصب نخستین۱۳۷۸در تهران تاسیس گردید. عرضه محصولت متنوع شرکت ارم نوش، از سال 

 ایتالیا آغاز گردید.SASIBخط تولید نوشابه توسط شرکت 
  در پی تغییرات مدیریت و مالکیت، به تمامی تحول پذیرفته و تحت مدیریت۱۳۸۲شرکت ارم نوش در سال 

 پویا و منحصر به فرد جناب آقای دکتر رضا ابرقویی، و با بهره گیری از تیم مدیریتی آینده نگر و کارآفرین،
کارکنانی خلق و علقه مند، و تجهیزاتی پیشرفته و یگانه، راهسپار تسخیر بازارهای داخلی و خارجی است.

  عرضه می شوند و در تولید و بسته بندی آنهاPETمحصولت ارم نوش در بطری های یک بار مصرف 
 پیشرفته ترین تجهیزات و خط تولید مکانیزه و خودکار با کمترین دخالت دست، به خدمت گرفته شده اند.

 SIDELشرکت ارم نوش هم اینک دارای چهار خط تولید نوشابه کاملo اتوماتیک و پیشرفته ساخت شرکت 
GROUP  ۳۰۰ بطری ۰۰۰/۹۰ لیتری در ساعت یا ۵/۱ بطری ۶۴۰۰۰ ایتالیا است که ظرفیت فرآوری 

 سی سی در ساعت را با امکانات منحصر به فرد فنی همچون ” بلومولدینگ”، ” تری بلک”، “برچسب زن
 ، شرینگ رپر”، ” نقاله ها (کانوایرهای) هوایی»” و سایر تجهیزات و ماشینBOPPهای خطی و روتاری 

آلت را در اختیار دارد.»
 حال ببینیم این شرکت که خود را شرکتی با کادر مدیریتی موفق، آینده نگر و کار آفرین می داند و می گوید
 کارکنانی خلق و علقه مند دارد، رفتارش با کارگران این کارخانه چگونه است و موفقیت خود را به قیمت

چه ستمی بر کارگران این کارخانه به دست آورده است:
  ساعت۱۲ ساعته تقسیم می شود و هر کارگر ناچار به انجام ۱۲کار کارگران در این کارخانه به دو شیفت 

 کار در روز است. کارگران مجبورند جمعه ها و در تعطیلت رسمی هم کار کنند. همۀ اینها در حالی است که
 نه حق شیفتی به کارگران پرداخت می شود و نه مزد اضافه کاری آنان به اندازۀ اضافه کاری ای که می کنند

  ساعت اضافه کاری۱ ساعت اضافه کاری اجباری تنها مزد ۴پرداخت می گردد. به کارگران بابت هر 
پرداخت می شود.

 از هر کارگر، در پایان هر ماه، به اجبار برگه سفید امضا گرفته می شود تا اگر اخراج شود نتواند هیچگونه
 شکایتی بکند. به کارگرانی که بعد از چندین سال کار کردن اخراج می شوند هیچگونه سنواتی پرداخت نمی



گردد. حقوق کارگران با تأخیر چندین ماهه پراخت می شود.
 از اینها بدتر، رفتار غیر انسانی با کارگران هنگام پرداخت مزدشان است. کارگران را مانند حیواناتی که

 آزارشان موجب خنده، نشاط و خرسندی کارفرما و کارگزارانش می شود از این سو به آن سو حواله می دهند.
 همان مزدی را که قبول دارند به کارگران بپردازند اغلب کم و کسری دارد، بنابراین کارگران باید برای

 دریافت کسری مزد خود چندین روز وقت صرف کنند و یا خسته شوند و از آن بگذرند و حقوق شان پایمال
  ساعت کار شبانه، باید چندین هفته تا ظهر در نوبت دریافت حقوق۱۲شود. کارگران شب کار نیز، بعد از 

بایستند و شب دوباره بر سرکار حاضر باشند!
 در این شرکت هیچگونه سرویس برای ایاب و ذهاب کارگران وجود ندارد و پولی هم از این بابت به آنان

پرداخت نمی شود!
غذای نهار و شامی هم که در کارخانه به کارگران داده می شد حذف گردیده است!

نحوه برخورد مدیران شرکت با کارگران چنان است که انسان را به یاد عصر برده داری می اندازد!
 oنفر کارگر این کارخانه که از وضع موجود به وزارت کار شکایت کردند همگی بدون دریافت حق۷۵اخیرا  

سنوات کار و بیمۀ بیکاری اخراج شدند!
 همۀ این مشکلت تنها گزیده ای از اتفاقاتی است که در شرکت «ارم نوش» تحت حاکمیت رژیم جمهوری

اسلمی رخ می دهد!
 کردند  آتش زدن لستیک و مسدود کردن خیاباندر جریان یک اعتراض، مردم اقدام به

  نوش//ت : ص//بح ام//روز ی//ک زن در حی//ن عب//ور از بل//وار بس//یج ای//ن ش//هر در88 مه//ر21ش//مال نی//وزدر تاری//خ 
 ابتدای کمربندی قائم شهر به بابل بر اثر تصادف با ی//ک ک//امیون دارای س/رعت بی/ش از ح/د مج/از ج/ان ب/اخت.
 پس از این حادثه به گفته شاهدان عینی تاخیر در حضور اورژانس موجب شد تا یک خودرو نیسان این مصدوم
 را به بیمارستان منتقل کند اما این عمل موجب زنده ماندن عابر پیاده نشد. این مسیر که به کوچه قائمیه معروف
 اس//ت در دو س//مت آن دو مدرس//ه راهنم//ایی و ابت//دایی وج//ود دارد و از محله ه//ای ق//دیمی و پرت//ردد قائمش//هر ب//ه
 شمار می رود. قریب به یکصد نفر از اهالی این محل پس از حادثه و جان باختن این زن با تجمع در مسیر رف//ت
 و آم//د خودروه/ا و آتش زدن لس//تیک و مس//دود ک/ردن خیاب/ان خواس/تار پاس/خگویی مس//ئولین در خص/وص ع/دم

  ص/بح ام//روز رخ داد ک//ه30/9اح/داث پ//ل ه/وایی در ای//ن منطق/ه مس/کونی ش/دند. ای//ن ح//ادثه در ح/والی س/اعت 
 موجب متوقف شدن دو طرفه خودروهای عبوری در مس/یر باب/ل ب/ه ق/ائم ش/هر ش/د. اه/الی منطق/ه از ب/ی ت/وجهی
 مسئولین شهری و عدم وجود سرعت گیر و پل عابر پیاده در جایی که دو مدرسه ابتدایی و راهنمایی دخ//ترانه و
 پس//رانه در آن ق//رار دارد گلی//ه داش//تند. تقریب//ا دو س//اعت پ//س از ح//ادثه و مس//دود ش//دن مس//یر، هی//چ ی//ک از
 مسئولن شهری به جز یکی از اعضای شورای اسلمی شهر در محل حادثه حاضر نشدند ک//ه ای//ن ام//ر م//وجب
 عصبانیت مردم و اقدام مجدد آنها به مسدود کردن مسیرد تردد خودروها ش//د و پ//س از وس//اطت نیروی انتظ//امی
 در عدم تجمع در خیابان اصلی، تمامی اعضای شورای اسلمی ش/هر قائمش/هر در مح/ل ح//ادثه و تجم/ع حاض/ر

شدند و با ارائه تعهدات لزم این تجمع و اعتراض مردمی پایان یافت.
تجمع کارگران خباز سقز در مقابل اداره کار

   آمده است : نماینده88 مهر 21به نوشته  کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در تاریخ 
  دعوت به عمل می آورد تا در مورد کارگران خباز سقز هر سال طی نامه های موجود از نماینده کارفرمایان

دستمزد کارگران و پیمان دسته جمعی نشستی داشته باشند.
 چند سالی می باشد که نماینده کارفرما به هیچ عنوان تن به توافق نمی دهد. آقای فتاح قادرکرده نماینده

 کارفرمایان خباز از طرف ریئس اداره کار آقای نادر اردلن حمایت می شود، به این دلیل نماینده کارفرما تن
به توافق نمی دهد.

  تشکیل مجمع عمومی داد و موارد فوق را به8/5/88سرانجام انجمن صنفی کارگران خباز در تاریخ 
  قانون کار دادخواست به اداره142استحضار کارگران رساند و در نتیجه در مجمع مصوب شد که برابر ماده 

 کار جهت افزایش دستمزد تقدیم کنند. بعد از مصوبه مجمع هیئت مدیره انجمن اقدام به تنظیم دادخواست نمود و
رئیس اداره کار از رسیدگی به دادخواست انجمن خودداری کرد.

 با توجه به موارد فوق کارگران انفرادی اقدام به تنظیم دادخواست نمودند که رئیس اداره کار از تحویل
 دادخواست کارگران خودداری کرده و از آنان خواسته تا کپی شناسنامه های خودشان را در دادگستری برابر با

اصل کنند و آن وقت دادخواست آنان را تحویل خواهند گرفت.
 9 ساعت 21/7/88کارگران به اعتراض به این خواست غیر قانونی ریئس اداره کار معترض شدند و امروز 

  دقیقه در جلو درب اداره کار تجمع کردند و اعلم کردند که اگر دادخواست آنان را تحویل45/9صبح لغایت 
 نگیرند و به آن رسیدگی نشود به تجمع و کاهش تولید در روزهای آینده ادامه می دهند. ریئس اداره کار وقتی
 تجمع کارگران را دید دستور داد که پرونده های آنان را تحویل بگیرند و به این ترتیب اولین تجمع کارگران

.خباز به پایان رسید



 یک مورد دیگر خودسوزی در مقابل مجلس
: روز گذشته فردی که قصد داشت مقابل مجلس شورای نوشته است 88 مهر21سایت تابناک در تاریخ  

  ساله که قبل راننده خودروی سنگین بوده پیشتر به۵۵اسلمی دست به خودسوزی بزند دستگیر شد. این فرد 
 دلیل فنی خودروی خود را از دست داده و به دلیل اینکه نتوانسته برای تأمین زندگی خود وامی را دریافت کند،

 .تصمیم به خودسوزی مقابل مجلس شورای اسلمی گرفته بود
 این مرد گنبدی، بارها از گنبد تا تهران آمده بود و با مراجعه به نهادهای مختلف قصد فراهم کردن یک وام

 برای تهیه خودرو و تأمین زندگی خود را داشت. این فرد که توسط گشت پلیس به همراه یک و نیم لیتر بنزین
 دستگیر شده بود در بازجویی خود ادعا کرده به دلیل اینکه پس از مراجعه به دفتر یکی از مقامات نتوانسته بود

 نتیجهای را به دست آورد تصمیم به خودکشی و خودسوزی مقابل مجلس گرفته بود. این فرد دستگیر شده در
.وصیتنامه خود، علت این اتفاق و خون خود را به گردن افرادی که با وام وی موافقت نکردهاند انداخته بود

 تائید شد  اعضای هیات مدیره سندیکای هفت تپهاحکام زندان 
 با توجه به تائید احکام گزارش داد : 88 مهر 22به گزارش فعالین کارگری هفت تپه  از ایران در تاریخ 

 زندان برای اعضای سندیکای کارگران هفت تپه در دادگاه تجدید نظر، این افراد در آستانه بازداشت قرار
 گرفته اند، این در حالی است که هنوز طبق قانون حکم به دو وکیل پرونده ابلغ نشده است. در این گزارش
 آمده است ؛ محمد اولیایی فر یکی از وکلی مدافع اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت کشت و

 صنعت هفت تپه، وی با اشاره به غیر قانونی خواندن هر گونه بازداشت فعالین کارگری که، به زندان محکوم
 شده اند این عمل را قبل از اعلم کتبی حکم به هر دو تن از موکلین این پرونده غیر قانونی دانست و با اشاره

 به این نکته که هنوز هیچ حکمی به وی ابلغ نشده است یاداوری کرد که فقط حکم صادره به وحید احمد
 فخرالدین یکی از وکلی این پرونه ابلغ شده و هنوز هیچ حکمی به دست من نرسیده و تا زمانی که حکم

 صادره به هر دو تن وکیلی مدافع ابلغ کتبی نشود، هر گونه بازداشت و یا اجرای حکم صادره در خصوص
این موکلین غیر قانونی خواهد بود .

 قابل ذکر است آقایان فریدون نیکوفر، علی پور، علی نجاتی و جلیل احمدی به یکسال حبس به صورت شش
 ماه تعلیق و شش ماه تعزیر و محمد حیدری مهر به یکسال حبس به صورت هشت ماه تعلیق و چهار ماه تعزیر

  سال محرومیت از5محکوم شده اند . همچنین همه نام برده شدگان به سه سال محرومیت از فعالیت سندیکایی، 
  تجدید نظر اهواز به آقای وحید احمد13فعالیت و کاندیتاتوری شوراها محکوم شدند . این حکم توسط شعبه 

فخرالدین یکی از وکلی مدافع اعضای سندیکای کارگران هفت تپه ابلغ شده است.

 نفر از كارگران نیشكر هفت تپه به تحمل حبس تعلیقي و تعزیري محكوم شدند5

 88 مهر 22به گزارش سایت سندیکای مستقل شرکت واحد سندیکای شرکت واحد تهرات و حومه  در تاریخ 
 آمده است :  سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از محکومیت پنج نفر از کارگران این شرکت به تحمل حبس

تعلیقی و تعزیری خبرداد. 
 به گزارش ایلنا، رضا رخشان از اعضای سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه گفت به تازگی دادگاه

 تجدید نظر احکامی را که پیشتر در دادگاه بدوی برای پنج نفر از کارگران این شرکت صادر شده بود را تایید
کرد. 

به گفته رخشان هرکدام از این کارگران در مجموع به یکسال حبس تعلیقی و تعزیری محکوم شده اند. 
 6 ماه حبس تعزیری و 6براین اساس دادگاه علی نجاتی، فریدون نیکوفر، قربان علی پور و جلیل احمدی به تحمل 

 ماه حبس تعلیقی و محمد حیدری پور را به چهار ماه حبس تعزیری و هشت ماه حبس تعلیقی محکوم کرده است.

  صادر شده و کارگران محکوم شده به86به گفته رخشان این احکام در ارتباط با اعتراض های کارگری سال 
کمک وکلی مدافع خود در صدد درخواست دادرسی مجدد هستند. 

 رخشان همچنین از ادامه نارضایتی کارگران خبرداد و گفت به دلیل مشکلت مالی مطالبات کارگران هنوز با
تاخیر پرداخت می شود. 

 روز پیش کارگران نسبت به این وضع اعتراض کردند اما مدیریت شرکت با بیان اینکه نقدیگی2وی افزود: 
نداریم و دولت کمک نمی کند از کنار اعتراض کارگران گذشت. 

  سال2 سال گذشته کارگران هفت تپه هیچگاه در سود این کارخانه شریک نبوده اند اما در 50وی افزود : در
گذشته به اجبار در زیان این کارخانه سهیم شده اند. 
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خودسوزی ناکام یک راننده مقابل مجلس
  آمده است : روز گذشته فردی که قصد88مهر 22به گزارش  تابناک و به نقل از سایت  روشنگری در تاریخ 

داشت مقابل مجلس شورای اسلمی دست به خودسوزی بزند دستگیر شد.
  ساله که قبل راننده خودروی سنگین بوده پیش تر به دلیل فنی خودروی خود را از دست داده و به55این فرد 

 دلیل اینکه نتوانسته برای تأمین زندگی خود وامی را دریافت کند، تصمیم به خودسوزی مقابل مجلس شورای
اسلمی گرفته بود.

 این مرد گنبدي، بارها از گنبد تا تهران آمده بود و با مراجعه به نهادهای مختلف کشور قصد فراهم کردن یک
وام برای تهیه خودرو و تأمین زندگی خود را داشت.

 بنابر این گزارش، این فرد که توسط گشت پلیس به همراه یک و نیم لیتر بنزین دستگیر شده بود در بازجویی
 خود ادعا کرده به دلیل اینکه پس از مراجعه به دفتر یکی از مقامات نتوانسته بود نتیجه ای را به دست آورد

تصمیم به خودکشی و خودسوزی مقابل مجلس گرفته بود.
 این فرد دستگیر شده در وصیت نامه خود، علت این اتفاق و خون خود را به گردن افرادی که با وام وی

.موافقت نکرده اند انداخته بود.
احضار دو تن از شرکت کنندگان مراسم اول ماه مه تهران به دادگاه

  تن از شرکت کنندگان مراسم اول ماه مه تهران را به اتهام شرکت2بنا به اخبار منتشره دستگاه قضایی رژیم 
در مراسم بزرگداشت روز جهانی کارگر در پارک لله تهران به دادگاه احضار نمود.

 "علیرضا ثقفی و محسن ثقفی" که در مراسم روز جهانی کارگر در پارک لله دستگیر شده بودند، بعد از
  میلیون تومانی آزاد شدند. نامبردگان طی50گذشت بیش از یکماه بازداشت در زندان اوین با قرار وثیقه 

 آبان خود را به دادگاه رژیم در تهران معرفی نمایند.17احضاریه ای کتبی می بایست در تاریخ 
۱۳۸۸  ماهمهر  ۲۲چهارشنبه 

 دستگیر شد  هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهرانعضو
  کانون صنفی معلمان تهران بیش از یکعضو آمده است : 88 مهر 22 نقل از خبرمانه اميرکبير در تاریخ به

هفته است در بازداشت به سر می برد
 از بازداشت محمد رضا رضایی گرکانی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران توسط نیروهای امنیتی

  علو برمعلم فعال اما همچنان ازسرنوشت وی اطلعی در دست نیست. این ،بیش از یک هفته می گذرد
  می باشد. بنا به اینعضویت در این کانون یکی از مسئولن سایت خبررسانی کانون صنفی معلمان ایران نیز 

 به شدت زیر فشار بودرژیم امنیتی  اظلعاتی و از سوی نهادهایجریان قیام اخیر مردم  رضایی در گزارش، 
 تا از عضویت در هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استعفا دهد. علیرغم این موضوع، نامبرده پس از استعفای

 اجباری از کانون دوباره زیر فشار قرار گرفت که در استعفا نامه اش باید ذکر کند "از این به بعد در کانون
 هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد و از عضویت کانون برای همیشه صرفنظر می کند".از دلیل بازداشت آقای

 رضایی گرکانی در حال حاضر اطلعی در دست نیست اما تداوم بی خبری از وضعیت ایشان موجب نگرانی
 .شدید خانواده و نزدیکان وی شده است

 نفر از كارگران رسمی خود را اخراج كرد40شركت آتی ساز
  نفر از كارگران رسمی خود را اخراج كرد,40شركت آتی ساز كه یكی از بزرگترین انبوه سازان مسكن است 

 این شركت پروژه های ساختمانی خود را به پیمانكاران واگذار كرده و از كارگران رسمی خود خواسته با عقد
 قرارداد جدید به صورت قراردادی به استخدام شركت های پیمانكار در بیایند , همین امر باعث اعتراضات

 كارگران شده و اعلم كردند كه ما كارگران رسمی این شركت هستیم و بیش از ده سال سابقه كار داریم و به
 هیچ عنوان قبول نمی كنیم كه بعد از ده سال به صورت قراردادی با یك شركت پیمانكار كاركنیم كارفرما هم به

 دلیل اعتراض كارگران اعلم كرده در صورت عدم عقد قرارداد با شركت های پیمانكاری از كار اخراج
.هستید, این كارگران به همین دلیل شكایت خود را به اداره كار شمال غرب تهران تسلیم كردند

۱۳۸۸/۷/۲۲آژانس ایران خبر -    
 نفر از كارگران خود را از كار اخراج كرد25شركت كروز 

  نفر از كارگران خود را به25شركت كروز سازنده قطعات یدكی ماشین های سواری هیوندا و مینی بوس 
 دلیل پایین آمدن فروش از كار اخراج كرد و این كارگران به دلیل اخراج غیر قانونی شكایت خودشان را به

 . اداره كار شمال غرب تسلیم كرده و خواستار رسیدگی شدند
۱۳۸۸/۷/۲۲آژانس ایران خبر -   

 نفر از كارگران قراردادی خود را از كارخانه بیرون كرد150كارخانه فنر تهران 



  نفر از كارگران قراردادی خود150كارخانه فنر تهران به دلیل ناتوان بودن در پرداخت حقوق كارگران خود 
سال سابقه داشتند, به همین دلیل این كارگران به صورت5را از كارخانه بیرون كرد .این كارگران بیش از   

 .گروهی به اداره كار شمال غرب مراجعه كرده و شكایت خودشان را تسلیم كردند
۱۳۸۸/۷/۲۲آژانس ایران خبر –   

اعتصاب کارگران شهرداری بوشهر
  ماه است که کار می کنند و هیچ ریالی حقوق نمی گیرند. سرمایه داران دولتی3کارگران شهرداری بوشهر 

 مسؤل شهرداری دست به ایجاد فضایی زده اند که در درون آن هر نوع اعتراض علیه تعویق دستمزدها جرم و
 دلیل کافی برای اخراج کارگران شمرده مي شود. حاکمیت چنین شرایطی سبب شده است که کارگران سه ماه

 تمام همه گرسنگی ها و فقر و بدهکاری ها و مصائب معیشتی را تحمل کنند و از وحشت اخراج دست به
  ماه گذشته است. طاقت ها طاق شده ، فشار گرسنگی ها و بدهکاری ها و همه بدبختی3اعتراض نزنند. اکنون 

 ها کارد را به استخوان رسانده و همگان را به سردادن فریاد اعتراض واداشته است. کارگران دست از کار
کشیده اند و خواستار پرداخت فوری و بدون قید و شرط همه مطالبات خود هستند. 

منبع: آژانس ایران خبر 
88 مهر 22

 نفر از كارگران رسمي و قراردادي شركت هواپیمایي ارم۷۵اخراج 

  نفر از کارگران خود را صادر کرده است. سرمایه داران مالک و مدیر75شرکت هواپیمایی ارم حکم اخراج 
 شرکت مطابق معمول از وضعیت وخیم مالی مؤسسه سخن می گویند و دلیل بیکارسازی ها را به همین

 موقعیت اقتصادی نامساعد هواپیمایی ارم ربط می دهند. کارگرانی که حکم اخراج دریافت كرده اند سال های
 زیادی است که در اینجا کار می کنند.عده ای از این کارگران رسمی و بخشی دیگر قراردادی هستند. همه
 اخراج شدگان علیه تصمیم صاحبان شرکت دست به اعتراض زده و خواستار تضمین اشتغال خود شده اند.

داده اند.  کارگران نامه اعتراض آمیزی نیز تنظیم كرده و در اختیار اداره کار غرب تهران قرار
منبع: آژانس ایران خبر / آینده روز

88 مهر 22

بازگشت بكار تعدادي از كارگران شركت واحد

  از كار اخراج شده بودند از84تعداد شش نفر از كارگران شركت واحد كه در راستاي اعتراضات صنفي سال 
 دیوان عدالت اداري راي ورود به كار گرفتند . شعب دیوان عدالت اداري راي هاي صادره از هیات هاي حل

 اختلف اداره كار شرق و غرب و جنوب تهران را نقص و جهت رسیدگي مجدد به هیئت هاي هم عرض
ارجاع داده تا هیئت هاي مزبور مجددا رسیدگي و انشاء راي نمایند.

 همچنین گزارشها حاکیست که یعقوب سلیمي عضو هیات مدیره سندیكاي كارگران شركت واحد كه در راستاي
  مهر در منطقه یك شركت21 بازداشت و از كار اخراج شده بود روز سه شنبه 84اعتراضات صنفي سال 

 واحد اتوبوسراني مشغول بكار شد. یعقوب سلیمي تمام حق و حقوق ایام تعلیق كه بیش از سه سال میباشد را
دریافت كرد.

تجمع کارگران شهرداری بوشهردر مقابل ساختمان فرمانداری 

  مهر21کارگران شهرداری بوشهر که در غالب گروه پاکبان در این نهاد مشغول بکار هستند روز سه شنبه 
  ماه حقوق از کار دست کشیدند . یک گزارش کامل تایید شده از بوشهر میگوید این3بدلیل عدم پرداخت 

 کارگران از سه ماه گذشته تاکنون نه تنها موفق به دریافت حقوق و مزایای خود نشدند بلکه اکثر این کارگران
 بدلیل نبود امنیت شغلی و شرایط سخت اقتصادی وترس از اخراج شدن نتوانسته اند صدای خود را بجایی
 برسانند. همین گزارش حاکی است با تجمع این کارگران در برابر فرمانداری بوشهر مخالفت کارگران با

سیاستهای ضد کارگری حاکم ابعاد جدیدی بخود گرفته است . 
 گفته میشود اعتراضات چند روز گذشته این قشر زحمتکش اكنون با بی توجهی مقامات استان بوشهر روبرو

گردیده است. 



آژانس ایران خبر - 

دشواری در فروش نفت 
یك شركت بزرگ هندى واردات نفت از ایران را متوقف كرد

  گزارش دادند : یك مقام ارشد شركت صنایع رلیانس88 مهر 23به گزارش خبرگزاری ها ی جهان در تاریخ 
 هند، صاحب بزرگترین مجموعه پالیشگاهى در جهان، اعلم كرد كه این شركت واردات نفت از ایران را

 متوقف كرده است.اقدام این اخیر این شركت مى تواند گام تازه اى براى انزواى اقتصادى بیشتر ایران همزمان
با تلش آمریكا و متحدانش براى متوقف كردن برنامه هسته اى جمهورى اسلمى ایران باشد.

 موریس بنایان، معاون رییس صنایع رلیانس، روز چهارشنبه به خبرگزارى رویترز گفته است: این شركت
خرید نفت خام از ایران را متوقف كرده است و مدت هاست كه به تهران بنزین نیز نمى فروشد.

 وى در حاشیه یك برنامه اقتصادى گفت: «ما از ایران نفت خام وارد نمى كنیم و دلیل این امر هم سیاسى
نیست. ما به دنبال نفت ارزان هستیم و از ونزوئل و سایر كشورها آن را مى خریم.»

 آقاى بنایان در پاسخ به این پرسش كه آیا سوخت تولیدى رلیانس به ایران صادر مى شود، گفت: تمام بنزین
تولیدى ما به آمریكا صادر مى شود.

 خبرگزارى رویترز مى گوید كه توقف خرید نفت از ایران به تازگى رخ داده است چرا كه واردات ماه اوت
 بشكه در روز بوده است.۲۸۰ هزار و ۱۱۲(مردادماه) رلیانس از ایران 

 بر اساس آمار تجارت نفتى، آخرین بارى كه این شركت بنزین به ایران صادر کرده است مربوط به ماه مه
(اردیبهشت) است.

 آمریكا و برخى از متحدان غربى این كشور از مدت ها پیش شركت هاى وارد كننده نفت و فروش بنزین به
ایران را هدف قرار داده اند تا آنها را وادار كنند به ایران فرآورده هاى نفتى صادر نكنند.

 این كشورها با ابراز نگرانى از برنامه هسته اى جمهورى اسلمى ایران خواستار تشدید تحریم هاى ایران با
هدف دست كشیدن تهران از برنامه غنى سازى اورانیوم هستند.

 در حالى كه غرب، ایران را به تعقیب ساخت و تولید سلح هسته اى متهم مى كند، تهران فعالیت هاى اتمى
اش را مسالمت آمیز مى داند.

 یك معامله گر نفتى با اشاره به خبر توقف خرید نفت از ایران توسط شركت رلیانس مى گوید: «اگر این خبر
درست باشد، این نشانه آن است كه اهرم هاى غرب آغاز به كار كرده است.»

 وى افزود: «رلیانس برنامه بلندپروازانه اى براى كسب سهم خود از بازار سوخت آمریكا دارد و نمى خواهد
كه هیچ موضوعى این طرح را به خطر بیاندازد.»

 معاون رییس صنایع رلیانس مى گوید: این شركت در حال مذاكره براى خرید پالیشگاه و واحدهاى
 محقق شود.۲۰۰۹پتروشیمى در آمریكا و اتحادیه اروپاست و احتمال مى رود كه این امر در اواخر سال 

 ایران پنجمین صادر كننده نفت در جهان است اما به دلیل پایین بودن ظرفیت پالیشگاهى براى رفع نیازهاى
 درصد نیازهاى این كشور به بنزین از خارج وارد مى شود.۴۰داخلى، حدود 

احتمال بازداشت پنج تن از اعضای هیات مدیره سندیکای هفت تپه
  گزارش نمود: با توجه به تائید احکام زندان برای اعضای88 مهر 23به نقل از آژانس ایران خبردر تاریخ 

 سندیکای کارگران هفت تپه در دادگاه تجدید نظر، این افراد در آستانه بازداشت قرار گرفته اند، این در حالی
است که هنوز طبق قانون حکم به دو وکیل پرونده ابلغ نشده است.

 در گزارش آمده است : با محمد اولیایی فر یکی از وکلی مدافع اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران
 شرکت کشت و صنعت هفت تپه، وی با اشاره به غیر قانونی خواندن هر گونه بازداشت فعالین کارگری که، به

 زندان محکوم شده اند این عمل را قبل از اعلم کتبی حکم به هر دو تن از موکلین این پرونده غیر قانونی
 دانست و با اشاره به این نکته که هنوز هیچ حکمی به وی ابلغ نشده است یاداوری کرد که فقط حکم صادره

 به وحید احمد فخرالدین یکی از وکلی این پرونه ابلغ شده و هنوز هیچ حکمی به دست من نرسیده و تا
 زمانی که حکم صادره به هر دو تن وکیلی مدافع ابلغ کتبی نشود، هر گونه بازداشت و یا اجرای حکم

صادره در خصوص این موکلین غیر قانونی خواهد بود.
 قابل ذکر است آقایان فریدون نیکوفر، علی پور، علی نجاتی و جلیل احمدی به یکسال حبس به صورت شش

 ماه تعلیق و شش ماه تعزیر و محمد حیدری مهر به یکسال حبس به صورت هشت ماه تعلیق و چهار ماه تعزیر
محکوم شده اند.

  سال محرومیت از فعالیت و۵همچنین همه نام برده شدگان به سه سال محرومیت از فعالیت سندیکایی، 
  تجدید نظر اهواز به آقای وحید احمد فخرالدین۱۳کاندیتاتوری شوراها محکوم شدند. این حکم توسط شعبه 

یکی از وکلی مدافع اعضای سندیکای کارگران هفت تپه ابلغ شده است.
سناریوی سرکوب تشکل های کارگری مستقل و تشکل های مردمی



  آمده است : چهارمین جلسه دادگاه حوادث اخیر تهران88 مهر 23به گزارش سایت  آزادی برابری در تاریخ 
 برگزار شد و باز هم تشکل سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و منصور اسالو رئیس هیئت مدیره این

  اعتراضاتی نسبت به حق و حقوق صنفی خود داشتند مورد تاخت و تاز عوامل سرکوب۸۴سندیکا که در سال 
گر قرار گرفت.

 لزم به توضیح است که این سندیکا با رای رانندگان شرکت واحد و کارگران این شرکت در شرایط سختی
 بعد از سی سال بازگشائی شد. هر چند که تاکنون۱۳۸۴بدون دخالت کارفرما و دولت در نیمه خردادسال 

 رفته اند و حتی زن و فرزندان انها را هم شبانه به زندان برده اند و۲۰۹اعضای این سندیکا بارها به زندان 
  نفر از۳۰ سال است که ۴نفر از این افراد در دادگاه انقلب پرونده سازی کرده اند و بیش از ۱۶برای 

 اعضای این سندیکا از کار بیکار شده اند و اقایان ابراهیم مددی و اسالو هنوز در زندانهای اوین و رجائی شهر
 هستند و حتی از دادن مرخصی به این عزیزان دریغ کرده اند، ولی انگار باز هم سرکوبگران راضی نیستند و
 با دادگاه های نمایشی که از نظر اکثر کارشناسان حقوقی به هیچ عنوان دارای اعتبار نیست، سناریوی نخ نمای
 اعترافات علیه تمامی جنبش های مردمی را شاهد هستیم. چرا که نمی خواهند بپذیرند که اعتراضات سندیکای
 کارگران شرکت واحد و اعتراضات فراوان کارگران در کلیه نقاط کشور که اغلب اطلع رسانی نشده یا بعد
 از گذشت ماه ها منتشر می شود و اقشار دیگر مانند معلمان و دانشجویان و زنان نادیده گرفتن حقوق مدنی و

 سال گذشته میباشد که هیچ توجهی به مطالبات و خواست های به حق اقشار مختلف۳۰اجتماعی این اقشار در 
 مردم نشده و امروز با کوچکترین فرصتی که بوجود میاید مردم خواسته های خودشان را فریاد میکنند. ایا از

 تجربه های گذشته درسی نگرفته اید و باز هم همان روش تکراری و بیهوده را میخواهید انجام دهید دیگر
 امروز رهبر انقلب هم اعتقادی به دست داشتن عوامل بیگانه در اعتراضات ندارند و گفته اند که برای من

  سال از اعتراضات بحق سندیکای۴ثابت نشده که حوادث اخیر در ارتباط با بیگانگان باشد ولی شماها بعد از 
شرکت واحد هنوز اصرار دارید که ما از کجا خط و ربط میگرفتیم.

  را۲۰۹ در بازداشت هستنند درک میکنم، چون ما هم چندین بار زندان ۲۰۹البته من خودم افرادی را که در 
 تجربه کردیم و از شما اقای مسعود باستانی هیچ شکایتی نداریم، چون میدانیم چقدر تحت فشار هستید ولی گفته
 های اقای باستانی هیچ ارتباطی به خارج از کشور ندارد چونکه ایشان فیلمی از وضعیت چند خانواده شرکت
 واحدی تهیه کرده و ربطی به نظام و چهره پردازی از اسالو ندارد. کسی که چهره پردازی میکند شما هستید

 سال گذشته هیچ توجهی به خواست های معیشتی ما نداشتید.۳۰که با اعتراض بحق ما کارگران که در 
 میخواهم از اقای دادستان بپرسم که ایا پول نصف نان بربری را به راننده شرکت واحد به عنوان پول ناهار

  ریال به عنوان پول خواربار میدادند و دهها مشکل دیگر رانندگان شرکت واحد ایا۲۱۰۰میدادند و یا در ماه 
 ۳ربطی به اقدام علیه امنیت ملی داشته است. جناب دادستان شما دستور دادید بخاطر اعتراضات ما ساعت 

 نیمه شب در حالی که همسران و فرزندان ما در رختخواب بودند به انها حمله کنند و با اسپری به چشمان بچه
  در رابطه با اعتصاب رانندگان۸۴ ساله بزنند، زنها و فرزندانمان را کتک بزنند و به زندان ببرند. (زمستان ۲

 شرکت واحد). ما فقط اعتراضی صنفی و خواسته های ابتدائی داشتیم ولی شما اسالو و مددی و دیگر اعضای
  سال زندان و۵هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد را با سیاه نمائی به بیگانگان وصل کردید و به اقای اسالو 

  سال زندان را بدون انکه حتی به اقای مددی این حکم ابلغ شود و بتواند از حق تجدید نظر۳.۵اقای مددی 
 استفاده کند دادید و ایا در مورد اعضای هیئت مدیره سندیکا و فعالین عدالتی اجرا شد؟ ما که ندیدیم. ما حتی

 شکایتهای زیادی به حقوق شهروندی و دیگر جاهای ذیربط در مورد بیعدالتی که در مورد ما و خانواده هایمان
 صورت گرفته بود کردیم ولی متاسفانه همه به دادستان برخورد و این مافوق قدرت ها اجازه رسیدگی به هیچ

 یک از شکایت ما کارگران را نداده و پرونده ها مختومه گردید. ولی در مورد محکومیت کارگران با شدت
 تمام در مورد ما حکم صادر شد بطوری که قاضی پرونده میگفت حیف که قانون دست ما را بسته و گرنه به

اشد مجازات اسالو را محکوم میکردم.
 بهر حال هدفم از مطرح کردن این مسائل این است که در اصل شما از اسالو چهره سازی کردید و ابروی این

  میلیون کارگر در سراسر دنیا۱۷۰نظام را هم در داخل و هم در مجامع بین المللی بردید و با توجه به اینکه 
 از سندیکا و اسالو حمایت کردند و از شما درخواست کردند که حقوق انها را به رسمیت بشمارید هیچ توجهی
 نکردید ولی برای ملوانان انگلیسی که به قول خودتان به مرزها تجاوز کردند هورا کشیدید و با سوغاتی انها
 را بدرقه کردید و یا در مورد دیگران که می گفتید جاسوسان خارجی هستند. ولی در مورد ما که هموطنتان
 بودیم نمی خواستید به حداقل ترین خواسته ما که تشکیل سندیکا و رسیدگی به اوضاع معیشتی ما بود احترام

بگذارید و رسیدگی کنید چون در واقع شماها هچگونه تشکلی را در کنار خود نمی توانید تحمل کنید.
 ۴من به عنوان یک عضو هیئت مدیره نمایش اعترافات را محکوم میکنم و ادعای دادستان را در مورد بند 
 کیفر خواست در مورد سندیکا را بی پایه و اساس و بدون هیچ استدال حقو قی و غیرقانونی و غیراخلقی

 میدانم و گفته های اقای باستانی را هم تکذیب میکنم و تقاضا دارم اگر راست میگوئید این فیلم را برای همه
 نشان دهید تا مشخص شود شما که بدون مدرک محکوم میکنید حال که مدرک دارید مطمئن هستم اگر فیلم را



 نشان دهید خودتان را محکوم کرده اید. و برای اکثریت انهائی که در این شهر زندگی میکنند مشخص است
 اعترافاتی که در زندان گرفته میشود دارای هیچ اعتباری نیست و حتی از نظر حقوقی هم باطل است و این

سناریو هم جزو پروسه از بین بردن تمام تشکلهای مستقل میباشد.
 هزار تومان در ماه بوده۱۱۰سال گذشته کرایه خانه من ۴می خواهم در اخر سوالی از خوانندگان بکنم که در 

 هزار تومان کرایه دارد ایا این توهم است یا واقعیت یعنی بیش از دو برابر. به نظر۳۵۰امروز همان خانه 
  تومان وزرات کار چکار کنم؟ فکر می کنید که اگر ازادی تشکلت۲۶۳۵۰۰شما من کارگر با حقوق مصوب 

 کارگری وجود داشت و کارگران بخاطر اعتراضات خود به زندان نمی رفتند، ایا امروز شرایط کار و کارگر
اینطور بود؟ برای همین تحمل سندیکاها و تشکیلت مستقل مردمی را ندارند.

داوود رضوی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

سندیكایي زندان براي فعالین
 با توجه به تائید احکام زندان آمده است : 1388 مهر 22 در تاریخ 50به نوشته نشریه اینترنیتی خیابان شماره 

 آستانه بازداشت قرار گرفته اند، کارگران هفت تپه در دادگاه تجدید نظر، این افراد در برای اعضای سندیکای
 به گزارش هرانا به نقل از این در حالی است که هنوزطبق قانون حکم به دو وکیل پرونده ابلغ نشده است.

 اولیایی فر یکی از ایران ، در گفتگوی واحد کارگری این مجموعه با محمد مجموعه فعالن حقوق بشر در
 با اشاره به غیر سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت هفت تپه، وی وکلی مدافع اعضای هیات مدیره

 از اعلم کتبی کارگری که، به زندان محکوم شده اند این عمل را قبل قانونی خواندن هر گونه بازداشت فعالین
 غیر قانونی دانست و با اشاره به این نکته که هنوز هیچ حکمی به وی حکم به هر دو تن از موکلین این پرونده

 ابلغ شده صادره به وحید احمد فخرالدین یکی از وکلی این پرونه ابلغ نشده است یاداوری کرد که فقط حکم
 کتبیزمانی که حکم صادره به هر دو تن وکیلی مدافع ابلغ و هنوز هیچ حکمی به دست من نرسیده و تا

نشود، هر گونه بازداشت و یا اجرای حکم صادره درخصوص این موکلین غیر قانونی خواهد بود. قابل ذکر
 احمدی به یکسال حبس به صورت شش ماه تعلیق و است آقایان فریدون نیکوفر، علی پور، علی نجاتی و جلیل

 هشت ماه تعلیق و چهار ماه تعزیر محکوم شده ماه تعزیر و محمد حیدری مهر به یکسال حبس به صورت شش
  سال محرومیت از فعالیت و5از فعالیت سندیکایي،  اند .همچنین همه نام برده شدگان به سه سال محرومیت

 تجدید نظر اهواز به آقای وحید احمد فخرالدین13 کاندیداتوری شوراها محکوم شدند . این حکم توسط شعبه
شده است وکلی مدافع اعضای سندیکای کارگران هفت تپه ابلغ یکی از

سنندج  خودکشی یک کارگر به همراه فرزندش در

 کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری گزارش ک//رد ی//ک ک//ارگر ش//اغل در س//یلوی س//نندج و
 ساله اش قربانی توحش نظام طبقاتی شدند.16دختر 

  مهرماه پدر و فرزندی در سنندج بر اثر فشار فرهنگ عقب مانده و ارتج//اعی23بر پایه این گزارش در تاریخ 
 دست ب/ه خودکش/ی زدن/د. “عایش/ه زن/دی” ک/ه ب/ا چن/د نف/ر از دوس/تان دخ/تر خ/ود ب//ه مس/افرت رفت//ه ب/ود بع//د از
 بازگشت به منزل با برخوردهای تبعیض آمیز و تحقیر برانگیز اطرافیان مواجه م//ی ش//ود ت//ا ج//ایی ک//ه پ//در وی

 ساله خود را به قتل برساند.16را وادار می کنند تا به قول خودشان برای جلوگیری از این رسوائی دختر 

  ساله خود به سد قشلق سنندج می رود و متاسفانه بر اثر فشارهای روحی ک//ه ب//ر16این مرد به ناچار با دختر 
 وی تحمیل شده بود به همراه دختر خود اقدام به خودکش/ی م/ی کن//د و ب//دین ترتی/ب ه/ر دو آن/ان قرب/انی مناس/بات

طبقاتی و فرهنگ عقب مانده مردسالری شدند.

احتمال كمبود نیروي انساني در جهادكشاورزي گیلن .
  نفر از کارکنان400 بیش از 1390 آمده است ؛ درحالي كه تا سال 88 مهر 24به گزارش ایلنا در تاریخ 

 سازمان جهاد کشاورزی اسنان گیلن به جرگه بازنشستگان خواهند پیوست؛ وزارت جهاد کشاورزی از
هرگونه دادن مجوز برای استخدام نیروهاي جایگزین خودداری کرده است. 

 قائم مقام رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلن درگفت وگو با خبرنگار ایلنا درگیلن، اظهار داشت: در سال
  نفر به400، بیش از 1390 نفر از مدیران و کارکنان سازمان جهاد کشاورزی گیلن و تا سال 140جاری 

 جمع بازنشستگان خواهند پیوست افزود: عدم صدور مجوز استخدام نیروهاي جایگزین می تواند برای این
استان که قطب کشاورزی کشور است زنگ خطر باشد. 



 27منوچهر غفارپور تصریح کرد: بار مالی پاداش بازنشستگی و خرید مرخصی ذخیره برای هر نفركه 
  میلیون تومان مي شود که امکان تامین آن در اعتبارات800 میلیارد و 10میلیون تومان است كه در مجموع 

هزینه ای استاني مشکل است. 
 معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جهاد کشاورزی گیلن بر ضرورت حل این مشکل در سطح

ملی تاکید و خاطرنشان کرد: این درحالی است که تاکنون مجوز استخدام نیز به این سازمان ابلغ نشده است. 
 غفارپور عدم جایگزینی کارکنان جدید با نیروهای بازنشسته را باعث ایجاد چالش جدی در وظایف این

 سازمان ارزیابی کرد و افزود: حداقل براساس قانون خدمات کشوری به ازای هر سه نفر بازنشسته یک مجوز
جذب به سازمان جهاد کشاورزی گیلن ضروری به نظر می رسد. 

  پست خالی موجود200 هزار نفر عنوان و متذکر شد: در حال حاضر 2وی تعداد پست های این سازمان را 
می باشد و این نیازمند تدبیر و نگاه ملی به این استان است. 

  از کارشناسان ارشد86 نفر در سال 47قائم مقام رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلن در خاتمه از جذب 
جهت به کارگیری در مراکز خدمات کشاورزی این استان خبر داد. 

پایان پیام
در خصوص تبدیل وضعیت كارگران پیمانكاري؛ 

مدیریت ساپكو از اجراي دستور وزیر صنایع خودداري مي كند
  آمده است ؛  مدیریت شركت ساپكو كه از شركت هاي وابسته به ایران88 مهر 24به گزارش ایلنا در تاریخ 

 خودرو است از اجراي دستور وزیر صنایع و معادن مبني بر تغییر وضعیت كارگران پیمانكاري به قرارداد
خود شركت طفره مي رود. 

یكي ازكاركنان شركت ساپكو درتماس تلفني با خبرنگار ایلنا با بیان این مطلب افزود: در این شركت حدود
  سال است اما17 سال تا 3 نفر به صورت پیمانكاري مشغول كار هستند كه سوابق كاري آنها از300 تا 250

مدیریت این كارخانه از قراردادي كردن افراد مشمول دستور وزیر صنایع و معادن خودداري مي كند. 
  پرسنل پیمانكاري در مشاغل خدماتي هستند كه مشمول دستور وزیر300 نفر از 100وي با بیان اینكه حدود 

  سال3صنایع و معادن نمي شوند، خاطرنشان كرد: از ابتدا كه در ساپكو شاغل شدیم به ما گفته شدكه بعد از 
 كار به صورت پیمانكاري مي توانیم به قرارداد خود شركت درآییم اما متاسفانه بعد از سال ها كار هنوز

نتوانسته ایم به این مهم دست پیدا كنیم. 
  نفر در ساپكو اظهار داشت: هر زمان كه به مدیریت اداري شركت مراجعه1800او با اشاره به اشتغال 

مي كنیم مي گویند كه دستور وزیر صنایع و معادن شامل حال ما نمي شود و مطلبي بیش از این به ما نمي گویند. 
 او با بیان اینكه از ابتداي سال جاري شركت ایران خودرو اكثریت كارگران پیمانكاري خود را به قراردادي

 تبدیل وضعیت داده است، تصریح كرد: درباره مشكلت كاركنان پیمانكاري ساپكو حتي با ریاست جمهوري نیز
نامه نگاري كرده ایم اما جوابي به ما داده نشده است. 

پایان پیام
کارگر دانشجو اتحاد اتحاد

جلل فتاحی

  دهه است در دانشگاه های ایران سر داده می شود. اما تاریخچه ی آن به تظاهرات4این شعار، شاید بیش از 
  پاریس می رسد. در آن دروه دانشجویان که آغاز کننده ی مبارزات بودند، تواستند به دنبال خود1968سال 

 بخش های فعال کارگری را نیز به حرکت در اورده و علیه نظام موجود به اعتراض برخیزند. در بسیاری از
 کشورهای دیگر نیز داشنجویان و فعالن و مبارزان کارگری، در وحدتی تنگاتنگ برای خواسته های به حق

جامعه، دست به اعتراض و مبارزه زده اند.

  هفته ها در حوادث اخیر یونان نیز اتحادیه های کارگری همراه با دانشجویان، در اعتراض به خشونت پلیس،
 ی متمادی خیابان های آتن را دستخوش تظارهات و درگیری با پلیس قرار داده بودند. هم چنین دراعتراضات

  فرانسه، حرکت کارگران و دانشجویان از همبستگی بالیی برخوردار بود. به طوری که رانندگان1995
 اتوبوس در انتهای شب برای رساندن دانشجویان و تظاهرات کنندگان، تا دیر وقت به طور داوطلبانه کار می

 کردند. (اعتراضات داشجویان و کارگران به قانون کاری بود که د ستمزد کارگران جوان را ثابت نگه
 ) اولین مراکزی که مورد حمله ی نیروهای نظامی و1973) و شیلی (1970میداشت). در کودتای بولیوی (

 کودتاگران قرار گفت، دانشگاه و مناطق کارگر نشین بود؛ زندان ها نیز از فعالین کارگری و دانشجویی پر شده
بود.
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 در این نوشته، وحدت و همبستگی میان دانشجویان و کارگران، به طور مختصر و به صورت عینی بررسی
 می شود تا زمینه های وجودی آن روشن تر شود. چرا دانشجویان و کارگران وحدت دارند و خواسته هایشان

تقریبا یکی است؟

 اولین دلیلی که به طور ساده به ذهن می رسد، این است که چون دانشجویان هنوز وارد زندگی اجتماعی نشده
 اند و به مناسبات استثمارگرانه و طبقاتی جامعه الوده نشده اند، به صورت طبیعی عدالت طلب و برابری خواه

 هستند. از آنجا که کارگران تحت ستم طبقاتی در ساختار اقصادی نابرابر قرار دارند، دانشجویان خود را در
 اتحاد با خواسته های آنان می بینند. خواسته هایی که ناشی از نظامی مبتنی بر ارزش های سود طلبی و رفاه

 طلبی بخش اقلیت جامعه است. در این نظام، اکثریت جامعه که همان کارگران و مزدبگیران هستند، در شرایط
 سخت معیشتی زندگی می کنند و از بهداشت و مسکن مناسبی برخوردار نیستند، امنیت شغلی ندارند و برای

 تحصیل خود و فرزندانشان دچار انواع مشکلت هستند. در نتیجه دانشجویان که احساسات پاک و روانی
 ناآلوده به زرق و برق های زندگی دارند و هنوز طعم شیرین مالکیت را چندان نچشیده اند، برابری خواه و

طرفدار اقشار زحمتکش هستند.

 اما با عمیق تر نگاه کردن به مساله، متوجه می شویم که هر چند استدلل فوق می تواند تا حدی وحدت میان
 دانشجویان و کارگران را توضیح دهد، ولی نمی تواند همه ی مساله باشد. زیرا که ممکن است عده ای از

دانشجویان، از خانواده های مرفه باشند و اساسا نابرابری را درک نکرده باشند.

 علوه بر آن، از انجا که دانشجوی امروزی، محصل دیروزی بوده است و در دوران تحصیل، انواع و اقسام
 تعلیمات به او آموخته اند که شرایط موجود جامعه، ازلی و ابدی است و اگر عده ای فقیر و عده ای غنی شده

 اند، خواست خدا بوده است و یا آنکه نظام اقتصادی موجود، بهترین نظام بوده و غیر قابل تغییر است. چگونه
 ممکن است دانشجویی که تا دیروز، پشت میز مدرسه و دبیرستان می نشسته و موجودی آرام و مطیع و

 زودباور بوده، با وارد شدن به دانشگاه، به موجودی معترض و ناآرام تبدیل شود و سرÍ ستیز با نرم ها و سنت
های موجود اجتماعی داشته باشد؟

 بنابراین انگیزه دانشجو در پیوستن به مبارزات اجتماعی و نزدیکی با کارگران و مزدبگیران، باید فراتر از
 احساسات ساده باشد. برای روشن تر شدن این مساله، ابتدا به ماهیت خود دانشجو و دانش آموز و دلیل وجودی

دانشگاه می پردازیم.
آموزش در دانشگاه در دوران قدیم و جدید

 زمانی نه چندان دور، کودکان برای آموزش علوم مذهبی و اندک علوم زمانه ی خود، همانند ریاضیات، نجوم
 و پزشکی، به مدارس کلیسایی و مذهبی می رفتند. در دوره ای نه چندان طولنی، علوم زمان را یاد می

 گرفتند و به قول عبید زاکانی، مرده ریگ علوم را می آموختند و تا آخر عمر، در فقر و فلکت زندگی می
 کردند. علم و دانش وسیله کسب و کاسبی و درامد نبود، بلکه بیشتر به تزکیه نفس و کنجکاوی های بشر ی
 پاسخ می داد. در مورد صنایع، استادکاران شاگردان خود را در محل کسب آموزش می دادند. بازرگانان و

 تاجران نیز برای خود، خانه شاگردی گرفته و از فرزندان خود، برای آموزش مهارت های شغلی شان به نسل
 جدید استفاده می کردند. در حقیقت با روش های استاد-شاگردی، به نسل جدید آموزش داده و بازتولید نیروی

 کار، در کنار نیروی کار صورت می گرفت. فرزند، جایگزین پدر و شاگرد، جایگزین استاد می شد. آینده
 فرزند، در اشغال جایگاه پدر و آینده شاگرد تحت آموزش، در جایگاه استادش خلصه می شد. نسل تحت

 آموزش، به همان اندازه نسل شاغل، از شغل و آینده ی خود دفاع می کرد. زیرا آینده به شغل و کار نسل قبل
بستگی داشت.

 در دوران متاخر و به خصوص در دویست ساله اخیر، به تدریج با گسترش علوم و مهارت ها، بخش آموزش
 از پروسه ی تولید جدا شد. در ابتدای ظهور نظام سرمایه درای، کارگاه های تولیدی در کنار خود، کارگاه های
 آموزشی به راه می انداختند تا نیروی کار مورد نیاز خود را آموزش دهند. اما به تدریج، دانشگاه ها، مدارس و

 آکادمی های علوم، این وظایف را برعهده گرفتند. در حقیقت، بخش آموزش نیروی کار، به منظور بازتولید
نیروی کار در رده های مختلف، به موسساتی همانند وزرات آموز ش و پرورش و علوم و غیره واگذار شد.

  گسترده ای، به خصوص در قرن اخیر، تبدیل شد، اما ماهیت آن، که بازتولید نیروی آموزش، به امر مستقل و
 کار و جایگزینی نیروی کار قدیم با نیروهای آموزش دیده جدید است، تغییر نکرد؛ زیرا بازتولید نیروی کار

 از دسته رفته، برای تداوم حیات اجتماعی و اقتصادی جامعه، امری ضروری است. اگر یک نظام اقتصادی و



 اجتماعی نتواند نیروی کار فرسوده شده و مورد استفاده قرار گرفته را، در رده های مختلف، از مستخدم گرفته
 تا مدیر و مهندس، جایگزین کند، آن نظام دیر یا زود فرو خواهد پاشید. پس جایگزینی نیروی کار قدیمی با

 نیروی کار آموزش دیده جدید؛ آن نیروی کاری که بتواند شیرازه تولید را همانند قبل اداره کرده و تداوم بخشد؛
از ضروریات حفظ جامعه و تداوم حیات آن به شیوه ی قبل است.

دانشجو به عنوان نیروی کار آینده
 در نظام موجود، کودک از زمان تولد به یک رده یا طبقه ی خاص اجتماعی تعلق دارد، متناسب با آن طبقه ی

 اجتماعی و حتا لیه های مختلف آن طبقه، به تدریج موقعیت اجتماعی خود را کسب می کند و به ندرت می
تواند رده و یا طبقه اجتماعی خود را تغییر دهد.

  در دست باندهای تبهکار، مورد خرید و فروش عده ای از کودکان از رفتن به مدرسه محروم می شوند و
 قرار می گیرند. این کودکان، که پایین ترین رده کودکان کار را تشکیل می دهند، برای بازتولید نیروی کار

 جایگزین شونده در دسته های تبهکار قاچاقچی و یا رده های خاص اجتماعی، همانند دسته جات مسلح و نیرو
های خاص نظامی تربیت می شوند.

 کودکانی که تا سن بیشتری به مدرسه می روند، ولی در سطوح مختلف آموزشی مجبور به ترک تحصیل می
 شوند، رده های مختلف نیروی کار ساده و بدون تخصص را از آن خود خواهند کرد. آنان شغل هایی مانند
دوره گردی، خدمتکاری، ماشین پایی و در رده های بالتر، ویزیتوری و فروشندگی و ... را پر می کنند.

 کودکانی که به لیه های بالتر اجتماعی تعلق دارند و از ثبات نسبی در به دست آوردن کار برخوردارند، می
 توانند تا مدارج بالتر، ادامه تحصیل داده و تحصیلت دانشگاهی داشته باشند. داشتن مدرک دانشگاهی، برای

 نیروی کار جدید وارد شده به بازار کار، به معنی ثبات بیشتر در شغل و تا حدودی امنیت شغلی است. اما
 داشتن شغل یک چیز است و در آمد مناسبی که بتواند یک زندگی شرافتمندانه انسانی را تامین کند امری دیگر

  کارخانه های تولیدی بزرگ برای کار با دستگاه های پیشرفته صنعتی، نیاز به تکنسین و کارگر است.
 تحصیل کرده دارند و با پیشرفت علوم و تکنولوژی، هر روز آموزش های بیشتری مورد نیاز است. بگذریم

 که در این دهه های اخیر، پیدا کردن شغل متناسب با تخصص، برای تحصیل کردگان دانشگاهی هم به نوعی
 رویا تبدیل شده و دارندگان مدارک دانشگاهی، که تا چند دهه ی قبل، تقریبا از امنیت شغلی برخوردار بودند،

 روز به روز به صف قراردادهای موقت و یا تغییر شغل دهندگانی می پیوندند که دائم به دنبال کار مناسب می
 گردند. از این جهت، دانشجو در درجه ی اول، نیروی کار آینده است که دوران آموزش را برای کسب

مهارت، به منظور ورود به بازار کار می گذراند.

 البته در کشورهایی با اقتصاد درهم ریخته و بی ثبات، دارندگان ثروت های فراوان و اقلیت استثمارگر، چندان
 نیازی به طی کردن مراحل دانشگاهی و صرف وقت و انرژی، برای دریافت مدرک تخصصی ندارند. اول به

 دلیل کالیی شدن فرهنگ، این افراد با کمی زرنگی می توانند از دانشگاه های مختلف، مدارک معتبر را با
 قیمت های مناسب برای خودشان خریداری کنند. در ثانی، آن اقلیت دارای مالکیت و سرمایه فراوان، به

راحتی تخصص ها را به خدمت می گیرند و خود نیاز به کسب تخصص ندارند.

 از آنجا که عموم دانشجویان به عنوان نیروی کار آینده، دغدغه ی شغل و ثبات درآمد و پیدا کردن کار مناسب
 را دارند، به سرنوشت نیروی کار و امکانات شغلی و تمام آنچه که نیروی کار امروز دغدغه اش را دارد،

 علقه مند هستند. نیروی کار فردا، که تعلیمات نظام حاکم در تمامی مراحل تحصیل، همه تلش خود را به کار
 برده است تا از او کارگر و حقوق بگیر سربه راهی بسازد، تا به هیچ چیز جز سود رساندن به کارفرما و

  از هیچ کوششی سیستم حاکم فکر نکند و برای بدست آوردن سود بیشتر برای فرمانروایی سرمایه ها،
فروگذار نکند و صادق و بی پیرایه، برای خدمت به کل نظام حاکم عمل کند.

 از این رو است که شعار "کارگر، دانشجو، اتحاد اتحاد" تنها یک شعار نیست، بلکه آینده دانشجویی است که
 امروز تحصیل می کند تا فردا جایگزین نیروی کار شود و نیروی کار خود را بفروشد تا دستمزدی در ازای

 آن دریافت کند و روزگار بگذراند. دانشجو و کارگر هیچ راهی به جز اتحاد ندارند، زیرا کارگر امروز، آینده
 خود را در وجود فرزندان آموزش دیده ی خود می بیند و دانشجوی امروز، آینده خود را در وجود حقوق بگیر

 امروز مشاهده می کند. از آنجا که هر دو، چیزی جز نیروی کارشان (چه نیروی کار دارای تخصص و چه
 نیروی کار با تخصص کمتر) برای فروش ندارند، پس ضرورتا باید از نیروی کار و تامین آینده و امنیت



 شغلی، آموزش و پرورش فرزندان و بهداشت و مسکن و خلصه، "یک زندگی شرافتمندانه انسانی در یک
جامعه ی سالم" دفاع کنند و از این روست که آن دو وحدت دارند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی درگفت وگو با ایلنا: 
اخراج فقط بهانه است
  آمده است ؛ رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشورگفت:88 مهر 24به گزارش ایلنا در تاریخ 

  سال سابقه کار مخالفت کردند و بهانه اشان هم10برخی از نمایندگان مجلس با استخدام کارگران بیش از 
حمایت از کارگران و جلوگیری از اخراج آنان بود. 

 فتح ا... بیات درگفت وگو با خبرنگار ایلنا خطاب به نمایندگان مخالف طرح بهسازی قراردادهای موقت کار
 تصریح کرد: شما که نگران اخراج کارگران هستید، چرا قانونی را تصویب نمی کنید تا کارفرمایان حق نداشته

باشند بی دلیل کارگران و به خصوص آنهایی را که سابقه کار بالیی دارند را اخراج کنند. 
  قانون کار برای کارهایی که جنبه7وی افزود: چرا به وزارت کار تکلیف نمی کنید تا طبق تبصره یک ماده 

دائم دارند آیین نامه ای تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند. 
  سال سابقه باعث اخراج آنان می شود گفت: پس بفرمایید10بیات با بیان اینکه می گویند استخدام کارگران با 

استخدام با چند سال سابقه کار باعث اخراج کارگران نخواهد شد. 
پایان پیام

پنج نفر از كارگران نیشكر هفت تپه به تحمل حبس تعلیقي و تعزیري محكوم شدند

. دادگاه تجدید نظر در استان خوزستان مجازات پنج نفر از کارگران کارخانه نیشکر هفته تپه را تایید کرد
 نفر از کارگران این شرکت به تحمل حبس تعلیقی و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از محکومیت پنج

. تعزیری خبرداد
 رضا رخشان از اعضای سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه گفت به تازگی دادگاه به گزارش ایلنا،

 بود را تایید نظر احکامی را که پیشتر در دادگاه بدوی برای پنج نفر از کارگران این شرکت صادر شده تجدید
. کرد

. تعلیقی و تعزیری محکوم شده اند به گفته رخشان هرکدام از این کارگران در مجموع به یکسال حبس
 6 ماه حبس تعزیری و 6قربان علی پور و جلیل احمدی به تحمل  براین اساس دادگاه علی نجاتی، فریدون نیکوفر،

 .حیدری پور را به چهار ماه حبس تعزیری و هشت ماه حبس تعلیقی محکوم کرده است ماه حبس تعلیقی و محمد

 محکوم شده به  صادر شده و کارگران86گفته رخشان این احکام در ارتباط با اعتراض های کارگری سال  به
. کمک وکلی مدافع خود در صدد درخواست دادرسی مجدد هستند

 کارگران هنوز با همچنین از ادامه نارضایتی کارگران خبرداد و گفت به دلیل مشکلت مالی مطالبات رخشان
. تاخیر پرداخت می شود

 وضع اعتراض کردند اما مدیریت شرکت با بیان اینکه نقدیگی روز پیش کارگران نسبت به این2وی افزود: 
. از کنار اعتراض کارگران گذشت نداریم و دولت کمک نمی کند

  سال2هیچگاه در سود این کارخانه شریک نبوده اند اما در   سال گذشته کارگران هفت تپه50وی افزود : در
کارخانه سهیم شده اند. گذشته به اجبار در زیان این

 اعلم كاندیداهاي مجمع پیشكسوتان جامعه كارگري براي هیات مدیره  كانون كارگران بازنشسته
تهران

  آمده است ؛  رئیس مجمع پیشكسوتان جامعه كارگري استان تهران با88 مهر 25به گزارش ایلنا در تاریخ 
 اشاره به انتخابات كانون كارگران بازنشسته تامین اجتماعي استان تهران در چهارشنبه هفته جاري گفت: این

 قانون كار برگزار مي شود. 134انتخابات بر اساس ماده 
  نفره دراستان تهران پاسخگوي11حسن صادقي درگفت وگو با خبرنگار ایلنا با بیان این كه معتقدیم یك كانون 
  كانون در شهر تهران وجود داشته22مستمري بگیران نیست،گفت: مسئولن مربوطه باید ترتیبي اتخاذ كنند تا 

 هزار نفر مي رسد. 240باشد زیرا شمار كارگران بازنشسته این شهر به
 وي انتخابات نهادهاي كارگري و بازنشستگي را دركشور ظاهري دانست و خاطر نشان كرد: هر فردي كه
 مجیز گوي معاون روابط كار وزارت كار باشد مي تواند در انتخابات ها راي بیاورد و كسي هم كه این كار را

نكند نباید امیدي به راي آوردن داشته باشد. 
 صادقي تصریح كرد: یكي از اهداف مجمع پیشكسوتان جامعه كارگري تشكیل كانون عالي كارگران بازنشسته



است. 
 به گفته وي در سال هاي متمادي مسئولن سازمان تامین اجتماعي با تطمیع برخي از اعضاي هیات مدیره

كانون كارگران بازنشسته تهران مانع از دست یابي مستمري بگیران سازمان به حقوق اساسي خود شده اند. 
 صادقي با بیان اینكه انتخابات چهارشنبه آینده حساس و شاداب خواهد بود افزود: كیكاوس ازوج، برزو

 روح بخش، حجت ا.. قنبري، سبزعلي رجبي، مهدي مجیدي، سید منصور موسوي، اختیار واحدي، محمد
 احمدزاده و خانم صدیقه جاوید كاندیداهاي مجمع پیشكسوتان براي هیات مدیره كانون كارگران بازنشسته استان

تهران هستند. 
 وي در توضیح افراد واجد شرایط براي راي دادن در انتخابات هیات مدیره كانون كارگران بازنشسته استان

 تهران خاطر نشان كرد: افرادي كه دفترچه بیمه داشته و مستمري بگیر اداره كل تامین اجتماعي تهران بزرگ
باشند مي توانند در انتخابات شركت كنند. 

پایان پیام
اعتراض رانندگان اتوبوس به شركت سفرسازان آسمان آبی

 همه آمده است : شركت سفرسازان آسمان آبی به 88 مهر 25به نوشته سایت کمیته هماهنگی ... در تاریخ 
  لیزینگ اتوبوس (اجاره اتوبوس به بدهی مربوط به اقساطاگر كه  استرانندگان زیر نظر خود اعلم كرده

 و از ادامه کارشان ، اتوبوس آن ها متوقف  پرداخت نكنند88 مهر 30شرط تملك آن ) خود را تا تاریخ 
 خواهد کرد. رانندگانبه كمیته تخلفات معرفی  جلوگیری می شود. شرکت تهدید کرده است که این رانندگان را 

 با دریافت اطلعیه شرکت دور هم جمع شدند و اعلم كردند که دست به اعتراض خواهند زد و در مقابل
تصمیم ظالمانه سرمایه داران شركت سفرسازان آسمان آبي ایستادگی خواهند كرد. 

منبع: آژانس ایران خبر 
ایران خودرو و بیکارسازی وسیع کارگران شرکت های خصوصی وابسته به آن

 سرمایه داران دولتی ایران خودرو با آمده است : 88 مهر 25به نوشته سایت کمیته هماهنگی ... در تاریخ 
 ارسال نامه ای به چند شرکت خصوصی وابسته به خود، هر گونه تمدید قرارداد با آن ها را به تعدیل نیروی
 کار یا اخراج گسترده کارگران موکول كرده اند. شركت های پی پاک، پیمان پیرو، راستین خدمات و خانه ما
 از جمله شركت هایي هستند که این نامه را دریافت کرده اند. در نامه قید شده است که هر کدام از این شرکت

  کارگر را اخراج كند. شرکت های یاد شده که خود به اندازه سرمایه داران ایران25 تا 20ها باید حداقل 
 خودرو در تدارک بیکارسازی کارگران هستند شروط اعلم شده از سوی مدیریت را مائده آسمانی تلقی کرده

 و بر پایه آن برای اخراج کارگران برنامه ریزی كرده اند. بیشتر افرادی که در لیست اخراج قرار گرفته اند از
  سال سابقه کار دارند. کارگرانی که در پیشینه خود اخطار انضباطی داشته باشند در صف مقدم10 تا 5

 7 بیشتر کارگران معمولo با قراردادهای یک ساله کار می کنند. این کارگران اکنون  اخراجیان قرارمی گیرند.
 ماه از سال را به سر آورده اند. در طول این مدت هر روز در انتظار بوده اند که بر اساس وعده های قبلی

 کارفرمایان از پیمانی به قراردادی تبدیل شوند. اما اینک به جای گرفتن احکام قراردادی محکوم به اخراج می
 شوند. اعلم این خبر همه افراد در معرض اخراج را دچار وحشت كرده است. همه می گویند ما به حساب

 داشتن کار زیر بار دنیایی بدهکاری رفته ایم. اکنون نمی دانیم برای نان روزانه خود و خانواده مان چه کنیم و
با این بدهکاری ها چه خاکی بر سر بریزیم. 

 منبع: آژانس ایران خبر 

گزارشی از انتخابات نمایندگان كارگری در شركت بافت آزادی 

بیایید برای یكبار هم شده باهم متحد بشویم

  قانون كار كارگران فقط می توانند یكی از سه مورد شورای اسلمی كار، انجمن۴ و تبصره ۱۳۱مطابق ماده 
 مصنفی یا نماینده كارگران را داشته باشند كارگران بافت آزادی گزینه سوم را انتخاب كردند .

  جاده مخصوص كرج قرار دارد ,۱شركت بافت آزادی دارای دو كارگاه میباشد كه یكی از آنها كه در كیلومتر 
  كارگر دیگر۵۰ كارمند در آنجا مشغول به كار می باشند و ۵۰ كارگر و ۲۵۰كارگاه اصلی محسوب می شود 

 م مشغول بكار میباشند.۹ واقع در كیلومتر ۲در كارگاه بافت 
 كارگاه بافت دو دارای چندین سوله میباشد كه مدیریت شركت سو له هابه سه شركت به نامهای كارخاته آی
 سودا برای (انبار), شركت طرح سازان جهت تولید ام دی اف و شركت تی وی تی سازنده در و پنجره های
 دوجداره واگذار كرده و اجاره چند میلیونی از هر كدام از این شركت ها دریافت می كند و كسی هم نمی داند

 مدیریت كه این اجاره ها را دریافت می كند در كجا هزینه می كند؟ چون در وضعیت شركت فرقی بوجود
 منیامده و هر روز هم بدتر می شود.



  دستگاه را در یك سوله جا داده هم كار كردن دشوار شده وهم فضای خالی۲۴با وجود این سوله ها كارفرما 
  متر از همدیگر فاصله داشته باشد این فاصله به كمتر۴در سوله نیست، در صورتی كه هر دستگاه باید حداقل 

 از یك متر رسیده، دوم اینكه بر روی هر دستگاه باید دو كارگر كار كند ولی در حال حاضر یك كارگر به دو یا
 سه دستگاه نظارت می كند ولی حقوق یك نفر را دریافت می كند، اگر آن حقوق هم به موقع پرداخت شود

 كارگران بافت یك و دو از نبود امكانات رفاهی و بهداشتی، ندادن لباس كار، مناسب نبودن سرویسهای
 بهداشتی و مواد شوینده و سرویسهای كارگری, نامطلوب بودن غذا و تعدیل نیرو، اجباری كردن كار در

 روزهای تعطیل ناراضی هستند و در همین راستا اعتراضاتی هم كرده اند ولی صدایشان بجایی نرسیده، به
 خاطر اینكه نمایند گانی كه نمایندگی كارگران را بعهده گرفته اند، انتخاب كارفرما بوده نه كارگر به همین دلیل

 كارگران این بار با آگاهی كامل و تجربه هایی كه در چندین سال گذشته كسب كردند به دلیل پایان دوره
 منمایندگان قبلی درخواست تشكیل مجمع و انتخابات كردند.

 تقاضای كارگران مورد قبول كارفرما قرار گرفته و اعلم كرده كه كسانی كه قصد شركت در انتخابات را
 نفر از كارگران ثبت نام كردند ولی متاسفانه مدیریت اسامی افرادی كه مورد تایید۱۱دارد ثبت نام بكنند. 

  اسم دیگر را خط زده، همین امر مورد اعتراض كارگران قرار گرفته، اما باز۹خودش بوده رانگهداشته و 
 این اعتراض كارگران بجایی نرسید، در نهایت انتخابات انجام شده ولی كارگران در یك اقدام هماهنگ و

 ممتحدانه در انتخابات شركت نكردند و هیچ رای رد و بدل نشده است.
 همین امر باعث شده كه كارفرما عقب نشینی كند و اعلم كند برای دور دوم كارگران افرادی را كه مورد
 قبولشان هست معرفی كنند و كارگران اینكار رو كردند و قرار شده در یكی و دو هفته آینده انتخابات بدون

 محضور نمایندگان قبلی برگزار شود.
 كارگران اعلم كردند كه ما افرادی را كه معرفی می كنیم آشنایی كامل به آنها داریم و در چندین سال گذشته

 كه داریم كار می كنیم این افراد امتحان خودشان را پس داده اند و می دانیم در جهت دفاع از حقوق همكاران و
 بهبود وضعیت شركت و كوتاه كردن دست افراد سودجو كه تا به امروز شركت را چاپیدند كار می كنند . شعار

 همه كارگران این بوده بیایید برای یكبار هم شده باهم متحد بشویم و حقوق از دست رفته چندین ساله خود و
 مهمكارانمان كه اخراج یا بازنشسته شده اند را از اینها بگیریم نترسید حق به حق دار میرسد.

۲۵/۷/۱۳۸۸منبع : آژانس ایران خبر - 

ایران خودرو و بیکارسازی وسیع کارگران شرکت های خصوصی وابسته به آن

 سرمایه داران دولتی ایران خودرو با ارسال نامه ای به چند شرکت خصوصی وابسته به خود، هر گونه تمدید
 قرارداد با آن ها را به تعدیل نیروی کار یا اخراج گسترده کارگران موکول كرده اند. شركت های پی پاک،

 پیمان پیرو، راستین خدمات و خانه ما از جمله شركت هایي هستند که این نامه را دریافت کرده اند. در نامه قید
  کارگر را اخراج كند. شرکت های یاد شده که خود25 تا 20شده است که هر کدام از این شرکت ها باید حداقل 

 به اندازه سرمایه داران ایران خودرو در تدارک بیکارسازی کارگران هستند شروط اعلم شده از سوی
 مدیریت را مائده آسمانی تلقی کرده و بر پایه آن برای اخراج کارگران برنامه ریزی كرده اند. بیشتر افرادی

  سال سابقه کار دارند. کارگرانی که در پیشینه خود اخطار10 تا 5که در لیست اخراج قرار گرفته اند از 
  بیشتر کارگران معمولo با قراردادهای یک ساله انضباطی داشته باشند در صف مقدم اخراجیان قرارمی گیرند.

  ماه از سال را به سر آورده اند. در طول این مدت هر روز در انتظار بوده7کار می کنند. این کارگران اکنون 
 اند که بر اساس وعده های قبلی کارفرمایان از پیمانی به قراردادی تبدیل شوند. اما اینک به جای گرفتن احکام

 قراردادی محکوم به اخراج می شوند. اعلم این خبر همه افراد در معرض اخراج را دچار وحشت كرده است.
 همه می گویند ما به حساب داشتن کار زیر بار دنیایی بدهکاری رفته ایم. اکنون نمی دانیم برای نان روزانه

خود و خانواده مان چه کنیم و با این بدهکاری ها چه خاکی بر سر بریزیم. 

منبع: آژانس ایران خبر 

88 مهر 25

ارزیابي كارشناسان از بحران حاكم بر سازمان تامین اجتماعي؛ 
مساله این است؛ عدم افزایش مستمري ها

  آمده است : در حالی که هنوز بیمه شدگان بازنشسته و مقرری بگیر88 مهر 25به نوشته ایلنا در تاریخ 
  ماه گذشته را به امید افزایش مستمری های خود سپری کرده اند، شنیده می شود حقوق6سازمان تامین اجتماعی 



کارمندان بازنشسته و شاغل این سازمان نیز تاکنون برابر قانون نظام پرداخت هماهنگ افزایش نداشته است. 
 به گزارش ایلنا، هر چند سال گذشته مجلس شورای اسلمی در نتیجه اعتراض های گسترده یک میلیون و
 دویست هزار مستمری بگیر و بازنشسته تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی بابت همسان سازی دریافتی

  هزار و پانصد میلیارد2مستمری بگیران این سازمان با دریافتی مستمری بگیران لشکری و کشوری مبلغ 
  ماه از آغاز این سال می گذرد هنوز این6 اختصاص داد. اما تاکنون که بیش از 88تومان در بودجه سال 

همان سازی انجام نشده است. 
  قرار بود دولت از محل درآمد حاصل از فروش سهام های دولتی این اعتبار را در88برابر قانون بودجه سال 

اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهد. 
 این در حالی است که شنیده می شود در کنار این عدم افزایش کارمندان شاغل و بازنشسته این سازمان همچنان
 برابر با پایه حقوقی سال گذشته حقوق می گیرند و منتظر افزایش دریافتی های خود مطابق قانون نظام هماهنگ

پرداخت هستند. 
  هزار کارمند شاغل و بازنشسته سازمان تامین65براساس این ادعا در حالی که می بایست دریافتی بیش از 
  درصد زیاد می شد. به دلیل کمبود اعتبار این مهم20اجتماعی در سراسر کشور مطابق قانون نظام هماهنگ 

هنوز تحقق نشده است. ادعایی  که از نظر برخی افراد مطلع صحت آن جای تردید دارد. 
 محسن ایزدخواه کارشناس سازمان تامین اجتماعی با تایید این ادعا می گوید: طبق آئین نامه استخدامی سازمان
 تامین اجتماعی مستمری کارمندان بازنشسته این سازمان باید طبق حقوق کارمندان شاغل در ابتدای هر سال

برابر تورم افزایش یابد. 
 به گفته وی از سوی دیگر مطابق قانون نظام هماهنگ، دریافتی کارمندان شاغل در سازمان تامین اجتماعی

 درصد افزایش می یافت که تاکنون این مسئله محقق نشده است. 20 حداقل 88می بایست از ابتدای سال 
 وی با یادآوری این که سال های قبل دریافتی تمامی کارمندان شاغل و بازنشسته این سازمان از ابتدای هر سال
 مطابق قانون و آئین نامه ها افزایش می یافت افزود: احتمال دارد که امسال این اتفاق به دلیل عدم اطلع مدیران

 مسئول سازمان از قوانین و آئین نامه ها و نیز قوت گرفتن مسائلی چون کاهش منابع نقدی در سازمان افتاده
  ماه گذشته، سازمان برای مدتی در پرداخت تعهدات6باشد. چراکه علوه بر ثابت ماندن حقوق کارمندان در 

مالی خود بابت نسخه داروخانه ها، مراکز پزشکی و پیراپزشکی طرف قرارداد نیز دچار مشکل بود. 
 وی یادآور می شود به موازات افزایش نیافتن حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته سازمان تامین اجتماعی

 موضوع پرداخت بودجه ای مجلس بابت همسان سازی مستمری بازنشستگان تحت پوشش سازمان اختصاص
داده بود نیز همچنان در جریان است. 

  هزار و پانصد میلیارد تومان از محل2 دولت مکلف است مبلغ 88وی یادآور شد: برابر قانون بودجه سال 
 فروش سهام دولتی بابت افزایش مستمری بیش از یک میلیون و دویست هزار بیمه شده تامین اجتماعی

اختصاص دهد که تاکنون به دلیلی چون کمبود نقدینگی این مسئله محقق نشده است. 
 به گفته ایزدخواه در نتیجه پرداخت نشدن بودجه مقرر سازمان تامین اجتماعی ناچار شد تا بابت افزایش

 درصد از بانک رفاه وام بگیرد. 13 میلیارد تومان با نرخ 600مستمری بیمه شدگان خود مبلغ 
  ماه بازپرداخت نشود که در نتیجه وضع پیش آمده هنوز سازمان بابت آن به2وی تاکید کرد: قرار بود این وام 

بانک رفاه بدهکار است. 
 از سوی دیگر حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با دیده تردید به ادعای افزایش نیافتن

 دریافتی کارمندان شاغل و بازنشسته سازمان تامین اجتماعی می نگرد و تاکید دارد: مستمری کارگران
  ماه گذشته مطابق با مستمری بازنشستگان لشکری و کشوری6بازنشسته تحت پوشش سازمان در حالی طی 

  حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته خود را88افزایش نیافته است که سازمان تامین اجتماعی از پیش از سال 
افزایش داده است. 

 وی می گوید: چون بابت افزایش حقوق کارمندان سازمان در چارچوب قانون نظام هماهنگ بودجه ای در نظر
 250گرفته نشده بود، سازمان سال گذشته برای افزایش حقوق کارمندان خود از بانک مرکزی وامی 

  درصد دریافت کرد که در نتیجه آن مستمری برخی از کارمندان بازنشسته13میلیاردتومانی با نرخ بهره 
سازمان تا سقف یک میلیون تومان نیز افزایش یافت و علوه بر آن مطالبات معوقه آنها نیز پرداخت شد. 

 به گفته صادقی این استقراض سازمان تامین اجتماعی از بانک مرکزی در حالی صورت گرفت که به دلیل
  هزار بیمه60پرداخت نشدن بودجه مصوب دولت، سازمان برای افزایش مستمری یک میلیون و دویست و 

 میلیارد تومان از بانک رفاه وام گرفته است. 500شده خود مبلغ 
 این فعال کارگری گفت: از مقایسه جمعیت بیمه شدگان مستمری بگیر با کارمندان سازمان و نیز مقایسه وام ها
 پرداخت شد می توان چنین نتیجه گرفت که کارمندان سازمان تامین اجتماعی از ابتدای سال جاری مطالبات

 خود را طبق قانون نظام هماهنگ دریافت کرده اند و تنها این کارگران بازنشسته هستند که باید منتظر بمانند.
 وی تاکید کرد: چنانچه دولت نسبت به پرداخت بودجه مصوبه مجلس اقدام نکند، بازنشستگان تامین اجتماعی



اقدام اعتراضی انجام خواهند داد. 
 بودن یا نبودن، مساله ناتوانی سازمان تامین اجتماعی در عمل به تعهداتی است که در قبال بیمه شدگان و

 کارکنان سازمان دارد اما به نظر می رسد فارغ از تمامی مسائل بحران مالی در تشدید بحران مالی سازمان
 بی نتیجه نبوده باشد. بحرانی که از ابتدای سال جاری با عدم افزایش مستمری ها و شایعه ثابت ماندن حقوق

کارمندان تقویت شده است. 
پایان پیام

هشدار عضو پیشین هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی به وزیر اقتصاد
  آمده است :  رزاق صادقی عضو پیشین هیات مدیره سازمان تامین88 مهر 25به نوشته ایلنا در تاریخ 

اجتماعی در نامه ای خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار هدایت یارانه ها در جهت اولویت ها شد. 
به گزارش ایلنا متن این نامه به شرح ذیل است: 

شاید تعجب کنید که چرا نامه منحصراo برای شما نگاشته می شود، دو دلیل ساده دارد: 
ـ وزارت رفاه و تامین اجتماعی سرنوشت نامعلومی دارد. 1
ـ گوش شنوایی در آن وزارتخانه یافت نمی شود. 2

 از اخباری که در مورد اقتصاد از سوی مطبوعات ملحظه شد و همچنین اخباری که از سوی وزارت رفاه در
 مورد توزیع سهام عدالت بین بیکاران مقرری بگیر در روزهای اخیر داشتم مرا بر آن داشت که خدمتتان

 اعلم کنم که هر آنچه به عنوان یارانه قرار است توزیع شود اولویت برای برخورداری منحصراo با یک قشر
است و آن هم بیکارانی که مدتی از اعلم آمادگی آنها برای از کار گذشته است. 

 می دانید این گروه به سرعت تحت تاثیر عواطف و انتظارات و توقعات، خرد شده و احتمال تبدیل آنها از یک
 انسان آینده ساز به انسان مشکل ساز بعید نمی باشد. لذا درخواست داریم سعی شود یارنه ها را در جهت

اولویت ها هدایت فرمایید. 
 در این زمینه اینجانب آمادگی دارم تجربه خود را در اختیار جنابعالی و یا کارشناسان مربوطه در جلسه ای

حضوری قرار دهم. 
پایان پیام

صدور حكم اولیه دادگاه در مورد حادثه انفجار معدن باب نیزو
  آمده است : در روزهایی که مجلس شورای اسلمی تقاضای تحقیق و88 مهر 25به نوشته ایلنا در تاریخ 

 تفحص از حادثه انفجار معدن باب نیزو را به تصویب رساند یک اتفاق مهم دیگر نیز در این مورد روی داد و
  دادگاه جزایی زرند پس از رسیدگی به شکایت خانواده های قربانیان این حادثه بود،102آن صدور حکم شعبه 

  كارگر معدن زغال سنگ باب نیزو و رییس هیات مدیره شركت دلتا هزار جان خود11حادثه اي كه باعث شد 
را از دست بدهند. 

 به گزارش ایلنا، این در حالی بود که پیش از این بازرسان اداره کل کار و امور اجتماعی استان کرمان نیز
 نظر خود را اعلم کرده بودند و حکم به تقصیر مدیرعامل سابق و فعلی شرکت دلتا هزار که پیمانکار معدن به

 حساب می آمد و نیز رییس هیات مدیره این شرکت که خود در حادثه انفجار معدن جان باخته بود به نسبتی
 درصدي داده بود. 33مساوی و 

 در حکم دادگاه زرند نیز پس از بررسی های حقوقی، حکمی مشابه داده شد اما با این تفاوت که در این حکم از
 رییس متوفی هیات مدیره دلتا هزار به دلیل اینکه در دادخواست خانواده های قربانیان از او شکایتی نشده است

نامی به میان نیامده است. 
  روزه قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان است مدیر20در حکم اولیه صادر شده که البته در مهلتی 

 عامل سابق شرکت دلتا هزار و مدیرعامل فعلی این شرکت به دلیل عدم رعایت نظامات فنی و ایمنی در معدن
  نفر از کارگران شده است از جنبه خصوصی هر کدام به پرداخت12باب نیزو که منجر به قتل غیر عمدی 

  درصد دیه کامل به اولیا دم مقتولین محکوم شده اند. از جنبه عمومی نیز متهم ردیف اول این پرونده به3/33
سه سال حبس تعزیری و متهم ردیف دوم به تحمل یك سال حبس تعزیری محکوم شده است. 

 این حکم بر مبنای اعتراف و اقرار صریح متهمان در محضر دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده
  قانون مجازات616 و 42، 302،304، 297، 295 ماده 3 تبصره 294و با انطباق عمل متهمان با مواد 

اسلمی صادر شده است. 
 در همین حال فرزند یکی از درگذشتگان حادثه انفجار معدن باب نیزو اظهار داشت: با توجه به اینکه تکلیف

  درصد از دیه جانباختگان در این حکم روشن نیست نسبت به این حکم برای احقاق حقوق کامل خانواده33
 کشته شدگان اعتراض خواهیم کرد. وی گفت: در متن دادخواست ارائه شده به دادگاه از رییس هیات مدیره

 شرکت دلتا هزار که در حادثه جان باخته بود نامی به میان نیاورده ایم و به همین دلیل چون که شکایتی از او
 نشده است سهمی از وی برای پرداخت دیه از اموال او در نظر گرفته نشده است. او تصریح کرد به دلیل

 مشکلت مالی خانواده ها در زمان ارائه دادخواست وکیلی برای این پرونده انتخاب نکردیم اما برای اعتراض



به این حکم و احقاق حقوق کامل خانواده متوفیان از یک وکیل استفاده خواهیم کرد. 
 بنا به گزارش ها خانواده کارگر ان کشته شده در حادثه انفجار معدن باب نیزو به دلیل از دست دادن سرپرست
 خانواده با مشکلت اقتصادی عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند و حکم نهایی صادر شده از سوی دادگاه تاثیر

 فراوانی در بازیابی نسبی اقتصادی این خانواده ها خواهد داشت. در همین حال گزارش می رسد که از سوی
 استانداری کرمان و وزارت صنایع و معادن تاکنون مبلغی بین یک تا سه میلیون تومان به خانواده جانباختگان

پرداخت شده است. 
قانون  نوسازی و بازسازی صنایع شامل همه كارگران شود

  آمده است :  عضو هیات رئیسه کانون هماهنگی شوراهای اسلمی کار88 مهر 25به گزارش  ایلنا در تاریخ 
 محور مخصوص كرج خواستار آن شد تا کارگران موسسات خدماتی و غیرصنعتی همانند شاغلن واحدهای

صنعتی دارای مجوز صنایع از مزایای بازنشستگی قانون  نوسازی و بازسازی صنایع استفاده کنند.
 به گزارش خبرنگار ایلنا، علی حسین اسدزاده در جلسه هفتگی شوراهای اسلمی کار محور مخصوص که

  قانون نوسازی صنایع که به10درکارخانه داروسازی عبیدی برگزار شد،گفت: درحال حاضر اجرای ماده
 تمدید شده است.1393بازنشستگی پیش از موعد کارگران مرتبط می شود تا سال 

 وی گفت: برابر این قانون فقط کارگران شاغل در واحدهای صنعتی با مجوز وزارت صنایع می توانند از
مزایای این بازنشستگی استفاده کنند

 اوگفت: این در حالی است که کارگران واحدهای خدماتی، تجاری یا کارکنان شاغل در نهادهای وابسته به بنیاد
مستضعفان از این حق محروم هستند.

 وی خواستار آن شد تا سازمان تامین اجتماعی با بازنشستگی پیش از موعد کارگران شاغل در نهادهای
عمومی غیردولتی و موسسات خدماتی و تجاری موافقت کند.

پایان پیام
عضو شوراي عالي تامین اجتماعي درگفت وگو با ایلنا: 

داشتن آمار و اطلعات پایه لزمه طرح هدفمند سازي یارانه هاست 
  آمده است :  نماینده بیمه شدگان موسسات اداري و دولتي درشوراي88 مهر 25به گزارش  ایلنا در تاریخ 

  ساله توسعه كشور5عالي تامین اجتماعي گفت: طرح هدفمندسازي یارانه ها قانوني است كه در تمام برنامه هاي 
آمده است.

 علي اشرفي درگفت وگو با خبرنگار ایلنا افزود: نكته قابل توجه در این طرح این است كه جسارت اجراي این
 طرح دردولت فعلي به عرصه ظهورنشست و دولت هاي گذشته به دلیل وجود ریسك پذیري بالي آن از طرح

هدفمندسازي یارانه ها استقبال آنچناني طرح نكردند. 
 مشاور عالي مدیرعامل سازمان تامین اجتماعي با بیان این كه طرح هدفمندسازي یارانه ها همراه با مطالعات

 كارشناسي به مجلس ارایه شده است، تصریح كرد: تشكیل كمیسیون ویژه درمجلس شوراي اسلمي بیانگر
اهمیت ویژه این طرح در نظام اقتصادي،  اجتماعي و فرهنگي كشور است.

 به گفته دبیر شوراي عالي تامین اجتماعي در این لیحه حساسیت ها و نقطه نظرات بعضا متفاوتي به لحاظ
 رویكردهاي اقتصادي وجود دارد بنابراین مراجع تصمیم گیر بایستي از نقطه نظرات غیرسیاسي متخصصان

 بهره برداري لزم را كرده و بهترین آنها را به منظور پیشگیري از هرگونه هزینه هاي غیر متعارف در زندگي
روزمره مردم به كار گیرند.

 اشرفي تصریح كرد: پرواضح است كه انگیزه عملیاتي كردن طرح هدفمندسازي یارانه ها رسیدگي بیشتر به
 دهك هاي پایین جامعه است و لذا بدوا اطلعات و آمارلزم از این طبقات اجتماعي بایستي در بانك اطلعاتي

 تحصیل شده باشد و تفكیك دهك هاي مختلف درآمدي با شاخص هاي مشخص در دسترس باشدكه بتواند در
خصوص اجراي بهینه این طرح مورد بهره مندي قرار گیرد.

 این مقام مسئول در سازمان تامین اجتماعي با بیان این كه علي القاعده متولي طرح هدفمندكردن یارانه ها باید
 وزارت اقتصاد، وزارت رفاه و تامین اجتماعي و معاونت هاي برنامه ریزي، راهبردي و منابع انساني ریاست

 جمهوري باشد، افزود: كلید اصلي این قفل جهت گشایش آن به طور یقین داشتن آمار و اطلعات پایه و
شناسایي دهك هاي پایین درآمدي جامعه است. 

 اشرفي با اشاره به این كه نزدیك به نیمي از جمعیت كشور تحت پوشش سازمان تامین اجتماعي هستند،
اظهارداشت: آثار و تبعات این طرح با میزان اشتغال، دستمزد و تولید ارتباط مستقیم دارد.

 نماینده بیمه شدگان دولتي درشوراي عالي تامین اجتماعي گفت: چنانچه از محل توزیع عادلنه یارانه ها بخشي
 به تولید توزیع و خدمات اقتصادي یابد این امر موجب حفظ سطح اشتغال موجود و حتي رسیدن به اشتغال

كامل مي شود.
 دبیر شوراي عالي تامین اجتماعي معتقد است: آثار اشتغال بیشتر به منابع سازمان هاي بیمه گر از جمله تامین

اجتماعي نیز منتج خواهد شد.



 اشرفي توسعه رفاه و تامین اجتماعي را همسو با طرح هدفمندسازي یارانه ها دانست وگفت: علوه بر پرداخت
 نقدي یارانه بخشي از یارانه هاي اختصاصي تحت عنوان حق بیمه به حساب سازمان تامین اجتماعي و

سازمان هاي دیگر بیمه اي واریزخواهد شد.
 او افزایش سطح دستمزدها را نیز از دیگر شاخص هاي اصلي طرح هدفمندسازي یارانه ها عنوان كرد و افزود:

 اجراي نامطلوب طرح هدفمندسازي یارانه ها ضربه هاي غیرقابل پیش بیني را به همراه خواهد داشت بنابراین
بایستي باحمایت اهالي اقتصاد موجبات توزیع عادلنه یارانه ها را فراهم كرد.

 اشرفي افزایش دستمزدها را داراي آثار تورمي خاصي دانست وگفت: شایسته است نسبت به این موضوع با
درایت و تدبیر برخورد شود كه موجب انحراف طرح هدفمندسازي یارانه نشود.

پایان پیام
کارگران بافت آزادی و انتخاب نماینده
  کارگاه2 آمده است : شرکت بافت آزادی دارای 88 مهر 25به نوشته سایت کمیته هماهنگی ... در تاریخ 

  کارگر را استثمار می کند.250 جاده مخصوص کرج قرار دارد و بیش از 1است. کارخانه اول در کیلومتر 
  کارگر دیگر را مورد استثمار قرار می دهد.50 همین جاده واقع است و حدود 9کارگاه دوم در کیلومتر 

 كارگاه اخیر دارای چندین سوله است که سرمایه دار شرکت آن ها را در سه بخش با نام های آی سودا،
  از هم تفکیک ( انبار) طرح سازان برای تولید ام دی اف و بالخره تی وی تی سازنده در و پنجره دوجداره

  سرمایه دار هر کدام از این قسمت ها را جداگانه اجاره داده است و بابت هریک از آن ها ماهیانه كرده است.
  دستگاه24چندین میلیون تومان سود خالص دریافت می كند. در هر کدام از این سوله ها به دستور سرمایه دار 
  متر باشد4نصب شده است و به این ترتیب بر اثر کثرت ماشین ها فاصله هر دو دستگاه از هم به جای این که 

 به کمتر از یک متر رسیده است. از این که بگذریم، به روال معمول هر دستگاه باید توسط یک کارگر اداره
  ماشین را بچرخانند. صاحبان3 تا 2شود ولی سرمایه دار هر یک از کارگران را مجبور كرده است که 

 کارخانه با اجرای این برنامه شرایط کار مرگباري را بر کارگران تحمیل کرده اند. فضای کارگاه به دلیل
  نفر کار می کند و دستمزدی3کثرت ماشین ها به صورت وحشتناکی آلوده و مرگزا است. هر کارگر به جای 

 که دریافت می كند بسیار نازل است. کارگران فاقد لباس کار و هر گونه وسائل ایمنی هستند و هیچ اثری از
 بهداشت و نظافت در محیط هیچ کدام از این دو کارخانه دیده نمي شود. کار در روزهای تعطیل اجباری است.
 شمار کارگران مدام کاهش می یابد و فشار کار یكسره در حال افزایش است. کارگران علیه وضعیت مرگبار

  و خواستار بهبود شرایط کار شده اند. سرمایه دار در مقابل فشار حاکم در کارگاه ها دست به اعتراض زده
  نفر را11اعتراض کارگران از آنان خواسته است که کسانی را به عنوان نماینده انتخاب کنند. کارگران 

  نفر آن ها را پسندیده و بقیه را حذف کرده است!! این اقدام مالک2معرفی كرده اند اما سرمایه دار فقط 
 شرکت خشم کارگران را بیش از پیش شعله ور كرده است. آنان اعلم كردند که نمایندگانشان باید حتماo توسط

 خودشان تعیین شوند. آن ها خطاب به هم فریاد مي زدند که بیایید برای یک بار هم که شده است با هم متحد
 شویم. ظاهرا كارفرما در مقابل خواست كارگران عقب نشسته و با معرفي دوباره نماینده از سوي آنان موافقت

كرده است. 
منبع: آژانس ایران خبر

 تشكر خانواده قربانیان از نمایندگان مجلس
  آمده است : در همین حال اقدام نمایندگان مردم در تصویب طرح تحقیق و88 مهر 25به نوشته ایلنا در تاریخ 

تفحص از حادثه انفجار معدن باب نیزو باعث شد تا خانواده جانباختگان با ارسال نامه اي از آنان تشكر كنند. 
 در این نامه خطاب به نمایندگان مجلس آمده است:" بي شك ارزشمند ترین نوع خدمت به آدمیان، مرهم محبت

 نهادن بر آلم روح و روان و زدودن رنج و اندوه دل افسردگان است.گرچه روزهاي سختي بر خانواده هاي
 داغدار و مصبت دیده جان باختگان معدن باب نیزو كرمان مي گذرد اما خداوند متعال را شاكریم كه نمایندگاني

 متعهد و دلسوز در خانه ملت داریم كه خدمتگذاري به مردم و صیانت از حقوق جامعه به خصوص قشر
زحمتكش كارگران را افتخار خویش مي دانند و رضایت خداوند سبحان را مي طلبند." 

 در ادامه این نامه عنوان شده است:" ما بازماندگان حادثه باب نیزو بر خود لزم مي دانیم از تلشهاي خالصانه
 و صمیمانه ریاست و هیات رییسه مجلس، نمایندگان محترم، اعضاي محترم كمیسیون صنایع و معادن، دبیركل

 محترم خانه كارگر و نماینده محترم شهرستان زرند در مجلس شوراي اسلمي در خصوص تصویب طرح
 تحقیق و تفحص معدن باب نیزو تقدیر و تشكر نماییم.رجا واثق داریم كه نمایندگان محترم و مردمي مجلس با

 نگاهي ملي و حقوقي و جدا از هرگونه ملحظه كاري این طرح را با موفقیت به انجام رسانیده و نتایج حاصل
 از آن بار دیگر همراه با دلگرمي و امیدواري مردم عزیز و قشر مظلوم كارگري و افزایش عزت و اقتدار ملي

خواهد بود..." 
پایان پیام



 در روزنامه رسمي67اعدام هاي 
 از زبان عضو فراکسیون خط امام “اولیا” 4 در صفحه 88 مهر 26 روز 2079روزنامه اعتماد در شماره 

می کند: اینچنین نقل
 خط امام)ره( با رد اظهارات برخي افراد، منافقین  به دستور امام بود; عضو فراکسیون67“اولیاء؛ اعدام هاي 

 گفت؛ بنده تعبیر برخي از افراد را که از که به دستور امام خمیني)ره( اعدام شدند محارب خواند و  را67سال 
 براي این مساله استفاده کرده اند، اشتباه مي دانم و باین لفظ کاملo مخالفم. به گزارش فارس لفظ «جوان کشي »

علي اکبر اولیاء
آنها بوده است.” همچنین تصریح کرد؛ این اقدام اجراي حکم محکومیت

 رسمي ایران است. لزم به ذكر است كه در اعدام  در روزنامه هاي67این نخستین اشاره به اعدام هاي سال 
  هزاران زنداني سیاسي كه عموما فعالین ماركسیست و یا مجاهد بودند و از اعدام67دسته جمعي سال  هاي
 گذراندن حبس هاي خود بودند، در فرماني سالهاي شصت و شصت و كي جان به در برده و درحال هاي

باورهاي سیاسي و نظري خود اعدام شدند مرگبار به دلیل
در اعتراض به سیزده ماه حقوق معوقه؛ 

کارگران لوله سازی خوزستان تجمع کردند 
  آمده است : دبیراجرایی خانه کارگراستان خوزستان از تجمع اعتراضی88 مهر 26به نوشته ایلنا در تاریخ 

کارگران لوله سازی اهواز در دو روز گذشته خبر داد.
 به گزارش ایلنا، آقایارحسینی گفت: جمعی از کارگران این کارخانه دیروز و امروز در مقابل استانداری و

دفتر مدیرعامل این شرکت تجمع کرده اند.
وی یادآور شد: علت این تجمع افزایش مطالبات معوقه کارگران است.

 به گفته این فعال کارگری با وجود اعتراض های پی درپی، کارگران همچنان بابت سیزده ماه حقوق و مزایا
طلبکار هستند.

 حسینی افزود: کارخانه لوله سازی اهواز در سال های اخیر در پی خصوصی   سازی و تغییر متعدد مدیران
 عامل در حالی در پرداخت مطالبات کارگران خود دچار بحران است که هنوز فعالیت تولیدي خود راحفظ

کرده  است.
 پایان پیام

 هزار نفراز طلب و روحانیون بیمه سازمان تامین اجتماعي هستند 68بیش از 
  آمده است :  از ابتداي اجراي تحت پوشش قرار گرفتن طلب و روحانیون88 مهر 26به نوشته ایلنا در تاریخ 

  نفر تا مرداد ماه سال جاري زیر چتر حمایتي این سازمان738 هزار و 68از سوي سازمان تامین اجتماعي 
قرار دارند. 

  نفر نیز طلب بالي998 هزار و 2 سال و 50 نفر طلب زیر 770 هزار و 65به گزارش ایلنا، از این تعداد 
 سال را شامل مي شود. 50

  نفر و كمترین تعداد بیمه شده مربوط720 هزار و 30گفتني است بیشترین تعداد طلب مربوط به استان قم با 
  نفر جزو بیمه شدگان330 نفر بیمه شده است. همچنین از تعداد كل طلب بیمه شده، 81به استان یاسوج با 

جدید محسوب مي شوند.
  نفر مربوط به طلب جانباز679 نفر طلب بیمه شده این سازمن، 738 هزار و 68شایان ذكر است از تعداد 
  سال50 نفر نیز طلب جانباز بالي 38 سال و 50 نفر طلب جانباز زیر 641مي باشد كه از این تعداد 

هستند.
  نفر از آنها386 نفر ائمه جمعه را شامل مي شود كه 447خاطر نشان مي شود، از تعداد كل طلب بیمه شده 

 سال به شمار مي آیند.50 نفر نیز زیر 61 سال و 50بالي 
پایان پیام

هدفمند كردن یارانه ها باعث افزایش اخراج كارگران مي شود
  آمده است : به گفته یک فعال کارگری در صورت اجرای طرح88 مهر 26به نوشته ایلنا در تاریخ 

 هدفمندکردن یارانه ها وافزایش بهای بنزین هزینه کالهای اساسی برای اقشار ضعیف به ویژه کارگران به
طور تصاعدی افزایش خواهد یافت.

 کاظم فرج اللهی درگفت وگو با خبرنگارایلنا، گفت: با آزادسازی بهای بنزین اقشار زحمتکش و کم درآمد بیش از
 امروز دچار زحمت خواهند شد؛ زیرا فقط کافی است که قیمت سوخت برای حمل و نقل کالی اولیه افزایش

یابد تا بدین طریق بهای کالی مصرفی به طور تصاعدی گران شود.
  درصد قیمت تمام شده کال است، گفت: از20وی با یادآوری این که در حال حاضر هزینه حمل و نقل حدود 

 قرار معلوم پس از تصویب لیحه هدفمندکردن یارانه ها و آزادسازی بهای انرژی قیمت بنزین تا چند برابر



 بهای فعلی افزایش خواهد یافت که در این صورت در هر مرحله از جابجایی، بهای کالی مصرفی به صورت
ضریبی از قیمت بنزین گران خواهد شد.

 وی تاکید کرد: بدون شک در جریان آزادسازی، دستمزد کارگران و حداقل بگیران ثابت می ماند که دراین
صورت از قدرت خرید این قشر کم خواهد شد.

 فرج اللهی گفت: این وضع در حالی به وجود خواهد آمد که بدون شک پس از هدفمندشدن یارانه ها به دلیل
سخت تر شدن شرایط برای تولیدکنندگان داخلی باید شاهد ریزش نیروی انسانی بیشتر باشیم.

پایان پیام

هدفمند سازی یارانه ها ؛به نفع مردم یا به ضرر مردم؟

محمدصادق جنان صفت
  آمده است : این روزها، میلیون ها آموزگار،88 مهر 26به نوشته روزنامه صبح دنیای اقتصاد در تاریخ 

 كارگر و كارمند ایراني با دلواپسي موضوع هدفمند كردن یارانه ها را پیگیري مي كنند و یك پرسش اساسي
دارند: اجراي این قانون - در صورت تصویب - به نفع مردم یا به زیان مردم است؟

 همین پرسش را تولیدكنندگان نیز دارند و با نگراني مي پرسند آیا قیمت تمام شده تولید پس از اجراي قانون با
 كدام نرخ افزایش خواهد یافت؟ البته شماري از سیاسیون درون جبهه اصولگرایي نیز بیم دارند كه اجراي این

قانون ممكن است نارضایتي ایجاد كند.
 با توجه به داوري هاي متناقضي كه از سوي نمایندگان مجلس قانونگذاري، برخي از وزیران و كارشناسان

 درباره پیامدهاي اجراي این لیحه بیان شده است، نگراني ها افزایش مي یابد. به طور مثال در حالي كه وزیر
 اقتصاد و دارایي معتقد است: «با اجراي قانون هدفمند كردن یارانه ها، ریشه تورم خشكانده مي شود»، وزیر

 بازرگاني مي گوید: «با ورود كشور به مرحله عملیاتي شدن لیحه هدفمندسازي، انتظار شوك قیمتي و تورمي
 مي رود، اما تلش بر آن است كه با كمك بخش خصوصي، بازار كنترل و ذخیره سازي احتیاطي انجام شود».

 درصد افزایش11این حرف وزیر اقتصاد با داوري وزیر نفت كه گفته است با اجراي این قانون نرخ تورم 
 مي یابد نیز براي شهروندان عادي نامفهوم است و آنها درك دقیقي از پیامدهاي كوتاه مدت و بلندمدت هدفمند

 كردن یارانه ها ندارند. با توجه به اینكه ضرورت تغییر در یارانه هاي پرداختي به شكل و روش فعلي با اقبال
 اكثریت كارشناسان و فعالن اقتصادي مواجه شده است، به نظر مي رسد نگراني ها و پرسش هایي وجود دارد

كه باید به آنها جواب داده شود.
 مسوولن اجرایي باید با زبان قابل فهم، اما كارشناسي شده براي مردم توضیح دهند كه چه اتفاقي مي افتد و چرا

 این كار به نفع آنها است. حرف هاي كلي و تاریخي درباره ضرورت هاي این كار، بحث هایي كه با
 رجزخواني هاي سیاسي همراه باشد و احیانا براي ضربه زدن به رقباي سیاسي آماده شده است، مردم را متقاعد

نخواهد كرد.
 مردم مي خواهند بدانند فرداي پس از اجراي قانون، قیمت آن دسته از كالهایي كه یارانه آنها حذف شده است،

 چقدر خواهد بود و تاثیر آن بر قیمت سایر كالها چیست؟ جز این هر چه گفته شود، فایده چنداني نخواهد داشت
 و نگراني مصرف كنندگان را كاهش نخواهد داد، بلكه آنها را حیرت زده تر مي كند. در صورتي كه برخي

 كارشناسان و اقتصاددانان كه شهرت نیك و كارشناسي دارند، بپذیرند كه در این باره توضیح دهند، شاید اثرات
 آن بر افكار عمومي بسیار فراتر از ده ها سخنراني و توضیح مقام هاي سیاسي باشد كه اعتماد بسیار كمتري به

 توانایي كارشناسي آنها در اقتصاد وجود دارد. البته این مساله اي نیست كه به آساني حل شود و بي اعتنایي به
 اصول علم اقتصاد و دیدگاه كارشناسان در سال هاي اخیر راه را براي ورود این گروه از اقتصاددانان در

 حمایت از این طرح ناهموار كرده است. یادمان باشد اگر شهروندان نپذیرند و برایشان ملموس نباشد كه از این
قانون یا لیحه چه منفعت و سودي به دست مي آورند، اجراي آن دردسر درست خواهد كرد.

رئیس اتحادیه کارگران شهرداری تهران درگفت وگو با ایلنا: 
طرح هدفمند سازي یارانه ها زندگی کارگران را فلج می کند 

  آمده است : رئیس اتحادیه کارگران شهرداری تهران با بیان این که دولت88 مهر 26به نوشته ایلنا در تاریخ 
 و مجلس درخصوص طرح هدفمندسازی یارانه ها اطلع رسانی خوبی انجام نداده اند،گفت: کارگران نمی دانند

 یارانه آنها آیا به صورت مستقیم به آنان پرداخت خواهد شد واگر این گونه است چه مبلغی به آنان تعلق
می گیرد.

 عبدا... مختاری درگفت وگو با خبرنگارایلنا با اشاره به این که حذف یارانه دولت در قبوض آب، برق وگاز
 تورم موجود را افزایش خواهد داد افزود: دراین میان به طور قطع بیشترین آسیب به مصرف کنندگان و



کارگران وارد خواهد شد. 
  تهران طرح هدفمندسازی یارانه ها را طرحی حساس عنوان8رئیس شورای اسلمی کار شهرداری منطقه 

 کرد و خاطرنشان كرد: اگر این طرح با مشکلی مواجه شود زندگی میلیون ها کارگروکارمند به خطر می افتد و
این موضوع می تواند کشور را با بحران جدی مواجه کند.

 به گفته مختاری در وضعیت فعلی معیشت کارگران با مشکلت بسیاری روبرو است حال کافی است که
یارانه ها هم حذف شود تا زندگی کارگران فلج شود.

 او گفت: بهترین راه شناسایی اقشار آسیب پذیر قبوض مصرفي خانوار است زیرا افرادی که از توان مالی
 خوبی برخوردارند مصرف انرژی آنها بیشتر است بنابراین به نظر می رسد باید یارانه ها افراد آسیب پذیر

همچنان ادامه یابد و افرادی که مصرف انرژی بالیی دارند باید هزینه تمام شده انرژي را بپردازند.
پایان پیام

 رد اظهارات رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعي ازسوي عضو شوراي عالي این
سازمان

  آمده است :  در حالي كه رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعي88 مهر 26به گزارش  ایلنا در تاریخ 
 تركیب فعلي هیات مدیره این سازمان را كامل منطبق بر قانون مجلس مي داند اما نماینده كارگران در شوراي

عالي تامین اجتماعي این اظهارات را ناپخته و زودهنگام مي داند.
 نبي رسولي نماینده كارگران درشوراي عالي تامین اجتماعي درگفت وگو با خبرنگار ایلنا افزود: همان طوري

 كه رئیس مجلس در نامه اي به رئیس جمهور اساسنامه فعلي سازمان را در برخي موارد در تناقض با قانون
دانسته است بنابراین اظهارات رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعي شتاب زده به نظر مي رسد.

 عضو شوراي عالي تامین اجتماعي با بیان این كه اعضاي شوراي عالي این سازمان درشنبه آینده جلسه اي را
 درنهاد ریاست جمهوري خواهند داشت افزود: هنوز دستور جلسه و این كه چه فردي از ریاست جمهوري در

این جلسه حاضر خواهد شد به اعضاي شوراي عالي تامین اجتماعي اعلم نشده است.
 رسولي خاطرنشان كرد: احتمال تا پنجشنبه آینده دستور جلسه شوراي عالي تامین اجتماعي كه در نهاد ریاست

جمهوري برگزار خواهد شد به اطلع اعضا خواهد رسید.
پایان پیام

اخراج کارگران در سنندج

  کار دولتی و آمده است : مراکز88 مهر 26  در تاریخ به گزارش فعالن شبکه همبستگی کارگری درسنندج
 غیردولتی سنندج همچون همه مراکز دیگر کار در ایران با شتاب تمام دست به کار اخراج کارگران هستند.

 سنندج – دیواندره کار می  نفر را اخراج کرده است. این افراد در پروژه راه دو باندی 22  اداره راه استان
 کرده اند. شرایط وخیم و مرگبار کار در این جا زبانزد خاص و عام در همه منطقه است. در طول این مدت

 و یا به کارگران زیادی زیر فشار این شرایط وحشتناک و فقدان هر نوع ایمنی جان خویش را از دست داده 
 معلولن مادام العمر تبدیل شده اند. با این همه، کارگران خواستار ادامه اشتغال خود بوده و اینک خبر بیکاری

  نفر را در غم و وحشت و سردرگمی فرو برده است. از اداره کار که بگذریم، سرمایه داران22همه این 
 و به آنان اعلم داشته اند کارخانه تراکتورسازی کردستان نیز با صدور اطلعیه ای کارگران را جمع کرده 

 که بیکارسازی ها در راه است. همه باید منتظر باشند و جمعیت قابل توجهی حتماo بیکار خواهند گردید. سرمایه
 داران به دنبال این اخطار بدون هیچ فوت وقت کار اخراج کارگران را آغاز کرده اند. آنان در اجرای این
 طرح از کارگران دارای وضعیت جسمانی ضعیف تر و مسن تر شروع کرده اند و با بیرحمی خاص هر

   سرمایه دار شماري از کارگران را به جرم توان کاری کمتر اخراج کرده اند.

برنامه ای جامع برای وابستگان کار تهیه خواهد شد
 رئيس انجمن صنفی کاریابی های استان أذربایجان شرقی از آمده است :  88 مهر 26به گزارش  ایلنا در تاریخ 

 کار برای وابستگان کار سفارت های ایران در خارج از کشور خبر دادتدوین برنامه جامع و مدون توسط وزارت 
و گفت: پیش از این وابستگان کار برنامه مدونی برای اجرا نداشتند. 

 بابک هاشم پوردرگفت وگو با خبرنگار ایلنا با حمایت از افزایش وابستگان کار که از سوی وزیر کار وا مور
 کشور قطر، استرالیا وکویت وابسته کار داریم. 3اجتماعی اعلم شده است، افزود: در حال حاضر فقط در 

 نفر برسد. 33رئیس پیشین انجمن صنفی کاریابی های کشور تصریح کرد: قرار است تعداد وابستگان کار به 
 وی با بیان اینکه مشکلت بوجود آمده میان وزارت کار و کاریابی ها با دستور شخص وزیر درحال حل شدن

 است، خاطرنشان کرد: با حمایت وزیرکار و مدیرکل کاریابی های این وزارتخانه آینده روشني برای
کاریابی های متصور است. 



 به گفته هاشم پور وزارت کار قصد دارد کارهایی اجرایی و قابل واگذاری رابه کاریابی ها واگذارکند وخود
نقش نظارتي داشته باشد. 

پایان پیام
 بررسي گزارش دیوان محاسبات درخصوص مغایرت قانوني اساسنامه تامین اجتماعي

درکمیسیون اجتماعي مجلس
  آمده است :  كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلمی این هفته طرح88 مهر 26به گزارش  ایلنا در تاریخ 

  دی ماه به عنوان29بهسازی قراردادهای موقت كار و شركت های پیمانكار نیروی انسانی و طرح اعلم روز 
روز غزه نماد مقاومت فلسطین ازبرنامه های كمیسیون است.

 به گزارش ایلنا،در ادامه گزارش دیوان محاسبات در خصوص مغایرت قانون اساسنامه ای سازمان تامین
 اجتماعی، سازمان بازنشستگی كشوری و سازمان بیمه خدمات درمانی در رابطه با وابسته شدن صندوق های

بیمه ای سازمان تامین اجتماعی در كمیسیون قرائت می شود.
 براساس این گزارش كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلمی در روزهای یكشنبه، دوشنبه و سه شنبه تشكیل

جلسه می دهد.
پایان پیام

اخراج کارگران در سنندج
 مراکز کار دولتی و غیردولتی سنندج همچون همه مراکز دیگر کار در ایران با شتاب تمام دست به کار اخراج

 سنندج –  نفر را اخراج کرده است. این افراد در پروژه راه دو باندی 22  کارگران هستند. اداره راه استان
 دیواندره کار می کرده اند. شرایط وخیم و مرگبار کار در این جا زبانزد خاص و عام در همه منطقه است. در
 طول این مدت کارگران زیادی زیر فشار این شرایط وحشتناک و فقدان هر نوع ایمنی جان خویش را از دست

 و یا به معلولن مادام العمر تبدیل شده اند. با این همه، کارگران خواستار ادامه اشتغال خود بوده و اینک داده 
  نفر را در غم و وحشت و سردرگمی فرو برده است. از اداره کار که بگذریم،22خبر بیکاری همه این 

 و به آنان سرمایه داران کارخانه تراکتورسازی کردستان نیز با صدور اطلعیه ای کارگران را جمع کرده 
 اعلم داشته اند که بیکارسازی ها در راه است. همه باید منتظر باشند و جمعیت قابل توجهی حتماo بیکار

 خواهند گردید. سرمایه داران به دنبال این اخطار بدون هیچ فوت وقت کار اخراج کارگران را آغاز کرده اند.
 آنان در اجرای این طرح از کارگران دارای وضعیت جسمانی ضعیف تر و مسن تر شروع کرده اند و با

   بیرحمی خاص هر سرمایه دار شماري از کارگران را به جرم توان کاری کمتر اخراج کرده اند.
فعالن شبکه همبستگی کارگری درسنندجمنبع: 

88 مهر 26
اخراج وسیع کارگران در نوشابه سازی ارم

  آمده است " کارخانه نوشابه سازی88 مهر 26به گزارش سایت های فعالین کارگری درون ایران در تاریخ 
  کارگر را استثمار می کند. کل این کارگران با قراردادهای سفید امضا کار می کنند. هیچ یک از600ارم 

 کارگران به اشتغال فردای خود اطمینان ندارند و خطر اخراج هر لحظه آنان را تهدید می کند. این خطر اکنون
 در وسیع ترین سطح اتفاق افتاده است. چند صد کارگر شرکت برای نخستین بار تصمیم گرفتند که از امضاي
 اوراق سفید قرارداد و سپردن اختیار کامل اخراج خویش به سرمایه داران خودداری کنند. مالکان شرکت این

 اقدام کارگران را گناه كبیره تلقی کردند و بلفاصله حکم اخراج آنان در سطحی بسیار وسیع صادر نمودند.
 درپي این رویداد، کارگران که از شدت خشم دست از پا نمی شناختند شکایتی علیه جنایات سرمایه دار تنظیم و

 به اداره کار تسلیم كردند. آنان در شکوائیه خویش توضیح داده اند که سرمایه دار علوه بر اجبار آنان به
 امضاي قرارداد سفید در تمامی طول این مدت حق سنوات، حق شیفت و مزایای شغل صدها کارگر را هم

 مصادره می کرده است. شکوائیه اضافه می کند که در کارخانه به دستور سرمایه دار اضافه کاری اجباری
 حاکم بوده و در مقابل اضافه کاری ها هیچ ریالی دستمزد پرداخت نمی شده است. برای حقوق کارگران هیچ

 فیش و هیچ صورت حسابی وجود نداشته است و کارفرمایان هیچ اطلعاتی در این مورد در اختیار کارگران
 قرار نمی داده اند. کارگران همه این شقاوت هاي سرمایه دار را برای اداره کار تشریح کرده اند اما این که

  بسیار روشن است. هر روز شمار زیادي از حاصل این شکایت نویسی چه خواهد بود به نظر ما پاسخ از پیش
 این نوع شکایات با شرح و بسط و آه و ناله و افغان بیشتر توسط کارگران تنظیم و به اداره کار یا سایر

 نهادهای دولتی تحویل داده می شود و تا امروز هیچ خبری از نتیجه این شکایت نویسی ها در هیچ کجا به
 اطلع هیچ کس نرسیده است. اداره کار و صدها مؤسسه و تشکیلت دیگر از این نوع، دستگاه های محافظ

 سرمایه و دفاع از سبعیت ها و جنایات سرمایه داران هستند. این نهادها قرار نیست حق کارگری را از سرمایه
  کارگر نوشابه ارم باید بدانند که آنچه می تواند به فریاد آنان برسد و آنچه قادر است600داری بستانند. 

 قدرت متحد و سازمان یافته پیکار آنان علیه کارفرما را به پس گرفتن تصمیم خود مجبور سازد، فقط و فقط 
 سرمایه است. اگر آنان می خواهند اخراج نشوند، اگر نمی خواهند در باتلق گرسنگی اسیر مرگ شوند، اگر



 باشند باید به سلح اتحاد و سازمانیابی ضدسرمایه نمی خواهند شاهد این همه زورگویی های تحقیر کننده 
 داری مجهز شوند. باید خود را به صورت شورایی متشکل كنند. باید به جای این که توسط سرمایه دار اخراج

 شوند خودشان با اتکا به قدرت متحد خود و کل طبقه شان سرمایه داران را از کارخانه اخراج کنند. این تنها
راه است.

اجراي هدفمندكردن یارانه ها باعث زمین گیر شدن تولید داخلي مي شود
  آمده است :  رئیس  كانون شوراهاي اسلمي كار استان تهران گفت:88 مهر 27به گزارش  ایلنا در تاریخ 

 برخلف نظر مدافعان طرح هدفمندكردن یارانه ها بیشترفعالن اقتصادي نسبت به عواقب وحشتناك اجراي این
طرح هشدارمي دهند.

 ناصر برهاني درگفت وگو با خبرنگار ایلنا گفت: اجراي این طرح بدون شك باعث زمین گیر شدن تولید داخلي
 و اقشار دهك پایین جامعه مي شود زیرا به دلیل آزادشدن قیمت ها نه تولیدكنندگان مي توانند با واردكنندگان

رقابت كنند و نه قدرت خرید دهك هاي پایین افزایش مي یابد.
 وي افزود: درحال حاضر نیز اقشار دهك هاي پایین جامعه به ویژه كارگران مانند تولیدكنندگان با مشكل مالي و

اقتصادي روبه رو هستند.
 وي خواستار متوقف شدن بررسي طرح یا لیحه اي كه با آزادسازي قیمت ها به بدترشدن فضاي اقتصادي منجر

مي شود شد.
 به گفته برهاني درشرایط فعلي معني ندارد كه دولت به تعهدات یارانه اي خود در قبال مردم خاتمه دهد، زیرا

این اقدام به گسترش شكاف طبقاتي به وجود آمده منجر خواهد شد.
پایان پیام

خطیبی در گفتگو با مهر:
  دلر است40قیمت واقعی نفت در بازار 

  آمده است : نماینده ایران در اوپک با اعلم اینکه هم اکنون قیمت88 مهر 27 در  خبر گزاری مهربه گزارش 
  دلر است گفت: اگر روند تضعیف ارزش دلر ادامه یابد قیمت جهانی هر40واقعی نفت در بازار حدود 

 دلر هم قابل افزایش است.80بشکه نفت تا 
 سید محمد علی خطیبی در گفتگو با مهر در رابطه با افزایش بی سابقه قیمتهای نفت خام در طی روزهای

گذشته، گفت: این افزایش قیمت نفت خام در بازارهای مختلف دنیا را نمی توان یک جهش قیمتی عنوان کرد.
 نماینده ایران در هیئت عامل سازمان کشورهای صادرکننده نفت با اشاره به کاهش بهای جهانی نفت خام به

  دلر در طی هفته گذشته، تصریح کرد: در طی روزهای گذشته قیمت نفت خام در بازارهای مختلف65حدود 
دنیا روند پر نوسانی را پشت سر گذاشته است.

 وی یکی از مهمترین دلیل افزایش قابل توجه بهای نفت در طی هفته گذشته را کاهش شدید ارزش دلر در
 مقابل سایر ارزهای رایج دنیا به ویژه یورو اعلم کرد و افزود: هم اکنون ارزش برابری هر واحد یورو حدود

 برابر دلر بوده که افزایش بهای نفت هم به دنبال پوشش ضعف شدید ارزش دلر است.1.5
 این مقام مسئول با تاکید بر اینکه هم اکنون یکی از سیاستهای محوری دولت آمریکا حمایت از دلر ضعیف
 است، تبیین کرد: دولت آمریکا قصد دارد برای جذب سرمایه گذریهای خارجی و حمایت از صادرات خود

 میلدی ادامهدهد.2010حداقل این سیاست را تا سال 
  دلر هم قابل افزایش80خطیبی با تاکید بر اینکه اگر روند تضعیف ارزش دلر ادامه یابد قیمت جهانی نفت تا 

  دلر افزایش یابد اما به همین نسبت قدرت10 تا 5است، بیان کرد: ممکن است در شرایط فعلی بهای نفت خام 
واقعی یک بشکه نفت خام افزایش نمی یابد.

 نماینده ایران در هیئت عامل سازمان کشورهای صادرکننده نفت با تاکید بر اینکه هم اکنون بهای نفت را باید با
تورم حاکم بر اقتصاد جهانی محاسبه کنیم، گفت: قیمتهای اسمی فعلی نفت خام در دنیا گمراه کننده است.

  میلدی نشان می دهد که قیمت واقعی2001 دلر فعلی بهای نفت با دلر سال 70وی افزود: محاسبه قیمت 
 دلر است.40نفت خام در بازار حدود 

  درصدي درآمد صادرات نفت و گاز ایران54كاهش 
  آمده است :   بان//ك جه/اني اعلم ك//رد درآم//دهاي ص/ادراتي88 مهر27به گزارش خبرگزاری فارس در تاریخ 

  میلیارد دلري نسبت به سال گذشته ب//ه كم//تر از نص//ف47ایران از محل نفت و گاز در سال جاري با ثبت رقم 
 مي رسد.

 بان//ك جه//اني در گ//زارش جدی//د خ//ود موس//وم ب//ه "دورنماه//ا و توس//عه ه//اي اقتص//ادي " پی//ش بین//ي ك//رده اس//ت
صادرات نفت و گاز ایران از نظر ارزش در سال جاري میلدي به كمتر از نصف برسد.

،// 2008در سال    میلیارد دلر از محل صادرات نفت و گاز عاید ایران ش//د و انتظ/ار م/ي رود ای//ن رق//م103.2 
  میلیارد دلر كاهش یابد.47در سال جاري میلدي به 



  كش//ورخاورمیانه و ش//مال آفریق//ا از مح//ل ص//ادرات نف//ت و گ//از در س//ال15ب//ر اس//اس ای//ن گ//زارش ك//ل درآم//د 
  میلیارد دلر برسد.428 میلیارد دلر رسید و پیش بیني مي شود این رقم در سال جاري به 994 به 2008

 جیبوتي، اردن و لبنان سه كشور منطقه هستند كه صادركننده نفت و گاز نیستند
 عربستان بزرگترین صادركننده نفت و گاز در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است. صادرات نف//ت و گ//از ای//ن

  میلیارد دلر در سال جاري خواهد رسید.150 به 2008 میلیارد دلر در سال 356كشور از 
 پس از این كشور، امارات در رتبه دوم منطقه از نظ//ر ص//ادرات نف//ت و گ//از ق//رار دارد. ص//ادرات نف//ت و گ//از

 میلیارد دلر در سال جاري مي رسد.54 میلیارد دلر در سال گذشته به 127امارات از 
 ایران از نظر حجم صادرات نفت و گاز در سال گذش//ته در رتب//ه س//وم منطق//ه ق//رار داش//ته و پی//ش بین//ي ش//ده در

سال جاري نیز این جایگاه را حفظ كند.
  میلی//ارد2.2میزان صادرات نفت و گاز سایر كشورها در س/ال ج/اري ای//ن ط/ور پی//ش بین//ي ش/ده اس/ت: بحری//ن 

  ، س///وریه1.6 ، یم///ن 24.3 ، لی//بي 26.6،  ع//راق 42 ، الجزای//ر 25.9 ، قط//ر 10.6، عم//ان 38دلر، ك//ویت 
 میلیارد دلر.0.9 ، و تونس 0.2 ، مراكش 2 ، مصر 1.6

تحقیق و تفحص از قراردادهاي نفتي 
قانون  نوسازی و بازسازی صنایع شامل همه كارگران شود

  آمده است :  عضو هیات رئیسه کانون هماهنگی شوراهای اسلمی کار88 مهر 25به گزارش  ایلنا در تاریخ 
 محور مخصوص كرج خواستار آن شد تا کارگران موسسات خدماتی و غیرصنعتی همانند شاغلن واحدهای

صنعتی دارای مجوز صنایع از مزایای بازنشستگی قانون  نوسازی و بازسازی صنایع استفاده کنند.
 به گزارش خبرنگار ایلنا، علی حسین اسدزاده در جلسه هفتگی شوراهای اسلمی کار محور مخصوص که

  قانون نوسازی صنایع که به10درکارخانه داروسازی عبیدی برگزار شد،گفت: درحال حاضر اجرای ماده
 تمدید شده است.1393بازنشستگی پیش از موعد کارگران مرتبط می شود تا سال 

 وی گفت: برابر این قانون فقط کارگران شاغل در واحدهای صنعتی با مجوز وزارت صنایع می توانند از
مزایای این بازنشستگی استفاده کنند

 اوگفت: این در حالی است که کارگران واحدهای خدماتی، تجاری یا کارکنان شاغل در نهادهای وابسته به بنیاد
مستضعفان از این حق محروم هستند.

 وی خواستار آن شد تا سازمان تامین اجتماعی با بازنشستگی پیش از موعد کارگران شاغل در نهادهای
عمومی غیردولتی و موسسات خدماتی و تجاری موافقت کند.

پایان پیام
مهدی شاندیز را آزاد کنید

  آمده است : مهدی شاندیز یکی از دستگیر88 مهر26به نوشته سایت کانون مدافعان حقوق کارگران در تاریخ 
 شدگان مراسم اول ماه مه همچنان در زندان است. با گذشت شش ماه از مراسم روز کارگر در پارک لله
 تهران هنوز هم آزاد نشده است. مهدی فرایی شاندیز معلم آگاهی که در آن روز برای گرامی داشت روز

 کارگر همانند بقیه به پارک آمده بود، قبل از انجام هر گونه مراسمی همراه با حدودی یک صد و پنجاه نفر
 دیگر به طرز بسیار وحشیانه و خشنی، ضمن ضرب و شتم و توهین فراوان به وسیله ی نیروهای امنیتی

  ساعت اولیه در شرایط بسیار دشواری نگهداری و سپس با وثیقه های48بازداشت شدند. بازداشت شدگان در 
 سنگین ظرف حدود دو ماه به تدریج ازاد شده و در انتظار دادگاه هستند. آنان به جرم شرکت در مراسم انجام

 نشده گرامی داشت روز کارگر باید به پای میز محاکمه کشیده شوند. مهدی شاندیز که در وضعیت جسمانی
 مناسبی قرار ندارد، هم چنان در بازداشت است و به وضیعت وی رسیدگی نمی شود. او از فعالن کارگری
 است که سال گذشته نیز به جرم جمع آوری امضا برای ازادی منصور اسالو مدتی را در بازداشت گذراند.

ماخواهان آزادی هر چه زودتر او از زندان هستیم. کانون مدافعان حقوق کارگر

تحقیق و تفحص از قراردادهاي نفتي
  آمده است : سخنگوي انرژي مجلس از احتمال تحقیق و88 مهر27به گزارش خبرگزاری فارس در تاریخ 

تفحص در خصوص قراردادهاي نفتي کشور خبر داد. 
 سیدعماد حسیني در گفت و گو با فارس با بیان مطلب فوق اظهار کرد؛ برخي قراردادهاي نفتي کشور از جمله

قراردادهاي کرسنت و لوله صلح مساله دار و داراي ابهام است. 
 او افزود؛ تلش مي کنیم در راستاي وظیفه نظارتي مجلس در خصوص قراردادهاي نفتي تحقیق و تفحص

 انجام دهیم تا گزارشي در خصوص محتوا و آخرین وضعیت قراردادهاي نفتي کشور به اطلع افکار عمومي
برسد.

http://kanoonmodafean1.blogfa.com/post-117.aspx


در تهران تجمع اعتراضی رانندگان اتوبوس شرکت "سفرسازان آسمان آبی" 
 عده کثیری از رانندگان "سفرسازان آسمان آبی" در اعتراض به تهدید کارفرما مبنی بر باز پس گیری اتوبوس

های آنان در صورت تاخیر در پرداخت اقساط مربوطه تجمع اعتراضی برگزار کردند.
 کارفرمای شرکت "سفرسازان آسمان آبی" به تمامی رانندگان زیر نظر خود اعلم داشته چنانچه اقساط بدهی

  مهر پرداخت نكنند،30مربوط به "لیزینگ" اتوبوس یا "اجاره اتوبوس به شرط تملک آن" را تا تاریخ 
و از ادامه کار آنها جلوگیری به عمل خواهد آورد.  اتوبوس ها متوقف 

مرگ یک کارگر بر اثر نبود ایمنی در محیط کار
 بر اثر انفجار یک دستگاه هوابرش در یک ساختمان در حال ساخت در حوالی خیابان ولیعصر تهران یک

کارگر كشته شد.
  کارگر دیگر12 مهرماه به دلیل انفجار سیلندر اکسیژن روی داد و بر اثر آن 26حادثه مذکور شامگاه یکشنبه 

 مجروح و به بیمارستان "فیروزگر" تهران منتقل شدند.
سایت پیام

۱۳88  ماهمهر  ۲۷دوشنبه 

 تصمیم ناگهانی هیات اجرایی کارخانه علءالدین براي تعطیلی 

  ،فعالیت این کارخانه باید تا زمان بازنشسته  شدن1379طبق مصوبه شورای تامین استانداري تهران در سال  
آخرین کارگر رسمی ادامه یابد.

 ایلنا: درپی تصمیم ناگهانی هیات اجرایی کارخانه علءالدین مبنی تعطیلی این کارخانه ،کارگران از صبح
امروز با درهای بسته محل کار خود مواجه شدند.

 به گزارش ایلنا، صبح امروز کارگران کارخانه علءالدین در حالی مانند هر روز به محل کار مراجعه
کردندکه از شب قبل این کارخانه با تصمیم مدیران کارخانه تعطیل شده بود.

 در اطلعیه اي كه از سوی هیات اجرایی کارخانه علءالدین در رابطه با تعطیلی کارخانه منتشر شده، آمده
 است: نظر به اتمام فصل تولید کولر و به منظور جلوگیری از هزینه های اضافی مقرر شد تا شروع مجدد

  تا اطلع ثانوی از مراجع به کارخانه خودداری27/7/88فعالیت پرسنل تولیدی و وابسته به تولید از تاریخ 
کنند.

  دچار بحران شده از آن زمان تاکنون70کارخانه علالدین سازنده لوازم خانگی است كه از اواخر دهه
زیرنظر هیاتی که از سوی سازمان حمایت از صنایع تعیین  شده اداره می شود.

 به گفته رمضانی از اعضای شورای اسلمی کار علالدین ،تعطیلی ناگهانی این کارخانه در حالی است که
  فعالیت این کارخانه باید تا زمان بازنشسته  شدن1379طبق مصوبه شورای تامین استانداري تهران در سال 

آخرین کارگر رسمی ادامه یابد.
 کارگر رسمی مشغول به فعالیت هستند.50به گفته این عضو شورا درکارخانه علالدین نزدیک به

  نفر از پرسنل این شرکت بازنشسته شده اند که هنوز50وی یادآور شد در سال های اخیر گروهی نزدیک به 
 مطالبات آنها پرداخت نشده است و این در حالي است كه کارگران علالدین از پایین بودن درآمدهای خود گلیه

دارند.
  تاکنون در جدول طبقه بندی مشاغل این کارخانه تجدیدنظر نشده است به همین1363به گفته کارگران از سال 

  سال سابقه تنها اندکی از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی20علت دریافتی کارگران علالدین با بیش از
کار بیشتر است.

1388/7/27 

حکم اعدام کارگر زمانی است که از کار اخراج شود

 دویجه وله : احکام حبس قطعی و تعلیقی پنج تن از اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه توسط دادگاه
 رضا رخشان مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران هفت تپه می گوید نگرانی ما. تجدیدنظر اهواز تایید شد

.از اخراج احتمالی این افراد پس از زندان است



 علی نجاتی رئیس هیأت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، فریدون نیکوفرد نایب رئیس، جلیل احمدی
  ماه حبس تعزیری از۶ ماه حبس تعلیقی و ۶عضو هیأت مدیره و قربان علی پور منشی سندیکا هریک به 

 سوی دادگاه تجدیدنظر شهرستان اهواز محکوم شده اند. همچنین محمد حیدری مهر عضو دیگر هیأت مدیره
ماه حبس تعلیقی محکوم شده است. ۸ ماه حبس تعزیری و ۴سندیکای کارگران هفت تپه به 

جرم: مصاحبه

 رضا رخشان مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران هفت تپه ضمن تایید این خبر به دویچه وله می گویدکه
 این حکم به دایره اجرای احکام شهرستان اهواز داده شده و هر لحظه امکان دارد که این افراد بازداشت و

روانه زندان شوند.

 وی اتهام این افراد را «اقدام علیه امنیت ملی از طریق انجام مصاحبه با رسانه های بیگانه» اعلم می کند. در
 مورد تشکیل سندیکای کارگری و فعالیت در این سندیکا و اینکه آیا این هم از موارد اتهام این کارگران بوده یا

 نه، رخشان چنین می گوید: «لزوما به مسئله سندیکا به طور مشخص اشاره نمی شود. سیستم قضایی و امنیتی
 کشور ما گاهی به نعل می زند و گاهی به میخ. بعضی وقتها می گویند سندیکا غیرقانونی است و وقتی ما

  چیست، می گویند قانونی است ولی مجوز می خواهد. اما آن چیزی که۸۷ و ۹۸می گوییم پس مقاوله نامه های 
در مورد پرونده دوستان ما مطرح شده همان بحث مصاحبه با شبکه های بیگانه هست».

 عضو هیأت مدیره و مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران هفت تپه می گوید وی و دوستانش نگران زندان 
 نیستند چون می دانند زندان بالخره تمام می شود. به گفته ی وی آن چیزی که این کارگران را نگران کرده

 احتمال اخراج آنان پس از زندان است. رخشان می گوید: «ما می دانیم آن چیزی که مد نظر آقایان است اخراج
 ماست. برای کارگر، حکم اعدام زمانی است که از کار اخراج شود و الن کارگران نگران این مسئله هستند و

خانواده ها اوضاع خیلی ملتهبی دارند».

وضع نابسامان کارخانه 

  قانون اساسی برای خصوصی سازی شد و از آن۴۴ مشمول اصل ۱۳۸۶کارخانه نیشکر هفت تپه از سال 
 زمان مدیریت این کارخانه به بهانه واگذاری آن به بخش خصوصی از دادن حقوق و مطالبات کارگران

 خودداری کرد. البته واردات بی رویه شکر نیز از جمله عواملی است که این کارخانه را به ورشکستگی کشانده
است.

  بیش از دوهزار و پانصد کارگر این کارخانه در نامه ای به مدیر کل کار استان خوزستان،۸۶در آبان ماه سال 
  تشکیل شده بود، شدند. چند روز پس از ارسال این نامه،۱۳۵۳خواستار بازگشایی سندیکائی که در سال 

افرادی که نامشان به عنوان اعضای هیات بازگشایی ذکر شده بود بازداشت شدند.

 با بستن جاده اهواز – اندیمشک به اوج خود رسید.۱۳۸۷اعتراضات کارگران در سال 

 علی نجاتی و دیگر اعضای هیأت رئیسه سندیکا از آن زمان تا کنون چندین بار بازداشت شده اند. ولی 
وضعیت کارخانه نیشکر هفت تپه همچنان نابسامان است.

 رضا رخشان عضو هیأت مدیره سندیکای این کارخانه می گوید کم شدن نرخ تولید کارخانه به میزان یک دهم 
 سال های گذشته، خشکسالی و کمبود آب و نیز پرداخت نامنظم حقوق کارگران که با تاخیری دوماهه صورت

می گیرد از عمده مشکلت کنونی این کارخانه است

رئیس خانه صنعت و معدن درگفت وگو با ایلنا: 
هدفمندسازي یارانه ها با پرداخت دستمزد جهاني انجام شود

  آمده است :   رئیس شبكه سراسري خانه هاي صنعت و معدن كشور با88 مهر 27 به گزارش  ایلنا در تاریخ 
 بیان اینكه موافق كلیات طرح هدفمندسازي یارانه ها هستم گفت: اگر قرار است كالها بر اساس قیمت جهاني و

واقعي به مصرف كنندگان داده شود بنابراین باید دستمزدها نیز به نرخ جهاني داده شود.
 هادي غنیمي فرد درگفت وگو با خبرنگار ایلنا افزود: در صورت اجراي طرح هدفمندسازي یارانه ها باید حداقل



  بار در سال دستمزد نیروي كار افزایش یابدكه این كار درشرایط فعلي محال به نظر مي رسد بنابراین اجراي3
طرح هدفمندسازي یارانه ها به ترتیبي كه برخي دنبال مي كنند جز آسیب به كشور چیز دیگري به همراه ندارد.

وي تصریح كرد: عده اي قصد دارند نگذارند كشور به سامان برسد.
 وي پرداخت نقدي یارانه را اقدامي خوب توصیف كرد و افزود: اینكه محصولت به قیمت تمام شده باشد

موضوع خوبي است اما پرداخت نقدي یارانه دركشور شدني نیست.
 غنیمي فرد خواستار ارائه یارانه به تولیدكنندگان شد و خاطر نشان كرد: بهترین حالت براي طرح هدفمندسازي

یارانه ها مي تواند اجراي این كار باشد.
 رئیس شبكه سراسري خانه هاي صنعت و معدن كشور با هشدار نسبت به فعالیت برخي از اعضاي اتاق

 بازرگاني براي افزایش قیمت ارز گفت: اگر این موضوع عمل شود به طور فرض اگر دلر در حال حاضر
 تومان به فروش رسد در صورتي كه قیمت دلر به600 تومان باشد و بر اساس آن بنزین به قیمت 950

  تومان مي رسد بنابراین مشاهده مي شود كه هدفمندسازي950تومان برسد آن وقت قیمت بنزین به حدود1600
یارانه ها با افزایش قیمت ارز در تعارض است.

 این مقام كارفرمایي اجراي طرح هدفمندسازي یارانه ها با ترتیب گفته شده از سوي دولت را باعث رسیدن
  درصد دانست و تصریح كرد: در گذشته نیز در دولت آقاي هاشمي رفسنجاني به دلیل برخي50تورم به

 درصد رسید.50اقداماتي نسنجیده اقتصادي، تورم به 
  سال اخیر هستند،گفت:5غنیمي فرد درپاسخ به افرادي كه مدعي عدم افزایش قیمت ارز به خصوص دلر در 

  سال گذشته5به ظاهر قیمت دلر در كشورها تغییري نكرده است اما به دلیل این كه قیمت جهاني دلر طي 
 درصدي برخوردار بوده است.10 تا 5درصد كاهش داشته است اما دركشور ما سالنه از افزایش قیمت 60

  درصد محصولت مورد نیاز كشور از خارج تهیه مي شود بنابراین تغییر قیمت ارز تاثیر85به گفته وي 
به سزایي در مسائل اقتصادي كشور دارد.

 15 میلیارد دلر آن از مجاري رسمي و 55 میلیارد دلر واردات داریم كه 70او خاطر نشان كرد: سالنه 
میلیارد دلر دیگر از طریق قاچاق است.

پایان پیام
تصمیم ناگهانی هیات اجرایی کارخانه علءالدین براي تعطیلی

 درپی تصمیم ناگهانی هیات اجرایی کارخانه علءالدین مبنی تعطیلی این کارخانه ،کارگران از صبح امروز با
درهای بسته محل کار خود مواجه شدند. به 
  آمده است :  صبح امروز کارگران کارخانه علءالدین88 مهر 27به گزارش ایلنا، به گزارش  ایلنا در تاریخ 

 در حالی مانند هر روز به محل کار مراجعه کردندکه از شب قبل این کارخانه با تصمیم مدیران کارخانه
تعطیل شده بود.

 در اطلعیه اي كه از سوی هیات اجرایی کارخانه علءالدین در رابطه با تعطیلی کارخانه منتشر شده، آمده
 است: نظر به اتمام فصل تولید کولر و به منظور جلوگیری از هزینه های اضافی مقرر شد تا شروع مجدد

  تا اطلع ثانوی از مراجع به کارخانه خودداری27/7/88فعالیت پرسنل تولیدی و وابسته به تولید از تاریخ 
کنند.

  دچار بحران شده از آن زمان تاکنون70کارخانه علالدین سازنده لوازم خانگی است كه از اواخر دهه
زیرنظر هیاتی که از سوی سازمان حمایت از صنایع تعیین  شده اداره می شود.

 به گفته رمضانی از اعضای شورای اسلمی کار علالدین ،تعطیلی ناگهانی این کارخانه در حالی است که
  فعالیت این کارخانه باید تا زمان بازنشسته  شدن1379طبق مصوبه شورای تامین استانداري تهران در سال 

آخرین کارگر رسمی ادامه یابد.
 کارگر رسمی مشغول به فعالیت هستند.50به گفته این عضو شورا درکارخانه علالدین نزدیک به

  نفر از پرسنل این شرکت بازنشسته شده اند که هنوز50وی یادآور شد در سال های اخیر گروهی نزدیک به 
 مطالبات آنها پرداخت نشده است و این در حالي است كه کارگران علالدین از پایین بودن درآمدهای خود گلیه

دارند.
  تاکنون در جدول طبقه بندی مشاغل این کارخانه تجدیدنظر نشده است به همین1363به گفته کارگران از سال 

  سال سابقه تنها اندکی از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی20علت دریافتی کارگران علالدین با بیش از
کار بیشتر است.

 پایان پیام
 در آستانه دستگیری قرار دارندسندیکای کارگران نیشکر هفت تپهفعالن کارگری عضو 

  آمده است  : حکام حبس قطعی و تعلیقی پنج تن از اعضای88 مهر 27به گزارش رادیو دویجه وله درتاریخ 
 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه توسط دادگاه تجدیدنظر اهواز تایید شد. رضا رخشان مسئول روابط عمومی

سندیکای کارگران هفت تپه می گوید نگرانی ما از اخراج احتمالی این افراد پس از زندان است.



 علی نجاتی رئیس هیأت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، فری//دون نیک//وفرد ن/ایب رئی//س، جلی/ل احم/دی
  م/اه حب/س تعزی/ری از۶ م/اه حب/س تعلیق/ی و ۶عضو هی/أت م//دیره و قرب//ان علی پ//ور منش/ی س//ندیکا هری//ک ب//ه 

 سوی دادگاه تجدی//دنظر شهرس/تان اه/واز محک//وم ش//ده اند. همچنی//ن محم//د حی//دری مهر عض//و دیگ//ر هی/أت م//دیره
  ماه حبس تعلیقی محکوم شده است.۸ ماه حبس تعزیری و ۴سندیکای کارگران هفت تپه به 

 جرم: مصاحبه
 رضا رخشان مسئول روابط عمومی سندیکای ک/ارگران هفت تپ/ه ض/من تایی//د ای//ن خ/بر ب//ه دویچه ول/ه می گوی//دکه
 این حکم به دای/ره اج/رای احک/ام شهرس//تان اه/واز داده ش//ده و ه/ر لحظ/ه امک/ان دارد ک//ه ای/ن اف//راد بازداش/ت و

 وی اتهام این افراد را «اقدام علیه امنیت ملی از طریق انجام مصاحبه با رسانه های بیگ//انه» روانه زندان شوند.
 اعلم می کند. در مورد تشکیل سندیکای کارگری و فعالیت در این سندیکا و اینکه آیا این هم از موارد اتهام این
 کارگران بوده یا نه، رخشان چنین می گوید: «لزوما به مسئله س/ندیکا ب//ه ط/ور مش/خص اش/اره نمی ش/ود. سیس//تم
 قضایی و امنیتی کشور ما گاهی به نعل می زند و گاهی به میخ. بعضی وقتها می گویند سندیکا غیرقانونی است و

  چیس//ت، می گوین//د ق/انونی اس/ت ول/ی مج/وز می خواه/د. ام/ا آن۸۷ و ۹۸وقتی م/ا می گ//وییم پ/س مقاوله نامه ه/ای 
 چیزی که در مورد پرونده دوستان ما مطرح شده همان بحث مصاحبه با شبکه های بیگانه هست».

 عضو هیأت مدیره و مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران هفت تپ//ه می گوی//د وی و دوس/تانش نگ/ران زن/دان
 نیس//تند چ//ون می دانن//د زن//دان ب//الخره تم//ام می ش//ود. ب//ه گفته ی وی آن چی//زی ک//ه ای//ن ک//ارگران را نگ//ران ک//رده
 احتمال اخراج آنان پس از زندان است. رخشان می گوید: «ما می دانیم آن چیزی که مد نظ/ر آقای//ان اس//ت اخ//راج
 ماست. برای کارگر، حکم اعدام زمانی است که از کار اخراج شود و الن کارگران نگران این مس/ئله هس//تند و

 خانواده ها اوضاع خیلی ملتهبی دارند».
 وضع نابسامان کارخانه

  ق//انون اساس//ی ب//رای خصوصی س//ازی ش//د و از آن۴۴ مش//مول اص//ل ۱۳۸۶کارخ//انه نیش//کر هفت تپ//ه از س//ال 
 زم//ان م//دیریت ای//ن کارخ//انه ب//ه به//انه واگ//ذاری آن ب//ه بخ//ش خصوص//ی از دادن حق//وق و مطالب//ات ک//ارگران
 خودداری کرد. البته واردات بی رویه شکر نیز از جمله عواملی است که این کارخانه را به ورشکستگی کشانده

  بی/ش از دوه/زار و پانص/د ک/ارگر ای//ن کارخ/انه در ن/امه ای ب//ه م/دیر ک/ل ک/ار اس/تان۸۶اس/ت.در آب/ان م/اه س/ال 
  تشکیل شده بود، شدند. چند روز پ//س از ارس//ال ای//ن۱۳۵۳خوزستان، خواستار بازگشایی سندیکائی که در سال 

 نامه، افرادی که نامشان به عنوان اعضای هیات بازگشایی ذک//ر ش/ده ب//ود بازداش/ت ش//دند.اعتراض/ات ک/ارگران
 با بستن جاده اهواز – اندیمشک به اوج خود رسید.۱۳۸۷در سال 

 علی نجاتی و دیگر اعضای هیأت رئیسه سندیکا از آن زمان تا کنون چندین بار بازداشت شده اند. ولی وض//عیت
 کارخانه نیشکر هفت تپه همچنان نابسامان است.رضا رخشان عضو هیأت مدیره سندیکای این کارخ//انه می گوی//د
 کم شدن نرخ تولید کارخانه به میزان یک دهم س//ال های گذش//ته، خشکس//الی و کمب//ود آب و نی//ز پرداخ//ت ن//امنظم

حقوق کارگران که با تاخیری دوماهه صورت می گیرد از عمده مشکلت کنونی این کارخانه است
سیطره چین بر اقتصاد ایران

  آمده است : حضور پررنگ چینى ها در مبادلت اقتصادى ایران88 مهر 28به گزارش حیات نو در تاریخ  
 تبدیل به ماجراى جالبى شده است. این روزها این حضور بر تمام بخش هاى اقتصادى کشور سایه گسترده

 است. محمود احمدى نژاد زمانى در یکى از سفرهاى استانى خود عنوان کرده بود که « براى کنترل تورم در
 کشور از واردات استفاده مى کنیم» اما عملکرد دولت نهم در زمینه واردات موقعیتى براى یورش همه جانبه
 کالهاى چینى به ایران ایجاد کرد. اگر تا پیش از این تنها کفش و کیف و لباس، ایرانى ها «چیني» بود؛ حال

 جانماز و تسبیح و مهر و پرچم موردنیاز ایران را نیز چینى ها تولید مى کنند. چشم بادامى هاى پرتلش حتى به
 این کالها نیز قناعت نکرده اند و اکنون روى کالى سنتى ما نیز دست گذاشته اند و کار به جایى رسیده که سیر

 و نمک چینى هم سر سفره ایران آمده است. چینى ها تا اینجاى کار تنها راضى به واردات کالهاى خود به
 ایران نشده اند و مدتى است که در محافل اقتصادى بحث بر سر جعل نشان استاندارد ایران از سوى چین

 مطرح شده است. این حجم گسترده حضور کالهاى چینى و ورشکستگى تولیدکنندگان ایرانى و از دست رفتن
 هزاران فرصت شغلى قطعا ضربه هاى جبران ناپذیرى را به پیکره اقتصاد ایران وارد کرده است. این ضربه ها

 تا جایى بوده که در برخى موارد خشم مردم را نیز باعث شده و در افکار عمومى فعالیت هاى سیاسى و
 اقتصادى چین در ایران منفى جلوه کرده است.

حضور چینى ها در صنعت نفت و گاز
 چینى ها چندى است که در صنایع مهم کشور نیز سایه گسترده اند. حضور چینى ها در صنعت نفت و گاز کشور

 و در دست گرفتن قراردادهاى مهم نفتى ایران همواره با نگاه انتقادى کارشناسان روبه رو شده است.
 کارشناسان معتقدند چینى ها اساسا توانایى لزم از نظر دانش و تکنولوژى را براى چنین حضور پررنگى در

 صنعت نفت و گاز ایران ندارند. این انتقادها تا جایى پیش رفت که اکبر ترکان در اظهارنظرى گفت: «چینى ها
 با پول ایران قراردادهاى نفتى ما را فاینانس مى کنند.»به نظر مى رسد تحریم هاى بین المللى و تیزبینى و هوش



 چینى ها براى استفاده از موقعیت هاى جدید چنین شرایطى را براى حضور چینى ها در کشور به وجود آورده.
 البته ایران نیز با اجراى سیاست غرب ستیزى و نزدیک شدن به کشورهایى مثل چین در ایجاد چنین موقعیتى
 براى استفاده چینى ها نقش موثرى داشته است. هرچند که برخى از مسئولن نفتى معتقدند چین به دلیل داشتن

 فعالیت هاى بالدستي، تا حدودى توانایى فنى اجراى فعالیت هاى پروژه اى را دارد اما نکته مهم آن است که
پیمانکاران و مهندسان چینى هیچ تکنولوژى و فن بالترى نسبت به پیمانکاران ایرانى ندارند.

تولید خاویار خزر در دست چینى ها
 علوه بر پوشاک و صنعت نفت و گاز، چینى ها خاویار ایران را نیز در دست گرفته اند.مدیرعامل صنایع

 همگن شیلت استان مازندران در رابطه با وضعیت فعلى تولید خاویار در ایران گفت: به دلیل صید بى رویه و
 قاچاق خاویار در ایران این تولید ارزشمند در حال انقراض بود و پرورش دهندگان خاویار در دو استان و

 گیلن و مازندران خوب حمایت نشدند و چین با استفاده از بچه ماهى آن از دریاى خزر به تولید و تکثیر آن
  سال آینده حدود شش هزار تن برابر با چهار10پرداخته است و طبق پیش بینى هاى انجام شده قراراست طى 

 برابر سهم جهانى خاویار تولید کند. به نظر مى رسد چینى ها قصد این را دارند که در تمام صنایع ایران رسوخ
 کنند.

تردید چین در ترجیح منافع اقتصادى
 از طرف دیگر، خبرگزارى فرانسه در گزارشى ادعا کرده مقامات چینى در انتخاب ایران یا آمریکا به عنوان
 کشورى که بیشتر از دیگرى منافع اقتصادى آنها را تامین مى کند مردد هستند.به گزارش خبرگزارى نزدیک
 دولت مسکو و پکن تاکنون در برابر فشارهاى کشورهاى غربى براى اعمال تحریم هاى تجارى جدید بر ضد
 ایران مقاومت کرده اند . کارشناسان و تحلیل گران بر این باورند که منافع تجارى و اقتصادى چین و روسیه

 ممکن است بر تصمیم آنها در قبال مسئله هسته اى ایران تاثیر گذار باشد . فارس مى گوید: البته روسیه و چین
 داراى منافع زیادى در بخش نفت و گاز ایران هستند . ایران سومین صادر کننده بزرگ نفت به چین به شمار

  میلیارد دلر رسیده است . با وجود28 به بیش از 2008مى رود. حجم مبادلت تجارى ایران و چین طى سال 
 تمام این مسائل حمایت این دو کشور از ایران سوال هاى زیادى را به وجود آورده است. به هر حال آمریکا به
 عنوان بزرگ ترین قطب اقتصادى دنیا بى تردید مبادلت تجارى بسیار گسترده ترى را به نسبت ایران با این دو
 کشور دارد. سوالى که در این بین به وجود مى آید این است که آیا در این بین تنها منافع اقتصادى مطرح است؟
 یا مسئله اى دیگر در این بین در حال اتفاق است.علوه بر تردید مقامات چیني، در مهره چینى دیپلماسى ایران

 با روسیه و چین در شرایط روز نیز از دیگر مباحثى است که دغدغه کارشناسان سیاسى از سویى و افکار
عمومى از سوى دیگر را برانگیخته است.

هشدارهای احمد توکلی در مورد آثار لیحه هدفمند کردن یارانه ها 
  آمده است : صبح امروز متنی دو صفحه ای از سوی احمدی توکلی1388 مهر 28به گزارش ایلنا در تاریخ 

 رییس مرکز پژوهش های مجلس در میان نمایندگان توزیع شد که در این متن نسبت به برخی از آثار تورمی
لیحه هدفمند کردن یارانه هشدارهایی داده شده بود. 

به گزارش خبرنگار ایلنا این متن با قید "فوری" از سوی توکلی توزیع شد که متن آن به شرح زیر است: 
در بررسي گزارش كمیسیون ویژه پیرامون لیحه هدفمندكردن یارانه ها نكاتي قابل توجه وجود دارد: 

 - مجلس نشان داد كه حساسیت خوبي نسبت به كاهش آثار منفي اصلح قیمت حامل هاي انرژي و آب نشان1
 داده است و در همه موارد زمان اجراي قانون را به پنج سال افزایش داد. پیشتر كمیسیون ویژه زمان حداكثر
 سه سال را كه پیشنهاد دولت بود، به حداكثر پنج سال افزایش داده بود كه مجلس به حذف لفظ حداكثر در همه

موارد مشابه راي داد تا دولت تدریج و شیب ملیم اجراي قانون را مراعات نماید. 
  از125- برخلف احتیاط درباره طول دوره اجرا، براي سال آغاز اجراي قانون، مجلس با اكثریت ضعیفي (2

  ماده4 نماینده حاضر) به پیشنهاد احتیاط آمیز نویسنده این سطور راي نداد. موضوع راي، اصلح تبصره 224
  با حذف كلماتي بود كه اختیار دولت را در افزایش قیمت حامل هاي انرژي، محدود مي ساخت. این تبصره1

 20 هزار میلیارد تومان و حداكثر 10مي گوید دولت قیمت ها را تا جایي بال ببرد كه به طور خالص، حداقل 
 هزار اكتفا شود، كه راي نیاورد. 10هزار تومان درآمد كسب كند، پیشنهاد این بود كه در سال اول به همان 

 علت اصرار من این بود كه شوك ناشي از افزایش قیمت هاي فرآورده هاي نفتي در سال اول باید زیاد نباشد.
 تمامي گزارش هاي علمي دستگاه هاي رسمي، مقالت علمي و پژوهشي، گزارش هاي نهادهاي بین المللي مانند

 بانك جهاني و صندوق بین المللي پول، به استثناي گزارش كار گروه تحول اقتصادي دولت، آثار تورمي افزایش
 شدید قیمت هاي حامل هاي انرژي را قابل توجه گزارش كرده اند. بین پژوهش هاي علمي به ندرت استثنایي مانند

گزارش كار گروه دولت وجود دارد. 
 )2003گزارش هاي رایج با فروض مختلف نتایج متفاوت، ولي بال نشان داده اند. به عنوان نمونه بانك جهاني (

  درصد و مركز پژوهش هاي6/46)؛ 1380؛ بانك مركزي (6/35) 1384؛ پرمه (5/30این تورم اضافي را 
  درصد محاسبه نموده است. در6/59مجلس با فرض گزینه لیحه دولت این تورم اضافه بر تورم موجود را 



  درصد به دست آورده است. مركز7/15حالي كه دولت مدعي بود كه با مدل پیشرفته اي، تورم اضافي را 
  درصد به8/39 و 5/20 هزار میلیارد تومان را نیز با دو فرض مختلف 20پژوهش ها تورم ناشي از درآمد 

 دست آورده است. به هر حال عده اي از نمایندگان معتقد بودند كه وقتي با زندگي اكثریت مصرف كنندگان و
 تمامي تولیدكنندگان سروكار داریم، حزم و احتیاط باید بیشتر باشد. علت اساسي این است كه تورم جهشي
 حتمي است ولي بازپرداخت موثر براي جبران آثار منفي بر مصرف و تولید و اشتغال حتمي نیست؛ زیرا

 اطلعات پالیش شده و سازمان مشخص اجراكننده نه در لیحه بود، نه در گزارش كمیسیون ویژه، متاسفانه
  هزار میلیارد تومان، قیمت20مجلس براي سال اول حزم و احتیاط كافي به خرج نداد. حال براي تامین آن 

  برابر باید افزایش یابد. در حالي كه اگر پیشنهاد اصلحي راي مي آورد5/9 برابر تا 4حامل هاي انرژي بین 
 برابر بیشتر نبود، كه البته این هم كه نبود. 3 تا 2افزایش ها 

 - موضوع مهم دیگري كه امروز باید تعیین تكلیف شود، حذف یارانه كالهاي اساسي است یعني قصد این3
 است كه با حذف چند ساله یارانه نان، برنج، شكر، دارو و... براي كساني كه متقاضي یارانه باشند، تنها یارانه
 نان نقدي پرداخت شود. بدیهي است مصرف نان با اتلف و اسراف فراوان روبه روست، ولي دو نكته مهم در

 اینجا وجود دارد كه در مورد حامل هاي انرژي وجود نداشت: اول آنكه نان را بیشتر فقرا و مستضعفان
 مصرف مي كنند نه اغنیا بر عكس مثل بنزین. دوم آنكه نان حیاتي ترین كالي مصرفي مردم است و احتیاط
 درباره اصلح قیمت و هدفمندكردن در اینجا باید بسیار بیشتر باشد. درباره دارو نیز وضع مشابه اي وجود

دارد. 
 آثار تورمي ناشي از افزایش قیمت كالهاي اساسي بر آثار تورمي پیش گفته افزوده مي شود. موسسه مطالعات
 و پژوهش هاي بازرگاني، وابسته به وزارت بازرگاني در مطالعه اي تحت عنوان ”اصلح نظام پرداخت یارانه
 كالهاي اساسي در ایران (با تاكید بر هدفمندي)”، تورم ناشي از تنها دو برابر كردن قیمت كالهاي اساسي را

  درصدي به اضافه حداقل تورم5/18 درصد برآورد كرده است. این به معناي آن است كه تورم موجود 3/19
  درصد بود با تورم ناشي از گران شدن كالهاي5/20 هزار میلیارد تومان كه 20محاسبه شده براي درآمد 

  درصد60 درصد است به ضمیمه تورم ناشي از گران شدن آب، احتمال دارد تورمي بالي 3/19اساسي كه 
 را بر مردم دچار مشكلت تحمیل كند حتي اگر احتمال وقوع این فاجعه كم هم باشد شرط، عقل است كه چون

محتمل بسیار مهم است، حداكثر احتیاط به عمل آید. 
 راه حل این است كه اول هدفمندكردن یارانه كالهاي اساسي را براي یكسال عقب بیندازیم و تنها به اصلح

  هزار میلیارد تومان چشم بپوشد20قیمت حامل هاي انرژي و آب بسنده كنیم، ثانیا دولت از اختیار كسب درآمد 
 و به كمتر اكتفا كند تا مردم مستضعف و تولیدكنندگان در فشار كمرشان زیر بار مشكلت طبیعي اقدام بزرگي

 كه باید انجام شود، خم نگردد. فراموش نكنیم كه تولیدكنندگان در حال حاضر زیر چهار فشار ركودآور
 گرفتارند: فشار ناشي از ركود جهاني، فشار ناشي از واردات بي رویه، فشار ناشي از سیاست هاي مالي و پولي

 انقباضي دولت، فشار ناشي از عوامل نامطمین كننده سیاسي. همه تحقیقات علمي اثر ركودي شوك افزایشي
 قیمت فرآورده هاي نفتي را قبول دارند، بحث بر سر طول دوره ركود است. حال ركود ناشي از افزایش عوامل

تولید (انرژي) بر آن چهار فشار اضافه شود، چه خواهد شد؟ 
 به زعم بنده این كار بزرگ یعني هدفمندسازي یارانه ها از طریق سیاست قیمتي، در ادامه سیاست هاي

 ، حتما باید عملي شود، اگر با حزم كافي1387 تا 1384غیرقیمتي اجرا شده (گرچه ناقص) طي سال هاي 
 همراه نباشد، فشارهاي اقتصادي و اجتماعي قابل توجه در پي خواهد داشت و خداي ناخواسته به عقب نشیني

 مجلس و دولت و توقف امر مهم هدفمندكردن براي سال ها، منجر خواهد شد. داستان عقب نشیني مجلس و دولت
 و توقف امر مهم هدفمندكردن براي سال ها، منجر خواهد شد. داستان عقب نشیني مجلس و دولت در

 قیمت گذاري گازوئیل و مالیات بر ارزش افزوده را فراموش نكنیم. پیامبر اكرم صلي ال علیه وآله فرمودند:
الظفر بالعزم و الحزم: پیروزي در گرو قدرت تصمیم و قاطعیت و نیز حزم و دوراندیشي است. 

پایان پیام
 هزار کودک لزم التعلیم از تحصیل محروم مانده اند800یک میلیون و 

  آمده است :یک مقام مسئول در سازمان نهضت سواد آموزی88 مهر 28به گزارش خبرگزاری مهردر تاریخ 
  درصدی کودکان لزم التعلیم در99.5در حالیکه مسئولن آموزشی وزرات آموزش و پرورش از پوشش 

  سال گذشته10 هزار کودک لزم التعلیم در کشور طی 800کشور خبر می دهند از محرومیت یک میلیون و 
.خبر می دهد

 معاون آموزشی سازمان نهضت سواد آموزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلم این خبر گفـت: براساس
  ساله به16 تا 10 هزار نوجوان 263 ساله لزم التعلیم و 9 تا 6 هزار کودک 348، 1385سرشماری سال 

.مدرسه نرفته و از تحصیل بازمانده اند



 اگرچه در طول سالهای گذشته آمار بسیار و بعضا متناقضی درباره کودکان بازمانده از تحصیل ارائه شده اما
 اعداد و ارقام مرکز آمار ایران و به دنبال آن نهضت سوادآموزی که متولی پوشش تحصیلی بی سوادان در

.کشور است نسبت به سایر آمارها می تواند دقیقتر و صحیح تر باشد
  هزار کودک و نوجوان در همین بازه سنی به600 سال اخیر یک میلیون و 10علی ابراهمیمی ادامه داد: طی 

 مدرسه نرفته اما با حضور در کلسهای مقدماتی نهضت سواد آموزی گواهینامه تحصیلی دریافت کرده اند که
. هزار کودک و نوجوان نتوانسته اند به مدرسه راه یابند800 سال گذشته یک میلیون و 10بدین ترتیب طی 

 اما جاوید سبحانی "عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان" درباره آمار کودکان بازمانده از
  قدیمی است و قطعاo تعداد کودکان بازمانده از1385تحصیل اظهارکرد: آمار مربوط به سرشماری سال 

.تحصیل طی این سالها افزایش یافته است
 سبحانی با بیان اینکه آمار کودکان بازمانده از تحصیل در کشور هیچگاه دقیق نبوده است، افزود: وزارت

 آموزش و پرورش تاکنون در این باره برنامه ریزی مناسبی ارائه نکرده و تکلیف این کودکان در
سیاستگذاریهای کلن کشور مشخص نیست

مخبرکمیسیون اجتماعی مجلس:
مشکل اصلی محتوای لیحه هدفمند سازي یارانه هاست

  آمده است :  نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلمی با تاکید بر88 مهر 28به گزارش  ایلنا در تاریخ  
 اینکه هدف از اصلح لیحه هدفمند کردن یارانه ها کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه است گفت: اگر این لیحه

در همان سال اول اجرا خلف هدف از پیش تعیین شده عمل کرد باید به سرعت ملغی شود. 
 سید جواد زمانی درگفت وگو با ایلنا باتاکید بر اینکه بعید می دانم کسی با اصل هدفمند کردن یارانه ها مخالف
 باشد،گفت: این لیحه اختیاری نیست بلکه اجباری است زیرا اگر با همین شرایط موجود حرکت کنیم تا چند

 نرسیده ایم باید فکری کرد. 90سال آینده بستن بودجه برای کشور امکان پذیر نیست بنابراین تا به دقیقه 
 وی با اعلم اینکه مشکل اصلی در محتوای لیحه است، گفت: اول باید ببنیم هدف از اصلح لیحه چیست

 مگر نمی گوییم کمک به اقشار کم درآمد جامعه را در نظر داریم اگر قرار باشد فقیر فقیر تر و غنی غنی تر
بشود دلیلی برای تصویب این لیحه وجود ندارد. 

 وی با اعلم اینکه هدف این لیحه کمک به اقشاری است که از یارانه کمتر استفاده می کنند گفت: اگر روزی
این لیحه اجرا شد و هدفش محقق نشد باید جلوی لیحه گرفته شود چون هدف از لیحه حساسیت است. 

 زمانی با یادآوری اینکه هدف لیحه آن است که قشر کم درآمدی که از یارانه استفاده نمی کند یا کمتر استفاده
 می کنند و قشر مرفهی که از یارانه بیشتر استفاده می کنند به نقطه تعادل برسند گفت: در اجرای لیحه این

یارانه ها را از اقشار بال دستی جامعه بگیریم و به اقشار پایین دستی و دهکهای پایین جامعه بدهیم. 
 وی با اعلم اینکه در لیحه کلمه باید گنجانده شده تا فقیر از یارانه بیشتر استفاده کند و غنی کمتر بهره

ببرد،گفت: مجلس باید این لیحه را اصلح مي كرد تا جامعه به این نتیجه می رسید که لیحه باید اجرا شود. 
 وی درخصوص افرادی که خواهان تعویق اجرای لیحه هستند،گفت: با بررسی گذشته شخصی می شودکه
 دولت لیحه هدفمند کردن یارانه ها را حداکثر سه سال تعریف کرده بود و حداکثر یعنی از فردای تصویب

  ماهه اول تمام مراحل را اجرا کنند چون حداکثر لحاظ شده بود و در کمیسیون6لیحه دولت می توانست در 
  سال باز هم فرصتی ندارد و10 سال گنجانده شد که در صورتی که بگویی سه سال یا 5مربوط کلمه حداکثر 

دست دولت باز است و از همان روز آغاز می کنند که مجلس با رای گیری حداکثر را حذف کرد. 
 زمانی با اعلم اینکه مجلس شیب تند تبعات ناشی از لیحه را کند کرده است گفت: در نهایت به دنبال هدف

 های لیحه هستیم و هدفهای لیحه کمک به اقشار آسیب پذیرجامعه است که اگر خلف عمل کرد مجلس نظر
خود را بازپس می گیرد. 

پایان پیام
 سال گذشته سازمان تامین اجتماعی چراغ راه آینده آن خواهد شد4آیا 

  آمده است :  سازمان تامین اجتماعی یکی از نهادهای پرحاشیه دولت88 مهر 28به گزارش  ایلنا در تاریخ 
 نهم بود که مدعای آن نیز تغییر مکرر مدیران عامل این سازمان است. به تازگی نیز اخباری مبنی بر معرفی
 علی ذبیحی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو مطرح می شود که این موضوع
بیانگر تغییر اجتمالی مدیرعامل فعلی سازمان تامین اجتماعی وادامه وضعیت نامناسب در این سازمان است.
 صرفنظر از این که در تمامی دولت های گذشته نیز مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خارج از این مجموعه

 بوده است و به نوعی از نزدیکان رئیس دولت های وقت محسوب می شده است اما دردولت نهم مدیران
 منصوب دولت نتوانستند همانند مدیران عامل دولت های قبل حداقل ها را در این سازمان انجام دهند و امور این

 سازمان را به انجام رسانند تا جایی که تغییر سالنه مدیران عامل سازمان تامین اجتماعی تاکنون به رویه ای
معمول در این سازمان تبدیل شده است.

 در هر صورت تمامی کارشناسان و مدیران سازمان تامین اجتماعی اذعان دارند که قوانین و مقررات نظام



 بیمه ای کشورکه شامل منابع، مصارف، محاسبات بیمه ای، دریافت حق بیمه، سرمایه گذاری، درمان، نرخ حق
 بیمه و تحصیل اهداف بلندمدت سازمان تامین اجتماعی، امری است تخصصی و انجام آن نیاز به مدیراني دارد

که از علم، تجربه و تخصص و تعهد لزم در این امور برخوردار باشند.
 با این وجود در برهه کنونی نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی تامین اجتماعی که رکن اصلی این

 سازمان است بارها بر غیر سیاسی بودن این سازمان تاکید کرده اند و حتی پا را از این نیز فراترگذاشته و
خواستار انتخاب مدیرعاملی از درون این مجموعه هستند.

 هر چند تاکنون این موضوع در دولت های گذشته انجام نشده است و همیشه مدیران عامل سازمان تامین
  ساله گذشته تامین اجتماعی نشان4اجتماعی از خارج این مجموعه پا به این سازمان گذاشته اند اما تجربه 

 می دهد که این صحبت ها پر بی راه نیست و جا دارد که مسئولن دولت دهم و در راس آن رئیس دولت به این
 سال گذشته این سازمان درس لزم را گرفته باشد.4گوشزدها توجه کرده و از 

  ماه گذشته که ترکیب و تعداد اعضای هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی تغییرکرده است؛ اما7البته در 
 تجربه ثابت کرد که این تغییرات نیز اگر وضعیت را بدتر نکرده باشد، بهتر هم نکرده است زیرا گفته می شود

  نفره هیات مدیره این سازمان پزشک هستند و از تخصص های لزم در امور بیمه ای و5 نفر از اعضای 3که 
 اقتصادی که بخش عمده ای از حوزه کاری تامین اجتماعی است بی بهره اند و جالب تر این که علوه بر وجود

 اخباری مبنی بر اختلف اعضای داخلی هیات مدیره و اختلف با مدیرعامل،گاهی صحبت هایی شنیده می شود
 که پزشکان عضو هیات مدیره در مسائل درمانی که در حوزه تخصصی آنها نیز قرار دارد اختلفات

دامنه داری دارند چه رسد به سایر امور.
پایان پیام

 درصدي به همراه دارد70هدفمندکردن یارانه ها تورم 
  آمده است :   به اعتقاد یک فعال کارفرمایی اجرای طرح هدفمندکردن88 مهر 28به گزارش  ایلنا در تاریخ 

 درصد افزایش یابد.70یارانه ها در بهترین حالت باعث می شود تا تورم به بیش از 
  درصد20عباس وطن پرور درگفت وگو با خبرنگارایلنا گفت: در حال حاضر که نرخ واقعی تورم بیش از

 70 درصد افزایش به 50تخمین زده می شود، اگر لیحه هدفمندکردن یارانه ها اجرا شود نرخ تورم با حداقل 
درصد خواهد رسید.

 وی با بیان این که مسئله هدفمندکردن یارانه ها تنها درعنوان لیحه قرارداد و هدف اصلی حذف یارانه ها ست
 گفت: حذف تدریجی یارانه ها به ویژه یارانه حامل های انرژی یکی از برنامه های دولت های قبل از انقلب بود

که به دنبال پیروزی انقلب اسلمی این موضوع مسکوت ماند.
  ساله توسعه کشور بر هدفمندشدن یارانه ها توسط دولت تاکید شده بود5 قانون 4وي افزود: با و جود آن که در 

  ساله30این موضوع هیچگاه به اجرا درنیامد تا این که امروز دولت تصمیم گرفته در یک اقدام آنی این وقفه 
را جبران کند.

  سال گذشته برمبنای سیاست های اشتباه یارانه ای دولت، ساختار اقتصادی30به گفته این فعال کارفرمایی در 
 ایران بر مبنای تولید تجارت و مصرف ایجاد شده است که اگر این یارانه ها، ناگهانی حذف شود تمامی این

سیستم برهم خواهد خورد. 
 وی یادآور شد: در این حال حذف یارانه ها باعث یکدست  شدن بازار مصرف ایران خواهد شد زیرا در حال

 حاضر به دلیل همین یارانه ها میان تولیدکنندگان داخی و واردکنندگان محصولت خارجی بر سر تصاحب
 بازار، اندک رقابتی وجود دارد که پس از حذف یارانه ها به دلیل نابودی تولیدکنندگان، بازار ایران یکدست

خواهد شد.
 این فعال بخش خصوصی گفت: تنها در حال حاضر آمارهای گمرک کشور حاکی از آ ن است که از مجموع

 درصد به کالهای سرمایه ای اختصاص دارد و مابقی آمار واردات به کالهای12واردات انجام شده تنها 
مصرفی ضدتولید اختصاص دارد. 

 به اعتقاد وطن پرور جدای از این که با حذف یارانه ها ریزش نیروی انسانی به طور صعودی افزایش
چشمگیری را طی می کند، اجرای این طرح در ارتباط با حذف یارانه انرژی هیچ توجیهی ندارد.

  درصد بازدهی دارند35وی یادآور شد: در حال حاضر نیروگاه های کشور در قبال صددرصد سرمایه گذاری 
  درصد انرژی تولید شده در شبکه توزیع و انتقال تلف می شود و بخش عمده آنچه که باقی40که از این مقدار 

 درصد انرژی باقیمانده توسط مشترکان20مانده توسط نهادهایی چون شهرداري مصرف می شود و تنها 
صنعتی، تجاری، اداری و خانگی مصرف می شود.

  درصدی شهروندان از انرژی تولید شده در حالی است که دولت از آنها هزینه انرژی20وی مدعی شد: سهم 
مصرف شده توسط شهرداری ها را هم اخذ می کند که این در واقع نوعی گران فروشی است.

پایان پیام
اقدام وزارت رفاه و تامین اجتماعي براي رفع همپوشاني هاي بیمه اي



  آمده است :    با انتصاب كارگروهي ویژه، گام بلند وزارت رفاه و88 مهر 28به گزارش  ایلنا در تاریخ 
تامین اجتماعي براي « رفع همپوشاني هاي بیمه اي » در كشور آغاز شد. 

 به گزارش ایلنا، ناد علي الفت پور سرپرست وزارت رفاه و تامین اجتماعي با صدور احكام جداگانه اي
«اعضاي كارگروه رفع همپوشاني هاي بیمه اي كشور » را منصوب كرد. 

 بر این اساس، محمد سعید كارآموز، ابوالحسن فقیه، محمد ابراهیم طوبایي، سید مجید موسویان، محسن
 احمدي،شیروان دارایي، میرغفور بابایي، صمدال فیروزي،پرویز افشار و محمد زماني به عنوان اعضاي این

كارگروه انتخاب شدند.
 در این احكام جداگانه، اعضا با توجه به وجود همپوشاني هاي بیمه اي و اهمیت رفع آن با استفاده از ظرفیت

 هاي موجود و همچنین مكانیسم هاي لزم و به منظور تحقق اهداف نظام جامع رفاه و تامین اجتماعي در كشور
و ایجاد هماهنگي در ارائه خدمات در هر یك از حوزه هاي بیمه اي و حمایتي منصوب شده اند. 

 در پي تشكیل این كارگروه ویژه، الفت پور سرپرست وزارت رفاه و تامین اجتماعي در جمع اعضاي این
 كارگروه ویژه و كمیته هاي كارشناسي این طرح، رفع همپوشاني هاي بیمه اي در كشور را یكي از اقدامات

 مهم، اساسي و بي سابقه دولت خواند و این طرح را یكي از مهمترین افتخارات نظام جمهوري اسلمي ایران
دانست.

 وي با تاكید بر این كه این اقدام پس از ماهها تلش و برنامه ریزي گروهاي مختلف كارشناسي در دولت نهم
پایه ریزي شده است، اظهار كرد: هم اكنون این طرح در دولت دهم آماده بهره برداري است. 

 سرپرست وزارت رفاه و تامین اجتماعي در ادامه با اعتقاد به این كه نگاه استراتژیك و كلن در مدیریت نوین
 بیش از هر چیز بر آمار صحیح و دقیق تكیه دارد، تصریح كرد: این امر در حوزه سازمانهاي ارایه دهنده

 خدمات بیمه اي و حمایتي از بازتاب بسیار گسترده اي برخوردار است چرا كه این سازمانها تنها با تكیه بر
 آمار متقن مي توانند در حوزه هاي مختلف به هماهنگي لزم میان منابع ، مصارف ، كیفیت ارایه خدمات و در

نهایت ارایه یك بسته مناسب و رضایت بخش به گروه هدف بپردارند. 
 وي ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع همپوشاني، به عنوان یكي از چالش هاي موجود در حوزه رفاه و
 تأمین اجتماعي و با توجه به این كه یكي از مهمترین اهداف نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعي، رفع تداخل
 وظایف دستگاهها و ایجاد هماهنگي در ارائه خدمات در هر یك از حوزه هاي بیمه اي، حمایتي و امدادي

 است، شناخت همپوشاني ها و در نهایت رفع همپوشاني هاي غیر مجاز یكي از مهمترین مسائل مطرح شده به
موازات تشكیل پایگاه اطلعاتي نظام جامع تأمین اجتماعي (بانك اطلعات ایرانیان ) است. 

 سرپرست وزارت رفاه و تامین اجتماعي با بیان این كه وجود ناهماهنگي آماري و همپوشاني، بزرگترین آفت
 در ارایه خدمات با كیفیت است، تاكید كرد: این ناهماهنگي علوه بر هدر رفت منابع مالي و انساني، به دلیل

كاهش كارایي به ایجاد تصور ناكارآمدي سازمان در بین جمعیت هدف منجر مي شود . 
 وي در این نشست با اعلم این كه وزارت رفاه و تامین اجتماعي، از وزارتخانه هاي موفق در ترمیم آسیب

 هاي ناشي از همپوشاني هاي آماري و ساختاري بوده است، تاكید كرد: وزارت رفاه و زیر مجموعه هاي آن
 كه بیشترین وظیفه را در برقراري عدالت دارند، با ایجاد بانك اطلعات ایرانیان، امكان دستیابي به اطلعات

بیمه اي و حمایتي افراد را فراهم كرده است.
 وي با بیان این كه سازمان هاي بیمه اي و حمایتي مي توانند در هنگام ارایه خدمات به مردم به اطلعات این
 بانك رجوع و با استعلم از آن، از وضعیت فعلي خود و فرد خواهان خدمت مطلع شوند، گفت: در این پروژه
 با تهیه آمار و اطلعات مورد نیاز در زمینه هاي مختلف حوزه عملكرد و برنامه ریزي وزارت رفاه و تامین
 اجتماعي ، برنامه ریزي موثر منابع و سیاست گذاري كلن اجراي برنامه ها و رفع همپوشاني هاي بیمه اي ،

حمایتي و امدادي در بدو امر صورت مي پذیرد. 
 الفت پور ادامه داد: در همین راستا و براي اصلح رویه هاي موجود در جهت رفع همپوشاني ها در سطوح

 بالتر نیز نوع همپوشاني هاي موجود و راهكارهاي رفع آن در سطوح بیمه اي توسط این وزارتخانه احصا و
آماده بهره برداري در جهت بال بردن هرچه بیشتر كارایي ساختار بیمه اي و حمایتي كشور است. 

 سرپرست وزارت رفاه و تامین اجتماعي خاطرنشان كرد: براي بررسي عمیق و كارشناسي همپوشاني هاي
 موجود، پروژه مطالعاتي در این خصوص تعریف شد و پس از تولید مستندات و گزارشات و استخراج نتایج و
 آمار از پایگاه اطلعاتي نظام جامع تأمین اجتماعي و با هدف ایجاد هماهنگي بین سازمان هاي تابعه و وزارت
 رفاه و اتخاذ تصمیمات در این خصوص، سلسله جلساتي با حضور نمایندگان سازمان هاي تابعه و كارشناسان

وزارت رفاه برگزار شد.
 وي در ادامه تاكید كرد: با تشكیل پایگاه اطلعاتي نظام جامع تأمین اجتماعي به منظور جمع آوري و ثبت

 اطلعات هویتي، شغلي و نحوه و میزان بهره مندي از خدمات بیمه اي، حمایتي و امدادي افراد زیر پوشش
 سازمان ها و نهادهاي موجود در قلمرو وزارت رفاه و تأمین اجتماعي، نسبت به شناسایي پاره اي از

همپوشاني ها در خدمات ارائه شده از طرف سازمان ها ي موجود در این حوزه اقدام شد.



 الفت پور در ادامه این نشست با اشاره به دو نوع تعریف عام و خاص از همپوشاني ها بیان كرد: بررسي هاي
 انجام شده نشان مي دهد كه همپوشاني در مفهوم عام آن بهره مندي همزمان از دو خدمت از دو سازمان و نهاد

بیمه اي، حمایتي و امدادي فعال در حوزه وزارت رفاه و تامین اجتماعي است. 
 وي در ادامه همپوشاني خاص را به دو گروه سازماني و عملكردي تقسیم كرد و گفت: در تعریف سازماني

 یعني وضعیتي كه سازمانها و نهادهاي زیرمجموعه وزارت رفاه و تامین اجتماعي موجب مي شوند كه تعداد
افراد زیر پوشش ( به حق و من غیر حق ) در جهت افزایش منابع درآمدي بیشتر شوند.

 الفت پور همپوشاني از نظر عملكردي را شامل تداخل ، توازي و مشابهت در فعالیتها و عملكردهاي سازمان و
نهادهاي بخش بیمه اي و حمایتي بیان كرد. 

 سرپرست وزارت رفاه و تامین اجتماعي در ادامه خاطرنشان كرد: در تشخیص همپوشاني هاي اطلعاتي سه
 مقوله، شامل سطح خدمات و منابع و اعتبارات صرفه شده باید مورد توجه قرار گیرد، كه در بخش سطح

 خدمات با سه سطح روبرو هستیم. خدمات پایه ، همگاني و مكمل . در خدمات پایه اي و همگاني، همپوشاني
 را مي توان مشاهده كرد كه بسیار مسئله ساز است. اما چنین وضعیتي در بیمه مكمل قابل مشاهده نیست؛ به
 عنوان مثال، فردي از بیمه بدنه، عمر و مسئولیت از دو شركت بیمه گذار استفاده مي كند یا اینكه فردي بیمه

 شده یك سازمان بیمه گر اجتماعي است و همزمان از بیمه مكمل نیز استفاده مي كند كه این نوع همپوشاني
مضر نیست.

 وي اضافه كرد: برخي از همپوشاني ها را مي توان در منبع و اعتبارات صرف شده جستجو كرد. زماني كه
 افراد زیر پوشش حوزه نظام جامع رفاه و تامین اجتماعي از چند سازمان و نهاد بیمه اي و حمایتي گاه به

 صورت همزمان خدمت دریافت مي كنند. به طور مضاعف از منابع و اعتبارات موجود استفاده مي شود كه
 در دراز مدت نقش بسیار تخریب كننده اي به لحاظ كمبود منابع درآمدي براي سازمانهاي مربوطه به ویژه

سازمانهاي بیمه گر اجتماعي به همراه خواهد داشت.
 سرپرست وزارت رفاه و تامین اجتماعي در ادامه با اشاره به مهمترین علل همپوشاني تصریح كرد: این موارد
 شامل عدم كفایت خدمات، ضعف اطلع رساني، ابهام و مشابهت در برخي از قوانین و مقررات ، بي نظمي و
 به هم ریختگي در بخش منابع درآمدي و توزیع یارانه ها ، ضعف سیستم اجرایي و نظارتي ، تخصصي نبودن

امور در حوزه رفاه و تامین اجتماعي و بهره مندي ناكافي از رسانه هاي گروهي است.
 الفت پور تاكید كرد: همچنین همپوشانیها در سه حوزه دفترچه درمان، بیمه هاي اجتماعي و حوزه هاي حمایتي

مورد بررسي قرار گرفته اند.
 در ادامه این نشست محسن احمدي سخنگوي وزارت رفاه و تامین اجتماعي با اشاره به برخي از همپوشاني ها

آن را شامل همپوشاني هاي حوزه « دفترچه درمان » و همپوشاني « حوزه اجتماعي » خواند .
  مورد دانست و در این باره توضیح داد: این همپوشاني ها9وي در ابتدا همپوشاني حوزه دفترچه درمان را 

 شامل همپوشاني هاي « صندوق هاي سازمان بیمه خدمات درماني با صندوق هاي سازمان بیمه خدمات
 948 میلیون و 1 مورد، «سازمان تامین اجتماعي با سازمان تامین اجتماعي » با 46 هزار و 544درماني» با 

  مورد، « سازمان بیمه خدمات درماني(خویش فرما) با سازمان تأمین اجتماعي(اصلي- تبعي) »872هزار و 
  مورد، « سازمان بیمه خدمات درماني(سایر اقشار) با سازمان تأمین694 هزار و 9 میلیون و 1با 

  مورد، « سازمان بیمه خدمات درماني(فرد اصلي در صندوق777 هزار و 129اجتماعي(اصلي- تبعي) » با 
 مورد داراي همپوشاني هستند. 140 هزار و 12كاركنان دولت) با سازمان تأمین اجتماعي(فرد اصلي) » با 

 احمدي ادامه داد: « سازمان بیمه خدمات درماني(فرد اصلي در صندوق كاركنان دولت) با سازمان تأمین
  مورد، « سازمان بیمه خدمات درماني(فرد تبعي در صندوق992 هزار و 32اجتماعي(فرد تبعي) » با 

  مورد ، « سازمان بیمه خدمات611 هزار و 88كاركنان دولت) با سازمان تأمین اجتماعي(فرد اصلي) » با 
 340 هزار و 20درماني(فرد تبعي در صندوق كاركنان دولت) با سازمان تأمین اجتماعي(فرد تبعي) » با 

 مورد و « سازمان بیمه خدمات درماني(صندوق روستائیان و عشایر) با سازمان تأمین اجتماعي(اصلي- تبعي)
 مورد داراي همپوشاني هستند.841 هزار و 871 میلیون و 1» با 

  مورد دانست و9سخنگوي وزارت رفاه و تامین اجتماعي در ادامه همپوشاني حوزه اجتماعي را هم شامل 
  هزار و732توضیح داد: « بیمه پردازي سازمان تأمین اجتماعي با بیمه پردازي سازمان تأمین اجتماعي » با 

 1193 مورد، « مستمري بیكاري سازمان تأمین اجتماعي با مستمري بیكاري سازمان تأمین اجتماعي» با 247
  هزار و12مورد، « بیمه پردازي سازمان تأمین اجتماعي با مستمري بیكاري سازمان تأمین اجتماعي » با 

  مورد، «1462 مورد، « بیمه پردازي سازمان تأمین اجتماعي با مستمري سازمان بازنشستگي » با 655
  مورد داراي همپوشاني23مستمري بیكاري سازمان تأمین اجتماعي با مستمري سازمان بازنشستگي » با 

هستند.
  مورد،3878احمدي در ادامه بیان كرد: «مستمري سازمان بازنشستگي با مستمري سازمان بهزیستي » با 

  مورد ، «مستمري751 هزار و 51«مستمري سازمان بهزیستي با بیمه پردازي سازمان تأمین اجتماعي » با 



  مورد و « مستمري سازمان2379بیكاري سازمان تأمین اجتماعي با مستمري سازمان بهزیستي » با 
 مورد داراي همپوشاني هستند.549بازنشستگي با مستمري سازمان بازنشستگي » با 

  دسته قانوني، غیر قانوني3وي در ادامه با اشاره به انواع همپوشاني، آنها را مطابق با قانون همپوشاني ها، به 
 و بدون منع قانوني تقسیم كرد و گفت: منظور از همپوشاني قانوني، همپوشاني هایي است كه براي آن قانون

 مشخص وجود دارد. به عنوان مثال، بهره مندي همزمان از مستمري بازنشستگان كشوري براي زنان شاغل
 زیر پوشش این سازمان و مستمري بازماندگان (از طرف شوهر بیمه شده تامین اجتماعي) از مصادیق این

نوع همپوشاني است.
 سخنگوي وزارت رفاه و تامین اجتماعي ادامه داد: منظور از همپوشاني غیرقانوني، همپوشاني هایي است كه

 غیر قانوني بودن آن مشخص بوده و مصداق این نوع همپوشاني استفاده از بیمه بیكاري و همزمان بیمه
پردازي مجدد در سازمان تامین اجتماعي است.

 وي در تعریف همپوشاني بدون منع قانوني خاطرنشان كرد: منظور همپوشاني هایي است كه طبق قانون منعي
 براي آن وجود ندارد و مصداق این نوع همپوشاني بهره مندي همزمان از دفترچه درماني از دو سازمان تامین

اجتماعي و سازمان بیمه خدمات درماني است.
 احمدي درباره نحوه شناسایي همپوشاني ها تاكید كرد: بر اساس بررسي هاي انجام شده در قلمرو رفاه و تامین

  نوع همپوشاني میان حوزه اي ، میان سازماني و درون3اجتماعي در حوزه هاي بیمه اي، حمایتي و امدادي 
  نوع همپوشاني میان حوزه هاي بیمه اي و3سازماني وجود دارد كه همپوشاني هاي میان حوزه اي شامل 

حمایتي، همپوشاني میان حوزه هاي حمایتي و امدادي و همپوشاني میان حوزه هاي بیمه اي و امدادي است .
 وي افزود: همپوشاني هاي میان سازماني شامل همپوشاني میان دو سازمان یا نهاد بیمه اي ،همپوشاني میان دو
 سازمان یا نهاد حمایتي و همپوشاني میان دو سازمان یا نهاد امدادي است و همپوشاني هاي درون سازماني نیز

 شامل همپوشاني هاي موجود در سازمان و یا نهاد بیمه اي ، همپوشاني هاي موجود در سازمان و یا نهاد
حمایتي و همپوشاني هاي موجود در سازمان و یا نهاد امدادي است. 

 سخنگوي وزارت رفاه و تامین اجتماعي در ادامه با اشاره به تعداد كل بیمه شدگان سازمان ها و صندوق ها تا
  هزار و344 میلیون و 68پایان تیر ماه امسال تصریح كرد: بر این اساس، تعداد كل بیمه شدگان در كشور 

  هزار و380 میلیون و 9 نفر و جمع كل همپوشاني هاي درون سازماني و برون سازماني در كل كشور 347
  نفر داراي همپوشاني درون سازماني980 هزار و 453 میلیون و 6 درصد ) است كه حدود 7/13 نفر ( 495

 درصد ) داراي همپوشاني بین سازماني هستند.3/4 نفر (515 هزار و 926 میلیون و 2 درصد) و 4/9(
 احمدي در پایان خاطرنشان كرد: افراد تحت پوشش بیمه درمان بدون همپوشاني هاي درون سازماني و برون

 نفر هستند. 852 هزار و 936 میلیون و 58سازماني حدود 
پایان پیام

عدم پرداخت حقوق کارگران کارخانه شلیر در مهاباد 

 در حالی ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده اند .این 8،کیلومتری مهاباد 5کارگران کارخانه شلیر در 
 است که کارگران از سال گذشته تا به حال چند ین بار دست به اعتصاب زده، اما هر باربا بی توجهی کارفرما
 روبه روشده اند . کارفرما با بهانه های واهی وهمچنین پشتیبانی دولت تا به امروز به خواست کارگران توجه

نکرده واز پرداخت حقوق آنها سر باز زده است.

    ماهه می نما ید1شهرداری مهاباد، گارگران را وادار به عقد قراردادهای 

.  ماهه را امضا نمایند1شهرداری مهاباد کارگران را وادار می نماید تا قراردادهای 

 در این میان کارگران با فشار های زیادی از طرف مدیران شهرداری روبرو بوده اند بخصوص معاون 
  شهرداری را مجبور به1شهرداری همچنین رییس شورای اسلمی مهاباد تا امروز توانسته اند کارگران ناحیه 

  سال می10امضای قرار داد به صورت روز مزد نمایند. این در حالی است که سابقه اکثر کارگران بالی
باشد .

  شهرداری در برابر این سیاست ضد کارگری3آنها چندین کار گر را اخراج نموده اما کارگران ناحیه  
مقاومت نموده و هیچ قرار دادی راامضا نکرده اند . 

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری



۱۳۸۸  مهر۲۹چهارشنبه 

کارگران پر ریس در مقابل اداره کار سنندج دست به تجمع زدند.

 از طرف ، کارگران پر ریس سنندج در اعتراض به حکم جدید اخراج 1388 مهر ماه 29روز چهارشنبه 
کارفرما و برای بر رسی خواست خود به اداره کار سنندج مراجعه و دست به تجمع زدند.

 کارگران پر ریس در راستای این امر در همان روز به استانداری سنندج جهت پیگیری مطالبه خود مراجعه 
نمودند.

  که  زده بود  نفر از کارگران پر ریس35 ماه پیش دست به اخراج 12کار فرمای شرکت پر ریس در حدود  
  دیوان عدالت  ماه این کارگران روبرو شد و نهایتا کار فرمای پر ریس ناچار شد بعد از رای11 اعتراض  با

 روز منعقد نماید.95 و مبارزه کارگران ، با کارگران قرار داد  و پیگیری اداری 

  نفر از کارگران را23 تعداد   نفر35 مهر ماه با اتمام پایان قرارداد از 28کارفرمای پر ریس در تاریخ  
مجددا اخراج نموده است.

  ضد کارگری کار فرما و میز   اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری این اقدام ما 
 حمایت اداره کار از وی را محکوم کرده و خواستار ان هستیم که کارگران با حمایت همه جانبه دیگر بخش ها

و با اتحاد عمل دیگر کارگران به سر کار های خود باز گردند.

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

 ۱۳۸۸  مهر۲۹چهارشنبه 

 ساعت جان مي كنند؛ 12 هزار تومان 200گزارش ایلنا از كارگراني كه براي 
ترافیك فقرا در دهلیزهاي كار 
  آمده است  : در همهمه شهر كه گم مي شوي این88 مهر 29ایلنادر تاریخ به گزارش خبرگزاری کار ایران – 

 تنها كارگران هستند كه مي توانند تو را با خود به انتهاي درد بكشانند و بوي ناخوشایتد زندگي را روي سرت
 پخش كنند. باور كنید این یك واقعیت است؛ كارگر بودن در روزگار امروز اقتصاد ایران سخت شده است و

 طعم گس زندگي را در گوشه  دهان همیشگي مي كند. البته راه براي همه باز است. یعني هر كس كه بیكار است
 مي تواند براي درنگي جامه كارگري بر تن كند. در این شهر هستند مشاغلي كه انتظار بیكاران را مي كشند؛
 مشاغلي كه در آنها از قوانین كار، بیمه و حداقل حقوقي كه همواره چالش بین كارگر و كارفرما بوده است،

خبري نیست. 
 این مشاغل نه مشاغل زیرپله اي و غیرقانوني هستند كه دولت خبري از آنها نداشته باشد و نه در جمع مشاغلي

دسته بندي مي شوند كه پاره وقت بوده و نظارتي هم بر روي حقوق و دستمزد آنها اعمال نمي شود. 
 این مشاغل جزو آن دسته از مشاغلي هستند كه هر روز در نیازمندي هاي صبح تهران آگهي مي شوند و هر

 روز جویندگان كار در نیازمندي هاي صبح تهران در رویاي به دست آوردن كار به آنها نگاه مي كنند و شاید هم
صدها مسئول و شاغل بر آن نظر انداخته و بدون كنجكاوي از كنار آن بگذرند. 

 اما جویندگان كار به طور مداوم هشت دكمه تلفن را پي درپي فشار مي دهند و با شنیدن حقوق و مزایایي كه هیچ
 نشاني از حداقل حقوق و دستمزد ندارند گوشي را گذاشته و شانس خود را بار دیگر با آگهي دیگري امتحان
 مي كنند و اگر هم جست و جوي طولني براي پیدا كردن كار حداقل حقوق و بیمه را از یاد آنها برده باشد و
 آنها تنها به فكر پیدا كردن شغلي باشند براي پر كردن فرم و پیوستن به جمع تمامي دیگر جویندگان كاري كه

 حداقل حقوق را فراموش كرده اند آدرس را دریافت كرده و با ناامیدي فرم درخواست كار را پر مي كنند تا
  تا180 بعد از ظهر در یك كارگاه بسته بندي پوشاك مشغول به كار شده و ماهي 6 صبح تا 8بتوانند از ساعت 

  هزار تومان حقوق بگیرند و یا در كارگاه مشابهي كه كمي منصفانه تر به حقوق كارگران نگاه كرده است200
 هزار تومان حقوق بگیرند و بعد از یك سال نیز امیدوار باشند كه بیمه شوند. 220 ساعت كار كنند و 10

 كارگاه هاي بسته بندي تنها نشان این بي توجهي به حق و حقوق كارگران نیستند،  فروشندگان پوشاك و لوازم
 آرایشي و بهداشتي و به طور كل تمامي فروشندگان از این قاعده مستثني نبوده و از جمع بیكاراني كه مهارتي

در تولید نداشته و به پشتوانه فن بیان خوبي كه دارند جذب آن مي شوند، نیز در این جرگه قرار مي گیرند. 
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  هزار تومان حقوق دریافت مي كند و فروشندگان140 تا 120 ساعت كار 12فروشنده تازه كار براي حدود 
  هزار تومان حقوق خواهند گرفت و اگر بتوانند در این راه مهارت از خود نشان داده250 تا 200باتجربه نیز 

 و فروش خوبي را در پرونده كاري ماهیانه خود ثبت كنند، پورسانت نیر دریافت خواهند كرد، اما از بیمه
خبري نیست. 

  تومان پرداخت مي شود و120اوضاع در بازار تایپیست ها خیلي نگران كننده تر است، براي هر صفحه تایپي 
  بعد از ظهر پشت مانیتور نشسته و تایپ مي كند و در نهایت5 صبح تا 30/8یا تایپیست استخدام شده از ساعت 

 هزار تومان حقوق دریافت خواهد كرد. 230هم ماهي
 در این میان كارگران ساده نیز جداي از این وادي بي قانون نیستند. در حالي كه تعیین حداقل حقوق كارگران

 در ماه هاي پایاني هر سال و نیز در ماه هاي ابتدایي سال، به چالشي بزرگ بین كارگران و كارفرماها تبدیل
 شده و جلسات مختلف در شوراي عالي كار براي رسیدن به رقم واحدي براي آن برگزار مي شود و هر یك از

 طرفین یعني كارگران و كارفرمایان در تلش هستند تا حقوق و دستمزد را بر اساس منافع خود بال و پایین
 كنند،  كارگران ساده از این چالش بي بهره بوده و حقوق روزمزدي حدود هشت هزار تومان دریافت مي كنند كه

 هزار تومان خواهد بود. 208با احتساب چهار روز تعطیلي ماهیانه، حقوق دریافتي آنها ماهي 
  هزار10 شب خواهد بود روزي 8 صبح تا 8 ساعت كار چسب زني كفش كه از 12همچنین كارگري براي 

تومان حقوق خواهد گرفت. 
 در این بین واژه كارمند نیز كه كمي خوش بیني در خصوص حقوق دریافتي را به ذهن مي رساند تاثیري بر این

  ساعت كار یعني12حقوق دریافتي نداشته و كارمندان آشنا به كامپیوتر براي كار كردن در كافي نت نیز براي 
 هزار تومان حقوق در یافت مي كنند. 200 شب 9 صبح تا 9از 

  هزار200این در حالیست كه كارمند دفتري نیز كه هشت ساعت كار را تجربه خواهد كرد حقوقي معادل 
 درصد پورسانت خواهد داشت. 15تومان با 

  هزار تومان قید شده و حتي در برخي300همچنین با وجود اینكه در آگهي هاي اشتغال، حقوق منشي ها حدود 
  هزار تومان را نشان مي دهند، اما500 تا 300از موارد در آگهي هاي استخدام منشي این حقوق ها ارقامي از 

 200در بسیاري از موارد منشي ها نیز حقوق مناسبي دریافت نمي كنند، آنها در قبال هشت تا نه ساعت كار 
 هزار تومان، و حتي با توجه به پاره وقت بودن و یا نوع كار كه پاسخگویي به تلفن، تایپ نامه ها و ... باشد

حقوقي كمتر نیز دریافت خواهند كرد. 
  هزار توماني حقوق كارگران كه این روزها بیش از حداقل حقوق كارگران در بین كارفرماها به200رقم 

 عرف تبدیل شده و نخستین رقمي كه به جویندگان كار در نیازمندي هاي صبح اعلم مي شود حول این ارقام
  هزار تومان با حداقل حقوقي كه وزارت كار براي دستمزد یك ماهه كارگران در نظر70مي گردد، حدود 

گرفته است، تفاوت دارد. 
 این در حالیست كه در سال هاي اخیر با رشد مشاغل بازاریابي در دنیاي بازاریابان، حقوق ثابت معناي چنداني

 ندارد و بیشتر كارفرماهایي كه جویندگان كار را به منظور بازاریابي به استخدام در مي آورند از ابتدا در
 خصوص درصد پورسانت با جوینده كار صحبت مي كنند و بسیاري از آنها اگر حقوق ثابتي هم براي این

 منظور در نظر گرفته باشند، این امر را یك مزیت مي دانند كه در كنار پورسانت پرداختي حقوق ثابتي نیز به
فرد پرداخت مي كنند. 

 اما این پایان راه حقوق و دستمزد نیروي كار بیكار نیست و پایتخت شلوغ ایران نیز تنها پایگاه نادیده گرفتن
 حقوق و مزایاي كارگران نیست، چرا كه در سایر شهرهاي كشور اوضاع از این هم بغرنج تر است، در سایر

 هزار تومان دریافت مي كنند. بیشتر كارفرماهایي كه نمي خواهند200 تا 150شهرها حقوق دریافتي حدود 
  هزار تومان حقوق ثابت150نیروي كار خود را بیمه كرده و برطبق قانون كار حقوق پرداخت كنند، حدود 

پرداخت كرده و در كنار آن حق پورسانتي نیز براي نیروي خود در نظر مي گیرند. 
 پرداخت حقوق هایي به دور از قوانین كار در حالي رقم مي خورد كه مدتي است ماجراي تعیین حداقل حقوق
 كارگران دوبار در سال مطرح شد و البته با مخالفت هایي كه با اجرایي شدن آن صورت گرفت حدود یك ماه

 است كه به فراموشي سپرده شده است و این در حالیست كه زیر پوست این شهر و سایر شهرهاي كشور
 مشاغلي انتظار كارگران را مي كشد كه چالش هاي تعیین حداقل دستمزد، افزایش آن بر اساس تورم و كاهش آن
 بر اساس مصلحت كارفرماها نقشي در آن ندارد و اینجا قانون خودش را دارد، زیرا نیروي كار فراوان دست

 كارفرما را براي یافتن نیروي كار بیكار با پرداخت حقوق و مزایایي كه اجحاف در حق كارگران را به نمایش
 مي گذارد، باز گذاشته است و در پس این اوضاع نگران كننده بیكاري حقوق و دستمزد كارگراني كه نظارتي
 بر ساعت كار، حقوق دریافتي و پرداخت حق بیمه آنها نمي شود، بیكاران قربانیان، معضل بیكاري هستند تا

  ساعت كار یعني چهار ساعت بیش از ساعت كار قانوني حقوقي كمتر از حداقل حقوق دریافت كنند و12براي 
 هزار توماني رضایت دهند. 200به حقوق 
پایان پیام



  تپه در آستانه اخراج و زندان قرار دارند7اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر 
  آمده است : تهدیدات و فشارها وزارت88 مهر 29بنابه گزارشات رسیده از نیشکر هفت تپه در تاریخ 

  شدت اطلعات شوش از طریق حراست شرکت نیشکر هفت تپه علیه اعضای هیئت مدیره سندیکا و کارگران
یافته است.

  تن از اعضای هیئت مدیره سندیکای نیشکر4 مهرماه 29در گزارش آمده است ؛ از صبح روز جهارشنبه 
  توسط حراست شرکت نیشکر هفت تپه که زیر نظر اداره اطلعات هفت تپه از ورود به شرکت منع شدند.آنها

  اعضای هیئت مدیره که از شوش سرکوب کارگران را به عهده دارد از ورود به شرکت منع شدند . اسامی
 ورود به شرکت منع شده اند عبارتند از: فریدون نیکو فرد،جلیل احمدی ،رمضان علیپور و محمد حیدری مهر

  ماه حبس تعزیری و4 ماه حبس تعلیقی و آقای حیدری مهر به 6 ماه حبس تعزیری و 6می باشند.آنها اخیرا به 
 ماه حبس تعلیقی محکوم شدند.8

 مدتی قبل از آن آقای علی نجاتی رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از کار اخراج و از
   ماه است که حقوق و مزایای او را قطع کرده اند این در حالی است6ورود به شرکت منع شده بود. بیش از 

 که او نسبت به حکم اخراج غیر قانونی و غیر انسانی خود اعتراض نموده است. اداره کار علت اخراج را
غیبت طولنی عنوان می کند در حالی که او در بازداشت وزارت اطلعات بسر می برد .

 داودی رئیس حراست شرکت نیشکر هفت تپه که با هماهنگی اداره اطلعات شوش سرکوب کارگران را به
  برابر2 را به  عهده دارد. از ورود کارگران ممانعت به عمل آورد. داودی اخیرا تعداد افراد حراست شرکت

  در نقاط مختلف شرکت  نفر رسانده است.افراد حراست با بیسیم100 نفر به 50افزایش داده است از 
  بخصوص در محلهای که کارگران حضور دارند مستقر می شوند و هرگونه تجمع کارگران را بلفاصله

 گزارش میدهند. وهمچنین برای پیشگیری از اعتصابات و اعتراضات کارگری در اعتراض به سرکوب و
 ضایع کردن حقوق کارگران تعدادی افراد خبرچین در میان آنها نفوذ داده شده و از این طریق سعی دارند که

 جو بدبینی و بی اعتمادی را بین کارگران رشد دهند . اقدامات سرکوبگرانه کارگران در شرکت زیر نظر
مددی مدیر عامل شرکت صورت می گیرد.

 کارگران پس از شنیدن خبر ممانعت از حضور افراد هیئت مدیره سندیکا در محل کارشان و شایعاتی مبنی بر
  خشمگین هستند و اعلم کرده اند در صورتیکه این ممانعتها ادامه یابد در روزهای آینده قصد دستگیری آنها

  احکام دارند که اعتراضات و اعتصابات گسترده ای را آغاز کنند.آنها خواستار لغو فوری و بی قید وشرط
 سرکوبگران زندان علیه کارگران، بازگشت علی نجاتی به محل کارش و پرداخت حقوق چند ماه اخیر وی و

 اعاده حیثیت از او، برداشتن ممانعتها از حضور اعضای هیئت مدیره سندیکا و عذرخواهی رسمی مدیر عامل
 شرکت از اعضای هیئت مدیره سندیکا در مقابل جمع کارگران و اخراج داودی رئیس سرکوبگر حراست

شرکت هستند.
  ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده اند.و همچنین ساعت اضافه کاری را به2از طرفی دیگر کارگران 

نصف کاهش داده اند و این مسئله باعث مشکلت عدیده معیشتی برای کارگران شده است.
به کارخانه ممنوع شد کارگران نیشکر هفت تپه ورود پنچ فعال کارگری عضو سندیکای 

  علی نجاتی ، فریدونورود پنج فعال کارگری عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت به اسامی
 به گزارش فعالن حقوقبه کارخانه ممنوع شد.   محمد حیدری و نیکوفرد ، قربان علی پور ، جلیل احمدی 

  تن از کارگرانی که هفته گذشته از سوی دادگاه تجدید نظر استان خوزستان به5بشر در ایران ، صبح امروز 
 حبس محکوم شده بودند ، زمانی که قصد ورود به کارخانه را داشته اند با اعلمیه ای از سوی حراست

  علت. به نا بنا به این گزارش، کارخانه مواجه شدند که ضمن درج اسامی فوق آنها را ممنوع الورد کرده بود
 دادگاه تجدید نظر استان خوزستان علی نجاتی، فریدون نیکوفر،پیش بیهفته .  مشخص نشده استهنوز این اقدام 

  ماه حبس تعلیقی و محمد حیدری پور را به6 تعزیری و زندان ماه 6قربان علی پور و جلیل احمدی به تحمل 
 این احکام در ارتباط با اعتراض های چهار ماه حبس تعزیری و هشت ماه حبس تعلیقی محکوم کرده است.

شده است.  صادر شده و کارگران 86کارگری سال 
اعتراض سندیکای کارگران شرکت واحد به حکم زندان فعالن سندیکای کارگران نیشکر 

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با انتشار اطلعیه ای احکام صادره برای فعالین
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه را محکوم کرده و خواستار آزادی همه فعالین کارگری در بند شد.

در اطلعیه ی سندیکای کارگران شرکت واحد آمده است:
  که به دلیل عدم پرداخت حقوق و رسیدن به۱۳۸۶در راستای اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه در سال 

 پایه ای ترین حقوق صنفی کارگران (ایجاد تشکل مستقل) انجام شد، تعدادی از کارگران دستگیر شدند که بعد
 از بازجویی های مکرر با قرار وثیقه، تا روز دادگاه از زندان آزاد شدند. دادگاه در مرحله اول رسیدگی

 کارگران را به یکسال حبس که شش ماه آن را به حالت تعلیق در می آورد محکوم کرد و در زمان معین برای
 اعلم اعتراض، کارگران با امید به رسیدگی عادلنه در دادگاه تجدیدنظر شکایت کردند اما متاسفانه دادگاه



تجدید نظر عینا" حکم صادره توسط دادگاه بدوی را تایید کرد. 
 این احکام در حالی برای فعالین سندیکایی صادر شده که کارگران هفت تپه حقوق خود را با تاخیر سه ماهه

 دریافت می کنند و با توجه به سخت و زیان آور بودن کارشان، طرح طبقه بندی مشاغل در کارخانه اجرا نمی
شود و ساعات اضافه کاری این کارگران هر روز کاهش پیدا می کند.

 جنبش کارگری ایران در سالیان گذشته برای بهبود شرایط موجود بیشترین هزینه را پرداخت کرده است،
 کارگرانی که حتی قدرت پرداخت اجاره منزل را ندارند و از کمترین اوضاع معیشتی بی بهره اند، برای

رسیدن به حقوق صنفی خود باید زمان طولنی را در پشت میله های زندان سپری کنند.
 تهدید، بیکاری و زندان به بخشی از مبارزات روزمره جنبش کارگری تبدیل شده است، همانگونه که دستگیری
 و بیکاری نتوانست فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد را از پا درآورد مطمئن هستیم فعالین سندیکای هفت

تپه نیز هرگز نخواهند گذاشت این مبارزه از بین برود.
 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه برای آزادی و حق خواهی این نمایندگان کارگری

از هیچ کوششی دریغ نمی کند.
 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن محکوم کردن احکام صادره برای فعالین
 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، خواستار آزادی همه فعالین کارگری از جمله ابراهیم مددی و منصور
 اسالو، فرزاد کمانگر، مهدی فراحی شاندیز و لغو احضارهای فعالین کارگری دستگیر شده در روز جهانی

کارگر می باشد. 
 تپه در آستانه اخراج و زندان قرار دارند۷اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر 

 بنابه گزارشات رسیده از نیشکر هفت تپه، تهدیدات و فشارهای وزارت اطلعات شوش از طریق حراست
شرکت نیشکر هفت تپه علیه اعضای هیئت مدیره سندیکا و کارگران شدت یافته است.

  تن از اعضای۴ مهرماه ۲۹به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، از صبح روز جهارشنبه 
 هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه از ورود به شرکت منع شده اند. حراست شرکت نیشکر هفت تپه که زیر

 نظر اداره اطلعات شوش سرکوب کارگران را به عهده دارد از ورود این فعالین سندیکایی به شرکت
 جلوگیری کرده است. اسامی اعضای هیئت مدیره که از ورود به شرکت منع شده اند عبارتند از: فریدون نیکو

  ماه حبس۶ ماه حبس تعزیری و ۶فرد، جلیل احمدی، رمضان علیپور و محمدحیدری مهر. آن ها اخیرا به 
 ماه حبس تعلیقی محکوم شده اند.۸ ماه حبس تعزیری و ۴تعلیقی و آقای حیدری مهر به 

 این گزارش می افزاید: مدتی قبل از آن آقای علی نجاتی رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
  ماه است که حقوق و مزایای او را قطع کرده اند۶از کار اخراج و از ورود به شرکت منع شده بود. بیش از 

 این در حالی است که او نسبت به حکم اخراج غیرقانونی و غیرانسانی خود اعتراض نموده است. اداره کار
علت اخراج را غیبت طولنی عنوان می کند در حالی که او در بازداشت وزارت اطلعات بسر می برد.

  برابر افزایش داده و۲داودی رئیس حراست شرکت نیشکر هفت تپه اخیرا تعداد افراد حراست شرکت را به 
  نفر رسانده است. افراد حراست با بیسیم در نقاط مختلف شرکت بخصوص در محلهاژی که۱۰۰ نفر به ۵۰از 

 کارگران حضور دارند مستقر می شوند و هر گونه تجمع کارگران را بلفاصله گزارش میدهند. همچنین برای
 پیشگیری از اعتصابات و اعتراضات کارگری در اعتراض به سرکوب و ضایع کردن حقوق کارگران،

 تعدادی افراد خبرچین در میان آنها نفوذ داده شده و از این طریق سعی دارند که جو بدبینی و بی اعتمادی را
 در بین کارگران رشد دهند. اقدامات سرکوبگرانه کارگران در شرکت زیر نظر مددی مدیر عامل شرکت

صورت می گیرد.
 این گزارش اضافه می کند کارگران پس از شنیدن خبر ممانعت از حضور افراد هیئت مدیره سندیکا در محل

 کارشان و شایعاتی مبنی بر دستگیری آنها خشمگین هستند و اعلم کرده اند در صورتیکه این ممانعت ها ادامه
 یابد در روزهای آینده اعتراضات و اعتصابات گسترده ای را آغاز خواهند کرد. آنها خواستار لغو فوری و بی

 قید و شرط احکام زندان کارگران، بازگشت علی نجاتی به محل کارش و پرداخت حقوق چند ماه اخیر وی و
 اعاده حیثیت از او، برداشتن ممانعت ها از حضور اعضای هیئت مدیره سندیکا و عذرخواهی رسمی مدیر

 عامل شرکت از اعضای هیئت مدیره سندیکا در مقابل جمع کارگران و اخراج داودی رئیس سرکوبگر
حراست شرکت هستند.

  ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده اند و همچنین ساعت اضافه کاری آن ها۲از طرف دیگر کارگران 
را به نصف کاهش داده اند و این مسئله باعث مشکلت عدیده معیشتی برای کارگران شده است.

احمد توكلي به مجلس هشدار داد

 درصدي لیحه یارانه ها؟60تورم 



توكلي: كاري نكنیم كه ناچار به عقب نشیني شویم.

 درصدي در كشور ارائه داد60احمد توكلي ضمن هشدار درباره احتمال تورم 
پیشنهاد تعویق یكساله لیحه یارانه ها

  آمده است : راه حل این است كه هدفمند كردن88 مهر29به نوشته روزنامه صبح دنیای اقصاد در اریخ  
یارانه كالهاي اساسي را براي یك سال عقب بیندازیم و تنها به اصلح قیمت حامل هاي انرژي و آب بسنده كنیم

 احمد توكلي، نماینده تهران و رییس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلمي درباره لیحه هدفمند كردن
 یارانه ها كه این روزها درمجلس در حال بررسي است، دیدگاه كارشناسي خود را بیان كرد. به گزارش دنیاي
 اقتصاد توکلی که نسخه ای از متن دیدگاه خود را در اختیار نمایندگان مجلس قرار داد، گفت: مجلس نشان داد
 كه حساسیت خوبي نسبت به كاهش آثار منفي اصلح قیمت حامل هاي انرژي و آب نشان داده است و در همه

 موارد زمان اجراي قانون را به پنج سال افزایش داد. پیش تر كمیسیون ویژه زمان حداكثر سه سال را كه
 پیشنهاد دولت بود، به حداكثر پنج سال افزایش داده بود، كه مجلس به حذف لفظ حداكثر در همه موارد مشابه 

 راي داد تا دولت تدریج و شیب ملیم اجراي قانون را مراعات نماید. وی افزود: برخلف احتیاط درباره طول
  نماینده حاضر) به224 نماینده از 125دوره اجرا، براي سال آغاز اجراي قانون، مجلس با اكثریت ضعیفي (

  با حذف كلماتي بود1 ماده 4پیشنهاد احتیاط آمیز نویسنده این سطور راي نداد. موضوع راي،  اصلح تبصره 
 كه اختیار دولت را در افزایش قیمت حامل هاي انرژي، محدود مي ساخت. این تبصره مي گوید دولت قیمت ها را

 هزار میلیارد تومان درآمد20هزار میلیارد تومان و حداكثر 10تا جایي بال ببرد كه به طور خالص،  حداقل 
 هزار اكتفا شود كه راي نیاورد. توکلی در این متن10كسب كند. پیشنهاد این بود كه در سال اول به همان 

 آورده است: علت اصرار من این بود كه شوك ناشي از افزایش قیمت هاي فرآورده هاي نفتي در سال اول باید
 زیاد نباشد. تمامي گزارش هاي علمي دستگاه هاي رسمي، مقالت علمي و پژوهشي، گزارش هاي نهادهاي

 بین المللي مانند بانك جهاني و صندوق بین المللي پول، به استثناي گزارش كارگروه تحول اقتصادي دولت، آثار
 تورمي افزایش شدید قیمت هاي حامل هاي انرژي را قابل توجه گزارش كرده اند. بین پژوهش هاي علمي به

 ندرت استثنایي مانند گزارش  كارگروه دولت وجود دارد. رییس مركز پژوهش هاي مجلس اضافه کرد:
 )2003گزارش هاي رایج با فروض مختلف نتایج متفاوت، ولي بال نشان داده اند. به عنوان نمونه بانك جهاني (

 درصد و مركز پژوهش هاي6/46)، 1380، بانك مركزي (6/35) 1384؛ پرمه (5/30این تورم اضافي را 
 درصد محاسبه نموده است. در6/59مجلس با فرض گزینه لیحه دولت این تورم اضافه بر تورم موجود را 

 درصد به دست آورده است. مركز7/15حالي كه دولت مدعي بود كه با مدل پیشرفته اي،  تورم اضافي را 
 درصد به8/39 و 5/20هزار میلیارد تومان را نیز با دو فرض مختلف 20پژوهش ها تورم ناشي از درآمد 

 دست آورده است. به هر حال عده اي از نمایندگان معتقد بودند كه وقتي با زندگي اكثریت مصرف كنندگان و
 تمامي تولید كنندگان سر و كار داریم. حزم و احتیاط باید بیشتر باشد. علت اساسي این است كه تورم جهشي
 حتمي است، ولي بازپرداخت موثر براي جبران آثار منفي بر مصرف و تولید و اشتغال حتمي نیست، زیرا

 اطلعات پالیش شده و سازمان مشخص اجرا كننده نه در لیحه بود، نه در گزارش كمیسیون ویژه، متاسفانه
 هزار میلیارد تومان، قیمت20مجلس براي سال اول حزم و احتیاط كافي به خرج نداد. حال براي تامین آن 

  برابر باید افزایش یابد، در حالي كه اگر پیشنهاد اصلحي راي مي آورد5/9 برابر تا 4حامل هاي انرژي بین 
  برابر بیشتر نبود كه البته این هم كم نبود. همچنین توکلی افزود: موضوع مهم دیگري كه3 تا 2افزایش ها 

 امروز باید تعیین تكلیف شود، حذف یارانه  كالهاي اساسي است یعني قصد این است كه با حذف چند ساله
 یارانه نان، برنج، شكر، دارو و... براي كساني كه متقاضي یارانه باشند، تنها یارانه نان نقدي پرداخت شود.

 بدیهي است مصرف نان با اتلف و اسراف فراوان روبه رو است، ولي دو نكته مهم در اینجا وجود دارد كه در
 مورد حامل هاي انرژي وجود نداشت: اول آنكه نان را بیشتر فقرا و مستضعفان مصرف مي كنند نه اغنیا،
 برعكس مثل بنزین، دوم آنكه نان حیاتي ترین كالي مصرفي مردم است و احتیاط درباره اصلح قیمت و

 هدفمند كردن در اینجا باید بسیار بیشتر باشد. درباره دارو نیز وضع مشابهي وجود دارد. وی در ادامه تصریح
 کرد: آثار تورمي ناشي از افزایش قیمت كالهاي اساسي بر آثار تورمي پیش گفته افزوده مي شود. موسسه
 مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني، وابسته به وزارت بازرگاني در مطالعه اي تحت عنوان «اصلح نظام
 پرداخت یارانه كالهي اساسي در ایران (با تاكید بر هدفمندي)» تورم ناشي از تنها دو برابر كردن قیمت 

 درصدي به5/18 درصد برآورده كرده است. این به معناي آن است كه تورم موجود 3/19كالهاي اساسي را 
 درصد بود با تورم ناشي از گران5/20هزار میلیارد تومان كه 20اضافه حداقل تورم محاسبه شده براي درآمد 

 درصد است به ضمیمه تورم ناشي از گران شدن آب، احتمال دارد تورمي بالي3/19شدن كالهاي اساسي كه 
 درصد را بر مردم دچار مشكلت تحمیل كند، حتي اگر احتمال وقوع این فاجعه كم هم باشد شرط، عقل60

 است كه چون محتمل بسیار مهم است،  حداكثر احتیاط به عمل آید. توکلی در پایان خاطرنشان کرد: راه حل این
 است كه اول هدفمند كردن یارانه كالهاي اساسي را براي یك سال عقب بیندازیم و تنها به اصلح قیمت



 هزار میلیارد تومان چشم بپوشد و به20حامل هاي انرژي و آب بسنده كنیم. ثانیا دولت از اختیار كسب درآمد 
 كمتر اكتفا كند تا مردم مستضعف و تولیدكنندگان در فشار، كمرشان زیر بار مشكلت طبیعي اقدام بزرگي كه

 باید انجام شود،  خم نگردد. فراموش نكنیم كه تولیدكنندگان در حال حاضر زیر چهار فشار ركودآور گرفتارند،
 فشاري ناشي از ركود جهاني، فشار ناشي از واردات بي رویه، فشار ناشي از سیاست هاي مالي و پولي

 انقباضي دولت، فشار ناشي از عوامل نامطمئن كننده سیاسي، همه تحقیقات علمي اثر ركودي شوك افزایشي
 قیمت فرآورده هاي نفتي را قبول دارند، بحث بر سر طول دوره ركود است حال ركود ناشي از افزایش عوامل

 تولید (انرژي) بر آن چهار فشار اضافه شود، چه خواهد شد؟ به گفته وی این كار بزرگ یعني هدفمندسازي
 1384یارانه ها از طریق سیاست قیمتي، در ادامه سیاست هاي غیرقیمتي اجرا شده (گرچه ناقص) طي سال هاي 

 ،  حتما باید عملي شود، اگر با حزم كافي همراه نباشد، فشارهاي اقتصادي و اجتماعي قابل توجه در1387تا 
 پي خواهد داشت و خداي ناخواسته به عقب نشیني مجلس و دولت و توقف امر مهم هدفمند كردن براي سال ها،

 منجر خواهد شد. داستان عقب نشیني مجلس و دولت در قیمت گذاري گازوئیل و مالیات بر ارزش افزوده را
 فراموش نكنیم. پیامبر اكرم صلي ال علیه و آله فرمودند: الظفر بالعزم و الحزم: پیروزي در گرو قدرت تصمیم

و قاطعیت و نیز حزم و دوراندیشي است. 

تظاهرات در اهواز : "زندگی در ایران حق مسلم ماست"،"دولت کودتا استعفااستعفا"
  آمده است  : امروز، حوالی یک ساعت پیش ، اهواز88 مهر 29به گزارش وبلگ آزادی سبز در تاریخ 

 فضای اعتراضی بعد از انتخابات را بیش و بهتر از هر زمان تجربه کرد. در حالی که کارکنان شرکت لوله
  ماه حقوق حود ، به سر دادن شعار "هی هات منه ذله " مردم عادی با10سازی در اعتراض به نپرداختن 

 پیوستن به آنها فضا را دگرگون کرده ، و شعارها تبدیل به شعارهای این روزهای دیگر نقاط ایران شد ، از
 جمله ی این شعارها: "زندگی در ایران حق مسلم ماست"،"دولت کودتا استعفااستعفا" ، "یا مرگ یا عدالت" ،

"نصر من اله وفتح قریب مرگ بر این دولت مردم فریب" ،"ال اکبر" ، "یا حسین میرحسین".
 این جمعیت دقیقن در نقطه مرکزی اهواز-چهارراه نادری- گرد آمده بود و با برخورد به دور از خشونت پلیس

 ، به صورت جمعی مرکز شهر را ترک کرده و همچنان به شعار های خود ادامه دادند. تنها ، در این میان
 بسیجیان دوربین های مردم را از آنها می گرفتند . به همین سبب امکان فیلم گرفتن برای زمان زیاد برای هیچ

-sabz-eکس ممکن نبود.دوست من تنها موفق شد چند ویدیوی کوتاه بگیرد که میتوانید آنها را ببینید     
aazadi.blogspot.com

درگیریهاى پراکنده به دلیل گران شدن قیمت نان
 گزارشهاى دریافتى از تهران حاکى است در پى تصمیم دولت براى گران کردن نان درگیریهاى متعددى در

  روز چهارشنبه در تهران پارس در مقابل یک نانوایىمناطق مختلف تهران در مقابل نانوائیها رخ داده است. 
 درگیرى رخ مى دهد که ماموران سرکوبگر نیروى انتظامى سراسیمه خود را به محل مى رسانند تا مردم

معترض را سرکوب کنند.
گزارش تکمیلی 

 هم گرفت تنگناي گراني یقه نان را

 وزارت بازرگانی همچنان بر طبل خود می کوبد و به هیچ وجه خواستار افزایش قیمت نرخ نان براساس تورم
 و بودجه سالیانه نیست/نوسانات موجود در بازار نان به گونه ای رخ نموده که هر یک از نانوایان به گونه ای

 مساز خود را می زنند.

  آمده است : وضعیت بازار نان سنتی و نان صنعتی و نیمه حجیم این88 مهر 29به گزارش ایلنادر تاریخ 
 روزها آنقدر نابسامان و با افزایش قیمت مواجه شده است که وزارت بازرگانی به رغم اینکه به گونه ای وانمود

 ممی کرد با تعیین نرخ مصوب از هرگونه هزینه سیاسی جلوگیری کند اما این امر میسر واقع نشد.
  درصد طی روزهای اخیر نه تنها شهروندان بلکه اتحادیه را نیز15 الی 10افزایش قیمت نان سنتی به مقدار 

 مدر تنگنای ویژه ای قرار داده است.
 این درحالی است که وزارت بازرگانی همچنان بر طبل خود می کوبد و به هیچ وجه خواستار افزایش قیمت

 منرخ نان براساس تورم و بودجه سالیانه نیست.
  تاکنون هنوز با افزایش مواجه نشده است در حالی که طی سال های گذشته81قیمت مصوب نان اما از سال 

 افزایش دستمزد، افزایش هزینه های جانبی کارگاه های نانوایی، تورم و وضعیت بد اقتصادی کشور همه
 منانوایان و اتحادیه را در تنگنا قرار داده است.

 این روزها اختلف بزرگی که بین وزارت بازرگانی و اتحادیه نانوایان وجود دارد بر سر تعیین قیمت نرخ نان
 ماست.



 قیمتی که انتظار می رفت با آغاز به کار دولت دهم و بر كرسي وزارت نشستن غضنفری ، معاون سابق وزیر
 مبازرگاني(وزیر فعلی بازرگانی) این امر به آسانی حل شود.

 وزارت بازرگانی با بهانه های واهی خواستار همان قیمت قبلی نرخ نان است و به هیچ وجه حاضر به مصالحه
 مبا اتحادیه و نانوایان نیست.

 شنیده ها حاکی است این امر باعث شده است نوسانات موجود در بازار نان به گونه ای رخ نماید که هر یک از
 منانوایان به گونه ای ساز خود را زده و قیمت خود را به بهانه های واهی افزایش دهند.

 نحوه سیاست گذاري هاي وزارت بازرگاني و اختلفاتي كه با نهاد صنفي نانوایان دارد باعث شده که نه نظارت
 مدقیقی بر نانوایان سطح شهرها وجود داشته باشد و نه قیمت نان به معنای واقعی به فروش رود.

  برابر نیز از شنیده هایی است که در تمامی مغازه ها خودنمایی می کند و این امر10افزایش آرد به میزان 
 مشهروندان را به تنگ آورده است.

 جالب آنکه واردات گسترده گندم از یک سو و سیلوهای پرازگندم از سوی دیگر و همچنین اشباح شدن
 مغازه های نانوایی بی شمار در سطح شهرها این سوال رابرای هر شهروندی به وجود می آوردکه چرا قیمت

 منان بدین گونه سرسام آور در حال افزایش است.
 وزارت بازرگانی در اقدامی انحصاری تعیین نرخ نان و فرایند قیمت نان و آرد راخود برعهده دارد در حالی

 مکه متولی اصلی آن اتحادیه همچنان در انزوای کامل به سر می برد.
 انحصارگری دولت و بازرگانی و دستگاه های ذیربط مانند تعزیرات همچنان دامن اقتصاد کشور را گرفته و

م.این مردم هستند که در این تصویر باید هزینه گراني كلهاي مختلف را بپردازند

کارگران خباز سنندج در صورت عدم رسیدگی به وضعیتشان دست به اعتصاب خواهند زد. 

 بر اساس گزارش رسیده، اگر فر مانداری و دیگر مسولین استان به خواست کارگران خباز سنندج رسیدگی
نکنند، انان دست از کار خواهند کشید.

 400و جمع اوری طوماری که به امضا بیش از  کارگران خباز سنندج در راستای افزایش دستمزد خود 
نانوانی در شهر سنندج رسیده خواستار افزایش دستمزد خود شده اند.

  کارگر در این4500 موجود است که حداقل   واحد نانوائی ، سنگگ ، لواشی و بر بری450در شهر سنندج  
واحد ها مشغول به کار می باشند.

 کارگران خباز سنندج بعد از برگزاری مجمع عمومی خود خواستار ان شدند که با توجه به پائین بودن 
 ، دستمزد انان افزایش یابد اما تا کنون مسولین استانی به این88دستمزدها و عدم افزایش دستمزد در سال 

خواست هیچ گونه جوابی نداده اند.

  فرماندار و استاندار در سنندج داشته اند متذکر شدند اگر تا پایان روز کارگران در چندین جلسه خود که با 
  واحد450 ابانماه به مطالبه قانونی انان رسیدگی نشود و دستمزد انان افزایش پیدا نکند تمامی 3  یکشنبه

نانوائی در سطح شهر سنندج دست به اعتصاب خواهند زد.

 ما اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری از این خواست طبقاتی کارگران خباز
  حمایت کرده و از تمامی مردم سنندج می خواهیم در صورت اعتصاب کارگران خباز که در راستای افزایش

 از مطالبات کارگران حمایت و انان را در دستمزد صورت میگیرد به هر شکلی که امکان دارد، همه با هم 
این کشمکش طبقاتی یاری رسانیم.

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

 ۱۳۸۸  مهر۲۹چهارشنبه 

  بدون شرح
حسن صادقی معاون امور استان هاي خانه كارگردر چمخاله (لنگرود) گفت: 

 ریشتري ندارد 8 درصدي تفاوتي با زلزله 20بیكاري 
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  آمده است : اردوی سراسری دبیران1388 مهر 30به گزارش خبرگزاری  کار ایران -  ایلنا در تاریخ 
 اجرایی خانه های کارگر سراسرکشور ازساعتی پیش در استراحتگاه چمخاله استان گیلن فعالیت خود را در

زمینه تبادل آخرین اخبار و مسایل مربوطه به جامعه کارگری آغاز به کارکرد. 
 به گزارش خبرنگارایلنا، حسن صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر در جمع حاضران با یادآوری اینکه خانه

 کارگر تشکیلت صنفی است، افزود:کارگران باید احساس کندکه این تشکیلت پایگاه و پناهگاه آنهاست زیرا
 نگاه خانه کارگر به کارگران به ویژه در شرایط حساس فعلی بر مبنای عضو پذیری است تا کارگران برای

تحقق خواسته های صنفی، کسب مهارت فنی و سایر مطالبات خود مراجعه کنند.
مشروح سخنان صادقی به شرح زیر است: 

 یکی از ارزشها ومعجزات انقلب اسلمی دادن هویت به جامعه ایرانی بود هویتی که رژیم ستم شاهی از او
 سلب کرده بود. حق حضور، حق تعیین سرنوشت، حق تعیین تکلیف، حق خواستن، حق گفتن و حق شدن،

 مفاهیمی است که تا قبل از این مردم با آن بیگانه بودند. آزادی مفهومی گسترده تر از آن چیزی است که در
 قالب نیازهای مادی بتوان آن را جستجو و محصور کرد. نیاز به حضوراجتماعی و مشارکت یک حق ذاتی
 است و نمی توان آن را از انسان گرفت و یا آن را محدود و محصور کرد به همین جهت انسان یک موجود

 سیاسی ،اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی است که برای ابراز هویت از خود اثر می گذارد و البته اثر هم
می پذیرد. 

 جامعه کارگری وکارگران هم از این قاعده مستثنی نیستند اینکه دردوران انقلب تشکل های خودجوش
 کارگری شکل می گیرند وکارگران را دور خود جمع می کنند و با همه مخاطرات موجود اقدامات عملی در

 خصوص به چالش کشیدن چرخه اقتصاد شاهنشاهی فراهم می آوردند و همه هزینه های آن را نیز به جان
 می خریدند این خود نشان از این نیاز وویژگی ذاتی کارگران دارد. این نیاز فقط به جامعه کارگری بر نمی گردد
 بلکه همه اقشار و فعالن کشور می خواهند که حضورشان پررنگ و اثرگذار باشد این آموزه دین واین پیام امام

راحل است. 
 دیدیم و دیدند که چگونه شوراهای اعتصاب پس از انقلب به شکل جدی امور کارخانجات رها شده را بدست

 گرفتند. هم کارگر بودند و هم کارفرما، هم کار می کردند و هم مدیریت را به عهده گرفته بودند و تلششان
 باعث شد اتفاقی نیفتد .کارخانجات حفظ شد تولید شروع شد و طی اندک سالهای اول انقلب تا قبل از جنگ به

 همت همین حضور با اینکه کشور مشکلت جدی ساختاری به لحاظ عدم تثبیت دولت ونهادها و دستگاههای
 مربوطه را داشت ولی رشد اقتصادی کشور رقم قابل توجهی شد واین نشان از توانمندی کارگران می داد شما و

 ما شاهد بودیم که به تدریج نهادها، سازمان یافتند وبه عبارتی کشور قانون مدار شد. برای گروه های مختلف
 جامعه قوانینی تدوین شد و درچارچوب نظام جمهوری اسلمی قرار داده شد. ارزش هایی که شعارش داده

 می شد تبدیل به قوانین مدون شود و نقش حضور مردم وکارگران در صحنه های مختلف از جمله مسایل
اقتصادی قالب داده شد و شکل وقایع به خود گرفتند. 

  اولین قانون مترتب به نیروی کار یعنی قانون شوارهای اسلمی کار شکل می گیرد اما آهنگ1363سال 
 مخالفت از همان اول آغاز می شود و برخی آرام آرام خوی و خصلت سرمایه داری خود را نشان دادند و این
 شوراها را مانع راه تولید و توسعه قلمداد کردند علی رغم نص صریح قانون اساسی و پشتوانه محکم قرآنی

 تلش شد که نقش نمایندگان کارگران نقش برآب شود. سالها مقاومت شد، تاریخ اسناد دارد مصادیق دارد شرح
مذاکرات دارد و می توان به آنها رجوع کرد ودریابیم که چه گذشته است. 

 قانون کار شاهنشاهی که برگرفته از برخی کشورهای اروپایی بود گرچه به ظاهر قانون نظام بازار بود ولی
 برخی معتقد بودند جوابگوی نیاز روز جامعه کارگری نمی باشد لذا تصمیم گرفته شد قانون کاری براساس قسط
 و عدالت که نقش کارگر ایرانی را در جامعه اقتصادی ایران که شامل اقتصاد دولتی واقتصادتعاونی و اقتصاد

 غیر دولتی یا خصوصی است تبیین کند. طی یک دهه مقاومت در مقابل تصویب این قانون بااینکه در آن
  با شکل گیری مجمع69دوران جنگ تمام عیار بود روز به روز شدیدتر هم می شدبالخره این قانون در سال 

 تشخیص مصلحت نظام به تصویب می رسد. در این قانون سعی شد که حاشیه امنیتی کارگران بهتر از گذشته
  تعبیر دیوان عدالت اداری از83در نظرگرفته شود ولی این حاشیه امنیت فقط سه سال ادامه داشت و در اسفند 

  قانون کار، بازار کار ایران رابه تدریج درسیطره قراردادها موقت کار با طول مدت قراردادهای کوتاه7ماده 
 مدت سه ماهه و حتی یک ماهه دچار دستخوش و تغییرات بغرنجی کرد و به تدریج شرکت های پیمانکاری هم

به این مصیبت بزرگ اضافه شد تااستثمار نیروی کار در این شکل کامل به خود بگیرد. 
 سالها کارگران فریاد تضییع حقوق سردادند ولی مجلسها و دولتها تغییر کردند و صرفا زمان را سپری نمودند
 و ما را با وعده های پوچ سرخوش داشتند و آنچه رخ داد نه حل مشکلت کارگری که اضافه کردن مشکلت

 جدید به آنها بود ادامه مشکلت واحدهای تولیدی ازصدقه سری سیاست های غلط اقتصادی، موجب بروز
 مشکلت جدی در این واحدها شد. واگذاری ها هم به آنها دامن زد و غوزی بر غوز آن اضافه شد به قول مثل

معروف غوز بال غوز شد. 



 عزیزان حاضر در این نشست باید بدانید که در شروع، کارخانجات نساجی با دهها هزار نیروی کار با
 مشکلت جدی روبرو شدند دولت ها که ناتوان در حل مشکل بودند معضل رابه سوی کارگران هدایت

 کردند.گفته شد کارگران این واحدها مازادهستند و باید برای تعدیل واخراجشان فکری کرد .کانون این اتفاق در
  میلیون دلر ارز دادند وتصمیم گرفتند تعداد قابل500اصفهان زده شد تحت عنوان قانون نوسازی نساجی 

 توجهی از کارگران را در اختیار بیمه بیکاری و برخی را هم زود هنگام بازنشسته کنند، این واقعه به ضائقه
 کارفرمایان خوش بود چرا که در برنامه توسعه آن را به کل صنعت تسری دادند و از این حوزه تعداد قابل

  قانون نوسازی و بازسازی صنایع از واحدها منفک شدند. بعدها10توجهی از کارگران تحت عنوان ماده 
  نفر از قوانین کار وتامین اجتماعی معاف5سراغ کارگران واحدهای کوچک رفتند گفتند اگر واحدهای زیر 

 شوند یک میلیون شغل به همین واسطه توسط کارفرمایان ایجاد می شودکارفرمایان کارگاه کوچک به همین
دلیل کارگر نمی گیرند این کارگاهها را از قانون معاف کردند. 

 عزیزان حاضر شما بهتر از بنده می دانید نتیجه آن چه بود؟ نتیجه آن اخراجهای بدون پرداخت حق و حقوق
 کارگران بود که به سرعت ادامه یافت. بعد گفتند می خواهیم از ظرفیت قانون کار استفاده کنیم ما دنبال تغییر

  را علم کردند به این ترتیب با بهانه توسعه اشتغال سالها کارگران191قانون کار نیستیم به همین جهت ماده 
  نفر را از برخی مواد قانون مستثنی کردند.در ادامه مدعی شدند علت اینکه صنعت فرش10کارگاههای زیر 

 نمی تواند جایگاه واقعی خودرا حفظ کندهزینه بالی نیروی انسانی در تولید فرش است پس اجازه گرفتند این
کارگران مظلوم رااز همه حقوقشان منع گردانند. 

 به گونه ای که دیگر چیزی برای کارگران باقی نمانده ولی هنوز آقایان دست بردار نبودند این بار سراغ
 تشکلت نیمه جان آنها رفتند تحت عناوین سیاسی بودن همه آنها را قلمع و قمع کردند و سازمانهای کارگری

 دست ساخته و همسورا شکل دادند ولی چون بعد عمیق سیاسی در این تحرکات وجودداشت تشکل کارفرمایی
هم از این قاعده مستثنی نگذاشتند و آنها را هم منحل کردند. 

 شما نیک می دانید که وزیر کار دولت نهم با شعار حل مشکلت کارگران قراردادی به میدان آمده بود اما نه
 تنها طی چهار سال مشکلی را حل نکرد بلکه هجمه سنگین و عجیبی به قانون کار برد، به کل مواد این قانون

را قصد داشت تغییر بدهد. 
  از جمله موادی است که در پیشنهاد وزارت191 و 136 تا 131- 112- 96 – 27- 24 -21 -10 – 7مواد 

 کار تغییر اساسی کرده بود و بالخره در روزهای پایانی عمر دولت نهم این کار خود را نیز عملی کرد و آن
را به تصویب رساند و امروز درکمیسیون اجتماعی دولت به صورت یک بسته آماده ارایه به مجلس است. 

 بنام عدالت و عدالت خواهی حداقل ها را در حوزه کارگری در تلش هستند تا از بین ببرند به کارگران اجازه
 اعتراض نمی دهند اجازه حضور نمی دهند سرنوشت شان را تغییر می دهند ولی حتی حاضر نیستند نظر آنها را

 بگیرند. تشکل های موثر وجود ندارد برخی در وزارت کار نشستند وخود را قیم جامعه کارگری و حتی
 کارفرمایی می دانند. به کلی شکل کار از ابتدای انقلب تا این زمان عوض شده است و چیزی که مسلم است آن
 است که کارگران دیگر نقش موثر در تعیین سرنوشت خودشان ندارند وارزشها سقوط کرده است. حال هرکس
 هر تعبیری که می خواهد بدهدوهر ادعایی که می خواهد داشته باشد. به علت سیاست های غیر قابل نقد از سوی

 دولت رکود درکشور حاکم شده و روز به روز بر تعداد بیکاران افزوده می شود در عرصه اقتصاد و
 40سرمایه گذاری هم وضعیت به گونه ای است که مطالبات بانکها از شرکتها فزاینده شده است ومیزان آن از 

 هزار میلیارد تومان می رسید. 11 این عدد 84هزار میلیارد تومان گذشته است این در حالی است که در سال 
  از1/12 هزار میلیارد تومان رسیده است متوسط تورم از 190 هزار میلیارد تومان به بیش از 67نقدینگی از 

  رسیده است دولت روز به روز بزرگتر شده است در حالی که تکلیف87 درصد در سال 4/25 به 84سال 
 کوچک شدن دولت طی برنامه چهار توسعه مشخص شده است. در حوزه بهره وری هم رشدی نامحسوس

 12 درصد طی سال های برنامه بسیار فاصله دارد بیکاری حتی با تغییر شاخص از مرز 5/2داشته و با رشد 
  درصد را هدف گذاری کرده بود اینها همه نشان از8 گذشته است در حالی که برنامه حدود 88درصددرسال 

 ضعف مدیریت کلن اقتصاد و نبود تفکر مشارکت در عرصه مدیریت کلن کشور دارد که ناشی از سلیقه های
فردی در حوزه سیاست گذاری و سلیقه سازی و عدم توجه به قانون در این دوران است. 

 خسارات چنین اقداماتی دقیقا متوجه قشر عظیم کارگر به عنوان یکی از گروههای مرجع در جامعه است
 .کشور نیاز به حداقل یک میلیون شغل جدیددر سال دارد ولی هیچ امیدی به تحقق این تعداد شغل نیست. در
 حوزه سازمان تامین اجتماعی که جزء سازمانهای مخاطره آمیز طی سالهای آینده است بی تفاوتی دولت از

تامین منابع برای پرداخت بدهی به این صندوق نشان از عدم مسوولیت پذیری دولت دارد. 
  به انتقال مالکیت ها شتاب داده اند در حالی که در44به بهانه سرعت دادن به خصوصی سازی و اجرای اصل 

 شرایط رکود جهانی که مشکل عمده تجهیز منابع و سرمایه وجود دارد چظور می توان باورکرد که طی یک
  درصد کل بورس ایران است طی یک معامله واگذار17 میلیارد دلر مالکیت که نزدیک به 8معامله ناگهانی 

 شود ما نمی توانیم این شرایط را واقعی تصور کنیم بسیاری شرکت ها به شکل مذاکره در حال واگذاری است و



 کسانی که به این شکل واگذاری ها اشکالت عمده وارد می کردند امروز خود هیجان زده تر عمل می کنند این
 درحالی است که جای بخش خصوصی واقعی در واگذاری خالی است و شبه دولتی ها اقدام به تملک اقلم
 بزرگ می کنند و این جای نگرانی دارد چرا که انحصار دولتی به انحصارات دیگر تبدیل شده است و این

 نیست جالب است بدانید مشکل بزرگتر این است که این واگذاری برگشت ناپذیر است. 44اصل هدف اصل 
 شما و ما به عنوان خانه کارگر یعنی نهادی که در جمهوری اسلمی متولد شده و بوسیله رهبران آن مورد

 حمایت واقع شده است، امروز تقریبا تنها پایگاه دفاع از حقوق نیروی کار و در عین حال حامی تولید داخلی
 می باشیم از آنجا که بدون حمایت از تولید و توسعه آن اشتغال و امنیت و معیشت نیروی کار میسر نیست. ما

 متعقدیم همه سیاستها، ابزارها و امکانات پولی و مالی باید در خدمت و اختیار تولید و تولید کننده قرار بگیرد به
 جای آنکه میلیاردها دلر را روانه بازارهای خارجی کنیم در عوض تن به واردات کالهای دست چندم بی

 کفیت وارداتی چین و ترکیه وامثال هم بدهیم ودر آخر هم متوجه شدیم برنج وارداتی مسموم است لوازم صوتی
 و تصویری یکبار مصرف است، کامیون های چینی با صرف میلیاردها تومان امنیت جادهها و مسافران را به
 خطر می اندازد و مصرف سوخت بالیی دارندواز روز اول باید روانه تعمیرگاهها بشوند،  پوشاک دست دوم

 مستعمل وارد کشور می شود، میوه وارداتی کشاورزان را بیکار کرده است لذا وظیفه ما و شما این است تا
 تلش کنیم این منابع را از دست دللن وواسطه گران ووارد کنندگان حرفه ای ومافیایی در آوریم و آنرا در

 اختیار تولید کنندگان داخلی قرار دهیم تا هم عزت داشته باشیم و هم از ملتی شاداب و سرزنده و فعال
 برخوردار شویم.اینکه به فکر ملت و مردم نه درحرف بلکه در عمل باشیم و برای سعادت آنها اقدام کنیم که

 منافع ملی و مذهبی ما یقینا درآن است بهتر است که به نظر می رسد کار اشتباهی هم نیست یا سکوتی که
 نوعی رضایتمندی را نشان می دهد. دوستان، خدا شاهد است گوش مردم از سخنان بدون عمل و وعده ها غیر

 اجرایی پر شده است و ما امروز معتقدیم جامعه کارگری باید به خود بیاید و نسبت به اقدامات پیرامونی که
 توسط برخی مسوولن با هدف نابودی اشتغال و تولید انجام می شود بایستد و اعتراض کندوبا صدای بلند سخن

حق خود را به گوش آنان برساند. 
 این اعتراض ها می تواند با اشکال مختلف و توام با برنامه و هدف باشد. باید جریان انتقادهای ضد تولیدی را
 مورد نقد قرار دهیم و اجازه ندهیم تحت عناوین زیبا و فریبنده مثل حمایت از مصرف کننده ایران و تولیدات

 ایرانی به نابودی کشانده شود امروز صنایع قدیمی ما در حوزه های مختلف یکی پس از دیگری در حال
 ورشکسته شدن و تعطیلی است و آقایان دم از رشد وشکوفایی می زنند. کارخانجات نساجی، چرم و کیف و
 کفش ، لوازم خانگی، پوشاک وپخش کشاورزی به سبب سیاست های غلط واردات مورد تهدیدی جدی قرار

 8 درصدی بیکاری مواجه می شویم و این با زلزله 20دارند اگر دیر اقدام کنیم با جامعه ای با نرخ بالی 
 ریشتری فرقی نمی کند. نباید مدیران ناکارآمدآنرا به مسایل سیاسی و وابستگی به بیگانگان پیوند بزنند که این
 خود خطای بزرگ و نابخشودنی است. باید هم دست به دست هم دهیم تا بتوانیم ایرانی شایسته را برای نسل

امروز و نسل های آینده رقم بزنیم. 
پایان پیام

1388/7/30 
  اداره كل شرق و غرب تقسیم شد2تامین اجتماعي تهران بزرگ به 

  آمده است :  در احكام جداگانه اي از سوي مشاور رئیس جمهور و88 مهر 30 به گزارش  ایلنا در تاریخ 
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعي، مدیران كل تأمین اجتماعي غرب و شرق تهران بزرگ منصوب شدند. 

 به گزارش ایلنا،علي ذبیحي در احكام یادشده، عباسعلي لواف را به سمت مدیركل تأمین اجتماعي غرب
تهران بزرگ و حسین جودكي را به سمت مدیركل تأمین اجتماعي شرق این استان منصوب كرده است.

 در این احكام تأكید شده، نامبردگان با بهره گیري از امكانات و ظرفیت هاي سازمان تأمین اجتماعي، ضمن
رعایت قوانین و مقررات و لحاظ منافع و مصالح، در سازماندهي حوزه خود تلش كنند.

پایان پیام

یورش نیروي انتظامي به دستفروشان محروم

 در طي چند روز اخیر حكومت تعداد ماموران انتظامي مستقر در مسیرهاي مختلف مترو را افزایش داده است
 27 نفر مي رسد.بعد از ظهر روز دوشنبه25 -30كه در برخي از ایستگاهها همچون صادقیه تعداد آنها به 

 مهرماه همزمان و بطور گسترده نیروهاي انتظامي مستقر دربعضي از ایستگاههاي مترو شروع به بازداشت
 مخانمها ( دختران و زناني ) كردند كه در متروها اجناس خود را مي فروشند و كسب درآمد مي كنند.

 هنگام ورود مترو به داخل ایستگاهها ماموران نیروي انتظامي در مقابل درب هاي خروجي مترو در قسمت
 خانمها مي ایستادند و خانم ها را كنترل مي كردند آنهایي را كه ساك و یا چمدان با خود داشتند به گوشه اي مي

 مبردند تا اجناس داخل آن را بازرسي كنند آنها را بازداشت و كلیه اجناس آنها را ضیط مي كردند.



 تعدادي از این خانمها با دیدن ماموران نیروي انتظامي از ترس بازداشت و ضبط وسایلشان فرار مي كردند اما
 مماموران نیروي انتظامي به دنبالشان مي رفتند.

 اكثر این زنان و دختران بي سرپرست و بیکار هستند و براي امرار معاش خود و خانواده برخي از اجناس از
 قبیل پوشاك ، مواد خوراكي ( كیك ، بیسكویت ،آدامس ) وسایل تزییني ، فال ، دستمال كاغذي را در داخل

 متروها مي فروشند التماس مي كردند كه وسایلشان را نگیرند چرا كه با زحمت توانسته اند با سرمایه اي اندك
 ماین وسایل را خریداري كنند.

 اما ماموران بر سر آنها داد مي زدند ووحشیانه با آنها برخورد مي کردند. برخي ازمردم نسبت به این حركت
 كردند كه به شمانیروي انتظامي اعتراض مي كردند كه ماموران نیروي انتظامي با لحن تندي با آنها برخورد 

م.ربطي ندارد

یك فعال كارگري درگفت وگو با ایلنا: 
همه از هدفمند شدن یارانه ها ضرر می کنند 

  آمده است :    به اعتقاد یک فعال کارگری اگر دولت و مجلس درصدد88 مهر 30به گزارش  ایلنا در تاریخ 
 دفاع از حقوق مستعضفان هستند باید بیش از قطع یارانه ها ابتدا درآمد حداقل بگیران را تا سقف یک میلیون

تومان افزایش دهند و سپس نسبت به حذف تدریجی یارانه ها اقدام کنند.
  قانون اساسی گفت:43به گزارش ایلنا، علیرضا ثقفی، عضو کانون مدافعان حقوق کارگر با یادآوری اصل 

 براساس این اصل زندگی شرافتمدانه حق مردم است و به همین دلیل از بعد انقلب بخشی از حقوق کارگران و
 سایر مزدبگیران در قالب یارانه های دولتی پرداخت شد تا هزینه زندگی مزدبگیران ایرانی مانند مزدبگیران

درکشورهای اروپایی و ترکیه تامین شود.
 به گفته این فعال کارگری در این سال ها بابت نان، آب، گاز، برق بنزین به مردم یارانه پرداخت شد تا از محل

آن صنعت و تولید داخلی رونق بگیرد و اقتصاد ملی به طور پایدار توسعه پیدا کند.
 به اعتقاد ثقفی در شرایط کنونی هر اندازه که از یارانه های دولتی کاسته شود در مقابل سرمایه داخلی زیان و

سرمایه گذاران خارجی سود خواهند کرد.
 وی در خصوص این استدلل که چون بنزین یارانه ای بیشتر توسط اقشار مرفه مصرف می شود پس با حذف

 یارانه می توان به اقشار کم درآمد کمک کرد، گفت: این استدلل بی معنی است، زیرا بنزین و در نهایت سوخت
و انرژی یارانه ای باعث ایجاد یک شبکه حمل ونقل عمومی ارزان برای جابجایی نیروی انسانی می شود.

 به گفته این فعال کارگری در شرایط فعلی تقلیل و یا حذف یارانه های دولتی به زبان اقشار کم درآمد و
 سرمایه گزاران در صنعت داخلی منجر خواهد شد، زیرا این شرایط باعث آزادترشدن میدان فعالیت سرمایه

خارجی در کشور می شود. 
 وی یادآور شد: موضوع حذف یارانه های دولتی که اکنون مجلس و دولت برای تصویب و اجرای آن همکاری

  از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به2003می کنند، جزء برنامه  توصیه ای است که در سال 
دولت ایران دیکته شده است.

پایان پیام

بحث بر سر مشمولن «تقسیم پول» جنجالي شد
یارانه نقدي براي چه كساني؟

  آمده است : مجلس شوراي اسلمي دیروز در ادامه88 مهر30به نوشته روزنامه صبح دنیاي اقتصاد در اریخ 
 بررسي هاي خود پیرامون نحوه هدفمند كردن یارانه ها به این بحث رسید كه عواید حاصل از افزایش قیمت ها

بین چه كساني تقسیم شود
 در این خصوص، بین صاحب نظران اقتصادي جهان دو دیدگاه عمده وجود دارد كه لیحه دولت بر هیچ كدام

از این دو دیدگاه استوار نیست. 
 یكي از این دو دیدگاه، توصیه مي كند كه عواید حاصل از اصلح قیمت ها مصروف پوشش تامین اجتماعي و

 بهداشتي براي عموم مردم گردد و مشمولن توانمندسازي نیز كه در ایران تحت پوشش بهزیستي و كمیته امداد
هستند، از كمك هاي نقدي بهره مند  شوند.

 اساس نظر دوم نیز كه برخي از اقتصاددانان برجسته جهاني براي كشورهاي نفتي پیشنهاد داده اند، تقسیم عواید
 به صورت مساوي بین عموم مردم است؛ چرا كه اهداف كارآیي و عدالت با این روش بهتر محقق مي شود.در

 این میان، دیروز نمایندگان مجلس به درستي از عدم اتكاي لیحه دولت بر هیچ یك از این مباني با استناد به
اصول علمي و دیني انتقاد كردند كه بحث به درازا كشید و ادامه آن به جلسه بعدي موكول شد.



گزارشي تحلیلي درباره بحث نمایندگان براي تقسیم یارانه ها
چه کسانی مستحق یارانه نقدی هستند؟

دانش جعفري: تقسیم مساوي یارانه ها هم راحت تر است و هم باعث فقرزدایي مي شود 
مصطفی پورمحمدی: مدل «یارانه شهروندي» به عدالت نزدیک تر است 

 دنیاي اقتصاد- بحث بر سر اینکه یارانه نقدی به چه کسانی تعلق گیرد، موضوعی است که نه تنها در مجلس،
 بلکه میان محافل کارشناسی هم مطرح بوده و پاسخ های متفاوتی به آن داده شده است، اما در این میان نگاهی
 وجود دارد مبنی بر اینکه پولی که قرار است به عنوان یارانه نقدی توزیع شود در واقع همان پول نفت است
 که به همه ایرانیان اعم از فقیر یا غنی تعلق دارد، بنابراین بهتر است این پول بین همه مردم و تمام دهک ها
 توزیع شود. استدلل هم این است كه علوه بر اینکه یارانه نقدی بیت المال است و به همه تعلق دارد، اما اگر

 اختیار توزیع آن در دست دولت قرار گیرد ممکن است دولت این پول را در راستای اهداف مورد نظر خود به
 کار گیرد و در عمل بی عدالتی را به گونه ای دیگر رقم بزند. از جمله داوود دانش جعفری وزیر سابق اقتصاد

 در این باره معتقد است که هر یک از سه گیرنده نسبت به سهمشان یارانه بگیرند، اما در سطح مردم توزیع
 یارانه ها به صورت مساوی باشد تا در جهت عدالت کمک کنند و نیازی به این همه تلش و هزینه ای که برای

 درصد از2/2 و دهک اول 16/30شناسایی دهک های مختلف می شود نیست به طوری که اگر دهک دهم 
 یارانه هاي انرژی استفاده مي کنند در صورت پرداخت مساوی یارانه نقدی اجرای طرح نیز راحت تر بوده و

 فقرزدایی صورت مي گیرد و براساس سقف تعیین شده به نسبت فاصله هر یک از دهک ها به آن رقم تقریبا از
 دهک هشتم تا دهم سهم کمتری دریافت مي کنند و در این حالی است که طرح به طور مساوی میان مردم اجرا

 مي شود». به گفته او در مجموع پرداخت نقدی یا غیرنقدی یارانه ها اگر بدون پرداخت جبرانی باشد امکان
 حفظ قدرت خرید قبلی را نداشته و در صورت غیرنقدی کردن یارانه ها نیز نباید دخالت دولت مجددا افزایش

 یابد. وزیر سابق اقتصاد در این زمینه تاکید مي کند: «برای آزادسازی قیمت ها نیز اصلح قیمت تنها در مورد
 حامل هاي انرژی امکان پذیر نیست و این طرح باید همه جانبه باشد زیرا سیاست هاي دولت در زمینه هاي پولی،

بانکی، بودجه ای و کنترل قیمت به همان نسبت از اهمیت برخوردار است». 
 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین تصریح مي کند: «منابع به دست آمده باید در جهت خود طرح

 هزینه شود و شامل دیگر اهداف نظیر کسری بودجه نشود و پس از اجرای طرح نیز بنگاه هاي اقتصادی
 (دولتی و خصوصی) توجیه اقتصادی خود را حفظ کنند و به نظر من مسوولیت اجرایی این طرح باید به دست

مجلس باشد و هزینه ها نیز متمرکز باشند».
 مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی و وزیر سابق کشور نیز در این زمینه مي گوید: پرداخت یارانه
 طبقاتي یا دهکي در اجرا بسیار مشکل و عمل به بي عدالتي منجر مي شود به گونه اي که عوارض بسیاري

 برجاي مي گذارد. وي موضوع بي عدالتي در پرداخت یارانه ها را مربوط به اختصاص نیافتن یارانه ها به سه
 دهک جامعه دانست و ادامه داد: به عنوان نمونه شاید مرز بین دو دهک بسیار ظریف بوده و زندگي ها خیلي

 به هم شبیه باشند و افرادي که یارانه به آنان تعلق نمي گیرد، در برخي امور تولید فساد کنند. رییس سازمان
 بازرسي کل کشور همچنین تصریح کرد: با محروم کردن یکسري از طبقات از دریافت یارانه، براي آنان

 آزردگي رواني ایجاد مي شود و حرفشان هم این است که وقتي کسي به حقوق ما احترام نمي گذارد، چرا ما باید
حریم جامعه را حفظ کنیم.

 وزیر سابق کشور خاطرنشان کرد: این مسائل مانند استنشاق هواست لذا مگر مي شود به افرادي که براي
 زندگي طبیعي خود نیازمند اکسیژن هستند، گفت، فقط یک عده مي توانند از هوا استفاده کنند! بنابراین ما

 مي توانیم مثل بگوییم، سهم یک فرد روزي یک لیتر است و دو لیتر مابقي را به دلیل مصرف زیاد باید از
 کند و کسي هم که روزي نیم لیتر مصرف مي کند، مي تواند نیم لیتر هم سود ببرد.جیب خود خریداري 

 پورمحمدي در ادامه این مدل را مدل تعریف شده اي در بسیاري از کشورها ارزیابي کرد و گفت: در حال
 حاضر جدیدترین مدل پرداخت یارانه ها در چند کشور، «مدل یارانه همسان شهروندي» است. وي با تاکید بر

 اینکه این مدل هیچ طبقه اي از جامعه را از دریافت یارانه محروم نکرده، بلکه یارانه متناسب با طبقه اجتماعي
 به آنان تعلق مي گیرد، گفت: مدل «یارانه شهروندي» اجرایي تر بوده و آثار اجتماعي بهتري را دربردارد؛

 چراکه هم به انصاف و عدالت نزدیکتر است و هم اشکالت و تعارضات طبقاتي تولید نمي کند و استدلل هاي
قوي در این خصوص وجود دارد. 

سازمان تامین اجتماعي نیازمند ثبات مدیریتي است
  آمده است :    عضو هیات رئیسه کانون هماهنگی شوراهای اسلمی88 مهر 30به گزارش  ایلنا در تاریخ 

 کار محور جاده ساوه تغییر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را موجب بی ثباتی مدیریتی این سازمان دانست
 و افزود: به نظر می رسد در شرایط کنونی تغییر مدیرعامل این سازمان به نفع کارگران و کارفرمایان نخواهد

بود.



 حمید احمدی درگفت وگو با خبرنگارایلنا با اشاره به معرفی علی ذبیحی به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو به
 مجلس گفت: درصورتی رای آوردن ذبیحی موضوع تعیین مدیرعامل جدید برای سازمان تامین اجتماعی

 قطعی است اما اگر وی رای لزم را نیاورد بهتر است که برای ثبات مدیریت در این سازمان حضور داشته
باشد.

 نماینده کارگران در هیات حل اختلف اداره کار اسلمشهر در پاسخ به این سوال که کدام یک از برنامه ای
 مدیرعامل فعلی تامین اجتماعی مورد قبول جامعه کارگری است تصریح کرد: کوچک سازی ساختار ستادی
 تامین اجتماعی و اثربخشی اتاق فکر واستفاده بهینه از نیروی انسانی واحتمالجذب نیروی انسانی مورد نیاز

سازمان از برنامه های مورد قبول مدیریت عالی تامین اجتماعی است.
 احمدی با بیان اینکه طی سالهای گذشته سوءاستفاده های آن چنانی از منابع سازمان تامین اجتماعی که حق

 الناس است انجام گرفته،گفت: با ماندگاری ذبیحی در مدیریت عالی تامین اجتماعی به طور قطع ریشه مفاسد
اقتصادی در این سازمان خشکانده یا حداقل این کارها در تامین اجتماعی تعطیل می شود.

 این مقام كارگري با انتقاد از عملکرد ضعیف مدیریت روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد:
 متاسفانه این مدیریت نتوانسته است تعامل لزم را با رسانه ها و شرکای اجتماعی سازمان داشته باشد و موجی

از انتقادهای فرآینده به سوی این سازمان روانه است و مدیریت روابط عمومی هم فقط نظارگر است.
پایان پیام

بدون شرح 
معاون امور استان هاي خانه كارگر: 

 ریشتري ندارد 8 درصدي تفاوتي با زلزله 20بیكاري 

  آمده است : اردوی سراسری دبیران اجرایی خانه های کارگر88 مهر 30به گزارش  ایلنا در تاریخ 
 سراسرکشور ازساعتی پیش در استراحتگاه چمخاله استان گیلن فعالیت خود را در زمینه تبادل آخرین اخبار و

مسایل مربوطه به جامعه کارگری آغاز به کارکرد. 
 به گزارش خبرنگارایلنا، حسن صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر در جمع حاضران با یادآوری اینکه خانه

 کارگر تشکیلت صنفی است، افزود:کارگران باید احساس کندکه این تشکیلت پایگاه و پناهگاه آنهاست زیرا
 نگاه خانه کارگر به کارگران به ویژه در شرایط حساس فعلی بر مبنای عضو پذیری است تا کارگران برای

تحقق خواسته های صنفی، کسب مهارت فنی و سایر مطالبات خود مراجعه کنند.
مشروح سخنان صادقی به شرح زیر است: 

 یکی از ارزشها ومعجزات انقلب اسلمی دادن هویت به جامعه ایرانی بود هویتی که رژیم ستم شاهی از او
 سلب کرده بود. حق حضور، حق تعیین سرنوشت، حق تعیین تکلیف، حق خواستن، حق گفتن و حق شدن،

 مفاهیمی است که تا قبل از این مردم با آن بیگانه بودند. آزادی مفهومی گسترده تر از آن چیزی است که در
 قالب نیازهای مادی بتوان آن را جستجو و محصور کرد. نیاز به حضوراجتماعی و مشارکت یک حق ذاتی
 است و نمی توان آن را از انسان گرفت و یا آن را محدود و محصور کرد به همین جهت انسان یک موجود

 سیاسی ،اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی است که برای ابراز هویت از خود اثر می گذارد و البته اثر هم
می پذیرد. 

 جامعه کارگری وکارگران هم از این قاعده مستثنی نیستند اینکه دردوران انقلب تشکل های خودجوش
 کارگری شکل می گیرند وکارگران را دور خود جمع می کنند و با همه مخاطرات موجود اقدامات عملی در

 خصوص به چالش کشیدن چرخه اقتصاد شاهنشاهی فراهم می آوردند و همه هزینه های آن را نیز به جان
 می خریدند این خود نشان از این نیاز وویژگی ذاتی کارگران دارد. این نیاز فقط به جامعه کارگری بر نمی گردد
 بلکه همه اقشار و فعالن کشور می خواهند که حضورشان پررنگ و اثرگذار باشد این آموزه دین واین پیام امام

راحل است. 
 دیدیم و دیدند که چگونه شوراهای اعتصاب پس از انقلب به شکل جدی امور کارخانجات رها شده را بدست

 گرفتند. هم کارگر بودند و هم کارفرما، هم کار می کردند و هم مدیریت را به عهده گرفته بودند و تلششان
 باعث شد اتفاقی نیفتد .کارخانجات حفظ شد تولید شروع شد و طی اندک سالهای اول انقلب تا قبل از جنگ به

 همت همین حضور با اینکه کشور مشکلت جدی ساختاری به لحاظ عدم تثبیت دولت ونهادها و دستگاههای
 مربوطه را داشت ولی رشد اقتصادی کشور رقم قابل توجهی شد واین نشان از توانمندی کارگران می داد شما و

 ما شاهد بودیم که به تدریج نهادها، سازمان یافتند وبه عبارتی کشور قانون مدار شد. برای گروه های مختلف
 جامعه قوانینی تدوین شد و درچارچوب نظام جمهوری اسلمی قرار داده شد. ارزش هایی که شعارش داده

 می شد تبدیل به قوانین مدون شود و نقش حضور مردم وکارگران در صحنه های مختلف از جمله مسایل
اقتصادی قالب داده شد و شکل وقایع به خود گرفتند. 



  اولین قانون مترتب به نیروی کار یعنی قانون شوارهای اسلمی کار شکل می گیرد اما آهنگ1363سال 
 مخالفت از همان اول آغاز می شود و برخی آرام آرام خوی و خصلت سرمایه داری خود را نشان دادند و این
 شوراها را مانع راه تولید و توسعه قلمداد کردند علی رغم نص صریح قانون اساسی و پشتوانه محکم قرآنی

 تلش شد که نقش نمایندگان کارگران نقش برآب شود. سالها مقاومت شد، تاریخ اسناد دارد مصادیق دارد شرح
مذاکرات دارد و می توان به آنها رجوع کرد ودریابیم که چه گذشته است. 

 قانون کار شاهنشاهی که برگرفته از برخی کشورهای اروپایی بود گرچه به ظاهر قانون نظام بازار بود ولی
 برخی معتقد بودند جوابگوی نیاز روز جامعه کارگری نمی باشد لذا تصمیم گرفته شد قانون کاری براساس قسط
 و عدالت که نقش کارگر ایرانی را در جامعه اقتصادی ایران که شامل اقتصاد دولتی واقتصادتعاونی و اقتصاد

 غیر دولتی یا خصوصی است تبیین کند. طی یک دهه مقاومت در مقابل تصویب این قانون بااینکه در آن
  با شکل گیری مجمع69دوران جنگ تمام عیار بود روز به روز شدیدتر هم می شدبالخره این قانون در سال 

 تشخیص مصلحت نظام به تصویب می رسد. در این قانون سعی شد که حاشیه امنیتی کارگران بهتر از گذشته
  تعبیر دیوان عدالت اداری از83در نظرگرفته شود ولی این حاشیه امنیت فقط سه سال ادامه داشت و در اسفند 

  قانون کار، بازار کار ایران رابه تدریج درسیطره قراردادها موقت کار با طول مدت قراردادهای کوتاه7ماده 
 مدت سه ماهه و حتی یک ماهه دچار دستخوش و تغییرات بغرنجی کرد و به تدریج شرکت های پیمانکاری هم

به این مصیبت بزرگ اضافه شد تااستثمار نیروی کار در این شکل کامل به خود بگیرد. 
 سالها کارگران فریاد تضییع حقوق سردادند ولی مجلسها و دولتها تغییر کردند و صرفا زمان را سپری نمودند
 و ما را با وعده های پوچ سرخوش داشتند و آنچه رخ داد نه حل مشکلت کارگری که اضافه کردن مشکلت

 جدید به آنها بود ادامه مشکلت واحدهای تولیدی ازصدقه سری سیاست های غلط اقتصادی، موجب بروز
 مشکلت جدی در این واحدها شد. واگذاری ها هم به آنها دامن زد و غوزی بر غوز آن اضافه شد به قول مثل

معروف غوز بال غوز شد. 
 عزیزان حاضر در این نشست باید بدانید که در شروع، کارخانجات نساجی با دهها هزار نیروی کار با
 مشکلت جدی روبرو شدند دولت ها که ناتوان در حل مشکل بودند معضل رابه سوی کارگران هدایت

 کردند.گفته شد کارگران این واحدها مازادهستند و باید برای تعدیل واخراجشان فکری کرد .کانون این اتفاق در
  میلیون دلر ارز دادند وتصمیم گرفتند تعداد قابل500اصفهان زده شد تحت عنوان قانون نوسازی نساجی 

 توجهی از کارگران را در اختیار بیمه بیکاری و برخی را هم زود هنگام بازنشسته کنند، این واقعه به ضائقه
 کارفرمایان خوش بود چرا که در برنامه توسعه آن را به کل صنعت تسری دادند و از این حوزه تعداد قابل

  قانون نوسازی و بازسازی صنایع از واحدها منفک شدند. بعدها10توجهی از کارگران تحت عنوان ماده 
  نفر از قوانین کار وتامین اجتماعی معاف5سراغ کارگران واحدهای کوچک رفتند گفتند اگر واحدهای زیر 

 شوند یک میلیون شغل به همین واسطه توسط کارفرمایان ایجاد می شودکارفرمایان کارگاه کوچک به همین
دلیل کارگر نمی گیرند این کارگاهها را از قانون معاف کردند. 

 عزیزان حاضر شما بهتر از بنده می دانید نتیجه آن چه بود؟ نتیجه آن اخراجهای بدون پرداخت حق و حقوق
 کارگران بود که به سرعت ادامه یافت. بعد گفتند می خواهیم از ظرفیت قانون کار استفاده کنیم ما دنبال تغییر

  را علم کردند به این ترتیب با بهانه توسعه اشتغال سالها کارگران191قانون کار نیستیم به همین جهت ماده 
  نفر را از برخی مواد قانون مستثنی کردند.در ادامه مدعی شدند علت اینکه صنعت فرش10کارگاههای زیر 

 نمی تواند جایگاه واقعی خودرا حفظ کندهزینه بالی نیروی انسانی در تولید فرش است پس اجازه گرفتند این
کارگران مظلوم رااز همه حقوقشان منع گردانند. 

 به گونه ای که دیگر چیزی برای کارگران باقی نمانده ولی هنوز آقایان دست بردار نبودند این بار سراغ
 تشکلت نیمه جان آنها رفتند تحت عناوین سیاسی بودن همه آنها را قلمع و قمع کردند و سازمانهای کارگری

 دست ساخته و همسورا شکل دادند ولی چون بعد عمیق سیاسی در این تحرکات وجودداشت تشکل کارفرمایی
هم از این قاعده مستثنی نگذاشتند و آنها را هم منحل کردند. 

 شما نیک می دانید که وزیر کار دولت نهم با شعار حل مشکلت کارگران قراردادی به میدان آمده بود اما نه
 تنها طی چهار سال مشکلی را حل نکرد بلکه هجمه سنگین و عجیبی به قانون کار برد، به کل مواد این قانون

را قصد داشت تغییر بدهد. 
  از جمله موادی است که در پیشنهاد وزارت191 و 136 تا 131- 112- 96 – 27- 24 -21 -10 – 7مواد 

 کار تغییر اساسی کرده بود و بالخره در روزهای پایانی عمر دولت نهم این کار خود را نیز عملی کرد و آن
را به تصویب رساند و امروز درکمیسیون اجتماعی دولت به صورت یک بسته آماده ارایه به مجلس است. 

 بنام عدالت و عدالت خواهی حداقل ها را در حوزه کارگری در تلش هستند تا از بین ببرند به کارگران اجازه
 اعتراض نمی دهند اجازه حضور نمی دهند سرنوشت شان را تغییر می دهند ولی حتی حاضر نیستند نظر آنها را

 بگیرند. تشکل های موثر وجود ندارد برخی در وزارت کار نشستند وخود را قیم جامعه کارگری و حتی
 کارفرمایی می دانند. به کلی شکل کار از ابتدای انقلب تا این زمان عوض شده است و چیزی که مسلم است آن



 است که کارگران دیگر نقش موثر در تعیین سرنوشت خودشان ندارند وارزشها سقوط کرده است. حال هرکس
 هر تعبیری که می خواهد بدهدوهر ادعایی که می خواهد داشته باشد. به علت سیاست های غیر قابل نقد از سوی

 دولت رکود درکشور حاکم شده و روز به روز بر تعداد بیکاران افزوده می شود در عرصه اقتصاد و
 40سرمایه گذاری هم وضعیت به گونه ای است که مطالبات بانکها از شرکتها فزاینده شده است ومیزان آن از 

 هزار میلیارد تومان می رسید. 11 این عدد 84هزار میلیارد تومان گذشته است این در حالی است که در سال 
  از1/12 هزار میلیارد تومان رسیده است متوسط تورم از 190 هزار میلیارد تومان به بیش از 67نقدینگی از 

  رسیده است دولت روز به روز بزرگتر شده است در حالی که تکلیف87 درصد در سال 4/25 به 84سال 
 کوچک شدن دولت طی برنامه چهار توسعه مشخص شده است. در حوزه بهره وری هم رشدی نامحسوس

 12 درصد طی سال های برنامه بسیار فاصله دارد بیکاری حتی با تغییر شاخص از مرز 5/2داشته و با رشد 
  درصد را هدف گذاری کرده بود اینها همه نشان از8 گذشته است در حالی که برنامه حدود 88درصددرسال 

 ضعف مدیریت کلن اقتصاد و نبود تفکر مشارکت در عرصه مدیریت کلن کشور دارد که ناشی از سلیقه های
فردی در حوزه سیاست گذاری و سلیقه سازی و عدم توجه به قانون در این دوران است. 

 خسارات چنین اقداماتی دقیقا متوجه قشر عظیم کارگر به عنوان یکی از گروههای مرجع در جامعه است
 .کشور نیاز به حداقل یک میلیون شغل جدیددر سال دارد ولی هیچ امیدی به تحقق این تعداد شغل نیست. در
 حوزه سازمان تامین اجتماعی که جزء سازمانهای مخاطره آمیز طی سالهای آینده است بی تفاوتی دولت از

تامین منابع برای پرداخت بدهی به این صندوق نشان از عدم مسوولیت پذیری دولت دارد. 
  به انتقال مالکیت ها شتاب داده اند در حالی که در44به بهانه سرعت دادن به خصوصی سازی و اجرای اصل 

 شرایط رکود جهانی که مشکل عمده تجهیز منابع و سرمایه وجود دارد چظور می توان باورکرد که طی یک
  درصد کل بورس ایران است طی یک معامله واگذار17 میلیارد دلر مالکیت که نزدیک به 8معامله ناگهانی 

 شود ما نمی توانیم این شرایط را واقعی تصور کنیم بسیاری شرکت ها به شکل مذاکره در حال واگذاری است و
 کسانی که به این شکل واگذاری ها اشکالت عمده وارد می کردند امروز خود هیجان زده تر عمل می کنند این

 درحالی است که جای بخش خصوصی واقعی در واگذاری خالی است و شبه دولتی ها اقدام به تملک اقلم
 بزرگ می کنند و این جای نگرانی دارد چرا که انحصار دولتی به انحصارات دیگر تبدیل شده است و این

 نیست جالب است بدانید مشکل بزرگتر این است که این واگذاری برگشت ناپذیر است. 44اصل هدف اصل 
 شما و ما به عنوان خانه کارگر یعنی نهادی که در جمهوری اسلمی متولد شده و بوسیله رهبران آن مورد

 حمایت واقع شده است، امروز تقریبا تنها پایگاه دفاع از حقوق نیروی کار و در عین حال حامی تولید داخلی
 می باشیم از آنجا که بدون حمایت از تولید و توسعه آن اشتغال و امنیت و معیشت نیروی کار میسر نیست. ما

 متعقدیم همه سیاستها، ابزارها و امکانات پولی و مالی باید در خدمت و اختیار تولید و تولید کننده قرار بگیرد به
 جای آنکه میلیاردها دلر را روانه بازارهای خارجی کنیم در عوض تن به واردات کالهای دست چندم بی

 کفیت وارداتی چین و ترکیه وامثال هم بدهیم ودر آخر هم متوجه شدیم برنج وارداتی مسموم است لوازم صوتی
 و تصویری یکبار مصرف است، کامیون های چینی با صرف میلیاردها تومان امنیت جادهها و مسافران را به
 خطر می اندازد و مصرف سوخت بالیی دارندواز روز اول باید روانه تعمیرگاهها بشوند،  پوشاک دست دوم

 مستعمل وارد کشور می شود، میوه وارداتی کشاورزان را بیکار کرده است لذا وظیفه ما و شما این است تا
 تلش کنیم این منابع را از دست دللن وواسطه گران ووارد کنندگان حرفه ای ومافیایی در آوریم و آنرا در

 اختیار تولید کنندگان داخلی قرار دهیم تا هم عزت داشته باشیم و هم از ملتی شاداب و سرزنده و فعال
 برخوردار شویم.اینکه به فکر ملت و مردم نه درحرف بلکه در عمل باشیم و برای سعادت آنها اقدام کنیم که

 منافع ملی و مذهبی ما یقینا درآن است بهتر است که به نظر می رسد کار اشتباهی هم نیست یا سکوتی که
 نوعی رضایتمندی را نشان می دهد. دوستان، خدا شاهد است گوش مردم از سخنان بدون عمل و وعده ها غیر

 اجرایی پر شده است و ما امروز معتقدیم جامعه کارگری باید به خود بیاید و نسبت به اقدامات پیرامونی که
 توسط برخی مسوولن با هدف نابودی اشتغال و تولید انجام می شود بایستد و اعتراض کندوبا صدای بلند سخن

حق خود را به گوش آنان برساند. 
 این اعتراض ها می تواند با اشکال مختلف و توام با برنامه و هدف باشد. باید جریان انتقادهای ضد تولیدی را
 مورد نقد قرار دهیم و اجازه ندهیم تحت عناوین زیبا و فریبنده مثل حمایت از مصرف کننده ایران و تولیدات

 ایرانی به نابودی کشانده شود امروز صنایع قدیمی ما در حوزه های مختلف یکی پس از دیگری در حال
 ورشکسته شدن و تعطیلی است و آقایان دم از رشد وشکوفایی می زنند. کارخانجات نساجی، چرم و کیف و
 کفش ، لوازم خانگی، پوشاک وپخش کشاورزی به سبب سیاست های غلط واردات مورد تهدیدی جدی قرار

 8 درصدی بیکاری مواجه می شویم و این با زلزله 20دارند اگر دیر اقدام کنیم با جامعه ای با نرخ بالی 
 ریشتری فرقی نمی کند. نباید مدیران ناکارآمدآنرا به مسایل سیاسی و وابستگی به بیگانگان پیوند بزنند که این
 خود خطای بزرگ و نابخشودنی است. باید هم دست به دست هم دهیم تا بتوانیم ایرانی شایسته را برای نسل



امروز و نسل های آینده رقم بزنیم. 
پایان پیام

ضرب و شتم کارگران لوله سازی اهواز
  ماه۱۳کارگران  اهواز قبلo در همین سایت منتشر شده است. اخبار مربوط به تظاهرات کارگران لوله سازی

 اجتماعی که مالک دولتی کارخانه است است که حقوق نگرفته اند ودر اعتراض به این جنایت سازمان تأمین
 پیمایی زدند. نیروی سرکوب سرمایه با اطلع از راه تشکیل اجتماع، راه پیمایی و تظاهرات خیابانی دست به

 شهر اهواز صفوف محل اعتراض رساند و در چهار راه نادری اعتراضی کارگران به سرعت خود را به
 سرمایه داری در نهایت بیرحمی به جان حملت وحشیانه خود قرار داد. پلیس دولت کارگران معترض را آماج

 به باد ضرب و شتم گرفت. عده ای را زیرضربات خرد کننده کارگران گرسنه و بدهکار افتاد و راه پیمایان را
سلح های سرد زخمی كرد

 پلیس شعار سر دادند. پیمایی نمود. کارگران در مقابل یورش نیروی و بقیه را مجبور به فرار و ترک محل راه
آنان فریاد می زدند :

زندگی حق مسلم ماست.
منبع: آژانس ایران خبر

۸۸ مهر ۳۰
اعتراض کارگران کارخانه مهیامان اصفهان

  آمده است : سرمایه داران مالک کارخانه مهیامان88 مهر 30به نوشته سایت کمیته هماهنگی در تاریخ 
 گویند که زیر فشار کارگران را مصادره کرده اند. کارگران می  ماه۱۰دراصفهان کل دستمزد و مطالبات 

گرسنگی و بدهکاری و
 روز چهارشنبه دست زندگی برایشان باقی نمانده است. آنان صبح احساس تحقیر و بدبختی هیچ راهی به ادامه

از کار کشیدند و درمحوطه کارخانه اجتماع كردند. کارگران با
همه مطالباتشان شدند. فریاد دردهای خویش خواستار پرداخت فوری

منبع: آژانس ایران خبر
۸۸ مهر ۳۰

بدون شرح :
محجوب: 

اگر نمي توانید براي فقرا كاري كنید آنان را سخیف نكنید 
  راي موافق،63این درست نیست كه بگوییم متقاضیان نان بروند و در صف بیاستند/این پیشنهاد محجوب با 

  نماینده تصویب نشد.194 راي ممتنع از مجمو 15 راي مخالف و 77
 ایلنا: نماینده مردم تهران با اشاره به ماده پنج لیحه هدفمند كردن یارانه ها كه در آن آمده است «دولت موظف

 است یارانه آرد و نان را به میزاني كه در لیحه بودجه سالیانه مشخص مي شود از روش هاي مناسب در
 اختیار مصرف كنندگان متقاضي قرار دهد» گفت: كلماتي همچون «میزاني»  و «متقاضي» مبهم است و این

جمله بدون این كلمات هم صحیح است. 
 به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محجوب تاكید كرد: آوردن كلمه «متقاضي» پس از مصرف كننده نوعي

توهین به مصرف كننده است. 
  سال پیش كه پخت نان از خانه به مغازه آمده است چنین چیزي80دبیركل خانه كارگر خاطر نشان كرد: از 

مرسوم نبوده است و این كار نوعي توهین به فقرا است. 
 رئیس فراكسیون كارگري مجلس اضافه كرد: اگر مي خواهید یارانه را حذف كنید بكنید اما چرا به فقرا توهین

مي كنید. 
وي افزود: این درست نیست كه بگوییم متقاضیان نان بروند و در صف بیاستند. 

 این نماینده مجلس تصریح كرد: اگر نمي توانید براي فقرا كاري كنید موجب سخیف تر شدن وضعیت آنان
نشوید. 

 نماینده194 راي ممتنع از مجمو 15 راي مخالف و 77 راي موافق، 63گفتني است این پیشنهاد محجوب با 
تصویب نشد.

علیرضا ثقفی، عضو کانون مدافعان حقوق کارگر در گفت وگو با ایلنا: 
                   همه از هدفمند شدن یارانه ها ضرر می کنند

 دولت و مجلس درصدد دفاع از حقوق مستعضفان هستند باید بیش از قطع یارانه ها ابتدا درآمد حداقل بگیران را
  تا سقف یک میلیون تومان افزایش دهند و سپس نسبت به حذف تدریجی یارانه ها اقدام کنند.



 ایلنا: به اعتقاد یک فعال کارگری اگر دولت و مجلس درصدد دفاع از حقوق مستعضفان هستند باید بیش از
 قطع یارانه ها ابتدا درآمد حداقل بگیران را تا سقف یک میلیون تومان افزایش دهند و سپس نسبت به حذف

تدریجی یارانه ها اقدام کنند. 
 43به گزارش ایلنا، علیرضا ثقفی، عضو کانون مدافعان حقوق کارگر در گفت وگو با ایلنا با یادآوری اصل 

 قانون اساسی گفت: براساس این اصل زندگی شرافتمدانه حق مردم است و به همین دلیل از بعد از انقلب
 بخشی از حقوق کارگران و سایر مزدبگیران در قالب یارانه های دولتی پرداخت شد تا هزینه زندگی

مزدبگیران ایرانی مانند مزدبگیران درکشورهای اروپایی و ترکیه تامین شود. 
 به گفته این فعال کارگری در این سال ها بابت نان، آب، گاز، برق بنزین به مردم یارانه پرداخت شد تا از محل

آن صنعت و تولید داخلی رونق بگیرد و اقتصاد ملی به طور پایدار توسعه پیدا کند. 
 به اعتقاد ثقفی در شرایط کنونی هر اندازه که از یارانه های دولتی کاسته شود در مقابل سرمایه داخلی زیان و

سرمایه گذاران خارجی سود خواهند کرد. 
 وی در خصوص این استدلل که چون بنزین یارانه ای بیشتر توسط اقشار مرفه مصرف می شود پس با حذف

 یارانه می توان به اقشار کم درآمد کمک کرد، گفت: این استدلل بی معنی است، زیرا بنزین و در نهایت سوخت
و انرژی یارانه ای باعث ایجاد یک شبکه حمل ونقل عمومی ارزان برای جابجایی نیروی انسانی می شود. 

 به گفته این فعال کارگری در شرایط فعلی تقلیل و یا حذف یارانه های دولتی به زبان اقشار کم درآمد و
 سرمایه گذاران در صنعت داخلی منجر خواهد شد، زیرا این شرایط باعث آزادترشدن میدان فعالیت سرمایه

خارجی در کشور می شود. 
 وی یادآور شد: موضوع حذف یارانه های دولتی که اکنون مجلس و دولت برای تصویب و اجرای آن همکاری

  از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به2003می کنند، جزء برنامه  توصیه ای است که در سال 
دولت ایران دیکته شده است. 

 از تحصیل محروم هستندهزار کودک لزم التعلیم در کشور ۸۰۰یک میلیون و 
  نوشت : یک مقام مسئول در سازمان نهض//ت س//واد آم//وزی در88 مهر 30مهردر تاریخ حکومتی خبرگزاری 

  درص//دی کودک//ان لزم التعلی//م در کش//ور99.5حالیکه مسئولن آموزشی وزرات آموزش و پرورش از پوشش 
  س/ال گذش//ته خ//بر10 ه/زار ک//ودک لزم التعلی/م در کش/ور ط/ی 800خبر می دهند از محرومیت یک میلی//ون و 

 م/ی ده/د.مع//اون آموزش/ی س/ازمان نهض/ت س/واد آم/وزی در گفتگ/و ب/ا خبرنگ/ار مه/ر ب/ا اعلم ای//ن خ/بر گفـ/ت:
 16 ت//ا 10 ه//زار نوج//وان 263 س//اله لزم التعلی//م و 9 ت//ا 6 هزار کودک 348،// 1385براساس سرشماری سال 

ساله به مدرسه نرفته و از تحصیل بازمانده اند.
 اگرچه در طول سالهای گذشته آمار بسیار و بعضا متناقضی درباره کودکان بازمان//ده از تحص//یل ارائه ش//ده ام/ا
 اعداد و ارقام مرکز آمار ای/ران و ب//ه دنب/ال آن نهض/ت س/وادآموزی ک/ه مت/ولی پوش/ش تحص/یلی ب/ی س/وادان در

  س/ال10کشور است نسبت به سایر آمارها می تواند دقیق//تر و ص/حیح ت//ر باش//د.عل/ی ابراهمیم//ی ادام//ه داد: ط/ی 
  ه//زار ک//ودک و نوج//وان در همی//ن ب//ازه س//نی ب//ه مدرس//ه نرفت//ه ام//ا ب//ا حض//ور در600اخی//ر ی//ک میلی//ون و 

  س//ال10کلس//های مق//دماتی نهض//ت س//واد آم//وزی گواهین//امه تحص//یلی دری//افت ک//رده ان//د ک//ه ب//دین ترتی//ب ط//ی 
 هزار کودک و نوجوان نتوانسته اند به مدرسه راه یابند.800گذشته یک میلیون و 

 ام//ا جاوی//د س//بحانی "عض//و هیئت م//دیره انجم//ن حم//ایت از حق//وق کودک//ان" درب//اره آم//ار کودک//ان بازمان//ده از
  ق//دیمی اس//ت و قطع//اo تع//داد کودک//ان بازمان//ده از1385تحص//یل اظه//ارکرد: آم//ار مرب//وط ب//ه سرش//ماری س//ال 

 تحصیل طی ای/ن س/الها افزای/ش ی/افته اس/ت.س/بحانی ب/ا بی/ان اینک/ه آم/ار کودک//ان بازمان//ده از تحص/یل در کش/ور
 هیچگاه دقیق نب//وده اس/ت، اف/زود: وزارت آم/وزش و پ/رورش ت/اکنون در ای/ن ب/اره برن/امه ری/زی مناس/بی ارائه

نکرده و تکلیف این کودکان در سیاستگذاریهای کلن کشور مشخص نیست.
کارگران نانوائی های سقز اعتصاب می کنند 

  خبر داد : بر اساس گزارش88 مهر 30کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در تاریخ 
 رسیده، اگر فرمانداری و دیگر مسئولین استان به خواست کارگران خباز سنندج رسیدگی نکنند، کارگران دست
 از کار خواهند کشید.کارگران خباز سنندج در راستای افزایش دستمزد خود و جمع آوری طوماری که به امضا

  واح//د۴۵۰ نانوانی در شهر سنندج رسیده خواستار افزایش دستمزد خود ش/ده ان/د.در ش/هر س/نندج ۴۰۰بیش از 
  کارگر در این واحد ها مش//غول ب//ه ک//ار م//ی۴۵۰۰نانوائی ، سنگگ ، لواشی و بر بری موجود است که حداقل 

 باشند.کارگران خباز سنندج بعد از برگزاری مجمع عمومی خود خواس//تار ان ش//دند ک//ه ب//ا ت//وجه ب//ه پ//ائین ب//ودن
 ، دس//تمزد ان/ان افزای/ش یاب//د ام/ا ت/ا کن//ون مس/ولین اس/تانی ب/ه ای/ن۸۸دستمزدها و عدم افزای/ش دس//تمزد در س/ال 

خواست هیچ گونه جوابی نداده اند.
 کارگران در چندین جلسه خ/ود ک//ه ب/ا فرمان/دار و اس/تاندار در س//نندج داش/ته ان//د مت//ذکر ش//دند اگ/ر ت/ا پای/ان روز

  واح//د۴۵۰ ابانم//اه ب//ه مط//البه ق//انونی ان//ان رس//یدگی نش//ود و دس//تمزد ان//ان افزای//ش پی//دا نکن//د تم//امی ۳یکش//نبه 
 نانوائی در سطح شهر سنندج دست ب//ه اعتص/اب خواهن//د زد.م/ا اعض/ای کمیت//ه هم/اهنگی ب/رای کم//ک ب/ه ایج/اد



 تشکل های کارگری از این خواست طبقاتی کارگران خباز حم//ایت ک//رده و از تم//امی م//ردم س//نندج م/ی خ//واهیم
 در صورت اعتصاب کارگران خباز که در راستای افزای/ش دس//تمزد ص/ورت میگی//رد ب/ه ه/ر ش/کلی ک/ه امک/ان

دارد، همه با هم از مطالبات کارگران حمایت و انان را در این کشمکش طبقاتی یاری رسانیم.

اصفهان جان باختن دو کارگر در

  مهر ماه دو کارگر در اصفهان به دلیل فقدان استانداردهای ایمنی در30به نوشته سایت پیام روز پنجشنبه 
محیط کار بر اثر گاز گرفتگی جان سپردند.

 به گزارش منتشره یک کارگر که در حین کار بر روی سیستم انتقال فاضلب در میدان استقلل اصفهان دچار
گاز گرفتگی شد به همراه کارگری دیگر که برای نجات همکار خود به کمک وی شتاقته بود جان باختند.

برگزاری دومین تجمع اعتراضی کارگران کارخانه ی لوله چدنی اهواز
  آمده است : کارگران کارخانه ی لوله چدنی88 مهر 30به گزارش فعالن کارگری جنوب ایران در تاریخ 

 اهواز صبح امروز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه ی خود تجمع اعتراضی برپا کردند.کارگران
  ماهه از سوی مسئولین10کارخانه لوله چدنی اهواز، صبح امروز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق 

  متری تجمع اعتراضی برپا کردند.30کارخانه در میدان شهدای اهواز، خیابان نادری، طالقانی، 
  دقیقه با تجمع خود خیابان نادری را مسدود کردند.12 کارگران به مدت  لزم به ذکر است که در این تجمع،

 بر اساس گزارش های دریافتی، در این تجمع اعتراضی نیروهای گارد ضد شورش که به دور تجمع کنندگان
  چهره یی متفاوت از تجمع روز گذشته ی این کارگران را به نمایش گذاشتند و این تجمع بدون حلقه زده بودند،

 ساعت ادامه داشت.3درگیری به مدت 
 در گزارش روز گذشته ، تجمع کارگران کارخانه ی لوله بتونی اهواز از سوی مجموعه اعلم شده بود، که در

 این خبر تصحیح شد.

 عصر7:30 تا 6:30 مهر ساعت 3اولین برنامه ی کارگر تی.وی جمعه 

 از ساعت 88اولین برنامه ی کارگر تی.وی ،شبکه ی مستقل جنبش کارگری ایران روز جمعه سوم مهرماه 
 عصر پخش خواهد شد.7:30 تا 6:30

این برنامه شامل موارد زیر خواهد بود:

معرفی و چرایی ایجاد این شبکه توسط مجری           -

جدید ترین اخبار و گزارشات کارگری از جمله :          -

  کار دوباره ی رضا شهابی یکی از کارگران شرکت واحد، برگزاری " جلسه هیات حل اخراج و بازگشت به
 ادامه ی   فعال كارگري شهرستان كامیاران،4 کارگر نی شکر هفت تپه، بلتكلیفي  اختلف " علی نجاتی

 گزارش بر گزاری مجمع تجمع اعتراضي تاکسیرانان تربت حیدریه،بازداشت رسول بداقی ، معلم فعال،
 عمومی سالنه کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری،ازادی سعید رستمی کارگر افغانی از
 زندان اوین،کاهش ساعت اضافه کاری در هفت تپه بنا به اظهار رضا رخشان،اعتصاب کارکنان اتوبوسرانی

 خرمشهر، دیداروكلی ابراهیم مددی ومنصوراسالو ازآنها در زندان،کارگران شرکت واگن پارس سالن
  ماه است حقوق نگرفته اند،انتقال پژمان رحیمی و۴غذاخوری را با خاک یکسان کردند ،كارگران صنایع فلزی 

  زندان عمومی کارون اهواز ،لغو احکام اخراج فعالین سندیکای واحد ،جان باختن٦محمد اسماعیل وندی به بند 
دو کارگر سد "گاوشان سنندج"،ازادی غالب حسینی فعال کارگری در سنندج

بخش آموزش کارگری با عنوان "رفقا ما کارگریم "          -

کلیپ کارگری          -



 مصاحبه با یکی از کارگران پروژه ای در ایران در ارتباط با نقش کارگران ایران در وقایع و          -
اعتراضات اخیر ایران

 بخش نهایی معرفی شبکه کارگر تی.وی توسط مجری و نحوه ی همکاری کارگران ایران با این          -
تلویزیون

و ...

 کارگر تی.وی برنامه ی خود را روی فرکانس ماهواره ای کومله پخش خواهد کرد و بازپخش برنامه در
 عصر خواهد بود.7:30 تا 6:30روزهای شنبه و در همان ساعت 

  در وضعیت عمودی قابل 27500 و سیمبول ریت :11470این برنامه روی ماهواره ی هاتبرد ،فرکانس : 
مشاهده خواهد بود.

 تماس بگیریدkargartv@gmail.comلطفا برای همکاری با کارگر تی.وی با ایمیل این شبکه : 

و یا نظرات یا شماره تماس خود برای مصاحبه را روی پیامگیر کارگر تی.وی بگذارید:

+46-86435701  

کارگران و فعالن کارگری !

 لطفا در ارسال این اطلعیه به دیگران ما را همراهی نمایید و یا با درج و نشر آن در رسانه ها و صفحات
اینترنتی خود در پوشش دادن آن مشارکت نمایید.
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کارگر تی.وی

موقعیت طبقه کارگر و وظایف ما

 در نیمه اول شهریور سال جاری کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری مجمع عمومی
 سالیانه خود را برگزار کرد. این مجمع با نقد و بررسی نقاط قوت و ضعف های عملکرد کمیته در جنبش

کارگری، برنامه فعالیت ها یش را برای دوره دیگر تبیین و ترسیم کرد.

 در شرایطی این مجمع برگزار شد که سیاست های ضد کارگری نظام سرمایه داری همچنان از طبقه کارگر
 قربانی می گیرد و شرایط سخت واسف باری را به کارگران تحمیل نموده است. افزایش آمار خودکشی به دلیل
 ناتوانی در ادامه زندگی طاقت فرسا، روند روبه رشد فقر، بیکاری، اعتیاد، تن فروشی و...گواه این ادعا است.

  زندگی جهنمی برای کارگران ندارد و با به بردگی کشیدن آنها و خا نواده های این نظام هیچ ابایی از تداوم این
 شان، تنها به افزایش سود کلن خود می اندیشد. سرمایه داری با بکارگیری ابزارهای متعدد سرکوب، تمام

  بکار می گیرد تا روند افزایش ارزش اضافه وانباشت سرمایه به خطر نیفتد و با زیر پا گذاشتن توان خود را
حرمت وکرامت انسانی کارگر، فقط به حفظ و گسترش سرمایه اش اهمیت می دهد.

 همچنین ما شاهد تحمیل دستمزد های چند برابر زیر خط فقر به کارگران هستیم؛ دستمزدی که نه تنها کفاف
 اداره زندگی شرافتمندانه و شایسته انسان امروز نیست، بلکه ادامه این زندگی را هم تهدید میکند. اخراج سازی
 ها و تعد یل نیرو ناشی از پروژه خصوصی سازی، رسمیت دادن به کار قراردادی و نبود امنیت شغلی، سلب

  دیگر به جزئی از هر گونه آزادی از کارگران در ایجاد تشکل های خود در مراکز کار و تولید، امروزه
سیاست های رسمی سرمایه داران بر علیه طبقه کارگر تبدیل شده است.
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 همه ی این مصائب در شرایطی بر کارگران تحمیل می شود که آنها از وجود نمایندگان واقعی و تشکل های
  این فشارها، ساکت نبوده و با اعتراض و  مقابل مستقل کارگری محروم هستند. اما با این وجود کارگران در

  اجتماعی، مجلس و دیگر اعتصاب در کارخانه و کارگاه ها، تجمع در برابر استانداری ها، اداره کار، تامین
  خود را مطرح نموده اند. اگر چه طبقه کارگر با وسعت نهاد های دولتی، بستن جاده ها و...، مطالبات

 میلیونی، وارد کارزار طبقاتی نشده است، اما اینها، نمودهایی از حرکت های اعتراضی در مقابل هجوم
سرمایه به زندگی و معیشت آنهاست. 

 از سوی دیگر و با وجود فضای غیر دمکراتیک و سرکوب ( که یکی از عوامل مهم تعرض سرمایه داران به
  برابرارعاب و جنبش کارگری است)، در چند ساله اخیر بخش هایی از کارگران و فعالین کارگری در

 وحشت، زندان، شلق و تهدید، ایستادگی کرده اند و با نگرش دفاع از منافع طبقاتی کارگران وبا بازنگری
 شکل و شیوه های مبارزاتی گذشته، نقطه امیدی را در راه دستیابی طبقه کارگر به اهداف و مطالباتش گشودند.
 کمیته هماهنگی بر بستر چنین واقعیت هایی و با شعار " ایجاد تشکل های کارگری به نیروی خود کارگران "،

شکل گرفت.

 کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری با نقد قیمومیت در تشکل سازی برای کارگران و
 نگرش از بال و پس از پشت سر گذاشتن چند سال تجربه مبارزاتی در جنبش کارگری، امروز همچنان بر این

 باور پافشاری می کند و خود را جزئی از طبقه کارگر و مدافع اهداف و خواسته های آنها می داند.

 در شرایط کنونی ما به عنوان کسانی که با عزیمت پرداختن به مسائل کارگری و سازماندهی مبارزات جاری
 کارگران در این تشکل جمع شده ایم، لزم است بار دیگر خود را تعریف و کارکرد خود را بازنگری کنیم.
 ضمن قدردانی از جسارت و تلش های اعضای کمیته هماهنگی در این مسیر پر فراز و نشیب، باید به این
 نکته مهم توجه کرد که ما باید درک و درایت بیشتری از مبارزه طبقاتی کارگران داشته باشیم. عضو کمیته

 هماهنگی به عنوان یک فعال کارگری دخالتگر باید سطح جنبش کارگری را تشخیص و گرایش های درونی
 آن را بشناسد و همواره در مبارزه کارگران با سرمایه داران، حضور عینی اش مشهود باشد. علوه بر این

 کمیته باید با شناخت صحیح ازاوضاع کنونی و موقعیت طبقه کارگر و با داشتن نظم و انظباط، بتواند هماهنگ
 کننده و سازمان دهنده اعضای خود برای این امر باشد و بتواند برنامه و راهکاری منظم و به موقع را برای

 سازماندهی در بین کارگران داشته باشد. هم چنین کمیته هماهنگی باید نسبت به مسائل مبرم جنبش کارگری به
موقع اعلم نظر کند.

 برای دست یافتن به چنین مقصودی، یعنی داشتن کمیته هماهنگی توانمند تر، ضروت دارد به آموزش فعالین
  کارگری در امر مبارزه طبقه کارگر توجه بیشتری کرد. کمیته باید به این امر توجه کند و بتواند با آموزش

  کارگری، آنها را سازماندهی کند. اگر بر این باور هستیم که مبارزه ی طبقه دهها کارگر فعال در جنبش
 کارگر با مناسبات سرمایه داری، طبقاتی و پروسه ای طولنی است و با حرکت های آکسیونی تفاوت زیادی
 دارد، این را هم بپذیریم که با نگرش و رویکردی کارگری و واقعی به آن نگاه کنیم. آموزش تفکر و دیدگاه

کارگری باید از اولویت های ما باشد. 

 خلصه کنم: کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، به عنوان یکی از تشکل های موجود
 در جنبش کارگری، برای دخالتگری هر چه بیشتر در این مبارزه، ضرورت دارد دغدغه کارگری و اولویت
 به منافع آنها را در بین اعضای خود تقویت کند. این امر با آموزش فعالین کارگری در باره نگرش طبقاتی و
 تحلیل عینی از موقعیت واقعی کارگران و داشتن راهکارهایی مشخص برای سازماندهی این مبارزه، محقق

 می شود. بدون شک برای تداوم چنین عملکردی، باید مبنای حرکت خود را اساسنامه و نظم و انظباط در
 فعالیت قرار دهیم. اگر به اتحاد و همبستگی کارگران می اندیشیم، باید بیشتر از همیشه به طبقه کارگر،

مصائب و مطالباتش توجه کنیم و با آن همراه شویم.

1388مهر 

وفا قادری عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری



 88گزارشات کارگری آبان 
علیرضا ثقفی، عضو کانون مدافعان حقوق کارگر در گفت وگو با ایلنا: 

همه از هدفمند شدن یارانه ها ضرر می کنند
  آمده است : به اعتقاد یک فعال کارگری اگر دولت و مجلس درصدد88به گزارش ایلنا در تاریخ اول آبان 

 دفاع از حقوق مستعضفان هستند باید بیش از قطع یارانه ها ابتدا درآمد حداقل بگیران را تا سقف یک میلیون
تومان افزایش دهند و سپس نسبت به حذف تدریجی یارانه ها اقدام کنند. 

 43به گزارش ایلنا، علیرضا ثقفی، عضو کانون مدافعان حقوق کارگر در گفت وگو با ایلنا با یادآوری اصل 
 قانون اساسی گفت: براساس این اصل زندگی شرافتمدانه حق مردم است و به همین دلیل از بعد از انقلب

 بخشی از حقوق کارگران و سایر مزدبگیران در قالب یارانه های دولتی پرداخت شد تا هزینه زندگی
مزدبگیران ایرانی مانند مزدبگیران درکشورهای اروپایی و ترکیه تامین شود. 

 به گفته این فعال کارگری در این سال ها بابت نان، آب، گاز، برق بنزین به مردم یارانه پرداخت شد تا از محل
آن صنعت و تولید داخلی رونق بگیرد و اقتصاد ملی به طور پایدار توسعه پیدا کند. 

 به اعتقاد ثقفی در شرایط کنونی هر اندازه که از یارانه های دولتی کاسته شود در مقابل سرمایه داخلی زیان و
سرمایه گذاران خارجی سود خواهند کرد. 

 وی در خصوص این استدلل که چون بنزین یارانه ای بیشتر توسط اقشار مرفه مصرف می شود پس با حذف
 یارانه می توان به اقشار کم درآمد کمک کرد، گفت: این استدلل بی معنی است، زیرا بنزین و در نهایت سوخت

و انرژی یارانه ای باعث ایجاد یک شبکه حمل ونقل عمومی ارزان برای جابجایی نیروی انسانی می شود. 
 به گفته این فعال کارگری در شرایط فعلی تقلیل و یا حذف یارانه های دولتی به زبان اقشار کم درآمد و

 سرمایه گذاران در صنعت داخلی منجر خواهد شد، زیرا این شرایط باعث آزادترشدن میدان فعالیت سرمایه
خارجی در کشور می شود. 

 وی یادآور شد: موضوع حذف یارانه های دولتی که اکنون مجلس و دولت برای تصویب و اجرای آن همکاری
  از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به2003می کنند، جزء برنامه  توصیه ای است که در سال 

دولت ایران دیکته شده است. 
پایان پیام

دبیر كل خانه كارگر با انتقاد از سیاست گذاري هاي دولتي در چند سال گذشته: 
هدفمندسازي یارانه ها دایره اشتباهات گذشته را تكمیل مي كند

  آمده است : دبیركل خانه كارگر در اردوي سالیانه دبیران اجرایي88به گزارش ایلنا در تاریخ اول آبان 
 خانه هاي كارگر سراسر كشور با بیان اینكه امروز طرح هدفمند كردن یارانه ها در ادامه اشتباهات اقتصادي

  سال پیش از وقوع چنین اشتباهاتي20چون تك نرخي شدن ارز و تعدیل  اقتصادي مطرح شده است، گفت: اگر 
 واحد صنعتي را استمهال كند. 1300جلوگیري كرده بودیم دیگر نیاز نبود تا دولت بدهي بیش از 

 به گزارش ایلنا، علیرضا محجوب خاطر نشان ساخت: امروز اكثر واحدهاي صنعتي نسبت به وضعیت
  واحد صنعتي را300اقتصادي موجود احساس خطر كردند چون شنیده مي شود دولت بدهي بیش از یكهزار و 

استمهال كرده است. 
 وي مدعي شد وضعیت به وجود آمده نتیجه اشتباهات و تصمیمات غلط اقتصادي است كه دولت ها و مجلس هاي

  سال پیش با تك نرخي كردن بهاي ارز و خصوصي سازي واحدهاي تولیدي انجام دادند و امروز20گذشته در 
مرحله سوم این اشتباه به نام هدفمندسازي یارانه ها در حال انجام است. 

 وي با بیان اینكه اختلف بر سر مساله هدفمند كردن یارانه ها تنها به دولت فعلي محدود نمي شود، گفت: در دو
 دهه گذشته تمامي دولت ها به توصیه اقتصاداناني كه خواسته و ناخواسته ترویج كننده افكار و برنامه هاي

 سرمایه داري جهاني شده اند ارز را تك نرخي كرده و اداره بنگاه هاي اقتصادي را به بخش خصوصي سپرده اند
كه این مساله باعث تخریب اقتصاد تولیدمحور كشور شد. 
  میلدي سرمایه داري جهاني به كمك نهادهایي90وي یادآور شد: از زمان سقوط بلوك شرق در ابتداي دهه 

 چون صندوق بین المللي پول، سازمان تجارت جهاني و حتي سازمان جهاني كار تبلیغات گسترده اي را در
جهت اقناع افكار عمومي آغاز كرد كه در نتیجه آن در ایران نیز عده اي مجذوب این افكار شدند. 

 به گفته دبیركل خانه كارگر در حالي كه سرمایه داري جهاني در غالب شركت هاي چند ملیتي سعي دارد خود
 را تحت هر شرایطي حفظ كند مي بینیم كه در ایران دولت هاي مختلف تحت تاثیر تبلیغات انجام شده مرتكب

اشتباهات اقتصادي شده اند. 
 وي افزود: اگر امروز از سوي كارفرمایان به قانون كار حمله مي شود نتیجه اجراي همین توصیه هاست زیرا

 به كار بستن تك نرخي كردن ارز و خصوصي سازي چیزي جز زیان انباشته و سخت تر شدن فضاي كار
نصیب سرمایه دار داخلي نكرده است. 



  سال گذشته بارها نسبت به اشتباه بودن این توصیه ها20به گفته محجوب با وجود آنكه در داخل كشور طي 
 هشدار داده شده است اما همیشه عده معدودي خواسته و ناخواسته تحت تاثیر این تبلیغات سرمایه داري جهاني

دولت ها را نسبت به ارتكاب چنین اشتباهاتي متقاعد كرده اند. 
 وي افزود: این افراد نیز مانند مسئولن دولتي قصد بهبود وضعیت اقتصادي را دارند ولي با وجود تغییرات

سیاسي همیشه در كنار هر دولتي هستند. 
 دبیركل خانه كارگر با بیان اینكه حتي مدافعان اندیشه هاي سرمایه داري جهاني خود متوجه عواقب تك نرخي

 كردن ارز، خصوصي سازي و حذف یارانه ها نیستند گفت: ارتكاب این قبیل اشتباهات باعث شده تا انقلب طي
 سال گذشته از مسیر اصلي خود منحرف شود. 20

 وي با بیان اینكه مسئولن، مشاوران و همه كساني كه در تصمیم گیري ها نقش دارند باید در قبال وضعیت به
 وجود آمده احساس مسئولیت كنند گفت: در به وجود آمدن این وضع همه ما مسئول هستیم اما در سال هاي

 گذشته هیچ كس مسئولیت عواقب به وجود آمده را برعهده نگرفته و ما نیز نتوانستیم به هیچ رئیس جمهوري
ثابت كنیم كه ادامه این سیاست ها اشتباه است. 

  سال مانند كیمیاگران قدیمي در جست وجوي اكسیر اقتصاد مرتكب20وي با این استدلل كه دولت ها در این 
 چنین اشتباهاتي شده اند گفت: در مجموع این كارگران هستند كه ناخواسته با اخراج خود مسئولیت وضع به

وجود آمده را به عهده گرفتند. 
 محجوب با اشاره به طرح هدفمندكردن یارانه ها گفت: این طرح از سال گذشته و با موضوع حذف كردن یارانه

 بنزین، سوخت، كالهاي اساسي، انرژي و توزیع آن میان اقشار نیازمند در مجلس تصویب شده و امروز در
آستانه تصویب نهایي است. 

 وي درباره حذف یارانه بنزین گفت: این طور استنباط مي شود كه بنزین یارانه اي بیشتر توسط دهك هاي بالي
 جامعه مصرف مي شود و این در حالي است كه آمارهاي مربوطه به گفته خود آقایان براساس حدس و گمان و

احتمال استخراج شده است. 
 وي همچنین در خصوص حذف یارانه كالهاي اساسي گفت: هم اكنون مهم ترین كالي اساسي كه به آن یارانه

 تعلق مي گیرد نان است مگر اقشار ثروتمند مرفه چقدر نان مي خورند كه با حذف یارانه آرد و نان بتوان به
اهداف مورد نظر رسید. 

 وي همچنین در خصوص حذف یارانه سوخت و انرژي گفت: اینكه انرژي و سوخت را به بهاي جهاني به
 مردم خود بفروشیم درست نیست به عنوان مثال در روستاهاي دور افتاده و مناطق محرومي كه هنوز به جاي
 گاز از نفت سفید به عنوان سوخت استفاده مي شود نباید انرژي را به بهاي آزاد عرضه كرد زیرا مردم گناهي

نكردند. 
  لیحه هدفمند كردن یارانه ها كه به موضوع توقف افزایش مزدي كارگران و13وي همچنین در خصوص ماده 

 كارمندان شاغل و بازنشسته اشاره دارد گفت: این لیحه از ابتدا مورد مخالفت اعضاي كمیسیون ویژه
بررسي كننده طرح هدفمند كردن یارانه ها قرار گرفته و در نهایت دولت نیز از پیگیري آن منصرف شده است. 

  سال گذشته مزدبگیران بارها بابت اشتباهات اقتصادي دولت ها هزینه پرداخت20وي با یادآوري اینكه در 
 كرده اند گفت: این اشتباهات نتیجه اي جز گسترش فقر، تشدید فاصله میان فقیر و غني نداشته است از این رو

 اگر قرار است براي چندمین بار اشتباه دیگري تحت عنوان حذف یارانه ها و عرضه كال انجام گیرد حداقل نباید
از افزایش مزد حقوق بگیران جلوگیري كرد. 

 به گفته محجوب اگر هدفمندكردن یارانه ها طرحي شدني و اجرایي بود پس باید یارانه مرغ و تخم مرغي كه در
سال هاي پیش قطع شده بود همچنان به طور هدفنمد پرداخت مي شد. 

 وي از مسوولن كشوري خواست به منظور بهبود وضع اقتصادي از تكرار اشتباهات گذشته خودداري كنند و
بر مبناي توصیه هاي كارشناسي و غیرتبلیغي عمل كرده و مسوولیت تصمیمات را نیز به عهده گیرند. 

پایان پیام
سندیكاي كارگران كشت و صنعت نیشكر هفت تپه بیانیه 

 یكمین سال تاسیس سندیكاي كارگري شركت كشت و صنعت هفت تپه را در حالي جشن میگیریم كه چندي پی//ش
  اقای//ان فری//دون نیك//وفر ، جلی//ل از سوي دادگاه تجدید نظر اه/واز پن//ج ت//ن از اعض/اي هی/ات م//دیره ای/ن س//ندیكا،

  محم//د  حبس تعلیقي و شش ماه حبس تعزی//ری و آق//اي احمدي ، علي نجاتي و رمضان علیپور به مدت شش ماه
 حیدري مهر نیز با چهار ماه حبس تعزیری و هش/ت م/اه حب/س تعلی//ق روب//رو ش/ده و تم//امي ن//ام ب//رده ش//دگان ب//ه

مدت پنج سال از هر گونه فعالیت صنفي محروم شدند .
  بر خود دانسته تا با انتشار بیانیه اي  هیات مدیره سندیكاي كارگران كشت و صنعت نیشكر هفت تپه از این رو

 ض//من حم//ایت از ن//ام بردگ//ان و محك//وم ك//ردن احك//ام ص//ادره در خص//وص ای//ن فع//الین ك//ارگري اعلم دارد
 سندیكاي ك//ارگري ش/ركت كش//ت و ص//نعت نیش/كر هف/ت تپ//ه ی//ك تش//كل ك/امل ص//نفي ب//وده و ب/دور از ه/ر گ//ونه



 فعالیت و جهت گیري سیاسي و در چهارچوب ق//انون، ص/رفا ب//ه دنب//ال احق//اق حق//وق ك//ارگران رن//ج كش//دیه ای//ن
شركت تولیدي فعالیت دارد .

  این خاك پر گه//ر را كارگران این شركت یك صدا اعلم میدارند ما فرزندان ایران برانیم تا چرخهاي اقتصادي
 بچرخانیم همه با یاري هم
01/08/1388

هیات مدیره سندیكاي كشت و صنعت نیشكر هفت تپه 
 به دلیل اعصاب مغازه داران دیگرازمغازه ها در شهر سقزشمارپلمپ 

 براساس گزارش خبرنگار آژانس خبری موکریان از شهر:  خبر میدهد 88آژانس خبری موکریان در اول آبان 
  م/أموران دول/تی تع//داد دیگ/ری از مغ/ازه ه/ای ای/ن ش/هر را پلم/پ88 مهرم/اه 30سقز، روز پن/ج ش//نبه م/ورخه 

 کردند.تاکنون از سوی مقامات رسمی دلیل//ی ب/رای پلم/پ ای//ن مغ/ازه ه/ا ارائه داده نش//ده ، ام/ا ب//ه گفت//ه برخ//ی از
 ی/ادآور م/ی گ//ردد ک/ه چن/دی شهروندان علت این اقدام ، تعطیلی مغازه ها دربیست و دوم تیر س/ال ج/اری اس/ت.

 پیش نیز تعدادی از مغازه های شهر سقز توسط مأموران پلمپ شده بود که پ//س از چن//د روز از آنه//ا ف//ک پلم//پ
گردید.

حکم دادگاه را در باره فعالن سندیکای نیشکر هفت تپه محکوم می کنیم.

  نوشت : دادگاه تجدید نظر، احکام صادره88به نوشته سایت کانون مدافعان حقوق کارگر درتاریخ اول آبان 
 در باره اعضای سندیکای هفت تپه را مبنی بر محکومیت آنان به حبس تعزیری تایید کرد. اعضای سندیکای
 هفت تپه که جرمی به جز دفاع از حقوق غیر قابل انکار همکاران کارگر خود ندارند، به آن دلیل محکوم می

 شوند که خواهان ایجاد تشکل و احقاق حقوق کارگران و جلوگیری از اجحاف به آنان و تعطیلی کارخانه و
خصوصی سازی آن هستند. 

 تشکیل سندیکا که از ابتدایی ترین حقوق کارگران در تمام دنیا است گویا برای کارگران ایران جرم است.
 درخواست حقوق های چند ماه به تاخیر افتاده کارگران گناهی است که با زندان پاسخ داده می شود. این همه
 ستم و نامردمی بر حقوق کارگران و زحمتکشان با چه منطقی است؟ کارگران و زحمتکشان که اصلی ترین

 پایه های تولید و گردش زندگی اقتصادی جامعه هستند درهیچ نقطه ای از دنیا به این شکل مورد ستم و
استثمار قرار نمی گیرند.

 ما ضمن محکوم کردن صدور چنین احکامی در حق کارگران عنوان می کنیم که صدرو چنین احکامی نه تنها
 کارگران را برای رسیدن به خواسته های برحق خود مایوس نکرده، بلکه باعث افزایش خشم ونفرت آنان از
 این گونه اعمال سود محور است که هیچ گونه حقی برای اصلی ترین مالکان وصاحبان ثروت اجتماعی قایل

نیست. 

کانون مدافعان حقوق کارگر

بازاري كه براي رسیدن به تعادل از كارگران قرباني مي گیرد
  آمده است : خبرکوتاه وتکراری بود اما اثرش88ول آبان 1به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 

 برکارگرانی که به آنها ابلغ شد شک آور بود و گیج کننده؛ دیروز به آنها گفتند: ”امروز آخرین روزکار است؛
 همه شما از فردا اخراجید” و بدین ترتیب گروهی از کارگران پیمانكاري مجتمع سیمان تهران به دلیل تمام

شدن قرارداد کار پیمانكار از صبح امروز بیکار شدند. 
 به گزارش خبرنگار ایلنا، خبر این اخراج یك روز پس از آن به كارگران اعلم شد كه مسوولن خانه كارگر
 در مراسم بیستمین سالگرد تصویب قانون كار از تیز شدن چاقویي خبرداده بودند كه حقوق حمایتي كارگران

كشور را تهدید مي كند. 
 صبح امروز اخراج شده گان هم زمان با نخستین روز اخراج خود در اعراض به از دست دادن كار خود مقابل

کارخانه تجمع کردند و خواستار بازگشت به كار خود شدند. 
 باوجود آنكه اخراج شده گان امروز حق ورود به كارخانه را نداشتند اما میان کارگران و کارفرما بر سر تعداد

و علت این اخراج اختلف نظر است. 
  سال پیش با مدرک دیپلم7 تا 4 نفر اعلم می کنند و می گویندکه همگی از 300اخراج شده گان تعداد خود را 

 فنی و یا گواهی فنی حرفه ای در سیمان تهران به عنوان کارگر ماهر کار می کرده اند و در این سالها تنها
پیمانکاران آنها تغییر کرده است. 

http://kanoonmodafean1.blogfa.com/post-118.aspx


 اما از سوی دیگر رمضان، مسوول مجتمع صنعتی سیمان تهران می گوید: اخراجي در كار نیست، مجتمع
 سیمان تهران براي حفظ موقعیت خود در بازار رقابتي و نامساعد كنوني از تمدید قرارداد همكاري با یكي از

  نفر از كاركنان این شركت که155پیمانكاران مجري خود به نام ”پیك پاكي” پایان داد و در نتیجه فعالیت 
پیشتر به عنوان نیروهای پشتیبانی و خدماتی در سیمان تهران كار مي كردند پایان یافت. 

  نفره با مدرک تحصیلی کاردانی از طریق60اخراج شدگان با طرح این ادعا همزمان با اخراج آنها، گروهی 
 اخذ آزمون به استخدام شرکت کرد آمده اند این پرسش را مطرح می کنند که چرا کارفرما حاضر نشد به جای
 تعیین مهلت برای ادامه تحصیل به كارگران دیپلم به پایین و یا قبول مدرک کاردانی برخی از کارگران، همه

را اخراج و به جای آن کارگران تازه استخدام كرد؟ 
 همچنین این كارگران یاداور مي شوند كه در راستاي اجراي دستور وزیر صنایع مبني بر تبدیل وضعیت

استخدامي كارگران پیماني و قرادادي به رسمي، از آنها تست اعتیاد گرفته شده است. 
 اما موضع مدیر مجتمع در پاسخ به این پرسش چنین است: شرکت برای تکمیل کادر غنی و تخصصی خود

  فارغ التحصیل دوره کاردانی را از طریق مراکز کاریابی و به کمک اخذ آزمون استخدام کرده است40 تا 30
 اما تمامی اخراج شدگان یا فاقد مدرک کاردانی بودند و یا مدرک کاردانی آنها با حرفه تخصصی آنها مطابقت

و همخوانی نداشت و در نتیجه امکان جذب آنها نبود. 
 هرچند مدیر مجتمع در پاسخ به ایلنا، ضمن تكذیب هرگونه تعدیل نیروي انساني در سیمان تهران این اطمینان

  روز45را به اخراج شدگان می دهد که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اخراج شدگان این تجمع مطالبات 
آخر پیمانکار را تا زمان تسویه حساب آخرین کارگر به طور موقت نگه خواهد داشت. 

 اما از نظر کارگران این اظهارات کافی نیست، آنها خواهان اعاده کاری هستند که تا همین روز از قبل آن نان
خود را تامین می کردند اما امروز این كار به نام حفظ تولید در بازار نامتعادل از آنها گرفته شده است. 

 صرفه نظر از این موضوع، دلخوری دیگر کارگران اخراج شد از رفتار همکارانی است که تا دیروز درهمین
 شرکت خود را نماینده صنفی آنها می دانستند و امروز در مقابل اخراج آنها سکوت کرده اند و گویا فراموش

کردند که همین چندماه پیش برای تکذیب خبر این تعدیل چقدر تماس گرفتند جوابیه منتشر كردند. 
 اخراج کارگران پیمانی مجتمع سیمان تهران مانند همه کارگران پیمانی و قراردادی که در سالهای اخیر به

 دلیل اجرا نشدن کامل قانون کار کار خود را از دست داده اند کامل قانونی است اما این اخراج در نخستین روز
  روز پیش در سالروز تصویب قانون2از بیست ساله شدن قانونکار تداعی کننده هشدارهایی است که همین 

کار از سوي فعالن كارگري داده شد. 
گزارش: پانید فاضلیان 

پایان پیام
دستگیری زنان دستفروش در مترو و اعتراض مردم

  خ//بر رس//ید :  اخی//را نی//روی انتظ//امی ب//ا تش//دید کن//ترل در مقاب//ل درب ه//ای88از ته//ران در تاری//خ اول آب//ان 
 خروجی مترو به کنترل و بازرسی ساک های زنانی می پردازد که به نظر می رسد قصد دستفروشی در مترو را
 دارند. ای//ن زن/ان ک//ه غالب/ا درآم//د دیگ/ری ندارن//د، ب/ا ف//روش اجن//اس گون//اگون از قبی//ل پوش//اک، م//واد خ/وراکی،
 وسایل تزیینی، فال، دستمال کاغذی و غیره امرار معاش می کنند. زنانی نیز که به ویژه شاغلند و فرصت خرید

رفتن را ندارند از فروش این اجناس استقبال می کنند.
 کن//ترل پلی//س ن//ه تنه//ا منج//ر ب//ه ض//بط اجن//اس و دس//تگیری زن//ان دس//تفروش ش//ده، بلک//ه برخورده//ای تن//د و
 توهین آمیزی نیز با آنان می شود. به همین دلیل زنان دستفروش با دیدن ماموران هراس/ان پ//ا ب/ه ف//رار می گذارن//د
 و پلیس نیز به تعقیب آنان می پردازد. این حرکت م/وجب اع/تراض برخ/ی از م/ردم م/ی ش/ود ک/ه ب/ا آن/ان نی//ز از

سوی پلیس برخورد تندی صورت می گیرد.
تجمع اعتراضی کارگران کارخانه لوله چدنی اهواز

 كردند. آنان در میدان  ماهه دستمزدهای خود راه پیمایی۱۰تعویق  کارگران لوله چدنی اهواز در اعتراض به
شهدای شهر واقع در

  دقیقه خیابان۱۲مدت  کردند و فریاد اعتراض سردادند. کارگران به  متری اجتماع۳۰تقاطع نادری، طالقانی و 
 نادری را بستند و عبور ومرور خودروها را متوقف كردند. اجتماع و راهپیمایی کارگران با تهاجم پلیس ضد

 وجود سرمایه مواجه شد. نیروی سرکوب از همه راهها برای متفرق کردن کارگران تلش کرد. با شورش
اجتماع اعتراضی خود ادامه دهند. کارگران  ساعت به۳این، کارگران توانستند تا 

شدند. خواستار پرداخت فوری همه دستمزدهای خود
 آبان۲

اخراج کارگران در شرکت گواه
 اخیراo در یک اتوبوس و کامیون است. سرمایه داران شرکت کارخانه گواه سازنده ماشین های سنگین مانند

اقدام ضربتی و بدون هیچ اطلع



 وارد قرارداد شده بر اساس اخبار، آنان با یک شرکت پیمانکاری  نفر از کارگران را اخراج کرده اند.۲۰قبلی 
 شرکت و در چهارچوب قراردادهای کارگران اخطار نموده اند که باید از طریق این و به دنبال آن به همه

 دستور كار موقت برای شرکت کار کنند. سرمایه داران تأکید کرده اند که تخطی هر کارگر از این کارگرکش
 اعتراض کارگران قرار داشت. اقدام جنایتکارانه صاحبان سرمایه مورد اخراج قطعی او را به دنبال خواهد

 نفر ازکارگران حاضر به پذیرش این تصمیم نشده ودر نتیجه اخراج شده اند.۲۰گرفته است. 
۸۸ آبان ۲

اعضاي هیات مدیره سندیكاي كارگري كشت و صنعت نیشكر هفت تپه بازگشت به کار 
  خبر رسید : روز گذشته اعضاي هیات مدیره سندیكاي كارگري شركت كشت و صنعت نیش//كر88در دوم آبان 

  هفت تپه با حضور در اداره كار شهرستان شوش با غیر قانوني خواندن بخش نامه حراست آن شركت مبني بر
 جلوگیري از حضور پنج تن از اعضاي این سندیكا و با ارایه شكایت نامه اي خواس/تار بازگش/ت ب//ه ك/ار ف/وري

خود شدند. 
 در ادامه خبر آمده است؛ اداره كار این شهرستان نیز با غیر ق//انوني خوان//دن ای//ن عم//ل و ب//ا پ//ي گی//ري ف//وري و

 رواب//ط رایزني با حراست این شركت خواستار بازگشت به كار فوري و بي قید و شرط ك//ارگران اخراج//ي ش//د.
  عمومي این سندیكا اعلم داشت تمامي اعضاي این سندیكا به كار خود بازگشته و تا زمان اجراي حك//م ص//ادره

بر سر كار خود مشغول خواهند بود.

آیامدیري كا رآمد راهي تامین اجتماعي مي شود؟ 
سازماني آشفته؛ با سرگیجه اي مفرط 

  آمده است :: سیدپرویزفتاح قره باغي88به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ دوم آبان 
 وزیرنیروي دولت نهم از چهره هایي است كه هنوز مانند برخي از همكارانش همچون زاهدي وزیر علوم دولت
 نهم و مصري وزیر رفاه و تامین اجتماعي دولت نهم نحوه همكاري اش با دولت دهم به صورت كامل مشخص

 نشده است هرچند كه گفته مي شود وي بزودي از سوي صادق محصولي وزیر رفاه و تامین اجتماعي به عنوان
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعي معرفي خواهد شد. 

 به گزارش خبرنگارایلنا، حذف فتاح از وزارت نیرو باعث تعجب و نارضایتي نمایندگان مجلس شد به گونه اي
  نفر از نمایندگان در نامه اي به رئیس جمهور خواستار ابقاي وي در وزارت نیرو شدند هرچند كه این220كه

 نامه كارساز نشد و محمود احمدي نژاد با ذكر این كه«از آقاي فتاح كه انساني زلل، دلسوز، پركار و جنب و
 جوش و جزء پاك ترین مدیران دولت بوده است در بخش دیگري كه حجم كار آن كمتر اما اهمیتش بیشتر است

استفاده خواهم كرد» جواب ”نه” به نامه نمایندگان مجلس داد. 
 حكم جانشیني فتاح در قرارگاه سازندگي خاتم النبیا در شهریورماه سال جاري باعث شدكه همگان  گمان كنند
 كه وي به همكاري خود با محمود احمدي نژاد پایان داده و شاید هم از او قهركرده است و دیگر قصد ندارد به

 دولت برگردد اما این حدس پس از چندي منتفي شد و اندكي بعد زمزمه هایي مبني بر معرفي او به عنوان
 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعي به گوش رسید. زمزمه هایي كه با حضور او درمجلس براي رایزني با
 نمایندگان براي راي موافق مجلس به صادق محصولي به عنوان وزیر پیشنهادي رفاه و تامین اجتماعي و

نامجو به عنوان وزیر یشنهادي نیرو تقویت شد. 
 اما این پایان ماجرا نبود چراكه صادق محصولي درخانه ملت به وضوح اعلم كرد كه در صورت تصدي

 وزارت رفاه و تامین اجتماعي، فتاح را به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعي معرفي خواهد كرد. این
 اظهارات در حالي است كه نمایندگان مجلس نیز در مصاحبه هاي مختلف خود حتي با رسانه هاي طرفدار

 دولت، به صراحت از علي ذبیحي مدیرعامل فعلي سازمان تامین اجتماعي انتقاد مي كنند، اظهاراتي كه حتي
 باعث منصرف شدن محمود احمدي نژاد از معرفي مجدد ذبیحي به عنوان وزیر پیشنهادي نیرو به مجلس شد
 زیرا وي به خوبي مي دانست كه نمایندگان با توجه به انتقادات جدي خود به ذبیحي راي لزم را به وي براي

 تصدي وزارت نیرو نخواهند داد حتي اگر دكتراي وي با وزارت نیرو مرتبط باشد. وزارتي كه نامجو با كسب
  راي ركوردزني در كسب نظر مثبت نمایندگان را درآن به دست آورد، هرچند كه بسیاري معتقدند كه210

 رایزني هاي فتاح با نمایندگان مجلس باعث شد كه نامجو راي بالیي را براي وزارت نیرو داشته باشد و حتي
 برخي معتقدند صادق محصولي وزیر پیشنهادي رفاه و تامین اجتماعي نیز بدون رایزني فتاح امید چنداني به

تصدي این وزارتخانه نداشت. 
 به هر حال آنچه كه مهم است ثبات مدیریتي در سازمان تامین اجتماعي است چراكه روابط صمیمانه و شخصي

 احمدي نژاد و فتاح به خود آنان مربوط مي شود اما این سازمان نمي تواند هر سال یك مدیرعامل عوض كند
  سال گذشته این كار كم و بیش انجام گرفته است با این وجود مدیران، كاركنان، بیمه شدگان و4هرچندكه در

 مستمري بگیران سازمان تامین اجتماعي منتظر تعیین تكلیف مدیرعامل این سازمان هستند چراكه افرادي كه با
سازمان آشنا هستند اذعان دارند كه این سازمان چندماهي است كه دچار روزمرگي شده است. 



 با این حال از آنجایي كه هنوز آمدن فتاح به تامین اجتماعي از سوي خود وي تكذیب نشده است سوابق
اجرایي اش در ذیل مي آید: 

. 1358-مسوول كمیته فرهنگي جهاد استان آذربایجان غربي در سال 
-حضور مستمر در جبهه در دوران دفاع مقدس و قائم مقامي فرماندهي لشكر ویژه پاسداران. 

-مدیر امور قراردادي پروژه هاي عمراني قرارگاه سازندگي خاتم النبیاء. 
-عضو هیات مدیره، قائم مقام و معاون فني شركت مهندسي سپاسد. 

-مدیریت پروژه هاي سد كرخه و گنوند. 
- كارشناسي مهندسي عمران از دانشگاه صنعتي شریف. 

-كارشناسي ارشد صنایع از دانشگاه امام حسین(ع). 
-عضو هیات علمي دانشگاه امام حسین و مسلط به زبان انگلیسي. 

-وزیر نیرو در دولت نهم. 
پایان پیام

کارگران چینی البرز جاده اصلی شهر را بستند
 توسط سرمایه داران مصادره شده  ماه است که۴دستمزد کارگران چینی البرز  آبان مینویسد : 2ایلنا در تاریخ 

کارگران بارها اعتراض کرده و خواستارپرداخت مطالبات خود شده اند. مدتی پیش است.
 موجودی انبارهای دستگاه قضائی سرمایه در قزوین زیر فشاراعتراض و مبارزات کارگران دستور داد تا

 خویش را دریافت دارند. با صدور این کارخانه را توقیف کنند وکارگران از طریق فروش آن ها مطالبات
 شخصاo کار حضور در میان کارگران قول داد که خودش سرمایه دار شرکت به دست و پا افتاد و با حکم،

 می کند. اکنون مدت ها از گیرد و هر چه سریع تر دستمزدها را پرداخت فروش ذخیره انبارها را به عهده می
 است. سرمایه دار موجودی انبارها را به کلی ازدسترس خارج کرده و به فروش رسانده است. آن تاریخ گذشته

 ۴۰۰نپرداخته است.  افزوده و باز هم هیچ ریالی به کارگران او پول ناشی از فروش را بر سرمایه های خود
 غرق در خشم قهر و عصیان موج جدیدی ازمبارزه و اعتراض را آغاز کرده اند. کارگر چینی البرز اینک

اصلی شهر صنعتي البرز به قزوین را بسته اند،عبور و مرور وسائط نقلیه را متوقف كرده و آنان جاده
 خواستار پرداخت فوری مطالبات خود شده اند.کارخانه چیني البرز در طول چند سال اخیرعلوه بر استثمار

 مالک شرکت براي كسب سودها و مرکزی برای اجرای طرح ها و برنامه های جنایتکارانه صدها کارگر به
 کارخانه سال پیش در جریان خصوصی سازی ها، گوناگون تبدیل شده است. سرمایه دار چندین سرمایه هاي
 قیمت را پرداخته اما از  درصد این۳۰ هزار میلیون تومان ازدولت سرمایه داری خریده است. ۱۷را به قیمت 

 اکتفا  درصد۷۰استثمار کارگران و تصاحب این  درصد آن یكسره سر باز زده است. او به ۷۰پرداخت اقساط 
 دریاقت كرده است. سرمایه  برابر بهای اصلی شرکت هم وام۴حدود   میلیارد تومان یعنی۶نكرده است. حداقل 

دستمزدی هم به کارگران پرداخت نکرده است.  ماه است که هیچ۴دار به همه این جنایات دست زده و اکنون 
لوله چدني اهواز تجمع اعتراضي كارگران كارخانه

  آمده است : کارگران کارخان هی لوله چدنی اهواز صبح1388به نوشته نشریه اینترنیتی خیابان در دوم آبان 
 به گزارش واحد اعتراضی برپا کردند. اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوق هی خود تجمع پنجشنبه در

 عدم ایران، کارگران کارخانه لوله چدنی اهواز، در اعتراض به کارگری مجموعه فعالن حقوق بشر در
 متری30در میدان شهدای اهواز، خیابان نادری، طالقانی،   ماهه از سوی مسئولین کارخانه10پرداخت حقوق 

 دقیقه با تجمع خود 12لزم به ذکر است که در این تجمع، کارگران به مدت  تجمع اعتراضی برپا کردند.
 نیروهای گارد ضد بر اساس گزار شهای دریافتی، در این تجمع اعتراضی خیابان نادری را مسدود کردند.

 کارگران را زده بودند، چهر هیی متفاوت از تجمع روز گذشت هی این شورش که به دور تجمع کنندگان حلقه
 ساعت ادامه داشت.3به مدت  به نمایش گذاشتند و این تجمع بدون درگیری

کارگران خباز از عدم افزایش مزد خود مي گویند؛ 
فقط به خاطر نان درد نان را تحمل مي كنیم 

 ،88 آمده است : درحالي كه غالب كارگران ایراني در باقیمانده سال 88 آبان 2به گزارش ایلنا در تاریخ 
 همچنان در انتظار افزایش دستمزد تحقق وعده نمایندگان خود روزها را سپري مي كنند ؛ به جرات مي توان گفت

 و ادعا كرد كه پرداخت همین دستمزدهاي فعلي براي كارگراني مانند كارگران خباز یكي از بزرگترین
خواسته هاي صنفي است. 

  به دلیل كاهش دور از انتظار و خارج از قانون مزد كارگران و به دنبال آن وعده نمایندگان آنها88شاید سال 
 در شوراي عالي كار مبني بر جبران مبلغ كسر شده، دیرتر از یاد مزدبگیران كشور پاك شود، اما براي

 كارگران خبازي كه تاكنون در نانواخانه ها به خمیرگیري و پخت نان اشتغال داشته اند این سال به مانند یكسان
بودن رنگ آسمان هیچ تفاوتي با سال هاي دیگر ندارد. 

  قانون كار متخلفان از افزایش مزد كارگران براساس مصوبه شوراي عالي كار محكوم به174به موجب ماده 



 رفع تخلف و یا تادیه حقوق كارگر هستند. با این حال كارگران خباز از فرار كارفرمایان خود از اجراي این
 بخشنامه و یا به عبارتي افزایش نیافتن دستمزدهاي خود طي سال هاي گذشته خبر مي دهند.

 كارفرمایان از افزایش مزد طفره مي روند
  تاكنون به دلیل80محمود صالحي كارگر خباز و از فعالن كارگري شهرستان سقز مي گوید: از ابتداي سال 

 ممانعت كارفرمایان خباز از انعقاد پیمان دسته جمعي با كارگران موضوع افزایش دستمزد كارگران خباز
همواره یكي از مشكلت كارگران خباز بوده است. 

 به گفته صالحي چون نانواخانه ها درگروه كارگاه هاي كوچك جاي دارند، پرداخت تمامي مطالبات از جمله
 افزایش حقوق، طرح طبقه بندي مشاغل، بیمه و حق عائله،  عیدي،  پاداش در چارچوب پیمان دسته جمعي كه

هر ساله میان كارگران با كارفرمایان خباز منعقد مي شد امكان پذیر است. 
  تاكنون كارفرمایان خباز حاضر به تمدید پیمان دسته جمعي با80این فعال كارگري مي افزاید: از ابتداي دهه

كارگران نشده اند كه در نتیجه آن پرداخت مطالباتي چون افزایش مزد كارگران با مشكل مواجه شده است. 
  است، مي گوید: در مردادماه گذشته87وي با بیان این كه در حال حاضر دریافتي كارگران نزدیك به مزد سال 

 مجمع عمومي انجمن صنفي كارگران خباز سقز تصویب كرد تا در صورت ادامه خودداري كارفرمایان خباز
از انعقاد پیمان دسته  جمعي موضوع افزایش مزد كارگران خباز در اداره كار سقز مطرح شود. 

 وي گفت: بر همین اساس دوشنبه هفته گذشته كارگران خباز به اداره كار مراجعه كردند تا نسبت به عدم
  شكایت خود را مطرح كنند كه به دلیل ممانعت مسئولن اداره كار از ثبت88اجراي مصوبه دستمزدهاي سال 

شكایت كارگران این مراجعه به تجمع اعتراضي كارگران خباز در مقابل اداره كار منجر شد. 
 به گفته صالحي: مسئولن اداره كار با اشكال تراشي غیرقانوني قصد دست به سر كردن كارگران خباز داشته

اما وقتي با تجمع مراجعه كنندگان مواجه شدند شكایت آنها را ثبت كردند. 
 صالحي گفت: در حالي كه با همین بهاي به ظاهر ثابت نان، كارفرمایان خباز هر سال مجبور به پرداخت بهاي

 بیشتري بابت آب، برق، سوخت آرد و سایر امكانات اولیه تولید هستند، معلوم نیست كه به چه علت از تمدید
 پیمان دسته جمعي با كارگران و افزایش دستمزدهاي آنها خودداري كرده اند.

 از حداقل تعیین شده كمتر مزد مي گیریم
 اسكندر مقدس از انجمن صنفي كارگران خباز تهران نیز از افزایش نیافتن دستمزد خود و دیگر همكارانش

مي نالد. 
  سال پیش دستمزد كارگران خباز مانند سایر كارگران هر سال طبق مصوبه دستمزدهاي7 الي6به گفته وي تا 

  ماه6شوراي عالي كار افزایش یافت ، اما از آن زمان تاكنون این موضوع متوقف شد. به طوري كه با گذشت 
 را دریافت مي كنند. 87از آغاز سال جاري، او و همكارانش در بهترین حالت ممكن مزد سال 

 وي مي گوید: نانوایي داران بر حسب نوع طبع نان تافتون، لواش، بربري یا سنگك، مزد كارگران خود را بر
 حسب تعداد نان پخته شده یا كیلوگرم آرد مصرفي پرداخت مي كنند و توجهي به مصوبه شوراي عالي كار

ندارند. 
 وي مي گوید تنها در آزادپزي ها است كه مزد كارگران براساس مصوبه شوراي عالي كار پرداخت مي شود

 وگرنه تمامي كارگران شاغل در نانوایي هایي كه از آرد یارانه اي استفاده مي كنند مساله عدم افزایش مزد وجود
دارد. 

 مزد كارگر ثابت مانده است
 علي یزداني، از انجمن صنفي كارگران خباز اصفهان نیز در خصوص عدم افزایش دستمزد كارگران خباز

مي گوید: قیمت مواد اولیه نان هر سال افزایش مي یابد و تنها مزد كارگر است كه ثابت مانده است. 
 وي مي گوید: با كارفرمایان و استانداري توافق كرده بودیم كه از ابتداي امسال مزد كارگران خباز افزایش یابد.

 محاسبات لزم انجام شد و سر مبلغ هم به توافق رسیدیم اما گفتند بگذاریم انتخابات تمام شود. بعد از انتخابات
 استاندارد وزیر شد و رفت بعد سرپرست استانداري گفت صبر كنید تا استاندارد جدید بیاید و استاندار جدید هم

كه آمد گفت شما كه این مدت صبر كرده اید، یك مقدار دیگر منتظر بمانید تا این افزایش تحقق شود. 
 وي مي گوید: افزایش مزدكارگران خباز درست یا نادرست با یارانه اي بودن پخت نان و ثابت ماندن بهاي آن

گره خورده است و كارفرمایان مي گویند براي افزایش دستمزد باید بهاي نان را گران كنیم. 
 به گفته یزداني در حال حاضر مساله دولتي بدون بهاي نان باعث ایجاد مشكل در راه افزایش دستمزد كارگران

خباز شده است به طوري كه این كارگران در بهترین حالت دستمزدهاي سال قبل را مي گیرند. 
 راه حل تضمین نشدني

 وقتي تعداد نانوایي ها در هر شهر و شهرستان از شمار انگشتان دست خارج باشد، نمي توان از رقم قطعي
 5 تا 2كارگران خباز سخن گفت بلكه فقط مي توان براساس گفته ها و شنیده ها تعداد خبازي ها را در اعدادي بین 

 ضرب كرد تا رقم احتمالي كارگران شاغل در نانوایي مشخص شود. به نظر مي رسد كارگران خباز برخلف
 سایر كارگران كه به امید بازنگري چندباره مصوبه دستمزدهاي شوراي عالي كار نسبت به افزایش



 دستمزدهاي خود دل خوش كرده اند، سال ها است كه دل خود را به اجراي به موقع مصوبات شوراي عالي
خوش كرده اند. 

 كارگران خباز سقزي به نیابت از همكاران خود از چند سال پیش به منظور افزایش قانوني مزد خود مكاتباتي
 را با وزارت كار امور اجتماعي انجام داده اند ارگاني كه وظیفه دارد در راستاي تنظیم روابط كار با متمردان
 افزایش قانوني مزد كارگر برخورد كند اما در نهایت باز هم اخبار عدم افزایش دستمزد كارگران خباز شنیده

مي شود. 
 ممكن است با حذف یارانه نان و آزاد شدن بهاي پخت آن دستمزد این كارگران مانند دیگر كارگران افزایش

 یابد اما معلوم نیست با آزادشدن بهاي نان همین كارگر بتواند نان مصرفي خانواده خود را تامین كند، آن هم در
شرایطي كه كارشناسان اقتصادي از تبعات جدي طرح هدفمندشدن یارانه ها خبر مي دهند. 

گزارش: امیر بهرامي 
پایان پیام

وزیر مسكن دولت اصلحات در گفتگو با ایلنا خبر داد: 
جهش قیمتي مسكن در سال آینده

  آمده است : وزیر مسكن دولت اصلحات از جهش قیمت مسكن در اوائل88 آبان 2به گزارش ایلنا در تاریخ 
 سال آینده خبر داد و گفت: در صورت تدوام تحرك نسبي به وجود آمده و نبود برنامه هاي تركیبي كوتاه مدت و

بلندمدت، شاهد جهش قیمتي در درازمدت مي شویم. 
 علي عبدالعلي زاده در گفت وگو با خبرنگار ایلنا افزود: در حال حاضر تحركاتي در بازار مسكن مشاهده

مي شود اما باعث افزایش قیمت نمي شود. 
 وي تصریح كرد: در زمان ركود، قیمت ها تا حدي كاهش یافته است اما نه به این معنا كه كاهش قیمت واقعي

صورت گرفته شده باشد. 
 وي افزود: یكي از راه كارهاي رونق بازار مسكن بي آنكه جهش كاذب قیمتي به وجود بیاید، توانمندسازي

تقاضاي موثر همراه با سیاست هاي تركیبي كوتاه مدت و بلندمدت مسكن با تمام قابلیت هاي اقتصادي است. 
 وزیر مسكن دولت خاتمي برنامه هاي وزیر مسكن جدید را مبهم ذكر كرد و گفت: از برنامه هاي وزیر مسكن

 جدید اطلع دقیقي ندارم اما ظاهرا برنامه جدیدي را ارائه نكرده است كه ركود را از بازار مسكن خارج
سازد. 

عبدالعلي زاده ارائه تسهیلت لزم براي اجراي طرح مسكن مهر را زماني موفق دانست كه عملیاتي شود. 
 به گزارش ایلنا، بازار مسكن بر خلف آنچه كه پیش بیني مي شد و اعلم شده بود، از نیمه دوم سال نه تنها

 رونق نگرفت و ساخت و سازي انجام نشد بلكه با فرا رسیدن فصل زمستان به خواب زمستاني فرو رفته است
و به رغم وعده هاي وزیر مسكن جدید هنوز تحركي در بخش مسكن انجام نگرفته است. 

پایان پیام
در گفت وگوي ایلنا با رئیس کمیته تخصصی زراعت خانه کشاورز مازندران اعلم شد: 

خرید برنج ها توسط دولت تنها به نفع دللن بود نه كشاورز
  آمده است :  به گزارش ایلنا بر اساس انتشارخبری از معاون وزیر88 آبان 2به گزارش ایلنا در تاریخ 

  هزار تن برنج پرمحصول از کشاورزان24بازرگانی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران تاكنون 
مازندران خریداری شده است. 

  مرکز مستقیم خرید تضمینی برنج پرمحصول در6بر اساس این خبر وزارت بازرگاني، در حال حاضر 
 واحد کارخانه های شالیکوبی به امر خرید مشغول هستند. 120شهرهای بابل، آمل، نکا، فریدونکنار و بیش از 

 به گزارش ایلنا در خبری که از سوي وزارت بازرگاني منتشر شده خرید تضمینی برنج پرمحصول یکی از
 اقداماتی است که از سوی دولت برای حمایت از کشاورزان و جلوگیری از ضرر آنها صورت می گیرد اما
 شعبان گیلنی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ضمن رد این مسئله در گفت وگو با ایلنا می گوید: خانه

 کشاورز مازندران این نحوه خرید اداره بازرگانی را قبول ندارد زیرا در ظاهر این حركت براي حمایت از
کشاورز است اما در واقع این دللن هستند که از این نوع خرید سود مي برند. 

 رئیس کمیته تخصصی زراعت خانه کشاورز در ادامه تصریح کرد: اداره بازرگانی استان مازندران تنها شاید
  درصد برنج پرمحصول کشاورزان را از خود آنها خریده مابقی خرید برنج توسط دولت از دللن صورت20

گرفته و سودی هم اگر بوده در جیب دلل رفته است. 
 وی در پاسخ به این سوال که چرا کشاورزان با مراجعه به اداره بازرگانی برنجشان را به دولت نمی فروشند؟
 گفت: برای کشاورزي که در روستا کشت خود را برداشت می کند بسیار سخت است که با کرایه حمل زیاد و
 صف طولنی به اداره کشاورزی استان آمده و برنجش را بفروشد بلکه این وظیفه دولت است که هنگام کشت

محصول، قراردادی با کشاورزان ببندد و محصولشان را در زمان برداشت خریداری کند. 
 گیلني افزود: خواسته دیگر خانه کشاورز استان این است که قیمت تضمینی برنج که با کشاورز بسته می شود



تغییر نکند و بر اساس قرارداد با همان قیمت بسته شده برنج ها خریداری شود. 
 این کشاورز مازندرانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دو نوع برنج خزر و بهنام توسط کشاورزان استان

  درصد خرده برنج8 تومان خریداری شود اما الن با کمتر از 1350کشت شده است و قرار بوده با کیلویی 
  تومان از کشاورز900 درصد باشد با کیلویی 20 و در صورتی که خرده برنج بیش از 1250کیلویی 

خریداری می شود. 
 وی همچنین در مورد واردات برنج آمریکا به ایران گفت: جدا از اینکه برنج با چه كیفیتي از کدام کشور به

 ایران وارد میشود کشاورزان و تولیدکنندگان با اصل قضیه واردات مشکل دارند و باید به این مساله توجه کرد
که چرا بیش از مصرف و نیاز واردات صورت می گیرد. 

پایان پیام
در حاشیه طرح هدفمند كردن یارانه ها؛ 

حذف یارانه، حقي كه از كیسه مزدبگیران مي رود
  آمده است : طرح دولت در رابطه با هدفمند کردن یارانه ی حامل های88 آبان 2به گزارش ایلنا در تاریخ 

 انرژی این روزها در مجلس شورا و توسط نمایندگان این مجلس با سرعت در حال بررسی و تصویب است.
 خلصه شده یا روح این طرح در مورد یارانه ي حامل هاي انرژي چنین است: مردم ایران باید در ازای

 مصرف حامل های انرژی ( آب ، برق ، گاز ، بنزین و . . . ) بهایی را بپردازند که بر مبنای قیمت تمام شده (
 یا عرضه شده !) در سطح بین المللی و یا لحاظ کردن قیمت فوب خلیج فارس محاسبه و تعیین شده است. از
 توضیح و بحث فنی قضیه که بگذریم؛ آنچه باقی می ماند این است كه ایران سرزمینی برخوردار از منابع و

 ذخیره های انرژی زیر و روی زمینی بسیار زیادی است که بر مبنای نص صریح قانون اساسی مالكیت آن به
همه آحاد ملت تعلق دارد. 

 حال مردم این سر زمین باید برای استفاده از حامل های مختلف انرژی بدست آمده ( و فرآوری شده ) از این
 ذخایر و منابع كه بخشي از ثروت طبیعي اشان هم هست همان مبلغی را بپردازند که براي خریداران خارجی

در خلیج فارس بر مبنای قیمت ارز آزاد محاسبه مي شود!؟
 اشکال قضیه این است که: اولo قیمت تمام شده با قیمت بازار آزاد و بین المللی تفاوت بسیار دارد؛ ثانیاo قیمت

 تمام شده و اعداد بدست آمده ای که توسط کارشناسان دولتی محاسبه و اعلم شده به دلیل زیر بر مبنایی
نادرست محاسبه و استخراج شده اند: 

 -بخش اصلی ارزش کالیی که قیمت فوب خلیج فارس یا قیمت بین المللی آن را قصد دارند از مردم ایران1
 بگیرند مربوط به ثروت طبیعی و ذخیره های زیر زمینی کشور است که کسی بابت آن پولی نپرداخته و

 زحمتی نکشیده است. واضح است در این جا منظور این نیست که این ثروت باد آورده است و می توان آن را
 به غارت برد یا به غارت داد و چوب حراج بر آن زد. این ثروت متعلق به همه مردم این سرزمین و نسل های
 بعدی و فرزندان آن هاست. برای حفظ و نگهداری سهم نسل های بعدی از این ذخایر راه درست این نیست که
 از نسل امروزی بهای آن را به چندین برابر قیمت واقعی دریافت کرد ( بهتر است بگویم اخذ نمود) . درست

 تر آن است که در بخش ها و حوزه هایی که ممکن است، کمتر برداشت و بیشتر ذخیره سازی کرد و در حوزه
 هایی که نمی توان چنین کرد باید از درآمد حاصله، در بخش های دراز مدت و استراتژیک به گونه ای سرمایه

 گذاری کرد که بهره ي آن به نسل های بعدی برسد. کارشناسان در این مورد راهکارهای مختلف و متعددی
پیشنهاد می کنند. 

 -یک بخش دیگر از این ارزش بین المللی و یا قیمت فوب خلیج فارس از طریق " ارزش افزوده ی حاصل2
 از کار کارگران " ایجاد می شود. این در حالی است که دستمزد کارگران دخیل در استخراج ، فرآوری و

 پالیش ، نگهداری و انتقال حامل های مختلف انرژی به محل مصرف یا عرضه ی داخلی و بین المللی آن نه
 بر مبنای نرخ عادلنه یا موازین و نرخ بین المللی دستمزد کارگران در این رشته ها بلکه برمبنای دستمزد به

 شدت ناچیز و ناکافی کارگران ایران که هر ساله توسط شورای عالی کار تعیین می شود؛ پرداخت شده و
می شود. 

 کارگران و حقوق بگیران ایرانی که به دلیل نبود تشکل های مستقل کارگری ( اتحادیه ها و سندیکاهای
 کارگری ) خود عرضه کننده نیروی انسانی ( با دستمزد ناچیز و نا عادلنه ) لزم برای استخراج ،فرآوری و
 انتقال این کالها هستند با کدام دلیل و برهان به عنوان مصرف کننده داخلی این كال ها باید قیمت این کالها را

به بهای آزاد و بین المللی آن پرداخت کنند؟ 

  -بخش دیگر تشکیل دهنده این ارزش بین المللی مربوط به هزینه هاي حمل و نقل آن است. این هزینه ها در3
 دو بخش: دستمزد کارگران حمل و نقل و تکنولوژی و ماشین آلت بکار رفته در این رابطه قابل محاسبه است.



بخش مربوط به کارگران دربند دوم گفته شده است.

 -بخش دیگری که این ارزش بین المللی و همچنین قیمت تمام شده ی این کال را تشکیل می دهد مربوط به4
 سرمایه ثابت ، تاسیسات و خرید تکنولوژی و ماشین آلت لزم از بازارهای داخلی و خارجی است. هزینه های
 این بخش طی سال های گذشته ( همینطور حال و آینده ) از محل فروش همین حامل ها و یا از خزانه دولت که

آن نیز خود محل تامین بودجه اش فروش نفت و ثروت طبیعي مردم است؛ تامین شده. 
 همانطور که در ابتدای بحث گفته شد از آنجا که ذخایر و ثروت ملی مربوط به همه آحاد این ملت است با

 اطمینان می توان گفت مصرف کننده داخلی قبلo و از کیسه و ثروت طبیعی خود و از طریق خزانه دولت یا
فروش نفت این هزینه ها را پرداخت کرده است. 

 بر اساس این روش محاسبه کارگران و حقوق بگیران و بطور کلی مصرف کننده داخلی فقط باید قیمت تمام
شده داخلی این کال را بپردازد. 

 اگر این قیمت با قیمت های فوب خلیج فارس یا قیمت بین المللی و بازار آزاد آن تفاوت دارد که همین طور هم
 هست این مصرف کننده خارجی است که باید این تفاوت را بپردازد نه مصرف کننده داخلی که حقوق و

 دستمزد و سایر منابع تحصیل درآمدش ( بیشترین شمار مصرف کنندگان داخلی را این گروه یعنی کارگران و
حقوق بگیران تشکیل می دهند) بر مبنای ریال و سیاست های تعیین مزد و حقوق دولتی تعیین می شود. 

 در واقع در این جا "یارانه ای" نیست که دولت آن را پرداخت کند بلکه ثروت طبیعی و بین المللی مردم این
سرزمین است که، ضمن مصرف درست و بهینه از آن سهم آیندگان نیز باید لحاظ گردد.

 بحث دیگر در این رابطه خطر صدور غیر قانونی یا قاچاق حامل های انرژی به خارج از مرزها است که
جای تامل و بررسی بسیار دارد 

 اما مختصر این که وظیفه ي دولت و نهادهای مربوطه است که جلوی این به غارت بردن منابع و ثروت
 عمومی را بگیرند؛ تاوان ندانم کاری و ضعف این نهادها و مسئولین مربوطه را که نباید مردم و مصرف
 کنندگان داخلی بپردازند. با کدام منطق می توان نتیجه گرفت که هزینه سهل انگاری و سوء استفاده های

دیگران را در این زمینه باید کارگران و حقوق بگیران از حقوق و دستمزد به شدت ناعادلنه اشان بپردازند؟
 در مورد دیگر حامل های انرژی نیز همین بحث مطرح است. نیروگاه های تولید برق و انرژی الکتریکی و

 تاسیسات مربوط به انتقال آن، سدها و تاسیسات ذخیره سازی ، تصفیه و انتقال آب و . . . همگی توسط نیروی
 کار ارزان همین ملت یعنی کارگران و مهندسان ایرانی که دستمزدشان را به ریال و ناعادلنه دریافت کرده

اند، ساخته و آماده شده و از آنها بهره برداری می شود. 
 تکنولوژی و ماشین آلت بکار رفته نیز هم در سال ها و گذشته های دور و هم در چند سال گذشته همگی از
 محل ثروت و بودجه ي دولتی همین مردم و چه بسا به دلیل تحریم و . . . به قیمتی بسیار گزاف تر از قیمت

 واقعی آن خریداری شده است كه این یعنی مردم ایران قبلo بهای آن را پرداخت کرده اند. هیچ یک از این
 هزینه ها چه در مورد تاسیسات نفت و چه سایر حامل های انرژی با سرمایه خصوصی اشخاص حقیقی یا

حقوقی تامین و پرداخت نشده است.
 حال اگر بحث خصوصی سازی به میان آمده و بخش هایی یا تمام این تاسیسات و ارائه ي خدمات به بخش

 خصوصی واگذار می شود (یا قرار است بشود) سهم و سرمایه قبلی عمومی (مردم) در این رابطه باید در نظر
گرفته شود و نباید مردم مجبور شوند ولو به تدریج بهای آن را دوباره بپردازند. 

 خلصه کنم دریافت بهای حامل های مختلف انرژی از مصرف کننده داخلی بر مبنای قیمت بازار آزاد یا
 ارزش بین المللی آن و یا قیمت فوب خلیج فارس درست مثل این است که در یک خانواده بهای غذا ودیگر

 سرویس هاي خانگی بر مبنای قیمت رستوران و سالن های غذاخوری لوکس محاسبه و از فرزندان خانواده
گرفته شود. 

 نکته پایانی اینکه در این نوشته ي کوتاه به عمد از پرداختن به عوارض وتبعات منفی و خطرناکی چون رشد
 سرسام آور تورم، سخت تر شدن شرایط برای تولید بخصوص در کارگاه ها و بنگاههای کوچک و متوسط

 تولیدی و خدماتی و از این طریق افزایش بیکاری و رشد نبود امنیت شغلی ، که افزایش قیمت سوخت و سایر
حامل های انرژی به بخش های دیگر اقتصاد و پیکره ي جامعه وارد می کند پرهیز شده است.

كاظم فرج الهي-كارگر بازنشسته و روزنامه نگار 
پایان پیام

در قطعنامه اجلس دبیران اجرایي خانه كارگر عنوان شد: 
 ازلحاظ معیشتی سقوط كردند 88كارگران در سال 

  آمده است : اجلس سراسري دبیران اجرایي خانه هاي كارگر سراسر88 آبان 2به گزارش ایلنا در تاریخ 
  مهرماه به منظور بررسي مهمترین مسائل مرتبط با منافع كارگران سراسر كشور در30كشور كه از روز 

استراحتگاه چمخاله برگزار شده بود روز گذشته با صدور قطعنامه اي به كار خود پااین داد. 



 متن قطعنامه این اجلس كه در بردارنده دیدگاه هاي رسمي كنفدراسیون عالي كارگران ایران نسبت به مسائل
روز كارگران است به شرح یل است: 

  ماه از آن گذشته؛ سالی پر حادثه و پر افت و خیز در عرصه های اجتماعی ـ سیاسی و7سالی که تاكنون 
 اقتصادی بود و برای جامعه کارگری باید گفت كه متأسفانه هیچ دست آورد مثبتی به همراه نداشت؛ معیشت

 جامعه کارگری همچنان در پرتو افزایش قیمتهای کال و خدمات مصرفی روند نزولی داشته و عرصه بر آنان
 تنگتر می شود دستمزدها به هیچ وجه جوابگوی هزینه ها نیست و این در حالی است که ناامنی شغلی هم به این

مشکلت افزوده شده و کارگران هیچ امیدی به بهبود وضعیتشان ندارند. 
 اغنیاء به برکت حمایتهای چند لیه روز به روز فربه تر شده و حاصل کار کارگران را به یغما می برند. تورم
 بلی خانمان سوز طبقه کارگر زحمتکش است که سبب می شود پدیده مالیات تورمی بدون هیچگونه ممانعتی

 فقرا را فقیرتر و اغنیا را توانمندتر کند در این اوضاع و احوال دولت و مجلس هم کارگران را از یاد برده اند و
 مرتب قوانین ضد کارگری است که به بهانه حمایت از سرمایه داری و تولید یکی پس از دیگری نوشته شده و

راه تصویب را پیشنه می کند. 
 در آخرین روزهای حیات دولت نهم آخرین تیر به قلب قانون زده شد و مدعیان که تاکنون به بخشی از قانون
 کار معترض بودند اینبار یکباره راه حاکمیت را پیش گرفتند و تغییر قانون را از مسیر دولت خواستار شدند

این در حالی است که عکس العمل جامعه کارگری در این خصوص تقریباo سکوت بود. 
 در مجامع حامی کارگران هم هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفت ، در این اصلحیه که احتمالo مواد

  بر اساس خواست وزارت کار بازنگری شده136 تا 131 و مواد 7-10-21-24-27-41-96-112-191
است؛ حقیقتاo همه حقوق کارگران به کلی از بین رفته است. 

 اصلح برخی از این مواد مغایرت آشکار با کنوانسیون های بین المللی دارد ولی ظاهراo برای طراحان تعهدات
 ملی و بین المللی اصلo اهمیت ندارد و مهم خواست و اراده طبقه سرمایه داری است که فعلo جایگاه محکمی در

حاکمیت دارند. 
 در حوزه تأمین اجتماعی هم وضع مناسب تر از حوزه روابط کار نسبت جابجایی های شتابزده مدیریتی از ناحیه

 دولت به بی ثباتی تصمیمات در این حوزه شدت داده و به نظر می رسد در آینده نزدیک آسیب این تصمیم ها و
 سیاستها دامن سازمان تأمین اجتماعی که بزرگترین سازمان بیمه ای کشور است را در برگیرد و این یعنی به

 میلیون نفر جمعیت این کشور. 27مخاطره افتاده حقوق نزدیک به 
 اگر این وضعیت ادامه یابد دولت باید منتظر سرازیر شدن مطالبات جامعه بیمه شده به سمت خودش باشد چرا

که ما در نهایت دولت را می شناسیم. 
 در این نابسامانی لیحه هدفمند کردن یارانه ها که باید از آن به لیحه آزادسازی قیمتها نام برد هم مزید علت
 شده و در صورت تصویب و اجرا شدن آن جامعه کارگری جزو اولین اقشار آسیب پذیر شدید در این قانون

خواهد بود. 
لذا با عنایت بر مشکلت پیش گفته ما معتقدیم: 

 - برای برون رفت از وضعیت کنونی باید جامعه کارگری به مشارکت و مشورت گرفته شود و هیچ قانونی1
 قانون برنامه چهارم پیش بینی کرده است تغییر یا اصلح نشود. 101بدون نظر آنان همچنان که ماده 

 - لیحه هدفمند کردن یارانه بدون لحاظ کردن پوشش ضخیم حمایتهای اجتماعی منجر به از بین رفتن کیان2
 خانواده های کارگری از یکطرف و حجم گسترده ای از شاغلین بیکار شده از سوی دیگر می شود در صورت
 عدم تمهیدات از محل درآمد حاصل از آزادسازی قیمتها برای جبران آثار آن جامعه کارگری معتقد است این

 اصلحات در همان اوایل اجرا با شکست روبرو شده و زخمهای عمیق آن مدتها جامعه را آزرده می کند
 هم در سناریوی مشابه چنین اتفاقی افتاد که هنوز از ذهن ها پاک نشده است. 74فراموش نکنیم سال 

 - در صورت اجرای این لیحه درکمتر از ده سال ما با شدت پاسخ های اجتماعی همراه خواهیم شد و3
 کشوری مثل ایران با مشخصات و ویژگیهای خود تاب تحمل چنین فشارهای شدیدی را در شرایط موجود

ندارد لذا ما معتقدیم مجلس باید به این مهم توجه ویژه نمایند. 
 - قانون کار یک قانون مادر و حمایتی است و اگر قرار است تغییراتی در آن ایجاد شود حتماo باید با نظر و4

 رضایت شریک اجتماعی یعنی جامعه کارگری همراه شود لذا نسخه ای که غیر از این از جانب ما محکوم
است و ضمانت اجرایی ندارد. 

 - سازمان تأمین اجتماعی یک صندوق بیمه ای با رویکرد اصل سه جانبه گرایی در ارکان آن است ولی به5
 دلیل بی توجهی به این اصل بنیادین این سازمان عرصه سلیقه ها و نقطه نظرات سیاسی واقع شده که می تواند
 سم مهلکی برای آن باشد. خرد فردی جای خرد جمعی را در این سازمان گرفته و مسیر آن را مخاطره آمیز

 کرده است، از دولت انتظار داریم نسبت به این موضوع تغییر موضع داده و اداره این صندوق را به ذینفعان
اصلی که پرداخت کنندگان منابع این صندوق هستند ارجاع دهد. 

 - علیرغم تأکید قانون برنامه چهارم توسعه و قانون وزارت رفاه در خصوص پرداخت مطالبات صندوق های6



 بازنشستگی هر روز به مطالبات این صندوق از دولت اضافه شده و هر از چندگاهی با مصوبات جدید به دامنه
 شمول این صندوق به لحاظ جمیعتی افزوده می شود. طبیعتاo در چنین شرایطی از یکطرف هزینه های آن

 بخصوص در بخش درمان افزایش یافته و به لحاظ محدودیت کیفیت کاسته می شود ما معتقدیم این سازمان
  را اجرا کند نباید تعهدات خود را از29گنجایش جمعیتی بیش از این را ندارد و اگر دولت می خواهد اصل 

محل دارایی های این صندوق اجرا کند پرداخت کند. 
  آبانماه سالروز تصویب قانون کار29- جامعه کارگری با توجه به مصائبی که در پیش رو دارد ناگزیر در 7

 دست به اجتماعاتی در سراسر کشور خواهد زد و نارضایتی خود را به اصلح قانون کار و مشکلت فراروی
خود ابراز خواهند داشت. 
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بدون شرح 
رئیس مجمع پیشكسوتان جامعه كارگري اعلم كرد: 

تقلب درانتخابات هیات مدیره كانون كارگران بازنشسته تهران 
  آمده است :  رئیس مجمع پیشكسوتان جامعه كارگري گفت: در انتخابات88 آبان 2به گزارش ایلنا در تاریخ 

هیات مدیره كانون كارگران بازنشسته تامین اجتماعي تهران تقلب صورت گرفته است. 
 2500 نفر شركت كرده بودند اما فقط3500حسن صادقي درگفت وگو با خبرنگار ایلنا افزود: در این انتخابات 

تعرفه راي بین آنها پخش شد. 
 وي با بیان این كه روش انتخابات كانون بازنشستگان تامین اجتماعي تهران اشتباه بود،  تصریح كرد: بعد از

این كه اعتراض هایي صورت گرفت ،مجمع گزارش كار داد. 
 صادقي گفت: افرادي از نزدیكان رئیس كانون كارگران بازنشسته تهران در این انتخابات حاضر بودند و راي

افراد بي سواد را آن گونه كه مي خواستند مي نوشتند. 
 این فعال كارگري با اشاره به این نماینده وزارت كار نقش نظارتي خود را در انتخابات هیات مدیره كانون

كارگران بازنشسته تهران ایفا نكرد، افزود: وي باید جلوي تخلفات را مي گرفت. 
 نفر را مامور مي كرد تا راي افراد بي سواد را بدون اعمال نظر بنویسند. 20صادقي گفت: وزارت كار باید 

  نفر از اعضاي مجمع پیشكسوتان جامعه كارگري موفق شدند به عنوان عضو علي البدل6او گفت: با این حال 
هیات مدیره كانون كارگران بازنشسته تهران انتخاب شوند. 

 20 هزار نفر واجد شرایط راي دادن بودند گفت: اعضاي فعلي هیات مدیره كانون 240صادقي با بیان این كه 
سال است كه بر این كانون سیطره دارند. 

 او خاطرنشان كرد: اعضاي هیات مدیره كانون مي دانند كه دیگر مثل گذشته نمي توانند برخي از اقدامات
 عضو علي البدل هیات مدیره ناظر آنها هستند. 6غیرقانوني خود را انجام دهند زیرا 
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بدون شرح 
خبازها درگفت وگو با ایلنا: 

تقلبي در انتخابات كانون بازنشستگان تامین اجتماعي نشده است
  آمده است : رئیس كانون كارگران بازنشسته تامین اجتماعي استان تهران88 آبان 2به گزارش ایلنا در تاریخ 

 در واكنش به خبر انجام تقلب در انتخابات كانون تهران گفت: چنین چیزي صحت ندارد و انتخابات در كمال
سلمت برگزار شد. 

  هزار نفر در این انتخابات افزود: به علت5علي اكبر خبازها درگفت وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به حضور 
 هزار نفر از این افراد فرصت راي دادن پیدا كردند. 2نبودن فرصت و مكان مورد نیاز متاسفانه 

 او با بیان این كه هیات مدیره كانون كارگران بازنشسته تهران مستقل است، تصریح كرد: از هیچ فرد، گروه و
حزبي چه دولتي و چه غیر دولتي دستور نمي گیریم. 

  نماینده از سوي وزارت كار و امور اجتماعي در این انتخابات خاطرنشان كرد:10خبازها با اشاره به حضور 
افرادي كه دفترچه بیمه نداشته نتوانستند راي بدهند زیرا این كار غیرقانوني است. 

 او تصریح كرد: با این حال افراد یك هفته فرصت دارند تا اگر شكایتي از نحوه برگزاري این انتخابات دارند به
مراجع صلحیت دار مراجعه كنند. 

 بنابر این گزارش در این دوره ،همان افراد سابق به عنوان اعضاي هیات مدیره كانون گارگران بازنشسته
 ـ4ـ رضا پاكزاد 3ـ مجید سبزعلیان 2ـ علي اكبر خبازها 1تهران انتخاب شدند كه اسامي آنها عبارت است از: 

 ـ علي سلطاني9ـ محمود ابراهیمي 8ـ ابوتراب فیضي 7ـ پرویز قره باغي 6ـ ناصر ملك نژاد 5علیرضا فرهادي 
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دبیر اجرایی خانه کارگر ورامین و قرچک: 
دولت های سازندگی، اصلحات و اصولگرا کاری برای کارگران نکردند

  آمده است : دبیر اجرایی خانه کارگر ورامین و قرچک گفت: هدفمند88 آبان 2به گزارش ایلنا در تاریخ 
کردن یارانه ها افزایش بی سابقه قیمت ها را در پی خواهد داشت. 

 هادی رضا زاده درگفت وگو با خبرنگار ایلنا با انتقاد از نمایندگان مجلس در بی توجهی به کارگران افزود:
اولین و قربانی های همیشگی طرح های اقتصادی کارگران بوده اند. 

 وی گفت: دولتهای سازندگی ، اصلحات و اصولگرا هیچ کدام نتوانستند حداقل های جامعه کارگری را تامین
کنند و حتی در برخی موارد طرح هایی به اجرا گذاشته اند که موجب فقر بیشترکارگران شده است. 

 رضازاده با بیان این که نمایندگان مجلس فقط در مواقع انتخابات مدعی حمایت از حقوق کارگران هستند
 افزود: درعمل بیشتر نمایندگان مجلس نه تنها کاری برای کارگران انجام نمی دهند بلکه قوانین تصویب

می کنند که معیشت آنان را نیز به خطر می اندازند. 
 این مقام کارگری خاطرنشان کرد: بسیاری از نمایندگان مجلس حتی از ملقات حضوری با کارگران نیز طفره

می روند. 
 رضا زاده با اشاره به این که تصویب قانون کار در مجلس اولین و آخرین اقدام مثبت برای کارگران بود

افزود: کارگران باید در انتخاب نمایندگان خود درخانه ملت دقت کنند. 
 وی در بخش دیگری از سخنانش فرمهای نظرسنجی وزارت کار درباره اصلح قانون کار را هدف دار

دانست و گفت : با این گونه نظر سنجی های معجول می خواهند صدای کارگران در نیاید. 
پایان پیام

بدون شرح 
وزیر اسبق كار: 

مسوولیت اشتباه هاي اقتصادي را قبول كنیم 
  آمده است : دبیركل حزب اسلمي كار گفت: درحالي كه در دنیاي امروز88به نوشته ایلنا در تاریخ دوم آبان 

 گفت وگوي سه جانبه میان كارگر، كارفرما و دولت از سوي كشورهاي جهان به عنوان راه عقلني براي بهبود
اوضاع اقتصادي شناخته شده است اما مشاهده مي شود كه در ایران برعكس عمل مي شود. 

 حسین كمالي در گفتگو با ایلنا، گفت: امروز در ایران براي تنظیم روابط كا از سه جانبه گرایي و مذاكرات
 دسته جمعي سخني دربین نیست؛ دولت حكم عقل كل را دارد و شركاي كارگري و كارفرمایي در حكم اضلع

كوچك تر مثلث سه جانبه گرایي هستند. 
 به گفته كمالي اینكه امروز در مسائلي مانند بیكاري، اشتغال، سرمایه گذاري در بن بست قرار گرفته ایم نتیجه
 همین برهم خوردن سه جانبه گرایي است كه باعث شده به جاي اتخاذ تصمیم صحیح براي معكوس جلوه دادن

حقیقت تلش شود. 
 وي گفت: به عنوان مثال براي كاهش یا پایین نشان دادن نرخ بیكاري ابتدا تمامي دانشجویان را با این استدلل
 كه درس خوان شغل است شاغل محسوب مي كنند بعد به سراغ زنان خانه دار مي روند و با این استدلل كه آنها

 نیز در ازاي نگهداري خانه در درآمد همسران خود شریك هستند، تمامي این گروه را نیز شاغل حساب مي كنند
 سپس مي گویند بیكار شخصي است كه یا انجام كاري را بلد نیست و یا تاكنون براي انجام كار اقدام نكرده است

  ساعت، هفته اي44 تا 36و در نهایت برخلف معیارهاي جهاني عنوان مي كنند؛ بیكار كسي است كه به جاي 
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 وزیر اسبق كار گفت: نكته جالب این است كه نه تنها تمامي این استدلل ها با معیارهاي جهاني همخواني ندارد
بلكه كساني هم كه این آمارهاي را به غلط استخراج مي كنند نیز به تدریج آن را باور كرده اند. 

وي افزود: این وضعیت باعث ایجاد حس بي اعتمادي مردم نسبت به مسائل مختلف مي شود. 
 وزیر اسبق كار همچنین از فرافكني به عنوان عامل دیگر بي اعتمادسازي در میان مردم یاد كرد و افزود: اینكه
 مسوولیت كارهاي انجام شده به عهده گرفته نشود و به جاي عاقبت اندیشي تصمیمات اشتباه اتخاذ شود و سپس

نتیجه آن از روي عمد به دیگران نسبت داده شود در تشدید بي اعتمادسازي موثر است. 
 وي با بیان اینكه اقتصاد امروز ایران در زمینه هاي كشاورزي، صنعتي و خدماتي بسیار ضعیف است؛ گفت:

 یك بار به وزیر سابق كار گفتم كه چون اقتصاد ایران مبناي غیررقابتي دارد؛ تمامي سیاست هاي اقتصادي
 اتخاذ شده غلط است زیرا در این فضا هرگونه مشوق دولتي باعث غیرشفاف شدن فضاي سرمایه گذاري و در

نتیجه ارتكاب اشتباهات اقتصادي از سود سرمایه گذارن مي شود. 
 وي افزود: نتیجه این وضعیت كارخانه هایي هستند كه در سال هاي گذشته با سرمایه گذاري اشتباه راه اندازي



شده و امروز به دلیل زمین گیر شدن تعطیل و كارگران آنها بیكار شدند. 
 وي با بیان اینكه وابستگي اقتصاد ایران به نفت در به وجود آمدن این وضعیت و غیررقابتي شدن اقتصاد ایران

 سهیم است گفت: به همین دلیل امروز مشاهده مي كنیم كه تولیدات كشاورزي و صنعتي ایران با ساختاري
  درصد ظرفیت خود فعالیت مي كنند و از طرف دیگر مشاهده مي كنیم كه میان واردات و45فرسوده تنها با 

 میلیارد دلر فاصله وجود دارد. 35صادرات غیرنفتي ایران اختلفي بالغ بر 
 به گفته كمالي وقتي كه در این شرایط یك مقام كارفرمایي با استناد به كاهش تورم خواستار كاهش دستمزدهاي
 كارگران مي شود این طور احساس مي شود كه در فضاي اقتصادي فعلي ایران براي كارگران حتي ارزش هاي

انساني نباید قائل شد. 
 كمالي با یادآوري اینكه افزایش مزد با آنچه كه سال به سال بر مزد كارگران ایراني افزوده مي شود تفاوت دارد
 گفت: در ابتداي هر سال كارگران به جاي افزایش مزد شاهد تثبیت قدرت خرید خود هستند آن هم تثبیتي كه از

فرداي ابلغ مصوبه شوراي عالي كار روز به روز تحلیل مي رود. 
كمالي تاكید كرد: افزایش مزد یعني اینكه علوه بر نرخ تورم مبلغ اضافه اي نیز به حقوق دیگران افزوده شود. 
 كمالي با بیان اینكه استثمار كارگر استثمار است گفت كه چه كسي با چه انگیزه اي اقدام به استثمار اشخاص كند

 اما آنچه مهم است این است كه در سال هاي گذشته به دلیل قدرت بیش از حد دولت كارفرمایان دولتي بیش از
كارفرمایان خصوصي كارگران را استثمار كرده اند. 

پایان پیام

” ارزه گستر“ ارومیه تجمع اعتراضی کارگران شرکت 

  کارگران و رانندگان شرکت ” ارزه گستر ” ، پیمانکار پروژه ساخت راه آهن قطعه چهار مراغه- مهاباد،
  دست به تجمع اعتراضی زدند . تعداد اعتراض کنندگان که بیش از صد نفر بود 28/7/88ارومیه در روز 

  رفتن به سر کار خود  ماه معوق آنها بود . این کارگران از4دراعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایای 
داری کرده و دست به اعتراض زدند .

  و دادن وعده  صبح ادامه داشت و سپس با دخالت مسئولین پروژه11.30این تجمع اعتراضی تا ساعت 
  اعلم کردند پرداخت حقوق و مزایای آنها در اسرع وقت ، کارگران به کار خود بازگشتند همچنین کارگران

که در صورت نپرداختن حقوق و مزایا ،هر روز دست به تجمع خواهند زد .
کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۱۳۸۸ آبان 2  شنبه

 تبدیل شده اندواحدهای تولیدی گلستان به سرایداری
  نوشت : انحراف در اجرای طرح بنگ//اه ه//ای زودب//ازده، بس//یاری88 آبان 2خراسان در تاریخ  دولتی روزنامه

 از واح//دهای تولی//دی در گلس//تان را ب//ه س//رایداری تب//دیل ک//رده اس//ت.در ح//ال حاض//ر در گوش//ه و کن//ار اس//تان
 گلستان، واح/دهای تولی/دی غیرفع/ال و ناتم/ام زی/ادی وج/ود دارد ک//ه ب/ا وج/ود دری/افت تس/هیلت، فق/ط س/اختمان

یاسوله آن ها احداث و تبدیل به انبار شده است.
 برپایه این گزارش، این روزها در هر شهر استان گلستان، واحدهای تولیدی زیادی دیده م//ی ش//وند ک//ه در ق//الب
 های مختلف تسهیلت دریافت کرده اند اما با این حال نه تنها ش//غلی ایج//اد نک//رده ان//د بلک//ه کارخ//انه ه//ای آن ه//ا

تعطیل شده است.
  درصد از تسهیلت بنگاه های اقتصادی در گلس//تان اس//ت، ام//ا۹۷اگرچه آمارها نشان دهنده هزینه کرد صحیح 

 برآیندها حک/ایت از آن دارد ک//ه ت/اکنون ب/ه دلی//ل انح/راف و اجرای/ی نش//دن برخ/ی ط/رح ه/ا، میلیارده/ا ری/ال از
 سرمایه های عمومی در چارچوب هایی غیر از طرح های اولیه، هزینه شده است.هم چنین درصد قابل توجهی
 از کارخانه ها و طرح هایی که از بانک ها تسهیلت دریافت کرده اند، اکنون تعطیل و غیرفعال اس//ت و ام//اکن

مربوط به آن ها به مکان هایی برای اسکان نگهبانان برای سرایداری تبدیل شده است.
تجمع اعتراضی کارگران کارخانه لوله چدنی اهواز

  ماهه دستمزدهای خود راه پیمایی كردند. آنان در میدان10کارگران لوله چدنی اهواز در اعتراض به تعویق 
  متری اجتماع کردند و فریاد اعتراض سردادند. کارگران به30شهدای شهر واقع در تقاطع نادری، طالقانی و 

  دقیقه خیابان نادری را بستند و عبور و مرور خودروها را متوقف كردند. اجتماع و راه پیمایی12مدت 
 کارگران با تهاجم پلیس ضد شورش سرمایه مواجه شد. نیروی سرکوب از همه راه ها برای متفرق کردن



  ساعت به اجتماع اعتراضی خود ادامه دهند.3کارگران تلش کرد. با وجود این، کارگران توانستند تا 
کارگران خواستار پرداخت فوری همه دستمزدهای خود شدند.

منبع: مجموعه فعالن حقوق بشر در ایران
88 آبان 2

 ابهام در تعداد کم درآمد ها و فقرا
  آمده است : امتیازبندی حدود نیمی از88 آبان 2 در روز نامه سرمایه به تاریخ به نوشته محمود فراهانی

  میلیون36جمعیت کشور برای دریافت یارانه نقدی، این سوال اساسی را به ذهن متبادر می سازد که آیا حدود 
 نفر از جمعیت کشور ما فقیر و مستحق دریافت کمک های نقدی دولت هستند یا آمار فقر متفاوت با این رقم

 است؟ این سوال از دو منظر قابل بررسی و تحلیل است. در نگاه اول بررسی ذاتی فقر در ایران نشان می دهد
 با وجود آنکه دولت هیچ گاه خط فقر در کشور را به طور رسمی اعلم نکرده اما محاسبات کارشناسان بیانگر

 هزار تومان، در ماه با فقر مواجه هستند. 800آن است که خانوارهایی با درآمد پایین تر از 
  هزار800مقایسه این رقم با سرانه هزینه دهک های درآمدی شهری نشان می دهد هفت دهک جامعه زیر 

 378 هزار تومان، دهک سوم 285 هزار تومان، دهک دوم 170، 86تومان درآمد دارند. دهک اول در سال 
  هزار تومان و690 هزار تومان، دهک ششم 570 هزار تومان، دهک پنجم 470هزار تومان، دهک چهارم 

  هزار تومان هزینه ماهانه داشته اند. از سوی دیگر ارقام بانک مرکزی نشان می دهد درآمد842دهک هفتم 
  درصد زیر هزینه های خانوارهاست. متوسط درآمد پولی و غیرپولی در سال10 تا 5خانوارها، همواره بین 

  هزار تومان بوده است. در همین حال درآمد پولی (درآمد خانوارها متشکل844 و هزینه خانوار 806 نیز 86
  درصد از کل درآمدشان را پوشش می دهد. این مساله به70از درآمد پولی و غیرپولی است) خانوارها، حدود 

  درصد از هزینه هایشان کمتر است و کمک های35معنای آن است که دستمزد سرپرست خانوارها حداقل 
 غیرنقدی و... سایر هزینه ها را پوشش می دهد. این به معنای آن است که فقر در کشور ما تا مرز هفت دهک

  میلیون نفر هم می رسد. حال بنا بر چه استدللی، فقط به پنج دهک از هفت دهک جامعه،50جامعه یعنی 
 یارانه نقدی تعلق می گیرد، خود سوالی اساسی است که دولت باید به آن پاسخ دهد زیرا عدم پرداخت یارانه به

  میلیون فقیر در49دهک شش و هفت احساس تبعیض ایجاد می کند. اما منظر دوم، مقوله حمایت نقدی از 
 جامعه است. دولت در لیحه خود، قصد داشت به هفت دهک جامعه، یارانه نقدی پرداخت کند. طبیعتاo این

 سوال اساسی ایجاد می شود که چرا باید هفت دهک از یک جامعه در فقر به سر ببرند. سوال دوم آن است که
 آیا اساساo امکان حمایت نقدی از این تعداد وجود دارد و سوال بعدی آن است که اگر چنین منابع عظیمی در

  میلیون خانوار توزیع می شود، سرانجام چه نتیجه12اختیار دولت باشد و بتواند فقر را از بین ببرد وقتی بین 
ای خواهد داشت و چه تغییری در وضعیت درآمد هزینه جامعه ایجاد می کند.

 به عبارت دیگر، دولت در یک خطای استراتژیک، بسترساز اتفاقی ناخوشایند در جامعه شده که انجام کامل یا
 ناقص آن، نتایج مثبت و منفی برای جامعه خواهد داشت که برای نتایج آن باید راهکاری جست وجو شود. اگر

  میلیون نفر را مستحق پرداخت یارانه نقدی بداند، آیا36فرض کنیم مجلس با نظر دولت مخالفت نکند و همان 
 نتیجه فرآیند تغییر خواهد کرد؟ ارقام نشان می دهد هیچ تغییری در نتیجه به وجود نخواهد آمد و حتی شرایط

را بدتر خواهد کرد.
 اگر قرار است دولتی از فقرا حمایت کند، چرا از همه حمایت نکند و تبعیض قائل شود. این مساله خود

 پیامدهای اجتماعی و فرهنگی منفی در پی خواهد داشت و انگیزه کار و تلش را نیز کاهش می دهد. به هر
 روی اینکه توزیع یارانه نقدی چه تعداد دهک جامعه را شامل شود، موضوعی است که به بررسی بیشتری

نیازمند است.

 ابهام در تعداد کم درآمد ها و فقرا
  از قول محمود فراهانی آورده است : امتیازبندی حدود نیمی از88 آبان 2به نوشته روزنامه سرمایه در تاریخ 

  میلیون36جمعیت کشور برای دریافت یارانه نقدی، این سوال اساسی را به ذهن متبادر می سازد که آیا حدود 
 نفر از جمعیت کشور ما فقیر و مستحق دریافت کمک های نقدی دولت هستند یا آمار فقر متفاوت با این رقم

 است؟ این سوال از دو منظر قابل بررسی و تحلیل است. در نگاه اول بررسی ذاتی فقر در ایران نشان می دهد
 با وجود آنکه دولت هیچ گاه خط فقر در کشور را به طور رسمی اعلم نکرده اما محاسبات کارشناسان بیانگر

 . هزار تومان، در ماه با فقر مواجه هستند800آن است که خانوارهایی با درآمد پایین تر از 
  هزار800مقایسه این رقم با سرانه هزینه دهک های درآمدی شهری نشان می دهد هفت دهک جامعه زیر 

378 هزار تومان، دهک سوم 285 هزار تومان، دهک دوم 170، 86تومان درآمد دارند. دهک اول در سال   
  هزار تومان و690 هزار تومان، دهک ششم 570 هزار تومان، دهک پنجم 470هزار تومان، دهک چهارم 

  هزار تومان هزینه ماهانه داشته اند. از سوی دیگر ارقام بانک مرکزی نشان می دهد درآمد842دهک هفتم 
  درصد زیر هزینه های خانوارهاست. متوسط درآمد پولی و غیرپولی در سال10 تا 5خانوارها، همواره بین 

http://www.sarmayeh.net/ShowNews.php?62684
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  هزار تومان بوده است. در همین حال درآمد پولی (درآمد خانوارها متشکل844 و هزینه خانوار 806 نیز 86
  درصد از کل درآمدشان را پوشش می دهد. این مساله به70از درآمد پولی و غیرپولی است) خانوارها، حدود 

  درصد از هزینه هایشان کمتر است و کمک های35معنای آن است که دستمزد سرپرست خانوارها حداقل 
 غیرنقدی و... سایر هزینه ها را پوشش می دهد. این به معنای آن است که فقر در کشور ما تا مرز هفت دهک

  میلیون نفر هم می رسد. حال بنا بر چه استدللی، فقط به پنج دهک از هفت دهک جامعه،50جامعه یعنی 
 یارانه نقدی تعلق می گیرد، خود سوالی اساسی است که دولت باید به آن پاسخ دهد زیرا عدم پرداخت یارانه به

  میلیون فقیر در49دهک شش و هفت احساس تبعیض ایجاد می کند. اما منظر دوم، مقوله حمایت نقدی از 
 جامعه است. دولت در لیحه خود، قصد داشت به هفت دهک جامعه، یارانه نقدی پرداخت کند. طبیعتاo این

 سوال اساسی ایجاد می شود که چرا باید هفت دهک از یک جامعه در فقر به سر ببرند. سوال دوم آن است که
 آیا اساساo امکان حمایت نقدی از این تعداد وجود دارد و سوال بعدی آن است که اگر چنین منابع عظیمی در

  میلیون خانوار توزیع می شود، سرانجام چه نتیجه12اختیار دولت باشد و بتواند فقر را از بین ببرد وقتی بین 
.ای خواهد داشت و چه تغییری در وضعیت درآمد هزینه جامعه ایجاد می کند

 به عبارت دیگر، دولت در یک خطای استراتژیک، بسترساز اتفاقی ناخوشایند در جامعه شده که انجام کامل یا
 ناقص آن، نتایج مثبت و منفی برای جامعه خواهد داشت که برای نتایج آن باید راهکاری جست وجو شود. اگر

  میلیون نفر را مستحق پرداخت یارانه نقدی بداند، آیا36فرض کنیم مجلس با نظر دولت مخالفت نکند و همان 
 نتیجه فرآیند تغییر خواهد کرد؟ ارقام نشان می دهد هیچ تغییری در نتیجه به وجود نخواهد آمد و حتی شرایط

.را بدتر خواهد کرد
 اگر قرار است دولتی از فقرا حمایت کند، چرا از همه حمایت نکند و تبعیض قائل شود. این مساله خود

 پیامدهای اجتماعی و فرهنگی منفی در پی خواهد داشت و انگیزه کار و تلش را نیز کاهش می دهد. به هر
 روی اینکه توزیع یارانه نقدی چه تعداد دهک جامعه را شامل شود، موضوعی است که به بررسی بیشتری

 .نیازمند است
 نامه کارگران نیشکر هفت تپه به سازمان جهانی کار 

   حق مان است سندیکا داشته باشیم
 به: سازمان جهانی کار

 از: سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
 رونوشت به: نهادهای کارگری، نهادهای حقوق بشری و رسانه ها

  توسط دولت ایران۸۷ و ۹۸موضوع: درخواست برای جلوگیری از اقدامات مغایر با مقاوله نامه های 
 با احترام،

 برای ما کارگران نیشکر هفت تپه، بی حقوقی های مداومی در مورد مطالباتمان انجام گرفته است.
 حقوق های چندین ماه معوقه، اقدام آگاهانه برای عدم کشت نیشکر و نتیجتا درآینده ی نزدیک، تعطیلی کارخانه
 و آماده سازی Í زمینه برای واگذاری شرکت به بخش خصوصی ار آن جمله است. بیکارسازی وسیع در انتظار

 ما کارگران هفت تپه میباشد. از هم اکنون دستمزد اضافه کاری های ما پرداخته نمیشود.
  دست به اعتراض و تجمع زدند و به انواع روش های مسالمت آمیز۸۸ و ۸۷، ۸۶، ۸۵کارگران در سال های 

 به مراجع قانونی و قضایی شکوه بردند. اما نتیجه ای حاصل نشد و حقوق معوقه ما نهایتا پرداخته نشد و حتا
 تعدادی از کارگران دادگاهی شدند.

 شورای اسلمی کار که نهادی به نام کارگران ولی وابسته به دولت و کارفرما است هیچ اقدامی برای احقاق
  حقوق ما نکرده و نمیکند. در دیگر جاها نیز وضع بر همین منوال است.

 و اما اصل صحبت ما با شما:
  اقدام به برگزاری مجمع عمومی و انتخاب نمایندگان خود در قالب۸۷کارگران نیشکر هفت تپه در آبانماه 

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه کردند.
  سازمان جهانی کار۸۷ و ۹۸ما علوه بر استناد به برخی قوانین داخلی و بین المللی، به مقاوله نامه های 

 استناد میکردیم.
  نفر به عنوان۹ما حق خود میدانیم که تشکل مستقل کارگری خود را داشته باشیم. بر همین اساس تعداد 

 نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه در یک انتخابات فراگیر و کارگری انتخاب شدند. این اولین بار در بیش از
 چهار دهه بود که این تعداد کارگر به صورت آزادانه و با اشتیاق، به پای صندوق های رای رفته و نمایندگان

 خود را انتخاب کرده بودند.
 متاسفانه پیش و بعد از انتخابات، ما نمایندگان حدود چهار هزار کارگر و اعضای هیات مدیره سندیکا بارها

 دستگیر و روانه ی زندان شدیم، بارها مورد بازجویی دستگاه امنیتی قرار گرفتیم، خانواده های ما تحت
 فشارهای امنیتی قرار گرفته و مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، ما در چند نوبت به بهانه هایی مثل "اقدام علیه

 امنیت ملی" روانه ی دادگاه شدیم، رئیس هیات مدیره ی سندیکا "علی نجاتی" به مدت چهل روز در سلول



  با همکاری۸۸های انفرادی تحت فشار و اذیت و بازجویی های مداوم قرار گرفت، و از تاریخ فروردین ماه 
 اداره ی کار- شعبه ی وزارت کار در شهرستان شوش، با همدستی کارفرما و با راهبری اداره ی اطلعات و

 شعبه ی اجرایی آن در شرکت یعنی حراست، از کار خود اخراج شد و اعتراضات دو مرحله ای وی به این
 حکم هم بی نتیجه ماند.

 برای پنج نفر از اعضای هیات مدیره ی سندیکا، آقایان علی نجاتی، جلیل احمدی، فریدون نیکوفرد، قربان
 ، احکام یک سال زندان (شامل شش ماه حبس تعزیری و شش ماه۸۸علیپور و محمد حیدری مهر، در مهرماه 

 حبس تعلیقی) و جریمه های اجتماعی دیگری صادر شد و سپس از ادامه به کار انان ممانعت به عمل آمد.
 در احکام قضایی این افراد دلیل اصلی این حکم ها این چنین ذکر شده است :

 " اقدام علیه امنیت ملی از طریق ایجاد سندیکای خارج از قانون " !
 سوال ما از سازمان جهانی کار این است که آیا دولت ایران مجاز به زیر پا گذاشتن مقاوله نامه های بنیادین

  میباشد؟۸۷ و ۹۸سازمان از جمله مقاوله نامه های 
 آیا دولت ایران عضو پیوسته ی سازمان جهانی کار نیست؟!
 آیا هرگز از دولت ایران خواسته میشود که پاسخگو باشد؟!

 چرا ما کارگران به دلیل ایجاد تشکل های صنفی خود تحت بازجویی، شکنجه، آزار و اذیت، اخراج و حبس
 قرار میگیریم؟

 آیا دولت ایران نباید پاسخگوی اقدامات خود در قبال نمایندگان کارگران شرکت واحد از جمله منصور اسالو و
 ابراهیم مددی و اقدامات خود در قبال ما نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه باشد؟

 آیا از دولت ایران نباید خواسته شود که کارگران را به دلیل برگزاری مراسم مسالمت آمیز روز جهانی کارگر
  نفر در امسال و در تهران ) زندانی نکند؟ به خاطر برگزاری این مراسم آنان را دادگاهی نکند،۱٥۰(از جمله 

 شلق نزند و (از جمله به مدت یک سال در مورد محمود صالحی در شهر سقز) به حبس نفرستد؟
 آیا سازمان جهانی کار از اقدامات علیه نمایندگان معلمان ایران در کانون صنفی معلمان ایران، بی خبر است؟

 و آیا... آیا... آیا؟!
 ما کارگران و اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در لحظاتی این نامه را مینویسیم که

 پلیس در حال ایجاد رعب و وحشت برای خانواده هایمان است و در شهرهای شوش و هفت تپه و اندیمشک به
 گونه ای برخورد میکند که گویا ما جنایتکاریم و در حال فرار !

 ما در حالی که منتظریم که برای اجرای احکام ناعادلنه و ضدکارگری ما را روانه ی زندان کنند این سطور
 را مینویسیم، در حالی که اسامی ما به عنوان افراد خاطی بر سر در ورودی شرکت نیشکر هفت تپه درج شده

 است و اجازه ورود به محل کارمان را نداریم.
 اگر به محل کارمان مراجعه کنیم توسط پلیس دستگیر میشویم و از این طریق بهانه نیز کسب میکنند که ما از

 محل کار خود غیبت کرده ایم! عجبا که اگر برویم دستگیر میشویم و زندانی و سپس اخراج و اگر نرویم غایب
 محسوب میشویم و سپس اخراج و بعد در کوچه و خیابان، دستگیر و روانه ی زندان میشویم !

 در هر صورت این بازیÍ شوم را برای ما به نحوی چیده اند که هم اخراجمان کنند و هم محبوس !
 نمیدانیم وقتی این نامه را میخوانید ما برای اجرای حکم، در زندان به سر میبریم یا نه.

Í اما امیدواریم برای احقاق بخشی از حقوق حداقلی ما کارگران هفت تپه و دیگر کارگران ایران از جمله آزادی 
 ایجاد تشکل های مستقل کارگری، از طریق اعمال فشار به دولت ایران تلش کنید. ما در راه احقاق حقوقمان

Í از هیچ عقوبت و سختی واهمه نداریم، اما حداقل برای به کرسی نشاندن بخش هایی از حقوق و مطالبات 
 کارگران هفت تپه و دیگر کارگران ایران، امیدواریم در لحظه های حبس این خبر به گوش ما برسد که، برای

  و اقدامات ضدکارگری دولت ایران،۸۷ و ۹۸جلوگیری از اقدامات غیر انسانی، مغایر با مقاوله نامه های 
 سازمان جهانی کار دست به حداکثر تلش های خود زده است .
 ما چشم انتظار خواهیم ماند تا ببینیم اقدامات شما چه خواهد بود.

 آیا کارگران میتوانند چشم امیدی به سازمان جهانی کار داشته باشند؟
 ما و بسیاری دیگر از کارگران ایران منتظر خواهیم ماند تا نتیحه ی عملی این اقدام شما را ببینیم.

   آیا اقدامی در کار خواهد بود؟!
 هفت تپه – شوش – خوزستان –ایران

 ۸۸دوم آبانماه 
  سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 علی نجاتی رئیس هیات مدیره
 فریدون نیکوفرد – نائب رئیس هیات مدیره

 جلیل احمدی عضو هیات مدیره و رابط صنعتی
رضا رخشان عضو هیات مدیره و مسوول روابط عمومی و آموزش



تعطیلی کارخانه و اعتراض كارگران لوله  سازی خوزستان 
  خ/بر داد : نماین//ده اه//واز در خ/انه مل//ت ب/ا اش/اره ب//ه تجم/ع ص//نفي88 آب//ان 2خبرگزاری دولتی ایسنا در تاری//خ 

 روزهاي اخیر برخي از ك/ارگران كارخ/انه لوله س/ازي خوزس/تان گف/ت: تعطیل/ي كارخ/انه ك/ار درس/تي نیس/ت  و
 تنها به زیان كارگران است. سیدشریف حسیني با بی//ان ای//ن مطل//ب اف//زود: مش//كل پرداخ/ت نش//دن به موق//ع حق/وق
 كارگردان شركت لوله سازي خوزستان بیش از چهار سال اس/ت ك//ه در ای//ن ش/ركت وج//ود دارد و ای//ن موض//وع

مشكلت زیادي را براي كارگران  و خانواده هاي آنان به وجود آورده است. 
 عضو هیات رییسه كمیسیون صنایع  و معادن مجلس شوراي اسلمي تصریح  كرد: این مشكلت از زماني آغ/از
 شد كه كارخانه لوله سازي به بخش خصوصي واگذار شد، در آن زمان قسمتي از وام بانك ملت پرداخت نشد كه
 البته بانك ملت نیز توضیحات خود را دارد، از سویي با مالكان شركت  و ریاست بانك تجارت نشستي براي حل
 مشكلت برگزار شد ولي این موضوع در حد حرف باقي ماند و محق//ق نش//د، ب/ا وج/ود پي گیري ه/اي اس//تاندار و

.مسوولن استاني  و حتي نمایندگان این موضوع هم چنان باقي است

گزارش تکمیلی 
امین روز اعتراض کارگران لوله اهواز 13

  ماه حقوق معوقه آنان در13امروز هم مردم اهواز همصدا با کارکنان شرکت لوله در اعتراض به نپرداختن 
 میدان مرکزی این شهر دست به تظاهرات زدند . این سومین روز از اعتراض این کارگران است که گویا در
 روزهای آتی نیز ادامه خواهد داشت . شعارهای امروز مردم بیشتر همسو با شعارهای کارگران این شرکت

 برای استیفای حقوق آنان بود . این همسویی به درخواست نماینده کارگران برای حمایت مردمی از آنان بود که
 با این همه باز هم گاهی شعارها تبدیل به شعارهای روز می شد . در این میان جوانانی که در حمایت راه می

  آبان را به روشنی به هم میدادند . امروز شعارهایی مانند:"کارگر می میرد ذلت نمی13پیمودند وعده ی روز 
 پذیرد" ، "فرماندار استاندار حامی سرمایه دار" ، "یا مرگ یا عدالت" ،"مرگ بر خیانت درود بر عدالت" ،

 "مرگ بر این عدالت" ، "حقوق لوله سازی پرداخت باید گردد" ، "یکسال حقوق کارگر پرداخت باید گردد" ،
 "زندگی معیشت حق مسلم ماست" ، "می میریم می میریم ذلت نمی پذیریم" ، "هیهات منه ذله" و"ایرانیم

 مسلمانم گرسنه ام گرسنه" با صدای بلند کارگران و مردم حامی آنها به گوش می رسید . پس از ترک میدان
 نادری به سمت دفتر آیت ال جزایری نماینده ولی فقیه و امام جمعه این شهر در میان راه مردم حامی دست به

 تحرک اتومبیل های برای حمایت از کارگران زدند که پس از این کار به مدت چندین دقیقه صدای بوق اتومبیل
 ها بلند شد و کارگران پس از توقف برای تشکر از این حمایت به راه خود ادامه دادند . این اعتراض توسط
 نیروهای نظامی و بدون دخالت همراهی شد . نیروی انتظامی در تمام مدت مشغول فیلمبرداری بود. پس از

 رسیدن کارگران به دفتر نماینده فوق الذکر دامنه ی اعتراض گسترده تر شد و کارگران از روحانیون حاضر
 در منطقه با شعار "برادر روحانی حمایت حمایت" حمایت خواستند که وقتی با پوزخند آنان مواجه شدند شروع
 به سر دادن شعار"مرگ بر ظالمین کردند" . قرار بود که آقای جزایری برای شنیدن صدای آنان بیرون بیاید ،
 تا آن زمان که امکان حضور مردم عادی در آنجا بود خبری نشد . ویدیو های زیر مربوط به همین اعتراضات

می باشد.
منبع سایت سبز آزادی 

http://sabz-e-aazadi.blogspot.com/
صد و ده تن از معلمان تهرانی خواستار آزادی معلم زندانی شدند

  قوه لریجانی رئیس مهرماه برای13 استان تهران با امضاء نامه ای که در تاریخ معلمانیکصد و ده تن از 
خواستار آزادی جعفر ابراهیمی معلم دربند و بازگشتن وی به مدرسه شده اند. ، ارسال شده استرژیم قضائیه 

متن این نامه عینا در پی می آید :
ریاست محترم قوه قضائیه

جناب آقای لریجانی
سلم علیکم;

 آموزه های انسانی و فرهنگي ما به ما آموخته است که كوشش در عرصه علم و دانش و مبارزه با نادانی و
 جهل بی بنیاد انسانها از دشوارترین و پرارجترین كوشش ها در راه سعادت نوع بشر می باشد. هیچ تردیدی

 نیست که مقام والی معلم، مصداق بارزي از کرامت انسانی است كه حفظ آن در گرو احترام نهادن به ارزش
و مقام بی بدیل آن است.

 جناب آقای لریجانی، همکار و همسنگر دلسوز و دردمندمان آقای جعفر ابراهیمی ازندریانی، فرزند نبی ال،
  در حالی که برگه های امتحانی دانش آموزانش را به20/3/88معلم دبیرستانهای شهرستان شهریار، از تاریخ 

همراه داشت، بازداشت شده است و از آن تاریخ تا کنون اكثر زمان بازداشتش را در انفرادی بوده است.
 وضعیت نگران کننده جسمی او که از بیماری گوارشي و دیسك گردن رنج می برد و همچنین نزدیک شدن به

 آغاز سال تحصیلی جدید، ما را بر آن داشت تا از شما بخواهیم که قرار بازداشت موقت وی به قید کفالت یا



وثیقه تبدیل شده تا لاقل از این رهگذار بتوان بهبودی سلمت او را امید داشت.
 ما امضا کنندگان این نامه جمعی از همکاران او در آموزش و پرورش و فرهنگیانی هستیم که رشد و بالندگی
 فرهنگ و اخلق و اندیشه، دغدغه زیستن ما شده است و تصور بودن یکی از این جمع بی ادعا در پشت میله

های زندان، حاصلی جز دلسردی دلسوزان این سنگر پر ثمر نخواهد داشت.
به امید ایرانی سرفراز با آموزگارانی آزاده و آزاد

کارگران خباز سنندج اعتصاب می کنند
 سرمایه داران مالک نانوایی های شهر سنندج گزارش می دهند : 88 آبان 3فعالن کارگری از ایران در تاریخ 

 صورت قطعه کاری و کنتراتی کار می کنند ودستمزد روزانه دستمزد کارگران را کاهش داده اند. کارگران به
 اینک بهای نان را افزایش داده هایی است که آماده و پخت می کنند. کارفرمایان آنان تابعی از شمار قرص نان

 اند. اند. آنان درهمین راستا وزن هر نان را بال برده اند و درنتیجه شمار نان های پخت روزانه را کاهش داده
 با کاهش تعداد نان ها دستمزد کارگران نیزتنزل می یابد، دستمزدی که پیش از این نیزبیش از حد پائین بوده

این جنایت کارفرمایان به همه جا شکایت کرده است. کارگران خباز علیه
 نیاورده اند. آنان خویش به نهادهای دولتی هیچ نتیجه ای به دست اند اما مطابق معمول از شکایت ها و رجوع

بر همین اساس تصمیم به
 پخت نان را متوقف  صبح۹ تا ۶ آبان در فاصله ساعات ۴اعتصاب گرفته و اعلم كرده اند که در روزدوشنبه 

 ابطال کاهش دستمزدها مبارزه خود را خواهند کرد. کارگران میگویند که در صورت امتناع سرمایه داران از
خواهند داد. ادامه

 زنان و کودکان کارتراژدی 
گزارشی از پشت صحنه صنعت خودروسازی کشور

اینجا زندگی بوی مردن می دهد

  گزارش داد :  صداي کوبش سخت صفحات ثابت و88 آبان 3ایلنا:به گزارش خبرگزاری کارایران در تاریخ 
 متحرک فلزي بر قطعات فولدي در فضاي نه چندان بزرگ کارگاه مملو از ذرات معلق و ریزبراده و حرکت

 تند دستان کوچکي که ظرافتشان را از دست داده اند با دقت اما سریع قطعات شکل گرفته را از زیر دستگاه
 مي ربایند تا مبادا در یک لحظه کوتاه غفلت دست یا انگشتي در هر کوبش له یا کوبیده شود، فیلم عصر جدید
 چارلي را در ذهن به تصویر مي کشد؛ نمایه کوچکي از نمایشي که در آن انسان ها جزئي از ماشین شده و هم

 آهنگ با صداي چرخ دنده ماشین بي آنکه از مغز فرمان بگیرند هر صداي کوبش فرمان جدید را بر ایشان
 صادر مي کند: " بکوب ، بکش. بکوب ، بکش". اما بازیگران این صحنه ها چارلي و چند هنرپیشه آماتور یا
 حرفه اي نیستند که تراژدي یک درد را به تصویر مي کشند آنها انسان هایي ضعیف در صحنه واقعي زندگیند.

 کودکان کار و زنان سرپرست خانوار در پشت صحنه صنعت خودروسازي کشور که سناریوگردان آن
 صاحبان سرمایه اي هستند که نه در قرن آهن که در عصر ریز پردازنده ها و در قرن بیست و یکم، به شیوه

 5قرون وسطي در یک برده داري نوین انسان هایي دردمند را به استثمار کشیده اند. اینجا کارگاهي است در 
 کیلومتري شهر اراک که در آن با دستان زنان و کودکان کار قطعات سبک و سنگین یکي از شرکت هاي

خودروسازي کشور تولید، بسته بندي و حمل مي شود. 
 صادقي و احمدي مدیران و سرمایه گذاران این شرکت هر چند شتاب زده و با استرس زیاد به دلیل حضور

 ناخوانده ما در شرکت در رابطه با کار به قول خودشان انساني ، به کارگیري زنان و دختران به جاي نیروي
 کار قوي تر در کاري کاملo مردانه، بر توجیه کلمي به جاي تفسیر قانوني و منطقي تاكید دارند اما ناخواسته

 حقایقي را که از دید ناظران قانون پنهان مانده نه به عنوان تخلف و دورزدن قانون که عکس العمل بر عملکرد
 جریان پیچیده خودروسازي کشور براي ما بیان مي کنند!! پاسخ آنها در چرایي به کارگیري نیروي زن به

 جاي مرد در صنعت تولید قطعات خودرو و استفاده از پسران نوجوان را نمي شود از سر ساده لوحي یا شاید
 زرنگ پنداریشان توصیف کرد از آن روي که با جسارت تمام مي گویند: مردها دائم با هم مشاجره دارند، مواد

 مصرف مي کنند، خمارند و حوادث ناشي از کارشان بسیار است وقتي در مقابل کارکرد ضعیفشان اعتراض
 مي کنیم دست به یقه شده یا به راحتي و خونسردي مي گذرند و ... اما زنها چون مي ترسند کارشان را از دست

 دهند، اهل درگیر شدن نیستند. دقت کارشان بالتر است، ظریف کار مي کنند و ... قانع هستند!! وقتي از این
 مدیران لیست حقوقي و قرارداد كاري كارگران را مطالبه مي کنیم باز هم با همان جسارت مي گویند:" قبل از
 این که آنها (منظور شان کارگران است) بگویند خودمان مي گوئیم. قراردادها سفید امضاست، حقوق ها زیر

قانون كار و دستي دریافت مي شود و لیست پرداخت و دریافتي نداریم ". 
 در لیست بیمه آنها که به تأمین اجتماعي ارسال مي شود وقتي نگاه مي کنیم شاید براي پیشگیري از جریمه

  هزار تومان150تا 40حقوق ها همه مطابق قانون کار آمده اما شنیده هاي ما از دریافتي ها چیز دیگریست بین 
 که این حقیقت تلخ را هم متعجبانه مدیران تایید مي کنند و در توجیه عدم پرداخت دستمزد مطابق قانون کار به



 زنان و کودکان کار مي گویند: " اگر شما مي توانید بهتر اداره کنید شرکت را تمام و کمال تحویل بگیرید. خود
 ما قربانیان مافیاي تولید خودرو در کشوریم. صنعتگران و مدیران کلن تولید خودرو قطعات را با همان نرخ

  از ما خریداري مي کنند در حالي که همراه با تورم و افزایش نرخ مواد اولیه، نرخ کارگر نیز1380سال 
افزایش مي یابد و..." 

 " بوي مطبوع غذاي مدیران و کارگران محروم از سهیمه غذایي "
 چون ساعت حضورمان در شرکت هم زمان با وقت نهار است، بوي دلچسب غذا در محوطه کوچک مشام را

 نوازش مي دهد اما دلتنگي هامان وقتي افزون تر مي شود که از زبان مدیران شرکت مي شنویم " کارگران سهمیه
 غذا ندارند و هر کدام چیزي براي خودشان مي آورند. بوي مطبوع هم مربوط به آشپزخانه مدیریت است چرا

 ، همه چیز مرتب است و حتي اثري از خرده نان یا3 در 2که در سالن غذاخوري کارگران، آشپزخانه کوچک 
  نفره به چشم نمي خورد. در آشپزخانه(سالن غذا خوري) به4دانه اي برنج روي زمین و در اطراف تنها میز 

 راهرویي باریک که ظرفشویي و دستشویي و توالت مشترکاo در آن پیش بیني شده باز مي شود زني جوان
  شیر آب (سرد) تعبیه شده با دستاني که سرخ شده شستشو4لیوان ها را در داخل آبریز باریکي که در زیر 

مي دهد. 
 تصویر ترس در نگاههاي ساده و معصوم "" 

  مترمربع دستگاه ها در کنار هم با سرعت تمام کار مي کنند و دختران نوجوان و زنان100در سالني كمتر از
 جوان بدون هیچگونه لباس کار ایمني، عینک و دستکش و گوشي در فضایي پر از صداي زبر و خشن قطعات
 را به زیر دستگاه قرار مي دهند با ضربه محکم پا اهرم بالبرنده را به سوي بال هدایت و پس از کوبش سخت

 صفحات بر قطعه سپر خودرو را از زیر گیره بیرون مي کشند. سمباده مي زنند، صاف مي کنند و پس از
 تایي و چیده شدن روي سطح مقابل دختري جوان که اندامش از بقیه درشت تر است50شمارش در دسته هاي 

 تایي را در آغوش به سختي فشرده و به سوي ماشین حمل که پسرکي نوجوان، آن را مي راند خمیده و50دسته
 4 تا 500لنگان قدم برمي دارد در سالن کوچک مجاور نیز قطعات دیگر که کوچکترند در بسته هاي یكهزار و 

  ساله که از او به جاي17هزارتایي شمارش و با نظم بسیار در کارتن چیده مي شوند و کارتن ها را دخترک 
 ماشین حمل استفاده مي شود در فرغون چیده و در گوشه اتاق روي هم قرار مي دهد تا توسط ماشین دیگر که
 پسر نوجوان دیگري رانندگیش را بر عهده دارد به سوي خودروهاي حمل بار منتقل شود. اگر چه طاهره که

  سال) در مقابل نگاه تیز کارفرما، پسر یکي از مدیران، کمد پر از لوازم و7سابقه اش از همه بیشتر است(
 ابزار و لباس ایمني را نشانمان مي دهد و علت عدم استفاده کارگران از این وسایل را بي توجهي آنان به

 امکانات موجود عنوان مي کند اما در یک لحظه کوتاه غیبت کارفرما، با هراسي نمایان در نگاهش مي گوید: "
 حادثه کار کم داریم چون بچه ها دقت مي کنند اتفاقي برایشان نیفتد اما کار سخت و سنگین است. حمل بسته هاي
 سنگین، براده هاي فلزات معلق در هوا، خستگي بدون استراحت، بوي تند نامطبوع حاصل از تراش و سمباده

  هزار تومان درد همه بچه هاست. ناچاریم، از بدبختي روزگار این جا کار کنیم اکثر150 تا 40قطعات با حقو 
 اینها تنها نان آور خانه اند همسران مردان زنداني، بیکار، معتاد و دختران پدران پیر درمانده از کار افتاده و یا
 لابالي و بعد قسممان مي دهد: " خانم تو را به خدا به اینها نگوئید بیرونمان مي کنند !؟"" این التماس دعاي همه

آن دردمندان است " 
 اداره كار : در بحث قراردادها خلء قانوني هست

 موحدي مسئول بازرس هاي كار سازمان كار و امور اجتماعي استان خلء قانوني در بحث قراردادها را در
 كشور از مهم ترین دلیل وجود نیروهاي كار به این شكل مي داند و مي گوید: چون بین عرضه و تقاضا در
 كشور در مبحث نیروي كار هماهنگي وجود ندارد متاسفانه این گونه اتفاق ها گریزناپذیر است. موحدي در
 رابطه با بحث این شركت و استفاده از نیروي كار ارزان و سوء استفاده از كارگران زن اظهار مي دارد:

بازدیدي از این شركت شده و گزارشاتي نیز موجود است. 

 20وي با اشاره به عدم تناسب بین تعداد بازرسین كار و شركت هاي صنفي در استان مي گوید: با وجود 
  هزار نفر كارگر چنانچه گزارشاتي مانند این موضوع برسد حتما180o هزار واحد كاري و 30بازرس كار و 

موضوع را پیگیري مي كنیم اما واقعاo رسیدگي با این تعداد كم بازرس بسیار كار مشكلي است. 
 در حالي که در این شرکت تولید قطعه خودرو در اراك، که شاید نمونه اي از ده ها مدل كار در کشور باشد

 زنان و کودکان کار درپشت صحنه صنعت خودروسازي کشور با شیوه اي غیر انساني استثمار مي شوند و با
 حداقل دریافتي افزایش تولید را رقم مي زنند اما وزیر صنایع و معادن دولت نهم و دهم در مراسم رونمایي از

  مهرماه از افزایش8خودروهاي ساخت جدید یکي از دو شرکت تولید خودرو در کشور در روز شنبه 



  درصدي هزینه هاي نیروي انساني در صنعت خودروسازي کشور20بهره وري کاهش قیمت تولید و رشد 
 سخن به میان مي آورد. به گفته محرابیان ثبات در قیمت خودروهاي داخلي موجب شده تا خودروسازان با

 افزایش بهره وري و توجه به نیروي انساني و کاهش قیمت مواد اولیه شرایط کاهش قیمت را در خودروهاي
 داخلي فراهم كنند. وزیر صنایع و معادن در این مراسم تصریح مي کند: " تحمل خودروسازان صنعت کشور

 را نجات داد ! وزیر دولت عدالت محور که همواره در مراسم رونمایي با بریدن روبان از محصول نهایي
 بازدید مي کند غافل از آن است که در این نجات بزرگ صنعت خودروسازي کشور انسانیت زیر پا گذاشته شده

 و له مي شود و در پشت درهاي بسته انسان هاي ضعیف و دردمند در زیر تازیانه درد کمرهایشان خمیده و
 اندام هایشان در عنفوان جواني پیر و فرسوده مي شود تا خودروسازان کشور با سودهاي کلن اقتصاد بیمار

 کشور را به ظاهر نجات دهند و خودرویي که قیمت تمام شده اش با احتساب پرداختي ها به نیروي کارانساني
 بسیار پائین تر از قیمت عرضه است با نرخ ده ها میلیون تومان به دست مصرف کننده برسد تا دولتي ها برخود

ببالند که صنعت خوروسازي کشور همچنان روي پاست. 

 به لحاظ مصالح كارگران شركت و تعهد اخلقي به حرفه خبرنگاري نام شركت و كارگران در این گزارش
 نیامده اما این موضوع دردناك به اطلع كلیه مسئولین ارشد استان، استاندار،  معاونان و ... رسانده شده و به

دلیل ساده این ظلم آشكار دیده نمي شود. 

پایان پیام 

صداوسیما یك طرفه قانون كار را نقد مي كند
 دبیر اجرایي خانه كارگر تشكیلت :  آمده است88 آبان 3به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 

 ورامین و قرچك گفت: قانون كار هدیه انقلب به كارگران بود اما عده اي قصد دارند فلسفه حمایتي آن را از
بین ببرند. 

 به گزارش خبرنگارایلنا، هادي رضازاده در جمع كارگران افزود: متاسفانه صداوسیما كه باید اشاعه دهنده
 آرمان هاي انقلب باشد به صورت یك طرفه از زبان یك مسوول و با یك نماینده نماي كارگري موضوعاتي را

مطرح مي كند كه در چارچوب سیاست هاي كلي انقلب درباره كارگران نیست. 
 وي قانون كار را مشكل اشتغال ندانست و تصریح كرد: اگر فلسفه حمایتي این قانون خدشه دار شود دیگر معنا

و مفهومي نخواهد داشت. 
  فرصت10رضازاده گفت: مگر مقام هاي ارشد نظام نمي گویند كه واردات هر كال برابر با نابودي یك تا 

شغلي است. 
 دبیر اجرایي خانه كارگر ورامین اظهار داشت: در دولت هاي گذشته نیز به بهانه ایجاد یك میلیون فرصت

  نفر را از شمول برخي مفاد قانون كار خارج كردند اما نه تنها شغلي ایجاد نشد بلكه5شغلي كارگاه هاي زیر 
 وضعیت این كارگران بدتر نیز شد و حال هم مي خواهند این كار را به بهانه اصلح قانون كار براي تمامي

كارگران اجرایي كنند. 
  سال گذشته را ضعف مدیریت اجرایي دانست و افزود:20این فعال كارگري بزرگترین مشكل كشور در طول 

بهترین قوانین هم اگر اجرا نشود بي اثر است. 
پایان پیام

تهاجم به معیشت طبقه کارگر
مرتضی ک.

  آمده است : حذف سوبسیدهای بنزین، گاز،88 آبان 3به نوشته سایت دانشچویان مدافع حقوق کارگر در تاریخ 
 )، منجر به افزایش چند برابری هزینه های یک خانواده1برق، آب و گندم و کالهای اساسی مصرفی خانوار (

 کارگری خواهد شد. می گویند قرار است قیمت انرژی و سایر کالها، با قیمت جهانی برابر شود. در این
 صورت، آیا دستمزد کارگران و مزدبگیران هم، به سطح جهانی دستمزدها خواهد رسید؟ آیا طبقه کارگر قدرت

 چانه زنی و افزایش دستمزدها را دارد؟ آنهایی که کالیی برای فروش دارند و از این طریق درآمد کسب می
 کنند، با افزایش قیمت کالها، درآمدشان نیز افزایش خواهد یافت. اما آنهایی که برای فروش، چیزی جز نیروی

  ندارند، با افزایش قیمت کالها، افزایش درآمدی نخواهند داشت. در نتیجه قدرت خرید طبقه کارگر، کارشان
 کاهش می یابد و فقر و فلکت، دامنه خود را در جامعه، گسترش خواهد داد. بنابراین افزایش قیمت انرژی و

کالهای اساسی، حمله مستقیم به معیشت و سطح زندگی کارگران و مزدبگیران است.
 - حکومت جمهوری اسلمی، از همان ابتدای استقرار، هرگونه حرکت جمعی مستقل کارگری، حتی در شکل1

 سازشکارانه سندیکایی را، در نطفه خفه کرده است. سرکوب سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و صدور
 )، سرکوب سندیکای کارگران شرکت واحد و2احکام زندان برای اعضای سندیکایشان در مهر امسال (

http://dmhk.blogfa.com/post-17.aspx


  نفر از کارگران و فعالن کارگری در روز150) و سرکوب و دستگیری بیش از 3زندانی کردن اعضای آن (
 )، نمونه های اخیر این خفقان است. در نتیجه توان هرگونه حرکت جمعی از سوی4جهانی کارگر امسال (

 کارگران، نه تنها برای چانه زنی برای افزایش دستمزد، بلکه حتی برای گرفتن حقوق معوقه از کارفرما نیز،
 از آنها سلب شده است. در نتیجه با ثابت ماندن دستمزدها و جهش آتی قیمت کالها و انرژی، سود سرمایه

داران بزرگ به شدت افزایش خواهد یافت.
 - سپاه پاسداران و شرکت های تابعه آن، پروژه های متعدد گاز و نفت را در جنوب ایران به دست گرفته اند2
 ). شرکت صدرا، که در زمینه ساخت سکوهای نفتی و کشتی، بزرگترین شرکت در خاورمیانه بود،5(

 ). شرکت مخابرات ایران، مهرماه امسال6اردیبهشت امسال به تملک قرارگاه خاتم النبیای سپاه درآمد (
 ). خلصه اینکه سپاه و شرکت هایش، در حال کامل کردن انحصارات7نصیب شرکت های تابعه سپاه شد (

 خود در حوزه انرژی و ارتباطات است. در زمینه صدور و ورود کالهای کشور نیز، سپاه علوه بر کنترل
 مبادی ورودی و خروجی کشور، فرودگاه اختصاصی پیام و بیش از شصت اسکله اختصاصی دارد که از

). 8کنترل گمرک دولتی خارج است (
 - حکومت جمهوری اسلمی، در حال مذاکرات و معاملت علنی با آمریکا و سایر دول مسلط سرمایه داری3

 ). مدتی است که خبر این مذاکرات، به صورت عمومی منتشر می شود. سالهای قبل، مذاکرات و9است (
 معاملت حکومت ایران با امریکا و دول مسلط سرمایه داری، مخفی نگه داشته می شد. از زمان مذاکرات

 )، تا قضیه مک10الجزایر و معاملت حکومت های ایران و امریکا بر سر قضیه گروگان های سفارت (
 ) و حتی این اواخر، همکاری11 (1365فارلین و لو رفتن سلح های اسراییلی در فرودگاه مهر آباد در سال 

 )، سعی حکومت بر آن بوده است که حتی12حکومت ایران در تهاجم نظامی آمریکا به عراق و افغانستان (
 نفس وجود مذاکره، مخفی نگه داشته شود. بنابراین انتشار عمومی اخبار مذاکرات، با هدف آماده سازی افکار

عمومی مردم ایران، جهت برقراری روابط گسترده تر تجاری با آمریکا و دول متحدش است.
 اما مساله از چه قرار است؟ آیا همزمانی این سه مساله، یک اتفاق است؟ به عنوان مثال، حکومت ایران می

 توانست چند ماهی قضیه حذف سوبسیدها را به تاخیر بیندازد تا بحران اخیر انتخاباتی را از سر بگذراند و از
 انطباق این بحران، با بحران ناشی از تورم نجومی پیشگیری کند. ظاهرا تصمیم گیری در مورد این مساله،

خارج از اختیار حکومت ایران است!
اوضاع بدین قرار است:

 سرمایه داری وابسته و نظامی کارتل های سپاه پاسداران، انحصارات خود را در اقتصاد ایران، کامل کرده
 است. معاملت تجاری با سرمایه داری جهانی، توسط حکومت ایران در حال انعقاد است. در نتیجه اجرای

 )، افزایش نجومی قیمت کالها و انجماد دستمزدها، بدیهی13برنامه های بانک جهانی و حذف سوبسیدها (
 است و سود نجومی سرمایه داران بزرگ، به این ترتیب تضمین می شود. سرمایه داران امریکایی و

 متحدانش، روی فرش قرمز سپاه تشریف می آورند و سودهای نجومی تضمین شده را در جیب مبارکشان می
 گذارند. قطعا حق دللی سرمایه داران کارتل سپاه، که انحصارات گوناگون اقتصاد ایران را در چنگ خود

 دارند، فراموش نخواهد شد. برادران سپاه و بسیج و اطلعات و بقیه نظامیان همکار هم، امنیت ملی و ضمانت
 این جریانات را برعهده دارند. تمرین های شهری و سرکوب اعتراضات اخیر، گواهی بر کارآمدی این

).14برادران است (
  در دستور کار حکومت وقت1368برنامه خصوصی سازی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، از سال 

 ). اما پس از شورش15ایران، به ریاست رفسنجانی، قرار گرفت و با نام تعدیل اقتصادی، به اجرا گذاشته شد (
  در شهرهای قزوین، مشهد، شیراز، اسلمشهر و اکبرآباد تهران، که ناشی از1372های گسترده در سال 

 )، حکومت ایران ضمن سرکوب شدید این شورش ها، روند خصوصی سازی را16تورم لجام گسیخته بود (
 کند کرد. در دوره ریاست جمهوری خاتمی، خصوصی سازی را ساماندهی اقتصادی نام نهادند و آن را ادامه
 دادند. اما همواره از ترس شورش های گسترده، به کندی و با سرعت کمی این برنامه را پیش بردند. سرمایه

  به این نتیجه رسیدند که خصوصی1384 سال، در سال 16داری جهانی و سرمایه داران ایرانی، پس از 
 سازی، تنها با سیاست مشت آهنین و حکومت نظامیان، قابل پیاده سازی است. خصوصی سازی، اجرای اصل

).18 شتاب زیادی به خود گرفت (1385) و پس از وقفه کوتاهی، از سال 17 نامیده شد (44
 بهار امسال، پیام نوروزی باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا با واکنش مثبت رهبر ایران مواجه شد.

 جمهوری اسلمی اعلم کرد "اگر رفتار آمریکا تغییر کند، رفتار جمهوری اسلمی ایران نیز تغییر خواهد
 ). اعتراضات پس از انتخابات، حدود سه ماه، مذاکرات علنی و معاملت رو در روی دول ایران و19کرد" (

 امریکا و متحدانش را به تاخیر انداخت. در سایه این معاملت، به زودی شاهد اجرای سریع و تمام و کمال
 خصوصی سازی و افزایش چند برابری قیمت انرژی و کالهای اساسی در ایران، با تصویب مجلس و دولت

 خواهیم بود. همزمان، شهرهای بزرگ ایران چند ماه است که حضور گسترده و مداوم نظامیان و شبه نظامیان
 و نیروهای امنیتی را، البته به بهانه اعتراضات انتخاباتی، تجربه می کند. گویا سرکوب اعتراضات انتخاباتی،



نمایش قدرت و مانور و تمرینی برای سرکوب اعتراضات آتی به تورم افسار گسیخته بوده است!
چرا اصلح طلبان به این تهاجم حکومت به معیشت مردم اعتراضی نمی کنند؟

 آیا اکثریت عظیم موج جمعیت، که سه ماه پیش خیابان های تهران و شهرهای بزرگ را در حمایت از
 اعتراضات اصلح طلبان، در نوردید، مزدبگیر و کارگر نبود؟ چند درصد آن جمعیت میلیونی، سرمایه دار و

 خرده مالک بود؟ از آنها که خونشان ریخته شد، آنها که زندانی و شکنجه شدند، چند نفرشان سرمایه دار و
 خرده مالک بودند؟ اصلح طلبان، با این سکوتشان، برای صدمین بار ثابت کردند که فقط وقتی برای مردم

ارزش قائل هستند که پلی باشند تا اصلح طلبان را به قدرت برسانند.
 وانگهی، در این برنامه جهنمی خصوصی سازی، سالها تمام جناح های جمهوری اسلمی و حتی اپوزیسیون

 رنگارنگش، متحد و متفق بوده اند. اختلف بر سر این بوده که کدام باند و گروه، چقدر سهم بردارد. تفاوت
 دیگر این بوده که اصلح طلبان در پیاده کردن برنامه خصوصی سازی و رسیدن به خواسته های پلیدشان،
 ضعیف و زبون بوده اند. از طرف دیگر، وقاحت برخی از اصلح طلبان به آنجا رسیده است که همزمان با
 معاملت آمریکا با دولت فعلی ایران، دولتی که آن را کودتاگر و نامشروع می خوانند، پیشنهاد روز دوستی

 ) و بدین ترتیب، معاملت حکومت نظامی حاکم با سرمایه داری جهانی20ملل ایران و آمریکا را می دهند (
را، غسل تعمید می دهند.

 مجموع این سودهای نجومی اضافه بر سابق، برابر با مجموع کاهشی است که در دستمزد واقعی کارگران و
 مزدبگیران داده می شود. این بهشت سرمایه داری موعود در ایران، جهنم فقر و گرسنگی طبقه کارگر را به

 همراه می آورد. به قیمت کاهش قدرت خرید کارگران، سود مضاعف نصیب سرمایه داران بزرگ خواهد شد.
 اکنون زمانی است که طبقه کارگر، دوست و دشمن خود را خواهد شناخت. هر شخص و گروهی که در برابر

تهاجم به معیشت کارگران نایستد و سکوت کند، به همه مزدبگیران و کارگران خیانت کرده است.
 البته می دانیم که سم تبلیغات نئولیبرالی، ذهن جامعه ما را تخدیر کرده است. دفاع از معیشت طبقه کارگر را
 عقب ماندگی می نامند و با انگ طرفداری از اقتصاد دولتی و کوپنی، مدافعان طبقه کارگر را رنگ می کنند.
 شاید نمی دانند که سوبسیدها، بخش کوچکی از دستمزد کارگران است که پس از بارها دست به دست شدن و

 آب رفتن، به دست کارگران می رسد. شاید نمی دانند که یک بخش از شرکت های بزرگ و تجهیزات و
 تکنولوژی آنها، محصول مستقیم کار و تلش و جان کندن کارگران ساده و متخصص است و هزینه آن بخش

 دیگر، از طریق فروش حق امتیاز آب و برق و گاز و تلفن و آبونمان و ...، به همین کارگران و مزد بگیران و
 خانواده شان، تامین شده است. شاید نمی دانند که دکل به دکل و چاه به چاه آب و برق و گاز و نفت و مخابرات

 این کشور، با عرق و خون کارگران ساده و ماهر آبیاری شده است. البته ما هم با اطمینان می پذیریم که
 سرمایه های عمومی جامعه، متعلق به دولت سرمایه داری نیست، اما همان قدر هم مطمئن هستیم که این

سرمایه ها، به هیچ سرمایه دار غاصب سپاهی یا کراواتی هم تعلق ندارد.
 فعالن کارگری، در برهه تعیین کننده ای از تاریخ قرار گرفته اند. اکنون که معیشت کارگران به شدت تهدید

 می شود، تحرک و انسجام صفوف طبقه کارگر برای دفاع از حداقل هایش، وظیفه ای فوری است. اگر سرمایه
 داری حاکم موفق شود برنامه های خود را پیاده کند، سالها فقر و گرسنگی مضاعف، نصیب کارگران و

 مزدبگیران خواهد شد. اما اگر این فعالن به موقع، متحدانه و پیگیرانه عمل کنند و موفق شوند که با به حرکت
 در آوردن طبقه کارگر، این تهاجم را ناکام گذارده و به عقب برانند، دور نخواهد بود روزی که سرمایه های

 عمومی جامعه، در تملک صاحبان واقعی آن درآید و حاکمیت پوسیده سرمایه داری، به جایگاه واقعی اش:
زباله دان تاریخ، سپرده شود.
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) "آمریكا باید با ایران در مبارزه با تروریسم همكاري كند"، خبرگزاری فارس12(
http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8707020191

 توصیه اقتصادي صندوق بین المللي پول به دولتمردان ایران "، روزنامه ابتکار11) "13(
http://www.ebtekarnews.com/ebtekar/Article.aspx?AID=1932#10981

) "سردار عراقی: تمام مسئولیت بر عهدۀ سپاه و بسیج بود"، دویچه وله فارسی14(
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4757260,00.html

) "موانع خصوصي سازي در ایران"، ماهنامه تدبیر15(
http://www.imi.ir/tadbir/tadbir-129/article-129/5.asp

) "دلیل تشدید اقدامات امنیتی در تهران چیست؟"، بی بی سی فارسی16(
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2008/11/081111_an_az_security_tehran.shtml

  قانون اساسي به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص ابلغ شد"، خبرگزاری44) "سیاستهاي كلي اصل 17(
فارس

http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8403020244

)13) همان (18(

) "رهبر ایران تابوÍی مذاکره با آمریکا را شکست"، سایت گذار19(
http://www.gozaar.org/template1.php?id=1233&language=persian

) "نامه سرگشاده محسن مخملباف به رئیس جمهور آمریکا"، سایت رویداد20(
http://www.rouydadnews.info/pages/495.php

اعتراض کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری
.شش نفر از رهبران اتحادیه کارگری نیشکر هفت تپه به زندانهای سنگین مجازات شدند

  آمده است : کنفدراسیون بین88 آبان 3به نوشته سایت سندیکای مستقل شرکت واحد تهران و حومه  در تاریخ 
 دادگاه دزفول در تبرئه2 از احکام شعبه 1388 مرداد 27المللی اتحادیه های کارگری اولین بار در تاریخ 



 فریدون نیکوفرد، محمد حیدری مهر، نجات دهلی و جلیل احمدی از کلیه اتهامات با خبر شده بود و نگران این
است که احکام جدید در ارتباط با درهم شکستن اتحادیه صادر شده باشند.

 رهبر جمهوری اسلمی ایران

دفتر ولیت فقیه

خیابان جمهوری اسلمی

انتهای خیابان شهید کشوردوست

تهران

جمهوری اسلمی ایران

Email: info@leader.ir 

Fax: 98-21-774.22.28

HTUR/JS 29 1388 مهر

شش نفر از رهبران اتحادیه کارگری نیشکر هفت تپه به زندانهای سنگین مجازات شدند.

ولی فقیه:

 من این نامه را از جانب کنفدراسیون بی//ن الملل//ی اتح//ادیه ه/ای ک//ارگری (آی ت//ی ی//و س//ی) ک//ه نماین//دگی بی//ش از
  میلیون کارگر را در سراسر جهان دارد که شامل کشور اسلمی نیز م//ی باش//د ب//ه عن//وان اع//تراض نس//بت170

 به مجازاتهای دادگاه برعلیه رهبران اتحادیه های کارگری، آقایان علی نجاتی، فریدون نیکوفرد، محم//د حی//دری
مهر، قربان علیپور، نجات دهلی و جلیل احمدی برای شما مینویسم.

  ش/ش ره//بر اتح//ادیه ه/ای1388 مه//ر 29بنا به اطلع کنفدراسیون بین المللی اتح//ادیه ه/ای ک/ارگری در تاری//خ 
 کارگری نیشکر هفت تپه در دادگاه استیناف شهر دزفول به مجازاتهای زی/ر محک/وم ش/دند: قرب//ان علیپ/ور ش/ش
 ماه زندان تعزیری و شش ماه حبس تعلیقی طی مدت پنج سال، فریدون نیکوفرد شش ماه زندان تعزیری و شش
 ماه حبس تعلیقی طی مدت پنج سال، جلیل احمدی ش/ش م/اه زن/دان تعزی/ری و ش/ش م/اه حب/س تعلیق/ی ط/ی م//دت
 پنج سال، نجات دهلی شش ماه زندان تعزیری و شش ماه حبس تعلیقی طی م//دت پن//ج س//ال، محم//د حی//دری مه//ر
 چهار ماه حبس ماه زندان تعزیری و هشت ماه حبس تعلیقی ط//ی م//دت پن//ج س/ال و عل//ی نج/اتی ش//ش م//اه زن//دان
 تعزیری و شش ماه حبس تعلیقی طی مدت پنج سال. همچنین ما مطلع شده ایم که محکومیت تعلیق/ی عل/ی نج/اتی
به زندان تعزیری تبدیل شده و او در حقیقت به یک سال زندان محکوم شده که بلفاصله به اجرا در آمده است.

 کلیه اتهامت و مجازاتهای تعیین شده بر علیه این رهبران ک/ارگری در ارتب//اط ب/ا فعالیته/ای مش/روع اتح//ادیه ای
از قبیل حقوق عقب افتاده کارگران و دفاع از حقوق آنها در محل کار بوده است.

  هنگامی که این پرون//ده در مراح/ل اولی//ه در مح/اکم ب//ود، اتح//ادیه بی//ن الملل//ی غ//ذا،1387 آذر 30قبل در تاریخ 
 کشاورزی، رستوران، تغذیه، تنباکو و انجمنهای کارگران متحد (آی یو اف) چندین بار توسط نامه به ول//ی فقی//ه

اعتراض کرده بودند.

 دادگ//اه2 از احک//ام ش//عبه 1388 م//رداد 27کنفدراس//یون بی//ن الملل//ی اتح//ادیه ه//ای ک//ارگری اولی//ن ب//ار در تاری//خ 
 دزفول در تبرئه فریدون نیکوفرد، محمد حیدری مهر، نجات دهلی و جلیل احمدی از کلیه اتهام/ات ب//ا خ//بر ش//ده

بود و نگران این است که احکام جدید در ارتباط با درهم شکستن اتحادیه صادر شده باشند.
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 با نوشتن این نامه، کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری از شما تقاضا میکن//د ک//ه ام/ر کنی//د ت//ا احک/ام آن
 محاکم مورد بازبینی مجدد قرار دهند برای اینکه برخلف اصول آزادی تشکلت میباش//ند.دول//ت ای//ران موظ//ف

است که به دلیل عضویت در اتحادیه بین المللی کار به این اصل احترام بگذارد.

 کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری به دلیل ادامه سرکوب فعالیتهای معلمین که شامل بازداشت چن//دین
  در1388 مه//ر 14نفر از اعضای اتحادیه معلمین ایران//ی در ته//ران در ط//ی جش//نهای روز جه//انی معلمی//ن در 

تهران شده است بسیار نگران باقی مانده است.

 کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری نگران است که دولت ایران نسبت به اساسی ترین حقوق کارگران
 ایرانی در تلش برای زندگی بهتر بی اعتنائی میکند و به تقاضای آنان برای اجرای انص//اف و ع//دالت ب//ا ای//راد
 اتهامات جنائی برخورد میکند. جمهوری اسلمی ایران بک بار دیگر ثابت ک//رد ک//ه اعتراض//ات ص//لح آمی//ز در
 کشورش راه چندانی ندارند و هیچ راه قانونی نیز برای ک//ارگرانی ک//ه ب//دنبال حق/وق حق//ه و پرداخ/ت نش//ده خ//ود

هستند وجود ندارد.

 من اطمینان دارم که شما به این امر مهم توجه خواهید کرد و اطمینان خواهید داد که از دادگاه ها ب//رای محک//وم
کردن کارگران به خاطر فعالیتهای مشروع اتحادیه ای استفاده نشود.

با تشکر،

دبیر کل

رونوشت به:

رئیس جمهور دولت جمهوری اسلمی ایران

وزارت دادگستری، آیت ال محمد صادق لریجانی

وزارت کار

رئیس مجلس شورای اسلمی ایران

نمایندگی جمهوری اسلمی ایران در سازمان ملل متحد در ژنو

اتحادیه بین المللی کار

انجمنهای کارگران متحد

  http://www.syndicavahed.net/index.php?
option=com_content&task=view&id=213&Itemid=9

واگذاری ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی
  آمده است : وی با بیان اینکه بیمه های آسیا و دانا88 ابان 3به گزارش سایت عصر ایران در تاریخ 

  درصد بیمه آسیا، به عنوان رددیون واگذار شده20 درصد بیمه دانا و 39صددرصد دولتی بودند ، افزود : 
است.

  شرکت بزرگ خودروسازی کشور یعنی ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی2همه سهام دولت در 
واگذار می شود.

 به گزارش واحد مرکزی خبر، معاون واگذاری و امور حقوقی سازمان خصوصی سازی با اعلم این خبر
 گفت: در جلسه هیات واگذاری ، قیمت سهام دولت در شرکت های ایران خودرو، سایپا، مجتمع سنگ آهن گل
گوهر سیرجان و شرکت معدنی و صنعتی چادرملو ارائه شد اما به علت کمبود وقت به جلسه آینده موکول شد.

 سید مهدی عقدایی با بیان اینکه جلسه بعدی هیات واگذاری ، شنبه هفته آینده تشکیل می شود ، افزود : دولت
  درصد و در دو شرکت گل گوهر و چادرملو یک و نیم درصد سهم37در دو شرکت ایران خودرو و سایپا 



دارد که همه این سهم ها به بخش خصوصی واگذار می شود.
 معاون واگذاری و امور حقوقی سازمان خصوصی سازی همچنین از تعویق جلسه هیات پذیرش سازمان

بورس و اوراق بهادار درباره دو شرکت بیمه آسیا و دانا خبر داد.
 عقدایی گفت: قرار بود امروز جلسه هیات پذیرش بورس درباره دو شرکت بیمه ای آسیا و البرز تشکیل شود

 اما به علت اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار تاریخ تشکیل هیات پذیرش را نهایی نکرد بنابراین این جلسه
به سه شنبه و چهارشنبه موکول شد.

  درصد بیمه20 درصد بیمه دانا و 39وی با بیان اینکه بیمه های آسیا و دانا صددرصد دولتی بودند ، افزود : 
آسیا، به عنوان رددیون واگذار شده است.

  تا5معاون سازمان خصوصی سازی کشور ادامه داد : در صورت پذیرش بیمه های آسیا و دانا در بورس ، 
 درصد سهام این دو شرکت بیمه ای به منظور کشف قیمت در بورس عرضه خواهد شد.10

 عقدایی گفت: پس از کشف قیمت، هیات پذیرش درباره عرضه بلوکی بقیه سهام دو شرکت بیمه ای آسیا و دانا
در بورس، تصمیم می گیرد.

مجلس و دولت قراردادهاي كار را قانونمند كنند
  آمده است : جمعي از كارگران و بازنشستگان88 آبان 3به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 

قزوین در طوماري به بیان مشكلت خود پرداختند. 
به گزارش ایلنا، متن این طومار به شرح ذیل است: 

  سال از انقلب مي گذرد ما كارگران كه مي بایست در سایه انقلب با آرامش خاطر زندگي30در زماني كه 
 كنیم از ظلمي كه بر ما رفته و مي رود به ستوه آمده ایم در حالیكه بر خودمان مي بالیدیم كه با در هم شكستن

 طاغوت، استعمار و استكبار نیز از جامعه كارگري رفته و كارگر با نیرویي دوچندان در عرصه صنعت به
 پیشرفت جامعه اسلمي همت گذارد. درد اینجاست كه همیشه در زمان نگارش و تدوین قانون كار افرادي كه
كارشناس و صاحب نظر و استخوان خرده كرده كار و كارگري هستند هیچ وقت نظراتشان لحاظ نمي شود. 
 لذا ما كارگران و بازنشستگان استان قزوین ضمن تجدید بیعت با مقام عظماي ولیت از دولت عدالت محور

درخواست رسیدگي به موارد ذیل را داریم: 
- هرگونه دست اندازي به قانون كار بدون نظر كارشناسان واجد شرایط مردود است. 1
- از مجلس و دولت مي خواهیم قراردادهاي كار را قانونمند كند. 2
  ماه حقوق دریافت18 تا 2 واحد بحراني كه كارگران آن از 50- استان قزوین با دارا بودن بیش از 3

نكرده اندكه از دولت مي خواهیم در جهت رفع بحران این واحد اقدام عاجل به عمل آورد. 
 - نظر به حمایت رهبر معظم انقلب از تعاوني ها، با كمال تاسف وزارت كار با تصمیم نادرست منفك كردن4

 بن هاي كارگري از تعاوني هاي مصرف و واگذاري آن سایر توزیع كنندگان ضمن وارد كردن خسارت به
 تعاوني ها، موجب نگراني و زحمات كارگران براي تهیه اجناس مي شود. بنابراین درخواست داریم بن هاي

كارگري مثل گذشته از طریق تعاوني امكان توزیع شود. 
 - دراستان قزوین واحدهاي درماني تامین اجتماعي در شیفت هاي بعدازظهر و شب، بیماران سرپایي را پذیرا5

 نیستند ما ضمن محكوم كردن این عمل به مدیریت درمان اخطار مي كنیم كه منافع بیمه شدگان را فداي منافع
شخصي نكند. 

- خواستار برخورد قاطع با پیمانكاران متخلف هستیم. 6
پایان پیام

وكیل كارگران بازداشتي هفت تپه در گفتگو با ایلنا: 
ممكن است موكلنم اخراج شوند 

  هفته از اجرای2 آمده است : با گذشت بیش از 88 آبان 3به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 
 تدریجی احکام حبس پنج نفر از کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه، وکیل این کارگران احتمال داد که ممکن

است کارفرمای نیشکر هفت تپه از غیبت کارگران بازداشتی برای اخراج آنها استفاده کند. 
 به گزارش خبرنگار ایلنا، از اواسط آبان ماه گذشته پنج نفر از اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه که
 در ارتباط با اعتراض های کارگری در دادگاه به تحمل یک سال حبس محکوم شده بودند برای گذراندن دوران

محکومیت خود بازداشت شدند. 
 فریدون نیکوفرد، علی نجاتی، جلیل احمدی، قربان علیپور و محمد حیدری مهر پنج كارگري هستند كه در

  در دادگاه به اتهام تبلیغ عیله نظام به تحمل یك سال حبس محكوم86ارتباط با اعتراض هاي كارگري سال 
شده  اند؛ با وجود اعتراض محمد اولیایي فرد، این احكام شهریور ماه گذشته نیز به تایید دادگاه تجدید نظر رسد. 

 انتقال این کارگران به زندان برای گذراندن دوران محکومیت در حالی است که اولیایی فرد از اینكه این
کارگراران ممكن است پیش از پایان دوره محکومیت به دلیل غیبت از كار اخراج شود ابراز نگرانی می کند. 

 به گفته اولیایی فرد هر چند در دادگاه تجدید نظر بخشی از محکومیت یکساله کارگران از حبس تعزیزی به



 حبس تعلیقی تغییر پیدا کرده است اماچون کارفرما با درخواست مرخصی کارگران محكوم موافقت نکرده؛
 نفر از آنها پیش از اتمام دوره محکومیت خود از کار اخراج شوند. 4ممکن است 

 وی یادآور شد پیش از این یکی از کارگران بازداشت شده به نام علی نجاتی در حالی از سوی کارفرما به دلیل
غیبت از کار اخراج شد که همزمان در ارتباط با همین اعتراض ها مدتی را در بازداشت به سر می برد. 

 به گفته وکیل کارگران نیشکر هفت تپه، در آن زمان نیز علی نجاتی کارفرما از بازداشت خود مطلع کرده واز
 وی تقاضای استفاده از حق مرخصی قانونی خود را کرده بود که کارفرما با این درخواست موافقت نکرد و در

نتیجه این کارگر کار خود را از دست داد. 
 از آنجا که به موجب قانون کار غیبت غیر موجه و بیش از اندازه کارگر از محل کار حکم ترک کار ویکی از

 راه های فسخ قراردادکار را دارند اولیایی فرد احتمال می دهد که کارفرمای این کارگران در زمان گذراندن
دوره محکومیت آنها را به بهانه غیبت از کار اخراج کند. 

  قانون تشکیل دادگاه های عمومی و18به همین دلیل این وکیل دادگستری در صدد است تا از طریق ماده 
انقلب برای آرا دادگاه تجدید نظر در خواست فرجام خواهی و اعاده دادرسی را مطرح کند. 

  قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلب،18اما به گفته وی به دلیل حجم انبوه متقاضیان استفاده از ماده 
 دستگاه ها قضایی در رسیدگی به این درخواست اولویت را به پرونده هایی اختصاص داده که یا به موضوع

 قتل ارتباط دارد و یا به دلیل رسانه ای شدن و بازتاب گسترده ماجراي آن افکار عمومی نسبت به آن حساس و
کنجاو شده اند. 

 وی می گوید در غیر این صورت زمان رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی یک پرونده حتی از زمان سپری
 شدن حکم صادره طولنی تر خواهد شدو نتیجه زمانی نوبت رسیدگی به درخواست فرجام می رسد که پرونده

به دلیل اجرا شدن حکم، مختومه شده است. 
 به گفته اولیایی فرد این پنج عضوسندیکای هفت تپه در حالی در دادگاه در جریان اعتراض های کارگری سال

  به اتهام تبلیغ علیه نظام مجرم و به تحمل یکسال متوالی حبس تعزیری و تعلیقی محکوم شده اند که مانند86
 سایر همکاران خود نسبت به وضع نامناسب شغلی دریافت نکردن حقوق قانونی معترض شده و در نهایت

برای خود نهاد صنفی تشکیل داده بودند. 
 این وکیل دادگستری با یاداوری اینکه از نظرقانون شخصی زمانی به تبلیغ علیه نظام متهم می شود که

 همزمان به تبلیغ علیه جمهوریت و اسلمی بودن نظام بپردازد به ایلنا گفت: حتی طبق قانون جرم شخصی که
  اصل بپردازد تبلیغ علیه نظام نیست چه برسد به کارگرانی که تنها به دلیل2تنها به تبلیغ علیه یکی از این 

پیگیری حقوق صنفی خود بازداشت شده اند. 
 وكیل كارگران هفت تپه با بیان اینکه کارگران نیشکر هفت تپه به منظور پیگیری مطالبات صنفی خود در
 چارچوب قانون اساسی تجمع اعتراضی تشکیل داده و سپس برای خود تشکل صنفی تشکیل داده اند؛ گفت:

 کارگران حق دارند به دلیل نفوذ کارفرما دولت بر فعالیت شورای اسلمی کاربرای خود سندیکا یا همان انجمن
 صنفی را تشکیل دهند و چون هیچ منع قانونی برای آنها وجود ندارد حتی محکوم کردن آنها به تحمل یک روز

حبس بی مورد است. 
  اتحادیهILOاز سوی دیگر این وکیل دادگستری به تازگی در نامه های جداگانه ای به سازمان جهانی کار 

  از آخرین وضع کارگران نیشکر هفت تپهIUF و اتحاد جهانی کارگران صنایع غذایی ITUCکارگران جهان 
گزارشی را ارایه کرده است. 

 وی می گوید از آنجا که کارگران هفت تپه در هر سه تشکل عضو هستند در این نامه ها که همگی دارای متن
مشترک هستند به شرح ماجرای کارگران و ارایه آخرین اخبار و گزارش از وضعیت آنها پرداختم. 

 وی افزود: از آنجا که همه سازمان و نهادی در برابر اعضای خود دارای وظایف و تمهیداتی است انتظار
 مي رود که این سه سازمان نیز براساس نامه ارسال شده به وظایف خود در مقابل کارگران هفت تپه عمل کنند

 به ویژه آنکه عده ای از این کارگران ممکن است به دلیل گذراندن دوره محکومیت خود کارخود را از دست
بدهند و در نتیجه اعضای خانواده های آنها در معرض آسیب های جدی اجتماعی قرار بگیرند. 

پایان پیام
وجود وزارت رفاه بدون داشتن سازمان تامین اجتماعی بی معناست

  آمده است : عضوکمیسیون بهداشت و درمان88 آبان 3به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 
 مجلس گفت: فلسفه وجودی وزارت رفاه وتامین اجتماعی بدون داشتن سازمان تامین اجتماعی بی معنا خواهد

بود. 
 بشیر خالقی درگفت وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اینکه درحال حاضر سازمان تامین اجتماعی زیر نظر نهاد
 ریاست جمهوری است، افزود: آقای محصولی قول داده اند که این سازمان مانند گذشته تحت نظر وزارت رفاه

و تامین اجتاعی قرارگیرد. 
 نماینده مردم خلخال و کوثر درمجلس تصریح کرد: در سال گذشته هم که سازمان تامین اجتماعی تحت پوشش



نهاد ریاست جمهوری قرار گرفت سوالت زیادی برای نمایندگان ایجاد شد اما جوابی به آنها داده نشد. 
 عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان اینکه که تعامل سازمان تامین اجتماعی با نمایندگان مجلس بسیار

ضعیف است خاطرنشان کرد: برای اداره این سازمان علوه بر تعامل باید توانمندی نیز وجود داشته باشد. 
پایان پیام

کبریت های پاکستانی و چینی در بازارهای ایران موجب شدند 
 کارخانه های کبریت سازی کشور در آستانه ورشکستگی

  آمده است : روزانه حدود هفت میلیون قوطی کبریت در کشور88 آبان 3روز نامه سرمایه در روز یکشنبه 
  تومانی هر قوطی کبریت، گردش مالی20مصرف می شود. بر این اساس با در نظر گرفتن حداقل قیمت

  میلیارد تومان محاسبه می شود. به51 میلیون تومان و سالنه بیش از 140بازار کبریت در کشور روزانه 
 گزارش خبرنگار ما، در حال حاضر هشت کارخانه کبریت سازی در استان های آذربایجان شرقی، خراسان،

 فارس و قزوین فعال هستند. یکی از تولید کنندگان و فعالن بازار کبریت کشور در رابطه با وضعیت این
  سال گذشته هیچ کارخانه جدید کبریت سازی در30صنعت به خبرنگار ما گفت: «به طور کلی در طول 

 کشور احداث نشده است. در واقع گفته می شود ورود تکنولوژی های جدید صنعت کبریت سازی را در
معرض نابودی قرار داده است 

  سال سابقه فعالیت در کشور در حد صفر90. از همین رو است که سودآوری صنعت مزبور با بیش از 
  سال15ارزیابی می شود. با این همه واردات کبریت به صورت غیرقانونی و قاچاق از پاکستان و چین در 

 گذشته یکی از بزرگ ترین معضلت این صنعت به شمار می رود به طوری که کبریت سازی کشور را در
 معرض ورشکستگی قرار داده است.» وی افزود: «ورود کبریت های کم کیفیت و غیراستاندارد، اغلب به

 بهانه ترانزیت از ایران صورت می گیرد و در استان های شمال غربی به قیمت بسیار پایین عرضه می شود.
 این امر علوه بر اینکه موجب شده کارخانه های کبریت سازی تعدادی از خطوط تولید خود را تعطیل کنند،

صادرات و حتی توزیع داخلی آنها را نیز کاهش داده است.» 
 مدیر یکی از کارخانه های کبریت سازی نیز افزایش یک و نیم برابری قیمت مواد اولیه را از جمله مشکلت

 10این صنعت عنوان کرد و گفت: «در حال حاضر قیمت هر قوطی کبریت کوچک برای تولید کننده حدود 
 تومان تمام می شود اما سودی که به او می رسد رقم بسیار ناچیزی است. این در حالی است که هر قوطی

 تومان به فروش می رسد.»30 تا 20کبریت در بازار 
  نوع مواد اولیه در ساخت کبریت به کار می رود که هر یک25وی افزود: «علوه بر هزینه های تهیه چوب 

 بازار جداگانه ای دارد. بنابراین نوسانات قیمت هر یک صنعت کبریت سازی را تحت الشعاع قرار می دهد.»
 وی تاکید کرد: «عدم تولید قوطی های لیی در داخل کشور نیز یکی دیگر از معضلتی است که صنعتگران

 بخش کبریت سازی، با آن مواجه هستند.» وی بر این نکته که تهیه مواد اولیه یکی از مشکلت صنعت کبریت
 سازی است تاکید کرد و گفت: «به نظر می رسد با توجه به شرایط فعلی کارخانه های کبریت سازی ادامه

 قاچاق و ورود کبریت های غیراستاندارد به کشور تنها کارخانه های کبریت سازی باقیمانده از دهه های گذشته
را به نابودی می کشاند.»

 درصدی قیمت مواد اولیه300افزایش 
 مدیرعامل یکی از کارخانه های معتبر کبریت سازی چندی پیش در رابطه با شرایط حال حاضر صنعت

 کبریت سازی در ایران گفت: «قیمت مواد اولیه مورد نیاز کارخانه های کبریت سازی طی دو سال گذشته
  درصد افزایش یافته است.» وی افزود: «قیمت پارافین به عنوان یکی از مواد اولیه مورد نیاز300حدود 

  درصد افزایش یافته و قیمت کلرات نیز ظرف این مدت از کیلویی300کارخانه ها در دو سال گذشته حدود 
  تومان افزایش یافته است.» وی تاکید کرد: «علوه بر افزایش قیمت تمام مواداولیه1250 تومان به 300

 صنعت، هزینه هایی چون آب و برق و دستمزد کارگر نیز همه ساله افزایش می یابد.» وی گفت: «فارغ از
 آنکه دلیل ثابت ماندن قیمت کبریت در این سال ها رقابت شدید تولیدکنندگان داخلی برای جذب مشتری است؛
 تمام کبریت سازان درباره دلیل این کار در یک مورد متفق القولند و آن ترس از سرازیر شدن سیل واردات

 کبریت های خارجی به خصوص پاکستانی به کشور، درصورت افزایش قیمت کبریت داخلی است.» وی
 تصریح کرد: «در صورتی که تولیدکنندگان داخلی بخواهند قیمت ها را اندکی افزایش دهند این سیل کبریت

 های قاچاق پاکستانی است که وارد کشور خواهد شد و بازار در اختیار محصولت پاکستانی قرار می گیرد که
به شکل قاچاق وارد کشور شده اند.»

 وی اظهار داشت: «قاچاق بی رویه کبریت، تولید کارخانه های داخلی را با کاهش چشمگیری روبه رو کرده
 است و تولیدکنندگان به رغم افزایش هزینه های تولید، به دلیل وفور کبریت های ارزان قیمت قاچاق امکان

افزایش قیمت را ندارند.» 
 تولیدکننده کبریت ایرانی یادآور شد: «روزی که آدامس خروس نشان یک ریال بود، کبریت هم یک ریال به
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  تومان به فروش می رسد.30 تومان و کبریت حداکثر 50فروش می رسید، اما امروز آدامس خروس نشان 
این در حالی است که قیمت کبریت های وارداتی از نمونه های داخلی ارزان تر است.» 

سومین روز اعتراضات کارگران لوله چدنی اهواز
کارگران لوله چدنی اهواز در سومین روز از اعتراضات خود به تجمع و راهپیمایی پرداختند. 

  آمده است : ، کارگران لوله چدنی اهواز در88 آبان 3به گزارش فعالن کارگری از درون ایران در تاریخ 
  صبح9 متری و طالقانی تجمع خود را ساعت 30سومین روز اعتصاب خود در چهار راه نادری ، خیابانهای 
  نفر می شد علوه بر تجمع خود در نقاط250امروز آغاز کردند ، کارگران معترض که تعداشان بالغ بر 

 ادامه دادند.12:30مرکزی شهر به سمت حسینه اعظم اهواز حرکت کرده و تجمع خود را تا ساعت 
 کارگران که از حضور استاندار و نمایندگان اهواز در این حسینه با خبر بودند با شعارهای خ/ود نس//بت ب//ه ع/دم
 پرداخت حقوق معوقه خود اعتراض کردند، مسئولین استانی بدون توجه به خواسته های ک//ارگران مح//ل حس//ینه

 1.5را ترک کردند، تنها آقای سودانی نماینده مجلس در اهواز بین تجمع کنن//دگان حاض//ر ش//د و اعلم نم//ود ک//ه 
 میلیارد تومان به کارخانه لوله سازی اهواز اختصاص خواهد یافت ، در این بین کارگران خواهان اعلم تاری//خ

مشخص از سوی نماینده مجلس شدند که بدون پاسخ باقی ماند.
  ماه حقوق دریافت10 پیمانکار دارد که بیش از 400 کارگر رسمی و 300لزم به ذکر است این واحد تولیدی 

.نکرده اند ، کارگران اعلم کردند تا رسیدن به خواسته خود تجمع خود را همچنان ادامه خواهند داد
فتاح مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی می شود

  آمده است : به زودی و پس ازبازگشت محمود88 آبان 3به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 
 احمدی نژاد رئیس جمهوری از سفر خارجی، پرویز فتاح به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی معرفی

خواهد شد. 
 به گزارش ایلنا، با توجه به اظهارات صادق محصولی وزیر رفاه وتامین اجتماعی برای تغییر مدیرعامل

سازمان تامین اجتماعی به زودی فتاح به جای ذبیحی راهی سازمان تامین اجتماعی خواهد شد. 
 گفته می شود رئیس جمهوری نیز نظر مساعدی نسبت به انتخاب فتاح برای مدیرعاملي سازمان تامین

 هفته آینده احتمال این انتصاب انجام خواهد شد. 2اجتماعی دارد و در 
پایان پیام

كارگران لوله سازي اهواز بازهم تجمع كردند
  آمده است ؛  كارگران لوله سازي خوزستان در اعتراض به88به گزارش رسیده از داخل کشور سوم آبان 

  به گزارش خبرگزاری حکومتیپرداخت نشدن مطالبات خود در چهارراه نادري اهواز تجمع كردند
 : از هفته گذشته تاكنون این چندینگفت.آقایارحسیني، دبیر اجرایي خانه كارگر آبادان در گفت وگو با ایلنا، ،ایلنا

  ماه13حركت اعتراضي كارگران لوله سازي اهواز است.به گفته حسیني، كارخانه لوله سازي اهواز بابت 
 كارگر قراردادي و رسمي خود بدهكار است.وي یادآور شده روز گذشته نیز كارگران700حقوق و مزایا به 

لوله سازي اهواز در همین مكان تجمع كردند.
کارگران چینی البرز در یک اقدام اعتراضی جاده را بستند 

  آمده است : صبح دیروز جمعی از کارگران کارخانه88 آبان 3ایلنا در تاریخ به گزارش خبرگزاری دولتی 
 چینی البرز در اعتراض به خلف وعده کارفرما و پرداخت نشدن مطالبات خود برای ساعاتی جاده اصلی

 شهرک صنعتی البرز را بستند. عیدعلی کریمی دبیر اجرایی خانه کراگر قزوین در گفتگو با ایلنا، گفت: صبح
  ماه مطالبات معوقه خود4امروز کارگران چینی البرز در اعتراض به خلف وعده کارفرما و پرداخت نشدن 

برای ساعتی جاده اصلی شهر صنعتی البرز را مسدود کردند. 
 وی افزود: پیشتر کارگران چینی البرز با حکم قضایی، موجودی انبار محصولت را توقیف کرده بودند اما

 کارفرما به آنها پیشنهاد داد تا این اموال را برای فروش به او واگذار کنند در عوض مطالبات خود را دریافت
کنند. 

 کریمی افزودک کارگران طبق توافق اموال توقیف شده را واگذار کردند اما وقتی این اموال فروخته شد، باز
 هم کارفرما مطالبات آنها را پرداخت کرد. این فعال کارگری گفتک به همین دلیل کارگران امروز تجمع

 اعتراضی کردند و بر ای ساعاتی جاده اصلی شهرک صنعتی البرز، کلی که کارخانه در آنجا قرار داد را
مسدود کردند . 

 كریمي از مراجعه نماینده استاندار به محل تجمع كاگران براي پایان دادن این حركت اعتارضي خبر داد. وی
 ، این کارخانه دچار مشکل81یادآور شد، از زمان واگذاری کارخانه چینی البرز به بخش خصوصی در سال 

شده است. 
  نفر است، یادآور شد: طبق400دبیر اجرایي خانه كارگر با بیان اینکه تعداد کارگران چینی البرز هم اکنون 



گفته ها مجتمع صنعتی چینی مقصود مشهد، هم اکنون مالک این کارخانه است. 
 30 میلیارد تومان خرید و پس از پرداخت 7/1به گفته کریمی، مالک خصوصی، این کارخانه را به بهای 

 قسط سه  ماهه پرداخت کند. 36 باقی مانده را در 70درصد مبلغ قرارداد وعده كرد تا 
  سال تاکنون نزدیک7وی گفت: گفته می شود كه مالك اقساط خرید کارخانه هنوز پرداخت نكرده است در این 

 میلیارد تومان وام بانكي گرفته است6به 
 میلیارد دلر چه شد؟66

 : برخی از رسانه های نزدیک به طیف میانه جناح نوشت 88 ابان 4در تاریخ به گزارش سایت (جرس)  
 از اختلف ده ها میلیارد دلری میان آمار ارائه شده بانک مرکزی،دولت و وزارت اقتصاد خبر می حاکم
دهند.

  آبان با تاکید براینکه مقایسه آمارهای منتشره از سوی بانک4روزنامه تهران امروز در شماره دوشنبه 
  میلیارد دلر66 میلیارد دلر اختلف حساب است" پرسیده" 66مرکزی و مراکز دولتی گویای نزدیک به 

کجاست؟"

 این روزنامه افزود که در مقایسه آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی و مراکز دولتی حجم موارد اختلفی
  میلیارد۲۳٫۳ میلیارد دلر، صادرات نفتی به میزان ۳۴٫۷عبارتند از ارقام مربوط به واردات کال به میزان 

  میلیارد دلر، اشتباهات آماری در موازنه کل پرداخت ها و۲٫۶دلر، صادرات غیر نفتی به میزان 
  میلیارد دلر و عملکرد بودجه۳ میلیارد دلر، حساب ذخیره ارزی به میزان ۶٫۱دریافت های ارزی به میزان 

 میلیارد دلر خواهد شد.۷۲هزار میلیارد تومان معادل دو میلیارد دلر که جمعا بالغ بر ۲جاری به میزان 

 این روزنامه گزارش داد"وزارت اقتصاد نیز به استناد آمارهای بانک مرکزی میزان درآمد نفت خام کشور را
 ۶۸ میلیارد دلر اعلم کرده که با توجه به این رقم اختلف بالغ بر ۲۱۲ نزدیک به ۸۷ تا ۸۴طی چهار سال 

میلیارد دلر خواهد شد."

 دیگر در آمار دولت،وزارت نفت،بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اختلف  با اشاره به موارد  تهران امروز 
  هزار میلیارد تومان۶۶ میلیارد دلر معادل ۶۶مبلغ نهایی که از سرنوشت آن اطلعی در دست نیست را 

اعلم کرده است.

سال دیگر واردكننده نفت می شود!8ایران 
 

  گزارش می دهد : معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری88 ابان 4پارلمان نیوزدر تاریخ  
 اعلم كرده كه در چهار سال گذشته، ایران با سیر نزولی سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز روبرو

بوده است
  میلیارد دلر»۴٫۵مركز پژوهش های مجلس شورای اسلمی اعلم كرد در صورتی كه ایران نتواند «سالنه 

.در صنعت نفت خود سرمایه گذاری كند، در «بد بینانه ترین حالت» به كشور واردكننده نفت تبدیل خواهد شد
 گزارش مركز پژوهش های مجلس احتمال داده كه با ادامه این روند، هشت سال دیگر ایران نتواند صادركننده

.نفت باشد
 مركز پژوهش های مجلس، مهمترین دلیل این پیش بینی را «افزایش مصرف داخلی و استهلك مخازن نفتی»

.عنوان كرده است
.در این گزارش، راه كار حل این مشكل، «یك سلسله سرمایه گذاری های اساسی و جدی» دانسته شده است

 مركز پژوهش ها سه سناریوی «خوش بینانه، پایه و بدبینانه» را درخصوص صادرات نفتی ایران در سال های
  میلیارد دلر در صنعت نفت خود۴٫۵آینده بررسی كرده كه طبق سناریوی خوش بینانه، ایران می تواند سالنه 

.سرمایه گذاری كند
  سال آینده» می تواند صادرات نفت داشته باشد و در شرایط بدبینانه، این۱۶در وضعیت پایه نیز ایران تنها «تا 

.كشور در هشت سال آینده، نه تنها نفتی برای صادرات ندارد، بلكه به «واردكننده» این ماده تبدیل خواهد شد
 ۶۴در چهار سال گذشته، حجم سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت ایران، روند نزولی طی كرده و با 

 ۸۷ میلیون دلر در سال ۵۱۷ به یك میلیارد و ۸۴ میلیون دلر در سال ۲۲۲درصد كاهش از چهار میلیارد و 
.رسیده است



 روزنامه سرمایه نیز با انتشار گزارشی در این خصوص، به نقل از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
 رئیس جمهوری اعلم كرده كه در چهار سال گذشته، ایران با سیر نزولی سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت

.و گاز روبرو بوده است
سال دیگر واردكننده نفت می شود!8ایران 

 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری اعلم كرده كه در چهار سال88 ابان 4پارلمان نیوز 
 گذشته، ایران با سیر نزولی سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز روبرو بوده است

  میلیارد دلر»۴٫۵مركز پژوهش های مجلس شورای اسلمی اعلم كرد در صورتی كه ایران نتواند «سالنه 
.در صنعت نفت خود سرمایه گذاری كند، در «بد بینانه ترین حالت» به كشور واردكننده نفت تبدیل خواهد شد

 گزارش مركز پژوهش های مجلس احتمال داده كه با ادامه این روند، هشت سال دیگر ایران نتواند صادركننده
.نفت باشد

 مركز پژوهش های مجلس، مهمترین دلیل این پیش بینی را «افزایش مصرف داخلی و استهلك مخازن نفتی»
.عنوان كرده است

.در این گزارش، راه كار حل این مشكل، «یك سلسله سرمایه گذاری های اساسی و جدی» دانسته شده است
 مركز پژوهش ها سه سناریوی «خوش بینانه، پایه و بدبینانه» را درخصوص صادرات نفتی ایران در سال های

  میلیارد دلر در صنعت نفت خود۴٫۵آینده بررسی كرده كه طبق سناریوی خوش بینانه، ایران می تواند سالنه 
.سرمایه گذاری كند

  سال آینده» می تواند صادرات نفت داشته باشد و در شرایط بدبینانه، این۱۶در وضعیت پایه نیز ایران تنها «تا 
.كشور در هشت سال آینده، نه تنها نفتی برای صادرات ندارد، بلكه به «واردكننده» این ماده تبدیل خواهد شد

 ۶۴در چهار سال گذشته، حجم سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت ایران، روند نزولی طی كرده و با 
 ۸۷ میلیون دلر در سال ۵۱۷ به یك میلیارد و ۸۴ میلیون دلر در سال ۲۲۲درصد كاهش از چهار میلیارد و 

.رسیده است
 پیش بینی  مركز پژوهش های مجلس در شرایطی منتشر می شود كه شركت های نفتی غربی به خاطر مناقشات

 سیاسی، از سرمایه گذاری در پروژه های نفتی ایران دوری می كنند و این امر، ایران را به سوی انعقاد
.قراردادهایی با شركت های آسیایی كشانده  است

  میلیون بشكه آن به مصرف داخلی می رسد و۱٫۷ میلیون بشكه نفت خام تولید می كند كه ۴٫۲ایران روزانه 
  میلیون بشكه آن به دیگر كشورهای جهان صادر می شود۲٫۵

 ایران چهارمین تولید كننده بزرگ نفت خام جهان است؛ اما كمبود ظرفیت پالیش كافی برای تأمین نیازهای
داخلی،كشورمان را ناگزیر به وارد كردن مقدار قابل توجهی بنزین از سایر كشورها كرده است

یک مقام کارگری در جلسه هفتگی محور جاده قدیم کرج: 
طرح هدفمندسازی یارانه ها سفره کارگران را تحت تاثیر قرارخواهد داد

  آمده است : عضو هیات رئیسه کانون شوراهای اسلمی کار محور جاده88 آبان 4به گزارش ایلنا در تاریخ 
 قدیم کرج گفت: چه بخواهیم و چه نخواهیم طرح هدفمندسازی یارانه ها سفرهای ناچیزکارگران را تحت تاثیر

قرارخواهد داد. 
 به گزارش خبرنگار ایلنا، اکبر قربانی در گردهمایی هفتگی شوراهای اسلمی کار جاده قدیم کرج افزود:

نمی دانیم چه کسی باید پاسخگوی کارگران در این طرح باشد. 
 وی با اشاره به این که طرح طبقه بندی مشاغل در بسیاری از واحدهای مشمول اجرا نمی شود، تصریح کرد:

در برخی جاها نیز که اجرایی می شود بصورت ناقص اجرا می شود. 
 قربانی قانون کار را مشکل بخشی تولید ندانست و خاطر نشان کرد: از وزیر کار توقع داریم با لیه های میانی

و پاییني کارگری نیز جلسه مشترک گذاشته و نقطه نظرات آنها را از زبان خودشان بشنود. 
 وی با انتقاد از سازمان تامین اجتماعی گفت: متاسفانه شعب این سازمان تفسیرهای خاص خود را از مشاغل

سخت و زیان آور دارند و به روش های گوناگون در بازنشستگی کارگران سنگ اندازی می کنند. 
پایان پیام

نماینده دشت آزادگان در گفت وگو با ایلنا: 
بیكاري مهمترین معضل خوزستان است

  آمده است : عضو كمیسیون انرژي مجلس شوراي اسلمي با تاكید بر این88 آبان 4به گزارش ایلنا در تاریخ 
 كه امروزه بیكاري مشكل عمده كشور به ویژه استان خوزستان است گفت: نرخ بیكاري در حوزه دشت

  درصد است و اطمینان دارم كه این بیكاري بر استان خوزستان تاثیر قابل توجهي24آزادگان و هویزه بالي 



دارد. 
 هاشم سواري با تاكید بر این كه نمي خواهم اقدامات مثبت صورت گرفته براي حل معضل بیكاري را نادیده

 بگیرم گفت: متاسفانه میزان بیكاري به حدي بال است كه نمي توان از تبعات منتهي آن بر حوزه انتخابیه، استان
و كشور غافل شد. 

 وي با یادآوري این كه استان خوزستان در حوزه نفت خیز كشور قرار دارد و اقتصاد كشور بر پایه استخراج
  میدان بزرگ نفتي، مراكز آزادگان شمالي و جنوبي و موارد6چاه هاي نفت قرار دارد گفت: درحالي كه 

 دیگري در این منطقه وجود دارد آیا تعجب برانگیز نیست كه بیكاري درد جامعه خوزستاني باشد و در بین
استان هاي بیكار رتبه هاي بال را به خود اختصاص دهد. 

 وي با یادآوري دوران دفاع مقدس و آنچه كه بر خوزستان گذشت گفت: خوزستان به تنهایي در برابر تهاجم
 بعث عراق ایستاد و مانع سقوط كشور و تسخیر آب و خاك ایران به دست عراق شد اما امروز چه وضعیتي

دارد. 
 سواري با تاكید بر این كه پس از جنگ تحمیلي خوزستان به فراموشي سپرده شد گفت: بحران هاي بي آبي، گرد
 و غبارهاي سرگردان، آلودگي هوا و ده ها معضل طبیعي را مي توان ناشي از قهر طبیعت دانست اما این كه در

  هزار بیكار در اداره كار ثبت نام كرده اند و دفاتر نمایندگان18حال حاضر فقط در منطقه دشت آزادگان 
 مجلس با هجوم بیكاران مواجه است را چگونه مي توان توجیه كرد. وي با تاكید بر این كه انتظار مي رفت

 دولت ها و مسئولن به فكر قدرداني از جانفشاني هاي خوزستاني ها باشند گفت: سئوال ما اینجاست كه پاسخ آن
 همه فداكاري و مقاومت كه به آوارگي و سرگرداني مردم جنگ زده منجر شد شرمندگي در برابر زن و فرزند

است. 
 عضو كمیسیون انرژي مجلس هشتم از مشكلت استان همچون نبود راه مناسب، امكانات رفاهي، قیمت بالي

 برق در فصل گرما، مشكل لوله كشي گاز و ده ها مورد دیگر خبر داد و گفت: مردم با مراجعه به دفاتر
 نمایندگان، كار مي خواهند و حاضر نیستند بپذیرند كه نماینده مجلس پل ارتباطي بین مردم و مسئولن است و

ناتواني در اشتغالزایي برعهده دولت است. 
پایان پیام

شیراز در اعتراض به خصوصی سازی کارخانجات مخابراتی راه دور  تجمع کارگران
  آمده است :جمع کثیری از کارگران شرکت کارخانجات مخابراتی راه88 آبان 4بر پایه خبر سایت جرس در  

 دور شیراز صبح دوشنبه در اعتراض به نحوه خصوصی سازی صنایع خواستار مطالبات صنفی خود شدند و
 با تجمع در مقابل استانداری فارس اعتراض کردند.این کارگران که از نحوه خصوصی سازی شرکت خود
 ناراضی بودند شعار می دادند"بخش خصوصی شدیم بیکار و بی پول شدیم"،"زندگی و معیشت حق مسلم

ماست"به نحوه واگذاری شرکت مخابرات ایران و همچنین وضعیت صنفی خود اعتراض داشتند.
 هاشم شمشیری نایب رئیس شورای اسلمی کار و بازرس شورای هماهنگی استان فارس که در این تجمع

 حضور داشت به خبرگزاری ایسنا گفت"از وقتی شرکت ما به بخش خصوصی واگذار شد و سهامداران
 شرکت را خریداری کردند، روز به روز وضعیت ما بحرانی تر شد. در سفر دوم احمدی نژاد به شیراز نیز

 زیرنظر هیأت حمایت از صنایع و مدیریت دولتی قرار گرفتیم و هیأتی نیز از وزارت صنایع اینجا معرفی شد
  میلیارد تومانی تزریق شود اما هیچ حمایتی از5و در حالی که قرار بود به شرکت بحران زده ما نقدینگی 

طرف دولت و هیأت اجرایی نشد."
  میلیارد تومان است.9 ماه از حقوق خود را طلبکاریم که رقم آن بیش از 9وی تاکید کرد که"هم اکنون بیش از

  نظر بازنشسته داشته باشیم اما هیچ کس300این در حالی است که تا آخر شهریور می بایست بیش از 
 سالبازنشسته نشده، هیچ گونه کاری هم از جانب دولت صورت نگرفته باید سئوال کرد کارخانه ای که تا چند 
 پیش حرف اول را در خاورمیانه می زد چرا حال باید بحران زده باشد؟ مسئولین استان، صنایع و معادن،

استاندار و دیگر مقامات کشوری هم هیچ گونه حمایتی از ما نکردند."
 شمشیری گفت که" وضعیت بحران زده شرکت علوه بر بی پولی و عدم پرداخت حقوق برای کارگران

  نفر از کارگران به30مشکلت روحی، روانی را نیز برای آنها به دنبال داشته به طوری در طول این مدت 
  نفر هم خودکشی کرده اند، ضمن2دلیل بحران پیش آمد، مجبور به جدایی و طلق از همسران خود شده اند و 

اینکه حکم مصادره منازل تعدادی از کارگران هم صادر شده است."
 وی تاکید کرد"کارگران تجمع خود را تا زمان حصول نتیجه ادامه خواهند داد اما سئوال ما از نمایندگان محترم
 مردم در مجلس شورای اسلمی این است که آنها اکنون کجا هستند تا از نزدیک شاهد اعتراض شدید کارگران

باشند، آیا صرف حرف زدن مشکلی را حل می کند؟"

درصد بالي بیكاري اجازه حمایت از كارگر را نمي دهد



  آمده است : عضو كمیسیون انرژي مجلس هشتم با تاكید بر اینكه امروزه88 آبان 4به گزارش ایلنا در تاریخ 
 درصد بالي بیكاري اجازه نمي دهد تا در مورد روابط كار در بنگاه هاي اقتصادي تصمیم گیري شود گفت: در
 حالي كار تعادل بین عرضه و تقاضاي نیروي كار وجود ندارد، صحبت كردن از قانون كار و قوانین حمایتي

از نیروي كار مشكل آفرین خواهد بود. 
 مویدحسیني صدر با تاكید بر اینكه قانون كار باید به گونه اي باشد كه امنیت شغل كارگر و كارفرما را به طور

همزمان تامین كند گفت: قانون كار نباید باعث شود كه هیچ كارفرمایي جرات نكند نیروي كار را استخدام كند. 
 وي با اعلم اینكه به چشم دیده ام وقتي به كارفرمایان مي گویي چرا نیروي كار نمي آورید پاسخ مي دهند موقع
 استخدام كارگر التماس مي كند و موقع پایان دادن به قرارداد كار من باید به كارگر التماس كنم گفت: در این

شرایط اشتغال زایي قدري مشكل به نظر مي رسد. 
 حسیني صدر بهترین حالت را توافق كارگر و كارفرما دانست و گفت: شاید به این تفكر اعتراض هایي بشود اما

 این درست نیست كه به كارفرما بگویي كارگر را با این شرایط و با این دستمزد به كار بگیر زیرا نتیجه آن
تعطیلي كارخانجات و بیكاري جوانان مي شود. 

 وي گفت: از یك سو نیروي كار اضافي داریم و از سوي دیگر كارگران خارجي به كشورمان هجوم آورده اند
 در این شرایط كاري نگفتیم كه كارگر از حداقل معاش نیز محروم باشد بنابراین باید محیطي میانه را تعریف

كنیم كه هم كارگر تامین شود و هم كارفرما جرات استخدام داشته باشد. 
 نماینده خوي در مجلس خواهان برداشتن بار اضافي از دوش كارفرما شد و گفت: بر اساس قانون، تامین شغل،

 رفاه، مسكن و ... برعهده دولت است بنابراین بهتر است كه دولت را قانع كنیم تا خدمات اضافي به كارفرما
بدهد. 

 وي با اعلم اینكه مي شود درصد بیشتري از حق بیمه را بردوش دولت گذاشت یا معافیت هاي مالیاتي در حق
 كارفرما اعمال كرد گفت: دولت باید به هر طریق ممكن كارفرما را تشویق به استخدام كند و این رویكرد نه

فقط براي استخدام بلكه براي حفظ مشاغل موجود و جلوگیري از تعدیل نیرو است. 
 حسیني صدر پیشنهاد كرد كه اصلحیه قانون كار به نوعي صورت گیرد تا در مقطع فعلي مشوق كارفرما باشد
 و در آینده كه مسایل و مشكلت كشور در زمینه اشتغال كمتر شده باز هم این قانون همچون گذشته تغییر كند و

به نفع كارگر شود. 
پایان پیام

از نتایج اجراي حذف یارانه ها خبر مي دهد؛
 كارت زرد براي گراني، بیكاري و تنش هاي اجتماعي

 از جریان اجرای طرحی که نام جراحی بزرگ اقتصاد کشور را یدک می کشد، برون دادهایی چون افزایش
 .تورم، واردات، بیکاری و... خارج خواهد شد که بی شک فقرا را بیش از همه متاثر خواهد کرد

  واحد تولیدي به چه معناست؟ دولتمردان6700 آمده است : استمهال بدهي 88 آبان 4به گزارش ایلنا در تاریخ 
 و نمایندگان مجلس با پاسخ گویي به این سوال مي توانند به این موضوع پي برند كه حذف یارانه هایي كه تا

 دیروز به واحدهاي صنعتي در قبال انرژي پرداخت مي شد، چه تبعات سنگیني براي صنعت كشور به همراه
.خواهد داشت

 به گزارش ایلنا، دبیركل خانه كارگر با اشاره به این موضوع مي گوید: وضعیت به وجود آمده نتیجه اشتباهات
  سال گذشته، با تک نرخي کردن بهاي20و تصمیمات غلط اقتصادي است که دولت ها و مجالس پیشین طي 

 ارز و خصوصي سازي واحدهاي تولیدي انجام دادند و امروز مرحله سوم این اشتباه به نام هدفمندسازي
 یارانه ها در حال انجام است. محجوب در ادامه با هشدار نسبت به پیروي از سیاست هاي دیكته شده توسط

 صندوق جهاني پول و بانك جهاني مي گوید: در دو دهه گذشته تمامي دولت ها به توصیه اقتصاداناني که خواسته
 و ناخواسته مروج افکار و برنامه هاي سرمایه داري جهاني شده اند، ارز را تک نرخي کرده و اداره بنگاه هاي

 اقتصادي را به بخش خصوصي سپرده اند که این مساله باعث تخریب اقتصاد تولیدمحور کشور شد. وي یادآور
  میلدي، سرمایه داري جهاني به کمک نهادهایي چون90مي شود: از زمان سقوط بلوک شرق در ابتداي دهه 

 صندوق بین المللي پول، سازمان تجارت جهاني و حتي سازمان جهاني کار تبلیغات گسترده اي را در جهت
 اقناع افکار عمومي آغاز کرد که در نتیجه آن در ایران نیز عده اي مجذوب این افکار شدند. به گفته دبیرکل

 خانه کارگر، در حالي که سرمایه داري جهاني در قالب شرکت هاي چندملیتي سعي دارد خود را تحت هر
 شرایطي حفظ کند، مي بینیم که در ایران دولت هاي مختلف تحت تاثیر تبلیغات انجام شده مرتکب اشتباهات

 اقتصادي شده اند. وي مي افزاید: اگر امروز از سوي کارفرمایان به قانون کار حمله مي شود نتیجه اجراي همین
 توصیه هاست زیرا به کار بستن تک نرخي کردن ارز و خصوصي سازي چیزي جز زیان انباشته و سخت تر
 20شدن فضاي کار نصیب سرمایه دار داخلي نکرده است. به گفته محجوب، با وجود آنکه در داخل کشور طي 
 سال گذشته بارها نسبت به اشتباه بودن این توصیه ها هشدار داده شده است اما همیشه عده معدودي خواسته و



 ناخواسته تحت تاثیر این تبلیغات سرمایه داري جهاني، دولت ها را نسبت به ارتکاب چنین اشتباهاتي متقاعد
.کرده اند

رد پاي سرمایه سالري در هدفمند كردن یارانه ها
 هدفمندكردن یارانه ها چیزي نیست جز تبدیل پرداخت یارانه ها از حالت غیرمستقیم به حالت مستقیم و حذف
 تدریجي آن در مراحل بعدي. این همان سیاستي است كه یكي از پایه هاي اصلي سیاست تعدیل اقتصادي در
 دولت سازندگي و سیاست هاي پیشنهادي بانك جهاني بود. بسیاري از دست اندركاران جناح حاكم و قریب به

 اتفاق آنان كه در كارگروه تحول اقتصادي دولت حضور داشتند، از مخالفان سرسخت سیاست مذكور در زمان
 مطرح شدن در دوران برنامه اول توسعه و مدت ها بعد از آن بودند، ولي امروز نظر بسیاري از آنان عوض

 شده و دیگر با سیاست هاي آن دوران مخالفت نمي ورزند. برخي از آنان همچون احمدي نژاد، همچنان
 سیاست هاي آن دوره را سیاست هاي غربي و شكست خورده برمي شمرند ولي درعین حال و با افتخار تمام نوید

 اجراي همان برنامه ها را به مردم مي دهند و در واقع، هم نان مخالفت با دولت آن زمان را مي خورند و هم
!قصد دارند نان اجراي همان سیاست ها را بخورند

 فریبرز رئیس دانا، استاد دانشگاه و اقتصاددان منتقد درباره هدفمند كردن یارانه ها مي گوید: سرمایه  داري
 فعلي مایل است ایران را به قلب سرمایه  داري جهاني تبدیل کند. اینجاست که تلش  ها براي عضویت در

 سازمان تجارت جهاني و حذف یارانه  ها معني پیدا مي  کند. چون سرمایه  داري جهاني از پرداخت یارانه که با
 مالیات ارتباط مستقیم دارد، گریزان است، براي همین قرار است به نام پرداخت نقدي و ساماندهي، به  تدریج

 یارانه  ها در تابش آفتاب تورم تبخیر شده و خودبه  خود حذف شود یا به دلیل پایین بودن میزان آن، مردم از
.دریافت آن چشم  پوشي کنند

یارانه ها، لكه ننگي كه باید پاك شود
 وي مي افزاید: در حال حاضر شاهد راست  گراترین سیاست  ها در مباحث اقتصادي هستیم. با وجود شعارهاي

 مردمي که سر داده مي  شود، هیچ کدام از دولت  هاي قبلي یارانه بنزین را حذف نکردند و از حذف سایر یارانه  ها
 سخن نگفتند. از سوي دیگر موضوع اصلح قانون کار نیز چندین بار مطرح شده و هنوز معلوم نیست

 سرنوشت آن چه شود. بهاي مواد شوینده،   نان، مواد لبني، مسکن و حمل ونقل در همین مدت به شدت افزایش
 پیدا کرده است. دلیل این سیاست  ها آن است که از نظر دیدگاه اقتصاددان  هاي راست، همه چیز در بازار داد و

 ستد ارزش کالیي دارند. در این دیدگاه پرداخت یارانه هیچ جایگاهي نداشته و مانند لکه ننگي است که باید
.حذف شود

 رئیس دانا درباره فلسفه پیدایش یارانه ها در ایران و علت طراحي لیحه هدفمند كردن یارانه ها مي گوید: در
 سال  هاي پس از انقلب، براي حمایت از طبقه محروم و آسیب  پذیر، یارانه  هایي اختصاص یافت. به کمک

 طرح  هایي مانند طرح شهید رجایي،   کمیته امداد امام خمیني و بنیاد مسکن انقلب اسلمي، شماري از افراد
 نیازمند طبقه آسیب  پذیر تحت پوشش چترهاي حمایتي قرار گرفتند. در قالب قانون کار، براي افزایش دستمزد
 کارگران و محدود کردن اخراج آنها اقداماتي انجام شد. دستگاه  هاي دولتي چون وزارت تعاون و وزارت رفاه

 و تامین اجتماعي به منظور حمایت از همین قشر آسیب  پذیر تاسیس شد و در نهایت در برنامه  هاي توسعه
 پنج  ساله، طرح  هاي رفاهي و حمایتي گنجانده شده تا به افراد نیازمند کمک شود اما تمام این اقدامات تنها براي

 آن انجام شده که بخش کوچکي از میراث وخیم برجاي مانده از اجراي سیاست  هاي ویرانگر رشد و توسعه
 اقتصادي در ایران را پنهان کند؛ سیاستي که اجراي آن تنها به رشد و توسعه منافع اقتصادي گروه  هاي خاص

 منجر شده است. بحران اقتصادي فعلي ایران نتیجه اجراي سیاست  هایي است که جز فربه شدن اصل و سود
 سرمایه گروه  هاي اجتماعي خاص از یک سو و زیان اقتصادي سایر گروه  هاي اجتماعي از دیگر سو، نتیجه  اي

 نداشته است. به همین دلیل اقدامات حمایتي که در بال اشاره کردم از سوي دولت انجام شد تا با جبران بخش
 کوچکي از خسارت  هاي ایجاد شده، هم از واکنش منفي گروه  هاي اجتماعي زیان  دیده جلوگیري شود و هم امنیت

 اقتصادي بخش سرمایه  داري سوداگر حفظ شود. بخشي از این سیاست  ها به تجربه و روح سرمایه  داري که در
 جاي  جاي کشورهاي جهان است، باز مي  گردد. براي مثال در سال  هاي اخیر این سرمایه  داري در رویارویي با
 طبقه کارگر، سوسیالیست  ها و عدالت  خواهان کشورهاي درحال توسعه، به نام نظم نوین جهاني از اهرم تعدیل

 ساختار استفاده مي  کند که نتیجه آن تعطیلي کارخانجات و بیکاري کارگران است. در ایران نیز چنین
 سیاست  هایي در حال اجراست؛ سیاست  هایي که از سوي نظام بازار داد وستد تحمیل شده و رویکرد آن

 جهاني  سازي است. اما بخش قابل توجهي از این سیاست  ها، در ایران مانند هر کشور دیگري پرورانده شده
.است، که نتیجه آن جز ملقمه  اقتصادي موجود نیست

تورم ناشي از حذف یارانه ها قابل كتمان نیست
 تورم، تورم، تورم. حتی موافق ترین کارشناسان و سینه چاک ترین مدافعان هدفمند کردن یارانه ها بر این نکته

 اذعان دارند که تورم ناشی از اجرای لیحه هدفمند کردن یارانه ها امری اجتناب ناپذیر است، تورمی که از آن
.به عنوان جشن اغنیا و عزای فقرا نامیده می شود



 پیش بیني دقیق اثرات انتقال یارانه ها از حالت غیرمستقیم به مستقیم، کاري بس پیچیده و سخت و شاید هم
 غیرممکن است، چرا که انجام چنین کاري نیازمند یک بانک اطلعات دقیق و گسترده از صدها متغیر

 اقتصادي و اجتماعي داخلي و خارجي از یک سو و یک مدل اقتصادي و اجتماعي كلن از سوي دیگر است تا
 رفتار متغیرهاي گوناگون اقتصادي و اجتماعي را در ارتباط با یکدیگر بتوان شناسایي كرده و به شبیه سازي

 ارتباط میان آنها براي زمان پس از نقدي كردن یارانه ها پرداخت، اما چون چنین امکاني در شرایط موجود در
 دسترس نیست و شاید هم هیچگاه در دسترس قرار نگیرد، لذا کارشناسان ناچارند به روش هاي نظري و كلي

.روي آورند و صرفاo چشم اندازي مات از آنچه كه ممكن است به وقوع بپیوندد، ارائه دهند
 داریوش قنبری، نماینده مردم ایلم در مجلس در این باره می گوید: در این که گفته اند طرح هدفمند كردن
 یارانه ها جراحی اقتصاد ایران است، شکی نیست، اما این موضوع مطرح می شود که جراح کیست و چه

 مهارتی نسبت به نوع جراحی دارد و این که بیمار در چه وضعیتی قرار دارد؟ آیا بیمار شرایط جراحی را
 داراست؟ برخی از اوقات بیمارانی وجود دارند که قبل از جراحی باید تقویت شوند و یا اصل قابلیت جراحی
 ندارند. تصور می کنم در جراحی اقتصاد ایران هم جراح مهارت لزم را ندارد و هم بیمار آمادگی جراحی را
 در وضعیت کنونی دارا نیست. ما الن در شرایطی تورمی و بسیار ناجور اقتصادی هستیم. کشور ما در میان

 کشورهای منطقه رتبه اول تورم را دارد. همزمان با بحث تورم بسیاری از شاخص های اقتصادی در حال
 حاظر منفی است. در چنین شرایطی هر گونه عملی که در راستای اصلح اقتصاد صورت می گیرد باید بسیار
 دقیق و کارشناسانه صورت گیرد. در شرایطی که تورم عارضه کلی اقتصاد است، اقدامی صورت مي گیرد که

 به جای مهار تورم، خودش باعث افزایش تورم مي شود. این مانند این است که ما بجای بهبودی بخشیدن به
 وضعیت بیمار، کاری کنیم که عضو دیگر از بیمار هم از کار بیفتد و این می تواند بیمار را به سمت مرگ

.سوق دهد. اقتصاد بیمار ما با طرح هدفمند كردن یارانه ها به سمت نابودی و از بین رفتن حرکت می کند
 وی می افزاید: نگرانی دیگری که وجود دارد این است که جراح اقتصاد ایران مهارت لزم را ندارد و اصل به

 کار کارشناسی توجه نمی کند. من نمی دانم واقعا آقای احمدی نژاد که می گویند ما این طرح را پخته کرده ایم،
 منظورشان چیست؟ ایشان سال گذشته دنبال اجرایی کردن این طرح بودند و می خواستند یک شبه در آستانه

 انتخابات ریاست جمهوری این کار را صورت دهند و در راستای پرداخت نقدی به بخشی از مردم می خواستند
 اقداماتی را صورت دهند. به نظر من کسانی که به این طرح نظر مثبت دارند اطلعات دقیقی ندارند. از این

 رو، متاسفم از این که همکاران ما در مجلس هم به شکلی از این طرح حمایت کردند و آن را به تصویب
 رساندند و در این شرایط ما نمی توانیم بگویم فقط دولت در ارائه این طرح مسئولیت دارد بلکه همکاران ما هم

 در مجلس در برابر تبعات منفی اجرایی شدن این طرح مسئول اند و در مجموع باید پاسخگویی مشکلت
.اجرایی شدن این طرح باشند

آثار حذف یارانه هاي غیرمستقیم
 بسیاری از کارشناسان در بررسی آثار حذف یارانه های غیرمستقیم بر روی مواردی چون افزایش تورم و نرخ

 بیکاری انگشت می گذارند. این عده در تحلیل تاثیرات حذف یارانه های غیرمستقیم نکاتی را برمی شمرند.
 برخی از این کارشناسان اعتقاد دارند که با حذف سوبسیدهاي پرداختي به تولیدكنندگان و یا عدم عرضه ارزان

oقیمت مواد اولیه به آنان (مثل نفت خام و سایر حامل هاي انرژي)، هزینه هاي تولید بنگاه هاي اقتصادي شدیدا 
 افزایش یافته و در نتیجه، سطح عمومي قیمت ها افزایش، تولید جامعه كاهش، میزان بیكاري افزایش و برخي

 از فعالیت هاي اقتصادي و یا فعالیت برخي از تولیدكنندگان به تعطیلي كشیده خواهد شد. همچنین با افزایش
 قیمت هاي داخلي، مزیت رقابتي كالهاي داخلي در بازارهاي داخلي و خارجي شدیداo كاهش یافته و واردات

 افزایش و صادرات كاهش مي یابد و این خود منجر به كاهش بیشتر تولید و اشتغال خواهد شد. ضمن آنكه این
 امر منجر به افزایش نرخ ارز مي شود كه اگر دولت بخواهد مانع آن شود (با توجه به وفور درآمدهاي نفتي و
 دیدگاه هاي اقتصادي خاص دولت موجود چنین چیزي محتمل هم هست)، نقدینگي رشد كرده و سطح عمومي

.قیمت ها افزایش بیشتري خواهد یافت
 این عده معتقدند افزایش قیمت و كاهش تولید در مورد فعالیت هاي انرژي بر نظیر حمل و نقل و تولید

 محصولت فلزي، مصالح ساختماني و محصولت شیمیائي بیشتر از بقیه فعالیت ها خواهد بود. كشش قیمتي
 تقاضا نیز در این زمینه مؤثر است و در مورد كالهایي كه كشش قیمتي تقاضاي پائیني دارند مانند نان، مسكن

.و دارو، افزایش قیمت بیشتر و كاهش تولید كمتر خواهد بود
 داریوش قنبری در این باره می گوید: در این طرح نه تنها حذف یارانه ها و واقعی شدن قیمت ها برای اقشار

 مختلف تورم زاست بلکه تزریق پول به اقشار کم درآمد برای کاهش فشار این طرح نیز عوارض تورمی دارد؛
  عامل تورم زا به عوامل قبلی اضافه می شود؛ یکی حذف یارانه ها و دیگری تزریق پول که2یعنی با این اقدام 

 به خاطر حذف یارانه ها صورت می گیرد. برخلف آنچه که برخی تصور می کنند، این طرح نه تنها داروی
 درمان این اقتصاد نیست بلکه باعث ایجاد مسائل و مشکلت بیشتر خواهد بود و افق روشنی برای این لیحه

.نمی توان در نظر گرفت



 برخی از کارشناسان نیز عقیده دارند که با توجه به اینكه صنایع انرژي بر عمدتاo سرمایه برند و از سویي نیز
 نیروي كار تا حدي جانشین انرژي است، لذا در وهله اول شاید چنین به نظر بیاید كه در نتیجه حذف یارانه هاي

 غیرمستقیم با رشد اشتغال مواجه خواهیم بود، اما باید گفت با توجه به اینكه تغییر تكنولوژي تولید از
 سرمایه بري به كاربري به سختي و با اینرسي بالیي صورت خواهد گرفت، لذا پدیده بیكاري محتمل تر است.

 همچنین در مورد كالهایي كه تقاضاي آنها نسبت به تغییرات قیمت بي كشش است، مانند كالهاي ضروري
 چون نان و بنزین و دارو و همچنین در مورد كالهایي كه عرضه آنها نسبت به تغییرات قیمت باكشش است،

 مانند مواردي كه تغییر خط تولید در مورد آنها آسان است، مصرف كنندگان بیشتر از تولیدكنندگان متضرر
.مي شوند

 در مقابل کارشناسان دیگری نیز عقیده دارند که با این کار تخصیص منابع بهبود یافته و اتلف آن شدیداo كاهش
 مي یابد و فرصت براي بهره برداري بیشتر از سایر مزیت هاي رقابتي كشور، البته با اینرسي قابل توجهي مهیا
 مي شود و لذا ساختار تولیدي كشور تدریجاo تغییرات اساسي در جهت مثبت پیدا مي كند و قدرت رقابتي و كیفیت

 كالهاي تولید داخل در مسیر بهبود قرار مي گیرد. همچنین به تدریج روند جابجایي هاي جمعیتي در كشور
 تغییر یافته و تمركز جمعیت و فعالیت در كلن شهرها متوقف و در مورد برخي از آنها حتي معكوس مي شود و

.در ضمن مصرف حامل هاي انرژي كاهش یافته و آلودگي هاي زیست محیطي تخفیف مي یابد
 جمشید پژویان در این باره می گوید: در مورد اقتصاد ایران در مواردی همچون انرژی، نقدی کردن یارانه به

  حسن را مطرح می کنیم. اول اینکه افرادی که حامل های انرژی2نفع رفاه جامعه است. برای این مورد 
 همچون بنزین را مصرف نمی کنند (مانند افرادی که در روستا زندگی می کنند) به حقشان که سهمی از این

.منابع است می رسند و ثانیا از قاچاق بنزین جلوگیری می شود
آثار پرداخت یارانه هاي غیرمستقیم حذف شده به صورت مستقیم

 روی دیگر سکه لیحه هدفمند کردن یارانه ها، پرداخت مستقیم یارانه هایی است که در مرحله نخست از اجرای
 طرح حذف شده اند. کارشناسان در تشریح تاثیرات این فاز اجرایی از لیحه نیز تاثیراتی را برشمرده اند.

 اصلی ترین محور این نظرات بر این باور است که با پرداخت نقدي یارانه ها، تقاضاي كل افزایش یافته و منجر
 به رشد سریع سطح عمومي قیمت ها و افزایش بطئي تولید و اشتغال مي شود. رشد تولید به سمت توسعه

 فعالیت هاي كاربر و انرژي اندوز گرایش داشته و از این جهت نیز تأثیر مثبتي بر رشد اشتغال خواهد گذاشت.
 در مقابل افزایش تقاضا به احتمال زیاد به سمت كالهاي وارداتي بادوام و همچنین كالهاي غیرقابل مبادله

 به خصوص مسكن گرایش بیشتري خواهد داشت و ضمن تأثیر كاهنده بر تولید و اشتغال و فشار مضاعف بر
 خانوارهاي كم درآمد، به دلیل تأثیر افزایشي بر قیمت آن كالها، بازار ارز را متلطم می کند و منجر به افزایش

.نرخ ارز و احتمالo به رشد نقدینگي و افزایش دوباره قیمت ها منتهي مي شود
 این عده معتقدند که نكته بسیار مهمي كه كمتر مورد توجه قرار مي گیرد آن است كه بخش قابل توجهي از

 مبلغي كه از آن به عنوان یارانه نام برده مي شود، وجود خارجي ندارد بلكه صرفاo میزان "عدم النفعي" است كه
 بابت عرضه ارزان نفت خام و سایر حامل هاي انرژي در مقایسه با قیمت هاي خلیح فارس محاسبه مي شود و
 قطعاo چنین رقمي با حذف یارانه ها، نصیب دولت نخواهد شد كه عین آن را به صورت مستقیم و نقدي توزیع

oكند. پس رقم آزاد شده در این مورد بسیار كمتر از میزان اعلم شده خواهد بود؛ چرا كه با حذف یارانه ها، اول 
 میزان مصرف حامل هاي انرژي شدیداo كاهش خواهد یافت و ثانیاo فروش حامل هاي انرژي به قیمت خلیج فارس

 در داخل لزوماo امكان پذیر نیست. در این صورت اگر دولت بخواهد این كسري را با فروش نفت خام بیشتري
 جبران كند بیماري هلندي دامن كشور را در ابعادي وسیع تر از وضع موجود خواهد گرفت، ضمن آنكه یكي از

.هدف هاي اصلي طرح كه غیرنفتي كردن اقتصاد كشور عنوان مي شود زیر سؤال خواهد رفت
 همچنین کارشناسان اقتصادی از این موضوع ابراز نگرانی می کنند که بروز فساد در فرآیندهاي مربوط به

 توزیع نقدي یارانه ها، بسیار محتمل، گسترده و ویران گر خواهد بود و توزیع درآمد را به شدت به ضرر
.دهك هاي هدف به هم خواهد زد

 جمشید پژویان نیز در این باره می گوید: به دلیل عدم تطبیق حداقل دستمزد با نظام مالیاتی موجود و نظام بیمه
 و پرداخت ناکارا، کسانی را که در چرخه تولید هستند نمی توان بالی خط فقر دانست و این امر شناسایی افراد

 زیر خط فقر را مشکل تر می کند، در حالی که در کشورهای توسعه یافته شناسایی افراد زیر خط فقر به دلیل
.کارا بودن نظام بیمه و پرداخت به راحتی صورت می گیرد

دهک های پایین منتفع نخواهند شد
 موارد اشاره شده نشان می دهد که با اجرای هدفمند کردن یارانه ها، رشد شدید سطح عمومي قیمت ها حتمي

 است و هرچند كه این امر لزوماo به معني بدتر شدن وضعیت مردم نخواهد بود ولي احتمال بروز چنین
 وضعیتي زیاد است. دکتر سبحانی، نماینده سابق مردم معتقد است که افزایش قیمت نهاده هاي تولید منجر به

 ظهور و بروز تورم از ناحیه فشار هزینه مي شود. حامل هاي انرژي علوه بر آنكه توسط خانوارها مصرف
 مي شوند نهاد تولید هم هستند. برق، گاز، نفت گاز و حتي بنزین میزان بسیار زیادي نقش نهاده تولید را ایفا



 مي كنند و هرگونه افزایش قیمتي از ناحیه آنها موجبات افزایش هزینه هاي تولید و تورم از این ناحیه را فراهم
 مي سازد. علوه بر آنها گندم و برنج و شیرخشك و دارو و به عبارت دیگر كالهاي اساسي هم مشمول حذف

 یارانه ها (هدفمندي آنها) خواهند شد. در نتیجه عوامل مهمي در جهت تولید تورم به واسطه افزایش هزینه ها
 شروع به كار مي كند و این وضعیت به مثابه معلولي مي ماند كه علت اصلي آن بهاي نفت در بازارهاي جهاني

 است. با بال رفتن آن بال مي رود و متورم مي شود و با پائین آمدن آن چندان مشخص نیست كه چه اتفاقي
 مي افتد، زیرا حداكثر بهاي مولفه هاي انرژي آن كاهش مي یابند و نه لزوما موارد دیگري كه به واسطه

 ارتباطات طولي و عرضي با مولفه هاي انرژي و مشتقات نفت مشمول تورم شده اند. این پیامدهای متصل كردن
 سرنوشت یك اقتصاد نفتي به درآمدهاي نفت است كه نه در بازار داخلي بلكه در بازار بین المللي رقم مي خورد

.و تعیین مي شود و تحقیقا عنصر سیاست از عناصر تعیین كننده آن است
 همچنین حتي اگر پرداخت نقدي بلفاصله پس از حذف یارانه ها صورت گیرد رشد ناشي از پرداخت نقدي

 یارانه ها در تولید احتمالo در كوتاه مدت كمتر از كاهش ناشي از حذف یارانه هاي غیرمستقیم در تولید خواهد
 بود و لذا رشد بیكاري محتمل است. دلیل این امر، وجود امكان واردات ارزان قیمت، اینرسي جایگزیني

 تكنولوژي هاي تولید قبلي با ساختارهاي تولیدي جدید و زمان بري تصمیم گیري فعالن اقتصادي جهت تطبیق با
.شرایط جدید است

 همچنین از دیگر تبعات اجرای این طرح، رشد واردات و كاهش صادرات در نتیجه كاهش مزیت هاي رقابتي
 كالهاي داخلي در بازارهاي داخلي و خارجي به رشد بیكاري، افزایش نرخ ارز و به دنبال تلش احتمالي

 دولت براي جلوگیري از افزایش نرخ ارز به رشد نقدینگي و نهایتاo رشد بیشتر قیمت ها منجر خواهد شد.
 همچنین دولت به منظور جبران كسري اعتبار ناشي از حذف یارانه ها نسبت به رقم اعلم شده،  احتمالo براي
 مدتي به فروش ارز روي آورده و بدین ترتیب باعث رشد نقدینگي و لذا رشد مجدد قیمت ها خواهد شد. دکتر
 سبحانی در این باره نیز می گوید: تورم به معني راستین كلمه یك بلیه براي اقتصاد است. تورم موجب تحت

 فشار قرار گرفتن صاحبان درآمدهاي ثابت و كم و یا بي درآمدها مي شود و البته نفع ظاهري صاحبان دارائي و
 درآمدهاي متغیر در آن است كه تورم حاكم باشد. اما در یك بیان من حیث المجموعي در این مهم كه تورم به
 ضرر همه كساني كه در اقتصاد هستند و یا از اقتصاد كشور متاثر مي شوند است، تردیدي وجود ندارد زیرا
 تورم با افزایش هزینه هاي سرمایه گذاري، امكان سرمایه گذاري را كم و در نتیجه به افت و یا حتي منفي شدن
 نرخ رشد تولید كل مي انجامد و بدیهي است در شرایط اقتصادهایي همچون اقتصاد ایران، بقاي مشكل بیكاري

 از پي آمدهاي اجتناب ناپذیر افت نرخ و یا كاهش سرمایه گذاري است. به همین دلیل هم هست كه همه كساني كه
 بطور سیستمي و هدفمند به كلیت یك اقتصاد نظاره و آن را ارزیابي مي كنند بر آن هستند كه باید از تصمیمات

 تورم زا پرهیز شود. اقتصاد تورمي در بخش خصوصي امید به آینده سرمایه گذاري را بي فروغ مي كند و با
 قرار دادن سرمایه گذاران در فضاي نااطمینان و بال بردن هزینه هاي كسب اطلعات و حتي مبادلت یا آنها را
 راهي سرزمین هاي ماورا بحار مي كند تا اطمینان بیشتري را به ارمغان شان بیاورد و یا آنها را به سپرده گذاري
 دارایي ها در بانك هاي رقیب براي كسب پول و دریافت مبالغ مطمئن «سود»هایي كه به زینت «علي الحساب»
 آراسته شده اند مبدل مي سازد. اقتصاد تورمي در بخش دولتي هم تخریب هاي اساسي مي كند. پروژه هاي دولتي

 نیمه تمامي كه به خاطر كمبود منابع دولتي امكان اتمام ندارند به طور دائم بابت تورم مابه التفاوت مي گیرند
 ولي همچنان به پایان نمي رسند. به راستي دور عجیبي است. قیمت ها را افزایش مي دهیم تا درآمد به دست

 آوریم تا به  وسیله آن كار عمراني كنیم اما چون تورم را هم به وجود آورده ایم درآمد اضافي مصروف پرداخت
 مابه التفاوت هزینه ها مي شود. كارها بعضا به پایان نمي رسند اما امیدها در جریان تورم و كاهش سرمایه گذاري

.و عدم به وجود آمدن ظرفیت هاي اشتغال به پایان مي رسند
 با اجرای این لیحه، افزایش در قیمت كالهاي غیرقابل مبادله به ویژه مسكن و سایر كالهاي بادوام جدي

 خواهد بود و بار رواني حاصل از افزایش قیمت ها، وقفه احتمالي میان اجراي مراحل اول و دوم طرح و تغییر
 تصمیمات در حین اجراي طرح، مي تواند به جو بي اطمیناني دامن زده و پول را داغ كند و ضمن افزایش دادن
 سرعت گردش پول به رشد قیمت ها منجر شود و رشد قابل توجهي نیز در تقاضاي كالهاي بادوام و غیرقابل

.مبادله مثل مسكن ایجاد كرده و قیمت آنها را باز هم بالتر برد
حذف یارانه ها تنش هاي اجتماعي در پي دارد

 از دیگر نتایج اجرای این طرح، اعمال تبعیض در توزیع نقدي یارانه ها، به خاطر فسادخیزي شدید احتمالo به
 تشدید نابرابري در درآمدها منجر شده و در نهایت به زیان دهك هاي پائین تمام خواهد شد که کارشناسان با

 جمع بندی تمامی این آثار اعتقاد دارند بروز تنش هاي سیاسي و اجتماعي از دیگر پیامدهاي احتمالي تغییر در
.شیوه توزیع یارانه ها خواهد بود

 نماینده مردم ایلم در این باره می گوید: هدفمند کردن یارانه ها علوه بر این که از لحاظ اقتصادی مشکلتی را
 ایجاد خواهد کرد بلکه مسائل سیاسی و اجتماعی فراوانی را ایجاد خواهد کرد که در نوع خود سبب

 نگرانی های جدیدی خواهد شد و می تواند ثبات سیاسی و اجتماعی کشور را به هم بریزد. باید گفت بیشترین



 تبعات منفی این طرح برای طبقات متوسط و پایین جامعه است و در مجموع آنها را به سمت نارضایتی سوق
  طبقه اجتماعی وجود دارد. این یک2می دهد و احتمال ایجاد حرکت های وسیع اجتماعی_سیاسی از طرف این 

 نگرانی جدی است و می تواند مشکلت بزرگ تری را در کشور ایجاد كند. این در حالی است که طرفداران
 لیحه مدعی هستند با این طرح به طبقات متوسط و پایین دست جامعه کمک می کنند، اما در حقیقت این اقدام نه

 2تنها مشکلت آنها را بهبود نخواهد داد بلکه بر معضلت اقتصادی آنها می افزاید و این شرایط دشوار این 
 طبقه اجتماعی را به سمت رادیکالیزه شدن سوق می دهد و مشکلت اقتصادی آنها را به اعتراضات سیاسی و

.اجتماعی تبدیل می كند
 به عبارتی همچنان که بارها از سوی کارشناسان و حتی برخی از نمایندگان منتقد در مجلس اعلم شده است،

 از جریان اجرای طرحی که نام جراحی بزرگ اقتصاد کشور را یدک می کشد، برون دادهایی چون افزایش
تورم، واردات، بیکاری و... خارج خواهد شد که بی شک فقرا را بیش از همه متاثر خواهد کرد

اعتراض مردم لوشان به آلودگیهای ناشی از کارخانه سیمان 
  آمده است : وضعیت این کارخانه از نظر سطح88 آبان 4به گزارش خبرنگار مهر در رشت در تاریخ 

 آلیندگی به شدت وخیم است و اثرات زیست  محیطی آن، از آنچه که در ظاهر به نظر مي  آید بسیار نگران 
 .کننده  تر است

 فرآیند تولید سیمان به نحوی است که در مراحل مختلف تولید آن اعم از استخراج، انفجار، بارگیری و حمل
 مواد معدنی و بار اندازي، انبار و آسیاب کردن مواد اولیه، تولید و انبارداري، بارگیری و حمل محصولت

 .کارخانه، آلودگیهای زیادی در محیط منتشر می شود
 انتشار این آلودگیها موجب بروز خطرات و خسارتی می شود که بعضا محیط زندگی انسانها، گیاهان و

 .جانوران را خطرساز می کند
 برای جلوگیری از بروز این خطرات، اقدامات و راههایی وجود دارد که مشتمل بر مواردی از قبیل نصب

 فیلتر در مراحل مختلف تولید و انتشار گرد و غبار در معادن، انبارها، آسیابها، کوره های پخت و اختلط یا
 قرار دادن تجهیزات در محیطهای بسته، استفاده از پاشنده های آب، کف سازها و مواد شیمیایی جایگزین و

 .الکهاست
 آلینده های فیزیکی از قبیل گرد و غبارها و دودها و آلینده های شیمیایی مانند گازهای کربنیک و بی اکسید
 .کربنیک، گازهای سولفورو و نیترو می توانند سلمتی انساني، گیاهی و جانوری منطقه را دچار خطر کنند
 وقتی که توده ای از سنگ و خاک در اثر فرآیند تولید سیمان منفجر می شود، حجم عظیمی از گرد و غبار و

 دوده به هوا برخاسته و در مسیر حرکت باد ها قرار گرفته و در جهت باد حرکت می کند. هرگاه سرعت
 حرکت باد کاهش یابد، ذرات گرد و غبار در مسیر حرکت در اثر نیروی ثقل خویش بر زمین و یا روی اشیای

 . مختلف فرو می نشیند
 و کارشناسان معتقدند که تنفس هوای که به این گرد و غبار ها و ذرات معدنی آلوده باشند ناراحتی های تنفسی

 .و بیماریهای ریوی را به دنبال خواهد داشت
 به همین دلیل مردم لوشان خاطرات بدی از کارخانجات سیمان در این شهر دارند چرا که تعداد زیادی از

 جوانان لوشان از نسلهای قبلی به دلیل کار و اشتغال در کارخانجات لوشان و همچنین مردم ساکن در این شهر
گرد وغبار کارخانه سیمان لوشان به ویژه کودکان دچار بیماریهای ریوی و تنفسی شده و جان باخته اند.  

 سلمت افراد را به طور جدی تهدی می کند جمعی از مردم لوشان در اعتراض به مشکلتی که گرد و غبار
 کارخانه سیمان برای شهروندان لوشانی ایجاد کرده است، به مهر گفتند: گرد وغبار این کارخانه سلمت افراد
 را به طور جدی تهدی می کند به  طوریکه برخی شهروندان دچاری بیماریهای تنفسی شده  اند. غزاله بابایی در

 گفتگو با مهر اظهار داشت: گرد و غبار ناشی از فعالیت کارخانه سیمان لوشان سالهاست که  شهروندان این
  درصد گرد و غبار کارخانه سیمان در سطح شهر پخش70شهر را آزار می  دهد و مسئولن کارخانه برای 

 شود که این امر موجب ایجاد اختلل در روند زندگی روزمره مردم شده استرفع این مشکل فیلترهایی را نیز
.  در کارخانه نصب کرده  اند ولی کار ساز نبوده است. وی افزود: وزش همیشگي  باد در این منطقه باعث شده

 یوسف زارع نیز تصریح کرد: بسیاری از کودکان منطقه دچار بیماری آسم، تنگی نفس و دیگر بیماریهای
 ریوی شده  اند که مدارک پزشکی آنان نیز برای ارائه و اثبات موضوع وجود دارد. وی خاطرنشان کرد: این
 مشکلت را چندین بار با مسئولن کارخانه سیمان، شهرستان رودبار و مدیران شهری لوشان درمیان گذاشته 
 ایم اما همچنان این معضل گریبانگیر شهروندان است. یک کارشناس بهداشت محیط در این خصوص به مهر

 گفت: بیماریهای ریوی و تنفسی به تمام محیط های کاری آلوده و محیطهای زندگی مربوط است که دارای
 آلودگیهای تنفسی و گرد و غبار باشد. محمد احمدی با اعلم اینکه کارخانه های گچ و سیمان از واحد های

 تولید کننده گرد و غبارهستند، افزود: در این رابطه کارخانه ها باید طرح مشخصی ارائه و خاطر مردم منطقه
 را از هر نوع آلودگی آسوده کنند. وی ادامه داد: برای جلوگیری از خطرات ناشی از پخش ذرات معلق در هوا



 باید مسئولن برای سلمتی ساکنان این شهر در خط تولید این کارخانه ( لوشان) سیستم تصفیه هوا پیش بینی
 کنند. مواد خروجی کارخانه  های سیمان ریه انسان را آماده ابتل به بیماری "سیلیکوزیس" می کنداحمدی گفت:

 مواد خروجی کارخانه  های سیمان که به صورت پودر و گاز است، حاوی درصد بالیی سیلیس بوده که ریه
 را آماده ابتل به بیماری "سیلیکوزیس" کرده و با تخریب بافت ریه، باعث تنگی نفس و از کارافتادگی آن می

  شود. این کارشناس بهداشت محیط یاد آورشد: ذراتی که هنوز سیمان نشده  اند چون سیلیس خالص هستند
  میکرونی و حتی10بیماریهای ریوی حاد و مزمن ایجاد می  کنند. وی ادامه داد: در این بین ذرات ریز 

 کوچکتر خطرناکترند زیرا ذرات درشت در قسمت ابتدای دستگاه تنفسی رسوب مي  کنند ولی ذرات ریز عین
 گاز تا انتهای دستگاه تنفسی نفوذ کرده و در این مرحله امکان درمان وجود نخواهد داشت. به همین جهت تمام
 افرادی که مبتل به بیماری برونشیت می  شوند تا آخر عمر با آن دست به گریبانند. به هرحال بر اساس قواعد

  درصد تولید آن به گرد وغبار10علمي، هنگامی که فیلتر یک کارخانه سیمان  سازی از کار بیفتد رقمی حدود 
  تن سیمان تولید مي  کند، در صورت300در هوا تبدیل می  شود. بنابراین کارخانه سیمان لوشان که روزانه 

  تن غبار و گرد و خاک در هوا منتشر می  کند. اما چه باید کرد؟ در قوانین30فقدان کارآیی فیلترها، روزانه 
 کشور راه  حلهای مفید به عنوان راهکار عملی برای چنین مواردی وجود دارد که در کشورهای دیگر نیز از

 آنها استفاده شده است. یکی از این راهکارها، ارزیابی اثرات زیست  محیطی است که به طور صریح در
 قوانین کشور آمده است و هنگامی که قرار است کارخانه  ای ساخته شود باید مورد مطالعه قرار گیرد و از

 همان ابتدا تعیین حدود، فاصله  اش با مناطق مسکونی و شهرها و همچنین ارائه برنامه  های از سوی مسئولن
  سال قدمت، در دل شهر50برای کاهش چنین مشکلتی امری ضروری است. کارخانه لوشان با بیش از 

 لوشان واقع شده است البته این راه  حل درباره کارخانه  هایست که قرار است ساخته شود، اما کارخانه  های
  سال قدمت، در دل شهر لوشان واقع شده اند، شامل این ارزیابی نمی  شود و50قدیمی مثل لوشان با بیش از 

 نیازمند راهکارهای دیگری هستند. از جمله این راهکارها مي  توان به تقویت سیستمهای کنترلی این کارخانه 
 از سوی مدیریت آن و همچنین نظارت و کنترل جدی سازمان حفاظت محیط  زیست اشاره کرد. نصب

 فیلترهای الکترواستاتیک که از قدیم شناخته شده است، روی دودکش مراکز حرارتی و کارخانجات گچ و
 سیمان، راه  حل موثریست که می  تواند میزان زیادی از این مخاطرات را کاهش دهد. تحقیقات جدید نشان داده

 است که علوه بر ساکنان اطراف کارخانه  های سیمان، ذرات کوچک گرد و غبار مي  توانند به وسیله باد و
   ها کیلومتر منتقل و تا سالها در هوا معلق بمانند. مدیرکل حفاظت10برخی پدیده های دیگر جوی در فاصله 

 محیط زیست استان گیلن در این زمینه به مهر گفت: کارخانه سیمان لوشان موظف به رعایت ضوابط زیست
 محیطی است. کامران زلفی نژاد افزود: به سبب جابجایی گرد و غبار ناشی از فعالیت، تردد و بارگیری

 خودروهای سنگین حامل سیمان و انتقال این گرد و غبار به منازل مسکونی اطراف این واحد تولیدی دست
 اندرکاران این کارخانه، موظف به رعایت ضوابط زیست محیطی هستند. وی ادامه داد: در چارچوب رعایت

 این ضوابط، ساماندهی تردد خودروها در زمان بارگیری و نقل و انتقال، توسط مسئولن کارخانه سیمان
 لوشان امری ضروری است. مدیرکل محیط زیست گیلن اظهارداشت: واحدهای صنعتی بگونه ای باید عمل
 کنند که ضوابط سازمان محیط زیست رعایت و اجرا و همچنین از ایجاد نارضایتی مردم نیز جلوگیری شود.
 مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گیلن ادامه داد: بدون تردید رشد و توسعه هر جامعه ای منوط به رشد و
 پیشرفت در عرصه صنعت و تولید است و اینگونه فعالیتها در صورتی منتج به توسعه پایدار خواهد شد که با
 مد نظر قرار دادن ضوابط زیست محیطی و اعمال قوانین ومقررات مربوط تدوین و اجرا شود و در غیر این

 صورت، مشکلت اساسی را برای محیط زیست به همراه خواهد داشت. همچنین افزایش کدورت آلیند هها در
 ذرات هوا و تولید گرد و غبار میکرونی علوه بر آثار و عوارض تنفسی بر شهروندان مناطق همجوار با

 تاثیر منفی بر روی تاج پوشش درختان و نیز عمل فتوسنتز گیاهان این مناطق، مانع انجام درست این فرآیند
 شده، باعث نابودی گیاهانی خواهد شد که متعادل  کننده دمای محیط هستند، بنابراین یک کارخانه سیمان در بلند

 مدت می  تواند روی تعادل دمای منطقه  ای که در آن فعالیت مي  کند اثر منفی داشته باشد. کارشناسان ذرات
 آلینده کارخانه  های سیمان را به طور عام شامل منوکسید کربن، هیدرو کربنها، دی  اکسید گوگرد و دی  اکسید

 .نیتروژن (یکی از مهمترین گازهای گلخانه ای) مي  دانند
 در این زمینه شهردار لوشان نیز با اعلم اینکه کارخانه های سیمان هوای لوشان را آلوده کرده اند، گفت:

 هوای شهر لوشان به دلیل وجود ذرات معلق خاک سیمان ناشی از فعالیت دو کارخانه سیمان به شدت آلوده
 است. علیرضا شمسینی با اعلم اینکه این واحد صنعتی نه تنها باعث آلودگی هوای شهر شده بلکه با آلیندگی

 موجب بد جلوه دادن ساختار شهری نیز شده است، افزود: مهار و کنترل گرد و غبار ناشی از کارخانجات
 سیمان نیاز به دستگاههای مدرن دارد که باید این امکانات فراهم شود. وی همچنین از نصب دستگاه آلودگی

 سنج در این شهر به منظور تعیین میزان آلودگی هوا و دستیابی به اطلعات دقیق را یک ضرورت دانست و
 ادامه داد: مواد سیمانی دارای کاتیون و سایر فلزات مسموم است که استنشاق آن باعث بروز بیماری می شود.

 به هر حال بارش و پراکنده شدن خاک سیمان ناشی از فعالیت کارخانه سیمان در شهرلوشان مردم را با



 مشکلت جدی بهداشتی روبرو کرده است. این روند سلمت شهروندان به ویژه کودکان و سالخورد گان را به
 شدت تهدید می کند که مسئولن کارخانه سیمان لوشان باید نسبت مهارگرد وغبار این واحد صنعتی اقدام کنند.

  تحت نظارت سازمان برنامه و بودجه تأسیس و1336 تن در سال 300شرکت سیمان لوشان با ظرفیت اسمی 
  مورد بهره برداری قرار گرفت. فعالیت اصلی شرکت طبق اساسنامه عبارت است از احداث،1338درسال 

 خرید، نصب، راه اندازی و بهره برداری کارخانه سیمان، آهک و سایر مصالح و مواد ساختمانی و صنایع
 جانبی وابسته به آن و به طور کلی هر نوع تأسیسات و تجهیزات واحدهائی که به تولیدات موضوع شرکت

 باشد. اکتشاف، استخراج و بهره برداری برای کلیه معادن موردنیاز مانند خاک رس، پوزولن ، سنگ آهک،
 سیلیس، سنگ آهن، سنگ گچ، تولیدات انواع مختلف سیمان، مصالح ساختمانی مشتق از سیمان، ایجاد

 کارگاههای تولید مصالح ساختماني، خرید، تحصیل و واگذاری ارضی و هر نوع امتیاز و پروانه برای تولید
  تن در روز (دو600است. در حال حاضر کارخانه سیمان لوشان (سهامی خاص) با ظرفیت تولید اسمی حدود 

  درصد از سهام شرکت سیمان67 تن سیمان تولید می کند وهمچنین 400 تا 300 تنی) روزانه 300خط تولید 
لوشان به شرکت سیمان تهران تعلق دارد

را محکوم می کنند کارگران ایران خودرو حمله به کارگران لوله سازی اهواز
امنیت شغلی حق مسلم ماست

درخواست حقوق، حق مسلم ماست
ایجاد تشکل های کارگری حق مسلم کارگران است

 کارگران را مورد ضرب و شتم هر کس حق دارد حق و حقوق خود را طلب کند، هیچ کسی حق ندارد
قراردهد.

همکاران گرامی ودوستان کارگر!
 ماه هاست که دستمزد کارگران لوله سازی پرداخت نمی شود .کارگران فاقد هرگونه خدمات ویژه برای خود

هستند. زندگی بخورنمیر و
فقر و سیه روزی رسیده است. تامین معاش هزاران کارگر همراه با خانواده هایشان هرچه بیشتر به ورطه

 نیشکر هفت تپه نگذشته است این بار چهارم آبان ماه هنوز چند روز از حکم دستگیری و زندان برای کارگران
حامیان سرمایه به جای دادن حقوق

 کارگران به تجمع آرام کارگران لوله سازی اهواز یورش بردند و در مقابل چشم مردم عادی عدهای از
كارگران را بازداشت کردند و مابقی خود را به

كارخانه رساندند .
 رسیدن به خواست هاى خود در کارگران لوله سازی اهواز که سیزده ماه است حقوق دریافت نکرده اند، جهت

 ماه مطالبات۱۳اعتراض به پرداخت نشدن 
 معوقه هر صبح به جای آن كه به كارخانه بروند به این چهار راه كه دفتر ك » : سهامدار عمده در آنجا واقع

است میآمدند و پس ازاین كه میگفتند
 به كارخانه باز می گشتند.تا از این « سال حقوق كارگر پرداخت باید گردد طریق بتوانند حقوق خود را دریافت

کنند، ولى جواب کارگران را با باتوم
 نفر از کارگران دستگیر شدند.۵۰دادند و در نتیجه بیش از 

ما جمعی کارگران ایران خودرو
 حمله وبازداشت کارگران لوله سازی اهواز را محکوم کرده و ضمن اعلم همبستگى با کارگران لوله سازی

اهواز از خواست هاى بحق آنان پشتیبانى
می کنیم وخواستار آزادی فوری بازداشت شدگان و رسیدگی به خواست برحق کارگران می باشیم

دوستان کارگر!
 تنها اسلحه کارگران در مقابل یورش به معیشت آنان اعتصاب و تشکل وحمایت ما کارگران از هم طبقه اي

های خودمان می باشد. پیروزی کارگران
 لوله سازی اهواز در اتحاد و پیشتبانی همه کارگران ایران از آنان می باشد صدای اعتراض کارگران لوله

سازی اهواز را به گوش همه همکاران خود
 های مدافع حقوق بشر می خواهیم برسانید و کارگران لوله سازی را تنها نگذاریم. از همه کارگران و سازمان

که کارگران لوله سازی اهواز را تنها
نگذارند.

جمعى از کارگران ایران خودرو
1388چهارم آبان 

گردهمایی انجمن های صنفی کارفرمایان شرکتهای تامین نیروی انسانی  كشور



 همزمان با برگزاری همایش و  آمده است : 88 آبان 4به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 
 ، دهمین گردهمایی مدیران انجمن های44توانمندی و نقش کارفرمایان شرکتهای خدماتی و تحقق سیاست اصل 

  آذرماه سال جاری در هتل المپیک تهران23 و 22صنفی کارفرمایان سراسر کشور این صنف در روزهای 
برگزار خواهد شد. 

  انجمن صنفی عضو کانون انجمن های صنفی کارفرمایان32به گزارش ایلنا، در این گردهمایی مسوولین 
شرکتهای خدماتی ، پشتیبانی و تامین نیروی انسانی سراسرکشور حضورخواهند داشت. 

 همچنین این کانون در اطلعیه ای اعلم کرده است که آمادگی پذیرش پیشنهادها ، انتقادات و شکایات مرتبط با
عملکرد انجمن ها و شرکتهای تابعه را دارد . 

 برای درج پیشنهادها و شکایت ها معرفی شده است. WWW.Kanonask.comدر این اطلعیه سایت 
 پایان پیام

 تجمع كارگران یك شركت نوشابه سازي
   آمده است : روزمزد شدن88 آبان 4به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجویان ایران (ایسنا)،در تاریخ 

 كارگران قسمت توزیع و پخش یك شركت نوشابه سازي منجر به تجمع آن ها در مقابل وزارت كار و امور
 اجتماعي شد. جمعي از كاركنان قسمت توزیع و پخش شركت ارم نوش در اعتراض به آنچه روزمزد شدن

 كاركنان دانسته اند در محوطه وزارت كار تجمع كردند. آن ها  این امر را منجر به كاهش شدید حقوق و
 .مزایاي شان با وجود سابقه كاري چندساله شان عنوان مي كنند

 یكي از تجمع كنندگان به ایسنا مي گوید: پس از چند سال كارگران این شركت را به صورت روزمزد
  هزار پرداخت17 ساعت كار در حالت ایده آل حداكثر براي یك روز كاري 13درآورده اند به گونه اي كه با 

 .مي شود؛ در واقع حقوق ثابت حذف شده و فقط پورسانت را در نظر گرفته اند
 به گفته او تمام پاداش و سنوات و بن هاي این كارگران حذف شده و به دلیل شكایت آن ها به وزارت كار،

 امروز آن ها را به داخل شركت راه نداده اند و شركت مذكور از كارگران انبار براي پخش محصولت خود
 .استفاده مي كند

 .او همچنین از نامه دفتر رییس جمهور به وزارت كار براي حل مشكلت این گروه از كارگران خبر مي دهد
در حال حاضر نمایندگان این كارگران در حال مذاكره با مسوولن وزارت كار هستند

موج جوانان بیکارحاکی از شکست طرح هاي اشتغالزایي است
  آمده است : دبیراجرایی خانه کارگر تهران با88 آبان 4 به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 

 تاکید بر اینکه در حال حاضر هرخانواده ای یک دختر یا پسر بیکاردارد،گفت: هنگامی که خانواده ها بیکاری
را با پوست و گوشت خود حس می کنند شعارهای اشتغالزایی وکاهش بیکاری تاثیرگذار نیست . 

 اسماعیل حق پرست در گفت وگو با ایلنا با اظهار تاسف از درصد بالی نرخ بیکاری در کشور،گفت: هنگامی
 که خانواده ها از بیکاری رنج می برند و با چشم خودشان شاهد بیکاری فرزندانشان هستنددادن آمارهای غیر

واقعی سودي براي کشور ندارد. 
 وی با تاکید بر نیاز جوانان به اشتغال گفت: اشتغال با ازدواج ، مسکن ، درآمد ، رفاه، امنیت ، آسایش و
 بسیاری مقوله های دیگرارتباط دارد ودر سایه این موارد جامعه سالم شکل می گیرد اما نقطه مقابل یعنی
 بیکاری باعث فساد، ناامني، به بزه کاری ، جرم و جنایت است در این حالت چگونه می توان به آمارها

اطمینان کرد وقتی که جرم و جنایت بال می رود. 
 دبیر اجرایی خانه کارگر تهران با تاکید بر اینکه درحال حاضر بسیاری از صنایع کشور دچار بحران

 هستند،گفت: توان بالقوه ای در صنایع لوازم خانگی، نساجی، کشاورزی، بخشهای گوناگون خدمات و تولید
داریم اما با کتمان تاسفی شاهد رکود در بخشهایی هستیم که می توانست زمینه ساز توسعه و شکوفایی باشد. 

 حق پرست با اظهار تاسف از اینکه مجوز ورود کال به محصولتی می دهند که درداخل کشور تولید می
 شود،گفت: این موارد به غیر از بی تجربگی و سوء مدیریت در بخش های تصمیم گیرنده کشور چه چیز

دیگری می تواند باشد. 
 وی از تبلیغ کالی خارجی درصداوسیما انتقاد کرد وگفت: نه تنها اجازه ورود به کالی رقیب می دهند بلکه

در تریبون رسمی کشور علیه تولید داخلي تبلیغ می کنند. 
 دبیر اجرایی خانه کارگر تهران از اخراج بی رویه کارگران درکارگاههای کشور خبرداد و گفت: کمبود

 نقدینگی دستگاه های فرسوده، صنعت فراموش شده ، کالی رقیب، نبود تعرفه های مناسب برای کالی مشابه
 داخلی و سوء مدیریت و ... باعث شده که کارگاهها توان رقابت را از دست داده و به مرور زمان تعطیل شوند
 و تنها کسی که در این میان زیان می کند کارگر بخت برگشته ای است که سالهای عمرش را در این کارگاهها

هزینه کرده وسر پیری باید به دنبال کار بگردد. 
 وی درخصوص بنگاههای کوچک زودبازده گفت: قرار بود این بنگاهها باعث اشتغالزایی شوداما نه تنها به



اشتغال دست نیافتیم بلکه فرصت های شغلی بسیاری نیز از دست رفت. 
 حق پرست از اختصاص وام های کلن به طرح بنگاههای زودبازده انتقادکرد وگفت: طبق اسناد و مدارک و

 به ویژه ادعای بانک مرکزی ومرکز پژوهش های مجلس طرح بنگاههای زودبازده موفقیت مطلوب را نداشته
 درصد انحراف داشته است. 52 تا 48و از 

 وی از تخصیص وام های اشتغالزا در بخشهای دللی و بورس بازی به ویژه مسکن خبر داد وگفت: این وام ها
 با توجه به حجم آن نتوانسته اشتغال مودر نظر را تامین کند بلکه تنها ابزاری تبلیغی برای ابراز وجود دولت

شده است. 
پایان پیام

کارگران خباز سنندج امروز دست به اعتصاب زدند.

کارگران آمده است : 88 آبان 4 در تاریخ کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگریبه گزارش   
 خباز طی چنیدن مرحله مکاتبات و جلسات اداری با فر مانداری بر سر افزایش دستمزد و عدم رسیدگی به

  آبانماه دست به یک اعتصاب سراسری در4خواست انان با تصمیم جمعی به این نتیجه رسیدند که در تاریخ 
.سطح شهر سنندج خواهند زد

 با اعلم این خبر از طرف سندیکای کار گران خباز سنندج ، فر مانداری و نیرو های امینتی با تهدید کارگران
 که گویا عواملی در داخل شما رخنه کرده و این کار یک اغتشاش است ، با ایجاد فضای رعب و وحشت از

اعتصاب انان جلوگیری بعمل اورند.
  آبانماه کارگران خباز تصمیم می گیرند که اعتصاب را به صورت مرحله ای ادامه دهند.2نهایتا در روز شنبه 

 4به این ترتیب با مشورت جمعی به این نتیجه رسیدند که اولین حرکت اعتصابی خود را از روز دوشنبه 
 ساعت ادامه دهند.3 صبح به مدت 9 صبح تا ساعت 6آبانماه از ساعت 

  آبانماه نمایندگان3استانداری کردستان که از این تصمیم مطلع شده بود و در ساعات پایانی یکشنبه شب مورخ 
 کار فر مایان را به استانداری فرا می خواند و به انها می گوید که باید این اعتصاب صورت نگیرد و

  شنبه اجرا شود.5استانداری نامه مربوط به افزایش دستمزد ها را تنظیم و قرار شده است که از روز 
 نماینده کار فر مایان همان شب با نماینده کارگران خباز تماس گرفته و به انها اطلع میدهند که این اعتصاب

  شنبه افزایش دستمزد ها عملی5صورت نگیرد چرا که استاندار خود شخصا کار ها را پیگیری و تا روز 
خواهد شد.

 با توجه به این تصمیم و عقب نشینی استانداری در اخرین دقایق تعدای از کارگران این را حربه همیشگی کار
فرمایان تشخیص دادند .

  صبح دست9 تا ساعت 6 واحد از ساعت 150 واحد نانوائی در شهر سنندج 450طبق اخرین خبر موثق از 
 واحد بر اساس تصمیم قبلی دست به اعتصاب زدند.150از کار کشیده و عمل 

 ما اعضای کمتیه هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل ها ی کارگری ضمن حمایت از خواست کارگران ، این
 اقدام جسورانه کارگران را تبریک گفته و معتقدیم که طبقه کارگر تنها با نیرو و حمایت های مادی و معنوی

خود و با ایجاد تشکل های مستقل و طبقاتی است که میتواند در راستای منافع خود گام بر دارد.
پنچاه کارگردستکم لوله چدنی اهواز و دستگیری ضرب و شتم کارگران 

 انتظامی چهارمین روزسرکوبگر نیروهای حمله  آمده است ؛ با 88 آبان 4بر پایه اخبار دریافتی در تاریخ 
 شدند. به گزارشاز آنان دستگیر زیادی شمار اعتراضات کارگران لوله چدنی اهواز به خشونت کشیده شد و 

 فعالن حقوق بشر در ایران، کارگران لوله چدنی اهواز در چهارمین روز اعتراضات خود در خصوص عدم
  متری و طالقانی30پرداخت ده ماه حقوق خود اقدام به تجمع و راهپیمایی در چهارراه نادری و خیابانهای 

 نیروهای انتظامی که در طی روزهای قبل تنها نظاره گر این اعتراضات بود در طی اعتراض. اهواز کردند
 روز جاری خواستار پایان یافتن اعتراضات و پراکنده شدن کارگران شد.با عدم قبول این خواسته نیروهای

  به کارگران یورش برده و با این اقدام تجمع را به خشونتسرکوبگرانانتظامی از سوی کارگران معترض، 
  کارگر دیگر50 در این رابطه علوه بر تعدادی از کارگران که زخمی شده اند، دست کم بازداشت .کشاندند

.نیز گزارش شده است.از سرنوشت کارگران بازداشت شده اطلعی در دست نیست
کانون مدافعان حقوق کارگر در باره وقایع اخیر 7بیانیه شماره  

 جنبش اجتماعی مردم ایران که  آمده است : 88 آبان 4به نوشته سایت کانون مدافعان حقوق کارگر در تاریخ 
 در چند ماهه ی اخیر به صورت فوران اعتراضی خود را نشان داد، هم چنان ادامه دارد. این خشم مردمی واین

 غلیان خواسته های تلنبار شده در سی سال گذشته هر چند اشکال مختلفی را به خود گرفته است و به صورت
 اعتراضات در اشکال متفاوت در آمده است. اما در ماهیت تغییرخواهی و رادیکال خود تفاوتی نکرده



 است.مردم ما اعم از دانشجویان، زنان، کارگران و زحمتکشان و حقوق بگیران در این اعتراضات شرکت
 داشته و خواسته های آنان به صورت شفاف دگرگونی نظام ستمگرانه و سودمحور است.از طرف دیگر بحران

 اقتصادی تعطیلی کارگاه های تولیدی و انحصار بی سابقه ی بنگاه های اقتصادی به دست نهادهای نظامی و
 دولتی بیش از پیش وحدت سرمایه و قدرت را افزایش داده است. قدرتمداران که در چند ساله ی اخیر نشان داده
 بودند بیشتر به دنبال کسب جایگاه های اقتصادی هستند، در چند ماهه اخیر هم با کنترل و تصاحب سرمایه های

 عظیم مردمی ، انحصار وحشتناکی را بر زندگی اقتصادی و اجتماعی بوجود آورده اند.جالب است که جناح
  از آن جهت این انحصار را مورد انتقاد قرار میدهد که رقیب در حکومت به جای دفاع از حقوق واموال مردم

  وهیچکس نمیگوید که اساسا اموال عمومی  چرا اموال مردم به بخش خصوصی حامی آنها واگذار نشده است
 قابل فروش وواگذاری نیست . ودفاع از خصوصی سازی به معنی واگذاری اموال مردم به حراج دردست

 عدهای خاص است. در همین راستا شاهد آن هستیم که هم زمان با عمیق تر شدن خواسته های مردمی بخشی از
 دولتمردان معترض از شعارهای مردم فاصله گرفته و در وحشت از رادیکال تر شدن خواسته های مردم تلش

 می کنند تا خود را وفادار به نظام و برکنار از خواسته های به حق مردم نشان دهند.امروزه خواسته های
 اجتماعی و آزادی خواهانه ی مردم ما با دگرگونی سیستم ناعادلنه اقتصادی پیوندی ناگسستنی دارد. قدرت
  مداران در کنار سرکوب و ارعاب ، شکنجه و تجاوز به مردم معترض تمام تلش خود را برای تصاحب

 اموال مردمی وایجاد انحصاری وحشتناک در زندگی اقتصادی مردم به کار می برند. در جانب دیگر مردم به
 پاخواسته با تورم وبیکاری وحشتناک که در اثر سیاست های استثمارگرایانه اقتصادی بهوجودآمده،مواجه

 هستند، هر روز زندگی سخت تری را تجربه می کنند.تصویب طرح تحول اقتصادی در این زمان گه
  وبه گفته خود دست اندر کاران باعث تورم های وحشتناکی خواهد شد که اعتراصات وسیع مردم ادامه دارد

 زندگی کارگران زحمتکشان وحقوق بگیران را بیش از پیش نحن فشار قرار خواهد دا د ،نوعی ستیز آشکار
  وتسلیم کامل دربرابر سیاست های بانک جهانی وصندوق بین ا لمللی پول است پیوند اعتراضات بامردم

 مردمی با اعتراضات در فضای کارخانه ها و محیط کار بیان گر عمیق تر شدن هر چه بیشتر این خواسته ها در
 همه ی ابعاد است.کانون مدافعان حقوق کارگر که همواره تلش خود را در دفاع از حقوق کارگران و

 زحمتکشان به کار برده است، اعلم می کند که خواسته های آزادی خواهانه نمی تواند جدا از تغییرات بنیادی
 اقتصادی و نابودی سودمحوری و استثمار وحشیانه ی انسان ها باشد. آنان که خواسته های آزادی خواهانه را

 دنبال می کنند، نمی توانند به ستم واستثماری که کارگران و زحمتکشان در این نابرابری های اقتصادی و
 اجتماعی اعمال می شود بی تفاوت باشند.چه کسانی از عمیق تر شدن جنبش مردم وخشت دارند . سیاستهای

 حاکم در سی ساله اخیر باعث این سیه روزی مردم وگسترش عمیق فقر وبیکاری است.اکنون زمان آن رسیده
 است که این سیاست ها به طور کلی از جانب مردم به چالش کشیده شود وعاملن آن مشخص شوند حرکت
 قدرتمداران درتصاحب هر چه بیشتر اموال عمومی و دست اندازی بیشتر بر تمامی زندگی اقتصادی مردم

 بیانگر همین مساله است. خواسته های آزادی خواهانه برای مردم بدون تغیر نظام سودمحور امکان پذیر نیست و
 این مساله در شعارها و اعتراضات مردمی آشکار است.گسترش خواسته های عدالت طلبانه در اعتراضات

  استثمارگرانه اقتصاری ضامن تداوم وبه نتیجه رسیدن این اعتراضات مردمی وموردتعرض قرارگرفتن نظام
 است . ما خواهان جامعه ای عاری از ستم و استثمار و برقراری مناسبات انسان محورانه در همه ی

 هستیم.زمینه 

 1388 آبان   کانون مدافعان حقوق کارگر     

تجمع اعتراضی کارگران نوشابه ارم
  کارگر کارخانه نوشابه600 آمده است : بیش از 88 آبان 4به نوشته سایت کمیته هماهنگی برای ایجاد .... در تاریخ 

 سازی ارم در وضعیتی کاملo جهنمی، سردرگم و آکنده از وحشت و هراس به سر می برند. کارگران سال ها است که
 زیر فشار اجبار و در نهایت درماندگي با قراردادهای سفید و تحمل تحقیرآمیزترین و مفلوک ترین شکل بردگی مزدی

 و براي آنان ارزش اضافي و سرمایه تولید كرده اند. سرمایه داران با نیروي كار خود را به سرمایه داران فروخته 
 و بر شدت استفاده از وضعیت فرومانده این کارگران هر روز دامنه بی حقوقی ها و فلکت آنان را گسترش داده 

 استثمار آن ها افزوده اند. کارگران امسال اعلم كردند که به دنبال سال های طولنی کار و استثمار حاضر به انعقاد
 قراردادهای سفید نیستند و خواستار مطالبات و تضمین وضعیت اشتغال خویش هستند. صاحبان سرمایه با شنیدن این

 حرف یکراست شروع به بیکارسازی کارگران کردند. احکام اخراج صد نفر را صادر و اعلم كردند که همه كارگران
 سرمایه دار با موج مقاومت متحد کارگران مواجه مخالف امضای قراردادهای سفید را اخراج خواهند کرد. یکه تازی 

  کارگر تصمیم گرفتند که در مقابل این زورگویی ها ایستادگی کنند. آنان چند روز پیش دست به اعتصاب زدند600شد. 
 و امروز دوشنبه در مقابل وزارت کار سرمایه اجتماع كردند. همه کارگران از هر دو بخش تولید و فروش در این تجمع

شرکت داشتند. آنان تأکید كردند که تا تحقق تمامی خواسته هایشان به مبارزه ادامه خواهند داد.



کارگران شرکت "ارزه گستر" ارومیه ادامه اعتراضات 

 تا به امروز ادامه داشته مراغه – مهاباد ،ارومیه  اعتراضات کارگران راه آهن  با توجه به خبر های رسیده  
است .

  دست28/7/88  ماه معوق در روز سه شنبه 4این کارگران که دراعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایای  
  پرداخت نشدن حقوق و مزایا به ،اعلم کردند که در صورت از کار کشیده و دست به تجمع زده بودند 

  بعداز ظهر4اعتراضات تا ساعت   اعتراضات خود ادامه خواهند داد ، که با توجه به گزارش های رسیده
 تا روز های آینده نیز تا رسیدن به خواستهای خود ادامه داشته و قرار است   همچنان 4/8/88امروز دوشنبه  

 به این اعتراض ادامه دهند.

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
4/8/1388

معاون مدیرکل دفتر خلقیت و نوآوری ابتدایی وزارت آموزش و پرورش: 
 آمار کودکان بازمانده از تحصیل را نداریم

  ، از1385 آمده است  : درحالی که گزارش سرشماری سال 88 آبان 4به گزارش روزنامه سرمایه در تاریخ 
  میلیون کودک خارج از تحصیل خبر می دهد و نهضت سواد آموزی در آمار متناقض دیگری، از5/3

  ساله خبر می دهد، روز گذشته مرتضی16 تا 6 هزار کودک و نوجوان 800بازماندگی یک میلیون و 
 شکوهی معاون مدیرکل دفتر خلقیت و نوآوری ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ضمن تکذیب چنین اعداد و

 ارقامی، پوشش تحصیلی دانش آموزان ابتدایی را صددرصد عنوان کرد و گفت: «جمع آوری آمار کودکان
بازمانده از تحصیل، وظیفه آموزش و پرورش نیست.» 

 مرتضی شکوهی در گفت وگو با خبرنگار «مهر» با بیان این مطلب افزود: «البته سازمان ثبت احوال هر
 ساله آماری را از کودکان در سن تحصیل در اختیار ما قرار می دهد که ما نیز بر همان اساس، آنها را تحت

پوشش تحصیلی قرار می دهیم.»
 معاون مدیرکل دفتر خلقیت و نوآوری ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه رویکرد این
 وزارتخانه پوشش صددرصدی کودکان لزم التعلیم است، در اظهاراتی ابهام آمیز گفت: «ما از پوشش

 تحصیلی در استان ها باخبر هستیم و از کودکان بازمانده از تحصیل خبر نداریم و اصولo هم وظیفه ای در این
زمینه نداریم.»

 مرتضی شکوهی در پاسخ به این سوال مهر که شما به عنوان ارگان رسمی آموزشی چگونه برنامه ریزی
 سالنه و بلندمدت خود را دنبال می کنید در حالی که آمار دقیقی از کودکان بازمانده از تحصیل یا ترک

 تحصیل ندارید، بر سخنان قبلی خود پافشاری کرده و گفت: «آموزش و پرورش در این زمینه کوتاهی نکرده و
  درصد است و در برخی از استان ها همچون یزد به صددرصد99پوشش تحصیلی ما هم اکنون بیش از 

رسیده است.»
 اما جاوید سبحانی «عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان» درباره آمار کودکان بازمانده از
 تحصیل نظر دیگری دارد. او می گوید: «آمارهای مربوط به وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل، نظام

  میلیون جمعیت زیرخط فقر در12 تا 10جامعی نداشته و خلء جدی دارند. وقتی براساس آمارهای موجود، 
  درصد است، به این30 سال و لزم التحصیل نیز 18کشور وجود دارد و در این میان متوسط جمعیت زیر 

ترتیب درصد بالیی از کودکان در معرض خط فقر مطلق در کشور وجود دارد.»
 او در پاسخ به این سوال که «چه تعداد از کودک و نوجوان در سال تحصیلی جدید از تحصیل دور می مانند»،
 می گوید: «آنچه از سوی برخی از سازمان ها و مراجع غیردولتی و حتی برخی مسوولن مربوطه اعلم می

  هزار کودک در سنین واجد تحصیل در کشور وجود500، سه میلیون و 85شود و بر اساس سرشماری سال 
 دارد که از چرخه تحصیل خارج شده اند که مشکل آمار در این بخش تبدیل به یک مشکل عمومی شده است.

  قدیمی است و قطعاo تعداد کودکان بازمانده از تحصیل طی این سال1385البته آمار مربوط به سرشماری سال 
 ها افزایش یافته است.» اما با این وجود معاون مدیرکل دفتر خلقیت و نوآوری وزارت آموزش و پرورش با

  هزار کودک بازمانده800تکذیب سخنان معاون آموزشی نهضت سواد آموزی مبنی بر وجود یک میلیون و 
  هزار سرشماری ایران، بر این عقیده خود پافشاری دارد که «آمار دقیق500از تحصیل و آمار سه میلیون و 

 این دانش آموزان را ندارم ولی مطمئنم که رقم آن ناچیز است چرا که در دوره ابتدایی ترک تحصیل مطرح
نیست.»

 این سخنان ضد و نقیض از سوی مسوولن آموزش و پرورش کشور، وقتی در کنار سخنان تحلیلگران مستقل
 نظام آموزشی ایران قرار می گیرد، تناقضات بیشتری را در حوزه «آمار کودکان بازمانده از تحصیل» نشان

http://sarmayeh.net/ShowNews.php?62873


 می دهد. سعید مدنی کارشناس اجتماعی با اشاره به تناقضات فاحش در آمارهای کودکان بازمانده از تحصیل و
  درصد جمعیت ایران را کودکان30نسبت مستقیم کودکان محروم از تحصیل و کودکان کار، می گوید: «

 ، حدود85تشکیل می دهند که از این میان طبق آمار سرشماری سال 
  میلیون کودک بازمانده از تحصیل در ایران وجود دارد. از سوی دیگر وزارت کار که متولی اصلی5/3

 نظارت بر کار است نه تنها هیچ گزارش مستندی از وضعیت کودکان کار ندارد بلکه بازرسان این وزارتخانه
 تنها برای نظارت بر وضعیت گروه های بزرگسال متمرکز شده و بر شرایط کار کودکان نظارتی ندارند به

طوری که کارفرمایان هم مسائل و شرایط کودکان را از این بازرسان مخفی نگه می دارند.»
 او بر ناکارآمدی وزارت آموزش و پرورش در قبال این کودکان بازمانده از تحصیل، تاکید دارد و می گوید:
 «در حال حاضر بزرگ ترین وزارتخانه در کشور وزارت آموزش و پرورش است و در این میان نهضت

سوادآموزی نیز که کارهای زمین مانده وزارت آموزش 
و پرورش را انجام می دهد نیز در کنار این نظام آموزشی فعال است اما وجود 

  میلیون کودک خارج از تحصیل نشان دهنده ناکارآمدی سیستم وزارت آموزش و پرورش است که اولویت5/3
 بندی دقیقی از مباحث آموزشی نداشته و بخش عمده درآمد خود را صرف اقدامات نه چندان مهم و بدون

اولویت می کند.»

 
افزایش تعداد کودکان بازمانده از تحصیل در ایران

  آمده است : درحالی که گزارش سرشماری سال88 آبان 5به گزارش فعالن مدافع حقوق بشر در تاریخ 
  میلیون کودک خارج از تحصیل خبر می دهد و نهضت سواد آموزی در آمار متناقض دیگري،5/3، از 1385

  ساله خبر می دهد، روز گذشته مرتضی16 تا 6 هزار کودک و نوجوان 800از بازماندگی یک میلیون و 
 شکوهی معاون مدیرکل دفتر خلقیت و نوآوری ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ضمن تکذیب چنین اعداد و

 ارقامي، پوشش تحصیلی دانش آموزان ابتدایی را صددرصد عنوان کرد و گفت: ,جمع آوری آمار کودکان
بازمانده از تحصیل، وظیفه آموزش و پرورش نیست.,

 به گزارش هرانا به نقل از روزنامه سرمایه، مرتضی شکوهی در گفت وگو با خبرنگار ,مهر, با بیان این
 مطلب افزود: ,البته سازمان ثبت احوال هر ساله آماری را از کودکان در سن تحصیل در اختیار ما قرار می

دهد که ما نیز بر همان اساس، آنها را تحت پوشش تحصیلی قرار می دهیم.,
 معاون مدیرکل دفتر خلقیت و نوآوری ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه رویکرد این

 وزارتخانه پوشش صددرصدی کودکان لزم التعلیم است، در اظهاراتی ابهام آمیز گفت: ,ما از پوشش تحصیلی
 در استان ها باخبر هستیم و از کودکان بازمانده از تحصیل خبر نداریم و اصولo هم وظیفه ای در این زمینه

نداریم.,
 مرتضی شکوهی در پاسخ به این سوال مهر که شما به عنوان ارگان رسمی آموزشی چگونه برنامه ریزی

 سالنه و بلندمدت خود را دنبال می کنید در حالی که آمار دقیقی از کودکان بازمانده از تحصیل یا ترک
 تحصیل ندارید، بر سخنان قبلی خود پافشاری کرده و گفت: ,آموزش و پرورش در این زمینه کوتاهی نکرده و

  درصد است و در برخی از استان ها همچون یزد به صددرصد99پوشش تحصیلی ما هم اکنون بیش از 
رسیده است.,

 اما جاوید سبحانی ,عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان, درباره آمار کودکان بازمانده از
 تحصیل نظر دیگری دارد. او می گوید: ,آمارهای مربوط به وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل، نظام

  میلیون جمعیت زیرخط فقر در12 تا 10جامعی نداشته و خلء جدی دارند. وقتی براساس آمارهای موجود، 
  درصد است، به این30 سال و لزم التحصیل نیز 18کشور وجود دارد و در این میان متوسط جمعیت زیر 

ترتیب درصد بالیی از کودکان در معرض خط فقر مطلق در کشور وجود دارد.,
 او در پاسخ به این سوال که ,چه تعداد از کودک و نوجوان در سال تحصیلی جدید از تحصیل دور می مانند,،
 می گوید: ,آنچه از سوی برخی از سازمان ها و مراجع غیردولتی و حتی برخی مسوولن مربوطه اعلم می

  هزار کودک در سنین واجد تحصیل در کشور وجود500، سه میلیون و 85شود و بر اساس سرشماری سال 
 دارد که از چرخه تحصیل خارج شده اند که مشکل آمار در این بخش تبدیل به یک مشکل عمومی شده است.

  قدیمی است و قطعاo تعداد کودکان بازمانده از تحصیل طی این سال1385البته آمار مربوط به سرشماری سال 
 ها افزایش یافته است., اما با این وجود معاون مدیرکل دفتر خلقیت و نوآوری وزارت آموزش و پرورش با

  هزار کودک بازمانده800تکذیب سخنان معاون آموزشی نهضت سواد آموزی مبنی بر وجود یک میلیون و 
  هزار سرشماری ایران، بر این عقیده خود پافشاری دارد که ,آمار دقیق500از تحصیل و آمار سه میلیون و 

 این دانش آموزان را ندارم ولی مطمئنم که رقم آن ناچیز است چرا که در دوره ابتدایی ترک تحصیل مطرح
نیست.,



 این سخنان ضد و نقیض از سوی مسوولن آموزش و پرورش کشور، وقتی در کنار سخنان تحلیلگران مستقل
 نظام آموزشی ایران قرار می گیرد، تناقضات بیشتری را در حوزه ,آمار کودکان بازمانده از تحصیل, نشان

 می دهد. سعید مدنی کارشناس اجتماعی با اشاره به تناقضات فاحش در آمارهای کودکان بازمانده از تحصیل و
  درصد جمعیت ایران را کودکان تشکیل30نسبت مستقیم کودکان محروم از تحصیل و کودکان کار، می گوید: ,

  میلیون کودک بازمانده از تحصیل در5/3 ، حدود 85می دهند که از این میان طبق آمار سرشماری سال 
 ایران وجود دارد. از سوی دیگر وزارت کار که متولی اصلی نظارت بر کار است نه تنها هیچ گزارش

 مستندی از وضعیت کودکان کار ندارد بلکه بازرسان این وزارتخانه تنها برای نظارت بر وضعیت گروه های
 بزرگسال متمرکز شده و بر شرایط کار کودکان نظارتی ندارند به طوری که کارفرمایان هم مسائل و شرایط

کودکان را از این بازرسان مخفی نگه می دارند.,
 او بر ناکارآمدی وزارت آموزش و پرورش در قبال این کودکان بازمانده از تحصیل، تاکید دارد و می گوید:

 ,در حال حاضر بزرگ ترین وزارتخانه در کشور وزارت آموزش و پرورش است و در این میان نهضت
 سوادآموزی نیز که کارهای زمین مانده وزارت آموزش و پرورش را انجام می دهد نیز در کنار این نظام

  میلیون کودک خارج از تحصیل نشان دهنده ناکارآمدی سیستم وزارت5/3آموزشی فعال است اما وجود 
 آموزش و پرورش است که اولویت بندی دقیقی از مباحث آموزشی نداشته و بخش عمده درآمد خود را صرف

.اقدامات نه چندان مهم و بدون اولویت می کند.,
 بررسی هدفمند کردن یارانه ها در شورای عالی امنیت ملی

  آمده است : بررسی لیحه یارانه نقدی در88آبان 5به گزارش جهان و به نقل از روزنامه سرمایه در تاریخ 
 دستور کار شورای امنیت ملی قرار دارد. لیحه یارانه نقدی با نام اصلی هدفمندسازی یارانه ها در حال

 حاضر در مجلس شورای اسلمی در حال بررسی است. کارشناسان معتقدند اجرای این طرح بار تورمی قابل
 توجهی بر دوش مردم قرار می دهد. تورم ناشی از حذف یارانه ها می تواند منجر به واکنش های تند اجتماعی

 شود. با این حال به رغم ده ها پژوهش داخلی و خارجی که نشان می دهد حذف یارانه ها مخصوصاo حذف
  درصد تورم ایجاد می کند دولت معتقد است می تواند تورم حاصل از اجرای40یارانه کالهای اساسی بالی 

این طرح را کنترل کند. 
  یا اجرای سیاست هدفمند سازی یارانه بنزین در سال70اما سابقه تاریخی اجرای این سیاست در ابتدای دهه 

  حاکی از آن است که شتابزدگی و بی توجهی به آثار اجتماعی طرح می تواند عوارض اجتماعی نگران85
کننده ای داشته باشد. 

 از این رو لزم است نهاد های نظارتی و امنیتی نیز نسبت به این لیحه اظهار نظر کنند و مجلس با توجه به
نظرات کارشناسی این نهادها به بررسی لیحه بپردازد. 

 بررسی لیحه هدفمندسازی یارانه ها در شورای امنیت ملی می تواند احتمال تعرضات و واکنش های اجتماعی
نسبت به اجرای یارانه نقدی را با تدابیر مناسب کاهش دهد. 

 ماهه دستمزد کارگران شیلر مهاباد۸تعویق 
  ماه است که۸ نوشته است : کارگران شیلر در شهر مهاباد 88 آبان 5به گزارش آژانس ایران خبر در تاریخ 

چندین بار دست به اعتراض و اعتصاب زده  ماه۸حقوق نگرفته اند. کارگران در طول این 
 پرداخت دستمزدها اند. آنان به همه جا شکایت کرده اند و از هرطریقی برای متقاعد کردن سرمایه دار به

تلش كرده اند. این مبارزات
 نرسیده است. دولت سرمایه داری بسیارسرسخت از سرمایه دار و کوشش ها تا این لحظه به هیچ نتیجه ای

دفاع می کند و درمقابل فشار کارگران گرفتن برای گرفتن
 سرکوب به اخراج استفاده می نماید. سرمایه دار، نیروی دستمزدهای خود از سلح ایجاد وحشت و تهدید

سرمایه و نهادهای دولتی مدام به
 دستمزد اخراج خواهند شد!! کارگران همچنانمبارزه می کنند و کارگران هشدارمی دهند که در صورت مطالبه

 ماهه خود هستند.۸معوقه  خواستار دریافت حقوق
یك نماینده مجلس با انتقاد از دستكاري آمارها در گفت وگو با ایلنا: 

 درصد نیست 13در خوشبینانه ترین حالت بیكاري كمتر از 
  آمده است : نماینده ملكان در مجلس شوراي1388 آبان 5به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 

  درصد است گفت: این كه آمارها و ملك ها13اسلمي با تاكید بر این كه میزان بیكاري كشور به طور متوسط 
را دست كاري كنند تا عملكردشان را منطقي نشان دهند نه تنها درست نیست بلكه اشتباهي نابخشودني است. 

 درصد اعلم كرد و به خبرنگار ایلنا گفت: جاي تعجب15سلمان خدادادي میزان بیكاري در ملكان را بالي 
دارد كه میزان بیكاري را پایین نشان مي دهند و این مسئله نیز با روالي غلط صورت مي گیرد. 

 روز شاغل بود او را بیكار به حساب2وي با انتقاد از روش محاسبه بیكاري گفت: درگذشته هر كس در هفته 

http://sarmayeh.net/ShowNews.php?63035


 نمي آوردند اما امروزه این آمار دستكاري شده و اگر كسي در هفته یك ساعت شغل داشته باشد، او را شاغل
حساب مي كنند. 

 وي از نحوه آمارگیري نیز انتقاد كرد و گفت: از یك نفر مي پرسند بیكار هستي و جواب مي شنوند كه بله.
 دوباره مي پرسند واقعا بیكاري و دوباره پاسخ بله است، این بار نوع دیگري مي پرسند و مي گویند یعني هیچ

 كاري در طول هفته انجام نمي دهي و همه اش در خانه ات خوابیده اي و این جوان از هر جایي خبر پاسخ مي دهد
 نه. هفته اي یك روز كه حوصله ام سر مي رود به مغازه بغالي پدرم مي روم و یكي، دو ساعت آنجا مي نشینم

 بنابراین آمارگیران اعلم مي كنند پس شما بیكار نیستي؟! و آن وقت وزیر كار در مصاحبه مطبوعاتي اعلم
مي كند كه نرخ بیكاري را كاهش داده ایم و تك رقمي شده است. 

 خدادادي با اظهارتاسف از دستكاري آمارها گفت: سئوال من از دولت این است كه مسئله را حل كرده و شغل
 ایجاد كرده و بیكاري را از بین برده اید یا صورت مسئله را پاك كرده اید و با افتخار مي گویید مشكلي وجود

ندارد یا درصد آن كم است. 
 وي با تاكید بر بررسي همه جوانب و مراجعات بیكاران بر دفاتر نمایندگان گفت: نه تنها بیكاري تك رقمي را

 13 سال گذشته نمي پذیرم بلكه تاكید دارم كه در خوش بینانه ترین حالت درصد بیكاري كمتر از 4در طول 
درصد نیست. 

 نماینده ملكان طرح بنگاه هاي زودبازده را ناموفق توصیف كرد و گفت: فقط شعار داده اند. پدر مردم درمي آید تا
 از تسهیلت بنگاه هاي زودبازده استفاده كنند و این حرف ها در میدان عمل به غیر از بزرگ نمایي چیز دیگري

نیست. 
  میلیون تومان به هر بیكار طرح اشتغالزایي اجرا شد5 تا 3وي با یادآوري این كه در دولت هشتم با پرداخت 

 گفت: آن موقع نیز فریاد زدیم كه شغل ایجاد نشده و بیكار بدهكار ساخته ایم اما آقایان مي گفتند موفق بوده ایم و
اكنون همین معضل را با تسهیلت بنگاه هاي زودبازده داریم. 

 خدادادي با اعلم این كه تسهیلت بنگاه هاي زودبازده در آن حد نیست كه آقایان فریاد موفقیت سر دهند گفت:
 شاید موفقیت هایي بوده اما این طرح نیز از آن مواردي است كه صدایش در آینده در مي آید مثل وام هاي

اشتغالزایي دولت هشتم. 
پایان پیام

یورش وحشیانه سرکوبگران به تظاهرات کارگران در اهواز
 تهاجم وحشیانه نیروی سرکوب دولت راه پیمایی کارگران لوله سازی اهواز برای گرفتن دستمزدهای معوقه با

سرمایه داری رو به رو شد. پلیس،
 ۳۰خیابان های نادری، طالقانی و  بسیج و نیروهای امنیتی سرمایه به صفوف کارگران معترض در تقاطع

متری شهر اهواز یورش بردند.
 شکستن مبارزات آنان دست به سرکوبگران در روزهای قبل نیز بارها برای متفرق کردن کارگران و در هم

 چنین یورش هایی زده بودند. اما این بار با تدارک و برنامه ریزی وسیع تر و درندگی بسیار بیشتری به جان
 شتم و کتک زخمی شده افتادند. بر اساس گزارشات موجود شمار زیادی از کارگران بر اثر ضرب و کارگران

 چال ها شده اند و از سرنوشت آنان هیچ خبری نیست.  نفر از کارگران دستگیر و روانه سیاه۵۰اند. بیش از 
 نیروی سرکوب دولت سرمایه داری برای پایان دادن به اعتراضات کارگران فضای رعب ووحشت را در همه

جای شهر حاکم ساخته است.
 و نیروی سرکوب دولت کارگران لوله سازی اهوازچند سال است که مدام درمبارزه با صاحبان سرمایه

 چند سال انتقال مالکیت کارخانه در برند. شروع این دوره از مبارزات به زمان نقل و سرمایه داری به سر می
 پیش باز می " خصوصی سازی » که در جریان پروژه « سازمان تأمین اجتماعی » . گردد مالکیت این

 نخستین روزهای مالکیت کارخانه با تمامی مؤسسه بزرگ صنعتی را به خود اختصاص داده بود، در همان
 بیکارسازی کارگران شد و شمار زیادی از آنان را اخراج کرد. سازمان مذکور که توحش ممکن دست به کار

 خود عهده دار مسؤلیت به اصطلح تأمین بیمه اجتماعی کارگران است با تنظیم یک فهرست سراسر تقلبی و
 ۲۰مجعول سوابق طولنی کارکارگران را دزدید و از پرونده آن ها حذف کرد. کارگران زیادی را که بیش از 

 افراد دارای پیشینه های کوتاه مدت در لیست  سال سابق کار و استثمار شدن در کارخانه داشتند به عنوان۲۵یا 
 جعلی خود ثبت کرد. سازمان تأمین اجتماعی با انجام این جنایت ضدکارگری راه را برای اخراج گسترده

 کارگران قدیمی هموار ساخت. هدف سرمایه داران دولتی جدید از این شرارت آن بود که نیروی کار با سابقه،
 رسمی، دارای دستمزدهای نسبتاo بالتر و پیشینه مبارزات کارگری طولنی تر را با کارگران جدید حاضر به

 جایگزین کنند. سازمان تأمین اجتماعی امضا قراردادهای کوتاه مدت و راضی به نازل ترین سطح دستمزدها
 کارگر کارخانه دست زد. صدها کارگر را به روز سیاه نشاند. آنان را به تمامی این سبعیت ها علیه چند هزار

 بازنشستگی آنان را تا سرحد ممکن پس ازسال های متمادی کار کردن و استثمار شدن بیکار ساخت. مستمری
 توده وسیع کارگران اخراجی را با تهیه فهرست های مجعول از گرفتن کاهش داد و یا به طور کلی قطع کرذ.



 باز هم با همان توحش حقوق ناچیز بیمه بیکاری محروم کرد و متعاقب انجام همه این تعدیات و تجاوزات
 ماه از پرداخت دستمزدهای محقر و بسیار نازل آنان سر خاص به جان کارگران جدید شرکت افتاد. ده ماه ده

 باز زد و فریادهای مداوم اعتراض آن ها علیه تعویق دستمزدها را با فراخواندن نیروی سرکوب و حمله به
 صفوف کارگران معترض پاسخ داد. مبارزات روزهای اخیرکارگران جزء پیوسته ای از اعتراضات مستمر

 ها و جنایات و تهاجمات کارگرکش مالک کارخانه است. کارگران چند روزاست آن ها به همین تعویق حقوق
 سرمایه و دولت سرمایه اعتراض، راه پیمایی وتظاهرات علیه ستم که پي در پي و درسطحی گسترده در حال

  ماه است که هیچ ریالی دستمزد دریافت نکرده اند.۱۰کارگر این كارخانه بازهم بیش از  داری هستند. صدها
 گرسنگی زن و فرزند، بدهکاری های سنگین، تهدید مداوم صاحبان مستغلت به اخراج و آواره کردن آن فقر،

 را در معرض تباهی و نابودی قرار داده است. زیر فشار همه ها، همه و همه بر هم انباشته شده و زندگی شان
 است که کارگران مکرر دست از کار می کشند. سیل آسا به خیابان میریزند، فریاد اعتراضسر این بدبختی ها

 می دهند، از همزنجیران خویش کمک می طلبند وخواستار دریافت دستمزدهای معوقه خود می شوند. خبرها
 از همزنجیران آنان همه جا حاکی است که راه پیمایی ها و اعتراضات کارگران با اعلم حمایت عملی عده ای

 پیوسته اند. دانشجویان کارگر و افراد کوچک و مواجه شده است. کارگران دیگری در سطح شهر به آنان
 کرده بزرگ خانواده های کارگری در اهواز با حضور در راه پیمایی ها حمایت خود را از این مبارزات اعلم

 خفه کردن و قلع و قمع مبارزات اند. دولت سرمایه که در تمامی این چند سال بی امان در حال سرکوب و
 سیاسی حاضر و با احساس رعب و هراس از گسترش ابعاد اعتراض کارگران بوده است اینک در دل شرایط

 کارگران لوله سازی افزوده و ستیز توده های کارگر بر شدت سرکوب و اعمال خشونت خود علیه و جنگ
  آبان درخیابان های اهواز علیه این کارگران انجام داده بی گمان جزء۴است. آنچه نیروی سرکوب در روز 

 بعد در مقابل موج پیوسته ای ازبرنامه سراسری سرکوب و کشتاری است که دولت سرمایه داری از این به
 مبارزات کارگران اجرا خواهد کرد. ما این یورش سبعانه را قاطعانه محکوم می کنیم و خواستار آزادی بی

 همه کارگران دستگیرشده هستیم. در همان حال از تمام کارگران ایران وجهان به درنگ و بدون قید و شرط
 ویژه از کارگران خوزستان در همه مراکز کار و تولید، ازدانشجویان و دانش آموزان و همه بخش های طبقه

 هر چه ضدسرمایه داری این طبقه می خواهیم که از همه راه های ممکن به حمایت کارگر و متعلق به جنبش
 فعال تر و وسیع تر از همرزمان خویش در لوله سازی اهوازبرخیزند. کارگران در همه جا در حال اعتراض

 و کارگران لوله سازی بخشی از جنبش سراسری طبقه ما است. اجزای مختلف و مبارزه هستند. مبارزات
 پراکنده این جنبش را به هم پیوند زنیم و متحد سازیم. به خیابان ها بیاییم و به جاي حمایت از این یا جناح طبقه

 سرمایه دار مطالبات طبقاتي خود ر فریاد بزنیم. منشور مطالبات پایه ای خویش را سکوی تعرضخود علیه
 تظاهرات ها، شورایی و سرمایه داری کنیم. از درون همین اعتراضها، اعتصاب ها، راه پیمایي ها و نظام

 چنگ آوریم و نیروی متحد طبقاتی خویش را برای الغای ضدسرمایه داری متشکل شویم. قدرت سیاسی را به
کل نظام سرمایه داری به کار گیریم. کارمزدی و نابودی

کارگران علیه سرمایه متشکل شویم !
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

۱۳۸۸ آبان ۵
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت وگو با ایلنا: 

رای آوردن محصولی در وزارت رفاه غیرممکن است
  اعلم کرد: نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس88 آبان 5به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ 

 شورای اسلمی معتقد است صادق محصولی نخواهد توانست نظر نمایندگان را برای تصدی وزارت رفاه و
تامین اجتماعی جلب کند. 

 فرهاد تجری درگفت وگو با خبرنگار ایلنا با بیان این که محصولی دارای توانمندی و مدیریت خاصی است
افزود: با این وجود تخصص وی با حوزه کاری وزارت رفاه و تامین اجتماعی هم خوانی ندارد. 

 نماینده قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلن غرب در مجلس سابقه حضور محصولی در وزارت کشور را
 بیانگر عدم تعامل وی با نمایندگان مجلس عنوان کرد و تصریح کرد: به نظر من معرفی وی برای تصدی

 وزارت نیرو مناسب تر است چرا که خود من هم از معرفی وی به عنوان وزیر پیشنهادی رفاه و تامین
اجتماعی تعجب می کنم. 

 عضو فراكسیون اصول گرایان مجلس انتخاب محصولی را به عنوان وزیر رفاه و تامین اجتماعی نادیده گرفتن
 محرومان جامعه دانست و گفت: با توجه به این که نمایندگان مجلس تعهد و وجدان کاری خود را زیر پا

نمی گذارند رای آوردن محصولی در وزارت رفاه غیرممکن است. 
پایان پیام

  تن50ضرب و شتم کارگران معترض لوله سازی و بازداشت دستکم 



  آمده است : با دخالت نیروهای انتظامی چهارمین روز88 آبان 5به گزارش فعالن کارگری در تاریخ 
 اعتراضات کارگران لوله چدنی اهواز به خشونت کشیده شد و تعداد زیادی نیز بازداشت شدند.

 کارگران لوله چدنی اهواز در چهارمین روز اعتراضات خود در خصوص عدم پرداخت ده ماه حقوق خود
  متری و طالقانی اهواز کردند، نیروهای30اقدام به تجمع و راهپیمایی در چهارراه نادری و خیابانهای 

 انتظامی که در طی روزهای قبل تنها نظاره گر این اعتراضات بودند در طی اعتراض روز جاری خواستار
 پایان یافتن اعتراضات و پراکنده شدن کارگران شدند.

 با عدم قبول این خواسته نیروهای انتظامی از سوی کارگران معترض، این نیروها به جمعیت کارگران یورش
 برده و با این اقدام تجمع را به خشونت کشاندند، در این رابطه علوه بر تعدادی از کارگران که زخمی شده

 کارگر دیگر نیزبازداشت شده اند 50اند، دست کم بازداشت 
اعتصاب کارگران خباز سنندج:

  كارگر دارد . بر پایه گزارش فعالین کارگری از سنندخ در تاریخ3000 خبازى با بیش از 400سنندج حدود 
  آمده است : کارگران خبازیهای سنندج صبح روز دوشنبه در اعتراض به میزان دستمزد و حقوق88 آبان 5

ماهیانه و بی توجهی مسوولن استان به وضعیت معیشتی خود به مدت چهار ساعت دست به اعتصاب زدند .
  صبح روز دوشنبه ادامه داشت و9اعتصاب امروز کارگران خبازیهای سنندج براساس اعلم قبلی و تا ساعت 

  و برای جلوگیری از بروز مشکل برای مردم، مجددا کار پخت نان و عرضه آن را آغاز9خبازان از ساعت 
 کردند .

 قرار است در صورت ادامه بی توجهی مسوولن به وضعیت حقوقی کارگران خباز ؛ خبازیهای سنندج روز
 پنجشنبه به طور کامل اعتصاب کرده و از پخت و عرضه نان خودداری کنند و در اصل کارگران خباز سنندج
 اعتصاب محدود روز دوشنبه را هشداری برای مسوولن دانسته اند تا آنها بدانند که تصمیمشان برای اعتصاب

نامحدود در صورت ادامه وضعیت فعلی جدی است .
 كارگر دارد . 3000 خبازى با بیش از 400گفتنی است سنندج حدود 

.برخورد پلیس با تجمع کارگران لوله سازی اهواز
  گزارش میدهد :  بالخره صبح امروز حوصله ماموران نیروى انتظامى88 آبان 5خبرگزاری ایلنا در تاریخ 

 از تجمع هرروزه كارگران لوله سازى اهواز سرآمد و تجمع آرام كارگران این كارخانه به صحنه برخورد
 ماموران با آنها تبدیل شد؛ در مقابل چشم مردم عادي، عده اى از كارگران بازداشت شدند و مابقى خود را به

كارخانه رساندند.
 چهار راه نادرى شهر اهواز در یك هفته گذشته به محل تجمع هر روز كارگران لوله سازى اهواز تبدیل شده

  ماه مطالبات معوقه هر صبح به جاى آنكه به كارخانه13بود، كارگرانى كه در اعتراض به پرداخت نشدن 
 یك سال حقوق"بروند به این چهار راه كه دفتر سهامدار عمده در واقع است مي آمدند و پس ازاینكه مي گفتند: 

 به كارخانه باز مي گشتند."كارگر، پرداخت باید گردد
 آنطور كه یزدانى نایب رئیس شوراى اسلمى كارخانه لوله سازى اهواز مي گوید: تجمع امروز نیز گرچه پایانى

 متفاوت داشت اما مانند تجمع روزهاى گذشته ابتدا به آرامى آغاز شد؛ كارگردان شركت كننده مانند همیشه با
 پرهیز از ورود به مسائل سیاسى خواسته هاى صنفى خود را مطرح كردند كه در راس آن پرداخت مطالبات

معوقه بود.
 اما تجمع امروز با روزهاى پیشین متفاوت بوده نیروى انتظامى كه تاكنون نسبت به تجمع هاى هر روزه این

 كارگران واكنشى نشان نداده بود وارد جریان شد و با تجمع كنندگان برخورد كرد، برخوردى كه به گفته
كارگران در آن با باتوم و گاز اشكاور نیز استفاده شد و در نهایت گروهى از تجمع كنندگان بازداشت شدند.
 یزدانى خود در تجمع امروز حضور نداشت اما از زبان حاضران ماجراى درگیرى با نیروى انتظامى را

 اینطور روایت مي كند: مثل هر روز به چهار راه نادرى رسیدیم، جایى كه دفتر سهامدار عمده شركت واقع
 است، همه با هم از پرداخت نشدن مطالبات مي گفتیم؛ اما ماموران ما را محاصره كردند و با ما برخورد

كردند، درگیرى شروع شد؛در نهایت عده اى بازداشت شدند كه هنوز وضعیت و تعداد آنها مشخص نیست.
كارگران چه  مي گویند؟ 

  كارگر قراردادى و رسمى دارد كه در آن از ذوب كردن فلزات ضایعاتي، اوراق شده و600لوله سازى اهواز 
  سال پیش خصوصي سازى شد و به تدریج از آن به7اسقاطى لوله هاى چدنى ساخته مي شود، این كارخانه 

عنوان یكى از واحدهاى بحران زده كارگرى در اخبار نامبرده شد.
 آقایار حسیني، دبیر اجرایى خانه كارگر كه در روزهاى گذشته چندین بار از تجمع اعتراضى كارگران این

  سال گذشته مدیران و سهامداران7كارخانه خبر داده بود، در دفاع از كارگران لوله سازى اهواز مي گوید: در 
 حاصل كار كارگران را فروختند و به اعتبار آن چندین میلیارد وام گرفتند بدون آنكه نسبت به پرداخت مطالبات

كارگران احساس مسوولیت كنند.



 یزدانى نیز كه برابر قانون نماینده كارگران لوله سازى اهواز در شوراى اسلمى كار است؛ مي گوید: از زمان
  سال مي گذرد و در این سال ها سهام كارخانه چندین بار به صورت وكالتى به اشخاص7واگذارى تاكنون 

 مختلف واگذار شده است و به تبع آن سهامداران علوه بر دستیابى به درآمد كارخانه، از وام بانكى نیز استفاده
كرده اند؛ بدون آنكه نسبت به كارخانه و كارگران احساس مسوولیت كنند.

 به گفته این فعال كارگرى نتیجه این اقدام نبود مواد اولیه، توقف تولید و انباشته شدن طلب كارگران و در
نهایت به وجود آمدن وضع كنونى است.

  میلیارد5/7وى افزود: تا پیش از تجمع هاى هفته گذشته كه به درگیرى صبح امروز ختم شد، قرار بود وامى 
  میلیارد تومان از این وام كسر شد و5تومانى به كارخانه پرداخت شود اما در همان ابتدا بابت بدهي هاى معوقه 

 میلیارد تومان باقیمانده هم هرچند به تصویب رسید اما هنوز پرداخت نشده است.5/2پرداخت 
كارگران قربانى شده اند

 اقتصاد ایران را بیمار مي نامند و هم از كارگر گرفته تا كارفرما و كارشناس وجود این بیمارى را حس كرده و
قبول دارند.

 بازخوانى پرونده خانواده كارگرانى كه در پى خصوصي سازي هاى خارج از چارچوب از هم پاشیده شد ثابت
مي كند كه فساد اقتصادي، فقر مالى مي آورد و از این فقر، فحشا درست مي شود.

 پرونده خصوصي سازى لوله سازى اهواز و سرنوشت امروز كارگران آن شاید در نوع خود جزء تازه ترین ها
محسوب شود.

  كه كارخانه واگذار شد ارزش آن را82یزداني، نماینده كارگران به نقل از شنیده هاى خود مي گوید: در سال 
  میلیارد تومان برآورد مي كردند، اما مي گویند فردى كه ابتدا سهام كارخانه را خرید و پس از مدتى70حدود 

آنرا واگذار كرد حتى یك میلیارد تومان هم بابت كارخانه هزینه نكرد.
 2400 نفرى كارگران لوله سازى اهواز، این كارخانه حداقل نان یك خانواده 600به گفته یزدانى براساس آمار 

 نفرى را در ازاى كار كارگران تامین مي كند اما از زمان واگذارى تاكنون و به ویژه در ماه هاى اخیر این
نان زسانى متوقف شده است.

 در حالت عادى شاید سخن گفتن از مشكلت خانوادگى و آلوده شدن اعضاى یك خانواده به جرایم باشد، اما
  ماه13 ماه حقوق نگرفته اند وضع تفاوت است، یزدانى خیلى مختصر مي گوید: در این 13براى كسانى كه 

 خیلى از كارگران داروندار خود را فروختند؛ زیر بار غرض رفتند تا شرافت خانواده خود را حفظ كنند اما در
نهایت كم آوردند خانواده هایى از هم پاشیده شده و حتى برخى نیز دچار آسیب هاى اجتماعى گرفتار شدند.

 در سال هاى گذشته نیروى انتظامى كه وظفیه برقرارى نظم عمومى را دارد چندین بار با تجمع هاى كارگرى
 ،85، ماجراى كارگران فرش البرز در سال 82برخورد كرده است، ماجراى كارگران شهر بابك در سال 

 و....86ماجراى كارگران لستیك البرز در سال 
 ممكن است گفته شود كه تمامى این برخوردها در راستاى قانون و انجام وظیفه بوده است اما مي توان پرسید كه

 مسوولن برقرارى نظم عمومى چندبار با كسانى كه با اهمال ویا بي تدبیرى خود كارگران معترض را به
خیابان ها كشانده اند برخورد كرده است؟ 

خبر اعتصاب غذا از زندان های ایران 
اعتصاب غذای روزنامه نگار زن محبوس در زندان اوین  

 9 هنگ//امه ش//هیدی، روزنامه نگ//ار زن//دانی ک//ه در تاری//خ  خبردادن//د: 88 آب//ان 5خانواده فعالن زندانی در تاریخ 
  زن//دان اوی//ن ب//ه بن//د عم//ومی انتق//ال209 روز، از بن//د 120تیرماه بازداشت شده بود، ساعتی پیش، پس ازحدود 

  میلیونی از زندان آزاد شود، در اع//تراض ب//ه ادام//ه بلتکلیف/ی100یافت. وی که پیش تر قرار بود با قرار وثیقه 
خود، از شب گذشته دست به اعتصاب غذا و دارو زده است.

هنگامه شهیدی اعلم کرده :" یا در اعتصاب غذا می میرم، یا آزاد می شوم"
  ع//دد ق//رص را مص//رف کن//د، از ش//ب گذش//ته از مص//رف دارو خ//ودداری نم//وده28وی ک//ه می بایس//ت روزان//ه 

است. به گفته ی شهیدی، این قرصها شامل قرصهای اعصاب و قلب هستند.
 ، م//ن209هنگامه شهیدی در شرح انتقال خود به بند عمومی می گوید:" به دلیل خصومت یکی از نگهبان//ان بن//د 

 و فریبا پژوه را از یکدیگر جدا کردند. عصر امروز نیز، ب//ه م//ن اعلم کردن//د ک//ه وس//ایلم را ب//رای آزادی جم//ع
 کنم و درحالی که تا دم در زندان اوین نیز رفتم، مرا به بند عمومی منتقل کردند." وی در مورد اعتصاب غذای

  ب//ه ح//رم ام//ام رض/ا ب//روم، ام/ا ب//ا ت//وجه ب//ه وض//عیت8/8/88خود می گوید:" امسال نذر کرده بودم تا در تاری//خ 
 بلتکلیفی، اعتصاب غذای خود را از دیشب آغاز کردم. این تنها راهی است که می توانم نسبت ب//ه ش//رایط خ//ود

اعتراض کنم. یا جنازه من از زندان اوین خارج می شود، یا اینکه آزادم می کنند"."
  انتق/ال209 روز را در س/لول انف/رادی ب//ه س/ر ب//رد و پ//س از آن ب//ه س/لول های چن//د نف/ره بن//د 50ش//هیدی، م//دت 

 یافت. ای//ن روزنامه نگ//ار زن//دانی، ب//ه ش//هادت اف/رادی ک//ه از زن//دان اوی//ن آزاد ش//ده اند، در جری//ان بازجویی ه/ای



 خود، تحت شدیدترین فشارهای روحی و روانی قرار گرفته است. همچنین، مسئولن زندان، ام/روز از ملق/ات
خانواده شهیدی با فرزندشان جلوگیری کرده اند.

 ادامه بازداشت هنگامه شهیدی درحالی صورت می گیرد که حدود یک ماه پیش به خانواده او اعلم شد ب/ا ت//امین
  میلی//ونی می توانن//د وی را آزاد کنن//د. ب//ا ای//ن ح//ال،روز ش//نبه، محم//د مص//طفایی وکی//ل ای//ن100ق//رار وثیق//ه 

روزنامه نگار، اعلم کرد " برای موکلش قرار مجرمیت صادر شده و پرونده او به دادگاه ارسال گشته است."
 با توجه به شرایط جسمانی هنگامه شهیدی، ادامه اعتصاب غذای وی، می تواند م//وجب خط//رات ج//دی ب//رای او

.شود
 تجمع کارگران معترض به واگذاری صوری مخابرات در شیراز

 جمع کثیری از کارگران شرکت کارخانجات مخابراتی راه آمده است : 88 آبان 5بنا به گزارش ایسنا در تاریخ 
 دور شیراز صبح دوشنبه در اعتراض به نحوه خصوصی سازی صنایع خواستار مطالبات صنفی خود شدند و

با تجمع در مقابل استانداری فارس اعتراض کردند.
 به نقل از خبرگزاری ایسنا, این کارگران که از نحوه خصوصی سازی شرکت خود ناراضی بودند شعار می

 دادند"بخش خصوصی شدیم بیکار و بی پول شدیم"،"زندگی و معیشت حق مسلم ماست"به نحوه واگذاری
شرکت مخابرات ایران و همچنین وضعیت صنفی خود اعتراض داشتند.

 هاشم شمشیری نایب رئیس شورای اسلمی کار و بازرس شورای هماهنگی استان فارس که در این تجمع
 حضور داشت به خبرگزاری ایسنا گفت"از وقتی شرکت ما به بخش خصوصی واگذار شد و سهامداران

 شرکت را خریداری کردند، روز به روز وضعیت ما بحرانی تر شد. در سفر دوم احمدی نژاد به شیراز نیز
 زیرنظر هیأت حمایت از صنایع و مدیریت دولتی قرار گرفتیم و هیأتی نیز از وزارت صنایع اینجا معرفی شد

  میلیارد تومانی تزریق شود اما هیچ حمایتی از5و در حالی که قرار بود به شرکت بحران زده ما نقدینگی 
طرف دولت و هیأت اجرایی نشد."
  میلیارد تومان است.9 ماه از حقوق خود را طلبکاریم که رقم آن بیش از 9وی تاکید کرد که"هم اکنون بیش از

  نظر بازنشسته داشته باشیم اما هیچ کس300این در حالی است که تا آخر شهریور می بایست بیش از 
 بازنشسته نشده، هیچ گونه کاری هم از جانب دولت صورت نگرفته باید سئوال کرد کارخانه ای که تا چند سال

 پیش حرف اول را در خاورمیانه می زد چرا حال باید بحران زده باشد؟ مسئولین استان، صنایع و معادن،
استاندار و دیگر مقامات کشوری هم هیچ گونه حمایتی از ما نکردند."

 در ادامه ی این گزارش آمده است,شمشیری گفت که" وضعیت بحران زده شرکت علوه بر بی پولی و عدم
 پرداخت حقوق برای کارگران مشکلت روحي، روانی را نیز برای آنها به دنبال داشته به طوری در طول این

  نفر2 نفر از کارگران به دلیل بحران پیش آمد، مجبور به جدایی و طلق از همسران خود شده اند و 30مدت 
 هم خودکشی کرده اند، ضمن اینکه حکم مصادره منازل تعدادی از کارگران هم صادر شده است."

 وی تاکید کرد"کارگران تجمع خود را تا زمان حصول نتیجه ادامه خواهند داد اما سئوال ما از نمایندگان محترم
 مردم در مجلس شورای اسلمی این است که آنها اکنون کجا هستند تا از نزدیک شاهد اعتراض شدید کارگران

باشند، آیا صرف حرف زدن مشکلی را حل می کند؟
 چلندن مزدهای ناچیز کارگران در صنعت پرسود پتروشیمی

 در یک اقدام ضد کارگری جدید در منطقه صنعتی ماهشهر، دولت با اعلم اینکه این منطقه جزو ,شهر توسعه
 یافته? محسوب می گردد، معافیت مالیات بر درآمدها را لغو کرد. هنگامی که پس از چند روز تأخیر، حقوق
 مهرماه کارگران و سایر پرسنل پتروشیمی ,امیرکبیر? پرداخت گردید، میزان بالی کسری مالیات و بیمه از
 دریافتی ها و بالطبع چلندن دستمزدهای ناچیز از سوی سرمایه داران زالوصفت حاکم، خون کارگران را به

 جوش آورد. در پی اعتراضات نسبت به این وضعیت، حضرات مدعی شدند که این قانون شامل همۀ حقوق
 بگیران منطقه است. این مصوبه درحالی به راحتی به اجرا گذاشته شده است که ساعات کاری در هر شیفت

  ساعت اضافه کاری نیز هستند تا120 ساعت در روز است و کارگران هر ماه مجبور به انجام 14بالغ بر 
 بتوانند کمی حقوق دریافتی خود را بال ببرند. تحت این فشار کاری بال و انواع خطرات جانی و روحی (که ما

  درصد کسر مالیات از دستمزد6 تا 5در گزارشات قبلی نیز شمه ای از آن را توضیح دادیم)، اکنون به جای 
  هزارتومان از دریافتی این100 درصد رسانده اند، یعنی حدود 12که در سابق اجرا می شد، این مبلغ را به 

 ماه کارگران کم شده است. محاسبه مبلغ این کسری ها در کل این منطقه و با تعداد مزدبگیران شاغل در
 پتروشیمی ها و سایر مراکز صنعتي، حجم قابل توجه ای است که از قبل استثمار وحشیانه کارگران و این

حربه کثیف توسط سرمایه داران دولتی و خصوصي، به جیب زده می شود. 
 حضرات حتی بیشرمی را تا به آنجا رسانده اند که اعلم کرده اند این قانون شامل حقوق ماههای فروردین تا

 شهریور گذشته نیز خواهد شد و ما به التفاوت این مبالغ را از حقوق کارگران کم خواهند نمود. این مسأله،
 اعتراضات بیشتر کارگران را دامن زد. کارگران اظهار می دارند منطقه ای که از ,خدمات شهری? به دور

 است، حتی آب سالم ندارد و مردم مجبور به خرید آب هستند، فاقد امکانات بهداشتی و پزشکی و فاضلب



 صحیح است و گرانی و اجاره سرسام آور مسکن در آن بیداد می کند (ماهشهر گران ترین شهر استان است)،
 چگونه الگوی شهری توسعه یافته جا زده می شود؟ این منطقه تنها برای سرمایه داران حاکم بهشت سود

 اندوزی و توسعه یافتگی محسوب می گردد و این ادعا از سوی مفت خواران حاکم چیزی جز به تمسخر گرفتن
اوضاع فلکتبار زندگی کارگران و همۀ حقوق بگیران منطقه نیست. 

 ماه گذشته نیز در پی تجدید قراردادهای موقت کار که هر ساله با درخواست افزایش دستمزد نسبت به قرارداد
 قبل از سوی کارگران و پرسنل همراه است، شاه محمدی از مدیران بسیجی و دست اندر کار ,اتاق فکر?

 مجتمع، طرحی را به روی کاغذ آورد که با این درخواست پیشاپیش مقابله کرده باشد. این طرح با نام ,یکسان
  هزار تومان درماه است. یعنی باز هم500 تا 400سازی حقوقی? شامل رساندن همۀ حقوق ها به مبلغی بین 

 کاهش شدید حقوق به میزان نصف سال گذشته. متفکرین مزدور سرمایه داران در سلسله مراتب سرمایه داری
 در ازای برخورداری از موقعیت و مزایای بهتر برای خودشان، به دنبال شیوه هایی برای استثمار باز هم

 بیشتر از گرده مزدبگیران، به انجام وظیفه مشغول اند. حال روزی در لوای ,علوی کردن صنعت? یا روزی
 دیگر به عنوان ,صرفه جویی? و یا ,یکسان سازی حقوق?. در حال حاضر کارگران با جمع آوری طومار

 امضا روی پارچۀ سفید، قصد رفتن به تهران و انعکاس اعتراضات خود را دارند. اگر کارگران با این سیاست
 های ضد کارگری حاکمان که مستقیما زندگی و معیشت میلیونها خانوار زحمتکش را هدف قرار داده به مقابله

 برنخیزند و در این مبارزه از حفظ وضع موجود فراتر نروند، باز هم با تهاجمات بیشتر سرمایه در تمامی
 عرصه های زندگی خویش مواجه خواهند شد. این مبارزه باید به شکلی منسجم و متشکل به پیش برود تا

 شکست و عقب نشینی نصیبش نشود. کارگران این مناطق صنعتي، از نسل گذشته، از پدران خود، تجاربی
 ارزشمند آموخته اند که باید با تجارب نوین در عرصه مبارزات کارگری درهم آمیزد و با دست زدن به ایجاد
 تشکل های مستقل در همۀ اشکال مبارزۀ طبقاتي، مقابل سرمایه داران و زمینداران و حکومتشان صف آرایی

 نمایند. در غیر این صورت جای تعجب نخواهد بود، که اگر سود اندوزی و حرص بیشتر این زالوصفتان
 ایجاب کند، روزی دیگر با ترفندی دیگر، قانونی را مقابل همۀ مزدبگیران قرار دهند، که به آنها اعلم نماید،

که از این پس کارگران باید به جای نان، شلغم بخورند! 
کارگران انقلبی پروژه های پارس جنوبی 
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فوری در حمایت از کارگران هفت تپه 

 آی یو اف، فدراسیون بین المللی کارگران بخش غذا، که سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه عضو آن است، در
  فراخوانی صادر کرد و طی آن خواستار ارسال نامه ی اعتراضی1388 آبان 4 برابر با 2009 اکتبر 26روز 

 علیه حکم زندان اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه شد. این فراخوان که توسط کمیته
هماهنگی ترجمه شده است را در زیرمیخوانید. لطفا برای فرستادن پیام به لینک پائین مراجعه نمائید. 

کمیته  هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری 
اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشكر هفت تپه در ایران به زندان محکوم شدند. هم اکنون اقدام کنید! 
 سال گذشته کارگران مجتمع بزرگ کشت نیشکر و تصفیه ی شکر هفت تپه، در جنوب ایران، سندیکای مستقل

 ] دادگاهی به قصد انحلل این سندیکا شش رهبر آنرا بر اساس2009 اکتبر [12خود را تشکیل دادند. در روز 
  به حبس تعزیزی محکوم کرد. سه تن از این رهبران سال گذشته به خاطر2007اتهامات وارده  در اکتبر 

  "امنیت ملی را به خطر انداخته"2008فعالیت اتحادیه ای و تحت این عنوان که عمل کارگریشان در سال 
 محکوم شده و حکمشان در تجدید نظر لغو شده بود. علی نجاتي، رئیس هیئت مدیره سندیکا، و  رضا رخشان،
 سخنگوی سندیکا، که  به حبسهای طولنی محکوم شده اند، چشم به راه نتایج استینافشان در برابر دادگاهی در

  شش تن از اعضای هیئت مدیره سندیکا را با اتهاماتی مشابه به زندان محکوم2007دزفول بودند که در سال 
کرده بود. 

  ماه حکم6 ماه حبس تعزیزی و 6قربان علیپور، فریدون نیکوفرد، جلیل احمدي، نجات دهلی و علی نجاتی به 
  ماه حبس4 سال محکوم شده و در این مدت حق فعالیت اتحادیه ای ندارند. محمد حیدری مهر به 5تعلیقی طی 
  ماه حبس تعلیقی محکوم گردید. علی نجاتی باید حکم تعلیقیش را در بازداشت بگذراند؛ به این8تعزیزی و 

  رد شود مدت زندانش میتواند2008معنی او با یکسال حبس روبروست. اگر استیناف او علیه محکومیت سال 
دو سال شود. 

 کارگران هفت تپه در سالهای اخیر ناچار شدند مکررا به اعتصابات و اشکال دیگری از اکسیون دست بزنند تا
 دستمزدهای معوقه شان پرداخت شده و یا به بدتر شدن شرایط کاریشان اعتراض کرده باشند. سندیکا در ژوئن

  روز رسما تاسیس گردید؛ مطالبه ی این اعتصاب اخذ دستمزدهائی بود که42 و پس از یک اعتصاب 2008
برای مدتهای طولنی پرداخت نشده بود. سندیکای هفت تپه عضو آی یو اف میباشد. 



 علی نجاتي، رئیس هیئت مدیره سندیکا، یکماه را در زندانی انفرادی در یک بازداشتگاه اداره ی اطلعات
 ] مرخص گردید و خواست به سرکارش برگردد، اما مجتمع هفت تپه مانع2009گذراند. او در آوریل [

 بازگشت به کار او گردید. او از آن تاریخ در کل منطقه در لیست سیاه قرار گرفته است. بقیه ی اعضای هیئت
 اکتبر محکوم شدند اجازه ی کار نیافته و از آنها خواسته شد خود را به زندان معرفی کنند. 12مدیره نیز که در 

 روشن است که دولت ایران با زندانی کردن نمایندگان کارگران قصد نابودی سندیکا را دارد. سرنوشت فعالین
 زندانی سندیکای شرکت واحد و کانون صنفی معلمان نشان میدهد که زندانیان هفت تپه در خطر این هستند که
 با آزار جسمی و روحی بی وقفه رو به رو شوند. آی یو اف از همه ی مدافعین حقوق دموکراتیک و اتحادیه ای

میخواهد به خاطر دفاع از این رهبران به طور عاجل بسیج شوند. 
 هم اکنون اقدام کنید! پیام روی سایت ما را برای مقامات دولتی و قضائی بفرستید و خواستار لغو فوری و بدون

 قید و شرط احکام زندان علیه سندیکاگران هفت تپه شوید! بعضی پیامها ممکن است برگشت بخورند ? دلسرد
 نشوید. شرایط ایران طوری است که باید آنها را پیام باران کرد ? در اینصورت بخشی از پیامها خواهد رسید

 و نشان خواهد داد که سندیکاگران مجازات شده از پشتیبانی بین المللی برخوردارند. عفو بین الملل نیز از
رهبران سندیکای هفت تپه حمایت کرده است. 

 در ضمن شما میتوانید برای سفارتخانه ی ایران و نمایندگان دیپلماتیک آن در کشور خود پیام بفرستید. لیست
 تمام سفارتخانه ها و کنسولگریهای ایران از طریق سایت ما در دسترس است. از طریق جستجو در اینترنت

میتوانید آدرس ای-میل نمایندگان ایران در کشور خود را پیدا کنید. 
برای ارسال پیام لطفا اینجا را کلیک کنید 

ترجمه ی پیام توصیه  شده آی یو اف به صورت زیر است: 
به جناب آیت ال صادق لریجاني، رئیس قوه ی قضائیه 

به جناب آیت ال سید علی خامنه اي، رهبر جمهوری اسلمی 
به جناب محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور 

به سفیر و میسیون دائمی جمهوری اسلمی در نهادهای سازمان ملل در ژنو 
 ]، به اتکا به اتهام بی پایه ی "به خطر انداختن امنیت ملی"2009 اکتبر [12من عمیقا از احکام زندانی که در 

  رهبر سندیکای هفت تپه صادر شد نگرانم. قربان علیپور، فریدون نیکوفرد، جلیل احمدي، نجات دهلي،6علیه 
 محمد حیدری مهر و علی نجاتی محکومیت زندان پیدا کرده اند؛ این درحالیست که علی نجاتی و رضا رخشان

 علیه آنها مطرح گردیده در خطر محکومیت هستند. 2008به همین اتهام که در دسامبر 
 این فعالین سندیکا در همه ی موارد بر اساس حقوق اتحادیه ای خود عمل کردند. این حقوق به لحاظ جهانی به

 رسمیت شناخته شده و مورد محافظت قرار گرفته است. همچنین از بازگشت به کار آنها جلوگیری شده و
 خانواده هایشان به تنگدستی محکوم گردیده اند. من از حکومت شما تقاضا دارم تا فورا و بدون قید و شرط

 رهبر سندیکا را لغو و در جهت بازگشت به کار آنان اقدام کنید.6احکام زندان و سایر اتهامات علیه این 
عضو كمیسیون انرژي مجلس درگفت وگو با ایلنا: 

پیمانكاران نیروي انساني حقوق كارگران را تضییع مي كنند
  آمده است : نماینده خوي در مجلس شوراي اسلمي با تاكید بر اینكه در88 آبان 5به گزارش ایلنا در تاریخ 

  هزار تومان از دولت مي گیرند و بخش قابل توجهي از600حال حاضر شركت هاي خدماتي را سراغ دارم كه 
 این مبلغ را در جیب خودشان مي گذارند، گفت: این شركت هاي پیمانكاري بخش اندكي از حقوق دریافتي از

دولت را به كارگر مي دهند و آنچنان با كارگر برخورد مي كنند كه جرات اعتراض ندارد. 
 به گزارسش ایلنا،مویدحسیني صدر از شركت هاي پیمانكاري تامین نیروي انساني به عنوان ابزاري براي

 تضییع حقوق نیروي كار یاد كرد و گفت: پیمانكاران زیادي هستند كه تخلف و تقلب مي كنند و به دلیل نبود
نظارت صحیح از سوي وزارت كار به صورت آشكار حقوق كارگران را تضییع مي كنند. 

 وي از ثبت چندین شركت خدمات تامین نیروي انساني به وسیله یك نفر خبر داد و گفت: این افراد شركت
 تاسیس مي كنند و حقوق كارگران را مال خود مي كنند و بعد هم ناپدید مي شوند بدون آنكه كسي بتواند گزندي به

آنان برساند. 
 نماینده خوي در مجلس پیمانكاران تامین نیروي انساني را افرادي دانست كه در مدت كوتاهي با تضییع حقوق

كارگران محروم میلیاردر مي شوند. 
وي گفت: این افراد تنها به قصد سوء استفاده مي آیند و نگاه اشتغال زایي و توسعه كشور را ندارند. 

 وي مسوولن وزارت كار را مخاطب قرار داد و گفت: مسوولن وزارت كار باید پاسخگوي هر مشكلي باشند
كه براي كارگران تحت پوشش پیمانكاري ها به وجود مي آید. 

 وي با تاكید بر اینكه پیمانكاران كارفرما، كارآفرین و اشتغالزا نیستند گفت: پیمانكار تامین نیروي انساني دلل
 عرصه كار است با این تفاوت كه پول را از دولت مي  گیرد بخش اعظم آن را مال خود مي كنند و به اندازه

بخور و نمیر به كارگر مي دهد. 



 وي در پاسخ به اینكه سندي هم براي این ادعا دارید گفت: تا دلتان بخواهد سند دارم. در آژانس ها،
بیمارستان ها، زیر مجموعه هاي دولتي و موارد دیگر كه از حوصله بحث خارج است. 

 نماینده خوي در مجلس با اعلم اینكه كارگران بخت برگشته بسیاري به دفتر نمایندگي مراجعه كرده و از
 پیمانكاران ادارات و بیمارستان ها شكایت كرده اند گفت: با مسوولن این دستگاه ها مكاتبه كرده و حتي تلفني و

 حضوري با آنان گفت وگو كرده اند اما حراست این ادارات صحبت هاي كارگران را تایید مي كنند و مي گویند
دست ما بسته است و قانون چنین اختیاري به پیمانكار داده كه هرجور دلش مي خواهد با كارگر رفتار كند. 

 وي با اعلم اینكه به رییس علوم پزشكي شهرستان نیز مراجعه كرده است، گفت: تضییع حقوق كارگران به
 وسیله پیمانكاران قانوني نانوشته است و با وجودي كه هم از این معضل خبر دارند هیچ واكنشي نشان

نمي دهند. 
پایان پیام

حذف یارانه ضد توسعه و برخلف عدالت است
  آمده است : استاد اقتصاد دانشگاه علمه طباطبایی با اشاره به نامه های88 آبان 5به گزارش ایلنا در تاریخ 

هشدارآمیز اقتصاددانان طی چند سال گذشته،گفت: تاکنون بیشتر این هشدارها محقق شده است. 
 فرشاد مومنی درگفت وگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه این موضوع یک پیام بزرگ و مهم برای نظام

 تصمیم گیرکشور دارد، افزود: پیام این است که ظرفیت های موجود دانشگاهی درحدی است که بتواند مشکلت
را حل کند. 

 وی با اشاره به بسته تعدیل ساختاری نهادهای اقتصادی جهانی برای کشورهای درحال توسعه گفت: حذف
یارانه ها از خشن ترین، ضدتوسعه ای ترین و ضدعادلنه ترین گزینه های این بسته است. 

 به گفته مومنی اجرای مفاد بسته تعدیل ساختاري درکشورهای درحال توسعه دستاوردی نداشته است اما
 هزینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی وحتی امنیتی آن باعث شده که حتی بانک جهانی هم روی این موضوع

 شرط لزم را برای اجرای این بسته ضروری ارزیابی کند. 4حساس شود و داشتن 
 استاد اقتصاد دانشگاه علمه طباطبایی در قله قرار داشتن عملکرد نظام اقتصاد ملی، پایین بودن تورم، رکود و

 بیکاری، کارآمدی نظام تامین اجتماعی و داشتن محبوبترین دولت را از شرایط چهارگانه بانک جهانی برای
  سال30اجرای بسته تعدیل ساختاری برشمرد و تصریح کرد: به نظر بنده طرح هدفمند کردن یارانه ها طی

گذشته از ناعادلنه ترین گزینه های مطرح شده است. 
پایان پیام

افزایش تعداد کودکان اجاره ای در ایران 

  در رابطه با وضعیت کودکان خبر دادند : بررسی چند نهاد پژوهشی88 آبان 6فعالن کارگری در تاریخ 
 نشان می دهد که در حال حاضر بسیاری از کودکانی که بدون شناسنامه هستند و اغلب نیز دارای تبعیت

دوگانه هستند برای تکدی گری و بعضا کار در برخی کارگاههای اقتصادی اجاره می شوند. 
 اگر چه رقمی دقیقی از این تعداد کودک نیست اما برخی پژوهش های میدانی حاکی از افزایش این تعداد

کودک مخصاصا در شهرهای بزرگ است. 
 به نقل از جهان نیوز ، برخورد سلبی و غیر ریشه ای با متکدیان باعث شده است باندهای تجاری با اجاره
 کردن این کودکان آنها را جهت بادکنک فروشی ،فال فروشی ،اسپند دود کنی و شیشه پاک کنی ... به کار

بگیرند. 
 جهان چندی پیش از بلتکلیفی کودکان دارای تبعیت دوگانه و شناسنامه نداشتن تعداد قابل توجهی از این

کودکان در کشور گزارش داده بود. 
 گفته می شود این كودكان اجاره ای اغلب شناسنامه ندارند و موجودیت آنها از سوی خانواده هایشان هم

پذیرفتنی نیست. 
 کارشناسان اجتماعی و دفاع از حقوق کودک معتقدند برای حل این معضل باید یك راه قانونی ایجاد شود و با

شناسنامه دار كردن این كودكان، خانواده هایشان را ملزم كنند تا موجودیت بچه را بپذیرند . 
 شناسنامه دار شدن این كودكان بي  هویت، راه فرار از قانون توسط خانواده ها را سد كرده و برای رعایت قانون

بهانه به دست والدین مي دهد. 
 گفته می شود سازمان بهزیستی نیز جهت کنترل همین سوء استفاده ها تشریفات سخت اداری برای والدین

علقه مند به پذیرش فرزند، ایجاد کرده است. 
 البته سختگیری بهزیستی باعث شده است خرید فروش کودکان به روش های زیر زمینی و غیر قانونی انجام

شود. 
  میلیون تومان در10 تا 3در همین حال چندی پیش برخی رسانه ها از خرید و فروش نوزادان با قیمت 



بیمارستانها خبر دادند. 
 اگر چه اغلب خرید و فروش نوزادان در بیمارستانها برای فرزند خواندگی است اما نبود هرگونه نظارات

باعث شده است که در مواردی سوء استفاده از این کودکان هم گزارش شود.

حداد عادل هم خواستار «یارانه نقدي» براي همه شد
خطر فساد در تقسیم نامساوي پول

افزایش طرفداران سرشناس توزیع یکسان یارانه نقدی
حداد عادل: یارانه نامساوي فسادآور است

  آمده است : در آستانه بازگشایی88 آبان 5به نوشته روزنامه صبح ایران دنیای اقتصاد در تاریخ سه شنبه 
 مجلس و پیگیری مجدد موضوع نحوه توزیع یارانه ها در قوه مقننه، شمار طرفداران سرشناس توزیع مساوی

 یارانه نقدی، روز  به روز افزایش می یابد. علوه بر داوود دانش جعفری و مصطفی پورمحمدی، دو وزیر سابق
 محمود احمدی نژاد در دولت نهم که مدتی قبل در ضرورت تغییر شیوه توزیع یارانه در لیحه هدفمند کردن

یارانه ها سخن گفتند، روز گذشته نیز رییس سابق مجلس، بر این موضع تاکید کرد.
 غلمعلی حداد عادل که در حاشیه نمایشگاه مطبوعات با خبرگزاری خانه ملت مصاحبه می کرد، البته توجیه

 متفاوتی نسبت به دانش جعفری و پورمحمدی برای تایید این موضوع داشت. او استثنا قائل شدن در اختصاص
 یارانه ها را «فسادآور» خواند و گفت: «به طور کلی مجلس در باب یارانه ها معتقد است كه هرچه كمتر استثنا
 به این قانون زده شود، بهتر است». رییس مجلس هفتم که در زمان ریاستش بر مجلس اغلب به عنوان حامی

 دولت شناخته می شد، در توضیح نظر خود درباره یارانه ها خاطرنشان کرد: نگاه مجلس این است كه
 حتی المكان یارانه ها را حذف كند، مگر در مواردی همچون دارو كه به جان مردم بستگی دارد. به گفته حداد
 عادل، به طور كلی مجلس معتقد است كه هرچه كمتر استثنا زده شود، بهتر است؛ «چون اگر یك جا یارانه داده

شود و یك جا داده نشود، منجر به فساد خواهد شد.»
 رییس کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به این سوال كه آیا در جریان بررسی لیحه هدفمند كردن یارانه ها

 این امكان وجود دارد یارانه هایی كه به محصولت فرهنگی تعلق می گیرد حذف شود، نیز اظهار داشت:
 همه چیز امكان دارد و تا قبل از رای گیری هم كسی نمی تواند راجع به نظر مجلس، نظر قطعی بدهد. وی

 افزود: ملحظه كردید كه مجلس در جریان بررسی جزئیات لیحه هدفمند كردن یارانه ها، فقط به مستثنی شدن
 دارو رای داد. کنار هم گذاشتن اظهارات حداد عادل به عنوان رییس سابق مجلس درباره ضرورت برخورد
 یکسان در تخصیص یارانه ها و سخنان پیشین دانش جعفری به عنوان وزیر سابق اقتصاد در مورد عادلنه  و

 بودن توزیع یکسان یارانه ها بین مردم و همچنین اظهارات مصطفی پورمحمدی به عنوان وزیر سابقآسان تر 
 کشور در خصوص عوارض و مشکلت توزیع طبقاتی (دهکی) یارانه ها، نشان دهنده همان نظر غالب

 کارشناسان اقتصادی در سطح دنیا است. نظری که هدفمند کردن یارانه ها را در دو قالب کلی توصیه می کند یا
 انتقال کامل عواید اصلح قیمت ها به سیستم های تامین اجتماعی یا توزیع این منابع به طور کامل مساوی میان

مردم.
 این در حالی است که پیشنهاد دولت و نیز مصوبه کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در مجلس برای توزیع

 عواید یارانه ها به صورت دهکی تابع هیچ کدام از نظریه های شناخته شده جهانی نیست و اختیار توزیع منابع
حاصل را به دست دولت می دهد؛ موضوعی که به گفته حداد عادل می تواند «فسادآور» باشد.

تمام درآمد هدفمند كردن یارانه ها به مردم بازگردد
 همزمان، نایب رییس مجلس نیز بر بازگرداندن «تمام درآمد» حاصل از اصلح قیمت ها به مردم و جامعه سخن

 گفت و تاکید کرد که لیحه هدفمند کردن یارانه ها با این نگاه در دستور کار قرار گرفته است كه سطح رفاه
 عمومی را ارتقا دهد و زمینه اشتغال و افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی را فراهم کند. محمدحسن

 ابوترابی فرد در این زمینه تصریح کرد: نمایندگان محترم مردم دغدغه آن را دارند كه مبادا در مسیر اجرای
 این لیحه، بر بعضی از اقشار و طبقات آسیب پذیر فشاری تحمیل شود، لذا یك برنامه پنج ساله را برای اجرای

 این لیحه با یك شیب بسیار ملیم در نظر گرفتیم. به گفته نماینده مردم قزوین، با مصوبه مجلس تمام درآمد
 حاصل از هدفمند سازی یارانه ها برای ارتقای سطح تولید، كاهش آسیب اقشار آسیب پذیر جامعه و جبران

 افزایش هزینه های دولت مجددا به جامعه و مردم بازمی گردد. نایب رییس مجلس خوش بینی خود نسبت به مفید
 بودن اجرای این قانون را نیز این گونه ابراز کرد : گمان می كنم با همكاری جدی مردم، دولت و مجلس و با

 اجرای قانونمند و طبق برنامه پیش بینی شده لیحه، شاهد رشد و شكوفایی اقتصاد كشور، ارتقای درآمد سرانه
مردم و در نتیجه افزایش رفاه عمومی، اشتغال و تولید در كشور باشیم.

نگرانی از وضعیت سلمت، با یارانه  دهكي
 در همین حال، با وجود رای نمایندگان مجلس به عدم حذف یارانه دارو در چارچوب لیحه هدفمند کردن



 یارانه ها، برخی نمایندگان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نگران افت وضعیت سلمت شهروندان پس
 از اجرای این قانون هستند. از آنجا که در صورت تخصیص یارانه نقدی به برخی دهک ها، هزینه های درمانی
 سایر دهک ها بدون افزایش درآمدهایشان به شدت افزایش خواهد یافت، این نگرانی می تواند تا حدودی بجا باشد.

 در این مورد انوشیروان محسنی بندپی یکی از اعضای هیات رییسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به
 «ایسنا» می گوید: هر افزایش قیمت و تورمي بر سلمت مردم تاثیر منفي مي گذارد؛ چون مردم مجبور
 مي شوند برخي خدمات را از سبد هزینه هاي خانوار حذف كنند كه معمول مظلوم ترین خدمات، خدمات

پیشگیري و بهداشتي و درماني است. 
یارانه نقدي در شورای عالی امنیت ملی

 از سوی دیگر، با نزدیک شدن پایان بررسی لیحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس، خبرهای غیررسمی از
 بررسی این لیحه در شورای عالی امنیت ملی با هدف در نظر گرفتن عوارض و عواقب اجتماعی و امنیتی

اجرای آن گزارش می دهند.
 بر اساس گزارش سایت جهان نیوز، «بررسی لیحه یارانه نقدی در دستور کار شورای امنیت ملی قرار گرفته
 است.» جهان نیوز می نویسد: «کارشناسان معتقدند که اجرای این طرح بار تورمی قابل توجهی بر دوش مردم
 قرار می دهد و تورم ناشی از حذف یارانه ها می تواند منجر به واکنش های تند اجتماعی شود. با این حال به  رغم

 ده ها پژوهش داخلی و خارجی که نشان می دهد حذف یارانه ها مخصوصا حذف یارانه کالهای اساسی بالی
درصد تورم ایجاد می کند، دولت معتقد است می تواند تورم حاصل از اجرای این طرح را کنترل کند.»40

  یا اجرای70ابتدای دهه این پایگاه خبری اصولگرا می افزاید: «اما سابقه تاریخی اجرای این سیاست در 
  حاکی از آن است که شتابزدگی و بی توجهی به آثار اجتماعی85سیاست هدفمندسازی یارانه بنزین در سال 

 طرح می تواند عوارض اجتماعی نگران کننده ای داشته باشد. از این رو لزم است نهادهای نظارتی و امنیتی
 نیز نسبت به این لیحه اظهارنظر کنند و مجلس با توجه به نظرات کارشناسی این نهادها به بررسی لیحه

 بپردازد. » جهان نیوز در پایان می نویسد: «بررسی لیحه هدفمندسازی یارانه ها در شورای امنیت ملی می تواند
احتمال تعرضات و واکنش های اجتماعی نسبت به اجرای یارانه نقدی را با تدابیر مناسب کاهش دهد.»

 رقمي است2نرخ بیكاري خلخال
  آمده است : نماینده خلخال وكوثر در مجلس شوراي اسلمي نرخ بیكاري88 آبان 5به گزارش ایلنا در تاریخ 

  رقمي عنوان كرد و اظهارداشت: عمده مطا لبات مراجعان به دفتر نمایندگان مجلس را2این شهرستان را 
اشتغال ودریافت كمك هاي مالي تشكیل مي دهد. 

 بشیرخالقي درگفت وگو با خبرنگار ایلنا با بیان این كه خلخال تهي از واحدهاي صنعتي است افزود: وجود چند
 نفر در آن كار كنند كه صنعت نیست. 3 یا 2كارگاه كوچك كه 

  سال پیش آقایي به شهر خلخال آمد و یك چهارم زمین هاي10عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت:
  ماه3شهر صنعتي آن را خریداري كرد، به این حساب كه شركت مونتاژ موتورسیكلت تاسیس كند اما پس از 

كار كارخانه را رها كرده وكارگران آن بیكار شدند. 
 خالقي با بیان این كه مسئولن دربخش پرداخت وام نظارت كافي انجام نمي دهند، تصریح كرد: آیا ایجاد شغل

این است كه كسي وام هاي میلیاردي گرفته و چند سوله ایجاد كند و بعد هم كار را راها كند. 
 عضو فراكسیون اصولگرایان مجلس همچنین با انتقاد از بخش درماني سازمان تامین اجتماعي گفت: وضعیت

ارائه خدمت در این بخش بسیار اسف بار است. 
 40خالقي با اشاره به بازدید خود از مركز درماني تامین اجتماعي درخلخال گفت: با وجودي كه این شهرستان

  پزشك در آن جا مشغول كار هستند كه آن هم در بازدید بنده، یكي از آنها2هزار بیمه شده دارد فقط 
درمرخصي بود. 

  ساعت به بیمه شدگان خدمت ارائه كند اسمش خدمات درماني است.2او گفت: آیا این كه یك دندانپزشك هفته اي 

خالقي تصریح كرد: اگر خدمت رساني این است بهتر است كه نباشد. 
  سال گذشته خاطرنشان كرد: متاسفانه4او با انتقاد از تغییر مكرر مدیران عامل سازمان تامین اجتماعي طي 

  میلیون بیمه30مدیران این سازمان طي روابطي خاص تعیین مي شوند كه این موضوع بیشترین ضربه را به 
شده مي رساند در صورتي كه مدیریت این سازمان كارشناس زبده مي خواهد. 

پایان پیام
 سال فعالیت؛ 50پس از 

تولید کارخانه فیبر بابلسرمتوقف شد 
  آمده است : کارخانه فیبر بابلسرکه یکی از واحدهای تولیدی فیبر درکشور88 آبان 6به گزارش ایلنادر تاریخ 

  سال فعالیت به بهانه عدم فروش محصولت و مشکلت نقدینگی خط تولید خود را متوقف50مي باشد پس از



کرد. 
  درصدي شركت سرمایه گذاري سازمان تامین100به گزارش خبرنگارایلنا، این شرکت که با سرمایه گذاری 

  نفر ازکارگران قراردادی خود درصدد است45اجتماعی(شستا) فعالیت می کند طی چند روز گذشته با اخراج 
 نفر از کارگران رسمی درروزهای آینده آغاز کند. 35که فعالیت خود را با 

 گفته  می شود هدف از این کار تعطیل تدریجی شرکت است زیرا محل این واحد در یكي از نقاط مرغوب شهر
بابلسر واقع است. 

پایان پیام
خبر تکمیلی 

چه کسانی خریداران زمین کارخانه فیبر بابلسردر استان مازندران اند ؟ 
 بنیاد مستعضفان، آستان قدس رضوی و موسسه مهر رضا وابسته به سپاه پاسداران از جمله خریداران زمین

 مرغوب این کارخانه و عامل خانه خرابی صدها کارگر هستند. یعنی به عبارتی کارخانه ها را تعطیل می
 سازند تا زمین آنرا به زمین خواران بفروشند . از اینروست که دراین زمینه رسانه های همگانی خبردادند که،

  آبان ماه نوشت:۶سال فعالیت پرثمرتولید کارخانه فیبربابلسرمتوقف شد. ایلنا در این باره به تاریخ  ۵۰پس از
  سال فعالیت به بهانه عدم۵۰”کارخانه فیبر بابلسریکی ازواحدهای تولیدی فیبردرکشور می باشد که پس از

 فروش محصولت ومشکلت نقدینگی خط تولید خود را متوقف کرد. طی چند روزگذشته ده ها کارگراین واحد
 اخراج ونزدیک به صد تن دیگر در صف اخراج قرار دارند. هدف ازتعطیلی تدریجی این شرکت، تصاحب

زمین آن است، زیرا در یکی از نقاط مرغوب شهر بابلسر واقع است.“
افزایش تعداد کودکان اجاره ای در ایران 

  نوشت : بررسی چند نهاد پژوهشی نشان می دهد که در حال حاضر88 آبان 6سایت جهان نیوز در تاریخ 
 بسیاری از کودکانی که بدون شناسنامه هستند و اغلب نیز دارای تبعیت دوگانه هستند برای تکدی گری و

بعضا کار در برخی کارگاههای اقتصادی اجاره می شوند.
 اگر چه رقمی دقیقی از این تعداد کودک نیست اما برخی پژوهش های میدانی حاکی از افزایش این تعداد

کودک مخصاصا در شهرهای بزرگ است.
 به گزارش جهان نیوز ، برخورد سلبی و غیر ریشه ای با متکدیان باعث شده است باندهای تجاری با اجاره

 کردن این کودکان آنها را جهت بادکنک فروشی ،فال فروشی ،اسپند دود کنی و شیشه پاک کنی ... به کار
بگیرند.

 جهان چندی پیش از بلتکلیفی کودکان دارای تبعیت دوگانه و شناسنامه نداشتن تعداد قابل توجهی از این
کودکان در کشور گزارش داده بود.

 گفته می شود این كودكان اجاره ای اغلب شناسنامه ندارند و موجودیت آنها از سوی خانواده هایشان هم
پذیرفتنی نیست.

 کارشناسان اجتماعی و دفاع از حقوق کودک معتقدند برای حل این معضل باید یك راه قانونی ایجاد شود و با
شناسنامه دار كردن این كودكان، خانواده هایشان را ملزم كنند تا موجودیت بچه را بپذیرند .

 شناسنامه دار شدن این كودكان بي  هویت، راه فرار از قانون توسط خانواده ها را سد كرده و برای رعایت قانون
بهانه به دست والدین مي دهد.

 گفته می شود سازمان بهزیستی نیز جهت کنترل همین سوء استفاده ها تشریفات سخت اداری برای والدین
علقه مند به پذیرش فرزند، ایجاد کرده است.

 البته سختگیری بهزیستی باعث شده است خرید فروش کودکان به روش های زیر زمینی و غیر قانونی انجام
شود.

  میلیون تومان در10 تا 3در همین حال چندی پیش برخی رسانه ها از خرید و فروش نوزادان با قیمت 
بیمارستانها خبر دادند.

 اگر چه اغلب خرید و فروش نوزادان در بیمارستانها برای فرزند خواندگی است اما نبود هرگونه نظارات
باعث شده است که در مواردی سوء استفاده از این کودکان هم گزارش شود.

ایران؛ پرستاران با کفش و لباس پاره خدمت می كنند

  نوشته است : پرستاران بزرگترین و قدیمی ترین88 آبان 6به نوشته وبلگ کانون دفاع از کارگران به تاریخ 
 بیمارستان پایتخت، دو سال است که کفش و لباس فرم خود را دریافت نکرده اند و ناگزیر با کفشهای وصله

شده و روپوشهای رنگ و رو رفته سر بالین بیماران حاضر می شوند.



 محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار و سوپر وایزر بیمارستان امام خمینی با تایید این خبر گفت: تهیه کفش
و لباس فرم پرستاران از نیازهای اولیه و بدیهی كار در بیمارستان است که متاسفانه از دریافت آن محرومند.

  ماه یک بار کفش و لباس6وی با اشاره به دستورالعمل صادره در این خصوص که پرستاران می بایست هر 
 فرم جدید تحویل بگیرند، افزود: پرستاران در این بیمارستان نه تنها از داشتن نیازهای اولیه خود محرومند

 ماه به تاخیر افتاده است.6بلکه پرداخت اضافه کاری آنها نیز 

 دبیرکل خانه پرستار همچنین به معوقه حق مسکن و کارانه پرستاران اشاره کرد و گفت: اغلب پرستاران
بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی در سراسر کشور، یک سال است معوقه کارانه خود را نگرفته اند.

 : اختیارات مطلق ندهید لیحه را پس می گیرماحمدی نژاد
 با حضور در مجلس تهدید کرد که در صورتی که دولتش در1388 آبان 6محمود احمدی نژاد روز سه شنبه 

مورد هدفمند کردن یارانه ها «اختیارات مطلق» نداشته باشد لیحه مربوط به آن را پس خواهد گرفت. 
 به گفته علیرضا محجوب، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلمی، آقای احمدی نژاد پیش از ترک جلسه

علنی مجلس نامه استرداد لیحه یارانه ها را نیز به علی لریجانی، رئیس مجلس، تحویل داده است
 به نظر می رسد اعتراض رئیس دولت دهم به وابسته شدن لیحه هدفمند کردن یارانه ها به بودجه سالنه کشور

 بوده است، چرا که او در صحن علنی مجلس اشاره کرد که ضمن درخواست کمک از رهبر جمهوری اسلمی
به او گفته است که «اگر این لیحه منوط به بودجه سالنه شود اجرایی نیست.»

 طبق مصوب مجلس شورای اسلمی، دولت مکلف است همه منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن
 یارانه ها را مانند بودجه کشور به حسابی نزد خزانه داری کل واریز کند، این در حالی است که دولت پیشنهاد

کرده بود این منابع و وجوه به صندوقی واریز شود که قفل و کلیدش را فقط دولت دارد. 
 محمود احمدی نژاد پس از این مصوب مجلس در حالی بدون اطلع قبلی و با اعتراض و تهدید به جلسه مجلس

 پا گذاشته و اختیارات مطلق خواسته است که به گفته علیرضا محجوب «قانون اساسی راجع به نحوه وصول
درآمدها و هزینه کرد آن صراحت دارد.»

  سال۳۰آقای احمدی نژاد همچنین ضمن این که لیحه پیشنهادی دولت خود را «مهم ترین لیحه اقتصادی 
 اخیر» توصیف کرد گفت: «دولت های قبل با این همه اختیارات هیچ کاری نکردند، اما از ما می خواهید که با

دست بسته این کار را بکنیم؟!» 
  ساله جمهوری اسلمی هیچ دولتی به۳۰این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران در تاریخ 

اندازه دولت محمود احمدی نژاد اختیارات اجرایی نداشته است. 
 از سوی دیگر رئیس دولت دهم در حالی از «اختیارات مطلق» سخن می گوید که روز یک شنبه گذشته مجلس

 ماده ای از لیحه یارانه ها را به تصویب رساند که بر اساس آن توزیع دوباره یارانه ها و نقدی یا غیرنقدی بودن
آنها همگی به عهده دولت گذاشته شد. 

 دولت محمود احمدی نژاد لیحه هدفمند کردن یارانه ها را در سه بخش اصلح قیمت ها، پرداخت نقدی یارانه ها
  درصد منابع آزاد شده از محل اصلح قیمت بنزین،۶۰و نظام مدیریتی با محوریت توزیع نقدی و غیرنقدی 

نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع،  گاز طبیعي، آب و برق در سه سال تدوین کرده است. 
 در صورت تصویب این لیحه در مجلس شورای اسلمی و تایید آن توسط شورای نگهبان، یارانه های سوخت
 و انرژی در ایران به تدریج حذف می شوند که یکی از تبعات آن افزایش قیمت این کالها از جمله نفت و بنزین

خواهد بود. 
  درصد تورم۱۵تا  ۱۱در حالی که طبق پیش بینی دولت آقای احمدی نژاد اجرای لیحه هدفمند کردن یارانه ها 

 ۴۰ تا ۲۰به دنبال خواهد داشت،  احمد توكلى، رییس مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلمى، این تورم را 
درصد ارزیابی کرده است 

مسمومیت و عقیم شدن کارگران معدن آغ دره تکاب
  آمده است : بهروز یزدانی کارگر معدن طلی آغ دره تکاب88 مهر 6به نوشته کمیته هماهنگی ... در تاریخ 

 (تیکان تپه) در اثر نبود ایمنی در محیط کار با سیانور مسموم و از کار اخراج شد. این کارگر آذربایجانی که
 در بخش سوله سیانور مشغول کار بود پس از مسمومیت شدید به مرکز اورژانس تکاب منتقل و سپس به

 بیمارستان امام خمینی ارومیه اعزام شد. پزشکان معالج پس از انجام آزمایشات پزشکی میزان قابل توجهی
  پزشکانسیانور و جیوه در خون یزدانی یافته و از نجات او با توجه به نتیجه آزمایش ها شگفت زده شده اند.

به این کارگر توصیه کرده اند که اکیدا از کار در بخش سوله سیانور و تماس با جیوه و سیانور خودداری کند.

http://yaramad.blogspot.com/2009/11/blog-post_3428.html
http://yaramad.blogspot.com/2009/11/blog-post_3428.html


  طل از معدن آغ دره راخراج که کار است»پویا زرکاران«  به شرکت ، مرخصی از بیمارستانبه دنبالیزدانی 
  حاجمی شود. اما و با ارائه مدارک پزشکی خواهان تغییر محل کار خود  می کند مراجعه،انجام می دهد

 یزدانی پس از می کند!!عباس نیری مدیر عامل این شرکت ضمن رد درخواست یزدانی وی را از کار اخراج 
 اخراج از معدن با مراجعه به مراکز درمانی تکاب (تیکان تپه) خواهان صدور گواهی پزشکی جهت ارائه به

  اما دکتر صفاریان مسئول شبکه بهداشت این شهر از ارائه مدرک پزشکی به این کارگرمی شودمسئولن 
می کند.آذربایجانی امتناع 

 در رویدادی دیگر سه تن از کارگران معدن آغ دره به نام های " ک.ر" ، " ی.م" و "غ.ع" که مدت سه سال
 در اتاق طلی این معدن مشغول به کار بودند به دلیل تماس زیاد با جیوه و سیانور عقیم شده اند. این کارگران

  جهتنهادهای دولتی مربوطه به آناناز مشکلت متعدد روحی و جسمی رنج می برند و مراجعات مکرر 
 نتیجه ای نداشته است.هیچ استیفای حقوقشان تابه حال 

  و یکی ازندچندی پیش نیز دو تن دیگر از کارگران معدن آغ دره دچار مسمومیت ناشی از سیانور و جیوه شد
  بر اثر مسمومیت ناشی از سیانور و بی توجهی مسئولن جان باخت.۸۸ مهر ۸کارگران به نام سجاد قنبری 

 مسئولن کارخانه با همکاری برخی از مسئولن شهر علت مرگ این کارگر آذربایجانی را خودکشی اعلم
  فاقدکارگران می گویند در محیط کار خویش سرپیچیدند.او  و از پرداخت هرگونه غرامتی به خانواده ندكرد

  هنگام کار هستند و مسئولن کارخانه با توجه به ارزان بودن روش فعلی استخراججانی درهرگونه امنیت 
 اساس کار خویش را بر قربانی کردن کل کارگران و خانواده های آنان در آستانطل با جیوه و سیانور 

  استخراج طلمورد استفاده آنان برایروش سنتی سوداندوزی انبوه تر سرمایه های خویش قرار داده اند. 
  آلودگی آب های زیر زمینی، عقیم شدن و ابتلی آنان به بیماری های بسیار مهلک،کارگرانحتمی مسمومیت 

 را به دنبال دارد. سرمایه داران به همه این جنایت ها مبادرت می ورزند تا بردیگر  و فجایع انسانی منطقه
 حجم سود سرمایه های خود بیفزایند. درندگی ها و کارگرکشی ها و فاجعه آفرینی های شرکت تا امروز نه فقط

 مورد هیچ گونه حسابرسی از سوی نهادهاي دولتی قرارنگرفته بلکه دولت سرمایه با تمامی قوا به حمایت از
سبعیت سرمایه داران برخاسته است.  

 معدن طلی آغ دره در شهرستان تیکان تپه( تکاب) واقع شده است و شرکت های پویا زرکان و پارس کانی
  میلیارد تومان از این معدن به دست مي آورند. تمامی کیک طل تولیدی۱۴۰سالنه چهار تن کیک طل معادل 

 این معدن به طور واقعی مرکزی .ددر این معدن برای تبدیل شدن به شمش مستقیما به اصفهان منتقل می شو
 است که هر چند ماه جمعیتی کارگر در درون آن به شدیدترین و سبعانه ترین شکل توسط صاحبان سرمایه

 استثمار می شوند، زیر فشار شرایط مرگبار کار و آلودگی های شیمیایی کشنده محیط کار در طول این مدت
 معادن و  مسموم و مصدوم و معلول می شوند و سپس بدون هیچ حق و حقوقی از کار اخراج می گردند.

 کارخانه های تولید مواد خام اولیه در آذربایجان که اکثرا متعلق به افراد نزدیک سپاه پاسداران هستند در سال
  اند و مدت قرارداد را بسیار کوتاه و حداکثر شش ماه تعیینهای اخیر اقدام به استخدام پیمانی کارگران كرده

  پس از بلفاصلههستند. آنانناراحتی های جسمی انواع  کارخانه ها دچار یاکارگران این معادن می كنند. اکثر 
  از دادن گواهی پزشکی به منطقه در همکاری با سرمایه دارانمسئولن پزشکی و دشون اخراج می بیماری

 این کارگران بیمار خودداري مي كنند. کارگران به این ترتیب امکان هر نوع تلش برای استیفای حقوق بسیار
ساده و ابتدایی خود را هم از دست می دهند. 

گزارش ساوالن سسی
"صدا با سکوت آشتی نمی کند"

 گفتگوی بهزاد سهرابی با محمود صالحی ، عضو هیئت اجرائیه کمیته " هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل
های کارگری" 

 این روزهای یکی ازمسائل مهم کارگری در استان کردستان ( بر اساس اعتراض کارگران خباز سنندج و
 سقز) مسئله دستمزد کارگران خباز می باشد که به شکلی بر روی هزینه های مردم کم در آمد جامعه تأثیر

 گذاربوده و هست . هر چند مردم از افزایش بهای نان در این روزها نگران هستند.در رابطه با افزایش بهای
 نان واینکه تا چه اندازه افزایش بهای نان بر می گردد به افزایش دستمزد کارگران ، چند سئوال را با آقای

 محمود صالحی که خود یکی از کارگران اخراجی خباز می باشد در میان گذاشته که توجه شما را به متن این
 گفتگو جلب می نمایم. 

سهرابی :کارگران خباز با توجه به اینکه در کارگاه های کوچک کار می کنند، آیا شامل قوانین کار می شوند؟ 



 ۱۹۱ . کارگران خباز جزء کارگاه های کوچکی هستند که در ماده  صالحی : البته باید کمی به عقب برگردیم
  به تصویب دولت رسیده که متن کامل آن به این شرح۱۳۶۹/ ۹/۱۰ و در تاریخ  قانون کاربه آن اشاره شده

می باشد. 

  – کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر را می توان بر حسب مصلحت موقتا" از شمول بعضی از۱۹۱ماده 
 مقررات این قانون مستثنی نمود . تشخیص مصلحت و موارد استثنا به موجب آئین نامه ای خواهد بود که با

پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید . 

 اما بعد از تصویب این قانون هیچ گونه بخشنامه ای دال بر معافیت این کارگاه ها توسط شورای عالی کار
  که به تدوین نشده تا به تصویب هیأت وزیران برسد . نمایندگان مجلس ششم قانونی را به تصویب رساندند

  نفر را ازشمول بعضی مقرارت قانون کار معاف کردند و حال این۱۰ سال کارگاه های کوچک زیر ۵مدت 
 به اتمام رسیده و کارگاه های کوچک هم شامل قانون کارمی باشند .   ساله هم۵قانون 

  می شود که مشمول قانون کار هستند ، کارگران خباز به چه سهرابی: پیمان های دسته جمعی شامل کارگرانی
ترتیبی می توانند از این قانون استفاده کنند؟ 

  نفر در۵ یا ۳صالحی: کارگران خباز در کارگاه های کوچکی کار می کنند که در سطح شهر پراکنده و هر
 محله ای مشغول به کار می باشند و آنان مثل کارخانه های بزرگ نیستند که زیر یک سقف کار کنند. به این

  دسته جمعی هستند وانعقاد هر گونه پیمان فی مابین نمایندگان کارفرما و کارگر نباید از دلیل شامل پیمان های
حداقل دستمزد تعیین شده از طرف شورای عالی کار کمتر باشد. 

 سهرابی: طبق شواهد و تحقیقاتی که در سطح کشوربه عمل آمده ، نماینده کارفرما حاضر به عقد پیمان دسته
  جمعی با نماینده کارگران خباز نیستند .دلیل این کاررا در چه می بینید که نماینده کارفرما حتی حداقل های

 رعایت نمی کند ؟  قانون کار را

 صالحی: بله. این درست است که برابر قانون کار هر سال باید نماینده کارگر و کارفرما طبق بخشنامه شورای
 عالی کار اقدام به عقد پیمان نمایند ، اما نماینده کارفرمایان از این قانون سرپیچی می کنند و هیچ وقت آنان

محاکمه یا مورد حمله نیروی انتظامی قرار نگرفته اند. !!! 

  آمده : در صورتیکه هر کدام از نمایندگان کارگر یا کارفرما حاضر به عقد پیمان دسته۱۴۲در قانون کار ماده 
  هیأت تشخیص موظف است بر اساس درخواست هر یک از طرفین "سریعا" مورد را رسیدگی جمعی نشوند

 کند و اگر هر کدام ازطرفین پیمان دسته جمعی نظر مذکور را نپذیرند می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ
  به هیأت حل اختلف مراجعه کنند . هیأت حل اختلف پس از۱۸۵اعلم نظر هیأت تشخیص موضوع ماده 

 دریافت تقاضای هر یک از طرفین "فورا" به موضوع اختلف در پیمان دسته جمعی رسیدگی و رأی خود را
 می کند.    اعلم

  همان قانون آمده است که اگررای هیأت حل اختلف ظرف سه روز مورد قبول طرفین واقع۱۴۳در ماده 
 نشود ، رئیس اداره کار موظف است بلفاصله گزارش امر را جهت اتخاذ تصمیم لزم به وزارت کار اطلع

 دهد. در صورت لزوم ، هیأت وزیران می تواند مادام که اختلف ادامه دارد ، کارگاه را به هر نحوی که
مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید . 

 سهرابی: به نظر شما کارگران خباز در سراسر کشور برای افزایش دستمزد های خود باید چکار کنند ، تا از
 هر سال ، دستمزد آنان هم مثل دیگر کارگران و مزدبگیران طبق قانون در ایران افزایش پیدا/ ۱/۱تاریخ 

   کند؟

 صالحی: متاسفانه نمایندگان کارگران خباز، با کارفرما مماشات می کنند و هیچ وقت نخواستند جدی با نماینده
 کارفرما بر سر میز مذاکره بنشینند و از حقوق کارگران دفاع کنند . برای نمونه امروز که شما با من گفتگو

 می کنید عده زیادی ازنمایندگان کارگران به صفوف کارفرما پیوسته، تا بجای افزایش دستمزد کارگران
 خواستار افزایش بهای نان شوند!!، این عمل نماینده کارگران نه تنها کمکی به کارگر نمی کند بلکه چهره
 ۸۰کارگرخباز را در اذهان مردم محروم و زحمتکش جامعه خدشه دار می کند . ما باید این را قبول کنیم که 



 درصد مردم ما کم در آمد و با زحمت می توانند نان روزانه خود را تامین کنند. به این دلیل ما نباید دنبال
 کارفرما برویم و خواستار افزایش بهای نان شویم ، چون هیچ وقت کارفرما نمی آید برای من کارگر طومار

  امضاء کند و خواستار افزایش دستمزد ما باشد . 

 سهرابی: خوب اگر بهای نان افزایش پیدا نکند ، کارفرمای خباز به چه نحوی می تواند دستمزد کارگران خود
را افزایش دهد ؟ 

 صالحی: اول" در هیچ ماده از قانون کار و یا بخشنامه های شورای عالی کار ، "افزایش دستمزد کارگران
 منوط به افزایش بهای هیچ کالی نیست" . نماینده کارفرمایان خباز تنها برای افزایش دستمزد ، کارگران داد و

  آرد ، فریاد راه می اندازد ، این در حالی است که از ابتدای هر سال کلیه هزینه های جاری کارگاه از جمله
 اجاره مغازه ، نفت ، گاز ، نمک ، برق ، آب ، بیمه ، کرایه حمل آرد ، هزینه تندور و یا دستگاه اتوماتیک ،
 ایاب و ذهاب کارکنان کارگاه ، خمیرمایه ، چای ، قند و صبحانه افزایش پیدا می کند . عالیجنابان به این همه

  کوتاه افزایش سرسام آور اعتراض نمی کنند . اینان تنها به دستمزد کارگر اعتراض می کنند ، چون دیواری
 تر از دیوار کارگر پیدا نمی کنند. کارفرما و دولت خوب می دانند که هر زمان کارگربرای احقاق حق خود که
 همان افزایش دستمزد است دست به اعتراض بزنند، بلفاصله مورد تعقیب قرار می گیرند و آنان را وادار می

کنند تا دست از اعتراض بردارند در غیراینصورت با زندان و یا اخراج از کار روبرو می شوند . 

 سهرابی : به نظر شما نماینده کارگران سنندج خلف رسالت خود عمل کرده وبا کارفرما طومار مشترک
امضاء نموده اند ؟ 

 ۵۰۰۰۰صالحی: بله. نماینده کارگر چرا باید با کارفرما طومار امضاء کنند ، کارفرمایی که اگر در روز 
تومان درآمد داشته باشد جز مزد ناچیزی که به اومی دهد ، مگر از این سود چیزی عاید کارگر می شود؟. 

 هر وقت که بهای نان را افزایش دادند بلفاصله فرمانداری طی یک اطلعیه افزایش بهای نان را اعلم و
  مینمایند تا مردم محروم و ستمدیده افزایش بهای نان را ناشی از دستمزد کارگر به اذهان عمومی معرفی

سکوت کنند و لب از لب نگشایند و کسی را مقصر نکنند جز کارگران خباز را .!! 

 نماینده کارگر نباید به ابزار کارفرما یا نماینده آنان تبدیل شود ، مگر کارگر خباز شامل قانون کار و بخشنامه
 هر سال دستمزد کارگر خباز افزایش پیدا کند مگر اینکه یک/ ۱/۱های شورای عالی کار نیست ؟ پس باید از 

قانون دیگر از طرف دولت تصویب شود و در آن کارگر خباز را مستثنی از بقیه کارگران ایران تلقی کنند. 

 سهرابی : به نظر شما کارفرمایان خباز آنقدر درآمد دارند که بتوانند دستمزد کارگران را طبق آنالیزی که از
طرف سندیکا یا انجمن صنفی به کارگر ابلغ می شود پرداخت کنند؟ 

 صالحی: اگر نمی توانند پرداخت کنند چرا شغل خبازی را رها نمی کنند . بروند سرمایه خود را در کار
دیگری سرمایه گذاری کنند؟ 

 در واقع خبازی مربوط به کسی است که خود سالها در این شغل مهارت داشته باشد و زمانی که به ایشان
 سهمیه می دهند باید خودش مثل یک کارگر کار کند و مزد روزانه خود و درآمد آن را صاحب می شود. نه

  می باشد و آمده یک خبازی را خریداری کرده و  یا بازنشسته اینکه آقای ایکس خودش کارمند فلن اداره
  تومان سود۵۰۰۰۰خودش یک ماه یک بار هم به درب خبازی نمی آید و انتظار هم داشته باشد که در روز 

 ۴۰داشته باشد. بله، شاید برای آنان پرداخت دستمزد کارگران دشوار باشد چون سهمیه خبازی را به مبلغ 
  این در حالی است  تومان درآمد داشته باشد.۵۰۰۰۰میلیون تومان خریداری کرده و انتظار هم دارد در روز 

 که سهمیه خبازی به هیچ عنوان نباید خرید و فروش شود ، اما مسئولن فرمانداری برای اینکه خودشان در
این خرید و فروش نفعی می برند این کار را انجام می دهند. 

سهرابی : به نظر شما تا به امروز سهمیه آرد خبازی به کسانی واگذار شده که شغلشان نا نوایی نبوده ؟ 

  در ایران سهمیه خبازی تنها به مسئولن و یا به کسانی واگذار شده که به شکلی با۱۳۶۵صالحی : از سال 
  دولت تداعی شده ا ند ، مثل" خانواده شهید ، ورزشکار ، اخراجی های ادارات دولتی ، جانباز ، آزاده و بسیج



 به اضافه اینها کسانی هستند که سهمیه آرد را با پول خرید ه ا ند . از زمانیکه سهمیه آرد به این افراد واگذار
شد از آن روز مرغوبیت نان هم پایین آمد برای اینکه هیچ کدام از آن اشخاص شغل نانوایی را بلد نیستند . 

 سهمیه آرد را به چه کسی می دادند ؟ ۱۳۶۵سهرابی: قبل ازسال 

 به دو دسته از کارگران سهیمه آرد می دادند . ۱۳۶۵صالحی : قبل ار سال 

  تست عملی می گرفتند و اگر قبول کارگرانی که در شغل خبازی مهارت داشتند . از این کارگران چند بار -۱
می شدند آن وقت به آنان سهمیه آرد می دادند ( مثل مراحل آزمون راهنمایی و رانندگی ) 

 - کارگرانی هم بودند که خود نماینده کارفرما ، آنان را تائید می کرند تا به آنان سهمیه آرد دهند . این۲
 اشخاص به شکلی از کارگران حمایت می کردند و دولت و کارفرما برای اینکه دهان آنان را ببندند به آنان

 سهمیه آرد می داد و آنان را به کارفرما تبدیل می کردند . یعنی این اشخاص نماینده کارگر بودند و برای اینکه
کارفرما از شر آنان خلص شوند به آنان سهمیه آرد می دادند . 

  هیچ گونه سهمیه ای از طرف دولت به کارگران خباز دراستان کردستان۱۳۶۵سهرابی : یعنی بعد از سال 
واگذار نشده ؟ اگر چنین است پس این همه خبازی ها چطور هر روز در مکانی تاسیس می شود ؟ 

 صالحی: هر روز در منطقه ای یک خبازی تاسیس می شود ولی به کسانی که حتی بلد نیستند که نان را باید از
  کدام طرف خورد ، تا برسد به اینکه آن را برای مردم پخت کنند. همین است که در کشور ما به اندازه ای

ضایعات نان زیاد است که در هر محله چند مغازه ضایعات نان فروشی دایر می باشد . 

سهرابی : انجمن صنفی کارگران خباز سقز چند سال است که تاسیس شده است؟ 

 انجمن صنفی کارگران خبازیهای سقز و حومه تاسیس شده . ۱۳۷۳صالحی : از سال 

سهرابی : شما جزو اولین کسانی هستید که از طرف کارگران انتخاب شده اید درست است؟ 

صالحی : بله. من جزء اولین کسانی هستم که از طرف کارگران انتخاب شدم . 

 سهرابی: می توانید چند مورد از فعالیت خودتان و اعضای هیئت مدیره را برای ما و خوانندگان ، از زمان
تاسیس تا امروز بیان کنید؟ 

  از اولین روزهای تاسیس این انجمن بلفاصله ما از  وقتی انجمن صنفی کارگران خباز تاسیس شد صالحی:
 طرف کارفرمایان قدیمی مورد بی احترامی قرار گرفتیم و هر روز برای ما مشکلتی ایجاد می کردند . یک
 روز جلو درب انجمن را می گرفتند و اظهار می کردند که این انجمن مقر کومه له است ، یک روز می گفتند

که لنین برای ما زنده شد ه، یک روز می گفتند که این اشخاص کمونیست هستند وغیره ... 

  سال برای۲۰اما هیئت مدیره مصمم به فعالیت خودادامه داد و در عرض دو سال ما توانستیم به اندازه 
  درصد بیمه۱۰کارگران کار انجام دهیم . اولین قدم ما بیمه کلیه کارگران بود که قبل از تشکیل انجمن تنها

  درصد کارگران را با همکاری سازمان تامین اجتماعی بیمه کنیم . دومین قدم عقد پیمان۹۵داشتند ما توانستیم 
 موفق شدیم که با نماینده کارفرما پیمان دسته جمعی منعقد کنیم . ۱۳۷۴دسته جمعی بود . ما در سال 

 اولین پیمان که منعقد شد برای ما یک پیروزی بزرگی بود که می توانستیم در سالهای آتی کلیه مزایای خود را
در حین نشست های بعدی مطرح کنیم . 

سهرابی: منظور شما از مزایای دیگر چیست ؟ 



 صالحی : کارگر بجز حقوق روزانه یک سری مزایا دیگرهم دارد که در کارگاه های کوچک به هیچ عنوان به
 کارگر پرداخت نمی شود ، مثل بن کارگری ، حق عائله مندی ، خواروبار و مسکن ، پایه سنوات ، روزهای

تعطیل ، روز جهانی کارگر وعیدی و پاداش سالنه و.. 

 این مزایا در کارگاه های کوچک به کارگر پرداخت نمی شود ، ما این مزایا را برای کارگران خباز به ارمغان
 آوردیم و امروز کارفرما از آن نگران است که نمی توانند این مزایا را پرداخت کنند در حالی که در شهرهای

 همجوار این دستمزدها به کارگر خباز پرداخت نمی شود. ما کلیه این مزایا را در پیمان های منعقده به کارفرما
تحمیل کردیم . 

 سهرابی: در جواب سئوال قبل گفتید که کارفرمایان قدیمی به ما بی احترامی می کردند و ما را مورد اتهام های
 واهی قرار می دادند ، ایا این اتهامات منجر به تحت تعقیب قراردادن شما و همکارانتان از طرف ادارات

دولتی شد ؟ و چرا گفتید کارفرمایان قدیم ؟ 

  روز در سلول انفرادی۷۵ مدت  صالحی : بله، من ، جلل حسینی و محمد عبدی پور به اتهام تشکیل انجمن
 .  اداره اطلعات سقز بازداشت بودیم

 در مورد کارفرمایان قدیم هم باید بگویم چون کارفرمایان قدیم ما را می شناختند و می دانستند که تشکیل انجمن
 است . ۱۳۵۷برای آنان به صرفه نیست و این انجمن همان سندیکای سال

سهرابی : به نظر شما ، نماینده کارفرمایان چرا با نماینده کارگران خباز توافق نمی کنند ؟ 

 صالحی : چون دستی در کار است و نماینده کارفرما از طرف عده ای از مسئولن حمایت می شوند و نماینده
کارگران هم خیلی پیگیر نیستند . 

سهرابی : یعنی اگر نماینده کارگر پیگیر باشد می توانند به خواست و مطالبات خود برسند ؟ 

 صالحی: بله ، چون برابر همان قانون کار حرف می زنند و بخشنامه های شورای عالی کار برای کلیه
کارگران لزم الجرا است نه فقط برای یک عده ی خاص. 

 من وقتی خبر اعتصاب کارگران خباز سنندج را دیدم در آن نوشته شده بود که " استانداری نامه افزایش
دستمزد را نوشته و قرار است روز پنچشنبه آن را به اجرا درآورد . " 

 این خلف قانون است استانداری می خواهد کله گنده ای سر کارگران بگذارد. چون درهر کشوری قانونی
 وجود دارد ، مگر می شود استاندار برای کارگران دستمزد تعیین کند ؟ در حالیکه شورای عالی کار طی
 بخشنامه ای افزایش دستمزد کارگران را تعیین کرده است و آن را به کلیه ادارات کار ابلغ کرده است . 

سهرابی:آقای صالحی من سوال خاصی ندارم ، اگر شما حرفی برای کارگران خباز دارید لطفا بیان کنید . 

 من صحبت خاصی ندارم ، تنها می توانم بگویم که کارگران خباز باید از آن آگاه تر باشند که یک عده نماینده
 بی لیاقت بیایند و کله سر آنان بگذارند ما کارگران خباز یک پیشینه مبارزاتی داریم که رضا شاه را به زانو

درآوردیم . 

 کارگران خباز باید نماینده های خود را زیر نظر داشته باشند و آنان را وادارکنند تا برای رسیدن به خواست و
 مطالبات خود بدون ترس از چیزی با طرف مقابل به مذاکره بنشینند و کارگران هم باید از هر نظر از نماینده

های واقعی خود دفاع کنند و در هیچ شرایطی آنان را تنها نگذارند . 

با تشکر از شما محمود صالحی که صمیمانه در این گفتگو شرکت کردید. 

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری 



۱۳۸۸ آبان ۶

 حذف یارانه ها و احتمال ناآرامي های گسترده در ایران

  آبان آمده است  :تصویب طرح هدفمند کردن یارانه ها در مجلس شورای6به گزارش صدای آلمان در تاریخ 
 اسلمی سبب شده است که دولت دهم نگران اثرات بحران آفرین این طرح، به افزایش واردات کالهای

ضروری بیندیشد و نظامیان نسبت به امکان بروز بحران و ضرورت مقابله با آن هشدار بدهند. 
 مجلس شورای اسلمي، بیمناک آن که اجرای شتابناک طرح هدفمندکردن یارانه ها بحرانی غیرقابل کنترل
 بیافریند، تصویب کرد که این طرح ظرف پنج سال به صورت تدریجی انجام شود. براساس پیشنهاد دولت

 سال به مرحله ی اجرا در مي آمد. ۳ تا ۲احمدي نژاد، طرح هدفمند کردن یارانه ها، می بایست ظرف 
یک طرح بي پایه 

 در چارچوب طرح تازه، یارانه ای که دولت تاکنون برای بسیاری از کالهای مورد نیاز مردم مي پردازد کاهش
 مي یابد یا قطع مي شود. در مقابل دولت متعهد مي شود که یارانه ی نقدی در اختیار خانواده های کم درآمد قرار

 دهد تا بتوانند گران شدن کالها را جبران کنند. اما به نظر کارشناسان، این یارانه ی نقدی نیز پایه های
کارشناسی و علمی ندارد و مي تواند به ضد خود تبدیل شود. 

  آبان) تلویحا اعتراف کرد که حذف یارانه ها۵علی لریجانی رئیس مجلس شورای اسلمي، روز چهارشنبه (
 مي تواند به مردم فشار بیاورد. وی در دیدار با وزیر اقتصاد و رئیس گمرک و معاونان وی گفت: ,مجلس در

 یارانه ها به مردم کم شود. در همین راستا زمان اجرای آن را در یک پروسهحد خود تلش کرد که فشار حذف 
 سال اجرا شود,. ۳ تا ۲ ساله تعریف کردیم. در حالي که دولت عجله داشت که این قانون ظرف مدت ۵

 یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی نیز تاکید کرد که اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها برای دولت بي هزینه
 نخواهد بود. آل اسحاق در گفت وگو با ایسنا اعلم کرد که اجرای طرح از سال آینده آغاز مي شود. وی ضمن

 تاکید بر اجتناب ناپذیر بودن حذف یارانه ها گفت: ,با اجرای این طرح قیمت تمام شده محصولت و قدرت خرید
مردم در داخل قطعا فرق خواهد کرد و معلوم نیست بعضی واحدها امکان تولید پیدا کنند یا نه., 

نظامیان بیمناک ناآرامي ها 
 در کنار وزیر بازرگانی و رئیس مجلس، مسئولن نیروهای انتظامی نیز در روزهای اخیر هشدار داده اند که

 اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها ممکن است زمینه ساز گسترش ناآرامي ها شود. به همین دلیل، آن ها گفته اند
که نیروهای انتظامی باید برای مقابله با بحران آماده شوند. 

  درصد بنزین مورد۴۰یکی از نتایج فوری اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، حذف یارانه ی بنزین است. 
 نیاز کشور از خارج وارد مي شود و دولت مجبور است برای پائین نگه داشتن قیمت در بازار داخلی برای آن

  میلیارد دلر هزینه بر مي دارد. بررسي ها نشان داده۷ تا ۶یارانه بپردازد. این موضوع برای دولت سالنه 
  لیتر بنزین به قیمت۶۰ تا ۵۵است که دولت اگر بخواهد از زیر این فشار بیرون بیاید، باید حداکثر ماهی 

  تومان در اختیار مصرف کننده قرار دهد. صاحبان خودروها، باید مصرف مازاد خود را به نرخ۱۰۰لیتری 
تمام شده خریداری کنند. 

نصف شدن یارانه های نقدی 
  هزار تومان۵۰دولت احمدي نژاد قبل اعلم کرده بود که برای جبران فشار ناشی از حذف یارانه ها ماهانه 

 یارانه نقدی در اختیار افراد کم درآمد قرار مي دهد. اما محمد کاظم دلخوش نایب رئیس کمیسیون اقتصادی
  هزار میلیارد تومان در ماه۲۰هزار تا ۱۰مجلس به خبرگزاری فارس گفت: ,میزان یارانه های نقدی بین 

  هزار تومان به هر فرد۲۴ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان تثبیت شود، ماهانه حدود ۲۰تعریف شده است. اگر 
تعلق مي گیرد., 

  هزار میلیارد تومان برای یارانه های۱۰معنای ناگفته ی سخن نایب رئیس کمیسیون اقتصادی این است که اگر 
  هزار تومان در ماه خواهد بود که به عنوان نمونه۱۲ تا ۱۰نقدی تعیین شود، سهم هر شهروند کم درآمد تنها 

  لیتر بنزین آزاد در ماه مي رسد. به این ترتیب، نگراني ها در زمینه ی امکان۱۲ تا ۱۰به مصرف خرید 
گسترش نارضایتی  ها کامل توجیه پذیر است. 

افزایش واردات و کاهش تولید داخلی 
  آبان) سایت تابناک به نقل از غضنفری وزیر بازرگانی نوشت: ,وزارت بازرگانی برای۴روز سه شنبه (

 کاهش آثار تورمی ناشی از هدفمند کردن یارانه ها، برنامه ی ذخیره سازی استراتژیک کالها را دارد تا وقتی
بحث اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها نهائی شد این برنامه را اجرائی کند,. 

 برپایه ی اظهارات وزیر بازرگاني، ماموریت ذخیره ی استراتژیک کالها با استفاده از تسهیلت دولتی به بخش
 احمدي نژاد نشان داده است که بخش خصوصی سال ریاست جمهوری ۴خصوصی سپرده خواهد شد. تجربه ی 

 در اغلب موارد معنائی جز شرکت های وابسته به سپاه پاسداران و سایر نهادهای همسو با دولت ندارد. به این



 ترتیب، آنچه زیر عنوان هدفمند کردن یارانه ها از سفره ی افراد کم درآمد برداشته مي شود، در نهایت به جیب
چنین شرکت هائی خواهد رفت. 

احمدي نژاد و رکورد واردات 
 سایت تابناک که گفته مي شود به محسن رضائی رقیب انتخاباتی احمدي نژاد وابسته است، در تحلیلی

 مي نویسد: ,تجربه ذخیره سازی کال از تجربیات کامل ناموفق در اقتصاد است، چرا که هیچ تضمینی برای
 عرضه این کالها به قیمت تعادلی وجود ندارد، ضمن آن که سیل کالهای وارداتی به بهانه ذخیره سازی به

 کشور سرازیر خواهد شد و اقتصاد کشور را یکباره فلج خواهد کرد. رخدادی که برای شکر و برنج روی داد
و کارخانه های شکر و مزارع چغندر قند و شالیزارها را به مرز نابودی کشاند.,

  ساله ی نخست۴به گزارش روز سه شنبه ی سایت آینده، بانک مرکزی ایران اخیرا حجم واردات دوران 
  میلیارد دلر اعلم کرد. اداره ی گمرک که زیر نظر دولت فعالیت۲۲۰ریاست جمهوری احمدي نژاد را 

  میلیارد دلر اعلم کرده بود. هر دو رقم یک نکته را ثابت مي کنند: دولت احمدی۱۸۵مي کند، قبل این رقم را 
 نژاد رکورد واردات را در دوران سی ساله ی جمهوری اسلمی شکسته است. این سیاست، به واردکنندگان

نزدیک به دولت سود مي رساند، اما تولید داخلی را نابود مي کند و سبب رشد بیکاری مي شود. 
نویسنده: جواد طالعی 
تحریریه: بهرام محیی

44تاملي بر اجراي اصل 

محمود اسلمیان*
  آمده است : گاهي وقت ها مسائلي وجود88 آبان 6به نوشته روزنامه صبح ایران  دنیای اقتصاد در تاریخ 

دارند كه همه اقوام و ملل به نتایج واحدي مي رسند و همگان به دنبال دستیابي به آن هستند.

 این مسائل در حوزه هاي اقتصادي و اجتماعي حتي دیني به چشم مي خورد. به عبارتي در موضوعاتي اجماع
 جهاني حاصل مي شود و آن به دلیل سال ها و شاید قرن ها تجربیات بشري است.خصوصي سازي اقتصاد كه طي

 دهه هاي گذشته ذهن مردمان عالم را به خود مشغول كرده است، از این گونه مسائل است. هر چند در جزئیات
 تفاوت هایي وجود دارد، ولي در اساس كار نمي توان اختلف مهمي را مشاهده كرد. پس از ظهور اندیشه

 ماركس در اواخر قرن نوزدهم و عملي شدن آن در اوایل قرن بیستم توسط بخش هاي عمده اي از جهان، نبرد
 في ما بین دو نگرش صفر و صدي در حاكمیت اقتصادي به اوج رسید. هر چند در كشورهاي بلوك غرب نیز

 به دلیل وجود احزاب چپ، بخش هایي از اقتصاد چون فولد، راه آهن، هواپیمایي و ... در انحصار دولت ها
 باقي ماند. تجربه هشت دهه اقتصاد مطلق دولتي در كشورهاي بلوك شرق و بخش هایي از اقتصاد در غرب،

 باعث گردید جهانیان به این باور برسند كه مدیریت دولت بر اقتصاد به دلیل ساده اي قابل ادامه و دوام نیست و
 به عبارت دیگر، این مدیریت باعث افزایش شدید فاصله رفاه و تكنولوژي في مابین دو سیستم مي شود؛ چیزي

 كه باعث فروپاشي بلوك شرق و تغییر مسیر زیركانه چیني ها گردید. این عوامل را مي توان به شرح زیر
خلصه نمود.

) فقدان فرهنگ رقابت پذیري1
 در اقتصاد دولتي رقابت پذیري خیلي مفهوم ندارد. این به معني عقب افتادگي و نهایتا اخلل است؛ زیرا براي

  ساله نمونه خوبي از این40مدیران دولتي انگیزه لزم براي تحول وجود ندارد. تولید پیكان براي یك دوره 
 دست است. این توجه را داشته باشیم كه رقابت جوهره توسعه و تكامل اقتصادي در جهان است و ثمره آن

ارائه خدمات بهتر به مشتریان، یعني مردم است.
) تغییرات مدیریت2

 هرگاه یك بنگاه اقتصادي تحت نظر دولت باشد، با تغییرات دولت بایستي شاهد تغییرات مدیران باشیم؛ اتفاقي
 كه بارها در واحدهاي دولتي افتاده است. شما ثبات مدیریت در یك بنگاه خصوصي را با دولتي مقایسه كنید،

تغییر امكان برنامه ریزي درازمدت، ریسك پذیري را سلب مي نماید.
) بهره وري3

 به علت فقدان انگیزه لزم سودآوري، بهره وري در واحدهاي دولتي بسیار پایین است؛ در نتیجه استفاده از
 سرمایه  هاي ملي به حداقل مي رسد؛ زیرا اصول تفاوت چنداني في ما بین مدیر سختكوش دولتي یا مدیر متوسط

 یا ضعیف در عمل وجود ندارد. هر دو یكسان حقوق مي گیرند و هر دو هر گاه لزم باشد، تغییر مي كنند.
میزان دستیابي به سود و بهره وري اثر خاص در درآمد مدیران و كاركنان ندارد.

)ترس از تصمیم سازي4
 به علت حاكمیت دولت بر بنگاه هاي دولتي، ده ها سازمان كنترلي و محاسباتي بر عملكرد مدیران دولتي نظارت



 مي نمایند؛ این نظارت و تبعات آن باعث كند شدن و بسیاري مواقع عدم تصمیم گیري مي شود؛ زیرا مدیر با
 تجربه مي داند كه هر تصمیم ریسك پذیري برایش ممكن است هزینه داشته باشد. عدم النفع تصمیم نگرفتن ها نیز
 در هیچ مرجعي محاسبه نمي شود كه رقم آن براي بنگاه هاي دولتي سر به فلك مي گذارد. هر چند مي شود دلیل

 دیگري را براي گذر از اقتصاد دولتي نمود، لیكن اساس این تغییر در فرازهاي فوق نهفته است. مدیر
خصوصي هم اختیار دارد و هم به علت اینكه همه زندگي خود را درگیر مي كند با همه وجود تلش مي نماید.

  كه به وسیله قواي مسوول كشور به تصویب رسید و توسط مقام معظم رهبري تنفیذ و ابلغ گردید،44اصل 
  عبور از فرآیندي است كه نهایتا منجر به بهره وري بال، افزایش44ناظر به چنین فرآیندي است. روح اصل 

 تولید و اشتغال و مال در صدر اقتصاد منطقه قرار گرفتن است. نگارنده وجود شركت هاي عمومي یا به
 اصطلح شبه دولتي را مفید مي داند؛ به شرطي كه مدیران مدافع از چنین مجموعه هایي، فرآیندهایي را كه در
 آن از ابتلئات ذكر شده در مدیریت دولتي در شبه دولتي پیش نیاید، توضیح دهند. علي الظاهر همه آسیب هاي
 موجود در بنگاه هاي دولتي در این گونه بنگاه ها هم وجود دارد، فقط شاید بتوان گفت به دلیل قانوني نظارت

كمتر صورت مي پذیرد كه آن هم به نظر مي رسد با توجه به ماهیت عمومي اموال به صلح نباشد.
 مهم این نیست كه خصوصي سازي در كشور به چه سمت و سویي باشد. مهم این است كه مشكلت و ضایعات

 در بنگاه هاي دولتي كه همگان بر آن اتفاق نظر داریم، چگونه برطرف شود و آیا این مسائل در شركت هاي
 شبه دولتي پیش نخواهد آمد؛ نگاهي به خصوصي سازي در دنیا نشان مي دهد، مساله شامل سه ركن است؛ اول

 دولت، دوم بخش خصوصي، سوم بانك هاي حامي. در روند خصوصي سازي در كشور بانك ها ورود پیدا
 نكرده اند و این عدم حضور باعث شده مجموعه ها و نهادهاي عمومي كه به شكلي منابع دولت و مردم را در

كنترل دارند، حضور پیدا كرده و برنده باشند.
به اعتقاد نگارنده، بعید است این فرآیند با روح

  سازگاري داشته باشد. دولت اسلم گراي تركیه در خصوصي سازي سال هاي اخیر ورود نهادهاي44اصل 
 عمومي را در رینگ واگذاري ها ممنوع اعلم كرد؛ زیرا تجربه در این كشور نشان داد این گونه نهادها در

عمل موفق نبوده اند.
 شاید یك راهكار میانبر، استفاده نهادهاي عمومي و صندوق ها در مشاركت مدیریت با بخش خصوصي است؛
 به عبارتي توان مالي نهادهاي عمومي با توان مدیریتي و انگیزشي بخش خصوصي بتواند شرایطي ایجاد كند

  یك گام به پیش بوده است و بر44تا امكان مدیریت با بهره وري بال فراهم شود. به هر حال اجراي اصل 
 دولت محترم و سیستم قانون گذاري است كه نتایج حاصله با اهداف مقایسه شود و در صورت مغایرت

 راهكارهاي عملي براي بهینه نمودن این اصل حیات بخش فراهم گردد. هدف نگارنده نقد نهادها و صندوق ها
 نیست؛ زیرا بسیاري از آنان به دلیل وجود مدیران لیق منشا خدمات خوبي در كشور بوده اند. هدف بررسي

 امكان چگونگي افزایش بهره وري و كارآیي سرمایه هاي كشور است تا به یاري خداي بزرگ زمینه براي
توسعه و اشتغال بیشتر فراهم شود.

*رییس اتاق بازرگاني و صنایع و معادن اصفهان

فاطمه سمسارپور همسر یکی از کارگران ایران خودرو است
فاش نشده بودات دولت سرمایه به علت تهدید خرداد 30خبر قتل وی در تظاهرات روز

هویت یکی دیگر از جان باختگان خردادماه.
 ، خانم فاطمه سمسارپور به همراه فرزندش کاوه میراسدالهی با گلوله های تک1388در روز سی ام خرداد ماه 

 سپس جان داد. تیراندازهای وابسته به سپاه پاسداران و بسیج به شدت زخمی شد و
 ما کارگران ایران خودرو ضمن اعلم همدردی با همکار عزیزمان آقای میر اسدالهی کشته شدن همسر عزیز

ایشان در حوادث اخیر را به خانواده محترم تسلیت می گوئیم. 
 !دوستان و همکاران گرامی

  در سوگ خود همسر مهربان متاسفانه باخبر شدیم که همکار عزیزمان آقای میر اسدالهی درغم از دست دادن
 طبق گزارشات رسیده همسر ایشان خانم فاطمه سمسارپور در جریان حوادث اخیر کشته می شوداست. نشسته 

 ولی به علت تهدید نیروهای امنیتی برای اخراج فرزندشان از دانشگاه و تهدید حراست ایران خودرو به اخراج
  وادار به. میر اسدالهی اکنون نمی شودهمسر جان باخته اش فاششرکت علت کشته شدن ایشان از این 

 ست و به دنبال آن، فاجعه قتل همسرش فاطمه سمسارپور توسط سپاه پاسداران دولت سرمایهبازنشستگی شده ا
ه است. گردید توسط اطرافیان ایشان فاش  نیز 1388 خرداد 30در تظاهرات خیابانی روز 

 کشته شدگان حوادث اخیر و محکومیت سرانهمه ما ضمن آرزوی صبر برای ایشان خواهان شناسائی قاتلین 
سرکوبگر می باشیم. 

جمعی از کارگران ایران خودرو
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یاد شهید فاطمه سمسارپور را گرامی می داریم
شهید راه آزادی است سمسارپور

 های حامیان گلوله  شتافته بود که آماجانسان های آزادیخواه   به کمک او نیز مثل هزاران شهید راه آزادی
 ما یاد او و یاد همه شهیدان راه آزادی را گرامی می داریم. سرمایه قرار گرفت وجان خودرا از دست داد

وبرایشان درود می فرستیم.
زنده باد آزادی

کارگران ایران خودرو

http://khodrokar.blogfa.com/

بدون شرح : 
 راحتی از خطاهای جهرمی در وزارت کار گذشتندبه

  آمده است : معاون امور استان های خانه کارگر گفت: محمد جهرمی وزیر88 آبان 7به گزارش ایلنادر تاریخ 
 کار و امور اجتماعی دولت نهم باید پاسخگوی مشاورانی باشد که بدون کار مفید حقوق چند میلیونی دریافت

 .می کردند
 حسن صادقی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به این که برخی منابع تعداد مشاوران جهرمی را در زمان

 مدیریتش در وزارت کار به اندازه یک مینی بوس عنوان کرده اند، افزود: عزل این مشاوران توسط وزیرکار
 .فعلی که رئیس دفتر رئیس جمهور نیز بوده  اقدامی مثبت است اما کافی نیست

 رئیس پیشین کانون عالی شوراهای اسلمی کار کشور تصریح کرد: مدیرعاملی جهرمی بر بانک صادرات
 نشان داد که در انتخاب مدیران همچنان رابطه حرف اول را می زند زیرا اگر یک فرد معمولی خطایی کند با

 .وی برخورد می شود اما گویا برخی ها به راضی از خطاهای جهرمی در وزارت کار می گذرند
  هزار میلیارد96صادقی خاطرنشان کرد: جهرمی به دلیل مدیریت غیرعلمی خود میزان نقدینگی کشور را از 

 . هزار میلیارد تومان افزایش داد و با مدیریت غلط خود میزان تورم کشور را افزایش داد196تومان به 
 این فعال کارگری اظهارداشت: الن نیز شاهد هستیم افرادی که در زمان مدیریت جهرمی بر وزارت کار از
 منابع مالی این وزارتخانه به روش های گوناگون بهره برده اند در جراید پیام تبریک به جهرمی مي دهند تا به

 .احتمال زیاد بتوانند از این رانت  خود در بانک صادرات نیز استفاده کنند
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دیداردبیر اجرایي خانه كارگر آذربایجان شرقي از شرکت آهنگری تراکتور سازی
هر حرکت و تصمیمی خارج از قانون منجر به تنش در محیط کار مي شود

  آمده است :  دبیر اجرایی خانه کارگر استان آذربایجان شرقی با بازید88 آبان 7ایلنا:به گزارش ایلنا در تاریخ 
 .از شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران در گفتگو با کارگران ، مسایل جامعه کارگری را بررسی کرد
 به گزارش ایلنا در بازدید کریم صادق زاده ، کارگران شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران از گسترش

 قراردادهای کوتاه مدت و اخذتعهدی های بی مورد و مسائلی همچون عدم ثبات امنیت شغلی و عدم وجود
 تشکل کارگری از جمله شوراهای اسلمی کار، وجود شرکت های پیمانکاری و خدماتی را در بدنه تولید ابراز
 نارضایتي کرده و خواستار ابقاءبه کارو بازگشت تعدادی از کارگران که به عناوین مختلفی از کار اخراج شده

 .اند گردیدند
 همین گزارش حاکی کارگران شرکت آهنکری تراکتورسازی ایران تصمیمات یک جانبه کمیته انضباطی بدون
 حضور نماینده قانونی کارگران از مشکلت موجود خواندند و خواستار توجه جدی مسئولین استانی ، سازمان

 .کار و امور اجتماعی و خانه کارگر استان آذربایجان شرقی به این موضوع شدند
 بر پایه همین گزارش کریم صادقزاده همچنین در نشست جداگانه ای که با حضور مشاور مدیر عامل و مدیر
 امور اداری و منابع انسانی و معاونت تولید شرکت آهنگری و کارگران این واحد تولیدی برگزار شد با اشاره

 به مشکلت شدید اقتصادی، گفت: هم اکنون واحدهای تولیدی بیش از همه چیز به آرامش نیاز دارند و هر
 .حرکت و تصمیمی خارج از قانون در محیط کار منجر به تنش کارگری و اختلفات خواهد انجامید

 وی افزود:هر مدیری، چه در بخش دولتی و خصوصی در جهت رعایت اصل دو جانبه گرائی بین (کارگر-
 کارفرما) خود را ملزم به گفتگو و عمل در چار چوپ قوانین و مقررات و آئین نامه ها و ضوابط جاری انجام

 .دهد؛ قطعا" موفقیت های زیادی را برای مجموعه محیط کار فراهم خواهد کرد
 وی با ابراز تاسف از اینکه قراردادها، گفتگوها و روابط درچهار چوپ زور شکل می گیرد؛ گفت: فرق عقل با

 .زور در این است که عقل دو طرفه است یکی می گوید و یکی قبول می کند ولی زور یک طرفه است
 کریم صادق زاده افزود: امروز کسی نمی تواند مشکلت کارگران و کار فرمایان را کتمان کند چرا كه هر

http://khodrokar.blogfa.com/


 .کدام مشکلتی دارند
 وی با تاکید براینکه دولتی یا خصوصی بودن، خیلی مهم نیست یادآور شد: تفکری که بر واحد تولیدی حاکم
 مهم است و نباید وجود کارگر نادیده قرار گیرد و هیچکس از یاد نبرد که مدار و محور توسعه در هر واحد

 .تولیدی نیروی انسانی است
 وی از کارگران به عنوان ارکان مهم تولید و صنعت و چرخش اقتصاد یاد کرد و گفت: در نتیجه هر بارقه
 امیدی که در این نیرو ایجاد گردد موجب بروز استعدادهای درخشان و رشد و شکوفائی و بالندگی آن واحد

 .تولیدی خواهد شد
 وی حفظ و صیانت از نیروی کار و ایجاد نشاط و شادابی در این قشر را موجب بهره وری بیشتر و آینده ای

 بهتر و جلوگیری از خدشه دار شدن فرهنگ کار دانست و گفت: نباید به بهانه های واهی صاحبان سرمایه خود
 .را با کارگران درگیر کنند که نتایج مطلوبی برای محیط کار ندارد

 به گفته وی یکی از مزیتهای اصلی واحد های تولیدی بزرگ بخش خصوصی در منطقه، عدم استفاده از
 بکارگیری نیروی انسانی از طریق شرکت های پیمانکاری و خدماتی است که موفقیت های زیادی برای آنان

 .حاصل کرده است
 وی استفاده از این روش را الگویی مناسب برای سایر واحد های تولیدی استان ذکر کرد و گفت:با توجه به

 سیاستها و برنامه های کلن وزیرجدید کار امور اجتماعی که اخیرا" هم به صراحت اعلم کرده حذف
 شرکتهای پیمانکاری و خدماتی است که امیدواریم با همت مدیران بخش صنعتی این موضوع اساسی تحقق

 .یابد
  نفر از کارگران قراردادی و15وی در ارتباط با سئوال کارگری که مواضع خانه کارگر در ارتباط با اخراج 

 رسمی این کارخانه پرسید، گفت: در صورت مراجعه کارگران اخراجی و تشکیل پرونده رسیدگی در واحد
 امور حقوقی خانه کارگر قطعا" در چار چوپ قانون و مقررات در هئیت های سازش و تشخیص و حل

 اختلف اداره کار با اولویت تمام انجام خواهد شد وبه صورت سه جانبه گرائی با حضور نمایندگان کارگران و
 .کار فرمایان و دولت به مسائل وخواسته های آن کارگران رسیدگی خواهد شد

 صادق زاده افزود:به هر حال آن گونه که درهر واحد تولیدی شرایطی جهت استخدام کار فرما پیش بینی می
 کند و به مرحله اجراء در می آورد لذا قوانینی هم قانونگذار برای خاتمه کار و فسخ قرارداد پیش بینی گردیده

 که طرفین ملزم به اجرای آن هستند لذا نباید به بهانه های واهی کارگران اخراج گردند و تصمیمات کار
 فرمایان و دولت به عنوان شرکای اجتماعی به نفع طرف ضلع ضعیف مثلث بفرموده مقام معظم رهبری یعنی

 .کارگر باشد. و امنیت شغلی نباید براحتی از دست برود و سرنوشت کارگران به مخاطره بیافتد
 صادقزاده خطاب به کارگران گفت: امروز همه میدانند که بزرگترین چالش نظام ما معضل اشتغال است و خیل

 روز افزون بیکاران و اینکه عرصه و تقاضا در جامعه یکی نیست بر هیچ کس پوشیده نمی باشد لذا بایستی
 کارگران در این برهه از زمان خواسته های صنفی و مشکلت خود را از طریق نمایندگان قانونی به گوش

 .مسئولین رسانده و حل و فصل نمایند
  قانون کار از اخراج مصون هستند افزود: در این کارخانه28وی با بیان اینکه نمایندکان کارگران طبق ماده 

 بایستی بستر ایجاد تشکل کارگری قوی و منسجم با حضور افرادی متعهد و و کاردان و خبره به مسائل کار و
 کارگری تولید و صنعت تشکیل گردد.تا بتوانند با همت و پشتیبانی کارگران در کنار مدیریت و هئیت مدیره

 .این کارخانه حرکتهای مطلوب و مناسبی در جهت احقاق حقوق نیروی داشته باشند
 همین گزارش حاکی است در ادامه این برنامه دبیر اجرائی خانه کارگر تبریز با جمعی از کارگران اخراجی

 در خانه کارگرضمن دیدار نشست چند ساعته ای با این کارگران داشت و از نزدیک به مسائل و مشکلت آنان
 رسیدگی و اعلم کرد: به زودی گزارشی از نتایج بررسیها را با توجه به نشستی که با مدیر عامل کارخانه و

 .سایر مسئولین ذیربط انجام خواهد یافت اطلع رسانی خواهد کرد
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با بسته شدن چاه كارخانه؛ 
نان سنگ پودركني آجر شد
  گزارش میدهد :  شنیده اید؛ ماجراي گذر آن سنگي را كه بدون هیچ88 آبان 7خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 

 منطقي به ته چاهي افتاد و گروهي را به دنبال خود گرفتار كرد؟ همین چند وقت پیش داستاني مشابه این ماجرا
 در یكي از مناطق اطراف تهران رخ داد و به دنبالش كارخانه اي را در معرض تعطیلي و كارگرانش را در

معرض بیكاري قرار داد. 
 ، فردي به نام ایرج حسیني، براي آنكه در اراضي كشاورزي پدري1374ماجرا از این قرار است؛ در سال 

 خود یك كارخانه «پودر سنگ كني» احداث كند به وزارت صنایع و معادن وقت رفت و پس از آنكه توانست
 مجوز تغییر كاربري زمین را بگیرد؛ پروانه تاسیس یك واحد صنعتي را نیز گرفت كه عنوانش از نام وي وام

گرفته شده بود؛ كارخانه سنگ پودر كني «ایرج حسیني». 



 یكسال بعد عملیات ساخت كارخانه آغاز شد و چون براي ساخت و ساز به آب نیاز بود، ایرج حسیني سفارش
 میلیون تومان پرداخت كرد؛ تا هم آب مصرفي عملیات ساخت كارخانه15حفر یك حلقه چاه را داد و بابت آن 

 تامین شود و هم پس از به بهره برداري رسیدن كارخانه بتوان از آب آن چاه براي مصارف صنعتي استفاده
كرد. 

  سال از آن زمان مي گذرد در این سال ها هر روز كامیون، كامیون از نقاط مختلف كشور به كارخانه12
مي آمدند تا طبق سفارش بار سنگ و مواد معدني تحویل دهند و به جاي آن پودر سنگ تحویل بگیرند. 

  بود كه اداره امور آب شهرستان زرندیه به86تا اینكه نوبت افتادن آن سنگ كذایي به درون چاه رسید؛ سال 
 نداشتن پروانه بهره برداري چاه كارخانه ایراد گرفت و به ایرج حسیني ابلغ كرد كه یا براي چاهش مجوز

بگیرد و یا آن را پر كند و به جاي آن مشترك آب زاویه (منطقه اي در مجاورت زرندیه) شود. 
 ایرج حسیني هرچه كله خود را قاضي كرد دید كه نمي تواند چاهش را پر كند و براي تامین كارخانه به اداره

 آب زاویه درخواست اشتراك بدهد؛ هرچه باشد آب زاویه، آب آشامیدني بود و استفاده از آن براي مصارف
 صنعتي نه تنها اسراف كه تخلف آشكار محسوب مي شد؛ بدون آب هم كه كارخانه تعطیل مي شود. پس مي ماند

 درخواست مجوز براي چاه فعلي كه هم دایر است و هم آبش به دلیل طعم شور و تلخ به درد آشامیدن نمي خورد
و فقط كاربرد صنعتي و زراعي دارد. 

 ایرج حسیني شال و كله كرد، گیوه هایش را وركشید براي اخذ مجوز چاه به اداره آب زرندیه رفت، اما به او
 گفتند كه چون طبق قانون توزیع عادلنه آب و نیز قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت، امكان حفر چاه

 پیش از صدور مجوز وجود ندارد، او باید ابتدا طبق قانون چاه كارخانه تخریب و كور كند و پس از طي شدن
مراحل قانوني و دریافت مجوز نسبت به حفر دوباره چاه اقدام كند. 

 اینجا بود كه سنگ به درون چاه افتاد و داد مالك كارخانه را به هوا برد؛ براي ایرج حسیني كور كردن چاه
  متري احداث شده بود61میلیون تومان تا عمق 15حكم ورشكستگي را داشت؛ چاهي كه زماني با پرداخت 

 میلیون تومان هزینه مي طلبد. 61حفر دوباره آن با هزینه هاي امروز حداقل 
  هزار تومان هزینه برمي داشت و در این40 تا 20 هزینه حفر هر متر چاه در زرندیه از قرار متري 74سال 

 هزار تومان افزایش یافته است. 100 سال به متري 12
 قانون، قانون است و لزم الجرا و كاري هم به این ندارد كه بدون چاه چگونه آب شست وشوي كارخانه تامین

  قانون توزیع عادلنه آب و45مي شود؛ به همین دلیل یكسال بعد دادگاه عمومي زرندیه به استناد بند هـ از ماده 
  قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت، ایرج حسیني را مجرم دانست وي را به3رعایت بند یك از ماده 

پرداخت جزاي نقدي و تخریب چاه محكوم كرد. 
 اما چون این راي براي كارخانه حكم ورشكستگي نانوشته را داشت، كوتاه نیامد، ایرج حسیني اعتراض كرد.
 از این اداره به آن اداره رفت؛ از این نماینده و آن نماینده نامه آورد؛ به این سازمان و آن سازمان، این نهاد و

 آن نهاد نامه فرستاد و در آن نوشت كه كور كردن چاه كارخانه آن هم در شرایط ركود اقتصادي چه تبعاتي
 دارد؛ تازه شاهد و مدرك هم آورد كه آب چاه وي از بس شور و تلخ مزه است كه به درد نوشیدن نمي خورد و

تنها استفاده كشاورزي و صنعتي دارد. 
 با این همه چند هفته پیش چاه كارخانه را بستند. و بدین ترتیب تعداد كامیون هایي كه براي بارگیري از آن خارج

  نفر12 نفر به 30 دستگاه كاهش یافت و تعداد كارگران آن از 6 دستگاه در روز به هفته اي 12مي شدند از 
 كاهش یافت؛ تازه این آغاز ماجرا است و معلوم نیست كه با ادامه این وضع كارخانه با همین اندك كارگر

مي تواند به كار خود ادامه مي دهد. 
 و اینگونه بود كه باز سنگي به درون چاهي غلطید و این بار نان عده اي كارگر را آجر كرد؛ آن طور كه ایرج

حسیني به ایلنا گفته است هنوز او و كارگرانش گرفتار بیرون كشیدن این سنگ هستند. 
گزارش: پانید فاضلیان 

پایان پیام
واردات دو برابر صادرات 

  آمده است :  صادرات غیرنفتی در شش ماه نخست88 آبان 7به گزارش خبرگزاری ایلنا در ایران به تاریخ 
 میلیون دلر اعلم شد. 11375 معادل 88سال 

 به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارایی، براساس گزارش آماری گمرک
 8235 میلیون دلر(معادل 59/11375ایران صادرات غیر نفتی کشور در شش ماه اول سال جاری معادل 

میلیون یورو) بوده است. 
  میلیون یورو59/1724از کل صادرات غیرنفتی کشور در زمان یادشده به تفکیک میعانات گازی، 

  میلیون یورو و سایر کالها شامل کالهای صنعتی، کشاورزی، معدنی،97/2315محصولت پتروشیمی 
  میلیون دلر) از46/24 میلیون یورو (معادل 80/17 میلیون یورو، حدود 94/4194فرش و صنایع دستی 

محل تجارت چمدانی است. 



 31/5 درصدی در وزن و کاهش 25/21همچنین صادرات قطعی با احتساب میعانات گازی با افزایش 
 ،87 درصدی در ارزش دلری) نسبت به شش ماه اول سال 15/15درصدی در ارزش یورو (معادل کاهش 

مواجه بوده است. 
  به کشورهای عراق، چین، امارات متحده88برهمین اساس عمده صادرات کشور در شش ماه اول سال 

  درصد سهم ارزشی صورت73/4 و 80/5 ، 66/13، 82/14، 84/19عربی، هند و افغانستان به ترتیب 
گرفت. 

  میلیون دلر بود که نسبت به شش ماه اول سال94/23668، بالغ بر 88واردات قطعی در شش ماه اول سال 
 درصد به دلر کاهش یافت. 78/20 از نظر ارزش 87

 ، مربوط به " شمش از آهن و فولد غیر ممزوح" با88بیشترین ارزش و سهم واردات طی شش ماه اول سال 
  درصد سهم ارزشی و97/3 است. " بنزین " با 29/10 و سهم وزن 67/4 میلیون دلر و سهم ارزش 3/1105

  درصد سهم وزنی رتبه89/14 درصد سهم ارزشی و 70/3 درصد سهم وزنی و " سایر گندم سخت " با 73/5
های دوم و سوم را به خود اختصاص داده است. 

 ،90/7، چین 92/9 ، آلمان 45/26عمده واردات کشور در زمان یادشده از کشورهای امارات متحده عربی با 
 درصد سهم ارزشی انجام گرفته است. 48/4 و سوئیس 62/6جمهوری کره 

 تپه نسبت به عدم رسیدگی به خواسته های خود هشدار میدهند 7کارگران نیشکر 
  از ایران آمده است ؛ علی نجاتی رئیس هیئت مدیره سندیکای88 آبان 7بنابه گزارشات رسیده در تاریخ 

 ماه است که از حقوق و مزایا محروم است و در شرایط سخت عیشتی قرار دارد. 6نیشکر هفت تپه بیش از 
  ماه است که حقوق و مزایای او قطع6علی نجاتی رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت نیشکر هفت تپه بیش از 

  فرزند می باشد شرایط سخت4شده است . قطع شدن حقوق و مزایای این فعال کارگری که متاهل و دارای 
  سال است که در این شرکت شاغل20معیشتی برای او و خانواده اش ایجاد کرده است. آقای نجاتی بیش از 

است. 
 آقای علی نجاتی بخاطر شرکت در اعتراضات کارگری که حقوق آنها ماها به تعویق افتاده بود و قطع سایر

 1387مزایای کارگران چندین بار دستگیر و مدتی را در بازداشت بسر برد .آخرین بازداشت او در اسفند ماه 
 می باشد که با یورش مامورین وزارت اطلعات دستگیر و به سلولهای انفرادی منتقل شد و چندین هفته در

بازداشت بسر برد. در اثر اعتراضات و فشارهای گسترده بین المللی ناچار به آزادی او شدند. 
  فروردین ماه به آقای نجاتی ابلغ شد که از کار اخراج شده است و علت اخراج او را غیبت8در تاریخ 

 غیرموجه اعلم کرده بودند. در صورتیکه او در آن زمان توسط وزارت اطلعات دستگیر و در زندان آنها
 بسر می برد.آقای نجاتی نسبت به حکم اخراجش و علت اعلم شده توسط کارفرما به اداره کار شوش شکایت
 کرد و به اداره کار شوش اعلم کرد که اخراج من غیر قانونی و علوه بر آن من قبل از دستگیری تقاضای

مرخصی هم کرده بودم و دستگیری من خارج از اراده ام بوده است. 
 اداره کار شوش جلسه ای تشکیل داد که با حضور نماینده کارفرما،نماینده اداره کار و آقای نجاتی بود در آن
 جلسه نماینده کارفرما و نماینده اداره کار به آقای نجاتی اعلم کردند که در اخراج وی نقشی نداشته اند و این

 بکار این فعالخواست اداره اطلعات شوش بوده. پس از عدم موافقت اداره کار شوش نسبت به بازگشت 
  مهرماه ارسال کرد، که21کارگری . آقای نجاتی شکایت خود را به دیوان عدالت اداری کشور در تاریخ 

تاکنون هیچ جوابی دریافت نکرده است. 
 وزارت اطلعات که در پشت صحنۀ سرکوب و فشار علیه فعالین کارگری و کارگران است و حتی احکام

 زندان و مدت آن را با توصیه این اداره صورت می پذیرد و دادگاه انقلب گاها نقش ابلغ کننده دارد. اخیرا
 اقدام به صدور احکام سنگین زندان علیه اعضای اصلی سندیکا ی نیشکر هفت تپه نموده اند . فعالین کارگری

 تا به حال چند بار دادگاهی شده اند.احکام بدوی آنها مورد تایید دادگاه انقلب مرکز استان اهواز قرار گرفته
 است و در حال حاضر این احکام در اجرای احکام دادگاه انقلب شوش می باشد و گفته می شود حتی حکم

 جلب آنها هم صادر شده است و هر لحظه امکان دستگیری فعالین کارگری می رود.اسامی فعالینی کارگری که
 محکوم به زندان شده اند عبارتند از : علی نجاتي،فریدون نیکو فرد،قربانعلی علیپورو جلیبل احمدی هرکدام از

  ماه حبس3 ماه حبس تعلیقی محکوم شده اند و آقای محمد حیدری مهر به 6 ماه حبس تعزیری و 6آنها به 
 ماه حبس تعلیقی محکوم شده است. 8تعزیری و 

 از طرفی دیگر کارگران نیشکر هفت تپه خواستار لغو احکام زندان و بازگشت آقای علی نجاتی به کار و
 پرداخت حقوق و مزایای معوقه و اعاده حیثیت از او هستند. در صورتیکه خواسته های آنها تحقق نیابد آنها در

روزهای آینده اقدام به اعتراضات گسترده خواهند زد. 
 فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،اخراج کارگران،قطع حقوق و مزایای آنها و صدور احکام زندان

 بخاطر پیگیری حقوق معوقه خود را محکوم می کند و از سازمان جهانی کار (آی.ال.او) و ) و بخصوص از



 اتحادیه بین المللی کارگران (آی .یو.اف) می خواهد که از اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه که
عضو این اتحادیه است حمایت فعال نمایید. 

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید: 
سازمان جهانی کار( آی.ال.او) 

اتحادیه بین المللی کارگران(آی.یو.اف) 
http://hrdai.blogspot.com 

http://pejvakzendanyan.blogfa.com 
pejvak_zendanyan10@yahoo.com 

pejvakzendanyan@gmail.com 
tel.: 003162020193 

 ماه حقوق معوقه 6 کیلومتری کارگران گوشت زیاران برای تقاضای دریافت 7پیاد ه روی 
  آمده است : دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین گفت: کارگران88 آبان 7ایلنا: به گزارش ایلنا در تاریخ 

 ماه حقوق معوقه دارند. 6گوشت زیاران 
  کارگر گوشت زیاران برای دیدار با فرماندار200عیدعلی کریمی درگفت وگو با خبرنگار ایلنا با بیان این که

  کیلومتر پیاده روی کردند، افزود: فرماندار قول داده است تا با حضور مسئولنی از سازمان7قزوین 
خصوصي سازی مشکلت کارگران را بررسی و به آنان کمک کند. 

  از وزارت جهاد کشاورزی به بخش خصوصی واگذار1386وی با اشاره به این که گوشت زیاران در سال 
شده است، تصریح کرد: مشکلت این واحد از آن زمان آغاز شد. 

 کریمی وضعیت کارگری استان قزوین را متشنج ارزیابي کرد وگفت: مسئولن بخش تولید کشور باید فکری به
حال واحدهای صنعتی و کارگران شاغل در آن کنند. 

 پایان پیام

یارانه نقدي یا براي همه یا فقط مشمولن نهادهاي حمایتي

محمدصادق الحسینی
  آمده است : طرح هدفمندسازی یارانه ها،88 آبان 7 تاریخ دربه نوشته روزنامه صبح ایران دنیای اقتصاد 

فارغ از  اینکه آیا طرح مناسب یا نامناسبی است و  این که چه تبعاتی خواهد داشت، 

 از  این منظر که بهانه اي برای واقعی کردن قیمت های نسبی در اقتصاد است، قابل دفاع مي نماید؛ اما مفاد
 اجرایی  این گونه طرح های بزرگ و ملی تا بدان حد اهمیت دارد که حتی مي تواند اصل طرح را نیز زیر
 سوال برد. در  این مقاله به  این پرداخته خواهد شد که دولت نباید دهک درآمدی را مبنای پرداخت یارانه

 تبعیضی قرار دهد؛ بنابراین در  این مقاله اجرای  این طرح را مفروض گرفته و در چگونگی اجرای آن به
بحث مي نشینیم.

  درصد از عواید ناشی از افزایش قیمت کالهای یارانه اي60 الی 50در طرح مذکور، تا به حال قرار است که 
  دهک از مردم تقسیم شود؛ در حالی که نه تنها فلسفه اقتصادی  این تبعیض پرداختی و همچنین توجیه5در میان 

  دهک نیز در هیچ کجای طرح تصریح5شرعی پرداخت یارانه مشخص نیست، بلکه نحوه اجرایی شناخت  این 
 نشده است؛ اما مشکل عدم مشخص بودن افراد مشمول، تنها یک مشکل اجرایی نیست که به سادگی بتوان از

آن گذشت. 
 برای روشن شدن اهمیت  این امر باید به این سوالت توجه کرد: اول اگر قرار است گروه های کم درآمد تحت
 کمک دولتی(یارانه مستقیم) قرار بگیرند، چرا  این کمک ها از طریق دستگاه های حمایتی و از منبع مالیات ها

صورت نمي گیرد که هم با منطق اقتصادی منطبق است و هم مبانی شرعی و دینی دارد؟
 به نظر مي رسد پاسخ  این سوال  این خواهد بود که سیستم مالیاتی ما ضعیف است، در پاسخ باید گفت که اگر

 سیستم مالیاتی ضعیفی داریم، باید  این سیستم را اصلح کنیم؛ اما تا  این سخن به میان افکنده شود، گفته خواهد
 شد اصلح سیستم مالیاتی تابع اصلح سیستم شناسایی دهک ها و میزان درآمد افراد است که در  ایران وجود

 ندارد و به وجود آمدن و پا گرفتن چنین سیستمي  هم سال های سال زمان مي برد و کشور تا آن زمان توان
 پرداخت هزینه های ناشی از ناکارآمدی  این سیستم پرداخت یارانه را ندارد. باز به مکان اولمان بازگشتیم! اگر

  دهک پایین5امکان شناسایی این دهک ها و میزان درآمد افراد وجود ندارد، چگونه مي خواهیم یارانه ها را به 
 درآمدی تخصیص دهیم؟ اگر هم  این امکان را داریم و  این دهک ها را مي شناسیم که باید سیستم مالیاتی را

اصلح کنیم و از طریق باز توزیع درآمدی اقدام به حمایت از  این گروه ها كنیم. 

http://hrdai.blogspot.com/


 همان طور که از مراحل طی شده در بال برمی آید، سیاست گذاران در اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها (با
 توجه به پرداخت نابرابر به برخی دهک ها) دچار تناقض بزرگی هستند که مي تواند حتی مزایای اجرای چنین

 طرحی را که واقعی شدن قیمت های نسبی است نیز زیر سوال ببرد. بنابراین با آگاهی از این تناقض، باید پرسید
دهک اصرار مي ورزد؟5چرا دولت بر پرداخت یارانه نقدی تنها به 

 با آنچه گفته شد، برای زیر سوال نرفتن اهداف اجرای طرح از نظر علمي  و شرعی، با توجه به اینکه پرداخت
پول را مفروض داریم، تنها دو راه پیش روی دولت است: 

 اول) رفتن به سمت پرداخت پول به همه مردم به صورت برابر ( که مي توان آن را همان پول نفت که از
یارانه های پنهان و آشکار بودجه اي آزاد شده است، دانست)؛

 دوم) پرداخت پول تنها به کسانی که تحت نظر نهادهای حمایتی (بهزیستی و کمیته امداد) بوده و شناسایی آنها
از قبل صورت پذیرفته و تعداد، آدرس، شرایط درآمدی و معیشتی آنها کامل برای دولت مشخص است. 

تظاهرات اعتراضی کارگران مخابرات راه دور
  آمده است : هزار کارگر مخابرات راه دور استان فارس8 آبان 7به نوشته سایت کمیته هماهنگی ... در تاریخ 

  ماه است که9در مقابل استانداری دولت سرمایه داری در شیراز دست به تظاهرات اعتراضی زدند. کارگران 
 هیچ ریالی دستمزد دریافت نکرده اند و از شدت بدهکاری و گرسنگی و فقر جانشان به لب رسیده است.

 حقوق هایشان سال ها است که بهمبارزه این کارگران علیه تعویق همیشگی دستمزدها و مصادره مستمر 
 اشکال مختلف جریان دارد. آنان ماه های متوالی کار کرده اما هیچ حقوقی نگرفته اند. گاه در اعتراض به

 . گاه بساط شکایت در مقابل نهادهای دولتی پهن کرده اند.جنایات سرمایه داران دست به خودکشی زده اند
  و در مقابل همین دارالعماره توحش سرمایه موسوم به استانداری نیزكردهزمانی به تظاهرات خیابانی اقدام 

 اجتماع نموده اند. اما سرمایه داران و دولت آن ها به اعتراضات آنان هیچ وقعی نگذاشته اند. كارگران در
 تظاهرات اعتراضی اخیر خویش، خطاب به استاندار که از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران است فریاد می

  زدند: «ما اهل غزه هستیم .... انرژی را رها کن، فکری به حال ما کن!».
  ممكن است این شعار صد البته از سر ریشخند و تمسخر طرح شده است. اما از آنجا كه برخي كارگران متوهم

 فكر كنند كه جمهوري اسلمي واقعا به مردم فلسطین كمك مي كند لزم است این نكته مهم را توضیح دهیم. این
 كارگران باید بدانند که نظام سرمایه داری ایران به همان اندازه که دشمن تا مغز استخوان توده های کارگر

 ایران و از جمله کارگران مخابرات راه دور است، دشمن مردم کارگر و جنگ زده و مفلوک و آواره غزه نیز
 هست. کمک های مالی بسیار انبوه دولت ایران به نیروهای ارتجاعی نوع حماس و حزب ال، نه کمک به

 اهالی کارگر و نفرین شده غزه یا لبنان بلکه، برعکس، کمک بی دریغ و سخاوتمندانه به جریانات تروریستی
 ضدکارگر آن مناطق با هدف تحکیم پایه های قدرت خود و کسب توان رقابت بیشتر در مجادلت سودجویانه و

 کارگر مخابرات راه دور و به طور قدرت طلبانه اش با دولت ها و قطب های دیگر دنیای سرمایه داری است. 
 كلي كارگر ایراني باید با سر آگاه طبقاتی خویش به این مسائل بیندیشد و مبارزه واقعی خود علیه سرمایه و

 دولت سرمایه داری را با شعارهای سرمایه دارانه اي چون « نه غزه، نه لبنان، جانم فداي ایران» یا « فلسطین
  که به هیچ وجه را رهاكن، فكري به حال ما كن» یا به طنز « ما اهل غزه هستیم، فكري به حال ما كن»،

 جمهوری اسلمی به رغم تمامی هیاهوها و هوچی شعارهاي آگاهانه و سنجیده طبقه او نیستند، آلوده نكند. 
 گری هایش در مورد فلسطین، هیچ لقمه نانی به شکم هیچ کودک گرسنه فلسطیني نرسانده است. هیچ قرص
 مسکنی برای هیچ کارگر مجروح در حال مرگ این منطقه ارسال نکرده است. هیچ لباسی بر تن هیچ برهنه

 این دیار نپوشانده است. این رژیم فقط حاصل کار و استثمار توده های كارگر ایران را به هزینه زرادخانه های
 و نیروهای مشابه اختصاص داده است تا از این طریق تنور جنگ و ناامنی و بی  و حماس  نظامی حزب ال

 ثباتی در منطقه را به نفع خویش و با هدف تحکیم موقعیت خود هر چه بیشتر مشتعل نگه دارد. توده کارگر
 غزه بخش جدایي ناپذیر طبقه بین المللی ما و در زمره بی پناه ترین، آسیب پذیرترین و درمانده ترین بخش

 های آن است. ما دشمن توده های طبقه خود نیستیم. دشمن ما نظام بردگی مزدی است. ریشه استثمار و تشدید
 هر چه بیشتر آن، فقر، گرسنگی، بی حقوقی، بی دارویی، بی مسکنی، بی آموزشی، تعویق دستمزدها، فقدان

 هر نوع تضمین اشتغال و همه اشکال ستم هایی که بر ما اعمال می شود در وجود سرمایه و حاکمیت نظام
 سرمایه داری نهفته است و جمهوری اسلمی نیز قدرت سیاسی این نظام است. ما با سرمایه و دولت سرمایه
 داری درحال مبارزه ایم. شعارهای ما باید ریشه های واقعی استثمار و بی حقوقی ها و ستمکشی های مان را

 نشانه گیرد. باید به سرمایه و دولت سرمایه داران حمله کنیم. باید علیه سرمایه و قدرت دولتی آن متشکل شویم.
 باید با قدرت اتحاد و سازمانیابی شورایی ضدسرمایه داری خویش مطالبات پایه ای طبقه مان را بر سرمایه

 داران و دولت آن ها تحمیل کنیم. این حرف که گویا جمهوری اسلمی دستمزد روزانه ما را به مردم غزه می
 دهد سخنی بسیار نادرست، ناآگاهانه و ضدکارگری است. آنچه واقعی است این است که دولت سرمایه داری
 ایران کارگر گرسنه و نفرین شده و جهنم نشین غزه را نیز گوشت دم توپ خود مي كند تا توحش اش را در



 سایر نقاط دنیا گسترش دهد. ما باید این توحش را افشا کنیم. شعارهای ما نباید علیه کارگر همزنجیر خود و در
راستای کسب آبرو برای دولت سرمایه داری باشد. 

88 آبان 7

 تجمع کارگران پرریس در مقابل استانداری کردستان و برگزاری جلسه هیئت تشخیص اداره
کار برای رسیدگی به شکایت این کارگران 

  توسط کارفرما و شکایت آنان به اداره کار27/7/88بدنبال صدور حکم اخراج کارگران پرریس از تاریخ 
  ، امروز هفتم مهر ماه هیئت تشخیص اداره کار سنندج برای رسیدگی به شکایت29/7/88سنندج در مورخه 

این کارگران تشکیل جلسه داد و این کارگران در مقابل استانداری کردستان دست به تجمع زدند. 

  و بدنبال اعتراض به عدم پرداخت بموقع دستمزدهایشان با رای87کارگران پرریس اواخر شهریور ماه سال 
  از کار خود اخراج شدند اما در پی تداوم اعتراضات این27/7/87هیئت تشخیص اداره کار سنندج در تاریخ 

 کارگران هیئت حل اختلف اداره کار سنندج رای به ابقا بکار آنان با حذف قید موقت از قراردادهایشان داد و
 بدنبال آن کارفرمای پرریس به دیوان عدالت شکایت کرد و نهایتا با اعتراضات و پیگیریهای کارگران دیوان

عدالت نیز رای هیئت حل اختلف اداره کار سنندج را تائید کرد. 

 اما علیرغم رای هیئت حل احتلف اداره کار سنندج و دیوان عدالت مبنی بر بازگشت بکار کارگران پرریس
 کارفرما با همکاری اداره کار و استانداری و دیگر نهادهای مسئول در سنندج عمل این کارگران را بر سر

  وادار به27/4/88کارگران پرریس  کارهای خود باز نگرداند و تحت فشار شورای تامین استان کردستان، 
 امضای قرارداد موقت با کارفرمای کارخانه پرریس شدند و کارفرما از تاریخ انعقاد این قرارداد تا پایان آن

  فقط شش نفر ازاین کارگران را بکار گرفت و عمل بقیه کارگران را به کارخانه راه27/7/88یعنی مورخه 
 به این کارگران اعلم کرد آنان را بکار نخواهد گرفت. 88 مهر ماه 27نداد و نهایتا روز 

  مهر ماه در مقابل اداره کار سنندج دست به تجمع زده و29 به همین دلیل کارگران پرریس روز چهار شنبه 
 شکایتی را از کارفرما به اداره کار تسلیم کردند که دیروز ششم آبانماه جلسه هیئت تشخیص اداره کار سنندج

رسیدگی به شکایات کارگران پرریس را آغاز کرد. 

 کارگران پرریس در شکایت خود به اداره کار سنندج خواهان اجرای رای دیوان عدالت اداری شدند و دیروز
 در اعتراض به فشاری که شورای تامین استان برای امضای قرارداد موقت به این کارگران وارد کرده بود در

مقابل استانداری نیز دست به تجمع زده و خواهان رسیدگی به وضعیت خود شدند. 

   بدنبال تجمع کارگران پرریس در مقابل88 آبان 6بنا بر گزارشهای دریافتی از فعلین کارگری ایران در روز 
 استانداری کردستان مامورین لباس شخصی و انتظامی بلفاصله به نحو چشمگیری در مقابل استانداری

 حضور پیدا کردند اما کارگران با تاکید بر خواستهای خود با معاون امنیتی استانداری کردستان دیدار کرده و
بر رسیدگی فوری به خواست هایشان تاکید کردند. 

 لزم به یادآوری است علیرغم صدور رای دیوان عدالت مبنی بر بازگشت بکار کارگران پرریس با حذف قید
 موقت از قراردادهایشان، کارفرمای پرریس از سال گذشته تا کنون از پرداخت دستمزدهای این کارگران طفره

  و نهادهای مسئول در سنندج هیچگونه توجه و یا اقدامی برای اجرای رای دیوان عدالت بعمل رفته است
نیاورده اند و در طول این مدت دوشادوش کارفرما این کارگران را سر دوانده اند. 

آزادى تمام كارگران بازداشت شده خوزستانی 
  آبان می نویسد : نماینده كارگران لوله سازى خوزستان با اعلم خبر آزادى تمامى8خبرگزاری ایلنا در تاریخ 

در پى این تجع بخشى از مطالبات معوقه كارگران پرداخت شد. بازداشتگان تجمع آرام هفته گذشته؛ گفت: 
  كارگر36یزداني  ، نایب رئیس شوراى اسلمى كار لوله سازى اهواز گفت: در جریان تجمع آرام هفته گذشته 

لوله سازى خوزستان بازداشت شده بودند كه پس از سپردن تعهد، همگى آزاد شدند. 
  ماه مطالبات معوقه هر روز13 هفته پیش در اعتراض به پرداخت نشدن 2كارگران لوله سازى خوزستان از 

 بصورت آرام در شهر اهواز تجمع  مي كردند كه دوشنبه گذشته این تجمع آرام به صحنه برخورد عوامل
انتظامى با كارگران و بازداشت گروهى از آنها منجر شد. 



  كارگران لوله سازى خوزستان87به گفته این فعال كارگرى پس از ماجراى روز دوشنبه، حقوق بهمن ماه سال 
پرداخت شد. 

 وى افزود: پیش از این كارگران لوله سازى تنها بخشى از حقوق آذرماه این سال را بطور على الحساب
دریافت كرده بودند. 

 یزدانى هفته گذشته نیز در كمیته تامین استان به منظور پایان دادن به بحران پیش آمده در خصوص از
سرگیرى تولید و تامین نقدینگى اقداماتى شده بود. 

 این عضو شوراى اسلمى كار لوله سازى خوزستان گفت: براین اساس شركتهاى آب وفاضلب ملزم شدند تا
 براى تامین لوله هاى مورد نیاز خود با این شركت قرارداد كار منعقد كنند؛ بستان كارى كه اقدام به توقیف اموال
 شركت كرده اند به مدت یك ماه شكایت خود را به تعویق بیندازند تا به این شركت وام پرداخت شود؛ دو برج از

مطالبات معوقه كارگران از محل وام در نظر گرفته شده پرداخت شود.

 ماه رسید8طلب كارگران صنایع مخابراتي راه دور ایران به  

  آبان می نویسد : در حالي كه مطالبات معوقه كارگران صنایع مخابراتي راه  دور8خبرگزاری ایلنا در تاریخ 
  ماه رسیده است، كارگران این كارخانه از مخالفت مسوولن استان فارس با برگذاري8ایران به بیش از 

تجمع هاي كارگري خبر مي دهند. 
 به گزارش ایلنا، كارگران مي گویند: با گذشت یك هفته از آخرین تجمع اعتراضي كارگران كارخانه صنایع

 مخابراتي راه دور ایران نه تنها هیچ اقدامي در خصوص پرداخت مطالبات و بازگشایي كارخانه صورت
نگرفته است بلكه مسوولن استاني تاكنون سعي كرده اند تا حركت هاي اعتراضي كارگران جلو گیري كنند. 

  هزار تومان از طلب چند میلیون300یكي از كارگران در گفتگو با ایلنا گفت: آخرین بار و در شهریور ماه، 
توماني هركارگر پرداخت شد. 

 وي گفت: با وجود اینكه برخي از كارگران در اعتراض به وضع موجود چند بار دست به حركت هاي انتحاري
 زده اند اما مسووولن به جاي پیگیري براي پرداخت مطالبات كارگران و بازگشایي كارخانه، استفاده از بیمه

بیكاري را به كارگران توصیه مي كنند. 
 وي گفت: پیش از این نیز جمعي از اعضاي كمسیون اجتماعي مجلس پس از بازدید از این كارخانه راها شده

و وضعیت كارگران آن وعده داده بودند تا در تهران به این وضع رسیدگي كنند. 
 كارخانه صنایع مخابراتي راه دور ایران كه در استان فارس واقع است؛ پس از واگذاري به بخش خصوصي به

 كارگر آن به تعویق افتاد. 900حالت نیمه تعطیل در آمد و پرداخت مطالبات 
پایان پیام

هشدار کارگران نیشکر هفت تپه نسبت به عدم رسیدگی به مطالبات شان
  آمده است : کارگران شرکت نیشکر هفت تپه هشدار دادند در88 آبان 8به نوشته سایت پیام در تاریخ جمعه 

 صورتی که به خواست ها و مطالبات شان پاسخ مناسب داده نشود در روزهای آینده دست به اعتراضات
گسترده خواهند زد. 

 ب/ر پ/ایه خ/بر منتش/ره ک/ارگران نیش/کر هف/ت تپ//ه ض/من آن ک/ه خواس/تار لغ/و احک/ام زن/دان و بازگش/ت ب/ه ک/ار،
 پرداخت دستمزد و مزایای معوقه و اعاده حیثیت "علی نج/اتی" رئی//س هی/ات م//دیره س/ندیکای ک//ارگران نیش/کر
 هفت تپه شدند تهدید کردند در صورتی که خواست های آنان تحقق نیابد در روزه//ای آین//ده اق//دام ب//ه اعتراض//ات

 گسترده خواهند نمود.

  با علی  پیچگاه از پیشکسوتان مبارزات کارگران نفتگر ایران  یاسمین میظر مصاحبه
 از انتخابات در ایران پیرامون وقایع پس

   طبقه  نقش  و  می بینید  چگونه  را  سیاسی  اوضاع  ؟  چیست  ایران  اخیر  وقایع  از  شما ارزیابی
 می کنید؟  ارزیابی  چگونه  را  مقطع  این  در کارگر

   رژیم  فرمایشی  انتخابات  از  پس  سیاسی  اعتراضات  چرا  پرسید  باید  اول  می کنم  فکر  من ببینید 
 کرد؟  پیدا  گسترده ای  ابعاد چنین



   که  جوان ها  ،  هستند  و  بودند  ناراضی  سیاسی  آزادیهای  نبود  از  ایران  مردم  اکثر  که  نیست شکی
  شخصی  احساس  زندگی   در  مذهبی   دولت  دخالت  از  میدهند  تشکیل  را  جامعه  از  بالیی   صد در

   خود  اوج  به  اسلمی  جمهوری  از  نارضایتی   کلی   به طور حقارت میکنند و جانشان به لب رسیده بود
   را  تقلÙب  راه  هم  فرمایشی  انتخابات  در  حتی  رژیم  وقتی   شد  باعث  قضایا  این  بود و کل رسیده

   فراموش  نباید  اما  بگیرد .  شکل  دیدیم  که  سطحی  در  خیابانی  اعتراضات  و  تظاهرات  کرد انتخاب
   انتصابات  در  که  نیست  باری  اولین  این  و  دارد  وجود  است  سالها  نارضایتی  ها  نوع  این  که کرد

   تا  نارضایتی  ها  دفعه  این  که  دلیلی  از  می گیرد، به نظر من یکی   صورت  هم  تقلÙب  اسلمی جمهوری
   بیکار  صد، در۲۵   بالی  تورم  اقتصادی مردم است ،  بد  اوضاع  داده، وضعیت  نشان  را  خود  حد این

   درامد  پیش  گفت:  میشود  جنبه  این  از  ...  و  ثروت  و   فقر  فاصله  شدن  زیاد  گسترده ، سازیهای
   فقر،  به  اعتراض  در  اخیر  سال  دو  یکی   در  کارگری  گسترده  مبارزات  امسال  تابستان اعتراضات

   برای  سرمایه داری  مطلوب  روش  به  خودش  (که  دستمزدها  پرداخت بیکاری های گسترده، عدم
   به  اعتراض  در  ...  پرستاران  معلمان،  کارگران،  اعتراض های  و  )  شده  تبدیل  سود افزایش

 .  بود  دولت  اقتصادی سیاست های

  کلیت  به  اعتراض  شکل  مستمرترین  همه،  این  با  ولی   داشت  دفاعی  این مبارزات حالت  از  خیلی  البته
 می بینیم.  اعتراضات  این  در را ) ۱۳۸۸   خرداد  (تا  اخیر  سال  اسلمی در چند جمهوری

   اخیر می بینیم،اعتراض  هفته های  مبارزات کارگری  در شکل  اعتراضی را هم  حرکت های  ادامه اتفاقا 
   از درهم  واگن ،  پارس  کارگران  انقلب  حرکتهای  رژیم) ،  نشینی  (و عقب  خودرو  ایران کارگران
  ۳-۲   در  دیگر  کارگری  اعتراضی  حرکت  و صدها  غذا  اعتصاب  تا  کارخانه  نهار خوری شکستن

   اخیر. ماه

   حد  اسلمی  جمهوری  جناح  یک  است  واضح  که  در شرایطی  اعتراضات،  تداوم  علت  می کنید فکر 
 است؟  شده، چگونه   دیگر پیروز  فعل بر جناح اقل

   میلیونها  جمعیت  این  پرستار یا  از کارگر، کارمند، معلم،  است ، اعم  مزد بگیر ها  منظورم مردم و اینجا 
   ندارند جز فقر وبدبختی، حقوق های پرداخت نشده... و از این  دادن  دست  از  برای  چیزی  راستش بیکار

   کار  محل  یا جلو  روز قدس  مثل  کوچکرین امکانی پیدا میشود به خیابانها می ایند،  همینکه  که رو است
  شد مردم  باعث  اقتصادی  نارضایتی   کار بسته شده نیزتظاهرات میکنند.  در برابر محل  گاهی  کارخانه، یا

 دهند.  نشان  سابقه ای  را درچنین ابعاد بی   اسلمی  جمهوری  با دیکتاتوری مخالفتشان

  در  سابق  کم  اقتصادی بحران  بر بستر یک   تابستان  امسال  سیاسی به نوعی میشود گفت: اعتراضات
   بین المللی  در سطح  سرمایه  نظام  اقتصادی  از بحران  تاثیر  بی   طبعا  که  بحرانی   شکل گرفت. ایران
  نبود.

   بحران به  درانتقال  جهانی   سرمایه  و البته  دارد  همراه  را  خودش  طبقاتی هربحران اقتصادی، مبارزات
   ایران  در  فاسد و انگلی سرمایه داری اسلمی  اقتصاد  طولنی دارد اما  تجربه  حاشیه کشور های
   به بحران  را  اگر این زمینه  است.  آورده  در ایران بوجود  آثار بحران  تشدید  برای  جدیدی زمینه های

   آنها  ادامه  و  مبارزات  درک علت  کنید،  اضافه  سیاسی  عمیق  از تشدید نارضایتی  های  ناشی  سیاسی
 ترمیشود. ساده

   که  است  می کنند و جالب  صحبت  سیاسی  کارگر در صحنه  طبقه  غیاب  از  خیلی  ها  که  میدانید حتما 
   جنبش  فعالین  می دانید؛  شما  که  آنجا  تا  بدانم  می خواستم  اما  نظر است  با این  ضدیت نظر شما در

 می کنند؟  فکر  چه  کنونی   وقایع  در مورد  نفت  مثل  کلیدی  در صنایع  خصوصا کارگری

   با  درگیر مبارزه  از همه  قبل  که  تظاهرات  اول  از روز  فقط  نه  کارگری  جنبش  کنم  تاکید  باید اول
  کارگری چند  مبارزات  تعداد  اینکه  کرده. اول  را عوض  مسائل  اخیر کمی   اما وقایع  بود  و رژیم دولت

   این  اما مهمترازآن،   برمی گردد )  هم  اوضاع اقتصادی  تر شدن  وخیم  به  بیشتر  البته برابر شده ( که
  و  شده  ازحالت دفاعی خارج  کارگری  طبقاتی  مبارزات  کیفیت  درمواردی  اخیر  ماه  چند  که طی  است

   ایران  کارگران  جسارت  ،  واگن  پارس  کارگران  اعتراضات  مثل  به خودگرفته است.  تهاجمی اشکال



   تظاهرات  از  خطرناکتر  خیلی   اعتراضی  حرکت های  نوع  شرکت در این  که  کرد  دقت  باید خودرو.
  هست و  امنیتی  صاحبکار و ما�مورین  در دست  ...همه  آدرس  فامیل  نام  ،  نام  چون  است خیابانی
   این در صد بالیی  از نیروی  که  در شرایطی  ،  بیکار میشود  کارگرمعترض  که  است این  قضیه  حداقل

کار بیکار است.

   پس  کارگری گسترش پیدا کرده است.  هستیم، مبارزات  سرکوب  با اینکه ما شاهد تشدید با اینهمه،
   نکند، این بخش از پیشروی کارگران را نیز ببیند.اما  ازعدم حضور طبقه کارگر صحبت  کسی امیدوارم
   و  آگاهند  خود  تاریخی  نقش  به  کارکنان نفت  و خصوصا  کارگران  از  بخشی  که  است  این واقعیت

  ایران  تاریخی در مبارزات مردم  نقش چه  ۵۰ دهه   اعتصاب های  دارند  یاد  به  سابقه  با  کارگران البته
   امروز  تا  اینکه  اند . اما  شنیده  فراوان  مورد  در این  از پیشکسوت ها  هم  کارکنان  نسل جوان  کرد. ایفا
 دارد.  مشخصی   دلیل  اند  نرفته  اعتصابی پی

   که  شود  تمام  رژیم  اصلح طلب  جناح  سود  به  اعتصاب  درجو کنونی   که  است  ازاین  نگرانی   اول 
   خواهیش  آزادی  که  جناحی  میداند،  خود  طبقاتی  دشمن  درستی   به  هم را  جناح   این  کارگر  طبقه البته
   زیادی  بحث های  هم  نفت  کارگران  بین  مورد  دراین  و  شد!  ظلم  خودش  به  آمد که  پدید  وقتی  تنها

   هماهنگی  که  گیرد  صورت  در مقطعی  باید  اعتصابی  چنین  که  است  این  دیگر  نگرانی  بوده و هست.
   شود،  پیروز  و اعتصاب بین پالیشگاه ها باشد

 می خواستیم در اعتراض به مسائل سیاسی اعتصاب کنیم . تعدادی موافق بودند تعدادی مخالف . آن ۶۰ما سال 
 زمان هم واضح بود عده ای با رژیم کل مخالفند تا چه رسد به حال که تعداد مخالفین خیلی  بیشتر شده. اما این

  ادامه پیدا کند ،من مطمئن هستم (یعنی  این قول را میدهم) که کارکنان را هم بگویم که اگر مبارزات مردم
 اقدام کنند. صنعت نفت از مبارزات سیاسی دفاع کنند و در حد لزم

  تحریم صدور نفت - سوÇال آخر من در مورد تحریم های پیشنهادی است . آمریکا و انگلیس، فرانسه، آلمان
تصفیه شده به ایران را در دستور کار خود دارند. نظر شما در این مورد چیست ؟

 - اول اینکه واضح است تحریم مردم را فلج می کند ، در سرما مردم فقیر ، کارگران .. ضربه می بینند.
 کال های ضروری به شهرها ، روستاها نمیرسد . این همه در خدمت منافع سرمایه جهانی  . خود این مسئله

  سرنگونی انقلبی  این  پی۶۰ و تنها تاثیر آن  تقویت رژیم است. ما از سال  مانعی بر مبارزات کارگری است
  را رژیم بودیم هر دخالتی از حکومت های ارتجاعی این هدف را عقب می اندازد. می شود گیفت: شرایط

  نامناسب می کند .پس باید سکوت نکرد و این تحریم ها به هر طریق ممکنی برای اعتراضات کارگری
اعتراض نمود.

مانور پلیس برای برخورد با کارگران معترض در ساری
 ش//گرد جدی//د رژی//م ض//د ک//ارگری جمه//وری اس//لمی و خ//رج میلی//ون ه//ای توم//ان ب//رای آم//اده س//ازی نیروه//ای

 روز آخر یک مانور در ساری به نحوه برخورد با ک//ارگران مع//ترضسرکوب برای تظاهرات آینده کارگران . 
فرضی اختصاص یافت.

  در شهرس/اری اس/تان مازن//دران ، در ای/ن م/انور ص/دها8/8/1388تاری/خ :  پایگ/اه خ/بری س/فیر در به گزارش
 کارگر نمایشی در اعتراض به عدم دریافت مطالبات خود یکی از بزرگراه های شهر را مسدود کردند و با آتش

زدن لستیک خودرو و چوب خواستار دریافت حقوق خود شدند

 در این مانور، مذاکرات ماموران انتظامی و امنیتی با معترضان بی نتیجه ماند و این تجمع به درگی//ری انجامی//د
 که ماموران نیروی انتظامی توانستند ضمن سرکوب اعتراضات تمامی آشوب گران فرضی را بازداشت کردن//د

 موفق شدندجاده مسدود شده را باز کنند. و

چندین کارگر بازداشتی در اهواز آزاد شدند 
 آن طور که منابع خبری در ایران می گویند، ده ها کارگر کارخانه لوله سازی اهواز که هفته گذشته و در جریان

یک تجمع اعتراض در خیابان نادری اهواز بازداشت شده بودند، آزاد شده اند.



 خبر آزادی این کارگران را به نقل از نایب رئیس شورای نوشت :88 آبان 8در تاریخ خبرگزاری «ایلنا» 
اسلمی کار این کارخانه اعلم کرد و نوشت که «از کارگران آزاد شده تعهد گرفته شده است.»

  کارگر لوله چدنی اهواز در پی تجمع اعتراضی»۵۰«بازداشت                  
 خبرگزاری «ایلنا» به نقل از یزدانی  ، نایب رئیس شورای اسلمی کار لوله سازی اهواز نوشت: در جریان

 کارگر بازداشت شده  بودند.۳۶تجمع آرام هفته گذشته، 
 نفر بازداشت شده اند.۵۰پیشتر، در گزارش های قبلی گفته شده بود که حدود 

 در همین ارتباط، یکی از کارگران کارخانه لوله سازی اهواز به رادیو های خارج ازکشور گفت: «شماری از
مردم که به راهپیمایی کارگران پیوسته بودند نیز بازداشت شدند که از وضعیت آنها خبری در دست نیست.»

 کارگران کارخانه لوله سازی اهواز از دو هفته پیش در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایای معوقه
خود، هر روز به صورت آرام در شهر اهواز راهپیمایی و تجمع  می کردند.

 اما روز دوشنبه و یک روز پس از هشدار نیروی انتظامی، راهپیمایی آرام کارگران مورد حمله مأموران
نیروی انتظامی قرار گرفت.

 حامد، یکی از کارگران شرکت کننده در تظاهرات، به رادیو فردا گفت که مأموران نیروی انتظامی پیش از
 در این میان، بر اساس بازداشت ده ها نفر، از باتوم و گاز اشک آور علیه راهپیماییان استفاده کردند.

گزارش ها، پس از بازداشت های روز دوشنبه گذشته، حقوق یک ماه کارگران به آنان پرداخت شده است.
  ماه حقوق مزایای خود را دریافت۱۵ تا ۱۰ کارگر کارخانه لوله سازی اهواز بین ۱۵۰این در حالی است که 

نکرده اند.
 در ماه های اخیر، کارگران برخی از کارخانه ها در ایران به دلیل پرداخت نشدن حقوق و مزایای خود اقدام به

اعتراض های صنفی، مانند تجمع و راهپیمایی کرده اند.
 در این ارتباط می توان به تجمع صدها کارگر صنایع مخابراتی راه  دور ایران در شیراز، اعتصاب صدها

کارگر شرکت واگن سازی در اراک و تجمع کارگران کارخانه چینی البرز قزوین اشاره کرد.
 در عین حال، گزارش های منابع کارگری حاکی از اعتصاب سه ساعته کارگران نانوایی ها در شهر سنندج در

 روز چهارم آبان حکایت دارد.
با رای مخالفت نمایندگان؛ 

کلیات لیحه جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی رد شد
  گزارش میدهد :  کلیات لیحه اصلح قانون حمایت صنعتی و88 آبان 8خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 

 جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی کشور صبح امروز در مجلس رد شد به این ترتیب جزییات
این لیحه نیز دیگری در مجلس بررسی نخواهد شد. 

  آذرماه سال گذشته به مجلس ارایه شده بود که طی آن هیاتی برای17به گزارش خبرنگار ایلنا، این لیحه در 
 حمایت از صنایع به منظور جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها در نظر گرفته شده بود این هیات مرکب از

 نمایندگان وزارتخانه های اقتصادی، صنایع، کار ، رفاه وبازرگانی بود که نمایندگانی از سازمان مدیریت، اتاق
 بازرگانی وصنایع و معاون نیز در آن در نظر گرفته شده بودند البته یک عضو ناظر هم از کمیسیون صنایع

مجلس می توانست در آن عضویت داشته باشد. 
 حمیدرضا فولدگر از جمله مخالفان این لیحه بود که اصلحات اعمال شده در کمیسیون صنایع به این لیحه

  قانون44را منجر به تغییر محتوای آن می دانست و معتقد بود که به این ترتیب این لیحه مغایر با اصل 
اساسی شده است. 

محمد مهدی مفتح نیز از دیگر مخالفان این لیحه بود . 
 رای ممتنع رد شد. 11 رای مخالف و 98 رای موافق، 73گفتنی است کلیات این لیحه با 

پایان پیام

اكونومیست اعلم كرد:امسال نرخ بیكارى ایران افزایش مى یابد 

  آبان می نویسد : واحد اطلعات اكونومیست در تازه ترین گزارش خود9روزنامه ابرار اقتصادی در تاریخ 
  درصد افزایش خواهد۹/ ۱۲بدون تغییر پیش بینى قبلى اعلم كرد كه نرخ بیكارى ایران در سال جارى به 

  خود نیروى كار۲۰۰۹یافت.به گزارش ایسنا، واحد اطلعات اقتصادى اكونومیست در گزارش ماه اكتبر 
  درصد اعلم و پیش بینى كردكه۵/ ۱۲ هزار نفر و نرخ بیكارى را ۳۰۰ میلیون و۲۴ایران در سال گذشته را 

  درصد خواهدبود.انتظارمى رود طى دو سال۹/ ۱۲ میلیون نفر و ۲۵این شاخص ها در سال جارى به ترتیب 
  هزار نفر باشد كه۴۰۰ میلیون و۲۶ هزار نفر و ۷۰۰ میلیون و۲۵آینده نیروى كار ایران به ترتیب معادل 
  شمار افراد داراى شغل۱۳۹۱ درصد خواهد بود.در سال ۱/ ۱۴ و ۲/ ۱۳این شاخص براى نرخ بیكارى معادل 
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  هزار نفر پیش۷۰۰ میلیون و ۲۷ معادل ۱۳۹۲ میلیون نفر خواهد رسید كه این میزان براى سال ۲۷ایران به 
  درصد خواهد بود۱۵ برابر با ۱۳۹۱بینى شده است.در همین حال عنوان شده است كه نرخ بیكارى در سال 

  نیروى۱۳۹۳ درصد خواهد بود.به اعتقاد اكونومیست در سال ۱۵ نیز برابر با ۱۳۹۲كه بدون تغییر در سال 
 درصد خواهد بود.۵/ ۱۵ هزار نفر و نرخ بیكارى برابر با ۴۰۰ میلیون و ۲۸كار ایران معادل 

 کارگران اشکان چینی، سپر انسانی مدیریت هستند
 : دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین گفت: مدیریت شرکت اشکان گزارش میدهد 88 آبان 9درتاریخ ایلنا

چینی از کارگران به عنوان سپر انسانی برای اجرای خواسته های خود استفاده مي کند. 
 عیدعلی کریمی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اینکه اشکان چینی از واحدهای مدرن تولید چینی در
 کشور است افزود: با وجودی که این کارخانه میلیاردها تومان وام گرفته است اما به صورت نیمه فعال به کار

خود ادامه مي دهد. 
 وی تصریح کرد: در کارخانه اشکان چینی یک هزار کارگر مي توانند کار کند اما مدیریت آن در برهه های

  کارگر استفاده مي کند و آنها را هم زیاد نگه نمي دارد و هرچند وقت یک بار کارگران300 تا 150مختلف از 
قدیمی را اخراج و کارگران جدید به کار مي گیرد. 

 کریمی با اشاره به بدهی اشکان چینی به شرکت گاز، اظهار داشت: کارفرمای این واحد کارگران را به تجمع
در شهر صنعتی البرز تشویق مي کند تا گاز واحد وصل شود و شرکت دوباره بتواند وام های میلیاردی بگیرد.

 بازهم تجمع كردندITIكارگران 

 :: جمعي از كارگران كارخانه صنایع مخابراتي راه دور ایران آبان گزارش میدهد 9درتاریخ خبرگزاری  ایلنا
)ITIصبح امروز به منظور پیگیري خواسته  هاي خود براي چچندمین بار در مقابل استانداري فارس تجمع ( 

كردند. 
 11این كارگران در تماس با گروه كارگري خبرگزاري كارایران، اعلم كردند كه هدف از این تجمع پیگیري 

ماه مطالبات معوقه و مشخص شدن وضع كارخانه است. 
 كارگران مي گویند در حالي كه به آنها وعده داده شده است تا با اجراي قانون مشاغل سخت و زیان آور

  سال سابقه بازنشسته شوند؛ ادراه تامین اجتماعي استان فارس با این موضوع مخالفت20كارگران داراي 
مي كند. 

  نفر از كارگران صنایع مخابراتي راه دور300به گفته كارگران در صورت اجراي این قانون حداقل تكلیف 
ایران با بازنشسته شدن مشخص خواهد شد. 

 درماه هاي اخیر این چندمین بار است كه كارگران صنایع مخابراتي راه دور ایران در اعتراض به تعطیلي
كارخانه و دریافت نكردن مطالبات خود در مقابل استانداري تجمع مي كنند. 

 این درحالي است كه پیشتر مسوولن استاني به كارگران صنایع مخابراتي راه دور ایران نسبت به برگزاري
تجمع هاي كارگري هشدارهایي داده بودند. 

پایان پیام

احمدی نژاد از توزیع یارانه نقدی میان هفت دهک درآمدی خبر داد 
  هزار تومان یارانه ماهانه ایرانی ها17تا 

  آمده است : محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اعلم کرد در88 آبان 9به نوشته روزنامه سرمایه در تاریخ 
  درصد مردم (هفت دهک جامعه) یارانه نقدی70قالب لیحه هدفمند کردن یارانه ها، دولت قصد دارد میان 

 توزیع کند. رئیس دولت دهم، در حالی این خبر را مطرح کرد که مجلس هنوز درباره اینکه یارانه نقدی به پنج
 یا هفت دهک جامعه تعلق بگیرد، تصمیم مشخصی نگرفته و میزان دریافت کنندگان یارانه نقدی و دهک های

 هدف مشخص نشده است. برخی نمایندگان مجلس، خواستار آن شده اند که یارانه نقدی به همه مردم تعلق گیرد.
  هزار میلیارد تومان درآمد دولت از این طرح مبلغ پنج10در صورتی که چنین هدفی متصور باشد از حداقل 

هزار میلیارد تومان بین 
  میلیون نفر توزیع می شود که به هر نفر ماهانه حدود شش هزار تومان تعلق خواهد گرفت. همچنین اگر70

  هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل های انرژی تحقق20حداکثر درآمد مصوب برای دولت یعنی 
  هزار تومان ماهانه تعلق خواهد گرفت. اما اگر طبق اعلم محمود احمدی نژاد، هفت12یابد به هر نفر حدود 

  هزار میلیارد تومان10 هزار میلیارد تومان درآمد دولت 20دهک دریافت کننده یارانه نقدی باشند از محل 
  هزار تومان تعلق خواهد گرفت.17 میلیون نفر توزیع می شود و به هر نفر ماهانه 49بین هفت دهک یعنی 
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 محمود احمدی نژاد در جمع مردم مشهد در عین حال از احتمال پرداخت یارانه نقدی به هشت دهک جامعه نیز
 سخن گفت. بنا بر اظهارات وی دولت قصد دارد در اجرای لیحه هدفمندکردن یارانه ها به شش، هفت و هشت

 70دهک جامعه یارانه نقدی پرداخت کند. در عین حال رئیس دولت شش، هفت و هشت دهک را معادل 
 درصد مردم ذکر می کند و در بخش دیگری از سخنان خود یادآور می شود: «ما بررسی ها و راه های را

 دنبال کرده ایم که قدرت خرید هفت دهک بیشتر شود، یعنی بهره مندی هفت دهک بیشتر شود و سه دهک نیز
 پس اندازشان مقداری کمتر خواهد شد.»با توجه به گفته های احمدی نژاد میزان درآمد حاصل از هدفمندکردن

  هزار میلیارد تومان است و به هر فرد در سال اول اجرای20 تا 10یارانه ها طبق مصوبه مجلس بین 
  هزار تومان خواهد رسید. این میزان یارانه نقدی میان17 تومان تا300هدفمندکردن یارانه ها هشت هزار و 

 درصد جمعیت کشور توزیع خواهد شد.70 هزار نفر معادل 400 میلیون و 49
  میلیون نفر36اما چنانچه مصوبه کمیسیون ویژه طرح تحول مبنی بر توزیع یارانه نقدی به پنج دهک معادل 

  هزار تومان خواهد بود.محاسبات مرکز23 تا 570 هزار و 11توزیع شود سهم هر فرد از گروه هدف ماهانه 
 آمار نشان می دهد میانگین خانوار در دهک های درآمدی یک تا هفت حدود چهار نفر است با این حساب هر

  هزار تومان و براساس66 تا 33خانواده چهار نفره در سال اول اجرا بنا بر دهک های موردنظر دولت بین 
 هزار تومان دریافت می کند.92 تا 46نظر کمیسیون طرح تحول بین 

نگرانی از شکاف یارانه نقدی با تورم جهشی
  هزار تومان به یک خانوار چهار نفره در کشور در شرایط فعلی نمی تواند، تاثیر چندانی بر66توزیع ماهانه 

افزایش توانایی خرید بگذارد.
 این میزان توزیع نقدی، در حالی انجام می شود که بر اساس محاسبات خود دولت با افزایش قیمت گاز و برق

  هزار تومان افزایش پیدا می کند.25 تومان، هزینه های برق، گاز مردم هر یک به 120 و 100به هر واحد 
 به عبارت دیگر، یارانه ای که دولت قصد دارد به هفت دهک جامعه پرداخت کند، تقریباo کفاف افزایش قیمت

برق و گاز را می دهد.
  هزار تومان یارانه نقدی توزیع کند که حتی اگر فرض دولت را بر66 تا 33دولت در حالی قصد دارد، بین 

  درصد نیز تورم ساختاری را به آن15 درصدی ناشی از اجرای طرح معیار قرار دهیم و 7/15ایجاد تورم 
  درصد افزایش پیدا می کند. به عبارت دیگر31اضافه کنیم، هزینه های خانوار شهری در سال اول، حدود 

  هزار تومان هزینه در ماه دارد، در نظر بگیریم400اگر یک خانوار در دهک های پایین جامعه را که حدود 
  هزار تومان66 هزار تومان افزایش پیدا می کند. در حالی که دولت 524 هزار تومان به 400هزینه وی از 

  درصد را53 هزار تومان معادل 66 هزار تومان افزایش هزینه 124به وی کمک می کند و در واقع از 
  درصدی ناشی از طرح60جبران می کند. حال اگر نظر مرکز پژوهش های مجلس را مبنی بر افزایش تورم 

  درصد می رساند. حال75هدفمند کردن را معیار قرار دهیم، این رقم به اضافه تورم ساختاری رقم تورم را به 
  درصد خواهد داشت و75 هزار تومانی در سال اول اجرا، افزایش هزینه ای معادل 400یک خانوار با هزینه 

  هزار تومان افزایش هزینه300 هزار تومان از 66 هزار تومان خواهد رسید. اما دولت 700هزینه اش به 
 درصد افزایش هزینه خانواده را پوشش خواهد داد.22خانوار معادل تنها 

توصیه به آرام مصرف کردن
 محمود احمدی نژاد با تاکید بر ضرورت مدیریت کردن یارانه نقدی توسط مردم خطاب به آنها توصیه می کند:
 «ما پول را به حساب شما واریز می کنیم باید آن را مدیریت کنید و ضرورتی ندارد که روز اول سراغ همه آن

چیزهایی که احتیاج دارید بروید بلکه می توانید آرام آرام احتیاجات خود را تامین کنید.»ک

  ماه مطالبات معوقه و تجمع های اعتراضی کارگران صنایع مخابراتی راه دور8
 : در حالى كه مطالبات معوقه كارگران صنایع مخابراتى آبان گزارش میدهد 9درتاریخ خبرگزاری  ایلنا

  ماه رسیده است، كارگران این كارخانه از مخالفت مسوولن استان فارس با8راه دور ایران به بیش از 
برگذارى تجمع هاى كارگرى خبر مي دهند. 

 به گزارش ایلنا، كارگران مي گویند: با گذشت یك هفته از آخرین تجمع اعتراضى كارگران كارخانه صنایع
 مخابراتى راه دور ایران نه تنها هیچ اقدامى در خصوص پرداخت مطالبات و بازگشایى كارخانه صورت

نگرفته است بلكه مسوولن استانى تاكنون سعى كرده اند تا حركت هاى اعتراضى كارگران جلو گیرى كنند. 
  هزار تومان از طلب چند میلیون300یكى از كارگران در گفتگو با ایلنا گفت: آخرین بار و در شهریور ماه، 

تومانى هركارگر پرداخت شد. 
 وى گفت: با وجود اینكه برخى از كارگران در اعتراض به وضع موجود چند بار دست به حركت هاى انتحارى

 زده اند اما مسووولن به جاى پیگیرى براى پرداخت مطالبات كارگران و بازگشایى كارخانه، استفاده از بیمه
بیكارى را به كارگران توصیه مي كنند. 

 وى گفت: پیش از این نیز جمعى از اعضاى كمسیون اجتماعى مجلس پس از بازدید از این كارخانه راها شده



و وضعیت كارگران آن وعده داده بودند تا در تهران به این وضع رسیدگى كنند. 
 كارخانه صنایع مخابراتى راه دور ایران كه در استان فارس واقع است؛ پس از واگذارى به بخش خصوصى به

 كارگر آن به تعویق افتاد. 900حالت نیمه تعطیل در آمد و پرداخت مطالبات 

رئیس اتحادیه آهن فروشان رشت خبر داد: 
ساله وعده دولت برای پرداخت وام های زودبازده3عدم تحقق 

 :  رئیس اتحادیه آهن فروشان و آهن کاران رشت، گفت: به رغم آبان گزارش میدهد 9درتاریخ خبرگزاری  ایلنا
 سال تاکنون به هیچ یک از اعضای این اتحادیه(طی مراحل قانونی) وام زودبازده اقتصادی پرداخت3گذشت 

نشده که این خلف وعده دولت است. 
 مهرداد ظهیری در گفت وگو با خبرنگار ایلنا در گیلن، اظهارداشت: تعداد اعضای اتحادیه آهن کاران وآهن

نفر آهن فروش هستند. 100نفر است که از این تعداد 400فروشان شهر رشت 
 وی به تعداد بازرسی های انجام شده از واحدهای تحت پوشش این اتحادیه اشاره و خاطرنشان کرد: تاکنون بیش

 بازرسی از واحدهای تحت پوشش این اتحادیه با هدف کنترل و نظارت دقیق عملکرد اعضاء صورت100از 
 پذیرفته که بازرسان این اتحادیه با واحدهای بدون پروانه کسب برخورد قانونی می کنند تا از حقوق اعضای

رسمی دفاع بشود. 
 رییس اتحادیه آهن کاران وآهن فروشان شهررشت به مهمترین مشکلت این اتحادیه اشاره و گفت: به رغم

 سال و پیگیری های متعدد از طریق استانداری و سازمان بازرگانی گیلن وشهرداری رشت برای3گذشت 
 هکتار در خارج شهر برای احداث شهرک صنفی آهن کاران وآهن فروشان30تحویل زمینی مناسب به مساحت 

هیچ گونه همکاری با این اتحادیه به عمل نیامده است. 
 ظهیری مهمترین هدف از احداث این شهرک صنفی را رفع آلودگی های صوتی و مزاحمت ها برای شهروندان

رشتی عنوان كرد. 
 وی ساخت این شهرک صنفی را بسیار ضروری دانست و اذعان داشت: شهرداری رشت هر روزه این آهن

 فروشی ها را تحت فشار برای نقل مکان قرار می دهد و از سویی دیگر ارگان ها و دستگاه های اجرایی
 همکاری های لزم را برای واگذاری زمین مورد نیاز به عمل نمی آورند که تداوم آن باعث بی رونقی کسب و

کار شده که غیر قابل توجیه است. 
 طهیری همچنین از عدم تحقق وعده دولت برای پرداخت وام زود بازده اقتصادی به اعضای این اتحادیه خبر

 سال و طی مراحل قانونی و تشکیل پرونده در بانک های عامل استان به هیچ3داد و بیان داشت: به رغم گذشت 
 یک از اعضای این اتحادیه وام زود بازده اقتصادی که در اولویت قرار دارند پرداخت نشده که این خلف

وعده دولت و بی عدالتی است. 
 وی در پایان اظهار امیدواری کرد که هر چه سریعتر این وعده از سوی مسوولن کشوری و استانی تحقق یابد

 تا ضمن چشیدن طعم عدالت باعث ایجاد کسب وکار و جلوگیری از تعطیلی بنگاه های زود بازده اقتصادی
بشود. 

پایان پیام
مدیر کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی در گفت و گو با ایلنا: 

ذبیحی راهی ژنو شد
 :  مدیرکل روابط عمومی امور بین المللی سازمان تامین آبان گزارش میدهد 9درتاریخ خبرگزاری  ایلنا

 اجتماعی از حضور مدیرعامل این سازمان در اجلس اتحادیه بین المللی سازمان های تامین اجتماعی در ژنو
خبر داد. 

 ابراهیم دربانیان در گفت و گو با خبرنگار ایلنا افزود: علی ذبیحی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به همراه
صابری معاونت فنی و درآمد در این اجلس حاضر شده اند. 

 او در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به سه جانبه بودن سازمان تامین اجتماعی نمایندگانی از گروه کارگری
 و کارفرمایی نیز در این اجلس حاضر شده اند گفت: خیر فقط مدیرعامل و معاونت فنی به این اجلس رفته

اند. 
 ) در ژنو (پایتخت سوئیس) است این اتحادیه یکیISSAدفتر اتحادیه بین المللی سازمان های تامین اجتماعی (

) است. ILOاز زیر مجموعه های سازمان جهان کار (
 با توجه به وجود چند سازمان مرتبط با تامین اجتماعی در کشور معمول از هر کشوری چند هیات در این

 اجلس شرکت می کنند مثل از ایران می توان به سازمان تامین اجتماعی وسازمان بازنشستگی کشور اشاره
کرد. 

پایان پیام



رئیس انجمن صنفي كارگران خباز سقز: 
اداره كار برخلف قانون عمل كرده است

 : رئیس انجمن صنفي كارگران خباز سقز گفت: تاكنون اداره آبان گزارش میدهد 9درتاریخ خبرگزاری  ایلنا
 كار سقز از رسیدگي به شكایت این انجمن در خصوص زیر پا گذاشته شدن مصوبه دستمزدهاي شوراي عالي

كار خودداري كرده است. 
 ، كارفرمایان88 ماه از شروع سال 6محمود صالحي در گفتگو با گروه كارگري ایلنا، گفت: با گذشت بیش از 

خباز همچنان برخلف قانون از اجراي مصوبه حداقل دستمزد شوراي عالي كار خودداري مي كنند. 
 وي افزود: برهمین اساس انجمن كارگران خباز سقز یك ماه پیش در اعتراض به این تخلف كارفرمایان شكایتي

را در اداره كار سقز به ثبت رساند كه هنوز در نوبت رسیدگي است. 
 به گفته این فعال كارگر، به درازا كشیده شدن نوبت رسیدگي به شكایت انجمن صنفي كارگران خباز سقز در

 روز به این شكایت رسیدگي كنند. 10حالي است كه طبق قانون هیات هاي تشخیص باید ظرف مدت 
 صالحي افزود: به دلیل طولني شدن نوبت رسیدگي به شكایت این انجمن، چند هفته پیش اعضاي انجمن در
 اقدامي هماهنگ با مواجه به اداره كار سقز بطور شخصي و فردي از كارفرمایان خود به دلیل اجرا نشدن

مصوبه دستمزدها اقامه دعوا كردند. 
 این فعال كارگري گفت: با این اقدام كارگران خباز خود را در معرض خط اخراج قرار داده اند زیرا وقتي

 شكایت بطور فردي مطرح مي شود، كارفرما مي تواند بدون توجه به راي اداره كار، با كارگر تسویه حساب
كنند. 

 صالحي همچنین در خصوص حركت اعتراض گروهي از كارگران خباز سنندجي گفت: هفته گذشته كارگران
  صبح روز پنجشنبه9 تا 6 خباز در سنندج در اعتراض به عدم افزایش حقوق خود در فاصله 150نزدیك به 

گذشته كار نكردند. 
 وي یادآور شد، این حركت اعتراضي در حالي صورت گرفت كه مسوولن فرمانداري به كارگران خباز
 سنندجي وعده افزایش مزد را داده بودند اما چون این موضوع از اختیار آنها خارج بود، كارگران برطبق

وعده اعتراض خود را اعلم كردند. 
 این فعال كارگري پاسخ به این پرسش كه آیا در صورت هدفمند شدن یارانه ها مسئله افزایش دستمزد كارگران
 خباز حل خواهد شد گفت: افزایش مزد كارگران طبق قانون باید در ابتداي هر سال صورت بگیرد و ربطي به

یارانه و بهاي نان ندارد. 
 وي تصریح كرد: در صورت آزاد شدن بهاي نان همین كارگران خباز در تامین نان مصرفي خود دچار مشكل

خواهند شد. 
 صالحي افزود: در حال حاضر نان بخش قابل توجهي از یارانه دولت را به خود اختصاص داده است زیرا

 مناطق محوري مانند سقز و سنندج نان تنها كالي مصرفي است كه در سفره طعام اقشار محروم یافت مي شود.

پایان پیام
لوله وقطعات بتنی گیلن، گزارشی از شرکت تولیدی کانال پیش ساخته 

 است به عنوان یکی از شرط های ورود کشورمان به سازمان تجارت جهانی  خصوصی سازی اقتصاد ایران 
 عملی اجرای این سیاست به عنوان .نگاهی به نتایج  فلکت بارکارگران شده است      که موجب تشدید زندگی

 همچون پنگوئن ، الکتریک رشت ، نمونه در استان گیلن گویای این قضیه است . در استان گیلن شرکتهایی 
 صنایع پوشش و بعضی از شرکتهای مستقر در شهر صنعتی از آن جمله شرکتهایی می باشند که به بهانه

  با این توضیح کوتاه می خصوصی سازی منجر به بسته شدن کارخانه و در نهایت تعطیلی آن شده است .
  شرکت ها : پردازم به گزارشی از وضعیت یک نمونه از این

 جاده تهران با12واقع درکیلومتر  لوله وقطعات بتنی گیلن (سهامی خاص) ,شرکت تولیدی کانال پیش ساخته 
  شروع به فعالیت نمود1351فرانسه از سال  SOSEA    همکاری گروهی از مدیران و مهندسان شرکت 

 .محصولت این شرکت عمدتا لوله های تحت فشار وکانال های بتنی که در صنعت آب و فاضلب دارای
کاربرد گسترده دای می باشد را شامل می شود.

در ابتدا کل سهام شرکت کانال متعلق به سازمان آب منطقه ای گیلن بوده است تا اینکه از اسفند ماه سال
 ، لوله وقطعات بتنی گیلن (سهامی خاص) تغییر نام داد   کارخانه به شرکت تولیدی کانال پیش ساخته 1370

 درصد26, درصد در اختیار آب منطقه ای گیلن باقی ماند 49و ترکیب سهام شرکت به سه بخش تقسیم شد.
سهام شرکت خصوصی نیرو شد وبقیه به شرکت آب وفاضلب استان واگذار گشت. ازآن 

 و وجود ضعف در مدیریت کماکان به کار خود ادامه می داد تا اینکه در کارخانه باتمامی کمی و کاستی ها 
 در صد سهام آب منطقه ای49, قانون اساسی )44 در راستای اجرای سیاست خصوصی سازی (اصل 83سال 

 به شرکت تخصصی ساتکاپ منتقل شد.ساتکاپ شرکتی دولتی واز اقمار وزارت نیرو است که وظیفه ی تهیه



  مامور83و تولید تجهیزات مورد نیاز در صنعت آب و برق را بر عهده دارد.در حقیقت ساتکاپ از سال 
 خصوصی سازی شرکت های متعلق به وزارت نیرو شد و وظیفه اش پیدا کردن مشتری برای شرکت ها

وکارخانجات مورد نظر بوده است.
 که از نظر تخصصی هیچ ارتباطی با فعالیت با حضور مدیریت انتصابی از سوی ساتکاپ برای این شرکت  

 بدهی  86در طی سه سال یعنی تا سال  لوله وقطعات بتنی گیلن نداشت ،شرکت تولیدی کانال پیش ساخته 
 میلیارد تومان رسید ....5شرکت به مرز 
 دستگاه های مادر مستقر در تهران روز به روز بیشتر شد .در آن سال مکاتبات بسیاری از فشار از سوی 

 سوی کار کنان شرکت که خواهان بازگشت دوباره شرکت به دامان وزارت نیرو بودند ،شد .چرا که نگران از
 رقم خوردن سرنوشتی ،مشابه دیگر کارخانجاتی که در این سالها به تیغ خصوصی سازی سپرده شد ه اند ،
 بوده اند.ساتکاپ اعلم کرد که به هیج وجه امکان برگشت دوباره شرکت به وزارت نیرو وجود ندارد واین

 قانون اساسی می باشد .44امر در راستای اصل 
 نگران بودند این وضعیت پیش آمده  مهندسان و کارگرانی که از آینده ,کارکنان شرکت شامل مدیران رده پایین

 و خصوصی سازی بر سر کارخانه ها که در طول چند سال اخیر بدلیل مدیریت های ضعیف  و می دانستند 
 پس ازبررسی به این نتیجه رسیدند که در مزایده شرکت کنند تا، آمده یی که می توانست بسیار موفق باشد چه 

 بتوانند مدیریت کارخانه را بدست گرفته و از تصاحب کارخانه بدست افرادی نا معلوم جلوگیری کنند تا
این شرکت رقم نخورد. سرنوشتی مشابه شرکتهای دیگر مستقر در شهر صنعتی رشت و... برای 

  مجاز به شرکت در مزایده,کارکنان شرکت بعد از استعلم از تهران در قالب شرکت تعاونی مصرف کارکنان 
  اسفند همان سال برگذار شد و به غیر از شرکت تعاونی مصرف تنها دو شرکت کننده15شدند.اولین مزایده در 

ی دیگر در مزایده بودند که تعاونی در مزایده موفق به خرید کارخانه نشد!
 منصرف شد.البته  نیز ،بخاطر شر ط هایی که از طرف صاحبان شرکت اعلم شد از خرید آن  خریدار برنده 

 دلیل اصلی خرید این کارخانه با بدهکاری کلن وفاقد نقدینگی چیزی جز چشم داشتن به قابل ذکر است که 
هکتاری نمی تواند باشد.10زمین تقریبا 

 در طی این دوسال چند بار دیگر این شرکت به مزایده گذاشته شد اما بدلیل شروط تعیین شده از طرف کارفرما
 از این کار منصرف می شوند. اگر این روند ادامه پیدا خریداران , ،همچنین قیمت بال و فرسودگی دستگاهها 

 کند برکسی پوشیده نیست که به وضعیتی مشابه وضعیت شرکت چینی گیلن یا الکتریک رشت دچار خواهد
 شد . سرمایه داران با بی میلی نشان دادن نسبت به خرید این شرکت موفق می شوند تا وضعیت اقتصادی این

 قبیل شرکت ها به مرحله ورشکستگی برسد که در نهایت چیزی نیست جز تعطیلی این گونه شرکتها و بیکاری
   کارگران . عده زیادی از 

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
1388/8/9

 گزارشی کوتاه از وضعیت کارگران لوله سازی لوشان
  آمده88 آبان 9 در تاریخ کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگریبه گزارش سایت ؛ 

 انزلی ،کارگران پروژه به طبق آخرین گزارش داده شده از شرکت لوله سازی لوشان واقع درشهر  است : 
 دست به اعتصاب زدند ودر این جریان ماه) و همچنین پرداخت نشدن حق بیمه 5خاطر حقوق های معوقه (

 تعدادی از کارگران اخراج شدند و بقیه کارگران از طریق شکایت به دادگستری انزلی توانستند حقوق معوقه
 خود را به صورت چک در چند مرحله در یافت کنند .اما بعد از این جریان کارفرما به نام تعدیل نیرو تمامی

 کارگران را اخراج کرده تا بتوانند همین شیوه را برای گارگران تازه نفس و جدید پیاده کنند.دور از انتظار هم
 جدید نیز از اول تیر ماه هیچ گونه حقوقی دریافت نکرده اند و بدون در یافت عیدی نبود. کارگران استخدامی 

  و سنوات مشغول کار شبانه روزی پروژه عظیم خط لوله فاضلب هستند.88سال 
 رشت در حال اجرا می باشد این پروژه به منظورتغییرشرایط فاضلب شهری، درچند شهر شمالی همچون  
 . 

  شرایط کار،بخصوص پروژه های عمرانی در ایران به صورتی است که کارگران مجبورند تمام شرایط
بپذیرند . قراردادی که کارفرمایان در هنگام شروع کارمی گذارند را 

  که از طریق شرکت لوله سازی لوشان تهیه شده، قدرت با نگاهی به چند بند از قرار داد کار با مدت معین
 نمایی و تسلط بر کارگران از جانب کارفرمایان را می توان مشاهده کرد.

 :کارفرما مجاز خواهد بود نسبت به تغییر محل خدمت کارگر اقدام نماید و کارگر حق اعتراض3در بند 
 ندارد .

 : ساعات صرف غذا و فریضه نماز جز ساعات کار محسوب نخواهد شد !4بند 
 تبصره یک : کار فرما حق خواهد داشت که با توجه به فصول سال ساعات کار را به هر نحو که صلح می

 داند تغییر دهد.



  روز کار کرد محاسبه و30: حق السعی ماهیانه به استناد به مصوبات شورای عالی کار به مقابل هر 7بند 
  ماه دیر کرد در پرداخت حقوق کارگران را داشته5 ماه تا 3پرداخت می گردد.(اما در طی این چند سال از 

 است) .
 60 و 59اصل   ساعت می باشد وکار اضافی با توافق طرفین وبا رعایت 44:ساعات کار کرد در هفته 12بند 

 قانون کار محاسبه و پرداخت می شود .(در صورتی که کار اضافی در این پروژه اجباری است و در شیفت
شب هم کارگران باید کار کنند) 

 : در مواردی که کارگران به علت شرایط جوی و یا شرایط دیگر با تعطیلی موقت مواجه گردند،20-1بند
 مدت تعطیلی به حساب مرخصی سالنه کارگر منظور میگردد وچنانچه کارگر بدلیل فوق الذکر بمدت طولنی

 در می آید .(این بند با در نظر گرفتن شرایط جوی انزلی از آن دسته تعطیل گردد قرار داد کار به حالت تعلیق 
  بر کارگران چیز دیگری نمی تواند باشد .) شاهکارهای قانون تسلط

 : مجموعه مرخصی های ساعتی استفاده شده کارگر تبدیل به مرخصی روزانه و از مرخصی سالنه20-2بند 
 کسر می گردد. 

تبعیض در پرداخت یارانه نقدي مبناي علمي یا شرعي دارد؟

(بیراهه خطرناك در هدفمند كردن یارانه ها)
علي میرزاخاني

حكایت پركش و قوس یارانه هاي پنهان در ماه هاي اخیر به این نسخه ختم شده است كه این یارانه ها، ... 

  آمده است : ... ظرف پنج سال حذف و بخش88 آبان 9به نوشته روزنامه صبح ایران دنیای اقتصاد در تاریخ
مهمي از عواید حاصل از افزایش قیمت حامل هاي انرژي به صورت نقدي بین نیمي از جمعیت تقسیم مي شود.
 صرف نظر از سوالت كارشناسي مهمي كه در خصوص نحوه اجراي این جراحي بزرگ وجود دارد و خود

 موضوع بحثي جداگانه است، پرسش كلیدي آن است كه با پول هاي به دست آمده از افزایش قیمت ها چه باید
 كرد؟ براي پاسخ به این سوال ناگزیر از طرح صورت مساله به صورت دقیق تر هستیم. فرض اصلي طراحان

 فعلي «یارانه هدفمند» آن است كه در اقتصاد ایران، حجم عظیمي از درآمد ملي در قالب یارانه هاي انرژي
 به صورت ناعادلنه توزیع مي شود و باید به طریقي این بي عدالتي مرتفع شود. البته این ایده زماني كه در

 سطوح كارشناسي تر دولت تئوریزه شد، مقداري مفاهیم علمي از جمله اخلل یارانه ها در قیمت هاي نسبي و
 سرمایه گذاري نیز به آن اضافه شد؛ اما بعید به نظر مي رسد نیت اصلي تصمیم سازان دولت، رفع این گونه

 موارد اخلل باشد؛ چرا كه در این صورت، اصلح نرخ بهره یا نرخ ارز با همین مباني در اولویت بالتري
قرار مي گیرد كه ظاهرا در برخي نسخ «طرح تحول» تصمیمات معكوسي براي آنها اتخاذ شده است!

 علي ایحال، حتي اگر بپذیریم كه دولت در این بازتوزیع درآمدي، نیم نگاهي هم به اصلح موارد اخلل در
 اقتصاد كشور دارد، تغییري در صورت مساله ما به وجود نمي آید. صورت مساله به هر شیوه اي كه طرح

 شود، در نهایت به این پرسش ختم خواهد شد كه درآمد جدید حاصل از افزایش قیمت ها، آیا جزو درآمدهاي
 دولت تعریف مي شود یا جزو «مازادبیت  المال»؟ هر پاسخي كه با هر مبناي علمي یا شرعي به این پرسش
 بدهیم، قطعا نسخه اي مبني بر دو پاره كردن ملت و پرداخت پول به پاره اي از آنها و محروم كردن پاره اي

دیگر بیرون نمي آید.
 به عبارت دقیق تر، چنانچه این پول را جزو درآمدهاي دولت فرض كنیم (كه البته مي توان اثبات كرد چنین

 نیست) باید هزینه كرد آن را به حیطه اختیارات یك دولت عرفي یا دولت اسلمي محدود كنیم كه كمك هاي نقدي
 را فقط و فقط به اقشار خاصي تجویز مي كند و خط قرمز این كمك هاي نقدي آن است كه كاهلي جایگزین كار و

 تلش فرد فرد شهروندان جامعه نشود. به عبارت دیگر، همه افراد جامعه كه داراي توان كار و كسب درآمد
 مشروع هستند، حقي اضافه تر از سایر افراد جامعه در بیت المال ندارند و به همین دلیل، سوي دیگر این معادله

 چنین قرائت مي شود كه حكومت نیز جوازي براي بذل و بخشش از بیت المال براي افراد داراي توان كار
 ندارد. بر همین اساس، تنها اقشار ناتوان از كسب درآمد (همانند معلولن، ایتام، درراه ماندگان، زنان و

 سالخوردگان بي سرپرست) هستند كه مشمول كمك از بیت المال مي شوند و شایسته است كه میزان كمك به آنها
 نیز تا حدي كه زندگي آبرومندانه اي را براي آنان مهیا كند، افزایش یابد. به عبارت دقیق تر، دقیقا بنا به همان
 دلیلي كه دولت هاي مدرن فعلي، ولخرجي از بودجه عمومي را جایز نمي دانند، مباني دیني نیز به حكومت ها

 اجازه نمي دهد كه تحت هر عنواني از بیت المال بذل و بخشش كنند. اگر بخواهیم بحث را در چارچوب هاي
 دیني ادامه دهیم، باید گفت این همان خط قرمزي است كه در حكومت امام علي (ع)، «عدل» را در مرتبه اي

 بالتر از «جود» مي نشاند و تفاوت نگاه دیني را از دوران قبل و بعد حكومت علوي به روشني ترسیم مي كند.
 به تعبیر شهیدمطهري، اگر علي (ع) پاسخ این سوال را كه «جود بالتر است یا عدل» نمي داد، شاید این ابهام



 همیشه باقي مي ماند كه چگونه مي توان عدل را در مقامي بالتر از «جود» نشاند؛ در حالي كه «جود» و
 بخشش همواره مورد تحسین علماي اخلق بوده است. به تعبیر امام علي(ع)، جود اگرچه صفت فردي والیي

 براي هر انسان است، اما اگر مبناي حكومتداري قرار گیرد همه امور را از وضعیت تعادلي خود خارج
 مي كند؛ در حالي كه «عدل» دقیقا برعكس عمل كرده و هر چیزي را سر جاي خود مي نشاند. این مبنا، ریشه
 رفتار متفاوت علي(ع) با اموال شخصي خود در مقایسه با بیت المال است، آنجا كه براي كمك به ضعیفان از

 محل اموال شخصي، شب و روز نمي شناسد؛ اما حاضر نیست حتي درهمي از بیت المال را به شخصي كه از
 درماندگي او اطمینان كامل دارد بپردازد. با مبناي علوي، در سوي دیگر معادله هر «جود» از بیت المال، یك
 «جور» و ظلم به صاحبان حق در بیت المال نهفته است و به همین دلیل، در هر مقطع زماني كه پرداخت از

 بیت المال به مشمولن دریافت كمك پایان مي پذیرد، «مازاد بیت المال» به صورت مساوي بین تمام شهروندان
 حكومت اسلمي تقسیم مي شود. آیا علي(ع) نمي توانست حكم كند به فقرا، كم درآمدها و ... بیشتر از بقیه

 پرداخت شود؟ بي تردید علتي كه آن امام همام را از حركت در چنان مسیري منع مي كرد، همان مبناي اصلي
 عدالت بود: هیچ حقي نباید به غیر ذي حق آن داده شود و گرنه آن روز هم شاید بسیار مقبول مي افتاد، اگر گفته

 مي شد تاكنون عده اي خاص از بیت المال نفع برده اند و از این به بعد عده اي دیگر از این سفره منتفع خواهند
شد. 

 بحث امروز یارانه ها را باید در همین چارچوب بررسي كرد. اگر منشاء این پولي كه قرار است بین عده اي
 خاص توزیع شود، منابع نفتي متعلق به عموم مردم است كه در آن صورت باید به صورت مساوي بین عموم
 مردم توزیع شود و اگر منشاء این پول، هزینه هاي تحمیل شده به اقشار داراي درآمدهاي ثابت به شیوه مالیات
 تورمي (چاپ پول) است كه باید با این پول این چاله بزرگ را پر كرد تا ریشه تورمي كه حقوق بگیران كشور

 را در وضعیتي همیشه جامانده از سرعت قیمت ها قرار مي دهد، خشكانده شود و تورم سازان بهتر از همه
مي دانند كه این اقدام چگونه عملي مي شود. 

 متاسفانه دیدگاهي غیرمسوولنه در بین برخي نمایندگان مجلس رایج شده است كه با توجیه «اعتماد به دولت»
 در تقسیم پول، تلش مي كنند بار مسوولیت خود را انكار كنند اما نباید فراموش كرد كه این مسوولیت در قانون

 اساسي به روشني تعریف شده و با تفسیر و توجیه هاي سلیقه اي دگرگون نمي شود. مساله روشن است،
 نمایندگان اگر به این نتیجه رسیده اند كه مشمولن دریافت كمك از بیت المال بسیار بیشتر از آن است كه

 هم اكنون تحت پوشش نهادهاي حمایتي هستند، باید دولت را مكلف كنند تا پذیرش در این گونه نهادها اعم از
 كمیته امداد، بهزیستي و غیره به سرعت تسهیل شود تا هر نوع كمكي به هر فردي در چارچوب نهادهاي
 قانوني صورت بگیرد. مابقي پول باید صرف بهسازي وضعیت اسف بار فعلي در حوزه درمان و بهداشت

 عمومي و نیز تامین اجتماعي شود كه چارچوب قانوني آن مشخص است. در آخرین مرحله نیز اگر پولي باقي
 ماند، متعلق به عموم مردم است كه باید به صورت مساوي بین همه شهروندان تقسیم شود. فراموش نكنیم كه
 تنها با عمل بر مبناي عدالت است كه مي توان از عوارض اقتصادي و سیاسي بي شماري كه با دوپاره كردن

 ملت عیان خواهد شد و متاسفانه بستر خطرناكي نیز در ماجراي انتخابات و حوادث پس از آن براي چنین
عوارضي فراهم شده است، مصون ماند

همزمان با بررسي هاي مجلس اعلم شد 
تصمیم متفاوت براي یارانه نقدي

  آمده است: - در حالي كه هنوز تصمیم نهایي88 آبان 9به نوشته روزنامه صبح ایران دنیاي اقتصاد در تاریخ 
 مجلس در خصوص نحوه توزیع عواید حاصل از حذف یارانه هاي پنهان اتخاذ نشده است و با توجه به نبود
 سازوكار قانونمند براي توزیع تبعیض آمیز پول، به نظر مي رسد كه نمایندگان مردم هم ملحظات جدي در

 درصد جمعیت خبر داده80خصوص نحوه اجراي آن دارند. محمود احمدي نژاد از پرداخت یارانه نقدي به 
است.

احمدی نژاد در مشهد اعلم كرد
 درصد مردم80یارانه نقدي براي 

مجلس هنوز درباره دهك هاي مشمول یارانه نقدي مشغول بررسي است و به نتیجه نرسیده است 
 درصد مردم از یارانه نقدی مهمترین موضوعی بود که محمود احمدی نژاد در نخستین دور از80بهره مندی 

سفرهای استانی خود در قامت رییس دولت دهم وعده آن را داد.
 به گزارش فارس احمدی نژاد روز پنج شنبه به مشهد سفر کرد و در یک سخنرانی در صحن حرم امام رضا به
 موضوع یارانه ها اشاره کرد: ما در هدفمند كردن یارانه ها با عدالت یارانه ها را توزیع مي كنیم  و اینكه  مي گویند

 درصد مردم با اجراي طرح تحول اقتصادي از  یارانه ها برخوردار80مردم بي پول مي شوند اشتباه است و 



 درصد از مردم از یارانه نقدی سخن گفته که مجلس در80مي شوند . احمدی نژاد در شرایطی از برخورداری 
 حال بررسی لیحه یارانه ها است. اگرچه مجلس با آزادسازی تدریجی قیمت حامل های انرژی و کالهای

  سال موافقت کرده است؛ اما آخرین مذاکرات نمایندگان در جلسه علنی چهارشنبه دو هفته پیش5اساسی ظرف 
 درباره اینکه یارانه نقدی به چند درصد مردم تعلق بگیرد ناتمام ماند و جلسه مجلس به تنش کشیده شد. در

 کمیسیون ویژه تصویب شده که نیمی از جمعیت کشور؛ یعنی پنج دهک از یارانه نقدی برخوردار شوند، اما
 نمایندگان مجلس با این پیشنهاد مخالفند و معتقدند که یارانه نقدی به صورت مساوی میان تمام مردمبرخی 

 تقسیم شود یا اینکه به هیچ کس یارانه ای پرداخت نشود؛ اما با وجود چنین دیدگاه های مختلفی و اینکه مجلس
 هنوز به نتیجه قطعی درباره مشمولن دریافت یارانه نقدی نرسیده است، احمدی نژاد از پرداخت یارانه نقدی

درصد مردم سخن به میان آورده است....80به 

  مانع دستگیری همکاران خود توسط لباس شخصی شدندمپناکارکنان شرکت 
  آبان نوشت  : خانم دهقانی و آقای توکلی ، دو تن از مهندسین بخش تولید و مهندسی9جوان فردا در تاریخ 

 شرکت مپنا ، دوشنبه هفته گذشته توسط یک زن و مرد لباس شخصی که اسلحه همراه داشتند بازداشت شدند و
 بعد از یک روز خانم دهقانی آزاد شد اما از وضعیت آقای توکلی خبری در دست نیست ، بنا بر گزارشات

 رسیده ، در همان روز در پی اقدام ماموران لباس شخصی به بازداشت چند نفر دیگر با اجتماع کارکنان
شرکت مپنا مواجه شدند و ازبازداشت آنان صرف نظر کردند.

بدون شرح 
رئیس فراکسیون کارگری مجلس مطرح کرد 

 درخواست رفراندوم برای هدفمندکردن یارانه ها
  آمده است : در حالی که اختلف نظرها درخصوص نحوه88 آبان 10به گزارش روزنامه سرمایه در تاریخ 

 اجرای هدفمندکردن یارانه ها و پیامدهای تورمی آن بال گرفته یک نماینده مجلس، خواستار به رفراندوم
 گذاشته شدن لیحه هدفمندکردن یارانه ها شد. علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس روز گذشته

 در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه پیشنهادهای متعددی تاکنون در حین بررسی لیحه ارائه شده و هیچ کدام
 رای نیاورده گفت: «باید هدفمندسازی یارانه ها به رفراندوم گذاشته شود و مجلس نباید از آن به سادگی عبور

  زمانی که قرار بود لیحه هدفمندکردن همراه با بودجه88کند.»پیش از این نیز وی در زمان بررسی بودجه 
تصویب شود اعلم کرد: «برای نحوه اجرای هدفمندکردن یارانه ها، باید رفراندومی گذاشته شود.» 

44مغایرت با اصل 
 علیرضا محجوب، در عین حال که بر رفراندوم گذاشتن هدفمندکردن یارانه ها تاکید دارد، خاطرنشان ساخت:

 «اجرای لیحه هدفمندکردن یارانه ها به ارتقای درآمد دولت می انجامد و باعث فربه تر و بزرگ ترشدن دولت
 44می شود.» این گفته محجوب به معنای آن است که اجرای هدفمندکردن یارانه ها با سیاست های کلی اصل 
 که از سیاست های اصلی نظام است و بر کوچک شدن بدنه دولت تاکید دارد، مغایر است. همچنین نماینده

 تهران در مجلس گفت: «اجرای لیحه هدفمندسازی یارانه ها به ارتقای درآمد دولت می انجامد اما به زندگی
 معیشتی به ویژه فقرا خسارت خواهد زد.» علیرضا محجوب در ارزیابی خود از لیحه هدفمندکردن یارانه ها
 با اشاره به اینکه پیشنهادات متعددی تاکنون در حین بررسی لیحه ارائه داده و متاسفانه تاکنون هیچ کدام رای

 نیاورده است، اظهار کرد: «باور و تصور ما آن است که آنچه در عرصه هدفمند سازی یارانه ها اتفاق می
 افتد توجیه قیمتی است که دولت برای درآمد بیشتر تعریف می کند.» وی افزود: «این اقدام به ارتقای درآمد

 دولت می انجامد اما به زندگی معیشتی به ویژه فقرا خسارت خواهد زد و به تنزل معیشتی و درآمدی آنها می
 انجامد.» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: «در لیحه ارائه شده از سوی دولت عنوان شده که درآمد
 حقوق بگیران افزایش پیدا نکند اما قیمت حامل های انرژی، برق و آب سر به فلک بزند و هرچه قدر می

 خواهند افزایش پیدا کند به این معنا که تورم آزاد و افزایش دستمزد ممنوع شود.» به گفته وی، کمیسیون ویژه
 مجلس آنچه که در مورد ممنوعیت افزایش دستمزد بود تعطیل و محدود کرد به بحثی که در حال بررسی است.
 عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: «این مسیر، مسیر بسیار لغزانی است که دولت انتخاب کرده و اگر

 بنده به جای دولت بودم قطعاo در این مورد پیش قدم نمی شدم، چرا که اولین زیان کننده آن دولت است و
 اقتصاددانان هم می گویند اگر درآمد به تصاعد حسابی به دست آید هزینه هایش به تصاعد هندسی رشد پیدا می

کند.» 

تجمع کارگران پرریس در مقابل استانداری کردستان 
  آمده است : بدنبال صدور88 آبان 10به گزارش رسیده از جانب فعالین کارگری از درون کشور در تاریخ 

http://sarmayeh.net/ShowNews.php?63518


  توسط کارفرما و شکایت آنان به اداره کار سنندج در مورخه27/7/88حکم اخراج کارگران پرریس از تاریخ 
  ، هفتم مهر ماه هیئت تشخیص اداره کار سنندج برای رسیدگی به شکایت این کارگران تشکیل جلسه29/7/88

داد و این کارگران در مقابل استانداری کردستان دست به تجمع زدند. 
  و بدنبال اعتراض به عدم پرداخت بموقع دستمزدهایشان با رای87کارگران پرریس اواخر شهریور ماه سال 
  از کار خود اخراج شدند اما در پی تداوم اعتراضات این27/7/87هیئت تشخیص اداره کار سنندج در تاریخ 

 کارگران هیئت حل اختلف اداره کار سنندج رای به ابقا بکار آنان با حذف قید موقت از قراردادهایشان داد و
 بدنبال آن کارفرمای پرریس به دیوان عدالت شکایت کرد و نهایتا با اعتراضات و پیگیریهای کارگران دیوان

عدالت نیز رای هیئت حل اختلف اداره کار سنندج را تائید کرد. 
 علیرغم رای هیئت حل احتلف اداره کار سنندج و دیوان عدالت مبنی بر بازگشت بکار کارگران پرریس

 کارفرما با همکاری اداره کار و استانداری و دیگر نهادهای مسئول در سنندج عمل این کارگران را بر سر
  وادار به27/4/88کارهای خود باز نگرداند و تحت فشار شورای تامین استان کردستان، کارگران پرریس 

 امضای قرارداد موقت با کارفرمای کارخانه پرریس شدند و کارفرما از تاریخ انعقاد این قرارداد تا پایان آن
  فقط شش نفر ازاین کارگران را بکار گرفت و عمل بقیه کارگران را به کارخانه راه27/7/88یعنی مورخه 

 به این کارگران اعلم کرد آنان را بکار نخواهد گرفت. 88 مهر ماه 27نداد و نهایتا روز 
  مهر ماه در مقابل اداره کار سنندج دست به تجمع زده و29به همین دلیل کارگران پرریس روز چهار شنبه 

 شکایتی را از کارفرما به اداره کار تسلیم کردند که دیروز ششم آبانماه جلسه هیئت تشخیص اداره کار سنندج
رسیدگی به شکایات کارگران پرریس را آغاز کرد. 

 کارگران پرریس در شکایت خود به اداره کار سنندج خواهان اجرای رای دیوان عدالت اداری شدند و دیروز
 در اعتراض به فشاری که شورای تامین استان برای امضای قرارداد موقت به این کارگران وارد کرده بود در

مقابل استانداری نیز دست به تجمع زده و خواهان رسیدگی به وضعیت خود شدند. 
 بنا بر گزارشهای دریافتي، بدنبال تجمع کارگران پرریس در مقابل استانداری کردستان مامورین لباس شخصی

 و انتظامی بلفاصله به نحو چشمگیری در مقابل استانداری حضور پیدا کردند اما کارگران با تاکید بر
 خواستهای خود با معاون امنیتی استانداری کردستان دیدار کرده و بر رسیدگی فوری به خواست هایشان تاکید

کردند. 
 لزم به یادآوری است علیرغم صدور رای دیوان عدالت مبنی بر بازگشت بکار کارگران پرریس با حذف قید

 موقت از قراردادهایشان، کارفرمای پرریس از سال گذشته تا کنون از پرداخت دستمزدهای این کارگران طفره
 رفته است و نهادهای مسئول در سنندج هیچگونه توجه و یا اقدامی برای اجرای رای دیوان عدالت بعمل

نیاورده اند و در طول این مدت دوشادوش کارفرما این کارگران را سر دوانده اند. 

 نامه کارگران نیشکر هفت تپه به سازمان جهانی کار 

به : سازمان جهانی کار 
از : سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه 

رونوشت به : نهادهای کارگری ، نهادهای حقوق بشری و رسانه ها 
 توسط دولت ایران ۸۷ و۹۸موضوع : درخواست برای جلوگیری از اقدامات مغایر با مقاوله نامه های 

با احترام ، 
برای ما کارگران نیشکر هفت تپه ، بی حقوقی های مداومی در مورد مطالباتمان انجام گرفته است. 

 حقوق های چندین ماه معوقه ،اقدام آگاهانه برای عدم کشت نیشکر و نتیجتا درآینده ی نزدیک، تعطیلی کارخانه
 و آماده سازی Í زمینه برای واگذاری شرکت به بخش خصوصی ار آن جمله است.بیکار سازی وسیع در انتظار

ما کارگران هفت تپه میباشد.از هم اکنون دستمزد اضافه کاری های ما پرداخته نمیشود. 
  دست به اعتراض و تجمع زدند و به انواع روش های مسالمت آمیز۸۸و ۸۷ ، 86 ،85کارگران در سال های

 به مراجع قانونی و قضایی شکوه بردند.اما نتیجه ای حاصل نشد و حقوق معوقه ما نهایتا پرداخته نشد و حتا
تعدادی از کارگران دادگاهی شدند. 

 شورای اسلمی کار که نهادی به نام کارگران ولی وابسته به دولت و کارفرما است هیچ اقدامی برای احقاق
حقوق ما نکرده و نمیکند.در دیگر جاها نیز وضع بر همین منوال است. 

و اما اصل صحبت ما با شما: 
  اقدام به برگزاری مجمع عمومی و انتخاب نمایندگان خود در قالب۸۷کارگران نیشکر هفت تپه در آبانماه 

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه کردند. 
  سازمان جهانی کار۸۷ و۹۸ما علوه بر استناد به برخی قوانین داخلی و بین المللی ، به مقاوله نامه های 

استناد میکردیم. 



  نفر به عنوان۹ما حق خود میدانیم که تشکل مستقل کارگری خود را داشته باشیم.بر همین اساس تعداد 
 نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه در یک انتخابات فراگیر و کارگری انتخاب شدند.این اولین بار در بیش از
 چهار دهه بود که این تعداد کارگر به صورت آزادانه و با اشتیاق ، به پای صندوق های رای رفته و نمایندگان

خود را انتخاب کرده بودند. 
 متاسفانه پیش و بعد از انتخابات ، ما نمایندگان حدود چهار هزار کارگر و اعضای هیات مدیره سندیکا بارها

 دستگیر و روانه ی زندان شدیم، بارها مورد بازجویی دستگاه امنیتی قرار گرفتیم ،خانواده های ما تحت
 فشارهای امنیتی قرار گرفته و مورد آزار و اذیت قرار گرفتند،ما در چند نوبت به بهانه هایی مثل "اقدام علیه

 امنیت ملی" روانه ی دادگاه شدیم، رئیس هیات مدیره ی سندیکا " علی نجاتی" به مدت چهل روز در سلول
  با همکاری۸۸های انفرادی تحت فشار و اذیت و بازجویی های مداوم قرار گرفت ،و از تاریخ فروردین ماه 

 اداره ی کار- شعبه ی وزارت کار در شهرستان شوش ،با همدستی کارفرما و با راهبری اداره ی اطلعات و
 شعبه ی اجرایی آن در شرکت یعنی حراست ،از کار خود اخراج شد و اعتراضات دو مرحله ای وی به این

حکم هم بی نتیجه ماند. 
 برای پنج نفر از اعضای هیات مدیره ی سندیکا، آقایان علی نجاتی ،جلیل احمدي،فریدون نیکوفرد،قربان

  ،احکام یک سال زندان (شامل شش ماه حبس تعزیری و شش ماه88علیپور و محمد حیدری مهر ،در مهرماه 
حبس تعلیقی ) و جریمه های اجتماعی دیگری صادر شد و سپس از ادامه به کار انان ممانعت به عمل آمد. 

در احکام قضایی این افراد دلیل اصلی این حکم ها این چنین ذکر شده است : 
" اقدام علیه امنیت ملی از طریق ایجاد سندیکا ی خارج از قانون " ! 

 سوال ما از سازمان جهانی کار این است که آیا دولت ایران مجاز به زیر پا گذاشتن مقاوله نامه های بنیادین
 میباشد ؟ ۸۷ و۹۸سازمان از جمله مقاوله نامه های 

آیا دولت ایران عضو پیوسته ی سازمان جهانی کار نیست ؟! 
آیا هرگز از دولت ایران خواسته میشود که پاسخگو باشد ؟! 

 ،آزار و اذیت،اخراج و حبسچرا ما کارگران به دلیل ایجاد تشکل های صنفی خود تحت بازجویی ، شکنجه 
قرار میگیریم ؟ 

 آیا دولت ایران نباید پاسخگوی اقدامات خود در قبال نمایندگان کارگران شرکت واحد از جمله منصور اصالو و
ابراهیم مددی و اقدامات خود در قبال ما نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه باشد ؟ 

 آیا از دولت ایران نباید خواسته شود که کارگران را به دلیل برگزاری مراسم مسالمت آمیز روز جهانی کارگر
  نفر در امسال و در تهران ) زندانی نکند ؟ به خاطر برگزاری این مراسم آنان را دادگاهی نکند۱٥۰(از جمله 

،شلق نزند و ( از جمله به مدت یک سال در مورد محمود صالحی در شهر سقز) به حبس نفرستد ؟ 
 آیا سازمان جهانی کار از اقدامات علیه نمایندگان معلمان ایران در کانون صنفی معلمان ایران ، بی خبر است ؟

و آیا .... آیا .... آیا ؟! 
 ما کارگران و اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در لحظاتی این نامه را مینویسیم که

 پلیس در حال ایجاد رعب و وحشت برای خانواده هایمان است و در شهر های شوش و هفت تپه و اندیمشک به
گونه ای برخورد میکند که گویا ما جنایتکاریم و در حال فرار ! 

 ما در حالی که منتظریم که برای اجرای احکام نا عادلنه و ضد کارگری ما را روانه ی زندان کنند این سطور
 را مینویسیم ، در حالی که اسامی ما به عنوان افراد خاطی بر سر در ورودی شرکت نیشکر هفت تپه درج شده

است و اجازه ورود به محل کارمان را نداریم. 
 اگر به محل کارمان مراجعه کنیم توسط پلیس دستگیر میشویم و از این طریق بهانه نیز کسب میکنند که ما از

 محل کار خود غیبت کرده ایم ! عجبا که اگر برویم دستگیر میشویم و زندانی و سپس اخراج و اگر نرویم
غایب محسوب میشویم و سپس اخراج و بعد در کوچه و خیابان، دستگیر و روانه ی زندان میشویم ! 

در هر صورت این بازيÍ شوم را برای ما به نحوی چیده اند که هم اخراجمان کنند و هم محبوس ! 
نمیدانیم وقتی این نامه را میخوانید ما برای اجرای حکم ، در زندان به سر میبریم یا نه. 

Í اما امیدواریم برای احقاق بخشی از حقوق حداقلی ما کارگران هفت تپه و دیگر کارگران ایران از جمله آزادی 
 ایجاد تشکل های مستقل کارگری ،از طریق اعمال فشار به دولت ایران تلش کنید.ما در راه احقاق حقوقمان

Í از هیچ عقوبت و سختی واهمه نداریم ، اما حداقل برای به کرسی نشاندن بخش هایی از حقوق و مطالبات 
 کارگران هفت تپه و دیگر کارگران ایران ، امیدواریم در لحظه های حبس این خبر به گوش ما برسد که ،برای

  و اقدامات ضد کارگری دولت ایران ،۸۷ و۹۸جلوگیری از اقدامات غیر انسانی ، مغایر با مقاوله نامه هاي
سازمان جهانی کار دست به حداکثر تلش های خود زده است . 
ما چشم انتظار خواهیم ماند تا ببینیم اقدامات شما چه خواهد بود. 

آیا کارگران میتوانند چشم امیدی به سازمان جهانی کار داشته باشند ؟ 
ما و بسیاری دیگر از کارگران ایران منتظر خواهیم ماند تا نتیحه ی عملی این اقدام شما را ببینیم. 



آیا اقدامی در کار خواهد بود ؟! 
 شوش ، خوزستان - ایران ،هفت تپه 

 ۸۸دوم آبانماه 
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه 

علی نجاتی رئیس هیات مدیره 
فریدون نیکوفرد ، نائب رئیس هیات مدیره 

جلیل احمدی عضو هیات مدیره و رابط صنعتی 
رضا رخشان عضو هیات مدیره و مسوول روابط عمومی و آموزش 

برخي دولتمردان شاني براي وزارت رفاه و تامین اجتماعي قائل نیستند

 آمده است : نماینده مردم قم در مجلس شوراي اسلمي گفت: بلتكلیفي در88 آبان 10به گزارش ایلنا در تاریخ 
وزارت رفاه و تامین اجتماعي ضرر بزرگي به كشورومردم وارد مي كند. 

 حجت السلم علي بنایي درگفت وگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینكه وزارت رفاه و تامین اجتماعي وزارتخانه اي
 گسترده است افزود: عملكرد مطلوب وزیر مي تواند رضایت میلیون ها نفر از افراد جامعه را كه به نوعي تحت

پوشش این وزارتخانه هستند جلب كند. 
  مجلس تصریح كرد: با توجه به وجود بنگاه هاي فراوان اقتصادي تحت پوشش90عضو كمیسیون اصل

وزارت رفاه و تامین اجتماعي این وزارتخانه در اقتصاد كشور نیز نقش موثري ایفا مي كند. 
 نماینده مردم قم در مجلس گفت: بیمه هاي بازنشستگي، نهادهاي حمایتي نظیر سازمان بهزیستي، مراكز درماني

 وابسته به سازمان تامین اجتماعي و مستمري بازنشستگان كشوري و بازنشستگان تامین اجتماعي همگي در
حیطه اختیارات وزیر رفاه و تامین اجتماعي قرار داردكه بیانگرحساسیت كار در این وزارتخانه است. 

 بنایي با بیان اینكه ظاهرا برخي دولتمردان شان چنداني براي وزارت رفاه و تامین اجتماعي قائل نیستند،
 اظهار داشت: وزیر مربوطه با شاخصه هاي لزم باید هرچه سریعتر به مجلس معرفي شود و نمایندگان هم باید

با وقت و ظرافت به ویژگي هاي مدیریتي و تخصصي وزیر پیشنهادي توجه كنند. 
پایان پیام

  ماهه کارگران جهاد نصر کردستان4عدم پرداخت حقوق 
 .شرکت جهاد نصرکردستان یکی از شرکتهای راهسازی است که قبل زیر مجموعه ای از جهاد کشاورزی بود

 این شرکت از جمله شرکتهایی است که پروژه آماده سازی زمین مسکن مهر را با قیمت هنگفتی به عهده گرفته
  راننده مشغول بکار میباشند ، این شرکت نیمه دولتی حدود چهار ماه است250است . در این قسمت از شرکت 

 که حقوق این رانندگان را نپرداخته است ، واین درحالی است که این شرکت در حال خرید ماشین آلت از
 شرکت هیتاچی ژاپن میباشد . لزم به ذکر است جمع حقوق پرداختی کارگران این شرکت یک صدم ا ز مبلغی

 هم نمی باشد که جهت وارد کردن ماشین آلت از ژاپن هزینه میکنند
 گزارش تکمیلی دررابطه با تجمع کارکنان صنایع مخابراتی شیراز

  نفر از کارکنان صنایع مخابراتی ایران (کما) با تجمع در جلوی استانداری فارس150روز دوشنبه حدود 
 .نسبت به عدم توجه حکومت به مشکلت معیشتی آنان و عدم پرداخت معوقات و حقوقشان اعتراض کردند

 حضوراین افراد موجب بسته شدن مسیر فلکه ستاد به سمت پل باغ صفا گردید که با کنجکاوی و حضور مردم
 . نفر تخمین زده اند400در این قسمت شاهدان عینی تعداد افراد حاضر جلوی استانداری را بیش از 

 :کارگران با سر دادن شعار هایی از جمله
 استاندار بی عرضه استعفا استعفا

 .و فرماندار بی عرضه استعفا استعفا خشم خود را از مسولین نشان دادند
 گفتنی است که بارها تجمعات اعتراضی محدودتر این افراد که در ورودی کارخانه انجام شده بود توسط

 .ماموران امنیتی سرکوب گردیده بود
 .جلسات متعدد آنان با فرماندار و مقامات شهر هم نتیجه ای در بر نداشته است

 در موارد مختلف تعدادی از اعتصاب کنندگان بازداشت شده اند که بدلیل ترس از گسترش خشم کارگران به
 .سرعت آزاد گردیده اند

 هرچند بسیاری از کارگران صنایع در فارس بدلیل شرایط بد اقتصادی و ورشکستگی کشاندن صنایع توسط
 دولت در سختی هستند اما کارکنان کارخانجات مخابراتی ایران همواره پیشگام احقاق حقوق کارگری خود در



 استان بوده اند و تا کنون هزینه های هنگفتی نیز برای آن داده اند.از این رو مسولین استان به شدت از حضور
 .آنان و احتمال گسترس دامنه اعتراضات وحشت دارند

توسط محمود احمدي نژاد صادرشد : 
حكم انتصاب صادق محصولي به عنوان وزیر رفاه و تامین اجتماعي

  آمده است : محمود احمدي نژاد ، رئیس جمهوربا استناد88 آبان 10به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ 
  مجلس24/8/88اصول هشتاد و هفتم و یكصد و سي و سوم قانون اساسي وبا عنایت به راي اعتماد مورخ 

.شوراي اسلمي حكم انتصاب صادق محصولي را به عنوان وزیررفاه و تامین اجتماعي صادركرد
 : به گزارش ایلنا، متن كامل حكم رئیس جمهور به شرح زیر است

 جناب آقاي صادق محصولي
 سلم علیكم

 به استناد اصول هشتاد وهفتم و یكصد و سي و سوم قانون اساسي جمهوري اسلمي ایران و با عنایت به راي
  مجلس شوراي اسلمي ، جناب عالي به سمت "وزیر رفاه و تامین اجتماعي "24/8/1388اعتماد مورخ 

 . منصوب مي شوید
 اینك كه درآستانه دهه چهارم از حیات پربار جمهوري اسلمي ، دوران جدیدي اززندگي پرافتخار ملت ایران

 آغاز شده است ، به موازات مسئولیت هاي روزافزون انقلب اسلمي درعرصه هاي ملي و بین المللي، دولت
 . برآمده از راي مردم شریف ، آگاه و متعهد ایران ، نقش و تكلیف سنگین تري برعهده گرفته است

 دولت، امروز باید عمیق تر، آگاه تر پرنشاط تر و موثرتراز گذشته ، در همه عرصه ها حضوري عزت دار و
 . الهام بخش داشته باشد و از منافع ملي و آرماني نظام ولیي در بالترین سطح صیانت نماید

 از جنابعالي انتظارمي رود كه در مسیر تحقق اهداف نظام اسلمي و از آن جمله گسترش عدالت ، مهر ورزي
 و خدمت رساني در سراسر كشور ، اداره امور وزارتخانه و مسئولیتي كه دربرابر هیئت دولت برعهده دارید ،

 مساعي لزم را به كار برده و از همه ظرفیت هاي مادي و معنوي و به ویژه همكاري صاحب نظران ،
 . اندیشمندان و كارشناسان ارجمند حداكثراستفاده را به عمل آورید

 . توفیقات شما را در سایه توجهات حضرت ولي عصر(عج) از درگاه خداوند سبحان مسئلت دارم
پایان پیام

در واكنش به مخالفت مجلس با تصویب طرح جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها؛ 
استدلل نمایندگان غلط بود

  آمده است : عضو سابق شورای عالی کار با بیان اینکه88 آبان 10به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ 
 مطابق قانون وظیفه اداره بنگاه های تولیدی در زمان بحران به دولت سپرده شده است، گفت: نمایندگان مجلس

بی جهت از تصویب کلیات طرح جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها جلوگیری کردند. 
 علی اصغر برشان، دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان در گفتگو با ایلنا؛ با یادآوری اینکه مطابق قانون کار

 دولت موظف است تا در شرایط ویژه کارخانه را به حساب کارفرمای اصلی اداره کند، گفت: در حال حاضر
 نیز اداره واحدهای بحران زده بسیاری با تصویب کمیسیون کارگری استانداری ها به طور موقت به هیات

نظارت بر صنایع سپرده شده است. 
 وی افزود: این استدلل که دخالت یک شورای دولتی در امور واحدهای تولیدی بحران زده نقض

 خصوصی سازی است گفت: در قانون نیز بر رعایت حرمت مالکیت تاکید شده است، اما در همین قانون بر
حفظ و تامین منافع گروه ها غیرمالک نیز تاکید شده است. 

 دبیر اجرایي خانه كارگر اصفهان با استناد به فصل هفتم قانون کار گفت: به موجب مفاد این فصل چنانچه
 اختلف میان کارگر و کارفرما منجر به توقف فعالیت کارخانه شود، دولت مجاز است تا کارخانه را تا پایان

اختلف به طور موقت و به حساب کارفرما اداره کند. 
 به اعتقاد این فعال کارگری در کشورهای موفق در زمینه خصوصی سازی نیز هیچ کاخانه یا موسسه ای بدون

 نظارت به بخش غیردولتی واگذار نمی شود و دولت همواره آماده است تا در شرایطی ویژه به منظور حفظ
منافع عموم کارخانه را اداره کند. 

 برشان افزود: استدلل نمایندگان در خصوص مخالفت با تصویب کلیات لیحه جلوگیری از تعطیلی بنگاه های
 خصوصی منطقی و پذیرفتنی نیست، زیرا در سال های اخیر اداره کارخانه های خصوصی شده بسیاری به دلیل

 بحران کارگری ابتدا به طور موقت به دولت سپرده شد و چون بحران حل نشد از مالک و کارفرمای
خصوصی سلب مالکیت شد. 

  ابلغ شده است نباید در امور واحدی جلوگیری کرد،44برشان تاکید کرد: با این استدلل که چون اصل 
نمی توان از نظارت بر فعالیت واحدهای بخش خصوصی جلوگیری کرد. 

پایان پیام



 میلیارد دلر رسیده است14بدهي دولت به تامین اجتماعي به 
  آمده است :  اگر همكاري وزیركار نبود همایش شوراهاي88 آبان 10به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ 

 اسلمي كار استان تهران،  نمایندگان كار فرمایان و دولت كه چندي پیش در بندرانزلي برگزار شد با مشكلت
عدیده اي مواجه مي شد. 

 عضو هیات مدیره كانون شوراهاي اسلمي كار استان تهران درگفت وگو با خبرنگارایلنا افزود: متاسفانه 
 افرادي در بدنه وزارت كار و برخي ها هم در حزب جامعه اسلمي كارگران سنگ اندازي هاي كردند تا این

همایش برگزار نشود اما با حمایت وزیركار ، فعالیتهاي آنها بي نتیجه ماند. 
 علي دهقان كیا بحث اصلح قانون كار را از موضوعات مطرح در این همایش عنوان كرد و اظهار داشت:

اصلحي كه درجهت بهبود نباشد موردحمایت نهادهاي كارگري نیست. 
 وي باتاكید بر استقلل سازمان تامین اجتماعي گفت: معتقدیم كه سه جانبه گرایي واقعي باید در این سازمان

 رعایت شود و كارگران،كارفرمایان و دولت به تعداد مساوي در شوراي عالي تامین اجتماعي حضور داشته
باشند. 

 نماینده سابق كارگران در شوراي عالي تامین اجتماعي ،اساسنامه فعلي این سارمان را طبق نامه رئیس مجلس
 به رئیس جمهور غیر قانوني دانست و افزود: مدیرعامل و اعضاي هیات مدیره فعلي این سازمان غیر قانوني

هستند. 
 دهقان كیا با بیان این كه مدیرعامل فعلي سازمان تامین اجتماعي انسان درستكاري است، خاطرنشان كرد: بااین

حال وي تعامل لزم را با شركاي اجتماعي خود ندارد. 
 به گفته وي طبق برنامه چهارم توسعه مي بایست بدهي دولت به سازمان تامین اجتماعي تسویه مي شد،گفت:

  هزار میلیارد تومان افزایش پیدا كرده14 هزار میلیارد تومان به 7در دولت نهم و دهم میزان بدهي ها از 
است. 

 1388دهقان كیا خواستار افزایش حداقل مزد كارگران نیز شد و اظهار داشت: حداقل مزد كارگران براي سال 
با تورم سال جاري همخواني نداشت و باید مصوبه شوراي عالي كار مورد بازنگري قرارگیرد. 

 او با انتقاد از معاونت تنظیم روابط كار وزرات كارگفت: با وجودي كه سیاست وزیركار همكاري با نهادهاي
كارگري است اما وي برخلف نظرات وزیرگام بر مي دارد. 

پایان پیام
گروهى از کارگران حاجى آباد هرمزگان تجمع کردند 

 کارگر شرکتى بخش نظافت و فضاى سبز شهر حاجى آباد هرمزگان در اعتراض به از45ایرنا، بندرعباس- 
دست دادن شغل خود امروز یکشنبه مقابل شهردارى و فرماندارى این شهر تجمع کردند. 

 به گزارش ایرنا،کارگران شرکت طرف قرارداد شهردارى حاجى آباد در این تجمع اظهار داشتند که از ابتداى
آبان ماه به دلیل اتمام قرارداد شرکت یاد شده با شهردارى کار خود را از دست داده اند. 

 فرماندار حاجى آباد نیز با تایید لغو قرارداد یادشده گفت: این کارگران رابطه استخدامى مستقیمى با شهردارى
 ندارند و شهردارى اکنون مى گوید با نیروهاى رسمى و پیمانى خود، قادر به انجام امور بخش فضاى سبز و

نظافت شهرى است. 
 على اکبر ارجمند منش افزود: براساس اعلم شهردارى حاجى آباد ادامه فعالیت کارگران یادشده هرماه حدود

  میلیون ریال هزینه در بردارد که به علت ناکافى بودن درآمدهاى شهردارى ،این نهاد روز به روز200
مقروض تر مى شود. 

کیلومترى شمال بندرعباس قرار گرفته است 165هزار نفر در فاصله 90حاجى آباد با جمعیتى حدود 
وزیر صنایع ایران: در شرایط فعلی در وضعیت رکود قرار نداریم 

 در حالی که نزدیک به هفت هزار شرکت ایرانی با مشکل گسترده مالی رو به رو شده اند و بنابر گزارش های
 رسمی تعداد آنها رو به افزایش است، علی اکبر محرابیان وزیر صنایع ایران گفته است که صنعت در رکود

نیست. 
 آقای محرابیان می گوید که بدهی شش هزار و هفتصد شرکت ایرانی با اعتباری دو هزار و پانصد میلیارد

  میلیارد دلری) برای مدت یک سال استمهال شده است و فهرست جدیدی نیز برای استمهال۲٫۵تومانی (
بدهی واحدهای تولید تهیه شده است. 

 وزیر صنایع در پاسخ به خبرنگاری که پرسیده آیا به عقب انداختن بازپرداخت بدهی این تعداد شرکت ها نشانه
رکود بخش صنعت نیست، گفته: "در شرایط فعلی در وضعیت رکود قرار نداریم." 

 گزارشهای رسمی نشان می دهد شرکت های ایرانی به دلیل گسترش بحران مالي، قادر به بازپرداخت وام
 هایی نیستند که از بانکها گرفته اند، برای همین دولت ناچار شده بازپرداخت وامهای آنها را برای مدت یک

سال به عقب بیندازد. 
 به نظر می رسد بحران مالی در شرکت های تولیدی عمیق تر از آن است که تا به حال تصور می شد و برای



همین دولت در حال تهیه فهرست تازه ای از شرکت هایی است که دچار مشکلت مالی شده اند. 
 قرار است با تکمیل این فهرست، دولت بانکها را وادار کند تا بدهی این شرکت ها را نیز برای مدت یک سال

به عقب بیندازند.

 : بدون شرح
هزار کارگر در سال گذشته250بیکاری 

 خبر میدهد.87 هزار کارگر در اثر اقدامات غلط دولت نهم در سال 250علیرضا محجوب از بیکاری 
 سه ساعت سرپا ماندن و انتظار کشیدن برای گفت وگو با کسی که بیشتر در قامت یک منتقد در رسانه ها حاضر

 می شود کافی است تا این بار علوه بر پرسیدن موضوعاتی که طبیعتاo او منتقد آنها ست، خودش نیز به چالش
 کشیده شود. از اینکه چرا تعدادی از تشکلت و کارگران اکنون از اینکه به جای آنها، تشکلت کارگری

 دیگری بر سر کار آمده اند راضی هستند، یا این که چه توضیحاتی در مورد ابهامات مطرح در مورد منابع
مالی در اختیار خانه کارگر دارد و دارایی هایش چقدر است.

 تیغ نقد محجوب بر سیاست های اشتغالزایی دولت نهم و مسئله نرخ بیکاری هم چاشنی تلخ این مصاحبه برای
 دولتی ها و شیرین برای منتقدان دولت نهم است که قبل از این هم بارها کارشناسان و نمایندگان مجلس نرخ

بیکاری را بیشتر از میزان اعلم شده توسط مسئولن دولتی اعلم کرده بودند.
 هزار نیروی کار در سال گذشته نیز خبرهای داغ کننده رئیس250 واحد و بیکاری بیش از 500تعطیلی 

فراکسیون کارگری مجلس و بررسی سند کار شایسته در مجلس هم خبر خوش او برای کارگران بود.
 دیدن دبیر کل خانه کارگر در کسوت یک استاد آن هم با مدرک لیسانس تاریخ خودش جای تعجب داشت، هیچ،
 نمره دادن او برای کارورزی دانشجویان هم به آن اضافه شد. نمراتی که به حضور دانشجویان دانشگاه علمی

 کاربردی خانه کارگر در تجمعات و نشست ها وهمایش ها داده می شد و تا حدودی مهر تأییدی بود بر ادعای
 تعدادی از فعالن کارگری که همایش های خانه کارگر آن قدر هم کارگری نیستند. اما خودش این موضوع را

 تأیید نکرد و پس از تأکید بسیار بر خاموش کردن ضبط صوت و راحت شدن خیالش بر ضبط نشدن صدا
 توضیحاتی در این مورد داد. توضیحاتی مبنی بر اینکه تعداد این دانشجویان بسیار کم است و اصلo اجباری هم

 در کار نیست. البته به گفته خودش خود دانشجویانی هم که به آنها انجام این کار گفته می شود اعتراض هایی
 می کنند که حق ندارند از آنها به عنوان ابزار استفاده شود اما جوابی که محجوب به آنها داده و می دهد این است

 که هیچ اجباری در این کار نیست. مصاحبه از همین جا شروع و پس از نقدهای تند بر آمار بیکاری و طرح
اشتغالزایی دولت نهم به مسائل حاشیه ای اما مهم خانه کارگر و بعد هم خود علیرضا محجوب کشیده شد.

 قبل از اتمام کار دولت نهم بارها شاهد انتقادات شما به عملکرد این دولت در زمینه اشتغالزایی بودیم. حال پس
چقدر از اهداف مدنظر در این حوزه محقق شدند؟از اتمام دوره چهار ساله این دولت، بگویید 

 هر مسئله ای را باید اول از آمار شروع کرد. متأسفانه ما مجلس جدید را با اشکالت آماری که در آمارگیری
  منتشر شد و86 عملo به دست ما رسیدشروع کردیم. این آمار اواخر سال87 بود و در سال 85نمونه سال 

 قرار بود کمیسیون اجتماعی مجلس اولین دعوت را از مرکز آمار کند که در آن دعوت حرف ما این بود که
 آمار کمتر از آن که است، نشان داده شده است. علت آن را هم نادیده گرفتن بعضی از استانداردهای رایج

 85می دانستیم. استاندارد رایج در ایران یک، دو و سه روز کار در هفته کار بود. اما در پرسشگری سال
سؤال شده بود که آیا یک ساعت در هفته گذشته کار کرده اید یا نه؟

  هزار نفر جابه جایی و تغییر دارد اما ما نتوانستیم این ادعا را از18البته آنها مدعی بودند در کل آمارگیری 
 آنها بپذیریم. همچنین آنها مدعی شدند استانداردهای بین المللی تغییر کرده است که من سایت سازمان بین المللی

 کار را که بررسی کردم دیدم در این سایت، مقاوله نامه و اعلمیه خاصی منتشر نشده و اگر اعلمیه ای در
مورد آمارگیری مشاهده می کنند که ما نمی بینیم به ما نشان بدهند.

 ادعای دولتمردان در این مورد در دو مسئله است؛ یکی این که می گویند قبل از دولت نهم هم این گونه بود.
دیگر این که می گویند تنها کمتر از یک درصد افراد پرسش شونده هفته ای یک ساعت کار می کنند!

 این ادعا مطرح شد و جوابشان را هم خودشان در کتاب خودشان دادند. نیاز به توضیح ندارد. شما کتاب
  در بخش اشتغال را بخوانید. نوشته شده که قبل از این با احتساب هفته ای یکی دو روز85آمارگیری سال 

 کارکردن فرد شاغل محسوب می شده است. بنابراین این موضوع سابقه ای نداشت. این برای کشورهایی است
oکه دستمزد کارگرانش ساعتی محاسبه می شود وگرنه کشوری از این استاندارد پیروی نمی کند. آنها هم لزوما 

  ساعت را مدنظر قرار می دهند و ممکن است که16یا 9، 8یک ساعت در هفته را در نظر نمی گیرند بلکه 
هفته ای یک ساعت هم پرسیده شود.

میزان این افراد چطور؟ دولت مدعی است تعدادشان کمتر از یک درصد است؟
  هزار نفر18من که به محاسبات دسترسی ندارم. ناچارم بگویم هرچه گفتند درست است اما خودشان می گویند 

 حال ما که در این محاسبات شریک نبودیم نمی توانیم این موضوعکه در واقع انحراف آماری دارد. اما به هر 



 را تأیید یا رد کنیم. انتشار آمار رسمی با مرکز آمار است. حرف ما با آنها در نادیده گرفتن استانداردهای
معمول و رایج در کشور است که براساس استانداردهای بین المللی اخذ شده است.

 موضوع دیگر این است که آمارگیری ای که سالنه یا شش ماهه یا ماهانه دولتمردان اعلم و مطبوعات به آنها
  هزار پرسشنامه است. به اندازه چند ده ایران. از نظر ما این حجم کم نمونه40رجوع می کنند، ماخذ آن 

  درصد نشان می دهد ما12 وقتی بیکاری را 85نمی تواند گویای آمار دقیق بیکاری باشد. آمارگیری سال
  هزار برگ استناد شده است و اگر این رویه40 درصد شده است. چرا که تنها به 9نمی توانیم بگوییم این رقم 

ادامه پیدا کند قاعدتاo ناچار خواهیم بود قانونی وضع کنیم که اجازه داده شود مراکز دیگر هم آمارگیری کنند.
 در سه دولت گذشته ما همواره شاهد این بازیگری در مورد آمار بودیم و آمار بیکاری الن جنبه سیاسی پیدا

کرده و از شکل تخصصی خود بیرون آمده است. ما می خواهیم آمار آن به حوزه تخصصی خود برگردد.
تاکنون مجلس در این مورد آماری نگرفته است؟

 مجلس حق آمارگیری ندارد. برابر قانون این کار با مرکز آمار است و هرمرجعی دیگر هم که آمارگیری کند
 تا قانونی در این مورد وضع نشود، انتشار آن آمار جنبه رسمی ندارد.موضوع بعدی که البته مزیت آمارگیری

  است و در آمارگیری های قبلی مدنظر قرار نگرفته بود، این است که ترکیب بیکاری را برحسب سن85سال 
هم مشخص کرده اند.

 سال که سن ورودی به بازار کار است، حدود24 تا 15براساس همین آمارگیری نرخ بیکاری افراد بین 
 درصد است. اگر دولتمردان و مقامات سیاسی و رادیو و تلویزیون و مطبوعات به آمار بیکاری رجوع24

 می کنند، لطف کنند صحیح رجوع کنند. مردم جوانان خود را در منزل می بینند و لزوماo انتظارشان این است که
 عددی که داده می شود با واقعیت نزدیک باشد. چرا میان آمارها در زمینه اشتغال و بیکاری با آن چه مردم

مشاهده می کنند اختلف وجود دارد؟ ما کمترین آمار و کوچکترین عدد را منتشر می کنیم.
 پاسخ صحیحی که مرکز آمار در این مورد به من داد این بود که گفتند ما همه را به دولتمردان می دهیم. آنها

اگر مایل باشند آمار بزرگتر را اعلم می کنند.
درصد اعلم کرده بودید.16مدتی قبل شما نرخ بیکاری را 

 نه، ما اعلم نمی کنیم. ما حدس می زنیم براساس مولفه هایی که از قبل داریم. چرا که این آمار اعلم شده در
  شروع شده کار خود را ادامه می دهیم.75 را مخدوش می دانیم و بر پایه همان آماری که از سال 85سال 

 آمارگیری نمونه ای عین محاسبه ای است که در منزل هم می شود انجام داد. اما هر عددی من یا دیگری بیان
کند، همه حدسیات است و جنبه قانونی ندارد.

می دانم، اما می خواهم حدس شما از نرخ بیکاری در زمان شروع کار دولت نهم را بدانم.
  که ما به عنوان سال اول می شناسیم برابر آمارهای منتشر شده آن سال توسط سازمان84نرخ بیکاری در سال

  و اندی درصد بود اما همان موقع هم مرکز آمار گزارشش دوازده و سیزده و خورده ای و15مدیریت حدود 
  درصد10 درصد بود که من در این مورد با رئیس مرکز آمار وقت بگومگو کردم که چرا آمار زیر 9حتی 

نشان می دهند، درحالی که ما چنین چیزی نداریم.
  نشان داد که حرف هایی که در دولت هشتم هم در مورد ارائه گزارش در مورد نرخ85به هر حال آمار سال

بیکاری وجود داشت صحیح نبود.
 نمی دانم چرا دولتمردان میل دارند به کوچکترین آمار در مورد نرخ بیکاری رجوع و پایین ترین آمار را اعلم

کنند.
 علوه بر این، ماخذ آماری و رجوع به آمار از یک منطق آماری باید تبعیت کند. من در سال آخر دولت قبل،

 در حضور آقای رئیس جمهور محاسبه ریاضی کردم و نشان دادم که اعداد اعلمی توسط مرکز آمار وقت
 دارای اعتبار باشد. الن هم اعتقادم براین است که جهت گیری دولت و مسئولن باعث می شود کهنمی تواند 

 دستگاهی که خود را مکلف می داند با بودجه دولتی کار کند، برای گزارش راهی را انتخاب کند که آنها پذیرا
هستند و می پسندند. این غلط است یا درست، اینها به وجدان کسانی برمی گردد که در آنجا کار می کنند.

درصدی اول دولت نهم چند است؟15فکر می کنید یا حدس می زنید الن آن نرخ 
 من هیچ محاسبه  جدیدی نکردم که بخواهم عدد جدیدی اعلم کنم. فقط این را می توانم بگویم که ما در سال های

 اخیر با وجود تمام تلش هایی که شده و رشد جمعیت از حالت صعودی خود گذشته و ما در سراشیبی یک نرخ
 معقول هستیم و در بازار کار باید اثر کند ولی کماکان نرخ بیکاری مثبت و نرخ اشتغال منفی است. یعنی

 فرض کنید هرگز این سال ها با سال های جنگ یا حتی سال های بعد از جنگ که دوره شکوفایی در عرصه
اشتغال بود قابل مقایسه نیست.

 همچنین این را می توانیم بگوییم بازگشت به یک میدان پررونق در بازار اشتغال نیاز به اقتصاد پررونق دارد
 که رونق خود را از پول نفت نگرفته باشد و مأخذ ما به استثنای محاسبه نفت در تولید ناخالص داخلی باشد
 اعداد واقعی خود را نشان خواهند داد. در محاسبه نرخ اشتغال یک شاخص بین المللی وجود دارد و آن این

است که بین نرخ بیکاری و تولید ناخالص داخلی یک رابطه معکوس وجود دارد.



 در واقع معمولo این طور محاسبه می کنند که به ازای هر دو درصد افزایش نرخ رشد باید یک درصد از نرخ
 بیکاری کاسته شود. ممکن است بعضی ها از این فرمول کاهش نرخ بیکاری را احراز کنند اما چون حرکت

 نفت در سال های اخیر به خصوص در دولت نهم مؤثرترین چرخه بوده نمی توانیم رشد تولید ناخالص داخلی را
 ملک قرار دهیم. چون همزمان اقتصاد داخلی ما از بیماری معروف هلندی یا رکود تورمی رنج می برده. ما

نمی توانیم در رکود ادعا کنیم اشتغال می آفرینیم.
 در تورم حرف قابل فهمی است که اشتغال آفریده شده باشد، چون اشتیاق برای تقاضا افزایش می یابد و تولید هم

زیادتر می شود اما در شرایطی که رکود دامنگیر اقتصاد ما بوده اشتغالی آفریده نشده است.
 دلیل دیگری که ما می توانیم بگوییم رجوع به آمارهای تأمین  اجتماعی منهای بیمه شدگان اختیاری یا بعضی از
 قوانین که ما حکم کردیم که برخی از بخش ها بیمه بشوند، اگر اینها را استثنا کنیم می بینیم حتی ما در برخی از

سال ها کاهش در آمارهای تأمین  اجتماعی داشتیم.
 در طرح زودبازده ما به تحقیق الزام کردیم و بعید می دانستیم حتی کارفرمایی از وام استفاده کرده باشد و نیامده

 باشد از این دفترچه رایگان برای کارگران خود استفاده کند. بعد هم شمارگان فرم های الزام آور وجود دارد که
  درصد عدد تبلیغی10هرگز با داده هایی که کاهش بیکاری از این طریق را تأیید کند نشان نمی دهد. رقم گاهی 

اعلم شده است. در این مورد باید به آمارهای بسیار دقیق رجوع کرد.
مجلس یک رقمی در مورد انحراف بنگاه های زودبازده اعلم کرده بود. رقم که تغییری نکرده است؟

 مجلس کماکان اعتقاد دارد در این موارد دستگاه های تخصصی بی طرفانه عمل نمی کنند. منظور ما از بی طرفی
 این نیست که به نفع کسی عمل می کنند بلکه چون فرض کنید دولت ها علقه دارند عددهای مثبت را به مردم
 بگویند این داده های مثبت باعث می شود عددهای تخصصی اگر منفی است نادیده گرفته شوند. این وحشت ها

باعث می شود نوعی طرفیت مثبت در مراکز آمارگیری وجود داشته باشد.
اعتقاد شخصی خودتان در مورد انحراف بنگاه های زودبازده چیست؟

 دادند وگرفتند و برنگرداندند. درما سال اولی که گزارش مکتوب دریافت کرده بودیم، گمان می کنم نسخه ای را 
  درصد برای بخش ساختمانی بود. در بخش ساختمانی به نظر ما رشد کردن یا نکردنش38آن نسخه فقط 

 اشتغال دائم ایجاد نمی کند. برداشت ما این است که حتماo کمتر از نیمی از این بنگاه ها، این وام ها را به شکل
 صحیح استفاده کردند یا به موقع توانستند وارد بازار شوند یا در بازار دوام بیاورند. شرایط بازار به گونه ای

است که نمی توان گفت کسانی که بازار آمده اند توانسته اند دوام بیاورند.
از حرف های شما می توان برداشت کرد نیمی از این طرح های بنگاه های زودبازده انحراف داشته اند؟

 نمی شود به این صراحت گفت. چون این نیازمند گزارش های دقیق است اما متأسفانه ما حتی گزارش های
 ابتدایی آن را هم نداریم. ارقام کلی گویا نیست و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور این کار را باید

انجام بدهند. ما منتظر هستیم که اینها آمارهای دقیق را به اطلع مردم برسانند.
 درصد اعلم کرده است.48سازمان بازرسی که این انحراف را حدود 

 نه، یادم نیست. ما تصور می کنیم که این داده های آماری وقتی تصحیح می شود که دستگاهی معلوم باشد چه
 کرده و چگونه منابعی که در اختیارش است را مصرف کرده است. من واقعاo دشوار می بینم که کارگروه های

 استانی در این مورد توانسته باشند درست اندازه گیری کنند. امیدواریم با تصحیحی که در روش وزارت کار به
 وجود آمده و وزیر جدید از پذیرش ادامه مسئولیت اشتغال که وزیر سابق بر آن پافشاری می کرد فاصله گرفته

فرصتی باشد که محاسبه دقیقی صورت بگیرد.
 حتما اشتغال حمایت شده در ایران باید دنبال شود. ما از روز اول این طرح بنگاه های زودبازده و فرمول های
 نظیر آن را رد نکردیم و نقد کردیم و باز هم می کنیم و دستگاه اصلo خودشان افراد منتقد را به کار بگیرد که
 نقاط کور را از بین ببرند تا جلوی هدر رفتن منابع کشور را بگیرند. بسیاری از منابع چه در قالب بنگاه های
 زودبازده و چه در قالب طرح ضربتی اشتغال و چه در طرح های دیگری که قبل از اینها ارائه شده بود هدر

رفته و به دولت ها هم برنمی گردد و از پول نفتی که بازگشت ناپذیر است، جبران نمی شود.
  واحد400به اتلف ها اشاره کردید، می خواهم از اتلف بیشتری حرف بزنم. سال گذشته آماری داده بودید که 

در کشور تعطیل شده اند. آمار جدیدی دارید که الن چند واحد تعطیل شده اند؟
ما الن مشغول تنظیم گزارشی هستیم که تا دو هفته دیگر هیأت رئیسه این گزارش را ارائه خواهد کرد.

این میزان در سال گذشته چقدر بود؟
 برای سال گذشته سه عدد منتشر شد که ما مشغول تحقیق بین این سه عدد هم هستیم. اول وزارت کار مدعی شد

  واحد بود. از سوی دیگر300 واحد متوسط و بزرگ است اما بعد رقمی که منتشر کرد بیش از 200کمتر از 
  واحد اسم داشتیم و اعلم کردیم اگرکسی بر رقم ها اصرار498 واحد را ذکر کردیم که حدود500ما بیش از

 داشته باشد اسامی را منتشر می کنیم و آنها هم اسامی را منتشر کنند تا اگر آمار ما اشتباه است تصحیح کنیم.
  واحد هم داشتیم که یک مرکز دیگری که مسائل امنیتی را تعقیب می کند200علوه بر اینها، یک عدد هزار و

 در جلسات گفته بود و این عدد منتشر نشده بود. الن ما تا دو هفته دیگر گزارش دقیقی را به هیأت رئیسه



خواهیم داد. چرا که حدود سه ماه قبل هیأت رئیسه درخواست تهیه چنین گزارشی را از ما کرده بود.
 واحد چقدر می شود؟200تعداد کارگران بیکار شده این هزار و

این رقم که برای یک مرکز دیگر بود.
 واحد تعطیل شده را بگویید؟500پس تعداد کارگران بیکار شده همان محاسه خودتان یعنی حدود

 هزار نفر بیکاری حاصل این تعطیلی ها بود.250 تا 220 واحدی که ما محاسبه کرده بودیم، بین 498در 
با این رقم، فکر می کنید تعداد بیکاران کشور به چند نفر رسیده است؟

  هزار نفر200 میلیون و 3، 84ما بعضی اوقات اینها را جدی نمی گیریم. چرا که آخرین آمار بیکاری در سال
 بود. با توجه به این که نرخ رشد جمعیت به طور فزاینده کاهش یافته اما نرخ ورودی به بازار کار هنوز

 معکوس نشده که اعداد معکوس داشته باشیم، بنابراین از شدت رشد آن کم شده است. قطعاo فکر می کنیم که
 84حتماo تعداد بیکاران کشور از تعداد بیکاران در دولت هشتم بیشتر است. حتماo آمار بیکاران کشور از سال

 تاکنون به دلیلی بیشتر شده است. البته این معنا نیست که هیچ تلشی نشده و هیچ رونقی نبوده اما هر رونقی
عایدی برای خود داشته است. ما همیشه به دولت ها گفته ایم که همه سعی خود را بر این داشته باشند که تا سال

  نگذارند نرخ بیکاری بدتر از قبل شود. ما بقیه آن را باور نمی کنیم. ممکن است بگوییم ما قانوناo نمی توانیم93
 حرفی بزنیم ولی باور و ایمان ما این است که با توجه به شناخت از وضعیت و فرضیاتی که داریم نمی توانیم

به این موضوع ایمان بیاوریم.
برآورد و حدسی از تعداد بیکاران کشور ندارید؟

 حتماo بیشتر از گذشته است اما واقعاo عددی نداریم. شما باید در واقع سوار بر موضوع باشید که عددی بدهید.
  سال را درنظر بگیرید، می بینید که عدد24 تا 15اگر آمار ورودی های به بازار کار یعنی بیکاری همان افراد

واقعی بیشتر ازعدد اعلم شده است.
 رجوع آماری ما نشان می دهد که در این مورد مراکز تهیه کننده تحت فشار هستند و نمی توان از آنها انتظار

  درصد را در24داشت که به انصاف و فرمول و واقعیت آن هم از دیدگاه حقیقی عمل کنند، همین که این نرخ 
 درصدی منتشر کردند از آنها تقدیر می کنیم.12 کنار نرخ 85سال 

 برگردیم به همان موضوع سیاست های اشتغالزایی. در دولت دهم دیگر تأکید بر روی موضوع مشاغل خانگی
نظر شما در مورد این موضوع چیست؟است که به عنوان یک استراتژی مطرح شده. 

 به زودی مجلس در این مورد طرحی تصویب می کند. همین الن هم در مجلس طرحی در حال رسیدگی است.
oاینها اقداماتی است که ما به آنها می گوییم اشتغال حمایت شده. اشتغال حمایت شده بخشی از اشتغال است، قطعا 

 این شغل زیاد می کند اما هرکسی اشتغال حمایت شده را به عنوان استراتژی قرار بدهد غلط است. همه
 اشتغال های حمایت شده از کار خانگی گرفته تا بنگاه های زودبازده و کارآفرینی و. . . با همدیگر می توانند

  درصد، بیکاری را آتش نمی زند. اگر بتواند در20 درصد بازار اشتغال کشور را پوشش بدهند. بنابراین این20
 بدترین حالت قرار بگیرد باز هم باعث بیکاری همگان نمی شود. قطعاo اثرگذار است ولی اینکه اینها چند نفر
 هستند یا اینکه استراتژی است شاید در بلند مدت بتواند مؤثر باشد، اما در کوتاه مدت یک کمک استراتژی

هستند.
 به طرح های مجلس هم اشاره ای کردید. الن در مجلس به جز بحث اصلح قانون کار و طرح بهسازی

قراردادهای کار موضوع دیگری مطرح است؟
 ما بنا است که یک سندی را با عنوان کارشایسته به زودی به مجلس ببریم که در آن سند در واقع موضوعات

 جدیدی را مطرح کنیم. ما به وزارت کار و دولت هم توصیه می کنیم به جای یک کاری که جز تنش در جامعه
 کارگری هیچ اثری ندارد، به جای طرحی که تأثیر منفی و ناچیز شاید داشته باشد و کارفرمایان را به صورت

 101موقت خوشحال کند یا اقلیتی را به اکثریتی بفروشد، سند ملی کار شایسته که مطابق قانون برنامه ماده 
 است و تا به امروز باید تنظیم و ارائه می شد مدنظر قرار بدهد. قطعاo در این مورد رئیس جمهور هم مایل است

که قدمی هم برای این طرف برداشته شود.
، فکر می کنم دولت مکلف است که این سند کار شایسته را به مجلس ارائه کند.101بله، طبق این ماده 

 به دولت توصیه شده است. می دانید که ما در قوانین نمی توانیم تکلیف تعیین کنیم. بنابراین مجلس هم انجام دهد
هیچ تفاوتی نخواهد داشت.

در مورد اصلح قانون کار چطور؟ به دست شما هنوز نرسیده است؟
 هنوز من چیزی ندیدم اما صراحتاo می گویم جامعه کارگری در این مورد بیکار نخواهد نشست و اجازه نخواهد

داد روابط کار به این سهولت به یک سمت بچرخد. مگر این که آن چیزهایی که گفته شده نباشد.
البته شما که هنوز نمی دانید متن چیست؟

 بله، ما هم همین را می گوییم. می گوییم مگر این که آن چیزهایی که گفته شده نباشد. آنچه که ما قبلo دیده بودیم و
 در دولت ارائه شده بود به عنوان پیش نویس، اگر آن باشد که جوابش همین است اما اگر چیز دیگری تصویب

شده باشد، جواب آن را بعد از رویت خواهیم گفت.



 در ادامه می خواهم درمورد تشکلت کارگری در دولت نهم حرف بزنید. در دولت نهم با همه انتقاداتی که به
 آن می شد اما به نظر می رسیدبیشتر کارگران از این موضوع زیاد هم ناراضی نیستند که اجازه رشد به

تشکلت کارگری دیگری مانند شوراهای اسلمی کار و نمایندگان کارگری داده شد.
 نظر شخصی خودتان در این مورد چیست؟

 واقعاo اگر دنبال این بودند ما بسیار ممنون می شدیم. یعنی تکثر تشکل ها آرزوی ماست. یا تقویت تشکل ها حتی
در مقابل ما باز هم آرزوی ماست. دشمن قوی بهتر از دوست ضعیف است.

  تشکل شکل گرفته500هزار و4البته در مورد این تکثر باید اشاره کرد که طبق آمارهای وزارت کار بیش از 
است.

 انشاءال بیشتر شود، اما از این طرف اعدادی به ما دادند که تعداد کسانی که عضو تشکلت کارگری امروز
 هزار نفری5هستند نصف گذشته شده است. ممکن است شمارگان عوض شود. فرض کنید ما در یک واحد 

  واحد با کارگران خیلی کم تشکل داشته باشیم. تشکل ها50هیچ تشکل کارگری نداشته باشیم، به جای آن در 
 زیاد می شود اما شمارگان کارگرانی که از این تشکل ها بهره می برند کم می شود که براساس ارقام این اتفاق

قطعاo افتاده است.
با این انتقاداتی که به نهاد شما شده است، آیا همچنان شما خانه کارگر را یک تشکل کارگری می دانید؟

 به هر حال اگر فرض کنید دولت آمریکا به ایران حمله کند و مرتب بگوید دولت نیست که نیست، مگر قرار
 است که دولت بگوید من دولت نیستم. ما تصور می کنیم با هجوم کارفرمایی روبه رو بودیم و هستیم. در دو
 دوره پشت هم کسانی بیشتر در دولت هشتم و نهم برای وزارت کار برداشته شدند که بیشتر به کارفرمایان

 نزدیک بودند تا ما. با وجود این حتی پس از اینکه در دولت هشتم رفتند از سازمان بین المللی کار کارشناس
 آوردند و با آن کارشناس مهربانی کردند و او علیه ما مطلب نوشت در سازمان بین المللی کار که ما ناچار شدیم
 برای دفاع به آنجا برویم و آنها قانع شدند وعقب کشیدند، باز هم در گزارش های سازمان بین المللی کار یکی از

سؤالت از دولت این است که آیا با تشکیلت خانه کارگر مشورت شده یا نه؟
آن وقت دولت چه پاسخی می دهد؟

 مدعی می شود که مشورت کردیم. نامه ای خطاب به من می نویسند که آقا تشریف بیاورید در کنفرانس. در
 صورتی که نماینده باید انتخاب شود نه اینکه من بیایم. این ادعای داخلی است. بعضی از نسخه ها جنبه داخلی

 دارند و بعضی ها جنبه خارجی. در مسلک خارجی اینها را که ادعا نکردند. اینها را از سال اول گفتند، بعد
دیدند که پذیرفتنی نیست و همه به این ادعاها می خندند و کسی جدی نمی گیرد.

 در ارتباط است و خدماتی دریافت می کند؟ILOبا این روند، الن هنوز خانه کارگر با سازمان 
بله.

مثلo چه خدماتی دریافت می کند؟
 نشست های مشترک، کارگاه های آموزشی و یا شرکت در سمینارها. فقط در جلسه سه جانبه گرایی که دولت

 معرفی می کند ما را دعوت نمی کنند. این سخنان و فرمایشات را دیگر هشت سال مصرف کردند و دو دولت با
 ایدئولوژی و برداشت متفاوت مصرف کرد. هر دو هم یک جور حرف زدند. یعنی جهرمی همان حرف ها را

 زد که حسینی گفته بود و حسینی هم همان حرف هایی را می زد که جهرمی می گفت. یعنی همان اظهارات و
اتهامات دوباره مطرح شدند.

 حال که بحث اتهامات مطرح شد. یک موضوع دیگر این است که خبری داشتیم مبنی بر اینکه بعد از
 میلیارد تومان اتحادیه امکان به کارگران8حسابرسی شورای عالی کار از بن های کارگری مشخص شده 

 میلیارد تومان هم10، 85 یا84بدهکار است. آن وقت که این موضوع مطرح شد، عنوان شد که در سال
 بودجه این بن های کارگری پس از این که توسط وزارت کار دریافت شد در اختیار اتحادیه امکان قرار

نگرفت. در مصاحبه با وزیر کار سابق او این موضوع را تأیید نکرد.
 این پول در حساب وزارت کار هم بود و دادرسی کل کشور هم این موضوع را تأیید کرد که بود. چون دیگر

 نمی توانستند این را هزینه کنند، این را بازگشت دادند. حتی تا ماه ششم سال بعدش هم این پول بود. گزارش
 دیوان محاسبات است. گزارش ذیحساب هم است و این مبلغ هم در حساب شخصی واریز شده است تا نگه اش

دارند.
در حساب شخصی چه کسی ریخته شده است؟

 این ها را دیگر ولش کنید. این را از دیوان محاسبات می توانید بپرسید. در حساب های شخصی نگهداری شده
 است. به بانک نامه نوشته شده است. بانک دوباره این پول را به حساب دولتی برگردانده است و بانک طرف

حساب باید جواب بدهد که چرا این گردش انجام شده است.
  میلیارد تومان از این بن کارگری عایدی داشته که ما گفتیم کل این سال40زمانی مدعی شدند خانه کارگر سالی 

 میلیارد تومان گردش است، چطور می توان این حرف را زد.26
  میلیارد تومان است، کم حساب کرده اند. اینها هم200اصل اگر درآمد اتحادیه امکان با ماست گردش آن سالی



  را81 یا 80از اختلف ناشی می شود. شما اگر گزارشی از یکی از کارشناسان سازمان بین المللی کار در سال 
بخوانید روشن می شوید که چرا اینها باید گفته شود.

 مسئول دفتر آسیایی به ایران آمده و گزارشی نوشته که اگر می خواهد قانون کار در ایران اصلح شود، بهتر
 است نهاد کارگری ایران که خیلی قوی است کمی تضعیف شود تا بتوان در ایران سرمایه گذاری خارجی

 صورت بگیرد و کمک به کارفرمایان عملی شود. هرکس هم سند می خواهد روزنامه همشهری مصاحبه او را
چاپ کرده است.

یعنی از آن زمان می خواستند خانه کارگر را تضعیف کنند؟
 ما متأسفانه همواره در دو دولت با یک آهنگ که شاید نتوان گفت سیاست کلی دولت اما سیاست های وزارت
 کار در دو دوره یکسان بوده است مواجه بودیم. در هر دو دولت سعی نکردند که به استقلل تشکلت کمک

 کنند، سعی کردند تشکلت را به خودشان وابسته کنند. اگر کسی سرپیچی کرده فوری کنارش گذاشتند. این که
 نمی شود احترام به تشکلت دیگر. فرض کنید نباید چون شوراهای اسلمی کار نافرم از آب درآمد برویم مجمع
 نماینده کارگری تشکیل دهیم. اینها نشان می دهد که اطاعت از تشکلت مورد نظر افراد بوده تا چیز دیگری. ما

 قطعاo این را نشان دادیم که در هر دولتی تابع دولت نبودیم. زمانی هم که آقای کمالی وزیر کار بوده با افتخار
می گوییم وزیر کار از ما و دولت تابع و مطیع ما بود.

 بنابراین دولت سومی هم اگر سر کار باز بیاید نمی گوید اینها چیز دیگری هستند تا آنقدر ما ضعیف شویم و
طرف مقابل ما قوی شود که ناچار شویم به آنها رجوع کنیم که اگر به آنها رجوع کنیم شاید آن گاه صنفی شویم.
 البته حداقل از نظر مالی که این گونه به نظر نمی رسد. به هر حال وجود این دانشگاه و در حال تجهیز شدن آن

این را نشان می دهد. درآمدهای خانه کارگر از کجاست؟
 یکی از خدمات شایان دولت نهم که از دولت هشتم آغاز شد این موضوع بود که این داستان را شروع کردند
 که تشکلت ما را که واسطه بودند هدف قرار دادند و برای همین ما شروع به عضوگیری مستقیم کردیم که

  برابر شده است. این منبع لیزال با عنوان آب باریکه ما که10بعد از این فکر می کنیم درآمدهای ما هشت تا
هیچ وقت قطع نمی شود همواره در این تشکیلت موجود است.

آقای محجوب، وضع دارایی خودتان چگونه است؟
دارایی من خیلی خوب است (با خنده).

از جهرمی که این سؤال را پرسیدیم گفت اگر کارخانه ای با نام من در کشور پیدا کردید، برای شما. شما چی؟
الحمدال وضع ما خیلی خوبه، کی گفته وضع ما بد است.

شما کارخانه ای ندارید؟
 انشاءال از این به بعد می سازیم. تا امروز فرصت نکردیم بسازیم (با خنده). زمانی در روزنامه نوروز خبری

  کارخانه متعلق به من است. یکی کفش ملی بود که زمانی مدیر عاملش همنام من بود.10منتشر شده بود که 
 الن هم گفتن یکی به نام من آمده می خواهد شرکت پرسپولیس را بخرد، شاید من با هرکس دوست دارد در

 مورد ما تحقیق کند. در واقع منابع دارایی خود را ما اظهار کردیم و صورتجلسه کردیم و می توانید این را از
 روابط عمومی خانه کارگر بگیرید. حتی گرفتن وام و خرید یومیه را هم اجازه می گیریم می خریم. واقعاo ما

 نگفتیم عاری از ثروت و فقیر هستیم و گدایی می کنیم. ما هم مثل مردم زندگی خودمان را می کنیم. باور داریم
 که نه کسی باید به افراط رو بیاورد و نه به اسراف. قطعاo به حداقل ها برای هرکسی باور داریم. من از مسیر

ثروت دوری کردم. نه اینکه خداوند نخواسته است، ما نخواستیم. چند سال بعد هم بازنشسته می شویم.
 سال نشده است؟30مدت کارتان هنوز 

  سال را کنتور می اندازد. می توانیم الن هم برویم درخواست65تأمین اجتماعی که کنتور نمی اندازد. 
  سال را تصویب کردیم که خودمان هم از آن استفاده کنیم. من هنوز متقاضی25بازنشستگی بدهیم، چون 

 بازنشستگی نشدم. در سراسر عمرم چه قبل و چه بعد از انقلب، جز فعالیت شخصی مرتکب نشدم. این هم که
 ممنوع نیست. مثل این که بعضی از همکارانم در مجلس الن دکترا گرفتند. من ده ها درخواست را رد کردم.

 حتی قبل از نمایندگی یک بورسیه گرفته بودم که این بورسیه را هم لغو کردم. بنابراین به همان لیسانس افتخار
کردیم و ادامه ندادیم.

لیسانس چه رشته ای داشتید؟
  هم مجوز تأسیس56تاریخ. قبل از آن هم مدرک رشته ام به این بر می گردد که من چاپ خواندم و برق. سال

چاپخانه به من دادند.
پس اگر بازنشسته شوید می توانید چاپخانه درست کنید؟

چاپخانه برای روزنامه کاروکارگر باز کردم دیگر. مگر نمی بینید.
پس این چاپخانه برای خودتان است؟

 برای خانه کاروکارگر است نه برای من. واحد هم مثلo مثل همین دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر
  تا مثل اینها می توانم نشان بدهم اما در زندگی شخصی هنوز نه این قدر محتاج شدم و نه40راه اندازی کردم. 



 آن قدر آزمند که بخواهم به این طرف تمایل داشته باشم و در جایی سهیم شوم و به اسم حسن خان سهمی داشته
 باشم. البته هم امکان و هم توان این کار را داشتم اما باور نداشتم. آن قدر کارخانه به اسم ما کردند که ما از این

موضوع بی نیاز هستیم.

 خبرآنلین منبع خبر :

روزنامه نگار ومعلم با سابقه اموزش وپرورش از کار برکنار شد
 مسعود کردپور که قبل از این حکم نیز به  آمده است : 88 آبان 10به گزارش کانون معلمان ایران در تاریخ 

 تبعید و زندان محکوم شده بود برای بار سوم به اتهام انتقاد از سیاستهای دولت در قبال مناطق کردنشین در
 طی سالهای اخیر و به استناد حکم دادگاه انقلب که وی را به یک سال زندان محکوم کرده بود برای بار سوم

 توسط شعبه سوم دادگا ه تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری به باز خرید خدمت (انفصال) محکوم شد.وی که
  سال سابقه تدریس در دبیرستان را دارد این حکم را ناعادلنه خواند و ان را مغایر قانون اساسی22حدود 

 وسخنان مسئولین کشور که بارها اعلم کرده اند که در کشور ازادی وجود دارد و کسی به جرم انتقاد مجازات
 نخواهد شد دانست، وی گفت که فعالیتهای حقوق بشری و اموزشی و آگاه کردن شهروندان وجوانان نه تنها

 جرم نیست بلکه کسانی که در این زمینه فعالیت می کنند باید مورد تشویق و حمایت قرار گیرند وی اعلم کرد
که به این حکم اعتراض می کند و به فعالیتهای خود در راستای بهبود حقوق بشر در کردستان ادامه خواهد داد

نگاهی به کارگران سندیکای نیشکر هفت تپه شوش 
 جنبش کارگری ایران که درجهت برآورده کردن مطالبات بحق کارگری شکل گرفته است درمسیرخودبا پیچ

 کارگران ازطرف نهاد های امنیتی وخمهای بسیاری روبرو شده است.که بخشی ازآن به سرکوب وازار وایذا
 مربوط است وبخشی دیگرازطرف بعضی از به اصطلح فعالین کارگری که درچارچوب کمیته وگروه وحزب

 می باشد.آنچه که درمورد سندیکای هفت تپه ما مشاهده می کنیم نه کمک این افراد به کارگر هفت تپه مطرح
 است بلکه بایارکشی تمام سعیشان برین است که درین جا ردپایی برای خوددرست کنندوبابرجسته کردن نقش

 گروه خود را دربین رقبای حزبی وگروهی فعالتروموثرترنشان دهند.این درحالیست که درجنبش کارگری خود
 این باصطلح فعالین کارگری نه تنها ماهیت کارگری ندارندوچونکه ازین ماهیت بی بهره اند درنتیجه از

 مشکلت ومعضلت کارگری تلقی درستی ندارندپس دستاوردی برای جنبش کارگری ندارندوحتی با لحاظ
 کارگران ایجاد می کنندگویا حرکت کردن ایدئولوژی خود درفعالیتهای کارگری مشکلت زیادی برای

 پرتابیست برای عده ای سکوی ابتدایی ترین حقوق انسانی وصنفی که درراستای به دست اوردن کارگران
 جهت مطرح کردن خودمی باشد.اما درعین حال دست کسانی که ازروی صداقت درین عرصه کارمی کنند می

 یکساله که ازایجادسندیکای هفت تپه گذشته است بسیاری ازین افرادرا شناخته ایم که بسیاری فشاریم.درین
 درسخت ترین شرایط تنهایمان گذاشتند.ودوروبرمان راخالی نمودند.حتی یکی ازاعضااین کمیته هاپس ازآنها

 نکردکه موجب شد که دوباره مارا به به دروغ برعلیه ماچه اعترافهایی ازبازداشت دربازجویی های خود
 مسئله زشت وخنده اوری که به طنزسیاه اطلعات احضارنمایند وپرونده جدیدی برعلیه ما بازشود.مورددیگر

 شبیه است مسئله سولیداریتی سنترمی باشد.که عده ای ازهمین افرادمطرح نمودندآنهم به طرز خیلی
 پالتاکی که درسال گذشته درمورد مسئله هفت تپه بود اقایان بازهم ازماسو ناجوانمردانه چونکه درجریان

 استفاده کردندواین مسئله راعنوان کردند.چونکه می خواستند ازاعتبارماوام بگیرند.همین مسئله دردادگاه یکی
 ازمواد اتهامی این جانب شد.یعنی ارتباط با سازمان سیا ازطریق رابطه با فلن کس.گویاآقایان اجیرشده اندکه

 روابط عمومی سندیکای هفت تپه هیچگونه ارتباطی باین افراد برای اطلعات خوراک امنیتی تهیه نمایند.لذا
 وکمیته ها ندارد.ودرصورت تداوم دخالتهای نابجاوغیرمفید آنهادرهفت تپه باذکرنام ومشخصات آنها اقدام

خواهم کرد.پس بازهم می گویم دست ازسرمابردارید. 

رضارخشان

در بررسي جزییات لیحه هدفمند كردن یارانه ها صورت گرفت؛ 
مخالفت نمایندگان با اولویت كارگران در تامین هزینه مسكن

 نمایندگان مجلس در بررسي جزییات لیحه  آمده اشت :88 آبان 10به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ 
 هدفمند كردن یارانه ها با در اولویت قرار گرفتن روستانشینان و كارگران در تامین هزینه مسكن مخالفت

كردند. 
 به گزارش خبرنگارایلنا ، دبیركل خانه كارگر در پیشنهادي خواستار افزوده شدن اولویت روستانشینان و



 لیحه هدفمند كردن یارانه ها شد. 8 بند ب ماده 2كارگران به جز 
محجوب تاكید كرد:طبق قانون اساسي تامین مسكن براي همه ضروري است. 

 وي افزود:در این پیشنهاد علوه بر انچه كه نوشته شده مسكن كارگران و روستاییان مطابق با قانون اساسي
مورد اولویت قرار گرفته است. 

 نماینده مردم تهران تصریح كرد: با تصویب این پیشنهاد این حق كارگران و روستانشینان كه در قانون اساسي
 آمده است در لیحه نیز رعایت مي شود و این امكان را به وجود مي آورد كه مسكن روستاییان كه در حال

حاضر در وضعیت فوق العاده اي به سر مي برد بهتر شود. 
 وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر اقشار بي مسكن ما كارگران هستند كه بر حذف قانون اساسي باید مورد

اولویت قرار گیرد. 
  راي ممتنع با پیشنهاد محجوب مخالفت28 راي مخالف و 59 راي موافق 57گفتني است نمایندگان مجلس با 

كردند. 
پایان پیام

اعتراض و اعتصاب کارگران خبرنگار
  ماه است که حقوق نگرفته اند. آنان روز گذشته4کارگران خبرنگار روزنامه های ایران نیوز و صبح اقتصاد 

 به عنوان اعتراض دست از کار کشیدند. تعویق دستمزد و مطالبات این کارگران در طول سال های اخیر مدام
 تکرار شده است. آنان هر بار اعتراض کرده اند اما از وحشت و هراس بیکاری قادر به ادامه مبارزه و اعمال

 فشار مؤثر بر سرمایه داران صاحب روزنامه ها نشده اند. مالکان هر دو بنگاه خبری مذکور با تشخیص
 موقعیت ضعیف کارگران و درک رعب و وحشت آنان از بیکاری، حاضر به قبول خواسته های آن ها نشده

 اند. هر بار برای مدت های طولنی کارگران را سر دوانده اند و در ورطه انتظار اسیر کرده اند. معضل
 خبرنگاران کارگر فقط تعویق حقوق ها نیست. آنان از هیچ امنیت شغلی و هیچ میزان تضمین برای اشتغال

 فردای خود نیز برخوردار نیستند. همیشه در معرض اخراج قراردارند. قراردادهای کارشان موقتی و بسیار
 کوتاه مدت است. کارگران به همه این جنایات سرمایه داران صاحب امتیاز مؤسسات خبری یاد شده اعتراض

  دارند و خواستار پرداخت دستمزدها و تضمین اشتغال خود هستند. 
منبع: ایلنا 

88 آبان 10
عضو شورای عالی کار درگفت وگو با ایلنا: 

شرایط آیین نامه بازنشستگی درمشاغل سخت و زیان آورتسهیل شد

  آمده است : نماینده کارگران(بیمه شدگان) در شورای88 آبان 11به گزارش خبرگزاری کار- ایلنا درتاریخ  
 عالی کارگفت: به زودی آیین نامه اجرایی جدید بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آوربه واحدهاي تولیدي

و كارخانه ها ابلغ خواهد شد. 
 ولي ا... صالحي درگفت وگو با خبرنگار ایلنا با بیان این كه بازنشستگي درمشاغل سخت و زیان آور قانون

 سال تغییراتی می کند. 3 سال و یا هر 5مصوب مجلس است،افزود: این آیین نامه هر دوره یا هر 
 دبیر کانون عالی شوراهای اسلمی کار کشور با اشاره به تصویب آیین نامه اجرایي بازنشستگی در مشاغل

 سخت و زیان آور ، تصریح کرد : این آیین نامه پس از امضای وزیر رفاه و تامین اجتماعی و وزیر بهداشت
اجرایی خواهد شد. 

 صالحی با تاکید بر تسهیل موارد بازنشستگی در آیین نامه جدید اظهار داشت: پیش از این که بیمه شدگانی که
  سال سابقه سخت و زیان آور نمی20 روز غیبت غیر موجه در سال داشته مشمول بازنشستگی با 10بیش از 

شدند که این موضوع در آیین نامه جدید تسهیل شده است. 
 این مقام کارگری همچنین از تشکیل کمیته های تعیین حداقل مزد در استانها خبر داد وگفت: هر چند که

مسوولن کمتر به این موارد توجه می کنند اما ما مامور به تکلیف هستیم. 
صالحی گفت: برنامه هایی برای دیدار کارگران و تشکلت کارگری بارئیس جمهور در نظر داریم. 

 دبیرکانون عالی شوراهای اسلمی کارکشور اظهار داشت: در تلش هستیم از تعداد و نوع مشکل واحدهای
بحران زده کشور مطلع شویم. 

 عضو شورای عالی کار با غیر قانونی دانستن اساسنامه سازمان تامین اجتماعی گفت: تنها نکته مثبت این
 اساسنامه ریاست رئیس جمهور در شورای عالی تامین اجتماعی است، اما سه جانبه گرایی در شورای عالی

تامین اجتماعی وجود ندارد. 
 دبیر کانون عالی شوراهای اسلمی کار کشور گفت: سرمایه سازمان تامین اجتماعی به کارگران و کارفرمایان

 تعلق دارد و دولت هم سهم اندکی در آن دارد بنابراین شایسته است که حداقل شورای عالی و هیات مدیره



سازمان سه جانبه باشد نه این که رای نمایندگان کارگری و کارفرمایی ویتریني باشد. 
 صالحی حضور واقعی کارگران و کارفرمایان در مسایل کلن سازمان را باعث حل مشکلت تامین اجتماعی

عنوان کرد. 
پایان پیام

وزارت رفاه خبر داد 
 یک میلیون تومان در حساب بانکی هر نوزاد ایرانی

  از قول خانم مریم بابایی نوشت : در حالی که این روزها88 آبان 11روزنامه سرمایه، در تاریخ دوشنبه 
 دولت سرگرم هدفمند کردن یارانه هاست و سعی دارد با هدفمند کردن یارانه ها کمک های دولتی را روی

  میلیون10دهک های پایین جامعه متمرکز کند سرپرست وزارت رفاه و تامین اجتماعی از افتتاح حساب 
 ریالی برای هر نوزاد خانواده با هر وضعیت اقتصادی خبر می دهد. این در شرایطی است که وزارت رفاه و
 تامین اجتماعی در حال حاضر وزارتخانه ای بی وزیر است که علوه بر کمبود بودجه با مشکلت زیادی در

 زمینه بیمه های تامین اجتماعی، بیمه های بیکاری، مستمری بازنشستگان و... روبه رو است و به تعهدات
قبلی خود به شکلی ناقص عمل کرده است. 

 نادعلی الفت پور که پس از عبدالرضا مصری پور به عنوان سرپرست وزارت رفاه از سوی دولت منصوب
 شد از تصویب طرح تامین آتیه مهر رضا برای تامین آینده فرزندان ایرانیان خبر داد و گفت: «دولت هنگام

  میلیون ریال برای هر نوزاد اختصاص خواهد داد و علوه بر آن ماهانه مبلغی از10افتتاح حساب حداقل 
 طرف ولی نوزاد و دولت به این حساب واریز خواهد شد.» نادعلی الفت پور درباره جزئیات این طرح گفت:

 «کارگروهی با مسوولیت وزارت رفاه و تامین اجتماعی و با عضویت وزارت امور اقتصادی و دارایی،
 وزارت مسکن و شهرسازی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی

 جمهوری اسلمی ایران وظیفه تدوین دستورالعمل ها و سازوکارهای اجرایی این طرح را برعهده خواهند
 داشت.» سرپرست وزارت رفاه و تامین اجتماعی بیان کرد: «وجوه این حساب از جانب صندوق مهر امام

 رضا(ع) از طریق بانک ها، شرکت های بیمه و شرکت های سرمایه گذاری به منظور حفظ و ارتقای ارزش
وجوه، سرمایه گذاری خواهد شد.»

  سالگی است،18سرپرست وزارت رفاه و تامین اجتماعی با اعلم اینکه واریز وجوه برای هر فرد تا سن 
 تاکید کرد: «البته تعهدات دولت دو سال بیشتر از سن مزبور ادامه خواهد داشت و در این طرح سهم دولت

متناسب با وضع درآمدی خانوارها تعیین خواهد شد.»
هشدار کارشناسان درباره افزایش جمعیت

 در حالی این امتیازات به خانواده ها و برای هر فرزند داده می شود که جمعیت شناسان معتقدند رشد جمعیت
 تابع عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و سیاسی است و رفع مشکلت اقتصادی خانوادها در زمینه تامین

  در ایران هر روز به طور متوسط1387فرزندان می تواند مشوقی برای افزایش جمعیت باشد. طبق آمار سال
  کودک متولد می شود، که این رقم هشدار کارشناسان را مبنی بر شروع موج دوم افزایش جمعیت در5205

  را می توان دوره مهار70، نیمه دوم دهه 60پی داشت. پس از افزایش سریع میزان افزایش جمعیت در دهه 
 جمعیت خواند این در حالی است که این روزها نرخ رشد جمعیت دوباره در حال شتاب گرفتن است و از سال

 تاکنون با شش دهم درصد رشد از 85
  درصد به دو درصد رسیده و انتظار می رود با توجه به سیاست خنثی این نرخ از دو درصد هم بگذرد،4/1

 این در حالی است که جمعیت شناسان داخلی رشد جمعیت بیش از نیم درصد را برای ایران به منزله انفجار
جمعیت در سال های آتی می دانند و نسبت به آن هشدار می دهند. 

 علیرضا مرندی عضو کمیسیون بهداشت مجلس در این زمینه به «سرمایه» می گوید: «اصولo اگر امتیازات
 این طرح شامل خانواده های متمکن هم شود با سیاست دولت که این روزها در حال هدفمند کردن یارانه هاست

 و می خواهد آن را به اقشار خاص اختصاص دهد در تناقض است مگر اینکه ما این طرح را محدود به
 خانواده هایی با سطح اقتصادی پایین و دهک های ضعیف جامعه کنیم که در این حالت هم با سیاست های

 کنترل جمعیت در تضاد است.» مرندی با بیان اینکه انجام این طرح باید در قالب مراحل مجاز قانونی باشد،
 ادامه می دهد: «این طرح می تواند مشوق افزایش جمعیت باشد چراکه طبق قانون کنترل جمعیت، کمک های
 دولتی و مشارکت تامین اجتماعی در ارتباط با سه فرزند اول است و اگر این امتیازات به فرزندان چهارم به

بعد نیز داده شود در واقع برخلف قانونی است که ما در مورد کاهش جمعت تدوین کرده ایم.»
 9و 8 ، 7 ، 6مرندی با بیان اینکه دولت نباید حاتم بخشی کند، می گوید: «پرداخت این پول برای دهک های 

 جامعه اصلo ضرورتی ندارد و در واقع دولت باید به جای پرداخت این پول به این اقشار که از لحاظ وضعیت
 اقتصادی، توانایی دارند این کمک ها را متمرکز به افراد فقیر و دهک های پایین جامعه کند.» مرندی در پایان

 با بیان اینکه تا زمانی که قانون کنترل جمعیت داریم نباید برخلف آن عمل کنیم، می گوید: «هر اقدامی در
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جهت نقض این قانون برخلف مصلحت کشور است.»
 از طرفی جواد زمانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد این طرح به «سرمایه» می گوید: «این طرح
 به هیچ وجه در مجلس و کمیسیون اجتماعی مجلس بیان نشده و کمیسیون اجتماعی اطلعی در این مورد ندارد

و احتمالo این طرح در دولت یا در وزارتخانه تصویب شده است.»
 زمانی می گوید: «وزارت رفاه و تامین اجتماعی باید این موضوع را در نظر بگیرد که آیا با بودجه ای که در

 اختیار دارد مجاز است این کار را بکند.» زمانی ادامه می دهد: «این امتیازات مثل زمانی است که هر کس
 فرزند بیشتری داشت امتیازات بیشتری به او تعلق می گرفت و همین موضوع باعث شد که ما الن با مشکلت

فزاینده بیکاری به دلیل افزایش جمعیت در آن زمان روبه رو باشیم.»
 تحقیقات نشان می دهد که هنوز به لحاظ فرهنگی، بسیاری از خانواده ها تمایل به افزایش تعداد فرزندانشان

 دارند، به همین دلیل توجه به جنبه های کارشناسی و جمعیت شناسی طرح های اقتصادی دولت که مشوق
افزایش جمعیت است، ضروری است. 

سخنگوی کارگروه دولت: 
 با هفت دهک آغاز می کنیم

  آمده است : سخنگوی88 آبان 11به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از روزنامه سرمایه در تاریخ 
 50کارگروه طرح تحول اقتصادی گفت: «هنگامی که دولت لیحه را به مجلس ارائه کرد، تصمیم داشت 

 میلیون نفر را تحت پوشش حمایتی قرار دهد که با تصویب حذف دهک های درآمدی در مجلس به این هدف
 خواهیم رسید. » محمدرضا فرزین سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی گفت: «بررسی های اولیه دولت

  میلیون نفر از ایرانیان را تحت50این بود که در طرح تحول اقتصادی و بحث هدفمندکردن یارانه ها حدود 
 پوشش قرار دهیم.» وی با اشاره به حذف دهک های درآمدی برای پرداخت یارانه نقدی در مصوبه دیروز

 مجلس گفت: « با این مصوبه مجلس، دست دولت باز شد که درخصوص همان گروه های هدفی که روز اول
در قالب لیحه مطرح شد، بازتوزیع یارانه ها را انجام دهد.» 

 فرزین در پاسخ به این سوال که در این مصوبه آمده است «آحاد مردم» باید نسبت به درآمدشان یارانه دریافت 
 کنند، اظهار داشت: «این قانون هم اکنون مصوب شد و قطعاo آیین نامه اجرایی آن به گونه ای تنظیم خواهد شد

  میلیون نفر را براساس درآمدشان تحت پوشش قرار دهیم.» وی گفت: «این پرداخت نقدی باید50که بتوانیم 
 در طول زمان به تامین اجتماعی تغییر یابد و در آینده نظام تامین اجتماعی یک نظام سراسری برای همه

باشد.» 
  درصد مردم کار را شروع کرد که بتوانیم70معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: «برای شروع باید با 

 پوششی را برایشان ایجاد کنیم و در نهایت این نظام را فراگیر کنیم.» فرزین در پاسخ به اینکه در صحت نتایج
 اطلعات اقتصادی خانوار تردید وجود دارد، گفت: «درخصوص صحت این اطلعات باید از مرکز آمار

 سوال کنید و آنها یقیناo از آن دفاع خواهند کرد. » معاون اقتصادی وزیر اقتصاد همچنین در خصوص راستی
 آزمایی فرم های خوداظهاری گفت: «ما این اطلعات را با ارگان های مختلف اقتصادی راستی آزمایی و

 اطلعات دقیق و صحیح را استخراج کردیم.» براساس این گزارش دولت در لیحه پیشنهادی خود تخصیص
یارانه نقدی به هفت دهک درآمدی را پیش بینی کرده بود که این پیشنهاد

 در کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس به پنج دهک کاهش یافت و دیروز مجلس با بحث در این رابطه به
حذف دهک ها از لیحه هدفمندکردن یارانه ها به تخصیص یارانه براساس درآمد خانوارها رای داد. 

نتیجه «نامساوي» از استدلل «تقسیم مساوي»!
تصمیم آخر براي یارانه نقدي

  آمده است : - دیروز در مرحله نهایي88 آبان 11به نوشته روزنامه صبح ایران دنیاي اقتصاد در تاریخ 
 تصمیم گیري براي نحوه توزیع عواید حاصل از حذف یارانه ها، محمدرضا میرتاج الدیني به عنوان یكي از

 اعضاي هیات رییسه مجلس، با اشاره به سیره حكومتي امام علي (ع) پیشنهاد كرد كه یارانه نقدي به صورت
 مساوي (بالسویه) بین عموم مردم تقسیم شود كه این پیشنهاد با اقبال و راي مثبت نمایندگان مجلس مواجه شد؛.
 اما نكته جالب آنكه وجود عبارت «متناسب با درآمد خانواده ها» در متن مكتوب این پیشنهاد باعث شد كه دولت

تفسیر دلخواه خود را از این مصوبه استخراج كند. 

 براساس تفسیر دولت كه البته به نظر مي رسد استخراج آن از متن مكتوب پیشنهاد مصوب چندان هم دشوار
 نیست، یارانه نقدي به صورت نامساوي بین گروه هاي مختلف مردم توزیع خواهد شد كه معلوم نیست این

 خروجي چگونه با استدلل هاي ارائه شده براي تقسیم مساوي مي تواند منطبق شود. پس از تصویب این
پیشنهاد، بسیاري از نمایندگان این مصوبه را غیراجرایي توصیف كردند.

http://sarmayeh.net/ShowNews.php?63647


 لیحه یارانه ها اتفاق افتاد8با تصویب ماده 
اختیار یارانه ها در دست دولت

هادی چاوشی 
توزیع یارانه های نقدی و غیرنقدی به تفسیر دولت از قانون مبهم مجلس وابسته شد 

 ابهام در یک پیشنهاد قانونی باعث شد مصوبه مهم مجلس در مورد نحوه توزیع یارانه های نقدی و غیرنقدی در
 قالب لیحه هدفمندسازی یارانه ها به تفسیر دولت از آن وابسته شود و عمل اختیار توزیع این یارانه ها را در

اختیار قوه مجریه قرار دهد.
 روز گذشته نمایندگان مجلس در چارچوب تعیین دریافت کنندگان عواید حاصل از واقعی کردن قیمت ها، به

 پیشنهادی رای مثبت دادند که بر اساس استدلل های پیشنهاددهنده بنا بود به توزیع عادلنه یارانه نقدی و
 غیرنقدی میان همه اقشار جامعه منجر شود، اما به دلیل تنظیم غیرصحیح متن پیشنهاد، باعث واگذاری اختیار

کامل نحوه توزیع یارانه ها به دولت شد.
  لیحه هدفمند کردن یارانه ها آمده است: «یارانه در قالب8در متن تصویب شده نهایی در بند «الف» ماده 

 پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار
 پرداخت شود.» وجود عبارت «با لحاظ میزان درآمد خانوار» در متن این مصوبه همان نقطه ابهامی است که
 برخلف نظر پیشنهاددهنده مورد تفسیر دولتمردان قرار گرفت و اختیار توزیع را به قوه مجریه واگذار کرد.

 حال آنکه محمدرضا میرتاج الدینی که این پیشنهاد را در جلسه علنی روز گذشته مطرح می کرد، در سخنان
 توجیهی خود برای نمایندگان بر ضرورت توزیع عادلنه و بالسویه بیت المال میان همه آحاد جامعه تاکید کرده

بود.
 اما دولتی ها که در همان زمانÍ به رای گذاشته شدن این لیحه در مجلس نیز برای این تفسیر آماده بودند و

 بنابراین از تصویب آن استقبال کردند، بلفاصله پس از تصویب این پیشنهاد، بر به  دست آوردن اختیار کامل
 توزیع یارانه ها تاکید کردند. در همین راستا بود که در پایان جلسه علنی صبح دیروز مجلس، محمدرضا

 فرزین، سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت به خبرنگاران گفت: «مجلس با حذف محدودیت دهک های
 درآمدی از این لیحه، اختیار آن را به دولت واگذار کرد.» بنابر تفسیر این مقام دولتي، «با این مصوبه مجلس،

 دست دولت باز شد كه در خصوص همان گروه هاي هدفي كه روز اول در قالب لیحه مطرح شد، بازتوزیع
یارانه ها را انجام دهد.» 

 این در حالی بود که در زمان تصویب بند یادشده در صحن مجلس، محمدرضا میرتاج الدینی برای جلب نظر
 نمایندگان به پیشنهاد خود، بر ضرورت توزیع بالسویه و عادلنه بیت المال میان مردم سخن گفت. این نماینده

 روحانی مجلس، در توضیح پیشنهاد خود به سیره امیرالمومنین (ع) در تقسیم بیت المال اشاره و تصریح کرد:
 موضوع بازتوزیع این یارانه ها نیز مانند بحث تقسیم بیت المال است. حضرت علی (ع) می فرماید که حتی اگر

بیت المال متعلق به خودم بود، آن را بالسویه تقسیم می کردم، تا چه رسد به اینکه این مال متعلق به خدا است.
 عضو هیات رییسه مجلس تاکید کرد که بر اساس پیشنهاد او، باید درآمد حاصل از واقعی کردن قیمت ها به

 «همه» تخصیص یابد و در این مورد تا اندازه ای به طور «یکسان» عمل شود؛ چراکه نباید فقط پنج یا هفت
 دهک جامعه مشمول دریافت بیت المال شوند. میرتاج الدینی البته فرض را بر این گذاشت که «عده ای از طبقات
 بالی جامعه طبعا خودشان به دنبال این یارانه نقدی و غیرنقدی نخواهند بود» اما مجلس نباید این جامعه هدف

را محدود کند.
 جالب آنکه حتی مخالفی که در رد پیشنهاد میرتاج الدینی در مجلس نطق کرد، بر همین اساس به مخالفت با

 پیشنهاد یادشده پرداخت. محمدابراهیم نکونام، از دیگر نمایندگان روحانی مجلس گفت: اینکه یارانه ها به طور
 نیست، بلکهمساوی تقسیم شود، با منطق علی (ع) همخوانی ندارد؛ چراکه عدالت، معادل مساوات 

«وضع الشیئ فی محله» است.
 او اضافه کرد: با اجرای این لیحه برخی دهک ها آسیب پذیرتر می شوند و وظیفه دولت حمایت از آنها است.

چرا باید کسی که میلیون ها تومان درآمد دارد، با کسی که به نان شبش محتاج است، یکی دیده شود؟
 با این وجود، آنچه نهایتا در مجلس به تصویب رسید، راه را برای تفسیر این لیحه به رای دولت و حامیان

 مجلسی اش در مورد باز توزیع یارانه ها باز گذاشت و معاون وزیر اقتصاد نیز بلفاصله آن را مورد استفاده
 قرار داد. فرزین علوه بر این، نظر دولت در نحوه بازتوزیع یارانه ها را نیز توضیح داد: «هنگامي كه دولت

 میلیون نفر را تحت پوشش حمایتي قرار دهد كه با حذف50لیحه را به مجلس ارائه كرد، تصمیم داشت 
دهك هاي درآمدي در مجلس به این هدف خواهیم رسید.»
  نماینده حاضر در جلسه224 نماینده از مجموع 128بدین ترتیب، به نظر می رسد این مصوبه که با رای مثبت 

 علنی صبح دیروز مجلس به تصویب رسید، عمل از روند مورد نظر پیشنهاددهندگان و رای دهندگان به آن
خارج شد و اختیار بازتوزیع یارانه ها را دربست به دولت بخشید.

مخالفان: کل لیحه غیراجرایی شد



  لیحه هدفمند کردن یارانه ها، اصل اجرای این لیحه8اما به اعتقاد مخالفان، در نتیجه تصویب این گونه ماده 
زیر سوال خواهد رفت.

 احمد توکلی، نماینده سرشناس تهران که در جلسه روز گذشته، پیشنهادش مبنی بر تخصیص یارانه نقدی به تنها
 دو دهک ابتدایی جامعه رای نیاورد، در خصوص مصوبه مجلس گفت: به دلیل وجود دو اشكال اساسي،

مصوبه حذف دهك ها از دریافت یارانه نقدي و غیرنقدي اجرایي نخواهد شد.
 به گفته رییس مرکز پژوهش های مجلس، یک اشكال اجرایي این مصوبه این است كه هیچ اطلعي از درآمد

خانواده ها وجود ندارد و این امر مهم ترین علتي است كه نمي توان این پیشنهاد را اجرایی كرد.
 وي همچنین با اشاره به اینكه اكنون نمي توان محاسبه كرد به هر خانواده چه مقدار یارانه پرداخت مي شود،

 گفت: معلوم نیست كه دولت چه مقدار درآمد كسب خواهد كرد تا بر این اساس یارانه پرداختي به هر خانواده
را تخمین زد و از طرفي كل افراد مستحق نیز معلوم نیستند.

 به عقیده داریوش قنبری، سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس نیز، پرداخت یارانه نقدی متناسب با درآمد،
 نمی تواند مبنای عملیاتی داشته باشد. قنبری که با خبرنگار دنیای اقتصاد مصاحبه می کرد، گفت: تصویب

  عمل قابلیت اجرایی این لیحه را زیر سوال برد، چراکه اطلعات اقتصادی خانوارها که در8این گونه ماده 
 درصد خطا روبه رو است. قنبری تاکید30دولت جمع آوری شده به اذعان رییس مرکز آمار ایران، حداقل با 

 کرد: به نظر من این لیحه دیگر قابل اجرا نیست و از اینجا به بعد، دولت و مجلس هردو مشغول بیگاری
کشیدن هستند.

 همچنین به اعتقاد اصغر گرانمایه پور، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و نیز عباسعلی نورا، از دیگر
 اعضای این کمیسیون، «ضابطه مندي پرداخت نقدي یارانه ها با این مصوبه زیر سوال رفته است.» به گفته

 نورا، «شفافیت و قابلیت اجراي این لیحه خدشه دار شده» و موجبات بي نظمي در پرداخت نقدي یارانه ها را
فراهم خواهد کرد.

 درباره توزیع یارانه ها8متن نهایی ماده 
  نماینده از199 لیحه هدفمند کردن یارانه ها که در جلسه عصر دیروز مجلس به تصویب 8متن کامل ماده 

 درصد50 نماینده حاضر در صحن علنی رسید، به این شرح است: «دولت مجاز است حداكثر تا 236مجموع 
خالص وجوه حاصل از اجراي این قانون را در قالب بند هاي زیر هزینه نماید: 

 الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به
سرپرست خانوار پرداخت شود.

ب ـ اجرای نظام جامع تامین اجتماعي براي جامعه هدف از قبیل: 
 ـ گسترش و تامین بیمه هاي اجتماعي، خدمات درماني، تامین و ارتقاي سلمت جامعه و پوشش دارویي و1

درماني بیماران خاص و صعب العلج. 
ـ كمك به تامین هزینه مسكن، مقاوم سازي مسكن و اشتغال. 2
ـ توانمند سازي و اجراي برنامه هاي حمایت اجتماعي. 3

 ـ آیین نامه اجرایي این ماده شامل چگونگي شناسایي جامعه هدف، تشكیل و به هنگام سازي پایگاه هاي1تبصره 
 اطلعاتي مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت هاي موضوع این ماده حداكثر، سه ماه پس از

 تصویب این قانون با پیشنهاد وزراي امور اقتصادي و دارایي، رفاه و تامین اجتماعي و معاونت برنامه ریزي و
نظارت راهبردي رییس جمهور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. 

 ـ دولت مي تواند حساب هدفمند سازي یارانه ها را به نام سرپرست خانواده هاي مشمول یا فرد واجد2تبصره 
 شرایط دیگري كه توسط دولت تعیین مي شود، افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه كرد وجوه

 موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه ها و برگشت وجوهي كه به اشتباه واریز شده اند،
مجاز است.»

وضعیت صنایع پس از اجراي طرح هدفمندسازي یارانه ها

حامد قدوسي
  آمده است : به طور خلصه طرح هدفمند88 آبان 11به گزارش روزنامه صبح ایران دنیای اقتصاد در تاریخ 

 کردن یارانه ها قرار است ظرف حدود پنج سال قیمت برخی از نهاده های تولید ازجمله نفت و برق و آب را به
 قیمت تمام شده یا رقابتی آن نزدیک کند. در کنار بحث های مربوط به توزیع درآمد و رفاه مصرف کننده، سوال

مهم دیگر این است که اثر این سیاست روی صنعت و کشاورزی ایران چه خواهد بود؟

وضعیت صنایع پس از اجراي طرح هدفمندسازي یارانه ها
حامد قدوسی  



منبع: رستاك *  
 به طور خلصه طرح هدف مند کردن یارانه ها قرار است ظرف حدود پنج سال قیمت برخی از نهاده های تولید

  درصد)60ازجمله نفت و برق و آب را به قیمت تمام شده یا رقابتی آن نزدیک کند و در عوض بخشی (حداکثر 
از مازاد ایجاد شده برای دولت را به صورت پرداخت نقدی به زیرمجموعه ای از شهروندان منتقل کند.

 در کنار بحث های مربوط به توزیع درآمد و رفاه مصرف کننده، سوال مهم دیگر این است که اثر این سیاست
 در این مقاله سعی می  شود برخی تحلیل های نظری در مورد روی صنعت و کشاورزی ایران چه خواهد بود؟

 متغیرهای توضیح دهنده برای اثرپذیری صنعت و نمونه هایی از توصیه های سیاستی ارائه شود. طبیعی است
 که یک تحلیل دقیق تر و کمی تر نیازمند ساختن یک مدل تعادل عمومی و در نظر گرفتن بخش های مختلف

 صنعتی و گروه های مختلف مصرف کننده و تخمین ضرایب مربوطه است که خارج از مقدورات نویسنده این
مقاله است.

 اثر طرح اصلح یارانه ها روی صنایع مختلف یکسان نخواهد بود. با توجه به متفاوت بودن ساختار هزینه،
 ساختار رقابت در داخل و میزان تعامل با بازار خارجی در صنایع مختلف، شوک های ورودی می تواند سطوح

 متفاوتی از تولید و قیمت تعادلی جدید را ایجاد کند. علوه بر آن اثرات کوتاه مدت و بلندمدت سیاست می تواند
 متفاوت باشد. نهایتا این  که بازتوزیع درآمد بین گروه های مختلف جامعه تابع تقاضا برای صنایع مختلف را به

صورت متفاوتی تحت الشعاع قرار خواهد داد.
 پدیده آزادسازی قیمت نهاده های تولید و مشخصا انرژی البته موضوع جدید و منحصر به فردی نیست و به

 لحاظ تحلیلی بسیار شبیه به رفتاری است که شوک های قیمت انرژی به اقتصاد کشورهای صنعتی وارد می کند.
 البته با در نظر گرفتن این تفاوت که در بحث اصلح یارانه ها در ایران، یک اثر بازتوزیعی از دهک های بال
 به دهک های پایین وجود دارد که دو اثر متفاوت روی تابع تقاضای این دهک ها بر جای خواهد گذاشت و لذا

 ابعاد جدید و جالبی به مساله اضافه می کند. وجود این دو اثر همزمان می تواند فشار مضاعفی را بر برخی
 صنایع وارد کند؛ چرا که شوک های هزینه و تقاضا برای این بخش ها به طور همزمان رخ خواهد داد. در

مقابل برخی صنایع ممکن است از افزایش تقاضا برای کالهای خود منتفع شوند.
به طور خلصه، طرح اصلح یارانه ها از مسیرهای مختلفی صنعت را تحت تاثیر قرار خواهد داد:

 ) افزایش هزینه های نهایی تولید صنعت باعث تغییرات در قابلیت رقابت، سطح بهینه تولید و تقاضای1
سرمایه گذاری می شود. (اثر هزینه ای)

 ) تغییر در سطح تولید بهینه برخی صنایع (مثل خودروسازی) باعث تغییر در تقاضای مشتقه مواد اولیه2
آن ها و در نتیجه تغییر در تقاضا برای صنایع ماده اولیه (مثل فولد و شیشه) می شود. (اثر تقاضای صنعتی)

 ) تغییر در تقاضای مصرف کنندگان به دلیل تغییر قیمت نسبی کالها و جا به جایی خط بودجه اثر دیگری3
 که نهایتا اثر خود را روی سطح تعادلی تولید صنایع مختلف نشان می دهد. برخی از این صنایعاست 

 عرضه کننده مستقیم هستند و برخی دیگر از ره گذر تغییر در تقاضای محصولت جانشین یا مکمل تحت  شعاع
قرار می گیرند. 

(اثر تقاضای مصرفی)
 ) ضعف بازار تامین مالی صنعتی، فقدان مکانیسم های عرضه اوراق قرضه صنعتی و ضعف نظام بانکی4

 خصوصی باعث عدم تعادل بین سرمایه کاری (نقدینگی) صنعت و هزینه های جدید تامین ماده اولیه می تواند
 باعث منفی شدن جریان نقدی شرکت های صنعتی و توقف تولید در عین اقتصادی بودن کل فناوری تولید شود.

(اثر فشار مالی)
 ) تغییر در عرضه نیروی کار و دستمزد حقیقی می تواند اثرات افزایش قیمت سایر نهادها را تشدید یا5

تضعیف کند. (اثر بازار کار)
سعی می کنیم مروری کوتاه بر ترکیب این مسیرها در کوتاه مدت و بلندمدت داشته باشیم:

الف) تاثیرات کوتاه و میان مدت
بر قیمت و عرضه کالها

 سوال مهمی که این روزها برای مصرف کنندگان و سیاست گذاران مطرح است این است که آیا افزایش
 هزینه های تولید نهایتا به مصرف کننده منتقل می شود یا نه؟ بیان روزمره جواب این سوال معمول در این قالب
 ابراز می شود که «طبقات بال که تولید محصولت و خدمات را در اختیار دارند از افزایش هزینه ها متضرر

 نمی شوند، چون به دلخواه قیمت ها را بال می برند. چه بسا که منتفع هم شوند.» گزاره قبلی هم بخشی از حقیقت
 را در بر دارد و در عین حال همه ماجرا را بیان نمی کند. در واقع درک دقیق تاثیرات افزایش هزینه های تولید

 روی «درآمد خالص» تولیدکننده (که معیار نهایی ارزیابی رفاه است) مستلزم تفکیک دو مفهوم مهم است:
 ) و حجم فروش. ممکن است فروشنده قادر باشد تا با افزایش قیمت محصول حاشیهMark Upحاشیه سود (

 سود واحد فروش خود را در سطح قبلی یا نزیک به سطح قبلی حفظ کند ولی افت حجم فروش نهایتا می تواند
 درآمد خالص او را کم کند، به این ترتیب فروشنده  هم در کنار خریدار از افزایش قیمت نهاده های تولید متضرر



می شود.
 ) یک سوال جدی در ادبیاتCost Pass Through)  رفتار صنعت: انتقال هزینه ها به مصرف کننده (1الف

 اقتصاد صنعتی این است که شوک های هزینه تولید (ناشی از افزایش جهانی قیمت مواد اولیه مثل نفت یا
 افزایش هزینه واردات محصولتی مثل قهوه در اثرات شوک های نرخ ارز) تا چه حد به قیمت فروش نهایی

 منتقل می شود؟ مطالعات متعددی در مورد کالهای مختلف انجام شده و متغیرهایی مثل ساختار بازار، همگن
 بودن محصول، سهم هزینه کالی گران شده، هزینه تغییر منوی قیمت و عادات مصرف را در توضیح شدت و

سرعت انتقال موثر دانسته اند. 
 ترکیب رقبا در تعیین انتقال قیمت کلیدی است. اگر صنعت ایرانی در حال رقابت با رقبای خارجی باشد و نرخ

 ارز هم ثابت بماند یا با شیب ملیمی رشد کند، افزایش هزینه های تولید به قیمت ریالی صرفا باعث
 ورشکستگی بخشی از صنایع داخلی شده و قیمت بازار کال برای مصرف کننده را تغییر نمی دهد. در نتیجه

 شرکت های ضعیف تر صنایعی مثل لوازم الکترونیک، نساجی و پوشاک و مواد غذایی لوکس چون با حضور
 گسترده رقبای خارجی در بازار ایران مواجه هستند، عمل قدرت تطبیق قیمت را نخواهند داشت و باید دست
 به کاهش تولید یا خروج از بازار بزنند. افزایش هزینه های ریالی تولیدکنندگان ایران در این حالت فقط سهم

بازار را به نفع رقبای خارجی تغییر داده و تقاضا برای ارز را هم افزایش خواهد داد. 
 ) در محاسبات خود سهم1388سهم انرژی از هزینه های تولید در شدت این رفتار موثر است. برهان یزدانی (

 مستقیم سبد انرژی از قیمت تمام شده صنایع مختلف را با استفاده از جدول داده-ستانده محاسبه کرده است. با
 رجوع به این جدول می بینیم که به غیر از صنعت حمل و نقل که به وضوح با افزایش اساسی هزینه مواجه

  درصد افزایش مستقیم هزینه ها بیش از بقیه4خواهند شد، بخش هایی مثل آهن و فولد و مواد شیمیایی با حدود 
 بخش ها تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. در مقابل بخش خدمات و صنایع الکترونیک کمترین تاثیرپذیری

 مستقیم را خواهند داشت. این درصدها البته مربوط به هزینه مستقیم است و تاثیری که صنعت در کل از افزایش
 قیمت تمامی نهاده های ورودی خود (مثل حمل و نقل) خواهد پذیرفت را در بر ندارد. به دلیل این  که جدول

 داده-ستانده تغییرات ناشی از رفتار مصرف کننده و اثرات جانشینی را در نظر نمی گیرد نمی توان به محاسبات
مبتنی بر آن اعتماد کرد.

 اگر صنعت با رقابت خارجی مواجه نباشد و بیش تر بازار داخل در اختیار تولیدکنندگان داخلی باشد (مثل
 مواردی مثل سیمان، مصالح ساختمانی، بستنی و لبنیات و نوشیدنی ها، محصولت چوبی و مبلمان غیرلوکس،

 فرش ماشینی و بخشی از محصولت کشاورزی فاسد شدنی) در این صورت شوک هزینه مستقیم به بازار
 مصرف منتقل شده و در عوض سطح تولید کم می شود. به عبارت دیگر در این صنایع عرضه کم شده (کاهش
 استفاده از ظرفیت یا ورشکستگی برخی شرکت ها) و قیمت برای مصرف کننده نهایی افزایش پیدا می کند. البته
 میزان انتقال هزینه به مصرف کننده بستگی به ساختار رقابتی صنعت در داخل کشور دارد. اگر صنعت کامل

 درصد خواهد بود یعنی به ازای هر ریال افزایش100رقابتی باشد (مثل لبنیات) انتقال هزینه به مصرف کننده 
 قیمت نهاده های تولید، قیمت محصول نهایی یک ریال افزایش پیدا می کند (البته این افزایش ممکن است به

 صنعت به وضعیت انحصار یا رقابت انحصاری نزدیک تر باشد انتقالمقداری زمان نیاز داشته باشد). اگر 
 قیمت یک به یک نخواهد بود چرا که تولیدکننده بخشی از افزایش هزینه را از طریق کاهش حاشیه سود و

 کاهش سطح تولید جذب می کند و به این ترتیب شوک بین تولیدکننده و مصرف کننده تسهیم خواهد شد. صنعت
سیمان نمونه ای برای این وضعیت است.

 در کنار ساختار رقابت عادت های رفتاری مصرف کنندگان مهم است. برای بازارهای بدون رقابت خارجی،
 هر قدر نمودار تقاضا کشش کم تری داشته باشد بخش بزرگ تری از هزینه به مصرف کننده منتقل می شود و لذا

 صنعت حاشیه سود خودش را با درجه بیشتری حفظ می کند. در بازار انحصاری و حالت حدی که کال کامل
 بی کشش باشد (یعنی مصرف کننده هیچ واکنشی به افزایش قیمت نشان ندهد) تمام افزایش هزینه تولید یک به

 یک به مصرف کننده منتقل می شود. در حالتی که کشش بیش از این مقدار حدی صفر باشد، افزایش هزینه بین
 مصرف کننده و تولیدکننده سرشکن می شود که معنی آن افزایش قیمت کال در بازار (کاهش رفاه مصرف کننده)

 و کاهش حاشیه سود تولیدکننده (کاهش رفاه تولیدکننده) است. به این ترتیب در مورد صنایعی مثل خودرو و
 پتروشیمی و سیمان که موقعیت شبه  انحصاری دارند یا در بازارهای رقابت دو گانه تولید می کنند احتمال

 بخشی از هزینه ها به بازار کال منتقل و بخشی از طریق کاهش سودآوری شرکت های تولیدکننده جبران
می شود.
)  رفتار مصرف کنندگان: 2الف - 

تقاضای مصرف کنندگان
 علوه بر رفتار صنعت، تاثیری که افزایش قیمت ها و انتقال نقدی به مصرف کنندگان بر جای می گذارد در

 تعیین قیمت و تولید نهایی شاخه های مختلف صنعتی موثر است. از زاویه تغییر در تقاضا، این که گروه هدف
 درآمدهای دولت چه کسانی باشند اهمیت کلیدی پیدا می کند. بر اساس اطلعات موجود احتمال قابل توجهی



 وجود دارد که این کمک به چند دهک اول جامعه منتقل شود. در این صورت باز توزیعی به نفع اقشار پایین تر
 صورت می گیرد که روی تقاضای دهک های بال و پایین برای کالهای گوناگون تاثیرات متفاوتی می گذارد.

این تقاضا خود در دو بخش تقاضا برای کالهای بادوام (عمدتا اتومبیل) و کالهای مصرفی قابل بررسی است.
 هزینه بالی انرژی مطلوبیت کاربری ناشی از نگهداری کالی بادوام را کم می کند و این به کاهش تقاضا

 برای این نوع محصولت منجر می شود. همچنین با توجه به افزایش قیمت حقیقی (و نیز قیمت نسبی) کالهای
 یارانه ای و ثابت ماندن نسبی خط بودجه خانوارهای پنج دهک  بال (با صرف نظر از اثرات ناشی از رکود

 صنعتی)، طبعا تقاضای آنها برای محصولت دیگر خارج از شمول طرح یارانه ها نیز کاهش می یابد.
 خصوصا اگر به این نکته دقت شود که کشش قیمتی تقاضای بسیاری از کالهای آزادسازی شده در کوتاه مدت
 بسیار پایین است. به عنوان مثال مصرف کنندگان نمی توانند به سرعت فاصله بین محل سکونت و کار خود یا

 الگوی گرم کردن منزل را به یک باره تغییر دهند. در نتیجه حداقل در کوتاه مدت سطح مصرف انرژی کمابیش
 ثابت خواهد بود و هزینه خانوار برای این کالها افزایش یافته و مانده درآمد برای کالهای دیگر کم می شود.

 به عنوان مثال خانواده ها ممکن است هزینه کمتری برای تفریح (سفر و رستوران)، خدمات بهداشتی غیرفوری
 (مثل بهداشت دهان و دندان)، مبلمان و تعمیر و بهسازی مسکن و تعمیر خودرو بپردازند که به معنی کاهش
 تقاضا برای محصولت و خدمات این بخش ها است. احتمال بخش تفریح و سفر با بیشترین نرخ سقوط تقاضا

  درصد و بسیار40رو به رو خواهد شد چرا که اثر افزایش قیمت انرژی روی هزینه های این بخش نزدیک به 
 قابل توجه است. در صورتی که نهاده های آزادسازی شده بخش عمده ای از هزینه تولید این نوع کالها را

 تشکیل ندهد و تولیدکنندگان به دلیلی مجبور باشند تا برای مدتی در صنعت باقی بمانند (مثل به علت مقررات
 بازار کار) ممکن است در کوتاه مدت با مازاد ظرفیت و لذا «کاهش» قیمت برخی از این محصولت رو به رو

 شویم. در بلندمدت این اثر خود را به شکل خروج بخشی از شرکت ها از صنعت و بازگشت به قیمت های
تعادلی نشان خواهد داد.

 وضعیت تقاضای دهک های پایین تا حدی متفاوت خواهد بود. این گروه از مصرف کنندگان از یک طرف با
 افزایش قیمت حقیقی برخی از کالهای سبد مصرف مواجه شده و از طرف دیگر خط بودجه آنها به دلیل

 پرداخت های نقدی نیز تا حدی ارتقا پیدا خواهد کرد. طبعا چون قیمت نسبی کالهای آزادسازی شده بالتر رفته
 است حتی اگر پرداخت نقدی صورت گرفته درست به اندازه تفاوت قیمت قبلی و جدید باشد، مصرف در سطح

 قبلی قرار نمی گیرد و کم می شود (اثر جانشینی) ولی مازاد بودجه ایجاد شده (اثر درآمدی) می تواند منجر به
 افزایش تقاضا برای کالهای پایه ای دیگری مثل مواد غذایی و پوشاک و بهداشت ارزان قیمت شود. به این
 ترتیب صنایعی که کالها و خدمات مورد نیاز اقشار با درآمد پایین تر را تولید می کنند می توانند در انتظار

 تقاضای قوی تری در آینده باشند. البته برای کامل بودن این تصویر باید اثر کاهش تولید در بخش های صنعتی
 روی سطح اشتغال و دستمزد نیروی کار (خصوصا نیروی کار غیر ماهر و نیروی کار بخش کشاورزی) را
 نیز در تصویر مساله وارد کرد. متاسفانه این مقاله به علت نداشتن داده های کافی نمی تواند تحلیل قطعی روی

 این محور داشته باشد و دیگران را تشویق می کند تا اثر تغییر صنعتی روی دستمزد و اشتغال را به طور
دقیق تر بررسی کنند.
ب) تاثیرات بلندمدت

 با توجه به این که در بلندمدت امکان تحول در فناوری تولید وجود دارد تاثیرات دیگری ظهور می کند که
 می تواند متفاوت از تاثیرات کوتاه مدت باشد. مطالعاتی که در آمریکا انجام شده نشان می دهد که جهش قیمت

 کوتاه مدت باعث افزایش بیکاری و در بلندمدت باعث کاهش آن می شود که از همان اثر جانشینی کار ونفت در 
سرمایه انرژی بر ناشی می شود.

 برای تحلیل مساله در یک چارچوب ساده فرض می کنیم که سطح تولید به سه عامل سرمایه،  انرژی و نیروی
 کار بستگی دارد و تقاضا برای ترکیب بهینه فناوری تولید تابع قیمت نسبی این سه عامل (در مقایسه با قیمت

 محصول نهایی به عنوان شاخص) است. وقتی قیمت انرژی بال برود تقاضا برای مصرف انرژی و
 فناوری های انرژی  بر پایین آمده و در عوض برای دو عامل دیگر زیاد می شود. ضمن این  که چون در

 بسیاری از صنایع، انرژی عامل مکمل سرمایه است، افزایش قیمت انرژی بهره وری نهایی سرمایه را هم
 کاهش می دهد. تغییر در قیمت های نسبی و بهره وری نهایی عامل ها باعث شکل گیری ترکیب جدیدی برای

نسبت بین کار و سرمایه و انرژی در صنایع کشور می شود.
 یکی از اولین و نزدیک ترین این تغییرات، افزایش سرمایه گذاری روی تجهیزاتی است که بهره وری مصرف

 انرژی در صنعت را زیاد می کند (تغییر به سمت افزایش سهم سرمایه و کاهش سهم انرژی). در نگاه اول
 ممکن است به نظر برسد که افزایش قیمت انرژی می تواند منجر به افزایش جدی تقاضا برای نیروی کار هم

 بشود. ولی در نقطه تعادل این که افزایش هزینه انرژی تا چه حد تقاضا برای نیروی کار را زیاد کند به ساختار
 فناوری تولید و مورد مصرف انرژی در صنعت بستگی دارد. اگر انرژی بیش تر جنبه حرارتی یا شیمیایی

 داشته باشد (مثل صنعت مس یا سیمان یا مفتول سازی و الخ) در این صورت به نظر نمی رسد تقاضای



 گسترده ای برای نیروی کار ایجاد شود و بیش تر به سمت افزایش در سرمایه های دارای بهره وری بالی
 مصرف انرژی حرکت خواهد شد (مثل کوره هایی با تلفات حرارتی کم تر). در مقابل اگر انرژی کارکرد

 مکانیکی داشته باشد (مثل برای حمل و نقل کال یا پردازش در بخش کشاورزی) افزایش قیمت انرژی، تقاضا
 برای نیروی کار را بیش تر می کند. هر چند که در این جا هم همچنان رقابت بین جایگزین کردن سرمایه و

 نیروی کار به جای انرژی وجود خواهد داشت. مثل افزایش قیمت برق برای بخش کشاورزی، ممکن است
باعث روی آوردن به فناوری های تولید برق از طریق باد یا انرژی خورشیدی در مزارع بزرگ شود. 

پ) سایر ابعاد سیاست گذاری
) نرخ ارز1

 در یک اقتصاد بسته، دو برابر شدن همه قیمت ها (از جمله قیمت نیروی کار) تاثیر رفاهی ندارد؛ چرا که فقط
 متغیرهای ظاهری متورم شده اند. ولی در یک اقتصاد باز که نرخ ارز تعیین کننده جذابیت نسبی کالی داخلی و

 خارجی است، نرخ ارز نقش کلیدی را در بقا یا از بین بخش مهمی از صنایع ایرانی ایفا خواهد کرد. در این
 صورت نرخ ارز غیربهینه از طریق از بین بردن قدرت رقابت صنایع داخلی (به صورت مصنوعی) و اتلف

سرمایه ها و بیکاری اثرات منفی رفاهی خود را نشان خواهد داد.
 هم اکنون بسیاری از صنایع به صورت مرزی (مارژینال) توان رقابت با رقبای خارجی را دارند. اگر قیمت
 ریالی هزینه های تولید این بنگاه ها افزایش یابد ولی نرخ ارز همچنان ثابت بماند بسیاری از تولیدکنندگانی که
 درست در مرز بقاء و حذف بودند از بازار بیرون خواهند رفت. اصلح نرخ ارز به موازات اصلح قیمت
 انرژی، راهکاری است که شدت فشارهای وارده به صنعت را تا حد زیادی کاهش می دهد و حتی به برخی
 صنایع اجازه می دهد تا با گسترش صادرات اثر انقباضی بازار داخل را خنثی کنند. هر چند که در عمل به

 نظر می رسد که به علت خاصیت لنگر تورمی که نرخ ارز در اقتصاد ایران ایفا می کند سیاست گذاران تا حد
 زیادی در مقابل اصلح همزمان نرخ ارز و قیمت انرژی مقاومت خواهند کرد تا از افزوده شدن به نرخ تورم

ناشی از اصلح قیمت ها جلوگیری کنند.
) تامین مالی سرمایه کاری2

 همان طور که در مقدمه اشاره شد، افزایش قیمت نهاد ه های تولید (نقدینگی لزم برای حفظ موجودی مواد
 ) و نقدینگی شرکت هایWorking Capitalاولیه) در کوتاه مدت فشار مهمی را به سطح بهینه سرمایه کاری (

 صنعتی وارد می کند. ضعف نظام بانکداری خصوصی و نبود بازار اوراق قرضه شرکتی در ایران عواملی
 هستند که این مساله را تبدیل به یک بحران جدی برای صنایع (خصوصا صنایع انرژی بر) می کنند. نبود
 نقدینگی برای تامین مواد اولیه (در غیاب مکانیسم های تامین مالی کوتاه مدت) ممکن است باعث شود تا

 صنعتی که حتی به لحاظ فناوری تولید وضعیت مناسبی داشته است در عمل دچار صفر شدن جریان نقدی شده
 و جریان تولید آن متوقف شود. البته در یک بازار سرمایه عمیق و فعال چنین مساله ای دور از ذهن است؛ چرا

 که شرکت می تواند با قرض کوتاه مدت مساله نقدینگی را حل کند، ولی با توجه به محدودیت های مهمی که در
بازار تامین مالی ایران وجود دارد احتمال وقوع این مشکل کامل جدی است.

) بیمه های بیکاری3
 کاهش ظرفیت تولید کارخانه ها به تبع کاهش تقاضا برای نیروی کار (اخراج و افت استخدام) را به دنبال

 خواهد داشت. بخشی از کاهش تقاضا موقت بوده و از طریق فعال شدن صنایع دیگر و افزایش سهم نیروی کار
 در فناوری تولید جبران خواهد شد. با این همه این جبران به چند سال زمان نیاز دارد. به همین دلیل باید بخشی

 منابع ناشی از آزادسازی قیمت ها به طور مشخص به تامین مالی صندوق های حمایتی و بیمه بیکاریاز 
اختصاص یابد تا از شدت انتقال فشار به کارگران بیکار شده و احتمال بروز بحران های اجتماعی کاسته شود.

) تامین مالی بهینه سازی فناوری4
 علوه بر سرمایه کاری، شرکت ها و مصرف کنندگان نیازمند منابع مالی برای اجرای طرح های بهسازی

 مصرف انرژی و آب در میان مدت خواهند بود. بازگشت به موارد گفته شده در بند قبلی، نبود سرمایه لزم
 برای اجرای این نوع طرح های بهینه سازی، باعث می شود تا فشار افزایش هزینه به صورت یک به یک به

 مصرف کننده یا تولیدکننده منتقل شود و اصول بخشی از مزایای طرح که مربوط به انتخاب بهینه فناوری تولید
 است در زمان لزم اتفاق نیفتد. تجربه کشورهای دیگر نشان می دهد که وجود نهادهایی مثل صندوق های تامین
 مالی بهینه سازی انرژی باعث می شود تا هم سطح انطباق مصرف کنندگان (صنعتی و خانگی) به فناوری جدید
 افزایش یابد و هم طرفین در یک بازگشت مالی مناسب شریک شوند. با توجه به این که در لیحه پیش بینی شده

  درصد منابع حاصله برای بهینه سازی فرآیندها اختصاص یابد منابع لزم برای این صندوق ها می تواند15که 
از این محل تامین شود.

) ابزارهای مدیریت ریسک5
 وجود قیمت دولتی ثابت برای نهاده هایی مثل آب و انرژی بخشی از ریسک های هزینه تولید را از بنگاه ها

 حذف می کرد. پیامد آزادسازی قیمت، تبعیت قیمت فروش این محصولت از قیمت های روز جهانی است که



 مقدار آن روز به روز تغییر می کند. شرایط جدید بنگاه ها را با سطح جدیدی از ریسک مواجه می کند و لذا
 ) مثل قراردادهای آتی و اختیارات روی نهاده هایی مثلHedgingاهمیت معرفی ابزارهای پوشش ریسک (

 انرژی را تشدید می کند. هم اکنون چارچوب قانونی مناسبی برای عرضه گسترده این نوع ابزارهای مالی در
 ایران وجود ندارد و لذا تولیدکنندگان مجبورند از روش های جایگزین هزینه برتر (مثل استفاده از پوشش

 ریسک طبیعی) برای مدیریت ریسک استفاده کنند. فعال کردن بازار این قراردادها پیش از آزادسازی قیمت ها،
 امکان مبادله ریسک بین عامل های مختلف و در نتیجه کاهش احتمال ورشکستگی و بحران در شرکت های در

) را فراهم می کند.High Risk Exposureمعرض ریسک بال (
) زمان بندی اجرا6

 آزادسازی قیمت ها می تواند معطوف به مصرف کننده نهایی (مثل هزینه بنزین خودروهای شخصی یا آب و
  اگر قیمت برای هر دو بخش به طور هم زمان آزاد برق منازل) و یا مصرف کننده صنعتی و یا هر دو باشد.

 شود، بخش مهمی از تولیدکنندگان صنعتی هم با کاهش تقاضا از طرف  مصرف کنندگان و هم با فشار هزینه ای
 مواجه می شوند. آزادسازی مرحله ای و فاصله دار می تواند اثرات این شوک ها برای بخش های صنعتی را تا
 حدی کاهش دهد. اگر قیمت در مرحله اول به صورت تدریجی فقط برای مصرف کنندگان خانگی آزادسازی

 شود و بعد در یک فاصله دو تا سه ساله قیمت فروش برای صنایع در یک روند بال رود فرصت کافی به
صنایع برای تطبیق تدریجی داده می شود.

جمع بندی
 صنعت ایران پس از اجرای طرح اصلح یارانه ها با برخی فشارها صرفا از طرف تقاضا و هزینه های تولید
 مواجه خواهد شد. به طور قطع این طرح باعث خواهد شد تا بخشی از صنایعی که صرفا به دلیل غیرواقعی

 بودن سهم انرژی در هزینه های آنان قدرت رقابت داشتند از گردونه رقابت حذف شوند. نکته مثبت ماجرا این
 است که عملیاتی شدن کامل طرح به دو تا سه سال زمان نیاز دارد و صنعت در این فاصله مقداری زمان دارد

 تا اصلحات و تطبیق های لزم را انجام دهد. سیاست گذار می تواند با استفاده از ابزارهایی مثل نرخ ارز و
 گسترش بازار مالی تا حدی این شوک ها را تضعیف کرده و فرصت بیشتری به صنایع ایرانی برای تطابق با

وضعیت جدید فراهم کند. 
 طبعن وضعیت صنعت ایران در سال های آینده صرفا با تغییر قیمت نهاده های تولید تعیین نمی شود و متغیرهای

 مهم دیگری مثل رشد کلی اقتصاد، سیاست های تجاری، ریسک های اقتصاد، مقررات بازار کار و وضعیت
 بازار مالی می توانند اثرات مهمی داشته باشند که تاثیرات طرح اصلح یارانه ها را حداقل برای برخی صنایع
 به یک اثر درجه دوم تبدیل کند. با این همه برای برخی صنایع پیامدهای این طرح می تواند بسیار کلیدی باشد

که در مقاله به آن ها اشاره شد.
 تا جایی که نویسنده جست و جو کرده است به نظر می رسد تحقیقی که در آن جنبه های مربوط به بازتوزیع

 درآمد، تغییر تقاضای خانوار، اثرات بازار کار و واکنش های صنعت به شوک ها در یک چارچوب تعادلی کمی
 در کنار هم بررسی شده باشد انجام نشده یا در دست رس نیست. مجموعه گزارش های تهیه شده توسط مرکز

 پژوهش های مجلس نیز که عمدتن بر جدول های داده-ستانده استوار است این جنبه تعادلی و جانشینی مساله را
در نظر نمی گیرند. چنین تحقیقی می تواند بسیاری از سوال ها و ابهام های موجود را رفع کند.  

 * از محمدحسین رحمتی، محمد مروتی و علی دادپی به خاطر نظرات  مفیدی که روی نسخه اولیه این مقاله
ارائه دادند بسیار متشکرم. طبعا مسوولیت متن با نویسنده است.
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شدن زندگی کارگران و بیمه شدگان ابراز نگراني كرد. 
به گزارش ایلنا ،متن این نامه به شرح ذیل است: 

 جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلمی ایران، با سلم و با عرض تبریک عید ولیت و
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امامت عید کامل شدن دین اسلم، عید غدیر خم به حضرتعالی؛ 
  اساساo به دنبال شعارهای عدالت محوری و1384جناب آقای دکتر احمدی نژاد ظهور دولت جنابعالی در سال 

  سال از آن زمان می گذرد حاصل عملکرد دولت5/4نگاه به طبقات آسیب پذیر شکل گرفت. امروز نزدیک به 
 حضرتعالی، قاعدتاo باید خود را در سفره های مردم نشان دهد. بعبارت دیگر کارگران و مستمری بگیران

  میلیون نفر را در خود جای می دهد باید بهبود وضعیت28سازمان تأمین اجتماعی که خانواده هایی نزدیک به 
را هم مشاهده و هم لمس کنند. 

  هزار تومان باید هزینه های زندگی خود را تأمین کنند این در263در بخش شاغلین، امروز کارگران با حقوق 
 حالی است که در بخش های متعدد همین حقوق را هم دریافت نمی کنند. در چنین وضعیتی که متوسط هزینه

 خانوار بیش از دو برابر این رقم بر اساس آمارهای موجود است چگونه می توان انتظار داشت که یک زندگی
شرافتمندانه امکان پذیر باشد. 

 امروز به دلیل عدم تناسب درآمد و هزینه، بسیاری از نیازهای خانواده به فراموشی سپرده شده است. زمانی
  تومان و میوه و سبزیجات و لبنیات و غیره را با2،800 تومان و مرغ را 12،500که باید گوشت را کیلویی 

 50قیمتهای مشابه و غیر قابل قیاس با سبد درآمدی تهیه کنند و از طرفی نان را با افزایش قیمت نزدیک به 
 درصد طی یکماه گذشته فراهم نمایند چطور می توان انتظار داشت که وعده های شما عملی شده باشد.

 هزینه های مسکن ـ درمان ـ آموزش ـ خوراک و پوشاک بر اساس سیاستهای اعمال شده توسط دولت جنابعالی،
 آنچنان فشار را بر طبقات ضعیف و مزدبگیر افزایش داده که امروز سلمت روحی و جسمی خانواده ها دچار

 تهدید شده است و از همه مهمتر آنکه امید به بهبود وضعیت در آینده هم بر اساس سوابق تاریخی متصور
نیست. 

 نکته مهم اینجاست که همه اقدامات که منتج به وضع کنونی شده با هزینه کردن از جیب فقرا صورت گرفته و
 منت آن بر سر آنان سنگینی می کند ولی آ نطرف وقتی به اغنیاء و صاحبان ملک و سرمایه نگاه می کنیم بهبود
 را به شکل افسانه ای در بین آنها می بینیم ورود کالهای لوکس از جمله اتومبیل های بالی صد میلیون تومانی

 آنهم به تعداد زیاد نشان می دهد برخی توانایی مصرف این کالها را دارند وقتی به مناطق مرفه نشین نگاه
 های سر به فلک کشیده را می بینیم که در سایه اجرای عدالت برای فقرا هر روز افراشته ترمی کنیم برج

 می شوند و مصالح ساختمانی آنها مستقیماo از خارج از کشور می آید. رفاه زدگی این چنینی در بین اغنیاء را
 حتی در مهد سرمایه داری هم مشاهده نمی کنید. این چگونه عدالت محوری است که ما شواهد غیر قابل انکار

 مصادیق فوق الذکر را که هر روز بدتر از دیروز می شود را مشاهده می کنیم و امروز قرار است یارانه ها قطع
 و شکل توزیع آن بر اساس قانونمندی جدید به اجرا درآید نگرانی جامعه کارگری و مستضعفین بیشتر شده

است چرا که تاکنون شعار عدالت عملo معکوس عمل کرده و تورم و رشد قیمتها به اغنیاء خدمت کرده است. 
 ما ضمن اینکه می دانیم حضرتعالی قلباo به فکر فقرا هستید ولی نگران آینده و سرنوشت طبقات ضعیف جامعه

می باشیم که نشانه ها گواه از فشار بیشتر بر آنان می دهد. 
 جناب آقای رئیس جمهور در حوزه سازمان تأمین اجتماعی متعلق به جامعه کارگری از زمانی که تحت

 نظارت حوزه ریاست محترم جمهوری قرار گرفته به جای بهتر شدن متأسفانه شاهد بدتر شدن شرایط
 خدمت رسانی این سازمان در حوزه های مختلف از جمله درمان مستقیم می باشیم بگونه ای که از زیر بار

 تعهدات درمانی مانند تأمین داروی بیماران خاص شانه خالی می نمایند و آنرا جزء تعهدات دارویی سازمان
نسبت به بیماران مذکور ندانسته و کارگران بیمار را به جیب بی پول آنها حواله می دهند. 

 جناب آقای رئیس جمهور سازمان تامین اجتماعی در طول تاریخ حیاتش سابقه نداشته که داروخانه های طرف
 قرارداد، بخشنامه صادر کنند که از پذیرش دفترچه های متعلق به تأمین اجتماعی معذور هستیم اما در مقطعی

 که مدیریت سازمان، مستقیم زیر نظر جنابعالی قرار گرفته متأسفانه این وضعیت اتفاق افتاده و چهره خوش
 حسابی سازمان که سالها بعنوان یک طرف خوش حساب در پیش بخش خصوصی و دولتی مطرح بود بعنوان

یک مجموعه بدهکار و بدحساب تداعی شده است. 
 آقای رئیس جمهور ما دلسوزی حضرتعالی را در این حوزه منکر نیستیم لکن دلسوزی با اعمال مدیریت

 علمی به روش روز دو امر مجزا است که متأسفانه آنچه که در حوزه جامعه کارگری اتفاق افتاده دلسوزی توأم
 با خانمان سوزی است که از حضرتعالی انتظار داریم قبل از اینکه شرایط به بحران اجتماعی تبدیل شود

 چاره ای اندیشید و دستور پرداخت مطالبات سازمان را به جهت عمل به تعهداتش صادر فرمائید تا کارگران
دعاگوی شما باشند.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش: 
استخدام در آموزش و پرورش فقط از نیروهای مراکز تربیت معلم مجاز است

: سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: اراده ی آموزش و پرورشآورده است   1388/8/11 درتاریخایلنا  
 .برای گرفتن نیروهای مورد نیاز فقط از مراکز تربیت معلم صورت می گیرد



 به گزارش خبرنگار ایلنا ، سید رمضان محسن پور با بیان اینكه طرح معلمان حق التدریسی را سالهاي قبل
  هزار نفر از حق التدریسی هایی که شرایط60نمایندگان مجلس روی آن تخصصی کار کرده اند اظهار داشت: 

 استخدام را دارند به دلیل مشكلت قانوني در شوراي نگهبان در حال رسیدگي است كه پس از رفع اشكال و
 .ابلغ لیحه به سرعت اجرایي مي شود

 وی گفت: هم اكنون هیچ طرحی از طرف آموزش و پرورش و مجلس برای استخدام معلمان قرار دادی و
 شرکتی در دستور كار قرار نداشته و اراده آموزش و پرورش این است که از محل تربیت معلمان مراکز

 .تربیت معلم برای نیازهای خود استفاده کند
 محسن پور افزود: در شرایط اضطراری و در مناطق محروم که مشکل معلم وجود دارد، با دستور العمل

 روشن که برای استانها فرستاده ایم از بعضی از افراد که دارای لیسانس و فوق لیسانس هستند و شرایط معلمی
 .را دارند پس از گزینش و آموزش از آنها استفاده می شود

پایان پیام
معاون دانشجویي وزارت علوم در گفت و گو با ایلنا: 

درصورت شیوع آنفلوآنزا در دانشگاه ها كلس ها تعطیل و آموزش از راه دور صورت مي گیرد
: معاون دانشجویي وزارت علوم با بیان اینكه تاكنون هیچ گزارشي ازآورده است   1388/8/11 درتاریخایلنا  

 سوي دانشگاه ها در زمینه آنفلوآنزاي خوكي به ما ارائه نشده است، گفت: از دانشگاه ها خواسته ایم كه در
 .صورت مشاهده آنفلوآنزاي نوع آ در میان دانشجویان آن را به وزارت علوم و بهداشت اعلم كنند

 فرحناز تركستاني در گفتگو با خبرنگار ایلنا در مورد نحوه برخورد دانشگاه ها با شیوع آنفلوآنزاي نوع آ در
 دانشگاه ها و همچنین تعطیلي كلسها و غیره، گفت: در این زمینه بر طبق دستورالعملي كه به دانشگاه ها ابلغ

 .شده است، خود دانشگاه ها مي توانند در این زمینه اقدام كنند و نیازي به اجازه از سوي وزارت علوم نیست
  روز7یه گزارش خبرنگار ایلنا، بر اساس بخشنامه اي كه به دانشگاه ها ارسال شده است ، غیبت دانشجویان تا 

 غیبت در زمان ابتل به بیماري باید تطبیق داده شود و در شرایط اوج بیماري بنا به تصمیم کمیته اجرایي استان
  روز تعطیل شده و آموزش از راه دور صورت7یا شهرستان و با هماهنگي رییس دانشگاه، کلس ها به مدت 

 .مي  گیرد
پایان پیام

مدیر آموزش و پرورش بابل: 
 تعطیل شد Aمدارس بابل به دلیل شیوع آنفلوآنزاي نوع 

 مدارس بابل را به تعطیلي كشاند. Aایلنا:آ نفلوآنزاي نوع 
 ،مدیر آموزش و پرورش بابل در جمع خبرنگارانآورده است   1388/8/11 درتاریخبه گزارش خبرنگار ایلنا

 اظهار داشت: به دنبال شیوع آنفلوآنزا روز گذشته مدارس فهیما، عفاف، فرهنگیان، اكبرزاده، غیرانتفاعي
هدایت،مهرگان، شهید اكبرزاده، مرحوم رضازاده، فرزانه و غیرانتفاعي حكیم تعطیل شد. 

  درصد از دانش آموزان آن به بیماري آنفلوآنزا مبتل شوند، بر اساس نظر دانشگاه15وي افزود: مدارسي كه 
علوم پزشكي تعطیل مي شوند. 

 براري تصریح كرد: اگر به نظركارشناسان علوم پزشكي توجه نكرده و مدارس را تعطیل نكنیم، این موضوع
عواقب بسیار بدي به همراه دارد. 

 وي از پیگیري دو پروژه مهم و اساسي در شهرستان بابل خبر داد و افزود: احداث اردوگاه دانش آموزي و
باشگاه فرهنگیان از مهم ترین كارهایي ست كه باید در سطح شهرستان بابل اجرایي شود. 

  هزار دانش آموز دارد، از داشتن80 هزار دانش آموزو در حال حاضر 110براري ادامه داد: شهري كه قبل 
یك اردوگاه دانش آموزي محروم بوده كه درصدد هستیم تا قبل از عید كلنگ این اردوگاه را به زمین بزنیم. 

  درصد مدارس بابل كه عمدتا روستایي ست، تخریبي است، تصریح كرد: در40 تا 35وي با اشاره به اینكه 
 حال حاضر استقبال خیران براي احداث و بازسازي مدارس در شهرستان بابل بسیار رضایت بخش بوده و

خیران درهمه زمینه ها حضور چشمگیري دارند. 
  میلیون تومان اعتبار500براري خاطرنشان كرد: اعتبار آموزش و پرورش بابل در سال جاري دو میلیارد و 

  میلیارد تومان اعتبار تخریب و بازسازي5 میلیون تومان مشاركت هاي مردمي و 500 میلیارد و 5استاني، 
مدارس بوده است. 

پایان پیام
اعتصاب در کارخانه آلومینیوم اراک

  آبان ماه، در اعتراض به عدم پرداخت برخی11کارگران شرکت آلومینیوم اراک روز گذشته، مورخ دوشنبه 
 مزایای خود در حقوق پرداختی شهریور ماه و همچنین عدم توزیع لباس مخصوص کار، دست به اعتصای

زدند. 



 به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از«اراک تایمز»، کارگران ایرالکو با تجمع در قسمت بارگیری شرکت و
 توقف فرآیند بارگیری محصولت ایرالکو خواستار پرداخت مزایای خود از جمله پاداش افزایش تولید به

 هزار تومان برای هر کارگر شده اند. ۲۵۰میزان 
 بنا به این گزارش مرتضی مرجانی؛ مدیر عامل ایرالکو در جمع کارگران حاضر شده و قول پرداخت این

 مزایا را در ظرف چند روز آینده داده است.این در حالی است که کارگران به فشارهای مسئولین استانی برای
 بستن کارخانه قدیم تولید آلومینیوم این شرکت که به ادعای مسئولن آلینده است اعتراض دارند.

 در همین حال عیسی رضایی؛ رئیس هئیت مدیره شرکت مهر اقتصاد ایرانیان که وابسته به بسیج است چندی
پیش از مشکلت مالی شرکت و احتمال اخراج صدها کارگر شرکت خبر داده بود. 

  و فرمانده سابق۸۸به گفته کارگران ایرالکو وی از بستگان محسن رضایی؛ نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
سپاه است. 

 این دومین تجمع کارگری در طی هفته های اخیر در این کارخانه ی مهم به شمار می رود. لزم به یاد آور ی
  صدها کارگر شرکت آلومینیوم اراک در اعتراض به۸۸ شهریور ۸است که پیش از این نیز در روز یکشنبه 

 فشارها برای تعطیلی دیگهای خط قدیم شرکت از سوی برخی مقامات استان و به خطر افتادن شغلشان تجمع
کرده بودند. 

 این تجمع با حضور کارگران بخشهای مختلف شرکت در پارکینگ سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شکل گرفته
بود و اعضای شورای اسلمی ایرالکو با حضور در میان کارگران سعی در آرام کردن کارگران داشتند. 

 کارگران همچنین به قطع برخی مزایای حقوقی خود اعتراض داشته اند که در پی این اعتراض شرکت برخی
از آنها را پرداخت کرده است. 

 یکی دیگر از دلیل این تجمع انتشار سخنان رجایی؛ نماینده اراک در مجلس مبنی بر لزوم بسته شدن خط قدیم
ایرالکو تا پایان ماه جاری بوده است.

عضو انجمن حمایت از حقوق كودكان در گفت وگو با ایلنا: 
مدیران مدارس حقوق كودكان را به رسمیت نمي شناسند

: عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق كودكان ایران گفت:آورده است   1388/8/11 درتاریخایلنا  
 متاسفانه در حال حاضر تمام مدارس كشور كودكان را در مدارس با حق و حقوق خود آشنا نمي كند و هیچ

 .فوق برنامه اي در این زمینه ندارند
 طاهره پژوهش در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، تاكید كرد: آموزش حقوق كودك و آشنایي كودكان با حق و

 .حقوقشان باید در صدر تمام آموزش ها قرار گیرد
 او با بیان اینكه در سر و سامان دادن به فرهنگ جامعه در این زمینه دچار مشكلت اساسي هستیم افزود: در

 حال حاضر هیچ یك از انجمن هایي كه در زمینه حق و حقوق كودكان فعال هستند، اجازه ندارند كه وارد
 .مدارس شده و حتي پیشنهادات كارشناسي خود را ارائه دهند

 عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق كودكان ادامه داد: اگر كودكان با بسیاري از حق و حقوق خود آشنا
 شوند توانایي نه گفتن به بسیاري از مسائل از جمله سیگار، مواد مخدر، مقابله با خشونت و قلدري را یاد

 .مي گیرند
  پیمان نامه حقوق كودك را پذیرفته، وظیفه دارد تا كودكان و نوجوانان73به گفته پژوهش وقتي دولت در سال 

 .ایراني و حتي تمام مردم را با حق و حقوق خود آشنا سازند
 او با انتقاد از سیستم بسته حاكم بر مدارس عنوان كرد: در حال حاضر مدیران مدارس آشنا كردن كودكان و

 نوجوانان به حق و حقوقشان را به رسمیت نشناخته و منافع عالي كودك را مد نظر قرار نمي دهند به این ترتیب
 .تبعیض هاي گونان از محلي به نام خانواده و سپس مدارس شروع مي شود

پایان پیام
 درصد مشاغل مزاحم شرق تهران به خارج از شهر90انتقال 

: با اجرای طرح ساماندهی مشاغل مزاحم و آلینده در شرق تهران،آورده است   1388/8/11 درتاریخایلنا  
 . در صد از صنایع و مشاغل مزاحم به خارج از شهر منتقل شدند90

 به گزارش ایلنا، علی بوربور رییس اداره ساماندهی صنایع و مشاغل این منطقه با اعلم این مطلب گفت:
  به لحاظ تراکم اشباع شده و همین مسئله او افزود: به همین دلیل عمده صنایع و مشاغل در ناحیه سه8منطقه 

 .متمرکز بوده که در این بین می توان به سمساری ها، موتور سازی و ... اشاره کرد
  ماده20 براساس وظیفه قانونی خود و طبق بند 8از این رو اداره ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری منطقه 

. نسبت به تعطیلی و انتقال مشاغل مزاحم به خارج از شهر اقدام می کند5
 پایان پیام



:رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان قم درگفت وگو با ایلنا
 منتظردریافت سود سهام عدالت هستیم

  آمده است :  رئیس هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی88 آبان 11به گزارش ایلنا در تاریخ 
 استان قم گفت: ریشه اصلی مشکلت بازنشستگان تامین اجتماعی تغییر مکرر مدیران عامل این سازمان است

 .که به رویه ای معمول در دولت تبدیل شده است
 محمد فاضل ترکمان درگفت وگو با خبرنگار ایلنا افزود: اگر بگویم سازمان تامین اجتماعی مدیر ندارد حرفی

 .به گزاف نزده ام
 وی با بیان اینکه سرمایه سازمان متعلق به کارگران و کارفرمایان است و دولت سهمی چنداني درآن

 ندارد،گفت: دولتي که میلیاردها دلر به تامین اجتماعی بدهکار است و دولتی که به طرق گوناگون از منابع
 این سازمان استفاده می کند، حاضر نیست تا حداقل با استقرار مدیری توانمند باعث ثبات و ماندگاری این

 .سازمان شود تا حداقل در آینده با مشکلت آن مواجه نشود
 ترکمان با انتقاد از پرداخت نشدن سود سهام عدالت بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: حتی به اداره سهام هم

 .مراجعه کرده ام ولی متاسفانه آنها به صراحت می گویند زمان پرداخت سود سهام مشخص نیست
  نوبت وهر4 بازنشسته تامین اجتماعی در استان قم گفت: در گذشته سالنه در 16500او با اشاره به وجود 

 . هزار تومانی داده می شد که با آمدن ذبیحی آن هم قطع شد500 نفر وام قرض الحسنه 100نوبت حداقل به
 ترکمان عدم اجرای نظام هماهنگ حقوق برای بازنشستگان تامین اجتماعی را از دیگر مشکلت این

 قشردانست و تصریح کرد: حق عائله مندی، بن و سایر مزایا را که قبل به صورتی مجزای از حقوق ماهانه
 .پرداخت می شد به حقوق ماهانه افراد اضافه کرده اند و اسمش را نظام هماهنگ گذاشته اند

 رییس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی استان قم افزود: این در حالی است که بازنشستگان با مراجعه
 .به کانون به شدت از این موضوع انتقاد می کنند و ادامه این روند وضعیت نگران کننده ای را رقم خواهد زد

  میلیارد تومان کمک مجلس به بازنشستگان تامین2500او از نمایندگان مجلس خواست تا پیگیر پرداخت 
 اجتماعی باشند زیرا مدیران سازمان تامین اجتماعی به فکر هر چیزی هستند جز رسیدگی به امور این

 .سازمان
 ترکمان خاطرنشان کرد: مشخص نیست با اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها، وضعیت معیشتی کارگران

 .بازنشسته چگونه خواهد شد
پایان پیام

گروهي از کارگران حاجي آباد هرمزگان تجمع کردند
 

 کارگر شرکتي بخش45 آمده است :  بندرعباس- 88 آبان 11به گزارش خبرگزاریها از بندر عباس در تاریخ 
 نظافت و فضاي سبز شهر حاجي آباد هرمزگان در اعتراض به از دست دادن شغل خود امروز یکشنبه مقابل

  شهرداري و فرمانداري این شهر تجمع کردند.
 به گزارش ایرنا، کارگران شرکت طرف قرارداد شهرداري حاجي آباد در این تجمع اظهار داشتند که از ابتداي

آبان ماه به دلیل اتمام قرارداد شرکت یاد شده با شهرداري کار خود را از دست داده اند.
 فرماندار حاجي آباد نیز با تایید لغو قرارداد یادشده گفت: این کارگران رابطه استخدامي مستقیمي با شهرداري
 ندارند و شهرداري اکنون مي گوید با نیروهاي رسمي و پیماني خود، قادر به انجام امور بخش فضاي سبز و

.نظافت شهري است
 علي اکبر ارجمند منش افزود: براساس اعلم شهرداري حاجي آباد ادامه فعالیت کارگران یادشده هرماه حدود

  میلیون ریال هزینه در بردارد که به علت ناکافي بودن درآمدهاي شهرداري ،این نهاد روز به روز200
 کیلومتري شمال بندرعباس قرار165هزار نفر در فاصله 90حاجي آباد با جمعیتي حدود  .مقروض تر مي شود

گرفته است
نامه اعتراضى خانه كشاورز در رابطه با واردات بی رویه مرکبات خارجی به مازندران

  آمده است :  با وجود اینكه اخیرا واردات بي رویه88 آبان 11به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ 
 محصولت كشاورزى به كشور با انتقادهاى كارشناسى همراه بوده است و وزیر كشاورزى قول مساعد بر

 همكارى با وزارت بازرگانى براى منع ورود محصولت فصلى از خارج را داده بود اما باز شاهد ورود حجم
 زیادى از سیب و پرتقال خارجى در استان هاى مختلف كشور به خصوص مازندران هستیم و این در حالیست

 كه سیب و پرتقال تولید استان بر روى دست كشاورز باقى مانده اما شهروندان باید در فروشگاه ها میوه هاى
.خارجى با قیمت بال بخرند

 بر اساس این خبر، خانه كشاورز استان مازندران در حمایت از تولیدكنندگان مركبات این استان نامه اى
.اعتراض آمیز به مسئولن استان نوشته تا مانع ادامه حجم زیاد واردات این محصولت به استان شوند



 در نامه كشاورزان و تولیدكنندگان مركبات استان مازندران خطاب به كریمى استاندار استان مازندران آمده
:است

 احتراماÄ در خصوص مسائل مطروحه در زمینه طرح ملى روند خرید و ذخیره سازى و تنظیم بازار میوه هاى
) به دلیل موقعیت ویژه استان مازندران و با توجه به1387مركبات به استحضار مي رساند: در سال گذشته (  

 شرایط جوى مساعد در زمان برداشت میوه و در راستاى اجراى برنامه هاى صحیح و تلش و زحمات بیش از
  نفر بهره برداران مركبات این استان و به علوه اجراى طرح هاى ترویجى و پژوهشى كه در500 هزار و 93

 مجموعه باغ هاى استان طى سال هاى اخیر شكل گرفته و بسیارى از باغ ها اصلح و بازسازى شده كه این امر
. میلیون تن میوه هاى مركبات شده است5/1سبب افزایش تولید به میزان بیش از 

 براى جلوگیرى از شایعه كمبود مركبات در ایام پایان سال و پي آمدهاى آن طرح جامع خرید ذخیره سازى
  میلیارد ریال در200میوه هاى مركبات ارائه و تصویب شد مقرر گردید تا با تخصیص تسهیلت بانكى به مبلغ 

 اختیار تشكلهاى غیردولتى و تعاوني هاى باغداران قرار گیرد و در مواقع نیاز با سود اندك مركبات وارد بازار
.شود

 بدون شك اجراى طرح هاى بي پایه و بدون اساس مركبات كاران را ناراضى و متحمل خسارت مي كند و امر
.مقدس تولید را در معرض خطر جدى قرار خواهد داد

 همچنین در بخش دیگرى از این نامه با توجه به مشكلت متعدد در سال گذشته پیشنهادهائى براى رفع
.معضلت تولیدكنندگان به شرح ذیل اعلم  شده است

 مركبات كاران زحمتكش نیازمند حمایت اساسى و همه جانبه مقامات محترم و مسئولین در جهت تولید بیشتر
 هستند به لحاظ اهمیت موضوع و نقش آن در اقتصاد منطقه طرح مذكور مجدداÄ مورد بازنگرى قرار گرفته تا

.اقدامات مثبت نسبت به تصویب آن مبذول فرمایند
 بر اساس دستور كار طرح ذخیره سازى و تنظیم بازار مركبات در فصل برداشت میوه مازاد نیاز بازار توسط
 تشكل ها و تعاونى باغداران شهرستان ها خریدارى و ذخیره شود كه در صورت كاهش عرضه یا افزایش قیمت

.میوه در بازار مركبات ذخیره شده و به مرور وارد بازار شود
 در خواست غرفه از سوى بهره برداران براى ارائه میوه از سازمان میادین میوه و تره بار در روزهاى كمبود

 عرضه میوه مطرح است. همانطوري كه استحضار دارید بسیارى از میوه هاى تولید داخل من جمله سیب
.سمیرم و دماوند و پرتقال مازنداران به طور مستقیم مي تواند در اختیار شهروند قرار گیرد

 یادآور مي شود رونوشت این نامه براى نماینده ولي فقیه و مجمع نمایندگان در مجلس شوراى اسلمى جهت
 .استحضار و پیگیرى ارسال شده است

  درصدی شاخص بهای کالها و خدمات در نیمه اول امسال و در مقایسه با مدت5/13افزایش 
مشابه سال قبل

  آمده است : شاخص بهای کالها و خدمات مصرفی در مناطق88 آبان 11به نوشته روزنامه سرمایه در تاریخ 
  درصد و4/0 رسید که نسبت به ماه قبل 9/202 به عدد 1388شهری ایران (شاخص تورم) در شهریورماه 

  درصد افزایش یافت. به گزارش دفتر آمارهای اقتصادی بانک مرکزي، طی3/9نسبت به ماه مشابه سال قبل 
  درصد5/13شش ماه اول سال جاری شاخص بهای کالها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل 

  ماه منتهی به12 نسبت به 1388 ماه منتهی به شهریورماه 12افزایش داشته است. میزان تورم نیز در 
  درصد است. همچنین شاخص کل بهای کالها و خدمات مصرفی در5/18 معادل 1387شهریورماه 
  درصد کاهش نشان می دهد. شاخص کل2/0 پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل 1388شهریورماه 

  استان کاهش9 در بیشتر استان های کشور افزایش و در 1388بهای کالها و خدمات مصرفی در شهریورماه 
 یافت. این شاخص در استان های آذربایجان شرقي، اصفهان و لرستان بدون تغییر بود. بیشترین میزان افزایش

  درصد و کمترین افزایش مربوط به استان های مازندران و اردبیل1/1متعلق به استان خراسان رضوی معادل 
 درصد افزایش داشت.0/6 درصد است. شاخص مذکور در استان تهران معادل1/0معادل 

خوراکی ها و آشامیدنی ها
  درصد کاهش7/0 شاخص بهای گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها در مقایسه با ماه قبل 1388در شهریورماه 

 درصد، سیب درختی5/13یافت. این کاهش بیشتر ناشی از پایین آمدن شاخص بهای گوشت مرغ معادل 
  درصد است. همچنین شاخص بهای تعدادی از اقلم و گروه ها مانند انار معادل6/31درصد و هندوانه  3/18
، خیار8/28
 ،4/2، برنج ایرانی درجه دو 1/11، موز 7/1، برنج ایرانی درجه یک 0/11، انگور 7/21، خربزه 8/16
 ، کره2/4، بادنجان 4/3، گوجه فرنگی 7/1، رب گوجه فرنگی 7/5، گلبی 2/8، طالبی و گرمک 2/7پیاز 

  درصد کاهش داشت. در این ماه شاخص بهای تعدادی از اقلم و گروه ها6/0پاستوریزه یک و ماکارونی 
  ،2/5، گوشت تازه گاو یا گوساله 6/15، سبزی های برگی 5/7، گوشت گوسفند 2/18مانند پرتقال معادل 

 ، نان ماشینی (فانتزی)2/5  ، نان لواش3/15 ، قند کله ای شش، کله و پاچه 9/2 ، تخم مرغ 18/3لیموشیرین 



  ، کیوی9/4 ، لیموترش دو ، نان بربری 12/9  ، زرشک پلویی5/2 ، انواع ماهی آب های جنوب 8/11
  درصد افزایش یافت. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل3/1 و چای خشک خارجی 2/2 ، انواع خرما 3/5

  درصد افزایش نشان می دهد. در گروه مذکور6/6شاخص بهای گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها معادل
 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ولی شاخص بهای آشامیدنی ها 6/8 شاخص بهای خوراکی ها

 2/1درصد کاهش داشته است. شاخص بهای گروه مذکور پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل 0/1
درصد کاهش داشت.

دخانیات
 درصد افزایش یافت. این افزایش9/0در ماه مورد بررسي، شاخص بهای گروه دخانیات نسبت به ماه قبل 

  درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل1/4بیشتر ناشی از بال رفتن سیگارهای خارجی معادل
 درصد افزایش داشته است.43شاخص بهای گروه دخانیات معادل 

پوشاک و کفش
 درصد افزایش یافت. این0/5 ، شاخص بهای گروه پوشاک و کفش نسبت به ماه قبل1388در شهریورماه 

 افزایش بیشتر ناشی از بال رفتن شاخص بهای گروه های پوشاک آماده و اجرت دوخت لباس به ترتیب معادل
  درصد کاهش داشت. در مقایسه با ماه1/0 درصد بود. شاخص بهای گروه انواع کفش معادل 4/1 و 8/0

  درصد افزایش داشته است. شاخص بهای1/10مشابه سال قبل شاخص بهای گروه پوشاک و کفش معادل 
 درصد افزایش یافت.6/0گروه مذکور پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل 

مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها
 ، شاخص بهای گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها نسبت به ماه قبل با1388در شهریور ماه 

 افزایشی معادل یک درصد همراه بود. افزایش فوق بیشتر ناشی از بال رفتن شاخص بهای ارزش اجاری
  درصد و یک درصد بوده است. در این1/1مسکن شخصی و اجاره بهای مسکن غیرشخصی به ترتیب معادل 

 ماه شاخص بهای گروه تعمیرات و خدمات ساختمانی معادل یک درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد.
  درصد12در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها 

.افزایش داشته است
اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه

 9/0در ماه مورد بررسی شاخص بهای گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه نسبت به ماه قبل 
 درصد کاهش یافت. این کاهش بیشتر ناشی از پایین آمدن شاخص بهای گروه مبلمان، اثاث، فرش و انواع

  درصد بوده است. در این گروه شاخص بهای گروه های ظروف و لوازم آشپزخانه و کالها1/3کفپوش معادل 
  درصد نسبت به ماه قبل افزایش1/0 و 4/0و خدمات مورد استفاده در خانه و خدمات خانگی به ترتیب معادل 

 2/1داشت. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه 
.درصد افزایش داشته است

بهداشت و درمان
  شاخص بهای گروه بهداشت و درمان نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل سه درصد1388در شهریورماه 

  و8/5مواجه شد. افزایش فوق بیشتر در اثر بال رفتن شاخص بهای گروه های هزینه های بیمارستانی معادل 
  درصد بوده است. در این ماه شاخص بهای انواع دارو معادل4/2خدمات پزشکي، دندانپزشکی و پیراپزشکی 

. درصد افزایش یافت2/0
  درصد افزایش داشته است.7/19در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه بهداشت و درمان 

.شاخص بهای گروه مزبور پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل سه درصد افزایش نشان می دهد
حمل و نقل

  درصد افزایش یافت. این0/4 در ماه مورد گزارش شاخص بهای گروه حمل ونقل نسبت به ماه قبل معادل
  درصد بود. همچنین در9/0افزایش بیشتر ناشی از بال رفتن شاخص بهای کرایه تاکسی در داخل شهر معادل 

  درصد و گروه8/0 و 9/0 به ترتیب معادل 405 و پژو 206این ماه شاخص بهای اتومبیل سواری پژو 
  درصد نسبت به ماه قبل افزایش داشت. در مقایسه با ماه مشابه3/0تعمیرات و سوخت وسایل نقلیه شخصی 
  درصد افزایش داشته است. شاخص بهای گروه مزبور پس از4/3سال قبل شاخص بهای گروه حمل ونقل 
 درصد افزایش نشان می دهد.2/0حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل 

تفریح و امور فرهنگی
  درصد افزایش داشت.1/8در ماه مورد بررسی شاخص بهای گروه تفریح و امور فرهنگی نسبت به ماه قبل

  درصد بوده است.18افزایش فوق بیشتر در اثر بال رفتن شاخص بهای کتاب های درسی مدارس معادل 
  درصد افزایش ولی شاخص بهای هزینه مسافرت با7/0همچنین در این ماه شاخص بهای نوشت افزار معادل 

 درصد کاهش یافت.9/1 و گل طبیعی 9/0تور معادل 
 درصد افزایش داشته است.9/2 در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه تفریح و امور فرهنگی



تحصیل
  درصد افزایش داشت که این0/4 شاخص بهای گروه تحصیل نسبت به ماه قبل معادل 1388در شهریورماه 

 افزایش بیشتر تحت تاثیر بال رفتن شاخص بهای شهریه مدارس غیرانتفاعی و شهریه کلس های تقویتی به
 15 و یک درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه تحصیل 6/0ترتیب معادل 

درصد افزایش داشته است.
رستوران و هتل

  درصد افزایش یافت.0/3در ماه مورد گزارش شاخص بهای گروه رستوران و هتل نسبت به ماه قبل معادل
  درصد3/0افزایش فوق بیشتر ناشی از افزایش شاخص بهای گروه هزینه غذای آماده در خارج از خانه معادل 

بوده است.
  درصد افزایش داشت. در مقایسه با ماه مشابه9/0همچنین شاخص بهای گروه هزینه هتل و مهمانپذیر معادل 

 درصد افزایش داشته است14/2سال قبل شاخص بهای گروه رستوران و هتل
تجمع اعتراض آمیز کارگران حاجی آباد هرمزگان

  کارگر شرکت بخش45گزارش منتشره حاکی است  :  آمده است88 آبان 11به نوشته سایت پیام در تاریخ 
 نظافت و فضای سبز شهر حاجی آباد هرمزگان در اعتراض به اخراج خود در مقابل شهرداری و فرمانداری

این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند.
 کارگران معترض شرکت طرف قرارداد شهرداری حاجی آباد در این تجمع اظهار داشتند که از ابتدای آبان ماه

به دلیل اتمام قرارداد شرکت یاد شده با شهرداری این شهر کار خود را از دست داده اند. 
 ماهه دستمزد کارگران جهاد نصر4تعویق 

 وزارت جهادتا چندی پیش در مالکیت  راه سازی است که مؤسساتکردستان یکی از » جهاد نصر«
  به عهده دارد و در قبال اجرای پروژه آماده سازی زمین مسکن مهر را نیمه دولتیاین شرکت. کشاورزی بود

 استثمار می شود. راننده 250 آن اقلم بسیار سنگین و کلنی پول دریافت می کند. فقط در بخشی از شرکت
  ماهه حقوق کارگران در4هیچ ریالی دستمزد دریافت نکرده اند. تعویق  چهار ماه است که همه رانندگان

  از شرکت هیتاچی ژاپن جدید و مدرنخرید ماشین آلتشرایطی روی می دهد که شرکت جهاد نصر مشغول 
 بهاییک صدم  حتی از  کارگران شرکتو مطالباتجمع حقوق است. گزارش های مختلف همه حاکی است که 
 سرمایه داران برای سرمایه گذاری های انبوه تر و تشدید در حال پرداخت ماشین آلت بسیار کمتر است. 

 وحشیانه تر استثمار توده های کارگر تا چشم کار می کند سرمایه حاضر و آماده دارند اما همین که پای
 پرداخت دستمزد ناچیز کارگران یعنی تولید کنندگان کل سرمایه ها پیش می آید، بی درنگ لباس گدایی بر تن

می کنند و آماده ثبت نام در تمامی گداخانه های دنیا می شوند!!
منبع: آژانس ایران خبر 

88 آبان 11

افزایش دستمزد کارگران خباز سنندج!

 11طبق آخرین خبر رسیده ب//ه " کمیت//ه هم/اهنگی ب/رای کم/ک ب/ه ایج/اد تش/کل ه/ای ک/ارگری" ام/روز دوش/نبه 
آبانماه دستمزد کارگران خباز افزایش یافت.

 همانطور که اطلع دارید کارگران خباز سنندج در پی مکاتبات و جلسات متعدد با فر مانداری و اس//تانداری در
شهر سنندج بر سر افزایش دستمزدها به نتیجه نرسیدند.

  آبانم//اه، اولی//ن اع//تراض خ//ود را ب//ه نم//ایش4 ساعته در روز دوشنبه 3کارگران خباز نهایتا با اعلم اعتصاب  
 گذاش//تند. ای//ن اعتص//اب ب//اعث ش//د ک//ه عوام//ل دول//تی و ش//خص فرمان//دار در س//نندج از س//اعات اولی//ه ص//بح ب//ه

نانوائی ها مراجعه و به انحاء مختلف می کوشیدند که کارگران خباز اعتصاب نکنند.

 کارگران بر اساس تصمیم جمعی و با وسواس خاص این اعتصاب را انجام دادند و اعلم کردند که در صورت
عدم افزایش دستمزد، اعتصابات مرحله ای را در دستور کار خواهند گذاشت.

 بعد از اعتصاب، کارگران چندین جلسه نشست ب//ا فرمان//دار و اس//تاندار س//نندج داش//تند. در ن//تیجه در پای//ان وق/ت
اداری امروز لیست افزایش دستمزد کارگران خباز اعلم گردید.

کارگران؛ 



 ما اعضای "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری"، این اولین گام، در دس//ت ی//ابی ب//ه ی//ک 
خواست طبقاتی را به شما و دیگر کارگران ایران تبریک می گوییم.

 ما باور داریم که کارگران تنها با اعتراض و اعتصابات ک/ارگری س/ازمان ی/افته ش/ده میتوانن//د ب/ه نی/روی عظی/م
  تجربه جهانی طبقه کارگر این را به اثبات رس//انده ک//ه تنه//ا س//لح طبق//ه ک//ارگر در مقاب//ل نظ//ام خود آشنا شوند.

 سرمایه داری، اتحاد و همبستگی طبقاتی است. پس برای رسیدن به دیگ//ر خواس//ت ه/ای برح//ق، بای//د در تش//کل
های مستقل طبقاتی، خود را سازماندهی کنیم.

 دستمزد های قبلی

 ریال118400                     شاطر

 ریال86080                            وابر

 ریال96000                       چنه گیر

 ریال86400                     خمیر گیر

 ریال86080                       نان درآر

افزایش دستزمدها



کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۱۳۸۸ آبان ماه ۱۱دوشنبه 

عضو كمیسیون انرژي مجلس هشتم: 
مبارزه با واردات به بسیج عمومي نیاز دارد 

 : عضو كمیسیون انرژي مجلس هشتم با انتقاد از واردات بي رویهآورده است   1388/8/12 درتاریخایلنا
 گفت: متاسفانه در بحث واردات ریشه اي و بنیادین عمل نمي كنیم بلكه بخش عمده واردات كشور كالهاي پیش پا

افتاده، معمولي و سطح پاییني است كه به راحتي مي توانیم در داخل كشور آن را تولید كنیم. 
 به گزراش ایلنا: دكتر موید حسیني صدر با انتقاد از واردات بي رویه آن هم از نوع بي ارزش و بي كیفت گفت:

 هنوز متوجه نشده ایم واردات كالهایي همچون لوازم ساختماني، چیني آلت، اسباب بازي و شكلت كه به
راحتي در كشور تولید مي شود و بخش قابل توجهي از اشتغال كشور را پوشش داده است چه معنایي دارد. 

  میلیارد دلر براي واردات برخي كالها صرف شد گفت: در90 تا 50وي با اعلم اینكه در سال گذشته بین 
اثر ورود این حجم كال، صدها هزار فرصت شغلي از بین رفت. 

 این استاد اقتصاد دانشگاه با اعلم اینكه بسیاري از كشورها براي تولیدكنندگانشان سیاست هاي تشویقي تعیین
 مي كنند گفت: كشورهایي هستند كه براساس محصول خروجي كارخانه، بودجه مورد نیاز ماده خاصي كه

كارخانه وارد مي كند را تامین مي كنند تا این واحد بتواند در دنیاي رقابت دوام داشته باشد. 
 وي با اعلم اینكه در حال حاضر كالهاي ارزان قیمت بي كیفیت را با حجم بال وارد كشور مي كنند گفت: هدف



آقایان ورشكست كردن تولید و صنعت كشور است كه تا حدود زیادي هم موفق بوده اند. 
 حسیني صدر از مذاكراتش با صاحبان صنایع بحراني ورشكسته ناشي از ورود كالي چیني خبر داد و گفت:

مبارزه با این واردات به یك بسیج عمومي نیاز دارد. 
 وي از بحران در بخش كشاورزي ناشي از واردات میوه، صیفي و برنج خبر داد و گفت: به بركت این واردات

غیرمنطقي كشاورزي نیز به بدبختي صنعت دچار خواهد شد. 
 عضو كمیسیون انرژي مجلس از توافق هاي پنهان واردكنندگان ایران و تولیدكنندگان چیني خبر داد و گفت:

 امروزه چین به واردكننده ایراني اعلم مي كنند كه هر كالیي را با آرم هر شركت و هر كشوري در ایران به
یك سوم قیمت نمونه اصلي تحویل مي دهم و در این شرایط براي تولیدكننده داخلي روز مرگ فرا رسیده است. 

 موید حسیني صدر با اعلم اینكه دولت با واردات كالي ارزان دل مردم را خوش مي كند گفت: این دل خوش
 كردن ها مقطعي است زیرا پس از آنكه پاي درد دل سرمایه گذار و تولیدكننده داخلي مي نشینم متوجه مي شویم

كه این واردات خدمت نیست بلكه جنایتي است كه آینده را با فاجعه تعریف مي كند. 
پایان پیام

نصف بیشتر جمعیت ایران قرباني هدفمند كردن یارانه ها خواهند شد
: به اعتقاد یک فعال کارگری در شرایط کنونی با اجرای طرح هدفمندآورده است   1388/8/12 درتاریخایلنا  

 کردن یارانه ها، بازار ایران به نفع او عرضه اجناس خارجی تغییر خواهد کرد و عده زیادی از کارگران
 .بیکار خواهد شد

 حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با ایلنا، افزود: با توجه به نابرابری که میان جمعیت و منابع درآمدهای کشور
 وجود دارد، هدفمند کردن یارانه ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است اما در شرایط کنونی این اقدام باعث

 .می شود تا صاحبان بنگاههای تولیدی مختلف تعدیل نیروی انسانی را در دستور کار خود قرار دهند
 وی تصریح کرد: در سالهای اخیر بسیاری از مشاغل خدماتی، کشاورزی و صنعتی در بستر سیاست های

 یارانه ای کشور ریشه دوانده اند که در صورت حذف سریع آنها، ادامه فعالیت این بنگاهها فاقد توجیه بوده در
 .نتیجه بر تعداد بیکاران افزوده خواهد شد

 وی افزود: از آنجاکه قربانیان ناشی از هدفمند شدن و حذف شدن یارانه های کشور گروهی بالغ بر نیمی از
 جمعیت ایران را تشکیل می دهند دولت باید برای جبران زیان وارد شده بیش از مبلغ حاصل از صرفه جویی

 .یارانه ها را به آنها اختصاص دهد
 حاج اسماعیلی تاکید کرد: هدفمند کردن یارانه ها برای اقشار آسیب پذیر نتیجه ای جزء افزایش فقر آسیب های

 .اجتماعی ندارد
پایان پیام

     مدیر كل آموزش فني و حرفه اي گیلن: 
      بیشترین افراد بیكار جامعه فارغ التحصیلن دانشگاهي هستند 

: ، مدیر كل آموزش فني وحرفه اي استان گیلن، گفت: بیشترین افرادآورده است   1388/8/12 درتاریخایلنا  
 بیكار جامعه فارغ التحصیلن دانشگاهي هستند و اداره كل آموزش فني و حرفه اي گیلن مي كوشد مهارت هاي

 .كارآفریني را در محیط هاي دانشجویي به طور رایگان در اختیار دانشجویان قرار بدهد
) kab به گزارش ایلنا از گیلن، رسول شمشادي در نخستین همایش شایستگي هاي كارآفریني با رویكرد

 كارآفریني براساس استاندارد جهاني)، اظهار داشت: بیكاري در جامعه امروزه فقط مربوط به افراد
 .باتحصیلت پائین نیست، بلكه اقشار تحصیل كرده در مقاطع مختلف دانشگاهي نیز با بیكاري روبه رو هستند
 وي تحصیلت و مدارك دانشگاهي براي آینده شغلي افراد بسیار ضروري ولي كافي ندانست و اذعان داشت،

 كساني كه در دانشگاهها مشغول به تحصیل هستند، بهتر است در هنگام تحصیل با راهكارهاي كارآفریني و
 اشتغال آشنا شوند چنانچه در این راستا اداره كل فني وحرفه اي گیلن طبق تفاهم نامه اي با دانشگاه گیلن و با

 .برنامه ریزي منسجمي به دانشجویان حرفه آموزي در ضمن تحصیل را آموزش بدهد
 این مقام مسوول دانشگاه را محور دانش و فني وحرفه اي را مهارت آموزي خواند و تاكید كرد: دانشگاه و

 سازمان فني وحرفه اي دو بال توسعه كشور هستند كه در كنار یكدیگر مي توانند به تربیت نیروي انساني ماهر
 براي كشور كمك كنند شمشادي از راه اندازي همزمان اولین مركز آموزش مهارتهاي پیشرفته جوار دانشگاه

(ASD) در دانشگاه گیلنه خبر داد. 
 وي خاطر نشان كرد: این مركز با اهداف آموزش رایگان دانشجویان در آموزش نرم افزادهاي تخصصي،
 علوم انساني، فني مهندسي، كشاورزي، تربیت بدني جهت توانمندي دانشجویان و هم چنین آموزش رایگان

 به ILIO  ساعته شغلي هست كه بعد از فارغ التحصیلي مي تعوانند با مدرك120دانشجویان در آموزش آمادگي 
 . ماه و با دریافت وجه از بخش خصوصي و دولت كسب و كار واقعي را آموزش ببینند11مدت 

  ساعت آموزشي خبر داد و افزود: امید است دانشجویان بعد100به میزان  KAB وي از آموزش كارآفریني
 .از پایان این دوره ها بتوانند به طور واقعي در محیط كسب و كار موفق بشوند



  آبان در دانشگاه پیام نورتاش خبر داد و تاكید كرد:12در روز  ASD شمشادي همچنین از راه اندازي مركز
 در دانشگاه گیلن و دانشگاه پیام نور تاش حضور دانشجویان در محیط هاي ASD هدف از تاسیس مراكز

 .آموزشي فني و حرفه اي در داخل دانشگاه ها و ارتقاي سطح توانمندي مهارتي آنها است
  میلیون تومان در سال جاري براي اجراي مهارت هاي پیشرفته در كل400شمشادي در خاتم از پرداخت 

 آمونزش هاي مهارت، پیشرفته خبر داد در مراكز دولتي و غیردولتي مشمول كارآفریني دانشگاه گیلن نیز در
  هزار فرصت شغلي در كشور دارد، اظهار داشت:650این همایش با بیان اینكه دولت سالنه ظرفیت ایجاد 

  هزار نفر سالنه از دانشگاه هاي كشور فارغ التحصیل مي شوند200این در حالي است كه بیش از یك میلیون و 
 .و براي همه آنان امكان فرصت شغلي وجود ندارد و بنابراین باید به فكر اساسي براي خود باشند

 كامبیز طاهري آبكنار یكي از فرصت هاي بسیار موثر در رفع مشكلت اشتغال فارغ التحصیل دانشگاهی را
 .فراگیری مهارت های لزم در کارآفرینی پس از فراغت از تحصیل خواند

، خاطرنشان کرد: در طول این مدت دوره های مختلفی با82وی با اشاره به تاسیس مرکز کارآفرینی در سال   
 همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گیلن برای آموزش مهارت های کسب و کار برای دانش جویان

 .برگزار شده است
  هزار نفر اعلم و اذعان داشت: سعی می کنیم با افزایش11وی تعداد دانش جویان دانشگاه گیلن را حدود 

 ظرفیت کار آموزی، ظرفیت های بیشتری را در اختیار دانش جویان قرار بدهیم تا پس از فارغ التحصیلی به
 .راحتی بتواند برای خود ایجاد اشتغال و درآمد کنند

پایان پیام
احمدي نژاد نامه استرداد لیحه هدفمندكردن یارانه ها را ارایه داد

  آمده است :  پس از آن كه احمدي نژاد در جلسه امروز مجلس اعلم كرد88 آبان 12به گزارش ایلنا درتاریخ 
 كه مصوبه مجلس درباره لیحه هدفمند كردن یارانه ها را اجرایي نمي داند، نامه استرداد این لیحه را تقدیم

.رییس مجلس كرد
 به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محجوب با اعلم این خبر در جمع خبرنگاران پارلماني افزود: اگر دولت
.مصر به استرداد این لیحه باشد باید این موضوع را در اولین جلسه بعداز امروز دردستور كار قرار دهیم
 وي در پاسخ به اینكه آیا با توجه به مخالفت هاي شما با این لیحه از استرداد آن خوشحال هستید، گفت: من

 معتقد به كشاكش میان دولت و مجلس نیستم اما ماهیت این لیحه به زیان فقرا بود و اگر دولت آن را اجرا مي
.كرد، زمین گیر مي شد و محو طبقه متوسط نیز از دیگر نتایج اجراي لیحه هدفمند كردن یارانه ها بود

 دبیركل خانه كارگر یادآور شد: امكان صحبت براي وی در این جلسه وجود نداشت با این حال چنین فرصتي
 .در اختیار وي داده شد

 مجلس در مورد لیحه هدفمند شدن یارانه ها با رهبري مذاكره كرده است
  آمده است : رئیس مجلس شوراي اسلمي گفت: مجلس در مورد لیحه88 آبان 12به گزارش ایلنا درتاریخ 

.هدفمند شدن یارانه ها با رهبري مذاكره كرده است
 به گزارش خبرنگار ایلنا، علي لریجاني پس از صحبت هاي احمدي نژاد درباره لیحه هدفمند شدن یارانه،
 گفت: پس از جلسات احمدي نژاد با رهبري،  مجلس هم مذاكراتي داشته است و آقاي آقامحمدي هم تشریف
 آورند و همین نگراني هاي رییس جمهور مطرح شد كه اگر سقف درآمدها در بودجه سالیانه آید دستخوش

.تغییر مي شود

 جمعیت ايران قرباني هدفمند كردن يارانه ها نصف بیشتر
شد خواهند

 قربانیان ناشی از هدفمند شدن و حذف شدن گزارش می دهند : 88 آبان 12به گزارش ایلنا در تاریخ 
 نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می دهند؛ برای جبران زیان وارد شده دولت یارانه های کشور گروهی بالغ بر

.مبلغ حاصل از صرفه جویی یارانه ها را به این گروه اختصاص دهد باید بیش از

 بازار ایران به نفع او به اعتقاد یک فعال کارگری در شرایط کنونی با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها،
 بیکار خواهد شد. حمید حاج اسماعیلی در عرضه اجناس خارجی تغییر خواهد کرد و عده زیادی از کارگران

 که میان جمعیت و منابع درآمدهای کشور وجود دارد، هدفمند کردن گفتگو با ایلنا، افزود: با توجه به نابرابری
 و اجتناب ناپذیر است اما در شرایط کنونی این اقدام باعث می شود تا صاحبان یارانه ها امری ضروری

 سالهای تولیدی مختلف تعدیل نیروی انسانی را در دستور کار خود قرار دهند. وی تصریح کرد: در بنگاههای
 کشور ریشه دوانده اند که اخیر بسیاری از مشاغل خدماتی، کشاورزی و صنعتی در بستر سیاست های یارانه ای

 توجیه بوده در نتیجه بر تعداد بیکاران افزوده در صورت حذف سریع آنها، ادامه فعالیت این بنگاهها فاقد
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 قربانیان ناشی از هدفمند شدن و حذف شدن یارانه های کشور گروهی بالغ بر خواهد شد. وی افزود: از آنجاکه
 از جمعیت ایران را تشکیل می دهند دولت باید برای جبران زیان وارد شده بیش از مبلغ حاصل نیمی از

 کردن یارانه ها برای اقشار صرفه جویی یارانه ها را به آنها اختصاص دهد. حاج اسماعیلی تاکید کرد: هدفمند
.ندارد آسیب پذیر نتیجه ای جزء افزایش فقر آسیب های اجتماعی

  درصد واحدهای یک شهرک صنعتی تبریز75تعطیلی 

آمده است : صنعت چرم سازی در آذربایجان و به خصوص88 آبان 12به گزارش خبرگزاری مهر در تاریخ  
 در شهر تبریز به علت داشتن قدمت تاریخی از اهمیت ویژه ای برخوردار است به طوری که بزرگترین و

  واحد توسط بخش خصوصی با نام چرمشهر در این کلنشهر311مهمترین قطب صنعتی چرم کشور با 
 .فعالیت دارد

 خبرگزارى مهر، با وجود اینکه "چرمشهر" می تواند با دارابودن مزایای فراوان از جمله نزدیکی به فرودگاه،
  اتوبان،  راه آهن و واقع شدن در مجاورت گمرک، منشا اثر فراوانی در پیشبرد صنعت چرم این منطقه باشد اما

 .گرفتار مشکلتی شده که مانع از شکوفایی استعدادهای بالقوه آن شده است
 صنعتگران چرمشهر تبریز با اشاره به رویکرد اصولی دولت در حمایت از بخش خصوصي، اعتقاد دارند  این
 شهرک صنعتی در سالهای اخیر گرفتار نوعی بی توجهی مسئولن امر شده که ادامه فعالیت در این شهرک را

 .با مشکل مواجه کرده است
 با توجه به تاثیر چرمشهر تبریز در رونق گرفتن صنعت چرم و هدف گذاری برای احیاء سابقه ذهنی مردم

 اقصی نقاط دنیا از چرم ایران و تبریز و نیز احیاء مجدد بازارهای از دست رفته در خارج، رفع مشکلت این
 .شهرک ضروری به نظر می رسد

 آنچه در مقطع حاضر جای تامل فراوان دارد اینکه طبق اعلم مهدی امیني، نایب رئیس هیئت امنای چرمشهر
25 درصد واحدها در آستانه تعطیلی و 25 درصد واحدهای این شهرک به طور کامل تعطیل شده، 50تبریز،   

 . درصد ظرفیت کار می کنند30درصد واحدهای به اصطلح فعال، تنها با 
 استمرار وضعیت فعلی چرمشهر تبریز با در نظر گرفتن شمار صنعتگران چرم ساز، فعالن صنعت کفش

 .منطقه و کارگران شاغل در این شهرک می تواند به عنوان تهدیدی جدی قلمداد شود
 نائب رئیس هیئت مدیره شهرک چرم سازان تبریز در این زمینه اظهار داشت: علوه برمشکل فروش محصول

 .توسط چرم سازان، مشکلت موجود در این شهرک نیز مانع فعالیت بدون دغدغه است
  سال پیش تاکنون تنها با امکاناتی که خود در این25مهدی امینی به خبرنگار مهر گفت: چرم سازان تبریز از 

 شهرک ایجاد کردند فعالیت داشته و تا امروز دستگاه های دولتی هیچگونه حمایتی از این صنعت و شهرک
 .مزبور به عمل نیاورده است

 عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن آذربایجان شرقی افزود: چرمشهر در این مدت از امکانات زیرساختی
 لزم برای رفع نیازهای اولیه خود مثل آب و برق بی نصیب بوده و کمترین امکانات قابل استفاده نیز با سلم و

 .صلوات در اختیار واحدها قرار می گیرد
 وی مشکل عمده این شهرک را قطع متناوب برق در طول هفته عنوان و بیان کرد: با هر بار قطعی برق و از

 .کار افتادن خط تولید، خسارات قابل توجهی به واحدهای تولیدی وارد می شود
 امینی از عدم رسیدگی شهرداری به خیابان های این شهرک هم گلیه کرد و افزود: در حال حاضر اعضای
 شهرک با هزینه شخصی خود اقدام به آسفالت معابر کرده اند که امیدواریم حداقل حرکتی در زمینه روشنایی

 .خیابان ها از سوی اداره برق صورت گیرد
 نائب رئیس هیئت مدیره شهرک چرمشهر تبریز در ادامه به مشکلتی که اداره کل امور مالیاتی و محیط

 زیست برای واحدهای این شهرک ایجاد می کنند، اشاره کرد و گفت: محیط زیست آذربایجان شرقی سه تصفیه
 خانه موجود در چرمشهر را واحدهای آلینده نامیده که در نتیجه اداره کل مالیات نیز به دریافت یک درصد از

 .درآمد فروش چرم سازان به عنوان جریمه اصرار دارد
 امینی همچنین گفت: تصفیه خانه فجر چرمشهر، به خاطر اینکه با عنوان "شرکت" ثبت شده و یک واحد

 .اقتصادی سود آور شناخته می شود مشمول مالیات شده است
270به گفته نائب رییس هیئت مدیره شهرک چرمشهر تبریز، اداره کل مالیات آذربایجان شرقی مالیاتی معادل  

 .میلیون ریال را برای این تصفیه خانه در نظر گرفته است
 وی افزود: این مبلغ در حالی تحمیل می شود که هزینه های تصفیه خانه از واحدهای چرم ساز تامین و تاکنون

 .یک ریال سود هم عاید این مجموعه نشده است



                    پرستاران ایرانی با دوشیفت کار زیر خط فقر ؛ کاهش قدرت خرید پرستاران
در ایران 

  برابر پرستاران ایرانی12 می نویسند : قدرت خرید پرستاران آلمانی 88 آبان 12خبرگزاری ها در تاریخ
  کیلو گوشت کافی است اما پرستاران25است، به طوریکه حقوق یک ماه پرستاران در ایران برای خرید 

 . کیلو گوشت بخرند300آلمانی با یک ماه حقوق خود می توانند 
 محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار به اثرات تورمی لیحه هدفمند کردن یارانه ها اشاره کرد و گفت: اگر

 . میلیون تومان باشد5/1قرار باشد یارانه ها حذف شود، حقوق واقعی پرستاران باید ماهانه 
  هزار تومان است، افزود: رقم320وی با اعلم اینکه در حال حاضر حقوق ماهانه یک پرستار پیمانی حدود 

  هزار تومان است که پرستاران با دو شیفت کار همچنان زیر خط فقر قرار دارند که650خط فقر در تهران 
 .مجبور می شوند برای تامین هزینه های زندگی در شیفت سوم هم کار کنند

  کیلوگرم گوشت کافی است،25دبیرکل خانه پرستار ادامه داد: در این شرایط که حقوق یک ماه پرستار برای 
 .نباید انتظار داشت که خدمات استاندارد در بیمارستانها ارائه شود

 شریفی مقدم با اعلم اینکه درآمد اغلب پرستاران زیر خط فقر است، افزود: این وضعیت باعث افت شدید
.کیفیت خدمات به بیماران خواهد شد

مبارزه با واردات به بسیج عمومي نیاز دارد
  آمده است : عضو كمیسیون انرژي مجلس هشتم با انتقاد از واردات88 آبان 12به گزارش ایلنا در تاریخ 

 بي رویه گفت: متاسفانه در بحث واردات ریشه اي و بنیادین عمل نمي كنیم بلكه بخش عمده واردات كشور
 .كالهاي پیش پا افتاده، معمولي و سطح پاییني است كه به راحتي مي توانیم در داخل كشور آن را تولید كنیم

 به گزراش ایلنا: دكتر موید حسیني صدر با انتقاد از واردات بي رویه آن هم از نوع بي ارزش و بي كیفت گفت:
 هنوز متوجه نشده ایم واردات كالهایي همچون لوازم ساختماني، چیني آلت، اسباب بازي و شكلت كه به

 .راحتي در كشور تولید مي شود و بخش قابل توجهي از اشتغال كشور را پوشش داده است چه معنایي دارد
  میلیارد دلر براي واردات برخي كالها صرف شد گفت: در90 تا 50وي با اعلم اینكه در سال گذشته بین 

 .اثر ورود این حجم كال، صدها هزار فرصت شغلي از بین رفت
 این استاد اقتصاد دانشگاه با اعلم اینكه بسیاري از كشورها براي تولیدكنندگانشان سیاست هاي تشویقي تعیین

 مي كنند گفت: كشورهایي هستند كه براساس محصول خروجي كارخانه، بودجه مورد نیاز ماده خاصي كه
 .كارخانه وارد مي كند را تامین مي كنند تا این واحد بتواند در دنیاي رقابت دوام داشته باشد

 وي با اعلم اینكه در حال حاضر كالهاي ارزان قیمت بي كیفیت را با حجم بال وارد كشور مي كنند گفت: هدف
 .آقایان ورشكست كردن تولید و صنعت كشور است كه تا حدود زیادي هم موفق بوده اند

 حسیني صدر از مذاكراتش با صاحبان صنایع بحراني ورشكسته ناشي از ورود كالي چیني خبر داد و گفت:
 .مبارزه با این واردات به یك بسیج عمومي نیاز دارد

 وي از بحران در بخش كشاورزي ناشي از واردات میوه، صیفي و برنج خبر داد و گفت: به بركت این واردات
 .غیرمنطقي كشاورزي نیز به بدبختي صنعت دچار خواهد شد

 عضو كمیسیون انرژي مجلس از توافق هاي پنهان واردكنندگان ایران و تولیدكنندگان چیني خبر داد و گفت:
 امروزه چین به واردكننده ایراني اعلم مي كنند كه هر كالیي را با آرم هر شركت و هر كشوري در ایران به

 .یك سوم قیمت نمونه اصلي تحویل مي دهم و در این شرایط براي تولیدكننده داخلي روز مرگ فرا رسیده است
 موید حسیني صدر با اعلم اینكه دولت با واردات كالي ارزان دل مردم را خوش مي كند گفت: این دل خوش
 كردن ها مقطعي است زیرا پس از آنكه پاي درد دل سرمایه گذار و تولیدكننده داخلي مي نشینم متوجه مي شویم

 .كه این واردات خدمت نیست بلكه جنایتي است كه آینده را با فاجعه تعریف مي كند
پایان پیام

 اصفهان  در بازنشستگان ذوب آهن اعتراضیتجمع
  بازنشستگان ذوب آهن اصفهان صبحجمعی از آمده است : 88 آبان 12بر پایه اخبار دریافتی از ایران در 

 دیروز در اعتراض به تاخیر در دریافت حقوق  خود مقابل كانون بازنشستگان تجمع كردند.به گزارش خبرنگار
  روز تاخیر در دریافت حقوق هاي خود از صندوق11ایسنا، بازنشستگان ذوب آهن اصفهان پس از 

بازنشستگي، روز گذشته مقابل استانداري و امروز مقابل كانون بازنشستگان اصفهان تجمع كردند.
 در همین رابطه یكي از بازنشستگان ذوب آهن به خبرنگار خبرگزاري دانشجویان ایران گفت: از ابتداي ماه

 حقوق خود را دریافت نكرده ایم و مسوولن اعلم مي كنند كه صندوق پول خالي است و توانایي پرداخت حقوق
 ما را ندارند.حسن كرمي افزود: همیشه در تاریخ دوم هر ماه حقوق خود را دریافت و قبض هاي آب و برق را

پرداخت مي كردیم.



  روز از ماه مي گذرد و ما همچنان نتوانسته ایم حتي یك قبض هم پرداخت11وي اظهار داشت: اكنون 
 كنیم.هم چنین نماینده بازنشستگان ذوب آهن گفت:  روز گذشته مقابل استانداري تجمع و با معاون انتظامي

 استاندار صحبت كردیم، اما تنها پاسخي كه شنیدیم این بود كه صندوق پول بازنشستگان خالي است.فتح ال فیض
  آیین نامه حقوقي از نخستین روز استخدام در ذوب5در گفت وگو با خبرنگار ایسنا اظهار داشت: طبق ماده 

 آهن به ما اعلم كردند كه در زمان بازنشستگي هر حقوقي به شاغلن تعلق بگیرد مشمول حال بازنشستگي هم
مي شود.

 وي افزود: سال گذشته دستورات دولت مبني بر اجراي طرح نظام هماهنگ بود، اما متاسفانه این طرح از
ابتداي بازنشستگي ما اجرا نشده است و پایه حقوقي بازنشستگان با شاغلن متفاوت است.

 نماینده بازنشستگان ذوب آهن تصریح كرد: ما باید پول خود را از صندوق حمایت از بازنشستگان بگیریم كه
 اكنون به دلیل مدیریت اشتباه این صندوق خالي است.وي ادامه داد: اگر تا چند روز آینده حقوق بازنشستگان

ذوب آهن پرداخت نشود به تجمع خود در گردنه زرین شهر- ذوب آهن ادامه خواهیم داد.
 کارگران شرکت فرادانش پرداخت نشدهمطالبات

 هفت ماه از شروع سال جاری می گذرد اما سنوات و دستمزدهای مربوط به مرخصی های استفاده نشده بیش
  کارگر کارخانه فرادانش پرداخت نشده است. کارگران زیر فشار فقر و بدهکاری و گرسنگی خانواده100از 

  از مرخصی های سالنه خود استفاده نکرده اند. آنان تمامی روزهای مرخصی را مثل همه ایام سال کار کرده
 و همه مرارت ها و بدبختی های کار در بدترین شرایط را تحمل کرده اند. کارگران مدت ها و استثمار شده 

 است برای گرفتن این مطالبات تلش می کنند. بارها اعتراض کرده و به صاحبان سرمایه رجوع نموده اند. اما
 پاسخ سرمایه داران و عوامل آن ها همیشه این بوده است که « دستمزدهای شما در جای کاملo امنی نگه داری

 داریه ما نیازی به وکیل و قیم برای نگدر پاسخ این یاوه سرایی می گوید : « یکی از کارگران می شود»!! 
  دستمزدهای ناچیزى که هم اکنون خانواده های ما برای گذران از حداقل دستمزدهای ناچیزمان نداریم. آن هم

 مزدور آشنایمنظور او ادامه می دهد: « .د»روزانه از اجاره خانه گرفته تا هزار بدبختی دیگر به آن محتاجن
 این است که ایشان و شرکایش می دانند با طباطبائی، از محفوظ بودن دستمزدهای پرداخت نشده سرمایه، آقای

 برایخویش حساب های بانکی را در  دستمزدهای بال کشیده دستمزدهای محقر کارگران چه کرده اند. آنان این
  زندگی کارگران و خانوادهر آن هم به بهای تحمیل فقر و گرسنگی هر چه بیشتر ب،دللی و سود آوری بیشتر

 به کار انداخته اند».های محرومشان
 264 کارگر قراردادی سفید امضا، با قراردادهای یک طرفه و دستمزدهای 100شرکت فرادانش با بیش از 

 . دفتر مرکزیرا بر عهده دارد کار کنترل کیفیت برخی از محصولت سایپا و ایران خودرو ،هزار تومانی
 در بخش های صنعتی مختلف  عموماo  و کارگران این شرکت واقع استشرکت در خیابان نجات الهی تهران

استثمار می شوند. سایپا و ایران خودرو 
88 آبان 12

 كارگران ایران خودرومنبع: 
هشدارهیات مدیره تامین اجتماعي به معاون این سازمان

  آمده است : برخي از اعضاي هیات مدیره سازمان تامین اجتماعي در88 آبان 13به گزارش ایلنا در تاریخ 
 نامه اي به اسماعیل یوسف نژاد، معاون اداري مالي این سازمان با هشدار نسبت به هرگونه تغییر در تشكیلت

 كلن سازمان قبل از تایید هیات مدیره و تصویب شوراي عالي تامین اجتماعي عواقب قانوني ناشي از این
 .اقدامات را بر عهده آمر و عامل دستورات آن دانستند

 :به گزارش ایلنا، متن این نامه به شرح ذیل است
  موضوع تشكیلت كلن سازمان تامین9/8/88 مورخ 712/1000احتراما عطف به رونوشت نامه شماره 

 اجتماعي به مضمون «عدم بكارگیري كاركنان در ردیف هاي بلتصدي و جابجایي افراد در مشاغلي كه در
 راستاي كوچك سازي ساختار تشكیلتي ستاد مركزي، جایگاه شغلي آنان در تشكیلت پیشنهادي كلن سازمان

 حذف یا مورد اصلح قرار گرفته است»نظر به اینكه گزارشات رسیده حاكي از جابجایي افراد بوده و
 برابرآخرین اطلع واصله اقداماتي در جهت حذف موسسه عالي پژوهش تامین اجتماعي درشرف انجام است،

  اساسنامه، هر گونه تغییر در تشكیلت8 و بند «ج» ماده 13همان گونه كه مستحضرید حسب بند «ت» ماده 
 كلن سازمان قبل از تائید هیات مدیره و تصویب شوراي عالي تامین اجتماعي و هرگونه تغییر در تشكیلت

  هزار و2تفصیلي قبل از تصویب هیات مدیره فاقد محمل قانوني است، مقتضي است دستور فرمائید حسب بند 
 یكصد و چهل و دومین جلسه هیات مدیره سازمان از انجام هر گونه تغییر و جابجایي خودداري گردد. درغیر

 .این صورت عواقب قانون ناشي از اقدامات انجام شده برعهده آمر و عامل دستورات خواهد بود
 رونوشت این نامه به رئیس و اعضاي شوراي عالي تامین اجتماعي، رئیس و اعضاي هیات مدیره سازمان ،
 معاونان سازمان، شركت سرمایه گذاري تامین اجتماعي و مدیران عامل موسسات و شركت هاي مستقل تحت

 .پوشش سازمان ارسال شده است

mailto:ikkarco@yahoo.com


 این نامه در حالي است كه هنوز زماني ،رئیس موسسه عالي پژوهش تامین اجتماعي از هرگونه اظهارنظري
.درباره حذف این موسسه خودداري كرده است

پایان پیام
 از شهر رشت گزارش می دهند

!بیمارستانهایي كه فقط عنوان آن را بر سر در خود یدك مي كشند
  آمده است : بنا به تعریف وزارت88 آبان 13به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 

 بهداشت،درمان وآموزش پزشکی، بیمارستان مکانی است که با اخذ مجوز از این وزارتخانه وبا استفاده از
 امکانات تخصصی و درمانی ،بهداشتی،آموزشی وپژوهشی به منظور درمان وبهبودی بیماران سرپایی

بخش داخلی وجراحی همراه با2تخت و15وبستری به صورت شبانه روزی تاسیس شده و دارای حداقل   
 پزشکان متخصص باشد، اما باید دید كه آیا تمامي بیمارستانهاي موجود در شهرستانهاي كشور داراي چنین

 !ویژگي هایي هستند یا فقط عنوان بیمارستان را بر سر در خود یدك مي كشند؟
هزار نفر جمعیت؛ در ابتدای جاده530به گزارش خبرنگارایلنا، بیمارستان رسول اکرم(ص) رشت با حدود   

هزار متر33هزار مترمربع مساحت و220،با1380رشت به قزوین قرار دارد.این بیمارستان که در تیرماه   
تختخواب زیر نظرمدیریت درمان اداره کل درمان تامین اجتماعی استان گیلن باهدف پوشش220مربع با   

 درمان بیمه شدگان سازمان وارایه خدمات درمانی رایگان برای جمعیت بیمه شده اصلی وتبعی تاسیس شده
 است.درحال حاضردارای بخشهای بستری نظیر: داخلی، قلب، اطفال، نوزادان، جراحی، اورولوژی،

 .جراحی عمومی، زنان، جراحی مغزواعصاب، چشم و اورژانس است
 اما این درحالي بوده كه این بیمارستان داراي مشكلت عدیده اي است به نحوي كه از ابتدای چند صدمتری جاده

 ورودی تادرب اورژانس که به صورت آسفالت است چندین چاله وجود دارد که تاکنون اقدامی از سوی
 مدیریت این بیمارستان با شهرداری برای مرمت آن صورت نپذیرفته و رفت و آمد را مشكل كرده و این

 درحالي است كه فصل باران و برف را در پیش روي داریم.در واحداورژانس این بیمارستان که بیماران ویا
 همراهان بیماران می نشیند دارای وسیله گرم کننده ای در فصل سرما نیست که بتوان برای گرم نمودن خود از

 .آن استفاده کنند به همین دلیل بیشتر اوقات از وجود سرمای زیاد تا استخوان می لرزند
 عدم نصب اتیکت نام ونام خانوادگی برخی از پرسنل اعم از نگهبان، پرستار وخدمه از دیگر مشکلتي است

 .که بیماران و همراهان نمی توانند با شناسایی نام آنها از حقوق خود برای پیگیری دفاع کند
 قرار داشتن این بیمارستان در ابتدای جاده رشت به قزوین و فعال نبودن دستگاه خود پرداز باعث شده

 .مراجعان نتوانند برای رفع نیاز مالی شدید ویک باره خود از آن استفاده بکنند
 از نکات دیگر قابل توجه این است که بر روی درب تنها برخی از سرویس های بهداشتی بیمارستان

 اشاره شده (شستن با مایع A دستورالعمل شستن دست ها برای پیش گیری از ابتل به بیماری آنفلوانزاي نوع
 دست شویی و پاک کردن با دستمال کاغذی) وجود دارد كه در همین تعداد سرویس بهداشتي متاسفانه مایع
 ضدعفوني كننده و دستمال كاغذي موجود نیست.برخی ازسرویس های بهداشتی از جمله در بخش قلب فاقد

 .شیر آب هستند که تاکنون طی ماههای اخیر هیچ اقدامی برای نصب شیر جدید صورت نپذیرفته است
 خبرنگار ایلنا در بررسي وضعیت موجود با یكي از همراهان بیماران گفت وگو كرده و با انتقاد از وضعیت
 نامطلوب بیمارستان رسول اکرم(ص) تامین اجتماعي رشت، مي گوید: چندین بارسرم متصل به دست بیمارم

 دچار مشکل ریزش محتویات شد و با وجود مراجعه به پرستار خواستار برطرف شدن عیب آن شدم اما
 متاسفانه اقدامی براي رفع آن نكرد، حتي گاهی نیز كه دچار بی پولی می شویم نمی توانیم از دستگاه خود پرداز

 .در بیمارستان برای رفع نیازهای روزانه خود استفاده کنیم
 یکی از دیگر از مراجعه كنندگان به این بیمارستان به خبرنگار ایلنا، مي گوید: عدم انتقال ظرف غذا پس از
 صرف آن توسط بیمار و رها کردن آن تا چند ساعت در راهرو بخشها؛ عدم امکانات لزم پزشکی در این

 بیمارستان، بی احترامی و بی اعتنایی برخی از پرستاران و پزشکان به در خواستهای بیماران وهمراهان ،
 نبود مراكزي براي تهیه غذا در محوطه بیمارستان كه باعث مي شود مسافت بسیاري را همراهان براي تهیه
 آن صرف كنند وکمبود خدمه زن بویژه دربخش هایي از جمله قلب ، بستری و داخلی را از جمله ضعف های

 .موجود این بیمارستان است
 وي تاکید کرد: قرار دادن بیماران عفونی در کنار دیگر بیماران از جمله در بخش قلب چه توجیهی دارد که

 رعایت حال بیماران وهمراهان را نمی كنند؟ این بیمارستان برای درمان بیماران تامین اجتماعی راه اندازی
 شده ولی در آن دستگاههایی مانند سی تی اسکن وبخشی برای آنژیوگرافی قلب وجود ندارد که بیمار در نهایت
 مجبور می شود به بیمارستانهای دیگر مراجعه وهزینه های زیادی را متحمل شود که با درآمد اندک بسیاری از

 .بیمه شدگان متناسب نیست
 محمد حسین شهدی نژاد ،مدیر درمان تامین اجتماعی استان گیلن در این باره در گفت وگو با خبرنگارایلنا با
 اشاره به شرح وظایف این نهاد،اظهار داشت:مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلن وظیفه تولیدو خرید خدمات



 درمانی برای بیمه شدگان را دارد، این نوع خدمت درمانی شامل ساخت بیمارستان، درمانگاه وپلی کلینیک
 ونیز سایرمراکزملکی سازمان تامین اجتماعی است که این سازمان پس از ساخت ،تجهیزوراه اندازی به

 .صورت رایگان دراختیار بیمه شدگان قرارمی دهد
هزار نفر بیمه شده اصلی وتبعی دراین استان درحال حاضر در200میلیون و 1وی اذعان داشت: از وجود   
مرکز درمانی وپلی13تخت خوابی به نام حضرت رسول اکرم(ص)و حدود 200استان گیلن یک بیمارستان   

 کلینیک مشغول خدمت رسانی به بیمه شدگان هستند.شهدی نژاد با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی توسط
 مراکز ملکی خود قادربه جوابگویی به نیازهای درمانی بیمه شدگان خودنیست،تصریح کرد:تامین اجتماعی

مرکز درمانی بخش دولتی وخصوصی طرف قرارداد30گیلن درروش غیرمستقیم ،با استفاده از امکانات  
 .سایر نیازهای بیمه شدگان را تامین می کند

 مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلن درباره بیمارستان رسول اکرم(ص)رشت،گفت:بیمارستان رسول
درصدی توسط بیماران و براساس ارزیابی های صورت گرفته توسط وزارت80اکرم(ص)با ضریب اشغال  

سال اخیر بیشترین امتیاز را در بیمارستان های خصوصی و دولتی از نظر کیفیت خدمات3بهداشت، در طی   
 .دهی کسب کرده است

 شهدی نژاد درباره مشکلت حال حاضر این بیمارستان ،اظهار داشت:بیمارستان تحت پوشش مدیریت درمان
 تامین اجتماعی گیلن همچون دیگر مراکز دولتی دیگر بدون مشکل نیست ولی برخی از پرستاران و پزشکان

درصد داروهای مورد95درصد خدمات رایگان و 75به در خواستهای بیماران وهمراهان بوده به طوری که   
 . نیاز موجود است

 وی تاکید کرد:کیفیت خدمات ،رایگان بودن درمان برای بیمه شدگان تامین اجتماعی ومیزان استقبال بیش ازحد
 .ظرفیت بیمارستان باعث شده که با کمبود نیروی انسانی مواجه شود

 این مقام مسوول افزایش حجم کاری پرسنل این بیمارستان به صورت طولنی مدت و درنتیجه هدر رفت
 نیروی انسانی را باعث ایجاد مشکل عنوان کرد وگفت: در صدد هستیم با اصلح تشکیلت و جذب نیروی

 .انسانی مورد نیاز کیفیت خدمات را به بیمه شدگان افزایش دهیم
 مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلن از خرید چندین دستگاه پیشرفته برای ارتقای کیفیت خدمات دهی این

اسلیز باکیفیت روز جهانی با قیمت حدود16بیمارستان به بیمه شدگان خبردادو افزود: دستگاه سی تی اسکن 
  میلیارد تومان توسط سازمان اجتماعی خریداری شده که در حال ترخیص از گمرک است. خرید دستگاه1

 .سنگ شکن از دیگر برنامه های این نهاد برای ارتقای خدمات دهی بیمارستان رسول اکرم(ص) است
 وی راه اندازی بخش شیمی درماتی در این بیمارستان را از مصوبات دور دوم سفر احمدی نژاد به گیلن
 عنوان کردو متذکر شد:موضوع راه اندازی این بخش در دست بررسی هست که بزودی محقق خواهد شد.

 .نصب اتیکت توسط پرسنل این بیمارستان الزامی است و عدم نصب آن خلف قانون ومقرارت است
 مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلن در پایان بر آمادگی کامل مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلن برای رفع

 نارضایتی مردم از رفتار پرسنل وکیفیت خدمات دهی این بیمارستان تاكید كرد وگفت: آمادگی کامل داریم
 بیماران و همراهان آنها به هر دلیلی از کیفیت خدمات و نحوه رفتار پرسنل اعتراض داشته باشند با مراجه

 حضوری به این مدیریت واقع در میدان فرهنگ روبروی سازمان جهاد کشاورزی گیلن موضوع را با واحد
 .بررسی شکایات در میان گذاشته تا در اسرع وقت به مشکلت مطرح شده آنان رسیدگی شود

 به نظر مي رسد این تنها نمونه اي از وضعیت یكي از بیمارستانهاي شهرستانهاي كشور باشد، این درحالي است
 كه شهر رشت جزو یكي از كلنشهرهاي ایران است و مي توان به راحتي وضعیت مراكز درماني در

 شهرستانها و روستاهاي محروم كشور را تخمین زد، بنابراین وزارت بهداشت باید صرف نظر از سفرهاي
 استاني رییس جمهوري، رسیدگي بیشتري را براي این چنین مراكزي لحاظ كرده و در اعطاي امتیاز كیفیت

 .خدمات رساني بیمارستانها دقت خود را افزایش دهد
پایان پیام

درخواست فارغ التحصیلن بیکار از وزیر كار
 همزمان با دومین سفر از سومین دور سفرهاي استاني هیات  آمده است :88 آبان 13به گزارش ایلنا در تاریخ 

 دولت به استان اصفهان وزیر کار و امور اجتماعي در دیدار رو دررو با مردم دستور رسیدگي به بیش از
یکصد نامه دریافتي را صادر کرد . 

 به گزارش ایلنا ، عبدالرضا شیخ السلمي وزیر کار و امور اجتماعي در ملقات هاي مردمي خود در استان
 نامه را صادر کرد. 100اصفهان دستور رسیدگي به بیش از 

 بر پایه این گزارش حجم نامه هاي دریافتي در ملقات مردمي وزیر کار و امور اجتماعي در حال افزایش
  درصد از این نامه ها به صورت مستقیم و غیر70است و رسیدگي به تقاضا ها همچنان ادامه دارد . اما حدود 

مستقیم با درخواست اشتغال همراه بوده است. 
 این گزارش مي افزاید : بیشتر درخواستهاي ارایه شده از سوي فارغ التحصیلن بیکار انجام گرفته است .



  درصد از تقاضاهاي رسیدگي شده نیز در خواست وام براي ایجاد اشتغال از سوي30علوه بر این در حدود 
جوانان است. 

پایان پیام

اعتصاب در کارخانه آلومینیوم اراک 

  آمده است : کارگران شرکت آلومینیوم اراک روز گذشته، مورخ88 آبان 13به گزارش اراک تایمز در تاریخ 
  آبان ماه، در اعتراض به عدم پرداخت برخی مزایای خود در حقوق پرداختی شهریور ماه و11دوشنبه 

 .همچنین عدم توزیع لباس مخصوص کار، دست به اعتصای زدند
 به گزارش خبرگزاری اراک تایمز، کارگران ایرالکو با تجمع در قسمت بارگیری شرکت و توقف فرآیند

  هزار۲۵۰بارگیری محصولت ایرالکو خواستار پرداخت مزایای خود از جمله پاداش افزایش تولید به میزان 
 .تومان برای هر کارگر شده اند

 بنا به این گزارش مرتضی مرجاني؛ مدیر عامل ایرالکو در جمع کارگران حاضر شده و قول پرداخت این
 مزایا را در ظرف چند روز آینده داده است.این در حالی است که کارگران به فشارهای مسئولین استانی برای

 .بستن کارخانه قدیم تولید آلومینیوم این شرکت که به ادعای مسئولن آلینده است اعتراض دارند
 در همین حال عیسی رضایي؛ رئیس هئیت مدیره شرکت مهر اقتصاد ایرانیان که وابسته به بسیج است چندی

 .پیش از مشکلت مالی شرکت و احتمال اخراج صدها کارگر شرکت خبر داده بود
  و فرمانده سابق۸۸به گفته کارگران ایرالکو وی از بستگان محسن رضایي؛ نامزد انتخابات ریاست جمهوری 

 .سپاه است
 این دومین تجمع کارگری در طی هفته های اخیر در این کارخانه ی مهم به شمار می رود. لزم به یاد آور ی

  صدها کارگر شرکت آلومینیوم اراک در اعتراض به۸۸ شهریور ۸است که پیش از این نیز در روز یکشنبه 
 فشارها برای تعطیلی دیگهای خط قدیم شرکت از سوی برخی مقامات استان و به خطر افتادن شغلشان تجمع

 .کرده بودند
 این تجمع با حضور کارگران بخشهای مختلف شرکت در پارکینگ سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شکل گرفته

 .بود و اعضای شورای اسلمی ایرالکو با حضور در میان کارگران سعی در آرام کردن کارگران داشتند
 کارگران همچنین به قطع برخی مزایای حقوقی خود اعتراض داشته اند که در پی این اعتراض شرکت برخی

 .از آنها را پرداخت کرده است
 یکی دیگر از دلیل این تجمع انتشار سخنان رجایي؛ نماینده اراک در مجلس مبنی بر لزوم بسته شدن خط قدیم

.ایرالکو تا پایان ماه جاری بوده است

پیروزی مبارزه کارگران خباز سنندج 

 بنا بر گزارشهای دریافتی ازکارگران ایران، بدنبال اعتصاب سه ساعته ک/ارگران ن/انوائی ه/ای س/نندج در روز
 چهارم آبانماه و اولتیماتوم این کارگران مبنی بر اینکه در صورت عدم تحقق خواستهایشان اعتصاب خود را به

  آبانماه آنان نه تنها موفق به جلوگیری از کاهش تعداد چانه های خمی//ر11یک روز افزایش خواهند داد، دیروز 
 برای جلوگیری از افت دستمزدهایشان شدند بلکه با مبارزه ای پیگیرانه موفق به افزایش دس//تمزدهای خ//ود نی//ز

شدند. 

 بنا بر این گزارش دی/روز ی//ازدهم آبانم/اه پ//س از م//ذاکرات نماین//ده ه/ای ک/ارگران خب/از ب//ا مس//ئولین فرمان/داری
  توم//ان370از  مس//ئله افزای//ش ده گ//رم ب//ه وزن ه//ر چ//انه خمی//ر منتف//ی و دس//تمزد ک//ارگران ش//اطر ن//انوائی ه//ا 

  تومان به ازای پخت هر تخته ن//ان افزای//ش435 قرص نان)، به 120دستمزد قبلی به ازای پخت هر تخته نان ( 
پیدا کرد و دستمزد سایر کارگران نانوائی ها نیز بر اساس دستمزد قبلی شان با همین درصد افزایش پیدا کرد. 

 2080 تخته نان می پزن//د و ب/ا ای//ن حس/اب روزان/ه 32لزم به یاد آوری است کارگران خباز در سنندج روزانه 
 تومان به دستمزد کارگران شاطر و به همین نسبت به تناست دس//تمزد س//ایر ک//ارگران ب//ر دس//تمزدهای آن//ان نی//ز

افزوده شد. 

 بنا بر اظهارات کارگران خباز سنندج در صورت همراهی بیشتر کارگران خباز در اعتصاب س//ه س//اعته آن//ان،
 امکان افزایش دستمزدهای کارگران خباز بیش از این چیزی که محقق شد نیز مقدور بود.



 کارگران شرکت فرا دانش
سنوات و مرخصی های پرداخت نشده! 

  نفر از کارگران شرکت فرادانش موفق به100 بیش از   ما ه از سال7 هم اکنون با گذشت ،بنا به خبر دریافتى
 دریافت مبالغ سنوات و مرخصی های استفاده نشده خود آن هم مربوط به سال پیش نشده اند. طباطبائی سرمایه

  پولهای شما،دار بزرگ و مدیر فرا دانش بارها در جواب اعتراض کارگران گفته است: خیالتان راحت باشد
در سیستم اداری ما محفوظ است! و توجیهات دیگر... 

 یکی از کارگران میگفت: ما نیازی به وکیل و قیم برای نگه داری از حداقل دستمزدهای ناچیزمان نداریم. آن
  دستمزدهای ناچیزى که هم اکنون خانواده های ما برای گذران روزانه از اجاره خانه گرفته تا هزار هم

بدبختی دیگر به آن محتاجند .

 البته منظور منظور جناب نامحترم طباطبائی از محفوظ بودن دستمزدهای پرداخت نشده کارگران چیزی
 دیگریست. محفوظ بودن دستمزدهای بال کشیده شده کارگران یعنی انباشته شدن حسابهای بانکی و شکمهای

 فربه حضرات برای دللی و سود آوری بیشتر. آن هم به بهای تحمیل فقر و گرسنگی هر چه بیشتر به زندگی
کارگران و خانواده های محرومشان !

 264 کارگر قراردادی سفید امضا، با قراردادهای یک طرفه و دستمزدهای 100شرکت فرادانش با بیش از 
  کارش کنترل کیفیت برخی از محصولت سایپا و ایران خودرو است. دفتر مرکزی شرکت واقع،هزار تومانی

 در خیابان نجات الهی تهران و عمدتا کارگران این شرکت در بخشهای صنعتی مختلف سایپا و ایران خودرو
مشغول به کارند 

منبع : ایران خودرو

تجمع بازنشستگان ذوب آهن اصفهان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق شان
 تعدادي از بازنشستگان ذوب آهن اصفهان صبح امروز در اعتراض به تاخیر در دریافت حقوق  خود برای

...دومین روز متوالی دست به اعتراض زده و در مقابل كانون بازنشستگان تجمع كردند
 تعدادي از بازنشستگان ذوب آهن اصفهان صبح امروز در اعتراض به تاخیر در دریافت حقوق  خود برای

.دومین روز متوالی دست به اعتراض زده و در مقابل كانون بازنشستگان تجمع كردند
  روز تاخیر در دریافت11به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، بازنشستگان ذوب آهن اصفهان پس از 

 حقوق هاي خود از صندوق بازنشستگي، روز گذشته مقابل استانداري و امروز مقابل كانون بازنشستگان
.اصفهان تجمع كردند

 در همین رابطه یكي از بازنشستگان ذوب آهن گفته است که از ابتداي ماه حقوق خود را دریافت نكرده ایم و
.مسوولن اعلم مي كنند كه صندوق پول خالي است و توانایي پرداخت حقوق ما را ندارند

 بازنشسته ی مذکور، حسن كرمي افزود: همیشه در تاریخ دوم هر ماه حقوق خود را دریافت و قبض هاي آب و
.برق را پرداخت مي كردیم
. روز از ماه مي گذرد و ما همچنان نتوانسته ایم حتي یك قبض هم پرداخت كنیم11وي اظهار داشت: اكنون 

 هم چنین نماینده بازنشستگان ذوب آهن در همین رابطه گفت:  روز گذشته مقابل استانداري تجمع و با معاون
.انتظامي استاندار صحبت كردیم، اما تنها پاسخي كه شنیدیم این بود كه صندوق پول بازنشستگان خالي است

  آیین نامه حقوقي از نخستین روز استخدام در ذوب آهن به ما اعلم كردند كه5فتح ال فیض افزود: طبق ماده 
.در زمان بازنشستگي هر حقوقي به شاغلن تعلق بگیرد مشمول حال بازنشستگي هم مي شود

 وي افزود: سال گذشته دستورات دولت مبني بر اجراي طرح نظام هماهنگ بود، اما متاسفانه این طرح از
.ابتداي بازنشستگي ما اجرا نشده است و پایه حقوقي بازنشستگان با شاغلن متفاوت است

 نماینده بازنشستگان ذوب آهن تصریح كرد: ما باید پول خود را از صندوق حمایت از بازنشستگان بگیریم كه
.اكنون به دلیل مدیریت اشتباه این صندوق خالي است

 وي ادامه داد: اگر تا چند روز آینده حقوق بازنشستگان ذوب آهن پرداخت نشود به تجمع خود در گردنه زرین
 .شهر- ذوب آهن ادامه خواهیم داد



در حاشیه اختلف مجلس و دولت در موضوع یارانه ها

وقتي ضریب اعتماد اندك است 

 محمدصادق جنان صفت
اختلف دیدگاه و آراي مجلس قانون گذاري و نهاد ریاست جمهوري درباره هدفمند كردن یارانه ها، 

 با وجود گفت وگو، چانه زني، آمده است : 88 آبان 13به نوشته روزنامه صبح ایران دنیای اقتصاد در تاریخ 
 مذاكره، تبادل نظر و نشست هاي مشترك چند ماهه، در صحن علني مجلس نمود بیشتري پیدا كرد و موجي از
 تعجب برانگیخت. مجادله روساي مجلس و دولت و تهدید ضمني دولت مبني بر احتمال بازپس گیري لیحه،

نشان داد كه اختلف دیدگاه ها ژرف تر از چیزي است كه پیش از این تصور مي شد.
 این اختلف آشكار شده در صحن علني مجلس درباره چگونگي اجراي لیحه هدفمند كردن یارانه ها دلیل

 پیامدهاي آن است. در حالي كه دولت معتقد است اجراي لیحه،متعددي دارد. نخستین دلیل، اهمیت و ابهام در 
 ریشه تورم را مي سوزاند، نمایندگان معتقدند اجراي این لیحه منجر به تثبیت نرخ تورم در سطوح بال در

 سال هاي آتي خواهد شد. یك دلیل عمده دیگر این است كه نمایندگان دولت و مجلس كه از طرف روساي خود
 براي مذاكره و چانه زني انتخاب شده بودند، نتوانستند طرف دیگر را متقاعد كنند یا اینكه طرفین وفا به عهد را
 فراموش كرده و در روزهاي اخیر حرف هاي تازه اي مي زنند. مي توان یادآور شد كه ادامه اختلف ها و رسیدن

 آن به صحن علني مجلس، شاید به دلیل عدم كارشناسي دقیق از اجزاي لیحه توسط دو نهاد یاد شده است.
 تجربه نشان مي دهد كه اختلف نهادها درباره یك موضوع اگر پایه هاي كارشناسي داشته باشد، سرانجام به

نتیجه اي ختم خواهد شد.
 موضوع بسیار مهم دیگر در این باره را مي توان به درجه پایین اعتماد دو نهاد درباره اختیارات طرف دیگر

 دانست. حرف مجلس روشن است و نمایندگان مي گویند اگر قرار است ریالي توسط دولت از منابع عمومي
 هزینه شود، باید مقصد و مسیر آن كامل مشخص باشد تا بتوان حساب كشي كرد. از طرف دیگر دولت نیز به

 نهاد مجلس و تصمیم گیري هاي متغیر آن اعتماد كافي ندارد و معتقد است كه تحولت در بودجه هاي سالنه،
دست مجریان را مي بندد.

 دقت در آنچه بر زبان رییس دولت و نمایندگان مجلس آمد، مصداق نیرومندي براي اثبات مفهوم یاد شده است.
 این اختلف دیدگاه ها چگونه برطرف مي شود و پایه هاي كارشناسي  حل اختلف كجاست؟ هر دو نهاد

 نمي خواهند از حق خود عدول كرده و كاري كنند كه بعدها نتوانند پاسخ قانع كننده اي براي ناكامي احتمالي پیدا
 كنند. باید منتظر ماند و دید دو نهاد اصلي كشور كه هر دو خود را منتسب به یك جریان سیاسي مي دانند،

چگونه اعتمادسازي خواهند كرد و كدام یك حاضر است از حق خود عدول كند

 بیشترین افراد بیكار جامعه فارغ التحصیلن دانشگاهى هستند
  می نویسد : ، مدیر كل آموزش فني وحرفه اى استان گیلن، گفت: بیشترین افراد88 آبان 13ایلنا در تاریخ 

 بیكار جامعه فارغ التحصیلن دانشگاهى هستند و اداره كل آموزش فني و حرفه اى گیلن مي كوشد مهارت هاى
 .كارآفرینى را در محیط هاى دانشجویى به طور رایگان در اختیار دانشجویان قرار بدهد

) kab به گزارش ایلنا از گیلن، رسول شمشادى در نخستین همایش شایستگي هاى كارآفرینى با رویكرد
 كارآفرینى براساس استاندارد جهانى)، اظهار داشت: بیكارى در جامعه امروزه فقط مربوط به افراد

 .باتحصیلت پائین نیست، بلكه اقشار تحصیل كرده در مقاطع مختلف دانشگاهى نیز با بیكارى روبه رو هستند
 وى تحصیلت و مدارك دانشگاهى براى آینده شغلى افراد بسیار ضرورى ولى كافى ندانست و اذعان داشت،

 كساني كه در دانشگاهها مشغول به تحصیل هستند، بهتر است در هنگام تحصیل با راهكارهاى كارآفرینى و
 اشتغال آشنا شوند چنانچه در این راستا اداره كل فني وحرفه اى گیلن طبق تفاهم نامه اى با دانشگاه گیلن و با

 .برنامه ریزى منسجمى به دانشجویان حرفه آموزى در ضمن تحصیل را آموزش بدهد
 این مقام مسوول دانشگاه را محور دانش و فني وحرفه اى را مهارت آموزى خواند و تاكید كرد: دانشگاه و

 سازمان فني وحرفه اى دو بال توسعه كشور هستند كه در كنار یكدیگر مي توانند به تربیت نیروى انسانى ماهر
 براى كشور كمك كنند شمشادى از راه اندازى همزمان اولین مركز آموزش مهارتهاى پیشرفته جوار دانشگاه

(ASD) در دانشگاه گیلنه خبر داد. 
 وى خاطر نشان كرد: این مركز با اهداف آموزش رایگان دانشجویان در آموزش نرم افزادهاى تخصصي،
 علوم انساني، فنى مهندسي، كشاورزي، تربیت بدنى جهت توانمندى دانشجویان و هم چنین آموزش رایگان

مدرك ساعته شغلى هست كه بعد از فارغ التحصیلى مي تعوانند با 120دانشجویان در آموزش آمادگى   ILIO به 



 . ماه و با دریافت وجه از بخش خصوصى و دولت كسب و كار واقعى را آموزش ببینند11مدت 
  ساعت آموزشى خبر داد و افزود: امید است دانشجویان بعد100به میزان  KAB وى از آموزش كارآفرینى

 .از پایان این دوره ها بتوانند به طور واقعى در محیط كسب و كار موفق بشوند
  آبان در دانشگاه پیام نورتاش خبر داد و تاكید كرد:12در روز  ASD شمشادى همچنین از راه اندازى مركز

 در دانشگاه گیلن و دانشگاه پیام نور تاش حضور دانشجویان در محیط هاى ASD هدف از تاسیس مراكز
 .آموزشى فنى و حرفه اى در داخل دانشگاه ها و ارتقاى سطح توانمندى مهارتى آنها است

  میلیون تومان در سال جارى براى اجراى مهارت هاى پیشرفته در كل400شمشادى در خاتم از پرداخت 
 آمونزش هاى مهارت، پیشرفته خبر داد در مراكز دولتى و غیردولتى مشمول كارآفرینى دانشگاه گیلن نیز در

  هزار فرصت شغلى در كشور دارد، اظهار داشت:650این همایش با بیان اینكه دولت سالنه ظرفیت ایجاد 
  هزار نفر سالنه از دانشگاه هاى كشور فارغ التحصیل مي شوند200این در حالى است كه بیش از یك میلیون و 

 .و براى همه آنان امكان فرصت شغلى وجود ندارد و بنابراین باید به فكر اساسى براى خود باشند
 كامبیز طاهرى آبكنار یكى از فرصت هاى بسیار موثر در رفع مشكلت اشتغال فارغ التحصیل دانشگاهی را

 .فراگیری مهارت های لزم در کارآفرینی پس از فراغت از تحصیل خواند
، خاطرنشان کرد: در طول این مدت دوره های مختلفی با82وی با اشاره به تاسیس مرکز کارآفرینی در سال   

 همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گیلن برای آموزش مهارت های کسب و کار برای دانش جویان
 .برگزار شده است

  هزار نفر اعلم و اذعان داشت: سعی مي کنیم با افزایش11وی تعداد دانش جویان دانشگاه گیلن را حدود 
 ظرفیت کار آموزي، ظرفیت های بیشتری را در اختیار دانش جویان قرار بدهیم تا پس از فارغ التحصیلی به

 .راحتی بتواند برای خود ایجاد اشتغال و درآمد کنند

  کردستان کارگران پرریس در مقابل استانداری تجمع

  و بدنبال اعتراض به عدم پرداخت87اواخر شهریور ماه سال  فعالن کارگری ، کارگران پرریسبه گزارش 
  از کار خود اخراج شدند اما27/7/87هیئت تشخیص اداره کار سنندج در تاریخ  بموقع دستمزدهایشان با رای

 با حذف قید تداوم اعتراضات این کارگران هیئت حل اختلف اداره کار سنندج رای به ابقا بکار آنان در پی
 شکایت کرد و نهایتا با اعتراضات موقت از قراردادهایشان داد و بدنبال آن کارفرمای پرریس به دیوان عدالت

.اختلف اداره کار سنندج را تائید کرد و پیگیریهای کارگران دیوان عدالت نیز رای هیئت حل

 کارگران پرریس علیرغم رای هیئت حل احتلف اداره کار سنندج و دیوان عدالت مبنی بر بازگشت بکار
 سنندج عمل این کارگران را بر سر کارفرما با همکاری اداره کار و استانداری و دیگر نهادهای مسئول در

  وادار به27/4/88استان کردستان، کارگران پرریس  کارهای خود باز نگرداند و تحت فشار شورای تامین
 کارخانه پرریس شدند و کارفرما از تاریخ انعقاد این قرارداد تا پایان آن امضای قرارداد موقت با کارفرمای

 راه فقط شش نفر ازاین کارگران را بکار گرفت و عمل بقیه کارگران را به کارخانه 27/7/88 یعنی مورخه
.گرفت  به این کارگران اعلم کرد آنان را بکار نخواهد88 مهر ماه 27نداد و نهایتا روز 

 دست به تجمع زده و  مهر ماه در مقابل اداره کار سنندج29به همین دلیل کارگران پرریس روز چهار شنبه 
 آبانماه جلسه هیئت تشخیص اداره کار سنندج شکایتی را از کارفرما به اداره کار تسلیم کردند که دیروز ششم

.کرد رسیدگی به شکایات کارگران پرریس را آغاز

 اداری شدند و دیروز کارگران پرریس در شکایت خود به اداره کار سنندج خواهان اجرای رای دیوان عدالت
 موقت به این کارگران وارد کرده بود در در اعتراض به فشاری که شورای تامین استان برای امضای قرارداد

.خواهان رسیدگی به وضعیت خود شدند مقابل استانداری نیز دست به تجمع زده و

 مامورین لباس شخصی بنا بر گزارشهای دریافتی، بدنبال تجمع کارگران پرریس در مقابل استانداری کردستان
 کردند اما کارگران با تاکید بر و انتظامی بلفاصله به نحو چشمگیری در مقابل استانداری حضور پیدا

 دیدار کرده و بر رسیدگی فوری به خواست هایشان تاکید خواستهای خود با معاون امنیتی استانداری کردستان
.کردند

 پرریس با حذف قید لزم به یادآوری است علیرغم صدور رای دیوان عدالت مبنی بر بازگشت بکار کارگران
 پرداخت دستمزدهای این کارگران طفره موقت از قراردادهایشان، کارفرمای پرریس از سال گذشته تا کنون از
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 و یا اقدامی برای اجرای رای دیوان عدالت بعمل رفته است و نهادهای مسئول در سنندج هیچگونه توجه
.کارفرما این کارگران را سر دوانده اند نیاورده اند و در طول این مدت دوشادوش

سپر انسانی مدیریت“  ”کارگران اند اشکان چینی

 عنوان سپر انسانی دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین گفت: مدیریت شرکت اشکان چینی از کارگران به
. برای اجرای خواسته های خود استفاده می کند

 اینکه اشکان چینی از کار، عیدعلی کریمی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره بهبه گزارش خبرگزاری 
 کارخانه میلیاردها تومان وام گرفته است واحدهای مدرن تولید چینی در کشور است افزود: با وجودی که این

.می دهد اما به صورت نیمه فعال به کار خود ادامه

 مدیریت آن در برهه های وی تصریح کرد: در کارخانه اشکان چینی یک هزار کارگر می توانند کار کند اما
 نگه نمی دارد و هرچند وقت یک بار کارگران  کارگر استفاده می کند و آنها را هم زیاد300 تا 150مختلف از 

.می گیرد قدیمی را اخراج و کارگران جدید به کار

 کارگران را به تجمع کریمی با اشاره به بدهی اشکان چینی به شرکت گاز، اظهار داشت: کارفرمای این واحد
 دوباره بتواند به وام های میلیاردی اش در شهر صنعتی البرز تشویق می کند تا گاز واحد وصل شود و شرکت

. برسد

بازتاب تهدید دولت براي استرداد لیحه یارانه ها

واكنش باهنر و توكلي به خواسته هاي احمدي نژاد
باهنر: مجلس به استرداد لیحه رای دهد 
توکلی: دولت به نظر مجلس تمکین کند 

  آمده است : - محمدرضا باهنر و احمد88 آبان 14به نوشته روزنامه صبح ایران دنیای اقتصاد در تاریخ 
 توکلی، دو نماینده شاخص مجلس تامین نظر رییس جمهور درباره لیحه یارانه ها را غیرممکن دانستند؛ اما دو
 راهکار متفاوت برای حل مشکل ارائه کردند؛ توکلی از دولت خواست به مصوبه قانونی مجلس تمکین کند،

اما باهنر به نمایندگان توصیه کرد به استرداد این لیحه رای مثبت دهند.
 محمدرضا باهنر، نایب رییس دوم مجلس که در پایان جلسه علنی دیروز در جمع خبرنگاران چند خبرگزاری

 از جمله ایسنا سخن می گفت، تاکید کرد: اینكه درخواست شده منابع لیحه هدفمندكردن یارانه ها در بودجه
 سالنه نیاید، نظر مجلس در این خصوص قطعی است كه این امر خلف قانون اساسی است و ما این كار را
 نمی توانیم بكنیم. بنابراین اگر دولت روي استرداد لیحه اصرار داشته باشد كه طبق شنیده ها بر این موضوع

اصرار دارد، بهتر است كه مجلس با این استرداد موافقت كند.
 وي با تاكید بر این كه لیحه هدفمند كردن یارانه ها، لیحه اي بسیار مهم، با حساسیت بال و اجتناب ناپذیر است،

 یادآور شد: از زماني كه این لیحه در صحن علني مطرح شد، مردم در جریان همه گفت وگوها، پیشنهادها و
 مسائل بودند. تقریبا هنگامي كه تصویب مواد این لیحه به اواخر رسید، رییس جمهور به مجلس آمد و نگراني

خود را از این موضوع كه ممكن است این سیاست ها در آینده با ثبات نباشد، اعلم كرد. 
 وي ادامه داد: این بحث در كمیسیون ویژه پیش از این مطرح شد، بنابر این نگراني رییس جمهور جایگاه

  و44مناسبي ندارد؛ چرا كه مجلس عموما در این طور قوانین مهم همچون لیحه خدمات كشوري، اصل 
هدفمند كردن یارانه ها اعتقاد جدي به ثبات سیاست ها دارد. 

 نماینده مردم تهران در خانه ملت تاكید كرد: همان طور كه خدمت رییس جمهور مطرح شد كه اگر قرار باشد
 منبع عظیم درآمدي و هزینه اي در قانون بودجه نیاید یا به خزانه كل كشور واریز نشود، این موضوع خلف

 قانون اساسي است؛ البته رییس جمهور از این توضیحات قانع نشد و نگراني اش را در رابطه با عدم ثبات
 سیاست ها مطرح كرد. بر همین اساس بود كه نامه استرداد لیحه به مجلس تقدیم شد؛ اما طبق تفاهم انجام شده

 قرار شد این درخواست روز چهارشنبه در مجلس مطرح نشود و تا یكشنبه این فرصت به دولت داده شد كه
اگر نیاز باشد، نامه استرداد را به مجلس باز گرداند. 

 باهنر ادامه داد: مواد تصویبي لیحه هدفمند كردن یارانه ها دست و بال دولت را نمي بندد و همه موارد و
 اختیاراتي كه دولت در این لیحه خواستار شده مجلس در اختیار دولت قرار داده است؛ البته باید به این نكته

 نیز توجه شود كه اقل كار مجلس مراعات قوانین اساسي است، با این وجود باید منتظر ماند تا ببینیم كه یكشنبه
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چه اتفاقي مي افتد. 
 وي در ادامه گفت: نظر شخصي بنده این است كه اگر دولت روي مساله استرداد لیحه هدفمند كردن یارانه ها
 اصرار داشت كه طبق شنیده ها بر این موضوع اصرار دارد، بهتر است كه مجلس با این استرداد موافقت كند؛

 چرا كه این لیحه و قانون آنقدر مهم است كه باید با تفاهم صد درصدي بین مجلس، دولت و سایر قوا اجرا
شود. 

 نایب رییس دوم مجلس با تاكید براینكه نمایندگان مي توانند به استرداد این لیحه راي مثبت یا منفي بدهند، گفت:
 اگر لیحه هدفمند كردن یارانه ها در مرحله قبل از تصویب كلیات آن بود، تنها اعلم استرداد دولت این لیحه

 را از دستور كار خارج مي كرد؛ اما چون كلیات آن در مجلس تصویب شده طبق آیین نامه باید نمایندگان به
 استرداد آن راي دهند؛ البته همانطور كه گفتم توصیه شخص بنده به نمایندگان آن است كه به این استرداد راي

دهند. 
 لیحه هدفمند كردن یارانه هاباهنر همچنین با تكذیب دیدار رییس مجلس با رییس جمهور در رابطه با استرداد 

 یادآور شد: قرار بود نشستي بین برخي نمایندگان و دولت در این زمینه برگزار شود؛ البته چنین نشست هایي
 ظرف یك هفته گذشته بسیار برگزار شده بود. دولت همان طور كه روز گذشته رییس جمهور اعلم كرد،
 خواستار این است كه این قانون در بودجه هاي سالنه نیاید. در این زمینه نظر مجلس قطعي است كه این

موضوع خلف قانون اساسي است و ما نمي توانیم این كار را بكنیم. 
 وي راه میاني براي حل كردن این اختلف نظر را مذاكره و اقناع دولت عنوان و خاطرنشان كرد: باید در

 مذاكره اي دولت را قانع كرد كه اختیاراتش در این زمینه كافي است و بیش از این ضرورت ندارد كه نگراني
 دیگري ایجاد كند، اگر دولت قانع نشد و لیحه را پس نگرفت، مساله بررسي لیحه هدفمند كردن یارانه ها ادامه

پیدا مي كند؛ اما اگر این طور نشد بهتر است كه نمایندگان با استرداد موافقت كنند. 
 باهنر همچنین یادآور شد: مجلس در جلسه اي با نماینده مقام معظم رهبري این موضوع را توضیح داد كه
 اختیارات دولت در رابطه با این لیحه كافي است و البته نماینده ایشان نیز در این زمینه قانع شده اند؛ اما

رییس جمهور این موارد را نپذیرفته و قانع نشده است. 
احمدی نژاد اختیارات مغایر قانون اساسی می خواهد

 در همین حال، احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرد که تامین نظر احمدی نژاد به لحاظ
 قانونی و آیین نامه ای ممکن نیست. توکلی با تاكید بر اینكه دولت اصرار دارد كه حتما شرایط قانوني براي

 تحقق خواسته هایش در این لیحه  فراهم شود، اظهار كرد: من نامه استرداد لیحه را نمي پسندم و فكر مي كنم
  این لیحه از سوي نمایندگان به13مفید به حال هدف دولت نیست. وي افزود: براساس آیین نامه مجلس، ماده 

 تصویب رسیده و پیشنهاد بازگشت به لیحه دولت نیز راي نیاورده است، بنابراین هیچ امكان آیین نامه اي براي
تامین نظر دولت وجود ندارد. 

 نماینده تهران راه حل درست را این موضوع دانست كه درحال حاضر بررسي لیحه به همین ترتیبي كه پیش
 مي رود، ادامه یابد و دولت هم به نظر قانونی مجلس تمکین کند. توکلی اضافه کرد: دولت طي سه ماه فرصت

 دارد تا آیین نامه  اجرایي این لیحه را تهیه كند و اگر مي خواهد كارت اعتباري خانوارها را صادر كند و براي
 گیرندگان یارانه  نقدي تا اول فروردین ماه به حساب ها واریز كند، اقدامات لزم را انجام دهد. او ادامه داد: پس

  كه در بهمن ماه در مجلس بررسي مي شود تقاضاي89از این اقدام، دولت می تواند در لیحه بودجه سال 
 تنخواه گردان كند و بنده هم به طور جدي از این تقاضا دفاع مي كنم تا دست دولت باز شود و بتواند در یك فاصله

  ماه آیین نامه را تنظیم كند. 4 تا 3
 توكلي ادامه داد: خیال دولت راحت باشد كه با این اقدامات، كار انجام مي شود، اگر هم در عمل دچار مشكل شد

 با ارائه  یك لیحه دوفوریتي در مجلس تقاضاي اصلح قانون كند. وي در پاسخ به این سوال كه راه حل غیر
  لیحه هدفمند كردن یارانه ها چیست، گفت: راه حل13آیین نامه اي در مورد تامین نظر دولت در ماده 

غیرآیین نامه اي آن فراقانوني است كه در اختیار ولي فقیه است و ما نمي توانیم كاري انجام بدهیم. 
 توکلی همچنین در گفت وگو با خبرگزاری فارس در توضیح جزئیات اختلف نظر موجود تصریح كرد:

 درخواست رییس جمهور اخذ اختیارات تام در جهت اجراي قانون هدفمند كردن یارانه ها بود؛ احمدي نژاد معتقد
 است تصویب لیحه به شكل كنوني تبعات گسترده اي را به همراه خواهد داشت و این در حالي است كه قانون

مصوبه شده، به هیچ وجه دولت را محدود نكرده است.
 وي اظهار داشت: هدف مجلس انجام نظارت كافي و وافي و اصولي بر چگونگي اجراي لیحه است؛ ضمن

 آنكه براساس توافقات صورت گرفته دهك ها حذف و جدول به ردیف تبدیل شدند و بدین وسیله دولت از
اختیارات لزم جهت ورود به عرصه اجرایي طرح برخوردار است.

 او ضمن تاكید بر این موضوع كه خواسته و استدلل احمدي نژاد مغایر با قانون اساسي است، تصریح كرد:
 حتي در صورت تصویب صندوق توسط مجلس، چند صباحي بعد چند نماینده مي توانستند با ارائه طرح دو

 كنند، زیرا قوه مقننه تاثیرپذیر نیست. توکلی متذكر شد: البته مجلس به منظور كاهشفوریتي صندوق را منحل 



 نگراني هاي دولت، طي ارتباط هاي متمادي در خصوص مباحث مختلف بحث و گفت وگو كرده است و حتی در
 جهت تثبیت لیحه هدفمند كردن یارانه ها، متعهد شده كه در قالب برنامه پنجم ماده اي را تنفیذ كند كه تغییر

ساختار قانون هدفمند كردن یارانه ها به سادگي امكان پذیر نباشد.

استقبال فراکسیون اقلیت از استرداد لیحه یارانه ها
 نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس از تصمیم احتمالی احمدی نژاد برای استرداد لیحه هدفمند کردن یارانه ها

 استقبال کرده و ابراز داشتند که احمدی نژاد متوجه شده توان اجرای لیحه را ندارد. سخنگوی فراکسیون اقلیت
 در گفت وگو با پایگاه خبری «فردا» گفت: بیشتر از نمایندگان مجلس، طبقه محروم جامعه است که از این اقدام

خوشحال خواهد شد.
 داریوش قنبری تاکید کرد: خود آقای احمدی نژاد هم به این نتیجه رسیده بود که دولت توانایی اجرای لیحه

 هدفمند کردن یارانه ها را ندارد و به تبعات مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این لیحه پی برده بود. لذا به
دنبال بهانه می گشت تا لیحه را منتفی کند.

 وی افزود: هرچند هدفمند کردن یارانه ها یک جراحی بزرگ در اقتصاد کشور بود، اما از اول هم مشخص بود
که دولت جراح خوبی برای این عمل نیست و از توان لزم برای این جراحی بزرگ برخوردار نیست.

 سخنگوی فراکسیون اقلیت ادامه داد: دولت در پی کاهش اختیارات مجلس بود و وقتی مطمئن شد که مجلس از
 انجام وظایف خود کوتاه نمي آید و درآمدهای حاصل از حذف یا هدفمند کردن یارانه ها را در اختیار دولت قرار

 نمي دهد که هرگونه خواست مصرف کند، لیحه را پس گرفت. وی همچنین از علی لریجانی رییس مجلس
 گلیه کرد که چرا اجازه داده احمدی نژاد به شان مجلس بی احترامی کند. قنبری پیش بینی کرد که رییس جمهور

 از این پس در سخنرانی ها و اعلم مواضع خود باز همه تقصیرها را به گردن مجلس می اندازد و مدعی
می شود که ما می خواستیم خدمت کنیم ولی مجلس مخالفت کرد.

 مجید نصیرپور، عضو كمیسیون اجتماعي مجلس نیز نامه احمدي نژاد به هیات رییسه برای استرداد لیحه
 هدفمندكردن یارانه ها را اقدام بسیار خوبي دانست و گفت: این امر نشانگر این است كه صداي منتقدین این

لیحه به گوش رییس جمهور رسیده است.
 وي با اشاره به وضعیت ركود اقتصادي در كشور و كم تحركي آن، افزود: اجراي لیحه هدفمند كردن یارانه ها

 با شعارهاي دولت دهم در تضاد بود. نگراني ما از عدم اجراي شعارهاي دولت در انتخابات (كه بر اساس آن
هم راي آورد) و افزایش فقر در جامعه بود.

 نصیرپور با اشاره به مخالفت برخي از نمایندگان با پس گرفتن لیحه، گفت: مصلحت کشور مهم تر از نهاد
 مجلس است. برای کمک به مردم، کار آغاز شده را هم متوقف می کنیم. اصراری به تصمیم اشتباه نداریم. این

 نماینده اصلح طلب اتفاقات روز سه شنبه مجلس را به مصلحت مردم دانست و افزود: این اتفاق در تاریخ
اقتصاد اتفاق خوبی است که خیرات آن را در آینده خواهیم دید. 

دستمزد كارگران خباز سنندجي سرانجام افزایش یافت
: در پي اعتراض هاي چندي پیش جمعي ازكارگران خباز سنندجي بهآورده است   1388/8/14 درتاریخایلنا  

 . روز پیش افزایش یافت2عدم افزایش دستمزدها، سرانجام دستمزد این كارگران از
  ماه از ابلغیه مصوبه7محمود صالحي از فعالن كارگري خباز شهرستان سقزگفت: پس از گذشت بیش از

 .افزایش مزدي شوراي عالي كار، سرانجام كارگران خباز سنندجي توانستند دستمزدهاي خود را افزایش دهند
 وي گفت: این درحالي است كه هنوز هیچ اقدامي درخصوص افزایش دستمزد كارگران خباز سقزي صورت

 .نگرفته است
 به گفته صالحي، طبق توافقي كه درآن مسوولن استاني نیز حضور داشته اند، مطالبات كارگران خباز برحسب

.نوع فعالیت نسبت به گذشته افزایش یافته است
 وي تصریح كرد: با وجودي كه پایه حقوق كارگران خباز سنندجي افزایش یافته است این كارگران بابت عدم

 .افزایش مطالبات خود از ماههاي گذشته بیش از یك میلیون تومان طلبكار هستند
 پایان پیام

دو تن از اعضای سندیکای کارگران هفت تپه بازداشت و به زندان دزفول منتقل شدند
دو تن از اعضای هیئت مدیره آمده است  ؛ 88 آبان 14به گزارش فعالین کارگری از داخل کشوردر تاریخ   

.شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه برای اجرای حکم حبس خود بازداشت و روانه زندان شدند
از اعضایجلیل احمدی و فریدون نیکوفر  آبان ماه، 14همین  گزارش اعلم میدارد ؛ صبح روز جاری مورخ   

  صبح توسط حراست این شرکت10هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه پس راس ساعت 



  به نیروی انتظامی تحویل شدند که این نیرو نیز نامبردگان را جهت اجرای حکم به14بازداشت و ساعت 
.زندان دزفول منتقل کرد

 
 این دو فعال کارگری پیشتر توسط شعبه اول دادگاه انقلب دزفول به دلیل فعالیت های صنفی خود به تحمل

  دادگاه تجدید نظر13شش ماه حبس تعزیری و شش ماه حبس تعلیقی محکوم شده بودند. حکم صادره در شعبه 
.استان عیناo تائید و روز جاری توسط اجرای احکام دادگاه دزفول به اجرا گذارده شد

 
 لزم به ذکر است مهرماه سال جاری شعبه اول دادگاه انقلب دزفول فعالن کارگری شرکت هفت تپه را به
 دلیل فعالیت های صنفی خود محکوم کرد، در این حکم علي  نجاتي، فریدون  نیکوفر، قربان علي پور و جلیل

  ماه حبس تعلیقی و محمد حیدري پور به تحمل چهار ماه حبس6 ماه حبس تعزیری و 6 احمدی به تحمل 
 تعزیری و هشت ماه حبس تعلیقی محکوم شدند. مطلعان عنوان می دارند احکام زندان سایر فعالن کارگری

.این شرکت طی روزهای آتی به اجرا گذارده خواهد شد
هفت تپهی  كارگردستگیری دو فعالاز بیشتری جزئیات 

 نفر از كارگران كارخانه2 آمده است : روز گذشته، 88 آبان 14ایلنا در همان به گزارش خبرگزاری حکومتی 
 نیشكر هفت تپه براي سپري كردن دوره محكومیت خود بازداشت شدند. رضا رخشان از اعضاي سندیكاي

  آبان، ماموران نیروي انتظامي به14كارگران نیشكر هفت تپه در گفتگو با ایلنا، گفت: در روز پنجشنبه 
  نفر از كارگران این كارخانه را2كارخانه نیشكر هفت تپه مراجعه كردند تا طبق راي دادگاه تجدید نظر، 

  نفر از كارگران هفت تپه در رابطه با5بازداشت كنند. وي با یادآوري اینكه پیشتر در این دادگاه محكومیت 
 اعتراض هاي كارگري تایید شده بود؛ گفت: براساس این راي فریدون نیكوفر و جلیل احمدي از كارگران

 6نیشكر هفت تپه و از اعضاي سندیكاي كارگري این كارخانه به جرم تبلیغ عیله نظام به تحمل یك سال حبس(
ماه تعزیري و تعلیلقي) محكوم شده بودند. 

 این فعال كارگري ادر خصوص نحوه بازداشت این كارگران گفت: در روز پنجشنبه این كارگران ابتدا از
 سوي حراست شركت احضار و سپس توسط ماموران بازداشت شدند. رخشان با بیان اینكه در مجموع تاكنون

 نفر دیگر از2 نفر از كارگران نیشكر هفت تپه حكم حبس صادر شده است؛ گفت: ممكن است بازداشت 5براي 
 صورت گیرد. این عضو سندیكاي هفت تپه بابیان اینكه عدم به موقع پرداختاین پنج كارگر در هفته پیشرو 

 مطالبات كارگران و نابسامان شدن وضعیت تولید باعث اعتراض هاي كارگران نیشكر هفت تپه بوده است نسبت
  سال گذشته، در جریان بحراني شدن صنایع قند و2به آراي صادره اعتراض كرد. كارخانه نیشكر هفت تپه در 

شكر ایران صحنه اعتراض هاي گسترده  كارگري بود.

دولت کودتایی احمدی نژاد و تهیه طرح پیوستن به سازمان تجارت جهانی
 دولت ارتجاعی احمدی نژاد در شرایط بلبشوی اقتصادی و ویرانی کشور، بر رغم شعارهای توخالی و بی

 .پشتوانه، از همه راه های ممکن برای کسب حمایت امپریالیسم استفاده می کند
 در گرماگرم کشمکش برسرلیحه هدفمند سازی یارانه ها و اشک تمساح ریختن رییس دولت نامشروع کودتا

 برای توده های محروم، هیات وزیران به ریاست احمدی نژاد، با شتاب مشغول فراهم ساختن زمینه های
 حقوقی و اجرایی پیوستن به سازمان تجارت جهانی (دبلیو-تی-او) هستند، و برنامه مقررات زدایی و انطباق با

 معیارهای این سازمان با قوت در حال اجرا است. اصول برنامه هدفمند سازی یارانه ها، و یا همان طرح
 تحول اقتصادی، چیزی نیست جز اجرای نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با الگوی سازمان

 .تجارت جهانی که رژیم ولیت فقیه موظف به اجرای آن است
  آبان ماه، در این خصوص از قول معاون امور بین المللی وزیر بازرگانی دولت۱۴روزنامه دینای اقتصاد 

  سال مخالفت9،گزارش داد: ”دولت در حال تهیه مقدمات پیوستن به سازمان تجارت جهانی است. پس از 
  موافقت شد، و پس از آن۱۳۸۴آمریکا با درخواست ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی در سال 

  در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید و به۱۳۸۶پیش نویس اولیه گزارش رژیم تجاری درتیرماه 
  بند۱۰۵دبیر خانه سازمان تجارت جهانی ارسال شد. بر اساس الگوی سازمان تجارت جهانی، گزارشی شامل 

 که تصویر جامعی از همه ابعاد اقتصادی و بازرگانی را در خود دارد، تهیه شده است و ایران آمادگی دارد در
 کار گروه ویژه، به تمامی پرسش ها پاسخ دهد. دو هفته پیش دولت تصمیم گرفت این گزارش را به سازمان

 “....تجارت جهانی ارسال کند
 همکار و همدوش اصلی دولت کودتا در تهیه این طرح و ارسال آن، اتاق بازرگانی جمهوری اسلمی است.

 یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران،در جریان بیست و نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی



 تهران با ابراز خوشحالی از طرح دولت، تاکید کردکه رژیم تجاری ای که دولت تهیه دیده و به سازمان تجارت
 جهانی ارسال می شود ابتدا در اختیار این اتاق قرار گرفته و پس از ملحظات و یا احیانا افزودن و کسر

 کردن، نهایی خواهد شد. آل اسحاق از جانب نمایندگان سرمایه داری  بزرگ بازارتجاری ایران در حمایت از
 دولت کودتا گفت: ”فعالیت دولت برای بهینه سازی فضای اقتصادی کشور قابل تقدیر است. دولت باید سعی

 کند تعامل بهتری با بخش خصوصی داشته باشد. تصمیم نادرست لطمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد
 می کند...” به این ترتیب ،علی رغم کشمکش و رقابت میان نمایندگان سیاسی لیه های انگلی سرمایه داری،

 آنها برسر مهم ترین موضوعات نظیر پیوستن به سازمان تجارت جهانی اتفاق نظر دارند. اجرای الگوی
 سازمان تجارت جهانی در کشور و تهیه طرح آن توسط دولت کودتا برای پیوستن به این نهاد بین المللی با

 وضعیت و چارچوب کنونی، پایه های اقتصاد ملی متزلزل تر از قبل شده و آینده جامعه با خطرات جدی
 !مواجه می شود. فقط و فقط اکثریت مطلق مردم قربانی این نوع طرح و سیاست ها بوده و هستند

اطلعیه در مورد مطلب مندرج در وبلگ سندیکای کارگران هفت تپه
 دست از سر ما بردارید " به قلم آقای رضا رخشان در وبلگ  مطلبی با عنوان " 88 آبانماه 11در روز 

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه درج شد که مطالبی علیه تعدادی از فعالین کارگری نوشته شده بود و
همچنین مطالب دیگری درباره ی موضوعات دیگری ، عنوان شده بود.

  ، خبر دستگیری چند تن از88 آبان 14 عصر پنجشنبه 2:30اکنون که این خطوط را مینویسم در ساعت 
 اعضای سندیکا را به من داده اند و با توجه به اینکه دستگیری من نیز اتفاق خواهد افتاد ،نمیدانم چه اندازه
 زمان خواهم داشت که سر فرصت به مطلب درج شده یا مطالب دیگر بپردازم اما لزم دیدم برای کارگران

 هفت تپه و دیگر کارگران و فعالن کارگری روشن کنم که مطالب عنوان شده از طرف آقای رضا رخشان در
 مطلب "دست از سر ما بردارید" ،صرفا نظریات شخصی ایشان بوده و به هیچ وجه بازگو کننده ی نظریات
 اعضای هیات مدیره و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه نمیباشد. همچنین نظریات ایشان نمیتواند به عنوان
 بخش روابط عمیمی سندیکا نیز تلقی شود زیرا در این صورت هم نیاز به بحث و تصویب درهیات مدیره را

دارد.
 به هر حال، موارد ذکر شده توسط ایشان صرفا نظریات شخصی ایشان است و به هیچ وجه نظر سندیکا ی

کارگران نیشکر هفت تپه نمیباشد.
 لزم به ذکر است که در ایام حبس ، اینجانب از طریق تماس تلفنی با همسرم و دیگر دوستان در جریان ایمیل

 ها و مطالب ارسالی به سندیکا قرار خواهم گرفت و در صورت لزوم اعلم موضع یا پاسخ به موارد و مطالب
لزم را خواهم داد.

لذا ، با تماس با ایمیل اینجانب امکان تماس با بنده و پاسخگویی من برقرار خواهد بود.
 امیدوارم که کارگران هفت تپه و دیگر کارگران با حمایت از نمایندگان خود و سایر کارگران ایران با سعی در

 اتحاد بیشتر و پرهیز از هرگونه تفرقه، برای دفاع از کارگران زندانی قدم های استواری در راه تلش برای
ایجاد تشکل های مستقل خود بردارند.

به امید همبستگی هر چه بیشتر کارگران
علی نجاتی 

رئیس هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
88 آبانماه 14 ظهر - 2:30ساعت 

آقاتهراني درگفت وگو با ایلنا: 
مردم ازلیحه هدفمند كردن یارانه ها احساس خوبي ندارند 

: عضو كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هدفمند كردن یارانه هاآورده است   1388/8/14 درتاریخایلنا  
 اجراي عدالت دانست و گفت: متاسفانه مردم در این مورد اطلع دقیقي ندارند و باور عمومي براین است كه
 در اثر اجراي این لیحه همه چیزگران مي شود و امكان ادامه زندگي به ویژه دربین اقشارآسیب پذیر با مشكل

 .مواجه مي شود
 حجت السلم مرتضي آقاتهراني درگفت وگوباخبرنگارایلنا با تاكید بر اینكه فكرخوبي بر هدفمندكردن یارانه ها
 حاكم است تا كمك به طبقات محروم جدي تر شود گفت:لیحه هدفمندكردن یارانه ها دراین راستا تهیه و تنظیم

 .شد
 وي پرداخت یارانه به طبقات آسیب پذیررا عین عدالت دانست وگفت: عدالت با فطرت انسان ها سازگار است و

 به همین دلیل دولت هاي قبل از جمله دولت آقایان خاتمي و هاشمي نیز چنین دغدغه اي را داشتند اما نكته مهم
 .راهكارها و نحوه اجراست

 آقاتهراني با تاكید بر اینكه اصل هدفمند كردن یارانه ها كاربدي نیست،گفت: حضرت علي(ع) هم كه به حكومت
 رسید بیت المال را عادلنه تقسیم كرد و امتیازهاي برخي افراد را حذف كرد كه در نتیجه آنها در

 .برابرامیرالمومنین قد علم كردند



 وي با اعلم اینكه این لیحه مدت ها وقت دولت را گرفته،گفت: این لیحه در كمیسیون هاي گوناگون مورد بحث
 .و بررسي قرارگرفت تا امروزكه در صحن علني مطرح مي شود

 وي با تاكید بر اینكه مجلس باید درموردلیحه هدفمند كردن یارانه ها به دقت بحث و بررسي كند،گفت: این
 لیحه دركمیسیون اقتصادي و به صورت ویژه مورد بررسي قرارگرفت واكنون نیز درصحن علني مورد

 .بررسي كلي قرار مي گیرد تا بند به بند تصویب شود
 آقاتهراني با اعلم طولني شدن بررسي این لیحه گفت: طولني شدن به معناي اهمیت آن است به همین دلیل
 در مواردي كه احساس كنیم اشتباهي وجود دارد اعتراض مي شود و حتي نمایندگان فریاد هم مي كشند تا انجام

 .وظیفه كرده باشند
 وي با اعلم اینكه مجادله هاي مجلس اثر بدي درجامعه مي گذارد،گفت: گاهي اوقات آن چنان فریادهایي

  نماینده300درمجلس زده مي شودكه مردم گمان مي كنند قرار است اتفاق بدي بیفتد كه چنین رفتارهایي در بین
 .واقع مي شود

 نماینده تهران در مجلس با اعلم اینكه اختلف عقیده اشكالي ندارد اما برخي رفتارها تاثیرات نامناسبي
 مي گذارد،گفت: اینكه مردم گمان مي كنند دولت ،مجلس را قبول ندارد و یا مجلس ،دولت را قبول ندارد

 .براي كشورمشكل ساز مي شود
 وي با تاكید بر اینكه احساس نمایندگان مجلس این است كه مي خواهند كار خوب و بزرگي را انجام دهند،گفت:

 مجلس و دولت زیر مجموعه نظام هستند و هر تصمیمي كه مي گیرند براي پیشبرد اهداف نظام است اما در
 .حال حاضر باور عمومي با این مهم فاصله گرفته است

پایان پیام

پشت پرده پس گرفتن هدفمند کردن یارانه ها چه بود؟، آینده

 در حالی که دکتر احمدی نژاد در سخنان خود در مجلس علت تهدید خود به پس گرفتن طرح هدفمندی یارانه ها را
 پیوند زدن آن با بودجه های سالیانه اعلم کرد، خبرنگار «آینده» به جزئیات تازه ای از علت واقعی تغییر

تصمیم دولت دست یافته  است.

 بر اساس این اطلعات، دلیل اصلی انصراف دولت از اجرای لیحه هدفمندی یارانه ها، کاهش شدید مبلغ
 پرداختی به مردم بوده است و مشاوران دکتر احمدی نژاد را به این نتیجه رسانده که پرداخت مبلغ اندکی در حد
 ده هزار تومان هم زمان با تورم شدید ناشی از حذف یارانه  ها نه تنها موجب افزایش محبوبیت دولت نخواهد شد،

بلکه سقوط محبوبیت دکتر احمدی نژاد را به همراه خواهد داشت.

  میلیون نفر۳۵بر اساس محاسبات کارشناسان دولت، باتوجه به افزایش تعداد دریافت کنندگان یارانه نقدی از  
  میلیون نفر و تدریجی شدن حذف یارانه ها، مبلغ قابل پرداخت به هر نفر به طور متوسط، ده هزار تومان۵۰به 

  هزار تومان افزایش۱۵بیشتر نخواهد بود و در صورتی که دولت بخواهد مبلغ پرداختی به سه دهک اول را به 
  هزار تومان خواهد بود که عملo موجب نارضایتی این افراد۶دهد، سهم چهار دهک بعد، ماهیانه کمتر از 

خواهد شد.

 
 بر اساس محاسبات صورت گرفته و تأکید مجلس بر تدریجی شدن افزایش قیمت ها، در صورتی که قیمت بنزین

 ۱۷ تومان و برق از هر کیلووات ۱۰۰ تومان به ۱۶ تومان، گازوئیل از ۲۵۰ تومان به ۱۰۰یک باره از 
  هزار میلیارد تومان برای دولت۱۴ تومان برسد و قیمت نان هم سه برابر شود، درآمدی در حد ۳۵تومان به 

  هزار میلیارد تومان در سال قابل پرداخت به مردم خواهد بود که۷به وجود می آید که نصف این مبلغ یعنی 
  هزار تومان می باشد، و در صورتی که دولت بخواهد سهم چهار۱۱نفر از این مبلغ، حدود متوسط سرانه هر 

  هزار تومان در ماه خواهد۵ هزار تومان در ماه قرار دهد، سهم سه دهک بعد تنها ۱۵دهک نخست را حدود 
بود.

  هزار تومان به عنوان یارانه۴۵به عبارتی دیگر برای هر خانواده ایرانی که چهار نفر باشند، ماهانه حدود 
 مستقیم پرداخت می شود و در مقابل با حذف سهمیه بندی بنزین، هزینه بنزین آن ها حداقل سه برابر، هزینه گاز

  هزار۴۵و برق آن ها دو برابر و هزینه نان آن ها سه برابر می شود که مجموع این هزینه ها بسیار بیشتر از 
تومان در ماه می باشد.



  برابر شدن قیمت گازوئیل، کرایه های اتوبوس و مین بوس، قیمت تمام شده محصولت۶در این حال به دلیل 
کشاورزی و هزینه حمل و توزیع کلیه کالها نیز به شدت افزایش می یابد.

  هزار۱۱بر اساس پیش بینی صورت گرفته توسط کارشناسان این افزایش شدید هزینه ها و پرداخت تنها ماهی 
 تومان به یک نارضایتی گسترده اجتماعی منجر می شود که دولت توان مدیریت و رفع آن را ندارد،  بنابراین

 پس گرفتن طرح به سود دولت دهم ارزیابی شده و به جهت عقب نشینی تلقی نشدن آن ، مسئولیت آن متوجه
.مجلس شده است

لیحه "هدفمند کردن یارانه ها" و تاثیر آن بر زندگی کارگران

  آمده است : کلیات88 آبان 15به نوشته کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در تاریخ 
  در مجلس لیحه ای که "هدهمند کردن یارانه ها" نام گرفته است، بالخره ماه گذشته بعد از جدل های طولنی

 ایران به تصویب رسید. اگر بخواهیم از این لیحه و تاثیرات آن بر زندگی مردم بیشتر بدانیم، کافی است که در
 کوچه و خیابان، کارخانه و اداره، ایستگاه اتوبوس و صف نانوایی عبور کرده و به صحبت های مردم گوش

 کنیم. افزایش سالیانه و حتی ماهیانه بهای مسکن، مواد غذایی، پوشاک، لوازم مدرسه و دیگر نیاز های زندگی،
 امروزه امر طبیعی و تثبیت شده ای است که مصائب و آسیب های اجتماعی فراوانی را به مزد بگیران و

 اقشار کم درآمد و فقیر جامعه تحمیل کرده است. آنهایی که هر روزه با مشکل تامین معاش دست به گریبانند،
 می دانند که سال هاست تصویب قوانین و لیحه ها نه تنها بار سنگین فشار تورم و گرانی را از دوش آنها کم
 نکرده، بلکه هر چه بیشتر زندگی شان را با مشکلت جدی مواجه کرده است. طبقه کارگر در ایران بیاد دارد
 که تصویب قراردادهای موقت و اصلحیه های قانون کار و حذف کارگاه های کوچک از شمول قانون کار،

  چه سختی هایی را برای امرار معاش خود و خانواده های شان بوجود آورده است.

 اما ببینیم لیحه ای که قرار است یارانه ها، یا همان سوبسیدها را به اصطلح " هدفمند" کند، چه اثرات سویی
 بر زندگی طبقه کارگر، یعنی جمعیت چند میلیونی مزدبگیران و خانواده های آنها بر جای می گذارد؟ همان

 طوری که همگان می دانند هدف اساسی طرح مذکور، آزاد سازی قیمت هاست. بر این اساس ابتدا حذف
 سوبسیدها از حامل های انرژی آغاز می شود و سپس به آب و نان و دیگر اقلم موردنیازمردم می رسد.

 حرکت واقعی این روند چنین است که با افزایش بهای مواد سوختی و به تبع آن بال رفتن هزینه های حمل و
 نقل، بطور طبیعی قیمت کال ها به شکل سرسام آوری افزایش پیدا می کند. هم چنین در ادامه این "هدفمند"

 شدن، کالهایی که چندین دهه در ایران سوبسید دریافت می کرده اند، مشمول طرح آزاد سازی می شوند و از
 این پس، بازار قیمت ها را تعیین میکند. نتیجه منطقی اجرایی شدن این طرح، بنابر اظهار نظر برخی از

  درصدی است و البته رقم واقعی بیش از اینها خواهد بود. برای نمونه60مقامات رسمی، افزایش تورم 
 خبرگزاری رسمی ایلنا، چندی پیش نوشت که:" نان سنگک به هزار تومان می رسد و روغن نباتی کیلویی دو
 هزار تومان را نیز داغ می کند. هر لیتر شیر هم تا هزار تومان قد می کشد و شکر نیز حداقل یک هزار تومان

را شیرین پشت سر می گذارد."

 اما طراحان این لیحه، چه پاسخی برای افزایش گرانی، تورم و کاهش قدرت خرید مزد بگیران و توده های
 کم درآمد و فقیر دارند؟ آنها در مقابل وخیم شدن اوضاع معیشتی مردم، پرداخت نقدی "یارانه ها" را به اجرا

 در می آورند. در این رابطه ذکر این نکته ضروری است که در سال های گذشته نیز سوبسید برخی اقلم
 اساسی، مانند مرغ و پنیر (که با کوپن عرضه می شد) و یا پودر شوینده، قطع شده و اعلم کرده بودند که گویا

 برای بهبود زندگی مردم، در جاهایی دیگر هزینه می شود. اما تجربه نشان داد که نه تنها چنین اتفاقی نیفتاد،
بلکه افزایش قیمت ها سیر صعودی پیدا کرد و باعث فشار بیشتر بر اقشار کم درآمد شد.

  هزار تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت می50علوه بر این دولت پیش از این اعلم کرده بود که ماهیانه 
  هزار تومان، صحبت می کنند. امروز هر زن خانه داری که دخل و خرج24شود، اما نمایندگان مجلس از 

 خانوارش را با یک حساب سرانگشتی محاسبه کند، متوجه می شود که با دریافت نقدی "یارانه"، باید مبالغ
 زیادی از جیب نان آور خانواده اش ( البته اگر پولی باقی بماند!) را بردارد و به آن اضافه کند تا بتواند قبض

های گاز، آب و برق و دیگر کالها را بپردازد.

 نکته مهم دیگر که طبقه کارگر باید بداند این است که یارانه، دستمزد پرداخت نشده ی اوست که اگر آن را
 حذف می کنند، باید به دستمزد افزوده شود. با اجرای طرح "هدفمند کردن یارانه ها" و همگام با آزاد سازی و



 افزایش قیمت کالها و تورم، بهای نیروی کار و به عبارتی دستمزد کارگر افزایش نمی یابد. معنای واقعی
 ثابت ماندن حقوق مزدبگیران این است که آنها ناچار به تحمل مشقات فراوان شده و دچار انواع ناملیمات و

 نابسامانی های اجتماعی می شوند. از سوی دیگر نرخ سود و انباشت سرمایه برای سرمایه داران، سیر
 صعودی طی می کند. بر این اساس و در نتیجه این سیاست گذاری، فاصله طبقاتی روز بروز بیشتر و بیشتر

می شود.

 در گیر و دار لیحه " هدفمند کردن یارانه ها"، در بین محافل و مجامع سرمایه داران مباحث زیادی صورت
 گرفته است. کارشناس های بسیاری از بیماری اقصاد ایران و ضرورت شکوفایی آن و یا چگونگی اجرا و یا

 به تعویق افتادن این طرح و از اجرای "عدالت" سخن زیادی گفته اند. حتی مقامات حکومتی از گسترش
 ناآرامی ها با عملی شدن این طرح سخن می گویند و با اجرای مانور، خود را آماده مقابله با آن می کنند. اما

 در هیچ یک از این بحث ها از سهم طبقه کارگر، این سازندگان همه نعمت های بشری، صحبتی به میان نیامده
 است. طبقه ای که با کار و تلش خود چرخ تولید جامعه را به حرکت در می آورد و سودهای هنگفت به جیب

کسانی سرازیر می کند که صاحب سرمایه اند و هیچ زحمتی به خود نمی دهند.

 بی تردید مناقشه درونی سرمایه داران و اجرا شدن و یا به تعویق افتادن لیحه ها برای درمان اقتصاد ایران 
 ادامه پیدا می کند، اما آنچه برای ما کارگران از همه مهم تر است، تامین معیشت و داشتن یک زندگی انسانی و

 امروزی است. زیرا در مقابل آن همه ثروتی که برای سرمایه داران خلق می کنیم، دستمزد دریافتی ما آنقدر
  خواستار امنیت شغلی و لغو قرارداد های  ناچیز است که کفاف اداره خانواده های مان را نمی دهد. ما باید

 موقت و افزایش حداقل دستمزد بر اساس اعلم نظر کارگران باشیم. ما نمی خواهیم که دیگر کودکان مان از
 کلس درس محروم شده و به بازار کار روی بیاورند. ما خواهان ایجاد تشکل های مستقل کارگری هستیم تا

 بتواند در برابر تعرض و تعدی کارفرمایان به حقوق و مطالبات مان، پشتیبان و مدافع ما باشد. شرط رسیدن به
 این خواسته ها و دیگر مطالبات کارگری، اتحاد و همبستگی طبقاتی ما کارگران است. 

پافشاری دولت برای حفظ ماده ای که افزایش حقوق را لغو می کند

 در حالی که فشار عمده افزایش تورم را حقوق بگیران ثابت از جمله کارگران و کارمندان تحمل می کنند، دولت
 در صدد بود که افزایش چند درصدی سالنه حقوق این اقشار را هم در پنج سال آینده متوقف کند... این در

 40 درصد کنونی، این اقشار به سختی گذران زندگی می کنند و معلوم نیست با تورم 20حالی است که با تورم 
 درصدی حاصل از هدفمند کردن یارانه ها و افزایش نیافتن حقوق، تکلیف این اقشار چگونه خواهد بود؟60تا 

  طرح هدفمند کردن یارانه از سوی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس، آثار14هرچند با حذف ماده 
 ناشی از فشارهای حاصل از اجرای این ماده قانون هدفمند کردن یارانه ها، موقتاo از سر مردم برداشته شد، اما
 اطلع رسانی نکردن دولت در این زمینه و همچنین پافشاری طرفداران دولت به بازگشت این ماده جای تأمل

دارد!

 به گزارش خبرنگار «تابناک»، رئیس جمهور و طرفداران دولت که همواره از حمایت از قشر مستضعف به
 ویژه کارمندان دولت و کارگران سخن به میان می آورند، خواسته یا ناخواسته با اجرای این ماده، هزینه های

 ناشی از تورم ایجاد شده به خاطر هدفمند کردن یارانه ها را در بخشی به کارگران و کارمندان تحمیل می کردند.

  لیحه هدفمند كردن یارانه ها، پیشنهاد كرده بود كه الزام به افزایش حقوق14بنا بر این گزارش، دولت در ماده 
  قانون125 و تبصره آن و ماده 64 قانون برنامه چهارم توسعه و مواد 150كاركنان دولت موضوع ماده 

  قانون كار ـ که می گوید دولت موظف به افزایش کارکنان دولت و کارگران41مدیریت خدمات كشور و ماده 
 برابر با نرخ رشد تورم برابر اعلم بانک مرکزی است ـ از زمان اجرای این قانون موقوف الجرا شده و همه

قوانین مغایر با این قانون از زمان ابلغ، لغو  شود.

 این ماده بر توقف افزایش حقوق و دستمزدها از زمان اجرایي شدن این لیحه، براي پیشگیري از ایجاد تورم
 دوچندان تأكید كرده بود. بدین ترتیب، دولت در صدد بود تا همان افزایش چند درصدی حقوق سالنه کارگران

 و کارمندان را نیز متوقف کرده تا تورم را تا اندازه ای کنترل کند. این در حالی است که با افزایش چند
  درصدی کشور، این اقشار به زیر خطر20درصدی سالنه حقوق کارگران و کارمندان و با توجه به تورم 



  درصدی تورم به دلیل اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و60 تا 40فقر سقوط کرده اند، حال آنکه با تورم 
افزایش نیافتن حقوق کارمندان و کارگران، چه بلیی دامن گیر این اقشار می شد!

 همه اینها در حالی است که فشار عمده تورم را اقشاری که حقوق بگیر ثابت هستند، تحمل می کنند و اقشاری که
 مشاغل آزاد و غیر دولتی دارند، معمول کسب و کار خود را با افزایش و کاهش تورم تطبیق می دهند. به نظر

 می رسد، اطلع رسانی نامناسب و در جریان نگذاشتن مردم ـ به عنوان کسانی که آثار اجرای این طرح به
 طور مستقیم در زندگی آنها نمایان می شود ـ از مفاد این طرح و تصمیمات دولت، در صورت اجرا به یکباره

 که پيامدهای بسيار خطرناکی برای جامعه خواهد داشت.فشار بی سابقه روانی به آنها وارد خواهد کرد 

آیا می توانیم با ایجاد شوراهای ضدسرمایه داری از وضعیت کنونی درآییم ؟

 به شما کارگران و همزنجیران. خسته نباشید !  با سلم 

 سالیان سال است که ما در رنج و عذاب زندگی می کنیم ، پدران و پدربزرگان ما کارگران نسل در نسل
زندگی کردند و نصیبشان فقر بود و تنگدستی . چرا؟

فرزندان ما کارگران حسرت یک زندگی راحت و بدون دغدغه را به دل دارند . 

 با اخراج و بیکار شدن ما، فرزندان و جگرگوشه هایمان مجبور می شوند در سخت ترین و بدترین شرایط
  ساعت در تعمیرگاه ها، کارگاه های زیرزمینی، دستفروشی در خیابان ها16 الی 14کارگری حتی روزانه 

برای لقمه ای نان، کودکی و نوجوانی و جوانی خود را از بین ببرند .

 همیشه مشکلت و خطرات، سوء استفاده، اعتیاد، فرار از خانه و هزار کوفت و مرض دیگر آن ها را تهدید
می کند . 

 اگر فرزندان ما شانس بیاورند و ما ازجیره زندگیمان بزنیم و با خون دل خوردن و قرض و قوله آن ها را به
 به علت نداشتن پارتی و دانشگاه بفرستیم پس از پایان تحصیلت و - اگر پسر باشند - گذراندن دوره سربازی 

  هزار تومان200 الی 100آشنا و پول ، بیکار می مانند و یا مجبور می شوند با دستمزد خیلی کم ماهیانه بین 
آن ها هم نمی شود . چرا؟ مشغول به کار شوند که می دانیم هزینه کرایه ماشین و خرج پوشاک 

 در مقابل، سرمایه داران شیره جان ما را می مکند و صاحب ثروت های کلن و افسانه ای می شوند. این
نانوشته را چه کسانی پاسداری می کنند؟ قانون نوشته و 

 سرمایهبه نظر ما، جواب همه این چراها و سئوال ها یک کلم است : ما کارگران هرچه می کشیم از دست 
یعنی رابطه خرید و فروش نیروی کار می کشیم و دولت هم با تمام دم و دستگاهش از آن پاسداری می کند.

 درست به همین دلیل، هرزمان که ما نسبت به سرمایه، این رابطه وحشیانه استثمار نیروی کار و تولید اضافه
 ارزش اعتراض یا اعتصاب یا انقلب کردیم ، به شدت سرکوب و محاکمه و زندانی و حتی اعدام شدیم. کشته

 ها دادیم و زمانی که زورمان به آن ها چربید به نام مشروطه، قانون اساسی، جمهوری اسلمی ، دموکراسی و
 مردم سالری و خیلی چیزهای دیگر نسخه پیچیدند و کله گشادی سرمان گذاشتند و یا جنگ به راه انداختند و

 به خاطر فرار از انقلب به نام در خطر بودن مملکت و خیلی چیزهای دیگر ما را به مسلخ فرستادند و نانشان
را به کاسه خون دل ما زدند و خوردند .

 راستی تا چه زمانی ما باید شاهد شکست های پی در پی یکدیگر نه تنها در ایران بلکه در سراسر دنیا باشیم؟
دلیلش چیست؟ عیب کار کجاست؟

 مگر مبارزات ما علیه سرمایه داری نبوده است ؟ پس چرا نتیجه نداده است ؟ آیا می توانیم همه چیز را به
 سرکوب نسبت دهیم و بگوییم دولت سرمایه داری باعث شکست ما بوده است؟ در این صورت، آیا از ما

 نخواهند پرسید : مگر قرار بوده دولت سرمایه داری باعث پیروزی ما شود؟!! مسلم است که دولت سرمایه 
 داری برای دفاع از این نظام کارگران را سرکوب می کند. پس باید علت های شکستمان را در چیزهای



 دیگری جستجو کنیم. مثل یکی از این علت ها می تواند شکل و شیوه و هدف متشکل شدن ما باشد. به عبارت
 دیگر، اگر تشکل را به سلح کارگران برای مبارزه با سرمایه داری تشبیه کنیم، باید بپرسیم : آیا سلحی را که

لزم و کافی و کاری بوده است؟ تا کنون انتخاب کرده ایم 

 به طور مثال، در دورانی پدران ما سازمان های کارگری مانند سندیکاها و اتحادیه ها درست کردند. و هنوز
 هم برخی از کارگران دنبال چنین سازمان هایی هستند. اما با وجود کشته دادن و زندانی شدن و بیکار شدن یا

چیزی به دست نیاوردند و یا اگر دستاوردی هم داشتند کم کم از چنگشان بیرون کشیدند. چرا؟ 

 به نظر ما، یک علت اصلی این امر آن بوده است که این سازمان ها نقش خود را فقط چانه زنی در مورد نرخ
 خرید و فروش نیروی کار دانسته اند و کاری به این نداشته اند که اساسا انسان چرا باید مجبور باشد برای

 زندگی کردن نیروی کارش را بفروشد. آن ها می گفتند و می گویند اگر سرمایه دار نباشد پس کارگر از کجا
 نان بخورد؟ هیچ وقت فکر نکرده و نمی کنند که اصل چرا باید یکی کار کند و حاصل زحمتش را یکی دیگر
 بخورد؟ چرا ما باید نسل اندر نسل کارگر باشیم و جان بکنیم و همیشه از همه چیز محروم باشیم و یکی دیگر
 در ناز و نعمت زندگی کند در حالی که این ما هستیم که جیب های او را پر می کنیم و با کارمان ثروت روی

 ثروتش می گذاریم؟ اصل چرا باید ثروت و قدرت و مدیریت و قانون و دولت دست کسانی باشد که از قبل کار
 نسل اندر نسل ما کارگران به اینجا رسیده اند؟ ما که چنین ثروت و قدرتی را در همه دنیا تولید می کنیم چه

 کسی گفته خودمان نمی توانیم این جامعه را اداره کنیم؟ سندیکا ها و اتحادیه ها پرداختن به مسئله نابودی
 سرمایه داری را به احزاب مافوق خود سپردند و هنوز هم همین کار را می کنند. حال آن که این احزاب فقط و

  این فقط در فکر به قدرت رسیدن بوده اند و به تنها چیزی که کار نداشته اند مبارزه برای از میان برداشتن
نظام مبتنی بر خرید و فروش نیروی کار بوده است.

 کارگران در دوره هایی از مبارزاتشان چه در ایران و چه در کشورهای دیگر سرمایه داری شوراها را برپا
 کردند. قدرت این شوراها خیلی بود. محدودیت های سندیکاها را نداشتند و حتی در مواردی توانستند دولت

 سرمایه داری را سرنگون کنند. اما پس از مدتی یا به علت نابود نکردن کل ماشین دولتی سرمایه داری
  کمرنگ شدند و از خوردند یا وظیفه خود را بازهم به احزاب مافوق سپردند و به همین دلیل کم کم شکست 

 صحنه مبارزه سیاسی با سرمایه داری کنار زده شدند یا به علت نداشتن افق مبارزه آگاهانه با سرمایه داری از
 محتوای ضدسرمایه داری خالی شدند وبه دست عوامل سرسپرده و فریبکار سرمایه داری افتادند و یا این که

 سرمایه داران با ساختن تشکل هایی مثل «شورای اسلمی کار» به نام شوراها ریشه شوراهای واقعی
ضدسرمایه داری کارگران را زدند.

 آیا ما کارگران با درس آموزی ازمثال زیاد داریم که بماند به وقتش. ولی هدف، طرح این سئوال است که 
 می توانیم با ایجاد شوراهای کارگری ضدسرمایه داری از این پراکندگی در بیاییم، همگی متحد و  گذشته

یکپارچه علیه نظام سرمایه داری بجنگیم و سرش را به طاق بکوبیم ؟ 

 پیشنهاد ما این است که بیاییم برای شروع این کار همفکری کنیم. تجربیاتمان در مورد شوراهای واقعی 
 ضدسرمایه داری و پیشنهادها و راهکارهایمان را در این مورد بنویسیم و در معرض قضاوت یکدیگر قرار

دهیم. چاره دیگری نداریم.

چاره ما کارگران وحدت و تشکیلت شورائی کارگری ضدسرمایه داری است

گروهی از فعالن ضدسرمایه داری گیلن

88/8/15

برگرفته از : سایت کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری 

به منظور اجراي حكم دادگاه صورت گرفت: 
 نفر از كارگران هفت تپه 2بازداشت 

نفر از كارگران كارخانه نیشكر هفت تپه براي سپري2: روز گذشته، آورده است   1388/8/15 درتاریخایلنا  
 .كردن دوره محكومیت خود بازداشت شدند



  آبان،14رضا رخشان از اعضاي سندیكاي كارگران نیشكر هفت تپه در گفتگو با ایلنا، گفت: در روز پنجشنبه 
  نفر از2ماموران نیروي انتظامي به كارخانه نیشكر هفت تپه مراجعه كردند تا طبق راي دادگاه تجدید نظر، 

 .كارگران این كارخانه را بازداشت كنند
  نفر از كارگران هفت تپه در رابطه با اعتراض هاي5وي با یادآوري اینكه پیشتر در این دادگاه محكومیت 

 كارگري تایید شده بود؛ گفت: براساس این راي فریدون نیكوفر و جلیل احمدي از كارگران نیشكر هفت تپه و از
  ماه تعزیري و6اعضاي سندیكاي كارگري این كارخانه به جرم تبلیغ عیله نظام به تحمل یك سال حبس(

 .تعلیلقي) محكوم شده بودند
 این فعال كارگري ادر خصوص نحوه بازداشت این كارگران گفت: در روز پنجشنبه این كارگران ابتدا از

 .سوي حراست شركت احضار و سپس توسط ماموران بازداشت شدند
  نفر از كارگران نیشكر هفت تپه حكم حبس صادر شده است؛5رخشان با بیان اینكه در مجموع تاكنون براي 

نفر دیگر از این پنج كارگر در هفته پیشرو صورت گیرد2گفت: ممكن است بازداشت  . 
 این عضو سندیكاي هفت تپه بابیان اینكه عدم به موقع پرداخت مطالبات كارگران و نابسامان شدن وضعیت تولید

 .باعث اعتراض هاي كارگران نیشكر هفت تپه بوده است نسبت به آراي صادره اعتراض كرد
  سال گذشته، در جریان بحراني شدن صنایع قند و شكر ایران صحنه اعتراض هاي2كارخانه نیشكر هفت تپه در 

 .گسترده  كارگري بود
پایان پیام

نامه اعتراضی سندیکای س.ژ.ت به دستگیری و محاکمه کارگران نیشکر هفت تپه 

سندیکای س ژ ت – آدسه آ 
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جناب سفیر ایران در فرانسه 

سفارت جمهوری اسلمی ایران 

 آقای سفیر، باردیگر نقض آزادی های سندیکایی و تلش های حکومت ایران برای سرکوب اتحادیه های
مستقل تبدیل به یک عامل نگران کننده در زمینه حقوق بنیادین در ایران شده است. 

 اتحادیه ما اطلع یافته است که فشارهایی روی فعالن اتحادیه ی کارگران هفت تپه صورت گرفته
 است،بخصوص نسبت به «علی نجاتی»، «فریدون نیکوفر»، «جلیل احمدی» و«رضا رخشان» که تنها به

  نوامبر ما از بازداشت و زندانی شدن جلیل5دلیل فعالیت های سندیکایشان به حبس محکوم شده اند. دیروز 
احمدی و فریدون نیکوفر مطلع شدیم. 

 ما این نقض حقوق سندیکایی و آزادی های دمکراتیک کارگران ایرانی را تقبیح کرده و رفتار حکومت را که
تلش دارد فعالیت های سندیکایی مستقل را با قدرت دولتی خفه کند به شدت محکوم می کنیم. 

ما می خواهیم که فشار بر فعالن سندیکایی متوقف شود و این افرداد هرچه سریعتر تبرئه و آزاد شوند. 

با احترام 

از طرف سندیکای س ژت – آدسه آ 

پاسکال دکامپ – نماینده ی سندیکایی

ترجمه و تکثیر از «اتحاد بین الملل در دفاع از حقوق کارگران در ایران»

www.etehadbinalmelali.com 

اتحاد و همبستگی سندیکائی فرانسه
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  "سود"

 فرانسویمتن

2009سوم نوامبر   

 آقای سفیر جمهوری اسلمی ایران

 اتحاد و همبستگی سندیکائی فرانسه "سود" اطلع یافته است که چندین فعال و از جمله مسئولین سندیکای
 کارگران نیشکر هفت تپه دستگیر، تنبیه، جریمه و زندانی شده اند که از میانشان مسئولینی چون علی نجاتی،

مجلیل احمدی، فریدون نیکوفرد، قربان، محمد علیپور مهر بچشم میخورند.

 فشار و احتناق مذکور بر خلف بیان و نظر در اساسنامه سندیکاهای مستقل کارگری است که اهدافشان برای
مدفاع از مزدبگیران در کشور شماست.

  اعلم اتحاد و همبستگی سندیکائی "سود" قویا اعتراض خود را نسبت به خفقان علیه این سندیکا و فعالینش
ممیدارد.

 اتحاد و همبستگی سندیکائی از مقامات مسئول جمهوری اسلمی ایران تقاضا مینماید که به حقوق پایه ای و
ماساسی کارگران در رابطه با آزادی و حق تشکل سندیکائی و نیز حق اعتصاب احترام بگذارند.

آنیک کوپه

  نماینده و سخنگو

موج دستگیری معلمان
 در روزهای اخیر شمار زیادی از معلمان دستگیر و راهی سیاه چال ها شده اند. بر اساس گزارشات روزنامه

  نفر از اعضای تشکل موسوم به کانون صنفی معلمان به اتهام تلش برای برای برگزاری روز جهانی13ها 
 معلمان و دو معلم دبیرستان های کرج به اتهام کوشش برای راه اندازی اعتصاب بازداشت و زندانی شده اند.

اسامی دستگیرشدگان عبارت است از: 

 علی رضا جوادی.1
علی اکبرباغانی .2
محمود بهشتی لنگرودی .3
محمود دهقان آزاد .4
اسماعیل عبدی .5
مهدیه بهلولی .6
آقای نیک نژاد .7
خاتون بادپر .8
مجتبی قریشیان .9

عباس معارفی .10
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 نام های دبیران بازداشت شده در کرج اعلم نشده است. از سرنوشت دستگیرشدگان و محل نگه داری آنان
 هیچ اطلعی در دست نیست. ما هجوم گسترده نیروی سرکوب به کارگران معلم و زندانی کردن آن ها را

محکوم می کنیم و خواستار آزادی بی قید و شرط و فوری همه آنان هستیم. 
منبع: کانون صنفی معلمان  
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طرح هدفمند كردن یارانه ها و تاثیر آن بر آموزش كشور در گفت وگو با عباسپور: 
فشار مالي طرح ممكن است فرزندان را به جاي دبیرستان راهي بازار كار كند

: رئیس كمیسیون آموزش و تحقبقات مجلس شوراي اسلمي گفت: عدمآورده است   1388/8/15 درتاریخایلنا  
 تاكید صریح بر تعلیم و تربیت فرزندان جامعه هدف در لیحه هدفمندسازي یارانه ها این نگراني را به وجود

 آورده كه ممكن است، تحمیل فشار مالي اجراي این لیحه فرزندان خانواده هاي هدف را به جاي ورود به مقطع
 .دبیرستان وارد بازار كار كند؛ تحقق این امر لطمه شدیدي به كشور مي زند

 علي عباسپورتهراني در گفت وگو با خبرنگار ایلنا ، با اشاره به طرح هدفمند كردن یارانه ها و تاثیر آن بر
 آموزش عالي و آموزش و پرورش، گفت: بدون شك قیمت آب، برق و تلفن روي وضعیت مدارس دولتي و

  درصد از اعتبارات هدفمند كردن یارانه ها به20غیردولتي تاثیرگذار است. با توجه به این كه قرار است 
 بخش هاي دولتي پرداخت شود، از این رو بخشي از آن به آموزش و پرورش و مدارس دولتي اختصاص

 .خواهد یافت

 اگر بخشي از اعتبارات طرح به بخش خصوصي واگذار نشود، هزینه هاي مدارس غیردولتي شدیدا افزایش
 پیدا مي كند

 عباسپور در ادامه خاطرنشان كرد: در ارتباط با مدارس غیردولتي هزینه اي مستقیما در نظر گرفته نشده است
  درصد اعتبارات به دست آمده از هدفمند كردن یارانه ها كه قرار است به بخش خصوصي30اما امیدواریم از 

 پرداخت شود، درصدي هم به مدارس غیردولتي پرداخت كنند، چراكه در غیراین صورت هزینه هاي مدارس
88غیردولتي شدیدا افزایش پیدا مي كند و با توجه به وضعیت كنوني مدارس غیردولتي و مشكلتي كه در سال   

 .با افزایش هزینه ها پیدا كردند، در نهایت تعداد قابل ملحظه اي از این مدارس تعطیل مي شوند
 رییس كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم چنین افزود: اگر این افزایش هزینه ها به مدارس غیردولتي داده

 نشود یا منجر به افزایش شهریه در این مدارس مي شود و یا بر تعداد مدارس غیردولتي تعطیل شده افزوده
 خواهد شد، تحقق این امر در حقیقت فاصله گرفتن از هدفي است كه بخش خصوصي را در آموزش و پرورش

 .فعال كردیم
  درصدي كه مقرر شده از اعتبارات اجراي لیحه هدفمندسازي30وي تاكید كرد: بنابراین دولت باید مبلغي از 

 یارانه ها به بخش خصوصي پرداخت شود براي مراكز آموزش غیردولتي هم در نظر گیرد، در غیر این
 صورت طبیعتا یا باید شهریه ها اضافه شود كه دانشگاه ها . مدارس غیردولتي با افت كیفیت مواجه نشوند و یا

 .باید وام صندوق رفاه دانشجویان افزایش پیدا كند
 عباسپور در مورد پرداخت نقدي یارانه و تاثیر اجراي لیحه هدفمندسازي یارانه بر تحصیل فرزندان

  درصدي كه قرار است به صورت نقدي به دهك ها پرداخت شود50خانواده هاي دهك هاي پایین، گفت: درآمدي 
 براي این است كه آنها بتوانند افزایش هزینه هاي انرژي و حذف یارانه ها را پرداخت كنند. در آنجا عنوان شده
 كه افزایش هزینه هاي دیگر مانند مسكن و ارتقاي وضعیت اجتماعي جامعه ي هدف مدنظر دولت قرار گیرد تا

 .به جامعه هدف در این موارد كمك شود

 در این لیحه روي آموزش و پرورش و تحصیل فرزندان جامعه هدف تاكید نشده است
 عباسپور با تاكید بر این كه در این لیحه روي آموزش و پرورش و تحصیل فرزندان جامعه هدف تاكید نشده
 است، اظهار كرد: با طرح این پیشنهاد مي خواستیم به طور صریح این موضوع در لیحه بیاید اما متاسفانه
 مجلس راي نداد و نهایتا این نگراني وجود دارد كه تحصیل فرزندان ما دچار آسیب شود. ما از این نگران

 هستیم كه مشكلت مالي كه در اثر اجراي لیحه هدفمند كردن یارانه ها ایجاد مي شود روي خانواده  تاثیر گذاشته
 و بعضا خانواده هایي كه در وضعیت مناسب مالي نیستند بعد از دوران تحصیلي راهنمایي، فرزندان شان را

 براي دوره دبیرستان تشویق به ادامه تحصیل نكنند و آنها راه بازار كار را پیش گیرند، تحقق این امر لطمه اي
.شدید به وضعیت فرهنگي جامعه خواهد زد

تظاهرات اعتراضی کارگران صنایع مخابراتی راه دور
 کارگران صنایع مخابراتی راه دور در ادامه مبارزات مستمر چند ساله خود یک بار دیگر دست به اعتراض زدند.

  ماه است که دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند. وضعیت اشتغال آنان به طور کامل نامعلوم9کارگران باز هم حدود 
 است. تمامی وعده و وعیدهای دولت سرمایه داری برای راه اندازی مجدد شرکت و تعیین سرنوشت اشتغال کارگران

 9مطابق معمول دروغ از آب درآمده است. همه کارگران مرتب در محل کار حاضر می شوند اما پرداخت مطالبات 
ماهه آنان همچنان معوق مانده است. 

منبع: ایلنا 
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 کارگران شهرداری خرمشهر اعتصاب کردند/ بحران در خرمشهر بال گرفت

 کارگران شهرداری خرمشهر در اعتراض به وضعیت بحرانی بهداشت این شهر دست به اعتصاب زدند.
سایت خبری آینده گزارش داد این اعتصاب در رابطه با بحران عدم جمع آوری زباله خرمشهر بوده است.

 به گزارش سایت مردمک ، بحران زباله و پیامدهای بهداشتی این بحران در شرایطی خرمشهر را فرا گرفته
 است که محمود احمدی نژاد خود را فرماندار این شهر اعلم کرده است. احمدی نژاد در ادامه سفرهای استانی 

 خود در روز سوم خرداد امسال در جمع مردم معترض شهر اعلم کرد «بنده شخصا امروز در جمع شما
 تصمیم گرفته ام که به عنوان فرماندار یا معاون فرماندار در خدمت شما باشم تا شخصا پیگیر امور برای

اجرایی شدن هر چه سریع تر آن باشیم.»

 این در شرایطی است که شهروندان خرمشهر در حالی با مشکلت بهداشتی روبه رو شده اند که تبلیغ برای
 پیشگیری از ازدیاد میکروب و توسعه  هشدارها و اقدامات بهداشتی برای جلوگیری از بیماری ها و به ویژه

در کشور تشدید شده است.Aبیماری آنفولنزای نوع 
 بیستم آذرماه سال گذشته هم پس از گذشت چهار ماه از پرداخت نشدن حقوق كاركنان و كارگران شهرداری

 خرمشهر، شمار زیادی از كارگران شهرداری این شهر، با دست كشیدن از كار و تجمع در برابر شهرداری،
خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدند.

 کارگران شهرداری خرمشهر امسال در شرایطی اعتصاب کرده اند که رانندگان سازمان اتوبوس رانی و حمل و
 نقل درون شهری خرمشهر پنجم آبان ماه امسال در اعتراض به پرداخت نشدن چهارماه حقوق خود به مدت

چندساعت دست از کار کشیدند.
  مرداد امسال به دلیل بي کار شدن25 نفر از کارگران شرکت کشتی سازی «بحرکان» خرمشهر هم 350حدود 

 و تعطیلی واحد صنعتی خود، مقابل فرمانداری خرمشهر تجمع کردند و خواستار رسیدگی به اوضاع نابسامان
خود شدند.

بحران در خرمشهر
 مردم خرمشهر در شهری زندگی می کنند که باید آب آشامیدنی را با بشکه بخرند، فاضلب های جاری را تحمل

و سگ های ولگرد را به عنوان یک تهدید قلمداد کنند.
 احمدی نژاد در سفر سوم خرداد به خرمشهر که با استقبال سرد مردم این شهر و حمل پلکاردهای «فقط

 دروغ» ازسوی مردم همراه بود، اعلم کرد که پروژه انتقال آب از کرخه به این منطقه با سرعت خوبی در
حال انجام است.

رییس دولت اعلم نکرد که مردم خرمشهر چه وقت می توانند از این پروژه آب رسانی بهره برداری کنند.
 هزار واحد بالتر رفته تا حدی که برای استحمام هم قابل20شوری آب در شهرهای آبادان و خرمشهر از 

استفاده نیست و دستگاه های آب تصفیه کن شهری نتوانسته شوری آب این شهرها را کم کند.
 آمار دقیقی از نرخ بیکاری در خرمشهر دردست نیست اما خبرگزاری فارس گزارش داده بود که بیش از نیمی

 27 درصد آنها تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و نرخ رشد بیکاری 45از مردم شهر زیر خط فقر، 
درصد است.

 بر اساس قانون، تامین شغل، رفاه و مسكن شهروندان کشور برعهده دولت است و مشخص نیست وعده های
 دولت به ویژه تامین آب آشامیدنی، راه حل فاضلب و مین روبی در استان جنگ زده خوزستان چه زمانی تحقق

پیدا می کند

با ابلغ محمود احمدي نژاد؛ 
معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی تعیین تکلیف شدند 

 : قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیارانآورده است   1388/8/16 درتاریخایلنا
 نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش که در مجلس شورای اسلمی تصویب و به تایید شورای

نگهبان رسیده بود، از سوی محمود احمدي نژاد برای اجرا ابلغ کرد. 
 ) قانون برنامه145) بند (و) ماده (2به گزارش ایلنا، بر اساس این قانون دولت موظف است در اجرای جزء (

 ) قانون مدیریت خدمات کشوری، از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف24چهارم توسعه و بند (ج) ماده (
 پنج سال نیروهای حق التدریسی ، نهضت سواد آموزی، مربیان پیش دبستانی و مربیان کانون پرورش فکری

 ) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرایط46کودکان و نوجوانان را تا سقف شصت هزار نفر با رعایت ماده (



عمومی استخدامی کشور به استخدام آموزش و پرورش درآورد. 
 بر این اساس ، معلمین حق التدریسی وزارت آموزش و پرورش دارای مدرک کارشناسی و بالتر با چهارسال

  و داشتن میانگین حداقل دوازده ساعت87-88سابقه حق التدریسی مستمر و شاغل بودن تا پایان سال تحصیلی 
تدریس در هفته در چهار سال گذشته، به استخدام رسمی در می آیند. 

 بر اساس این قانون، همچنین معلمین حق التدریسی وزارت آموزش و پرورش دارای مدرک کاردانی با پنج
  و داشتن میانگین حداقل دوازده ساعت87-88سال سابقه حق التدریسی و شاغل بودن تا پایان سال تحصیلی 

 تدریس در هفته در پنج سال گذشته به صورت پیمانی استخدام می شوند. همچنین معلمین حق التدریسی دارای
 مدرک دیپلم (با اولویت معلمین کوچ رو) با هفت سال سابقه حق التدریسی مستمر و شاغل بودن تا پایان سال

  و داشتن میانگین حداقل بیست و چهار ساعت تدریس در هفته در هفت سال گذشته به صورت87-88تحصیلی 
پیمانی استخدام می شوند. 

 معلمین حق التدریسی دارای مدرک کاردانی و دیپلم هم پس از استخدام پیمانی مطابق این قانون در صورت اخذ
 مدارک کارشناسی به استخدام رسمی درمی آیند و معلمین حق التدریسی که در زمان تصویب این قانون

  برابر تعداد واحدهای87-88دانشجوی کارشناسی بوده و تعداد واحدهای گذرانده آنها تا پایان سال تحصییلی 
) این قانون به استخدام پیمانی درمی آیند. 3مدرک کاردانی باشد با رعایت ماده (

 بر این اساس، معلمین حق التدریسی دارای مدرک کاردانی آموزش ابتدایی و رشته های خاص کار دانش و فنی
 ) این قانون به استخدام رسمی در3و حرفه ای به تشخیص آموزش و پرورش در صورت داشتن شرایط ماده (

  مکرر الحاقی) به اساسنامه نهضت سواد6) و (6) ماده واحده قانون لغو مواد (3می آیند و مشمولین تبصره (
  که در زمان8/8/1380آموزی جمهوری اسلمی ایران و تعیین ضوابطبه کارگیری آمزشیاران مصوب 

 تصویب این قانون در نهضت سوادآموزی شاغل بوده و دارای مدرک کارشناسی و بالتر هستند به صورت
رسمی و همچنین دارندگان مدرک کاردانی به صورت پیمانی استخدام می شوند. 

  در نهضت سوادآموزی8/8/1380بر اساس این قانون، هفت هزار نفر از بین آموزشیارانی که بعد از تاریخ 
 دارای بیش از شصت ماه سابقه خدمت باشند به شرط شاغل بودن در نهضت سوادآموزی در زمان تصویب

 این قانون و داشتن حداقل مدرک کاردانی با اولویت رشته های مرتبط و مدارک تحصیلی بالتر و سنوات
 خدمت در صورت داشتن مدرک کارشناسی و بالتر به صورت رسمی و در صورت داشتن مدرک کاردانی به

صورت پیمانی به استخدام در می آیند. 
 بر این اساس، همه آموزشیاران نهضت سوادآموزی موظف به گذراندن دوره هایآموزشی بدو خدمت طبق

 ) این5) و (4برنامه آموزش و پرورش می باشند و همه آموزشیاران نهضت سوادآموزی که بر اساس مواد (
 قانون به استخدام درمی آیند تا زمانی که نیاز به خدمات آنان در نهضت سوادآموزی باشد، موظف به خدمت در
 نهضت سوادآموزی بوده و در صورت عدم نیاز نهضت سوادآموزی و موافقت آموزش و پرورش، با رعایت

مفاد این قانون در آموزش و پرورش خدمت می کنند. 
 بر اساس این قانون، نهصد نفر از مربیان پیش دبستانی که بیش از ده سال سابقه همکاری با آموزش و پرورش

  و دارا بودن مدرک کارشناسی و بالتر به87ـ88دارند در صورت شاغل بودن تا پایان سال تحصیلی 
 صورت رسمی و دارندگان مدرک کاردانی و دیپلم بهص ورت پیمانی به استخدم درمی آیند و همچنین مربیان و

 کارشناسانی که با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همکاری می کنند با داشتن حداقل پنج سال سابقه
  ساعت در هفته) و شاغل بودن در زمان تصویب این قانون با داشتن44بهص ورت مستمر و تمام وقت (

 حداقل مدرک لیسانس به استخدام رسمی و با مدرک کاردانی به استخدام پیمانی در کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان درمی آیند. 

 بر این اساس ، همه افرادی که از طریق این قانون به استخدام در می آیند صرفاo در مناطق مورد نیاز آموزش و
 پرورش و یا نهضت سوادآموزی در آن استان مشغول به کار خواهند شد و نقل و انتقال این افراد پس از پنج

سال اشتغال از زمان استخدام رسمی و در صورت موافقت مبدأ و نیاز مقصد امکان پذیر خواهد بود. 
 بر اساس این قانون، از تاریخ تصویب این قانون به کارگیری هرگونه نیروی حق التدریس جدید در وزارت

 آموزش و پرورش ممنوع است و از تاریخ تصویب این قانون، معلمین مورد نیاز آموزش و پرورش از طریق
 مراکز و دانشگاههای تربیت معلم، دانشگاه شهید رجایی و مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم (ص) ضمن

 ) این قانون به استخدام پیمانی در می آیند. فارغ التحصیلن سایر دانشگاهها و مراکز آموزش1رعایت ماده (
 عالی کشورنیز از طریق آزمون ورودی و گذراندن دوره های لزم حسب نیاز وزارت آموزش و پرورش

می توانند استخدام شوند. 
 ») که به3» ماده «3بر این اساس ، دارندگان مدارک دیپلم و کاردانی (به استثناء نیروهای مشمول تبصره «

 موجب این قانون استخدام می گردند در امور اداری و دفتری مدارس به کار گرفته می شوند مگر در مناطقی که
 با تشخیص آموزش و پرورش نیاز به خدمات آموزشی آنها باشد که پس از طی دوره های لزم در رسته

 آموزشی به کار گرفته می شوند. در صورتی که دارندگان مدرک دیپلم طی پنج سال و کاردانی طی سه سال از



 زمان استخدام موفق به اخذ مدرک کارشناسی در رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش شوند ضمن گذراندن
دوره های آموزشی مربوط برابر ضوابط و مقررات آموزش و پرورش به رسته آموزشی منتقل می شوند. 

 ) قانون مدیریت24این قانون دولت را موظف کرده است از تاریخ تصویب این قانون مطابق بند (ج) ماده (
 خدمات کشوری معلمین حق التدریسی، آموزشیاران نهضت سوادآموزی، مربیان پیش دبستانی و مربیان کانون
 پرورش فکری کودکان و نوجوانان موضوع این قانون را به استخدام در آورد. بر این اساس ، استخدام معلمین
 حق التدریس و نهضت سوادآموزی، مربیان پیش دبستانی و مربیان کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان

 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلمی145با رعایت بند (ی) ماده (
 ایران صورت می گیرد و در سالهای بعد از برنمه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری

 اسلمی ایران، آموزش و پرورش موظف به استخدام باقیمانده آنها تا سقف شصت هزار نفر بر اساس مفاد این
قانون در مدت زمان تعیین شده خواهد بود. 

 بر این اساس ، از کمیسیون های اجتماعی و آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلمی به ترتیب یک نفر و دو
 نفر بر حسن اجراء این قانون نظارت خواهند داشت و وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش
 عملکرد هر ساله این قانون را حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس

شورای اسلمی ارائه دهد. 
پایان پیام

به دنبال چالش با مجلس در یك اطلعیه رسمي تشریح شد
حرف آخر دولت درباره یارانه ها

  آمده است : - در حالي كه سران88 آبان 16به نوشته روزنامه صبح ایران دنیاي اقتصاد در تاریخ شنبه 
 مجلس تاكید دارند كه هیچ راه حل قانوني براي تامین نظر دولت در خصوص جداسازي عواید حذف یارانه ها

 از بودجه سنواتي وجود ندارد، دفتر رییس جمهوري با صدور بیانیه اي تاكید كرده است كه سازوكار بودجه اي
 تمام اهداف هدفمند كردن یارانه ها را زیر سوال مي برد و ضمن تاكید مجدد بر این جداسازي، پیشنهاد

 كرده است كه به جاي ایجاد صندوق ویژه، حسابي در خزانه براي عواید حاصله افتتاح شود. این پیشنهاد اگر
  را مبني بر اینكه «كلیه دریافت هاي دولت باید در حساب هاي53چه مشكل قانون اساسي بخشي از اصل 

 خزانه داري متمركز شود» حل مي كند، اما همچنان بنابر استدلل نمایندگان با روح كلي این اصل منافات دارد
 كه تاكید دارد همه پرداخت هاي دولت باید در قالب بودجه سالنه به تصویب مجلس برسد و دیوان محاسبات نیز

 بر این دریافت و پرداخت ها نظارت كامل داشته باشد. برخي از سران مجلس به ویژه محمدرضا باهنر
خواستار راي مثبت نمایندگان به استرداد لیحه یارانه ها هستند.

به دنبال چالش با مجلس، در یك اطلعیه رسمي تشریح شد
حرف نهایي دولت درباره یارانه ها

  آن و حضور رییس جمهور در13دفتر رییس جمهور در خصوص لیحه هدفمند كردن یارانه ها به ویژه ماده 
مجلس و دفاع از این لیحه اطلعیه  صادر كرد.

 به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از دفتر امور رسانه هاي ریاست جمهوري، متن كامل اطلعیه  دفتر
رییس جمهور در خصوص طرح هدفمندكردن یارانه ها به شرح زیر است: 

 روز سه شنبه هفته گذشته، رییس جمهور با حضور در صحن علني مجلس شوراي اسلمي، به تشریح دیدگاه
 قوه مجریه در باره نحوه رسیدگي نمایندگان مجلس به لیحه هدفمند كردن یارانه ها پرداخت و طي آن تصریح

كرد كه اگر این لیحه با قانون بودجه سالنه پیوند داده شود، اجراي آن در عمل غیرممكن خواهد بود. 
 این لیحه تاثیرات عمیقي را در اقتصاد، سیاست و اجتماع برجاي مي گذارد و تقریبا همه روابط و مناسبات

 اقتصادي كشور را دگرگون خواهد كرد و به همین دلیل، مهم ترین لیحه اقتصادي در سه دهه اخیر محسوب
 مي شود. توزیع ناعادلنه و غیرمنطقي یارانه ها، علوه بر آنكه یك بارسنگین را بر دوش مدیریت اجرایي

 براي تولید، مدیریت تولید و بهره وري را ازكشور تحمیل مي كند، در عمل امكان فراهم سازي شرایط مناسب 
برنامه ریزان و تصمیم گیران كشور سلب مي نماید. 

 دولت نهم با درك صحیحي از ضرورت و اهمیت انجام این تحول بنیادین در كشور و با وقوف به تبعات دشوار
 ناشي از اجراي لیحه هدفمند كردن یارانه ها، وارد عمل شد و با درایت و هوشمندي و تلش هاي فشرده

 كارشناسي، لیحه مزبور را تهیه و به مجلس شوراي اسلمي تقدیم كرد و اینك آماده است تا با شجاعت آن را
به مورد اجرا بگذارد. 

  یكي از اختلفات بین نمایندگان دولت و كمیسیون ویژه هدفمندكردن یارانه هاي مجلس بوده و13موضوع ماده 
  لیحه پیشنهادي دولت كه موضوع مدیریت9 اختلفات اساسي با ماده 13طرح پیشنهادي كمیسیون در ماده 



منابع حاصل از هدفمند كردن یارانه ها است، دارد. 
  هفته گذشته مذاكراتي بین دولت و مجلس براي رفع این مشكل صورت پذیرفت كه2در این خصوص طي 

 نهایتا توافق لزم حاصل نشد. آقاي رییس جمهور از ابتداي مطرح شدن لیحه هدفمند كردن یارانه ها در صحن
 علني مجلس، به رییس مجلس اطلع داده بودند كه جهت دفاع از صندوق پیشنهادي دولت شخصا در مجلس

 حضور خواهند یافت، بنابراین برخلف ادعاهاي مطرح شده در برخي از رسانه ها، حضور آقاي رییس جمهور
 در جلسه علني مجلس «سراسیمه، سرزده، فوري، غیرمنتظره، از سرناچاري یا ناراحتي» نبوده، بلكه

 نشان دهنده اراده قاطع ایشان در اجراي لیحه هدفمند كردن یارانه ها و بیان شرایط اجراي موفقیت آمیز آن بوده
است. 

 انتظار این بود كه هیات رییسه مجلس با اطلع رساني درست و بهنگام در خصوص حضور رییس جمهور
 محترم در مجلس شوراي اسلمي، از ایجاد ذهنیت هاي خلف واقع در میان نمایندگان، رسانه ها و افكار

عمومي جلوگیري به عمل مي آورد. 
  لیحه هدفمندكردن یارانه ها به گونه  اي طراحي شده بود كه صد در صد9صندوق پیشنهادي دولت در ماده 

 ) این قانون اختصاص یابد و طبق12) و (9)، (8وجوه واریزي آن به شرح سرفصل هاي مندرج در مواد (
 )، آن صندوق مكلف است گزارش عملكرد سالنه را به هیات وزیران جهت ارسال به مجلس4تبصره (

 شوراي اسل  مي  ارائه نماید و دو نماینده از سوي مجلس شوراي اسل  مي  نیز به عنوان ناظر در هیات امناء
صندوق شركت داشتند. 

 مهم ترین موردي كه منجر به اخطار قانون اساسي در صحن علني مجلس براي تشكیل صندوق شد مغایرت آن
  قانون اساسي مي گوید كه كلیه دریافت هاي دولت در حساب هاي53 قانون اساسي بود. اصل 54 و 53با اصل 

 خزانه داري كل متمركز   مي شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام   مي گیرد و
  قانون اساسي نیز در خصوص دیوان محاسبات و نظارت آن بر بودجه است. اما   مي دانیم كه55 و 54ماده هاي 

دریافت هاي مصرح در این لیحه دو جزء متفاوت دارند. 
 دریافت هایي كه مستقیما توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتي حاصل   مي شود از قبیل سهم مالكانه صادرات

 نفت  خام و مالیات سود سهام كه به حساب هاي خزانه واریز   مي شود و از طریق بودجه عمو  مي  دولت به
مصارف بودجه اختصاص   مي یابد. 

 درآمد شركت هاي دولتي كه از طریق فروش كال یا ارائه خدمات كسب   مي شود و اگرچه به موجب قانون
 بایستي به حساب هاي خزانه واریز شوند اما متعاقبا این درآمدها به مصارف شركت و موارد احتمالي كه به
 موجب قوانین و مقررات موضوعه تعیین   مي گردد، اختصاص   مي یابد و این فرآیند در بودجه عمو  مي  دولت

انعكاس ندارد. 
 از آنجا كه بخشي از تامین منابع مالي، هدفمندسازي یارانه ها از طریق افزایش درآمد شركت هاي دولتي و

 بنگاه هاي اقتصادي عرضه كننده كالهاي مربوط از قبیل نفت، گاز و ... تحصیل   مي شود، لذا با توجه به وجه
 بهتمایز این درآمدها با دریافت هاي موضوع بند یك، ضرورت قانوني به تخصیص این بخش از وجوه 

 حساب ها و ردیف هاي بودجه عمو  مي  دولت نبوده و قانون گذار   مي تواند موارد جدیدي براي تخصیص آن از
 قبیل واریز به صندوق هدفمندسازي یارانه ها وضع نماید. اگر چه این تخصیص   مي تواند پس از واریز وجوه

درآمدي شركت به حساب هاي نزد خزانه انجام شود. 
 از طرف دیگر در خصوص دریافت هاي بند یك نیز، بیان این نكته ضروري است كه كاركرد صندوق

 هدفمندسازي یارانه ها مشابه صندوق تامین اجتماعي یا سایر صندوق هاي بازنشستگي در كشور   مي باشد.
 صندوق هاي بازنشستگي و تامین اجتماعي به مباشرت دولت، وجوهي را به عنوان كسورات قانوني از

 كاركنان و كارفرمایان دریافت مي نمایند كه ماهیتا در طبقه بندي هاي بین المللي، ماهیت مالیات را دارا   مي باشد و
 باز به مباشرت از دولت متعهد   مي گردند كه حقوق بازنشستگي افراد را در زمان بازنشستگي پرداخت نمایند.

 از طرفي صندوق   مي تواند با سرمایه گذاري و مدیریت وجوه و منابع در اختیار، موجبات توازن و تعادل منابع
 و مصارف را در مقاطع زماني كه ممكن است تعادل كاركنان شاغل و بازنشستگان به هم بخورد برقرار

 سازد. این مكانیزم به موجب قوانین موضوعه مقرر گردیده و مغایرتي هم با قانون اساسي نداشته است. نكته
بعد صندوق ذخیره ارزي است كه كاركرد كنوني آن مشابه همین صندوق هدفمند كردن یارانه ها است. 

 دلیل بسیار زیادي وجود دارد كه نشان   مي دهد ساز و كار بودجه  اي تما  مي  اهداف لیحه هدفمندكردن یارانه ها
را زیر سوال   مي برد. 

  ساله است و باید یك افق روشن و مطمئن و با ثبات از قیمت5اول آنكه لیحه هدفمند كردن یارانه ها یك برنامه 
  لیحه مجموعه  اي9 و 8حامل هاي انرژي به سرمایه گذاران و تولیدكنندگان ارائه شود و از طرف دیگر مواد 

  ساله5از سیاست هاي حمایتي از خانوار و تولیدكننده را تعریف نموده كه آنها نیز در قالب یك برنامه زمان دار 
 حركت خواهند نمود. وصل كردن آن به بودجه یعني اینكه دولت، خانوارها و تولیدكنندگان و سرمایه گذاران

 باید در هر سال منتظر اتفاقاتي باشند كه در بودجه مي افتد. دولت اگر قصد داشت كه به این روش عمل نماید



 دیگر نیازي به لیحه نبود و حتي   مي توانست در بودجه سال گذشته، بخشي از این پیشنهادات را در قالب
 مصوب و در سال جاري اجرا نماید. 1388بودجه سال 

 همه   مي دانیم كه در نظام تصمیم گیري اقتصادي كشور بخشي  نگري و منطقه نگري حاكم است. در صورتي كه
 مدیریت واحدي بر منابع و مصارف این قانون اعمال نشود و هر ساله این موضوع به لیحه بودجه مربوط
 گردد، منابع و مصارف این لیحه پس از یك سال و به تناسب سایر موضوعات اقتصادي كشور در اختیار

 اهداف بخشي و منطقه  اي قرار خواهد گرفت كه عمل از اهداف اولیه لیحه هدفمند كردن یارانه ها دور خواهد
شد. 

 یك نكته مهم نیز به اهمیت توجه به مدیریت امور از بعد زمان مربوط مي شود. هدفمندسازي یارانه هاي
  لیحه آمده است باید در ماه هاي متفاوت سال و به4 قلم كال و خدمتي كه در ماده 8حامل هاي انرژي و 

  را كه زمان شروع به اردیبهشت7فراخور موضوع اجرایي شود و به همین دلیل نمایندگان محترم مجلس ماده 
هر سال محدود شده بود، حذف كردند. 

  لیحه كه در صحن علني نیز مورد تصویب قرار گرفته، پیش بیني شده است در مورد حامل هاي2درماده 
  درصد، تغییر قیمت هاي داخلي مجاز باشد و لذا در طول سال25انرژي در صورت نوسان قیمت فوب بیش از 

دولت اجازه تغییر قیمت دارد. 
 این دو مورد نشان   مي دهد كه فرآیند تصمیم گیري در خصوص منابع و مصارف هدفمندسازي یارانه ها باید

خارج از روال سالنه بودجه  اي صورت پذیرد. 
 یك نكته بسیار با اهمیت دیگر به اعتقاد مشترك تما  مي  كارشناسان و نمایندگان محترم مجلس بازمي گردد كه

 معتقدند لیحه هدفمند كردن یارانه ها آثار بسیار گسترده  اي بر تمام فعالیت هاي اقتصادي كشور دارد و یكي از
 موفقیت لیحه، اجراي مناسب آن است و این موضوع نیاز به انعطاف در قانون و اختیار لزممهم ترین عوامل 

 براي مجریان را گریز ناپذیر مي سازد. بدیهي است مجري این قانون باید از اختیارات لزم و همچنین قوانین و
 مقررات منعطفي برخوردار باشد كه با تصمیمات اقتضایي بتواند این پروژه را راهبري نماید. یك راهكار

 مورد قبول آن است كه براساس نظر كمیسیون ویژه، حسابي به نام هدفمندسازي یارانه ها در خزانه ایجاد شود
 و كلیه منابع این قانون به آن حساب واریز گردد ولي عبارت در قالب بودجه سنواتي حذف شود. بنابراین به

  قانون اساسي كه باید كلیه53جاي صندوق، حسابي در خزانه ایجاد خواهد شد و شبهه مخالفت با ماده 
 دریافت هاي دولت در حساب هاي خزانه داري كل متمركز شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به

موجب قانون انجام گیرد نیز با این روش برطرف خواهد شد. 
 پیشنهاد دولت در صندوق نیز اختصاص منابع براساس قانون بوده و به همین دلیل در لیحه پیشنهادي تما  مي

  براي خانوارها، تولیدكنندگان و دولت تعیین نموده است.12 و 9 و 8 ماده قانوني 3 مصارف را در قالب 
 اجراي این لیحه بدون تردید مستلزم یك همكاري گسترده و مشترك میان بخش ها، دستگاه ها و نهادهاي مختلف

 از جمله رسانه هاي ارتباط جمعي است. ایجاد ذهنیت هاي ناصواب در جامعه و تحریك افكار عمومي علیه
 دولت و مجریان قانون، مفهومي جز مقابله با این تصمیم ملي و تلش براي ضربه زدن به آن ندارد. سخنان
 رییس جمهور محترم در مجلس با آنكه كامل مستدل و منطقي و از موضع دفاع از حقوق مردم و به نحوي

 كامل متواضعانه و صمیمانه مطرح شد، متاسفانه از سوي برخي رسانه ها به نشانه اعتراض شدید و تند همراه
با عصبانیت رییس جمهور به نمایندگان مجلس وانمود شد، واكنشي كه فقط نام تحریف مي توان بر آن گذاشت. 

 رسانه هایي كه دغدغه هاي دولت براي اجراي صحیح قانون را در قالب اتهامات توهین آمیزي همانند
 «آرزوهاي بر باد رفته رییس جمهور» یا «توزیع پول بین شهروندان بر اساس حب و بغض» مطرح مي كنند،
 در عمل انگیزه هاي سیاسي، حزبي و انتخاباتي را به یك موضوع بسیار حساس و مهم مرتبط با منافع ملي و

حقوق مردم گره مي زنند كه از این رهگذر، آسیب هاي غیرقابل انكاري، به جامعه وارد خواهد شد. 

تجمع كارگران كنف كار رشت مقابل استاندارى گیلن        

 آمده است : تعداد زیادى از كارگران كارخانه كنف كار رشت1388 آبان 16به گزارش خبرگزاری فارس در 
 پیش از ظهر امروز با در دست داشتن پلكاردهایى نسبت به عدم پرداخت حقوق و دستمزد خود معترض

بودند. 
 كارگران حاضر در این تجمع از مسئولن استاندارىبه گزارش هرانا به نقل از خبرگزاری فارس، 

 مي خواستند تا كارخانه كنف كار را بازگشایى كرده و به مشكلت فراوان اقتصادى و خانوادگى ده ها كارگر بل
تكلیف پایان دهند. 

 یكى از كارگران اظهار داشت: پنج سال است حقوق نگرفته ایم و وضعیت بازنشستگان كارخانه كنف كار
نامشخص است. 

 وى كه خواست نامش فاش نشود افزود: با توجه به شرایط اقتصادي، بیشتر كارگران در خانه هاى استیجارى



زندگى مي كنند و براى كسب معیشت خانواده بسیار در تنگنا هستند. 
 این كارگر گفت: سال ها است كه صداى فریاد ما براى رسیدگى به وضعیت كارخانه كنف كار رشت بلند است

اما تا كنون مسئولن استان فقط وعده داده اند و هیچ اقدامى در این باره صورت نگرفته است. 
 وى هزینه زندگى و تحصیل فرزندان دانشجوى كارگران را از مشكلت اساسى عنوان كرد و افزود: در این

 اوضاع بحراني، از دولت و رئیس جمهور محترم كه حامى كارگران است مي خواهیم كارگران را از فلكت و
بدبختى كه بر اثر تعطیلى این كارخانه نصیب ما كرده اند، نجات دهد. 

در حال حاضر تجمع همچنان ادامه دارد و نیروى انتظامى با حضور در محل، اوضاع را كنترل مي كند.

ماه مطالبات معوق؛ 8دراعتراض به 
كارگران كارخانه صنایع مخابراتي راه دور ایران تجمع كردند 

 :   درحالي كه مطالبات معوقه كارگران صنایع مخابراتي راه دور ایرانآورده است   1388/8/16درتاریخایلنا 
 درآستانه هشت ماهه  شدن قرار دارد،این كارگران مدعي هستند كه كارفرماي موقت آنها ماهانه بابت اداره

كارخانه حقوق و مزایاي خود را به موقع دریافت مي كند. 
 به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعي از كارگران كارخانه صنایع مخابراتي راه دور ایران صبح امروزدر اعتراض

  ماه مطالبات معوق خود و نیز توقف فعالیت كارخانه براي چندمین مرتبه در محل8به پرداخت به پرداخت 
كارخانه تجمع كردند. 

 برگزاري این تجمع آرام در حالي صورت گرفته كه به گفته كارگران، مسوولن اداري استان از آنها
خواسته اند تا از هرگونه تجمع و یا حركت اعتراضي دیگر در بیرون كارخانه خودداري كنند. 

 یكي از كارگران گفت: از بعد سفر رئیس جمهور به استان فارس كه در اردیبهشت ماه انجام شد، اداره كارخانه
 بطور موقت به هیاتي مركب از سه نفر محول شد، اما تاكنون این هیات بدون آنكه هیچ اقدامي درجهت
 راه اندازي مجددكارخانه و یا پرداخت مطالبات كارگران انجام داده باشد ماهانه حقوق و مزایاي خود را

بطوركامل دریافت كرده است. 
  كه در زمینه تولید كارت هاي سوخت فعالیت داشته است از بعد خصوصي سازي درسالهايITIكارخانه 

 دچار بحران شده است. 80نخستین دهه
 كارگران این كارخانه مي گویند، چندي پیش هیاتي از اعضاي كمیسیون اجتماعي مجلس دربازدید از این

كارخانه به آنها وعده پیگیري و رسیدگي داده بودند. 
پایان پیام

نامه علی نجاتی رئیس هیات مدیره ی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به کارگران

 !  کارگران

 تا به امروز چهار نفر از اعضای هیات مدیره ی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به نامهای فریدون
 نیکوفرد،جلیل احمدی،قربان علیپور و محمد حیدری مهر روانه ی زندان شده اند و هم اکنون در زندان دزفول

محبوس میباشند.
 در چند روز اینده ، دوره ی حبس مرا نیز به من تحمیل خواهد کرد. دستگاه قضایی

 ما برای به دست آوردن حقوق خود و دفاع از مطالبات بر حق کارگران هفت تپه و به دست اوردن کمترین
امکانات معیشت و حقوق انسانی تلش کرده ایم.اما ما محکوم و زندانی میشویم.

 ما در چند روز پیش نیز نامه ای سرگشاده به سازمان جهانی کار نوشتیم و رونوشت آن را به تمام نهاد های
کارگری و حقوق بشری و رسانه ها ، ارسال کردیم.

 ما میدانیم که انها از بی حقوقی که بر کارگران ایران تحمیل میشود با خبر هستتند. میدانیم که قرار نیست کسی
 جز خود کارگران به داد Í خودشان برسد.اما ما اتمام حجت کردیم و از انان پرسیدیم که آیا بیخبرید ؟ آیا اقدامی

خواهید کرد ؟
میدانیم که نتیجه ،اقدام موثری از سوی انان نخواهد بود.

ما میدانیم که ایجاد تشکل های مستقل کارگری حق مسلم کارگران است .
 در حالی که کارفرماها آزادانه تشکل دارند ، کارگرانی که تشکل های مستقل کارگری خود را بنا میکنند

محکوم و زندانی میشوند.
 ما اعتقاد داریم به جز تلش های خود کارگران و اتحاد و همبستگی میان انان ، ما کارگران موفق نخواهیم شد

به خواسته ها و مطالبات خود دست یابیم.
 من و دیگر همکارانم در سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ، برای مدت شش ماه در زندان محبوس خواهیم



بود.
 در مدت هشت ماه ای که من را از کار اخراج کرده بودند کم نبودند کارگرانی که علوه بر حمایت های

 روحی خود ،در حد توانشان کمک های مادی کردند.این کمک ها اگر چه بسیار کمتر از حقوق دریافتی سابق
 من بود اما برای من از هزاران هزار کمک دیگر با ارزش تر بود زیرا نشان از ان داشت که کارگران به

 درستی میدانند که من و دیگر همکارانشان برای دفاع از حقوق انان تلش میکرده ایم.به همین خاطر من بنا بر
 اعتقادم تنها کمکی که دریافت کردم کمک از کارگران بود.مبلغ ان اگرچه کمتر از حدی بود که حتی سطح

زندگی سابق مرا حفظ کند اما ،بسیار با ارزش بود.
این کمک ها به جای هر نهاد و مکان و کسان دیگری مرا مدیون به همکاران کارگر من میکرد. 

امیدواریم که این امر به شکل یک سنت کارگری در میان دیگر کارگران رواج پیدا کند.

 تا روزی که فقط من اخراج شده بودم ، به همان کمک های دوستان Íکارگر آشنا با خود بسنده کردم.اما امروز
علوه بر من چهار کارگر دیگر نیز از دریافت حقوق خود محروم میشوند.

 دوستان زیادی پرسیده اند که کارگرانی که امکان تماس چهره به چهره با خانواده های این پنج کارگر زندانی
 را ندارند چگونه میتوانند برای همبستگی کارگری ، کمک های مالی خود را برای رساندن به خانواده هایشان

به انان برسانند.
  امروز پیش از انکه دو نفر دیگر از دوستانم به دادگاه و زندان فرستاده شوند ،با اخرین11:45در ساعت 

 تماس و توافقی که با انان و دیگر همکارانم انجام شد ، قرار بر این شد که شماره حسابی به نام اینجانب اعلم
Í کمک شده به شود تا کمک های مالی ارسالی از سوی کارگران به آن واریز شود و از آن طریق ، مبالغ  

خانواده های این پنج کارگر پرداخت شود.(که این شماره حساب متعاقبا اعلم میشود )
ما میخواهیم به جای هر کمک مالی از هر طریق ، فقط و فقط از حمایت های کارگری برخوردار شویم.

کارگران !
 امروز ، روز حمایت از کارگرانی است که در هفت تپه برای احقاق مطالبات کارگری، تلش کردند و از

 سوی کارگران هفت تپه به نمایندگی در یک تشکل مستقل انتخاب شدند و امروز تنها به خاطردفاع از حقوق
کارگری خود به زندان محکوم شده اند.

 بدون شک ،فردا و فرداهای بعد که ما در زندان نباشیم ،ما نیز در انجام این وظیفه ی کارگری سهیم خواهیم
بود.

 پیشاپیش از حمایت ها و تلش های کارگران هفت تپه و دیگر کارگران تشکر میکنم و امیدوارم با اتحاد و
 همبستگی هر چه بیشتر در راه ایجاد تشکل های مستقل کارگری خود تلش کنیم تا بتوانیم به حقوق و خواسته

های برحق خود دست پیدا کنیم.

به امید اتحاد روزافزون کارگران
علی نجاتی

رئیس هیات مدیره ی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
88 ابان ماه 16شنبه 

یك مقام كارگري در گفت وگو با ایلنا: 
 واحد بحران زده دارد50استان قزوین

 : رئیس هیات مدیره كانون هماهنگي شوراهاي اسلمي كار استانآورده است   1388/8/16 درتاریخایلنا
 واحد بحران زده در این استان خبر داد. 50قزوین از وجود

 محمداحمدي درگفت وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به قدیمي بودن صنایع استان قزوین افزود: متاسفانه مدیران
 درگذشته توجهي به نوسازي صنایع نكردند و نتیجه آن امروز باعث شده تا برخي صنایع استان بابحران مواجه

شود. 
 وي بوشینه بافت، ناز نخ و كارخانه چیني البرز را از جمله واحدهاي بحران زده استان قزوین برشمرد و خاطر
 نشان كرد: مسئولن سعي مي كنند تا مشكل این واحدها مهار شود اما با این وجود هنوز مشكلتي وجود دارد و

مساله به طوركامل حل نشده است. 
  روز جلسات كمیسیون كارگري استانداري قزوین تشكیل مي شود، تصریح كرد:15احمدي با بیان این كه هر 

 مشكل برخي از واحدها بستگي به همكاري سازمان خصوصي سازي دارد و مسئولن استان به تنهایي قادر به



حل آن نیستند. 
پایان پیام

از صبح امروز با افزایش دست کم صددرصدی قیمت نان
 سرویس اجتماعي ـ از صبح امروز، تعداد بسیاری از نانوایی های تهران، قیمت نان خود را دست کم صددرصد

افزایش داده اند
  آمده است ، زمزمه افزایش قیمت نان از مدت ها پیش آغاز شده88 ابان 16به گزارش خبرنگار «تابناک» در 

بود؛ اما از صبح امروز، مردم با قیمت های کذایی نان روبه رو شده اند.
 بنا بر این گزارش، این افزایش قیمت  کامل غیرقانونی بوده و هیچ علت خاصی ندارد و نانوایان در پاسخ به

مشتریان، افزایش قیمت آرد را بهانه می  کنند.
 نکته جالب آن که مردم روز گذشته به قیمت همیشگی نان تهیه کرده اند؛ اما از صبح امروز با افزایش دست کم

صددرصدی قیمت نان روبه رو شده اند.
گفتنی است، برخی نانوایی ها حتی با درج پارچه نوشته و پلکاردی این افزایش قیمت را اعلم کرده اند.

  تومان و500 تومانی، 200 تومان، سنگک 400 تومانی به قیمت 200یادآور می شود، همچنین نان بربری 
  تومان عرضه می شود؛ البته نانوایی های آزاد و برخی نانوایی ها که قیمت های50 تومانی به قیمت 25لواش 

 1000 و 700عجیب برای نان خود داشته اند، نیز از این افزایش قیمت بی بهره نبوده و برای مثال، نان سنگک 
 تومان عرضه می شود.2000تومانی به قیمت 

تجمع اعتراضی کارگران پارسیلون در خرم آباد
  آبان ماه در اعتراض به عدم16به گزارش سایت پیام آمده است : کارگران شرکت پارسیلون روز شنبه 

دریافت دستمزدهای خود در مقابل مجتمع قضایی خرم آباد تجمع نمودند.
 بر پایه گزارش منتشره کارگران در این تجمع که توسط نیروی انتظامی رژیم کنترل می شد خواستار دریافت

دستمزدها و مطالبات معوقه چندین ماهه خود شدند.
کارگران تاکید کردند در صورت عدم رسیدگی به درخواست هایشان به اعتراض خود ادامه خواهند داد.

 نفر از کارگران شرکت "صاایران"240اخراج 
  نفر240 آبان ماه کارفرمای شرکت حمل و نقل بین المللی "صاایران" 16بنا به گزارش منتشره در روز شنبه 

از کارگران رسمی خود را اخراج کرد.
 این کارگران که در قسمت های مختلف این شرکت مشغول به کار بودند به بهانه عدم توانایی کارفرمای

مربوطه در پرداخت دستمزدها و مطالبات آنان اخراج شده اند. 
 کارگران شرکت "صاایران" در واکنش به اخراج خود توسط کارفرما به اداره کار غرب تهران شکایت برده

اند.
 کارگر کارخانه ایران خودرو200اخراج 

  نفر از کارگران قراردادی خود200گزارش منتشره حاکی است کارخانه ایران خودرو ظرف چند روز گذشته 
را اخراج کرده است.

 کارخانه ایران خودرو ضمن اخراج این تعداد از کارگران که همزمان با اتمام تاریخ قرارداد موقت استخدام
 آنان صورت گرفت، قصد دارد تعداد دیگری از کارگران قراردادی و خدماتی را در روزهای آینده اخراج کند.

ارتباط «عواید یارانه ها» با «بودجه سالنه» قطع مي شود؟

چراغ سبز به حرف آخر دولت

  آبان آمده است :- رییس كمیسیون ویژه مجلس با17به گزارش روزنامه صبح ایران دنیاي اقتصاد در تاریخ 
 بیان اینكه اصل این دغدغه كه «باید دست دولت باز باشد» مورد موافقت نمایندگان دولت و مجلس است، خبر
 از توافق جدیدي براي تحقق خواسته دولت داده است؛ به گفته غلمرضا مصباحي مقدم، در خصوص واریز
 عواید حذف یارانه ها به حسابي در خزانه بدون عبارت «در قالب بودجه سنواتي» كه مورد انتقاد شدید دولت
 قرار گرفت، توافق به عمل آمده است. در عین حال، رییس كمیسیون ویژه مجلس دولت را به صبر و تحمل
 دعوت كرد تا از طریق یكي از سه راهكار پیشنهادي وي، این توافق اجرایي شود. به گفته وي، سه راهكار

  مصوب وجود دارد كه گنجاندن مجدد لیحه در برنامه پنجم بر اساس توافق جدید13ممكن براي اصلح ماده 
 یا عودت لیحه از سوي شوراي نگهبان براي اصلح این مورد از جمله این راهكارها است. وي راهكار سوم
 را دستور رهبر معظم انقلب عنوان كرد و گفت  اگر رهبر معظم انقلب صلح بدانند، مي توانند یادداشتي در

این خصوص به مجلس ارائه كنند، زیرا نمایندگان تابع تكلیف هستند.



نمایندگان امروز درباره جداسازی یارانه نقدی از قانون بودجه تصمیم می گیرند
چراغ سبز مجلس به درخواست دولت

 دنیای اقتصاد- هرچند برخی نمایندگان شاخص مجلس نظیر غلمرضا مصباحی مقدم از چراغ سبز مجلس به
خواسته احمدی نژاد خبر داده اند، اما شاید امروز هم تکلیف لیحه یارانه ها در مجلس معلوم نشود.

 اگر تا هفته قبل، فقط قوای مجریه و مقننه بر سر هزینه کرد اعتبارات ناشی از آزادسازی قیمت ها اختلف نظر
 داشتند، حال و پس از موضع گیری سفت وسخت دفتر رییس جمهور و صدور اطلعیه ای رسمي در خصوص

ضرورت جداشدن لیحه یارانه ها از بودجه سنواتی، این اختلف به داخل مجلس هم کشیده شده است.
 از یک سو، محمدرضا باهنر، نایب رییس متنفذ مجلس بار دیگر تاکید کرده که «همه دریافت های دولت باید به
 خزانه وارد شود و همه هزینه ها نیز بر اساس قوانین بودجه سالنه صورت گیرد.» از سوی دیگر، غلمرضا
 مصباحی مقدم، رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس از «توافق برای حذف اتصال این لیحه به

 بودجه سنواتی» در گفت وگوهای نمایندگان دولت و حسن ابوترابي فرد (دیگر نایب رییس مجلس) خبر داده
است.

 در همین حال، محسن کوهکن، یکی از دو نماینده منتخب هیات رییسه مجلس برای رفع اختلف میان دو قوه،
 به خبرگزاری فارس گفته است: «بعید است درخواست استرداد لیحه در نشست روز یکشنبه مجلس بررسی

شود.»
 اختلف نظر مجلسی ها به همین جا نیز ختم نمی شود. در شرایطی که روز چهارشنبه گذشته باهنر از نمایندگان

 خواسته بود به درخواست استرداد لیحه یارانه ها رای مثبت بدهند، پایگاه خبری جهان نیوز، وابسته به علیرضا
 درصد اعضای فراکسیون اصولگرایان با استرداد این لیحه خبر داده است.90زاکانی از مخالفت 

باهنر: رییس جمهور اصل نباید سخنرانی می کرد
 اولین واکنش به بیانیه جمعه شب دفتر رییس جمهور را محمدرضا باهنر در گفت وگو با پایگاه خبری «خانه

 ملت» نشان داد. در حالی که اطلعیه دفتر احمدی نژاد گفته بود «رییس جمهور از ابتدای مطرح شدن لیحه
 هدفمند کردن یارانه ها در صحن علنی مجلس، به هیات رییسه مجلس اطلع داده بود که جهت دفاع از صندوق
 پیشنهادی دولت شخصا در مجلس حضور خواهد یافت»، باهنر تاکید کرد که «نمایندگان پارلمانی دولت صبح

  لیحه13آبان ماه به هیات رییسه اعلم کردند که رییس جمهور قصد دارد برای دفاع از ماده 12روز سه شنبه 
پیشنهادی دولت به مجلس بیاید.»

 او اضافه کرد: «هیات رییسه مجلس به مدیرکل پارلمانی رییس جمهور اعلم کرد که در این بخش از
  دقیقه نمي تواند صحبت کند، لذا به رییس جمهور توصیه شد به مجلس5مذاکرات، نماینده دولت بیشتر از 

 دقیقه وجود5تشریف نیاورند، چون بر اساس آیین نامه داخلی مجلس امکان سخنرانی برای ایشان بیش از 
 نداشت، اما به رغم توصیه هیات رییسه، رییس جمهور در مجلس حاضر شدند و چون اصرار داشتند، وقتی در

اختیار ایشان قرار داده شد که چندان وفق آیین نامه داخلی مجلس نبود.»
 نایب رییس دوم مجلس همچنین بار دیگر تصریح کرد: «برداشت ما این است که همه دریافت های دولت باید به

خزانه وارد شود و همه هزینه ها نیز بر اساس قوانین بودجه سالنه صورت گیرد.»
مصباحی مقدم: ابوترابی  با دولت به توافق رسید

 اما ظاهرا این، نظر همه مجلسی ها نیست، به گونه ای که غلمرضا مصباحی مقدم از توافق محمدحسن
  لیحه13ابوترابی فرد با نمایندگان دولت در خصوص حذف عبارت «در قالب بودجه سنواتی» از ماده 

 یارانه ها خبر داد و تنها نگرانی خود را یافتن راهکاری قانونی برای اصلح این ماده تصویب شده در صحن
مجلس برشمرد.

 مصباحی مقدم در این باره به خبرگزاری مهر گفت: «البته كمیسیون ویژه براي بررسي این پیشنهاد جلسه اي
 نداشته، اما به نظر بنده اگر این اصلح صورت گیرد مغایرتي با قانون اساسي نخواهد داشت. در گفت وگوهایي
 كه بین نمایندگان دولت و آقای ابوترابي فرد صورت گرفته بود نیز به این مساله اشاره شده و طبعا این نقطه اي

 مورد توافق طرفین خواهد بود.» رییس كمیسیون ویژه  طرح تحول اقتصادي مجلس، با تاكید بر اینكه حذف
 عبارت «در قالب بودجه سنواتی» باید در مجلس به راي گذاشته شود، گفت: «با حذف این عبارت در واقع

 نظر رییس جمهور تامین خواهد شد و مجلس به دولت این مجوز را مي دهد كه از این حساب براي
  لیحه13 تعیین شده، برداشت داشته باشد.» البته با توجه به اینکه ماده 10 و 9، 8كه در مواد پرداخت هایي 

 یارانه از تصویب نمایندگان مجلس گذشته، قانونا نمایندگان نمی توانند دوباره آن را بررسی کنند. به همین دلیل،
 مصباحی مقدم سه راهکار را توصیه می کند یا دولت فعل از این موضوع بگذرد و در لیحه برنامه پنجم،

 موضوع را اصلح کند یا شورای نگهبان به این ماده قانونی ایراد بگیرد تا مجلس بتواند آن را دوباره بررسی
کند؛ یا اینکه مقام معظم رهبری در این زمینه یادداشتی به مجلس بدهند.

میرتاج الدینی: باید از شورای نگهبان بپرسیم
 در همین حال، محمدرضا میرتاج الدینی، از اعضای هیات رییسه مجلس که برخی گزارش ها از انتصاب



 قریب الوقوع او به عنوان معاون پارلمانی رییس جمهور خبر می دهند، پیشنهاد کرده است که در مورد تفسیر
 قانون اساسی از شورای نگهبان استفسار شود.53مجلس از اصل 

 ، اعتبارات مصوب باید در53میرتاج الدینی می گوید: موضوع اختلف در این نكته است كه بر مبناي اصل 
 چارچوب «قانون» باشد و در این اصل «قانون» به طور مطلق بیان شده و مثل گفته نشده «قانون بودجه»

 وقتي كلمه «قانون» بدون ذكر «قانون بودجه» بیان شده باشد، دو مجموعه را شامل مي شود، یعني هم قانون
 بودجه و هم غیر آن.او می افزاید: اگر نظر شوراي نگهبان در این باب مشخص شود، آنگاه ما باید در پي

 تصویب شده، عمل كنیم. 13راهكارهاي آیین نامه اي داخل مجلس پیش رویم تا نسبت به اصلح ماده  
 میرتاج الدینی همچنین در واکنش به واکنش باهنر به اطلعیه دفتر رییس جمهور و غیرقانونی خواندن سخنرانی
 احمدی نژاد در صحن مجلس به ایرنا گفت: «برداشت برخي افراد، اجتهاد درمقابل نص است؛ زیرا نص قانون

  قانون اساسي رییس جمهور70اساسي این اختیار را به رییس جمهور داده است.» او اضافه کرد: «طبق اصل 
 و وزرا هر زمان که خواستند مي توانند به مجلس بیایند؛ در ذیل این اصل هم آمده هرگاه تقاضاي این امر را

 داشته باشند، باید مطالبشان استماع شود. تنها رییس جمهور باید از قبل براي حضوراطلع دهد که اطلع هم
دادند.»

امروز؛ نشست مشترک مجلس و دولت
 یك نماینده  مجلس از برگزاري نشست مشترك كمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادي مجلس و نمایندگان دولت
 براي یافتن راه حلي براي مشكل ایجاد شده در لیحه هدفمندكردن یارانه ها خبر داد. حسین سبحاني نیا نماینده 
 مردم نیشابور در مجلس، در گفتگو با ایسنا با تاكید بر این كه قرار است امروز نمایندگان مجلس و دولت به

 راه حل مشتركي براي حل موضوع ایجاد شده در لیحه  هدفمند كردن یارانه ها دست یابند، خاطرنشان كرد: این
 امكان كه بتوان لیحه را بازپس گرفت، وجود ندارد و فضاي عمومي مجلس نیز بر این مساله تاكید دارد كه

باید راه حل مشتركي براي حل مساله پیدا شود. 
فیروزآبادی: مجلس دولت را یاري كند

 در همین حال سرلشگر فیروزآبادي نیز در گفت وگو با ایسنا گفت: شكرانه شجاعت و فداكاري آقاي احمدي نژاد
 و دولت محترم آن است كه مجلس با نگاه كمك به دولت، تسهیلت بیشتري براي اجراي طرح هدفمندكردن

 یارانه ها براي دولت در نظر بگیرد. رییس ستاد كل نیروهاي مسلح افزود: دولت نهم با شجاعت و ایمان
 ویژه اي كه در شخص رییس جمهور وجود دارد، لیحه هدفمندكردن یارانه ها را تنظیم و در سیر مراحل

 تصویب قرار داد و فداكارانه آماده شد تا با این خدمت بزرگ به اقتصاد كشور عواقب آن را نیز بر عهده گیرد
 و اکنون استدعاي ما به عنوان یك برداشت عمومي از منافع این لیحه آن است كه مجلس تا آنجا كه مي تواند

دولت را یاري كند.

شعارپردازي دولتي ها در میان انبوه گلیه هاي كارشناسان 
صنعت ایران قفل كرده است، چرا باور نمي كنید

  آمده است : با وجود آنكه علي اكبر محرابیان1388 آبان 17به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 
  میلیارد تومان خبر داده و از500 هزار و 2 واحد صنعتي جمعاo به ارزش 700 هزار و 6از استمهال بدهي 

 ارائه لیست دوم این واحدها در آینده اي نزدیك خبر مي دهد، با این حال با اعتماد به نفس بالیي، حال صنعت
 است. 87كشور را خوب توصیف كرده و مدعي رشدهاي دو رقمي بخش صنعت و معدن در سال 

  میلیارد2 واحد با بدهي كمتر از 6700به گزارش ایلنا، نگاهي به سخنان محرابیان نشان مي دهد كه بیش از
 تومان به نظام بانكي در كشور وجود دارد، البته بنا به اذعان محرابیان، در این لیست نامي از واحدهاي

  واحد را شامل مي شود، دیده نمي شود. اگر1400نیمه تعطیل و داراي بحران كه مطابق آمار غیررسمي بیش از
 به این لیست بلندبال نام شركت هایي چون ایران خودرو، ایرالكو، صدرا و ... را به عنوان شركت هاي بزرگ
 مقروض در آستانه ورشكستگي افزوده شود، شاید آن گاه معلوم شود كه انتقادات پورمحمدي، رئیس سازمان

 بازرسي كل كشور مبني بر ارائه آمارهاي نادرست صنعتي در كشور از سوي مسئولن تا چه حد بر واقعیات
منطبق بوده است. 

 محرابیان در مورد آخرین وضعیت رشد بخش صنعت مي گوید: بانك مركزي تاكنون گزارش نهایي رشد بخش
  درصدي بخش صنعت و5/10صنعت در سال گذشته را اعلم نكرده است، ولي برآورد ما نشان دهنده رشد 

  درصدي بخش معدن است. وي در پاسخ به این سوال كه آیا بخش صنعت كشور در حالت12رشد بیش از 
 ركود قرار دارد یا خیر، مي گوید: براي پاسخ به این سوال باید به دو فاكتور اساسي توجه كرد كه یكي رشد

  ماه اخیر، شاهد6سرمایه گذاري و دیگري رشد تولید است. وي مي افزاید: با بررسي وضعیت تولید طي 
  درصدي تولید محصولت30 درصدي تولید شمش آلومینیوم، رشد 23 درصدي تولید فولد، رشد 12افزایش 

  درصدي تولید خودرو9 درصدي تولید سیمان و رشد 8 درصد تولید مس، افزایش 6پتروشیمي، افزایش 



 هستیم. به گفته وي، در این مدت برخي صنایع نیز مانند صنعت كاغذ و لوازم خانگي دچار كاهش تولید
 5 درصدي مصرف سیمان طي 18 درصدي مصرف فولد و افزایش 17شده اند. محرابیان با اشاره به رشد 

 ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته  گفت: این روند رو به رشد نشان دهنده آن است كه صنعت در
وضعیت مناسبي قرار دارد. 

 البته تكلیف صنعت در ایران مشخص است و آمار ارائه شده درباره واحدهاي بحران زده و رو به تعطیلي و
 نیز اظهار نظر دست اندركاران دولتي و خصوصي فعال در صنعت خود گواهي محكم بر رد ادعاهاي وزیر

  درصد واحدهاي صنعتي در90است. رئیس خانه صنعت و معدن استان زنجان در این باره مي گوید: بیش از 
 حال فعالیت و یا متوقف استان، داراي مشکل نقدینگي براي تامین سرمایه در گردش هستند که این معضل،

 سبب رکود صنعت در استان شده است. سید سجاد نباتچیان در زمینه همکاري بانک ها با صنعتگران، اظهار
 مي کند: همکاري بانك ها با صنعتگران، بسیار محدود است و حتي این همكاري نزدیك به صفر درصد رسیده

 است. این مقام مسوول با تشریح مشکلت پیش روي صنعت، خاطرنشان مي کند: وام هاي پرداخت شده از سوي
  درصدي كه به دیركرد این وام ها تعلق مي گیرد، هزینه اي6 درصدي دارند که با جریمه 12بانک ها، بهره 

  درصدي در كشور وجود18 درصد به وام گیرنده تحمیل مي شود، در صورتي که هیچ وامي با بهره 18برابر 
 ندارد. رئیس خانه صنعت و معدن استان زنجان عنوان مي كند: وضعیت فعلي صنعت استان، به هیچ وجه قابل

 قبول نیست. البته در این راستا مي توان صنایع را به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول صنایعي هستند که قدمتي
  سال دارند و چرخه خرید، تولید و فروش آنها، بسته است که تا حدي وضعیت امیدوارکننده اي10بیش از 

 دارند. دسته دوم، صنایع تازه ایجاد شده اي هستند که البته هر کدام از آنها در مرحله اي از فعالیت خود، متوقف
 شده اند. البته این دسته، به جز واحدهاي صنعتي است که داراي سرمایه گذار قوي هستند. این واحدها نیز از

 جمله عوامل قفل کننده اعطاي تسهیلت استان هستند که هم به خود و هم به صنعت استان، خسارت وارد
مي کنند. 

 در همین رابطه، آخرین گزارش رسمي بانك مركزي درباره اقتصاد ایران نیز نشان مي دهد نرخ رشد
  نیز مانند سال هاي قبل سیر نزولي داشته است. اداره بررسي ها و سیاست هاي86سرمایه گذاري در سال 

اقتصادي بانك مركزي در 
 ، تشكیل سرمایه ثابت ناخالص (بدون كسر استهلك) در86آخرین گزارش خود مربوط به سه ماه چهارم سال 

  نشان85 درصد رشد نسبت به سال 1/2 هزار میلیارد ریال اعلم كرده است. این رقم 101ماشین آلت را 
  به این سو است. آمار نشان مي دهد كه به1378مي دهد كه كمترین میزان رشد سرمایه گذاري صنعتي از سال 

 لطف فعالیت هاي دولت نهم، رشد سرمایه گذاري صنعتي در ایران در دوره فعالیت این دولت نسبت به دولت
اصلحات حدود یك هفتم شده است. 

86 تا79نمودار نرخ رشد سرمایه گذاري 



 چالش هاي آماري كه كماكان ادامه دارد
 7/6 درصد از مجموع رشد 6/2 درصد اعلم شد كه 7/11 در آمارها معادل 86نرخ رشد صنعت در سال 

 درصدي را در بر مي گرفت. این میزان رشد در حالي اعلم شد كه در بسیاري از شاخص  هاي صنعتي كشور
 از جمله تولید صنعتي، به دلیل مشكلت ناشي از كمبود نقدینگي، قطع گاز و برق صنایع و منابع بانكي بخش

صنعت با كاهش روبرو بوده ایم. 
 بنابر اظهارنظر كارشناسان صنعتي و تولیدكنندگان، در حال حاضر صنایعي مانند نساجي، سیم وكابل، فولد،

 40 تا30لستیك، پلستیك، سرب و روي، لوله و پروفیل، لوازم خانگي و صنایع پایین دستي پتروشیمي با 
 درصد ظرفیت خود فعال هستند و به نظر مي رسد در محاسبه نرخ رشد صنعت شاخص هاي واقعي تولید در

نظر گرفته نشده است. 
 ابوالقاسم حكیمي پور، كارشناس اقتصادي با بیان اینكه بزرگ كردن این آمارها و استنباط موفقیت اقتصادي

 كشور كار اشتباهي است، مي گوید: نباید فریب این آمارها را بخوریم چرا كه اقتصاد ما از نابساماني و
ناهماهنگي بخش هاي مختلف سیاست گذاري رنج مي برد. 

 رشد اقتصادی ایران نصف شده است
 حسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز با بیان اینکه اطلعات مربوط به بنگاه های صنعتی در حال

  براساس برآورد بانک مرکزی،87تکمیل شدن است، درباره رشد اقتصادی کشور گفت: در نیمه اول سال 
  درصدی اعلم شده توسط قضاوی درباره رشد اقتصادی3/3 درصد بوده است. رقم 3/3رشد اقتصادی کشور 
 درصد اعلم شده بود، تقریباo نصف شده است. 9/6 که میزان رشد اقتصادی 86ایران نسبت به سال 

 سعیده شفیعي، یك كارشناس اقتصادي دیگر نیز مي گوید: آخرین گزارش بانک مرکزی تحت عنوان نماگرهای
 اقتصادی در حالی منتشر شد که بالخره مسئولن بانک مرکزی پس از ماه ها انکار تأثیر بحران جهانی بر
 اقتصاد ایران، رسماo اذعان داشتند اقتصاد ایران تحت تأثیر بحران مالی جهانی در نیمه دوم سال گذشته به
 سمت رکود رفته است. این مسأله به جهت بیان واقعیات و عدم انکار حقایق، ولو پس از ماه ها تأخیر نقطه

oعطفی در عمر دولت نهم محسوب می شود؛ اما گویا هنوز چندي از انتشار آن گزارش نگذشته، مجددا 
تناقض گویي در این عرصه آغاز شده است. 

 وي مي گوید: آخرین گزارش بانك مركزي از اقتصاد كشور حکایت از آن داشت که بر اساس شاخص ها،
  به سمت ركود رفته است. در این گزارش آمده بود که بررسی1387اقتصاد واقعي از نیمه دوم سال 

  نشانگر آن است که از لحاظ آماري اقتصاد1387 ماه اول سال 9شاخص های صنعتی و تولیدی کشور در 
  ماه این نماگر، گزارش هاي آماري حاكي9ایران در سال گذشته به سمت ركود حرکت كرده است. در گزارش 

  درصد و در بهره برداري ها40 حدود 1387 ماه اول سال 6از آن بود كه تأسیس واحدهاي جدید صنعتي در 
  كاهش داشته است. این كاهش در حالي روي داده است كه1386 درصد نسبت به مدت مشابه سال 21حدود 

  میلیون دلر نفت600 میلیارد و 71 ماه منتهي به آذرماه سال گذشته بیش از 9بنا بر همین گزارش ایران در 
 میلیون دلر صادرات غیرنفتي داشته است. 200 میلیارد و 14فروخته و در همین مدت 

 شفیعي مي افزاید: از سوي دیگر گزارش هاي بانك مركزي درباره صدور پروانه هاي ساخت و ساز حاكي از
  درصدي در این شاخص مهم ساختماني است. ساخت و ساز صنعتي است كه واحدهاي تولیدي33كاهش 

 بسیاري به آن وابسته هستند و ركود در این بخش مي تواند بر كاهش فعالیت بخش هاي وابسته تأثیر زیادي
بگذارد. 

 این كارشناس اقتصادي درباره آمار اعلم شده درباره رشد صنعت و معدن مي گوید: این گزارش در ادامه بیان
  به سمت ركود رفته بود که در سال1386داشته بود که شاخص هاي صنعتي كشور نیز از سه ماه چهارم سال 

  به رکود خود ادامه داد و سرمایه گذاري براي تأسیس واحدهاي جدید صنعتي در شش ماه نخست سال1387
درصد كاهش یافت. 7/17 حدود 1386 نسبت به مدت مشابه سال 1387

  را87 درصدي اقتصاد در سال 8وي مي افزاید: آقای بهمنی که دانش آموخته رشته اقتصاد هستند و رشد 
 مطرح مي كنند و مجرابیان باید تنها به یک سؤال اساسی پاسخ منطقی دهند كه چگونه بر اساس آمار ارائه شده

 6/7 که اقتصاد کشور تحت تأثیر بحران خاصی نبود 1386توسط بانك مركزي، نرخ رشد اقتصادی در سال 
  و با وجود بحران مالی جهانی و اذعان بانك مركزي در رابطه با تأثیر این1387درصد اعلم شد اما در سال 



  درصد رسید؟ آیا این مسأله بدان معناست که تأثیر بحران جهانی بر8بحران بر اقتصاد کشور این رقم به 
 اقتصاد ایران مثبت بوده است؟ چگونه است كه کارشناسان بانک مرکزی بر رکود حاکم بر اقتصاد کشور

 درصدی اقتصاد صحبت می شود؟ 8اذعان دارند و در عین حال از رشد 
 وي در پایان مي گوید: به عنوان پیشنهاد عملی به آقایان توصیه می شود سری به دانشکده های اقتصاد بزنند تا
 از زبان دانشجویان تازه وارد، آموزه های دوران کارشناسی برایشان تکرار شود و به یاد بیاورند در سراسر

 دنیا پدیده رکود همراه با کاهش نرخ رشد اقتصادی است و اساساo شاخصه رکود، افت تولید است نه رشد
 درصد!!! 8اقتصادی، آن هم به میزان 

پایان پیام

میلیون ها دلر غرامت در انتظار شرکت نفت با حکمیت فرمایشی امارات!
  آمده است : دیوان حکمیت بین المللی هم اکنون «پانل» مخصوص88 آبان 17به نوشته سایت تابناک در 

  امضا شده2001حکمیت درباره قرارداد شرکت ملی نفت ایران و شرکت «کرسنت» امارات را که در سال 
بود، تشکیل داده است.

 به گزارش خبرنگار «تابناک» در لندن، این پانل حکمیت که توسط سه حکم تشکیل شده، شامل یک حکم از
 سوی شرکت ملی نفت ایران، یک حکم از سوی شرکت اماراتی «کرسنت» و حکم دیگر از سوی «دیوان

  ساله صدور گاز ایران از میدان نفتی25حکمیت بین المللی» بوده است و رسیدگی به مفاد قرارداد به اصطلح 
«سلمان» را شامل می  شود.

 بنا بر این گزارش، ادعای شرکت اماراتی این است که شرکت ملی نفت، مفاد قرارداد را اجرا نکرده، حال آن
 ، نخستین محموله خود را از میدان نفتی سلمان، واقع در خلیج2005که قرار بوده است تا ماه دسامبر سال 

فارس صادر کند.
 ، کمپانی «کرسنت» به دنبال اجرایی کردن قرارداد منعقده خود با شرکت نفت ایران2009در ماه جولی سال 

  ساله25بوده که در آن، خواهان چهار سال دریافت غرامت دیرکرد ارسال گاز به امارات تحت قرارداد 
ارسال گاز خود با شرکت نفت ملی ایران شده است.

 اطلعات رسیده به خبرنگار «تابناک» از مدارک فرستاده شده از سوی طرف اماراتی و همچنین جوابیه
 شرکت ملی نفت ایران و ترکیب «پانل حکمیت»، نشان می دهد که شرکت ملی نفت ایران به میلیونها دلر

جریمه و همچنین اجرایی کردن قرارداد محکوم خواهد شد.
  و اتصال قیمت گذاری گاز به2001این گزارش می افزاید، اقدام دولت گذشته در امضای قرارداد در سال 

 قیمت جاری نفت در قرارداد بسته شده و همچنین به رسمیت شناختن یک حکمیت بین المللی به جای دادگاه های
 داخلی ایران و از همه مهمتر، فسخ نشدن این قرارداد در دولت نهم و دولت دهم، زمینه هایی را فراهم آورده

 است که اکنون ایران، مصادف با پرداخت صدها میلیون دلر غرامت از بیت المال شده و همچنین پذیرفتن
شروط غیرقانونی شرکت اماراتی، از دیگر نکات برپایی این پانل حکمیت است.

 در این باره باید گفت، با بررسی حقوقی پرونده، به نظر می رسد که تیم حقوقی ایران، باید با بهره گیری بیشتر
 از امکانات کشور، جلوی این حیف و میل اموال کشور را بگیرد، چه در غیر این صورت، از هم اکنون بازنده

این شورای حکمیت خواهیم بود!
جمعي از كارگران عنوان كردند؛ 

استخدام فقط براي نورچشمي هاي شركت مرغ زربال 

  گزارش می دهد : مدیرعامل شركت مرغ زربال نزدیكان خود را حتي با88 ابان 17به گزارش ایلنا در تاریخ 
 سال سابقه طفره مي رود. 14یكسال سابقه نیز استخدام مي كند اما از استخدام كارگران با 

 جمعي از كارگران شركت مرغ زربال (واقع در شهرستان نور) درگفت وگو با خبرنگارایلنا افزودند:
  سال پیش مدیرعامل شركت كاشي پارس را كه3مدیرعامل قبلي این شركت فردي آشنا به مسائل طیور بود اما 

فردي غیرآشنا به مسائل طیور است به عنوان مدیرعامل این شركت برگزیدند. 
 این كارگران با بیان اینكه شركت مرغ زربال متعلق به سازمان اقتصادي كوثر بنیاد شهید است، گفتند: دراین

 واحدكارگران جانباز و افرادي از خانواده شهدا شاغل هستندكه پس از سال ها كار رسمي نشده اند اما افرادي كه
مدیرعامل اراده كند سریعا رسمي مي شوند. 

 آنان خاطرنشان كردندكارگران قراردادي از مزایاي شغلي بي بهره هستند و این درحالي است كه كارمندان
 دفتر مركزي این واحد كه در تهران قرار دارند از این مزایا استفاده مي كنند. 3قراردادي

 این كارگران تصریح كردند: از دولت عدالت محورخصوصا آقایان زري بافان و شیخ السلمي كه مسوولیت
بنیاد شهید و وزارت كاررا برعهده دارند مي خواهیم كه به دادكارگران برسند. 

 آنان كمیته انضباطي شركت را غیرقانوني دانستند و افزودند: طبق قانون اعضاي كارگري این كمیته فقط از



طریق معرفي تشكل كارگري قانوني است. 
 این كارگران با اشاره به نبود شوراي اسلمي كار در این واحد گفتند: این واحد با وجودي كه سال ها شوراي

 سال پیش فاقد این تشكل كارگري است. 5اسلمي كار داشت اما از 
 آنان با بیان اینكه بارها به مدیركل كار استان و رئیس اداره كار شهرستان نور مراجعه كرده اند و مشكلت

 كارگران مرغ زربال را به اطلع آنها رسانده اند، افزودند: هر وقت به آنان مراجعه مي كنیم مي گویند مشكلت
شما دردست بررسي است

مرخصي یك ماهه  كارگران ایران صدراي بوشهر
:  به دنبال اتمام مهلت یكساله پرداخت مستمريآورده است   1388/8/17درتاریخایلنا: ایلنا به گزارش ایلنا   

 بیمه بیكاري به كارگران ایران صدراي بوشهردر هفته گذشته،كارفرما این كارگران را براي یك ماه به
 .مرخصي فرستاد

 عیسي محمد كمالي دبیر اجرایي خانه كارگر بوشهردر گفت وگو با خبرنگار ایلناگفت: كارگران شركت ایران
 صدرا هفته گذشته پس از یكسال دریافت مستمري بیمه بیكاري به كارخانه بازگشتند اما كارفرما آنها براي یك

 .ماه دیگر به مرخصي فرستاد
 وي افزود: در این یكسال كه كارخانه ایران صدرا به منظور تغییر ساختار و بازسازي تعطیل شده بودكارفرما

.نیز به دلیل فروش شركت صدر،ا تغییر كرد
  كارگر در كارخانه صدرا مشغول به كار بوده اند. گفت:2000 تا 1200وي با یادآوري اینكه در گذشته حداقل

 .كارگران امیدوارند كه صاحب جدید كارخانه برخلف صاحب قبلي در پي تسویه حساب با آنها نباشد
  با بحران مواجه شدند امیدوارند مالك جدید بتواند86به گفته كمالي، كارگران ایران صدرا كه از ابتداي سال 

 .آرامش از دست رفته را به آنها بازگرداند
، با اخراج86كارخانه ایران صدرا در زمینه ساخت كشتي و سكوهاي دریایي فعالیت دارد و درابتداي سال   

 .گسترده كارگران قراردادي خود در زمره كارخانه هاي بحراني قرار گرفت
 .این كارخانه سرانجام سال گذشته باقیمانده كارگران خود را به بیمه بیكاري معرفي كرد

پایان پیام
 دوبرابر شدن ناگهانی قیمت نان

 :  آمده است1388 آبان 17به نوشته سایت تابناک در تاریخ 
 نکته جالب آن که مردم روز گذشته به قیمت همیشگی نان تهیه کرده اند؛ اما از صبح امروز با افزایش دست کم

 صددرصدی قیمت نان روبه رو شده اند. برخی نانوایي ها حتی با درج پارچه نوشته و پلکاردی این افزایش
 .قیمت را اعلم کرده اند

 سرویس اجتماعى ـ از صبح امروز، تعداد بسیاری از نانوایي های تهران، قیمت نان خود را دست کم صددرصد
 .افزایش داده اند

 به گزارش خبرنگار ,تابناک?، زمزمه افزایش قیمت نان از مدت ها پیش آغاز شده بود؛ اما از صبح امروز،
 .مردم با قیمت های کذایی نان روبه رو شده اند

 بنا بر این گزارش، این افزایش قیمت  کامل غیرقانونی بوده و هیچ علت خاصی ندارد و نانوایان در پاسخ به
 .مشتریان، افزایش قیمت آرد را بهانه مي  کنند

 نکته جالب آن که مردم روز گذشته به قیمت همیشگی نان تهیه کرده اند؛ اما از صبح امروز با افزایش دست کم
 .صددرصدی قیمت نان روبه رو شده اند

 .گفتنی است، برخی نانوایي ها حتی با درج پارچه نوشته و پلکاردی این افزایش قیمت را اعلم کرده اند
  تومان و500 توماني، 200 تومان، سنگک 400 تومانی به قیمت 200یادآور مي شود، همچنین نان بربری 

  تومان عرضه مي شود؛ البته نانوایي های آزاد و برخی نانوایي ها که قیمت های50 تومانی به قیمت 25لواش 
1000 و 700عجیب برای نان خود داشته اند، نیز از این افزایش قیمت بي بهره نبوده و برای مثال، نان سنگک   

 . تومان عرضه مي شود2000تومانی به قیمت 
 این افزایش قیمت نان و حواشی آن در حالی صورت گرفته است که وزیر بازرگانی پیشتر قول حمایت از
 مصرف کنندگان را داده و اعلم نموده که ,به منظور طى کردن این مرحله گذرا و تثبیت قیمتها، و کنترل
 تورم کاذب بخش خصوصى خود اقدام به ذخیره سازى اینگونه کالها مى کند? و این امر در حالی محقق

 خواهد شد که تسهیلتی از سوی دولت به این امر اختصاص یابد تا بخش خصوصی متضرر نشده و جنس را
 ارزان به مردم تحویل دهد و اینک که قیمت نان اینگونه افزایش پیدا کرده بخش خصوصی کجاست تا نان را

.ارزان به مردم عرضه کند تا مردم با چالش مواجه نشوند
 شانه خالی کردن از استخدام کارگران با سابقه



 : مدیرعامل شركت مرغ زربال نزدیكان خود را حتي با    آورده است 1388/8/17 درتاریخبه گزارش ایلنا
 سال سابقه طفره مي رود. 14یكسال سابقه نیز استخدام مي كند اما از استخدام كارگران با 

 جمعي از كارگران شركت مرغ زربال (واقع در شهرستان نور) درگفت وگو با خبرنگارایلنا افزودند:
  سال پیش مدیرعامل شركت كاشي پارس را كه3مدیرعامل قبلي این شركت فردي آشنا به مسائل طیور بود اما 

فردي غیرآشنا به مسائل طیور است به عنوان مدیرعامل این شركت برگزیدند. 
 این كارگران با بیان اینكه شركت مرغ زربال متعلق به سازمان اقتصادي كوثر بنیاد شهید است، گفتند: دراین

 واحدكارگران جانباز و افرادي از خانواده شهدا شاغل هستندكه پس از سال ها كار رسمي نشده اند اما افرادي كه
مدیرعامل اراده كند سریعا رسمي مي شوند. 

 آنان خاطرنشان كردندكارگران قراردادي از مزایاي شغلي بي بهره هستند و این درحالي است كه كارمندان
 دفتر مركزي این واحد كه در تهران قرار دارند از این مزایا استفاده مي كنند. 3قراردادي

 این كارگران تصریح كردند: از دولت عدالت محورخصوصا آقایان زري بافان و شیخ السلمي كه مسوولیت
بنیاد شهید و وزارت كاررا برعهده دارند مي خواهیم كه به دادكارگران برسند. 

 آنان كمیته انضباطي شركت را غیرقانوني دانستند و افزودند: طبق قانون اعضاي كارگري این كمیته فقط از
طریق معرفي تشكل كارگري قانوني است. 

 این كارگران با اشاره به نبود شوراي اسلمي كار در این واحد گفتند: این واحد با وجودي كه سال ها شوراي
 سال پیش فاقد این تشكل كارگري است. 5اسلمي كار داشت اما از 

 آنان با بیان اینكه بارها به مدیركل كار استان و رئیس اداره كار شهرستان نور مراجعه كرده اند و مشكلت
 كارگران مرغ زربال را به اطلع آنها رسانده اند، افزودند: هر وقت به آنان مراجعه مي كنیم مي گویند مشكلت

شما دردست بررسي است.

 تومانی)در اهواز!1000 ریالی (10000 نان سنگک 
در نوشته ای آورده است: 1388 آبان 17حبیب ال بهرامی از خوانندگان "تابناک" در تاریخ 

 جمله "بابا نان داد " از گذشته های دور تا کنون همیشه ورد زبان ما نان خورها بوده است. نانی که، بیش ترین
 حجم غدای ما را در وعده های مختلف از جمله ناشتا یا صبحانه تشکیل می داده است. اگر چه از قدیم این ماما

بوده که نیمه های شب بر می خاست و نان می پخت و به دست ما می داد، نه بابا! 
 تعیین نرخ نان، همیشه یکی از دغدغه های مسوولن استان ها و نیز کشور بوده است. آن هم نانی که به زیور

یارانه های دولتی آراسته می شود. 
 20 ریال یا به عبارت بهتر 200آخرین نرخ نان در استان خوزستان و اهواز تا آن جا که نگارنده سراغ دارد 

تومان بوده است. البته در شهرستان های استان ارزان تر است . 
 اگر چه واحد پول کشورمان ریال است اما تا آن جا که نگارنده یاد دارد، شهروندان در هنگام بیان نرخ کالها
 و اجناس خیلی کم از واحد ریال استفاده می کنند و همیشه در گفت و گوهای روزمره شان، به ویژه وقتی که
 پای عدد به میان می آید، واژه تومان یا تومن را به کار می برند. واحدی که تا کنون برای نگارنده ناشناخته

بوده و شاید نخواسته ام دریابم که از کجا آمده و چرا جای واحد اصلی پول مان را گرفته است ؟! 
 البته در دوران جنگ تحمیلی که رزمندگان دلور ما برای دفاع از میهن اسلمی مان، در مصاف با دشمنان

 ایثار می کردند، جمله "بابا خون داد" جای خود را در جامعه باز کرد و جای جمله "بابا نان داد" نشست. اما،
نانی که بابا می دهد، تمامی ندارد و همیشه سفره های زندگی ما را پر برکت می کند. 

 نانی که مدت های زیادی است، ذهن برخی مسوولن ذی ربط را به خود مشغول کرده است تا به گونه ای آن
را از دایره یارانه خارج کنند یا محیط این دایره را کوچک تر کنند! 

 شاید یکی از دلیل سبز شدن بی حد و اندازه ی نان های فانتزی و آزاد پز در جای جای شهرها و بخش ها و
 محلي، سفره های خود را زینت بخشیده اند ـ ولی امروزه به نان هایحتا روستاها ـ که همیشه با نان های 

 شهری روی آورده اند ـ همین دغدغه ی اختصاص یارانه به نان و نیز کم کردن یارانه و کلن برداشتن آن
باشد! 

 متاسفانه همین نان ها ی یارانه دار کم تر رنگ کیفیت به خود گرفته اند و بیش تر بی کیفیت، سوخته و خمیر
 بوده اند. اما نانواها همیشه بی کیفیت بودن آرد را بهانه قرار داده اند تا مورد هجوم خیل اعتراض های

شهروندان قرار نگیرند. هر چند که کسی برای این اعتراض ها تره ای خرد نمی کند! 
 امروزه، با وجود متنوع شدن نان های غیر یارانه ای و فانتزي، آن هم در بسته بندی های مختلف، اما

 متاسفانه، نه تنها کیفیت این نان های بسته بندی ـ که بیش تر از استان های دیگر کشورمان وارد خوزستان می
 شوند ـ بهتر نشده که بدتر هم شده و بعد از دو سه روز یا کفک می زنند یا بو و طمع آن تغییر می کند و غیر

قابل مصرف می شوند! 
 به راستي، ما که قصد و برنامه داریم که سکان مدیریت جهان را در دست بگیریم و جهان را مدیریت کنیم، چه



گونه از سد کوتاه نان هنوز نتوانسته ایم عبور کنیم و امر نان مردم را به خوبی مدیریت کنیم؟
 البته با شعار می شود مدیریت کرد، اما اگر بخواهیم شعارهای مان رنگ عمل به خود بگیرند به مدیرانی

 متخصص، متعهد، دلسوز و مردمی نیاز داریم. مدیرانی که منافع مردمی را به منافع خود ترجیح دهند و در
خدمت جامعه باشند. 

 در کشور عزیز ما به ویژه در استان خوزستان، هیچ سفره ای نمی یابی که خالی از نان باشد. اما چه ناني؟
 نانی که بابا داد یا ماما؟! نانی که زمانی ماما می پخت اما امروزه ما از آن دوران یاد می کنیم! یا نانی که بابا

از نانوایی می خرد؟ 
مسلمن (مسلما)، نانی که بابا از نانوایی ها یا مغازه های بسته بندی نان، به خانه می آورد. 

 نانی که دیگر نه بو دارد و نه طمع که بخواهیم واژه ی "خوش" را به آن بچسبانیم، چه رسد به این که به دهان
مان مزه کند! 

  تومان20 ریال یا 200امروزه اگر چه هر قرص نان یارانه ای و دولتی و تحت نظارت دولت در اهواز 
  تومان رسیده است. آن هم در یکی1000 هزار ریال یا 10است، اما قرص نان غیر یارانه ای و آزاد نیز به 

 از مناطق اهواز ـ که فعل از بردن نام این منطقه و خیابان و نانوایی مربوط، خودداری می کنم. چرا که به
 گفته یکی از دست اندرکاران این نانوایي، قرار است این نانوایی آزاد پز در آیینی رسمی با حضور مسوولن

استان و اهواز افتتاح شود! 
 به اطلع و آگاهی شهروندان اهوازی و نیز مسوولن عزیز می رساند: در این نانوایی چهار نوع نان پخته و

 به دست خریداران محترم ـ که جلوی آن، صفوف به هم پیوسته و بیش تر نامنظم تشکیل می دهند ـ داده می
شود. 

  تومان، نان دو طرف400 تومان، نان یک طرف کنجد یا به گفته تهرانی ها خشخاشی! 300نان سنگک ساده 
  تومان. البته، وقتی که این نان های کنجد دار را1000 تومان و دو نانه یا دو نونه و دو طرف کنجد 500کنجد 

 به خانه ببری نصف کنجد های آن بر روی زمین می ریزد! هر چند که در این خصوص، پرندگان بیش ترین
استفاده را خواهند برد! 

 هزار ریال ! 10بلی! درست خواندید: یک قرص نان سنگک، هزار تومان یا به عبارتی 
  تومانی بیش تر با رضایت مشتری تهیه و به سینه ی تنور می چسبد و پس از پختن، به1000البته این نان 

دست سفارش دهنده می رسد. 
  تا هزار تومانی را می توانید از مسوولن محترم و ذی ربط300اطلعات بیش تر درباره ی نان سنگک 

  تومان و150 تومان، یک طرف کنجد 100جویا شوید . اما همین قدر بدانید که نان سنگک ساده در "همدان " 
 تومان است. 200 تومان. همچنین نان سنگک ساده در شیراز و ساوه 200دوطرف کنجد 

 ضمنا، از نرخ هر قرص نان سنگک در دیگر شهرهای کشور، استان و نیز در سایر مناطق اهواز خودمان،
 اطلعات و کیهانی در دست ندارم که باز هم فکر کنم مسوولن خدمتگزار بهتر می توانند در این باره نظر

بدهند و بر شهر اهواز و استان مدیریت کنند! 
 به گمان نگارنده، نان را امروزه باید در ردیف کالهای لوکس قرار داد. به ویژه، وقتی که بتوان نان شخص یا

اشخاصی را آجر یا سنگ کرد! 
یاد نان هایی که مادران مان می پختند و نیز نان های دو ریالی نانوایی ها به خیر

 نفر از کارگران شرکت اسید سیتریک کرمانشاه110اخراج 

  آمده است :88 آبان 17به نوشته سایت کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در تاریخ 
  نفر از110شرکت کیمیای غرب گستر، وابسته به شرکت سرمایه گذاری اسید سیتریک کرمانشاه، مدتهاست 

 کارگران خود را اخراج کرده است. این شرکت در اوایل سال جاری به شرکت شستا( شرکت سرمایه گذاری
سازمان تامین اجتماعی ) واگذار گردید.

 این معامله در حالی انجام گرفته که از مهر سال گذشته تاکنون حقوق کارگران پرداخت نشده و شرکت شستا 
  به83 و 82 نفر از کارگران را اخراج کرد. این کارگران در سال های 110در اولین اقدام خود، تعداد 

صورت قرار دادی یک ساله به کار گرفته شده بودند.

وزیر پیشنهادي رفاه، شناختي از مسایل بیمه اي و درماني ندارد

  آمده است : نماینده مردم نطنز و قمصر در مجلس شوراي اسلمي با88 ابان 17به گزارش ایلنا در تاریخ 
 بیان این كه براي مدیریت هاي كلن در كشور شاخص تعریف نكرده ایم،گفت: این كه برخي نمایندگان مدعي



راي آوردن حتمي محصولي هستند صحت ندارد. 
 محمد ضابطي طرقي درگفت وگو با خبرنگار ایلنا تاكید كرد: وزیر رفاه و تامین اجتماعي باید با مسایل بیمه اي
 و درماني آشنایي كافي داشته باشد و صرف این كه فردي با بنگاههاي اقتصادي آشنا باشد نمي تواند تصدي این

وزارتخانه را بر عهده گیرد. 
 عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان این كه جو خوبي براي راي اعتماد نمایندگان به محصولي

 وجود ندارد،افزود: به عنوان یك عضو مجلس شوراي اسلمي از سایر نمایندگان مي خواهم كه مصالح مردم را
فداي لبي گري ها نكنند و به عقیده خود پایبند باشند. 

 ضابطي تصریح كرد: معمول در هنگام راي گیري، وزرا قول هایي را به نمایندگان مي دهند كه از آن جمله
 مي توان به رسیدگي به حوزه هاي انتخابیه اشاره كرد اما باید گفت كه این كارها شاید در ظاهر به نفع مردم

باشد اما در مجموع و كلن كشور به زیان مردم است. 
پایان پیام

تظاهرات اعتراضی کارگران کنف کار رشت
  آمده است : تعداد زیادی از کارگران شرکت کنف88 آبان 17به گزارش فعالن کارگری از گیلن در تاریخ 

 کار در مقابل استانداری گیلن اجتماع کردند و دست به تظاهرات زدند. هدف تظاهرات اعتراض به تعویق
  سال است دستمزدهای خویش را5دستمزدها و نابسامانی وضعیت اشتغال بود. اجتماع کنندگان می گفتند که 

  سال وضع اشتغال آنان در دنیایی از سردرگمی و بلتکلیفی غرق بوده است.5دریافت نکرده اند. در طول این 
  سال5به طور مستمر و همراه با هر اعتراض به آنان قول داده اند که این وضع تغییر خواهد کرد اما با گذشت 

 هیچ کدام از این وعده و وعیدها در هیچ سطحی جامه عمل نپوشیده است. کارگران ادامه می دهند که زمانی
 در اینجا جمعیت وسیعی کارگر کار می کردند، استثمار می شدند و سودهای کلن تولید می نمودند. با همه این
 ها، سرمایه داران در جستجوی سودهای بازهم سرشارتر و انبوه تر، میلیاردها تومان حاصل کار و استثمار ما
 را به جای دیگر بردند. این شرکت و استثمار فرساینده و کشنده ما را معبری برای سرمایه گذاری های نجومی

 5 و در همین راستا ما را به جهنم بیکاری و گرسنگی و بدبختی پرتاب کردند. کارگران می گویند  تر کردند
 سال است که حقوق نمی گیریم. نان خالی برای فرزندان خویش نداریم. قادر به پرداخت اجاره بهای خانه های
 مان نیستیم. پول دکتر و دارو نداریم. شهریه مدارس بچه های مان را نمی توانیم بپردازیم. یک دنیا بدهکاریم.
 از زمین و زمان آماج اهانت و توهین و تهدید طلبکاران هستیم. زندگی نمی کنیم. لحظه به لحظه شکنجه می

  سال اعتراض کرده ایم. وعده و وعید شنیده ایم و دروغ بودن همه قول ها و قرارهای5شویم. در همه این 
  این همه، باز هم ادامه می دهیم و خواستار دریافت همه دولت سرمایه داران را تجربه کرده ایم. با

 ساله خود و بازگشت به کار هستیم5دستمزدهای 

مرگ یک کارگر در چالوس

  کیلومتری این شهر کار می کرد، بر70سانحه جان یک کارگر را گرفت. یحیی عنایتی که در سد چالوس، در 
  ساله ساکن روستای نوریاب از توابع شهرستان22اثر سانحه ای دلخراش جان خود را از دست داد. او جوانی 

 پاوه استان کرمانشاه بود که برای گذران معاش، به ناچار با ترک تحصیل، صدها کیلومتر دور از محل
  همراه یک16/8/88سکونت خود، به کارگری در استان مازنداران روی آورده بود. یحیی عنایتی روز شنبه 

کارگر دیگر جان باخت.

ما مرگ این کارگر جوان و همکارش را به خانواده و بستگان آنها تسلیت می گوییم.  

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۸۸/۸/۱۸

اعضای سندیکای هفت تپه زندانی شدند 
 محرومیت کارگران از حقوقشد - در ایران اعلم ۱۳۸۸ آبان ماه ۱۸به گزارش فعالن کارگری در تاریخ   

خود، محور سیاست سرکوب دولتی در ایران است
  نفر از اعضای رهبری سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه؛ فریدون۴ اعلم گردید که در این گزارش 

 نیکوفرد، جلیل احمدی، قربان علیپور و محمد حیدری مهر توسط نیروهای امنیتی احضار و برای گذراندن
 دوران حبس بازداشت و به زندان دزفول منتقل شدند. علی نجاتی؛ رئیس هئیت مدیره سندیکا، نیز منتظر است



که هر لحظه حکم زندان او را اجرا کنند. 
 در واقع این  احکام و بازداشت ها حکایت از این دارد که جمهوری اسلمی ایران الزامات این کشور را

 بعنوان عضو سازمان جهانی کار نقض می کند و کارگران را از حقوق خود محروم می سازد." هادی قائمی
تاکید کرد که "محرومیت کارگران از حقوق خود، سیاست سرکوب دولت ایران است." 

  نفر از کارگران۵۰۰۰ در خوزستان و با حضور ۱۳۸۷سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در سال 
 این مجتمع تشکیل شد. این اتحادیه کارگری توسط فدراسیون جهانی کارگران صنایع غذایی و کشاورزی به

رسمیت شناخته شده است. 
 در روز دوم آبان ماه سال جاری، این سندیکا طی نامه ای از سازمان جهانی کار در مورد محاکمه اعضای

  سازمان جهانی کار، درخواست کمک کرد. در این نامه جزئیات فعالیت۹۸ و ۸۷سندیکا و نقض پیمان های 
 های مسالمت آمیز این سندیکا در اعتراض به دستمزهای معوقه تشریح شده است که هیچ پاسخ مثبتی از طرف

  شد که بر اساس الزامات ایران۱۳۸۷مسئولین دریافت نکرد و بنا براین منجر به تشکیل سندیکا در سال 
 بعنوان عضو سازمان جهانی کار، این سندیکا باید یک واحد قانونی تلقی شود. در این نامه به اخراج اعضای

 سندیکا و محاکمه رهبری این اتحادیه اعتراض شده است و از سازمان جهانی کار خواسته شده است که در
دفاع از اعضای این سندیکا اقدامی اساسی کند. 

 در گزارش مزبور درمورد وضعیت کارگران و مردم ایران آمده است :"نه کارگران ومردم ایران، و نه
 جامعه جهانی نمی تواند این موضوع را بپذیرد که کارگران در ایران فاقد حق سازماندهی اتحادیه های مستقل
 کارگری باشند، در حالیکه این یک حق اساسی است. محاکمه اعضای اتحادیه های کارگری به صرف تشکیل

 اتحادیه، فقط می تواند منجر به افزایش نارضایتی ها و ناآرامی های اجتماعی در ایران و منزوی شدن
جمهوری اسلمی ایران از جامعه بین الملل بشود." 

 همچنین گزارش می افزاید ؛ که منصور اسانلو و ابراهیم مددی؛ دو تن از رهبران سندیکای شرکت واحد
 اتوبوسرانی تهران و حومه، و همچنین فرزاد کمانگر، هاشم خواستار، رسول بداقی و جعفر ابراهیمی از

 کانون های صنفی معلمان ایران فقط بخاطر فعالیتهای خود برای سازماندهی که حقی حفاظت شده در قوانین
بین المللی است، در زندان بسر می برند. ..

رییس اتحادیه گوشت گوسفندي از شوك رواني بازار در آستانه عید قربان خبر داد؛ 
درصدي قیمت15گوشت در انتظار افزایش 

 : رییس اتحادیه گوشت گوسفندي ازایجاد شوك رواني بهآورده است   1388/8/18درتاریخبه گزارش ایلنا 
  درصد با افزایش مواجه15 تا 10بازار درآستانه ایام عید قربان خبر داد و گفت: قیمت گوشت گوسفندي بین 

مي شود. 
 كاظم صمدي عراقي در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به این كه درعرضه گوشت گوسفندي با كمبود مواجه

 هستیم، صادر كردن دام زنده براي ذبح در ایام عید قربان به عربستان را عامل شوك رواني به بازار و افزایش
قیمت گوشت گوسفندي ذكر كرد. 

 وي با بیان این كه در حال حاضر بازار گوشت گوسفندي در ركود تورمي به سر مي برد و قیمت ها با كاهش
 مواجه نشده اند اظهار داشت: به دلیل كاهش قدرت خرید مردم در حال حاضردر عرضه گوشت گوسفندي

كمبودي مشاهده نمي شود. 
 به گفته صمدي عراقي، عمده خرید گوشت گوسفندي در حال حاضر رستوران ها و آشپزخانه هاي بزرگ هستند.

 رییس اتحادیه گوشت گوسفندي با اشاره به این كه علوه بر خروج عمده اي از دام زنده به كشورعربستان براي
 اجراي مناسك قرباني، در داخل كشور نیز به دام زنده نیاز است كه این امر باعث نگراني هایي در مورد كمبود

عرضه شده است و افزایش قیمت بي سابقه گوشت گوسفندي را محتمل كرده است. 
 صمدي عراقي از احتمال افزایش واردات دام زنده از كشورهاي ارمنستان و قرقیزستان براي جلوگیري از

 هرگونه افزایش قیمت خبر داد و گفت: در حال حاضر واردات صورت مي گیرد اما احتمال افزایش آن براي
جلوگیري از هر گونه شوك رواني به بازار وجود دارد. 

 به گزارش ایلنا، بازار گوشت گوسفندي به رغم تمهیدات بسیار زیادي كه از سوي وزارت بازرگاني صورت
 گرفت همچنان با سیر صعودي قیمت روبرو است به گونه اي كه دیگر شهروندان قدرت خرید خود را ازدست

داده اند. 
 این در حالي است كه اجراي هدفمند كردن یارانه ها نیز در راه است و ابهام دراین بازار روز به روز در حال

افزایش است. 
پایان پیام

ابتکار عمل مردمی در مقابله با وام های بانکی  



 جهرمی در دیدار با امام جمعه شیراز گفت: در برخی مناطق:  آبان نوشت 18مرکزی خبردر  حکومتی واحد
 روستایی مردم تسهیلت دریافت کرده اند اما بصورت دسته جمعی هم قسم شده اند که بدهی خود را پرداخت

  ماهه اول امسال بانک6مدیرعامل بانک صادرات افزود: در  نکنند و این باعث بروز مشکلت شده است.
  میلیارد تومان ضررکرده و تا پایان شهریور ماه امسال مجموع زیان انباشته این 30صادرات در استان فارس

 بانک در استان به صد و ده میلیارد تومان رسید.مدیرعامل بانک صادرات با انتقاد از نحوه تخصیص سهام
 عدالت گفت: در اجرای این طرح باید اول منابع مالی این طرح افزایش می یافت اما اینطور نشد بعنوان مثال

  درصد از سهام بانک صادرات به سهام عدالت اختصاص یافته که این موضوع سبب شده ما نتوانیم40حدود 
 سرمایه ها را افزایش دهیم.جهرمی همچنین با انتقاد از اجرای برخی از طرحهای عمرانی از دولتهای گذشته

تاکنون گفت: برخی از طرحها دارای توجیه اقتصادی نیست.
روز قبل ازموعد1قطعی شدن فروش مخابرات،

 یك روز قبل از موعد مقرر با حضور آمده است : 88 آبان 18به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 
  هزار میلیارد تومان مخابرات قطعی  شد.8خریداران مخابرات در سازمان خصوصی سازی معامله 

  درصد نقدی20 میلیارد تومان معادل 15638یك روز قبل ازموعد مقرر، كنسرسیوم توسعه اعتماد مبین مبلغ 
 معامله بلوكی شركت مخابرات را به حساب شركت سپرده گذاری مركزی واریز كرد، این كنسرسیوم یك روز

 زودتر از موعد مقرر وجه نقد معامله را واریز و لحظاتی بعد از آن قرارداد نهایی خود را با سازمان
 خصوصی سازی جهت قطعی شدن معامله امضا كرد.

 براساس این گزارش، لحظاتی پیش و با حضور كنسرسیوم خریدار سهام مخابرات در سازمان
 هزار میلیارد تومان قطعی  شد.8خصوصی سازی؛ بزرگترین معامله تاریخ بورس به ارزش تقریبی 

  درصد به علوه یك سهم شركت مخابرات تا پایان وقت اداری فردا50این درحالی است كه خریداران بلوك 
 دوشنبه(هجدهم آبانماه جاری) فرصت داشتند تا با پرداخت مبلغ مذكور بزرگترین معامله واگذاری تاریخ

بورس را قطعیت بخشند.

بادامچیان در گفت وگو با ایلنا: 
سیاسیون باید به اجرای هدفمند کردن یارانه ها کمک کنند 

 :  عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلمی در پاسخ به سوالیآورده است   1388/8/18درتاریخایلنا 
 مبنی برلزوم وجود وحدت ملی در میان سیاسیون به منظور اجرای هر چه بهتر لیحه هدفمند کردن یارانه ها

 گفت: نباید مساله اقتصاد مدیریت کشور را با مسایل سیاسی گره بزنیم.چرا که همه افراد جامعه فارغ از
موضع سیاسی خود باید به اجرای صحیح این لیحه کمک کنند. 

 اسدال بادامچیان در گفت وگو با خبرنگار ایلنا تاکید کرد: سیاسیون در همه مسایل باهم مشکل ندارند و در
 آبان با یکدیگر اتفاق نظر دارند. 13برخی مسایل همچون مساله هسته ای و 

 وی خاطرنشان کرد: همانطور که همگان دیدند حضور نمایندگان فراکسیون اقلیت نیز مقابل لنه جاسوسی
 آبان چشم گیر بود. 13آمریکا در روز 

 بادامچیان با بیان این مطلب که سیاسیون باید در مسایل مهم به همدیگر کمک کنند یادآور شد: وقتی موضوعی
همچون لیحه هدفمند کردن یارانه ها به شکل قانون در می اید همگی باید کمک کنند تا این موضوع حل شود. 
 وی در پایان تاكید كرد: به جای دعوا کردن باید به دنبال راه حل باشیم و در حال حاضر هم گروهی ازمجلس

 مشغول رایزنی با دولت هستند تا به راه حل مناسب در مورد استرداد یا عدم استرداد لیحه هدفمند کردن یارانه
برسیم. 

پایان پیام

اختیارات بیشتر به دولت باعث مناقشه شد 
روز پرچالش یارانه ها در مجلس

  آمده است : - در جلسه علني دیروز مجلس،88 آبان 18به نوشته روزنامه صبح ایران دنیاي اقتصاد در تاریخ 
 100روز پرچالشي درباره لیحه یارانه ها سپري شد؛ از یكسو با تصویب نمایندگان مجلس، اختیارات 

 درصدي مورد تقاضاي دولت براي هزینه كرد درآمد حاصل از حذف یارانه ها تفویض شد و از سوي دیگر
 تعدادي از نمایندگان به این تصمیم اعتراض كردند. تصویب این ماده تا حدود زیادي نظر دولت را تامین كرده؛
 اما هنوز معلوم نیست كه آیا دولت مصوبه جدید مجلس را براي مقصود خود كه همان عدم گره خوردن درآمد

 حذف یارانه ها به بودجه هاي سالنه است كافي خواهد دانست یا نه. در تحولي دیگر لیحه یارانه ها به صورت
 موقت از دستور كار مجلس خارج شد و به كمیسیون ویژه ارجاع داده شد تا پیشنهاد غلمرضا مصباحي مقدم



 مورد بررسي قرار گیرد. براساس این پیشنهاد، براي اعمال تغییرات در لیحه یارانه ها بعد از نهایي شدن آن
محدودیت هایي ایجاد خواهد شد.

با ایجاد تغییراتی در لیحه یارانه ها صورت گرفت:
تامین نظر دولت از سوی مجلس

 درصد درآمد حاصل از آزادسازی قیمت ها را در قالب قانون بودجه هزینه کند100مجلس به دولت اختیار داد  
 دنیای اقتصاد- مجلس با تغییرات تازه ای که در یک ماده از لیحه یارانه ها ایجاد کرد، بار دیگر بر ابهامات

 قانونی موجود در آن افزود، اگرچه این تغییرات بخشی از خواسته های دولت درباره لیحه یارانه ها را تامین
 می کند، اما با این وجود هنوز معلوم نیست كه آیا دولت این تغییرات را معادل خواسته خود از مجلس تفسیر

  تصویب  شده در جلسه علنی دیروز مجلس، دولت مجاز شد «در راستای16خواهد كرد یا نه. به موجب ماده 
 قانون بودجه واریز و معادلاجرای این قانون، وجوه حاصل را به ردیف درآمدی مربوط مندرج در 

  درصد اعتبار تحت عنوان «اعتبارات موضوع هدفمندسازی یارانه ها (درآمد- هزینه)» را هزینه کند.»100
 این مصوبه که به معنای اختصاص تنها «یک ردیف درآمدی و یک ردیف هزینه ای» برای هدفمندکردن

  مصوب نمایندگان، دایر بر اختصاص «یک13یارانه ها در قوانین بودجه سنواتی است، به صراحت با ماده 
ردیف درآمدی و سه ردیف مجزای هزینه ای» برای اعتبارات قانون هدفمند کردن یارانه ها در تناقض است.

  مصوب نمایندگان که در جلسه روز سه شنبه گذشته مجلس به تصویب رسید، دولت موظف13بر اساس ماده 
 شده بود مصارف این قانون را در قالب سه ردیف هزینه ای جداگانه به تفکیک نقدی و غیرنقدی به مردم،
 16کمک به بخش های تولیدی و صنعتی و جبران هزینه های عمرانی و جاری دولت تخصیص دهد که ماده 

 جدیدالتصویب، عمل این سه ردیف را به یک ردیف تقلیل داد. این در حالی است که بر اساس آیین نامه داخلی
 مجلس، مطرح شدن پیشنهادهایی در مورد هر بند از لیحه در صحن مجلس ممکن است که در تناقض با مواد

پیش تر تصویب شده نباشد.
 این موضوع در جلسه علنی دیروز مجلس نیز مورد تذکر تعداد زیادی از نمایندگان از جمله احمد توکلی،

 نماینده مردم تهران، جمشید انصاری، نماینده مردم زنجان و محمدرضا خباز، نماینده مردم کاشمر واقع شد؛
 اما محمدحسن ابوترابی فرد که در غیاب علی لریجانی همچنان ریاست جلسه را بر عهده داشت، هیچ یک از

این تذکرات را وارد ندانست.
هر بلیی خواستید، بر سر لیحه آوردید

 محمدرضا خباز، با بیان اینکه در شان مجلس نیست که مصوبه پیشین خود را زیر سوال ببرد از ابوترابی فرد
 که ریاست جلسه را برعهده داشت خواست تا این لیحه را بار دیگر به کمیسیون ویژه بازگرداند تا این تعارض

 مرتفع شود. حسن ونایی، نماینده مردم ملیر نیز با کنایه به ابوترابی فرد گفت: مدیریت حضرت عالی قابل
 و تبصره یک آن حذف می شود. 13، کل ماده 16درک است؛ اما با اصلح این چنینی ماده 

  بر ایجاد چهار ردیف تصریح داشت که یک ردیف13احمد توکلی نیز در ادامه این تذکرات تصریح کرد: ماده 
 آن درآمدی بود و سه ردیف آن هزینه ای، اما این پیشنهاد یک ردیف درآمدی و یک ردیف هزینه ای پیش بینی

  کامل متناقض است. این تخصیص بسیار معنادار است و هیات رییسه نمی تواند این پیشنهاد13کرده که با ماده 
را بپذیرد. 

  هم بار دیگر خطاب به ابوترابی فرد گفت: گویا شما می خواهید تناقض16وی در مرحله بعدی تصویب ماده 
  در مرحله اول تغییرات مورد نظر برخی نمایندگان تنها با16در مصوبات مجلس را صددرصد کنید؛ ماده 

  تعارض داشت، اما اکنون با تبصره های این ماده نیز تعارض پیدا می کند. وی افزود: هر بلیی که13ماده 
  و تعمیم آن به کل16دلتان خواست سر این قانون آورده اید و در حال حاضر نیز به دنبال تغییر ماهیت ماده 

 217 رای از مجموع 121لیحه هدفمندسازی یارانه ها هستید. اما در پایان این انتقادات نیز، نمایندگان با 
 را تصویب کردند و نقطه ابهام دیگری به این لیحه اضافه کردند. 16نماینده حاضر در صحن، ماده 

  لیحه هدفمند کردن یارانه ها، به دولت اجازه داد «از17مجلس در جلسه دیروز همچنین با تصویب ماده 
  قانون مالیات های مستقیم را علوه بر افزایش سالنه آن،84 معافیت مالیاتی موضوع ماده 1389ابتدای سال 

 متناسب با تغییر و اصلح قیمت های موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج
سال، حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.» 

  رای172این مصوبه هم البته پس از تذکرات فراوان نمایندگان مجلس به تصویب رسید، اما در نهایت با 
 نماینده حاضر در جلسه علنی همراه شد.207موافق از مجموع 

  ماده بیشتر17کمیسیون ویژه ارجاع لیحه به کمیسیون ویژه برای جلب نظر دولتبا اینکه لیحه مصوب 
  ماده هم در جلسه علنی دیروز به پایان رسید، اما پرونده این لیحه17نداشت و بررسی و تصویب این 

 همچنان در مجلس مفتوح است، چراکه در پایان جلسه علنی دیروز، حمیدرضا حاجي بابایي، عضو هیات
 رییسه مجلس پیشنهاد مصباحي مقدم مبني بر الحاق یک ماده  به این لیحه را قرائت کرد تا نمایندگان آن را



 بررسی کنند. بر اساس این ماده الحاقی «هرگونه نسخ و اصلح این قانون در قوانین بعدی فقط با تصریح نام
 این قانون و ذكر موارد مورد اصلح مجاز است.» اما مصطفي كواكبیان، نماینده مردم سمنان و جمشید

 انصاري، نماینده مردم زنجان در تذكراتي آیین نامه اي اظهار داشتند كه این پیشنهاد جدیدي است و در اینجا
 قابل طرح نیست و باید ابتدا به كمیسیون مربوطه برود و بعد از بررسي در كمیسیون به صحن علني مجلس

 بیاید. ابوترابي فرد هم كه ریاست جلسه علني را بر عهده داشت، پاسخ داد: بهتر است این پیشنهاد به كمیسیون
 ویژه برود و بعد از بررسي به صحن بیاید. اگر بررسي این ماده تا دوشنبه به صحن بیاید، در دستور كار قرار

خواهد گرفت.
 بدین ترتیب، لیحه هدفمند کردن یارانه ها به کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی بازگشت داده شد تا علوه بر

  اختلفی13بررسی ماده الحاقی مد نظر مصباحی مقدم، آخرین تلش کمیسیون برای تامین نظر دولت در ماده 
 نیز روی آن انجام شود.البته این ارجاع هم چندان بی سروصدا انجام نشد، چراکه الیاس نادران، نماینده مردم

 تهران در قالب تذكري آیین نامه ای خطاب به رییس جلسه گفت: در حال حاضر لیحه از دستور خارج شده و
 به كمیسیون ارجاع مي شود تا رسیدگي شود. با استناد به كجاي آیین نامه ، هیات رییسه چنین حقي را دارد كه
 لیحه در دست بررسي را كه كمیسیون ها و نمایندگان در مورد آن پیشنهادات مكتوب دارند، از دستور خارج

 کند و به كمیسیون ارجاع دهد؟ نادران اضافه کرد: با توجه به اینكه این ماده یك فوریتي بوده و از دستور
 خارج نمي شود و هیچ طرح و لیحه اي ضمن بررسي آن قابل طرح نیست، این خارج كردن از دستور و

 مسكوت گذاشتن و رسیدگي به طرح ها و لوایح دیگر، وجاهت قانوني ندارد. اما ابوترابي این تذکر را نیز وارد
 .16ندانست و گفت: جناب آقاي انصاري تذكري را داشتند در خصوص پیشنهاد رییس كمیسیون ویژه ذیل ماده 

 بنده تذكر را وارد دیدم و براي اینكه ترتیب اثر بدهم بهترین راه را این گونه دیدم كه ارجاع بدهم به كمیسیون
ویژه؛ زیرا این پیشنهاد را از طریق رییس كمیسیون ویژه دریافت كرده ایم.

لیحه یارانه ها و تورم

پویا جبل عاملی
  آمده است : اگرچه هنوز معلوم نیست88 آبان 18به نوشته روزنامه صبح ایران دنیاي اقتصاد در تاریخ 

 تکلیف لیحه هدفمند کردن یارانه ها به کجا مي انجامد و محصول نهایی آن در مجلس چه مي شود و بالخره
دولت در قبال آن چه مي کند،

 اما باید بیش از این در مورد جوانب مختلف آن به بحث نشست، تا شاید سیاست گذاران با آگاهی بیشتری در
 مورد آن تصمیم بگیرند. به رغم نقدهایی که بر این لیحه وجود دارد و در این ستون به بسیاری از آنها اشاره

 شده است، اما نقد انحرافی دیگری نیز وجود دارد که گویی بیش از همه مورد توجه است و آن تاکید بر
تورم زایی لیحه است.

 می دانیم كه تورم افزایش سطح عمومی قیمت ها در یک دوره زمانی است. معمول این دوره، یک ساله در نظر
 گرفته مي شود و به همین دلیل، وقتی رقمی به عنوان تورم بدون ذکر طول دوره بیان مي شود، مخاطب
 خودبه خود مي تواند درک کند که این تورم یکساله است. بنابراین، وقتی مخالفان مي گویند تورم مثل به

 درصد مي رسد، ما باید فرض کنیم که اگر این لیحه در سال جاری اجرا شود، نرخ تورم در پایان سال به50
  نسبت به دوره مشابه در سال1388 درصد مي رسد. به عبارت دیگر، سطح عمومی قیمت ها در پایان سال 50

 درصد رشد مي کند. اما توجه کنید این پدیده تنها مي تواند برای یک سال صادق باشد؛ زیرا تورم در50، 1387
  اندازه گیری مي شود و این در حالی است1388 بر مبنای سطح عمومی قیمت ها در پایان سال 1389پایان سال 

 که این سطح پیش از این افزایش یافته است و بنابراین، لیحه مذکور تاثیر مستقیم دیگری بر تورم از کانال
افزایش هزینه تولید نخواهد داشت.

 در اینجا ممکن است برخی بحث انتظارات را برای تداوم تکانه بر تورم مطرح کنند؛ اما همین کارشناسان
 بهتر مي دانند که چنین کانال هایی نمی تواند برای بلندمدت باقی بماند. به عبارت تخصصی تر، اگر تابع واکنش

 ) تورم را نسبت به شوک حاصل از افزایش قیمت کالهای یارانه ایImpulse Response Functionتکانه (
 به دست آوریم، تابع در گذر زمان به صفر نزدیک و از بین مي رود. اما نکته اصلی این است که مي توان

 مدعی بود با هر مدل قابل قبولی از منظر اقتصادسنجی این تابع به دست آید، میزان واکنش تورم دوره دوم
نسبت به دوره اول بسیار ناچیز خواهد بود؛

 زیرا همچنان که بحث شد، پس از یک افزایش در سطح عمومی قیمت ها، کانال هاي واقعی اثر افزایشی بعد از
دوره اول دیگر وجود نخواهند داشت. 

 البته کارشناسان دولت که خواهان تصویب لیحه به همین شکل هستند، باید نتایج چنین پروژه هاي علمی را به
 متخصصان نشان دهند تا بتوانند اجماع بیشتری را به وجود آورند. در هر صورت، فارغ از نقدهایی که بر این



 لیحه مي توان داشت، مساله تورم زایی، آنچنان محلی از اعراب نمی تواند داشته باشد، لیکن از آنجا که در نگاه
 عمومی تورم حساسیت بیشتری ایجاد مي کند، این مساله به عنوان ابزاری برای مقابله با لیحه مورد استفاده

قرار مي گیرد. 
 به هر رو، باید منتظر بود و دید که در نهایت چه بر سر یارانه ها خواهد آمد. ضمن آنکه با وجود این حجم از

 تحلیل از یک سو و جدال هاي سیاسی بر سر این لیحه از سوی دیگر، شاید بشود مدعی بود که با داشتن
 محصول نهایی، مي توان میزان اثرگذاری هر یک از نهادهای تصمیم گیرنده و حتی میزان تاثیر دیدگاه هاي

کارشناسان مستقل بر ارگان هاي رسمی را نیز ارزیابی کرد. 

عضو كمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادي: 
 لیحه هدفمند كردن یارانه ها امکان پذیر نیست 13اصلح ماده 

 جمشید انصاری عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلمی باآورده است :  1388/8/18درتاریخایلنا 
  لیحه هدفمند کردن یارانه ها به منظور تامین13اشاره به برخی شایعه ها مبنی به بازگشت نمایندگان به ماده 

 که تصویب شده باشد، قابل بازگشت ماده اي از طرح یا لیحه اي گفت: طبق آیین نامه داخلي مجلس نظر دولت،
نیست. 

  لیحه13این عضو فراکسیون خط امام (ره) مجلسۀ در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، تاکید کرد: بازگشت به ماده 
هدفمند کردن یارانه ها که مصوب شده است امکان پذیر نیست چون مجلس از این ماده عبور کرده است. 

 وی در واكنش به تشكیل نشست مشتركي میان دولت و مجلس به منظور رفع اختلفات دو قوه در مورد لیحه
 که تجدید نظر قرار داد ماده را مورد خاطرنشان کرد: تنها در صورتی مي توان این هدفمند كردن یارانه ها،

شورای نگهبان به آن ایراد بگیرد و آن را بار دیگر به مجلس ارجاع دهد. 
 انصاری با اشاره به پیشنهادات زیاد الحاقی نمایندگان در مورد لیحه هدفمند کردن یارانه ها، اضافه کرد:

 مجلس قرار صحن علني نمایندگان و کمیسیون ها پیشنهادات الحاقی زیادی دارند که از فردا در دستور كار
خواهد گرفت. 

پایان پیام
دبیراجرایي خانه كارگر یزد درگفت وگو با ایلنا: 
واحدهاي نساجي با مشكل جدي روبه رو هستند

 دبیراجرایي خانه كارگر یزد با تاكید بر اینكه اكثر واحدهاي نساجيآورده است :  1388/8/18درتاریخایلنا 
استان یزد مشكل دارند،گفت: نساجي هایي كه تا چند سال گذشته فعال بودند اكنون كم كاریا تعطیل شده اند. 

 علي دهقاني ازوجود بحران در واحدهاي نساجي استان یزد خبر داد وگفت: امروزه بیشتر واحدهاي قدیمي
 مشكل دارند به نوعي كه تا چند سال گذشته بسیاري از این واحدها فعال بوده اما امروزه دچاركم كاري، ركود و

یا تعطیلي شده اند. 
 وي با اعلم اینكه بسیاري از واحدهاي نساجي دستگاهها را خوابانده اند،گفت: این واحدها دراثر واردات

 بي رویه توان فروش محصولت خود را ندارند و سرمایه درگردش نیز براي آنان وجود ندارد به همین دلیل
تعطیلي آنها امري اجتناب نا پذیر است. 

 دهقاني با تاكید براینكه مشكل واحدها بازار فروش است، گفت: امروزه از قانون كاربه عنوان مانع تولید و
سرمایه گذاري یاد مي شود در حالي كه مانع اصلي واردات بي رویه است. 

 وي با تاكید بر اینكه امروزه كارگران اصلي ترین زیان دیدگان عرصه كار هستند،گفت: اگر قرار است
اصلحي درقانون كار صورت پذیرد بهتر است در جهت حمایت از این محرومان باشد. 

پایان پیام
باید اجراي لیحه هدفمند كرن یارانه ها به اقتصاد كشور شوك وارد نكند

  آمده است : عضوكمیسیون حقوقي و قضایي مجلس شرط اول اجرایي88 آبان 18به گزارش ایلنا در تاریخ 
 شدن لیحه هدفمندكردن یارانه ها را جامعه پذیري آن دانست و گفت: نمي خواهیم شرایط به نوعي پیش برودكه

مردم از تصویب لیحه احساس خطر كنند و زحمات دولت و مجلس در نظر مردم منفي جلوه كند. 
 حجت السلم محمد تقي رهبر درگفت وگو با خبرنگارایلنا با تاكید بر اینكه لیحه هدفمند كردن یارانه ها مورد
 اتفاق همه است گفت: هدفمندكردن یارانه ها چیزي است كه از رهبر نظام تا دولت، مجلس و دولتهاي قبل هم

دنبالش بوده و هستند اما یا جرات ورود به آن را نداشتند و یا شرایط آن فراهم نبوده است. 
 وي هدفمند كردن یارانه  ها را به معناي اجراي عدالت دانست وگفت: یارانه باید به جایي كه لزم و موثر است
یعني طبقات محروم و نیازمند داده شود و اگر این مهم محقق شود عدالت اجتماعي تامین و تضمین شده است. 

 نماینده اصفهان در مجلس با تاكید بر اینكه اجراي این لیحه سازوكار ویژه اي مي خواهدگفت: اول اینكه باید
 تمام طبقات جامعه را شناسایي كنیم بدین معنا كه شناسنامه زندگي شان را داشته باشیم، درآمد و منابع حقوق را



 بشناسیم، نیازمندي ها و فقر و غنایشان را تشخیص دهیم و دهها مورد دیگر كه تحقق این مهم به یك بانك
اطلعاتي گسترده نیاز دارد كه هنوز نداریم. 

 وي با تاكید بر اینكه درمرحله دوم باید فشاري برگردن مردم وارد نشودگفت: باید اجراي لیحه به اقتصاد
 كشور شوك وارد نكند، گراني و تورم نشود. یارانه از طریق خدمات نقدي و غیرنقدي باشد نظارت كلي همه
 دستگاههاي درگیر از جمله وزارت بازرگاني و تعزیرات به دقت اجرایي شود تا عده اي فرصت طلب از این

فضا سوء استفاده نكرده و قیمت ها را بال نبرند. 
 رهبر خواستار تعادل در پرداخت یارانه و گران كردن كالها شدوگفت: این نشودكه برق را گران كنیم و مردم

در پرداخت آن دچار مشكل باشند اما هنوز یارانه را براي جبران به طبقات نیازمند نداده باشیم. 
 وي بر اهمیت اطلع رساني تاكیدكردوگفت: مردم باید این را بپذیرند كه هدفمند كردن یارانه ها حركتي به نفع

كشور است و این مهم تنها از طریق توجیه كردن منطقي امكان پذیر مي شود. 
 نماینده اصفهان درمجلس ارباب رسانه ها را مخاطب قرار دادوگفت: اگر خطیب هستیم، در نمازهاي جمعه و

 جماعت اطلع رساني كنیم، اگر قلم به دست داریم اطلع رساني كنیم و خلصه هر كاره اي كه هستیم با
ابزارهایمان مردم را امیدواركنیم. 

پایان پیام

کارگران نیگل سیاه شرکت کشت و صنعت هفت تپه اعتصاب کردند
  نفر از نیگل سیاه شرکت صنعت۱۰۰۰ آمده است : بیش از 88 آبان 18به گزارش فعالن کارگری  در تاریخ 

نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم دریافت پاداش خود دست به اعتصاب زدند. 
  آبان ماه دست از کار کشیده و در۱۸این کارگران دراعتراض به عدم پرداخت پاداش سالیانه از روز دوشنبه 

محل کمپ نیگلی این شرکت تجمع کردند. 
 این کارگران که به صورت فصلی و موقت هر ساله در فصل برداشت نیشکر و برای بریدن نی استخدام

می شوند در شرایط بسیار بد معیشتی به سر می برند. 
 چهار تا شش ماه از سال بی کار هستند و شرکت نیشکر هفت تپه هیچ گونه مسئولیتی در قبال این کارگران

  نفر از نیگل سیاه شرکت صنعت نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم دریافت پاداش خود۱۰۰۰ندارندبیش از 
دست به اعتصاب زدند...

تظاهرات اعتراضی کارگران اتوبوسرانی زنجان

  آمده است : شهرداری88 آبان 18 در تاریخ کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگریبه نوشته سایت ؛ 
 زنجان شرکت اتوبوسرانی این شهر را از مالکیت دولت سرمایه خارج کرده است تا به صورت یک سازمان

 خصوصی سرمایه داری اداره شود. شهردار و سایر دست اندرکاران در جریان تحقق این روند قبل از هر
  کارگر راننده را اخراج کرده اند. به رانندگانی که خواستار واگذاری اتوبوس بوده اند، جواب50چیز بیش از 

 رد داده اند. در عوض بیشتر دستگاه ها را در اختیار افرادی گذارده اند که اهل خرید و فروش و دللی و
 چپاول حاصل کار و زحمت کارگران بوده اند. این افراد با استفاده از نفوذ و موقعیت خویش در دستگاه های

  و سپس به دولتی هر کدام مبالغ عظیمی وام از بانک ها دریافت کرده اند. با این وام ها اتوبوس ها را خریده
  راننده اخراجی با مشاهده این جنایت و افتادن50قیمت هایی بسیار بالتر از قیمت خرید به فروش رسانده اند. 

 به ورطه مرگبار بیکاری به همه جا شکایت کرده اند. آنان با رجوع به دولتمردان فریاد اعتراض سر داده اند.
 اما تا لحظه حاضر هیچ پاسخی دریافت نکرده اند. کارگران خواستار بازگشت به کار و تضمین حتمی اشتغال

 خود هستند. 
 تجمع کارگران شرکت فرانوش فراهان

  نفر از کارگران شرکت فرانوش فراهان در اعتراض به دریافت نکردن پنج ماه حقوق20بنا بر خبر رسیده 
 م آبان در مقابل اداره کل کار و امور اجتماعي استان مرکزي تجمع کردند.18معوقه شان روز دو شنبه 

 گفته مي شود كه صاحب شرکت فرانوش فراهان با تعطیل کردن این واحد تولیدي حقوق کارگران را پرداخت
  نفر از كارگران خود فعالیتش را در زمینه تولید فرآورده هاي لبني20نمي کند. این شركت از پنج ماه پیش با 

 مآغاز كرده بود.
 مسئولن اداره کل کار و امور اجتماعي در برابر اعتراض كارگران , از آنها خواسته اند كه درخواست شكایت

 مكنند.
تجمع رانندگان محور جیرفت – کرمان

  نفر از رانندگان خودروهاي کرایه بین شهري جیرفت – کرمان در40بنا بر اخبار رسیده روز دوشنبه 
 مفرمانداري جیرفت تجمع کردند.



 این تجمع به دنبال درگیري دو راننده خودروهاي شخصي در ایستگاه کرمان با راننده خودروي کرایه اي از
 م دقیقه صبح در فرمانداري جیرفت شكل گرفت .6.30ساعت 

 تجمع کنندگان خواستار ساماندهي وضع ایستگاه مسافربري از نظر امکانات رفاهي و همچنین جلوگیري از
مفعالیت خودروهاي شخصي در ایستگاه حمل مسافر به کرمان و بم شدند.

آژانس ایران خبر
شش ماه حقوق دریافت نکرده اند  معلمان حق التدریس 

  آبان نوشت : نماینده نیشابور در مجلس شوراي اس/لمي در ت/ذكري ب/ا  اس//تناد19 آفتاب یزد در  دولتی روزنامه
  آیین ن//امه داخل/ي مجل/س گف/ت: ب/ا ت/وجه ب/ه  اینك//ه در ح/ال حاض/ر وزی/ر آم/وزش و پ/رورش23 م/اده 11ب//ه بن//د 

 نداریم، خواهش من  این است كه رئیس جمهور دستور پرداخت حقوق معلم/ان  حق الت//دریس را بده/د.  ب//ه گ/زارش
  م//اه اس/ت ك//ه حق//وق خ//ود را دری//افت نكرده ان//د و ص/رفا6ایسنا،  سیدعلي حسیني  ادامه داد: معلمان حق التدریس 

 حقوق ماه ه/اي  فروردی//ن و اردیبهش//ت و بعض/ا خ/رداد را ب/ه ص/ورت علي الحس/اب دری/افت كرده ان//د و م/ا ش/اهد
  نگراني در جامعه فرهنگي هستیم لذا خواهش من این است كه رئیس جمهور دستور  فرمایند حقوق این عزی//زان
 پرداخ////ت ش////ود.  وي همچنی////ن در ت////ذكر ب////ه وزراي جه////اد كش////اورزي و ام////ور اقتص////ادي و دارای////ي اظه////ار
 كرد: كشاورزان عزیز به جهت مشكلت خشكسالي دچار مضایق مختلفي هستند و  خشكس//الي هاي پي در پ//ي، آنه//ا
 را آزار مي ده//د، تقاض//اي م//ا ای//ن اس//ت ك//ه ب//راي وام ه//اي  كش//اورزان، ح//داقل وام خ//رده مالك//ان و كس//اني ك//ه
 وام هاي كمتري گرفته اند را از كساني كه  دانه درشت هستند جدا كنند و درخصوص این دسته امتی/ازاتي را ق/ائل
 شوند.  نماینده نیشابور با بیان اینكه مثل مي توانند با بخشیدن كارمزدها و جرایم، اصل وام را  تقاضا كنند، افزود:

ما تعداد زیادي وام گیرندگان كشاورز خرده مالك را داریم كه به چالش  افتاده اند و مشكلت زیادي دارند.
"مردم لرستان زندگي نمي كنند، بلكه تلش مي كنند زنده  بمانند"

  آبان نوشت : نماینده خرم آباد در مجل//س ش//وراي اس//لمي در نط//ق خ//ود19 آفتاب یزد درتاریخ  دولتی روزنامه
 با بیان این كه استان لرستان طي دو دهه   اخیر همواره رتبه اول یا دوم  بیكاري كشور را داشته است و هم اكن//ون
 نیز براساس گزارش مركز آمار رتب//ه اول  بیك/اري را دارد، گف/ت:  ب//ه چ/ه می//زان خی/ل عظی/م لش/كر بیك//ار و پ//ر
 مخ//اطره ب//راي مجل//س و  دول//ت اهمی//ت دارد؟ رحیمي نس//ب گف//ت: م//ردم لرس//تان زن//دگي نمي كنن//د، بلك//ه تلش

مي كنند زنده  بمانند.
لنا نگراني هاي مردم را روایت مي كند: ای

مردم مخالف طرح هدفمند كردن یارانه ها هستند 
  گزارش می دهد: «طرح هدفمند كردن یارانه ها» بحث روز مجلس، روزنامه ها1388 آبان 19ایلنا در تاریخ 

 و رسانه ها است. طرحي كه هشدار برخي از مراجع تقلید را در پي داشته و باعث درگیري بین مجلس و دولت
 شده است. اما این میان هیچ كس از مردم نمي پرسد كه نظر شما چیست و تنها مصطفي كواكبیان در سه شنبه
 گذشته روزي كه احمدي نژاد وارد صحن علني مجلس شد و در پي درگیري هاي بین دو قوه، رفراندوم را به

 .عنوان یك راه حل مطرح كرد
 خبرنگار ایلنا از خیابان هاي تهران گزارش مي دهد از حدود صد نفر مردم تنها دو نفر این طرح را تائید

 مي كنند، كه از این دو نفر خانمي مي گوید: به این دلیل كه مصرف انرژي توسط خود مردم كنترل مي شود و
 اگر من سختي بكشم براي بچه هاي من خوب خواهد بود اما دلیل آن یكي تنها این است كه چون احمدي نژاد

 مي گوید خوب است پس حتما خوب است. تعداد زیادي از افراد كه از قشري هم بودند كه در واقع این طرح
 براي رفاه آنان بود (چند كارگر شهرداري،  چند باغبان، چند دست فروش زن و مرد) اصل نمي دانستند این

 طرح چیست و متاسفانه براي طرحي كه جزئي از آن بودند براي آنها، هیچ اطلع رساني و آگاهي نشده بود،
 تنها یك نفر از این قشر مي دانست این طرح چیست و البته نظري ممتنع در ارتباط با آن داشت، او گفت:

 .نماینده هاي ما در مجلس در مورد آن تصمیم مي گیرند
 البته قابل ذكر است بگوییم وقتي از هر پاسخ دهنده اي مي پرسیدیم كه دقیقا مي دانید این طرح چیست، بیشترین
 اطلعي كه مي گرفتیم این بود كه قرار است یارانه ها از روي اجناس برداشته شود و ماهیانه نسبت به درآمد
 مردم به مردم پرداخت شود و هیچ كس نمي دانست مصرف كنندگان باید آن را بر اساس قیمت تمام شده و بر

 اساس بهاي آن در بازارهاي منطقه خلیج فارس خریداري كنند و در مقابل دولت وعده داده است پس از حذف
 یارانه ها، به منظور جبران افزایش بهاي كالها، یارانه ها به صورت نقدي بین خانوارها توزیع مي شود. این

 .یعني آنچه را كه ما بر اساس ریال دریافت مي كنیم بر اساس نفت خلیج فارس باید خرج كنیم
 با این حال در حالتي كه مردم تا این حد آگاهي كمي از اتفاقي كه قرار است رخ بدهد داشتند، درصد قابل

 توجهي از آنها مخالف این طرح بودند. این افراد به طور اتفاقي از پیاده روهاي آزادي، جمهوري، ولیعصر و
 .تجریش انتخاب شدند و از نظر ظاهري به طبقات مختلفي از جامعه در سنین مختلف تعلق داشتند

  توماني مي شه هزار تومان، من راننده چطور باید هر روز باكم را پر كنم؟ حال ماهي100یكي گفت: بنزین 
 . تومان هم به من بدهند50



 خانمي نیز گفت: وقتي قرار است یارانه را از روي اجناس بردارند، به من بدهند بعد من پول بگذارم روش و
 !دوباره از دولت چیزي بخرم و پول رو دوباره به دولت برگردانم،حتما به ضررم خواهد بود

 علت ها در بین طبقات مرفه و طبقات متوسط متفاوت بود. خانمي گفت: اگر قرار باشد یارانه ها به یك قشر تعلق
 بگیرد و به قشر دیگر نه اصل قابل قبول نیست و آقایي نیز به سرمایه ملي بودن یارانه ها تاكید كرد و گفت:

 كسي حق ندارد یارانه ها را تقسیم كند و بگوید به یك بخش مي دهیم به یك بخش نمي دهیم زیرا این سرمایه ملي
 .ماست

 اما از طرف دیگر یك كارمند بانك گفت: اگر از یارانه من كاسته شود و به كسي برسد كه واقعا احتیاج دارد،
 باعث خوشبختي من است اما در صورتي این اتفاق مي افتد كه بتوان این قضیه را تشخیص داد كه به نظر من
 اینطور نمي شود، یعني شما فكر مي كنید چند درصد افراد اطلعات كامل داده اند، شاید رئیس من كه دو برابر
 من حقوق مي گیرد درآمدش را نصف من نوشته باشد آن وقت ناعادلنه دوبرابر من یارانه خواهد گرفت، آیا

 این صحیح است؟
 پیرمردي نگران است از اینكه این سرمایه ها از كشور خارج شود، او گفت: اگر آنچه مي گویند عادلنه بین

،مردم پخش شود مي تواند طرح خوبي باشد
 اكثر مردم به دو چیز اشتراك نظر دارند. آنان مي ترسند از افزایش بیش از حد و بي رویه قیمت ها و از

 .ضعیف تر شدن مستمندان
 مردم معتقد هستند اقتصاد ما همیشه در ارتباط مستقیم با قیمت بنزین بوده است، آنها مي گویند هر گاه بنزین پنج

  ریال گران شده حال با گراني چند برابر بنزین چه به سر قیمت ها مي آید، این50ریال گران شده تمامي اجناس 
 در حالي است كه یارانه اي كه قرار است ماهانه پرداخت شود مقداري ثابت خواهد بود، همچنین مردم این نظر

 را دارند كه این طرح در زندگي مرفهین تغییري ایجاد نخواهد كرد، كسي كه ماشین چند صد میلیوني دارد
 برایش فرقي ندارد كه بنزین را لیتري صد تومان بخرد یا لیتري هزار تومان اما این اتفاق در زندگي یك راننده

 .بسیار موثر است
 اكثر مردم موافقند كه این طرح ضمن گداپروري، باعث مي شود افراد از تلش براي پیشرفت اقتصادي دست
 بكشند قشر ضعیف را از پیش ضعیف تر مي كند، ضمن اینكه این حرف، نظریه نمایندگان مخالف را كه معتقد

  درصد را تائید60به حذف طبقه اجتماعي متوسط در نتیجه اجرایي شدن این طرح و ایجاد تورم بیش از 
 .مي كند

 گزارش: تارا بنیاد
 پایان پیام

براساس گزارش بانك مركزي شش گروه از كالهاي اساسي در هفته گذشته گران شد؛
تورم هدفمند كردن یارانه ها پیش از اجرا، از راه رسید

  نوشت : انتظار تورمي در بازار و نگراني برخي تولیدكنندگان از ادامه88 آبان 19به گزارش ایلنا در تاریخ 
 كار، باعث ایجاد تورم چند هفته اخیر در بازار شده است كه البته با اجراي این طرح، مردم تورم بیشتري را

تجربه خواهند كرد.
  گروه مورد بررسي بانك مركزي افزایش یافت تا براي سومین هفته11ایلنا: قیمت شش گروه كالیي از 

 متوالي بازار كالهاي اساسي شاهد افزایش قیمت باشد. این افزایش قیمت ها همزمان شده است با تصویب لیحه
هدفمند كردن یارانه ها در مجلس.

 بنابرآخرین گزارش بانك مركزي از قیمت خرده فروشي برخي مواد خوراكي در تهران،  قیمت اقلم گروه
  آبان15كالیي تخم مرغ، گوشت مرغ، سبزي هاي تازه، میوه هاي تازه،  چاي و گوشت قرمز در هفته منتهي به 

 ماه سال جاري افزایش یافت. درصد افزایش قیمت اقلم این گروه هاي كالیي نسبت به هفته قبل از آن به ترتیب
  بود. به این ترتیب تخم مرغ باز هم پیشتاز افزایش قیمت در هفته هاي0/ 2 و 0/ 3، یك، 3/ 8، 5/ 8، 7/ 5

  درصد افزایش یافته است. قیمت گوشت مرغ، 23/ 9اخیر است. قیمت تخم مرغ نسبت به هفته مشابه ماه قبل 
 0/ 3 و 2/ 5، 3/ 4، 10/ 5گوشت قرمز، سبزي هاي تازه و چاي نسبت به هفته مشابه ماه قبل نیز افزایش 

 10/ 8درصدي را تجربه كرده است. در این میان قیمت میوه هاي تازه نسبت به هفته مشابه ماه قبل كاهش 
 درصدي یافته است. ضمن اینكه قیمت تخم مرغ، گوشت مرغ، گوشت قرمز، قندوشكر و حبوب در هفته منتهي

به هشتم آبان ماه سال جاري نیز افزایش یافته بود.
 در هفته منتهي به اول آبان ماه هم قیمت هفت گروه كالیي تخم مرغ، گوشت مرغ، گوشت قرمز،  سبزي هاي

 2/ 6 گروه كالیي مورد بررسي بانك مركزي به طور متوسط 11تازه، قندوشكر،  چاي و روغن نباتي از 
 درصد افزایش یافت. این افزایش ها از دو هفته گذشته و همزمان با تصویب كلیات لیحه هدفمندكردن یارانه ها
 و بررسي جزئیات آن در مجلس آغاز شده است و همچنان ادامه دارد. این در حالي است كه قبل از بررسي این
 موضوع در مجلس گزارش هاي بانك مركزي نشان از ثبات و حتي كاهش قیمت برخي كالها داشت به گونه اي
 كه نرخ ها پس از افزایش در ماه رمضان در هفته هاي پس از ماه مهماني خدا رو به تعدیل گذاشته بودند كه به



 یكباره به هنگام بررسي لیحه هدفمند كردن یارانه ها در مجلس جهت نمودار بار دیگر به سمت بال تغییر یافت
تا قیمت كالها هفته به هفته با رشد مواجه شوند.

 5/ 2بنابر گزارش بانك مركزي، قیمت تخم مرغ در هفته منتهي به هشتم آبان ماه سال جاري افزایش قیمتي 
 درصد افزایش یابد. قیمت تخم مرغ در هفته17/ 3درصدي داشت تا قیمت آن نسبت به هفته مشابه ماه قبل نیز 

  درصدي را تجربه كرده بود. این در حالي است كه در هفته12/ 6منتهي به اول آبان ماه سال جاري نیز افزایش 
 0/ 1 مهر ماه سال جاري قیمت تخم مرغ پس از سه هفته متوالي افزایش قیمت، بالخره كاهشي 24منتهي به 

  مهرماه سال جاري، قیمت تخم مرغ براي سومین هفته متوالي افزایش17درصدي یافته بود. طي هفته منتهي به 
 درصد برآورد مي شد.1/ 8یافته بود. بنابر اعلم بانك مركزي میزان این افزایش نسبت به هفته قبل از آن 

  درصد افزایش2/ 1 مهر ماه سال جاري نسبت به هفته قبل از آن 10همچنین قیمت تخم مرغ در هفته منتهي به 
 یافته است. متوسط قیمت خرده فروشي برخي مواد خوراكي در تهران، منتهي به سوم مهرماه سال جاري نیز

 درصدي داشت. درعین حال قیمت گوشت2 /3نشان مي دهد كه قیمت تخم مرغ نسبت به هفته قبل از آن افزایش 
 درصدي0/ 7 و 1/ 7مرغ و گوشت قرمز نیز در هفته منتهي به هشتم آبان ماه سال جاري به ترتیب افزایش 

  درصد افزایش قیمت3/3 و 10/ 1یافت. قیمت این گروه هاي كالیي نسبت به هفته مشابه ماه قبل نیز به ترتیب 
 داشت. قیمت گوشت مرغ و گوشت قرمز در هفته منتهي به اول آبان ماه نسبت به هفته قبل از آن به ترتیب

 ،88 آبان ماه 8درصدي یافته بود. گروه كالیي قند و شكر و حبوب نیز در هفته منتهي به 0/ 8 و 3/3افزایش 
  و یك درصد افزایش قیمت داشت. قیمت این اقلم نسبت به هفته مشابه0/ 3نسبت به هفته قبل از آن به ترتیب 

 0/ 2 درصدي یافت. قیمت قند و شكر در هفته منتهي به اول آبان ماه نیز افزایش 0/ 8 و 2/ 3ماه قبل كاهش 
 درصدي یافته بود.0/ 7درصدي را نسبت به هفته قبل از آن تجربه كرده بود هرچند قیمت حبوب كاهش 

 در همین رابطه محسن بهرامي، معاون سابق وزیر بازرگاني كه پیش از آغاز بررسي طرح هدفمند كردن
 یارانه ها نیز افزایش قیمت ناشي از انتظار تورمي را پیش بیني مي كرد، گفت: بررسي طرح هدفمند كردن

 یارانه ها در مجلس، انتظارات تورمي را در جامعه افزایش داده است بنابراین بازار در شرایط انتظار براي
بال رفتن قیمت ها در  نتیجه حذف یارانه ها، افزایش قیمت را تجربه مي كند.

 رئیس كمیسیون بازرگاني اتاق تهران ادامه داد: با آزادسازي نرخ حامل هاي انرژي، بسیاري از بخش هاي
 تولیدي در حوزه صنعت و كشاورزي از هم اكنون به فكر تغییر شغل افتاده اند چرا كه بسیاري از این واحدها
 در شرایط حمایت یارانه اي نیز توان رقابت نداشتند بنابراین در حال حاضر تغییر شغل را ترجیح مي دهند كه

این مساله باعث كاهش عرضه كالهاي تولید آنها در بازار و در نتیجه افزایش قیمت خواهد شد.
 بهرامي در ادامه تصریح كرد: انتظار تورمي در بازار و نگراني برخي تولیدكنندگان از ادامه كار، باعث

 ایجاد تورم چند هفته اخیر در بازار شده است كه البته با اجراي این طرح، مردم تورم بیشتري را تجربه
 خواهند كرد زیرا نقدینگي نیز در جامعه افزایش مي یابد و افزایش نقدینگي به همراه حذف یارانه ها، قیمت ها را

به شدت افزایش خواهد داد.
نبود مشکل شغلی کارگران در ایران 

  گزارش کرده است : یك فعال كارگري گفت: ضعف1388 آبان 19خبرگزارش کار ایران – ایلنا در تاریخ 
 تولید، كمبود نقدینگي، معضلت بازار فروش، ماشین آلت فرسوده، بیكاري و بسیاري از معضلت دیگر

عرصه كاربه ضعف مسوولن اجرایي و مدیران كشور باز مي گردد. 
حسن  پورطالبیان در گفت وگو با خبرنگارایلناافزود: در حال حاضر مهمترین مشكل نبود امنیت شغلي است. 
 وي با تاكید بر اینكه معضلت عرصه كاروتولید كه تحمل را براي كارفرمایان غیرممكن كرده است گفت: به

 جاي آنكه جلوي واردات بي رویه را بگیریم، وام و تسهیلت دراختیار تولیدكنندگان واقعي با بهره كم بگذاریم،
 به نوسازي ماشین آلت بپردازیم و در مجموع باري از دوش كارفرما برداریم فرافكني كرده و كارگر را عامل

بحران كارخانجات اعلم مي  كنیم و زمینه سازي براي تسهیل دراخراج كارگران فراهم مي كنیم. 
 پورطالبیان با تاكید بر اینكه امروزه كارگران از محرومترین اقشار جامعه هستند،گفت: قراردادهاي سفید
 امضاء، حقوق هاي پایین حتي پایین تر از مصوبه شوراي عالي كار، ساعت كار بیش از حد قانوني بدون

 پرداخت اضافه كار و دهها معضل دیگر بر كارگران تحمیل مي شود و با این شرایط مي خواهند حق اخراج را
نیز قانوني كنند كه این بدترین نوع برخورد با كارگران است. 

 وي با اعلم اینكه درحال حاضر قانون كار به وسیله كارفرمایان دور زده مي شود،گفت: قانوني كه در اجرا
 مشكل دارد و قانونگذار نمي تواند از آن دفاع كند، جاي سوال دارد كه چرا درصدد اصلح آن به نفع كارفرما

بر آمده اند. 
 دبیر اجرایي خانه كارگر اسلمشهر با ابراز تاسف از فضاي ناامن شغلي كارگران گفت: كارگران در بدترین

 شرایط شغلي به سر مي برند اما جرات ابراز وجود ندارند و نمي توانند مشكلت خودشان را حتي براي
نزدیك ترین همكارشان گلیه كنند. 

 وي با یادآوري بحران دركارخانه لستیك سازي كیان تایر (البرز تایر) گفت: شاهد بودیم كه یك كارخانه تولیدي



 سود ده را خصوصي سازي كردند و آن بحران ها ایجاد شد و در حالي كه هیچ كارخانه تولید لستیك زیان
 نمي دهد و تعطیلي نمي شناسد این كارخانه قدیمي زیان ده شد و به تعطیلي كشیده شد تا دولت مجبور شد مدیریت

خصوصي آن را لغو كند. 
  كارگر این كارخانه مدتهاست100وي با یادآوري بحران چند ساله دركارخانه چوب طالقاني،گفت: بیش از 

حقوق نگرفته و در سرگرداني به سر مي برند و هیچكس هم پاسخگو نیست. 
 پورطالبیان از ایجاد تنش در فضاي نامناسب كار و تولید انتقادكردوگفت: جاي تعجب است در حالي كه

 بحرانهاي كارگري را شاهدیم و نبود امنیت شغلي و قراردادهاي سفید امضاء بیداد مي كند و فضاي كار و
 اشتغال به اندازه كافي در چالش قرار دارد آقایان دایم شعار اصلح قانون كاررا سر مي دهند در حالي كه

 درصد آن  نیزاجرا نمي شود. 20درشرایط موجود بیش از 
پایان پیام

مشكل كارگري، این بار در کارخانه آذرقاف قزوین
  گزارش داده است :  جلسه رسیدگی به شکایت کارگران1388 آبان 19خبرگزاری کار ایران - ایلنادر تاریخ 

 .کارخانه آذرقاف قزوین درهیئت تشخیص اداره کار استان قزوین برگزار شود
  ماه5به گزارش ایلنا، در پی شکایت جمعی ازکارگران شرکت آذر قاف قزوین مبنی بر پرداخت نشدن 

 .مطالبات معوقه هیئت تشخیص اداره کار قزوین به این دادخواست رسیدگی کرد
  ماه پیش پرداخت5یکی از کارگران این کارخانه به خبرنگارایلنا گفت: کارفرما مطالبات کارگران را از 

 .نکرده است اما به آنها گفته که حاضر است بابت تسویه حساب تمام این مطالبات را پر داخت کند
 وی درخصوص پرداخت نشدن مطالبات گفت:کارفرما، نبود رونق ورکود بازار را دلیل این پرداخت نکردن

 .مطالبات کارگران و تهیه نکردن مواد خام عنوان می کند
 این کارگر با یادآوری اینکه سال گذشته نیز کارفرما از پرداخت مطالبات کارگران خودداری می کرد،گفت:

 .درآن سال نیز کارگران پس از شکایت موفق به دریافت حقوق خود شدند
 در این رابطه عید علی کریمی دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین نیز به ایلنا گفت: در کارخانه اذر قاف که

 . کارگرمشغول به کار هستند30درزمینه ساخت محصولت نایلونی و شلنگ آب فعالیت دارد
 وی افزود: در ماههای اخیر کارفرما به دلیلی چون رکود بازار و نبود نقدینگی از تهیه مواد خام و پرداخت

 .مطالبات کارگران خودداری کرده است
 به گفته کریمی علوه بر این به دلیل پرداخت نشدن چند ماه حق بیمه این کارگران برای استفاده از خدمات

 .درمانی و بازنشستگی با مشکلتی مواجه شده اند
پایان پیام

 مجلس با انتقاد از پیمانكاران نیروي انساني؛ 90عضو کمیسیون اصل
اولین عامل تضییع حقوق كارگران، دولت است 

  گزارش داده است :  نماینده مردم گرگان در مجلس1388 آبان 19خبرگزاری کار ایران - ایلنادر تاریخ 
 شورای اسلمی از پیمانکاران تامین نیروی انسانی به عنوان عامل اصلی تضییع حقوق کارگر یاد کرد و گفت:

 این را ادعای واهی ندانید بلکه در حوزه انتخابیه ام نمونه های فراوان وجود دارد که در همه ادارات دولتی و
 .بخش های خصوصی پیمانکاران تامین نیروی انسانی حق کارگر را می خورند

 عبدالحسین ناصری درگفت وگو با خبرنگار ایلنا به ماهیت پیمانکاران تامین نیروی انسانی اعتراض کرد و
 گفت: متاسفانه امروزه شرکت های دولتی و خصوصی برای آنکه درگیر اداره کار نشوند و برای پایان دادن به

 .همکاری با کارگر دچار مشکل نشوند از ابزاری به نام پیمانکار تامین نیروی انسانی استفاده می کنند
  درصد40 تا30وی با انتقاد از ادارات دولتی گفت: امروزه شرایط به گونه ای شده که حتی دولت حاضر است

 بیشتر به جیب پیمانکار برود تا کارگر را به طور مستقیم در خدمت خود نداشته باشد که این امر باعث
 .بی اعتمادی کارگران به دولت شده است

 وی با اعلم اینکه پیمانکاران خوب می دانند چگونه از زیر بار حقوق کارگر شانه خالی کنند، گفت: پیمانکاران
 تامین نیروی انسانی همه ساله هیات مدیره عوض می کنند شرکت را منحل و شرکت جدید ثبت می کنند، محل

 .دفتر را تغییر می دهند و ده ها ترفند دیگر به کار می برند تا حقوق کارگر تضییع شود
 ناصری با تاکید بر اینکه رفتارهای غیرانسانی پیمانکاران را به مسوولن و حتی رئیس فراکسیون کارگری

 .مجلس اعلم کرده است، گفت: متاسفانه تاكنون هیچ لطفی به کارگران نشده است
  درصد کارگران پیمانکاری در ادارات دولتی شاغل هستند، گفت: جای تعجب70 تا60وی با تاکید بر اینکه

 است که باید کاری کنیم تا اول دولت به قانون تمکین کند و مانع تضییع حقوق کارگر شود زیرا اولین عامل در
 .حال حاضر خود دولت است

 نماینده گرگان در مجلس با تاکید بر اینکه دولت می خواهد درگیر با مسائل کارگران نشود؟ گفت: البته
 محموداحمدي نژاد این رویه را ملغی کرد و عده ای نیز به استخدام دولت درآمدند اما هستند کارگرانی که



 .همچنان استثمار می شوند
 وی با اعلم اینکه کارگران بسیاری در اعتراض به عملکرد پیمانکاران به نمایندگان مراجعه می کنند، گفت:

 .این شرکت ها به حدی در تضییع حقوق کارگر خبره شده اند که با هیچ ابزاری نمی توان حریفشان شد
 ناصری از اعتراض های نمایندگان به پیمانکاران خبر داد و گفت: این اعتراض نتیجه معکوسی داشته زیرا

 فردای اعتراض شاهد بوده ایم که پیمانکار کارگرانش را اخراج کرده است بنابراین به ابزار قانونی برای مقابله
 .با این پیمانکاران تامین نیروی انسانی متخلف نیاز داریم

پایان پیام
انتقاد رییس سازمان نظام پرستاري كشور: 

تبعیض در بیمارستان ها غوغا مي كند 
  گزارش داده است : رییس سازمان نظام پرستاري كشور گفت: روح قانون1388 آبان 19ایلنادر تاریخ 

 تعرفه گذاري فریاد در درون خفته چندین ساله پرستاري است اما هم اكنون در بیمارستان ها به لحاظ پرداخت
كارانه تبعیض غوغا مي كند. 

 به گزارش خبرنگار ایلنا، غضنفر میرزابیگي در نشستي خبري با هدف تشریح استراتژي هاي سازمان در
 دولت دهم وموضوع پرستاران در مورد طرح هیات امنایي كردن بیمارستان ها و تجزیه و تحلیل وضعیت

 پرستاري كشور افزود: هیچ بهانه اي براي به تاخیر انداختن اجراي طرح تعرفه گذاري خدمات پرستاري وجود
ندارد، واین در حالي است كه امروز شاهد كندي اجراي این طرح هستیم. 

  تا پایان دولت نهم از گفت : این83وي با اشاره به افزایش میانگین حقوق و دستمزد دریافتي پرستاران از سال 
  هزار تومان افزایش یافت كه480 به 130ازدستاوردهاي روبنایي بود كه بدین ترتیب حقوق پرستاران از 

البته هنوز مطلوب نیست. 
 میرزابیگي به تاخیر در اجراي تعرفه گذاري خدمات پرستاري اشاره كرد و گفت : اجراي آن منوط به اخذ

 سریع ترتصمیمات از سوي معاونت سلمت وزارت بهداشت است وهم اكنون همه لوازمات این طرح از جمله
تعیین میزان تعرفه، بازنگري شرح وظایف و استانداردسازي و تهیه چك لیست هاي مدیریتي فراهم شده است. 

 وي افزود: در یك ماه گذشته مقرر شد كه طرح تعرفه گذاري خدمات به صورت پایلوت در یكي از شهرها
اجرا شود اما هنوز این طرح اجرا نشده است. 

 رییس كل سازمان نظام پرستاري كشورافزود: ارتقاي مسیر شغلي، ترمیم حق نوبت و شیفت كاري، شب كاري،
 حق مسكن و اضافه كاري از مجموع اقدامات روبنایي براي حرفه پرستاري است والبته استخدام نیروي انساني

 براي رفع كمبود نیرو از جمله این اقدامات در برنامه توسعه چهارم بود كه با توجه به كمبود شدید نیروي
انساني در مراكز درماني صدور این مجوزها باید در برنامه پنجم توسعه ادامه یابد. 

 وي با اشاره به قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري و ارتقاي بهره وري نیروي بالیني نظام سلمت مصوب
 مجلس و با اعتقاد به موثر نبودن صدور مجوزهاي كوتاه مدت در رفع كمبود نیروي انساني ، تعیین ضریب
 نیروي انساني در مراكز درماني را الزامي برشمرد وگفت: باید ملك میزان نیروي انساني مورد نیاز تعیین

شود. 
 میرزابیگي تعیین استاندارد نیروي انساني، ساعت كاري، خدمات، شرح وظایف، اصلح چارت هاي مراكز

 درماني، پست هاي سازماني و متناسب سازي با نیاز مردم و نیز تعیین استاندارد مدیریت را براي پیشبرد
 اهداف نظام سلمت ضروري دانست وگفت : با تعریف این استانداردها دیگر معضلي تحت عنوان كمبود

بودجه وجود ندارد. 
 وي افزود : استراتژي این سازمان در دولت دهم همكاري و مشاركت متقابل است و چنانچه دولت علقمندي

خود را نسبت به رفع مشكلت پرستاران نشان دهد این سازمان هم همكاري لزم را دارد. 
 رییس كل سازمان نظام پرستاري كشور بر ضرورت توجه كمیسیون اجتماعي دولت به دو بند از این قانون
 مبني بر دیده شدن بودجه هاي سنواتي و صدور مجوز مضاعف استخدام نیروي انساني تاكید كرد و گفت: با

 راه اندازي دفاتر پرستاري هم تعرفه و شرح وظایف آنان دیده كه بدین ترتیب زمینه مراقبت بیماري هاي مزمن
در خارج از مراكز درماني مهیا شد.

 اعتصاب کردندطرح توسعه پالیشگاه قدیم بندر عباسچهارصد و پنچاه کارگر 
  حدود چهار صد و پنجاه  کارگر طرح توسعه پالیشگاه قدیم بندر عباس در88 آبانماه 19روز سه شنبه 

  در این رابطهاتحادیه آزاد کارگران ایران اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای خود دست به اعتصاب زدند.
  این کارگران در استخدام شرکت ئی سی سی پیمانکار طرح توسعه پالیشگاه قدیم بندر عباس هستندمی نویسد:

 و از شهریور ماه تاکنون دستمزدی دریافت نکرده اند. بدنبال اعتصاب کارگران طرح توسعه پالیشگاه قدیم
 بندر عباس که سومین اعتصاب آنان در طی سه ماه گذشته است دو نفر از مسئولین شرکت ئی سی سی ساعت

  بعد از ظهر در محل رستوران شرکت که کارگران در آنجا تجمع کرده بودند حاضر شدند و با اظهار اینکه4
 کارفرمای اصلی (پالیشگاه بندر عباس) پول شرکت را پرداخت نکرده است به کارگران اعلم کردند طی پنج



 دستمزدهای معوقه آنان را تسویه خواهند کرد و در صورتی که این کار انجام نشود حتماروز آینده تمام 
 دستمزد شهریور ماه را پرداخت خواهند نمود و از کارگران خواستند بر سر کارهای خود بازگردند. همچنین
 این مسئولین از کارگران خواستند از فردا برگ تسویه حسابهای خود را امضا کنند اما کارگران این وعده ها

را از سوی کارفرما قبول نکردند و مذاکرات آنان با کارگران بدون نتیجه پایان گرفت. 
 بنا بر اظهار کارگران، آنان همچنین نسبت به سرو پنیر و دوغ تاریخ مصرف گذشته در رستوران شرکت

 معترض هستند اما کارفرما به جای حل این مسئله اخیرا اقدام به پاک کردن مدت تاریخ مصرف این مواد کرده
 است تا کارگران متوجه مدت تاریخ مصرف این مواد نشوند. لزم به یادآوری است کارگران طرح توسعه

 پالیشگاه قدیم بندر عباس با قرارداد یکماهه ای که زمان استخدام آن را امضا کرده اند مشغول بکار هستتند و
 در حال حاضر عمل بدون قرارداد در شرکت ئی سی سی کار میکنند.

كارگران در بدترین شرایط شغلي به سر مي برند
  آمده است : یك فعال كارگري گفت: ضعف تولید، كمبود نقدینگي،88 آبان 19به گزارش ایلنا در تاریخ 

 معضلت بازار فروش، ماشین آلت فرسوده، بیكاري و بسیاري از معضلت دیگر عرصه كاربه ضعف
مسوولن اجرایي و مدیران كشور باز مي گردد. 

حسن  پورطالبیان در گفت وگو با خبرنگارایلناافزود: در حال حاضر مهمترین مشكل نبود امنیت شغلي است. 
 وي با تاكید بر اینكه معضلت عرصه كاروتولید كه تحمل را براي كارفرمایان غیرممكن كرده است گفت: به

 جاي آنكه جلوي واردات بي رویه را بگیریم، وام و تسهیلت دراختیار تولیدكنندگان واقعي با بهره كم بگذاریم،
 به نوسازي ماشین آلت بپردازیم و در مجموع باري از دوش كارفرما برداریم فرافكني كرده و كارگر را عامل

بحران كارخانجات اعلم مي  كنیم و زمینه سازي براي تسهیل دراخراج كارگران فراهم مي كنیم. 
 پورطالبیان با تاكید بر اینكه امروزه كارگران از محرومترین اقشار جامعه هستند،گفت: قراردادهاي سفید
 امضاء، حقوق هاي پایین حتي پایین تر از مصوبه شوراي عالي كار، ساعت كار بیش از حد قانوني بدون

 پرداخت اضافه كار و دهها معضل دیگر بر كارگران تحمیل مي شود و با این شرایط مي خواهند حق اخراج را
نیز قانوني كنند كه این بدترین نوع برخورد با كارگران است. 

 وي با اعلم اینكه درحال حاضر قانون كار به وسیله كارفرمایان دور زده مي شود،گفت: قانوني كه در اجرا
 مشكل دارد و قانونگذار نمي تواند از آن دفاع كند، جاي سوال دارد كه چرا درصدد اصلح آن به نفع كارفرما

بر آمده اند. 
 دبیر اجرایي خانه كارگر اسلمشهر با ابراز تاسف از فضاي ناامن شغلي كارگران گفت: كارگران در بدترین

 شرایط شغلي به سر مي برند اما جرات ابراز وجود ندارند و نمي توانند مشكلت خودشان را حتي براي
نزدیك ترین همكارشان گلیه كنند. 

 وي با یادآوري بحران دركارخانه لستیك سازي كیان تایر (البرز تایر) گفت: شاهد بودیم كه یك كارخانه تولیدي
 سود ده را خصوصي سازي كردند و آن بحران ها ایجاد شد و در حالي كه هیچ كارخانه تولید لستیك زیان

 نمي دهد و تعطیلي نمي شناسد این كارخانه قدیمي زیان ده شد و به تعطیلي كشیده شد تا دولت مجبور شد مدیریت
خصوصي آن را لغو كند. 

  كارگر این كارخانه مدتهاست100وي با یادآوري بحران چند ساله دركارخانه چوب طالقاني،گفت: بیش از 
حقوق نگرفته و در سرگرداني به سر مي برند و هیچكس هم پاسخگو نیست. 

 پورطالبیان از ایجاد تنش در فضاي نامناسب كار و تولید انتقادكردوگفت: جاي تعجب است در حالي كه
 بحرانهاي كارگري را شاهدیم و نبود امنیت شغلي و قراردادهاي سفید امضاء بیداد مي كند و فضاي كار و
 اشتغال به اندازه كافي در چالش قرار دارد آقایان دایم شعار اصلح قانون كاررا سر مي دهند در حالي كه

 درصد آن  نیزاجرا نمي شود. 20درشرایط موجود بیش از 
پایان پیام

کارگران پالیشگاه نفت آبادان به دنبال عدم پرداخت حقوقشان ، دست به اعتراض زدند!

 11گروهی از کارگران پالیشگاه نفت آبادان، به دنبال عدم پرداخت دستمزدها و مزایای خود، روز چهارشنبه 
  نفر از کارگران، بیش از سه ماه است که300 آبان) اعتراضات خود را آغاز کردند. حدود 20نوامبر (

دستمزدی دریافت نکرده اند.

  نوامبر در بیرون از پالیشگاه نفت آبادان دست به12به گزارش "تهران امروز"، وقتی کارگران در تاریخ 
 اعتراض زدند، "مقامات پالیشگاه نفت آبادان به کارگران گفتند که تا زمانی که آن ها در فاز سوÙم پالیشگاه

 مشغول به کارند، در واقع تحت نظارت پیمان کار خصوصی کار می کنند و به همین جهت، دستمزدهای آن ها
ارتباطی به پالیشگاه پیدا نمی کند."



 اعتراض در پالیشگاه نفت، که سال هاست شاهد اعتراض عمده ای از سوی کارگران نفت نبوده ، بسیار مهم
 و قابل توجÙه است. کارگران این بخش، بر خلف بسیاری از کارگران ایران، به طور منظÙم دستمزد می گیرند

و محیط کاری آن ها نیز به شدÙت پلیسی و تحت کنترل است.

  سال قدمت دارد و به مدÙت چندین دهه، یکی از95پالیشگاه نفت آبادان در استان جنوبی خوزستان، بیش از 
 بزرگ ترین پالیشگاه های جهان بوده است. هم چنین، این پالیشگاه یکی از قدیمی ترین و مهم ترین کانون

های جنبش کارگری ایران می باشد.

)IWSNشبکۀ همبستگی کارگران ایران (
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 درآیین نامه اداره هیات امنایي بیمارستاني بلندپروازي هاي غیر قابل اجرایي شد
 وي از شیوه اجراي طرح هیات امنایي شدن بیمارستان ها انتفاد كرد و گفت: طرح هاي فراواني از جمله طرح

 خود گراني بیمارستان ها و حتي طرحي مبتني بر عملكرد و خصوصي سازي براي اداره بیمارستان ها ارایه شد
كه عمل محكوم به شكست بود. 

 رییس كل سازمان نظام پرستاري كشوردر ادامه ازطرحي كه هم اكنون براي اداره بیمارستان ها مطرح شده
 است، مالكیت مراكز درماني به دست دولت و مدیریت خدمات توسط هیات امنا خبر داد وافزود: در این طرح

 مالكیت در دست دولت، مدیریت به صورت هیات امنایي و بخشي از هزینه ها توسط دولت تامین مي شود و این
در شرایطي است كه این بیمارستان ها با نظارت دولت موظف به رعایت تعرفه دولتي هم هستند. 

 وي گفت: درآیین نامه اداره هیات امنایي بیمارستاني بلندپروازي هاي غیر قابل اجرایي منظور شده بود و
 اختیارات گسترده اي را به اعضا هیات علمي و پزشكان مي داد به همین دلیل بر اساس مصوبات كمیسیون تلفیق

مجلس لغو شده است. 

 در اداره هیات امنایي بیمارستانها انحصارطلبي پزشكان وجود دارد
 رییس كل سازمان نظام پرستاري كشور گفت در صورت تصویب این آیین نامه اجراي این طرح فقط

 دربیمارستان هاي شهرهاي بزرگ امكان پذیر است زیرا با انحصارطلبي پزشكان، در اعضاي هیات امنا این
بیمارستان ها سایر گروه هاي پزشكي وابسته به بهداشت و درمان حضور ندارند. 

 میرزابیگي افزود: پرستاران از اركان اساسي هر مركز درماني هستند واگر مسوولن دغدغه اي براي ارتقاي
نظام سلمت كشور دارند باید حضور پرستاران را در این طرح پررنگ كنند. 

 رییس كل سازمان نظام پرستاري افزود: گروه هاي پرستاري جزو گروه هاي همیشه حاضر در صحنه هستند
از این رو براي تربیت مجموعه اي متخصص از تمام افراد متقاضي ثبت نام به عمل مي آید. 

 میرزابیگي همچنین ازعقد تفاهم نامه با آموزش و پرورش درباره بهداشت مدارس در موارد بحران خبر داد و
  تحت عنوانAافزود: به درخواست وزارت بهداشت، آموزش هاي مصور و مكتوبي در مورد آنفلوآنزاي نوع 

هدیه سلمت به مردم تهیه شده كه در مدارس، ترمینالها و فرودگاه ها توزیع شده است. 
 وي به كمبود شدید نیروي انساني در مراكز بهداشتي و درمانیتشاره كردو گفت: اگرچه سالیانه مجوز استخدام

  درصد پرستار) صادر شده ولي با توجه به توسعه مراكز درماني در دولت50 هزار نیروي انساني (14براي 
نهم و اورژانس هاي پیش بیمارستاني هنوز نیاز برطرف نشده است. 

  عنوان كرد و7/0رییس كل سازمان نظام پرستاري كشور، میانگین نیروي انساني به ازاي هر تخت را 
 افزود: باید این رقم به حداقل دو نفر به ازاي هر تخت بیمارستاني برسد كه در وزارت بهداشت با بازنگري

 هزار پست براي پرستاري) تعیین شد. 45 هزار پست جدید (65چارت مراكز بهداشتي و درماني 
پایان پیام

اعتصاب رانندگان شرکت اتوبوس رانی زنجان 
  در این سازمان و عدمانسانی اتوبوسرانى زنجان در اعتراض به حکم تعدیل نیروى  چند خطرانندگان

  ایسنا، جمعى از رانندگان حکومتیپاسخگویى به خواسته هاى آنان تحصن کردند. به گزارش خبرگزارى
 سازمان اتوبوسرانى زنجان در اعتراض به صدور حکم تعدیل خود و واگذارى خطوط اتوبوسرانى به بخش

 خصوصى بدون توجه به حقوق رانندگان، با تحصن در یکى از کوچه هاى منتهى به محل ساختمان استاندارى
خواستار رسیدگى هر چه سریعتر به این موضوع توسط مسوولین شدند. 
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  قانون اساسى به درستى در این سازمان اجرا نشده44یکى از رانندگان تجمع كننده با بیان این مطلب که اصل 
 است، گفت: آقایان اعلم مي کنند که بخشى از خطوط به بخش خصوصى واگذار شده و این در حالى است كه
 طبعا اولویت باید با رانندگان سازمان باشد، اما در حال حاضر بسیارى از اتوبوس هاى واگذار شده در اختیار

 رانندگانى به غیر از رانندگان خود سازمان اتوبوسرانى قرار گرفته اند. در برخى موارد حتى افرادى اتوبوس ها
را با تسهیلت بانکى خریدارى کرده و با سود زیاد به افراد غیر فروخته اند. 

  نفر از رانندگان سازمان اتوبوسرانى زنجان به خاطر سوء مدیریت تعدیل شده اند. این50وى تصریح کرد: 
 امر در حالى صورت گرفته است كه این رانندگان باید هزینه هاى سرسام آور زندگى را نیز بپردازند. یکى

 دیگر از معترضین با بیان این مطلب که پیش از این مشكلت موجود به اطلع استاندار زنجان رسیده است،
 اظهار کرد: دکتر رئوفى نژاد دستور پیگیرى و رسیدگى به درخواست هاى رانندگان اخراجى را به دفتر

 ارزشیابى و رسیدگى به شکایات صادر کرده است و این دفتر نیز طى نامه اى به مدیرعامل سازمان
اتوبوسرانى زنجان خواستار رسیدگى و اعلم نتیجه شده است. 

 وى شهردارى را مقصر اصلى بروز این مشکلت دانست و گفت: شهردار زنجان نباید از خطاهاى این چنینى
 چشم پوشى کند و حق زحمت کشان قراردادى را نادیده بگیرد. یكى دیگر از رانندگان معترض نیز با بیان این

 ، تعدیل نیرو44مطلب که نماینده زنجان و طارم در مجلس شوراى اسلمى عنوان کرده است كه در اصل 
 مطرح نیست، اظهار کرد: تعریف مدیرعامل سازمان اتوبوسرانى از خصوصى سازى تعدیل نیرو است و

 حرف کسى را نیز قبول ندارد و این امر در حالى است که مي توان رانندگان تعدیل نیرو شده را در
 سازمان هاى زیرمجموعه شهردارى ساماندهى کرد. وى از برخورد برخى اعضاى شوراى شهر زنجان انتقاد

 كرد و گفت: این رانندگان براى رساندن حرف هاى خود به گوش اعضاى شورا در محل این نهاد مردمى
حضور یافتند، اما برخى از این اعضا به جاى رسیدگى به مشكلت، انگ اغتشاشگر را به آن ها زدند. 

درصد جمعیت کشور است14 هزار نفر معادل 800 میلیون و 9تعداد افراد بیسواد کشور 
  آمده است : معاون آموزشی نهضت سوادآموزی کشور88 آبان 19مهر در تاریخ به گزارش خبرگزاری 

  درصد جمعیت کشور بیسواد هستند.14گفت: 
 9علی ابراهیمیان پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران ایلمی اظهار داشت: تعداد افراد بیسواد کشور 

درصد جمعیت کشور است.14 هزار نفر معادل 800میلیون و 
  هزار نفر در بخش کارگری و کشاورزی هستند.500وی گفت: از این تعداد چهار میلیون و 

  سال به بال تشکیل می دهند،50این مسئول با اشاره به اینکه بیشترین گروه سنی بیسوادان کشور را افراد 
 خاطرنشان کرد: بر اساس ارزیابیهای انجام گرفته در استانهای تهران و سیستان و بلوچستان به ترتیب

بالترین و پایین ترین نرخ باسوادی کشور را دارند.
 ابراهیمیان عنوان کرد: تدوین و اجرای سند راهبردی نهضت سوادآموزی در سال جاری با هدف شناسایی

  سال و ریشه کنی بیسوادی در کشور آغاز شده است.50گروه های بیسواد زیر 
  سال در مدت شش سال50 هزار بیسواد در گروه سنی زیر 500این مسئول یادآور شد: بیش از چهارمیلیون و 
زیر پوشش آموزشهای سواد قرار می گیرند.

  میلیارد دلری2.5یک معالعه سودآور دیگر برای سپاه: قرارگاه خاتم النبیاء برنده مناقصه 
 چابهار شد

 وزیر راه و ترابری دولت کودتا از برنده شدن آمده است : 88 آبان 19به نوشته سایت نوروز در تاریخ 
  میلیارد دلری پروژه ساخت خط ریلی پس کرانه در منطقه آزاد چابهار2.5قرارگاه خاتم النبیاء در مناقصه 

خبر داد.
  درصدی شرکت50به گزارش نوروز، این خبر در شرایطی اعلم می شود که پیش از این خبر خرید بلوک 

 مخابرات توسط سپاه – خریدی که بلفاصله به عنوان بزرگترین خرید تاریخ بورس کشور مطرح شد-
 انتقادات گسترده ای را درواکنش به حضور گسترده این نهاد نظامی در عرصه فعالیت های اقتصادی در پی

 داشت به گونه ای که برخی خبرها حتی از احتمال ابطال این معامله به دلیل اخراج غیر قانونی رقیب این نهاد
 نظامی در معامله فوق، حکایت داشت، هرچند که رییس سازمان خصوصی سازی در گفتگویی کوتاه با رادیو،

اعلم کرد که این معامله از نظر سازمان خصوصی سازی "انجام شده" است.
 گسترش حضور سپاه در حوزه فعالیت های سودآور اقتصادی بویژه در سالهای اخیر، نه تنها با نظر صریح

 بنیانگذار جمهوری اسلمی منافات دارد، که حتی میان فعالن سیاسی و اقتصادی نزدیک به ساختار قدرت نیز
کمتر کسی را می توان یافت که علنا از این موضوع دفاع کند.

عیسي كلنتري: مافیای واردات میوه کامل قابل اثبات است
  خبر داد  : «هزینه عیش و نوش برخی از افراد خاص را مردم باید88 آبان 19خبر آنلین درتاریخ 

 بپردارند» این جمله نتیجه ای است که عیسی کلنتری از طرح سؤال وجود مافیای کشاورزی در ایران،
می گیرد.



 براساس گفته های این وزیر دوران سازندگی، اصلی ترین تشکیلت مافیایی در بخش کشاورزی مربوط به
 واردات میوه است.

  شرکت10اما توضیحات وی در یک گفت وگوی یک ساعته با خبر حاکی از آن است که در حال حاضر تنها 
 وارد کننده میوه در کشور وجود دارند که با ارتباط هایی خاص با آدم هایی خاص دست به واردات میوه می زنند
 که البته در مقابل این واردات نیز از زیر مالیات شانه خالی می کنند و ارتباطات خاص نیز برای گریز از عدم

 پرداخت مالیات نیز نقش بسزایی دارند.
  وزارت این بخش حساس کشور را برعهده داشته1379 تا 1367این وزیر دوره سازندگی که طی سال های 

 بر ادعای خود مبنی بر وجود مافیای واردات میوه اصرار دارد و برای اثبات این ادعا تأکید می کند هر کس به
 این اظهارات نقدی دارد می تواند با مراجعه به این شرکت ها و بررسی دفاتر مالی آنها و میزان پرداخت

مالیاتشان به راحتی متوجه این مسئله شود.
 البته باید تأکید کنم که این شرکت ها در بسیاری از دفاتر خود میزان هزینه واردات میوه را بالتر از قیمت

 جهانی درج کرده اند و یکی از دلیل گریز آنها از مالیات همین مطلب است. عیسی کلنتری معتقد است: این
  میلیون دلر میوه60 تا 50شرکت ها با سندسازی توانسته اند تاکنون بسیار موفق عمل کنند و سالنه حدود 

 وارد کشور کنند. در حالی که قیمت میوه در بازارهای جهانی کاملo مشخص است و رقم های اعلم شده از
سوی آنها برای خرید میوه بسیار فاحش تر از رقم های جهانی است.

اعتصاب كاركنان شهرداری خرمشهر و شیوع بیماریهای ناشی از زباله ها درشهر

  آمده است : به دنبال اعتصاب واعتراض كاركنان شهرداری88 آبان 19بر پایه گزارش ایران خبر در تاریخ 
 خرمشهر به دلیل عدم دریافت حقوق , این كاركنان از جمع آوری زباله ها درسطح شهرداری خودداری كرده

مو این امر باعث انبار شدن زباله ها در شهر شده است . 
 به گفته این كاركنان آنها در پی بسته شدن حساب های شهرداری از سوی تأمین اجتماعی با مشکل دریافت
 حقوق روبه رو شده اند. جمع آوری نشدن زباله های خرمشهر همچنین موجب اعتراض مردم خرمشهر شده

 ماست.
  در خوزستان افزود در حالی که موج این بیماریAیکی از پزشکان با هشدار نسبت به شیوع آنفلوآنزای نوع 

 مبه کشور ما رسیده است اما مسئولن درباره مسائل بهداشتی مردم مسامحه می کنند.

 تجمع اعتراضي كارگران كارخانه آلومینیم سازي اراك
 

 یك فاز از كارگران كارخانه آلومینیوم سازي  آمده است : 88 آبان 19به گزارش آژانس ایران خبر در تاریخ 
 كارگر به دلیل عدم دریافت سه ماه از حقوقشان دست از كار كشیده و در محل كارخانه400اراك یعني حدود 

متجمع اعتراضي كردند.
 

 بر اساس همین گزارش بسیج اراك در حال خرید این كارخانه از صاحبان قبلي اش مي باشد و گفته است كه
 پرداخت حقوق كارگران را نمي پذیرد. لذا كارگران كه دریافت حقوق معوقه شان هیچ تضمیني ندارد دست از

 مكار كشیده و در داخل كارخانه متحصن شدند.

گرفته اند واحد صنعتی گیلن در معرض تعطیلی قرار  25

  استان گیلن با سازمانمعاون امور تولیدسازمان صنایع ومعادن گیلن گفت: به دلیل عدم همکاری بانک ملت
 واحد صنعتی استان در معرض تعطیلی قرار گرفته اند.25صنایع ومعادن 

 واحدهای تولیدی کشور و بهعلی منتظری در رشت اظهار داشت: در راستای سیاست های حمایتی دولت از 
  واحد صنعتی156علت مشکلت اقتصادی واحدهای صنعتی گیلن، هیأت وزیران طی مصوبه ای مقرر كرد 

 استان به دلیل بدهی معوقه به بانک های عامل از فرصت استمهال یک ساله جهت پرداخت بدهی برخوردار
شوند.

 وی فرصت یک ساله در نظرگرفته شده از سوی هیأت وزیران را مهلتی مناسب جهت تجدید قوای واحدهای
 صنعتی بدهکار بیان کرد و افزود: مهلت یک ساله پرداخت بدهی مي تواند در استمرار تولید و اشتغال در

استان گیلن نقش موثری ایفا کند.
 منتظری خاطر نشان کرد: متاسفانه در میان بانک های عامل استان تنها بانک ملت مصوبه هیأت وزیران را

  واحد صنعتی مشمول طرح استمهال نادیده گرفته و پیگیري های سازمان صنایع و معادن25جهت همکاری با 

http://weblagrahekargar.wordpress.com/2009/11/11/gila/
http://weblagrahekargar.wordpress.com/2009/11/11/gila/


 گیلن و مسوولن استانی تاکنون در این خصوص نتیجه بخش نبوده و این واحدها در حالت بلتکلیفی به سر
مي برند.

 معاون امور تولید سازمان صنایع و معادن گیلن، کل مبلغ بدهي های معوقه واحدهای صنعتی به بانک های
  میلیارد ریال اعلم كرد و متذکر شد: در صورتی که بانک ملت گیلن همکاری720عامل استان را حدود 

 25لزم را با سازمان صنایع و معادن استان مبذول نكند، احتمال بیکاری افراد شاغل در این واحدها و تعطیلی 
  واحد صنعتی وجود دارد

ل سیاه شرکت کشت و صنعت هفت تپهککارگر نی هزار اعتصاب
 نیگل سیاهتن از کارگران  1000یش از ؛ پ88 آبان 20بر پایه گزارشات رسیده از درون کشوردرتاریخ 

 در گزارش  در اعتراض به عدم دریافت پاداش خود دست به اعتصاب زدند. شرکت صنعت نیشکر هفت تپه
  آبان ماه دست از کار18این کارگران دراعتراض به عدم پرداخت پاداش سالیانه از روز دوشنبه  آمده است :

 کشیده و در محل کمپ نیگلی این شرکت تجمع کردند.این کارگران که به صورت فصلی و موقت هر ساله در
 چهار تا فصل برداشت نیشکر و برای بریدن نی استخدام می شوند در شرایط بسیار بد معیشتی به سر می برند.

شش ماه از سال بی کار هستند و شرکت نیشکر هفت تپه هیچ گونه مسئولیتی در قبال این کارگران ندارند.

نمایندگان اختلف نظر دارند

تداوم مناقشه بر سر یارانه ها

  آمده است : - تذکر و اعتراض شدید جمعی88 آبان 20به گزارش روزنامه صبح ایران دنیای اقتصاد در تاریخ 
 از نمایندگان به رییس مجلس باعث شد لیحه هدفمند کردن یارانه ها که برای بررسی بیشتر به کمیسیون ویژه
 طرح تحول اقتصادی ارجاع شده بود، به دستور کار جلسه علنی مجلس بازگردد. شاخص ترین این معترضان

 احمد توکلی، الیاس نادران، جمشید انصاری، محمدرضا خباز و مصطفی کواکبیان بودند که آن قدر یکی پس از
 دیگری به علی لریجانی تذکر دادند که رییس مجلس ناچار شد دستور جلسه علنی را به ادامه بررسی لیحه

یارانه ها بازگرداند.

مناقشه دوباره در مجلس درباره لیحه یارانه ها
رییس مجلس براي خاموش كردن اعتراض نمایندگان، لیحه یارانه ها را به دستور كار مجلس بازگرداند 

 دنیای اقتصاد- تذکر و اعتراض شدید جمعی از نمایندگان به رییس مجلس باعث شد لیحه هدفمند کردن یارانه ها
 که برای بررسی بیشتر به کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی ارجاع شده بود، به دستور کار جلسه علنی

مجلس بازگردد.
 شاخص ترین این معترضان احمد توکلی، الیاس نادران، جمشید انصاری، محمدرضا خباز و مصطفی کواکبیان

 بودند که آن قدر یکی پس از دیگری به علی لریجانی تذکر دادند، که رییس مجلس ناچار شد دستور جلسه
 به ادامه بررسی لیحه یارانه ها بازگرداند. البته لریجانی هم حداکثر مقاومت را در مقابل این خواستهعلنی را 

 نمایندگان نشان داد و تنها زمانی که الیاس نادران به حالت اعتراض صحن مجلس را ترک کرد، رییس مجلس
 با این توجیه که «موضوع دارد تبعاتی پیدا می کند و موجب سوءتفاهم می شود» بازگشت به لیحه یارانه ها را

پذیرفت.
 ادامه بررسی لیحه یارانه ها درعین حال باز هم چندان پیشرفت نکرد و تعیین تکلیف نهایی این لیحه به جلسه
 امروز مجلس موکول شد تا نمایندگان آخرین نظرات دولت را نیز در نشست مشترک سه شنبه شب قوای مجریه

و مقننه بشنوند.
انتقادات توکلی و نادران

 اولین تذکردهنده جلسه علنی دیروز، احمد توکلی، نماینده مردم تهران بود که پس از آغاز جلسه و بررسی
 دستور جلسه ای به جز لیحه یارانه ها، با غیرقانونی خواندن ارجاع این لیحه به کمیسیون، خطاب به لریجانی

 گفت: این مساله باعث شده برخی رسانه ها به غلط برداشت كنند كه بین دولت و مجلس دعوا وجود دارد و
مجلس در برابر دولت عقب نشینی کرده است؛ در حالی كه این گونه نیست.

 لریجانی البته این تذکر را وارد ندانست و پاسخ داد: اینكه رسانه ها به غلط تصور دیگری از مطالب را مطرح
 كردند، نباید روی تصمیمات سایه بیندازد. نمایندگان به درستی در جریان كار مجلس هستند و آنچه كه در ماده

 و مابقی مواد تصویب شده نیست.13 لیحه تصویب شد، نافی ماده 16
 اما این تازه آغاز انتقادات نمایندگان به خروج لیحه یارانه ها از دستور کار مجلس بود. دقایقی بعد، الیاس

 نادران، دیگر نماینده تهران، تاکید کرد: خارج كردن این لیحه از دستور كار مجلس درست نیست؛ هر چند



 روز یكشنبه علت ارجاع لیحه به کمیسیون، تذكر آقاي انصاري و ابهام در مورد پیشنهاد كمیسیون ویژه بود،
 اما حقوق نمایندگان در حال حاضر در حال ضایع شدن است. وي با اشاره به برخی مواد آیین نامه داخلی

  نماینده290مجلس افزود: مشخص نیست كمیسیون باید به چه حقي تشكیل جلسه بدهد و حق پیشنهاد دادن از 
سلب شود؟

 عضو كمیسیون اقتصادي مجلس با بیان اینكه بهتر بود مصوبه مجلس را به پایان مي رساندیم و بعد از ارسال
 به شوراي نگهبان و ارجاع احتمالی، آن را اصلح مي كردیم، گفت: چنانچه تشكیل غیرقانوني این كمیسیون

رسمیت دارد بگویید. 
لریجانی: کمیسیون مواد مصوب را تغییر نمی دهد

 لریجاني در پاسخ به تذكر نادران گفت: پیشنهادهاي نمایندگان در مورد لیحه هدفمند كردن یارانه ها مورد
 بررسي قرار گرفته است، اما ابهامي در مورد پیشنهاد كمیسیون وجود داشت كه در حال بررسي است و در

این شك بود كه اصل كمیسیون جلسه اي تشكیل داده است یا نه؟
 به گفته لریجانی، در این مرحله بحث تغییر سایر مواد این لیحه در کمیسیون مطرح نیست و کمیسیون تنها

 درباره اینکه پیشنهاد مصباحی مقدم، مصوبه کمیسیون بوده است یا نه، توضیح خواهد داد. رییس مجلس در این
 باره گفت: کمیسیون درباره سایر مواد تصویب شده در صحن علنی بحثی نخواهد کرد، چراکه آن مواد (از

 ) از تصویب نمایندگان گذشته است. کمیسیون ویژه تنها در مورد آن موضوع ابهامی16 و 13جمله ماده 
اظهار نظر خواهد کرد و تا فردا نتیجه را به مجلس اعلم می کند.

 بعد از این گفت وشنید، نوبت به مصطفی کواکبیان رسید تا در تذكري آیین نامه اي بگوید: نمایندگان از سركشي
 به حوزه هاي انتخابیه خود خودداري كردند تا به بررسي این لیحه بپردازند، اما در حال حاضر شاهد از

 دستور خارج شدن این لیحه هستیم. وي افزود: در حال حاضر در افكار عمومي این مساله پیش آمده است كه
 نمایندگان به غیر از صحن مجلس در جاهاي دیگري گفت وگو و تصمیم گیری مي كنند و گویا مجلس عقب نشیني

 لریجاني در پاسخ به این تذكر نیز گفت: نمایندگان در این مورد احساس مسوولیت كردند و ما ازكرده است. 
 آنان تشكر مي كنیم، اما ابهاماتي وجود دارد كه كمیسیون درحال بررسي آن است. وي افزود: سخناني همچون

اینكه پشت مجلس، جلسه اي است، صحیح نیست.
خروج اعتراضی نادران و باز هم تذکر

 بلفاصله پس از این تذکر، جمشید انصاری از اعضای کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس نیز
 تذکراتی داد که باز هم لریجانی آنها را وارد ندانست و خواست وارد بحث عادی مجلس شود. در این لحظه

 محمدرضا خباز، احمد توکلی و الیاس نادران قصد ارائه تذکر داشتند که رییس مجلس اجازه مطرح شدن
تذکرات آنها را نداد.

 در پی این برخورد لریجانی، الیاس نادران با عصبانیت به سمت در خروجی مجلس حرکت کرد و لحظاتی از
صحن خارج شد. هرچند با وساطت برخی نمایندگان، پس از چند دقیقه به صحن بازگشت.

 پس از گذشت دقایقی که مجلس به سایر دستور جلسه های خود پرداخت، بار دیگر احمد توکلی و محمدرضا
 خباز در تذکراتی خواستار بازگشت لیحه یارانه ها به دستور مجلس شدند. سرانجام در پاسخ به این تذکرات

 بود که لریجانی حاضر شد دستور جلسه علنی را به لیحه یارانه ها تغییر دهد. رییس مجلس در این باره گفت:
 در این تردید نیست که همه ما تلش کرده ایم که لیحه هدفمند کردن یارانه ها با در نظر گرفتن همه ابعاد، به

نحوي که حقوق ملت لحاظ شود، به تصویب برسد. 
 وي با اشاره به تذکراتي که از صبح دیروز به صورت مکرر در صحن علني بیان شد، گفت: حال که موضوع

 دارد تبعاتی پیدا می کند و موجب سوءتفاهم می شود، می توانیم ادامه بررسی لیحه را انجام دهیم و فردا که
پاسخ کمیسیون ویژه در مورد آن نقطه ابهام هم به دستمان رسید، کار لیحه را تمام کنیم.

 پیشنهاد تصویب نشده3
 مجلس با آغاز مجدد بررسي لیحه هدفمند کردن یارانه ها، سه پیشنهاد نمایندگان را براي الحاق به مواد این

 لیحه بررسي کرد، ولی به هیچ کدام از آنها رای مثبت نداد. یکي از مواد پیشنهادي این بود که قانون هدفمند
  لزم الجرا شود، اما نمایندگان به این پیشنهاد راي منفي دادند. همچنین1389کردن یارانه ها از ابتداي سال 

 پیشنهاد دیگري که مربوط به تعیین حقوق کارمندان در زمان اجرای این قانون بود، به تصویب نمایندگان
 نرسید. سومین پیشنهاد رد شده جلسه علنی دیروز مجلس، مبنی بر تشکیل کمیته ای برای تعیین حقوق کارگران

و حقوق بگیران در سال های اجرای هدفمندکردن یارانه ها بود.
 پس از این سه پیشنهاد، نمایندگان وارد شور برای بررسی دو طرح دو فوریتی و یک طرح یک فوریتی شدند

 که هیچ یک از فوریت های یادشده نیز به تصویب نرسید. یکی از طرح های دوفوریتی برای تغییر نام کمیسیون
 سیاست داخلی و شوراهاي مجلس مطرح شده بود که اصالتا به مرحله رای گیری نرسید. دیگر طرح دو

 فوریتی، طرحی برای تامین بودجه شورای عالی استان ها بود که فوریت های آن هم رای نیاورد. نمایندگان
 قانون مالیات های مستقیم رای ندادند.101همچنین به یک فوریت طرح اصلح ماده 



  قانون عمران شهری را برای جلب نظر شورای19در عین حال، نمایندگان در جلسه دیروز مجلس ماده 
نگهبان اصلح کردند که این تنها مصوبه ایجابی دیروز قوه مقننه بود.

کمیته امداد به ناعدالتی در بهکده پایان دهد

  ماه حقوق6 آمده است : کارگران بهکده رضوی به خاطر عدم پرداخت 88 آبان 20به گزارش ایلنا در تاریخ 
 .در مقابل اداره کل کمیته امداد خراسان شمالی تجمع کردند

 به گزارش ایلنا، رییس سابق شورای کارگری شرکت کشت و صنعت بهکده رضوی در این تجمع گفت:
  کارگر را180متاسفانه شرکت کشت و صنعت بهکده رضوی که زیر نظر کمیته امداد اداره می شود، حقوق 

 . ماه پرداخت نکرده است6به مدت 
  سال است که هیچ کدام از سهمیه های این4سیدمحمود حسینی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه مدت 

 کارگران از جمله لباس و کفش کار به آنها داده نشده، اذعان کرد: پرداخت نکردن حقوق کارگران موجب فقر
 اقتصادی و نگرانی و کاهش روحیه کاری آنان شده و این مسئله انگیزه کارگران را برای کار از بین برده

 .است
 حسینی طرح طبقه بندي مشاغل را از مهم ترین کارهای شورای کارگری اعلم کرد و افزود: با گذشت یک
 سال از تکمیل صدور دفترچه های کارگری، هنوز این دفترچه ها از سوی اداره کارو امور اجتماعی تحویل

 .نشده است
  ماه6رییس سابق شورای کارگری شرکت کشت و صنعت بهکده رضوی خاطر نشان کرد: سال گذشته نیز 

 حقوق این کارگران پرداخت نشد که پس از اعتراضات و تلش های فراوان، كارگران موفق به دریافت این
 .حقوق ها شدند

 یکی دیگر از اعضای شورای سابق کارگری نیز در گفت وگو با ایلنا شرایط کنونی این مجتمع را بسیار بد
راس رسیده و تعداد گوسفندان از300 راس به کمتر از 500خواند و عنوان کرد: گاوداری این مرکز از   

هزار راس کاهش پیدا کرده است10هزار راس به حدود 18 . 
300مجتمع کشت و صنعت بهکده رضوی واقع در شهرستان مانه و سملقان از توابع خراسان شمالی با   

 . سال سابقه در زمینه کشاورزی، دامداری و تعمیرات ادوات کشاورزی فعالیت می کند35خانوار با بیش از 
 .شایان ذکر است شرکت کشت و صنعت بهکده رضوی در شمال غربی استان خراسان شمالی قرار دارد

پایان پیام

  ازاعضاء هئیت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپهاعلم حمایت جمعی از فعالین کارگری شهر سنندج

هم زنجیران ؛ 

  مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه ،  دو نفر از اعضای هیئت 14/8/88همانطور که اطلع دارید در مورخه 
  علیپور  آن محمد حیدری مهر و قر بان   بازداشت و دو روز بعد از  فریدون نیکوفر و جلیل احمدی آقایان

  هم در آستانه باز نیز باز داشت گردیدند . طبق اخبار منتشره رئیس هیئت مدیره سندیکا ، آقای علی نجاتی
 می باشد. داشت

  طبقاتی خود و دیگر کارگران و ایجاد تشکل مستقل  این فعا لن کارگری تنها به جرم دفاع از حقوق بازداشت
بوده است.

  ترین حقوق ما هر نوع اعمال فشار به کارگرانی که برای رهائی از قید و بند سیستم بر دگی و دفاع از ابتدائی
  و بی عدالتی ها  خود و دیگر هم سر نوشتان تلش می کنند و به هر نحوی با دنیای سر مایه داری انسانی

 . مبارزه می کنند را ارج می نهیم

 ما خواهان آزادی فوری این باز داشت شدگان و دیگر کارگران و فعالین در بند هستیم و هر گونه فشار و سر
 فعالن و تشکل های کارگری را محکوم می نمائیم. کوب

جمعی از فعالین کارگری شهر سنندج

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری



۸۸/۸/۲۰

تظاهرات دوباره کارگران فرانوش
 کارگران فرانوش همچنان برای دریافت دستمزدهای معوقه خود مبارزه می کنند. آنان از روز تأسیس شرکت

  ماه پیش تا حال هیچ حقوقی دریافت نکرده اند. به بیان دیگر، سرمایه دار فرانوش از لحظه نخست راه5در 
  کارگر را20 ماه است که 5انداختن کارخانه بنیاد کار خود را بر استثمار نیروی کار رایگان گذاشته است!! 

  کارگر را به فروش می رساند، بر سرمایه های خود می20استثمار می کند، محصولت لبنی حاصل کار این 
 افزاید و در این میان خیال پرداخت دستمزد کارگران را هم ندارد. کارگران در اعتراض به این جنایت در

 مقابل اداره کار تجمع کردند و دست به تظاهرات اعتراضی زدند. مسئولن اداره کار با هدف پراکنده کردن
 کارگران و نجات خویش از مخمصه اعتراضات آنان به صورت بسیار عوام فریبانه و چندش باری از آن ها

  ماه حقوق نگرفته ایم و خواستار دریافت5خواستند شکایت بنویسند!! کارگران فریاد می زدند که 
 دستمزدهایمان هستیم اما پاسخ مزدوران دولتی این بود که شکایت بنویسید!! عوامل سرمایه کوشیدند تا از این

 طریق کارگران را از اعتراض بازدارند و در کلف سردرگم عریضه نویسی و شکایت پردازی سرگردان
سازند تا از این طریق کار بدون حقوق آنان برای سرمایه دار را هر چه طولنی تر کنند.

منبع: آژانس ایران خبر
 88 آبان 20

عدم پرداخت دستمزد معوقه کارگران صنایع چوب طالقان
 در حالی که بحران اقتصادی بخش عمده ای از صنایع ایران را فرا گرفته است کارفرمای صنایع چوب طالقان

 از پرداخت دستمزد معوقه کارگران این کارخانه خودداری می نماید.
 چندین ماه است دستمزد های معوقه خود راصنایع چوب طالقان  كارگر 100اخبار منتشره حاکی است بیش از 

 دریافت نکرده اند و اعتراض آنان به پرداخت نشدن دستمزد هایشان با عدم توجه مقامات رژیم مواجه گردیده
 است.

 ۱۳۸۸  ماهآبان   ۲۰چهارشنبه 
تظاهرات اعتراضی کارگران صنایع اراک

 5 کارگر شرکت صنایع اراک 200 آبان آمده اس : بیش از 20به نوشته سایت کمیته هماهنگی ... در تاریخ 
  دست به اعتراض زده اند اما هیچ کس به داد آنانماه است که هیچ دستمزدی نگرفته اند. کارگران بارها

  آبان19 روز   کارگر را لبریز ساخته است.200نرسیده است. فشار گرسنگی و بدهکاری کاسه صبر این 
  نفر آن ها در مقابل استانداری شهر تجمع کردند. آنان دقایقی بعد وارد محوطه استانداری شده و فریاد100

  نفر از زنان کارگران نیز در جریان تجمع و تظاهرات آنان30اعتراض سر دادند. بر اساس گزارشات، حدود 
 را همراهی می کردند. زنان در گشایش در ورودی ساختمان استانداری و هموارسازی راه ورود کارگران

 نقشی بسیار مهم ایفا کردند. آنان همراه همسران کارگر خود علیه تعویق دستمزدها و مصادره آن توسط
 سرمایه داران شعار می دادند. دروغ بودن وعده و وعیدهای دولت سرمایه برای رسیدگی به وضعیت

 کارگران را افشا می کردند و مرتب فریاد می زدند:« دروغ مگوئید! دروغ مگوئید! دستمزدها را پرداخت
 سرمایه مواجهکنید!». تظاهرات اعتراضی کارگران و افراد خانواده آن ها با هجوم وحشیانه نیروی سرکوب 

  زن معترض به شدت مورد ضرب و4شد. گزارش ها حاکی است که در یورش سفاکانه مزدوران سرمایه 
 شتم قرار گرفتند. مدیر شرکت صنایع اراک اعلم کرده است که این شرکت منحل می گردد و همه کارگران

بیکار می شوند. 
تحلیلی بر اظهارات تکان دهنده یک عضو کمیسیون بهداشت :

؟ A هزار ایرانی در اثر آنفولنزای 420مرگ تدریجی 
  آمده است : رنجبرزاده با اشاره به اینكه خواه ناخواه این بیماري88 آبان 20به گزارش سایت شفاف در تاریخ 

  درصد جامعه را مبتل خواهد كرد كه چیزي در حدود یك سوم كل كشور مي شود،30 سال 2پس از گذشت 
 گفت: تنها كاري كه مي توان كرد این است كه توزیع انتشار این بیماري را یكنواخت كنیم تا بخشي از جامعه با

درصد بال به صورت یك باره مبتل نشوند.
 شفاف : "اكبررنجبرزاده" عضو كمیسیون بهداشت مجلس شوراي اسلمي در گفتگو با خبرنگار شفاف و در

 پاسخ به اینكه چرا مدارس كشورمان با وجود میزان بالي ابتل درمیان دانش آموزان تعطیل نمي شوند،  گفت:
تعطیلي مدارس مانع ازهمه گیري این نوع از آنفولنزا نمي شود.

 وي با بیان اینكه با تعطیلي مدارس هم نمي توان به كنترل این بیماري مطمئن بود، اظهارداشت: تعطیلي
مدارس را هیچ كارشناسي پیشنهاد نمي دهند.



  درصد جامعه را مبتل خواهد30 سال 2رنجبرزاده با اشاره به اینكه خواه ناخواه این بیماري پس از گذشت 
 كرد كه چیزي در حدود یك سوم كل كشور مي شود، گفت: تنها كاري كه مي توان كرد این است كه توزیع

انتشار این بیماري را یكنواخت كنیم تا بخشي از جامعه با درصد بال به صورت یك باره مبتل نشوند.
 وي شیوه مناسب را پیشگیري دانست و افزود: ما در تابستان پیش بیني كرده بودیم كه تعداد مبتلیان در مهر و

آبان ماه بال خواهند رفت و افراد بیشتري در مدارس و حتي خانه ها گرفتار این بیماري خواهند شد.
 این عضو كمیسیون بهداشت با اشاره به اینكه دانش آموزان در صورت دیدن علیم این بیماري باید به منزل

هدایت شوند، گفت: اما شیوع این بیماري در مدارس دلیلي بر تعطیلي آن نمي شود.
 وي با بیان اینكه آمار مبتلیان به این بیماري هرروز بیشتر مي شود، عنوان داشتك قطعا ما در آذرماه و دي

 ماه شاهد رشد چشمگیر این بیماري خواهیم بود لذا باید آمادگي جامعه و وزارت بهداشت را براي رویارویي با
آن بال ببریم.

 95رنجبرزاده با اشاره به اینكه این بیماري غیرقابل كنترل است و امكان ابتل در همه جا وجود دارد، گفت: 
 درصد از مبتلیان به این بیماري خوب مي شوند و تنها درصد كمي از آنها ممكن است به دلیل بي توجهي و

عدم مراجعه به موقع به پزشك مشكلت بیشتري برایشان پیش بیاید.
 وي با بیان اینكه ظرف یكي دوماه آینده ممكن است واكسن این بیماري خریداري شود، افزود: باخبرشدیم كه

 میلیارد تومان به بحث واكسن و درمان این بیماري اختصاص داده است.10امروز نیز وزارت بهداشت 
 21 درصد جامعه به معنای ابتلی حدود 30اظهارات این عضو کمیسیون بهداشت در حالی است که ابتلی 

  درصد از2 میلیونی کشورمان است . اگر بنا باشد مطابق آنچه که گفته می شود 70میلیون ایرانی از جمعیت 
  هزار420حدود  A سال آینده بیماری آنفولنزای نوع 2این جمعیت درمان نشوند و فوت کنند یعنی ظرف 

قربانی می گیرد .
 با این حال هنوز خبری از خرید واکسن این بیماری و واکسینه کردن همه شهروندان نیست . اگر این موضوع

 صحت داشته باشد ، دولت باید برای جلوگیری از یک فاجعه بزرگ ملی با اختصاص بودجه مناسب از پول
نفت خود ملت هر چه سریع تر برای خرید واکسن اقدام کند .

 تا کنون در کشور ما فجایعی چون زلزله بم و رودبار و ... رخ داده که قربانیانی به مراتب کمتر و در حد چند
 درصد این میزان قربانی داشته اند . اما اکنون که می توان میزان قربانیان این بیماری را پیش بینی کرد باید

هر چه سریع تر برای حفظ جان مردم تلش کرد 

نشان فیروزه اي جشنواره سینما”  “فیلم كارگري  زير صفر
راكسب كرد حقیقت

“88آبان  21ايلنا در تاریخ  ”  : زير صفر  كارگردان فيلم مستند كارگري   م ینویسد 
اين فيلم موفق شد:    نشان فيروزه اي و جايزه ويژه تماشاگران و جايزه هيات ويژهگفت

 داوري دانشجويي جشنواره بين المللي سيما حقيقت را از آن خودكند و درحقيقت اين
فيلم توانست تمام جوايز غيردولتي اين جشنواره را كسب كند.

 سعيد نبي درگفت وگو با خبرنگار ايلنا با بيان اين كه فيلم زير صفر درباره مشكلت
اين فيلم به سفارش حوزه هنري سازمان تبليغات:   كارگران صنعت كفش است، افزود

 اسلمي ساخته شد اما هنگامي كه كار آن به پايان رسيد، حوزه هنري به دليل
 محتواي كارگري، آن را نپسنديد و هيچ حمايتي از آن نكرد و حتي جامعه مديران و

متخصصان صنعت كفش نيز خود را كنار كشيد.
 وي با اشاره به اين كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلمي نيز مجوز اكران خصوصي و

 :  “ آنها مدعي شدند كه فيلم حقيقت” را صادر نكرد، افزود زير صفر  عمومي فيلم 
ندارد و برخلف واقعيت هاي امروزكارگران كشور است.

فقط دبيركل خانه كارگر و معاون امور استان هاي وي از فيلم كارگري:   نبي تصريح كرد
.  “ حمايت كردند” زيرصفر

با رايزني هايي كه انجام گرفته درصدديم تا اين فيلم را در خارج از كشور:   او اعلم كرد
نمايش دهيم

معیشت شهروندان و روزهاي سخت و نفس گیر

محمدصادق جنان صفت
بخواهیم یا نخواهیم، علقه داشته باشیم یا نه،

http://weblagrahekargar.wordpress.com/2009/11/12/45-3/
http://weblagrahekargar.wordpress.com/2009/11/12/45-3/
http://weblagrahekargar.wordpress.com/2009/11/12/45-3/
http://weblagrahekargar.wordpress.com/2009/11/12/45-3/


  آمده است : به هر دلیل، مدت هاست88آبان 21به نوشته ای از روزنامه صبح ایران دنیای اقتصاد در تاریخ 
 كه رزق و روزي و كسب و كار همه ما ایراني هاي ساكن این مرز و بوم، به دلیل حاكمیت اقتصاد دولتي در

 اختیار تعدادي اندك از افراد جامعه قرار گرفته است كه در نهادي به نام دولت فعالیت مي كنند. این گروه
 كم شمارند كه تعیین مي كنند قیمت پولي كه مردم به بانك ها مي سپارند چقدر باشد، قیمت بنزین، گازوئیل، آب و
 برق چقدر باشد، قیمت یك دلر نسبت به پول ایران چقدر باشد، كدام فعالیت ها و برنامه هاي اقتصادي اولویت

دارند و درآمد حاصل از فروش نفت كه به مردم تعلق دارد، كجا و چگونه خرج شود و غیره.
 دولت فعلي نیز بر پایه همین قاعده، در حال حاضر اختیار مطلق رزق و روزي شهروندان را در اختیار گرفته

 و راي مي دهد كه كدام برنامه  اولویت دارد و كدام كار باید دیرتر انجام شود.در چند هفته گذشته كه موضوع
 تغییر روش در تعیین قیمت برخي از كالهاي در دست دولت تحت عنوان هدفمند كردن یارانه ها در دستور

 كار دولت و مجلس قرار گرفته است و آثار رواني آن بر قیمت برخي اقلم مورد نیاز مردم آشكار شده است،
شهروندان مفهوم دخالت دولت را خوب درك كرده اند.

 در هفته هاي اخیر قیمت برخي كالها روندي فزاینده را تجربه كرده است و اظهارات برخي از مسوولن ارشد
 دولتي كه گفته اند قصد مقابله با افزایش قیمت ها را دارند، این واقعیت را آشكارتر كرده است و نشانه هاي

  نسبت به1387آشكاري از تشدید ركود تورمي در جامعه دیده مي شود. كاهش رشد اقتصادي ایران در سال 
  و احتمال تداوم كاهش رشد در نیمه اول امسال، ركود در بازار مسكن و حتي بازار سهام و نیز ظرفیت1386

 خالي رشته هاي متعدد صنعتي، نشان دهنده تشدید حالت ركود تورمي در اقتصاد است. در چنین شرایطي كه
 بخش واقعي اقتصاد نگران كاهش بیشتر درجه رقابت پذیري خود با كالهاي مشابه خارجي به دلیل افزایش

 قیمت تمام شده  است و شهروندان عادي نیز در بیم و هراس از افزایش شدید قیمت ها گرفتار شده اند، یك پرسش
 اساسي مطرح است: آیا دولت زمان مناسبي براي اجراي طرح هدفمند كردن یارانه ها انتخاب كرده است؟به
 نظر مي رسد در این باره باید دقت كافي و لزم صورت پذیرد و شهروندان را متقاعد كرد كه در خصوص

 زمان اجراي این طرح چگونه تصمیم گرفته شده  است. این كاري است كه حتي از اجراي خود طرح مهم تر به
 نظر مي رسد و نیازمند استفاده از همه امكانات مادي، تاریخي و كارشناسي جامعه ایراني است. در حالي كه
 دولت به هر دلیل با انتقادهاي شدید حتي از طرف اصولگرایان مواجه است و تقریبا كمتر كارشناسي وجود

 دارد كه با قاطعیت از هدف دولت حمایت كند، پرسش یادشده اهمیت فوق العاده اي پیدا مي كند. ترس مردم را
نباید سهل و آسان گرفت و با پاسخ هاي كلي و كلیشه اي جواب داد. 

200 , جمعیت تلش براى جهاني شايسته,  کودک کار با پلمب دفتر 
شدند. به خیابان ريخته

  می نویسد : یكى از فعالن حوزه كودكان كار و خیابان از نامعلوم بودن88 آبان 21ایلنا در تاریخ به گزارش 
  كودك تحت پوشش جمعیت ,تلش براى جهان شایسته كودكان، پس از پلمپ این مركز ابراز200شرایط 

نگرانى كرد.
 یكى از فعالن دفتر ,جمعیت تلش براى جهانى شایسته كودكان، در گفت وگو با خبرنگار ایلنا تاكید كرد:

متاسفانه انجمن هایى كه در ایران فعالیت مي كنند به هر دلیلى ترس از بسته شدن و توقف فعالیت هایشان دارند.
 او افزود:  فعالن اجتماعى در ایران باید از موانع بي شمار و هفت خان هاى رستم زیادى بگذرند تا بتوانند مجوز

گرفته و اقدامات داوطلبانه خود را دنبال كنند.
  تاكنون در83این فعال حوزه كودكان كار ادامه داد:  جمعیت ,تلش براى جهانى شایسته كودكان، كه از سال 

 زمینه مشكلت و مسائل كودكان فعال بوده تاكنون دو بار براى دریافت مجوز اقدام كرده و هر دو بار تا
مراحل پایانى رفته اما مسئولن امنیتى كشور از ارائه مجوز به مركز خوددارى كرده اند.

 او با بیان اینكه مقامات امنیتى به دلیل نامعلوم اقدام به تعطیل كردن این مركز كرده اند تصریح كرد: این
  كودك كار و بازمانده از تحصیل را تحت پوشش خدماتى همچون مددكاري، بهداشتي،200جمعیت بیش از 

 درماني، آموزش ابتدایى ,در حد خواندن و نوشتن و نه دادن مدرك،  و رفع مشكلت خانوادگى قرار داده و در
 حال حاضر نگران این كودكان هستیم. چرا كه پس از پلمپ این مركز تمام كودكان پراكنده شده و وضعیت

نامعلوم دارند.
 این فعال حوزه كودكان كار و خیابان گفت: داوطلبانه كار كردن براى كودكان و حساس بودن این اقدام منجر

 شده كه اغلب براى حمایت از كودكان كار و خیابان در برابر دولت جبهه گیرى كنیم اما این جبهه گیرى به معنى
 مخالفت با دولت نیست بلكه تمام حرف انجمن هاى حمایتى این است كه كشورى با این میزان ثروت و منابع

نباید كودك كار و بازمانده ازتحصیل داشته باشد.
  كودكى كه عضو جمعیت جهان شایسته براى كودكان هستند از سوى مسئولن و فعالن این200او ادامه داد: 

 جمعیت به سختى جذب و ثبت نام شده اند و اغلب آنها كودكان افغانى ـ ایراني، فاقد شناسنامه و غیره هستند كه
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از این مركز خدمات دریافت مي كردند.
 این فعال دفتر جمعیت تلش براى جهان شایسته كودكان تصریح كرد: براى فعالن حوزه كودك كه به طور

 داوطلبانه كار مي كنند، نژاد، مذهب و حتى رنگ پوست كودكان اهمیتى ندارد بلكه مسئله اصلى كار كودكان
است.

 به گزارش خبرنگار ایلنا، دفتر جمعیت تلش براى جهان شایسته كودكان واقع در شهر رى كه نزدیك به پنج
 سال در زمینه مشكلت ومعضلت كودكان فاقد شناسنامه، كار، دور مانده از تحصیل و غیره فعالیت كرده،

 سال را تحت پوشش داشته كه هفته گذشته از سوى پلیس امنیت پلمپ شده است.17 تا 7 كودك 200

" نسخه ای دیگر برای فلکت اقتصادی بیشتر"     حذف یارانه ها
 از جانب آقای محمد صفوی از شهر2009 نوامبر 12 برابر 88 آبان 21به گزارش نشریه شهرگان در تاریخ 

 ، دولت کودتا با سرعت و اشتیاق فراوان۱۳۸۸ خرداد ۲۲ونکوور (کانادا) آمده است " پس از کودتای خونین 
 پروژه ی نیمه تمام حذف یارانه ها را تحت عنوان «لیحه طرح هدفمند کردن یارانه ها» در دستور کار خود

 قرار داد. لیحه موسوم به «هدفمند کردن یارانه ها» که حذف یارانه های کالهای اساسی مانند آرد، برق،
 روغن، شکر، بنزین و گاز و مشتقات نفتی را شامل می شود، تاکنون به دلیل و ملحظات سیاسی گوناگون به

  میلدی از سوی بانک جهانی و صندوق۲۰۰۳تأخیر افتاده بود. در گزارشی میخوانیم: «این طرح از سال 
 بایزید مردوخی» یکی از مسئولن دفتر صنایع سازمان برنامه و) «۱جهانی پول به دولت ایران دیکته شد.»(

 ۱۸بودجه - سازمانی که به دستور دولت امنیتی ـ نظامی احمدی نژاد و تأیید ولی فقیه علی خامنه ای در تاریخ 
 در) - ۲ با دیگر معاونت اقتصادی نهاد رئیس جمهوری ادغام شد و به فعالیت اÄن پایان داد شد (۱۳۸۶تیرماه 

 ، با یکی از روزنامه نگاران مبارز «بهمن احمد امویی» که هم اکنون در اسارت رژیم۱۳۸۴گفتگویی در سال 
 در زندان بسر می برد می گوید: «یکی از مهمترین موضوعاتی که در برنامه ی سوم توسعه لینحل باقی مانده

 و به رغم این که در برنامه ی سوم توسعه به آن اشاره شده بود و توجهی به آن نشد، بحث «هدفمند کردن
)۳یارانه ها» است که بنا به ملحظات سیاسی، دولت «محمد خاتمی» قادر به اجرا آن نشد». (

 اما کودتای خونین باند نظامی ـ امنیتی حاکم، این فرصت را بوجود آورد که دولت کودتا در کنار تشدید اختناق
 و استبداد سیاسی استبداد اقتصادی را نیز با حذف یارانه ها که از سال ها پیش به این سو در دستور کار بوده

)۴است به گسترده ترین شکل به وسیع ترین اقشار مردم و مزدبگیران جامعه تحمیل نمایند. (
 طرح حذف یارانه ها که آخرین مراحل تصمیم گیری را در مجلس شورای اسلمی طی می کند پس از

 ، با حکم حکومتی علی۱۳۸۸ آبان ماه ۱۷کشمکش هایی بین مجلس و «احمدی نژاد»، سرانجام روز یکشنبه 
 خامنه ای، نمایندگان مجلس شورای اسلمی و رئیس آن «علی لریجانی»، تسلیم خواسته های دولت کودتا شدند
 و اختیار تام منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه ها و شیوه ی هزینه کردن آن را بطوری که خواست «احمدی
 نژاد» بود، به دولت کودتا سپردند. به نظر می آید بر سر اجرایی کردن حذف یارانه ها دیگر کشمکشی در بین

بالیی ها وجود ندارد و بزودی حذف یارانه ها توسط دولت کودتا به مورد اجرا در آید. 
 پیش از این «حجه السلم غلم رضا مصباحی مقدم»، نماینده ی ولی فقیه و رئیس «کمیسیون ویژه ی بررسی

 طرح تحول اقتصادی» که لیحه حذف یارانه ها را به کمک دیگر کارشناسان اقتصادی رژیم تهیه کرده است در
 مصاحبه با خبرنگاران برای مقبولیت دادن به طرح حذف یارانه ها و متقاعد کردن مردم و مخالفین این طرح،

می گوید: 
 «گاهی برای کمک به یک بیماری مزمن ناگزیر از عمل جراحی هستیم. اگر این قانون در مجلس تصویب

  همه تولیدات انرژی کشور اعم از گاز و نفت را باید در داخل مصرف کرده و حتی اقدام۱۴۰۴نشود در سال 
 به واردات کنیم. این لیحه سه هدف را دنبال می کند، یکی مدیریت مصرف انرژی، دوم اصلح ساختار

  سال ابتدا به صورت۵تولید، سوم اجرای عدالت در توزیع یارانه ها.» او ادامه می دهد: «یارانه ها به مدت 
) ۵ ساله در قالب نظام جامع تأمین اجتماعی خواهد بود.» (۵نقدی و سپس در پایان این دوره 

 این نخستین بار نیست که مسئولین رژیم برای پیشبرد انواع طرح های اقتصادی و سیاسی خود به مردم از این
 گونه ادبیات به ظاهر زیبا، دلسوزانه و عدالت محور استفاده می کنند و وعده نظام جامع تامین اجتماعی

میدهند!
  سال گذشته همگان به یاد داریم دولت «محمود احمدی نژاد» با همین نوع ادبیات عوام فریبانه۴خصوصا طی 

 و گمراه کننده طرح های متعدد اقتصادی از خود صادر کرد که به جز ایجاد فقر، بیکاری، تورم و گرانی،
 ورشکستگی تولید و بر باد دادن سرمایه های ملی، ثمری نداشته اند. چنین طرح های اقتصادی که عمدتا در

  سال دارند که۲۰راستای سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول قرار دارند، عمری به درازای 
هر بار به فلکت اقتصادی وتورم وبیکاری بیشتر منجر شده اند. 

 پس از دوران جنگ که سرمایه های ملی ایران و صدها هزار جوان در تنور جنگ و خشونت بیهوده، پایمال
 شدند و توان آن را مردم ایران به شدیدترین شکل پرداختند، کارشناسان اقتصادی «دوران سازندگی» ریاست



 به بهانه ی سازندگی و رونق و نوآوری و مبارزه با بیکاری «طرح ) ۱۳۶۸ – ۱۳۷۶جمهوری رفسنجانی(
 تعدیل اقتصادی و برنامه های خصوصی سازی صنایع و اÄزاد سازی قیمت کالها» را اجرایی کردند. پس از

 مدتی از اجرایی شدن این طرح، آثار مخرب آن به صورت گرانی و تورم گسترده ظاهر شد. «خصوصی
  در صد افزایش۱۰۰سازی  و اÄزاد گذاشتن قیمت کالها، باعث گرانی کالهای اساسی شد و بعضی از کالها 

  در صد رسید. به علت گرانی سرسام آور، مردم فقیر حاشیه نشین مشهد و۵۹٫۶قیمت داشت و نرخ تورم به 
 قزوین و اراک و شهرک های فقیر نشین اکبرآباد و اسلم آباد، به شورش هایی دست زدند که با سرکوب روبرو

 در همین دوران استخدام رسمی با مزایا و بیمه، جای خود را به کارهای کنتراتی و قراردادهای ) ۶شدند.»(
  روزه داد. طرحی که قرار بود باعث تحرک در اقتصاد و اشتغال شود در عمل باعث تورم و گرانی۸۹موقت 

بیشتر شد. 
 ، مجلس پنجم با دلیل حل بحران اقتصادی و ایجاد۱۳۷۸در دوره های بعد نیز، به ترتیب؛ ابتدا در پایان سال 

  هزار کارگران قالیباف که۳۰۰ « ۱۳۸۲ نفره و در آغازسال ۱۰ نفره و سپس ۵اشتغال کارگران کارگاه های 
  در صد از شمول۹۰ در صد آنان را زنان تشکیل می دهند، از شمول قانون کار خارج شدند و در مجموع ۹۰

 سپس «قانون نوسازی نساجی ها» به بهانه نوسازی صنایع و ایجاد مشاغل تازه به ) ۷قانون کار خارج شدند.»(
  میلیون۵۰۰ هزار نفر در معرض بیکاری قرار گرفتند و ۹۰ تا ۵۰تصویب رسید. که به جای ایجاد شغل «

 به این ترتیب صنایع نساجی رفته رفته رو به نابودی گذاشت و به جای آن واردات ) ۸دلربه هدررفت .»( 
 پارچه از خارج به اوج رسید. در همین دوران سطح دستمزدها به شدت سیر نزولی طی کرد تا جایی که

 روز حقوق واقعی است.»(۱۲«علیرضا محجوب» رئیس خانه کارگر اعلم کرد: «دستمزد کارگران معادل 
 اما دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد که با شعار «عدالت محوری و مهرورزی» با اجازه ی بیت) ۹

 رهبری و حمایت نظامی ـ امنیتی ها به قدرت رسید، براستی فاجعه بارترین است. احمدی نژاد که توانسته بود
 در ابتدا با شعارهای عوام فریبانه «فقرزدایی و ایجاد اشتغال و عدالت ورزی» موجی از همراهی و حمایت را

  سال ریاست جمهوری خود با ارائه طرح های۴در میان اقشار فقیر و کارگر و زحمتکش کسب کند، طی 
 گوناگون اقتصادی بیشترین ضربات خرد کننده اقتصادی و سیاسی را نه تنها به اقشار کم درآمد و طبقه ی

کارگر، بلکه به وسیع ترین اقشار جامعه و سایر مزدبگیران جامعه وارد می سازد. 
  و۲۷کابینه ی احمدی نژاد نیز مانند گذشته، به بهانه ی ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال زایی، در ابتدا بندهای 

  قانون کار را که جلوی اخراج بی رویه کارگران را می گرفت مورد تعرض قرار داد و شاخص های۱۷
 بیکاری و تورم ـ یعنی فقیرتر شدن فقرا و ثروتمندتر شدن ثروتمندان ـ مرتب سیر صعودی طی کرد. به گفته

  به۱۳۸۴ درصد از سال ۱۲٫۱حسن صادقی یکی از مسئولین خانه کارگر جمهوری اسلمی: «تورم از 
 طرح بعدی، «طرح اقتصادی بنگاه های زود بازده» بود. این طرح نیز) ۱۰ رسید."(۱۳۸۷ در سال ۲۵٫۴

 مانند دیگر «شاهکارها و ابتکارات» احمدی نژاد، نه تنها کمکی به حل بیماری مزمن و ساختار بحران زده ی
 اقتصاد ایران نکرد، بلکه میلیاردها دلر از سرمایه مردم ایران به بخش نظامی – امنیتی و نزدیکان و به دست

 خودمانی ها رژیم منتقل می شود و به تبع آن روند فساد مالی عمیق تر می شود. در همین ارتباط «مرکز
  سال که نظاره گر حیف و میل های سرمایه های ملی بوده است،۴پژوهش های مجلس شورای اسلمی» پس از 

کارنامه ی «طرح های زود بازده» را طی گزارشی منتشر می کند. در این گزارش می خوانیم: 
  هزار میلیارد تومان وام بانکی تزریق شد. در این «بنگاه های۱۸/۷«به طرح اقتصادی بنگاه های زودبازده 

  درصد تعهد مثبت شده است.» در ادامه ی این گزارش گوشه ای از فساد مالی گسترده۳۸زود بازده» معادل 
 آشکار می شود. در ادامه می خوانیم: «سرهنگ علی اکبر زمانی، معاون مبارزه با جرایم اقتصادی اعلم

  درصد بنگاه های زود بازده اقتصادی به انحراف رفتند، تسهیلت غیرمجاز بانکی (وام و۵۰کرده است که 
 پرداخت اعتبار) با ارائه فاکتورهای جعلی و صوری صورت گرفته است و تسهیلتی که به منظور اشتغال در
 جامعه بود، در جایی دیگر منتقل شده است. برای مثال یکی از پروندهایی که هم اکنون در حال رسیدگی است،

  میلیارد تومان با تعهد۶۷مربوط به فردی است که با گرفتن وام و تسهیلت بنگاه های زود بازده به میزان 
)۱۱ کارگر روزمزد را بدون بیمه به کار گرفته است.» (۳۰ هزار نفر، تنها ۲۰ایجاد شغل برای 

 در میان این اوج فساد مالی گسترده و بحران فزاینده ی اقتصادی، بار دیگر شخص ولی فقیه علی خامنه ای، به
  مبنی بر خصوصی سازی های گسترده منابع۴۴بهانه ی «توزیع عادلنه ثروت» طی حکمی اجرای اصل 

 اساسی مانند نفت، گاز، حمل و نقل و ارتباطات را نیز صادر می کند. با این حکم برای اولین بار در تاریخ
 کشور ما منابع اساسی و صنایع پایه ای به معرض یک حراج بزرگ گذاشته می شوند. در مدت بسیار کمی
 بخش عمده ای از ثروت و صنایع و منابع اصلی و حیاتی بدون یک رقابت عادلنه و بدون حضور نیروها و
 تشکل های نظارتی و حسابرسی دقیق، به خودمانی های نظام یعنی به بخش نظامی ـ امنیتی رژیم به سرداران

 سپاه و صدها شرکت وابسته به سپاه واگذار می شوند. قراردادهای میلیارد دلری نفت و گاز و کشیدن خط
 لوله های گاز به سپاه و شرکت های وابسته سپرده می شوند. برای نمونه: «قرارگاه خاتم النبیا قراردادهای

 و در معامله ای) ۱۲ میلیارد دلری در بخش های گاز و نفت و سدسازی را در اختیار می گیرد.»(۱۵کلن 



  میلیارد دلری مخابرات در اختیار سپاه قرار می گیرد. سرانجام با انتقال تدریجی قدرت۸دیگر قرارداد 
  خرداد۲۲اقتصادی به سپاه و نیروهای نظامی و بسیج، زمینه برای تسلط سیاسی از طریق کودتای خونین 

، شکل می گیرد و جنبه ی عملی پیدا می کند. ۱۳۸۸
 بنابراین اجرا طرح «خصوصی سازی های گسترده» و یا اختصاصی کردن این منابع و انتقال آن به بخش

 دیگری از وابسته گان رژیم نه به توزیع عادلنه ی ثروت - آن طور که خامنه ای مدعی بود ـ می انجامد و نه
 راه حلی اساسی برای اقتصاد بحران زده فراهم می آورد. با اجرای این طرح این بار زیر ساخت اقتصادی

 کشور ما بیشتر متزلزل می شود و ورشکستگی صنایع تولیدی و بیکاری اوج می گیرد. از سوی دیگر
 واردات کال، از سنگ قبر گرفته تا میوه و تسبیح و لباس و باتون های برقی برای سرکوب مردم و دیگر
 کالهای اساسی و غیره به طرز بی سابقه ای از بنادر و فرودگاه های قانونی و غیرقانونی توسط سپاه و

 وابستگان وارد می شوند. در این مورد وزیر سابق کشاورزی عیسی کلنتری در مورد یک قلم از واردات می
 )۱۳ میلیون دلر میوه از سوی مافیای واردات میوه، وارد کشور می شود."(۶۰ تا ۵۰گوید: «سالنه حدود 

 ازسوی دیگر پیوسته بر جمعیت زیر خط فقر افزوده می شود. در پایان دوره ی اول ریاست جمهوری احمدی
  میلیون۲۰نژاد، به گفته ی «حسین راغفر» کارشناس مسائل اقتصادی در ایران، «جمعیت زیر خط فقر به 

 از سوی دیگر «دکتر نهاوندیان»، ) ۱۴ هزار تومان ارتقاء پیدا می کند.» (۸۰۰نفر می رسد و خط فقر به 
 رئیس فعلی اتاق بازرگانی، نهادی که خود نیز در بوجود آمدن چنین شرایطی دست داشته است، این بار با

 ۵۰نگرانی اعلم می کند: «رکود اقتصادی ایران را جدی بگیریم. در بیشتر مناطق صنعتی کشور حدود 
 درصد از واحدهای تولیدی در حال تعطیلی هستند. براساس تحلیل اتاق بازرگانی ایران، بیشتر واحدهای

) ۱۵ درصد ظرفیت اسمی خود مشغول به کار هستند».(۳۰تولیدی کشور با کمتر از 
 در چنین شرایطی است که دولت کودتا، طرح حذف یارانه ها را به مجلس شورای اسلمی ارائه داد که مراحل

 تکمیلی را هم اکنون طی کرده است. اما اجرای طرح حذف یارانه ها، امروزه تنها دغدغه ی مزدبگیران و
  سال گذشته تجربه۳۰زحمتکشان جامعه نیست. برای اکثریت مردمی که سیاست های اقتصادی رژیم را طی 

 کرده اند مانند روز روشن است که اجرایی شدن این طرح برابر خواهد بود با گرانی وتورم و بیکاری بیشتر
 اما اجرایی کردن طرح حذف یارانه ها، بسیاری از یاران رژیم و نهادهای وابسته به رژیم را نیز نگران

 کرده است. برخی از اصول گرایان حاضر در مجلس به دلیل امنیتی و ترس از شورش های مردم گرسنه و
 فقیر بخاطر گران شدن سرسام آور اجناس با اجرایی شدن این طرح مخالفت می کنند. «احمد توکلی» یکی از

  درصدی را به همراه خواهد۶۰نمایندگان اصول گرای مجلس می گوید «هدفمند کردن یارانه ها، تورم بالی 
 ) «علی رضا محجوب» رئیس خانه ی کارگر جمهوری اسلمی درهمین مورد می گوید:۱۶داشت."(

 «وضعیت بوجود آمده نتیجه ی اشتباهات و تصمیمات غلط اقتصادی است که دولت ها و مجلس های گذشته با
  سال پیش با تک نرخی کردن بهای ارز و۲۰پیروی از نسخه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در 

 خصوصی سازی واحدهای تولید که انجام داده اند، امروز مرحله ی سوم این اشتباه به نام هدفمندسازی یارانه ها
در حال انجام است. این اشتباهات نتیجه ای جز گسترش فقر، تشدید فاصله میان فقیر و غنی نداشته است». (

۱۷(
 از سوی دیگر اتاق بازرگانی جمهوری اسلمی که معمول صاحبان سرمایه و بنگاه های خصوصی را

 نمایندگی و حمایت می کند با نگرانی از اجرایی شدن این طرح یاد می کنند. یکی از مسئولین این اتاق می
 گوید: «نکته بسیار مهم دیگر وضعیت صنایع تولیدی و کارخانه ها است. در صورت اجرای این طرح دولت

 هیچ گونه طرحی برای حمایت از بنگاه های خصوصی اعلم نکرده است. ضمن این که بسیاری از صنایع
 کشور به علت قدیمی بودن تجهیزات به شدت به انرژی نیازمندند، اجرای ناگهانی این طرح بسیاری از صنایع

 به تعطیلی کشیده خواهند شد و در پی آن صنایع بال دستی و پایین دستی آن نیز آسیب خواهند دید و مسایلی
 مانند رشد بیکاری و معضلت اجتماعی و هزینه ی بالی تولید در نتیجه به صادرات لطمه خواهد خورد و اتکا

 به فروش نفت بیشتر و بیشتر خواهد شد. و اقتصاد به سمت واردات بیشتر پیش خواهد رفت. چنین شرایطی
). ۱۸تولید کنندگان و صنعت کشور را به ورطه ی نابودی خواهد کشانید (

 همین طور در پژوهش های گروه تحلیل اقتصادی تابناک وابسته به محسن رضایی می خوانیم: «برای این که
  درصدی حقوق کارمندان۱۰۰۰ تا ۵۰۰مردم ایران بتوانند با حذف یارانه ها زندگی کنند، لزمه ی آن افزایش 

)۱۹و کارگران است». (
 حذف یارانه ها حتی نمایندگان سازمان بهداشت جهانی و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحدÄ در

 ایران را به درستی نگران کرده است. نماینده ی سازمان بهداشت جهانی وابسته به سازمان ملل در نشستی که
 در «روز ملل» در ایران برگزار شد در مورد حذف یارانه ها گوشه ی دیگری از دل نگرانی ها را به ما

 یادآوری می کند. او در پی پرسش یک خبرنگار در مورد پی آمدهای حذف یارانه ها می گوید: «در صورتی که
 هول) «۲۰حذف یارانه ها به درستی اجرا نشود، فقر، بیکاری و تبعیض جنسیتی گریبان کشور را می گیرد».(

 کی اوز» نماینده ی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد که در این نشست حضور دارد در همین رابطه می گوید:



 «میزان فعالیت اقتصادی مردان در ایران بسیار بیشتر از زنان است. بنابراین مردان دسترسی به منابع مالی
 بیشتری دارند. با قانون حذف یارانه ها و از آن جایی که پرداخت کمک مالی دولت نیز به سرپرست خانوار

 یعنی مرد تعلق می گیرد، شرایط به ضرر زنان تمام می شود و این قانون تبعیض جنسیتی را بیشتر می کند».
)۲۱ (

 از طرف دیگر نماینده ی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نیز می گوید: «این طرح تأثیر منفی بر
 پناهندگان خواهد داشت زیرا دولت کمک هایی را که به شهروندان خود با حذف یارانه ها اختصاص می دهد، به

)۲۲پناهندگان نمی دهد. بنابراین وضعیت پناهندگان اسف بار می شود»(
 برخی از کارشناسان اقتصادی برای اجرایی شدن «حذف یارانه ها»، چند پیش شرط اساسی را بیان می کنند.

این پیش شرط ها عبارتند از: 
- پائین بودن نرخ تورم، ۱
- پائین بودن نرخ رکود اقتصادی و میزان بیکاری ۲
- داشتن یک نظام تأمین اجتماعی کارآمد و مناسب برای همگان، و بالخره ۳
- وجود یک دولت مردمی و کارا ۴

 بر چنین مبنای حداقلی، می توان تصور کرد در کشوری مانند ایران که از نرخ تورم و میزان بالی بیکاری
 برخوردار است و صنایع تولیدی در حال ورشکستگی و اقتصاد در حال رکود است و یک نظام تأمین

 اجتماعی مناسب وجود ندارد و از همه مهمتر یک دولت کودتایی و غیرمردمی و سرکوبگر، بر مردم مسلط
 شده است، طرح حذف یارانه ها، مانند دیگر طرح های اقتصادی شکست خورده ی رژیم، نسخه ای دیگر برای

فلکت اقتصادی بیشتر است. 
 ۲۰۰۹ نوامبر ۶

پاورقی ها: 
۱۳۸۸ مهر ۱۶-ایلنا،۱
- تاریخچه فرایند پیدایش و سیر تحول سازمان برنامه ایران، محمد صادق جنت. سایت اخبار روز.۲
۱۳۸۸ آبان ۴۳- ماهنامه نامه شماره ۳
. ۱۰۵۵ – ۱۰۵۴- نگاه کنید به مطلب "نیاز حکومت مافیایی به طرح حذف یارانه ها،ژاله وفا. شهروند ۴
. ۱۳۸۸  مهر۱۹ـ سایت خبری ایلنا، ۵
. the economy of Iran, the dilemmas of an Islamic stateسهراب بهداد، - ۶
۱۳۸۱ دی ۲۱روزنامه همبستگی - ۷
۶۸ماهنامه اندیشه و جامعه - ۸
۱۳۷۹ دی ۲۹کار و کارگر روزنامه- ۹

 ۳۰/۷/۱۳۸۸ایلنا - ۱۰
. ۱۳۸۵ شهریور ۲دنیای اقتصاد،- ۱۱
www.randcorperation.comسپاه و قدرت اقتصادی- ۱۲
.قدرت خبرآن لین، رمز گشایی از مافیای- ۱۳
۱۳۸۸ اسفند ۱۰روزنامه سرمایه -۱۴
۱۳۸۸مهر ماهنامه اتاق بازرگانی- ۱۵
۳/۷/۱۳۸۸ایلنا - ۱۶
۹/۸/۱۳۸۸ایلنا - ۱۷
۱۳۸۸آبان  ۱۲سایت اتاق بازرگانی -۱۸
۲۰۰۸اوت .۹سایت تابناک - ۱۹
۳/۸/۱۳۸۸ایلنا - ۲۲- ۲۱- ۲۰

تجمع كارگران پالیشگاه نفت آبادان در اعتراض به عدم دریافت حقوق
  آمده است :در پي پرداخت نشدن حقوق و مزایاي كارگران88 آبان 21به نوشته سایت جرس در تاریخ 

 پالیشگاه نفت آبادان، جمعي از کارگران این پالیشگاه روز گذشته دست به تجمع اعتراضي زدند.
  نفر تخمین زده مي شود بیش از سه ماه است كه حقوق دریافت300تجمع كنندگان كه جمعیت آنان بیش از 

نكرده اند.
 روزنامه تهران امروز درباره تجمع اعتراض آمیز کارگران پالیشگاه نفت آبادان خبر داد که"مسئولن

 پالیشگاه نفت آبادان نیز در پاسخ به كارگراني كه در فاز سوم این پالیشگاه مشغول به فعالیت هستند، گفته اند
كه آنان زیر نظر پیمانكار بخش خصوصي فعالیت مي كنند و حقوق آنها ارتباطي با پالیشگاه ندارد."

http://www.randcorperation.com/


فقر روستاهای ایران را می بلعد
  آمده است :  انتشار بخش هایی از آخرین برآورد مرکز88 آبان ماه 21به گزارش خبرگزاری کار ایران-ایلنا- 

 آمار جمهوری اسلمی از جمله گزارش داد: ”پایین بودن سطح زندگی، کسری بودجه و نبود کار مهمترین
 دلیل مهاجرت روستاییان به شهرهاست. آخرین بررسی های صورت گرفته توسط مرکز آمار ایران نشانگر

 ) مانند خانوار شهری کماکان با مشکل بیشتر بودن هزینه1387آن است، هر خانوار روستایی در سال گذشته (
 ها از درآمد روبرو بود. پایین بودن امکانات در روستاها و همچنین عدم برخورداری اغلب روستاهای ایران

 از ابتدایی ترین نیازها مانند بیمارستان و پزشک، آب شرب و... نمایانگر بال بودن هزینه زندگی
 10درروستاهاست. روند تخریب روستاها بسیار بالست. آمارها نشان می دهد از دهه شصت به این سو هر 

  درصد از جمعیت روستا کاسته و به جمعیت شهر(بخوان حاشیه نشینی در فقر و نکبت) افزوده7سال معادل 
 شده است... .“ در واقع آخرین برآوردهای رسمی مرکز آمار ایران نشان دهنده رشد پدیده فقر درروستاهای

 سراسر کشور است. این برآوردها همچنین حاکی است روند مهاجرت از روستا به شهر متوقف نشده و با
گذشت زمان تعداد بیشری از روستاها خالی از سکنه خواهند شد.

  خورشیدی هر1387دربرآورد مرکز آمار جمهوری اسلمی با صراحت تاکید شده درسال گذشته یعنی سال 
  هزار تومان کسری بودجه داشت که این رقم با توجه به میزان پایین درآمد در557خانوار روستایی حدود 

 روستاها بسیار بال بوده و رشد و گسترش فقر درابعاد نگران کننده را ثابت می کند. مرکز آمار تصریح کرده،
 روستاییان با درآمدهای کنونی قادر به تامین زندگی خود نیستند و این امر به سیل مهاجرت به حاشیه شهرها

 دامن زده است. کم درآمدترین روستاهای ایران در استان های خراسان جنوبی، کهگیلویه وبویراحمد،
 آذربایجان غربی، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، لرستان و کردستان قرار دارند. خبرگزاری ایلنا با استناد به

 این برآورد رسمی، نوشت: ”وجود کسری بودجه و عدم تکاپوی درآمدها برای پرداخت هزینه ها به همراه
 پایین بودن امکانات زندگی و همچنین پایین بودن سطح رفاه، مهمترین عوامل مهاجرت روستائیان به شهرها

تلقی می شود.“
 این آمار تکان دهنده گواه نتایجی است که سیاست های ضد مردمی رژیم ولیت فقیه خصوصا دولت احمدی
 نژاد برای زحمتکشان روستا به ارمغان آورده است. به رغم درآمدهای افسانه ای کشور در چند سال اخیر،

 میلیون ها دهقان زحمتکش در چنبره فقر سیاه گرفتارند و دولت نامشروع کودتا کوچکترین گامی برای بهبود
زندگی در روستاها برنداشته است. 

 دولت ارتجاعی  احمدی نژاد با اجرای برنامه تحول اقتصادی و به موازات آن سرکوب هر صدای حق طلبانه
 ای عامل اصلی تیره روزی دهقانان ایران است.ویرانی این دولت کودتایی نقش بسیار مهم و مثبت در حرکت

به سوی تغییر زندگی در روستاهای کشور خواهد بود!

فعالین کارگری را آزاد کنید! 
کمپین برای آزادی پدرام نصرالهی و فرزاد احمدی

  "پدرام نصر اللهی" فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد۸۸ آبانماه ۲۱روز پنج شنبه 
  دقیقه  و در حین بر گشت از محل کار واقع در خیابان فردوسی شهر٥:٤۰تشکل های کارگری، ساعت 

 سنندج، توسط نیرو های امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بعدأ وی را دستگیر نموده  و هم اکنون در
قرنطینه  زندان شهر سنندج می باشد. 

  آبان حدود ساعت پنج بعدازظهر و در حوالی خیابان فردوسی سنندج نیز فرزاد احمدی فعال۲۳روز پنجشنبه 
 کارگری و کارگر خیاط، مورد یورش نیروهای امنیتی قرار گرفت و پس از ضرب و شتم وحشیانه بازداشت و

روانه  زندانش کردند . 
کارگران و مردم آزاده ! 

 همانطور که  مطلع هستید، در هفته های اخیر، موج جدیدی از دستگیری فعالین کارگری و مدنی آغاز شده 
 است. بازداشت فعالین کارگری، در شرایطی اتخاذ شده  که  ج.اسلمی با یک بحران سیاسی و اقتصادی حاد،
 دست و پنجه  نرم می کند. علوه  بر این، تازگیها هم نزاع جناحی بطور بی سابقه  عروج پیدا کرده  و از سوی

 دیگر نیز تحت فشار قدرت های جهانی قرار دارد. به  هر حال، رژیم در موقعیتی بسر می برد  که  حتی از سایه 
 خودش هم می ترسد. از این رو، سیاست قهر، اعدام، دستگیری و شکنجه ی شهروندان بی گناه   را در پیش

 برگرداند. ٦۰گرفته   و شدیدأ می کوشد که  وضع موجود را به  دهه ی 
 ما کارگران، بارها اعلم کرده ایم که طبقه ی کارگر، عرصه ی نزاع جناحهای درون رژیم، قدرت های جهانی

 و ... نیست. ما کارگران، با کلیت نظام سرمایه داری در ایران و کل جهان مخالف هستیم. ما از دست وضع
 موجود و کل سیستم سرمایه داری به  تنگ آمده  و آن را غیر قابل تحمل می دانیم. از این رو، کل تلش ما بر
 این مبناء بوده  و هست که  از راه  مسالمت آمیز،  بر این همه  مصیبت و ناعدالتی غلبه  نمائیم و مانند انسانهای

 مدرن، صاحب یک زندگی مرفه  و شایسته  بشویم. دستیابی به  اینگونه  زندگی، حق طبیعی ما است. زیرا ما کار



 می کنیم و مجاز هم هستیم که  از رنج بازوی خویش استفاده  نمائیم. اما نظام سرمایه داری ایران، این حق را از
 ما سلب کرده  و حتی حاضر نیست که  حق ابتدائی ما برای نمونه  اعتصاب، برگزاری اول ماه  مه ، تشکل

 مستقل کارگری، پرداخت به  موقع معاش های ماهانه  و ... را به  رسمیت بشناسد. این رژیم دنبال بهانه های
 واهی است که  فضای پیش رو را آلوده  سازد. منتها سرمایه داری، کورد خوانده زیرا با دستگیری فعالین

 کارگری، جنبش کارگری مرعوب نمی شود. از نظر ما، طبقه ی کارگر، راهی جدا از به  چالش کشیدن این
 مناسبات ناعادلنه  و برقراری جامعه ی بی طبقه  و عاری از هر گونه  ظلم، تبعیض و نابرابری در تمام شئون
 زندگی را در پیش رو ندارد. در نتیجه ، بار دیگر اعلم می کنیم که  در زندان هم باشیم، جهت بکرسی نشاندن

این مطالبات بر حق، مبارزه  را ادامه  می دهیم. 
فعالین شبکه  همبستگی کارگری 

 ۸۸ آبان ۲۳
 ما امضاء کنندگان زیر، دستگیری پدرام نصرالهی و فرزاد احمدی از فعالین کارگری ایران را به  شدت

 محکوم کرده  و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط آنها و دیگر کارگران در بند هستیم. ما از نهادهای
 حقوق بشر، تشکل های کارگری، مدنی و همه ی انسان های آزاده  و تساوی طلب تقاضاء داریم که  به  این کمپین

پیوسته  و بطور آشکار سیاست ضد کارگری ج.اسلمی را به  چالش بکشند. 
 ***

 - ژیل٦- صابر علی پناه  ( رزگار) ٥- عباس فرد ٤ – علی پیچگاه  ۳- یدال  خسروشاهی ۲- صدیق جهانی ۱
 -۱۲- بهزاد ابراهیمی ۱۱- قانع جوانروی ۱۰- شرمین جهانی۹- شاهو جهانی ۸- نوشین مرادی ۷نفیسی

 - ناصر۱۷- جلل عزتی ۱٦- هه لله  گوهری ۱٥- سردار نیکجو ۱٤- صالح گوهری ۱۳شیرکو امیری
 -۲۳- شهین نیکوی ۲۲ - هیوا ترکه ۲۱- رضا لطفی ۲۰- بیژن شادیمقدم ۱۹ - پروانه  منصوری ۱۸خودکام

 -۲۹- زاهد کریمی ۲۸- عادل امینی ۲۷- عبال  کردنژاد ۲٦- مهین سعیدی ۲٥- آمنه  اردلن ۲٤لله  ایرانپور 
 - نجیبه ۳٤- عثمان گلپرور۳۳- خالد باغبانی ۳۲- کژال رحمانی ۳۱ - نیما حسن عبدال ۳۰علی سالری 

- منوچهر قرآنی۳۹- عطاء محمدی ۳۸- سعید احمدی ۳۷- علی منصوری ۳٦- حسن رمضانی ۳٥رمضانی 
 - شراره  لطفی٤٥- یدی لطفی ٤٤- ثویبه  محمدی ٤۳- فهیمه  محمودی ٤۲- وفاء فراهانی٤۱- کاوه  رحمتی٤۰
 - اردلن٥۱- حسین هدایتی ٥۰- فرانک دارای ٤۹- آکام نیکدین ٤۸- رحمت خضری ٤۷- سیما نادری ٤٦

 - بهزاد رضایی٥٦- شب بو خندانی ٥٥- شهاب خالدی ٥٤- عبدالرحمان خالدی ٥۳- مریم میرزای٥۲احمدی 
 -٦۲- بهاره  نجات ٦۱- مرضیه  محمدی ٦۰- سعید جدیدالسلمی٥۹ - فایق محمودی ٥۸- فرهاد رضایی٥۷

 - سودابه  بهمنی٦۷- مهران احمدی ٦٦- باقی امجدی ٦٥- مهری پهلوانی ٦٤- امجد پهلوانی ٦۳ثروه  سقزی
 ۷۳- اشرف صالحی۷۲- نیلوفر صالحی ۷۱- اسعد براخاصی ۷۰- طاهر براخاصی ٦۹- منصور سعیدی ٦۸

 - حصیبه ۷۸- حسن روحانی ۷۷- شیوا روحانی ۷٦- زاهد مقدم نیا ۷٥- علی شکوهی ۷٤- شکوفه  صادقی 
 - محی۸۳- نسرین یاراحمدی ۸۲- شمسی یاراحمدی ۸۱- خسرو رسولی ۸۰- بهروز امین نژاد ۷۹امین نژاد 

 - اجلل هورامی۸۸- جیران قبادی ۸۷- شاهو علی نصب ۸٦- غلم شادی ۸٥- پویا شادی ۸٤الدین محمدی 
 - شورش سهرابی نژاد۹۳ - صادق برازنده ۹۲- حمیرا کریمی ۹۱- مهناز نوروزی ۹۰- رئوف اسدی ۸۹
 - ایوب زندی۹۸- رزگار روشن ۹۷- رحمان رستمی ۹٦- ایران سهرابی نژاد ۹٥- بهیه  سهرابی نژاد ۹٤
 - بهزاد عطای۱۰٤- سید خالد رحمتی ۱۰۳- عطا رحمتی ۱۰۲- بهنام رحمتی ۱۰۰- فریدون رنجبری ۹۹

 - علی مصطفی۱۰۹- حسین ایزدی ۱۰۸- رضوان حیدری ۱۰۷- ابراهیم محمدی ۱۰٦- احمد سالری ۱۰٥
 - چنار سعید رحمان۱۱۳- خالد زندکریمی (جوریلن) ۱۱۲- ارسلن ویسی ۱۱۱- بهرام ویسی ۱۱۰زاده  
 - علی۱۱۸- علی زمانی ۱۱۷- عباس حیدری (دیواندره ) ۱۱٦- نبی کریمی ( گزان) ۱۱٥- عبدال  فدائی ۱۱٤

 -۱۲۳- عباس مسعودی ۱۲۲- گلویژ حسینی ۱۲۱- رحمان غلمی ۱۲۰- ماجد الهی ۱۱۹حسینی (سماقان) 
 -۱۲۷ خلیل یوسفی ۱۲٦- امید مریوان ۱۲٥- فرزاد میرکی ۱۲٤- شورش دوستکامی ۱۲۳جمال پیرخضری 

 - وحید عابدی۱۳۱- م- شکیب ۱۳۰- طاهر حسینی ( پارسانیان) ۱۲۹ علی چوپانی ۱۲۸سیفه  حاجی میرزائی 
 - خاتمه ۱۳٦- حسین مکتوبی ۱۳٥- مینو میرزائی ۱۳٤- خالد علی پناه  ۱۳۳- ملکه  مصطفی سلطانی ۱۳۲

 - نبی۱٤۱- نادر کریمی ۱٤۰- رضا لطفی ۱۳۹- شاروخ دادمهر ۱۳۸- حسین زارعی ۱۳۷ابراهیمی 
  کیومرث رحمانی۱٤٦- شمی آریانزاد ۱٤٥- جهانبخش ۱٤٤- فرزاد دشتی ۱٤۳- سارا رئوف ۱٤۲مکتوبی 

- فرهاد پاوه  ۱٥۰- ناهید نبوی ۱٤۹- پری کریم احمد ۱٤۸- کیوان صنای ۱٤۷
در صورت تمایل امضای پشتیبانی خودتان را با آدرس زیر ارسال دارید 

sedeq_jahani@hotmail.com 

نهادهای کارگری 
 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران          -

نهادهای مدنی 



 جمعیت کردهای فرانسه           -
وب سایتهای اینترنتی 

 سایت اتحاد کارگری          -
 سایت کانون اندیشه          -
نامه سوم و آخرین نامه علی نجاتی قبل از آغاز دوره زندان 

حمایت از کارگران زندانی
حمایت از همه کارگران است

!حمایت از کارگران زندانی حمایت از همه ی کارگران است
 !کارگران

 همه می دانند که کارگران هفت تپه در چند سال اخیر برای به دست آوردن مطالبات خود بارها دست به
و اعتصاب زده اند. از جمله ی این خواسته ها، دریافت حقوق معوقه و پرداخت به اندازه ی اضافهاعتراض   

 .کاری و حق ایجاد تشکل مستقل کارگری بوده است
 ما میدانیم برای به دست آوردن مطالبات و خواسته های خود چاره ای جز اتحاد و دست یابی به تشکل مستقل

 .از کارفرما و دولت نداشته و نداریم
 ما بنا به تجربه ی کسب شده توسط خودمان و تجربیات Í هم طبقه ای هایمان در ایران و دیگر نقاط دنیا دریافتیم
 که چنانچه امکانی برای دفاع از حقوق کارگران باشد باید از آن تا جایی که به ضد خودش تبدیل نشود استفاده

 کرد اما بسیاری از نهادها و سازمان های جهانی که به نام کارگران و در ظاهر برای دفاع از حقوق ما بنا شده
 اند بیشتر به سرابی شبیه هستند که کارگران را دلخوش کنند و به زبان ساده تر کارگران را گول بزنند تا به

 .جای تکیه به نیروی خودشان و هم طبقه ای هایشان امیدهای بیهوده وتوهم به آنان داشته باشند
 از طرفی در داخل کشور سال هاست که کارگران مجبور شده اند تا فقط و فقط تشکلی به نام شورای اسلمی

 .کارداشته باشند
 وقتی نمایندگان کارگران، اساسنامه و عملکرد این تشکل باید مورد تایید دولت و حتا کارفرما باشد دیگر

 چگونه میتوان امید داشت که این تشکل از حقوق کارگران دفاع کند؟ زیرا کارفرما ها و سیستم Í پشتیبان آنها،
 .نمیخواهند که حق و حقوق کارگران به آنان برسد

 کارگران هیچ چاره ای ندارند جز اینکه به نیروی خود و دیگر کارگران تکیه کنند و تشکل های مستقل
 .کارگری خود را بنا کنند

 هر وقت کارگر یا کارگرانی در هر کجا دچار مشکل میشوند به جز کمک گرفتن از حمایت و نیروی کارگری
 .نمیتوان مشکلت را برطرف کرد

 در نامه ی پیش گفته بودم که اکنون نمایندگان کارگران هفت تپه، فقط و فقط به خاطر ایجاد تشکل مستقل
 کارگری و دفاع از مطالبات بر حق کارگران هفت تپه، زندانی هستند و طبیعتا خانواده های آنان در این مدت

 .شش ماهه نیاز به حمایت از طرف کارگران دیگر دارند
 من روی حمایت مادی- معنوی توسط کارگران و نه جاهای دیگر تاکید میکنم. زیرا اعتقاد دارم این کارگران

 هستند که باید به داد Í هم طبقه ای هایشان برسند. به قول معروف این شتری است که در خانه ی همه ی ما
 .میخوابد. و ما کارگران به جز یکدیگر کسی را نداریم

 کارگرانی که خواهان Í حمایت از این پنج نفر و خانواده هایشان هستند میتوانند به هر اندازه که در توانشان
  سیبا- بانک ملی ایران شعبه۰۳۰۲۸۹۵۱۸۰۰۰۸است، از طریق شماره حساب بانکی اینجانب ( به شماره 

 . به نام علی نجاتی)، کمک های مادی خود را واریز کنند۶۵۷۹هفت تپه کد 
 به نظر من، بعد از سال ها اکنون تجربیات کارگری به آن اندازه ای هست که بتوان به عنوان یک سنت

 کارگری این موضوع را جا انداخت که هر گاه کارگرانی در جایی به مشکل برمیخورند این کارگران هستند
 .که لزم است از یکدیگر حمایت کنند

  بر دوشمان گذاشتند به۸۷ما در هفت تپه، بنا به مسولیتی که کارگران در انتخابات و مجمع عمومی در آبانماه 
 .عنوان نمایندگان انان تلش کردیم که از حقوق و مطالبات آنان دفاع کنیم

 ما متهم به تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی شدیم. همه میدانند که ما به جز خواسته های کارگری،
 مطالبات دیگری نداشته ایم. ما را به زندان محکوم کردند. هم اکنون چهار نفر از اعضای هیات مدیره

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در زندان دزفول محبوس هستند و من که نفر پنجم باشم از روزهای آینده
 .در جمع Í انان خواهم بود و ایام حبس من اغاز خواهد شد

 من میدانم که ما در طول این مدت فعالیت در کارمان نقاط قوت و ضعف Í بسیار داشته ایم. من شخصا همیشه
 از دریافت Í تجربیات کارگری دیگر و نیز انتقادات سازنده، استقبال کرده ام. هنوز هم امید دارم که کارگران
 دلسوز با نظرات خود کمکی برای تقویت فعالیت های کارگری ما باشند. البته بسیاری اوقات هم به جای نقد،

 یعنی بررسی نقاط قوت و نقاط ضعف و از همه مهم تر پیشنهاد راه های عملی و شدنی برای پیشبرد



 مبارزاتمان، نظراتی شنیده ایم که آنچنان در فضای غیرواقعی و بهتر بگویم تخیلی طرح شده اند که هیچ گونه
 امکان پیاده کردن این نظرات در دنیای واقعی و به دست کارگران وجود نداشته است. اگرچه از طرفی نظرات

 .و تجربیات دوستان Í بسیاری برای ما بسیار سازنده بوده است
 امیدوارم در این مدت شش ماهه، علوه بر کمک های مادی، و از آن مهم تر برای حمایت های معنوی از

 نمایندگان کارگران هفت تپه، تمام کارگران و فعالن دلسوز با دوری کردن از هرگونه مباحث حاشیه ای، با
 اتحاد هر چه بیشتربا تمام نیروی خود برای دفاع از حقوق کارگران هفت تپه و نمایندگان محبوس آنان تلش

 کنند. نباید گذاشت که این دوره ی حبس، بدون Í اعتراضات Í کارگران در هر کجا به زندانی شدن این چند نفر و
 دیگر کارگران زندانی از جمله اقایان اسالو و مددی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد، بگذرد. ما در

 .زندان، اخبار Í اقدامات شما را خواهیم شنید و از آن دلگرمی خواهیم گرفت
 با تلش برای Í اتحاد Í هرچه بیشتر کارگران

 علی نجاتی
 رئیس هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
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آیت ال سید علی خامنه ای، دفتر رهبری، 

دکتر محمود احمدی نژاد، ریاست جمهوری اسلمی ایران، 

رییس قوه قضایی

رونوشت به دکتر حمید ابوطالبی سفیر جمهوری اسلمی در استرالیا

عالیجنابان

درخواست فوری

 من از سوی اتحادیه کارگرن ساختمانی، جنگلبانی، معادن و انرژی استرالیا ابن نامه را برای شما ارسال
  هزار کارگر ساختمانی را نمایندگی میکند. این شعبه از اتحادیه28میکنم. این اتحادیه در ایالت نیو ساوث ویلز 

 نگرشی فعال نسبت به کلیه مسائل حقوق بشر و حقوق اتحادیه های کارگری در سراسر جهان مبذول می
 دارد.

 ما نگرانی عمیق و جدی خود را نسبت به قصد دولت شما در نابودی اتحادیه مستقل در مجموعه عظیم نیشکر
  اکتبر شش نفر از12 ابراز میکنیم. بنا به اطلعاتی که ما داریم دادگاهی در تاریخ  هفت تپه در جنوب ایران

 رهبران این اتحادیه را به جرم " به خطر انداختن امنیت ملی" به زندان محکوم کرده است. یگانه جرم آنها
 رهبری کردن اعتراض و اعتصاب است. کارگران هفت په برای دستیابی به حقوق معوقه خود و اعتراض به

شرایط وخیم تر شده شغلی خود ناچار شده اند بطور مکرر دست به اعتراض و اعتصاب بزنند.

  نفر مذکور را فورا آزاد6ما بعنوان نمایندگان کارگران و بعنوان یک نهاد انترناسیونالیست از شما میخواهیم 
 کنید، بدون انکه هیچگونه رعب و وحشت، تبعیض و خشونت بیشتری را علیه آنان اعمال کنید. ما همچنین

خواهان اعاده فوری حقوق بشر و حقوق اتحادیه ای برای تمامی کارگران ایران هستیم.

پیتر مک للند



CFMEUرئیس ایالتی 

 رونوشت به ستفن سمیث وزیر امور خارجه استرالیا 

ترجمه و تکثیر از سوی کمیته همبستگی با کارگران ایران – استرالیا

حمایت از کارگران زندانی حمایت از همه ی کارگران است!

کارگران !

 همه می دانند که کارگران هفت تپه در چند سال اخیر برای به دست آوردن مطالبات خود بارها دست به 
  به اندازه ی اضافه  و پرداخت اعتراض و اعتصاب زده اند.از جمله ی این خواسته ها ،دریافت حقوق معوقه

کاری و حق ایجاد تشکل مستقل کارگری بوده است.

  و خواسته های خود چاره ای جز اتحاد و دست یابی به تشکل مستقل ما میدانیم برای به دست آوردن مطالبات
از کارفرما و دولت نداشته و نداریم.

  و تجربیات Í هم طبقه ای هایمان در ایران و دیگر نقاط دنیا ما بنا به تجربه ی کسب شده توسط خودمان
 دریافتیم که چنانچه امکانی برای دفاع از حقوق کارگران باشد باید از آن تا جایی که به ضد خودش تبدیل نشود

 بسیاری از نهادها و سازمان های جهانی که به نام کارگران و در ظاهر برای دفاع از حقوق استفاده کرد اما 
 ما بنا شده اند بیشتر به سرابی شبیه هستند که کارگران را دلخوش کنند و به زبان ساده تر کارگران را گول

وتوهم به آنان داشته باشند. بیهوده  نیروی خودشان و هم طبقه ای هایشان امیدهای  بزنند تا به جای تکیه به 

  تشکلی به نام شورای اسلمی ازطرفی در داخل کشور سال هاست که کارگران مجبور شده اند تا فقط و فقط
کارداشته باشند.

 وقتی نمایندگان کارگران ، اساسنامه و عملکرد این تشکل باید مورد تایید دولت و حتا کارفرما باشد دیگر
 Í پشتیبان چگونه میتوان امید داشت که این تشکل از حقوق کارگران دفاع کند ؟ زیرا کارفرما ها و سیستم 

آنها ، نمیخواهند که حق و حقوق کارگران به آنان برسد .
 کارگران هیچ چاره ای ندارند جز اینکه به نیروی خود و دیگر کارگران تکیه کنند و تشکل های مستقل

کارگری خود را بنا کنند.

 هر وقت کارگر یا کارگرانی در هر کجا دچار مشکل میشوند به جز کمک گرفتن از حمایت و نیروی کارگری
نمیتوان مشکلت را برطرف کرد.

  نمایندگان کارگران هفت تپه ، فقط و فقط به خاطر ایجاد تشکل مستقل در نامه ی پیش گفته بودم که اکنون
  آنان در این مدت کارگری و دفاع از مطالبات بر حق کارگران هفت تپه ،زندانی هستند و طبیعتا خانواده های

شش ماهه نیاز به حمایت از طرف کارگران دیگر دارند.

 من روی حمایت مادی- معنوی توسط کارگران و نه جاهای دیگر تاکید میکنم.زیرا اعتقاد دارم این کارگران
 هستند که باید به داد Í هم طبقه ای هایشان برسند. به قول معروف این شتری است که در خانه ی همه ی ما

میخوابد. و ما کارگران به جز یکدیگر کسی را نداریم.

  درتوانشان  این پنج نفر و خانواده هایشان هستند میتوانند به هر اندازه که کارگرانی که خواهان Í حمایت از
 سیبا- بانک ملی ایران شعبه0302895180008است ، از طریق شماره حساب بانکی اینجانب ( به شماره 

کمک های مادی خود را واریز کنند.  به نام علی نجاتی ) ، 6579هفت تپه کد

 به نظر من ،بعد از سال ها اکنون تجربیات کارگری به آن اندازه ای هست که بتوان به عنوان یک سنت
 کارگری این موضوع را جا انداخت که هر گاه کارگرانی در جایی به مشکل برمیخورند این کارگران هستند

که لزم است از یکدیگر حمایت کنند.



  بر دوشمان گذاشتند به87ما در هفت تپه ، بنا به مسولیتی که کارگران در انتخابات و مجمع عمومی در آبانماه 
عنوان نمایندگان انان تلش کردیم که از حقوق و مطالبات آنان دفاع کنیم.

 ما متهم به تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی شدیم.همه میدانند که ما به جز خواسته های کارگری
 ،مطالبات دیگری نداشته ایم.ما را به زندان محکوم کردند.هم اکنون چهار نفر ازاعضای هیات مدیره سندیکای

Í کارگران نیشکر هفت تپه در زندان دزفول محبوس هستند و من که نفر پنجم باشم از روزهای آینده در جمع 
انان خواهم بود و ایام حبس من اغاز خواهد شد.

 من میدانم که ما در طول این مدت فعالیت در کارمان نقاط قوت و ضعف Í بسیار داشته ایم.من شخصا همیشه از
  Í تجربیات کارگری دیگر و نیز انتقادات سازنده ،استقبال کرده ام.هنوز هم امید دارم که کارگران دریافت

 دلسوز با نظرات خود کمکی برای تقویت فعالیت های کارگری ما باشند.البته بسیاری اوقات هم به جای نقد ،
 یعنی بررسی نقاط قوت و نقاط ضعف و از همه مهم تر پیشنهاد راه های عملی و شدنی برای پیشبرد

 مبارزاتمان ،نظراتی شنیده ایم که آنچنان در فضای غیر واقعی و بهتر بگویم تخیلی طرح شده اند که هیچ گونه
 امکان پیاده کردن این نظرات در دنیای واقعی و به دست کارگران وجود نداشته است.اگرچه از طرفی نظرات

 Í بسیاری برای ما بسیار سازنده بوده است. و تجربیات دوستان

 معنوی از امیدوارم در این مدت شش ماهه ،علوه بر کمک های مادی ، و از آن مهم تر برای حمایت های 
 تمام کارگران و فعالن دلسوز با دوری کردن از هرگونه مباحث حاشیه ای ،با نمایندگان کارگران هفت تپه، 

 اتحاد هر چه بیشتربا تمام نیروی خود برای دفاع از حقوق کارگران هفت تپه و نمایندگان محبوس آنان تلش
 کنند.نباید گذاشت که این دوره ی حبس ، بدون Í اعتراضات Í کارگران در هر کجا به زندانی شدن این چند نفر و

 دیگر کارگران زندانی از جمله اقایان اصانلو و مددی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد ، بگذرد.ما
 Í اقدامات شما را خواهیم شنید و از آن دلگرمی خواهیم گرفت. در زندان ، اخبار

Í هرچه بیشتر کارگران با تلش برای Í اتحاد 

علی نجاتی 
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شوش – خوزستان – ایران

باز هم هجوم سرمایه به دستمزدهای کارگری و اخراج جمعی
 گزارش می دهد : در هفته ای که گذشت، طبقه کارگر همچنان مورد اجحاف قرار119خبر نامه ندا شماره 

گرفته و فشار تمامی بحران های سرمایه داری را از طرق مختلف بر شانه های خود حس کرد.
 اولین خبر در مورد شیوه ی جدید سرمایه داران در تحمیل دستمزدهای بازهم کمتری به کارگران می باشد.
 طبق این خبرها فورم های جدیدی برای استخدام پیمانی از طرف حکومت سرمایه داران در اختیار شرکت
 های پیمانی و کارفرمایان قرار گرفته است. کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری در این مورد نوشته

 است:دولت سرمایه داری فرم جدیدی را برای تنظیم قراردادهای کار تهیه و در اختیار سرمایه داران قرار داده
 است. این فرم سلح قتاله دیگری است که سرمایه از زرادخانه های کشتار خود بیرون می کشد تا از طریق آن
 همان دستمزدهای بغایت ناچیز کارگران را هم کاهش دهد. آرایش ظاهری مواد و مندرجات فرم این گونه است

 که ظاهراo طول روزانه کار، میزان مزدها، اجزای متشکله دستمزد از قبیل پاداش، حق تولید و همه چیز با
 توافق میان کارگر و سرمایه دار تعیین می شود. سلح کشتار سرمایه درست در بطن همین غلف سرتاسر

 دروغ، شعبده بازانه، جنایتکارانه و زهرآلود « توافق» جاسازی شده است، توانق میان سرمایه دار درنده ای
 که از تمامی ابزار و وسائل و امکانات دریدن و پاره کردن و کشتار و بلعیدن برخوردار است و کارگر

 مسلوب الحق قلع و قمع شده و گرسنه و و فرسوده و مستأصلی که هر نوع توان ابراز حیات و حتی چانه زدن
 او از پیش توسط سرمایه سلخی شده است، توافق میان کسانی که اولی هر چه را اراده کند یکراست و بدون

 قید و شرط به اجرا می گذارد و به دومی تحمیل می کند و دیگری از شدت گرسنگی و فقر و استیصال و
 بدبختی مجبور است به تحمل هر ستمی تن دهد. این توافق فقط غلف واقعی سلح کشتار سرمایه است و دولت



سرمایه داری با همین هدف آن را معماری، تنظیم و منتشر کرده است. فرم در برگیرنده مواد زیر است:
 ساعات کار و آغاز و پایان آن از این پس نه بر اساس عرف رایج بلکه بر اساس توافق کارگر و کارفرما- ۱

 مزد کارگران- ۲خواهد بود که در زمان انعقاد قرارداد کار طبق توافق طرفین در فرم قرارداد قید خواهد شد. 
 پس از ذکر مزد ثابت از این پس هم به صورت روزانه و هم به شکل ساعتی طبق توافق کارگر و کارفرما

 پاداش افزایش تولید یا بهره وری بر اساس توافق کارگر و کارفرما حین انعقاد قرارداد- ۳تعیین خواهد شد. 
  فرم جدید اختصاص به فسخ قرارداد دارد و سفید گذاشته شده است تا کارگر و۱۳ماده - ۴قابل پرداخت است. 

کارفرما حین انعقاد قرارداد بر اساس توافق طرفین آن را پر کنند.
 در این فرم به صورت حساب شده و آگاهانه به نفع سرمایه داران هیچ جایی برای بخش هایی از دستمزد

کارگران منظور نشده است.
در همین رابطه، اخبار این شماره خبرنامه ندا را قید می کنیم .

اراک:
 کارگران خشمگین کارخانه آلومینیم سازی اراک تابلوی بسیج کارخانه را پایین کشیدند

 کارگران کارخانه آلومینوم سازى اراک در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده و ندادن افزایش تولید
 که باعث قطع اضافه کارى کارگران مى شود، تجمع کرده ودراین تجمع تابلوى بسیج کارخانه را پایین کشیدند.

 تن از کارگران کارخانه آلومینیوم سازى اراک هفته گذشته نیز دست از کار کشیدند و در محل۴۰۰بیش از 
 کارخانه تجمع اعتراضى برگزار کردند. بسیج ضدمردمى اراک قصد خرید این کارخانه را از صاحبان قبلى

آن دارد و پرداخت حقوق عقب افتاده کارگران را نمى پذیرد وکارگران نسبت به این موضوع معترضند .
کارگران شرکت صنایع اراک

 به گزارش گسترش آنلین از اراک کارکنان شرکت صنایع اراک امروز به همراه خانواده های خود در
اعتراض به عدم دریافت حقوق در مقابل استانداری دست به تجمع زدند.

  ماهه خود۶ نفر می باشند با حمل پلکارد هایی خواستار دریافت حقوق ۶۰کارگران شرکت مذکور که حدود 
هستند که به گفته آنان تاکنون پرداخت نشده است.

این دومین بار است که کارکنان شرکت صنایع دست به تجمع اعتراضی می زنند.
 به گفته یکی از کارگران کمسیون صنعت هفته گذشته برای حل مشکل پرداخت حقوق این کارگران هفته گذشته

تشکیل جلسه داده بود اما تاکنون نتیجه اقدامات این کمسیون برای حل مشکل اعلم نشده است.
 به گزارش خبرنگار گسترش آنلین از اراک کارگران در زمان مخابره این خبر به همراه خانواده های خود

در تجمعی آرام به اعتراض خود در مقابل استانداری اراک ادامه می دهند.

قزوین:
  کارگر گوشت زیاران باید۲۴۰ سال و به دنبال ناتوانی مالک خصوصی تمامی ۲پس از 

 تسویه حساب کنند
 در استان قزوین دیگر کارخانه ای به نام گوشت زیاران وجود ندارد،  زیرا به دلیل مدیریت غلط بخش

  کار که این واحد تولید باید به همکاری۲۴۰خصوصی این کارخانه از مدتی پیش تعطیل شده است؛ تمامی 
خود با این واحد تولیدی پایان دهند.

  کار که این واحد تولید باید در۲۴۰بر اساس تصمیم که به تازگی در استانداری قزوین اتخاذ شده است، تمامی 
قالب تسویه حساب، معرفی بیمه بیکاری و یا بازنشستگی به همکاری خود با این واحد تولیدی پایان دهند.

 عید علی کریمی دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین در گفتگو با ایلنا، گفت: در استان قزوین دیگر کارخانه ای به
 نام گوشت زیاران وجود ندارد،  زیرا به دلیل مدیریت غلط بخش خصوصی این کارخانه از مدتی پیش تعطیل

شده است.
  کارگر در کارخانه گوشت زیاران که به کشتار گوشت دام و بسته بندی آن مشغول بودند که۲۴۰وی افزود: 

  سال گذشته، مدیریت جدید به جای تهیه دام و کشتار آن،۲پس از واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی در 
 به کارهای چون توزیع لوازم آرایشی بهداشتی پرداخت و در نتیجه باعث افزایش بدهیهای کارخانه و تعطیلی

آن شد.
 وی افزود: به تازگی مالکیت این کارخانه از بخش خصوصی سلب شده است اما چون سازمان

 خصوصی سازی به نمایندگی از دولت قادر به نگهداری کارخانه نیست،  قرار است تمامی کارگران مرخص
شوند.

  سال سابقه دارند گفت: از این پس۲۰ درصد کارگران این کارخانه بیش از ۸۰وی با یادآوری اینکه بیش از 
 کارگران باید در کنار دریافت مستمری بیمه بیکاری منتظر یافتن شغل جدید یا فدراسیون موعد بازنشستگی



خود شوند.
  سال۵وی تاکید این وضعیت در حالی است که مدیریت خصوصی برابر قانون متعهد شده بود حداقل تا 

کارگران فعلی را حفظ کند.

گیلن:
روز اسفناک کارگران کنف کار و تجمع اعتراضی آنان

  آبان مقابل استانداری این شهرتجمع اعتراضی برپا کردند،۲۴کارگران شرکت کنف کار گیلن روز یک شنبه 
  صبح در۱۱ الی ۹ نفر میرسید, برای چهارمین بار در ماه گذشته از سـاعت ۷۰این کارگران که تعداد آنها به 

مقابل استانداری دست به تجمع اعتراض آمیز زدند .
 کارخانه کنف کار در جاده رشت – تهران (حد فاصل بین جاده رشت – سنگر ) قرار دارد . همان طور که در

  به بهانه ریزش برف سنگین دچار بحران شد و تعطیل۸۳گزارش های قبلی آمده است، این کارخانه از سال 
گردید و کارگران آن به اداره کار معرفی شدند.

  میلیون تومان۶۰کارخانه که متعلق به سرمایه بخش دولتی بود در یک حراج با زدو بند به مبلغ ناچیز حدود 
 به مدیر عامل سابق ( ایرج زهرابی ) فروخته شد، در حالی که ارزش واقعی این کارخانه خیلی بیشتر از این

مبلغ بود . زهرابی که آه در بساط نداشت با گرفتن وام از دولت پول کارخانه را پرداخت کرد .
 البته سال ها قبل وی به جرم اختلس و گزارش کارگران از دزدی هایش در فرودگاه دستگیر و به زندان افتاد
 که به علت نفوذ در منطقه وحمایت امام جمعه متوفای رشت ( احسان بخش )در آن زمان توانست رهایی یابد.

لزم به ذکر است وی سهام این کارخانه را با شراکت و نفوذ علیرضا جزایری عرب خریداری کرد .
 خانواده ایرج زهرابی – زن و پسرش – پس از مرگ وی وارث سهام این سرمایه دار شدند و اکنون عضو

 هیئت مدیره هستند . عضو دیگر هیئت مدیره پسر عموی علیرضا جزایری عرب است که فعل مدیریت عامل
کارخانه را بر عهده دارد .

 جزایری عرب در گذشته به بهانه پرداخت مطالبات معوقه کارگران یک وام یک و نیم میلیارد تومانی از بانک
 گرفت و با آن بخش ناچیزی از دستمزدهای معوقه کارگران را پرداخت کرد و اخیرا قول داده که با گرفتن وام

 میلیارد تومانی بقیه دستمزد ها و مطالبات معوقه کارگران را می پردازد.۲
  میلیون تومان طلب۴ نفر آن ها به طور متوسط ۱۸۰ کارگر در کارخانه مشغول کار هستند که ۱۸۵هم اکنون 

 سال سابقه کار دارند ۳۰ الی ۲۰دارند و بین 
کرمانشاه:

 نفر از کارگران شرکت اسید سیتریک کرمانشاه۱۱۰اخراج 
  نفر از۱۱۰شرکت کیمیای غرب گستر، وابسته به شرکت سرمایه گذاری اسید سیتریک کرمانشاه، مدتهاست 

 کارگران خود را اخراج کرده است. این شرکت در اوایل سال جاری به شرکت شستا( شرکت سرمایه گذاری
 سازمان تامین اجتماعی ) واگذار گردید. این معامله در حالی انجام گرفته که از مهر سال گذشته تاکنون حقوق

  نفر از کارگران را اخراج کرد. این۱۱۰کارگران پرداخت نشده و شرکت شستا در اولین اقدام خود، تعداد 
 به صورت قرار دادی یک ساله به کار گرفته شده بودند۸۳ و ۸۲کارگران در سال های 

خوزستان:
در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات، کارگران فصلی «نیشکر هفت تپه» تجمع کردند

 درحالی که کمتر از چند هفته از آغاز دوران محکومیت کارگران شرکت کننده در اعتراض های کارگری
 شرکت نیشکر هفت تپه نمی گذرد، جمعی از کارگران فصلی این شرکت هفته گذشته به دلیل پرداخت نشدن

مطالبات معوقعه خود تجمع کردند.
 رضا رخشان از اعضای سندیکای کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه در گفتگو با ایلنا، گفت: هفته گذشته

 کارگران نیبر این کارخانه در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات تجمع کردند. به گفته این فعال کارگری، در
 این تجمع که در محل کار برگذار شد؛ بیش از هزار کارگران نیبر فصلی شرکت داشتند. رخشان افزود: بیشتر

 ۶ تا ۴تجمع کنندگان از کارگران مهاجر از شهرستان ها و حتی استانهای مجاور هستند که هر ساله به مدت 
ماه برای برداشت محصول در استخدام موقت کارخانه قرار می گیرند.

 این تجمع کارگران در حالی برگزار می شود که چندی پیش گروهی از کارگران این کارخانه که در جریان
اعتراض های کارگری در دادگاه محکوم شده بودند برای سپری کردن دوره محکومیت خود بازداشت شدند.

  هزار کیلومتر مربع برآورد می شود. کارخانه نیشکر۷ تا ۵وسعت مزارع نیشکر کارخانه هفت تپه حداقل بین 
 هفت تپه که از آن به عنوان بزرگترین واحد تولیدی شکر در ایران یاد می شود بیش از هزار کارگر دارد. این

کارخانه در جریان بحرانی شدن صنعت شکر ، صحنه اعتراض های گسترده کارگری بود.
دستگیری علی نجاتی!



 Í علی نجاتی در دادگاه شوش دستگیر و روانه ی زندان دزفول شد تا در کنار۸۸ ابان ۲۳امروز و در ظهر  
دیگر یاران خود دوره ی حبس شش ماهه ی خود را اغاز نماید.

 کمیته ی دفاع از کارگران هفت تپه ، بنا بر دلیل ایجاد Í خود هم اکنون که پنج تن از اعضای هیات مدیره ی
 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه آقایان فریدون نیکوفرد ، علی نجاتی ، جلیل احمدی ، قربان علیپور و محمد

 حیدری مهر ،در زندان به سر میبرند بر خود وظیفه میداند که از این پس با پشتوانه ی افراد و تشکل های
 حامی و عضو خود با تمام امکانات برای دفاع از این کارگران زندانی و مطالبات کارگران هفت تپه تلش

نماید.
خراسان

 دبیر اجرای خانه کارگر خراسان شمالی: بیکاران خراسانی کارگران سرگردان در تهران
 هستند

 دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان شمالی گفت: وزارت کار و امور اجتماعی درحالی نرخ بیکاری این استان
  درصد اعلم می کند که بیکار این استان در چهار راه های تهران به عنوان کارگر ساختمانی۲/۴را به غلط 

سرگردان هستند.
 بابا نظرهدایتی در گفتگو با ایلنا، با اعلم اینکه وزارت کار طی آمار رسمی میزان بیکاری خراسان شمالی را

  درصد اعلم کرده است؛ گفت: از نظر وزارت کار خراسان شمالی از نظر پایین بودن درصد بیکاری۲/۴
 رتبه اول را در کشور را دارد اما گویا آقایان نمی دانند که بیکاران استان برای تامین هزینه زندگی در تهران

کارگر ساده ساختمان هستند.
 وی با یادآوری اینکه خراسان شمالی صنعتی نیست می گوید: تعجب آور این است که چگونه وزارت کار

 استانی که صنعتی و کشاورزی نیست و سرمایه گذاری در آن صورت نگرفته و نمی گیرد را موفق توصیف
کرده است.

 دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان شمالی مسوولن وزارت کار را مخطاب قرار داد و گفت: شما که ادعای
  درصدی در این استان را داریم یک سری به چهار راه های تهران بزنید مشاهده کنیم که خراسانی ها۴بیکاری 

در سر چهارراه های پایتخت کارگری ساده ساختمانی را قبول کرده اند.
 وی با اعلم اینکه در سالهای اخیر کارخانجات الیاف و اسفنج شیروان و نیز شهر خراسان به تعطیل کشیده

 شده و کارگران این واحدها به خیل بیکاران افزوده شده اند می گوید: باور کنید که بیکاری وجود دارد و با
دستکاری آمارها نمی توانید عمق فاجعه را مخفی کنیم.

 وی از خیل فارغ التحصیلن بیکار در خراسان شمالی خبر می دهد و می گوید: هنگامی که در هر خانواده یک
  درصدی از۴بیکار و در برخی موارد چندین نیروی آماده به کار اما بیکار وجود دارد چگونه ادعای بیکاری 

سوی وزارت کار مطرح می شود.
 هدایتی با اعلم اینکه هرگاه نمایندگان استان خراسان از مجلس فارغ می شوند و به استان می آیند نشست های
 تخصصی با نمایندگان کارگری برگزار می کنند می گوید: نتیجه این سفرها و مذاکرات ونیز خیل مراجعات
بیکاران به دفاتر نمایندگان مجلس باعث شده تا صدای استان در تریبون مجلس شورای اسلمی بلند شود.

  نماینده خراسانی شمالی بارها در نطق های خود از میزان بالی بیکاری خبر داده اند۴وی با یادآوری اینکه 
می گوید: این نمایندگان مردمی به این آمار غیر واقعی و خیالی اعتراض کرده اند.

 هدایتی با اعلم اینکه چگونه خانواده ای که سر سفره اش جوان بیکار دارد آمار واهی وزارت کار را بپذیرد
 می گوید: به جای دادن آمارهای غیر واقعی برای توجیه ضعف مدیریتی، بهتر است توان خود رام ضعف کنیم

تا بیکاری به معنای واقعی کاهش یابد نه آنکه فقط در آمارهای وزارت کار این درصدکاهش یابد.
 جمع کارگران بهکده رضوی در مقابل اداره کل کمیته امداد خراسان شمالی

 رییس سابق شورای کارگری شرکت کشت و صنعت بهکده رضوی از عدم پرداخت شش ماه از حقوق
کارگران این شرکت خبر داد.

  ماه حقوق در مقابل اداره کل کمیته امداد خراسان شمالی۶کارگران بهکده رضوی به خاطر عدم پرداخت 
تجمع کردند.

 به گزارش ایلنا، رییس سابق شورای کارگری شرکت کشت و صنعت بهکده رضوی در این تجمع گفت:
  کارگر را۱۸۰متاسفانه شرکت کشت و صنعت بهکده رضوی که زیر نظر کمیته امداد اداره می شود، حقوق 

 ماه پرداخت نکرده است.۶به مدت 
  سال است که هیچ کدام از سهمیه های این۴سیدمحمود حسینی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه مدت 

 کارگران از جمله لباس و کفش کار به آنها داده نشده، اذعان کرد: پرداخت نکردن حقوق کارگران موجب فقر
 اقتصادی و نگرانی و کاهش روحیه کاری آنان شده و این مسئله انگیزه کارگران را برای کار از بین برده

است.
 حسینی طرح طبقه بندی مشاغل را از مهم ترین کارهای شورای کارگری اعلم کرد و افزود: با گذشت یک



 سال از تکمیل صدور دفترچه های کارگری، هنوز این دفترچه ها از سوی اداره کارو امور اجتماعی تحویل
نشده است.

  ماه۶رییس سابق شورای کارگری شرکت کشت و صنعت بهکده رضوی خاطر نشان کرد: سال گذشته نیز 
 حقوق این کارگران پرداخت نشد که پس از اعتراضات و تلش های فراوان، کارگران موفق به دریافت این

حقوق ها شدند.
 یکی دیگر از اعضای شورای سابق کارگری نیز در گفت وگو با ایلنا شرایط کنونی این مجتمع را بسیار بد

 راس رسیده و تعداد گوسفندان از۳۰۰ راس به کمتر از ۵۰۰خواند و عنوان کرد: گاوداری این مرکز از 
هزار راس کاهش پیدا کرده است.۱۰هزار راس به حدود ۱۸

 ۳۰۰مجتمع کشت و صنعت بهکده رضوی واقع در شهرستان مانه و سملقان از توابع خراسان شمالی با 
 سال سابقه در زمینه کشاورزی، دامداری و تعمیرات ادوات کشاورزی فعالیت می کند.۳۵خانوار با بیش از 

شایان ذکر است شرکت کشت و صنعت بهکده رضوی در شمال غربی استان خراسان شمالی قرار دارد.

کردستان
اعتصاب کارگران شرکت جهاد نصر !

  صبح کارگران و رانندگان شرکت۸:۳۰ تا ۷ از ساعت ۱۷/۸/۸۸طبق اخبار رسیده روز یک شنبه مورخ 
 نفر می باشند ، دست به اعتصاب زدند.۲۵۰جهاد نصر تحت پوشش پروژه مسکن مهر سنندج که 

  ماه است که حقوق خود را نگرفته اند تصمیم گرفتند که در دفاع از مطالبات۴کارگران به دلیل اینکه مدت 
خود این اعتصاب را سازماندهی کنند.

 پس از اعتصاب کار فرمایان در جمع کارگران حاضر شده و تعهد دادند که تا روز چهار شنبه مطالبات آنان
پرداخت خواهد شد.
  صبح۱۰ تا ۷ چون کار فرما به وعده خود عمل نکرده بود ، کارگران از ساعت ۲۰/۸/۸۸در روز چهارشنبه 

 دست به اعتصاب زدند. پس از اعتصاب ، نمایند گان کار فر ما ، آقایان حنیفی و نورزاد ، در جمع اعتصاب
 کنندگان حاضر شده و کارگران را تهدید به اخراج نمودند و می خواستند با تفرقه انداختن در صفوف آنها با

 تطمیع و پیشنهاد پرداخت دستمزد کارگران حاضر در مسکن مهر ، از پرداخت حقوق معوقه دیگر کارگران
در دیگر پروژه ها مر بوط به همین شرکت ، امتناع نمایند که با مقاومت و مخالفت کارگران رو برو شدند.

 در نهایت کار فرما به کارگران پیشنهاد داد تا آخر وقت روز چهارشنبه تمام مطالبات آنان پرداخت گردد اما تا
کنون فقط حقوق یک ماه آنان پرداخت شده است.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
 اعتصاب کارگران شرکت جهاد نصر سنندج

  نفر می باشند ، دست۲۵۰کارگران و رانندگان شرکت جهاد نصر تحت پوشش پروژه مسکن مهر سنندج که 
  ماه است که حقوق خود را نگرفته اند تصمیم گرفتند که در۴به اعتصاب زده اند.کارگران به دلیل اینکه مدت 

  آبان دست به۲۰دفاع از مطالبات خود این اعتصاب را سازماندهی کنند.این کارگران از روز چهارشنبه 
اعتصاب زده اند.

 کار فرمایان در روزهای قبل در پی تهدید کارگران برای اعتصاب در جمع کارگران حاضر شده و تعهد دادند
که مطالبات آنان پرداخت خواهد شد.

  صبح دست به اعتصاب زدند.۱۰ تا ۷اما چون کار فرما به وعده خود عمل نکرده بود ، کارگران از ساعت 
 پس از اعتصاب ، نمایند گان کار فر ما ، در جمع اعتصاب کنندگان حاضر شده و کارگران را تهدید به اخراج

 نمودند و می خواستند با تفرقه انداختن در صفوف آنها با تطمیع و پیشنهاد پرداخت دستمزد کارگران حاضر در
 مسکن مهر ، از پرداخت حقوق معوقه دیگر کارگران در دیگر پروژه ها مر بوط به همین شرکت ، امتناع

نمایند که با مقاومت و مخالفت کارگران رو برو شدند.
بازداشت پدرام نصرالهی (نه به ز) فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی

 پدرام نصر اللهی” فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد “۸۸ آبانماه ۲۱ شنبه ۵روز 
تشکل های کارگری باز داشت شد.

  دقیقه در حین بر گشت از محل کار خود در خیابان فردوسی سنندج،۴۰/۵ شنبه در ساعت ۵وی در روز 
توسط نیرو های امنیتی مورد ضرب و شتم قرا گرفته و بعدا وی را دستگیر می نمایند.

  پدرام نصرالهی را به دادگاه سنندج منتقل و سپس به قرنطینه زندان مرکزی سنندج۲۳/۸/۸۸امروز شنبه 
انتقال داده اند.



مازندران:
 بیکاری کارگران روغن شکوفه بابل

 کارخانه روغن شکوفه بابل به دستور عوامل قضائی سرمایه پلمپ شده است. این که کدام محاسبات
 کاسبکارانه و بده و بستان های سودجویانه میان سرمایه داران و دستگاه های اداری و قضائی آن ها به تعطیل

 کارخانه انجامیده است دقیقاo معلوم نیست اما این کار را «جلوگیری از آلودگی محیط زیست» نام نهاده اند. نکته
  کارگر کار خود را از دست داده اند. این کارگران سالیان دراز در۹۰اساسی این است که با تعطیل کارخانه 

 اینجا کار کرده و استثمار شده اند. کارخانه روغن شکوفه و بسیاری از سرمایه های انباشت شده در قلمروهای
 دیگر محصول مستقیم کار و استثمار آن هاست. این کارگران اکنون همه بیکار و بلتکلیف و سرگردانند و

 تعطیل کارخانه همچون پتکی تمامی جسم و روح آنان را در هم کوبیده است. کارگران خواستار بازگشت به
کار و تضمین حتمی اشتغال خود هستند.

شرکت صنایع شیمیایی کرم کمیکال ( ساری )تعطیل شد
  سال۲۵بنا برخبر دریافتی شرکت صنایع شیمیایی کرم کمیکال در جاده گهرباران بخش میاندرود ساری با 

 کارگر درآستانه بازنشستگی تعطیل شده است .۸۰ ماه حقوق و حق بیمه ۱۸قدمت ,با پرداخت نکردن 
در اطلعیه مدیریت به کارگران فیبر بابلسر ابلغ شد: بازخریدی یا اخراج، یکی را انتخاب کنید

  سال فعالیت در آستانه۵۰”فیبر بابلسر” به عنوان دومین تولیدکننده فیبر در شمال کشور پس از کارخانه   
 تعطیلی قرار دارد؛ مدیریت طی اطلعیه ای از کارگران این کارخانه خواسته است تا از میان بازخریدی یا

اخراج یکی را انتخاب کنند.
 ایلنا: دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران از تعطیلی کارخانه فیبر بابلسر و بیکاری کارگران باقیمانده  آن خبر

داد.
 نصرال دریابیگی در گفتگو با ایلنا، گفت: وی بابیان اینکه از در سه دهه گذشته سازمان تامین اجتماعی مالک
 این کارخانه بوده است، گفت: طی پنج سال اخیر سوء مدیریت مالک باعث شد تا امروز این کارخانه به جمع

  کارگر باقیمانده این کارخانه۳۰واحدهای تعطیل شده بپیوندد. به گفته دریابیگی مدیریت طی اطلعیه ای از 
 خواسته است تا یا در ازای سه ماه سنوات خود را بازخرید کنند و یا اخراج شوند. این فعال کارگری با

 سال سابقه کار هستند؛ گفت: تعطیلی این کارخانه در حالی۲۰یادآوری اینکه تمامی کارگران دارای بیش از 
 است که پیشتر این واحد تولیدی یکی از سودآورترین کارخانه های متعلق به سازمان تامین اجتماعی بوده

است.

قم
تجمع اعتراض آمیز کارگران در قم جدیتر شد

کارگران کارخانه چینی حمید قم بار دیگر برای دستیابی به مطالبات خود دست به تجمع اعتراض آمیز زدند.
 جمعی از کارگران معترض کارخانه چینی حمید قم که چند سالی است هر چند روز یکبار در جلوی درب

 استانداری قم تجمع کرده و حقوق از دست رفته خود را از مسئولن طلب میکنند، این بار به شکل جدی تری
این اعتراض خود را بیان کردند.

 بر اساس این گزارش، پیش از ظهر امروز تعدادی از کارگران زن و مرد کارخانه چینی حمید بعضا با
  متری رضوی (خیابان روبهروی استانداری قم) و بند آوردن خیابان۴۵خانوادههای خود با تجمع در خیابان 

ترافیک سنگینی را ایجاد کردند.
 پس از گذشت حدود یک ساعت از این اعتراضات که خوشبختانه به صورت آرام و بدون خشونت همراه بود،

نیروهای انتظامی با حضور در محل تجمع کنندگان را به کنارههای خیابان هدایت کردند.
  و حتی پیش از آن هیچ نوع دریافتی نداشته و در زندگی۸۵کارگران اخراج شده کارخانه چینی حمید از سال 

شخصی خود دچار مشکلت فراوانی شدهاند.
 بر اساس پیگیریهای انجام شده قرار بود این کارگران پس از اخراج زیرپوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار

گرفته و تعداد زیادی از آنان که سابقه طولنی دارند بازنشسته شوند.

«حلوا پخش نمي كنند»

محمدصادق جنان صفت
 مجلس قانونگذاري ایران در تعامل با دولت و با هدف تصویب لیحه هدفمند كردن یارانه ها، گام هاي بلندي

برداشت و این لیحه را آماده كرد.



  آمده است : این روزها كه احتمال اجرایي88 آبان 23به گزارش روزنامه صبح ایران دنیال اقتصاد در تاریخ 
 شدن مفاد این لیحه افزایش چشمگیري پیدا كرده است، داوري درباره پیامدهاي نیك و بد آن نیز رشد یافته و
 از سطح نخبگان عبور و به بحثي جدي در میان خانواده ها، پیشه وران، تولیدكنندگان و غیره تبدیل شده است.
 نمایندگان مجلس و همچنین مسوولن دولتي نیز در صف اول بحث ها در این باره قرار دارند و هركدام بنا بر
 درك خود، از پیامدهاي این لیحه نكاتي را یادآور مي شوند. روز گذشته در نماز جمعه پایتخت، علوه بر امام

 جمعه، سخنران پیش از خطبه هاي نماز نیز درباره این موضوع داوري و پیشنهاد دادند. در میان همه نكاتي كه
 غلمرضا مصباحي مقدم به عنوان رییس كمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادي و از مطلع ترین افراد درباره

 جزئیات این لیحه در نماز جمعه تهران بیان كرد، یك نكته كلیدي وجود داشت. او گفت: «... من خیلي شفاف
 عرض مي كنم، این طور نیست كه خیال كنید از این راه (پرداخت نقدي یارانه) یك زندگي مرفهي براي مردم
 تامین مي شود. بلكه بخشي از هزینه هایي كه ایجاد مي شود، جبران خواهد شد و من عامیانه مي گویم، در این

 راستا حلوا تقسیم نمي شود...» در میان همه داوري ها و اظهارنظرهایي كه در هفته هاي اخیر درباره پیامدهاي
 اجرایي شدن این لیحه انجام شده است، مصباحي مقدم كه از آگاه ترین افراد نسبت به این موضوع است،

 صادقانه تر و صمیمانه تر است. واقعیت نیز دست كم در كوتاه مدت همین است و این كار تلخي هاي خاص خود
 را بر زندگي مردم بر جاي خواهد گذاشت. بیان نكردن ابعاد این تلخي و یكسره از شیریني ها گفتن به ویژه

 توسط اعضاي ارشد دولت، خطري است كه مي تواند دردسرهاي جدي درست كند. شهروندان ایراني در هر
 لیحه اطلع كافي و لزمكسب و پیشه و در هر سطح از زندگي مادي، باید نسبت به پیامدهاي تلخ اجراي این 

داشته باشند تا با شوك هاي عجیب و غریب مواجه نشوند.
  دهه گذشته تهیه و آماده اجرا شده است،3اگر اصرار داریم كه این لیحه تاثیرگذارترین لیحه اي است كه در 

 باید به همان نسبت نیز به مردم اطلعات دقیق، شفاف و قابل فهم ارائه شود. بیان این نكات كه با اجراي این
 لیحه، ساختار تولید ایران تحول پیدا مي كند، تورم ساختاري از میان مي رود و ... لزم است، اما كافي نیست.

 شهروندان ایراني مي خواهند بدانند در امر نخستین، قبض هاي آب و برق ارائه شده از طرف دو غول
 انحصاري دولتي براي آنها چقدر تفاوت پرداخت دارند و چقدر از این مابه التفاوت را دولت مي خواهد جبران

كند.
 شهروندان علقه دارند بدانند پس از اجراي این لیحه، نرخ كرایه تاكسي در پایتخت و در دیگر شهرها چه

 میزان تفاوت پیدا مي كند و دولت چقدر از این رقم را به آنها مي دهد تا به قول آقاي مصباحي مقدم «بخشي از
 هزینه هایي را كه ایجاد مي شود جبران كند» پرسش شهروندان همین تفاوت قیمت ها است و فایده هاي بلندمدت

 را دست كم در كوتاه مدت باور نخواهند كرد. پرسش شهروندان این است كه آیا جزو خانواده هایي هستند كه
یارانه نقدي مي گیرند و در این صورت چقدر؟ این پرسش ها را جدي بگیریم. 

 تجمع اعتراضی کارگران کارخانه چینی حمید و دخالت مزدوران انتظامی در جلوگیری از
گسترش اعتراضات

  آبان درمقابل استانداری قم تجمع کردند.۲۳تعدادی از کارگران کارخانه تعطیل شده چینی حمید قم روز شنبه 
 ۱۱ نفر می رسید از ساعت هشت وسی دقیقه صبح تا ساعت ۵۰کارگران معترض که تعداد آنها به 

دراعتراض به عدم رسیدگی خواسته هایشان اقدام به تجمع درمقابل استانداری قم کردند.
 بنا به گزارش خبرنگارآژانس ایران خبر نیروی سرکوبگر انتظامی با بستن خیابان استانداری و اعزام یک

  با قرار تجمعی دیگر۱۱اتوبوس قصد ممانعت از تجمع معترضان و کارگران را داشت اما کارگران ساعت 
همراه با خانواده هایشان به این تجمع پایان دادند.

  سال و نیم پیش به علت تغییر مدیریت کارخانه و تمایل نداشتن مدیریت۲لزم به ذکر است که این کارخانه از 
جدید به ادامه فعالیت در تولید محصولت چینی باعث تعطیلی و در نتیجه بیکاری همه کارگران آن شد .

  کیلومتری جاده۵ میلیون تومان از این کارخانه طلب دارند . این کارخانه در ۳کارگران این کارخانه هرکدام 
اراک واقع شده است .

تهران
 خبرکوتاه وتکراری بود اما اثرش برکارگرانی که به آنها ابلغ شد شک آور بود و گیج کننده؛ دیروز به آنها

 گفتند: ”امروز آخرین روزکار است؛ همه شما از فردا اخراجید” و بدین ترتیب گروهی از کارگران پیمانکاری
مجتمع سیمان تهران به دلیل تمام شدن قرارداد کار پیمانکار از صبح امروز بیکار شدند.

 به گزارش خبرنگار ایلنا، خبر این اخراج یک روز پس از آن به کارگران اعلم شد که مسوولن خانه کارگر
 در مراسم بیستمین سالگرد تصویب قانون کار از تیز شدن چاقویی خبرداده بودند که حقوق حمایتی کارگران

کشور را تهدید می کند.
 صبح امروز اخراج شده گان هم زمان با نخستین روز اخراج خود در اعراض به از دست دادن کار خود مقابل

کارخانه تجمع کردند و خواستار بازگشت به کار خود شدند.



 باوجود آنکه اخراج شده گان امروز حق ورود به کارخانه را نداشتند اما میان کارگران و کارفرما بر سر تعداد
و علت این اخراج اختلف نظر است.

  سال پیش با مدرک دیپلم۷ تا ۴ نفر اعلم می کنند و می گویندکه همگی از ۳۰۰اخراج شده گان تعداد خود را 
 فنی و یا گواهی فنی حرفه ای در سیمان تهران به عنوان کارگر ماهر کار می کرده اند و در این سالها تنها

پیمانکاران آنها تغییر کرده است.
 اما از سوی دیگر رمضان، مسوول مجتمع صنعتی سیمان تهران می گوید: اخراجی در کار نیست، مجتمع

 سیمان تهران برای حفظ موقعیت خود در بازار رقابتی و نامساعد کنونی از تمدید قرارداد همکاری با یکی از
  نفر از کارکنان این شرکت که۱۵۵پیمانکاران مجری خود به نام ”پیک پاکی” پایان داد و در نتیجه فعالیت 

پیشتر به عنوان نیروهای پشتیبانی و خدماتی در سیمان تهران کار می کردند پایان یافت.
  نفره با مدرک تحصیلی کاردانی از طریق۶۰اخراج شدگان با طرح این ادعا همزمان با اخراج آنها، گروهی 

 اخذ آزمون به استخدام شرکت کرد آمده اند این پرسش را مطرح می کنند که چرا کارفرما حاضر نشد به جای
 تعیین مهلت برای ادامه تحصیل به کارگران دیپلم به پایین و یا قبول مدرک کاردانی برخی از کارگران، همه

را اخراج و به جای آن کارگران تازه استخدام کرد؟
 همچنین این کارگران یاداور می شوند که در راستای اجرای دستور وزیر صنایع مبنی بر تبدیل وضعیت

استخدامی کارگران پیمانی و قرادادی به رسمی، از آنها تست اعتیاد گرفته شده است.
 اما موضع مدیر مجتمع در پاسخ به این پرسش چنین است: شرکت برای تکمیل کادر غنی و تخصصی خود

  فارغ التحصیل دوره کاردانی را از طریق مراکز کاریابی و به کمک اخذ آزمون استخدام کرده است۴۰ تا ۳۰
 اما تمامی اخراج شدگان یا فاقد مدرک کاردانی بودند و یا مدرک کاردانی آنها با حرفه تخصصی آنها مطابقت

و همخوانی نداشت و در نتیجه امکان جذب آنها نبود.
 هرچند مدیر مجتمع در پاسخ به ایلنا، ضمن تکذیب هرگونه تعدیل نیروی انسانی در سیمان تهران این اطمینان

  روز۴۵را به اخراج شدگان می دهد که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اخراج شدگان این تجمع مطالبات 
آخر پیمانکار را تا زمان تسویه حساب آخرین کارگر به طور موقت نگه خواهد داشت.

 اما از نظر کارگران این اظهارات کافی نیست، آنها خواهان اعاده کاری هستند که تا همین روز از قبل آن نان
خود را تامین می کردند اما امروز این کار به نام حفظ تولید در بازار نامتعادل از آنها گرفته شده است.

 صرفه نظر از این موضوع، دلخوری دیگر کارگران اخراج شد از رفتار همکارانی است که تا دیروز درهمین
 شرکت خود را نماینده صنفی آنها می دانستند و امروز در مقابل اخراج آنها سکوت کرده اند و گویا فراموش

کردند که همین چندماه پیش برای تکذیب خبر این تعدیل چقدر تماس گرفتند جوابیه منتشر کردند.
 اخراج کارگران پیمانی مجتمع سیمان تهران مانند همه کارگران پیمانی و قراردادی که در سالهای اخیر به

 دلیل اجرا نشدن کامل قانون کار کار خود را از دست داده اند کامل قانونی است اما این اخراج در نخستین روز
  روز پیش در سالروز تصویب قانون۲از بیست ساله شدن قانونکار تداعی کننده هشدارهایی است که همین 

کار از سوی فعالن کارگری داده شد.
گزارش: پانید فاضلیان

 اخراج کارگران شرکت فتح
 کارفرمای شرکت فتح کارگران خود را به بهانه نابسامان بودن وضعیت اقتصادی کشور اخراج کرده

  واقع در جاده قدیم بعد از شیر پاستوریزه می باشد,این شرکت که به صورت خصوصی۲۷است.شرکت فتح 
 می باشد بیش از بیست نفر کارگر داشته که همگی بیمه بوده اند و در فضایی بزرگ کارهای اسکلت سازی و
 آهنگری را انجام میدادند ,اما کارفرما به دلیل نابسامان بودن اقتصاد کشور تصمیم به اخراج کلیه این کارگران

گرفته و آنهارا اخراج کرده است.
 به دنبال این اقدام ,تمامی کارگران اخراجی ,به اداره کار مراجعه و تنظیم شکایت کرده اند و اعلم کرده اند که

 اگر به درستی حکم برایشان صادر نشود با حضور خانواده هایشان دست به تجمع اعتراضی خواهند زد. به
 اظهار کارگران, کارفرما یکی از سرمایه داران بزرگ شهر می باشد که دارای یک دفتر کار بسیار مجلل و

بزرگ است که اگر بخواهد با هزینه همان دفتر کار میتواند حقوق چند سال کارگران را پرداخت کند.

زنجان
تظاهرات اعتراضی کارگران اتوبوسرانی زنجان

 شهرداری زنجان شرکت اتوبوسرانی این شهر را از مالکیت دولت سرمایه خارج کرده است تا به صورت یک
 سازمان خصوصی سرمایه داری اداره شود. شهردار و سایر دست اندرکاران در جریان تحقق این روند قبل از

  کارگر راننده را اخراج کرده اند. به رانندگانی که خواستار واگذاری اتوبوس بوده اند،۵۰هر چیز بیش از 
 جواب رد داده اند. در عوض بیشتر دستگاه ها را در اختیار افرادی گذارده اند که اهل خرید و فروش و دللی

 و چپاول حاصل کار و زحمت کارگران بوده اند. این افراد با استفاده از نفوذ و موقعیت خویش در دستگاه های



 دولتی هر کدام مبالغ عظیمی وام از بانک ها دریافت کرده اند. با این وام ها اتوبوس ها را خریده و سپس به
  راننده اخراجی با مشاهده این جنایت و افتادن۵۰قیمت هایی بسیار بالتر از قیمت خرید به فروش رسانده اند. 

 به ورطه مرگبار بیکاری به همه جا شکایت کرده اند. آنان با رجوع به دولتمردان فریاد اعتراض سر داده اند.
 اما تا لحظه حاضر هیچ پاسخی دریافت نکرده اند. کارگران خواستار بازگشت به کار و تضمین حتمی اشتغال

خود هستند.

فارس:
تظاهرات اعتراضی کشاورزان داراب

  نفر از کشاورزان روستای تیزاب شهر داراب در اعتراض به از بین رفتن امکانات آبیاری این۵۰حدود 
 روستا دست به تظاهرات زدند. آنان می گویند چند حلقه چاه تنها منبع تأمین آب برای ادامه کشت و کار محدود

 آن ها است، کشت و کار بسیار اندک و محدودی که با تحمل سخت ترین و فرساینده ترین کارها لقمه نانی به
 شکم گرسنه افراد خانواده آنان می رساند. این چاه ها اکنون در اثر بی توجهی دستگاه های مسئول دولتی به
 طور کامل پر شده اند و آب آن ها خشک شده است. کشاورزان اضافه می کنند که هیچ ریالی برای پرداخت

 هزینه حفاری چاه ها ندارند و خشک شدن آن ها در حکم از دست دادن کامل کار و خشک شدن شریان معیشت
آن ها وافراد خانواده های آنان است.

اخراج کارگران اسید سیتریک کرمانشاه
 شرکت کیمیای غرب گستر از زیرمجموعه های کارخانه اسید سیتریک کرمانشاه است که در ماه های اخیر به
 مالکیت شرکت شستا در آمده است. شستا یک مؤسسه بزرگ سرمایه گذاری و مالی متعلق به « سازمان تأمین
 اجتماعی» است. سازمان اخیر مدت ها است که در چهارچوب یک برنامه ریزی حساب شده دولتی نقش یک

 تراست مالی عظیم را به دست آورده است. بنگاه های سرمایه گذاری معینی تشکیل داده و کارخانه ها و
 شرکت های اقتصادی زیادی را از طریق همین نهادها به مالکیت مستقیم خود درآورده است. بسیاری از این
 کارخانه ها و مراکز کار در شمار واحدهای عظیم صنعتی کشور هستند که در میان آن ها می توان از لوله

 سازی خوزستان نام برد. شرکت کیمیای غرب گستر نیز در زمره کارخانه هایی است که مالکیت آن به
 سازمان تأمین اجتماعی و به نهاد مالی شستا متعلق به این سازمان منتقل شده است. سرمایه داران شستا یا در

 واقع گروه سرمایه داران دولتی اداره کننده و مالک سازمان تأمین اجتماعی در نخستین گام پس از تصرف
  کارگر به علوه تمامی کارگرانی که110 نفر از کارگران شرکت را اخراج کرده اند. همه این 110کارخانه، 

 هنوز اخراج نشده اند از ماه مهر تا حال هیچ ریالی دستمزد دریافت نکرده اند. اقدام جنایت آمیز سازمان تأمین
 اجتماعی اکنون مورد اعتراض همه کارگران قرارگرفته است. همه بیکارشدگان خواستار لغو احکام اخراج،

پرداخت تمامی مطالبات معوقه و تضمین اشتغال خویش هستند.
منبع: آژانس ایران خبر
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جان باختن یک کارگر در سنندج

  آبان ماه یک کارگر به دلیل سقوط به داخل چاه آب در دست21بنا به خبر رسیده از سنندج روز پنجشنبه 
احداث جانش را از دست داد.

 خبر رسیده حاکی است "یداله محمدی" اهل روستای اویهنگ از توابع سنندج در حین حفر یک حلقه چاه آب
در شهر سنندج به درون چاه سقوط کرده و در دم جانش را از دست داده است.

 سایت پیام
 ۱۳۸۸ آبان ۲۲ جمعه  

اعتصاب کارگران شهرداری خرمشهر اعتصاب کردند 
 کارگران شهرداری خرمشهر در اعتراض به گزارش داد : 1388 آبان 22سایت خبری آینده  در تاریخ 

وضعیت بحرانی بهداشت این شهر دست به اعتصاب زدند. 
سایت نامبرده  گزارش داد این اعتصاب در رابطه با بحران عدم جمع آوری زباله خرمشهر بوده است. 

 این خبربه نقل از مردمک نقل شده است ؛ بحران زباله و پیامدهای بهداشتی این بحران در شرایطی خرمشهر
را فرا گرفته است که محمود احمدی نژاد خود را فرماندار این شهر اعلم کرده است. 

 احمدي نژاد در ادامه سفرهای استاني  خود در روز سوم خرداد امسال در جمع مردم معترض شهر اعلم کرد
 ,بنده شخصا امروز در جمع شما تصمیم گرفته ام که به عنوان فرماندار یا معاون فرماندار در خدمت شما باشم

تا شخصا پیگیر امور برای اجرایی شدن هر چه سریع تر آن باشیم.? 



 این در شرایطی است که شهروندان خرمشهر در حالی با مشکلت بهداشتی روبه رو شده اند که تبلیغ برای
 پیشگیری از ازدیاد میکروب و توسعه  هشدارها و اقدامات بهداشتی برای جلوگیری از بیماري ها و به ویژه

 در کشور تشدید شده است. Aبیماری آنفولنزای نوع 
 بیستم آذرماه سال گذشته هم پس از گذشت چهار ماه از پرداخت نشدن حقوق كاركنان و كارگران شهرداری

 خرمشهر، شمار زیادی از كارگران شهرداری این شهر، با دست كشیدن از كار و تجمع در برابر شهرداري،
خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدند. 

 کارگران شهرداری خرمشهر امسال در شرایطی اعتصاب کرده اند که رانندگان سازمان اتوبوس رانی و حمل و
 نقل درون شهری خرمشهر پنجم آبان ماه امسال در اعتراض به پرداخت نشدن چهارماه حقوق خود به مدت

چندساعت دست از کار کشیدند. 
  مرداد امسال به دلیل بي کار شدن و25 نفر از کارگران شرکت کشتي سازی ,بحرکان? خرمشهر هم 350حدود 

 تعطیلی واحد صنعتی خود، مقابل فرمانداری خرمشهر تجمع کردند و خواستار رسیدگی به اوضاع نابسامان
خود شدند. 

بحران در خرمشهر 
 مردم خرمشهر در شهری زندگی مي کنند که باید آب آشامیدنی را با بشکه بخرند، فاضلب های جاری را تحمل

و سگ های ولگرد را به عنوان یک تهدید قلمداد کنند. 
 احمدي نژاد در سفر سوم خرداد به خرمشهر که با استقبال سرد مردم این شهر و حمل پلکاردهای ,فقط دروغ?
 ازسوی مردم همراه بود، اعلم کرد که پروژه انتقال آب از کرخه به این منطقه با سرعت خوبی در حال انجام

است. 
رییس دولت اعلم نکرد که مردم خرمشهر چه وقت مي توانند از این پروژه آب رسانی بهره برداری کنند. 

 هزار واحد بالتر رفته تا حدي که برای استحمام هم قابل20شوری آب در شهرهای آبادان و خرمشهر از 
استفاده نیست و دستگاه های آب تصفیه کن شهری نتوانسته شوری آب این شهرها را کم کند. 

 آمار دقیقی از نرخ بیکاری در خرمشهر دردست نیست اما خبرگزاری فارس گزارش داده بود که بیش از نیمی
 27 درصد آنها تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و نرخ رشد بیکاری 45از مردم شهر زیر خط فقر، 

درصد است. 
 بر اساس قانون، تامین شغل، رفاه و مسكن شهروندان کشور برعهده دولت است و مشخص نیست وعده های

 دولت به ویژه تامین آب آشامیدني، راه حل فاضلب و مین روبی در استان جنگ زده خوزستان چه زمانی تحقق
پیدا مي کند.

زمزمه هاي درگوشي دولتمردان بیكاري را به رنگ فاجعه امضا مي زند 
  درصد است 72/17لطفا جواب دهید! بیكاري 

  میلیون بیکار4اشاره وزیر تعاون به تعداد بیکاران نشان از افزایش بیکاری در کشور دارد، به طوری که اگر 
  درصد خواهد بود زیرا جمعیت فعال طبق آخرین72/17درکشور وجود داشته باشد نرخ بیکاری چیزی حدود

 میلیون نفر اعلم شد. 6/22آمار 
  آمده است : كابوس بیكاري علوه بر اینكه خانواده هاي ایراني را آزار88 آبان 22به گزارش ایلنادر تاریخ 

 مي دهد، بلیي براي دولتمردان هم شده است. بدون شك مي توان گفت كه جنس بیكاري از جنس تورم است
 یعني با اعلم دستوري، كاهش نمي یابد و اگر هم ادعا شود كه بال رفته یا پایین آمده است، به قدري در زندگي

مردم ساري و جاري است كه به سرعت صحت و سقم ادعاها را برمل مي كند. 
 البته دولتمردان راه هایي را براي كاهش نرخ بیكاري در پیش گرفتند، اما نتایج مستفاد، چندان موفقیت آمیز

 نبود. بنگاه هاي زودبازده، طرحي كه جهرمي آماده كرد و احمدي نژاد اجرا، طرفي نبست آن چنان كه پیش تر
طرح ضربتي ایجاد اشتغال صفدرحسیني در آن ناكام مانده بود. 

  درصدي داشت و جامعه را به سر حد انفجار رسانده بود، به200مسكن هم كه در دوره رونق خود، رشد 
 صنعت مرتبط را به ركود كشد و بیكاري را دامن زند. 400ركود كشیده شد تا متعاقب آن، 

 واردات هم البته كم تاثیر نبود. دولت نهم كه در روزهاي سخت قصد داشت بیكاري را به بهاي افزایش تورم
 كاهش دهد، با چنان تورمي روبرو شد كه ناچار شد براي تنظیم قیمت ها، آسان ترین راه ها را برگزیند و این شد

 ، به ركوردي در میزان87 میلیارد دلري سال 56كه ركورد واردات هر سال شكسته شد، تا جایي كه واردات 
 واردات كال و خدمات تبدیل شد كه انگار كسي جز خود دولتمردان نهمي و دهمي، قادر به شكستن آن نباشند.

این شد كه این بار كاهش تورم به عنوان هدف انتخاب شد و مسئله بیكاري باز هم بغرنج تر شد. 
 بحران اقتصادي جهان و بحران صنعت و تولید در ایران ناشي از سوءمدیریت هاي این بخش هم مزید بر علت

  هزار نفر دیگر بیكار شوند و ابعاد مسأله بیكاري را چنان عمقي دهند كه بنا به200شد تا فقط در سال پیش، 
 درصد مراجعات مردمي به نمایندگان را، تقاضا براي شغل تشكیل دهد.80اذعان نمایندگان مجلس، بیش از 



 شاید مثمرثمرترین راه كار دولت نهم در حل بحران بیكاري، تغییر شاخص اشتغال بود كه البته نوعي پاك
 كردن صورت مسأله محسوب مي شد. اشتغال از دو روز در هفته به دو ساعت در هفته تقلیل پیدا كرد تا بلكه

 درصد نگاه20 تا 10 درصد را نیز طي كند، در همان مرز 20بیكاري كه قصد داشت نرخ هاي بالتر از 
 داشته شود. موسی الرضا ثروتی، نماینده بجنورد در این زمینه با طرح این پرسش كه این چه رسمی است که
 در این مملکت اگر یک فرد در یک هفته یک ساعت هم کار کند، شاغل محسوب می شود، مي گوید, اگر هر

 نفر در هفته یک ساعت هم کار داشته باشد شاغل محسوب می شود، آیا این شاغل بودن است؟ در آمار
  دیدیم می رفتند در خانه ها و دق الباب می کردند و می پرسیدند شما در هفته یک ساعت کار85سرشماری سال 

  ساعت کار می کنم، اما برای سرشماری باید به شهرها100می کنید؟ آن فرد روستایی هم می گفت من هفته ای 
  ساعت کار می کنند، اما نمی توانند زندگی شان را تامین کنند، چرا؟ دلیل آن44بیایید و ببینید که مردم هفته ای 

 تنها این است که در چنین نرم افزاری که در غرب مورد استفاده قرار می گیرد یک ساعت ارزش افزوده کار
 برابر یک سال کار دامدار ما است. یک ساعت ارزش افزوده آنها با یک سال کار ما برابری می کند، اینها

نکاتی است که باید به آن توجه کرد و دولت نهم توجه نکرد. 
 بازخواني پرونده هاي دیروز

  درصدي خاتمي، با شاخص اشتغال13اگر عمده مانور تبلیغاتي دولتمردان نهم بر محور نرخ بیكاري حدودا 
  درصد با شاخص اشتغال دو ساعت در هفته كه البته این بخش11دو روز در هفته و تقلیل این نرخ به حدود 

 دوم اعلم نمي شد، بنا شده بود، آمارهاي امروز كه گاهي از زبان برخي دولتمردان عنوان مي شود، نشان
 درصد رسیده است. 6/17مي دهد كه با همین شاخص نازل نیز بیكاري به مرز 

 نخستین اعتراف تلویحي به شكست سیاست هاي دولت نهم را وزیر كار دولت دهم اعلم كرد. شیخ السلم با
 سال گذشته، نه تنها تعداد شاغلن4اشاره به كاهش تعداد شاغلن، عمل نشان داد كه برنامه هاي دولت نهم در

 ایراني را افزایش نداده است، بلكه سبب ریزش تعدادي شغل نیز شده است. این در حالي است كه دولت نهم و
 هزینه هاي جاري آن كه در بودجه هاي سنواتي هر سال اعلم مي شود، نشان مي دهد كه دولت و حقوق بگیران

آن كوچك نشده اند، بلكه اكثر ریزش تعداد شاغلن، به بخش هایي چون بخش خصوصي و تعاوني بازمي گردد. 
  تا1383 سال یعني از سال 4در برنامه اعلمي شیخ السلم براي تصدي وزارت كار عنوان شده بود كه طي 

  هزار شغل در كشور از بین رفته است و این در حالي بود كه دولت مدعي بود فقط از راه322 حدود 1387
 هزار شغل ایجاد كرده است. 950، قریب 1387 تا 1384بنگاه هاي زودبازده و حد فاصل سال هاي 

 تیر خلص وزیر تعاون
 با این حال، اظهارات وزیر تعاون دولت نهم و دهم، طعم تلخ تري براي مسوولن دولتي داشت. عباسي، وزیر
 آرام تعاون این بار آماري را اعلم كرد كه تمامي محاسبات و ارقام پیشتر اعلم شده را به هم مي ریخت. «با

  میلیون بیکار در کشور4تمام تلش هایی که توسط دولت ها در سال های اخیر صورت گرفته هنوز حدود 
 داریم.» عباسی که در همایش بنیادهای توسعه تعاون و کارآفرینی استان ها سخن می گفت، خاطرنشان کرد:

 «متاسفانه در شرایط فعلی کارکردن و ایجاد فعالیت های خصوصی در کشور ما مورد توجه نیست و این
 موضوعات به کاهش بهره وری دامن زده است. به لحاظ قانونی وزارت کار و امور اجتماعی می تواند برای

 اشتغال کشور ساختار ایجاد کند ولی تاکنون به این مساله پاسخ داده نشده است که اگر بانک ها تسهیلت
نپردازند و اگر نتوانیم بین کارگر و کارفرما ارتباط برقرار کنیم، چه دستگاهی پاسخگو خواهد بود؟» 

  میلیون بیکار4اشاره وزیر تعاون به تعداد بیکاران نشان از افزایش بیکاری در کشور دارد، به طوری که اگر 
  درصد خواهد بود زیرا جمعیت فعال طبق آخرین72/17در کشور وجود داشته باشد نرخ بیکاری چیزی حدود 

 میلیون نفر اعلم شده است. 6/22آمار 
 افزایش نجومي مستمري بگیران بیمه بیكاري

 اظهارات وزیر تعاون، واكنش سریع مدد رئیس مركز آمار كشور را به همراه داشت. مدد مي دانست كه در
  سال گذشته بارها4 میلیون بیكار در كشور، بیش از همه وي زیر سوال رفته است چرا كه وي در 4اعلم رقم 

 از كاهش نرخ بیكاري در كشور خبر داده است و لذا آمار وزیر كار مبني بر از بین رفتن مشاغل در كشور و
  میلیون بیكار در كشور، نشان مي دهد كه آمارهاي اعلمي مدد درست4نیز آمار وزیر تعاون درباره وجود 

  درصدي تعداد15نبوده است، اما اظهارات اخیر فلسفي، مدیركل بیمه بیكاري وزارت كار درباره افزایش 
 مستمري بگیران بیمه بیكاري نیز نشان داد كه در آزمون راست آزمایي آماري، كفه ترازو به نفع وزیر تعاون

سنگین تر خواهد بود. 
 مدیرکل بیمه بیکاري وزارت کار و امور اجتماعي تعداد افراد مستمري بگیر بیمه بیکاري را در حال حاضر

  درصد رشد یافته است.15 هزار نفر اعلم کرد و گفت: این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 157
 این اظهارات در حالي است كه باید توجه داشت با توجه به ضوابط پرداخت بیمه بیكاري، بخش اعظم كارگران
 قرارداد موقت پس از اخراج یا اتمام قرارداد قادر به بهره گیري از این بیمه نیستند و لذا در آمار فوق محسوب

نمي شوند. 



 بیكاري در صدر آسیب هاي اجتماعي
 درصد جامعه شهري است و بیش از40به گفته عضو هیات علمي دانشگاه پیام نور سبد فقر، سبد خرید 

 درصد این افراد جزو شاغلن هستند. احمد بخارایي جامعه شناس و عضو هیات علمي دانشگاه پیام نور با90
 بیان این مطلب و با اشاره به اینكه وقتي وضع شاغلن این است، تكلیف بیكاران مشخص است، مي گوید: آیا

نباید «بیكاري» را در صدر اولویت بندي آسیب هاي اجتماعي قلمداد كنیم؟ شما به این پرسش پاسخ دهید.

 پناهنده عمدتا افغانی در مرز سیستان و 700دستگیری   
 بلوچستان

  مهمان ناخوانده در طول نوار مرزى700 آمده است : بیش از 1388 آبان 22به گزارش ایلنا در تاریخ 
سیستان و بلوچستان متوقف شدند 

 به گزارش خبرگزاری ایلنا، ماموران فرماندهى مرزبانى سیستان وبلوچستان، مستقر در هنگ هاى مرزى
  تبعه بیگانه را که قصد ورود غیر مجاز به داخل کشور داشتند700شنبه موفق شدند بیش از 5استان روز 

شناسائى و دستگیر کنند . 
 بنابراین گزارش ماموران فرماندهى مرزبانى استان سیستان و بلوچستان مستقر در هنگ هاى مرزى تابعه

 استان در راستاى کنترل نوار مرزى و جلوگیرى از ورود غیرمجاز افاغنه به داخل خاک جمهورى اسلمى
ایران موفق شدند تعداد زیادى از این افراد را شناسائى و دستگیر کنند . 

  نفر از اتباع710این گزارش حاكى است ، ماموران در حین گشت زنى و اجراى کمین درطول نوار مرزى 
 بیگانه را که اکثر آنان را افاغنه تشکیل مى دهد را شناسائى و دستگیر کردند . قرار است این افراد پس از سیر

مراحل قانونى و تشکیل پرونده جهت طرد از کشور به مراجع ذیصلح تحویل شوند .

سازماندهی صندوق تعاون کارگری در مراکز کاری

یداله خسروشاهی 

 رژیم جمهوری اسلمی جهت جلوگیری از سازمانیابی کارگران در مراکز کاری فشار مضاعفی را بر فعالین
 جلو صحنه کارگری وارد می کند.هدف رژیم از این فشارها در مضیقه مالی قرار دادن این فعالین و دور

کردن آنها از توده کارگران است.

 واقعیت این است که با توجه به تورم موجود، دستمزد شاغلین کارگری کفاف مخارج زندگی آنها را نمی دهد.
 حال اگر کارگری بهر دلیل اخراج و یا روانه زندان شود خانواده او در مضیقه مالی شدیدی قرار خواهد
 گرفت. چرا که برخلف کارگران کشورهای پیشرفته صنعتی که کارگران با مبارزه خود توانسته اند در

 صورت بیکاری از حداقل حقوق بیکاری بهره مند شوند، در ایران کارگری که بیکار می شود بدون هیچ
 پشتوانه مالی در جامعه رها شده و فشار مالی شدیدی بر او و خانواده اش وارد خواهد شد. ما همواره اخبار

 خودکشی کارگرانی که پس از بیکاری و اخراج بر اثر فشار مالی خود را از این جهنمی که برایشان ساخته اند
  فروش کلیه و ج�رم خری نیز بخاطر فقر مالی در بین خانواده ها ی کارگری رها کرده اند را می شنویم و یا

رواج پیدا کرده است.

 طی چند سال اخیر رژیم با توجه به رقایت شدید در بازار کار و خیل میلیونی کارگران بیکار، با اخراج و
 زندانی کردن فعالین کارگری در صدد برآمده که با ایجاد رعب و وحشتÍ بیکاری در میان کارگران آنها را از

 هرگونه اقدام جهت سازمانیابی خود برحذر دارد و در ایجاد وحدت و یکپارچگی کارگران موانعی را ایجاد
 کند. نمونه بارز آن سرکوب شدید کارگران سندیکای واحد و بیکار کردن بیش از سی نفر از فعالین این سندیکا

 و زندانی کردن اسالو و مددی از مسئولین سندیکا، سرکوب و دستگیری فعالین کارگری در کردستان،فشار
 غیر انسانی و طاقت فرسا بر محمود صالحی در زندان با توجه به مریضی شدید ایشان و همچنین دستگیری

 تعداد زیادی از فعالین کارگری در اول ماه مه در پارک لله و پرونده سازی برای آنها می باشد. که این
 وحشت و حساسیت بسیار رژیم در مورد وحدت کارگران را به نمایش می گذارد.همه این توحشات و سرکوب

 که مسئولین رژیم با توجه به تجربیات سال پنجاه و هفت بخوبی می دانند که در صورت ها بدین خاطر است 
 متحد شدن کارگران هیچ نیرویی قادر به جلوگیری از اقدامات آنان نخواهد بود. لذا در موقعیت فعلی که اکثر
 مراکز کاری و اقتصادی کشور به سپاه پاسداران سپرده شده، رژیم بحساب خود در نظر دارد علج واقعه را

قبل از وقوع به پیش برد و حاکمیت پادگانی را بر جامعه کارگری مستولی نماید.



 از این روست که اخیرآ این موضوع گریبانگیر فعالین کارگری سندیکای نیشکر هفت تپه نیز شده است. طی
 مبارزه چند ساله، کارگران هفت تپه علی رغم فشارها و سرکوب های رژیم توانستند تشکل خود را سازمان
 دهند. اما با توجه به تجربه سندیکای واحد، رژیم همان ابزار زندان و بیکاری را در مورد فعالین کارگری
 هفت تپه نیز در پیش گرفت و اخیرآ چهار نفر از فعالین کارگری این سندیکا را روانه زندان کرد. این در

 موقعیتی است که حکم شش ماه زندان تعزیری و شش ماه زندان تعلیقی علی نجاتی مورد تائید قرار گرفته و
 پرونده دیگر این فعال کارگری و رضا رخشان در یکی دیگر از دادگاه ها جهت پیگیری قضایی مفتوح است و

امکان به زندان رفتن این دو فعال کارگری و منتخب کارگران نیز بسیار زیاد می باشد.

 این درست است که زندان فشار زیادی بر فعالین کارگری وارد می کند. بخصوص فشارهایی که این فعالین در
 مدت زندان متحمل می شوند غیر قابل انکار است. نمونه آن فشار مضائف بر اسالو است که به زندان کرج

 منتقل شده و در آنجا با توصیه مسئولین زندان هر روز مورد تهاجم قرار می گیرد و حتا از معالجه او
 جلوگیری بعمل می آید. اما در همین موقعیت فشار مالی که بر خانواده این فعالین کارگری وارد می شود تاثیر

بسیار بدی بر روحیه فعالین کارگری زندانی وارد می کند که حتا با فشار زندان قابل مقایسه نیست.

  کسی که در زمینه مسائل کارگری در حال فعالیت است از طرفی با توجه به برخورد سرکوبگرانه رژیم،
  از نظر گرچه آگاهانه امکان دستگیری و به زندان رفتن خود را پیش بینی می کند، اما لزم است حد اقل

 تآمین مسئله مالی خانواده فکرش آسوده باشد و تمامی فکر و ذهنش در زندان متوجه این موضوع نباشد که در
نبود او چه فلکتی از نظر مالی بر خانواده اش مستولی خواهد شد.

 لذا لزم است کارگران در مورد رفع این نقیصه و هیولی گرسنگی چاره ای بیاندیشند و با راه کارهایی این
 ترفند رژیم را خنثی کنند. یکی از راه های اصلی و اساسی که وجود دارد در وحله اول حمایت مالی کارگران

 هر مرکز کاری از نمایندگان و فعالین کارگری محل کار خود می باشد و در مرحله بعدی کمک مالی سایر
کارگران به خانواده دستگیر شدگان و اخراجی ها است.

 بر مبنای اساسنامه هر سندیکا کارگران لزم است که پس از عضو شدن حق عضویت ماهانه خود را به
 سندیکا بپردازند. که در صورت عملی شدن این موضوع هیات مدیره و صندوق دار سندیکا قادرند بخشی از
 این حق عضویت ها را با پذیرش سایر کارگران در اختیار خانواده کارگران زندانی و اخراج شده قرار دهند.

 در صورتی که در اساسنامه سندیکا صحبتی از پرداخت کمک مالی به فعالین کارگری برده نشده، فعالین
سندیکا می توانند طی طوماری که به امضاء کارگران رسیده این نقیصه را برطرف نمایند.

 فعالین هر مرکز کاری قادرند با پذیرش کارگران اقدام به ایجاد صندوق تعاون کارگری کنند و ضمن واریز
 کردن حق عضویت ها و کمک های مالی سایر کارگران، مخارج خانواده فعالین کارگری زندانی را تآمین

 نمایند. در همین راستا نیز سایر فعالین کارگری می توانند با ایجاد صندوق همیاری به خانواده کارگران زندانی
 کمک های مالی را جمع آوری و با در اختیار قرار دادن این کمک ها به خانواده دستگیر شدگان از فشار رژیم

بر فعالین کارگری و خانواده آنها بکاهند.

 واقعیت این است که همانطور که آقای نجاتی طی دو نامه اخیر خود تأکید کرده اند که "من روی حمایت مادی-
 معنوی توسط کارگران و نه جاهای دیگر تاکید می کنم."، من نیز معتقدم که تنها نیرویی که قادر است این

 ترفند رژیم را خنثی کند و فعالین کارگری را از وحشت گرسنگی خانواده برهاند، خود کارگران هستند و نه
هیچ نیروی دیگر خارج از محدوده کارگری.

 برای درک بهتر موضوع من به چند تجربه شخصی خود اشاره می کنم، در سال هزار و سیصد و پنجاه و سه
 پس از یک اعتصاب موفق جهت گرفتن بخشی از خواسته های آنی کارگران در پالیشگاه تهران، من که دبیر
 سندیکای کارگران این پالیشگاه بودم بعنوان تحریک کننده و اغتشاشگر در صنایع نفت توسط ساواک دستگیر
 و به کمیته مشترک برده شدم. پس از یکماه شکنجه مرا با پاهای خونی به سالن اجتماعات پالیشگاه آوردند تا
 متنی را که ساواک نوشته بود در مقابل کارگران بخوانم. در آن متن من می گفتم که با داشتن دیپلم از کارمند

 شدن امتناع ورزیدم، چرا که هدفم ایجاد اغتشاش در نفت و ضربه زدن به اقتصاد کشور بود. پس از آنکه این
 متن را خواندم بخاطر ضعف مفرط در حضور صدها کارگر که به من گوش می دادند از هوش رفتم و وقتی

بهوش آمدم در بیمارستان شهربانی بودم.

 پس ازاین نمایش، کارگران تصمیم گرفتند که تا آزاد شدن من دست به اعتصاب بزنند. بعد از چند روز
 اعتصاب، مسئولین شرکت نفت پذیرفتند تا زمانی که من در زندان هستم دستمزد مرا به خانواده ام پرداخت



 کنند و دکتر اقبال این نامه را امضاء کرد و پس از آنکه نامه به کارگران نشان داده شد آنها با این ترفند به
اعتصاب خود پایان دادند.

 یکی دیگر از مشکلت ما در آنمقطع تنبیه انظباتی کارگران بود. بعضی از کارمندان به بهانه های مختلف
 کارگران فعال را برای چند روز از کار معلق می کردند. که این تعلیق در پرونده آنان ثبت می شد و درموقع
 افزایش مزد به این کارگران چیزی تعلق نمی گرفت ضمن اینکه در مدت تعلیق نیز دستمزدی به آنها پرداخت

نمی شد.

 مسئولین سندیکا تصمیم گرفتند که در صورت تعلیق بی مورد کارگران، دوبرابر دستمزد روزهای تعلیق را از
 صندوق سندیکا به کارگر بپردازند. با اجرائ این برنامه و پس از مدتی ما دیگر شاهد تعلیق بی مورد کارگران

نبودیم و با این تصمیم قادر شدیم مقابل این ترفند کارفرما بایستیم و عمل او را خنثی کنیم.

 تجربه دیگر که من طی سه سال در متن آن قرار داشتم مربوط به کارگران بندر لیورپول انگلیس و کارگران
  پانصد نفر از کارگران رسمی بندر لیورپول بخاطر اخراج چند کارگر بیمارستان "هلیندگدون" لندن است.

 قراردادی دست به اعتصاب زده و خواهان بازگشت آنان به کار شدند. در همین زمان تعداد شصت نفر از
  تا بیست و نه سال سابقه کار داشتند بخاطر تغییر پیمانکار کارگران زن هندی تبار بیمارستان هلیندگدون که

 بیمارستان و تاکید این پیمانکار بر تحمیل و تجدید قرار داد کاری نامناسب جدید دست به یک اعتصاب زدند. ما
  که مقیم انگلیس هستند کمیته ای در همراه با تعدادی از فعالین کارگری انگلیس و فعالین کارگری کشور ترکیه

 حمایت از اعتصاب این کارگران را سازمان دادیم. هر ماه حدود یکصد نفر با ساز و دهل به شهر لیورپول می
  در شهر لندن در رفتیم و در راهپمایی کارگران این بندر شرکت می کردیم و طی دو سال چندین راه پیمایی

حمایت از این کارگران را به پیش بردیم.

 کارفرمای بندر لیورپول طی نامه ای تمامی کارگران این بندر را اخراج کرد. در مقطع شروع اعتصاب دولت
 در دست حزب محافظه کار انگلیس بود. در ابتدا دبیر کل اتحادیه آقای "بیل موریس"، از اعتصاب کارگران

 حمایت کرد. کارگران طی دوسال مبارزه توانستند حمایت تمامی اتحادیه های بنادر جهانی را بدست آورند. از
 استرالیا تا کانادا، از ژاپن و فیلیپین و اندونزی و تمامی اتحادیه های کارگران بنادر و کشتیرانی کشورهای

 اروپایی و ترکیه و ... به حمایت از این اعتصاب روی آوردند و کمک های مالی بسیاری به کارگران
 اعتصابی کردند. با توجه به نزدیک بودن انتخابات در انگلستان و احتمال روی کار آمدن حزب کارگر و با

 توجه به اینکه چهل در صد از سهام این بندر در اختیار دولت بود کارگران بندر لیورپول به امید بازگشت به
 کار توسط حزب کارگر و حمایت این حزب از آنها، اعتصاب را بمدت دوسال ادامه دادند. با روی کار آمدن
 حزب کارگر مسئولین اتحادیه بندر ضمن جلسات متوالی با نمایندگان مجلس و حزب کارگر دریافتند که این
 حزب نیز همانند حزب محافظه کار از آنها حمایت نمی کند و به آنها پشنهاد بازخرید سنوات خدمت را می

 دهد. مسئولین اتحادیه کارگران بندر لیورپول شکایت خود را به کنفدراسیون کارگران حمل و نقل جهانی ارائه
 دادند. طی نشستی با دبیر کل این کنفدراسیون و دبیر کل اتحادیه کارگران حمل و نقل انگلیس و نماینده دولت،

هر سه این نمایندگان رآی به بازخرید کارگران دادند و آنها را از کار برکنار کردند.

  من طی مطلبی که در نشریه کارگران بندر لیورپول نیز به چاپ رسید به آنها در ابتدای شروع این اعتصاب 
 یادآور شدم که دلخوش کردن به نمایندگان مجلس آینده و حزب کارگر هیچ گرهی از کار شما را باز نخواهد

 کرد. در آن نامه قید کردم که گرچه حمایت های جهانی سایر کارگران مفید است اما حمایت کارگران انگلیس
 از این اعتصاب از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است و بایستی نیروی خود را صرف گرفتن حمایت از

 کارگران انگلیس کرد. اما در تمامی مدت این دو سال تاکید بر گرفتن حمایت های بین المللی و توهم به
 نمایندگان مجلس و حزب کارگر باعث غفلت نمایندگان بندر در جهت کسب حمایت از سایر کارگران کشور

 خود شد. و همانطور که یادآور شدم در جلسه نهایی، دبیر کل کنفدراسیون کارگران حمل و نقل جهانی و دبیر
 کل کارگران حمل و نقل انگلیس همراه با نماینده دولت حکم اخراج تمامی این پانصد نفر کارگر را صادر

 کردند. لزم است یادآور شوم که طبق قوانین انگلیس اگر اعتصاب کارگران در چارچوب قوانین اتحادیه به
 پیش رود و اتحادیه از اعتصاب حمایت کند، دستمزد زمان اعتصاب بر عهده اتحادیه است. اما چنانچه

 کارگران خارج از اتحادیه دست به اعتصاب بزنند و اعتصاب مورد موافقت اتحادیه قرار نگیرد، دولت
 موظف است به خانواده کارگر اعتصابی دستمزد بیکاری پرداخت کند ولی دستمزد خود کارگر در زمان

اعتصاب قطع می شود.

 از طرف دیگر زنان اعتصابی بیمارستان هلیندگدون لندن در ابتدا به اتحادیه خدمات "یونیسون" روی آوردند.
 اتحادیه از اعتصاب آنها حمایت کرد. اما با توجه به طولنی شدن زمان اعتصاب مسئولین اتحادیه خدمات



 پیشنهاد بازخرید شدن کارگران را به آنها دادند. نماینده این شصت زن نظافتچی این پیشنهاد را رد کرد. در
 نتیجه پس از حدود یکسال و نیم اتحادیه خدمات آنها را از اتحادیه اخراج کرد. زنان اعتصابی و بخصوص

 نماینده آنان در این مدت با مراجعه به مسئولین حزب کارگر و نمایندگان مجلس به نتیجه مورد دلخواه خود که
 بازگشت بکار طبق قرار داد سابق بود نرسیدند. زنان اعتصابی در عمل دریافتند که از این امام زاده ها معجزه
 ای نمی توان انتظار داشت. آنها طی یک جلسه جمعی تصمیم گرفتند که به کارگران و نیروهای مترقی انگلیس

 روی آورند و حمایت از اقدام خود را از آنها بخواهند. طی یکسال و نیم بعد این زنان اعتصابی ضمن شرکت
  تماس با کارگران انگلیسی و احزاب و در تمامی تظاهرات با سخنرانی و بازگویی مشکلت خود و همچنین

 شخصیت های مترقی قادر شدند حمایت وسیعی از خود را بدست آورند. و در نهایت پس از سه سال مقاومت و
 برگزاری پیکت اعتراضی هر روزه در جلو بیمارستان موفق شدند بر مبنای قرارداد کار سابق بکار

بازگردند. 

 در جشن بازگشت به کار که در یک سالن برگزار کردند، نماینده این شصت زن مبارز طی سخنانی ابراز
 داشت: در ابتدای اعتصاب ما امیدمان به اتحادیه خدمات، حزب کارگر، نمایندگان مجلس و حتا مسئولین کلیسا
 بود. طی یکسال و نیم بارها به آنها مراجعه کردیم که در نهایت هیچ نتیجه ای از این جماعت عاید ما نشد. او

 اظهار داشت من که یک فرد مذهبی بودم در عمل دریافتم که دست همه این ها برای بی حقوق کردن ما در
 دست یکدیگر است. لذا به کارگران و مردم روی آوردیم و در نهایت با اهرم و پشتیبانی آنها به نتیجه رسیدیم و

    در انتها با شعار "زنده باد سوسیالیسم" سخن خود را به پایان رساند.

  تأکید بجای آقای نجاتی را مد نظر قرار می دهم و همچون ایشان )، باز هم من1 با توجه با تجربیات خود( لذا
 می گویم که "کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من". تکیه بر کارگران و ایجاد وحدت و یگانگی و

 احساس مسئولیت در آنها نسبت به منتخبین خود چاره برون رفت از این جوهیولی گرسنگی است که از
طرف رژیم ایجاد شده است.

چاره کارگران وحدت و تشکیلت است

یداله خسروشاهی

بیست و دوم آبان ماه هزار و سیصد وهشتاد و هشت

 در مورد گرفتن کمک ) من عمداo برای جلوگیری از طولنی شدن مطلب به تجربه کارگران شرکت نفت 1( 
 مالی در مقطع اعتصابات سال پنجاه و هفت اشاره ای نمیکنم. کسانی که مایل باشند میتوانند به نوشته من تحت

 " در سایت های فارسی زبان رجوع نمایند. نام " تجربه نفتگران در انقلب پنجاه و هفت

 افزایش مهاجرت از روستا به شهر به دلیل افزایش فقر در روستاها
  آمده است : هزینه هر خانوار شهري در ایران به طور88 آبان 22ایلنا درتاریخبه گزارش خبرگزاری دولتی  

 متوسط دو برابر هر خانوار روستایي است. به گزارش خبرگزاري ایلنا، آخرین بررسي هاي صورت گرفته
 توسط مركز آمار ایران نشان مي دهد هر خانوار روستایي در سال گذشته مانند خانوار شهري كماكان با مشكل

  هزار557بیشتر بودن هزینه ها از درآمد روبرو بود. بر این اساس در سال گذشته هر خانوار روستایي حدود 
 تومان كسري بودجه داشت كه این رقم با توجه به میزان پایین درآمد و هزینه در روستا بسیار بالست.

  هزار توماني درآمدش600بررسي ها نشان مي دهد در سال قبل هر خاوار شهري نیز با مشكل كمبود حدود 
 هزار تومان رسیده است. 557نسبت به هزینه ها مواجه بوده است. این رقم در روستا با اندكي كاهش به 

 492 هزار 399 میلیون و 5بر اساس این گزارش، هزینه متوسط یك خانوار روستایي به طور كلي در حدود 
  تومان387 هزار و 842 میلیون و 4تومان بوده است. در حالي كه متوسط درآمد خانوار روستایي ایراني به 

مي رسد. 
 پایین بودن امكانات در روستاها و همچنین عدم برخورداري اغلب روستاهاي ایران از ابتدایي ترین نیازها

مانند بیمارستان و پزشك، آب شرب و... نماینگر بال بودن هزینه زندگي در روستا به نسبت موقعیت است. 
 آمارهاي استخراج شده نشان مي دهد طي سال هاي اخیر همواره روند مهاجرت روستاییان به شهرها از سیري
 صعودي برخوردار بوده است و این معضل نه تنها سبب كاهش سهم روستاییان از جمعیت شده بلكه مشكلت

عدیده اي براي شهرهاي مهاجرپذیر نیز ایجاد كرده است. 
 آمارهاي ارائه شده توسط مركز آمار ایران نشان مي دهد در سال گذشته پردرآمدترین روستاهاي كشور در

  تومان رسیده است. در حالي407 هزار 651 میلیون و 7استان مازندران قرار داشتند. درآمد این روستاها به 



 كه كم درآمدترین روستاهاي كشور نیز در استان خراسان جنوبي قرار گرفته اند. میزان درآمد سالنه این
  میلیون2 هزار تومان رسیده در حالي كه هزینه آنها حدود 520 میلیون و 2روستاییان در سال گذشته به حدود 

 تومان محاسبه شده است. 400 هزار و 591و 
 پرهزینه ترین روستاي كشور در سال گذشته روستاهاي واقع در آذربایجان غربي است. هزینه زندگي در این

  تومان برآورد شده است. حال آن كه درآمد این روستاییان به282 هزار و 318 میلیون و 7روستاها در حدود 
 هزار تومان كمتر از درآمد سالنه آنها بوده است. 896طور متوسط یك میلیون و 

 وجود كسري بودجه و عدم تكافوي درآمدها براي پرداخت هزینه ها به همراه پایین بودن امكانات زندگي و
  دهه5همچنین پایین بودن سطح رفاه مهمترین عوامل مهاجرت روستاییان به شهرها تلقي مي شود. در طول 

گذشته همواره تعداد زیادي از روستاییان راهي شهرها شده اند. 
 7 سال معادل 10 هر 1335روند تخریب روستاها در ایران بسیار بالست. آمارها نشان مي دهد از سال 

درصد از جمعیت روستا کاسته و به جمعیت شهر افزوده شده است. 
  شهر170 میلیون نفر جمعیت شهري و حدود 6 میلیون نفر جمعیت روستایي، حدود 13 حدود 1335در سال 

  میلیون22 به حدود 85 سال این ترکیب تغییر کرده است و این تعداد در سال 50داشتیم، اما پس از گذشت 
 شهر رسیده است.60 میلیون جمعیت شهري و حدود یک هزار و 48جمعیت روستایي، 

کارگران شهرداری خرمشهر اعتصاب کردند
 : کارگران شهرداری خرمشهر آمده است 88 آبان 22نزدیک به موسوی در تاریخ مردمک سایت به نوشته 

 در اعتراض به وضعیت بحرانی بهداشت این شهر دست به اعتصاب زدند.سایت خبری آینده گزارش داد این
 اعتصاب در رابطه با بحران عدم جمع آوری زباله خرمشهر بوده است.بحران زباله و پیامدهای بهداشتی این

 بحران در شرایطی خرمشهر را فرا گرفته است که محمود احمدی نژاد خود را فرماندار این شهر اعلم کرده
 است.احمدی نژاد در ادامه سفرهای استانی  خود در روز سوم خرداد امسال در جمع مردم معترض شهر اعلم
 کرد «بنده شخصا امروز در جمع شما تصمیم گرفته ام که به عنوان فرماندار یا معاون فرماندار در خدمت شما

باشم تا شخصا پیگیر امور برای اجرایی شدن هر چه سریع تر آن باشیم.»
 این در شرایطی است که شهروندان خرمشهر در حالی با مشکلت بهداشتی روبه رو شده اند که تبلیغ برای

 پیشگیری از ازدیاد میکروب و توسعه  هشدارها و اقدامات بهداشتی برای جلوگیری از بیماری ها و به ویژه
 در کشور تشدید شده است.Aبیماری آنفولنزای نوع 

 بیستم آذرماه سال گذشته هم پس از گذشت چهار ماه از پرداخت نشدن حقوق كاركنان و كارگران شهرداری
 خرمشهر، شمار زیادی از كارگران شهرداری این شهر، با دست كشیدن از كار و تجمع در برابر شهرداری،

 خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدند.کارگران شهرداری خرمشهر امسال در شرایطی اعتصاب کرده اند که
 رانندگان سازمان اتوبوس رانی و حمل و نقل درون شهری خرمشهر پنجم آبان ماه امسال در اعتراض به

پرداخت نشدن چهارماه حقوق خود به مدت چندساعت دست از کار کشیدند.
  مرداد امسال به دلیل بي کار شدن25 نفر از کارگران شرکت کشتی سازی «بحرکان» خرمشهر هم 350حدود 

 و تعطیلی واحد صنعتی خود، مقابل فرمانداری خرمشهر تجمع کردند و خواستار رسیدگی به اوضاع نابسامان
خود شدند.

بحران در خرمشهر
 مردم خرمشهر در شهری زندگی می کنند که باید آب آشامیدنی را با بشکه بخرند، فاضلب های جاری را تحمل
 و سگ های ولگرد را به عنوان یک تهدید قلمداد کنند.احمدی نژاد در سفر سوم خرداد به خرمشهر که با استقبال
 سرد مردم این شهر و حمل پلکاردهای «فقط دروغ» ازسوی مردم همراه بود، اعلم کرد که پروژه انتقال آب

 از کرخه به این منطقه با سرعت خوبی در حال انجام است.رییس دولت اعلم نکرد که مردم خرمشهر چه
 هزار20وقت می توانند از این پروژه آب رسانی بهره برداری کنند.شوری آب در شهرهای آبادان و خرمشهر از 

 واحد بالتر رفته تا حدی که برای استحمام هم قابل استفاده نیست و دستگاه های آب تصفیه کن شهری نتوانسته
شوری آب این شهرها را کم کند.

 آمار دقیقی از نرخ بیکاری در خرمشهر دردست نیست اما خبرگزاری فارس گزارش داده بود که بیش از نیمی
 27 درصد آنها تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و نرخ رشد بیکاری 45از مردم شهر زیر خط فقر، 

 درصد است.بر اساس قانون، تامین شغل، رفاه و مسكن شهروندان کشور برعهده دولت است و مشخص نیست
 وعده های دولت به ویژه تامین آب آشامیدنی، راه حل فاضلب و مین روبی در استان جنگ زده خوزستان چه

زمانی تحقق پیدا می کند.

 کارگری حوادث



  ، یدا...  دچار حادثه شدند. بر اساس خبر رسیده  در آبادی میانه  دو نفر کارگر88 آبانماه 22روز جمعه 
 آب دچار حادثه شدند .  در حین کندن چاه  میانه  محمود اهل روستای  و احمدی ، اهل سنندج

  متری سقوط کردند . بعد از حادثه این12 در حین کندن چاه به داخل چاه  این دو کارگر بر اثر خستگی مفرط
  در دم جان باخته و محمود به  ساله55  دو کارگر به بیمارستان بعثت سنندج انتقال داد ه شدند. یدا... احمدی

شدت زخمی و دربیمارستان سنندج بستری می باشد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۱۳۸۸آبان  ۲۳

مقاله ای خواندنی در رابطه با وضعیت کودکان و نوجوانان ایران 
آیا بیجه ی دیگری در کار است؟

  شکوه صبحی
  آمده است : دوشنبه عصر خسته از مدرسه88 آبان 23به نوشته سایت کانون مدافعان حقوق کارگر در تاریخ 

 به خانه آمده بودم. ذهنم درگیر مسایل بچه ها بود و مشکلتشان. سال به سال انگار مشکلت خانواده ها و به
 تبع آن دانش آموزان بیشتر می شود. برای اینکه مسیر ذهنم را عوض کنم روزنامه را به دست گرفتم. تیتر

 گزارش اجتماعی ضمیمه ی روزنامه ی اعتماد نظرم را جلب کرد: " افزایش کودک ربایی در جنوب تهران-
 پابرهنه با سرنگ و خون." شروع به خواندن کردم. کم کمک عرق سردی بر تنم نشست. دیگر نمی توانستم به

 راحتی تمرکزکنم و بخوانم. مجبور می شدم یک جمله را چند بار مرور کنم . مخصوصا وقتی مصاحبه ی با
 مادر یکی از همین کودکان را خواندم. ترسی وجودم را فرا گرفت و احساس ناتوانی اشک بر چشمانم جاری

 کرد. جملت مقاله را در ذهنم مرور می کردم:" اینجا هر ماه دست کم دو کودک ناپدید می شوند"."آیا کسی
 هست که بپرسد چرا کودکان یکی از محله های جنوب (شهر تهران) یکی پس از دیگری ناپدید می شوند وبه

 جست و جو بر نمی آیند و آخرش هم یا هرگز پیدا نمی شوند یا اگر پیدا شوند دیگر کودک نیستند و یک شبه
 استخوان ترکانده اند زیر بار تجربه های شوم زودهنگام؟" " آیا کسی سراغی از این کودکان گرفته؟" "آیا کسی

 از خودش می پرسد بچه های دزدیده شده ربوده شده ، گم شده ویا هر صفت دیگری که شما دوست دارید- هر
 صفتی که پنهانکارانه تر و در نتیجه محترمانه تر به نظر می آید وقتی که برحسب اتفاق پیدا می شوند دیگرکودک

 نیستند تنها تفاله هایی از یک کودکند"،آن گونه که مادر می گوید او را "درخانه زنجیر" می کند. کودکانی که
 این چنین آزار می بینند و از هویت انسانی تهی می شوند خود تبدیل به "بسیجه" ای می شوند و چند سال بعد در
 خیابان ها خود به دنبال قربانی می گردند؟ آنان هم که پیدایشان نمی شود لبد اعضای بدنشان فروخته می شود و

تجارتی پرسود را میسر می سازند یا....؟؟؟؟
 شهر تهران چندین چهره دارد.چهره هایی بسیار متفاوت و متضاد. بسته به این که در کدام خیابان از مترو پیاده
 شوی چهره های متفاوتی را می بینی. از شیک ترین آپارتمان ها و لوکس ترین خانه ها در این شهر می یابی . خانه

  میلیون تومان است، خانه هایی با جکوزی و استخر و اتاق های150هایی که تنها اجاره یا پول پیششان بیش از 
 خواب فراوان که هر اتاق یک سرویس بهداشتی جداگانه دارند و... تا آلونک هایی که بیشتر به زاغه و لنه ی

 حیوانات شبیه اند. ثروت و فقر در کنار هم و دیوار به دیوار هم. اگر سری به بازار تهران بزنی، می توانی
 میلیاردها ثروت را در مغازه های آن ببینی. در خیابان های تنگ و باریک آنجا ماشین های گران قیمت در رفت

 و آمدند و اما در کوچه پس کوچه های ناصر خسرو،مولوی درست پشت بازار هیولی اعتیاد و فقر از هر
 دری سرک می کشد. و کودکان را می بلعد "کودکانی که در کوچه پرسه می زنند و تنها آموخته اند که عمرشان
 را با قرص نانی معاوضه کنند". در این خیابان هاست که به راحتی می توانی دریابی که علت این همه بدبختی
 چیست ،وقتی ثروت و فقر را در کنار هم می بینی. هیچ نشانی از عدالت اجتماعی نیست. " آیا یکی تنها یکی
 از نهادهای مسوولی که نام پرطمطراق تولیت امور کودکان را بر دوش می کشند تا به حال در باره ی سیر

صعودی افزایش کودک ربایی در این محله ها چاره ای اندیشیده اند؟"
 ،معلم آگاهی داشتم که دبیر اجتماعی بود اما بیگانه با کتاب های54 و 55سال های قبل حدود سال های 

 اجتماعی شاهنشاهی. در یکی از ساعت های درس، سر کلس، برایمان قصه ای از عزیز نسین(طنزنویس اهل
ترکیه) خواند. مردی در خیابان مشاهده می کند که دارند کسی را به قتل می رسانند

 . به دنبال پلیس در خیابان ها می دود. اما هر پلیسی که می بیند به بهانه ای از همراهی با مرد، برای جلوگیری از
 قتل خودداری می کند. یکی می گویند من در مرخصی ام. دیگری می گوید این ماجرا در منطقه ی من اتفاق

 نیافتاده و من نمی توانم مداخله کنم. دیگری می گوید به دنبال ماموریتی خاص باید برود و.... سرانجام صبر
 مرد تمام می شود و فریاد می کشد :" آخر این چه مملکتی است؟ " ناگهان ده ها پلیس از کوچه و خیابان های
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 اطراف دور او را می گیرند و او را به جرم اقدام علیه امنیت ملی و مخالفت با دولت و شعار دادن علیه دولت و
... دستگیر می کنند. 

 این روزها این حکایت را بارها وبارها به خاطر آورده ام. در گوشه ای از شهر مردم به جان آمده از بی عدالتی
به خیابان می آیند و فریاد سر می کشند و یا نه،

 به علمت اعتراض فقط سکوت می کنند و راه می روند. اما هزاران پلیس ونیروی انتظامی و لباس شخصی
 مواظب شان هستند و با هر چه که در دستشان است، آنان را می زنند و زخمی و دستگیر می کنند و... اما در

  آبان در13گوشه های دیگر شهر جرم و جنایتی غوغا می کند که ناشی از همان بی عدالتی هاست: در روز 
 ورامین زنی توسط چند نفر مورد تجاوز قرار می گیرد. و آن طرف تر کودکان یکی پس از دیگری دزدیده می

 شوند و ... (کافی است مروری کوتاهی داشته باشیم بر صفحات حوادث روزنامه ها که تنها جزءکوچکی از
آنچه اتفاق افتاده را نشان می دهد) 

با نزدیک شدن فلن مناسبت(روز قدس، دانش آموز و...)
 موقعیت ویژه اعلم می شود و همه نیروهای نظامی و انتظامی و ... در آماده باش به سر می برند، اما هیچ

 موقعیت ویژه ای برای یافتن این کودکان دزدیده شده اعلم نمی شود؟ هیچ موقعیت ویژه ای برای از بین بردن
 باندهای توزیع شیشه و کراک وهروئین اعلم نمی شود!؟ کسی به راه حل اصلی مساله دقت نمی کند و

 نمی اندیشد که اگر بی عدالتی از بین برود، اگر ثروت های اجتماعی به درستی وعادلنه میان مردم تقسیم شود،
 اگر با ظلم و تبعیض مقابله شود، اگر... اگر ... و ...دیگر نیازی نخواهد بود که مردم به خیابان ها بریزند و
 دردشان را فریاد کنند. دیگر پدر و مادرهایی نخواهند بود که به خاطر فقر فرزندانشان را در کوچه ها رها

کنند و... 
به راستی کدام امنیت دولت و حکومت را برهم می زند

 : بی توجهی به این همه بی عدالتی و نادیده گرفتن این انسان ها که کمترین حقی از حقوق بشر را دریافت
نکرده اند یا فریاد زدن و بی عدالتی ها را خاطر نشان کردن؟ 

 این کودکان در آن سوی آب ها و در رسانه های سرمایه داری نیز فراموش شده اند؟ حقوق بشرجهانی نیز نیز
این کودکان را نمی بیند. 

به راستی چرا؟
*

  نقل شده است. متن کامل مقاله را در88 آبان18جملت داخل گیومه از متن مقاله روزنامه اعتماد ، دوشنبه 
　زیر می خوانید

　افزایش کودک ربایي در جنوب تهران 
　پابرهنه با سرنگ و خون 

فهیمه خضرحیدري
 گوشه یي از شهر با شادماني هاي جشنواره تئاتر کودک رنگارنگ شده، یک گوشه دیگر هفته کودکان است و

 کانون. روزنامه ها خبر از بچه هاي شهر مي دهند که با دست هاي بي گناه شان زنجیره صلح ساخته اند.
 جشنواره بادبادک ها تهران را موقتاo زیبا کرده. سال تحصیلي تازه آغاز شده و دبیر کمیته ملي تغذیه از پیچیدن
 صداي «زنگ شیر» در مدرسه ها مي گوید و ما همه خوبیم. ما همه خوشحالیم که سال گذشته سه هزار کتاب
 کودک منتشر شده است و خدا را شکر که مجهز به یک جشنواره کودک خلق هم هستیم. ما بار رسالت مان

 را به تمامي بر دوش کشیده ایم. حال همه ما خوب است و جهان جایي است در حوالي فراموشي ما. اما نه
 خیلي دور، نه خیلي نزدیک، جایي همین اطراف، اینجا، درست جلو چشم شهروندان محترم، درست وسط یکي

 از قلب هاي تجاري پایتخت، اینجاست که هر روز کودکاني در معبر بادهاي بي ترحم، بسمل شدن را به جان
 مي پذیرند. اینجا، هیچ روزي با هیچ روزي فرق ندارد. از هیاهوي شادمانه روز جهاني کودک هم حتي سهم

 این بچه ها همچنان له شدن زیر قدم هاي سنگین زندگي بود و بس. اینجا روزها چیزي نیستند مگر همان
شرمساري جبران ناپذیر.---

 راه دوري نیامده ایم. حتي از پایتخت با همه شب هاي روشن و بزرگراه هاي پیچ در پیچش هم خارج نشده ایم.
 ما فقط از واگن هاي شلوغ مترو پرتاب شده ایم به یکي از ایستگاه هاي جنوب تهران و زندگي ناگهان چهره

 دیگري به خود گرفته است. راستي از جشن هاي شهر بزرگ تا طعم گس زندگي بچه هاي این محله چند
ایستگاه راه است؟ 

 آیا کسي هست که بپرسد چرا کودکان یکي از محله هاي جنوب ماه هاست یکي پس از دیگري ناپدید مي شوند
 و به جست و جو نمي آیند و آخرش هم یا هرگز پیدا نمي شوند یا اگر پیدا شوند دیگر کودک نیستند که یک شبه

 استخوان ترکانده اند زیر بار تجربه هاي شوم زودهنگام؟ آیا کسي سراغي از این کودکان گرفته؟ آیا کسي از



 خودش مي پرسد بچه هاي دزدیده شده، ربوده شده، گم شده یا هر صفت دیگري که شما دوست دارید- هر
 صفتي که پنهانکارانه تر و در نتیجه محترمانه تر به نظر مي آید- چرا وقتي که بر حسب اتفاق پیدا مي شوند،

دیگر کودک نیستند، تنها تفاله هایي از یک کودک اند؟ 

 آیا یکي، تنها یکي از نهادهاي مسوولي که نام پرطمطراق تولیت امور کودکان را بر دوش مي کشند تا به حال
 درباره سیر صعودي افزایش کودک ربایي در این محله ها چاره یي، برنامه یي اندیشیده؟ با همه این آیاها و

 چراها است که راهي این محله ها شده ایم و دنبال محل جدید «خانه کودک...» مي گردیم. سر راهمان،
کودکاني در کوچه پرسه مي زنند که آموخته اند عمرشان را با قرصي نان معاوضه کنند. 

اینجا هر ماه دست کم دو کودک ناپدید مي شوند

 «هر ماه دست کم دو مورد ناپدید شدن یا ربوده شدن کودکان به خانه کودک... گزارش مي شود و در اغلب
 موارد هم پیگیري هاي ما و خانواده بچه ها به نتیجه یي نمي رسد.» این جمله خبري تکان دهنده را مجید بي

 خیله عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان مي گوید و در ادامه اش یادآوري مي کند؛ «تا به حال
 اقدام مشخصي براي پایان دادن به این وضعیت در منطقه انجام نشده است.» انگار آنها که مسوول و صاحب

 بودجه امور کودکان اند، بیشتر ترجیح مي دهند مساله یي تا این حد بحراني را به دست زمان بسپارند یا به کلي
فراموشش کنند. 

 این روزها دیگر فایده ندارد که حکیمانه سري تکان دهیم و تکرار کنیم؛ «تو کز محنت دیگران بي غمي.»
 زندگي مدرن در کلنشهرهاي بي در و پیکري مثل تهران، دیگر فرصت این افاضات را به شهرنشینان خسته

 و گرفتار نمي دهد. با وجود این اما حتي درصورت بي توجهي محض به محنت دیگران، باز هم مي توان
 بخش دیگري از همین شعر پندگونه را تکرار کرد که؛ «بني آدم اعضاي یکدیگرند.» و منفعت طلبانه به این
 فکر کرد که اگر بخشي از جامعه آسیب جدي ببیند، بخش هاي دیگر را هم درگیر خواهد کرد. اما انگار حتي

همین بخش هم براي ما چندان جدي نیست. نه براي ما که براي نهادهاي مسوول و درگیر هم. 

 سالي هست که چراغي هم روشن است10با این حال میان این بن بست هاي کج و معوج و کوچه هاي باریک، 
 و مردان و زناني که بنیانگذاران «خانه کودک ...» بوده اند با مداخله مستقیم در بحران هاي زندگي کودکان
 منطقه، مي کوشند جریان بادها را تغییر دهند. مجید بي خیله یکي از اعضاي قدیمي این خانه است؛ یکي از

  سال است که مي دود. او10همان داوطلب هاي پرشوري که پابه پاي کودکان محروم یکي از مناطق جنوبي، 
 خیلي ها را مي شناسد. قصه هاي زیادي براي گفتن دارد. از بچه هایي مي گوید که دزدیده شدند و تحت پوشش

خانه کودک بودند و هرگز دیگر پیدایشان نشد و بچه هایي که پیدا شدند اما دیگر همان بچه هاي قدیم نبودند. 

پابرهنه با سرنگ و خون

 بچه ها دل شان مي خواهد از خانه بیرون بروند و بیرون یعني آغاز جهان پرخطر یعني همه سرنگ هاي خون
 آلودي که معتادهاي محل پس از تزریق مواد مخدر انداخته اند کف کوچه و خیابان. شما راه مي روید و زیر

 پایتان پر است از سرنگ هاي خطرناک آلوده. بچه هاي کوچک، اغلب پابرهنه و حتي بدون یک جفت دمپایي
 لبه لي سرنگ هاي خون آلود با سوزن هاي تیز، لي لي و شمع، گل، پروانه بازي مي کنند و هیچ کس

 پرواي سرنگ ها را ندارد، نه پدر و مادرهاي خمار و بیکار و خسته و عصبي و نه شهرداري منطقه که به
 هر حال مسوول جمع آوري زباله هاي شهر است و تازه مکانیزه و هموژنیزه و... هم هست. مجید بي خیله

 عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان مي گوید؛ «این سرنگ ها هم یکي از ویژگي هاي طبیعي
 این منطقه شده اند، فکري برایشان نشده و متاسفانه خانواده ها هم بي توجه اند تا جایي که ما حتي مي ترسیم از
 اینکه یک تست هپاتیت توي این منطقه بگیریم. تردید نکنید که این بیماري در میان بچه هاي این محله ها خیلي

شایع است.»

 در فاصله خانه منور و خانه سیتا اکبري، پسر و دختربچه یي که هر دو چندي پیش ربوده شده بودند، بعدها
 شهرداري لبد با این امید و هدف که کانون فتنه و فساد را برچیند،این قسمت محله را خراب و بخش وسیعي

 از آن را به پارک و فضاي سبز تبدیل کرده است. اما ساکنان خلفکار هنوز سر جاي خودشان هستند. آنها
 هنوز در منطقه پراکنده اند و کار خودشان را مي کنند. همان طور که اهالي خاک سفید هم هنوز کار خودشان



 را مي کنند و تازه بخشي از آنها به این منطقه مهاجرت کرده اند تا آشکارا نشانه یي باشند از اینکه آسیب هاي
اجتماعي را با «بولدوزر» نمي توان حل و فصل کرد. 

 توي پارکي که امروز جاي این قسمت محله را گرفته، معتادهاي محل بدون هیچ پنهان کاري تزریق مي کنند.
 موادفروش ها سرشان به کار خودشان گرم است .جاي خوبي است براي ردیف جوان هاي بیکار و بي انگیزه.

براي زن هاي وانهاده و مردان رهاشده. براي فراموش کردن خوشبختي و خورشید. 

آسیب دیده، آسیب مي زند

 «بخش هایي از شهر هستند مثل اینجا یا مثل بعضي حاشیه هاي رهاشده که دولت هم کاري به آنها ندارد. این
 مناطق را جمعیتي پر کرده که یکسره آسیب دیده و آزرده اند و شما خوب مي دانید که کسي که آسیب دیده، مي

خواهد آسیب برساند. این مردم چیز دیگري ندیده اند و راه دیگري براي زندگي نمي شناسند.»

  سال گذشته10مجید بي خیله با این توضیحات، از این مناطق جنوب مي گوید؛ از کودکاني که در طول 
  کارشان را توي همین1379دردهایشان را از نزدیک، خیلي نزدیک، لمس کرده. بي خیله و همکارانش سال 

 پارکي آغاز کردند که امروز محل مبادله مواد مخدر است. آن موقع گروهي از فعالن حقوق کودک جمعي
 نفره از کودکان کار سطح شهر را که بیشترشان در این منطقه ساکن هستند، به پارک دعوت کردند و یک20

 روز جمعه بود که سوادآموزي به این کودکان شروع شد. بي خیله به یاد مي آورد؛ «کم کم تعداد بچه ها بیشتر
 شد و ما هم در جریان کار احساس کردیم سوادآموزي و ورزش تنها نیاز این بچه ها نیست بلکه نیازهاي

 روحي و رواني و مشاوره و تغذیه و خیلي مسائل دیگر هم هست. این شد که به فکر اجاره مکاني در همین
  سالگي خانه کودک ...10منطقه افتادیم و با همکاري شهرداري محل سابق خانه کودک را برپا کردیم. امسال 

 است و ما جاي قبلي مان را به دلیلي از دست داده ایم اما باز هم با همکاري شهرداري جاي تازه یي گرفته ایم
 سال حضور مستمر در کنار بچه ها را جشن بگیریم.»10و به زودي مي خواهیم 

 بي خیله «ترک تحصیل» را یکي از پدیده هاي اجتماعي رایج در این منطقه مي داند و مي گوید؛ «تمام مدرسه
 ها یک شیفته هستند و کلس ها خیلي خلوت است در حالي که اینجا تعداد بچه ها در سنین مدرسه به مراتب

بیش از دیگر مناطق شهر است.» 

 او از فسادي که در رگ هاي این محله خانه کرده، مي گوید و دلش مي سوزد براي کودکاني که روزگاري
کودکان خانه کودک ...بودند اما حال چهره هاي معروف پارک اند.

 کولي ها، افغان ها،خیلي فراموش شده و خیلي خشن باندهاي فساد و مواد مخدر محل را اداره مي کنند و
 کودکان همچنان که بزرگ و بزرگ تر مي شوند، بیشتر و بیشتر در منجلب آنها شریک مي شوند. در کوچه
 ها که راه مي روي، به جز سرنگ هاي آلوده، صحنه هاي دردناک دیگري هم هست از جمله جسد بي جان و
 خون آلود حیوانات شهري؛ سگ یا گربه. نزدیک ساختمان شورایاري محله، گربه یي در خون خودش غرق

شده، پیداست که رگ گردنش را با چاقو بریده اند. 

چرخه مخوف اقتصاد جنایي

 خانه کودک ...در تمام طول این سال ها رد پاي کودکان ناپدید شده را دنبال کرده اما آنچه در این زمینه خاص
 به عنوان موفقیت به دست آورده، بسیار کم بوده است. مبارزه با کودک ربایي در حجمي تا این وسیع کاري
 نیست که داوطلبان و فعالن مدني این مرکز به تنهایي از عهده آن بربیایند. شاید لزم است نه تنها مسوولن
 بلکه مردم هم توجه بیشتري به وضعیت دردناک این کودکان بکنند. «بي خیله» تاکید مي کند که رها شدن و

 پس زدگي این کودکان از سوي جامعه آ نها را در شرایط خطرناک تري قرار مي دهد. او مي گوید؛ «جامعه
 باید به وضعیت این کودکان واکنش نشان بدهد. این مساله همه ماست. این طور نیست که با خودمان بگوییم
 خب اینها تعدادي خانواده بي فرهنگ هستند که پشت سر هم بچه آورده اند و ریخته اند توي خیابان و تربیت
 شان هم نکرده اند. پس این مشکل ما نیست. به نظر من این طور نیست. این طور فکر و نگاه باید تغییر کند.
 بچه یي که پشت چراغ قرمز ایستاده و دارد فال مي فروشد، الزاماo گدا و انگل به دنیا نیامده. اینها بیش از هر

چیز معلول فقر هستند، چه خودشان و چه خانواده هایشان.»



 به گفته عضو هیات مدیره انجمن دفاع از حقوق کودکان، محله ...محله به شدت آسیب خیزي است و شرایط به
 شدت بحراني دارد. از معضل اعتیاد که در برخي کوچه پس کوچه ها و خانه هاي این محله ریشه دوانده تا فقر

 شدید و فساد، همه نوع آسیب اجتماعي را در این منطقه مي توان سراغ گرفت و در نتیجه بروز پدیده یي مثل
  ساله اش در این10کودک ربایي هم در این شرایط چندان نامحتمل نخواهد بود. بي خیله بازمي گردد به تجربه 

  سال گذشته به ما گزارش شده، خیلي خیلي زیاد بوده و این اواخر سیر صعودي10منطقه؛ «مواردي که طي 
 نگران کننده تري هم داشته است. همین حال هم که شما چرخي توي برخي کوچه پس کوچه هاي این محله

 بزنید، با تعداد قابل توجهي آگهي هاي دست نویس مردم محلي روبه رو مي شوید که روي دیوارها چسبانده
 شده اند و خبر از گم شدن یا دزدیده شدن بچه ها مي دهند و کاري که ما مي توانستیم با امکانات و اختیارات

 محدود خودمان در همه این سال ها انجام بدهیم مثلo این بوده که رد بچه ها را پیگیري کنیم. به مراکز
 بهزیستي و کلنتري هاي نزدیک مراجعه کنیم و فقدان بچه ها را گزارش کنیم. اما واقعیت این است که

 متاسفانه نهاد مسوول، پیگیر و رسیدگي کننده یي درباره این فاجعه در منطقه وجود ندارد و خیلي راحت این
 مساله نادیده گرفته مي شود. براي همین هم خیلي از پدرها و مادرها که از کار ما آگاهي دارند و چیزهایي

 درباره این خانه کودک شنیده اند، حتي اگر بچه هایشان تحت پوشش خانه کودک نباشند، وقتي بچه شان دزدیده
 شده به اینجا مراجعه کرده اند و ما هم دنبال کارشان را گرفتیم و موارد بسیار زیادي هم بوده که سرانجام بچه

هم پیدا نشده و اصلo معلوم نشده چه بلیي بر سرش آمده است.»

 فرهاد مرادي فعال حقوق کودک و یکي دیگر از فعالن داوطلب خانه کودک ...اما تحلیلي اقتصادي تر از
 معضل کودک ربایي در منطقه دارد. به عقیده او آن بخش از چرخه اقتصادي این منطقه که به اقتصاد جنایي

 معروف است، وسیع تر از آن است که به این سادگي ها و بدون اقدام جدي نهادهاي دولتي مسوول بتوان
 مانعش شد. مرادي مي گوید؛ « بخش عمده و اغلب پنهان اقتصاد این منطقه را اقتصاد جنایي در دست دارد

 مثل باندهاي توزیع مواد مخدر یا باندهاي فساد و حتي باندهاي فروش اندام. این باندها اغلب براي جابه جایي
 مواد مخدر از بچه ها استفاده مي کنند. منطقه، یک پخش کننده عمده دارد و تعدادي زیرمجموعه که آخرین

 زیرمجموعه آن کودکاني هستند که دزدیده مي شوند، تعداد زیادي از بچه هایي که دزدیده مي شوند براي کار
 توزیع موادمخدر در منطقه و حتي در سطح شهر به کار گرفته مي شوند. اما متاسفانه حتي نهادهاي متولي در
 این منطقه نسبت به موضوعي با این سطح از اهمیت حساسیت زیادي نشان نمي دهند و به همین خاطر هنوز
 زوایاي زیادي از این ماجراها پنهان مانده است. نهادهاي غیردولتي هم که در اینجا دارند فعالیت مي کنند، به

 خاطر فقر بودجه و البته محدودیت هاي موجود نمي توانند در این زمینه کار پژوهشي و شناسایي اساسي انجام
  سال کار10دهند. بنابراین نمي توان در حال حاضر بر اساس یافته هاي مستند پژوهشي حرف زد اما آنچه از 

 مستمر ما برمي آید و در چارچوب مشاهدات و تجربیات عیني و تلخ ما مي گنجد، نشان دهنده آن است که
 وضعیت بچه ها در این منطقه به شدت خطرناک و توام با انواع بهره کشي ها و آسیب هاست که دزدیده شدن

تنها یکي از آنها است.»

 او مي گوید؛ «تا به حال و تا آنجایي که ما در طول این سال ها پیگیر بچه هاي این محله بوده ایم، ندیده ایم که
 مراجع قانوني چاره اندیشي براي این مشکلت داشته باشند یا کودک ربایي در این منطقه را پیگیري کنند یا به

 هر حال به شکلي به مشکلت کودکان این محله ها ورود کنند. ما هم اینجا علوه بر مشاهده مستقیم این حجم
  خانواده یي را که تحت300گسترده از بحران، در تلش هستیم با همکاري داوطلبان مان مشکلت بي شمار 

پوشش داریم، به نوعي حل و فصل کنیم.»

عدالتي که شعارش را مي دهید براي کیست

 حرفي نیست. شعار محوري و مرکزي شما عدالت باشد. عدالت اجتماعي مهم تر از هر چیز دیگري است. شما
 حق دارید اما آیا انصاف این نیست که دست کم به شعارهاي خودمان پایبند باشیم؟ آیا براي تحقق عدالت، هیات

 محترم دولت حتماo باید با هواپیما به جنوب و شمال و شرق و غرب کشور سفر کنند؟ آیا همین جا کنار گوش
 خودمان را به همین سادگي فراموش کرده ایم چون سر و صداي رفتن به مناطق دوردست بیشتر است؟ این

 سوال ها شاید سوال تک تک کودکاني باشد که دزدیده مي شوند و معتاد به خانه بازمي گردند تا در همکاري
 شان براي توزیع مواد مخدر جاي تردیدي باقي نماند. این سوال ها شاید همان سوال هایي باشد که کف این

کوچه ها،کنار سرنگ هاي آلوده به خون ریخته اند و بي جواب مانده اند. 

 در پاسخ به این پرسش که سازمان بهزیستي یا شهرداري- که به هر حال به عنوان متولیان آسیب هاي
 اجتماعي و کودکان کار شناخته مي شوند- چه فکري براي بحران زندگي این کودکان کرده اند. بي خیله آب



 پاکي را روي دستمان مي ریزد؛ «سقف نیازهاي این بچه ها در سطح بهزیستي نیست. بهزیستي یک سازمان
 میاني است. این سطح از بحران ها و مشکلت را باید وزارتخانه هاي مربوط و مسوول دنبال کنند. اگر مهم
 ترین عامل این حجم از فساد و اعتیاد و کودک آزاري و کودک ربایي در این منطقه، فقر است و بیکاري و

 فقدان آموزش، خب ما در کشورمان براي هر کدام از این معضلت اجتماعي وزارتخانه هاي عریض و طویل
 داریم که بودجه این امور را در اختیار دارند و باید کار را در مسیر درست خودش بیندازند. تا وقتي شما

 نتوانید به یک پدر کودک آزار شغل بدهید، چطور مي خواهید کودک را نجات دهید؟ اینکه بهزیستي به عنوان
 تنها متولي این امور بیاید و بچه ها را به قول خودشان «جمع» کند و ببرد و یک هفته بعد هم دوباره رهایشان

 کند، مشکلي از این بچه ها حل نمي کند. ضمن اینکه در همین مراکز نگهداري بهزیستي هم مواردي از کودک
 آزاري گزارش شده و اساساo یکي از بحث هاي ما با بهزیستي همین است که بالخره چه زماني قرار است در

هاي این مراکز باز شود تا مورد بازرسي و دیده باني نهادي مدني قرار بگیرند؟»

 بچه ها هم اغلب در خانه فضاهاي بسیار خشني را تجربه مي کنند تا جایي که کودک آزاري هاي خیلي شدید
 عادي ترین اتفاقي است که در خانه هاي این منطقه مي افتد. براي همین هم اغلب بچه ها فراري مي شوند اما
 در خیابان هم چیز تازه یي در انتظارشان نیست بلکه با خشونت وسیع تر و بي رحم تري روبه رو مي شوند.

 بنابراین روشن است که اگر نهادهاي مسوول وظایف خود را به درستي انجام دهند و بودجه ها در جاي خود و
 بر مبناي کار کارشناسي صرف شوند، اصلo این همه مشکلت به وجود نمي آید که چندین و چند سازمان و

نهاد بخواهند درگیر برطرف کردن شان باشند و کاري هم از پیش نبرند.»
　از زبان مادر یکي از کودکان قرباني

بچه ام را با زنجیر مي بندم

 یکي از بچه هاي دزدیده شده و حال پیدا شده «منور» است. مادرش رو به روي ما- در ساختمان جدید و هنوز
 نیمه کاره خانه کودک- نشسته است. رویاهاي مندرس یک زن ساده خانه دار را در نگاهش دارد و براي نگه

داشتن بچه هایش راهي جز خشونت نمي شناسد.

-گفتید الن بچه را توي خانه بسته اید؟ 
بله. بستمش که فرار نکند.

-با چي؟ 

زنجیر کردمش.

-پسرتان چند سال دارد؟ 

  سال. نمي دانم احتمال هم دارد تا من برگردم خانه، قفل ها را شکسته باشد یا زنجیر را پاره کرده باشد.14
شاید هم رفته باشد. نمي دانم اما من زنجیرش مي کنم که نتواند برود.

-اسم پسرتان منور است دیگر؟ 

بله.

-من شنیدم قبلo هم یک بار در همین محله ربوده شده بوده، درست است؟

ساله بود.10آره. یک بار منور را دزدیده بودند. آن موقع 

-چطور توانستید پیداش کنید؟ 

 ما تازه آمده بودیم این محله. قبلo سمت تهرانپارس سرایدار بودیم. باباي بچه ها هم کار مي کرد، آنجا هم
 سرایدار بود اما پنج شش ماه که گذشت صاحبخانه اثاث خانه ما را جمع کرد توي یک انباري. ما هم دیگر

 ماندیم توي خیابان. مدتي خانه دوست و آشنا بودیم. خانه یکي از فامیل ها بودیم. خودش هم چند تا بچه داشت.
 من به بچه هام مي گفتم روزها بروند توي پارک بمانند، غروب برگردند که توي دو تا اتاق مردم شلوغي



 نکنند. اما کم کم شروع کردند که خیلي دیر برگردند به خانه. از همان موقع ها بچه هام این طوري شدند. از
مدرسه ماندند و... بعد هم آمدیم اینجا توي شوش خانه اجاره کردیم. همین جا منور را دزدیدند.

-شما چند تا بچه دارید؟ 

شش تا پسر.

-چرا اینقدر زیاد؟ 

شده دیگر... (مي خندد)

-یعني خودتان نمي خواستید؟ خودتان را در به وجود آمدن این شرایط مقصر نمي دانید؟ 

خب من که زیاد مقصرم، اما دیگر چه کنم؟ من فقط یک دختر مي خواستم. گفتم خدا یک دختر بدهد که نداد.

-منور را چطور دزدیدند؟ 

 نمي دانم وال. چند شبي دیر آمدند خانه. باباش باهاشان دعوا مي کرد که چرا دیر مي آیید. یک شب شد که
باباش منور را خیلي کتک زد. دیگر همان بود که بهانه شد و شب ها نیامد خانه. بعد هم غیبش زد.

-چطور پیدا شد؟ 

توي مشهد پیدا شد. از آن موقع هم دیگر همه اش فرار مي کند.

-از اینجا تا مشهد؟ 

 نمي دانم وال، از وقتي آمدیم این محله مي روند بیرون و شب ها نمي آیند و شب ها توي اتوبوس، توي پارک
و... مي روند، این طور جاها مي خوابند.

-خب فکر مي کنید چرا خوابیدن در اتوبوس را به خوابیدن توي خانه ترجیح مي دهند؟ 

نمي دانم دیگر...مي گویند برویم خانه دعوایمان مي کنند.

-توي خانه فضاي خشني وجود دارد؟

(سکوت)

-من پرس و جو کردم و فهمیدم همسرتان بچه ها را خیلي کتک مي زند، درست است؟ 

 نه، البته باباش مي خواهد بزند اما من نمي گذارم. زماني که اینها بیرون مي خوابند باباشان اعصابش خراب
مي شود.

-وقتي بیرون از خانه هستند از کجا پول مي آورند؟ 

 براي خودشان یک کارهایي مي کنند. توي پارک، شهربازي و... یک بار نگهبان پارک به من گفت منور اینجا
کار مي کند و روزي هزار تومان مي گیرد. به نگهبان گفته بود من پدر و مادر ندارم.

-از کارشان به خرج خانه هم کمک مي کنند؟ 

نه... یک وقت هایي حجت که توي مترو دستفروشي مي کند پولي مي آورد، اما منور و بقیه نه.



-همسرتان کار دائم و درآمد مرتب دارد؟ 

نزدیک یک سال کاري نداشت اما الن دو هفته مي شود که رفته کار مي کند.

-ماهي چقدر اجاره خانه مي دهید؟ 

 تومان. پانصد تومان هم پول پیش داده ایم.130ماهي 

-به نظرتان چه چیزهایي هست که منور بخواهد اما توي خانه نداشته باشد؟ 

 دو سال پیش که منور فرار کرد، وقتي پیدایش کردیم آوردمش خانه کودک شوش تا باهاش حرف بزنند. گفت
 ما توي خانه تلویزیون نداریم. خب نداشتیم و حوصله شان سر مي رفت. اما بعد که کمک مان کردند و یک

  تومان داد150تلویزیون کوچک هم خریدیم باز هم منور فرار مي کند و از خانه مي رود. حتي باباشان رفت 
یک کامپیوتر هم خرید که بمانند خانه و باهاش بازي کنند اما باز هم نماندند.

-چرا منور مدرسه نمي رود؟ 

یک سال رفت اما مغزش نکشید درس بخواند.

-چه کسي این را تشخیص داد که مغزش نمي کشد؟ 

 خودش مي گفت نمي تواند بخواند. از بچه هام فقط دلور سه سال درس خواند. بقیه درس نخواندند. امکانش هم
نیست که بروند مدرسه.

 -فکر مي کنید اگر نوع زندگي تان چه جوري بود، منور به جاي دزدیده شدن و بعد هم فرارهاي پشت سر هم،
یک بچه مدرسه یي مي شد و اوضاع بهتري مي داشت؟ 

 خب دیگر اگر آدم امکانات خوب داشته باشد که این طوري نمي شود. بدون امکانات است که آدم این طوري
مي شود. ما از وقتي آمدیم این محله مشکلتمان شروع شد.

 -منظورتان چه جور امکاناتي است؟ مي خواهم بدانم تعریف تان از این امکاناتي که مي گویید در چه سطحي
است؟ 

حال که نیست... چرا حرفش را بزنم؟ حال که دیگر همه چیز تمام شده.

-یعني به نظر شما همه چیز تمام شده است و دیگر کاري مثلo براي منور نمي شود کرد؟ 

مگر اینکه خدا کاري بکند...

 جلوگیری از ورود اعضای هیات مدیره از سوی کارکنان معترض صنایع مخابراتی راه دور و
دخالت نیروی انتظامی 

  گزارش داد : كاركنان دفتر مركزى كارخانه صنایع مخابراتى راه در1388 آبان 23به گزارش ایلنا در تاریخ 
 ایران در اعتراض پرداخت نشدن مطالبات معوقه خود، پنجشنبه گذشته براى چند ساعت از ورود سهامدار

عمده و اعضاى هیات مدیره به داخل ساختمان دفتر مركزى جلوگیرى كردند. 
 به گزارش ایلنا، در حالى كه كارگران كارخانه صنایع مخابراتى راه در ایران در ماه هاى گذشته بارها براى
 دریافت مطالبات خود اقدام به برگزارى تجمع كرده اند، كاركنان دفتر مركزى این كارخانه در تهران پنجشنبه

گذشته به نشانه اعتراض از ورود مالك اصلى و اعضاى هیات مدیره به داخل دفتر جلوگیرى كردند. 
  در گفت وگو با ایلنا، افزود: پنجشنبه گذشته در اعتراض به پرداخت نشدنITIیكى از كارگران دفتر مركزى 

 ماه مطالبات معوقه از ورود سهامدار عمده و اعضاى هیات مدیره به داخل دفتر مركزى جلوگیرى كردیم. 11
 وى افزود: البته پس از چند ساعت و آمدن نیروهاى انتظامي، اعضاى هیات مدیره به شرط پاسخگویى به



كارگران داخل شركت شدند. 
  مبنى بر مراجعه به كلنترى و اقامه دعوىITIاین كارگر همچنین از اقدام متقابل برخى اعضاى هیات مدیره 

 كاركنان هنگام مراجعه به محل كار با احضاریهعلیه كارگران خبر داد و گفت: صبح امروز برخى از 
كلنترى مواجه شدند. 

  ماه گذشته به دلیل11وى با بیان اینكه این شكایت در كلنترى با رضایت شاكى خاتمه یافت، گفت: وقتى در 
 بي پولى شاهد اخراج فرزندمان از مدرسه و دانشگاه و یا فوت نزدیكان خود در مراكز درمانى هستیم، به خود

حق مي دهیم كه با راه ندادن كارفرما به محل كار خواسته هاى خود را مطالبه كنیم. 
  در استان فارس از ادامه وضعیت بي حقوقى خودITI كارگر 900این در حالى است كه در روزهاى گذشته 

ابراز نارضایتى كرده بودند.

 فریبرز رییس دانا:افراطي ترین راست گرایى بر اقتصاد ایران سلطه دارد

  گزارش داد: فریبرز رئیس دانا، استاد اقتصاد با ذكر این كه عملكرد1388 آبان 23  به گزارش ایلنا در تاریخ 
 دولت نهم و دهم بیانگر سلطه افراطي ترین جریان راست اقتصادى در راس قوه مجریه است، مي گوید: علت
 نفى و حتى انکار جامعه مدنى از سوى اقتصاددان  هاى راست  گرا آن است که مي  خواهند در صورت خروج

 دولت از مداخلت اقتصادي، نهادهاى شبه دولتى را جایگزین کنند؛ نهادهایى که در آن سرمایه  داران وابسته که
 بابت خرید یک شرکت رقم نجومى پرداخت مي  کنند، وجود دارد. سرمایه  دارانى که بدون ریسک، در جریان

 واگذارى کارخانه  هاى دولتى به بخش خصوصي، صاحب کارخانجات شده و بدون توجه به قابلیت  ها، با فروش
 آن به ثروت خود مي  افزایند، اما در نهایت همچنان از پایین بودن سرعت خصوصي  سازى در ایران انتقاد
 مي  کنند. این گروه از سرمایه  داران و اقتصاددان  هاى وابسته به آنها، در حالى به غلط از پایین بودن روند

 خصوصي  سازى در ایران اعلم نگرانى مي  کنند که بر اساس گزارش  هاى بانک جهاني، ایران در
خصوصي  سازى رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. 

 وى مي افزاید: در حال حاضر شاهد راست  گراترین سیاست  ها در مباحث اقتصادى هستیم. با وجود شعارهاى
 مردمى که سر داده مي  شود، هیچ کدام از دولت  هاى قبلى یارانه بنزین را حذف نکردند و از حذف سایر

 یارانه  ها سخن نگفتند. از سوى دیگر موضوع اصلح قانون کار نیز چندین بار مطرح شده و هنوز معلوم
 نیست سرنوشت آن چه شود. بهاى مواد شوینده،   نان، مواد لبني، مسکن و حمل ونقل در همین مدت به شدت
 افزایش پیدا کرده است. دلیل این سیاست  ها آن است که از نظر دیدگاه اقتصاددان  هاى راست، همه چیز در

 بازار داد و ستد ارزش کالیى دارند. در این دیدگاه پرداخت یارانه هیچ جایگاهى نداشته و مانند لکه ننگى است
 که باید حذف شود. سرمایه  دارى فعلى مایل است ایران را به قلب سرمایه  دارى جهانى تبدیل کند. اینجاست که

 تلش  ها براى عضویت در سازمان تجارت جهانى و حذف یارانه  ها معنى پیدا مي  کند؛ چون سرمایه  دارى
 جهانى از پرداخت یارانه که با مالیات ارتباط مستقیم دارد، گریزان است و براى همین قرار است به نام

 پرداخت نقدى و ساماندهي، به  تدریج یارانه  ها در تابش آفتاب تورم تبخیر شده و خودبه  خود حذف شود یا به دلیل
پایین بودن میزان آن، مردم از دریافت آن چشم  پوشى کنند.

در تهران و شهرستان  هاي تابعه؛ 
معلمان حق التدریسي هم بیمه تامین اجتماعي مي شوند 

 : معلمان حق التدریسي شاغل در مدارس دولتي آمده است1388 آبان 23خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 
آموزش و پرورش شهرستان هاي تهران بیمه تامین اجتماعي مي شوند. 

 به گزارش ایلنا، مدیركل تامین اجتماعي شهرستان هاي استان تهران گفت: تمامي معلمان حق التدریسي شاغل
 در حوزه فعالیت شعب تامین اجتماعي شهرستان هاي استان تهران به شرط دارا بودن شرایط لزم تحت پوشش

خدمات بیمه اي و درماني تامین اجتماعي قرار مي گیرند. 
 حجت ا...رضایي افزود: سازمان تامین اجتماعي با صدور بخشنامه اي كلیه معلمان حق التدریسي مدارس دولتي
 آموزش و پرورش را كه در واحدهاي تابعه این وزارتخانه (از جمله مدارس هیات امنایي) اشتغال به تدریس

 داشته و تحت پوشش مقررات خاص دیگري قرار نداشته اند از اول مهرماه امسال تحت پوشش بیمه تامین
اجتماعي قرار داده است. 

  قانون تامین اجتماعي ادارات آموزش و پرورش شهرستان، مناطق و39وي خاطرنشان كرد: طبق ماده 
 نواحي مسوول تنظیم و ارسال لیست حق بیمه این گروه از معلمان هستند. بنابراین ادارات آموزش و پرورش
 شهرستان، مناطق و نواحي مزبور باید هر ماه نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه معلمان حق التدریس

تا آخرین روز ماه بعد آن اقدام كنند. 



 مدیركل تامین اجتماعي شهرستان هاي استان تهران یادآور شد: براساس بخشنامه صادره نرخ حق بیمه معلمان
  درصد دستمزد مبناي پرداخت حق بیمه است كه در هر صورت از حداقل دستمزد27حق التدریس به میزان 

روزانه مصوب شوراي عالي كار در هر سال كمتر نخواهد بود. 
  درصد حق بیمه بیكاري نیز از سوي3همچنین با توجه به اینكه این افراد مشمول قانون كار هستند پرداخت 

كارفرما براي آنها الزامي است. 
 رضایي با اشاره به نحوه تنظیم لیست این گروه از معلمان گفت: لیست حق بیمه این گروه از بیمه شدگان،
 صرف نظر از نوع قرارداد و ساعات كار با توجه به روزهاي كاركرد توسط كارفرما ارسال و پرداخت

 مي شود، بنابراین در صورتي كه كاركرد این افراد كسري از ماه اعلم شود، رعایت حداقل دستمزد روزانه به
 )27/9نسبت مدت كاركرد ضروري است. در ضمن در این مورد حق بیمه درمان كه معادل نه بیست و هفتم(

است به طور كامل و حسب مورد بر مبناي تعداد روزهاي ماه مربوطه دریافت مي شود. 
 وي افزود: ادارات، مناطق یا نواحي آموزش و پرورش به عنوان كارفرما و ارسال كننده لیست حق بیمه

 معلمان حق التدریسي موظف هستند در صورت ترك كار هر یك از معلمان مورد نظر كه لیست آنان قبل به
 شعبه تامین اجتماعي ارسال شده است مراتب را با درج در لیست ارسالي ماه مربوطه به سازمان تامین

اجتماعي اعلم و مطابق قوانین اقدام كنند. 
 مدیركل تامین اجتماعي شهرستان هاي استان تهران خاطرنشان كرد: مدت اعتبار دفاتر درماني معلمان

حق التدریسي حداكثر تا پایان سال تحصیلي تعیین مي شود. 
پایان پیام

در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات؛ 
این بار كارگران فصلي هفت تپه تجمع كردند 

 : درحالي كه كمتر از چند هفته از آغاز آمده است 1388 آبان 23خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 
 دوران محكومیت، كارگران شركت كننده در اعتراض هاي كارگري شركت نیشكر هفت تپه نمي گذرد، جمعي از

كارگران فصلي این شركت هفته گذشته به دلیل پرداخت نشدن مطالبات معوقعه خود تجمع كردند. 
 رضا رخشان از اعضاي سندیكاي كارگران كارخانه نیشكر هفت تپه در گفتگو با ایلنا، گفت: هفته گذشته

كارگران ني بر این كارخانه در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات تجمع كردند. 
 به گفته این فعال كارگري، در این تجمع كه در محل كار برگذار شد؛ بیش از هزار كارگران ني بر فصلي

 شركت داشتند. رخشان افزود: بیشتر تجمع كنندگان از كارگران مهاجر از شهرستان ها و حتي استانهاي مجاور
 ماه براي برداشت محصول در استخدام موقت كارخانه قرار مي گیرند. 6 تا 4هستند كه هر ساله به مدت 

 هزار كیلومتر مربع برآورد مي شود. 7 تا 5وسعت مزارع نیشكر كارخانه هفت تپه حداقل بین 
 تجمع كارگران ني بر در حالي است چندي پیش گروهي از كارگران این كارخانه كه در جریان اعتراض هاي

كارگري در دادگاه محكوم شده بودند براي سپري كردن دوره محكومیت خود بزاداشت شدند. 
 كارخانه نیشكر هفت تپه كه از آن به عنوان بزرگترین واحد تولیدي شكر در ایران یاد مي شود؛ بیش از هزار
كارگر دارد. این كارخانه در جریان بحراني شدن صنعت شكر ، صحنه اعتراض هاي گسترده كارگري بود. 

پایان پیام

در آستانه معرفي وزیر پیشنهادي رفاه و تأمین اجتماعي به مجلس؛ 
تنها موسسه پژوهشي تامین اجتماعي كشور تعطیل شد 

 :   تنها مؤسسه پژوهشي كشور در حوزه آمده است 1388 آبان 23خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 
مباحث رفاه و تأمین اجتماعي به دستور مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعي تعطیل شد. 

 به گزارش ایلنا،طرح هدفمندسازي یارانه ها یكي از طرح هایي است كه در سالهاي اخیر چالشهاي زیادي در
 عرصه هاي تصمیم گیري و قانونگذاري برانگیخته است بنابر این اجراي این طرح نیازمند انجام كارهاي علمي

 و تحقیقاتي است و مؤسسه عالي پژوهش تأمین اجتماعي یكي از نهادهایي است كه در كنار سایر مراكز
 مطالعاتي نظیر مؤسسه پژوهشهاي وزارت اقتصاد و برخي مؤسسات دیگركه شاید تعدادشان به انگشتان یك

دست هم نرسد، مي توانست دولت را در اجراي این امر یاري كند. 
 از سوي دیگرهمگان واقف هستند كه یكي از تبعات قطعي هدفمندسازي یارانه ها این است كه عده اي از طبقات
 پایین جامعه بنا به علل گوناگون، در موقعیت بسیار آسیب پذیري قرار خواهند گرفت. براي حمایت از این دسته

 افراد، مؤثرترین راه ارائه مكانیزم هایي است كه مجموعه اي از بسته هاي حمایتي را براي گروه هاي مختلف
 ارائه مي دهد. فراهم كردن این بسته هاي حمایتي نیازمند انجام مطالعات فراوان و تخصصي است كه مؤسسه

عالي پژوهش تأمین اجتماعي مرجعي صالح براي انجام آن است. 



 متأسفانه به نظر مي رسد با تعطیلي این مؤسسه، آن هم در آستانه معرفي وزیر پیشنهادي رفاه و تأمین
 اجتماعي اجراي طرح هدفمندسازي یارانه ها و سایر اقدامات حمایتي دولت در هاله اي از ابهام قرار گرفته

  ساله در انجام پژوهشهاي مرتبط با حوزه17است. تعطیلي مؤسسه عالي پژوهش تأمین اجتماعي، با سابقه 
 رفاه و تأمین اجتماعي، از نقطه نظر قانوني نیز داراي ابهاماتي بوده كه مخالفتهایي را چه در میان اعضاي

هیئت مدیره سازمان و چه در نهادهاي عالي تر نظیر شواریعالي سازمان برانگیخته است. 
 به هر حال، با نیم نگاهي به اقدامات مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعي كه در ماه هاي اخیر چندین معاونت و

 شركت وابسته به سازمان را منحل كرده است، مي توان دریافت كه انحلل مؤسسه پژوهش را نیز باید در
 راستاي سایر اقدامات مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعي ارزیابي كرد. مؤسسه اي كه فعالیتهاي متنوعي از

 قبیل پژوهش، انتشار كتاب، انتشار فصلنامه، حمایت از پایان نامه هاي دانشجویي حوزه رفاه و تأمین اجتماعي و
ایجاد ارتباط با دانشگاهها و سازمانها و نهادهاي بین المللي ذیربط را در كارنامه خود دارد. 

 این اقدامات منجر به بروز نارضایتي هایي در میان كارشناسان و مدیران ارشد سازمان نیز شده است. با سرك
 كشیدن در سایتها و بلگ هاي خبري و تخصصي، مي توان مقالت اعتراضي فراواني را یافت كه توسط

 كارشناسان سازمان و در اعتراض به اقدامات مدیر عامل آن نوشته شده است. در این میان مكاتبات فراواني
 نیز از سوي اعضاي هیئت مدیره و ... با مدیر عامل تامین اجتماعي و یا با مقامهاي اجرایي كشور انجام شده

كه ردپاي بعضي از آنها را در اینترنت هم مي توان مشاهده كرد. 
 اعتراضات مزبور كه در جهت تضمین حقوق بیمه شدگان صورت گرفته است، مجموعه اي از مسائل نظیر

 صلحیت هاي مدیریتي تا نحوه تعامل با سازمانها و نهادهاي ذي ربط را در بر گرفته است.شنیده ها حاكي است
 كه برخي از نمایندگان خانه ملت نیز در صدد ارائه طرحي براي تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعي

برآمده اند. 
 اكنون در آستانه جلسه بررسي صلحیت هاي وزیر پیشنهادي رفاه و تأمین اجتماعي و همزمان با چالش هایي
 كه تصویب هدفمندسازي یارانه ها در مجلس شوراي اسلمي به دنبال داشته است، اقدام مدیر عامل سازمان

 تأمین اجتماعي در انحلل تنها مؤسسه پژوهشي در حوزه رفاه و تأمین اجتماعي، ابهامات موجود بر سر
اجراي موفق طرح هدفمندسازي یارانه ها و سایر طرحهاي حمایتي دولت را افزایش داده است. 

پایان پیام

معلمان حق التدریسي هم بیمه تامین اجتماعي مي شوند

 معلمان حق التدریسي شاغل در مدارس دولتي آموزش و پرورش  ابان آمده است :23به گزارش ایلنا در تاریخ 
شهرستان هاي تهران بیمه تامین اجتماعي مي شوند. 

 به گزارش ایلنا، مدیركل تامین اجتماعي شهرستان هاي استان تهران گفت: تمامي معلمان حق التدریسي شاغل
 در حوزه فعالیت شعب تامین اجتماعي شهرستان هاي استان تهران به شرط دارا بودن شرایط لزم تحت پوشش

خدمات بیمه اي و درماني تامین اجتماعي قرار مي گیرند. 
 حجت ا...رضایي افزود: سازمان تامین اجتماعي با صدور بخشنامه اي كلیه معلمان حق التدریسي مدارس دولتي
 آموزش و پرورش را كه در واحدهاي تابعه این وزارتخانه (از جمله مدارس هیات امنایي) اشتغال به تدریس

 داشته و تحت پوشش مقررات خاص دیگري قرار نداشته اند از اول مهرماه امسال تحت پوشش بیمه تامین
اجتماعي قرار داده است. 

  قانون تامین اجتماعي ادارات آموزش و پرورش شهرستان، مناطق و39وي خاطرنشان كرد: طبق ماده 
 نواحي مسوول تنظیم و ارسال لیست حق بیمه این گروه از معلمان هستند. بنابراین ادارات آموزش و پرورش
 شهرستان، مناطق و نواحي مزبور باید هر ماه نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه معلمان حق التدریس

تا آخرین روز ماه بعد آن اقدام كنند. 
 مدیركل تامین اجتماعي شهرستان هاي استان تهران یادآور شد: براساس بخشنامه صادره نرخ حق بیمه معلمان

  درصد دستمزد مبناي پرداخت حق بیمه است كه در هر صورت از حداقل دستمزد27حق التدریس به میزان 
روزانه مصوب شوراي عالي كار در هر سال كمتر نخواهد بود. 

  درصد حق بیمه بیكاري نیز از سوي3همچنین با توجه به اینكه این افراد مشمول قانون كار هستند پرداخت 
كارفرما براي آنها الزامي است. 

 رضایي با اشاره به نحوه تنظیم لیست این گروه از معلمان گفت: لیست حق بیمه این گروه از بیمه شدگان،
 صرف نظر از نوع قرارداد و ساعات كار با توجه به روزهاي كاركرد توسط كارفرما ارسال و پرداخت

 مي شود، بنابراین در صورتي كه كاركرد این افراد كسري از ماه اعلم شود، رعایت حداقل دستمزد روزانه به
 )27/9نسبت مدت كاركرد ضروري است. در ضمن در این مورد حق بیمه درمان كه معادل نه بیست و هفتم(

است به طور كامل و حسب مورد بر مبناي تعداد روزهاي ماه مربوطه دریافت مي شود. 



 وي افزود: ادارات، مناطق یا نواحي آموزش و پرورش به عنوان كارفرما و ارسال كننده لیست حق بیمه
 معلمان حق التدریسي موظف هستند در صورت ترك كار هر یك از معلمان مورد نظر كه لیست آنان قبل به

 شعبه تامین اجتماعي ارسال شده است مراتب را با درج در لیست ارسالي ماه مربوطه به سازمان تامین
اجتماعي اعلم و مطابق قوانین اقدام كنند. 

 مدیركل تامین اجتماعي شهرستان هاي استان تهران خاطرنشان كرد: مدت اعتبار دفاتر درماني معلمان
حق التدریسي حداكثر تا پایان سال تحصیلي تعیین مي شود. 

پایان پیام

در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات معوقه: 
 از حضور كارفرما جلوگیري كردندITIكاركنان دفتر مركزي 

 :  كاركنان دفتر مركزي كارخانه صنایع آمده است 1388 آبان 23خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 
 مخابراتي راه در ایران در اعتراض پرداخت نشدن مطالبات معوقه خود، پنجشنبه گذشته براي چند ساعت از

ورود سهامدار عمده و اعضاي هیات مدیره به داخل ساختمان دفتر مركزي جلوگیري كردند. 
 به گزارش ایلنا، در حالي كه كارگران كارخانه صنایع مخابراتي راه در ایران در ماه هاي گذشته بارها براي
 دریافت مطالبات خود اقدام به برگزاري تجمع كرده اند، كاركنان دفتر مركزي این كارخانه در تهران پنجشنبه

گذشته به نشانه اعتراض از ورود مالك اصلي و اعضاي هیات مدیره به داخل دفتر جلوگیري كردند. 
  در گفت وگو با ایلنا، افزود: پنجشنبه گذشته در اعتراض به پرداخت نشدنITIیكي از كارگران دفتر مركزي 

 ماه مطالبات معوقه از ورود سهامدار عمده و اعضاي هیات مدیره به داخل دفتر مركزي جلوگیري كردیم. 11
 وي افزود: البته پس از چند ساعت و آمدن نیروهاي انتظامي، اعضاي هیات مدیره به شرط پاسخگویي به

كارگران داخل شركت شدند. 
  مبني بر مراجعه به كلنتري و اقامه دعويITIاین كارگر همچنین از اقدام متقابل برخي اعضاي هیات مدیره 

 علیه كارگران خبر داد و گفت: صبح امروز برخي از كاركنان هنگام مراجعه به محل كار با احضاریه
كلنتري مواجه شدند. 

  ماه گذشته به دلیل11وي با بیان اینكه این شكایت در كلنتري با رضایت شاكي خاتمه یافت، گفت: وقتي در 
 بي پولي شاهد اخراج فرزندمان از مدرسه و دانشگاه و یا فوت نزدیكان خود در مراكز درماني هستیم، به خود

حق مي دهیم كه با راه ندادن كارفرما به محل كار خواسته هاي خود را مطالبه كنیم. 
  در استان فارس از ادامه وضعیت بي حقوقي خودITI كارگر 900این در حالي است كه در روزهاي گذشته 

ابراز نارضایتي كرده بودند. 
پایان پیام

 نفر از كارگران رسمی خود را اخراج كرد20كارخانه آرد آذری    

آژانس ایران خبر

  نفر از كارگران20كارخانه آرد آذری واقع در میدان شمشیری به دلیل واگذاری به بخش خصوصی تعداد 
 رسمی خود را از كار اخراج كرد. به گفته یكی از كارگران در چند روز آینده كارفرمای این كارخانه همه
 كارگران را اخراج می كند, به دلیل اینكه بخش خصوصی اعلم كرده كه به شرطی كارخانه را تحویل می

 گیرم كه با تمام كارگران قدیمی و رسمی تسویه حساب كنید و بعد از تسویه حساب بخش خصوصی با شرایط
  روزه امضاء می كند. 91جدید با این كارگران قرارداد سفید امضاء و 

 20در صورت مخالفت كارگران بخش خصوصی كارگر جدید استخدام می كند . اكثر كارگران این كارخانه 
 سال سابقه خدمت دارند و جوانی خود را در این كارخانه گذرانده اند به امید روزی كه بازنشست بشوند و در

 زمان پیری محتاج كسی نشوند. 
 یكی از كارگران این كارخانه گفت : 

 ”بخشی از كارگران در روستاهای اسلمشهر و شهر ری زندگی می كنند و با شرایط خیلی سخت روزگار را
 میگذرانند و بخش دیگر در همین محدوده مثل پاسگاه نعمت اباد- شاد آباد- یافت اباد مستاجر هستیم . هر كدام
 ما دارای سه چهار بچه هستیم , یا محصل هستند, یا دانشجو و یا دم بخت. با این شرایط ما چكار باید بكنیم؟ آیا
 این ظلم در حق ما كارگران نیست به هر كجا هم مراجعه كردیم جواب درست حسابی به ما ندادند تنها حرفی

 كه گفتند این بود كه واگذاری كارخانه های دولتی به بخش خصوصی دستور رهبری است و كاری از دست ما
 ساخته نیست. بابا این چه دستوری است كه رهبری داده حتی اگر هم خانواده كارگری متلشی و نابود شد باید



 دستور اجرا بشود, بعد از این همه برو بیا به ریاست جمهوری نهایتاo به وزارت كار مراجعه و برای پیگیری
 حق و حقوق از دست رفته مان شكایتمان را به این اداره تسلیم كردیم . الن شرایط برای مابسیارسخت وطاقت

فرسا شده است .”

23/8/88

علی نجاتی دستگیر شد !

  علی نجاتی در دادگاه شوش دستگیر و روانه ی زندان دزفول شد تا در کنار88 ابان 23 ظهر Í  امروز و در 
دیگر یاران خود دوره ی حبس شش ماهه ی خود را اغاز نماید.

 کمیته ی دفاع از کارگران هفت تپه ، بنا بر دلیل ایجاد Í خود هم اکنون که پنج تن از اعضای هیات مدیره ی
 آقایان فریدون نیکوفرد ، علی نجاتی ، جلیل احمدی ، قربان علیپور و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه 

 محمد حیدری مهر ،در زندان به سر میبرند بر خود وظیفه میداند که از این پس با پشتوانه ی افراد و تشکل
 های حامی و عضو خود با تمام امکانات برای دفاع از این کارگران زندانی و مطالبات کارگران هفت تپه

تلش نماید.

 ما ضمن محکوم کردن این اقدام دولت ایران خواستار ازادی بی قید و شرط و فوری این کارگران و دیگر
 کارگران دربند هستیم و از تمامی کارگران و تشکل های کارگری در ایران و سراسر جهان میخواهیم از هر
 اقدام ممکن برای محکوم کردن این اقدام ضد کارگری دولت ایران و برای حمایت از این کارگران و خانواده

هایشان دریغ نکنند.

  کارگر زندانی هستند – مطابق اعلم علی5همچنین کارگرانی که مایل به حمایت مالی از خانواده های این 
 نجاتی که با توافق دیگر همکاران ایشان انجام گرفته – میتوانند کمک های مالی خود را به حساب بانکی ، به

  به نام علی نجاتی ، واریز نمایند.6579سیبا- بانک ملی ایران شعبه هفت تپه کد0302895180008شماره 

 کمیته دفاع از کارگران هفت تپه ، به هر گونه اقدام لزم برای حمایت از این کارگران زندانی دست خواهد زد
  ،دعوت به پشتیبانی و اتحاد مینماید. و در این راه از همه ی کارگران و تشکل های کارگری

زنده باد اتحاد طبقاتی کارگران
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کمیته ی دفاع از کارگران هفت تپه

اطلعیه شورای همکاری تشکل ها و فعالین کارگری 

علی نجاتی نیز زندانی شد، برای حمایت اقدام کنیم!

 بنا بر آخرین گزارش دریافتی از هفت تپه که مستقیما با تماس تلفنی با خانواده ی علی نجاتی حاصل شده
  علی نجاتی را روانه ی زندان88 آبانماه 23 ظهر امروز 13:30است،بالخره دستگاه قضایی در ساعت 

دزفول کرد.

  تن دیگر از اعضای هیات مدیره ی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ، به نامهای فریدون4علی نجاتی و 
نیکوفرد، قربان علیپور ، جلیل احمدی و محمد حیری مهر محکوم به حبس شده اند.

  ماه دوران حبس تعزیری خود را در حالی آغاز4 نفر انان برای شش ماه و محمد حیدری مهر برای مدت 4
 میکنند که تنها جرم انان دفاع از مطالبات کارگران هفت تپه و قبول مسوولیت نمایندگی از سوی کارگران در

تشکل مستقل کارگری در هفت تپه بوده است.

http://www.komitedefa7.blogfa.com/post-22.aspx


  تشکل ها و فعالین Í کارگری ،ضمن محکومیت این اقدام حکومتی برای زندانی کردن این شورای همکاری
 پنج تن ، قویا خواستار آزادی بی قید و شرط این کارگران و دیگر کارگران زندانی در سراسر ایران میباشد و

 در غیر اینصورت از هیچ کوششی برای ترتیب دادن اقدامات داخلی و بین المللی در جهت دفاع از این
کارگران و مطالبات برحق کارگران هفت تپه فروگذار نخواهد کرد.

  نفر ، با5ما خواستار آن هستیم که تمامی کارگران در ایران و جهان در صورت ملغی نشدن حکم زندان این 
  و ترتیب دادن انواع حمایت های مادی و معنوی خود از این پنج کارگر زندانی و خانواده های انان

 اعتراضات به هر شیوه ی ممکن در جهت فشار به دولت ایران ، وظیفه ی همبستگی خویش را به هر نحو
 ممکن انجام دهند.

 همچنین ما نیز بنا به نامه های سه گانه ای که علی نجاتی رئیس هیات مدیره ی سندیکای کارگران نیشکر هفت
 تپه پیش از دوران حبس منتشر کرده ، خواستار آن هستیم که کارگران در ایران و جهان کمک های مالی خود

  به6579سیبا- بانک ملی ایران شعبه هفت تپه کد0302895180008را از طریق شماره حساب ، به شماره 
  کارگر عزیز زندانی تعلق گیرد.5نام علی نجاتی ، واریز نمایند تا به خانواده های هر 

 همچنین بند پایانی آخرین نامه ی علی نجاتی که با عنوان " حمایت از کارگران زندانی حمایت از همه ی
کارگران است " منتشر شده است را مستقیما از زبان وی نقل می کنیم که گفته است : 

  معنوی از " امیدوارم در این مدت شش ماهه ،علوه بر کمک های مادی ، و از آن مهم تر برای حمایت های
  تمام کارگران و فعالن دلسوز با دوری کردن از هرگونه مباحث حاشیه ای ،با نمایندگان کارگران هفت تپه،

 اتحاد هر چه بیشتربا تمام نیروی خود برای دفاع از حقوق کارگران هفت تپه و نمایندگان محبوس انان تلش
 کنند.نباید گذاشت که این دوره ی حبس ، بدون Í اعتراضات Í کارگران در هر کجا به زندانی شدن این چند نفر و

 دیگر کارگران زندانی از جمله اقایان اصانلو و مددی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد ، بگذرد.ما
Í اقدامات شما را خواهیم شنید و از آن دلگرمی خواهیم گرفت " در زندان ، اخبار  

  تشکل ها و فعالین Í کارگری ، بار دیگر خواستار اقدامات همه جانبه ی تمامی کارگران و شورای همکاری
 نهادهای کارگری برای ایجاد یک کارزار سراسری در جهت آزادی این عزیزان و حمایت از خانواده های

 آنان میباشد.

زنده باد همبستگی جهانی طبقه ی کارگر
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 تشکل ها و فعالین Í کارگری شورای همکاری

 کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری        -

 کمیته ی پیگیری ایجاد تشکل های ازاد کارگری        -

 جمعی از فعالین کارگری        -

و 

جمعی از اعضای کانون مدافعان حقوق کارگر

 اطلعیه در مورد دستگیری کارگران هفت تپه و افزايش فشار بر
کارگری کارگران و فعالن

  آمده است : در یکی دو هفته ی اخیر تهاجم جدیدی88به نوشته سایت کانون مدافعان حقوق کارگر در آبان 
  سندیکا هر یک  نفر از کارگران هفت تپه و اعضای هیات مدیره5علیه فعالین کارگری صورت گرفته است . 



 به یک سال حبس (شش ماه تعزیری و شش ماه تعلیقی ) محکوم شده اند و آقایان فریدون نیکوفرد ، علی نجاتی
 ، جلیل احمدی ، قربان علیپور و محمد حیدری مهر در زندان به سر می برند. هم چنین محمد اشرفی از

 دستگیرشدگان مراسم روز کارگر در پارک لله به یک سال حبس دردادگاه بدوی محکوم شد. جرم همه ی آنها
 تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. در همین راستا عده ای دیگر از شرکت کنندگان مراسم روز کارگر در پارک

لله احضار شده که اتهام آنها نیز اقدام علیه امنیت ملی و یا مشابه آن عنوان شده است.
 این همه در حالی است که بیشتر مراکز کارگری در التهاب بسر می برد. نپرداختن چندین ماه حقوق و اخراج
 های دسته جمعی حاصل سیاست های غلط اقتصادی و سودطلبی حریصانه ی سرمایه داران است. کارگرانی
 که ماه ها حقوق نگرفته در معرض بیکاری هستند و اگر اعتراض کنند “علیه امنیت ملی اقدام کرده اند” و”

نظام را مورد تعرض” قرار داده اند؟؟!!

 آیا با این استدلل، باید این گونه نتیجه گرفت که پایه های نظام و امنیت آن بر بی حقوقی کارگران و
زحمتکشان و گرسنگی خانواده های آنان قرار دارد؟ اگر کارگران اعتراض کنند که چرا حقوق

  شان پرداخت نشده است علیه نظام به پاخواسته اند و اگر در روز کارگر در یک پارک بخواهند دور هم جمع
شوند امنیت ملی به خطر می افتد و…

این چه امنیتی است که پایه های آن بر بی حقوقی کارگران و ستم بر آنان و استثمار آنان است؟

 ادعانامه ها علیه کارگران ادعانامه علیه حکومت گران است .این محکومیت خود آنان نیست. ادعانامه ها امنیت
 سرمایه ها را می خواهد تا در پناه آن دارایی های مردم که با دسترنج کارگران و زحمتکشان ساخته شده است،

 به ثمن بخس ویا کمترین قیمت به غارتگران اموال مردم به نام خصوصي سازی واگذار شود تا آنان بتوانند به
 سودهای کلن دست یابند. نمایندگان کارگران هفت تپه به زندان می روند تا غارتگران اموال مردمی به راحتی

 و بدون مانع بتوانند زمین های حاصل خیز آن خطه را با قیمتی نازل به غارتگران اموال مردمی بفروشند،
 شرکت را ورشکسته اعلم کرده و کارگران را اخراج کنند. و اگر تا به امروز این کار را نکرده اند به دلیل

هم بستگی کارگران و مبارزات آنان در جهت ایجاد تشکل مستقل کارگران بوده است.
 اکنون بر همه ی کارگران ونهادهای مستقل دفاع از حقوق انسانی آنان فرض است که به هر طریق ممکن از
 فعالن کارگری حمایت کرده و برای جلوگیری ازمحکومیت آنان تلش کنند. ما از همه کارگران و نهادهای

 مستقل داخلی و بین المللی می خواهیم تا اجازه ندهند کارگرانی که تنها به خاطر احقاق حقوق اولیه خود
 مبارزه کرده اند، زندانی کرده و خانواده های آنان را تحت فشار قرار دهند. احکام دادگاه ها باید ملغی گردد و

محاکمه ی فعالین به دلیل عدالت خواهی محکوم شود.

به امید آن روز که هیچ انسانی به دلیل احقاق حقوقش مورد تعرض قرار نگیرد.

کانون مدافعان حقوق کارگر

کردند  شهرداری خرمشهر اعتصابکارگران

 به وضعیت بحرانی بهداشت این شهر دست به اعتصاب زدند.کارگران شهرداری خرمشهر در اعتراض
سایت خبری آینده گزارش داد این اعتصاب در رابطه با بحران عدم جمع آوری زباله خرمشهر بوده است.

 بحران زباله و پیامدهای بهداشتی این بحران در شرایطی خرمشهر را فرا گرفته است که محمود احمدی نژاد
خود را فرماندار این شهر اعلم کرده است.

 احمدی نژاد در ادامه سفرهای استانی  خود در روز سوم خرداد امسال در جمع مردم معترض شهر اعلم کرد
 «بنده شخصا امروز در جمع شما تصمیم گرفته ام که به عنوان فرماندار یا معاون فرماندار در خدمت شما باشم

تا شخصا پیگیر امور برای اجرایی شدن هر چه سریع تر آن باشیم.»
 این در شرایطی است که شهروندان خرمشهر در حالی با مشکلت بهداشتی روبه رو شده اند که تبلیغ برای

 پیشگیری از ازدیاد میکروب و توسعه  هشدارها و اقدامات بهداشتی برای جلوگیری از بیماری ها و به ویژه
 در کشور تشدید شده است.Aبیماری آنفولنزای نوع 

 بیستم آذرماه سال گذشته هم پس از گذشت چهار ماه از پرداخت نشدن حقوق كاركنان و كارگران شهرداری
 خرمشهر، شمار زیادی از كارگران شهرداری این شهر، با دست كشیدن از كار و تجمع در برابر شهرداری،

خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدند.
 کارگران شهرداری خرمشهر امسال در شرایطی اعتصاب کرده اند که رانندگان سازمان اتوبوس رانی و حمل و

http://abadan-news.com/ana/?p=4852
http://abadan-news.com/ana/?p=4852
http://weblagrahekargar.wordpress.com/2009/11/13/khoramsha/
http://weblagrahekargar.wordpress.com/2009/11/13/khoramsha/


 نقل درون شهری خرمشهر پنجم آبان ماه امسال در اعتراض به پرداخت نشدن چهارماه حقوق خود به مدت
چندساعت دست از کار کشیدند.

  مرداد امسال به دلیل بي کار شدن25 نفر از کارگران شرکت کشتی سازی «بحرکان» خرمشهر هم 350حدود 
 و تعطیلی واحد صنعتی خود، مقابل فرمانداری خرمشهر تجمع کردند و خواستار رسیدگی به اوضاع نابسامان

خود شدند.

هدفمند كردن یارانه ها كمر تولید ملى را خواهد شكست 
  آمده است : یارانه هاى پرداختى حذف خواهند شد. نماینده ملیر با1388 آبان 23به گزارش ایلنا در تاریخ 

 اشاره به لیحه هدفمند كردن یارانه ها  نسبت به ورشكستگى كارخانه ها در پى افزایش حامل انرژى هشدار
مي دهد. 

 حسن وفایى با تاكید بر اینكه از موضعى كارشناسى به این موضوع مي نگرد، مي گوید: در حال حاضر یك
 سوم بودجه كل كشور از محل یارانه ها تامین مي شود. با این لیحه كه به آزادسازى قیمت حامل هاى انرژى

 مي پردازد، وضعیت اقتصادى كشور بهتر مي شود؟ آیا مردم توان پرداخت قیمت حامل ها با نرخ خلیج فارس را
 دارند؟ آیا هزینه فرسودگى سیستم پالیشگاه ها و سیستم توزیع برق در كشور را باید از مردم بگیریم؟ وى با

 بیان اینكه در حال حاضر شب هاى انتخاباتى به پایان رسیده است، مي پرسد: آیا با افزایش قیمت حامل هاى
 انرژي، كارخانجات ما ورشكست نخواهند شد؟ آیا باز هم كارخانجات ما توان رقابت با كارخانه هاى خارجى

 را دارند؟ مادامى كه اصلح زیرساخت ها توسط دولت، اصلح نشود، اجراى لیحه هدفمند كردن یارانه ها
 درصدى قیمت ها خواهد شد. 20منجر به افزایش 

 وفایى با اشاره به مشكلت عدیده اى كه در این زمینه وجود دارد از ناتوانى امكان رقابت ها با كشورهاى
 خارجى سخن گفته و مي افزاید: گرچه لزم است وارد عرصه رقابت هاى خارجى شویم، اما نه قبل از اصلح

ساختارها. 
  رقمى3محجوب نیز با اشاره به وجود صدها و بلكه هزاران واحد صنعتى بحران زده در كشور مي گوید: تورم 

 حاصل از هدفمند كردن یارانه ها صنعت را از كشور خارج مي كند. وى با اشاره به تبعات این طرح مي گوید:
 تورم حاصله قدرت رقابت را از صنایع ما گرفته و كالهاى مشابه خارجي، اكثر قریب به اتفاق صنایع ما را

از دور رقابت خارج مي كنند. 
 كارشناسان با توجه به چنین نگراني هایى اعتقاد دارند كه با اجراى این طرح، ایران به بهشت واردكنندگان در

 دنیا بدل و تولید ملى از صحنه روزگار محو مي شود. این عده با نگرانى این سوال را مطرح مي كنند كه آیا
 دولت دهم با دید باز و كافى تصمیم به شلیك تیر خلص به شقیقه تولید ملى گرفته یا تصمیمات پوپولیستى كه

همچنان در برخى از اعضاى این دولت به چشم مي خورد، علت چنین تصمیمى بوده است؟

  سلطه نئولیبرالیسم افراطی بر اقتصاد ایران:تیرخلص به شقیقه تولید ملی                

  آمده است : زمانى كه نخستین كارخانه ایران كه در زمینه تولید1388 آبان 23به گزارش ایلنا در تاریخ 
 كبریت فعالیت مي كرد، پا به منصه ظهور گذاشت، كودكى كه هنوز در آغازین سال هاى دهه دوم عمر خود به
 سر مي برد، دست نوشته اى به دست گرفت و دور تا دور شهر تبریز را كوچه به كوچه گشت تا به مردم تبریز

 این واقعه عظیم را تبریك گوید. آن نوجوان كه در همان زمان هم عاشق اقتصاد ملى و تولید ملى بود، كسى
نبود جز استاد مصطفى عالى نسب. 

 شاگردان استاد عالى نسب تعریف مي كنند كه استاد بعدها و زمانى كه در جاى جاى ایران شاهد خودنمایى
 سماورهاى روسى بود، طاقت از دست داد و با تاسیس كارخانه اي، سبب شد تا سماورها و اجاق هاى

 خوراك پزى عالى نسب به سرعت میدان را از دست همسایه رند شمالى خارج كنند. همین داستان بار دیگر در
 بحث صنایع بسته بندى براى استاد تكرار شد و این چنین است كه با گذشت سال ها استاد را همچنان پدر اقتصاد

ملى مي خوانند. 
عقب نشینى تدریجى در مقابل رقباى خارجى 

 سال هاست كه از آن روزگاران مي گذرد، و كم نبودند كسانى چون عالى نسب كه دل در گرو تولید ملى سپرده
 بودند، اما داستان خلف میل این عده رقم خورد و تولید ملى هر روز بیش از پیش در برابر تولیدات مشابه

خارجى عقب نشینى كرد. 
 كمتر بازارى است كه محصولت متنوع خارجى زینت بخش آن نباشد. كالهاى صوتى و تصویرى و لوازم

 خانگى سال هاست كه قافیه را به رقباى قدرتمند خارجى باخته اند. كشاورزى و فعالیت هاى باغ دارى در
 سراشیبى سقوط قرار دارند. خودروسازى به لطف انحصارات تام خود همچنان نفسى مي كشد، اما صنایع دیگر

 همچون فولد، چوب و كاغذ، تولید واگن، نساجى و صدها مورد مشابه در بحران دست و پا مي زنند. حتى



 موضوع به جایى رسیده است كه برخى تولیدكنندگان براى بقا مجبور شده اند جنس خارجى وارد كرده و با برند
 خود روانه بازار كنند. سید رسول دادوند، عضو انجمن تولیدكنندگان چراغ های روشنایی در این باره مي گوید:
 بخش زیادی از فعالن این عرصه، این محصولت را از كشورهای خارجی وارد كرده و فقط برند خود را بر

روی آن نصب مي كنند. 
دولت واردات را برگزیده است 

 گردوى چینى هم در بازارهاى داخلى خودنمایى مي كند. یكى از بنك داران میدان محمدیه (اعدام) تهران
 مي گوید: مزه این گردوها شبیه صابون است ولى قیمت بسیار كم این گردوها در مقایسه با محصول ایرانى

 موجب شده كه بسیارى از صاحبان رستوران ها براى تهیه غذاهایى چون خورشت فسنجان به استفاده از این
محصول گرایش پیدا كنند. 

 واقعیت این است كه میزان واردات كالهاى مصرفى به كشور به حد بسیار نگران كننده اى رسیده است. ناتوانى
 دولت در تنظیم بازارهاى داخلى سبب شده است كه دولتمردان آسان ترین راه ها براى سامان دهى به این بخش،
 یعنى واردات را برگزینند. از همین روست كه هر روز اقتصاد شاهد فربه تر شدن بیشتر واردكنندگان و تجار

 در مقابل ضعف روزافزون تولیدكنندگان است. قاچاق گسترده كال به كشور نیز با سیاست هاى دولت نهم و دهم
همراهى كرده و ملقمه اى پدید آورده كه نهایتى جز ویرانى تولید ملى فرجامى نخواهد داشت. 

مشکل اصلی ترجیح سرمایه داری تجاری بر تولیدی است 
 پروفسور شاپور رواساني، اقتصاددان و استاد صاحب کرسى دانشگاه آلمان معتقد است كه علت اصلى در

 بحران اقتصادى امروز تولید، حاکمیت سرمایه  دارى تجارى در ایران است، سرمایه  دارى که از قبل از انقلب
oمشروطه در ایران حضور داشته و با گذشت سه دهه از پیروزى انقلب اسلمي، حضور آن هنوز هم کامل 

محسوس است و روز به روز فربه تر مي شود. 
 رواسانی مي گوید: معتقدم که وضع موجود نتیجه تسلط شیوه تولید تعهداتى سرمایه  دارى تجارى است. در این

 شیوه تولید، قدرت مالي،   اقتصادى و سیاسى در اختیار سرمایه  دارى تجارى است که برخلف سرمایه  دارى
 صنعتى با تولید صنعتى و سرمایه  گذارى در بخش تولید صنعتى مخالف است. این سرمایه  دارى برخلف روش

 صنعتي، تمایلى به خرید موادخام از خارج کشور و به  کارگیرى نیروى کار و تکنولوژى مدرن براى ساخت
 کالى قابل فروش در بازارهاى مصرف داخل و یا خارج از کشور ندارد، تنها علقه سرمایه  دارى تجاري،

 واردات کال از خارج و فروش آن در بازارهاى داخل کشور است. بنابراین طبیعى است که سرمایه  دارى
 صنعتى در رقابت با سرمایه  دارى تجارى هیچ شانسى ندارد و به همین جهت است که روزبه  روز بر تعداد

واحدهاى بحرانى و تعطیل شده و نیز کارگران بیکار شده اضافه مي  شود. 
 وى مي گوید: سرمایه  دارى تجارى در ازاى فروش میلیاردى نفت، تنها به سرمایه  گذارى در بخش نفت

مي  پردازد و  مابقى درآمدها را صرف خرید کالهایى مي  کند که باید در بازار مصرف ایران فروخته شوند. 
 وی در ادامه مي گوید: کارخانه  هایى که یک  شبه و ناگهانى تعطیل و هزاران کارگر آنها بیکار شدند چیزى جز

  هستند و تولید آنها از نظر موادخام و2مبلمان،   چرم، منسوجات، لوازم خانگى و .... نبودند که صنایع درجه 
 ابزار تولید، وابسته به واردات است، بنابراین تا زمانى که وجود آنها با منافع سرمایه  دارى تجارى منافاتى

نداشت،  فعالیت داشتند. 
 رواسانی اشاره مي کند که در ایران کارخانه  هاى نساجى سالیان متمادى فعالیت کردند، اما چون از نظر

ماشین  آلت به خارج وابسته بودند، نتوانستند ساختار فرسوده خود را به  روز کنند و در نتیجه تعطیل شدند. 
 وی در پایان مي گوید: سیستم سرمایه  دارى صنعتى بر پایه کارخانه است. در این سیستم شما به  عنوان یک
 کارخانه  دار، در حالى که به خرید موادخام ارزان و باکیفیت، ماشین  آلت مدرن و به  روز تمایل دارید، به

  ساعت کار روزانه برآید نیز علقه  مندید، بنابراین به فکر8استخدام نیروى انسانى سالمى که بتواند از پس 
 بیمه،   حداقل مزد،   بهداشت و ایمنى محیط  کار هستید، چون مي  دانید تنها در این صورت مي  توانید به  عنوان یک
 تولیدکننده موفق، کالى خود را به بازار مصرف عرضه کنید. اما در سیستم سرمایه  دارى تجاري،   براى شما

 تنها فروش کالى خریدارى شده مهم است. در این سیستم از فرآیند تولید خبرى نیست. نیازى به نیروى انسانى
 احساس نمي  شود. بنابراین مسائلى چون تامین اجتماعي،  حداقل مزد،   بهداشت و ایمنى محیط کار نیز اهمیت

  سال بر ایران تسلط دارد،   تنها مسئله مهم این است که چطور در100ندارند. در این سرمایه  دارى که بیشتر از 
 کوتاه  ترین فرصت، کالیى به ارزان  ترین قیمت خرید و با کمترین هزینه به گران  ترین قیمت فروخته شود. به
 یاد داشته باشیم براى صنعتى شدن، باید به سرمایه  دارى که تمایلت ملى دارد امکان داد تا در فضایى عادلنه

 با واردات رقابت کند، در غیر این صورت نه تنها امید به صنعتى شدن بي  معنى است،  بلکه تعطیلى
کارخانه  ها،  بیکارى کارگران و ضایع شدن حقوق و مزایاى آن نیز امرى طبیعى خواهد بود. 

 فریبرز رئیس دانا، استاد اقتصاد نیز در این باره با ذكر این كه عملكرد دولت نهم و دهم بیانگر سلطه
 افراطي ترین جریان راست اقتصادى در راس قوه مجریه است، مي گوید: علت نفى و حتى انکار جامعه مدنى

 از سوى اقتصاددان  هاى راست  گرا آن است که مي  خواهند در صورت خروج دولت از مداخلت اقتصادي،



 نهادهاى شبه دولتى را جایگزین کنند؛ نهادهایى که در آن سرمایه  داران وابسته که بابت خرید یک شرکت رقم
 نجومى پرداخت مي  کنند، وجود دارد. سرمایه  دارانى که بدون ریسک، در جریان واگذارى کارخانه  هاى دولتى

 به بخش خصوصي، صاحب کارخانجات شده و بدون توجه به قابلیت  ها، با فروش آن به ثروت خود مي  افزایند،
 اما در نهایت همچنان از پایین بودن سرعت خصوصي  سازى در ایران انتقاد مي  کنند. این گروه از

 سرمایه  داران و اقتصاددان  هاى وابسته به آنها، در حالى به غلط از پایین بودن روند خصوصي  سازى در ایران
 اعلم نگرانى مي  کنند که بر اساس گزارش  هاى بانک جهاني، ایران در خصوصي  سازى رتبه نخست را به

خود اختصاص داده است. 
 وى مي افزاید: در حال حاضر شاهد راست  گراترین سیاست  ها در مباحث اقتصادى هستیم. با وجود شعارهاى

 مردمى که سر داده مي  شود، هیچ کدام از دولت  هاى قبلى یارانه بنزین را حذف نکردند و از حذف سایر
 یارانه  ها سخن نگفتند. از سوى دیگر موضوع اصلح قانون کار نیز چندین بار مطرح شده و هنوز معلوم

 نیست سرنوشت آن چه شود. بهاى مواد شوینده،   نان، مواد لبني، مسکن و حمل ونقل در همین مدت به شدت
 افزایش پیدا کرده است. دلیل این سیاست  ها آن است که از نظر دیدگاه اقتصاددان  هاى راست، همه چیز در

 بازار داد و ستد ارزش کالیى دارند. در این دیدگاه پرداخت یارانه هیچ جایگاهى نداشته و مانند لکه ننگى است
 که باید حذف شود. سرمایه  دارى فعلى مایل است ایران را به قلب سرمایه  دارى جهانى تبدیل کند. اینجاست که

 تلش  ها براى عضویت در سازمان تجارت جهانى و حذف یارانه  ها معنى پیدا مي  کند؛ چون سرمایه  دارى
 جهانى از پرداخت یارانه که با مالیات ارتباط مستقیم دارد، گریزان است و براى همین قرار است به نام

 پرداخت نقدى و ساماندهي، به  تدریج یارانه  ها در تابش آفتاب تورم تبخیر شده و خودبه  خود حذف شود یا به دلیل
پایین بودن میزان آن، مردم از دریافت آن چشم  پوشى کنند. 

هدفمند كردن یارانه ها كمر تولید ملى را خواهد شكست 
 یارانه هاى پرداختى حذف خواهند شد. نماینده ملیر با اشاره به لیحه هدفمند كردن یارانه ها  نسبت به

ورشكستگى كارخانه ها در پى افزایش حامل انرژى هشدار مي دهد. 
 حسن وفایى با تاكید بر اینكه از موضعى كارشناسى به این موضوع مي نگرد، مي گوید: در حال حاضر یك
 سوم بودجه كل كشور از محل یارانه ها تامین مي شود. با این لیحه كه به آزادسازى قیمت حامل هاى انرژى

 مي پردازد، وضعیت اقتصادى كشور بهتر مي شود؟ آیا مردم توان پرداخت قیمت حامل ها با نرخ خلیج فارس را
 دارند؟ آیا هزینه فرسودگى سیستم پالیشگاه ها و سیستم توزیع برق در كشور را باید از مردم بگیریم؟ وى با

 بیان اینكه در حال حاضر شب هاى انتخاباتى به پایان رسیده است، مي پرسد: آیا با افزایش قیمت حامل هاى
 انرژي، كارخانجات ما ورشكست نخواهند شد؟ آیا باز هم كارخانجات ما توان رقابت با كارخانه هاى خارجى

 را دارند؟ مادامى كه اصلح زیرساخت ها توسط دولت، اصلح نشود، اجراى لیحه هدفمند كردن یارانه ها
 درصدى قیمت ها خواهد شد. 20منجر به افزایش 

 وفایى با اشاره به مشكلت عدیده اى كه در این زمینه وجود دارد از ناتوانى امكان رقابت ها با كشورهاى
 خارجى سخن گفته و مي افزاید: گرچه لزم است وارد عرصه رقابت هاى خارجى شویم، اما نه قبل از اصلح

ساختارها. 
  رقمى3محجوب نیز با اشاره به وجود صدها و بلكه هزاران واحد صنعتى بحران زده در كشور مي گوید: تورم 

 حاصل از هدفمند كردن یارانه ها صنعت را از كشور خارج مي كند. وى با اشاره به تبعات این طرح مي گوید:
 تورم حاصله قدرت رقابت را از صنایع ما گرفته و كالهاى مشابه خارجي، اكثر قریب به اتفاق صنایع ما را

از دور رقابت خارج مي كنند. 
 كارشناسان با توجه به چنین نگراني هایى اعتقاد دارند كه با اجراى این طرح، ایران به بهشت واردكنندگان در

 دنیا بدل و تولید ملى از صحنه روزگار محو مي شود. این عده با نگرانى این سوال را مطرح مي كنند كه آیا
 دولت دهم با دید باز و كافى تصمیم به شلیك تیر خلص به شقیقه تولید ملى گرفته یا تصمیمات پوپولیستى كه

همچنان در برخى از اعضاى این دولت به چشم مي خورد، علت چنین تصمیمى بوده است؟ 

پایان پیام

 نفر از كارگران رسمي و قراردادي 240 هواپیمايي ساها شركت
كرد خود را اخراج

  نگهداري, نقاشي , خدماتيكارگران شركت هواپیمایي ساها كه در رسته هاي مختلفي از جمله اداري, تعمیر و
  سال سابقه خدمت داشتند به دلیل واگذاري قسمتهاي اداري و تعمیر و15و غیره كارمیكردند و بیش از 

نگهداري و خدماتي به بخش خصوصي و پیمانكار از كار اخراج شدند.
 ادامه كار این كارگران منوط به تسویه حساب با هواپیمایي ساها و امضاء قرارداد جدید و سفید امضاء به مدت

 روز مي باشد كه مورد قبول كارگران قرار نگرفته است .91
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 یكي از كارگران این شركت به خبرنگارما گفت : ” این اقدام كارفرما باعث اعتراضاتي در شركت شده
 است ,كارفرما هم از ترس فراگیر شدن اعتراضات در بین تمام كارگران از ادامه كار این كارگران جلو گیري

  سال بود براي دفاع از حقوق از دست رفته خود راهي15كرده است . كارگران كه سابقه كارشان بیشتر از 
  نفر كارگر اخراجي شركت هواپیمایي ساها به اداره240جز شكایت به وزارت كار نداشتند , به همین دلیل 

كار غرب مراجعه و شكایت خودشان را تسلیم این اداره كردند .”
آژانس ایران خبر

كشیدند  خشمگین تابلوي بسیج كارخانه را پايینكارگران

 کارگران كارخانه آلومینوم سازى اراك در آبان آمده است : 24بر پایه خبر دریافتی از آژانس پرس ایران  در 
 اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده و ندادن افزایش تولید كه باعث قطع اضافه كارى كارگران مى

  بیش از شود، تجمع كرده ودراین تجمع تابلوى بسیج كارخانه را پایین كشیدندبه گزارش آژانس ایران خبر،
 تن از كارگران كارخانه آلومینیوم سازى اراك هفته گذشته نیز دست از كار كشیدند و در محل كارخانه400

 تجمع اعتراضى برگزار كردند. بسیج ضدمردمى اراك قصد خرید این كارخانه را از صاحبان قبلى آن دارد و
پرداخت حقوق عقب افتاده كارگران را نمى پذیرد وكارگران نسبت به این موضوع معترضند.

گزارش ایلنا از یك روز  كاري كودكان زباله گرد: 
كسي كودكي ام را پشت مخازن زباله حس نكرد

 : پسربچه چشم عسلي آن چنان آمده است 1388 آبان 24به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 
 سیاه و دودي شده كه هر كس نداند گمان مي كند ذغال فروش است،شلوارش كه حداقل سه سایز بزرگ تر از
اندازه اصلي اش مي زند، چند تاي بزرگ از پاچه ها خورده و پیراهن بلندش هم تا نزدیكي هاي زانو رسیده. 

 اصغر تمام روز را به تمام مخازن زباله  خیابان شهر سرمي زند، مخازن خاكستري رنگ زباله براي او حكم
 همان تخم مرغ هاي شانسي و لپ لپ هاي رنگارنگ را دارد كه با محتوایات كثیفي پر شده است. از دور به چند
متري مخازن زباله كه نزدیك مي شود، خدا خدا مي كند كه جنس با ارزش از پلستیك یا آلومینیوم گیرش بیاید. 

جنس هر چه سنگین تر باشد روزي اش بیشتر، چه اهمیت دارد كه چقدر وزنش زیاد باشد.... 
 به هر پسربچه اي كه احساس دروني اش مي گوید هم سن و سالش است، با كنجكاوي نگاه مي كند ولي گوني

سنگین بر روي شانه هایش، اجازه نمي دهد كه حس كنجكاوي و یا حسرتش بیش از اینها تحریك شود. 
به هر عابري كه از كنارش رد مي شود در دل مي گوید: «كودكي ام آرزو است» 

او محكوم است، محكوم به كار، آن هم از كثیف ترین و خطرناك ترین اشكال كار .... 
 به گزارش خبرنگار ایلنا، فریدون درست در محدوده خیابان انقلب و كوچه پس كوچه هایش پسماندهاي

باارزش زباله را از مخازن شهرداري جمع آوري مي كند. 
 همان محدوده اي كه شهرداري هر چند وقت یك بار طرح مبارزه با موش و طعمه گذاري را در جوي هاي آب

اجرا كرده و اغلب جنازه موش ها در جوي آب ها و مخازن زباله یافت مي شود. 
 او دست كش ندارد ماسكي هم به صورت ندارد و در جواب این سئوال كه چرا حداقل دستكش دست نمي كني

 توماني بخرم؟» 1500مي گوید: «مي دانید باید چند كیلو پلستیك و ضایعات بفروشم تا بتوانم یك دست كش 
 فریدون مدرسه نمي رود، تفریحي هم ندارد، صبح را با زباله شروع مي كند و شب را هم با كوله بار سنگین

زباله به صبح مي رساند. 

 كودكان قد كوتاه، دو پا در هوا درون مخازن پر از زباله
 مریم پناهي عضو كانون فرهنگي ـ حمایتي كودكان كار در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، خواستار تغییر عنوان

 «كودكان زباله دزد و زباله گرد» بر روي كودكان كار شده و تاكید مي كند باید استفاده از این عنوانین در
 محاوره هاي روزانه مردم حذف شود چرا كه این عناوین بار تحقیر آمیزي بر روي كودكاني كه از روي فقر بر

سر ناچاري كار مي كنند، دارد. 
 او با بیان اینكه این كودكان «بازیافتي»  هستند نه زباله گرد مي افزاید: این كودكان گروه هایي هستند كه شب ها

 كار سنگین تري دارند و در ساعتي از روز هم به دنبال زباله  هستند، طبق قوانین شهرداري شهروندان باید
  شب زباله هایشان را به بیرون از منزل انتقال دهند. به همین دلیل قبل از جمع آوري زباله توسط9راس ساعت 

 شهرداري و با وجود چرخه ناقص و معیوب تفكیك زباله، اوج ساعت كاري كودكان بازیافتي همین ساعات
است. 

 عضو كانون فرهنگي ـ حمایتي كودكان كار ادامه مي دهد: اگر تنها ده دقیقه عرض یك خیابان منتظر بمانید،
  كودك زباله گرد در وهله هاي گوناگون به این مخازن سر مي زنند كه نه دستكش دارند و نه دهان بند30حدود 

http://ilna.ir/newsText.aspx?ID=89635
http://weblagrahekargar.wordpress.com/2009/11/15/6-2/
http://weblagrahekargar.wordpress.com/2009/11/15/6-2/


 بسته و فرم مخصوص پوشیده اند؛ اغلب آنها هم قدهاي كوتاهي دارند كه مجبورند تا كمر داخل مخازن زباله
فرو روند به طوري كه با عبور از كنار برخي از مخازن شاهد دو پا در هوا هستیم. 

 به اعتقاد پناهي زباله گردي و جمع آوري زباله از مخازن و امرار معاش از راه فروش آنها كثیف ترین و بدترین
نوع كار در كودكان است كه از میان كار كودك در سر چهار راه ها، كارخانه و كارگاه ها، خطرناك تر است. 

 منع بدترین اشكال كار براي كودكان یك شوخي بزرگ با كودكان زباله گرد
 به گزارش خبرنگار ایلنا، شاید به جرات بتوان گفت كه هیچ نهاد یا مسئولي مسئولیت مستقیم حمایت از این
 كودكان و رسیدگي به مشكلت و خطرات در كمین آنها را نپذیرفته و شغل سخت آنها را به حساب نیاورده

 است. به طوري كه سید حسن موسوي چلك مدیركل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعي بهزیستي كشور در این
 ارتباط به خبرنگار ایلنا عنوان مي كند كه اگرچه شغل زباله گردي از سخت ترین و خطرناك ترین انواع كار

براي كودكان است اما بهزیستي در برابر آنها وظیفه اي ندارد و وزارت كار مسئول آنها است. 
 عضو كانون فرهنگي ـ حمایتي كودكان كار نیز مي گوید: از كاندوم تا سوزن و سرنگ و انواع و اقسام

 كثیف ترین اجسام درون مخازن زباله موجود است و اغلب این كودكان در معرض بیماري هایي همچون ایدز،
هپاتیت، وبا و غیره هستند. 

 او ادامه مي دهد: حرف همیشگي انجمن هاي حمایتي كه در زمینه كودكان فعال هستند این بوده كه اگرچه
 نمي توان با كاركودك مبارزه و آن را به صفر رساند اما حال كه برخي از كودكان به علت شرایط كاري

 مجبور به كار هستند پس باید كاري كرد تا ضررهاي ناشي از شغل به حداقل  رسیده و آنها را از حق كودكي
محروم نكرد. تا به این وسیله به كودكان آسیب پذیر فرصت دهیم تا در سن اوج كودكي به نیازهاي خود برسند. 

 پناهي اضافه مي كند: در میان كودكان بازیافتي، كودكان و نوجواناني وجود دارند كه استعداد بالیي در
 یادگیري و كسب علم دارند، بهتر است تا كودكان زباله گرد شناسایي و میزان توانایي آنها سنجیده شود؛ اگر
 شهرداري به جاي استفاده از كار این كودكان مراكز خاصي را در مناطق آسیب پذیر تهران به این كودكان

 اختصاص دهد، مي توان با آموزش و حمایت از این دسته كودكان، خطرات و آسیب هاي ناشي از این كار را به
كمك انجمن هاي حمایتي و یاري مردم در كودكان به حداقل رساند. 

 خطر اعتیاد در كمین كودكان زباله گرد
  درصد برآورد100عضو كانون فرهنگي ـ حمایتي كودكان كار احتمال گرایش این دسته از كودكان را بالي 

 مي كند و به ایلنا مي گوید: كودكان بازیافتي دو روز سختي را تحمل مي كنند، سه روز دیگر هم تحمل مي كنند
 اما روز پنجم از سوي افراد سودجو یا باندهاي كمین كرده مورد سوء استفاده واقع مي شوند به طوري كه كودك
 بازیافتي ترجیح مي دهد به جاي حمل یك كیسه سنگین و چندش آور زباله و سود كم، دو مثقال هروئین را جابجا

كرده و از شر كیسه بدبوي زباله خلص شود. 
 به گفته پناهي حتي اگر بوي نامطبوع زباله هم كودك را وسوسه نكند به طور حتم مریضي پدر، داد

صاحب خانه و سایر فشارهاي اقتصادي باعث تن دادن به هزار خطر دیگر مي شود. 
 قاسم زاده عضو كمیته هماهنگي شبكه یاري كودكان ایران نیز درگفت وگو با ایلنا تاكید مي كند:  اكثر زباله گردها

حاصل خانواده هاي معتاد بوده كه متاسفانه خود آنها هم در دام اعتیاد گرفتار مي شوند. 
 او ادامه مي دهد: بر حسب مقاوله نامه سازمان جهاني كار در مورد منع بدترین اشكال كار براي كودكان كه به

 امضاي ایران نیز رسیده، باید كودكان را از زباله گردي كه از مشاغل پرخطر و آسیب زا براي كودكان و
 نوجوانان به شمار مي رود، منع كرد اما تعداد این كودكان در خیابان ها و لبلي زباله هاي معلوم بسیار زیاد

شده است. 
 قاسم زاده اضافه مي كند: هیچ مرجعي براي رسیدگي به كودكان زباله گرد تهراني وجود ندارد و این دسته از

كودكان میان وزارت كار، بهزیستي، شهرداري و وزارت بهداشت پاسكاري مي شوند. 
 او ادامه مي دهد: بارها براي بررسي این معضل با شهرداري تهران تماس گرفتیم اما شهرداري به راحتي این

 مسئله را انكار كرده و با اعلم اینكه این كودكان ارتباطي با شهرداري ندارند موضوع را پشت گوش
 مي اندازند اما عكس ها و مداركي موجود است كه نشان مي دهد شهرداري در این زمینه طمع كرده و اغلب

 كودكان و نوجوانان با برخي از شركت هاي خصوصي و پیمانكاران شهرداري در این زمینه قرارداد دارند؛ به
 طوري كه آرم هاي چاپ شده بر روي لباس این كودكان به خوبي گویاي تخلف پیمانكاران شهرداري در این

زمینه است. 
 كودكان زباله گرد یا به قول انجمن هاي حمایتي ، كودكان بازیافتي ، به بوي نامطبوع زباله عادت كرده اند اما

 این معضل به معناي آن نیست كه مسئولن ، حال مي خواهد وزارت كار باشد یا وزارت بهداشت ، سازمان
بهزیستي یا شهرداري ، با پاسكاري آن ها مهر تائیدي بر روي كار دشوار این كودكان بزنند . 



گزارش: سمیه جاهد عطائیان 
پایان پیام

 نوامبر 14 آبان، 23گزارش گردهمایی مادران عزادار رشت، شنبه 

  آبان، مادران عزادار رشت به سیاق چند ماه گذشته در پارک توحید رشت گرد هم امدند تا یاد23روز شنبه 
کشته شدگان و آسیب دیدگان حوادث اخیر را گرامی بدارند. 

 مادران عزادار رشت در حالی که سرود زیبای همراه شو عزیز را می خواندند به راهپیمایی جمعی در پارک
پرداختند و با حاضران و رهگذران به گفتگو نشستند و از اهداف و برنامه های مادران عزادار گفتند. 

 شایان گفتن است استقبال از این تجمع هر بار بیش از پیش می شود و این خود نشانه همگانی شدن پیام و
خواست مادران عزادار رشت است 

 نظرات پیوندهای مربوط به این پیام PM 0 7:09 در madarane azadarارسال شده توسط 
http://hambastegi-madaran.blogspot.com/

 پاسخ کارفرمای کشت و صنعت بهکده به کارگران معترض به عدم دریافت شش ماه حقوق:
 کارگران اضافی داریم

  گزارش کرد : در پى تجمع جمعى از کارگران مجتمع کشت و1388 آبان 23خبرگزاری ایسنادر تاریخ 
 صنعت بهکده رضوى در اعتراض به تاخیر در پرداخت حقوق، مدیركل كمیته امداد امام خمینى(ره) خراسان

  سال زیر نظر کمیته امداد بود و هر20شمالى گفت: مدیریت مجتمع كشت و صنعت بهكده رضوى بیش از 
سال به علت اینكه تعداد كارگران بیشتر از ظرفیت است زیان مي دهد. 

  كارگر روزمزد و حقوق بگیر در بهکده رضوى مشغول به كار300تبارك سبحانى با بیان اینكه نزدیك به 
 كارگر این مجتمع بیشتر از نیاز هستند. 120 تا 100هستند، افزود: حدود 

  میلیون ریال براى20وى با تایید اینکه كارگران به مدت شش ماه حقوق دریافت نكرده اند، اضافه كرد: مبلغ 
پرداخت حقوق معوقه اختصاص یافته كه مقرر شد حقوق دو ماه كارگران پرداخت شود. 

 سبحانى گفت: پرداخت حقوق كارگران همیشه با چهار تا پنج ماه تاخیر همراه بوده و اعتراض آنها درست
 است. وى علت تاخیر در پرداخت کارکنان مجتمع کشت و صنعت بهکده رضوى را کمبود اعتبار ذکر کرد.
 وى همچنین خاطرنشان کرد: باید وضعیت مالکیت مجتمع کشت و صنعت بهکده رضوى تعیین تکلیف شود.

 130 هزار هكتار عرصه هاى كشاورزي، باغى و دامى در 55مجتمع كشت و صنعت بهكده رضوى با 
كیلومترى شمال غربى بجنورد قرار دارد که در گذشته براى اسکان مجذومین احداث شده است.

فعال کارگری در سنندج دستگیر شد 
  بعد از ظهر5 ابان ماه حدود ساعت 23طبق اخرین خبر رسیده روز پنجشنبه : شبکه همبستگی کارگری 

 تجمعی با فراخوان نهاد های حقوق بشری در اعتراض به حکم اعدام شهروندان در خیابان فردوسی سنندج
 صورت گرفت که با هجوم نیروهای امنیتی روبرو شد و تعدادی از تجمع کنندگان نیز دستگیر شدند . در همین
 موقع نیز نیروهای امنیتی در نقطه ای دیگر از خیابان و بدون هیچ دلیلی پدرام نصرالهی از فعالین کارگری و
 عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری با یورش نیروهای سرکوب گر مواجه شد و به
 طرز وحشیانه ای مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در همان موقع دستگیرشد . بنا به اخبار رسیده نامبرده در
 بازداشتگاه اداره اطلعات بسر میبرد و قرار است روز شنبه برای بررسی پرونده به دادگاه ارجاع داده شود .

 ما به عنوان فعالین کارگری هرگونه ارتباط نامرده را با تجمع مذکور رد کرده و بازداشت وی را به عنوان
حربه ای برای فشار برفعالین کارگری میدانیم 

فعال کارگری عضوی هئیت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفته تپه دستگیر شد 
  علی نجاتی در دادگاه شوش دستگیر و روانه ی زندان88 ابان 23ظهر Í : کمیته دفاع از کارگران هفت تپه 

 کمیته ی دفاع از دزفول شد تا در کنار دیگر یاران خود دوره ی حبس شش ماهه ی خود را اغاز نماید. 
 کارگران هفت تپه ، بنا بر دلیل ایجاد Í خود هم اکنون که پنج تن از اعضای هیات مدیره ی سندیکای کارگران
 نیشکر هفت تپه آقایان فریدون نیکوفرد ، علی نجاتی ، جلیل احمدی ، قربان علیپور و محمد حیدری مهر ،در

 زندان به سر میبرند بر خود وظیفه میداند که از این پس با پشتوانه ی افراد و تشکل های حامی و عضو خود با
تمام امکانات برای دفاع از این کارگران زندانی و مطالبات کارگران هفت تپه تلش نماید. 

 ما ضمن محکوم کردن این اقدام دولت ایران خواستار ازادی بی قید و شرط و فوری این کارگران و دیگر
 کارگران دربند هستیم و از تمامی کارگران و تشکل های کارگری در ایران و سراسر جهان میخواهیم از هر

http://hambastegi-madaran.blogspot.com/


 اقدام ممکن برای محکوم کردن این اقدام ضد کارگری دولت ایران و برای حمایت از این کارگران و خانواده
هایشان دریغ نکنند. 

  مطابق اعلم علی، کارگر زندانی هستند 5همچنین کارگرانی که مایل به حمایت مالی از خانواده های این 
  میتوانند کمک های مالی خود را به حساب بانکی ، به،نجاتی که با توافق دیگر همکاران ایشان انجام گرفته 

  به نام علی نجاتی ، واریز نمایند.6579سیبا- بانک ملی ایران شعبه هفت تپه کد0302895180008شماره 
 کمیته دفاع از کارگران هفت تپه ، به هر گونه اقدام لزم برای حمایت از این کارگران زندانی دست خواهد زد

و در این راه از همه ی کارگران و تشکل های کارگری ،دعوت به پشتیبانی و اتحاد مینماید.
اعتصاب کارگران و رانندگان سنندجی

  نفر می باشند ، دست250کارگران و رانندگان شرکت جهاد نصر تحت پوشش پروژه مسکن مهر سنندج که 
  ماه است که حقوق خود را نگرفته اند تصمیم گرفتند که در4به اعتصاب زده اند.کارگران به دلیل اینکه مدت 

  آبان دست به20دفاع از مطالبات خود این اعتصاب را سازماندهی کنند.این کارگران از روز چهارشنبه 
اعتصاب زده اند.

 به گزارش آژانس ایران خبر، کار فرمایان در روزهاي قبل در پی تهدید کارگران برای اعتصاب در جمع
 کارگران حاضر شده و تعهد دادند که مطالبات آنان پرداخت خواهد شد.اما چون کار فرما به وعده خود عمل

  صبح دست به اعتصاب زدند. پس از اعتصاب ، نمایند گان کار فر ما10 تا 7نکرده بود ، کارگران از ساعت 
 ، در جمع اعتصاب کنندگان حاضر شده و کارگران را تهدید به اخراج نمودند و می خواستند با تفرقه انداختن

 در صفوف آنها با تطمیع و پیشنهاد پرداخت دستمزد کارگران حاضر در مسکن مهر ، از پرداخت حقوق
 معوقه دیگر کارگران در دیگر پروژه ها مر بوط به همین شرکت ، امتناع نمایند که با مقاومت و مخالفت

کارگران رو برو شدند.
 ملیون نفری نرخ بیکاری 1/5اختلف آماری نرخ 

  و به نقل از خبرگزاری نواندیش گزارش می دهد: نرخ1388 آبان 24به گزارش مهردر تاریخ یکشنبه 
  درصد نرسید و در بیشتر فصول بین۴/۸ سال برنامه چهارم توسعه هرگز به عدد ۵بیكارینرخ بیكارى كل 

 درصد در نوسان بوده است.۱۳ تا حدود ۱۰

 بررسى روند نوسانات نرخ بیكارى در سالهاى اخیر نشان مى دهد كه بیكارى در فصول مختلف سال دستخوش
 تغییراتى شده است. بحران بیكارى در كشور در برخى فصول به استناد گزارش هاى مركز آمار تك رقمى شده
 است، اما تك رقمى شدن نرخ بیكارى نه تنها هیچ گاه ثبات نداشته بلكه با انتقادات فراوانى نیز درنحوه محاسبه

  از۸۷روبه رو و در فصول بعد نیز مجددا دو رقمى شده است.بر اساس این گزارش، نرخ بیكارى زمستان 
  درصد اعلم شده بود كه در مقام بررسى نسبت به زمستان سال قبل از آن كه۵/۱۲سوى مركز آمار ایران 

  درصد بوده۴/۱۰ كه ۸۷ دهم درصد افزایش را نشان مى دهد ولى نرخ بیكارى كل سال ۶ درصد بود ۹/۱۱
  درصد و تك رقمى بوده است كه این۵/۹ نیز ۸۷ كاهش داشته است. نرخ بیكارى پاییز ۸۶است نسبت به سال 

مسأله و بررسى نوسانات به خوبى روند تغییرات تولید در بنگاهها را نشان مى دهد.

وزیر كار: گاهى اهداف محقق نمى شود
 عبدالرضا شیخ السلمى، وزیر كار و امور اجتماعى در خصوص عدم تحقق نرخ بیكارى برنامه چهارم

  درصدى در برنامه پنجم توسعه، به مهر گفت: دولت با یك هدف۷ درصد و هدف گذارى نرخ ۴/۸توسعه به 
 مشخص در برنامه حركت خود را انجام مى دهد و سعى مى شود به عدد تعیین شده در برنامه برسیم ولى
 ممكن است به دلیلى نیز اهداف محقق نشود.نرخ بیكارى جوانان و فارغ التحصیلن دانشگاهى همیشه به

  ساله در۲۴ تا ۱۵صورت محسوس بالتر از نرخ متوسط بیكارى بوده است به نحوى كه نرخ بیكارى جوانان 
  درصد بوده است. بخش خدمات، صنعت و كشاورزى همیشه داراى بالترین درصد ایجاد۴/۲۷ معادل ۸۷

 اشتغال هستند.سید محمد جهرمى، وزیر سابق كار و امور اجتماعى با طرح بنگاههاى جنجالى زودبازده،
 برنامه هاى اشتغالزایى دولت نهم را پایه گذارى كرد و در مواقعى نیز با كنار زدن مخالفین خود، نظر رئیس
 جمهور را نیز جلب كرد. شیخ السلمى وزیر جدید كار دولت دهم نیز بحث توسعه مشاغل خانگى و استفاده

از توان خانواده ها در ایجاد اشتغال را دنبال مى كند.

نرخ بیكارى برنامه چهارم به هدف نخورد
  درصد بوده كه از هدف۹/۱۰این گزارش مى افزاید، متوسط نرخ بیكارى در چهار سال اول برنامه چهارم 

  درصدى دارد. شایان۳۰ درصد بالتر است و به عبارتى با اهداف برنامه فاصله ۵/۲ درصدى برنامه ۴/۸
  درصد وضعیت بهترى (كاهش)۴/۱ذكر است، متوسط نرخ بیكارى برنامه چهارم از سال پایانى برنامه سوم 



  درصد بوده است.۵/۱۲ و ۴۵/۱۰ ۱۰،/۲۳ ۱۰،/۸ سال اول برنامه چهارم به ترتیب ۴دارد.نرخ بیكارى 
  به عنوان سال ماقبل پایانى برنامه چهارم توسعه كشور داراى ارقام متفاوتى از نرخ بیكارى است به۸۶سال 

  درصد بوده و با توجه به تك رقمى شدن۹/۱۱ و زمستان ۸/۹ پاییز ۹،/۹ تابستان ۱۰،/۷نحوى كه در بهار 
  نیز۸۷ گانه ۴ درصد هدف برنامه نرسید. جالب توجه اینكه نرخ بیكارى در فصول ۸در دو فصل، به عدد 

 درصد بوده است.۵/۱۲ و ۵/۹ ۹،/۹ ۹،/۶
نرخ بیكارى غیرواقعى

 در همین ارتباط ولى اله صالحى، عضو شوراى عالى كار در زمینه علت نوسانات نرخ بیكارى در فصول
  درصد۳/۱۱ از سوى مركز آمار ایران ۸۸مختلف سال و راهكارهاى آن، گفت: نرخ بیكارى فصل تابستان 

 ۱/۱ نیز ۸۷ دهم درصد و نسبت به مدت مشابه سال ۲اعلم شد كه نسبت به نزدیكترین فصل خود یعنى بهار، 
  درصد بوده۷/۲۲ نیز ۸۸ ساله تابستان ۲۴ تا ۱۵درصد افزایش را نشان مى دهد. نرخ بیكارى جوانان 

 است.عضو شوراى عالى كار معتقد است: متاسفانه در حال حاضر شفافیت و واقعى بودن آمارها مورد تردید
 است ضمن اینكه یكى از دلیل نوسانات دائمى در نرخ بیكارى را مى توان كم شدن برخى كارها در فصول

سرد، عدم وجود تخصص در جوانان و همچنین مشكلت نقدینگى در تولید جستجو كرد.

 ساعت كار كنید شاغلید!2
 در هر حال با روندى كه نرخ بیكارى در فصول مختلف سال طى كرد، دولت موفق به دستیابى به هدف برنامه

  درصد باقى ماند. كارشناسان بازار كار بر چگونگى محاسبه۱۰چهارم نشد و به عبارتى نرخ بیكارى بالى 
 نرخ بیكارى توسط مركزآمار ایران نیز نقدهاى جدى وارد مى كنند به نحوى كه آنها هیچ گاه نپذیرفتند كه كار

  ساعته افراد در هفته آنان را جزو شاغلین محسوب كند كه این مسئله در زمینه شاغل دانستن بسیارى از۲ یا ۱
مشاغل كاذب نیز صدق مى كند.

اشتغالزایى به روش تعاونى
 حمید حاج اسماعیلى عضو كمیته دفاع از انجمن هاى صنفى كارگرى سراسر كشور نیز در زمینه اقدامات

 موثر كاهش نرخ بیكارى درگفت وگو با مهر، گفت: به نظر مى رسد دولت باید سیاستهایى را در این زمینه در
 برنامه پنجم توسعه بگنجاند. استفاده از ظرفیتهاى تعاونى هاى اشتغالزا كه خود مى تواند در راستاى اجراى

  قانون اساسى نیز باشد مى تواند راهگشاباشد.عضو كمیته دفاع از انجمن هاى صنفى كارگرى۴۴اصل 
  درصدى پیش بینى شده در برنامه پنجم توسعه، بیان داشت: با توجه به۷سراسر كشور در زمینه نرخ بیكارى 

  درصدى۷اینكه دولت در هدف برنامه چهارم توسعه ناموفق بوده است، دستیابى به نرخ بیكارى تك رقمى 
برنامه پنجم نیز بعید به نظر مى رسد.

 میلیون اختلف!۵/۱هشدار افزایش كارجو 
 یكى از نكات با اهمیت و در عین حال قابل توجه در زمینه نرخ بیكارى مربوط به اظهار نظر رئیس موسسه

  درصدى براى۳/۱۱كار و تامین اجتماعى و معاون وزیر كار است كه وى علیرغم اعلم نرخ بیكارى 
  ساله كشور كه مى توان آنها را مهم ترین گروه۲۹ تا ۱۵تابستان سالجارى، همین نرخ را براى جوانان 

  برابر دانسته است. یكى از نیازهاى مهم كشور در زمینه كاهش نرخ۲متقاضیان شغل دانست را دست كم 
  هزار شغل در سال است.كارشناسان بازار كار معتقدند، با۲۰۰بیكارى تلش دولت به ایجاد یك میلیون و 

 توجه به افزایش تعداد افراد جویاى كار در سالهاى آینده و همچنین ادامه روند افزایش نرخ بیكارى، اتخاذ
  میلیونى بیكاران (نظر كارشناسان) وعدد۴تمهیدات لزم و ضرورى در این بخش لزم است. چالشهاى تعداد 

  میلیونى مركز آمار نیز در نوع خود جالب و در عین حال تامل برانگیز است تا جایى كه محمد عباسى۵/۲
  میلیون نفر مى داند.نگاه دولت به صنایع،۵/۲ میلیون نفر و مركز آمار ۴وزیر تعاون نیز تعداد بیكاران را 

 ارایه آموزشهاى فنى و حرفه اى، نیاز سنجى بازار كار، تطبیق نظام آموزشى با نیازهاى بازاركار، تامین
 نقدینگى تولید، ساماندهى مالیاتها، وضعیت بیمه و موارد مهم دیگر مرتبط با اشتغال مى تواند در سالهاى پیش

 رو كشور را از بحران اشتغال خارج كند و یا بر مشكلت بیفزاید. تا زمانى كه بهبود وضعیت اشتغال براى
مردم قابل لمس نباشد كشور از بیكارى نجات نخواهد یافت.

رئیس کانون شوراهای اسلمی کار استان تهران: 
قانون کار به کتابی کم ارزش تبدیل شده است 

 :: رئیس کانون شوراهای اسلمی آمده است1388 آبان 24به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 
 کار استان تهران با تاکید بر اینکه هیچگونه اعتراض نسبت به اصلح قانون کار ندارد،گفت: اعتقاد ما بر این

  جانبه گرایی و در راستای رعایت حقوق کارگر و3است که تغییر صورت پذیرد اما این تغییر باید بر مبنای 



کارفرما باشد. 
 ناصر برهانی در گفت و گو با ایلنا گفت: هیچگونه اصراری بر حفظ قانون کار فعلی نداریم هر چند که

معتقدیم قانون کار اجرا نمی شود وباید در وهله اول این قانون به طور کامل اجرا شود. 
 وی با انتقاد از بخشنامه های صادره از سوی وزارت کار،گفت: با این بخشنامه ها و دستورالعمل هایی که از

سوی وزارت کار اعلم می شود می توان ادعا کرد که قانون کار به کتابی کم ارزش تبدیل شده است. 
 این مقام کارگری با تاکید بر اینکه دولت به عنوان ابزاری برای کارفرما وارد عرصه های روابط کار شده

 است گفت: نه تنها قانون کار اجرا نمی شود بلکه ازطریق دستورالعمل ها و بخشنامه ها به طور غیر مستقیم در
قانون کار دست برده و آن را تغییرات کلی داده اند به نوعی که کارآیی ندارد. 

 وی با انتقاد از کسانی که قانون کار را مانع اشتغالزایی می دانند،گفت: جای تعجب دارد که قانون را اجرا
 نمی کنند و با استفاده از دستورالعمل ها آن را ناکارآمد کرده اند وباز هم این قانون دست کاری شده به عنوان

مانع تولید و سرمایه گذاری یاد می شود. 
 وی با تاکید بر اینکه اگر نیروی کار فراموش شود بهره وری و تولید پایین می آید، گفت: انتظار نداریم قانون

کار را به نفع کار فرما تغییر دهند و انگیزه کارگر را نابود کنند. 
 برهانی با تاکید بر اهمیت نقش وزارت کار در کاهش تنش های عرصه کار و تولید گفت: معتقدیم که دولت به
 عنوان ناظر و تعیین کننده می تواند درکاهش تنش ها مفید باشد ولی نباید فراموش کرد که این مهم در قالب سه

جانبه گرایی محقق می شود. 
 برهانی با تاکید بر تعامل جامعه کارگری به کارفرمایان و دولت گفت: این تعامل در سایه برگزاری نشست های

مختلف محقق می شود. 
پایان پیام

در حاشیه مراسم شب گذشته تقدیر از تولیدكنندگان برتر 
به نام صنعت به كام دولت 

 : گفته مي شود تشویق كردن در ایام آمده است1388 آبان 24به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 
 سختي و گرفتاري بیش از شرایط عادي و معمولي بر روي اشخاص اثرگذار است و باعث ایجاد انگیزه در

آنها مي شود. 
 شاید به همین دلیل بود كه مراسم سومین جشنواره تولیدكنندگان جوان شب گذشته در سالن پر زرق و برق و

 تشریفاتي مركز همایش هاي بین المللي صدا و سیما برگزار شد تا از صنعتگران و تولیدكنندگان داخلي به پاس
تحمل شرایط طاقت فرساي اقتصادي قدرداني شده باشد. 

 بیش از یك سال از آغاز بحران اقتصادي جهان مي گذرد و مدتي است كه پیش بیني منتقدان اقتصادي دولت
مبني بر وخیم تر شدن وضع اقتصادي كشور به تحقق پیوسته است. 

  هزار میلیارد تومان افزایش یافته است اما واحدهاي215به دلیل سیاست هاي اقتصادي نقدینگي غیر مولد تا 
  واحد تولیدي تعطیل و به تبع آن به دلیل بیكار شدن400صنعتي به دلیل فقدان نقدینگي ورشكسته مي  شوند، 

  درصد افزایش داشته و اداره15تعداد مستمري بگیران بیمه بیكاري 87 هزار كارگر در سال 200بیش از 
 موقت برخي كارخانه ها به دلیل ناتواني مدیریت به هیات نظارت بر صنایع واگذار شده است و تازه قرار است

  دهه به نام حمایت تولید و مصرف كننده در سیاست هاي حمایتي دولت تجدید نظرهاي بنیادین30پس از 
صورت گیرد. پرداخت یارانه ها متوقف شود. 

 در چنین شرایطي كه به دلیل وخیم شدن شرایط، كمتر سرمایه گذاري به تولید تمایل دارد، دعوت كردن از
 تولیدكنندگان و صنعتگران داخلي و تقدیر از آنها در جلوي دوربین رسانه ها باعث ایجاد انگیزه در آنها خواهد
 شد. البته این را مسئولین دولتي مي گویند و معمول برگزار كنندگان همایش هایي از این دست بر این باورند كه
 مي توان با همایشي و هورایي دست جمعي گره از صنعت ایران گشود. اما اقتصاد ایران فارغ از این نشست ها

جشن ها و همایش ها آنقدر در ركود مانده است كه دیگر سال و روزش از شمارش خارج شده است. 
 با این حال چون هنوز صنعت ایران در تولید ناخالص ملي سهم ناچیز خود را حفظ كرده است بخش عمده اي

 از كارگران در این بخش مشغول هستند و تنها هر از گاهي خدا را شكر مي گویند كه هنوز چرخ ركود، بند بند
معیشت آنها را از هم باز نكرده است. 

 با این وجود اما در مراسم تقدیر از صنعتگران جوان این تنها چهره هاي ماندگار تولید و واحدهاي نمونه و
 برتر صنعت نبودند كه مورد تجلیل قرار گرفتند بلكه این جشنواره در حالي پایان یافت كه برگزاركنندگان آن

 عضو كابینه دولت نیز تقدیر كردند. 2از 
 شب گذشته در حالي نشان مدیر نمونه جوان بر سینه وزراي صنایع و كار نصب شد كه كمي آن سوتر و در

 میان فوج عظیم فعلن اقتصادي ایران این پرسش وجود داشت كه مسئولن دولتي جز سیات گذاري چه نسبتي
 با تولید دارند؟ آن هم سیاست هایي كه در چند سال گذشته به اعتراف همه اندیشمندان اقتصادي بیش از هر

 زمان دیگري اقتصاد ایراني را زانو بر زمین زده است. به نظر شما آیا مي توان مدیران دولتي را چهره هاي



 ماندگار اقتصاد ایران دانست؟ منتقدین در مقابل این سئوال تنها به خط فقر از سویي و حجم واردات مصرفي
از سوي دیگر اشاره مي كنند. 

پایان پیام
 اتحادیه پیشكسوتان كارگري به وزیر كار توصیه كردند: 

نرخ بیكاري را ثابت نگهدارید 
 : رئیس اتحادیه پیشكسوتان جامعه آمده است1388 آبان 24به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 

 كارگري در نامه  اي به وزیر كار و امور اجتماعي توصیه كرد تا این وزارتخانه به جاي هدف گذاري براي
كاهش نرخ بیكاري، براي ثابت نگهداشتن نرخي بیكاري اعلم شده از سوي بانك مركزي تلش كند. 

 به گزارش ایلنا، متن كامل این نامه كه امضاي حسن صادقي رئیس این اتحادیه در پاي خود دارد، به شرح ذیل
است: 

  درصد را7جناب آقای دکتر شیخ السلمی وزیر محترم کار و امور اجتماعی، کاهش نرخ بیکاری تا مرز 
 برای برنامه پنجم توسعه تعریف و هدف گذاری کردند و این درست همان سخنان دکتر جهرمی است که در

  درصدی برای کاهش بیکاری تا پایان برنامه چهارم هدف گذاری شده8ابتدای وزارتشان فرمودند «نرخ 
 است. البته بنده و ملت ایران خوشحال خواهیم شد که نرخ بیکاری به مرز تک رقمی و حتی به صفر درصد
 برسد اما این یک رؤیاست و سخنان وزرای کار دولتهای هشتم ، نهم و دهم بیشتر رومانتیک است تا اظهار

 نظر کارشناسانه، زیرا واقعیتهای جامعه ما در گذشته چیز دیگری را ثبت نموده و آینده نیز به دلیل حاکم بودن
 همین اندیشه و افکار رمانتیک دورنمای بهتری را نمی توان در عرصه ایجاد اشتغال به نمایش بگذارند و از

 آنها مشاهده کرد. شاید بگویند به چه دلیل بنده به دلیل متعددی به آقای شیخ السلمی عرض می کنم که تا پایان
 درصد نمی رسد. 7دو برنامه پنج ساله دیگر نرخ بیکاری در ایران به 

  را که مرکز آمار اعلم می نماید، ثابت نگه دارید و جلوی بیکار شدن کارگران7/12لذا شما تلش نمائید همین 
 شاغل را بگیرید بقیه پیش کش. حضرتعالی و تئورسین های اقتصادی دولت باید بدانید که اولo اقتصاد ما هر
 روز در حال فاصله گرفتن از یک اقتصاد رقابتی و تولید است. معمولo در علم اقتصاد می گویند هر میزان

 سرمایه از بخش صنعت فرار کند به جایی می رود که سود بهتر را به همراه داشته باشد یعنی دلیل فرار
 سرمایه از بخش تولید و صنعت که بیشترین نیروی کار کشور را در درون خودش جای داده عدم سودهی و به

 تبع آن ناامنی است پس امنیت در چه بخشی است؟ واردات؛ وارداتی که ناامنی را به صنعت و بخش تولید
 ایران منتقل کرده است لذا این پول وقتی خارج شد اشتغال را هم در اینجا می خشکاند و به سمت واردات

 کالهای تولیدی کشورهای صنعتی جهان می برد. در نتیجه برای آن کشورها اشتغال و برای نیروی کار ایران،
 بیکاری را به ارمغان می آورد. همچنانکه کارشناسان سازمان بین المللی کار عنوان داشته اند که هر یک میلیارد

 هزار فرصت شغلی است. 100دلر واردات به یک کشور، به معنای مرگ 
 نکته دیگری که بایست مورد اشاره قرار گیرد عدم توجه دولت به بخش تولید و صنعت و پرهیز از به

 کارگیری سیاستهای حمایتی از این بخش است متأسفانه در کشور ما باورشان شده که در ایران، تولید مقرون
 به صرفه نیست لذا چون تولید مقرون به صرفه نیست پس باید واردات کرد زیرا واردات هم سبب افزایش

 خریداران نفت ایران میشود و هم رضایت مصرف کننده را به همراه دارد و باعث رقابت و کاهش قیمتها و در
 نتیجه رضایتمندی مردم را که مصرف کننده های اصلی هستند به همراه دارد از طرفی اعتقاد دارند که در سایه

 این واردات و دستگردان کردن کال، اشتغال از نوع خدمات بیش از بخش صنعت به وجود می آید یعنی اینکه
 به نام حمایت از مصرف کننده، پدر مصرف کننده و اشتغال کشور را در می آورند و هر دو را با هم نابود

 می کنند به طوری که مشاهده می کنید صرفنظر از اینکه این روش بدترین شکل ممکن کار است، زیرا با
 واردات، صنعت کشور ویران و کشور از عدم وابستگی که در طول سالهای انقلب دم از آن می زدیم، به یک

کشور کاملo وابسته تبدیل خواهد شد. 
 نکته مهم این است که خودباوری و اتکا به توانمندی نیروهای با استعداد کشور که تلش مضاعفی را برای

 قطع وابستگی صنعتی و تولیدات صنعتی به بیگانگان در نظر قرار داده بودند و سالها پیرامون آن تمرکز کرده
 بودند با یأس و ناامیدی مواجه خواهیم کرد و از طرفی اشتغال مدنظر نیز به وجود نخواهد آمد و آنچه که شکل
 می گیرد نوعی دللی در مشاغل کاذب و بدون بهره وری برای کشور است و ظرف مدت کوتاهی شاهد خواهیم
بود که ایران، دبی و بحرین دوم و محل بارانداز کالهای رسمی و قاچاق کشورهای صنعتی جهان خواهد شد. 

 نکته ای که نباید از نظر پنهان داشت این است که این موضوع به فرهنگ مصرف گرایی در کشور دامن
 خواهد زد و در پس آن فرهنگ غرب را در زندگی، پوشش، حرکات و سکنات جوانانمان مشاهده خواهیم کرد.

 حال سوال بنده از آقای وزیر این است که برای رسیدن به نرخ بیکاری هدف گذاری شده در برنامه پنجم همین
 رویکردی خواهد بود که در برنامه چهارم داشته اید که آثار آن، هم در واردات، هم در ورشکستگی واحدهای

  درصد، هم تصرف بازارهای داخلی توسط کالهای خارجی و هم14تولیدی، هم افزایش نرخ بیکاری تا مرز 



  هزار کارگر شاغل طی چهارسال دولت نهم است یا چیز جدیدتر و قابل قبول تری که700بیکار شدن حدود 
 اگر وجود دارد ارائه دهند تا ما نیز با شما همصدا شده و در جهت پیاده کردن منویات حضرتعالی و سایر

متولیان امر اشتغال نقطه هدف را دنبال و برای رسیدن به آن تلش نمائیم. 
 ما منتظر پاسخ جناب وزیر هستیم و آماده ایم در صدا و سیما با ایشان پیرامون توفیقات دولت در عرصه

اشتغال و احیای صنایع رو به انقراض ایران، مناظره کنیم. 
پایان پیام

دبیر اجرایی خانه کارگر شهرری : 
واردات بی رویه سهمگین ترین سیلی را بر صنایع واردکرد 

 : دبیر اجرایی خانه کارگر شهرری آمده است1388 آبان 24به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 
 با تاکید بر اینکه در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی با بحران روبه رو هستند،گفت: متاسفانه مسوولن

نمی خواهند برای آن فکر می کنند. 
 علی ترکاشوند درگفت وگو با خبرنگار ایلنا با تاکید بر اینکه آمارهای ارایه شده در خصوص کاهش میزان

 بیکاری غیر واقعی است، گفت: اگر به کاریابی های خصوصی و دولتی مراجعه کنیم و طومار بلند بیکاران در
 بخشهای مختلف، با مدارک تحصیلی گوناگون و توانایی های متفاوت را مشاهده کنیم به این نتیجه می رسیم که

نه تنها در کاهش بیکاری موفق نبوده ایم بلکه آنرا کنترل نیز نکرده ایم. 
 وی با تاکید بر اینکه رویکرد دولت باید صنعتی باشد،گفت: متاسفانه چالشهای سیاسی به صنعت کشور آسیب
 رسانده و در بسیاری از موارد مجبور شده ایم مزایایی از قبیل واردات بی رویه کالهایی که زمینه های تولید

خوبی در کشورمان دارد را تقدیم کشور ها به ویژه چین کنیم. 
 وی واردات کفش، لوازم خانگی، پوشاک، پارچه و کاغذ را یادآور شد وگفت: از برکت واردات بی رویه

کارخانجات کشور دچار بحران شده است. 
 دبیر اجرایی خانه کارگر شهرری با تاکید بر اینکه درآمد ناشی از فروش نفت می بایست صرف امور زیربنایی

 شود،گفت: به جای اجرای برنامه های زیر بنایی، جنس های بنجل چینی وارد می کنیم یا در فصل تولید میوه به
واردات میوه های غیر مرتبط با فصل می پردازیم. 

 وی با تاکید بر اینکه سرمایه دار زیان نمی کند، گفت: تعطیلی کارخانجات به زیان اقتصاد و صنعت کشور
است اما بیش از همه کارگران متضرر می شوند. 

 ترکاشوند با تاکید بر اهمیت تشکلهای کارگری در رفع بحران واحدها گفت: تشکلت کارگری می توانند
 ابزاری برای حل مشکلت واحدها باشند اما به لطف عملکرد غلط دولت تشکلهای ضعیف و ناکارآمد کارگری

داریم. 
 دبیر اجرایی خانه کارگر شهرری با تاکید بر اهمیت تعدد و تنوع تشکلهای کارگری گفت: بهتر بود به جای

 اشکال تراشی برای تشکل های کارگری از جمله خانه کارگر، در قالب اتحاد تشکلها به رفع مشکلت
می اندیشیدیم نه آنکه بین تشکلها تفرقه ایجاد مي كردیم. 

پایان پیام
 تحصن کارگران شرکت صنایع اراک 

  آبان نوشت : کارکنان شرکت صنایع اراک امروز به همراه خانواده های خود در24گسترش آنلین در تاریخ 
اعتراض به عدم دریافت حقوق در مقابل استانداری دست به تجمع زدند. 

  ماهه خود۶ نفر می باشند با حمل پلکارد هایی خواستار دریافت حقوق ۶۰کارگران شرکت مذکور که حدود 
هستند که به گفته آنان تاکنون پرداخت نشده است. 

این دومین بار است که کارکنان شرکت صنایع دست به تجمع اعتراضی می زنند. 
 به گفته یکی از کارگران کمسیون صنعت هفته گذشته برای حل مشکل پرداخت حقوق این کارگران هفته گذشته

تشکیل جلسه داده بود اما تاکنون نتیجه اقدامات این کمسیون برای حل مشکل اعلم نشده است. 
 به گزارش خبرنگار گسترش آنلین از اراک کارگران در زمان مخابره این خبر به همراه خانواده های خود

در تجمعی آرام به اعتراض خود در مقابل استانداری اراک ادامه می دهند.

 تجمع کارکنان شرکت کنف کار رشت 
  آبان نوشت : کارکنان شرکت کنف کار رشت روز یک شنبه) در اعتراض به عدم24گسترش آنلین در تاریخ 

  پرداخت حقوق خود در مقابل استانداری گیلن تجمع کردند. به گزارش خبرنگار گسترش آنلین از رشت
  سال است که حقوق آنان به۵ تن از پرسنل این شرکت با حمل پلکاردهایی اعلم کردند که حدود ۸۰حدود 

 هزار تومان پرداخت شده۳۶۰طور کامل پرداخت نشده و در این ایام تنها در سه نوبت به هر یک از آنان 



است. 
 بر اساس این گزارش کارکنان شرکت کنف کار که برای دومین بار در ماه جاری دست به اعتراض می زنند
قرار است بعد از تجمع در مقابل استانداری به اعتراض خود در مقابل سازمان صنایع در رشت ادامه دهند. 

به گفته این کارگران صحبت های آنان با مقامات برای رفع این مشکل تاکنون نتیجه ای نداده است.

كارگزاران سازندگى در حال تجدید سازمان است /پیشنهادعدم شرکت در انتخابات آتی 

  سخنگوى حزب كارگزاران آمده است : 1388 آبان 24به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 
سازندگى از تجدید سازمان این تشكل سیاسى اصلح طلب خبر داد. 

 حسین مرعشى در گفت وگو با خبرنگار ایلنا،در پاسخ به سوالى در خصوص آخرین وضعیت كارگزاران
سازندگي،گفت:حزب كارگزاران سازندگى در حال تجدید سازمان است كه جزییات آن متعاقباÄ تشریح مي شود. 

وى با رد پلمپ بودن دفتر كارگزاران سازندگي،گفت:در حال تغییر مكان دفتر كارگزاران هستیم. 
 مرعشى همچنین در خصوص احتمال شركت اصلح طلبان در انتخابات پیش رو نیز گفت:در صورت تداوم

 وضعیت فعلي،پیشنهاد شخصى من به كارگزاران سازندگى و جبهه اصلحات عدم شركت رسمى در انتخابات
پیش رو است.

 درصد شركت ملى حفارى ایران به مزایده گذاشته مي شود 70
 هیات عالى واگذارى آخرین :  آمده است : 1388 آبان 24به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 

وضعیت قیمت پایه و شرایط واگذاری برخى شرکت ها را مشخص كرد. 
 به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومى وزارت امور اقتصادى و دارایي، در نشست هیأت واگذاری كه با

 حضور وزراى امور اقتصادی و دارایي، وزیر دادگستري، رئیس کل بانک مرکزي، رئیس کل سازمان
 خصوصي سازی و نمایندگانى از وزارت بازرگاني، بانک ها و بیمه ها در وزارت امور اقتصادی و دارایی

 درصد سهام شرکت آب و برق کیش جهت واگذاری از طریق48برگزار شد، قیمت پایه و شرایط واگذاری 
مزایده تصویب شد. 

 براساس این گزارش طرح موضوع چگونگی واگذاری شرکت های بهره برداری از شبکه های آبرسانی و
زهکشی از شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو نیز بررسی شد. 

  درصد از سهام شرکت ملی حفاری ایران در طرح توزیع سهام عدالت مورد تصویب قرار گرفت30همچنین 
  درصد) شرکت ملی70و شرکت ملی نفت ایران طی نامه ای پیشنهاد واگذاری سهام باقی مانده (به میزان 

حفاری ایران به شرکت های تعاونی سهام عام متخصصین از طریق مذاکره را مطرح كرده است. 
 این هیأت در این دستورالعمل تصریح کرد: پیشنهاد عضویت بانک مرکزی در جلسه هیأت واگذاری به منظور

 استیفاء حقوق سیستم بانکی مطرح شده است و مقرر شد پیشنهاد حضور نماینده بانک به عنوان عضو
غیررسمی در دستور هیأت واگذاری قرار گیرد. 

  درصد سهام شرکت روی مهدی آباد48در بخش دیگر این دستورالعمل، تصویب قیمت پایه و شرایط واگذاری 
 درصد سهام58/1 درصد سهام شرکت آهن و فولد غدیر ایرانیان جهت واگذاری از طریق مزایده و 10و 

 درصد سهام79/37 درصد سهام شرکت ایران خودرو، 38درصد سهام شرکت چادرملو، 5/1شرکت گل گهر، 
 درصد سهام شرکت سرمایه گذاری رنا جهت واگذاری از طریق بورس مورد بررسی77/37شرکت سایپا و 

قرار گرفت. 
 قیمت سهام شرکت های واگذارشده بابت رد دیون شامل شرکت های ماشین سازی اراک، روغن نباتی شیراز،

 کانال و قطعات پیش ساخته گیلن بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی زرینه رود و سد کرج و
  درصد بانک تجارت و2درصد سهام شرکت حفاری شمال بابت رد دیون به شرکت ساتا، 10واگذاری 

درصد قند شازند مورد تصویب قرار گرفت.86/16

 واگن هاى دست دوم چینى و روسى واگن پارس را زمین گیر كرد 

 نایب رئیس شوراى كار شركت واگن پارس اراك با اشاره به  گزارش داد :1388 آبان 24آفتاب یزد در تاریخ 
  درصد از ظرفیت خود، كـــــار30مشكلت موجود در این  شركت گفت: این شركت هم اكنون با حدود 

 مي كنــــــــد.  محمدرضا هاشمى در گفتگـــــــو بـــــا فارس اظهار  داشت: از آنجا كه بر اساس برنامه پنجم
  توسعه كشور تعداد بسیار قابل توجهى واگن باري، مسافرى و لكوموتیــــــــــو در خطوط راه آهن نیـــــــاز

 است و در  كنـــار آن، تقاضاى روز افزون به واگن هاى درون شهرى كلن شهرها بـــــــــــــــه صـــــــــورت
 جــــــدى مطــــــرح است، در  صورتــــــــى كــــــــــــــه مشكلت فعلى صنعت واگن سازى كشور بررسى



 و   حل و فصل نشود، نمي توان به آینده  واگن  پارس و صنعت واگن سازى كشور خوشبین بود.  وى تصریح كرد:
 بدون شك، در صورت ادامه روند فعلى نمي توان به  آینده این صنعت امیدوار بود و قطعا  براى پاسخگویى به    این

 نیاز علیرغم وجود توان ساخت، راه براى واردات باز خواهد شد و یقینا آنانى كه راه  را براى این وضعیت
 هموار كرده اند در پیشگاه خداوند بزرگ و خون شهیدان گرانقدر انقلب اسلمى مسئول  خواهند بود.  هاشمى

 بـیــــــــــان داشــــت: ورود واگـن هـــــــاى دست دوم بـــــــــــارى و مسافربرى از كشورهاى چین، روسیه ،
 اوكراین و آلمان  تـــــوسط شركت هاى خصوصى بهره  بـــــــردار، از جملــــــه مواردى است كه سیستم فعالیت
 شركت واگن پارس را مختل  كرده است.  وى تصریح كرد: این اقدام به دلیل پایین بـــــــــودن قیمت ها و كیفیت

 بسیـــــــــار پایین صورت مي گیرد كه اصلي ترین معضل  واگن پارس محسوب مي شود، چراكه ورود واگن هاى
 دست دوم با قیمت بسیــــــــــار پایین توسط شركت هاي   بهره  بردار سبب عــــــدم ارائه سفارش بــــــــــه   این

شركت و در نهایت افت تولید شركت مي شود.

 یك خبر تكان دهنده
  نفر از كاركنان خود را دارد كه هم500شركت مخابرات استان كهگیلویه و بویراحمد قصد اخراج تقریبا 

 نفر را از كار كنان این شركت را اخراج كرده كه در همین راستا مدیر عامل مخابرات این70اكنون بیش از 
  این1388/08/30استان طي مصاحبه اي در رادیو و شبكه استاني این خبر را تایید نمودند و قرار است تا 

 نفر اخراج شوند500تعداد یعني 

خبر برگرفته از : روزنامه نواندیش 

 علی نجاتی برای گذارندن دوران محکومیت بازداشت و به زندان دزفول منتقل شد 

  نوشت  : علی نجاتی رئیس هیات مدیره ی سندیکای کارگران88 آبان 24خبرگزاری  دانشجویی در تاریخ 
 نیشکر هفت تپه که به شش ماه حبس تعزیری و شش ماه حبس تعلیقی محکوم شده بود، روز گذشته پس از

 حضور در شعبه ی اجرای احکام دادگاه شوش بازداشت و برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان فجر
 .دزفول منتقل شد

 مهرماه سال جاری شعبه اول دادگاه انقلب دزفول فعالن کارگری شرکت هفت تپه را به دلیل فعالیت های
۶صنفی خود محکوم کرد، در این احکام علي  نجاتي، فریدون  نیکوفر، قربان علي پور و جلیل  احمدی به تحمل   

  ماه حبس تعلیقی و محمد حیدري پور به تحمل چهار ماه حبس تعزیری و هشت ماه حبس۶ماه حبس تعزیری و 
 .تعلیقی محکوم شدند

  آبان ماه فریدون نیکوفر و جلیلی احمدی جهت گذراندن دوران محکومیت خود به زندان منتقل14پیش تر و در 
.شده بودند و هم اکنون در زندان دزفول هستند

زندان یک میدان دیگر مبارزه

 بالخره علی نجاتی، رئیس هیئت مدیره ی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، و دوست و مدافع حقوق همه  ما
 کارگران و تمام انسانهائی که از حاصل دسترنج خود زندگی میکنند، زندانی شد. خدمتگزاران سرمایه  او را به

  و تحصیل حقوق بر حقشان جرم هدایت کارگران مجتمع صنعتی نیشکر هفت تپه در ایجاد تشکل خود ساخته
 به زندان انداختند. خدمتگزاران سرمایه  او را به زندان انداختند تا کارگران به میدان آمده و فعالین کارگری در
 سراسر ایران را از پیگیری حقوق خود و همطبقه ئی هایشان بازدارند. آری علی در زندان به چهار دوست و

 همکارش، فریدون نیکوفرد، قربان علیپور ، جلیل احمدی و محمد حیدری مهر پیوست تا بلکه سرمایه داران با
 درد سر کمتری به بیرون کشیدن شیره جان کارگران ادامه دهند. اما زهی خیال باطل. من شک ندارم که علی

 و همکارانش در زندان نیز همچون بیرون به مبارزه علیه ستم سرمایه داران و افشای نقش خدمتگزاران آنها
 ادامه خوهند داد. آنها در زندان نیز که مملو از قربانیان نظام سرمایه داری است ، به مبارزه خود ادامه خواهند

 داد و با تجارب ارزنده تری دوباره در بیرون به صفوف ما خواهند پیوست و با هم به کشمکش خود علیه
4ستمگران ادامه خواهیم داد. ما کارگران به همراه فرزندان و همسرانمان در کنار همسر و فرزندان علی و   

  خواهان آزادی بی قید و همکار در بندش هستیم. ما ضمن محکوم کردن این عمل ضد کارگری و غیر انسانی
به سر کارهستیم شرط آنان و بازگشت همه  آن عزیزان به  .

 علی و چهار همرزمش از تبار پرولتاریای صنعتی و از خطه ی مبارز خیز و صنعتی خوزستان هستند. آنها هم
 جنس کارگران قهرمان صنعت نفت، این نیروی اصلی سقوط حکومت پهلوی و رهروان کسانی هستند که دهها



 میلیون نفر در دوره  انقلب به نفعشان شعار میدادند: "کارگر نفت ما + رهبر سرسخت ما". علی و همکارانش
خود را تشکیل دادند ، تا همین امروز زیر بارانی از توطئه و فشار کارفرما و از روزی که تشکل خود ساخته   

 نیروهای اطلعاتی و قضائی بودند ، تا به طبقه کارگر ایران اعتماد به نفس نبخشند و از حقوق پایمال شده
بلکه مصممتر از قبل به کارگران هفت تپه دفاع نکنند. اما این توطئه ها سر برافراشته شان را خم نکرد هیچ ،   

 دفاع از حقوق روای همطبقه هایشان ادامه دادند. علی تا آخرین لحظه  حضورش در بیرون با قلم و قدم علیه
.سرمایه داران و به نفع کارگران تلش کرد

 در دل کشمکشی که در جامعه موجود است سرمایه داران برای ما کارگران و خانواده هایمان در حال پختن آش
 شوری هستند. آنها تا هم اکنون شیر را از میلیونها نوباوه، قلم و کاغذ را از میلیونها کودک ، خدمات بهداشتی

 و درمانی را از صدها هزار مریض ما دریغ کرده اند. آنها حتی دستمزدهای بخور و نمیر ما را نمیدهند. اکنون
 آنها میخواهند با حذف یارانه ها و جلوگیری از اضافه  کردن دستمزدها و عدم کار آفرینی بر محرومیت ما

 بیافزایند. آنها میدانند که ما پیگیرانه تلش خواهیم کرد تا این آش را به حلق خودشان بریزیم. آنها علی و علیها
 را از ما میگیرند تا در این مبارزه  پیش رو ضعیفمان کنند. اما تا علیها در داخل زندان مشغول مبارزه اند، ما

 در خارج برای پر کردن جایشان تلش بیشتر خواهیم کرد. زندانی کردن نمایندگان کارگران نیشکرهفت تپه نه
 اینکه نمی تواند کارگران نیشکر هفت تپه را مرعوب کنند ، بلکه کارگران نیشکر هفت تپه به پاس خدمات این

. عزیزان در مدت کمی که در خدمت آنان بودند از هر نظر از آنان حمایت می کنند

 وظیفه ما کارگران حمایت از خانواده این عزیزان است و از هر طریقی که برایمان ممکن است باید از هر
 . نظر آنان را یاری دهیم

 ما معتقد هستیم که کارگران در هر نقطه از جهان ، تشکل های کارگری و انسان های آزادیخواه، خانواده این
های کارگری قرار کارگران زندانی را تنها نخواهند گذاشت و از لحاظ مادی و معنوی آنان را مورد حمایت   

. خواهند داد

(( .براساس نظر خود این عزیزان که از کارگران خواستند تا آنان را کمک کنند ))

نجیبه صالحزاده و محمود صالحی

 اطلعیه در مورد دستگیری کارگران هفت تپه و افزایش فشار بر کارگران و فعالن کارگری
  نوشت : در یکی دو هفته ی اخیر تهاجم88 آبان 24به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق کارگران در تاریخ 

 نفر از کارگران هفت تپه و اعضای هیات مدیره 5جدیدی علیه فعالین کارگری صورت گرفته است . 
  ی سندیکا هر یک به یک سال حبس (شش ماه تعزیری و شش ماه تعلیقی ) محکوم شده اند و آقایان فریدون

 نیکوفرد ، علی نجاتی ، جلیل احمدی ، قربان علیپور و محمد حیدری مهر در زندان به سر می برند. هم چنین
 محمد اشرفی از دستگیرشدگان مراسم روز کارگر در پارک لله به یک سال حبس دردادگاه بدوی محکوم شد.
 جرم همه ی آنها تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. در همین راستا عده ای دیگر از شرکت کنندگان مراسم روز

کارگر در پارک لله احضار شده که اتهام آنها نیز اقدام علیه امنیت ملی و یا مشابه آن عنوان شده است. 
 این همه در حالی است که بیشتر مراکز کارگری در التهاب بسر می برد. نپرداختن چندین ماه حقوق و اخراج
 های دسته جمعی حاصل سیاست های غلط اقتصادی و سودطلبی حریصانه ی سرمایه داران است. کارگرانی
 که ماه ها حقوق نگرفته در معرض بیکاری هستند و اگر اعتراض کنند "علیه امنیت ملی اقدام کرده اند" و"

نظام را مورد تعرض" قرار داده اند؟؟!! 
 آیا با این استدلل، باید این گونه نتیجه گرفت که پایه های نظام و امنیت آن بر بی حقوقی کارگران و

زحمتکشان و گرسنگی خانواده های آنان قرار دارد؟ اگر کارگران اعتراض کنند که چرا حقوق 
  شان پرداخت نشده است علیه نظام به پاخواسته اند و اگر در روز کارگر در یک پارک بخواهند دور هم جمع

شوند امنیت ملی به خطر می افتد و... 
این چه امنیتی است که پایه های آن بر بی حقوقی کارگران و ستم بر آنان و استثمار آنان است؟ 

 ادعانامه ها علیه کارگران ادعانامه علیه حکومت گران است .این محکومیت خود آنان نیست. ادعانامه ها امنیت
 سرمایه ها را می خواهد تا در پناه آن دارایی های مردم که با دسترنج کارگران و زحمتکشان ساخته شده است،

 به ثمن بخس ویا کمترین قیمت به غارتگران اموال مردم به نام خصوصي سازی واگذار شود تا آنان بتوانند به
 سودهای کلن دست یابند. نمایندگان کارگران هفت تپه به زندان می روند تا غارتگران اموال مردمی به راحتی

 و بدون مانع بتوانند زمین های حاصل خیز آن خطه را با قیمتی نازل به غارتگران اموال مردمی بفروشند،



 شرکت را ورشکسته اعلم کرده و کارگران را اخراج کنند. و اگر تا به امروز این کار را نکرده اند به دلیل
هم بستگی کارگران و مبارزات آنان در جهت ایجاد تشکل مستقل کارگران بوده است. 

 اکنون بر همه ی کارگران ونهادهای مستقل دفاع از حقوق انسانی آنان فرض است که به هر طریق ممکن از
 فعالن کارگری حمایت کرده و برای جلوگیری ازمحکومیت آنان تلش کنند. ما از همه کارگران و نهادهای

 مستقل داخلی و بین المللی می خواهیم تا اجازه ندهند کارگرانی که تنها به خاطر احقاق حقوق اولیه خود
 مبارزه کرده اند، زندانی کرده و خانواده های آنان را تحت فشار قرار دهند. احکام دادگاه ها باید ملغی گردد و

محاکمه ی فعالین به دلیل عدالت خواهی محکوم شود. 
به امید آن روز که هیچ انسانی به دلیل احقاق حقوقش مورد تعرض قرار نگیرد. 

 کانون مدافعان حقوق کارگر 

درخواست حمایت از حقوق کارگران زندانی نیشکر هفت تپه

 دویچه وله : محمد اولیایی فرد، وکیل مدافع اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت کشت وصنعت
 نیشکر هفت تپه، در نامه  ای به سه اتحادیه ی جهانی کارگری خواستار حمایت آنان از حقوق موکلن خود شده

  عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه هم اکنون در زندان به سرمی برند.۵است. 
  فریدون علی نجاتی رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، به همراه سه همکار دیگر خود

  ماه۶ ماه حبس تعلیقی و ۶هر یک به ) ۱۳۸۸ آبان ۴نیکوفر، جلیل احمدی و قربان علی پور، اوایل آبان ماه (
 ۴حبس تعزیری محکوم شدند. محمد حیدری مهر، عضو دیگر هیأت مدیره سندیکای کارگران هفت تپه نیز به 

 نفر هم اکنون در زندان به سر می برند.۵ ماه حبس تعلیقی محکوم شد. این ۸ماه حبس تعزیری و 

 اتهام این عده «تبلیغ علیه نظام» اعلم شده است، اما محمد اولیایی فرد، وکیل مدافع اعضای بازداشت شده ی
 هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در نامه ی خود به سه نهاد بین المللی مدافع حقوق کارگران،

 ) و اتحادیه ی بین المللیILO)، سازمان جهانی کار (ITUCکنفدارسیون جهانی اتحادیه های کارگری (
) این اتهام  را رد می کند.IUFکارگران مواد غذایی (

 آقای اولیایی فرد در نامه ی خود نوشته است: «اینجانب با قاطعیت اعلم می دارم که طبق هیچ ضوابط قانونی
 موکلین من اقدام به تبلیغ علیه نظام ننمودند و احکام صادره برای موکلین اساسا مغایر با موازین حقوقی بوده و

در کمال بی عدالتی و صرفا براساس معیارهای امنیتی» صادر شده است.

 مقام های قضایی ایران تلش کارگران شرکت نیشکر هفت تپه برای احیای سندیکای کارگری را اقدامی
 "ضدانقلبی" ارزیابی کرده اند. در حالی که به گفته ی محمد اولیایی فرد، ایجاد تشکل های مستقل کارگری در

 قالب سندیکاها، هم موافق مقاوله های بین المللی است که جمهوری اسلمی ایران نیز امضاکننده ی آنهاست و هم
 قانون اساسی ایران است که ایجاد چنین تشکل هایی را مجاز می داند.۲۶مطابق اصل 

 تلش های کارگران نیشکر هفت تپه برای احیای سندیکای مستقل زمانی آغاز شد که آنها از اقدا م  جدی "شورای
  نیشکر هفت تپه مد ت هاست که با بحران اسلمی کار" برای دفاع از حقوق صنفی خود ناامید شدند. شرکت

  هزار کارگر این شرکت برای دریافت دستمزدهای معوقه ی خود تاکنون۴مالی و مدیریتی روبروست و تلش 
به جایی نرسیده است.

  قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد،۴۴ اصل   در چارچوپ۱۳۸۶کارخانه نیشکر هفت تپه در سال 
 اما از آن موقع مدیریت این شرکت عمل با بحران روبرو بوده و به بهانه های مختلف از پرداخت دستمزد

 معوقه ی کارگران سرباز زده است. گفته می شود یکی از دلیل اصلی بحران این شرکت، واردات بی رویه
شکر از خارج بوده است.

  نگرانی از وضعیت موکلین محمد اولیایی فرد، در نامه ی خود به نهادهای بین المللی کارگری، ضمن
  و وضعیت دشوار خانواده هایشان را یادآور شده و از مسئولین بازداشت شده ی خود، خطر اخراج آنها از کار

 موکلين وی تا آزادی آنها حمایت کننداین نهادها خواسته است از حقوق

وزیرسابق:مخابرات را یك سوم قیمت فروختند!



  ابان نوشت : پول مردم نزد مخابرات، ودیعه است»، «كنترل مكالمات تلفنی24به نوشته سایت آینده در تاریه 
 ارتباطی با مالك شركت مخابرات ندارد»، «ودیعه ها باید به سهام تبدیل شود»، «ارزش واقعی مخابرات

هزارمیلیارد تومان است»، «دارایی های ثابت مخابرات چند برابر سرمایه فعلی شركت» و...50
 اینها بخشی از مطالبی است كه كارشناسان در میزگرد «خصوصی سازی صنعت مخابرات» كه در دانشگاه

امیركبیر برگزار شد، مطرح كردند.
مردم سهامداران اصلی «اخابرند» 

 «حسن غفوری فرد» گفت: براساس نظر مراجع تنها خود مردم می توانند سهام دار شركت مخابرات باشند، چرا
 كه طبق قرارداد مردم می توانند هر زمان كه خواستند تلفن خود را به شركت مخابرات برگردانده و ودیعه خود
 را پس بگیرند. او همچنین گفت: متاسفانه در كشور فرهنگ بدی ایجاد شده كه پول دار شدن را یك ضدارزش
 می دانند. در چنین شرایطی امنیت سرمایه گذاری وجود نخواهد داشت و البته اصلح آن به كار فرهنگی نیاز

 دارد. ضمن اینكه وقتی شركتی با موضوع كلی مانند عدم تایید اهلیت امنیتی از شركت در مزایده حذف
 می شود این شركت دیگر توان سرمایه گذاری دركشور را نخواهد داشت و همه به آن با چشم دیگری نگاه

می كنند.
روش خصوصی سازی تغییر كند 

 در ادامه این میزگرد «ابراهیم جمیلی»، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی با بیان اینكه برای واگذاری شركت
 مخابرات ایران بلوك هشت هزار میلیارد تومانی تعریف شده بود گفت: كدام بخش خصوصی در كشور وجود

  درصد آن را یكجا پرداخت كند. وی با انتقاد از اینكه در حال حاضر20دارد كه چنین پولی داشته باشد و بتواند 
 وقتی چیزی در كشور گران می شود می گویند مسوولیت آن به بخش خصوصی واگذار شده است، ادامه داد: از
 آنجا كه ودیعه های مردم در شركت مخابرات امانت بوده، باید برای خصوصی سازی آن ودیعه ها به سهام تبدیل
 شود. این می تواند شركت را به شركت خصوصی واقعی تبدیل كند. وی ادامه داد: به نظر من ابلغ مقام معظم
 رهبری نیز با هدف تقویت بخش خصوصی بوده است در حالی كه روش كنونی به بیراهه رفتن است و ما نیز

در جایی از مسوولن كشور خواستیم جلوی خصوصی سازی به شكل كنونی را بگیرند.
«واگذاری» ایرادی ندارد 

 در ادامه این نشست «احمدرضا معتمدی»،  وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلعات با بیان اینكه تنها بخشی
 از ودیعه های مردم نزد شركت مخابرات به صورت سهام قابل واگذاری است و بخش دیگر جزو سرمایه  و

 هزینه  شركت مخابرات محسوب می شود گفت: به نظر من به واگذاری شركت مخابرات ایرادی وارد نیست. او
  قانون اساسی به خصوصی سازی اشاره دارد نه غیر دولتی شدن و بنابراین44با بیان اینكه سیاست های اصل

 نهادهای عمومی نمی توانند خصوصی تلقی شوند گفت: براساس برآوردهای مختلف ارقام كلنی برای شركت
  هزار میلیارد تومان را50مخابرات پیش بینی شد به طوری كه شخص بنده با محاسبات دست پایین حداقل رقم 

  هزار میلیارد تومان هم گفته شده است.250برای قیمت شركت مخابرات برآورد كرده ام، هر چند كه این رقم تا 
  دلر400 هزار تومان و برای هر تلفن همراه 400وی گفت: برای راه اندازی هر تلفن ثابت به طور متوسط 

 هزار میلیارد تومان تجهیزات فنی برای تلفن همراه در كشور خریداری شده و همین10هزینه شده است، فقط 
رقم نیز برای تلفن ثابت تجهیزات در كشور وجود دارد.

اعتصاب کارگران جهاد نصر در سنندج
  ماه است که حقوق کارگران را4سرمایه داران جهاد نصر از شرکت های تابعه مسکن مهر در سنندج 

  ماهه و ادامه تعویق دستمزدها تصمیم به اعتصاب4 کارگر به دنبال اعتراضات 250پرداخت نکرده اند. 
 گرفتند. کارگران دست از کار کشیده و ختم اعتصاب را به پرداخت دستمزدها موکول کرده اند. اعتصاب از

  ماه بارها زیر فشار اعتراض کارگران4 آبان آغاز شده است. سرمایه داران در طول این 20روز چهارشنبه 
  کارگر با توجه250قول دادند که حقوق ها را پرداخت کنند اما این وعده و وعیدها هیچ گاه جامه عمل نپوشید. 

 به آنچه در این مدت بر سر آن ها رفته است تأکید کرده اند که به هیچ قول و قرار کارفرمایان اعتماد نخواهند
 کرد و پرداخت حی و حاضر دستمزدها را تنها شرط شروع کار می دانند. سرمایه داران در این چند روز به

 جای توافق با پرداخت حقوق ها همه تلش خود را به کار گرفته اند تا در صفوف کارگران شکاف اندازند. این
تلش ها تا امروز بر عزم مصمم کارگران برای مقاومت تأثیر نگذاشته است.

منبع: آژانس ایران خبر
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کارگران آلومینیوم سازی اراک تابلو بسیج را پائین کشیدند
  کارگر در هفته400کارگران کارخانه آلومینیوم سازی اراک موج جدید مبارزات خود را شروع کردند. 

 گذشته دست از کار کشیدند و به دنبال وعده و وعیدهای مؤکد صاحبان سرمایه به طور موقت به سر کار



 بازگشتند. چند روز گذشت اما به روال معمول و چنان که انتظار می رفت هیچ خبری از هیچ یک از قول و
 قرارهای سرمایه داران نشد. هیچ دستمزد معوقه ای پرداخت نشد. هیچ ریالی افزایش تولید به هیچ کارگری

 ندادند. هیچ تصمیمی در مورد برقراری مجدد افزایش تولید و اضافه کاری گرفته نشد و در کنار همه این ها
  کارگر کارخانه در هیچ کجا دیده نشد. کارگران یک بار دیگر400هیچ بارقه امیدی برای تضمین اشتغال 

 دروغ بودن تمامی گفته های سرمایه داران را تجربه کردند. یادآوری می کنیم که سپاه پاسداران و بسیج دست
 به کار بلعیدن این کارخانه، تعطیل شرکت و اختصاص زمین های آن به پروژه های بساز و بفروشی هستند.

 کارگران با توجه به همه این موضوعات خشمگینانه اعتراض خویش را از سر گرفتند. آنان در شروع
 تظاهرات اعتراضی خود با خشم و نفرت تمام به تابلوی بسیج حمله کردند و آن را از دیوار کارخانه پائین

کشیدند. 
منبع: آژانس ایران خبر 
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 واردات بی رویه تولید داخلی زیتون و صنایع مربوط به آن را فلج کرده است. 

 آبان گزارش داد : میوه صلح در جنگ با انبوه مشکلت قامت خم کرد 24رشت - خبرگزاری مهر در تاریخ 
 زیتون که از آن به عنوان میوه صلح یاد می شود اینک به دلیل ورود گسترده زیتون قاچاق، روغن زیتون

 خارجي، آفت مگس زیتون، نبود و کمبود صنایع تبدیلی بالدستي، ضعف سامانه های صادراتی و... در میدان
نبرد با مشکلت قامت خم کرده است. 

 به گزارش خبرنگار مهر در رشت، بررسیها نشان می دهد رودبار برخلف گذشته دیگر رتبه نخست تولید
 زیتون در کشور را از دست داده و استانهای دیگر در این زمینه از رودبار پیشی گرفته اند اما سئوال این است

که چرا زیتون رودبار با چنین مشکلتی دست و پنجه نرم می کند و برای حل این مشکل چه باید کرد؟ 
 به هرحال زیتون هویت شهرستان رودبار را تشکیل می دهد و نقطه قوت این منطقه است، حتی در کشور

 زیتون را به نام رودبار می شناسند و مناطقی که در کشور زیتون تولید می کنند به نام زیتون رودبار در بازار
محصولشان را به فروش می رسانند. 

 در رودبار برچیده شد 69بزرگترین مرکز تحقیقات زیتون کشور بعد از زلزله سال 
 همچنین زمانی بزرگترین مرکز تحقیقات زیتون کشور در شهرستان رودبار مستقر بود که بعد از زلزله سال

  این مرکز جمع آوری شد و طبیعی است که هنگامی که یک مرکز تحقیقاتی پشتوانه تصمیم سازي، سیاست69
 گذاري، اصلح و توسعه گسترش محصولی است، برچیده می شود یقینا کارهای زیربنایی هم زمین خواهد

ماند....

گزارشی از کار کودکان زباله گرد
کودکی من در ل به لی زباله ها صرف جستجوی لقمه ای نان شد

  کودک زباله گرد به دفعات مکرر به مخازن30 دقیقه در کنار یک خیایان منتظر بمانی حداقل 10اگر فقط 
 زباله ها سر می زنند. این کودکان نه دستکش دارند، نه دهان بند، نه هیچ لباس کاری بر تن دارند. همه آن ها

 در معرض ابتل به هپاتیت و ایدز هستند و بسیاری از آن ها چه بسا هم اکنون به این بیماری ها مبتل شده
 باشند. کودکی با چشمان عسلی آنچنان دود زده و تیره به نظر می رسد که فکر می کنی همیشه در ذغالدونی

  سایز برای او بزرگ است و پیراهن دراز وی تا سر زانو پائین آمده است. اسمش3بوده است. شلوارش حداقل 
 اصغر است. او در روز لحظه به لحظه به همه انبارهای زباله خیابان سر می زند. هر بار که به زباله ها

 نزدیک می شود دنیای آرزوی خود را در فضا نجوا و گاهی فریاد می کند. آرزویش این است که پلستیکی یا
 آلومینیومی پیدا کند. هر چه سنگین تر باشد بهتر است. سنگینی آشغال ها شانه و جسم و روح او را می فرساید
 اما امید ریالی بیشتر و یک لقمه نان احتمالی برای خودش و مادرش و برادران و خواهرانش را در دل وی می

 کارد! تمام زندگی او این است. کودکی اش این سان می گذرد. دنیای او دنیای غرق شدن در زباله ها، تنفس
 بوی زباله، استنشاق گازهای سمی زباله دان ها، برای یافتن بهای یک نان خالی، آن هم با میلیون ها اگر و اما
 و هول و هراس و وحشت است. او به این شکل زندگی محکوم شده است. نظام سرمایه داری، دولت سرمایه
 داری، مذهب سرمایه داری، قانون و اخلق و عرف و آئین و مرام سرمایه او را به این شکل زندگی محکوم

کرده است.
 فریدون کودک دیگری است که همان کار اصغر را در محدوده خیابان انقلب و کوچه پس کوچه های این

 ناحیه انجام می دهد. او نیز یکی دیگر از همین محکومان، نفرین شدگان و داغ لعنت خوردگان جهنم سرمایه
 است. شهرداری هر چند گاه یک بار جوی های آب کنار خیابان های این منطقه را برای کشتن موش ها طعمه
 گذاری می کند و جنازه انبوه موش ها در میان همان زباله هایی دفن می شود که فریدون تمامی روزها و همه



 عمرش را در زیر و رو کردن آن ها برای یافتن شیئی قابل فروش صرف می کند. او هم دستکش ندارد و در
 پاسخ این سئوال که چرا لاقل یک جفت دستکش نمی خری بسیار ساده پاسخ می دهد: « می دانی که چند کیلو

  تومان است..» فریدون1500پلستیک و ضایعات باید بفروشم تا پول یک دستکش شود. قیمت دستکش حداقل 
 به مدرسه نمی رود. هر صبح را با جمع آوری زباله شروع می کند و شب ها را نیز با کوله بار سنگین زباله

  به صبح می رساند.
 جمعیت کودکانی که کار روزانه آن ها زباله گردی است بیش از حد است. در میان آن ها شمار زیادی کودک
 خردسال وجود دارد که قد آن ها بسیار کوتاه است، آن قدر کوتاه که وقتی سرهای خود را در جستجوی یافتن
 آشغال به درون زباله ها فرو می برند پاهایشان بالجبار در هوا معلق می ماند. خاکروبه ها و زباله هایی که

 اینان با همه بدن به درون آن غرق می شوند پر از سوزن، سرنگ، خون، کاندوم و تمامی مواد مهلک و
 بیماری زا است. ایدز و هپاتیت از رایج ترین امراضی است که حیات این کودکان را تهدید می کند. همه این

 کودکان صیدهای سر براه و طعمه های بسیار لذیذ و مهیایی برای باندهای اختاپوسی فروش مواد مخدر هستند.
 سرمایه داران سفاک و جلدی که سرمایه های خویش را در خرید و فروش مواد مخدر انباشت می کنند، از

 باندهای خصوصی گرفته تا نوع دولتی و نظامی آن شکار این کودکان و تبدیل آن ها به کارگر فروش هروئین
 و حشیش و تریاک را مائده آسمانی می بینند. بی بهاترین نیروی کار روی زمین، در سودآورترین حوزه های

 سرمایه گذاری، تبدیل کودکان خردسال و شکوفه های ناشکفته انسانی به هیزم کثیف ترین کوره های
 سودسازی، کاری که هر سرمایه داری، به ویژه در جهنم سرمایه داری ایران، برای آن سر و دست می شکند.
 کار کودکان پدیده ای چنان شنیع، بشرستیزانه و ظالمانه است که حتی نظام بشرکش سرمایه داری در بسیاری

 جاها زیر فشار موج مبارزات کارگران دنیا مجبور شده است به ممنوعیت آن تن دهد. در دوزخ وحشت و
 دهشت سرمایه داری ایران نه فقط کار کودکان ممنوع نیست بلکه زباله گردی، کار در سیاه چال های مرگ
 آور سودسازی سرمایه، در آتش کوره های آجرپزی، در تنورهای مرگ شیشه بری ها، در عمق زیرزمین
 های بدون هیچ نور و هوا و نمور قالی بافی ها، در هر کجا که چنگال مرگ گلوی نیروی کار را فشار می

 دهد، آری در همه این جور جاها اجبار کار کودکان حکمفرماست. سرمایه، کار در همه این سلخ خانه ها را
 برای کودکان اجباری کرده است. کودکی که توسط سرمایه به کویر گرسنگی و محرومیت از درس و مدرسه
 و دکتر و دارو و خانه و لباس و همه چیز پرتاب شده است مجبور است که کار کند و سرمایه داران نه فقط از

 فقط نوع کارهای بال را کودکان کار می کشند، نه فقط آنان را به سفاکانه ترین شکل استثمار می کنند بلکه 
لیق کودکان می دانند. 

  ایلنا منبع: 
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تشکیل کارگروه مشترک دولت و مجلس برای رفع اختلف دو طرف در مورد یارانه ها 

  آمده است :  اعضاى كمیسیون ویژه بررسى1388 آبان 25به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 
 طرح تحول اقتصادى صبح امروز به دیدار محمود احمدي نژاد رفته بودند تا اختلف دولت و مجلس درباره

لیحه هدفمند كردن یارانه ها را مرتفع كنند. 
 محمدرضا تابش نایب رئیس این كمیسیون، در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، از تشكیل كارگروهى براى رفع این

 اختلف خبر داد و افزود: در این كارگروه سه نفر از اعضاى كمیسیون ویژه مجلس و سه نفر از اعضاى
دولت حضور یافته و موارد اختلفى را بررسى مي كنند. 

 به گفته وى غلمرضا مصباحي مقدم، رضا عبدالهى و محمدحسین فرهنگى از مجلس و شمس الدین حسینى
 وزیر اقتصاد، محمد فرزین و ابراهیم عزیزى معاون برنامه ریزى و راهبردى رئیس جمهور از سوى دولت در

این كارگروه عضویت دارند. 
 نایب رئیس كمیسیون ویژه بررسى طرح تحول اقتصادى درباره عملكرد و اهداف این كارگروه، اظهار داشت:

 چنانچه موارد اختلفى دولت و مجلس در قالب پیشنهادات الحاقى قابل رفع باشد، این پیشنهادات به كمیسیون
 ویژه ارائه شده و در صحن علنى مجلس مطرح مي شود. اما چنانچه موارد اختلفى بر سر مواد مصوب لیحه

 هدفمندكردن یارانه ها در صحن علنى مجلس باشد، رفع آن از توان مجلس خارج است و باید منتظر نظر
شوراى نگهبان بود. 

 تابش افزود: چنانچه شوراى نگهبان این موارد را با ایراداتى به مجلس بازگرداند، نمایندگان امكان رفع آن را
  این لیحه و رفع دغدغه دولت وجود13خواهند یافت اما در حال حاضر به هیچ وجه امكان بازگشتن به تبصره 

ندارد. 
 نماینده اردكان در پاسخ به اینكه آیا رئیس جمهور بار دیگر درخواست استرداد این لیحه از مجلس را در جلسه
 صبح امروز مطرح كرده است یا نه؟، گفت: تاكید همه قوا به ویژه مقام معظم رهبرى بر اجراى لیحه هدفمند



 كردن یارانه هاست. از این رو چنانچه دغدغه هاى دولت در این زمینه رفع شود استرداد آن از مجلس منتفى
خواهد بود. 

 به گفته وى از آنجا كه دولت در عرصه عمل ملزم به اجراى این لیحه خواهد بود، نگراني هاى قوه مجریه
 پیش از اجراى آن باید مورد توجه قرار بگیرد. در حال حاضر دولت نسبت به پیوند این قانون با بودجه
سنواتى نگران است و معتقد است كه این كار هدفمند كردن یارانه ها را از اهداف كلى خود دور مي كند.

تجمع اعتراضی کارگران چینی حمید در قم 

 فارس: كارگران كارخانه چیني حمید قم بار دیگر براي دستیابي به مطالبات خود دست بهخبرگزاری حکومتی 
 تجمع اعتراض آمیز زدند.جمعي از كارگران معترض كارخانه چیني حمید قم كه چند سالي است هر چند روز

 یكبار در جلوي درب استانداري قم تجمع كرده و حقوق از دست رفته خود را از مسئولن طلب مي كنند، این
 بار به شكل جدي تري این اعتراض خود را بیان كردند.بر اساس این گزارش، پیش از ظهر امروز تعدادي از

  متري رضوي45كارگران زن و مرد كارخانه چیني حمید بعضا با خانواده هاي خود با تجمع در خیابان 
(خیابان روبه روي استانداري قم) و بند آوردن خیابان ترافیك سنگیني را ایجاد كردند.

 پس از گذشت حدود یك ساعت از این اعتراضات كه خوشبختانه به صورت آرام و بدون خشونت همراه بود،
نیروهاي انتظامي با حضور در محل تجمع كنندگان را به كناره هاي خیابان هدایت كردند.

  و حتي پیش از آن هیچ نوع دریافتي نداشته و در زندگي85كارگران اخراج شده كارخانه چیني حمید از سال 
 شخصي خود دچار مشكلت فراواني شده اند.بر اساس پیگیري هاي انجام شده قرار بود این كارگران پس از
 اخراج زیرپوشش بیمه تأمین اجتماعي قرار گرفته و تعداد زیادي از آنان كه سابقه طولني دارند بازنشسته

شوند.
در همین رابطه آمده است 

تجمع اعتراضی كارگران كارخانه چینی حمید 
ودخالت مزدوران انتظامی در جلوگیری از گسترش اعتراضات 

  آبان درمقابل استانداری قم تجمع کردند.۲۳تعدادی از کارگران کارخانه تعطیل شده چینی حمید قم روز شنبه 
 ۱۱ نفر می رسید از ساعت هشت وسی دقیقه صبح تا ساعت ۵۰كارگران معترض كه تعداد آنها به 

دراعتراض به عدم رسیدگی خواسته هایشان اقدام به تجمع درمقابل استانداری قم کردند. 
 بنا به گزارش خبرنگارآژانس ایران خبر نیروی سركوبگر انتظامی با بستن خیابان استانداری و اعزام یک

  با قرار تجمعی دیگر۱۱اتوبوس قصد ممانعت از تجمع معترضان و كارگران را داشت اما کارگران ساعت 
همراه با خانواده هایشان به این تجمع پایان دادند. 

  سال و نیم پیش به علت تغییر مدیریت کارخانه و تمایل نداشتن مدیریت۲لزم به ذكر است كه این کارخانه از 
جدید به ادامه فعالیت در تولید محصولت چینی باعث تعطیلی و در نتیجه بیکاری همه کارگران آن شد . 

  کیلومتری جاده۵ میلیون تومان از این کارخانه طلب دارند . این کارخانه در ۳کارگران این کارخانه هرکدام 
اراک واقع شده است . 

بازخریدی یا اخراج، یكی را انتخاب كنید

  سال فعالیت در آستانه۵۰”فیبر بابلسر” به عنوان دومین تولیدكننده فیبر در شمال كشور پس از كارخانه   
 تعطیلی قرار دارد؛ مدیریت طی اطلعیه ای از كارگران این كارخانه خواسته است تا از میان بازخریدی یا

اخراج یكی را انتخاب كنند. 
 خبرگزاری هرانا - واحد کارگران: دبیر اجرایی خانه كارگر مازندران از تعطیلی كارخانه فیبر بابلسر و

 بیكاری كارگران باقیمانده  آن خبر داد. نصرال دریابیگی در گفتگو با ایلنا، گفت: وی بابیان اینكه از در سه
 دهه گذشته سازمان تامین اجتماعی مالك این كارخانه بوده است، گفت: طی پنج سال اخیر سوء مدیریت مالك

باعث شد تا امروز این كارخانه به جمع واحدهای تعطیل شده بپیوندد. 
  كارگر باقیمانده این كارخانه خواسته است تا یا در ازای سه۳۰به گفته دریابیگی مدیریت طی اطلعیه ای از 

 ماه سنوات خود را بازخرید كنند و یا اخراج شوند. این فعال كارگری با یادآوری اینكه تمامی كارگران دارای
  سال سابقه كار هستند؛ گفت: تعطیلی این كارخانه در حالی است كه پیشتر این واحد تولیدی یكی از۲۰بیش از 

سودآورترین كارخانه های متعلق به سازمان تامین اجتماعی بوده است. 



شرکت صنایع شیمیایی کرم کمیکال ( ساری )تعطیل شد

  سال۲۵بنا برخبر دریافتی شرکت صنایع شیمیایی کرم کمیکال در جاده گهرباران بخش میاندرود ساری با 
 کارگر درآستانه بازنشستگی تعطیل شده است . ۸۰ ماه حقوق و حق بیمه ۱۸قدمت ,با پرداخت نکردن 

تجمع اعتراضی کارگران کنف کار گیلن 

  آبان مقابل استانداری این شهرتجمع اعتراضی برپا کردند،۲۴کارگران شرکت کنف کار گیلن روز یك شنبه 
  صبح در۱۱ الی ۹ نفر میرسید, برای چهارمین بار در ماه گذشته از سـاعت ۷۰این کارگران كه تعداد آنها به 

مقابل استانداری دست به تجمع اعتراض آمیز زدند . 

۲۵/۸/۱۳۸۸آژانس ایران خبر - 

 هشتاد و چهارنماینده اتحادیه های کارگری و نویسندگان ادبیات کارگری سوئد خواهان آزادی
کارگران زندانی در ایران شدند

 3 نوامبر سمینار 18 تا 16 طی روزهای فرهاد شعبانی فعال جنبش اتحادیه ای در سوئدبرپایه یادداشت آقای 
 روزه ائی با عنوان "کتاب در محیط کار" و "ادبیات کارگری" در مدرسه بزرگسالن اتحادیه سراسری

کارگران سوئد ( رونه ) برگزار شد. 
  فلز، موادغذائی، حمل و نقل ، شهرداریها، در سمینار نمایندگانی از واحدهای گوناگون اتحادیه های کارگران

 کاغذسازی، گرافیک، سیکو، نمایندگانی از خود اتحادیه سراسری ( ال . او) نمایندگان از شعبه های مراکز
 آموزشی کارگران ( آ. بی. اف ) از جمله "کارل پیتر تورالدسون" مسئول مرکز آموزشی کارگران سوئد،

  شماری از نویسندگان عضو انجمن نویسندگان کارگری، و مسئولین کتابخانه و آرشیو جنبش کارگری سوئد،
 نویسندگانی چون" شیل اریکسون"، "فردریک ایکلوند"، "آرنه آندرشون"، "ماریا هامبری"، "ینی ورانگ
 بوری" شاعر و نویسنده کارگری، "میکائیل ایوهامار"،" داوید اریکسون"، "اوکه یوهانسون"، و مهمانانی

  شرکت داشتند.  دیگراز شمالی تا جنوب، و شرق تا غرب سوئد را نمایندگی می کردند،
 روز سوم سمینار گزارشی از موقعیت کنونی جنبش کارگری ایران و دستگیرهای اخیر فعالین جنبش کارگری

 از جمله "علی نجاتی" و اعضای هئیت مدیره اتحادیه کارگران نیشکر هفت تپه به سمع حاضرین رسید، و
 بطور مشخص از شرکت کنندگان در سمینار درخواست شد که به دستگیری و زندانی کردن کارگران در

  شوند.  ایران اعتراض کنند و خواهان آزادی کارگران و فعالین زندانی جنبش کارگری ایران
  عضو شرکت84این درخواست در یکی رای گیری دمکراتیک به اتفاق آراء به تصویب رسید و سمینار با نام 

 کننده خود که نمایندگان اتحادیه فلزکاران و نویسندگان ادبیات کارگری در آن وزن سنگینی داشتند. ضمن
اعتراض به دستگیریهای اخیر خواهان آزادی کارگران و فعالین دستگیر شده در ایران ، گردیدند. ...

  چاه هاي پیر، تحریم  و بیزینس مانیتور از معضل ت صنعت نفت ایران گزارش مي دهد :
     پیشرفت كÎند خصوصي سازي

  بیزینس مانیتور در گزارشي آورده است: ایران  آمده است :88 ابان 25آفتاب یزد  در تاریخ به گزارش 
 دومین  ذخایر بزرگ نفتي جهان پس از عربستان و دومین ذخایر بزرگ گازي جهان پس از روسیه را در

 اختیار دارد  ، ولي در عین حال مصرف داخلي نفت و گاز در این كشور به شدت رو به افزایش است و
 فرسوده بودن  تكنولوژي بخش نفت و گاز تاثیر منفي بر ظرفیت صادرات انرژي ایران داشته است.  بنابراین

 گزارش، بخش گاز ایران توسعه كافي نداشته و ایران فرصت مناسبي براي سرمایه گذاري در این  بخش و
 افزایش درآمد دارد و از طرف دیگر كاهش قیمت جهاني نفت تاثیر منفي شدیدي بر اقتصاد ایران  داشته است .

  این گزارش افزود: علیرغم تشكیل حساب ذخیره ارزي براي حمایت از اقتصاد ایران در زمان كاهش قیمت
  نفت ، منابع مالي این حساب بیشتر براي تامین هزینه هاي زیاد دولت طي سال هاي اخیر استفاده شده است .

  تحریم هاي تجاري، بیشتر ایران و اقتصاد این كشور را تهدید مي كند و سرمایه گذاران بین المللي به شدت از
  این وضعیت نگران هستند.   به گزارش فارس، بیزینس مانیتور افزود: قانون حمایت از سرمایه گذاري خارجي

 موجب دلگرم شدن بیشتر سرمایه گذاران  خارجي براي سرمایه گذاري در ایران شده است. ذخایر نفتي  ایران
    درصد كل ذخایر نفتي جهان است.  ایران با در اختیار10 میلیارد بشكه رسیده كه معادل 136 به 2008در سال 
   درصد ذخایر گاز جهان را در اختیار  دارد .  این گزارش15 هزار میلیارد متر مكعب ذخایر گازي، 28داشتن 



 اضافه كرد: پیشرفت در زمینه خصوصي سازي همچنان ضعیف و ك�ند است . شركت هاي خارجي  هنوز
 نمي توانند ذخایر نفت و گاز ایران را مالك شوند. قراردادهاي بیع متقابل انگیزه كافي را براي سرمایه  گذاري
 شركت هاي خارجي فراهم نمي آورد. چاه هاي نفتي موجود ایران به علت بال بودن عمر و تكنولوژي  فرسوده

  درصد از ظرفیت تولید خود را از   دست مي دهند. میدان هاي نفتي ایران نیازمند سرمایه  گذاري و13هر سال 
  میلیارد دلر سرمایه گذاري خارجي در بخش نفت و500 سال آینده به 16تكنولوژي جدید است.  ایران طي 

 گاز نیاز دارد.  

علي لریجاني اعلم كرد

حرف نهایي مجلس درباره یارانه ها

 علي لریجاني با بیان اینکه  آمده است  :88 آبان 25دنیای اقتصاد درتا ریخ به گزارش روزنامه صبح ایران 
 بحث بین دولت و مجلس در مورد هدفمند کردن یارانه ها محتوایی است نه صوری، بیان داشت: مجلس بر نظر

 خود مبنی بر مغایرت تاسیس صندوق هدفمند کردن یارانه ها با قانون اساسی باقی است و این را غلط
 مي داند.رییس مجلس در پاسخ به سوالی درباره راهکارهای حل اختلف نظر دولت و مجلس خاطرنشان کرد:

 یکی از راه ها این است که شورای نگهبان لیحه هدفمند کردن یارانه ها را رد کند و بعد در مجلس این لیحه
اصلح شود.

علي لریجاني اعلم كرد:
پایان كار مجلس درباره لیحه یارانه ها

انتقاد از آمریکا و عربستان و تذکر به ناجا و قوه قضائیه از دیگر محورهاي سخنان لریجاني بود 
 دنیاي اقتصاد- در روزی که نمایندگان مجلس در حال تکمیل کابینه دوم محمود احمدی نژاد بودند، رییس قوه

 مقننه در دو نطق جداگانه، مواضع خود را درباره موضوعاتی غیرمرتبط با این مساله مطرح کرد. علی
 لریجانی در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی مجلس، به شدت از رفتارهای اخیر آمریکا در قبال

 ایران انتقاد کرد و درباره حادثه تعرض به یک زن در قیام دشت به نیروی انتظامی و قوه قضائیه تذکر داد.
 رییس مجلس در سخنان دیگری نیز که پس از نشست مجلس در جمع خبرنگاران ایراد کرد، کار مجلس در

 مورد لیحه یارانه ها را «تمام شده» تلقی کرد و گفت که مجلس به لحاظ آیین نامه ای، در این مرحله راهی برای
تامین نظر دولت ندارد و بر نظر قبلی خود استوار است.

انتقاد از عربستان و آمریکا
 علی لریجانی در نطق پیش از دستور خود در مجلس، به حوادث اسف بار در یمن اشاره کرد که طی دو هفته

 گذشته اوج گرفته است. وی گفت: دخالت عربستان سعودی در یمن و بمباران های متوالی با جنگنده های
  علیه مسلمانان بی پناه یمن حیرت آور است. به گفته لریجاني خبرها حکایت از آن مي کند که15تورنادو و اف

 دولت ایالت متحده نیز با چنین اقدامات سرکوب گرایانه ای همراهی کرده است که این هم نمونه دیگری از
تغییراتی است که رییس جمهور آمریکا نوید آن را داده است. 

 رییس مجلس به دو اقدام اخیر ایالت متحده نسبت به ایران اشاره کرد و آن را به کنایه، نشان دهنده عمق این
 تغییرات خواند؛ یکی تمدید محدودیت ها و تحریم ها علیه ایران به مدت یکسال دیگر توسط رییس جمهور

آمریکا و دوم بلوکه کردن اموال ایران و امکانات بنیاد علوی در آمریکا. 
 لریجانی افزود: فضاحت آور است که بعد از یک سال سخنرانی و شعارهای توخالی، رفتارهای رییس جمهور

آمریکا در عرصه عمل چیزی کمتر از سلف خود نیست. 
 این بخش از سخنان لریجانی با فریاد مرگ بر آمریکای نمایندگان همراه شد که پس از آن رییس مجلس

افزود: فرق این دو در ادبیات بی حساب و کتاب بوش خلصه می شود. 
 وی همچنین گفت: اختصاص بودجه برای اقدامات رسانه ای علیه ایران، دخالت های کودکانه پس از انتخابات و

 مسایل داخلی ایران و اقدامات اخیر این کشور و ارائه پیشنهادات سبک و غیر معقول در بحث اتمی ایران که
 آن را عادلنه توصیف کرده است، حکایت از آن دارد که تغییرات مد نظر آنها جز نمادهای گول زننده برای

ساده لوحان سیاست چیزی نبود و می توان گفت که در دراز مدت در این سیاست ها شیطنت بیشتری نهفته است. 
 لریجانی خاطرنشان کرد: اگر بی خیالی ایالت متحده نسبت به رفتار رژیم صهیونیستی در شهرک سازی های

 یهودی در فلسطین و دفاع از این رژیم پس از کشف مطالب گزارش هیات تحقیق سازمان ملل در بحث غزه
 نیز مد نظر قرار گیرد، بهترین سناریوی فریبکارانه عصر جدید سیاست مداران آمریکا مکشوف می گردد.
 اینجا است که ندای بلند و آگاهی بخش رهبر معظم انقلب حضرت آیت ال خامنه ای نمایان می گردد. وي با

 اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبري، خاطرنشان كرد: انصافا در شرایط غبارآلود سالوس و ریاكاري،



سخنان ایشان مظاهري از حقیقت را در باب رفتار جدید آمریكا نشان دادند. 
تذکر به ناجا درباره تعرض به نوامیس

 لریجاني همچنین به دو اقدام دردآور اجتماعي در پایتخت اشاره كرد و توجه به آن را ضروري خواند. از
 نگاه وي این موارد نشان دهنده حضور اوباش و تعرض آنان به نوامیس بود. او خطاب به نمایندگان گفت: همه

 شما اخبار آن را دریافت كرده اید. بنده از مدت ها پیش نسبت به این مساله هشدار داده و گفته بودم كه عدم
برخورد جدي با اینگونه شرارت ها، آرامش رواني جامعه را به هم مي زند. 

 رییس مجلس این موارد را به هیچ وجه در شان یك حكومت اسلمي ندانست و افزود: اگر آن زمان واكنش
قانوني و اقدام عملي جدي صورت مي پذیرفت، امروز شاهد چنین وضع ناهنجاري نبودیم. 

 وي از نیروي انتظامي و قوه قضائیه خواست تا در اسرع وقت با این جنایتكاران برخورد كرده و آنها را از
طریق صداوسیما معرفي کند تا درس عبرتي براي افراد شرور باشد. 

مجلس نمی تواند نظر دولت را تامین کند 
 لریجانی در پایان جلسه علنی مجلس نیز زمانی که براي افتتاح نمایشگاه بنیاد مسكن انقلب اسلمي به

 زیرزمین مجلس رفت، در جمع خبرنگاران، وقتی با سوالتی درباره لیحه هدفمند كردن یارانه ها روبه رو شد،
 اظهار داشت: اجازه دهید این لیحه در مجلس به تصویب برسد چون در جریان تصویب نهایی آن نکاتی

 مطرح خواهد شد. هدفمند کردن یارانه ها لیحه ای نیست که نقطه ای به آن نگاه شود، بلکه فراز و فرودهایی
 دارد و ممکن است در اجرا نیاز به تقنین داشته باشد. رییس مجلس در پاسخ به سوالی درباره راهکارهای حل

 اختلف نظر دولت و مجلس خاطرنشان کرد: یکی از راه ها این است که شورای نگهبان لیحه هدفمند کردن
 یارانه ها را رد کند و بعد در مجلس این لیحه اصلح شود، اما الن از نظر فرمت آیین نامه ای کار دیگری

 مجلس نمی تواند انجام دهد، مگر اینکه کار غیر متعارفی انجام شود که از نظر آیین نامه ای امکانپذیر نیست،
چون نمایندگان برای پایبندی به آیین نامه داخلی مجلس سوگند خورده اند.

 نماینده قم با بیان اینکه بحث بین دولت و مجلس در مورد هدفمند کردن یارانه ها محتوایی است نه صوری، بیان
 داشت: از اختیارات رهبری رفع اختلف و تنظیم روابط قواست و در مورد هدفمند کردن یارانه ها نیز یک
 اختلف نظر بین دولت و مجلس بوجود آمده و به نظر ما در این موضوع بن بستی وجود ندارد و رهبری
 مي توانند نظر حاکمیتی خود را در این رابطه اعلم کند. لریجانی تاکید کرد: مجلس بر نظر خود مبنی بر

 مغایرت تاسیس صندوق هدفمند کردن یارانه ها با قانون اساسی باقی است و این را غلط مي داند. یکی دیگر از
 خبرنگاران تغییر و تحولت شورای فرهنگستان هنر را از لریجانی سوال کرد که وی در پاسخ گفت: در

 شورای عالی انقلب فرهنگی تصمیماتی گرفته شده که من در جریان نیستم و از طریق رسانه ها مطلع شدم،
 اما مختصات فرهنگستان ها باید به نحوی باشد که خودشان اعضایشان را انتخاب کنند هر چند سازوکار خاص

 خود را دارد.

درصد مطالبات معوق بانك ها در اختیار هزار نفر70
 

میلیون یورو تسهیلت به شركتي كه وجود خارجي ندارد13پرداخت 
 

  آمده است  : عضو كمیسیون برنامه و88 آبان 25دنیای اقتصاد درتا ریخ    به گزارش روزنامه صبح ایران 
 میلیارد توماني یك شركت به سیستم بانكي،  هزار نفري كه100بودجه از حقایقي عجیب همچون بدهي 

  درصد تسیهلت حساب ذخیره ارزي و پرداخت10 درصد مطالبات بانك ها را معوق كرده اند، برگشت تنها 70
 میلیون یورویي به شركتي كه اصل وجود خارجي نداشت خبر داد.13تسهیلت 

 حسن ونایي در گفت و گو با باشگاه خبري «توانا»، در رابطه با مطالبات معوق بانك ها گفت: یكسري مطالبات
 معوق وجود دارد كه سرفصل آنها ثبت نشده و دلیل ارائه آن رایزني مشتریان در بانك ها است؛ به طوري كه

  درصد مطالبات معوق بانك ها در70تاریخ این تسهیلت را با هدف كاهش جریمه دیركرد، به روز مي كنند. 
برنامه سوم و چهارم توسعه به كمتر از هزار نفر شخصیت حقیقي و حقوقي و خاص تعلق دارد.

 وي در مورد رقم واقعي مطالبات معوق بانك ها، گفت: رقم واقعي مطالبات معوق بانك ها با چنین دلیلي بیش
 هزار میلیارد تومان است.50از 

 عضو كمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: عدم اخذ وثیقه هاي معتبر و اخذ وثیقه هایي كه قابل وصول
 نیست، وجود ارتباطات قوي با تصمیم گیران دلیلي است براي دریافت وام هاي كلن كه با عدم بازپرداخت

مواجه مي شود.
میلیارد تومان به سیستم بانكي بدهكار است.100وي افزود: شركتي وجود دارد كه بیش از 

  درصد10نماینده مردم ملیر در رابطه با آمار تسهیلت بانكي كه وصول شده است، خاطرنشان كرد: كمتر از 
تسهیلت پرداختي از محل حساب ذخیره ارزي به بنگاه هاي دولتي و خصوصي، وصول شده است.



میلیون یورو تسهیلت به شركتي كه وجود خارجي ندارد13پرداخت 
 ونایي در مورد پرونده هاي مفسدان اقتصادي گفت: در میان  پرونده هاي مفسدان اقتصادي، پرونده اي وجود

 میلیون یورو از یك بانك دولتي تسهیلت13داشت كه بر اساس آن یك شركت كه فاقد وجود خارجي بود 
دریافت كرده است.

 عضو كمیسیون برنامه و بودجه در رابطه با مطالبات معوق بانك هاي دولتي و خصوصي، افزود: در حال
 حاضر مطالبات معوق بانك هاي دولتي بیش از بانك هاي خصوصي است، دلیل آن هم این است كه مدیران

 بانك هاي دولتي به دلیل تغییرات زیادي كه در پست و مقام آنها صورت مي گیرد، در زمینه پرداخت تسهیلت
سخت گیري و نظارت كمتري دارند.

 بازخریدى یا اخراج، یكى را انتخاب كنید 

  آمده است : دبیر اجرایى خانه كارگر1388 آبان 25به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 
مازندران از تعطیلى كارخانه فیبر بابلسر و بیكارى كارگران باقیمانده  آن خبر داد. 

 نصرال دریابیگى در گفتگو با ایلنا، گفت: وى بابیان اینكه از در سه دهه گذشته سازمان تامین اجتماعى مالك
 این كارخانه بوده است، گفت: طى پنج سال اخیر سوء مدیریت مالك باعث شد تا امروز این كارخانه به جمع

واحدهاى تعطیل شده بپیوندد. 
  كارگر باقیمانده این كارخانه خواسته است تا یا در ازاى سه30به گفته دریابیگى مدیریت طى اطلعیه اى از 

ماه سنوات خود را بازخرید كنند و یا اخراج شوند. 
 سال سابقه كار هستند؛ گفت: تعطیلى این20این فعال كارگرى با یادآورى اینكه تمامى كارگران داراى بیش از 

 كارخانه در حالى است كه پیشتر این واحد تولیدى یكى از سودآورترین كارخانه هاى متعلق به سازمان تامین
اجتماعى بوده است.

آمار وزارت کار در مورد درصد بیکاران استان خراسان شمالی دروغ است 
 *خراساني ها در سر چهارراه های پایتخت کارگری ساده ساختمانی را قبول کرده اند.

  آمده است :  دبیر اجرایی خانه کارگر1388 آبان 25به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 
  درصد2/4خراسان شمالی گفت: وزارت كار و امور اجتماعى درحالى نرخ بیكارى این استان را به غلط 

اعلم مى كند كه بیکار این استان در چهار راه های تهران به عنوان کارگر ساختمانی سرگردان هستند. 
 بابا نظرهدایتی در گفتگو با ایلنا، با اعلم اینکه وزارت کار طی آمار رسمی میزان بیکاری خراسان شمالی را

  درصد اعلم کرده است؛ گفت: از نظر وزارت کار خراسان شمالی از نظر پایین بودن درصد بیکاری2/4
 رتبه اول را در کشور را دارد اما گویا آقایان نمي دانند که بیکاران استان برای تامین هزینه زندگی در تهران

کارگر ساده ساختمان هستند. 
 وی با یادآوری اینکه خراسان شمالی انسان صنعتی نیست مي گوید: تعجب آور این است که چگونه وزارت کار

 استانی که صنعتی و کشاورزی نیست و سرمایه گذاری در آن صورت نگرفته و نمي گیرد را موفق توصیف
کرده است. 

 دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان شمالی مسوولن وزارت کار را مخطاب قرار داد و گفت: شما که ادعای
  درصدی در این استان را دارید یک سری به چهار راه های تهران بزنید مشاهده کنیم که خراساني ها4بیکاری 

در سر چهارراه های پایتخت کارگری ساده ساختمانی را قبول کرده اند. 
 وی با اعلم اینکه در سالهای اخیر کارخانجات الیاف و اسفنج شیروان و نیز شهر خراسان به تعطیل کشیده

 شده و کارگران این واحدها به خیل بیکاران افزوده شده اند مي گوید: باور کنید که بیکاری وجود دارد و با
دستکاری آمارها نمي توانید عمق فاجعه را مخفی کنیم. 

 وی از خیل فارغ التحصیلن بیکار در خراسان شمالی خبر مي دهد و مي گوید: هنگامی که در هر خانواده یک
  درصدی از4بیکار و در برخی موارد چندین نیروی آماده به کار اما بیکار وجود دارد چگونه ادعای بیکاری 

سوی وزارت کار مطرح مي شود. 
 هدایتی با اعلم اینکه هرگاه نمایندگان استان خراسان از مجلس فارغ مي شوند و به استان مي آیند نشست های
 تخصصی با نمایندگان کارگری برگزار مي کنند مي گوید: نتیجه این سفرها و مذاکرات ونیز خیل مراجعات
بیکاران به دفاتر نمایندگان مجلس باعث شده تا صدای استان در تریبون مجلس شورای اسلمی بلند شود. 

  نماینده خراسانی شمالی بارها در نطق های خود از میزان بالی بیکاری خبر داده اند4وی با یادآوری اینکه 
مي گوید: این نمایندگان مردمی به این آمار غیر واقعی و خیالی اعتراض کرده اند. 

 هدایتی با اعلم اینکه چگونه خانواده ای که سر سفره اش جوان بیکار دارد آمار واهی وزارت کار را بپذیرد



 مي گوید: به جای دادن آمارهای غیر واقعی برای توجیه ضعف مدیریتي، بهتر است توان خود را مضاعف کنیم
تا بیکاری به معنای واقعی کاهش یابد نه آنکه فقط در آمارهای وزارت کار این درصدکاهش یابد.

 هزار میلیارد درآمد خواهد داشت 20 تا 10نماینده مجلس: دولت با حذف یارانه ها 
  آمده است : موسی الرضا ثروتی با اشاره به1388 آبان 25به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 

 موادی از لیحه هدفمند کردن یارانه ها که در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده است ، گفت: در صورت
 تایید نهایی این قانون از سوی شورای نگهبان، از این پس قیمت کالها از اردیبهشت ماه افزایش مي یابد. چرا
 که براساس این قانون دولت باید در فروردین ماه هر سال افزایش قیمت ها را به مجلس اعلم کند و پس از آن

به اجرای لیحه هدفمند کردن یارانه ها در هر سال بپردازد. 
 این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، درواکنش به سخنان احمدي نژاد که
 گفته بود “از سه ماه زودتر به اجرای لیحه هدفمند کردن یارانه ها خواهد پرداخت”، اظهار داشت: برای این

  لیحه هدفمند کردن یارانه ها پیش بینی شده است.14کار دولت نیازمند بودجه تنخواه خواهد بود که در ماده 
  آمده است که دولت تنها در قالب ردیف های درآمدی هزینه ای مي تواند به اجرای این لیحه16البته در ماده 

بپردازد. 
 وی بر این اساس سخنان احمدي نژاد را به منظور رفع نگرانی و دغدغه عمومی در جامعه ارزیابی کرد و

  هزار میلیارد درآمد خواهد داشت، دولت مي تواند20 تا 10گفت: از آنجا که هدفمند کردن یارانه ها برای دولت 
با کنترل فضا به رفع دغدغه های عمومی بپردازد. 

 ثروتی در پاسخ به سوالی که به میزان یارانه ارایه شده به هر خانوار اشاره داشت، گفت: مجلس اختیار تعیین
  دهک را از لیحه هدفمند کردن یارانه ها حذف کرد5میزان یارانه ها را به دولت واگذار کرده است و حتی قید 

تا بي انکه احساس تبعیض شود، به همه اقشار جامعه یارانه تعلق  گیرد.

بی کاران خراسانی کارگران سرگردان در تهران هستند

  آبان گزار ش می دهد: دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان شمالی گفت:25به گزارش خبرگزاری ها  در تاریخ 
  درصد اعلم مي كند كه جمعیت2/4وزارت كار و امور اجتماعي درحالي نرخ بي كاري این استان را به غلط 

بی کار این استان در چهار راه های تهران به عنوان کارگر ساختمانی سرگردان هستند. 
 بابا نظرهدایتی در گفتگو با ایلنا، با اعلم اینکه وزارت کار طی آمار رسمی میزان بی کاری خراسان شمالی

  درصد اعلم کرده است؛ گفت: از نظر وزارت کار خراسان شمالی از نظر پایین بودن درصد بیکاری2/4را 
 رتبه اول را در کشور را دارد اما گویا آقایان نمی دانند که بیکاران استان برای تامین هزینه زندگی در تهران

کارگر ساده ساختمان هستند. 
 وی با یادآوری اینکه خراسان شمالی انسان صنعتی نیست می گوید: تعجب آور این است که چگونه وزارت کار

 استانی که صنعتی و کشاورزی نیست و سرمایه گذاری در آن صورت نگرفته و نمی گیرد را موفق توصیف
کرده است. 

 دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان شمالی مسوولن وزارت کار را مخطاب قرار داد و گفت: شما که ادعای
  درصدی در این استان را داریم یک سری به چهار راه های تهران بزنید مشاهده کنیم که خراسانی ها4بیکاری 

در سر چهارراه های پایتخت کارگری ساده ساختمانی را قبول کرده اند. 
 وی با اعلم اینکه در سالهای اخیر کارخانجات الیاف و اسفنج شیروان و نیز شهر خراسان به تعطیل کشیده

 شده و کارگران این واحدها به خیل بیکاران افزوده شده اند می گوید: باور کنید که بیکاری وجود دارد و با
دستکاری آمارها نمی توانید عمق فاجعه را مخفی کنیم. 

 وی از خیل فارغ التحصیلن بیکار در خراسان شمالی خبر می دهد و می گوید: هنگامی که در هر خانواده یک
  درصدی از4بیکار و در برخی موارد چندین نیروی آماده به کار اما بیکار وجود دارد چگونه ادعای بیکاری 

سوی وزارت کار مطرح می شود. 
 هدایتی با اعلم اینکه هرگاه نمایندگان استان خراسان از مجلس فارغ می شوند و به استان می آیند نشست های
 تخصصی با نمایندگان کارگری برگزار می کنند می گوید: نتیجه این سفرها و مذاکرات ونیز خیل مراجعات
بیکاران به دفاتر نمایندگان مجلس باعث شده تا صدای استان در تریبون مجلس شورای اسلمی بلند شود. 

  نماینده خراسانی شمالی بارها در نطق های خود از میزان بالی بیکاری خبر داده اند4وی با یادآوری اینکه 
می گوید: این نمایندگان مردمی به این آمار غیر واقعی و خیالی اعتراض کرده اند. 

 هدایتی با اعلم اینکه چگونه خانواده ای که سر سفره اش جوان بیکار دارد آمار واهی وزارت کار را بپذیرد
 می گوید: به جای دادن آمارهای غیر واقعی برای توجیه ضعف مدیریتی، بهتر است توان خود رام ضعف کنیم

تا بیکاری به معنای واقعی کاهش یابد نه آنکه فقط در آمارهای وزارت کار این درصدکاهش یابد.



 کارگر چرم سازی2مرگ همزمان 

  نوشت : دو کارگر نگون بخت یک کارگاه چرم سازی بر88 آبان 25به گزارش فعالین کارگری  در تاریخ 
اثر استنشاق گازهای شیمیایی در تبریز به شدت مسموم شدند و جان سپردند.

 تلفن ستاد فرماندهی آتش نشانی تبریز، نیمه شب یکشنبه به صدا درآمد و خبر رسید دو کارگر جوان در یکی
  (یکه3از کارگاه های چرم سازی «چرمشهر» به شدت مسموم شده اند. سپس کمک رسانان ایستگاه شماره 

 دکانها) و اورژانس به نقطه مورد نظر رفتند اما کاری از دستشان ساخته نبود چون «محمد» و «عبدالحسین»
به خاطر بی احتیاطی در استفاده از مواد شیمیایی و استنشاق گازهای سمی کوره «بارابان» جان باخته بودند.

گزارش ایسکانیوز می افزاید ، پیکرهای قربانیان با صدور دستور قضایی به پزشکی قانونی فرستاده شد. 
  ساله تبریزی که به «آلزایمر» مبتلست به چاه خانه اش افتاد اما معجزه آسا زنده ماند.66از سوی دیگر مرد 

 این رخداد در خیابان «آذری» تبریز رقم خورد و «محمدباقر» با اقدام فوری ناجیان ایستگاه شماره پنج
 (دروازه تهران) آتش نشانی نجات یافت. کمر و پای چپ وی آسیب دیده اما حال عمومی اش رضایت بخش

است.

اعتصاب کارگران شرکت جهاد نصر سنندج

  آبان نوشت : طبق اخبار رسیده کارگران و رانندگان شرکت25به گزارش فعالن کارگری از ایران  در تاریخ 
 نفر می باشند، دست به اعتصاب زده اند.250جهاد نصر تحت پوشش پروژه مسکن مهر سنندج که 

  ماه است که حقوق خود را نگرفته اند تصمیم گرفتند که در دفاع از مطالبات4کارگران به دلیل اینکه مدت 
 آبان دست به اعتصاب زده اند. 20خود این اعتصاب را سازماندهی کنند. این کارگران از روز چهارشنبه 

 کارفرمایان در روزهاي قبل در پی تهدید کارگران برای اعتصاب در جمع کارگران حاضر شده و تعهد دادند
  تا7که مطالبات آنان پرداخت خواهد شد. اما چون کار فرما به وعده خود عمل نکرده بود، کارگران از ساعت 

  صبح دست به اعتصاب زدند. پس از اعتصاب، نمایندگان کارفرما، در جمع اعتصاب کنندگان حاضر شده10
 و کارگران را تهدید به اخراج نمودند و می خواستند با تفرقه انداختن در صفوف آنها با تطمیع و پیشنهاد

 پرداخت دستمزد کارگران حاضر در مسکن مهر، از پرداخت حقوق معوقه دیگر کارگران در دیگر پروژه ها
مربوط به همین شرکت، امتناع نمایند که با مقاومت و مخالفت کارگران رو برو شدند.

رئیس هیات مدیره كانون شركت هاي خدماتي، پشتیباني و تامین نیروي انساني: 
بیشتر شركت هاي پیمانكاري متخلف تحت پوشش دولت هستند 

  آمده است : اعضاي هیات مدیره كانون1388 آبان 25به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 
 شركت هاي خدماتي، پشتیباني و تامین نیروي انساني كشور در نشستي خبري به بیان دیدگاه هاي خود پیرامون

اظهارنظرهاي مقام هاي دولت و نمایندگان مجلس شوراي اسلمي درباره این شركت ها پرداختند. 
 به گزارش خبرنگار ایلنا، امیر هوشنگ صادقي، رئیس انجمن صنفي شركت هاي خدماتي و تامین نیروي

 انساني تهران با بیان اینكه انتقاداتي كه از این صنف مي شود دیدگاه انحرافي دولت است، افزود: مصاحبه هاي
 رئیس جمهور، وزیركار و نمایندگان مجلس مربوط به شركت هاي تامین نیروي انساني است در صورتي كه ما

شركت خدماتي هستیم. 
 او با تاكید بر اینكه طبق قانون واگذاري نیروي انساني ممنوع است، تصریح كرد: ادارات دولتي خود این كار

را مي كنند زیرا ما معتقدیم كه كارآفرین هستیم. 
صادقي گفت: چرا همیشه از كارگران مي گوییم پس حق معنوي صنف ما چیست. 

 وي با اشاره به اینكه شركت هاي پیمانكاري طلب زیادي از كارفرمایان اصلي دارند، خاطرنشان كرد: همیشه
  ماه از دولت طلبكار هستیم و این در حالي است كه حقوق، حق بیمه و... به صورت ماهانه به كارگران6 تا 3

پرداخت مي شود. 
  هزار تومان در ماه عنوان كرد و گفت: حتي400صادقي میانگین پرداختي این شركت ها به كارگرانشان را 

 میلیون تومان حقوق مي گیرند. 5/2نیروهایي داریم كه ماهانه 
 در ادامه محمد انتظامي رئیس هیات مدیره كانون انجمن هاي صنفي كارفرمایان شركت هاي خدماتي، پشتیباني و

  هزار و16 انجمن تحت پوشش این كانون هستند، اظهار داشت: 32تامین نیروي انساني كشور با بیان اینكه 



 شركت عضو كانون نیستند. 957 هزار و 2 شركت در سطح ایران فعالیت مي كنند كه 596
  میلیون نفر كارگر تحت3 تا 5/2 هزار نفر در دفاتر شركت هاي خدماتي گفت: 200وي با اشاره به اشتغال 

 مي شود. 87 درصد نیروهاي بیمه شده سال 27پوشش این شركت ها هستند كه 
  درصد شركت ها تخلف5 تا 3انتظامي با تاكید بر وجود نظارت بر شركت هاي تحت پوشش كانون گفت: 

مي كنند كه بیشتر تحت پوشش خود دولت هستند. 
 او خواستار ساماندهي شركت هاي پیمانكاري شد و گفت: متلشي كردن آنها درست نیست و دولت و مجلس باید

راهكار ساماندهي بدهند. 
  در اعتصاب هاي كارگري تهران هیچ یك ازكارگران شركت هاي87 و 86انتظامي تصریح كرد: در سال 

پیمانكاري حضور نداشتند چون حقوق آنها بدون وقفه پرداخت مي شود. 
 همچنین داود جواني دبیركل كانون شركت هاي پیمانكاري با بیان اینكه اطلع رساني كانون ضعیف است تاكید

كرد: خود دولت است كه خواستار شركت هاي پیمانكاري است. 
 وي با انتقاد از قانون مناقصه ها گفت: در این قانون حداقل قیمت ملك است كه باعث تضییح حقوق نیروي كار

مي شود در صورتي كه باید حداقل قیمت پیشنهادي كارشناسي باید ملك باشد. 
 او با تاكید بر نظارت بر شركت هاي تحت پوشش كانون اظهارداشت: در چند ماه اخیر چند شركت به دلیل

تخلف رد صلحیت شده اند. 
 سهراب نوروزي، نایب رئیس هیات مدیره كانون هم در سخناني گفت: دخالت دولت ها درتشكلت رویه شده

است و هر دولتي سعي دارد افراد مربوط به خود را در تشكلت داشته باشد. 
او با بیان اینكه بسیاري از تشكلت كشور استقلل ندارند تصریح كرد: قانون تشكلت باید اصلح شود. 

پایان پیام

زمزمه هاي درگوشي دولتمردان بیكاري را به رنگ فاجعه امضا مي زند 
 درصد است72/17لطفا جواب دهید! بیكاري 

  آمده است :  كابوس بیكاري علوه بر اینكه88 آبان 25به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 
 خانواده هاي ایراني را آزار مي دهد، بلیي براي دولتمردان هم شده است. بدون شك مي توان گفت كه جنس

 بیكاري از جنس تورم است یعني با اعلم دستوري، كاهش نمي یابد و اگر هم ادعا شود كه بال رفته یا پایین
آمده است، به قدري در زندگي مردم ساري و جاري است كه به سرعت صحت و سقم ادعاها را برمل مي كند. 

 البته دولتمردان راه هایي را براي كاهش نرخ بیكاري در پیش گرفتند، اما نتایج مستفاد، چندان موفقیت آمیز
 نبود. بنگاه هاي زودبازده، طرحي كه جهرمي آماده كرد و احمدي نژاد اجرا، طرفي نبست آن چنان كه پیش تر

طرح ضربتي ایجاد اشتغال صفدرحسیني در آن ناكام مانده بود. 
  درصدي داشت و جامعه را به سر حد انفجار رسانده بود، به200مسكن هم كه در دوره رونق خود، رشد 

 صنعت مرتبط را به ركود كشد و بیكاري را دامن زند. 400ركود كشیده شد تا متعاقب آن، 
 واردات هم البته كم تاثیر نبود. دولت نهم كه در روزهاي سخت قصد داشت بیكاري را به بهاي افزایش تورم

 كاهش دهد، با چنان تورمي روبرو شد كه ناچار شد براي تنظیم قیمت ها، آسان ترین راه ها را برگزیند و این شد
 ، به ركوردي در میزان87 میلیارد دلري سال 56كه ركورد واردات هر سال شكسته شد، تا جایي كه واردات 

 واردات كال و خدمات تبدیل شد كه انگار كسي جز خود دولتمردان نهمي و دهمي، قادر به شكستن آن نباشند.
این شد كه این بار كاهش تورم به عنوان هدف انتخاب شد و مسئله بیكاري باز هم بغرنج تر شد. 

 بحران اقتصادي جهان و بحران صنعت و تولید در ایران ناشي از سوءمدیریت هاي این بخش هم مزید بر علت
  هزار نفر دیگر بیكار شوند و ابعاد مسأله بیكاري را چنان عمقي دهند كه بنا به200شد تا فقط در سال پیش، 

 درصد مراجعات مردمي به نمایندگان را، تقاضا براي شغل تشكیل دهد. 80اذعان نمایندگان مجلس، بیش از 
 شاید مثمرثمرترین راه كار دولت نهم در حل بحران بیكاري، تغییر شاخص اشتغال بود كه البته نوعي پاك

 كردن صورت مسأله محسوب مي شد. اشتغال از دو روز در هفته به دو ساعت در هفته تقلیل پیدا كرد تا بلكه
 درصد نگاه20 تا 10 درصد را نیز طي كند، در همان مرز 20بیكاري كه قصد داشت نرخ هاي بالتر از 

 داشته شود. موسی الرضا ثروتی، نماینده بجنورد در این زمینه با طرح این پرسش كه این چه رسمی است که
 در این مملکت اگر یک فرد در یک هفته یک ساعت هم کار کند، شاغل محسوب می شود، مي گوید, اگر هر

 نفر در هفته یک ساعت هم کار داشته باشد شاغل محسوب می شود، آیا این شاغل بودن است؟ در آمار
  دیدیم می رفتند در خانه ها و دق الباب می کردند و می پرسیدند شما در هفته یک ساعت کار85سرشماری سال 

  ساعت کار می کنم، اما برای سرشماری باید به شهرها100می کنید؟ آن فرد روستایی هم می گفت من هفته ای 
  ساعت کار می کنند، اما نمی توانند زندگی شان را تامین کنند، چرا؟ دلیل آن44بیایید و ببینید که مردم هفته ای 

 تنها این است که در چنین نرم افزاری که در غرب مورد استفاده قرار می گیرد یک ساعت ارزش افزوده کار
 برابر یک سال کار دامدار ما است. یک ساعت ارزش افزوده آنها با یک سال کار ما برابری می کند، اینها



نکاتی است که باید به آن توجه کرد و دولت نهم توجه نکرد. 
 بازخواني پرونده هاي دیروز

  درصدي خاتمي، با شاخص اشتغال13اگر عمده مانور تبلیغاتي دولتمردان نهم بر محور نرخ بیكاري حدودا 
  درصد با شاخص اشتغال دو ساعت در هفته كه البته این بخش11دو روز در هفته و تقلیل این نرخ به حدود 

 دوم اعلم نمي شد، بنا شده بود، آمارهاي امروز كه گاهي از زبان برخي دولتمردان عنوان مي شود، نشان
 درصد رسیده است. 6/17مي دهد كه با همین شاخص نازل نیز بیكاري به مرز 

 نخستین اعتراف تلویحي به شكست سیاست هاي دولت نهم را وزیر كار دولت دهم اعلم كرد. شیخ السلم با
 سال گذشته، نه تنها تعداد شاغلن4اشاره به كاهش تعداد شاغلن، عمل نشان داد كه برنامه هاي دولت نهم در

 ایراني را افزایش نداده است، بلكه سبب ریزش تعدادي شغل نیز شده است. این در حالي است كه دولت نهم و
 هزینه هاي جاري آن كه در بودجه هاي سنواتي هر سال اعلم مي شود، نشان مي دهد كه دولت و حقوق بگیران

آن كوچك نشده اند، بلكه اكثر ریزش تعداد شاغلن، به بخش هایي چون بخش خصوصي و تعاوني بازمي گردد. 
  تا1383 سال یعني از سال 4در برنامه اعلمي شیخ السلم براي تصدي وزارت كار عنوان شده بود كه طي 

  هزار شغل در كشور از بین رفته است و این در حالي بود كه دولت مدعي بود فقط از راه322 حدود 1387
 هزار شغل ایجاد كرده است. 950، قریب 1387 تا 1384بنگاه هاي زودبازده و حد فاصل سال هاي 

 تیر خلص وزیر تعاون
 با این حال، اظهارات وزیر تعاون دولت نهم و دهم، طعم تلخ تري براي مسوولن دولتي داشت. عباسي، وزیر
 آرام تعاون این بار آماري را اعلم كرد كه تمامي محاسبات و ارقام پیشتر اعلم شده را به هم مي ریخت. «با

  میلیون بیکار در کشور4تمام تلش هایی که توسط دولت ها در سال های اخیر صورت گرفته هنوز حدود 
 داریم.» عباسی که در همایش بنیادهای توسعه تعاون و کارآفرینی استان ها سخن می گفت، خاطرنشان کرد:

 «متاسفانه در شرایط فعلی کارکردن و ایجاد فعالیت های خصوصی در کشور ما مورد توجه نیست و این
 موضوعات به کاهش بهره وری دامن زده است. به لحاظ قانونی وزارت کار و امور اجتماعی می تواند برای

 اشتغال کشور ساختار ایجاد کند ولی تاکنون به این مساله پاسخ داده نشده است که اگر بانک ها تسهیلت
نپردازند و اگر نتوانیم بین کارگر و کارفرما ارتباط برقرار کنیم، چه دستگاهی پاسخگو خواهد بود؟» 

  میلیون بیکار4اشاره وزیر تعاون به تعداد بیکاران نشان از افزایش بیکاری در کشور دارد، به طوری که اگر 
  درصد خواهد بود زیرا جمعیت فعال طبق آخرین72/17در کشور وجود داشته باشد نرخ بیکاری چیزی حدود 

 میلیون نفر اعلم شده است. 6/22آمار 
 افزایش نجومي مستمري بگیران بیمه بیكاري

 اظهارات وزیر تعاون، واكنش سریع مدد رئیس مركز آمار كشور را به همراه داشت. مدد مي دانست كه در
  سال گذشته بارها4 میلیون بیكار در كشور، بیش از همه وي زیر سوال رفته است چرا كه وي در 4اعلم رقم 

 از كاهش نرخ بیكاري در كشور خبر داده است و لذا آمار وزیر كار مبني بر از بین رفتن مشاغل در كشور و
  میلیون بیكار در كشور، نشان مي دهد كه آمارهاي اعلمي مدد درست4نیز آمار وزیر تعاون درباره وجود 

  درصدي تعداد15نبوده است، اما اظهارات اخیر فلسفي، مدیركل بیمه بیكاري وزارت كار درباره افزایش 
 مستمري بگیران بیمه بیكاري نیز نشان داد كه در آزمون راست آزمایي آماري، كفه ترازو به نفع وزیر تعاون

سنگین تر خواهد بود. 
 مدیرکل بیمه بیکاري وزارت کار و امور اجتماعي تعداد افراد مستمري بگیر بیمه بیکاري را در حال حاضر

  درصد رشد یافته است.15 هزار نفر اعلم کرد و گفت: این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 157
 این اظهارات در حالي است كه باید توجه داشت با توجه به ضوابط پرداخت بیمه بیكاري، بخش اعظم كارگران
 قرارداد موقت پس از اخراج یا اتمام قرارداد قادر به بهره گیري از این بیمه نیستند و لذا در آمار فوق محسوب

نمي شوند. 
 بیكاري در صدر آسیب هاي اجتماعي

 درصد جامعه شهري است و بیش از40به گفته عضو هیات علمي دانشگاه پیام نور سبد فقر، سبد خرید 
 درصد این افراد جزو شاغلن هستند. احمد بخارایي جامعه شناس و عضو هیات علمي دانشگاه پیام نور با90

 بیان این مطلب و با اشاره به اینكه وقتي وضع شاغلن این است، تكلیف بیكاران مشخص است، مي گوید: آیا
نباید «بیكاري» را در صدر اولویت بندي آسیب هاي اجتماعي قلمداد كنیم؟ شما به این پرسش پاسخ دهید. 

پایان پیام
 سال و به دنبال ناتواني مالك خصوصي 2پس از 
 كارگر گوشت زیاران باید تسویه حساب كنند240تمامي 

  آمده است : بر اساس تصمیم كه به تازگي در استانداري قزوین اتخاذ شده88 آبان 25به گزاش ایلنا در تاریخ 
  كار كه این واحد تولید باید در قالب تسویه حساب، معرفي بیمه بیكاري و یا بازنشستگي به240است، تمامي 



همكاري خود با این واحد تولیدي پایان دهند. 
 عید علي كریمي دبیر اجرایي خانه كارگر قزوین در گفتگو با ایلنا، گفت: در استان قزوین دیگر كارخانه اي به
 نام گوشت زیاران وجود ندارد،  زیرا به دلیل مدیریت غلط بخش خصوصي این كارخانه از مدتي پیش تعطیل

شده است. 
  كارگر در كارخانه گوشت زیاران كه به كشتار گوشت دام و بسته بندي آن مشغول بودند كه240وي افزود: 

  سال گذشته، مدیریت جدید به جاي تهیه دام و كشتار آن،2پس از واگذاري این كارخانه به بخش خصوصي در 
 به كارهاي چون توزیع لوازم آرایشي بهداشتي پرداخت و در نتیجه باعث افزایش بدهیهاي كارخانه و تعطیلي

آن شد. 
 وي افزود: به تازگي مالكیت این كارخانه از بخش خصوصي سلب شده است اما چون سازمان

 خصوصي سازي به نمایندگي از دولت قادر به نگهداري كارخانه نیست،  قرار است تمامي كارگران مرخص
شوند. 

  سال سابقه دارند گفت: از این پس20 درصد كارگران این كارخانه بیش از 80وي با یادآوري اینكه بیش از 
 كارگران باید در كنار دریافت مستمري بیمه بیكاري منتظر یافتن شغل جدید یا فدراسیون موعد بازنشستگي

خود شوند. 
  سال5وي تاكید این وضعیت در حالي است كه مدیریت خصوصي برابر قانون متعهد شده بود حداقل تا 

كارگران فعلي را حفظ كند. 
پایان پیام

بیکاران خراسانی کارگران سرگردان در تهران هستند

  آمده است :  دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان شمالی گفت: وزارت كار و88 آبان 25به گزاش ایلنا در تاریخ 
  درصد اعلم مي كند كه بیکار این استان در2/4امور اجتماعي درحالي نرخ بیكاري این استان را به غلط 

چهار راه های تهران به عنوان کارگر ساختمانی سرگردان هستند. 
 بابا نظرهدایتی در گفتگو با ایلنا، با اعلم اینکه وزارت کار طی آمار رسمی میزان بیکاری خراسان شمالی را

  درصد اعلم کرده است؛ گفت: از نظر وزارت کار خراسان شمالی از نظر پایین بودن درصد بیکاری2/4
 رتبه اول را در کشور را دارد اما گویا آقایان نمی دانند که بیکاران استان برای تامین هزینه زندگی در تهران

کارگر ساده ساختمان هستند. 
 وی با یادآوری اینکه خراسان شمالی انسان صنعتی نیست می گوید: تعجب آور این است که چگونه وزارت کار

 استانی که صنعتی و کشاورزی نیست و سرمایه گذاری در آن صورت نگرفته و نمی گیرد را موفق توصیف
کرده است. 

 دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان شمالی مسوولن وزارت کار را مخطاب قرار داد و گفت: شما که ادعای
  درصدی در این استان را داریم یک سری به چهار راه های تهران بزنید مشاهده کنیم که خراسانی ها4بیکاری 

در سر چهارراه های پایتخت کارگری ساده ساختمانی را قبول کرده اند. 
 وی با اعلم اینکه در سالهای اخیر کارخانجات الیاف و اسفنج شیروان و نیز شهر خراسان به تعطیل کشیده

 شده و کارگران این واحدها به خیل بیکاران افزوده شده اند می گوید: باور کنید که بیکاری وجود دارد و با
دستکاری آمارها نمی توانید عمق فاجعه را مخفی کنیم. 

 وی از خیل فارغ التحصیلن بیکار در خراسان شمالی خبر می دهد و می گوید: هنگامی که در هر خانواده یک
  درصدی از4بیکار و در برخی موارد چندین نیروی آماده به کار اما بیکار وجود دارد چگونه ادعای بیکاری 

سوی وزارت کار مطرح می شود. 
 هدایتی با اعلم اینکه هرگاه نمایندگان استان خراسان از مجلس فارغ می شوند و به استان می آیند نشست های
 تخصصی با نمایندگان کارگری برگزار می کنند می گوید: نتیجه این سفرها و مذاکرات ونیز خیل مراجعات
بیکاران به دفاتر نمایندگان مجلس باعث شده تا صدای استان در تریبون مجلس شورای اسلمی بلند شود. 

  نماینده خراسانی شمالی بارها در نطق های خود از میزان بالی بیکاری خبر داده اند4وی با یادآوری اینکه 
می گوید: این نمایندگان مردمی به این آمار غیر واقعی و خیالی اعتراض کرده اند. 

 هدایتی با اعلم اینکه چگونه خانواده ای که سر سفره اش جوان بیکار دارد آمار واهی وزارت کار را بپذیرد
 می گوید: به جای دادن آمارهای غیر واقعی برای توجیه ضعف مدیریتی، بهتر است توان خود رام ضعف کنیم

تا بیکاری به معنای واقعی کاهش یابد نه آنکه فقط در آمارهای وزارت کار این درصدکاهش یابد. 
پایان پیام

در اطلعیه مدیریت به كارگران فیبر بابلسر ابلغ شد: 



بازخریدي یا اخراج، یكي را انتخاب كنید 

 : دبير اجرايي خانه كارگر مازندران از تعطيلي كارخانه فيبر آمده است88 آبان 25به گزاش ایلنا در تاریخ 
بابلسر و بيكاري كارگران باقيمانده  آن خبر داد. 

 نصرال دريابيگي در گفتگو با ايلنا، گفت: وي بابيان اينكه از در سه دهه گذشته سازمان تامين اجتماعي مالك
 اين كارخانه بوده است، گفت: طي پنج سال اخير سوء مديريت مالك باعث شد تا امروز اين كارخانه به جمع

واحدهاي تعطيل شده بپيوندد. 
  كارگر باقيمانده اين كارخانه خواسته است تا يا در ازاي سه30به گفته دريابيگي مديريت طي اطلعيه اي از 

ماه سنوات خود را بازخريد كنند و يا اخراج شوند. 
 سال سابقه كار هستند؛ گفت: تعطيلي20اين فعال كارگري با يادآوري اينكه تمامي كارگران داراي بيش از 

 اين كارخانه در حالي است كه پيشتر اين واحد توليدي يكي از سودآورترين كارخانه هاي متعلق به سازمان
تامين اجتماعي بوده است. 

پايان پيام

 ساله مي شود 20 آبان، قانون كار 29
تعرض به قانون كار ادامه دارد 

  آمده است : یك فعال كارگري قانون كار را1388 آبان 26خ یبه گزارش خبرنگار کار ایران – ایلنا در تار
 بهترین دستاورد انقلب اسلمي و یادگار امام خمیني (ره) دانست و گفت: قانون كار شعارهاي همه كساني را

 كه از رفع محرومیت و حمایت از مستضعفان دم مي زدند اثبات مي كرد اما امروزه به این قانون از همه طرف
هجمه وارد مي شود. 

 نصرال دریابیگي درگفتگو با ایلنا، با تاكید بر اینكه شعار همه كساني كه به قدرت رسیده اند حمایت از
 محرومان، مستضعفان و عدالت اجتماعي بوده است گفت: بنیانگذار انقلب اسلمي قانون كار را بنیان نهاد تا

حكومت اسلمي ایران در حمایت از فقرا و مستضعفان موفق باشد. 
 دبیر اجرایي خانه كارگر مازنداران گفت: هرچند با وجود كارشكني هاي كانونهاي زر و زور و تزویر،

 سرانجام قانون كار به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و تصویب شد اما امروز معلوم نیست؛ چرا با وجود
تاكید مقام معظم رهبري بر لزوم حمایت از كارگران باز به قانون كار تعرض مي شود. 

 وي از آخرین اظهارت وزیر كار دولت قبلي مبني بر آماده شدن لیحه اصلح قانون كار به عنوان شلیك تیر
 خلص بر بدنه بي حال جامعه كارگري یاد كرد و افزود: گویا آقایان قصد دارند هیچگونه خاطره خوشي از

خود در ذهن كارگران باقي نگذارند . 
 نماینده سابق كارگران در شوراي عالي كار گفت: اصلح در قوانین را نفي نمي كنیم اما مي گوییم كه هرگونه

اصلح قانون باید با نظر نمایندگان جامعه كارگري صورت پذیرد. 
 وي از اینكه اصلح قانون كار به زبان كارگران مطرح و به نفع كارفرمایان انجام مي شود انتقاد كرد و گفت:

گویا قرار است قانون از ثروتمندان و اغنیا حمایت كند و بر محرومان بتازد. 
 دریا بیگي تعطیلي كارخانجات و بحران صنایع را ناشي از سوء مدیریت، واردات بي رویه، قاچاق كال و
 ماشین آلت فرسوده مي داند و مي گوید: جاي تعجب دارد كه این هم ناكارآمدي را رها كرده و یقه كارگر

بیچاره را چسبیده اند. 
پایان پیام

 ساله مي شود 20 آبان، قانون كار29
كارفرمایان به قانون كار تمكین كنند 

 به اعتقاد رئیس اتحادیه پیشكوستان جامعه   آمده است :88 آبان 26به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ 
 كارگري در بحران اقتصادي كنوني نیز تمكین كارفرمایان به اجراي مفاد قانون فعلي كار مي تواند از تعطیلي

كارخانه ها و بیكاري كارگران جلوگیري كند. 
  ، هم در دوران ركود و هم در69حسن صادقي درگفتگو با ایلنا، با یادآوري اینكه مفاد قانون كار مصوب سال 

 دوران رونق اقتصادي قابلیت اجرا دارد، تاكید كرد: تنها راه كاستن از تبعات منفي ركود اقتصادي تمكین
كافرمایان و صاحبان سرمایه به اجراي دقیق مفاد این قانون است. 

  در مورد حفظ اشتغال و ادامه فعالیت69به گفته صادقي، مواضع شفاف و روشني كه قانون كار مصوب سال 
  و هم در شرایط70كارگاه اتخاذ شده است، باعث شده تا این قانون هم در شرایط رونق اقتصادي سال هاي دهه 



ركود اقتصادي كنوني قابلیت اجرایي داشته باشد. 
 وي ادعاهاي مخالفان قانون كار را كه به یكطرفه بودن حمایت هاي این قانون اعتقاد دارند را نادرست خواند و

 افزود: این گروه به نادرست قانون كار را عامل ركود اقتصادي معرفي مي كنند و این در حالي است كه خود
آنها نیز مي دانند ركود اقتصادي از واردات بي رویه و قوانین غلطه بومي و مالي ناشي مي شود. 

 به اعتقاد صادقي استفاده ابزاري منتقدان قانون كار از ركود اقتصادي حاكم باعث شده تا در سال هاي گذشته
 هر از چندگاهي مجلس و دولت همسو با یكدیگر در جهت اصلح قانون كار و حذف جنبه هاي حمایتي این

قانون گام بردارند. 
 وي با تاكید بر اینكه جنبه هاي حمایتي قانون كار براساس مقاوله نامه هاي سازمان جهاني كار و حقوق كار است
 افزود: مساله حمله به قانون كار از زمان دولت اصلحات شروع شد و امروز نیز دولتمردان از همان مسیري

كه در دولت قبلي ایجاد شده است به قانون كار حمله مي كنند. 
 وي در خصوص نظر كارگران نسبت به اصلح قانون كار گفت: به اعتقاد ما قانون كار حداقلي در مسائلي

 چون به رسمیت شناختن نهادهاي صنفي كارگري و اعتراض هاي قانوني كارگران نیاز به بازنگري دارد، اما
 چون مي دانیم موضوع اصلح همواره به نفع كارفرما انجام مي شود، ترجیح مي دهیم تا با هرگونه اصلح و

بازنگري مخالفت كنیم. 
 در عین حال این فعال كارگري تصریح كرد كه از نظر كارگران حداقل بازنگري قانون كار مي تواند، نوشتن

 قانون كار باشد. 7آیین نامه مربوط به ماده 
 به گفته صادقي دولت با نوشتن این آیین نامه، تكلیف استخدام هاي دائم در مشاغل دائم را بدون نوشتن لیحه

براي مجلس روشن مي كند. 
 وي افزود: برخلف ادعاي مخالفان قانون كار مبني بر ناممكن بودن اخراج كارگر، در این قانون هیچ منع

  نسبت به این مساله با68قانوني براي كارفرما در رابطه با اخراج كارگر وجود ندارد بلكه چون در قانون سال 
دید حقوقي نگاه شده است، شرایط اخراج نسبت به گذشته سخت تر مي شود. 

  آبان ماه امسال نیز كارگران ایران به مناسبت سالروز تصویب قانون كار گردهم جمع29صادقي افزود: در 
مي شوند تا اعتراض خود را به هرگونه بازنگري اعلم كنند. 

 وي با بیان اینكه قانون كار هر كشور نشانه توسعه یافتگي آن مملكت است گفت: در سال هاي گذشته
  آبان باعث شد تا حداقل مسوولن در مورد مسائلي چون قراردادهاي29اعتراض هاي كارگران در مراسم 

موقت و پیمانكاري موضع گیري كنند. 
پایان پیام

تشكیل كمیته حل اختلف یارانه اي دولت و مجلس

  آمده است : - دیدار اعضای کمیسیون88 آبان 26به گزارش روزنامه صبح ایران دنیاي اقتصاد در تاریخ 
 ویژه طرح تحول اقتصادی با رییس جمهور در حالی به تشکیل کارگروهی هفت نفره برای حل اختلف دولت

 و مجلس بر سر لیحه یارانه ها انجامید که محمود احمدي نژاد بار دیگر بر ضرورت «وجود تشكیلت و
 ساختار مجزا و مستقلی» برای اجرای این لیحه تاکید کرد و اتصال لیحه یارانه ها به بودجه سنواتی را

 «موجب ایجاد تزلزل در تصمیم گیري ها» خواند. «به دلیل اصرار مجلس و دولت بر نظر خود» مقرر شد
کارگروه یادشده طی یكی دو روز اختلف نظر دولت و مجلس را «پیگیری و بررسی» و نتیجه را اعلم کند.

در نشست اعضای کمیسیون ویژه مجلس با رییس جمهور به دست آمد
توافق جدید درباره اختلف یارانه اي

کارگروهی هفت نفره برای حل اختلف دولت و مجلس در لیحه یارانه ها تشکیل مي شود
 دنیای اقتصاد- دیدار اعضای کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی با رییس جمهور در حالی به تشکیل

 کارگروهی هفت نفره برای حل اختلف دولت و مجلس بر سر لیحه یارانه ها انجامید که محمود احمدي نژاد
 بار دیگر بر ضرورت «وجود تشكیلت و ساختار مجزا و مستقلی» برای اجرای این لیحه تاکید کرد و اتصال

لیحه یارانه ها به بودجه سنواتی را «موجب ایجاد تزلزل در تصمیم گیري ها» خواند.
 بر اساس گزارشی که پایگاه اطلع رسانی ریاست جمهوری از جلسه صبح دیروز منتشر کرده است،

 احمدی نژاد به اعضای کمیسیون ویژه مجلس گفته است: «اجراي لیحه یارانه ها به تشكیلت و ساختار مجزا و
 مستقلي نیاز دارد و دولت به عنوان كسي كه مي خواهد این بار سنگین را به دوش بگیرد، باید از این ساز و

 كارها برخوردار باشد، چراکه بدون آنها، كار مشكل و نشدني خواهد بود.» به نظر مي رسد منظور احمدي نژاد
 از این «تشکیلت و ساختار مجزا و مستقل»، همان «صندوق هیات امنایی هدفمندسازی یارانه ها» باشد که
 دولت خواستار تشکیل آن برای واریز عواید حاصل از آزادسازی قیمت ها بوده است. این در حالی است که



  قانون اساسی که مي گوید «کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل53مجلس با استناد ماده 
 متمرکز مي شود» تاسیس این صندوق را رد کرده و خواهان تمرکز عواید و مصارف این لیحه در خزانه

 شده اند. علی لریجاني و محمدرضا باهنر، رییس و نایب رییس مجلس نیز پیش از این با تاکید بر مغایرت  این
 خواسته احمدي نژاد با قانون اساسی، تاکید کرده اند که موضع مجلس در این زمینه تغییر ناپذیر است. با این

 وجود، در جلسه دیروز که علوه بر اعضای کمیسیون ویژه، محمدحسن ابوترابی فرد، نایب رییس اول مجلس
 هم حضور داشت، احمدي نژاد دومین خواسته مهم خود را نیز بار دیگر مطرح کرد: جدا کردن لیحه یارانه ها

 از بودجه سنواتی. آن گونه که پایگاه اطلع رسانی ریاست جمهوری نوشته است، او با اشاره به مباحثي درباره
 وصل كردن لیحه هدفمند كردن یارانه ها به بودجه سالنه كشور، تصریح كرد: انجام چنین كاري موجب ایجاد

تزلزل در تصمیم گیري ها مي شود و به زیان مردم و تولیدكنندگان است.
 رییس جمهور به تصمیمات پیشین خود درباره این لیحه نیز اشاره کرد و گفت: «دولت قصد داشت این كار

 بزرگ را در سال گذشته با استناد به قوانین موجود كشور اجرا كند، اما بنا به خواسته دوستان، لیحه اي را بر
 اساس نیازها و ساختارهاي كشور و نیز توجه به بهبود وضع اقتصادي مردم تنظیم كرده و آن را به مجلس
 ارائه كرد؛ از این رو انتظار دارد نمایندگان محترم به دغدغه ها و نگراني هاي دولت عنایت ویژه اي داشته

باشند.»
 جالب آنکه در  این زمینه نیز پیشتر لریجانی و باهنر موضع مجلس را مشخص کرده و گفته بودند که «از

نظر مجلس» اجرای این کار بدون تصویب قانون غیرممکن است.
 احمدي نژاد در عین حال از زحمات و تلش اعضای كمیسیون ویژه در بررسي لیحه یارانه ها قدرداني کرد و
 با اشاره به اهمیت و بزرگي لیحه هدفمند كردن یارانه ها گفت: دولت لیحه را بر اساس نیازها و ساختارهاي

 كشور و در راستاي بهبود وضعیت اقتصادي آحاد مردم طراحي كرده است و بي شك اجراي این كار بزرگ
 نیازمند ساز و كارها و لوازم مناسبي است كه بدون آنها، كار مشكل و نشدني خواهد بود. رییس دولت دهم،
 روش اداره بخش اقتصادي كشور و چگونگي توزیع یارانه ها را ناعادلنه دانست و افزود: همگان نسبت به

غیرعادلنه بودن روش فعلي توزیع یارانه ها متفق القول هستند و اصلح آن را ضروري مي دانند. 
 به گفته او، از آنجایي كه نظام جمهوري اسلمي به دنبال برپایي عدالت است، هدفمند كردن یارانه ها مي تواند

 گامي  در مسیر اجراي عدالت باشد. وي ادامه داد: اجراي لیحه هدفمند كردن یارانه ها نیازمند شكل گیري
 عزمي  واقعي و ملموس در بین همه مسوولن كشور است. احمدي نژاد همچنین از اعضاي كمیسیون ویژه

مجلس خواست با همفكري دولت، ساز و كارهاي مناسبي را براي اجراي صحیح این لیحه پیدا كنند.
 بر اساس گزارش رسمي  منتشر شده از  این جلسه، علوه بر احمدي نژاد، هشت نفر از نمایندگان مجلس نیز در

  این نشست دغدغه های خود را مطرح کردند که شامل مصباحي مقدم، رییس کمیسیون ویژه و فرهنگي،
عبداللهي، حسینیان، باهنر، آقایي، توكلي و اكبري مي شدند.

اختلف در اسامي اعضای کارگروه حل اختلف
 گزارش پایگاه اطلع رسانی ریاست جمهوری یکی از نتایج جلسه دیروز را تشکیل کارگروهی مشتمل بر سه
 نفر از سوي دولت و سه نفر از مجلس برای «بحث و تصمیم گیری درباره راهكارهاي تدوین ساز و كارهاي
 اجرایي لیحه هدفمند كردن یارانه ها» عنوان کرده، اما به اسامي  این افراد اشاره اي نکرده است. با  این حال،
 کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون ویژه مجلس از تشکیل کارگروهی با عضویت هفت نفر برای این منظور

 خبر داده است که چهار عضو آن را دولتی ها و سه عضو دیگرش را اعضای کمیسیون ویژه تشکیل مي دهند.
 جالب آنکه محمدرضا میرتاج الدینی، که به تازگی معاون پارلمانی احمدي نژاد شده است، در مصاحبه اي،

اعضای این کارگروه را شامل چهار نماینده مجلس و سه نماینده از طرف دولت برشمرده است.
 به گفته دلخوش، شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمدرضا فرزین، سخنگوی كارگروه

 طرح تحول اقتصادی، ابراهیم عزیزی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و محمدرضا
 میرتاج الدینی، معاون پارلمانی رییس جمهور از سوی دولت و غلمرضا مصباحی مقدم، رضا عبداللهی و

 حسین فرهنگی از سوی كمیسیون ویژه در این كارگروه عضویت دارند؛ اما در فهرست اعلمي میرتاج الدینی،
 نام فرزین به عنوان یکی از نماینده های دولت نیامده و ابوترابی فرد، نفر چهارم مجلسی ها در این کارگروه

معرفی شده است.
 به هرحال، دلخوش در گفت وگو با پایگاه خبری خانه ملت گفت که «به دلیل اصرار مجلس و دولت بر نظر
 خود» مقرر شده کارگروه یادشده طی یكی دو روز اختلف نظر دولت و مجلس را «پیگیری و بررسی» و

 نتیجه را اعلم کند. البته به گفته محمد حسین فرهنگی، از دیگر اعضای کمیسیون ویژه،  این «اعلم نتیجه» به
صورت رسمي  نخواهد بود.

کارگروه چه چیز را بررسی مي کند؟ 



 محمدرضا تابش، نایب رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس تاکید کرد که کارگروه مشترک دولت
و مجلس، شانی برای بررسی مواد تصویب شده لیحه یارانه ها ندارد و  این مواد قابل تغییر نخواهند بود.
 او که با  ایلنا مصاحبه می کرد، اظهار داشت: چنانچه موارد اختلفي دولت و مجلس در قالب پیشنهادهای

 الحاقي قابل رفع باشد، این پیشنهادها به كمیسیون ویژه ارائه شده و در صحن علني مجلس مطرح مي شود، اما
 چنانچه موارد اختلفي بر سر مواد مصوب لیحه هدفمندكردن یارانه ها در صحن علني مجلس باشد، رفع آن

 از توان مجلس خارج است و باید منتظر نظر شوراي نگهبان بود. تابش افزود: چنانچه شوراي نگهبان این
 موارد را با ایراداتي به مجلس بازگرداند، نمایندگان امكان رفع آن را خواهند یافت، اما در حال حاضر به هیچ

 این لیحه و رفع دغدغه دولت وجود ندارد.13وجه امكان بازگشتن به ماده 
 نماینده اردكان در پاسخ به اینكه آیا رییس جمهور بار دیگر درخواست استرداد این لیحه از مجلس را در
 جلسه مشترک مطرح كرده است یا نه؟ گفت: تاكید همه قوا و به ویژه مقام معظم رهبري بر اجراي لیحه

 هدفمند كردن یارانه ها است. از این رو چنانچه دغدغه هاي دولت در این زمینه رفع شود استرداد آن از مجلس
منتفي خواهد بود

مرگ دو کارگر چرم سازی در اثر گازهای سمی سرمایه
 دو کارگر تولید چرم در تبریز حین کار کردن و استثمار شدن توسط سرمایه دار جان خود را از دست دادند.

 هر دو کارگر در کارگاه تولید چرم کار می کردند. مدام در فضای مسموم ناشی از تصاعد گازهای مهلک
 شیمیایی مشغول کار بودند. خطر مرگ همیشه آن ها را تهدید می کرد. کارگران از هیچ نوع وسائل ایمنی
 برخوردار نبودند. محیط کار آنان فاقد هر نوع امکانات بهداشتی بود. همه چیز برای مرگ حاضر و آماده

 وجود داشت و هیچ چیز برای فرار از مرگ در اختیار کارگران نبود. کار کردن آن ها در این شرایط وخیم
 اجبار زندگی و گرسنگی و نداری بود. در لحظه وقوع حادثه هر دو کارگر زیر فشار تراکم گازهای مسموم

دچار خفگی شدند و پیش از رسیدن گروه امداد آتش نشانی جان خویش را از دست دادند.
88 آبان 26
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قانون فعلي، به قراردادهاي موقت رسمیت داده  است

  آمده است :  به اعتقاد یك فعال كارگري در سالهاي گذشته88 آبان 26به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ 
  تاكید مي شود كه همین قانون69در حالي از سوي تشكل هاي رسمي كارگري بر تقدس قانون كار مصوب سال 

باعث به رسمیت شناخته شدن قراردادهاي موقت كار است. 
  سال از زمان تصویب قانون كار مي گذرد و در این20جعفر عظیم زاده در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، گفت: 

 سال ها به دلیل نگاه تاییدآمیزي كه در این قانون نسبت به قراردادهاي موقت كار و پیماني وجود دارد، رابطه
كار كارگران با پیمانكاران و صاحبان سرمایه به روابط برده داري شباهت دارد. 

 وي افزود: محدودیت و ممنوعیت براي تشكیل تشكل هاي مستقل كارگري نیز باعث شده است تا كارگران در
زیر فشارهاي قهرآمیز نتوانند در قالب نهادهاي مستقل و فراگیر صنفي نسبت به وضع موجود اعتراض كنند. 
 این فعال كارگري افزود: نتیجه این وضع باعث شده تا تشكل هاي رسمي موجود نیز به جاي تلش براي تحقق
 خواسته هاي كارگران، در نقش دفاع از این قانون معیوب برآیند و در مقابل صاحبان سرمایه و دولتمرداني كه

در صدد حذف همین قانون موجود هستند مظلوم نمایي كنند. 
 این فعال كارگري افزود: هرچند اعتراض هاي كارگري در سال هاي گذشته از اصلح و بازنگري در قانون
 جلوگیري كرده است اما در عمل معایب این قانون باعث شده شرایط برده داري كار بیش از پیش تثبیت و به

كارگران تحمیل شود. 
  قانون كار به عنوان شاهد ادعاي خود افزود: در این تبصره ذكر7 ماده 2عظیم زاده با اشاره به تبصره 

 عبارتي مبني بر دائمي بودن استخدام به شرط عدم ذكر مدت قرارداد به كارفرمایان این امكان را داده تا حتي
در مشاغل مستمر با كارگران خود قرارداد دائم انعقاد كنند. 

  سال پیش با گنجاندن این عبارت در قانون كار،20این فعال كارگري افزود: بدون شك امروز قانونگذاران 
 درصد كارگران هستند. 80عامل سلب امنیت شغلي بیش از 

 عظیم زاده افزود: با این ماده قانوني، چون امنیت شغلي از كارگر سلب مي شود دیگر موضوعاتي چون نحوه
 خاتمه قرارداد كار و اخراج كارگر نیز هیچگاه جنبه اجرایي نخواهند داشت و در نتیجه كارگران ایراني نه تنها

 محیط هاي ناامن شغلي كار خواهند كرد، بلكه امكان تشكیل نهادهاي صنفي مستقل را نیز از آنها گرفته شده
است. 

پایان پیام



بیکاری گسترده در خراسان و مهاجرت اجباری آنها به تهران 

  آمده است :  دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان1388 آبان 26به گزارش خبرنگار کار ایران – ایلنا در تایرخ 
  درصد اعلم مى كند2/4شمالی گفت: وزارت كار و امور اجتماعى درحالى نرخ بیكارى این استان را به غلط 

كه بیکار این استان در چهار راه های تهران به عنوان کارگر ساختمانی سرگردان هستند. 
 بابا نظرهدایتی در گفتگو با ایلنا، با اعلم اینکه وزارت کار طی آمار رسمی میزان بیکاری خراسان شمالی را

  درصد اعلم کرده است؛ گفت: از نظر وزارت کار خراسان شمالی از نظر پایین بودن درصد بیکاری2/4
 رتبه اول را در کشور را دارد اما گویا آقایان نمي دانند که بیکاران استان برای تامین هزینه زندگی در تهران

کارگر ساده ساختمان هستند. 
 وی با یادآوری اینکه خراسان شمالی انسان صنعتی نیست مي گوید: تعجب آور این است که چگونه وزارت کار

 استانی که صنعتی و کشاورزی نیست و سرمایه گذاری در آن صورت نگرفته و نمي گیرد را موفق توصیف
کرده است. 

 دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان شمالی مسوولن وزارت کار را مخطاب قرار داد و گفت: شما که ادعای
  درصدی در این استان را داریم یک سری به چهار راه های تهران بزنید مشاهده کنیم که خراساني ها4بیکاری 

در سر چهارراه های پایتخت کارگری ساده ساختمانی را قبول کرده اند. 
 وی با اعلم اینکه در سالهای اخیر کارخانجات الیاف و اسفنج شیروان و نیز شهر خراسان به تعطیل کشیده

 شده و کارگران این واحدها به خیل بیکاران افزوده شده اند مي گوید: باور کنید که بیکاری وجود دارد و با
دستکاری آمارها نمي توانید عمق فاجعه را مخفی کنیم. 

 وی از خیل فارغ التحصیلن بیکار در خراسان شمالی خبر مي دهد و مي گوید: هنگامی که در هر خانواده یک
  درصدی از4بیکار و در برخی موارد چندین نیروی آماده به کار اما بیکار وجود دارد چگونه ادعای بیکاری 

سوی وزارت کار مطرح مي شود. 
 هدایتی با اعلم اینکه هرگاه نمایندگان استان خراسان از مجلس فارغ مي شوند و به استان مي آیند نشست های
 تخصصی با نمایندگان کارگری برگزار مي کنند مي گوید: نتیجه این سفرها و مذاکرات ونیز خیل مراجعات
بیکاران به دفاتر نمایندگان مجلس باعث شده تا صدای استان در تریبون مجلس شورای اسلمی بلند شود. 

  نماینده خراسانی شمالی بارها در نطق های خود از میزان بالی بیکاری خبر داده اند4وی با یادآوری اینکه 
مي گوید: این نمایندگان مردمی به این آمار غیر واقعی و خیالی اعتراض کرده اند. 

 هدایتی با اعلم اینکه چگونه خانواده ای که سر سفره اش جوان بیکار دارد آمار واهی وزارت کار را بپذیرد
 مي گوید: به جای دادن آمارهای غیر واقعی برای توجیه ضعف مدیریتي، بهتر است توان خود رام ضعف کنیم

تا بیکاری به معنای واقعی کاهش یابد نه آنکه فقط در آمارهای وزارت کار این درصدکاهش یابد.

  کارگر240تعطیلی کارخانه گوشت زیاران بعد از واگذاری آن به بخش خصوصی و بیکاری 
آن/تعطیلی فیبر بابلسر و اخراج و بازخرید تمام کارگران آن 

  كارگر گوشت زیاران240 آمده است : تمامى 1388 آبان 26به گزارش خبرنگار کار ایران – ایلنا در تاریخ 
باید تسویه حساب كنند 

  كار كه این واحد تولید باید در240بر اساس تصمیم كه به تازگى در استاندارى قزوین اتخاذ شده است، تمامى 
قالب تسویه حساب، معرفى بیمه بیكارى و یا بازنشستگى به همكارى خود با این واحد تولیدى پایان دهند. 

 عید على كریمى دبیر اجرایى خانه كارگر قزوین در گفتگو با ایلنا، گفت: در استان قزوین دیگر كارخانه اى به
 نام گوشت زیاران وجود ندارد،  زیرا به دلیل مدیریت غلط بخش خصوصى این كارخانه از مدتى پیش تعطیل

شده است. 
  كارگر در كارخانه گوشت زیاران كه به كشتار گوشت دام و بسته بندى آن مشغول بودند كه240وى افزود: 

  سال گذشته، مدیریت جدید به جاى تهیه دام و كشتار آن،2پس از واگذارى این كارخانه به بخش خصوصى در 
 به كارهاى چون توزیع لوازم آرایشى بهداشتى پرداخت و در نتیجه باعث افزایش بدهیهاى كارخانه و تعطیلى

آن شد. 
 وى افزود: به تازگى مالكیت این كارخانه از بخش خصوصى سلب شده است اما چون سازمان

 خصوصي سازى به نمایندگى از دولت قادر به نگهدارى كارخانه نیست،  قرار است تمامى كارگران مرخص
شوند. 

  سال سابقه دارند گفت: از این پس20 درصد كارگران این كارخانه بیش از 80وى با یادآورى اینكه بیش از 
 كارگران باید در كنار دریافت مستمرى بیمه بیكارى منتظر یافتن شغل جدید یا فدراسیون موعد بازنشستگى

خود شوند. 



  سال5وى تاكید این وضعیت در حالى است كه مدیریت خصوصى برابر قانون متعهد شده بود حداقل تا 
كارگران فعلى را حفظ كند. 

در اطلعیه مدیریت به كارگران فیبر بابلسر ابلغ شد: 
 بازخریدى یا اخراج، یكى را انتخاب كنید
  آمده است : دبیر اجرایى خانه كارگر مازندران1388 آبان 26به گزارش خبرنگار کار ایران – ایلنا در تاریخ 

از تعطیلى كارخانه فیبر بابلسر و بیكارى كارگران باقیمانده  آن خبر داد. 
 نصرال دریابیگى در گفتگو با ایلنا، گفت: وى بابیان اینكه از در سه دهه گذشته سازمان تامین اجتماعى مالك
 این كارخانه بوده است، گفت: طى پنج سال اخیر سوء مدیریت مالك باعث شد تا امروز این كارخانه به جمع

واحدهاى تعطیل شده بپیوندد. 
  كارگر باقیمانده این كارخانه خواسته است تا یا در ازاى سه30به گفته دریابیگى مدیریت طى اطلعیه اى از 

ماه سنوات خود را بازخرید كنند و یا اخراج شوند. 
 سال سابقه كار هستند؛ گفت: تعطیلى این20این فعال كارگرى با یادآورى اینكه تمامى كارگران داراى بیش از 

 كارخانه در حالى است كه پیشتر این واحد تولیدى یكى از سودآورترین كارخانه هاى متعلق به سازمان تامین
اجتماعى بوده است.

 درصد خانواده های شهری در خط فقر 40 درصد، 18نرخ بیکاری حدود 
  آمده است :  كابوس بیكارى علوه بر اینكه1388 آبان 26به گزارش خبرنگار کار ایران – ایلنا در تاریخ 

 خانواده هاى ایرانى را آزار مي دهد، بلیى براى دولتمردان هم شده است. بدون شك مي توان گفت كه جنس
 بیكارى از جنس تورم است یعنى با اعلم دستوري، كاهش نمي یابد و اگر هم ادعا شود كه بال رفته یا پایین

آمده است، به قدرى در زندگى مردم سارى و جارى است كه به سرعت صحت و سقم ادعاها را برمل مي كند. 
 البته دولتمردان راه هایى را براى كاهش نرخ بیكارى در پیش گرفتند، اما نتایج مستفاد، چندان موفقیت آمیز

 نبود. بنگاه هاى زودبازده، طرحى كه جهرمى آماده كرد و احمدي نژاد اجرا، طرفى نبست آن چنان كه پیش تر
طرح ضربتى ایجاد اشتغال صفدرحسینى در آن ناكام مانده بود. 

  درصدى داشت و جامعه را به سر حد انفجار رسانده بود، به200مسكن هم كه در دوره رونق خود، رشد 
 صنعت مرتبط را به ركود كشد و بیكارى را دامن زند. 400ركود كشیده شد تا متعاقب آن، 

 واردات هم البته كم تاثیر نبود. دولت نهم كه در روزهاى سخت قصد داشت بیكارى را به بهاى افزایش تورم
 كاهش دهد، با چنان تورمى روبرو شد كه ناچار شد براى تنظیم قیمت ها، آسان ترین راه ها را برگزیند و این شد

 ، به ركوردى در میزان87 میلیارد دلرى سال 56كه ركورد واردات هر سال شكسته شد، تا جایى كه واردات 
 واردات كال و خدمات تبدیل شد كه انگار كسى جز خود دولتمردان نهمى و دهمي، قادر به شكستن آن نباشند.

این شد كه این بار كاهش تورم به عنوان هدف انتخاب شد و مسئله بیكارى باز هم بغرنج تر شد. 
 بحران اقتصادى جهان و بحران صنعت و تولید در ایران ناشى از سوءمدیریت هاى این بخش هم مزید بر علت

  هزار نفر دیگر بیكار شوند و ابعاد مسأله بیكارى را چنان عمقى دهند كه بنا به200شد تا فقط در سال پیش، 
 درصد مراجعات مردمى به نمایندگان را، تقاضا براى شغل تشكیل دهد. 80اذعان نمایندگان مجلس، بیش از 

 شاید مثمرثمرترین راه كار دولت نهم در حل بحران بیكاري، تغییر شاخص اشتغال بود كه البته نوعى پاك
 كردن صورت مسأله محسوب مي شد. اشتغال از دو روز در هفته به دو ساعت در هفته تقلیل پیدا كرد تا بلكه

 درصد نگاه20 تا 10 درصد را نیز طى كند، در همان مرز 20بیكارى كه قصد داشت نرخ هاى بالتر از 
 داشته شود. موسي الرضا ثروتي، نماینده بجنورد در این زمینه با طرح این پرسش كه این چه رسمی است که
 در این مملکت اگر یک فرد در یک هفته یک ساعت هم کار کند، شاغل محسوب مي شود، مي گوید, اگر هر

 نفر در هفته یک ساعت هم کار داشته باشد شاغل محسوب مي شود، آیا این شاغل بودن است؟ در آمار
  دیدیم مي رفتند در خانه ها و دق الباب مي کردند و مي پرسیدند شما در هفته یک ساعت کار85سرشماری سال 

  ساعت کار مي کنم، اما برای سرشماری باید به شهرها100مي کنید؟ آن فرد روستایی هم مي گفت من هفته ای 
  ساعت کار مي کنند، اما نمي توانند زندگي شان را تامین کنند، چرا؟ دلیل آن44بیایید و ببینید که مردم هفته ای 

 تنها این است که در چنین نرم افزاری که در غرب مورد استفاده قرار مي گیرد یک ساعت ارزش افزوده کار
 برابر یک سال کار دامدار ما است. یک ساعت ارزش افزوده آنها با یک سال کار ما برابری مي کند، اینها

نکاتی است که باید به آن توجه کرد و دولت نهم توجه نکرد. 
بازخوانى پرونده هاى دیروز 

  درصدى خاتمي، با شاخص اشتغال13اگر عمده مانور تبلیغاتى دولتمردان نهم بر محور نرخ بیكارى حدودا 
  درصد با شاخص اشتغال دو ساعت در هفته كه البته این بخش11دو روز در هفته و تقلیل این نرخ به حدود 

 دوم اعلم نمي شد، بنا شده بود، آمارهاى امروز كه گاهى از زبان برخى دولتمردان عنوان مي شود، نشان
 درصد رسیده است. 6/17مي دهد كه با همین شاخص نازل نیز بیكارى به مرز 

 نخستین اعتراف تلویحى به شكست سیاست هاى دولت نهم را وزیر كار دولت دهم اعلم كرد. شیخ السلم با



 سال گذشته، نه تنها تعداد شاغلن4اشاره به كاهش تعداد شاغلن، عمل نشان داد كه برنامه هاى دولت نهم در
 ایرانى را افزایش نداده است، بلكه سبب ریزش تعدادى شغل نیز شده است. این در حالى است كه دولت نهم و
 هزینه هاى جارى آن كه در بودجه هاى سنواتى هر سال اعلم مي شود، نشان مي دهد كه دولت و حقوق بگیران

آن كوچك نشده اند، بلكه اكثر ریزش تعداد شاغلن، به بخش هایى چون بخش خصوصى و تعاونى بازمي گردد. 
  تا1383 سال یعنى از سال 4در برنامه اعلمى شیخ السلم براى تصدى وزارت كار عنوان شده بود كه طى 

  هزار شغل در كشور از بین رفته است و این در حالى بود كه دولت مدعى بود فقط از راه322 حدود 1387
 هزار شغل ایجاد كرده است. 950، قریب 1387 تا 1384بنگاه هاى زودبازده و حد فاصل سال هاى 

تیر خلص وزیر تعاون 
 با این حال، اظهارات وزیر تعاون دولت نهم و دهم، طعم تلخ ترى براى مسوولن دولتى داشت. عباسي، وزیر

 آرام تعاون این بار آمارى را اعلم كرد كه تمامى محاسبات و ارقام پیشتر اعلم شده را به هم مي ریخت. ,با
  میلیون بیکار در کشور4تمام تلش هایی که توسط دولت ها در سال های اخیر صورت گرفته هنوز حدود 

 داریم.? عباسی که در همایش بنیادهای توسعه تعاون و کارآفرینی استان ها سخن مي گفت، خاطرنشان کرد:
 ,متاسفانه در شرایط فعلی کارکردن و ایجاد فعالیت های خصوصی در کشور ما مورد توجه نیست و این

 موضوعات به کاهش بهره وری دامن زده است. به لحاظ قانونی وزارت کار و امور اجتماعی مي تواند برای
 اشتغال کشور ساختار ایجاد کند ولی تاکنون به این مساله پاسخ داده نشده است که اگر بانک ها تسهیلت
نپردازند و اگر نتوانیم بین کارگر و کارفرما ارتباط برقرار کنیم، چه دستگاهی پاسخگو خواهد بود؟? 

  میلیون بیکار4اشاره وزیر تعاون به تعداد بیکاران نشان از افزایش بیکاری در کشور دارد، به طوری که اگر 
  درصد خواهد بود زیرا جمعیت فعال طبق آخرین72/17در کشور وجود داشته باشد نرخ بیکاری چیزی حدود 

 میلیون نفر اعلم شده است. 6/22آمار 
افزایش نجومى مستمري بگیران بیمه بیكارى 

 اظهارات وزیر تعاون، واكنش سریع مدد رئیس مركز آمار كشور را به همراه داشت. مدد مي دانست كه در
  سال گذشته بارها4 میلیون بیكار در كشور، بیش از همه وى زیر سوال رفته است چرا كه وى در 4اعلم رقم 

 از كاهش نرخ بیكارى در كشور خبر داده است و لذا آمار وزیر كار مبنى بر از بین رفتن مشاغل در كشور و
  میلیون بیكار در كشور، نشان مي دهد كه آمارهاى اعلمى مدد درست4نیز آمار وزیر تعاون درباره وجود 

  درصدى تعداد15نبوده است، اما اظهارات اخیر فلسفي، مدیركل بیمه بیكارى وزارت كار درباره افزایش 
 مستمري بگیران بیمه بیكارى نیز نشان داد كه در آزمون راست آزمایى آماري، كفه ترازو به نفع وزیر تعاون

سنگین تر خواهد بود. 
 مدیرکل بیمه بیکارى وزارت کار و امور اجتماعى تعداد افراد مستمري بگیر بیمه بیکارى را در حال حاضر

  درصد رشد یافته است.15 هزار نفر اعلم کرد و گفت: این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 157
 این اظهارات در حالى است كه باید توجه داشت با توجه به ضوابط پرداخت بیمه بیكاري، بخش اعظم كارگران
 قرارداد موقت پس از اخراج یا اتمام قرارداد قادر به بهره گیرى از این بیمه نیستند و لذا در آمار فوق محسوب

نمي شوند. 
بیكارى در صدر آسیب هاى اجتماعى 

 درصد جامعه شهرى است و بیش از40به گفته عضو هیات علمى دانشگاه پیام نور سبد فقر، سبد خرید 
 درصد این افراد جزو شاغلن هستند. احمد بخارایى جامعه شناس و عضو هیات علمى دانشگاه پیام نور با90

 بیان این مطلب و با اشاره به اینكه وقتى وضع شاغلن این است، تكلیف بیكاران مشخص است، مي گوید: آیا
نباید ,بیكارى? را در صدر اولویت بندى آسیب هاى اجتماعى قلمداد كنیم؟ شما به این پرسش پاسخ دهید. 

پایان پیام

 درصد افزایش مي یابد 140واردات بنزین 

  آمده است : متوسط واردات بنزین و گازوئیل1388 آبان 26به گزارش آفتاب  و به نقل از نهر نیوزدر تاریخ 
  به ترتیب بیش از87 میلیون لیتر در روز مي رسد که در مقایسه با سال 15 و 29در سال جاری به ترتیب به 

 درصد افزایش مي یابد. 155 و 140
 34 در مجموع نزدیک به 1387متوسط واردات فرآورده های نفتی شامل بنزین، گازوئیل و گازمایع در سال 

 میلیون لیتر در روز بوده است که پیش بینی مي شود متوسط میزان واردات این سه فرآورده استراتژیک نفتی تا
 میلیون لیتر در روز افزایش یابد. 48.6پایان امسال در مجموع به بیش از 

 10.15 و 20.61، 3.17)، بنزین و گازوئیل در سال گذشته به ترتیب LPGمیزان متوسط واردات گازمایع (
 میلیون لیتر در روز بوده است که بر اساس برآوردهای صورت گرفته متوسط واردات این سه فرآورده نفتی تا

 میلیون لیتر در روز افزایش خواهد یافت. 15.75 و 29، 3.86پایان امسال به ترتیب به 



 )، بنزین و گازوئیل تا پایان سالجاری در مقایسه باLPGبر این اساس متوسط واردات روزانه گازمایع (
  درصد افزایش را نشان155 و 140، 121متوسط واردات صورت گرفته در سال گذشته به ترتیب بیش از 

می دهد. 
 88 درصدی مصرف بنزین کشور در سال 111افزایش 

 )، بنزین، نفت سفید، گازوئیل و نفت کورهLPG فرآورده نفتی اصلی کشور شامل گازمایع (5متوسط مصرف 
  میلیون لیتر در روز بوده که47.01 و 91.80، 18.40، 66.89، 10.97 به ترتیب برابر با 1387در سال 

 ،20.93، 74.84، 11.66پیش بینی می شود متوسط مصرف این حاملهای انرژی تا پایان امسال به ترتیب به 
 میلیون لیتر در روز افزایش یابد. 46.83 و 94.46

 )، بنزین، نفت سفید، گازوئیل و نفت کوره درLPGدر همین حال مقایسه متوسط مصرف روزانه گازمایع (
  در برابر پیش بیني های صورت گرفته تا پایان سال جاری حاکی از آن است که مصرف این1387سال 

 درصد افزایش خواهد یافت. 99 و 102، 113، 111، 106فرآورده های نفتی به ترتیب بالغ بر 
افزایش ظرفیت پالیش نفت در سال اصلح الگوی مصرف 

  هزار بشکه در425 پالیشگاه کشور حدود یک میلیون و 9ظرفیت پالیش نفت و مایعات گازی نصب شده در 
  هزار بشکه و در سال658 به یک میلیون و 86روز است، اما ظرفیت عملیاتی پالیش نفت کشور در سال 

 هزار بشکه در روز افزایش یافت. 677گذشته به یک میلیون و 
  هزار بشه نفت خام و مایعات707همچنین از ابتدای سال جاری باید به طور متوسط روزانه یک میلیون و 

  پالیشگاه کشور شود که در صورت پالیش این میزان نفت و مایعات9گازی به عنوان خوراک اولیه تحویل 
 هزار بشکه در روز افزایش مي یابد. 30 حدود 1387گازی ظرفیت پالیش کشور در مقایسه با کل سال 

  هزار بشکه در روز به پالیشگاه آبادان و پایین ترین350هم اکنون بالترین ظرفیت پالیش نفت به میزان 
 هزار بشکه در روز به پالیشگاه کرمانشاه تعلق دارد. 15ظرفیت پالیش نفت به میزان 

 میلیون لیتر نفت کوره 36صادرات روزانه 
  میلیون25 میلیون لیتر و در سال گذشته نزدیک به 28 حدود 86متوسط صادرت نفت کوره کشور در سال 

لیتر در روز بود است. 
  میلیون لیتر در36حال آنکه پیش بینی مي شود میزان صادرات این فرآورده نفتی تا پایان سالجاری به بیش از 

 درصد افزایش خواهد یافت. 146 بیش از 1387روز برسد که در صورت تحقق در مقایسه با کل سال 
 همچنین صادرات (شامل فروشهای ارزی و مرزی) سایر فرآورده های نفتی کشور در سال گذشته به طور

  میلیون لیتر در روز5.28 میلیون لیتر بوده که پیش بینی تا پایان سال جاری آن حدود 1.71متوسط روزانه 
است.

  درصد است14عضو کمیته دفاع از انجمن های صنفی کارگری:نرخ واقعی بیکاری بیش از 
  آمده است : عضو کمیته دفاع از انجمنهای1388 آبان 26به گزارش خبرنگار کار ایران – ایلنا در تایرخ 

  درصدی تابستان سالجاري، نرخ واقعی بیکاری را11.3صنفی کارگری سراسر کشور با رد نرخ بیکاری 
 درصد اعلم کرد. 16 تا 14

 حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر از نوسانات محسوس نرخ بیکاری در فصول مختلف سال خبر داد و
 گفت: به صورت کلی در فصول مختلف سال نرخ بیکاری دستخوش تغییراتی می شود به نحوی که کم شدن

کارهای ساختمانی در زمستان به عنوان یکی از عوامل ایجاد نوسان قابل ذکر است. 
 عضو کمیته دفاع از انجمن های صنفی کارگری سراسر کشور از وجود اختلف نظر آماری بین مراکز دولتی

 خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر بین بانک مرکزی و مرکزآمار ایران اختلف نظرهایی در زمینه
مرجع تعیین نرخ تورم به وجود آمده است. 

 حاج اسماعیلی تصریح کرد: تجربه نشان می دهد که مرکز آمار ایران به لحاظ تخصصی توان ارائه آمارهای
تخصصی در زمینه نرخ تورم را ندارد و در این زمینه آمارهای بانک مرکزی قابل استناد است. 

 وی با بیان وجود بی ثباتی آماری در کشور، ادامه داد: در زمینه کاهش نرخ بیکاری نیز یکی از راهکارهای
دولت در سالهای گذشته برای اشتغالزایی حمایت از بنگاههای کوچک زودبازده بوده است. 

 این مقام مسئول در بخش کارگری در زمینه افزایش مجدد نرخ بیکاری به توقف اجرای طرح بنگاههای
 زودبازده اشاره کرد و افزود: وزیر کار سابق در اواخر دوره مدیریت خود بر وزارت کار و امور اجتماعی

 اعلم کرده بود که اگر بانک مرکزی کمک بهتری در زمینه تامین منابع بنگاهها انجام می داد قطعا نرخ
بیکاری تک رقمی می شد. 

 نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلف خاطر نشان کرد: به دلیل اتخاذ سیاست انقباظی توسط بانک
 مرکزی بخشی از بنگاههای که توانسته بودند درصدی از تسهیلت خود را دریافت کنند نیز با مشکل گردش
مالی مواجه شدند و از این رو با ادامه روند عدم تسهیلت دهی بانکها اخراج نیروی کار افزایش پیدا کرد. 

 حاج اسماعیلی با بیان اینکه واقعیت این است که نرخ بیکاری تک رقمی برنامه چهارم محقق نشده است،



 افزود: متاسفانه در سالهای گذشته نه تنها نرخ بیکاری کاهش نیافته است بلکه در تثبیت اشتغال موجود نیز
مشکلتی به وجود آمد. 

  میلیون نفر بیکار در کشور،4عضو کمیته دفاع از انجمنهای صنفی کارگری سراسر کشور با اعلم وجود 
  ساعت کار در هفته گستره شاغلین را افزایش داده به2 یا 1گفت: در این زمینه مرکز آمار با در نظر گرفتن 

 میلیون نفر اعلم کرده است که با واقعیت مطابقت ندارد. 2/5نحوی که آمارهای این مرکز بیکاران را 
  ساعت هم در هفته کار داشته باشد نمی تواند هزینه های خانواده10وی با بیان اینکه در حال حاضر فردی که 

خود را تامین کند، تاکید کرد: مشاغل کاذب نباید به عنوان شغل محسوب شوند. 
 به گفته حاج اسماعیلي، شاغل واقعی کسی است که مراحل ثبت شغل وی در تامین اجتماعی طی شده باشد و

 از طریق مکانیزم خاصی که قانون کار تعیین کرده است توسط ادارات کار و سازمانهای کارگری و
کارفرمایی نیز قابل شناسایی باشد. 

  درصد اعلم کرد و اظهار داشت: این14این فعال کارگری نرخ واقعی بیکاری در کشور را رقمی بیش از 
 25 تا 22 درصد نیز بیشتر است و در فارغ التحصیلن دانشگاهی نیز بین 16رقم در برخی از استانها از 
درصد تخمین زده می شود. 

 حاج اسماعیلی از بال بودن نرخ بیکاری فارغ التحصیلن دانشگاهی انتقاد کرد و گفت: دولت برای این افراد
هزینه کرده است، حال چرا باید نرخ بیکاری آنها از متوسط نرخ بیکاری کشور بالتر باشد؟

سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی: 
خواهان آزادی اعضای سندیکای کارگران هفت تپه هستیم 

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، با انتشار بیانیه ای خواهان آزادی اعضای
 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه شد. پنج تن از اعضای این سندیکا به جرم دفاع از حقوق کارگران به زندان

افتاده اند: 
 باری دیگر شاهد زندانی شدن پنج تن از کارگران این مرز و بوم هستیم. فریدون نیکوفرد، جلیل احمدی، قربان

 علیپور، علی نجاتی و محمد حیدری مهر از فعالن سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه طی احکام صادره از
  ماه راهی۶ دادگاه انقلب اهواز برای مدت ۱۳ دادگاه دزفول و تایید این حکم توسط شعبه ۱طرف شعبه 
زندان شدند. 

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه ضمن محکوم کردن احکام زندان نامبردگان،
 برای دفعات مکرر مظلومیت کارگران را که در راستای احقاق حقوق خود به زندان افکنده شده اند، فریاد بر

می آورد و این گونه اعمال را به شدت محکوم می کند. 
 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه با اعتقاد به بی گناهی افراد فوق الذکر و نیز دو

تن از یاران خود؛ ابراهیم مددی و منصور اسالو خواهان آزادی بی قید و شرط همه ی کارگران زندانی است. 
با امید به گسترش صلحح و عدالت در همه جهان 

سندیکای کارگران شرکت واحد 
اتوبوسرانی تهران و حومه 

 ۱۳۸۸آبان 
  میلیارد1000گزارش ویژه سازمان بازرسی درباره معدن انگوران : معدنی که قیمت آن 

 میلیارد فروخته شد187تومان بود به 
  نوشت : کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاستهای88 آبان 26به گزارش خبرگزاری مهردر تاریخ 

  مجلس با بررسی زوایای پیدا و پنهان واگذاری معدن انگوران، اعلم کرد براساس گزارش44کلی اصل 
  میلیارد تومان می1000 میلیارد تومان بلکه 150سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، معدن انگوران نه 

ارزد.
گزارشی در مورد معدن انگوران :

  به فروش برسد، شرکت 86- معدن انگوران: با عنایت به اینکه مقرر گردیده بود معدن انگوران در سال 
 توسعه سرب و روی انگوران «سهامی عام» تشکیل و مقرر می گردد، واگذاری معادن به این شرکت یک

 هزار تنی تولید سرب و روی در زنجان احداث گردد.100واحد 
  از87به مجلس، مقرر می گردد که معدن انگوران در سال 44پس از تصویب قانون اجرای سیاست های اصل 

 طریق مزایده واگذار شود که پس از حدود یک سال وزارت صنایع مزایده را اعلم و نهایتاo شرکت توسعه
  میلیارد تومان برنده مزایده اعلم می نماید.187سرب و روی انگوران را با قیمت حدود 

 150پس از اعلم رسمی برنده مزایده، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات قیمت پایه مزایده (حدود 
 میلیارد تومان) را منطقی ندانسته و اعلم می نماید ارزش واقعی معدن بسیار بیشتر از این (حدود هزار

 میلیارد تومان) می باشد.



 در این رابطه جلسات متعدد کارشناسی همچنین با وزیر محترم صنایع و معادن تشکیل که وزیر صنایع و
 معادن تنها راه حل را واگذاری بهره برداری معدن به شرکت فوق الذکر دانسته و اعتقاد دارند با استناد به

 مصوبه دولت در سفر اول استانی فعل بهره برداری معدن به شرکت مذکور واگذار گردد و بحث فروش را به
 زمان دیگری بعد از بررسی گزارش سازمان بازرسی و دیوان محاسبات موکول نماید و در حال حاضر پیگیر

 اخذ مجوز از دولت باشند. ضمناo اطلعات تکمیلی از کارشناسان مربوطه کمیسیون ویژه نظارت و اجرای
 خواهد رسید. در گزارش های بعدی به این مبحث خواهد پرداخت.44اصل 

قابل توجه فعالن صنفی و کارگران مبارز:
 خبر نامه ندا گزارش می دهد : خبری از پیروزی نسبی کشاورزان معترض در فلور جان رسیده است. این

 کشاورزان نسبت به عدم اجرایی شدن وعده مسئولن در رابطه با اختصاص آب برای کشت پاییزه غلت، از
  آبان موفق شدند به بخشی از۲۸ آبان ماه دست به اعتراض زدند. ایشان در روز پنجشنبه ۲۶روز سه شنبه 

  کشاورز درچند روزگذشته ، دوبار در مقابل فرمانداری۲۰۰خواسته های خود برسند. بنا بر این خبر حدود 
 فلورجان تجمع کرده و خواستار عملی شدن وعده مسئولن مبنی براختصاص آب برای کشت پاییزه غلت

 همزمان با جاری شدن آب در زاینده رود شدند. در جلسه چندساعته مسئولن شرکت آب منطقه ای اصفهان و
  روز آب برای کشت پاییزه۱۲ آذر به مدت ۶فرمانداری فلورجان و نمایندگان کشاورزان، مقرر شد از روز

 به کشاورزان فلورجانی داده شود.ممکن است از ما سوأل شود که چنین خبری از اعتراض کشاورزان چه
 ارتباطی به کارگران و فعالن سندیکالیست دارد؟ پاسخ ما به این سوأل تکرار گفته های پیشین مان در مورد
 شرایط آماده اعتراضات کارگری است. ما در خبرنامه ها و مقالت و پیامهای گذشته خود توضیح دادیم که

 حکومت جمهوری اسلمی، در چنین شرایطی که با مبارزات گسترده یÍ سیاسی مردمی رویروست، آماده است
 که برای جلوگیری از پیوند جنبش های طبقاتی و اجتماعی با یکدیگر، دست به عقب نشینی هایی بزند. بنا بر

 این در حال حاضر بهترین شرایط برای اعتراضات کارگری مهیا می باشد تا بتوانند به بخشی از خواسته های
 خود برسند. روی سخن ما با فعالن سندیکالیستی است که با حسن نیÙت به چنین جریانی معتقد هستند. در این
 مورد می بایست ادعاهای ایشان با اقدام عملی شان تکمیل شود. یعنی اگر فردی معتقد است که اکنون فعالیت

 صنفی کارگری و تلش برای تشکیل تشکلت آزاد و مستقل کارگری راهگشای مبارزات کارگران است، پس
 می بایست از وجود چنین شرایطی بهترین استفاده را برده و با تشویق و سازماندهی مبارزات صنفی کارگران

 و تلش برای سراسری کردن آنها، جنبش کارگری را یاری رساند. پس، اگر فردی که ادعای فعال کارگری
 بودن دارد و خود را معتقد به اصول سندیکایی معرفی می کند، اما از این شرایط استفاده نکرده و فعالیت خود
 را برای به میدان آوردن کارگران دو چندان نکند، به وضوح و آگاهانه، مبلÙغ خط سرمایه داری بوده و باید از

طرف کارگران و دیگر فعالن کارگری طرد شود.

   سه کارگر در قیر سوختند 

  آمده است : سه کارگر در اتفاقى دلخراش در یک واحد تولید قیر1388 آبان 27به گزارش اعتماد در تاریخ 
 در شهرک صنعتى ,سلفچگان در قیر مذاب افتادند و جان باختند. به گزارش ایسنا حسن حبیبى فرمانده عملیات

 امداد و نجات ایستگاه شماره شش آتش نشانى قم که در این حادثه نیز فرماندهى عملیات را بر عهده داشته
  آبان ماه از طریق مرکز فوریت هاى پلیسى17است، در تشریح این حادثه دلخراش گفت؛ صبح روز یکشنبه 

  از وقوع این حادثه در شهرک صنعتى سلفچگان مطلع و بلفاصله با اکیپ کامل عازم محل حادثه شدیم.110
 وى تاکید کرد؛ طبق اظهارات شاهدان حین فعالیت کارگران یک جسم خارجى داخل چاهک که سه تا چهار
 متر عمق داشت ، افتاد و در ابتدا یکى از کارگران براى خارج کردن آن شيء بدون رعایت نکات ایمنى از

 چاه پایین رفت اما به دلیل وجود گازهاى سمى درون چاه دچار گازگرفتگى شد و به ته چاه سقوط کرد. حبیبى
 با اشاره به اینکه بعد از این اتفاق نیز دو نفر دیگر براى نجات فرد سقوط کرده به درون چاه دست به کار

 شدند، اما آنها نیز به سرنوشت نافرجام همکارشان دچار شدند، افزود؛ بعد از وقوع این حادثه دلخراش ابتدا
 افراد حاضر در محل این کارخانه با نصب یک فن خنک کننده در چاه براى نجات افراد حادثه دیده اقدام

  و آتش نشانى گزارش کردند. حبیبى110کردند، اما تلش آنها بى نتیجه ماند و در نهایت این حادثه را به پلیس 
 اضافه کرد؛ با اعزام تیم مجهز عملیاتى آتش نشانى از ایستگاه شش قم به محل حادثه و مشاهده اقداماتى از

 جمله نصب فن خنک کننده از سوى حاضران، کار براى نیروهاى عملیاتى به دلیل وجود گازهاى متصاعد شده
 از چاه بسیار سنگین و طاقت فرسا بود. با تقسیم کار صورت گرفته ابتدا دو تن از آتش نشانان با تجهیزات

 کامل وارد چاهک قیر شدند، اما گازهاى موجود در چاه کار را براى آنها دشوار کرده بود. وى تاکید کرد؛ با
 سخت تر شدن عملیات، درخواست چهار دستگاه سیلندر تنفسى کردیم، تا اندکى هوا و جو سنگین داخل چاه

 فروکش کند و پس از آن اقدام به خروج اجساد از عمق چاه کردیم. فرمانده عملیات امداد و نجات ایستگاه
 شماره شش آتش نشانى قم ادامه داد؛ زمانى که آتش نشانان به درون چاه رفتند، مشاهده کردند یکى از کارگران



 با صورت روى قیرها افتاده و تمام مغز و صورتش سوخته است. همچنین کارگر دیگرى هم که با پهلو روى
 قیرها افتاده بود، تمام ریه هایش دچار پختگى شده و از بیني، دهان و همه جاى بدنش خونابه بیرون زده است.

 مهندس جواد حجت پور سرپرست شهرک صنعتى سلفچگان نیز در تشریح جزییات این حادثه اظهار کرد؛
 کارگران کشته شده که هر سه تبعه افغان بودند در یک کارخانه بازیافت پسماندهاى روغنى و قیر مشغول

 فعالیت بودند که با افتادن یک گونى درون چاهک قیر با بى احتیاطى کامل اقدام به ورود به چاه و رفع مشکل
 کرده بودند، اما متاسفانه به دلیل گازهاى متصاعد در چاه دچار گازگرفتگى شده و به درون چاه سقوط کردند.

 وى که از نزدیک شاهد ماجراى مرگ دلخراش سه کارگر تبعه افغان بود، در تشریح عملیات امداد و نجات
 گفت؛ این کارگران خارجى باید مجوز کار از وزارت کار و امور اجتماعى داشته باشند و با توجه به اینکه
 کارگران ایرانى معمولo حاضر نمى شوند کارهاى سخت انجام دهند، بیشتر اتباع خارجى براى انجام چنین

 کارهایى به کار گرفته مى شوند. به گزارش ایسنا مهندس ابراهیمى مدیر شهرک ها و نواحى صنعتى قم نیز با
 ابراز بى اطلعى از جزییات این حادثه دلخراش به طور تلویحى کارفرما را در این حادثه مقصر دانست و
 افزود؛ کارفرما حتماo باید صلحیت کارگران را بررسى و تایید مى کرد و نکات ایمنى و آموزشى را به آنها

 متذکر مى شد. وى در عین حال تصریح کرد؛ اکثر قریب به اتفاق کارگران مشاغل سخت از قبیل حفارى و...
 در استان قم تبعه افغانستان هستند، اما نکته یى که ضرورت دارد، این است که مسوولن استان باید توجه کنند

 که به رغم وجود کارخانجات فراوان شیمیایى و خطرآفرین در شهرک صنعتى سلفچگان و وقوع حوادث
 وحشتناک از این دست، هنوز در این شهرک از وجود ایستگاه آتش نشانى و درمانگاه خبرى نیست، لذا

 خسارات فراوان جانى و مالى ناشى از حوادث را باید کارگران و کارخانه داران فعال شهرک صنعتى به جان
بخرند.

در همین رابطه ایسنا نیز گزارش می دهد 
سه کارگر افغانی به طرز دلخراشی در قیر مذاب سوختند

 سه کارگر در اتفاقی دلخراش در یک واحد تولید قیر در شهرک صنعتی خبرگزاری حکومتی ایسنا: 
 «سلفچگان» در قیر مذاب افتادند و جان باختند.به گزارش ایسنا، حسن حبیبی فرمانده عملیات امداد و نجات

 ایستگاه شماره شش آتش نشانی قم که در این حادثه نیز فرماندهی عملیات را بر عهده داشته است، در تشریح
  از وقوع این110 آبان ماه از طریق مرکز فوریت های پلیسی 17این حادثه دلخراش گفت؛ صبح روز یکشنبه 

حادثه در شهرک صنعتی سلفچگان مطلع و بلفاصله با اکیپ کامل عازم محل حادثه شدیم. 
 وی تاکید کرد؛ طبق اظهارات شاهدان حین فعالیت کارگران یک جسم خارجی داخل چاهک که سه تا چهار
 متر عمق داشت ، افتاد و در ابتدا یکی از کارگران برای خارج کردن آن شیء بدون رعایت نکات ایمنی از

 چاه پایین رفت اما به دلیل وجود گازهای سمی درون چاه دچار گازگرفتگی شد و به ته چاه سقوط کرد. حبیبی
 با اشاره به اینکه بعد از این اتفاق نیز دو نفر دیگر برای نجات فرد سقوط کرده به درون چاه دست به کار

 شدند، اما آنها نیز به سرنوشت نافرجام همکارشان دچار شدند، افزود؛ بعد از وقوع این حادثه دلخراش ابتدا
 افراد حاضر در محل این کارخانه با نصب یک فن خنک کننده در چاه برای نجات افراد حادثه دیده اقدام

  و آتش نشانی گزارش کردند.حبیبی110کردند، اما تلش آنها بی نتیجه ماند و در نهایت این حادثه را به پلیس 
 اضافه کرد؛ با اعزام تیم مجهز عملیاتی آتش نشانی از ایستگاه شش قم به محل حادثه و مشاهده اقداماتی از

 جمله نصب فن خنک کننده از سوی حاضران، کار برای نیروهای عملیاتی به دلیل وجود گازهای متصاعد شده
 از چاه بسیار سنگین و طاقت فرسا بود. با تقسیم کار صورت گرفته ابتدا دو تن از آتش نشانان با تجهیزات

کامل وارد چاهک قیر شدند، اما گازهای موجود در چاه کار را برای آنها دشوار کرده بود.
 وی تاکید کرد؛ با سخت تر شدن عملیات، درخواست چهار دستگاه سیلندر تنفسی کردیم، تا اندکی هوا و جو
 سنگین داخل چاه فروکش کند و پس از آن اقدام به خروج اجساد از عمق چاه کردیم. فرمانده عملیات امداد و
 نجات ایستگاه شماره شش آتش نشانی قم ادامه داد؛ زمانی که آتش نشانان به درون چاه رفتند، مشاهده کردند

 همچنین کارگر دیگری هم یکی از کارگران با صورت روی قیرها افتاده و تمام مغز و صورتش سوخته است.
 که با پهلو روی قیرها افتاده بود، تمام ریه هایش دچار پختگی شده و از بینی، دهان و همه جای بدنش خونابه

بیرون زده است. 
 مهندس جواد حجت پور سرپرست شهرک صنعتی سلفچگان نیز در تشریح جزییات این حادثه اظهار کرد؛
 کارگران کشته شده که هر سه تبعه افغان بودند در یک کارخانه بازیافت پسماندهای روغنی و قیر مشغول

 فعالیت بودند که با افتادن یک گونی درون چاهک قیر با بی احتیاطی کامل اقدام به ورود به چاه و رفع مشکل
کرده بودند، اما متاسفانه به دلیل گازهای متصاعد در چاه دچار گازگرفتگی شده و به درون چاه سقوط کردند.

 وی که از نزدیک شاهد ماجرای مرگ دلخراش سه کارگر تبعه افغان بود، در تشریح عملیات امداد و نجات 
 گفت؛ این کارگران خارجی باید مجوز کار از وزارت کار و امور اجتماعی داشته باشند و با توجه به اینکه
 کارگران ایرانی معمولo حاضر نمی شوند کارهای سخت انجام دهند، بیشتر اتباع خارجی برای انجام چنین

کارهایی به کار گرفته می شوند.



 مهندس ابراهیمی مدیر شهرک ها و نواحی صنعتی قم نیز با ابراز بی اطلعی از جزییات این حادثه دلخراش
 به طور تلویحی کارفرما را در این حادثه مقصر دانست و افزود؛ کارفرما حتماo باید صلحیت کارگران را
 بررسی و تایید می کرد و نکات ایمنی و آموزشی را به آنها متذکر می شد. وی در عین حال تصریح کرد؛

اکثر قریب به اتفاق کارگران مشاغل سخت از قبیل حفاری و... در استان قم تبعه افغانستان هستند.
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دستمزد كارگران دستخوش بازی های غیراقتصادی 

  آمده است : اگر تا دیروز کارگران مدعی1388 آبان 27ایلنادر تاریخ به گزارش خبرگزاری کار ایران – 
 ، موجب کاهش1387بودند که بانک مرکزی با اعلم آمار غیرواقعی درباره نرخ تورم کشور در سال 

 دستمزد کارگران در سال جاری شد، این بار معاون بانک مرکزی با اذعان به این نکته، سر زخم کهنه
کارگران را دوباره باز کرد. 

  و پس از آنکه شورای عالی کار با استعلم از بانک مرکزی افزایش حداقل دستمزد87به گزارش ایلنا، سال 
  درصد اعلم کرد، بانک مرکزی در اقدامی عجیب نامه ای به وزارت کار ارسال کرد و ضمن اعلم25را 

  و87 درصد تا پایان سال 19، از کاهش نرخ تورم کشور به 87روند کاهنده نرخ تورم در ماه های پایانی سال 
  خبر داد تا برای نخستین بار در تاریخ روابط کار ایران، جلسه88 درصد در پایان شش ماهه نخست سال 15

  درصد کاهش یابد. این بار20 درصدی حداقل دستمزد به 25دوم شورای عالی کار نیز تشکیل شود و افزایش 
 تصمیم شورای عالی کار با اعتراضات جامعه کارگری کشور مواجه شد، به نحوی که نمایندگان کارگران

 عضو شورای عالی کار حداقل دستمزد تعیین شده سال جاری را امضا نکردند و طی شکایتی خواستار لغو این
 مصوبه توسط دیوان عدالت اداری شدند. البته در نهایت دیوان عدالت اداری نیز رای به مصوبه دوم شورای

 عالی کار داد. امری که نایب رئیس كانون عالي شوراهاي اسلمي كار سراسر كشور در تشریح آن گفت :
  درصدي نرخ دستمزد كارگران به عنوان بدهي5براساس پیشنهاد كانون عالي شوراي اسلمي كار، كاهش 

 معوق آنها تلقي مي شود كه باید طي سال هاي آتي جبران شود و یا این كه مصوبه فوق طي نیمه دوم امسال بر
 اساس تورم مورد مورد بازنگري مجدد قرار گیرد. وي یادآور شد: تا اطلع ثانوي كارگران بر اساس مصوبه

دوم شوراي عالي كار، دستمزد دریافت مي كنند. 
 معاون اقتصادی بانک مرکزی در این باره می گوید: درباره اعلم دو نرخ تورم برای تعیین حداقل دستمزد

  که مبنای تعیین87 کارگران چیزی به یاد ندارم. حسین قضاوی درباره نرخ تورم پایان اسفند ماه سال 88سال 
 4/25 معادل 87حداقل دستمزد سال جاری کارگران قرار گرفته است، گفت: متوسط نرخ تورم در پایان سال 

 درصد بوده است. معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سئوال که چرا بانک مرکزی در اسفند ماه
  درصدی) به وزارت4/20 و یک بار تورم 4/25 نرخ تورم (یک بار تورم 2 در مدت زمان کوتاهی 87سال 

  درصد4/25 به 87کار و امور اجتماعی اعلم کرد؟ می گوید: متوسط نرخ تورم در پایان اسفند ماه سال 
  درصد بود. قضاوی8/17 معادل 86 نسبت به اسفند 87رسید، ضمن اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند 

  چیزی به یاد ندارد، می افزاید:87در ادامه با بیان این مطلب که در مورد اعلم دو نرخ تورم در اسفندماه سال 
  درصد اتخاذ شده باشد به دلیل این است که دستمزد20چنانچه سیاست گذاری دستمزدها بر اساس نرخ تورم 

کارگران قرار است در سال جدید پس از تعیین حداقل دستمزد پرداخت شود. 
 وی در این زمینه که کارگران معتقد هستند به دلیل تعیین دستمزد در پایان هر سال، تورم ابتدای سال جدید در

 آن لحاظ نمی شود و در این زمینه خلء وجود دارد، ادامه می دهد: در سال جاری نرخ رشد قیمت ها کاهنده بوده
 است. آنچه که ملک تعیین دستمزد است انتظارات تورمی سال بعد است. برهمین اساس، منطقی نیست که

میانگین نرخ تورم امسال برای سال بعد ملک عمل قرار گیرد. 
 البته گفته های معاون اقتصادی بانک مرکزی محدود به موضوع دستمزد کارگران نماند. ماه هاست که فعالن

 اقتصادی، صنعتی و رسانه ای به آمار ندادن ها و یا اعلم آمارهای غیرواقعی بانک مرکزی عادت کرده اند. هر
 بار و در بحث اعلم نرخ تورم، بانک مرکزی با اعلم آماری من درآوردی به نام تورم نقطه به نقطه، جامعه

 را حیرت زده می کند و اعتراض رسانه ها و کارشناسان نیز به جایی نمی رسد، اما این بار معاون همین نهاد
 قدرتمند پولی کشور رسماo اعلم می کند که مفهومی به نام تورم نقطه به نقطه وجود خارجی ندارد. معاون
 اقتصادی بانک مرکزی با اعلم اینکه ما در محاسبات خود نرخ تورم نقطه به نقطه نداریم، می گوید: رشد

 شاخص قیمت ها از نظر تحلیل نقطه به نقطه یک ماه نسبت به مدت مشابه آن در سال قبل نمی تواند معرف نرخ
 تورم باشد. با این فرض نمی توان هزینه های یکسال خانوار را سنجید. وی خاطرنشان می کند: آنچه که می تواند

  ماه یکسال نسبت به سال قبل از آن است. بنابراین،12مبین نرخ تورم باشد، میانگین رشد شاخص قیمت ها در 
 ماهه وجود دارد. 24در محاسبه نرخ تورم یک حافظه 

 تمامی موارد فوق به خوبی بیانگر این است که اعتراضات کارگران به اقدام بانک مرکزی و شائبه توافقی و
 غیرواقعی بودن اعلم نرخ تورم دوم از سوی بانک مرکزی در آن برهه حساس، به جا و درست بوده است.



 همچنین انتقادات کارشناسان اقتصادی به اعلم نرخی به نام تورم نقطه به نقطه که به روال بانک مرکزی
 تبدیل شده و منتقدان معتقدند منافع اقتصادی را فدای مصالح سیاسی می کند، صحیح است. اینکه مجموعه

 اقدامات بانک مرکزی در پنهان کردن آمار مرجع اقتصادی تا چه زمانی ادامه داشته باشد، موضوعی است که
 فعالن رسانه ای و اقتصادی با نگرانی آن را دنبال می کنند، چرا که بازی با این قبیل آمار به دلیل تاثیر در

تصمیم گیری های مربوط به معیشت مردم، بازی خطرناکی به ضرر مردم خواهد بود. 
پایان پیام

جنبش کارگری با تهدید و ارعاب از ادامه ی مبارزه باز نخواهد ماند
بیانیه تعدادی از گروه های مستقل جنبش کارگری ایران

خبر نامه ندا گزارش می دهد :کارگران و مردم آزادیخواه و مبارز !
 حق گرامیداشت اول ماه مه ، روز جهانی کارگر و برگزاری مراسم در این روز تاریخی و بین المللی

 کارگران ، امروزه یکی از پایه ای ترین و ابتدائی ترین حقوق به رسمیت شناخته شدۀ این طبقه ، در اکثریت
قریب به اتفاق کشور های جهان می باشد .

 کارگران در یک چنین روزی ، در اقصی نقاط جهان و در مناطق مختلف عالم ، به دور هم جمع می شوند تا
 ضمن تأکید بر حقوق انسانی و طبقاتی خویش و پافشاری بر خواست ها و مطالبات اقتصادی و سیاسی خود ،

 متحد و یک پارچه پیگیر آن خواست ها و مطالبات شده ، به دست آوردن و استیفای آن را وجهه همت خود
قرار دهند .

 کارگران به مثابه یک طبقه ، طی بیش از یک قرن مبارزه و تلش و جانفشانی های بسیار ، برخی از این
 خواست ها و مطالبات ، از جمله حق بزرگداشت روز جهانی کارگر و برگزاری مراسم در این روز را به

 سرمایه داری جهانی و حکومت های ضد کارگری آن ها تحمیل نموده و این حق را با اتکا به اتحاد و مبارزه
ی مستمر و پیگیر خود به دست آورده است .

 بر این اساس ، تعدادی از کارگران و فعالین کارگری ایران نیز ، به موجب فراخوانی که از جانب برخی از
  اردیبهشت ــ سال جاری ( سال۱۱تشکل ها و فعالین جنبش مستقل کارگری ، داده شده بود در اول ماه مه ــ 

 در بعضی از شهر ها و مناطق ایران از جمله در سنندج و در تهران و درپارک لله ، جمع شدند تا ) ۸۸
 مراسم این روز را با طرح خواست ها و مطالبات اقتصادی و سیاسی کارگران و تأکید بر پیگیری آن ها

 برگزار کنند ، که در همان آغاز کار با یورش وحشیانه و ضد کارگری عوامل سرمایه مواجه شده و از ادامه
کار باز ماندند .

  نفر۱۵۰گماشتگان سرمایه تعدادی از کارگران و فعالین کارگری را مورد ضرب و جرح قرار دادند و حدود 
 از آنان را بازداشت و بیش از دو ماه ، بدون رعایت حقوق اولیه و انسانی آنان در زندان نگاه داشتند که آخرین

  ماه همچنان در زندان اوین ، به اصطلح بازداشت۶آن ها مهدی فرهی شاندیز است که با گذشت بیش از 
  کارگر عضو تعاونی کارگران فلز کار۱۵موقت بوده و در بل تکلیفی بسر می برد . در همان روز بیش از 

مکانیک در محل جلسه ی خود دستگیر و روانه ی زندان شدند و انان نیز اکنون احضار به دادگاه میشوند.
 صاحبان و حامیان سرمایه در ایران ، هنوز نپذیرفته اند که اول ماه مه ، روز جهانی کارگر و روز اتحاد

 طبقاتی این طبقه است که کارگران می توانند با گرد هم آیی در این روز ، آن را گرامی بدارند و ضمن تأکید
 بر خواست ها و مطالبات مورد نظر و طبقاتی خود بر استیفای حقوق حقه و انسانی خویش پای فشارند .

کارگران باید با تلش و مبارزه خود ، از جمله این حق مسلم را نیز به عوامل و صاحبان سرمایه تحمیل کنند .
 طرفه اینکه کارگران و فعالین کارگری دستگیر شده در اول ماه مه پس از دو ماه بازداشت و تحمل انواع بی

 حقوقی و فشار ، بار دیگر از جانب حامیان و عوامل سرمایه احضار و برای بازجویی و محاکمه به محاکم
قضائی فرا خوانده می شوند .گویی که چیزی هم به عوامل سرمایه و سرمایه داران بدهکار شده اند ؟

 سئوال اساسی در اینجا این است که آیا شرکت در مراسم روز جهانی کارگر و برگزاری مراسم گرامی داشت
 این روز ــ که از جانب بسیاری از حکومت ها پذیرفته شده و همه ساله در بسیاری از کشور ها و مناطق

 جهان برگزار می شود ــ جرم بوده و مستوجب مجازات و تحمیل انواع بی حقوقی و فشار است ؟ آیا طرح
 بر روی ) ۸۸خواست ها و مطالبات اقتصادی و سیاسی کارگران ، که در قطعنامۀ اول ماه مه امسال ( سال 
 آن ها تأکید شده است مثل برخور داری از حق اعتصاب و ایجاد تشکل های توده ای و مستقل

 کارگران،افزایش دستمزد ها متناسب با حداقل های یک زندگ انسانی ، برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی
 و انواع بیمه های همگانی ،پرداخت فوری حقوق های معوقه کارگران، برابری کامل میان مردان و زنان در
 همۀ شئون اجتماعی ، از جمله کار و تولید ، برخورداری از حقوق و آزادی های سیاسی و دموکراتیک مانند

 آزادی اندیشه و بیان ، آزادی طبع و نشر ، آزادی اجتماعات و راهپیمائی و تظاهرات ، آزادی زندانیان
 سیاسی ، به ویژه کاگران زندانی ، دفاع از حقوق مهاجران و بسیاری دیگر جرم بوده و امنیت اجتماعی را

 برهم می زند ؟ آیا طرح چنین خواست ها و مطالباتی جزء مصادیق نشر اکاذیب و برهم زنندۀ امنیت ملی است



 ؟ به راستی طرح چنین خواست ها و مطالباتی امنیت کدام طبقه را به خطر می اندازد و چه کسانی از آن
متضرر می شوند ؟ این حقوق و خواست ها اقدام علیه امنیت و آسایش چه طبقه ای است ؟

 صاحبان و حامیان سرمایه بدانند تا آنجا که به ما کارگران برمی گردد ، طرح چنین خواست ها و مطالباتی نه
 تنها جرم نبوده بلکه در ردیف پایه ای ترین و ابتدایی ترین حقوق کارگران و مزد بگیرانی است که توسط

 عوامل سرمایه همه روزه و به دفعات مورد تعرض قرار می گیرد و هر بار بیش تر و شدید تر از پیش تضییع
 می شود . کارگران تنها در مقابل ظلم و بی عدالتی مفرط سرمایه داران و حامیان شان از حقوق خویش دفاع
می کنند و به طرح خواست ها و مطالبات خویش و مبارزه برای به کرسی نشاندن ان ها همت می گمارند .
 باور اکید و قاطع ما این است که مجرمان واقعی آن هایی هستند که با استثمار کارگران و تصاحب دسترنج

 میلیونها کارگر و زحمت کش آن ها را به معنای واقعی از هستی ساقط میکنند ؛ با انواع ترفند ها ، از جمله به
 بهانۀ خصوصی سازی کارخانه ها و مؤسسات دولتی را به ثمن بخس در اختیار می گیرند و با چوب حراج به

اموال عمومی ، سرمایه های اجتماعی و منافع عموم مردم را به خطر می اندازند .
 آری از نظر ما کارگران ، مجرمان واقعی و مروجان تشویش اذهان عمومی و برهم زنندگان امنیت جامعه آن

 هایی هستند که با حذف یارانه های کال های اساسی مثل نان و آب و برق و تلفن و سوخت و تحمیل فشار
 مضاعف به مردم کارگر و مزد بگیر ، در واقع این طبقه را بیش از پیش به بی حقوقی کامل و فقر مطلق و
 افلس می کشانند و بالکل از هستی ساقط می کنند . نه کارگران و فعالینی همچون منصور اسانلو و ابراهیم

 مددی و علی نجاتی و فریدون نیکو فرد و جلیل احمدی و قربان علی پور و محمدحیدری مهر و محمد اشرفی
 و بسیاری دیگر که به دلیل واهی تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی !!!! و خزعبلتی از این نوع

 و در واقع به خاطر دفاع از حقوق کارگران و پیگیری مطالبات اقتصادی و سیاسی این طبقه از جمله ایجاد
 تشکل های مستقل کارگری ،شرکت در مراسم روز جهانی کارگر و اعتراض به بی حقوقی کارگران و مردم
 به جان آمده به زندان می افتند و مجبور می شوند که مدت ها از وقت و زندگی خود را در زندان های متعدد

 سرمایه ، تحت انواع فشار ها و تضییقات سپری کنند . آری این کارگران به این خاطر در زندان بسر می برند
 که از حقوق انسانی و طبقاتی خویش دفاع می کنند و سود جویی و استثمار بی حد و حصر کارگران ، از

جانب سرمایه داران را به چالش می کشند .
 ما ضمن درخواست آزادی فوری و بدون قید و شرط همه ی زندانیان سیاسی ، به ویژه کارگران زندانی و

 توقف کامل تهدید و ارعاب کارگران و فعالین این طبقه و احضارهای مکرر و پی در پی آنان ، یک بار دیگر
  ، پافشاری نموده و ضمن دعوت از همه ی کارگران برای ایجاد۸۸بر مطالبات قطعنامه ی اول ماه مه سال 

 تشکل های مستقل و توده ای کارگری به عنوان اساسی ترین راه دستیابی به مطالبات بر حق و طبقاتی خویش
 از همه ی کارگران و انسان های آزادی خواه و عدالت طلب جامعه تقاضا داریم که به هر شکل ممکن ،

 صدای اعتراض خود را نسبت به اعمال شیوه های ضد کارگری و ضد انسانی صاحبان سرمایه بلند نموده و
 در دفاع از حقوق کارگران و پیگیری حقوق و مطالبات این طبقه از جمله اعتراض به احضار های مکرر

کارگران و آزادی زندانیان سیاسی ، از هیچ کوششی دریغ نورزند .
اتحاد ،تشکل ، آگاهی و مبارزه رمز پیروزی ماست

 کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های مستقل کارگری، کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد
 کارگران، هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزئینات ساختمان، جمعی از فعالین کارگری، کارگران

فلزکار مکانیک

کارگر با یک ماه عمر کاری به قانون کار نیاز ندارد
  دبیر اجرایی خانه کارگر استان فارس : مینویسد88 آبان 27فعالین کارگران از قول خبرنگار مهر در تاریخ 

 از عمر فعالیت یک ماهه کارگران و وضعیت بد اقتصادی پیش روی کارخانه ها به عنوان مسائلی یاد کرد که
اینک در سالروز تصویب قانون کار به عنوان یک چالش جدی پیش روی کارگران از آنها یاد می شود.

 به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علی راستگو ظهر چهارشنبه در نشستی خبری افزود: هیچ کارخانه ای
 امروز به دلیل قوانین کار تعطیل نشده بلکه وضعیت بد اقتصادی باعث شده که شاهد افزایش بیکاری در

کارگران باشیم.

 وی خاطرنشان کرد: در عین حال باید به این نکته نیز توجه کرد کارگری که فقط برای یک ماه کار می کند
 دیگر احتیاجی به قانون کار ندارد و این مسائلی موضوعاتی بوده که امروزه مجموعه کارگری جامعه را به

خود مشغول کرده است.



 دبیر اجرایی خانه کارگر استان فارس افزود: کارگران با کارفرمایان هیچ مشکلی ندارند زیرا وظیفه آنها
 فعالیت و وظیفه کارفرما نیز پرداخت حقوق بر اساس قانون است ولی در این میان کارخانه ها به دلیل

مختلفی تعطیل می شوند و هیچکس هم پاسخگو نیست.

 همچنین رئیس هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلمی کار استان فارس نیز بیان کرد: مدتهاست که
 خبری از استخدام نبوده و اشتغال قراردادی نیز به روزمزد تبدیل شده که در این راستا زمان طول عمر کاری

یک نفر نیز بسیار کم شده است.

 زهرا درویشی تصریح کرد: امروزه اقتصاد زیرزمینی، عدم تنوع محصول و رقابت با اجناس وارداتی باعث
 شده که مراکز تولیدی که هنوز باز نشده تعطیل شوند و این مشکل پیامدی جز افزایش آمار کارگران بیکار

نخواهد داشت.

 وی در ادامه به حوزه تدوین قوانین کار نیز انتقاد کرد و گفت: قوانین کار بدون مشورت کارگران تدوین شده و
 افرادی که پشت درهای بسته تصمیم می گیرند نمی توانند قوانین واقعی کارگری را تصویب کنند از این رو

شاهد هستیم کارگران به راحتی اخراج می شوند.

 ساله مي شود 20 آبان، قانون كار29
نماینده مجلس: بیكاري با قانون  كار بي ارتباط است 

  آمده است : عضو كمیسیون كشاورزي، آب1388 آبان 27ایلنادر تاریخ به گزارش خبرگزاری کار ایران –  
 و منابع طبیعي مجلس با تاكید بر اینكه بیكاري ناشي از ضعف برنامه ریزي است،گفت: اینكه بیكاري را به

دلیل قانون كار و مواد آن بدانیم، غلط است. 
 یونس اسدي درگفت وگو با ایلنا با تاكید بر اینكه دركشور ما اشتغال متولي خاصي ندارد،گفت: دركشور ما

 بسیاري از چیزها متولي ندارد بنابراین وقتي براي اشتغال متولي نداریم هیچ كس مشكلت ناشي از آن را نیز
برعهده نمي گیرد. 

 وي با تاكید بر اینكه به تناسب افزایش جمعیت، براي اشتغال كاري نكرده ایم گفت: در نتیجه این بي تفاوتي و
 طي سال هاي گذشته، نیروهاي جوان وارد بازار كار شده اند اما شغلي ایجاد نشده  و در نتیجه انباشت بیكاري

اتفاق افتاده است. 
 نماینده مشكین شهر در مجلس با تاكید بر اینكه نه تنها اشتغالزایي نشد بلكه از ظرفیت هاي موجود نیز استفاده
 نشد،گفت: دركشور قانون برنامه توسعه و قانون بودجه داریم اما مشاهده مي شودكه قانون عملیاتي نمي شود

 زیرا قرار بود در سال یك میلیون شغل ایجاد كنیم اما این قانون تصویب شد درحالي كه برنامه ریزي نداشتیم و
هیچ مسولي نیز براي اجراي این هدف اشتغالزایي تعیین نشد. 

 وي خواستارتعیین ظرفیت هاي استاني شدوگفت: بایدظرفیت هاي استاني در مناطق متعدد تشكیل شود سپس بر
 روي یك هدف متمركز شویم و برنامه ریزي از بال ابلغ و در سطوح پایین اجرا شود اما چنین اتفاقي نیفتاده

است. 
 اسدي به تشریح قانون كار درفضاي موجود پرداخت و گفت: قانون كار تیغ دولبه است كه یك لبه آن متوجه

كارگر و لبه دیگر متوجه كارفرماست . 
 وي با اعلم اینكه قرار بوده بخش خصوصي رونق بگیرد گفت: در حال حاضر قانوني براي حمایت از

سرمایه گذار نداریم به همین دلیل قانون كسب و كار در كمیسیون مربوطه مطرح شده و در حال بررسي است. 
 اسدي با انتقاد از ضعف قوانین گفت: در بخش كشاورزي نیز افزایش تعرفه به زیان مصرف كننده و كاهش

تعرفه و زیان كشاورز مي شود بنابراین همواره از سوءمدیریت رنج برده ایم. 
پایان پیام

 ساله مي شود 20 آبان، قانون كار9
پیمانكارتامین نیروي انساني قانون كار را زیر سوال برده است

  آمده است : نماینده تبریز در مجلس شوراي1388 آبان 27ایلنادر تاریخ به گزارش خبرگزاری کار ایران – 
 اسلمي با تاكید بر اینكه قانون كار به اصلح نیاز دارد،گفت: پیمانكار تامین نیروي انساني به كارگرجفا مي كند

 اما كارفرمایان بد نام شده اند به همین دلیل باید قانون كار به نفع كارگر اما در برابرظلم آشكار پیمانكاران



اصلح شود. 
 شكوراكبرنژاد در گفت وگوبا ایلنا با تاكید بر اینكه باید بین كارفرما و پیمانكار تامین نیروي انساني تفاوت قائل

 شویم،گفت: پیمانكاران حقوق كارگر را به صورت آشكار تضییع مي كنند قراردادهاي سفید امضا مي گیرند.
 عیدي و پاداش كارگر را نمي پردازند و در مجموع هر بلیي كه مي خواهند به سر كارگر مي آورند و هیچ

 قانوني براي مقابله با آنان وجود ندارد اما كارفرما نقطه مقابل كارگر تعریف شده كه این نگاه غلط قانون است.

 وي قانون كار را قانوني مسخره دانست وگفت: در این قانون یك كارگر و یك كارفرما وجود دارد كه به تعبیر
  درصد كارگران كشور تحت پوشش50عموم، كارگر مظلوم و كارفرما ظالم است اما در حال حاضرحدود

 پیمانكاري هستند و پیمانكاران نمونه بارز ظلم آشكار هستند اما قانون كار فقط یك كلمه را مي شناسد و آن
كارفرماست. 

 وي با تاكید بر اینكه دادن حق اخراج به كارفرما هم درست است و هم درست نیست،گفت: به نظر من در
 محیط كار هركس اشكال ایجادكرد باید حذف شود خواه این فرد كارگري باشد كه كم كاري یا كارشكني مي كند و

 یا كارفرمایي كه حقوق كارگران را نادیده مي گیرد به همین دلیل است كه مي گویم قانون كار به اصلحي
متعادل نیاز دارد. 

 اكبرنژاد خواهان رفع مشكلت تولید شد و گفت: كارفرما ده ها و صدها مشكل دارد اما چه كسي به مشكلت
آنان رسیدگي مي كند بلكه مشكلت دولت و اقتصاد نیز بر دوش كارفرما گذاشته مي شود. 

 وي با تاكید بر اینكه كارگر نیازمند حمایت همه جانبه است،گفت: انساني كه اشتغال ایجاد مي كند قابل احترام
است و نباید تحقیر شود اما قرار هم نیست چون اشتغال ایجادكرده هر كاري كه دلش مي خواهد انجام دهد. 

 نماینده تبریز در مجلس خواهان برخورد جدي با تضییع كنندگان حقوق كارگر شد وگفت: فردي كه سرمایه اش
 را براي تولید به جریان انداخته كارفرماست اما كسي كه به بدنه دولت مي چسبد و همچون پیمانكار تامین

 نیروي انساني از تضییع حقوق كارگران ارتزاق مي كنند ظالم و كارش دللي نیروي انساني است و باید در
قانون كار بر علیه آنان قانون وضع شود. 

پایان پیام

 ساله مي شود 20 آبان، قانون كار29
اصلح قانون كار با رضایت كارگر و كارفرما باشد

  آمده است : عضو کمسیون آموزش و1388 آبان 27ایلنادر تاریخ به گزارش خبرگزاری کار ایران – 
 تحقیقات مجلس با تاکید بر اینکه قانون کار به بازنگری احتیاج دارد،گفت: کارگر وکارفرما بر اصلح قانون

کار تاکید دارند اما هر یک تغییر را به نفع خود می خواهند که باعث مشکل می شود. 
 نورال حیدری دستنایی در گفت وگو با ایلنا با اعلم اینکه قانون کار از تصویب تاکنون همواره سعی کرده

 مشکلت روابط کار را بررسی و حل کند،گفت: متاسفانه این هدف در مقام اجرا محقق نشده و نتوانسته
رضایتمندی لزم را در بین گروههای درگیر به وجود آورد. 

 وی قانون کار را به شرطی موفق دانست که حقوق کارگر و کارفرما را رعایت کند و گفت: از آنجا که
 کارگرو کارفرما هرکدام در یک سوی تصمیم گیری قرار دارند بنابراین رضایتمندی طرفین به ظرافت های

خاصی نیاز دارد. 
 نماینده اردل و فارسان تولید و اشتغال را هدف نهایی دانست وگفت: اگر حمایت یک جانبه و به سوی یکی از
 طرفین کارگر یا کارفرما برود هدف نهایی یعنی تولید واشتغال آسیب می بیند اگرچه شاید یکی از طرفین هم

بیشتر آسیب ببیند. 
 وی با اعلم اینکه در قانون کار سعی شده حقوق کارگر پررنگ تردیده شود،گفت: متاسفانه کارگر و کارفرما

هر دو مي گویند که قانون کار در محتوا و مواد قانونی ضعف دارد. 
 حیدری گفت: جامعه چنین احساس می کند که قانون کار به نفع کارفرما تفسیر می شود وکارگران نیز معتقدند

اشکال محتوایی دارد بنابراین هر دو به تجدید نظر قانون در حوزه کار اصرار دارند. 
 وی با اعلم اینکه مدافعان قانون کار معتقدند این قاون نسبت به قوانین سایرکشورها جامعیت بالیی دارد،گفت:

 همین مدافعان تایید کرده اند که قانون در اجرا به تفسیر می شود و هنوز به طور دقیق به مرحله اجرا نرسیده
است. 

 عضو کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس با تاکید بر اینکه مدافعان کارگری اعتقاد دارند در بخش قانونگذاری
 ضعف وجود دارد،گفت: این افراد معتقدند در حوزه قانونگذاری ضعف وجود دارد و در بازنگری قانون کار

کارگران زیان می بینند. 
 حیدری دستنایی با تاکید بر اینکه به شخصه اعتقاد دارم قانون زمان مصرف دارد، گفت: قانون کار نیازمند



بازنگری است و این بازنگری باید با جلب رضایت طرفین باشد. 
پایان پیام

 كارگر؛ 90با وجود اشتغال
كارخانه روغن شکوفه بابل پلمپ شد

  آمده است :  کارخانه روغن شکوفه بابل که1388 آبان 27ایلنادر تاریخ به گزارش خبرگزاری کار ایران – 
در مرکز شهر بابل واقع است به دلیل آلودگی محیط زیست و با حكم قضایي پلمپ شد. 

  پرسنل  است که نیمی از آنها با سابقه90به گزارش ایلنا، این واحد تولیدي هفتاد سال قدمت دارد و دارای
 سال بکار مشغول می باشند. 15بالی 

  تن تولید روغن خوراکی مایع و جامد را دارد در بلتکلیفی قرار گرفته100وضعیت این کارخانه که ظرفیت 
و کارگران آن سرگردان هستند. 

پایان پیام

رئیس شورای اسلمی کار شکوفه بابل: 
توقف تولید اعتبار این شرکت را از بین خواهد برد 

  آمده است : بدنبال پلمپ شدن کارخانه روغن1388 آبان 27ایلنادر تاریخ به گزارش خبرگزاری کار ایران – 
 شکوفه بابل، گل برابری رئیس شورای اسلمی کار این کارخانه اظهار داشت : برای  انتقال این کارخانه به

خارج از شهر زمینی پیشنهاد شده است . 
 به گزارش ایلنا،وی افزود: کارخانه ای که به موقع حقوق کارگران را پرداخت می نماید و نیروی کار آن از

مدیرانش رضایت کامل دارند نباید مورد بي توجهي مسئولین باشد . 
 او خواهان فرصت بیشتری از مسئولین شهری بابل شد و تصریح نمود : با پلمپ شدن این کارخانه از سوی

 سازمان محیط زیست زیان وضرر جبران ناپذیری به این واحد صنعتی خواهد خورد و با بیکاری کارگران و
متوقف شدن خط تولید اعتبار این کارخانه از این خواهد رفت. 

پایان پیام

یه پیشكسوتان كارگري اعلم شد؛ دطی بیانیه ای از سوي اتحا
ضرورت حمایت از اقشار آسیب پذیر در لیحه هدفمند کردن یارانه ها 

  آمده است :  اتحادیه پیشکسوتان جامعه1388 آبان 27ایلنادر تاریخ به گزارش خبرگزاری کار ایران – 
 کارگری وکمیته بیمه ودرمان خانه کارگر با صدور بیانیه ای مشترک در خصوص عوارض و عواقب اجرای

لیحه هدفمند کردن یارانه ها و ضرورت حمایت از اقشار آسیب پذیر بیانیه ای هشدار دادند. 
به گزارش ایلنا، متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است: 

 لیحه هدفمند کردن یارانه ها پس از فراز و نشیب بسیار و علی رغم تذکرات جدی بسیاری از صاحب نظران
 و مسئولن درخصوص عواقب اجتناب ناپذیر آن درحوزه های مختلف اجتماعی و اقتصادی مراحل پایانی خود

 را در مجلس شورای اسلمی می گذارند. تقریباo همه مسئولن اجرایی و قانونگذاری از عوارض اجرای آن
 دچار یک نگرانی پنهان و آشکار هستند. چه آنانکه صراحتاoo این عواقب را ابراز می کنند و چه آنانکه انکار
 می کنند همگی درخصوص پذیرش آثار افزایش قیمت ها و تبعات آن بر گروه های ضعیف جامعه اتفاق نظر

دارند. 
  میلیارد تومان بودجه برای ذخیره سازی کال آن هم از دسته2000وقتی وزارت بازرگانی اعلم می کند 

 کالهای اساسی، اختصاص داده است نشان دهنده عمق نگرانی تامین نیازهای اساسی مردم از سوی دولت
 دارد. وقتی تولیدکنندگان همگی می گویند اگر آزادسازی قیمت ها اتفاق بیافتد صنعت وکشاورزی با مشکل تولید

 و فروش ورقابت روبرو می شود نشان از پذیرش یک شوک بزرگ توسط تولید کنندگان است که کسی راه
حلی برای عبور از آن ندارد و این حکایت از یک اتفاق بزرگ می دهد. 

 وقتی وزیر صنایع درآخرین اظهار نظرهایش بیان از بسته حمایتی از صنعت می کند نشان از عمق حادثه و
 تبعات آن می دهد چه آن را تایید کنیم و چه آن را منکر شویم واقعیت این است که دامنه افزایش قیمت ها آن هم
 با این ابعاد گسترده، نوید بخش تغییرات بسیار عمده در ابعاد خرد و کلن دارد و نمی توان تحت هیچ شرایطی

آنرا منکر شد. 
 لذا بیشترین نگرانی متوجه مصرف کنندگان فاقد درآمد و یا کم درآمد است گروه هایی که همین الن هم به



 نوعی از سوی منابع عمومی حمایت می شوند یعنی آنان که مستقیماo مقرری و مستمری می گیرند یعنی
 مخاطبین کمیته امداد و بهزیستی و مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی مثل تامین اجتماعی و سازمان

 های متعدد بازنشستگی در حوزه های کارمندی نیروهای مسلح و همچنین شاغلینی که به نوعی مخاطب کمک
های غیر مستقیم این یارانه ها قرار می گیرند. 

 وقتی که به حداقل و متوسط هزینه خانوار که توسط منابع رسمی آماری ارائه می شود دقت می کنیم متوجه
 می شویم همین الن این گروه ها در معرض آسیب پذیری قرار دارند و بازنشستگان از طریق اشتغال مجدد و
 شاغلین از طریق پرکاری  چند شغلی و... شکاف بین درآمد و هزینه را در حال حاظر پر می کنند اما اگر این

کمک های غیر مستقیم حذف شود سرنوشت این گروه ها چه خواهد شد؟ 
 واقعیت آن است که دولت یک طرح جامع برای برخورد با این پدیده ندارد بطور مثال زمانی که قرار شد

  میلیارد9000 دولت بر اساس تکلیف 88قانون مدیریت خدمات کشوری اجرا شود در بودجه عمومی سال 
 تومان برای ارباب جمعی خودش در بخش شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشکری منابع دید ولی هیچ
 توجهی به یک میلیون و پانصد هزار مستمری بگیر و بازنشسته تامین اجتماعی نکرد و این نشان از بی

 تفاوتی دولت نسبت به سایر اقشار داشت و آنجا که باید نگاه حمایتی به کمیته امداد و بهزیستی داشته باشد
نسبت به تامین منابع این دو نهاد کم توجه بود. 

 این واقعیت نشان می دهد که دولت یک نگاه جامع روی همه اقشار ندارد و بیشتر به تکالیف و تعهدات دولتی
 درخصوص کارکنان خود می اندیشد و لذا اگر در اجرای این قانون هم این نگاه بسته وجود داشته باشد دولت

باید با اعتراضات اجتماعی گسترده ای از سوی گروه های برخوردار روبرو شود. 
 درصد جامعه ایرانی را به خود40 میلیونی تقریباo 30سازمان تامین اجتماعی با یک جمعیت نزدیک به

 اختصاص می دهد. این جامعه در هر اتفاقی باید مخاطب اصلی دولت قرار بگیرد به عبارت دیگر در حوزه
  هزار15درمان، دولت باید کمک های جدی به این سازمان کند بدهی های خود را به این صندوق که حدود 

 میلیارد تومان برآورد می شود باید هرچه سریعتر به آن پرداخت نمابد. نگاه جبرانی حذف یارانه های غیر
 مستقیم باید به شکل پرداخت نقدی به جمع درآمدهای مقرری بگیران این سازمان اضافه شود و این ترمیم باید

قبل از اجرای قانون باشد. 
 از آنجا که بسیاری از این مستمری بگیران تنها محل ارتزاقشان همین حقوق ماهیانه است دولت به هیچ وجه

 نباید پرداخت به آنها را در اولویت دوم قرار دهد. البته ما معتقدیم همین مسئله باید در خصوص سایر
 گروههای اجتماعی که باید مورد حمایت قرار گیرند هم اجرا شود از سوی دیگر دولت خود را موظف می داند

شاغلین خود را مورد حمایت قرار دهد همانطور که در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری حمایت کرد. 
 اما اینکه این اقدام جبرانی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها درخصوص شاغلین قانون کار چگونه

 خواهد بود در هاله ای از ابهام است چرا که خیل شاغلین در بخش قراردادهای موقت کار شرکت های خدماتی
 و پیمانکاری جزو گروه های آسیب پذیری هستند که هم تهدید به اخراج و از دست دادن کار خواهند بود و هم

 با اجرای این قانون به شدت دچار شکاف درآمد ـ هزینه خواهند شد که دولت باید بتواند راه های جبران این
 خل را ارائه و آن را اجرا کند به نظر می رسد فرمول اجرای مناسب تاکنون از سوی دولت ارائه نشده است و

 این یکی از بزرگترین مشکلتی است که به احتمال زیاد در اجرای قانون، دولت با آن مواجه خواهد شد و
 مهمتر از آن آسیب های جدی اجتماعی است که این جامعه را به شدت تهدید خواهد کرد موضوعی که از هم
 اکنون باید چاره ای برای آن اندیشید تا انقلب و دستاوردهای آن خدای ناخواسته دچار مشکلتی با تصمیمات

به ظاهر دلسوزانه دولتمردان نشود. 
پایان پیام

خبر -
مدیرعامل بانك تات مطرح كرد:

احتمال ورشكستگي بانك هاي كشور به دلیل افزایش مطالبات معوق

  آمده است : مدیرعامل بانك تات با اشاره به88 آبان 27به نوشته روزنامه صبح ایران دنیای اقتصاد درتاریخ 
 ورشكستگي بانك هاي آمریكایي از طریق رشد مطالبات معوق، گفت: در صورتي كه بانكي بیش از یك پنجم و

 درصد طلب خود را وصول نكند، با خطر ورشكستگي مواجه خواهد شد.20یا به عبارتي 

 سید بهاءالدین حسیني هاشمي در گفت وگو با باشگاه خبري «توانا» در خصوص مشكلتي كه حجم سنگین
 مطالبات معوق مي تواند در سیستم بانكي ایجاد كند، اظهار داشت: زماني كه مطالبات بانك ها سیر صعودي را

طي كند به این معني است كه اقتصاد به سمت ركود بیشتر حركت مي كند. 
اقتصاد تورمي دلیل معوق شدن «مطالبات» بانكي و غیربانكي 



 وي افزود: در حال حاضر اقتصاد كشور در داخل یك ركود توام با تورم قرار دارد و در مرحله اول براي
بهبود وضعیت مذكور باید چاره جویي براي خارج شدن از ركود انجام شود. 

 مدیرعامل بانك تات ادامه داد: زماني كه اقتصاد دچار ركود باشد، مطالبات طلبكاران و به خصوص
تولید كنندگان به حیطه وصول نمي رسد و این امر، موجب عدم قدرت پرداخت آنها مي شود. 

 حسیني هاشمي اضافه كرد: با وجود شرایط فوق طلب بسیاري از افراد ممكن است وصول شود؛ ولي آنها از
وضعیت و ركود موجود سوءاستفاده مي كنند و با مظلوم نمایي مطالبات بانك ها را پرداخت نمي كنند. 

آثار زیان بار «ركود » به مراتب بدتر از «تورم » است 
 وي در ادامه با اشاره به اینكه ركود به مراتب بدتر از تورم است، گفت: در حال حاضر باید تمام تلش ها از

جمله سیاست هاي پولي، مالي و بانكي براي برون رفت از شرایط موجود اتخاذ شود. 
) قفل مي شود. LOCKبه گفته حسیني هاشمي، زماني كه اقتصاد دچار تورم ركودي شود، نقدینگي (

 مدیرعامل بانك تات گفت: زماني كه گردش نقدینگي به حداقل برسد، وصول مطالبات اعم از بانك ها و سایر
 نهادها با مشكل مواجه مي شود و حتي مردم عادي نیز با سختي مي  توانند مطالبات خود را وصول كنند و

افزایش آمار چك هاي برگشتي دلیل همین امر است. 
 مدیرعامل بانك تات با تاكید بر اینكه یكي از علئم ركود اقتصادي، ركود توام با تورم است، تصریح كرد:

 اقتصاد تورمي موجب شده كه گردش وصول مطالبات چه در بخش دولتي و بانكي و چه در بخش غیربانكي
مانند بنگاه با مشكل مواجه شود. 

ركود تورمي باعث افزایش «ارزش پول» مي شود 
 وي افزود: در وضعیت فعلي پول متقاضي زیادي پیدا مي كند؛ زیرا قدرت خرید پول افزایش پیدا مي كند و با
 این وضع افرادي كه قادر به بازپرداخت تسهیلت دریافتي از بانك ها هستند دیگر مطالبات خود را پرداخت

نمي كنند؛ زیرا منافع خود را از بین مي برند. 
 حسیني هاشمي تاكید كرد: در صورت خارج شدن اقتصاد از ركود سایر مولفه ها نیز مانند گردش نقدي، وصول

مطالبات در بخش بانكي و غیربانكي روال عادي را پیدا مي كند. 
امكان ورشكستگي بانك هاي ایران با افزایش مطالبات معوق 

 حسیني هاشمي با اشاره به اینكه دلیل ورشكستگي بانك هاي دنیا عدم وصول مطالبات معوق آنها بوده است،
 گفت: اقتصاد كشور ما نیز به اقتصاد دنیا مرتبط است و به همین دلیل شرایط ركود تورمي در كشور به وجود

آمده است. 
 وي افزود: به دلیل عدم ارتباط مستقیم با كشورهاي خارجي، شرایط اقتصادي به صورت غیرمستقیم به اقتصاد

كشور تاثیر مي گذارند. 
 حسیني هاشمي گفت: در صورتي كه مطالبات بانكي از یك حد مشخص بالتر برود، خطر ورشكستگي آن بانك

وجود دارد. 
  درصد طلب خود را20این فعال بانكي در همین راستا ادامه داد: اگر بانكي بیش از یك پنجم یا به عبارتي 

وصول نكند، با خطر ورشكستگي مواجه مي شود. 
 به گفته مدیرعامل بانك تات، ریسك ورشكستگي بانك ها در دنیا صفر شدن درصد كفایت سرمایه آنها است و

 اگر به این نقطه برسد باید از محل هاي دیگر سرمایه خود را تامین كند كه همین امر موجب ورشكستگي شود.
 7 درصد است، اگر میزان مطالبات 10 تا 8وي اضافه كرد: به دلیل اینكه نسبت كفایت سرمایه بانك ها بین 

وصول بانك ها بیش از درصد كفایت سرمایه برسد، خطر ورشكستگي آنها به وجود مي آید. 
 حسیني هاشمي گفت: باید تدابیري را در نظر بگیرند كه مطالبات از نسبت كفایت سرمایه افزایش پیدا كند و

سرمایه بانك ها نیز از بین نرود. 
ورود دادستاني در وصول مطالبات بانك ها بي تاثیر است 

 وي درخصوص تشكیل كمیته ویژه در دادستاني براي وصول مطالبات معوق خاطرنشان كرد: ورود دادستاني
 و موارد مشابه براي وصول مطالبات هیچ تاثیري ندارد و این امر تنها در مواردي كه سوءاستفاده انجام شود،

مي تواند موثر باشد. 
 این فعال بانكي گفت: وقتي كه نتوان دارایي فردي را به وجه نقد تبدیل كرد، به طور حتم نمي توان مطالبات یك
 بانك را نیز وصول كرد و دادستاني فقط مي تواند اموال یك فرد را ضبط كند و قدرت وصول وجه نقد مطالبات

را ندارد. 
«ضبط اموال» بدهكاران مشكل بانك ها را بیشتر مي كند 

 به گفته حسیني هاشمي، در صورت ضبط اموال در واقع مشكل بانك ها بیشتر مي شود؛ زیرا به جاي دریافت
وجه نقد، اموال را در اختیار دارد كه قادر به نقد كردن آنها نیستند. 

 مدیرعامل بانك تات گفت: در شرایط اقتصاد ركودي قابلیت تبدیل كال به نقد با كندي انجام مي شود و این امر
موجب عدم انجام تعهدات نقدي خواهد شد. 



 وي در مورد راهكارهاي موجود براي وصول مطالبات معوق اظهار داشت: ممنوع الخروج و زنداني كردن
 افراد در شرایط فعلي تاثیري به وصول مطالبات معوق ندارد؛ البته این امر مخاطره اي را براي طلبكار به

 وجود مي آورد؛ ولي نمي تواند موثر باشد. مدیرعامل بانك تات اضافه كرد: تنها در صورت بازگشت شرایط
اقتصادي به رونق، ابزارهایي مانند موضوع الخروج كردن مي تواند تاثیر گذار باشد

  کشور جهان16ایران رکورد دار تورم بین 
  نوشت : اتاقی ها باز هم گرد هم آمدند تا از اقتصاد ایران بگویند و88 آبان 27در تاریخ  خبر آنلینبه نوشته 

 نقشه راه اقتصاد را ترسیم کنند. اما گرد همایی بیست و هفتم پارلمان بخش خصوصی در طبقه دهم ساختمان
 قدیمی خیابان طالقانی رنگ و بوی دیگری داشت، چه آنکه یکی از اعضای اتاق بازرگانی با دست پر پشت
 تریبون سالن رفت و شاخص های اقتصادی ایران را با کشورهای مشابه مقایسه ای کرد و مو به مو ساختار

 اقتصاد امروز کشور را مرور کرد.
 سیدمحمد بحرینیان، رئیس کمیسیون اقتصاد کلن، بیمه و بانک اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با آمار

 و اطلعاتی که در قالب نمودار و جدول مقایسه ای ارائه شد، گفت: در دوران های زیادی قبل از انقلب، دوران
 مشروطه، ملی کردن نفت، انقلب و جنگ توانستیم با اجماع و اقناع دستاوردهای بزرگی داشته باشیم و

هرکجا که اجماع و اقناع نداشتیم با مشکل مواجه شدیم.
 وی همچنین با مقایسه ارزش صادرات جهانی کالها به تفکیک مناطق مختلف یادآور شد: ایران دچار دور
 تسلسل باطل شده است و تنها مواد معدنی صادر می کند و اگر بخواهیم از این دور تسلسل خارج شویم باید

 وارد بخش بیشتر تجارت جهانی شویم. بحرینیان تأکید کرد: برای رسیدن به اقتصاد ملی به استقلل سیاسی و
 اقتصادی نیاز داریم.

 وی با بیان این که به دنبال ورود استقلل و قدرت اقتصادی، فرهنگ کشورهای خارجی به کشورمان وارد
  میلیارد دلر از صادرات غیرنفتی مربوط به مشتقات نفتی بوده است8، 87می شود، خاطرنشان کرد: در سال 

  میلیارد دلر می شود.407که اگر ارزش صادرات نفت و گاز را با صادرات غیرنفتی جمع کنیم، 
 بحرینیان یادآور شد: تا به حال برنامه های توسعه و عمرانی توسط دولت ها نوشته شده اند و علوه بر مشکلت

در مواجهه با اقتصاد بین الملل به علت نداشتن راهبرد توسعه دچار دور باطل شده ایم.
  تا2001 کشور مشابه جهان گفت: با مقایسه ای که از سال 16وی با اشاره به وضعیت تورم ایران در بین 

  کشوری که از نظر اقتصادی و جغرافیایی مشابه وضعیت ایران هستند در می یابیم که ایران با16 بین 2008
  کشور جهان است. ضمن آنکه در طول سال های16 رکورد دار تورم بین 2008 درصدی در سال 4/25تورم 
  همواره ایران تورم دو رقمی را تجربه کرده است.2008 تا 2001

 کاتوزیان: پرونده یک میلیارد دلر دولت توسط دادستان های دیوان محاسبات در حال بررسی است/ بخشی از
 درآمدهای نفتی و گازی به خزانه کشور واریز نشده است

 رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به جلسه مشترک با دیوان محاسبات تاکید کرد که
پرونده یک میلیارد دلر همچنان مفتوح است.

  نوشت : حمیدرضا کاتوزیان در پاسخ به خبرنگار پایگاه خبری88 آبان 27به گزارش پارلمان نیوز در تاریخ 
 فراکسیون خط امام مجلس«پارلمان نیوز»، درباره جلسه مشترک شب گذشته کمیسیون انرژی با دیوان

 محاسبات گفت:«دیوان محاسبات بنا دارد تا با كمیسیون های مجلس ارتباط بیشتری داشته باشد و این ارتباط با
  دیوان محاسبات نواقصی را در دستگاه های نفت و گاز برای كمیسیون انرژی شروع شده است و در این جلسه

 ما باز كردند كه برخی از ابعاد آن برای مجلس قابل پیگیری است و فكر می كنم دستگاه اجرایی خیلی دقیق تر
 از آنچه تاكنون عمل كرده باید در نحوه  هزینه كرد و تخصیص منابع اعمال كند.»

 وی افزود:« پرونده یک میلیارد دلر همچنان باز است و دادستان های دیوان محاسبات در حال بررسی این
پرونده هستند.»

 رئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد:«تخلفات دولت در حوزه نفت و گاز شامل مواردی از جله دیر
 واریز کردن درآمد ناشی از افزایش قیمت نفت از سوی دولت به خزانه است، انتظار بود که وزارت نفت و
 اقتصاد درآمدهای حاصله از افزایش قیمت فروش نفت را سریع تر به حساب ذخیره منتقل کننده اما بر اساس

 گزارش های موجود در این زمینه تاخیر وجود دارد که این تاخیر در آینده اثرگذار خواهد بود.»
 وی با بیان اینکه در بخش گاز هم ابهاماتی در مورد عملکرد دولت وجود دارد، خاطر نشان کرد:«در این

بخش هم عدم دقت وجود دارد و در پول هایی که باید واریز می شده کمبود وجود دارد.»
  در پاسخ به این سوال كه آیا در مورد پروژه كرسنت نیز بحثی صورت گرفت، ابراز نماینده مردم تهران

 داشت:«در این زمینه بحث مشخصی انجام نشد، اما دیوان محاسبات بر روی موضوع میدان مبارك
بررسی هایی داشته و همچنان این بررسی ادامه دارد.»



 کاتوزیان خاطر نشان کرد:«در دیوان محاسبات این نكته مهم است كه آقای رحمانی فضلی رویه ای مدرن و
 جدید را به كار گرفته است و به شكلی به صورت روزانه مسائل بودجه را پیگیری می كند و در اختیار مجلس

 قرار می دهد و این بسیار مثبت است، زیرا ما دیگر گزارش تفریغ بودجه را كه قبل با یكی، دو سال تاخیر
داشتیم، امسال به صورت همزمان خواهیم داشت.»

را آزاد کنید! اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه 
 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، با انتشار بیانیه ای خواهان آزادی اعضای

 دفاع از حقوق کارگران بهاتهام سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه شد. پنج تن از اعضای این سندیکا به 
.زندان افتاده اند

متن بیانیه:
 باری دیگر شاهد زندانی شدن پنج تن از کارگران این مرز و بوم هستیم. فریدون نیکوفرد، جلیل احمدی، قربان

 علیپور، علی نجاتی و محمد حیدری مهر از فعالن سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه طی احکام صادره از
  ماه راهی۶ دادگاه انقلب اهواز برای مدت ۱۳ دادگاه دزفول و تایید این حکم توسط شعبه ۱طرف شعبه 
زندان شدند. 

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه ضمن محکوم کردن احکام زندان نامبردگان،
 برای دفعات مکرر مظلومیت کارگران را که در راستای احقاق حقوق خود به زندان افکنده شده اند، فریاد بر

 می آورد و این گونه اعمال را به شدت محکوم می کند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و
 حومه با اعتقاد به بی گناهی افراد فوق الذکر و نیز دو تن از یاران خود؛ ابراهیم مددی و منصور اسالو

خواهان آزادی بی قید و شرط همه ی کارگران زندانی است. 
با امید به گسترش صلح و عدالت در همه جهان 

سندیکای کارگران شرکت واحد 
اتوبوسرانی تهران و حومه 

 ۱۳۸۸آبان 
نامه محمد اولیایی

عالیجناب : دبیر کل محترم آی تی یو سی 

احتراما"

 اینجانب محمد اولیائی فرد وکیل پایه یک دادگستری و وکیل مدافع اعضای هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت
  نفر از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در4000نیشکر هفت تپه به استحضار جنابعالی می رسانم ، حدود 

  از مجاری قانونی از جمله مراجعه به مسئولین شرکت متبوعه ، پی عدم دریافت دستمزد چندین ماه خویش
  و از86 ، فرمانداری ، استانداری و سایر مراجع ذیصلح از شهریور تا آبان ماه سال  اداره کار منطقه

  نمودند و از آنجا که شورای اسلمی کار به عنوان تنها نهاد  اقدام به اعتراض87اردیبهشت تا تیر ماه سال 
 آن شرکت علوه بر اینکه بدلیل وابستگی به دولت و کارفرما(حتی در انتخاب اعضاء ) توان حمایت کارگری 

 از حق و حقوق صنفی کارگران را نداشته بلکه به دلیل همان وابستگی های مقید ، در جهت مخالف با منافع
 کارگران نیز عمل می نموده بدین لحاظ کارگران شرکت مذکور طی اقداماتی قانون سندیکای کارگری که قبل"

  و کارفرما را با انتخاب هیئت مدیره  تاسیس شده بود را بعنوان نهاد مستقل کارگری از دولت1353در سال 
 ای احیاء یا بازگشائی نمودند که در این راستا اعضای هیئت مدیره سندیکا وفق وظایف قانونی خویش صدای
 اعتراض کارگران را به گوش مسئولین رساندند اما نه تنها هیچ نهاد یا مسئولی توجه ای به این اعتراض ها
 نکرد بلکه مامورین امنیتی و اطلعاتی اعضای هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه را نیز دستگیر و با

  جلسه4بازجوئی های فشرده و تهیه پرونده های واهی تحویل مقامات قضائی دادند لذا پیرو این امر طی 
 محاکمه علیرغم تقدیم لوایح و دفاعیات جامع حقوقی از سوی اینجانب ، اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگری

  حیدری مهر ، توسط رای شعبه اول دادگاه انقلب- نیکوفر - احمدی - نجاتی -نیشکر هفت تپه آقایان علیپور 
  سال3 سال) و 5دزفول به اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم به یکسال حبس تعزیری و تعلیقی ( تعلیق بمدت 

 محرومیت از کاندیداتوری در هرگونه انتخابات کارگری گردیدند که با اعتراض اینجانب به عنواه وکیل مدافع
  دادگاه انقلب اهواز ارسال که13اعضای هیئت مدیره سندیکا ، پرونده ای برای تجدید نظر خواهی به شعبه 

   احکام دادگاه تجدید نظر نیز عینا" رای اولیه را تایید نمود که با تایید رای صادره سریعا" شعبه اجرای
 شهرستان شوش نسبت به اجرای حکم اقدام و اعضای هیئت مدیره سندیکا را جلب و دستگیر نموده و راهی

 زندان نمودند که البته اینجانب با قاطعیت اعلم می دارم که طبق هیچ ضوابط قانونی موکلین اقدام به تبلیغ علیه
 نظام ننمودند و احکام صادره برای موکلین اساسا" مغایر با موازین حقوقی بوده و در کمال بی عدالتی و



 صرفا" بر اساس معیارهای امنیتی اصدار یافته زیرا که تنها خواسته موکلین بدور از هرگونه اقدام سیاسی
 صرفا" دریافت حقوق معوقه کارگران و احیاء یا بازگشایی سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه بوده ولی

 مقامات قضائی در آراء صادره خود از سندیکای احیاء شده با عنوان ضد انقلبی یاد کردند در حالیکه اساسا"
 ایجاد تشکلهای مستقل کارگری مستقل از دولت و کارفرما در قالب سندیکاهای کارگری علوه بر مقاوله نامه

  و بند20 و تفاهم نامه با سازمان جهانی کار ، طبق ماده 98 و 87 خصوصا" مقاوله نامه های  های بین المللی
  اجتماعی و فرهنگی- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی 8 ماده 1 اعلمیه جهانیحقوق بشر و بند 23 ماده 4

  قانون اساسی جمهوری اسلمی ایران نیز موید اعلم آزادی26مورد قبول دولت ایران بوده که البته اصل 
چنین تشکل هایی می باشد .

 لذا بنا بر موارد مطروحه اینجانب بعنوان وکیل اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه ضمن
 ابراز نگرانی از وضعیت موکلین خود که در شرایط نامناسبی همراه با بیم از اخراج از کار در زندان بسرمی

 برند و نیز خانواده های آنها که در سخت ترین شرایط روحی و روانی و معیشتی قرار دارند از جنابعالی
  ، در خصوص  همه جانبه از موکلین  آی تی یو سی تقاضا دارم ضمن حمایت بعنوان دبیر کل محترم

 وضعیت پرونده قضائی موکلین نیز پیگیری های لزم را مبذول فرموده تا با اعلم نقض حقوق موکلین به
  امکان آزادی اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه فراهم گردد ضمنا"  ایرانی مقامات

احکام محکومیت موکلین به پیوست تقدیم می گردد .

با تجدید احترام

محمد اولیایی فرد وکیل پایه یک دادگستری

وکیل مدافع اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگری شرکت نیشکر هفت تپه

27/8/1388 

تظاهرات اعتراضی کشاورزان داراب
  نفر از کشاورزان روستای تیزاب شهر داراب در اعتراض به از بین رفتن امکانات آبیاری این50حدود 

 روستا دست به تظاهرات زدند. آنان می گویند چند حلقه چاه تنها منبع تأمین آب برای ادامه کشت و کار محدود
 آن ها است، کشت و کار بسیار اندک و محدودی که با تحمل سخت ترین و فرساینده ترین کارها لقمه نانی به
 شکم گرسنه افراد خانواده آنان می رساند. این چاه ها اکنون در اثر بی توجهی دستگاه های مسئول دولتی به
 طور کامل پر شده اند و آب آن ها خشک شده است. کشاورزان اضافه می کنند که هیچ ریالی برای پرداخت

 آن ها در حکم از دست دادن کامل کار و خشک شدن شریان هزینه حفاری چاه ها ندارند و خشک شدن 
معیشت آن ها وافراد خانواده های آنان است. 

منبع: آژانس ایران خبر 
  88 آبان 27
 ساله مي شود 20 آبان، قانون كار 29

نماینده گرمسار مدعي شد: باید حق اخراج برعهده کارفرما باشد 

  آمده است :  نماینده گرمسار در مجلس گفت:1388 آبان 28ایلنادر تاریخ به گزارش خبرگزاری کار ایران –  
 کارگر وکارفرما قرار است با کار و سرمایه در بنگاه اقتصادی کار ایجاد کنند اما هیچ یک امنیت لزم را

ندارند. 
 عبدالرضا ترابی درگفت وگو با خبرنگار ایلنا با انتقاد از روابط کارگر وکارفرما گفت: درست نیست که

 کارفرما، کارگر را به بی مورد اخراج کند اما این هم درست نیست که کارگر با دلیل اخراج شود و مدتی
بیکار باشد و حقوق این مدت را از کار فرما با رای اداره کار دریافت کند. 

 وی در پاسخ به اینکه دادن حق اخراج به کارفرما را تایید می کنید،گفت: هیچ اخراجی بي دلیل نیست اگر
 کارگر کم کاری با کار شکنی کرده باید اخراج شود و اگر هم کارگاه به دلیل واردات بی رویه و سوءمدیریت

تعطیل شده دلیل ندارد کارفرمای خرج كارگر رابدهد. 
 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه کارفرمایان به دنبال اصلح قانون کارهستند،گفت: رابطه

 کارگر و کارفرما رابطه بیم و امید است که هنوز حل نشده و طرفین در نگرانی به سر می برند اما باید به این
رابطه غیر مطمئن پایان داد. 



 وی با یادآوری اینکه درگذشته سه ماه دوره آزمایش برای کارفرما تعیین شده بود گفت: کارفرمایان از این
  روز می بستند تا کارگر را بیمه نکنند اما اکنون اگر کارگر یک هفته هم89فرصت استفاده کرده و قرار داد 

کار کنند باید بیمه باشد. 
 ترابی خواستار شرایطی شد که کارگر در اختیار کارفرما قرارگیرد وگفت: باید اخراج برعهده کارفرما باشد

بدون آنکه مشکل ایجاد کند زیرا در حال حاضر همین قانون کار مانع استخدام شده است. 
 وی در پاسخ به اینکه هم اکنون نیز کارفرما به راحتی کارگر را اخراج می کند،گفت: مساله قانونی شدن است
 نه آنکه قانون را دور بزنند اکنون کارفرما از قانون اخراج هراس دارد بنابراین کارگر را استخدام نمی کند اما

اگر حق اخراج آزاد شود استخدام نیز با خیال راحت صورت می گیرد. 
 نماینده گرمسار با تاکید بر اینکه حمایت از کارگر قانونی دست و پاگیر شده است، گفت: به زور که نمی شود
 از کارفرما بخواهی کارگرش را نگه دارد و اگر هم این قانون را اجباری کنی کارفرما بلیی به روزکارگر

می آوردکه فرار را برقرار ترجیح دهد. 
  قانون اساسی بر تقویت بخش خصوصی تاکید دارد گفت: باید بخش44ترابی با یادآوری اینکه اجرای اصل 

 خصوصی تقویت و حمایت شود بنابراین باید شرایط به گونه ای باشد که کارفرما با میل و رغبت کارگرش را
بخواهد. 
پایان پیام

وزیر رفاه و تامین اجتماعي در تبریز: 
رسانه ها باید بیشتر به توضیح هدفمند کردن یارانه بپردازند 

  آمده است :   وزیر رفاه و تامین اجتماعي 1388 آبان 28ایلنادر تاریخ به گزارش خبرگزاری کار ایران – 
گفت: به اندازه لزم برای تشریح ابعاد و فوایدلیحه هدفمند کردن یارانه ها کارانجام نشده است. 

 به گزارش خبرنگار اعزامی ایلنا به تبریز، صادق محصولی در حاشیه مراسم استقبال رئیس جمهور در جمع
 خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد القای نگرانی پیرامون طرح هدفمندکردن یارانه ها در بین مردم و این
 که مسوولین نتوانستد این طرح را به درستی توجیه کنند، گفت: معتقدم رسانه های مختلف از جمله رسانه ملی

باید بیش از پیش به توضیح پیرامون هدفمند کردن یارانه بپردازند. 
 وی درمورد راهکار برون رفت از این وضعیت گفت: راهکار این است که فواید کار و وضع فعلی که وضع

آسیب است، برای مردم توضیح داده شود . 
 وزیر رفاه و تامین اجتماعي در پاسخ به سوالی در خصوص بازگشت بیمه ها از تامین اجتماعی به وزارت

 بهداشت، درما ن و آموزش پزشکی گفت: صحبت هایی با وزیر بهداشت خواهیم کرد و این مساله را حل می
 کنیم البته نظر رییس جمهور این است که سازمان ارایه کننده خدمات نباید خود خدمات را بخرد و باید این دو

از هم متفاوت باشد. 
پایان پیام

عضو كمیسیون قضایي مجلس در گفت وگو با ایلنا: 
لیحه هدفمندکردن یارانه ها مردم را نگران کرده است 

  آمده است :   عضو کمیسیون حقوقی قضایی1388 آبان 28ایلنادر تاریخ به گزارش خبرگزاری کار ایران – 
 مجلس هشتم با تاکید بر اینکه لیحه هدفمندکردن یارانه ها باعث ایجاد نگرانی در بین مردم شده است، گفت:

 مردم نگران این هستند که اگر لیحه اجرا و کالها به ویژه انواع کالهای اساسي گران شد چگونه با این
گرانی کنار بیایند. 

 سیدیونس موسوی سرچشمه در گفت وگو با ایلنا با اعلم اینکه مردم کلیات لیحه هدفمندکردن یارانه ها را
 می دانند اما از جزییات آن بی خبرند، گفت: این بی اطلعی به منطقه خاص تعلق ندارد و آن کس که در تهران

زندگی می کند با آن فردی که در روستا زندگی می کند هر دو نگران اجرای این لیحه هستند. 
 وی کلیات لیحه هدفمندکردن یارانه ها که مردم از آن خبر دارند را تشریح کرد و گفت: همه مردم می دانند که

  سال برداشته شود و دولت در برابر حذف5قرار است یارانه ها از سوخت و کالهای اساس ظرف مدت 
 یارانه ها به دهک های پایین جامعه پول نقد می دهد اما اینکه چگونه پرداخت مي شود و آیا با این پول دریافتی

 می توان پاسخگوی مشکلت تورم و گرانی بود هیچکس از آن اطلع ندارد که همین امر باعث نگرانی مردم
 سال به لحاظ اقتصادي چه بلیی بر سرشان خواهد آمد. 5شده است که نمی دانند تا 

  گروه تقسیم کرد و گفت: محرومان واقعی جامعه از طریق کمک های کمیته3موسوی سرچشمه مردم را به 
 امداد و بهزیستی امرار معاش می کنند که برای این افراد هیچ چیزی تفاوت ندارد زیرا روزي شان همان مبلغ



محدود کمک هزینه است و شاید خوشحال هم بشوند. 
 وی گروه دوم را کشاورزان، کارمندان، کارگران و حقوق بگیران تعریف کرد و گفت: این افراد حقوق ثابتی
 دارند که با آن زندگی متوسطی را می گذرانند و نگران هستند که اگر قیمت حامل های سوخت بال رفت و به

تبع آن سایر هزینه ها نیز گران شد چگونه با این حقوق تعریف شده روزی بگذرانند. 
 وی گروه سوم را افراد مرفه توصیف کرد و گفت: این افراد خود را ایرانی می دانند و معتقدند اگر چه نیازی

ندارند اما در حکومت اسلمی نباید بین فقیر و غنی تبعیض باشد و از این طریق اعتراض می کنند. 
 موسوی سرچشمه نگرانی عمده مردم را از اجرا لیحه اعلم کرد و گفت: مردم که به نمایندگان مراجعه

 می کنند می خواهند بدانند با گران شدن سوخت آیا کرایه اتوبوس، قطار، مسافرخانه، خدمات و. . . بال نخواهد
 رفت و دولت چگونه می خواهد به افرادی که ماشین و ویلی ندارند یارانه استفاده از وسایط نقلیه و منازل

اجاره ای را در سفرها بپردازد. 
پایان پیام

نماینده قائم شهر در گفت وگو با ایلنا: 
لیحه هدفنمدکردن یارانه ها مساله شرعي نیست

  آمده است: عضو کمیسیون انرژی مجلس1388 آبان 28ایلنادر تاریخ به گزارش خبرگزاری کار ایران – 
 هشتم با یادآوری اینکه لیحه هدفمندکردن یارانه ها مدت هاست مطرح شده است، گفت: این یک مساله شرعی
 نیست که از رویکرد فتوا به آن بنگریم بلکه مساله ای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ملی است که

باید تصویب و اجرا شود. 
 سیدعلی ادیانی راد با تاکید بر اینکه لیحه هدفمندکردن یارانه ها لزم الجراست، گفت: همه آگاهان، نخبگان،

 اقتصاددانان منصف و دست اندرکاران بدون در نظر گرفتن تفکر جناح چپ یا راست در اصل
هدفمندکردن یارانه ها ایرادی نمی بینند و آن را قبول دارند. 

  سال گذشته باز می گردد، گفت: برنامه دوم، سوم و چهارم20وی با اعلم اینکه سابقه هدفمندکردن یارانه ها به
 بر هدفمندکردن یارانه ها تاکید داشته و همه روسای جمهور گذشته نیز آن را قبول داشته و دارند بنابراین در

بحث تصویب یا اجرا نباید دولت یا مجلس را در دوره خاص هدف گرفت و انتقاد کرد. 
 نماینده قائم شهر، لیحه هدفمندکردن یارانه ها را بحثی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ملی دانست و

 گفت: این مباحث تعاریف ویژه خود را دارد و امری شرعی نیست که به فتوا نیاز داشته باشد یا مساله ای
روانی نیست که به اظهار نظر روانشناسی نیاز مند باشد. 

 وی از اختلف نظر دولت و مجلس بر سر لیحه خبرداد و گفت: همه این لیحه را قبول دارند اما اختلف نظر
 در روش آن است و دیدید که مجلس شاکله لیحه دولت را برهم ریخت اما فراموش نشود که اصول را بر هم

نزد بلکه روش را تغییر داد. 
 عضو کمیسیون انرژی مجلس هشتم با تاکید بر اینکه مجلس معیار دولت را قبول دارد اما مصادیق را تغییر

 داد گفت: اگرچه تغییرات اساسی از سوی کمیسیون ویژه این لیحه اعمال شده اما باز هم در صحن علنی بحث
و بررسی می شود که تغییرات احتمالی قابل پیش بینی است. 

وی بر این مساله كه ملک آن چیری است که به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برسد تاكید كرد. 
 ادیانی راد اصحاب رسانه و هم فعالن را به اطلع رسانی فراخواند و گفت: باید به مردم محاسن و معایب این

لیحه را به دقت اطلع رسانی کنیم تا جو نگرانی به حداقل ممکن کاهش یابد. 
پایان پیام

مقاله فایننشیال تایمز درباره بحران سوخت در ایران
چرا یارانه ها قطع می شود

 
  نوشت  : سومین کشور جهان از حیث مصرف سالنه گاز طبیعی کدام است؟ پاسخ88 آبان 28روز آنلین ئر 

 این سؤال، ایران است. مقام های اول و دوم به ایالت متحده و روسیه اختصاص دارد. این درحالی است که
چین برای این منظور بیشتر به ذخایر عظیم ذغال سنگ خود وابسته است.

 اینکه ایران پاسخ سؤال بالست، نشان دهنده تأثیر یارانه های دولتی بر میزان مصرف است. نیاز به گاز
  درصد رشد کرده است. این موضوع،9 سالنه 2008 تا 2000طبیعی در بازار ایران در فاصله سال های 

  میلیارد متر مکعب رسانده122 میلیارد متر مکعب به 62تقاضای داخلی گاز را ظرف هشت سال گذشته از 
است. تولیدات کشور نتوانسته است پاسخگوی این حجم از تقاضا باشد.



 ایران به همراه قطر صاحب عظیم ترین میادین گاز طبیعی دنیاست. با این حال، ایران یک وارد کنندۀ گاز
است و این محصول را از طریق خطوط لوله از ترکمنستان و ترکیه وارد می کند.

سازمان آی- اچ- اس گلوبال اینسایت معتقد است اوضاع رو به وخامت بیشتر می رود:
 «انتظار می رود کمبود گاز در زمستان آینده بیشتر باشد، زیرا ایران نتوانسته است امکانات گازی بیشتری

 فراهم کند و یا آنرا در مناطق پرجمعیت توسعه دهد. این موضوع، کشور را به سوی خرید حجم بیشتر گاز با
قیمت بیشتر از قبل از ترکمنستان سوق داده است و بار مالی اضطراری بر دولت تحمیل کرده است.»

  منطقی به نظر می با درنظر گرفتن بهای بسیار بیشتر نفت نسبت به گاز طبیعی، استفاده ایران از گاز طبیعی
رسد. دلیل دیگری نیز وجود دارد: اینکه ایران از تقاضای افسار گسیخته برای نفت رنج می برد. اما چرا؟

یارانه ها
  سنت)10 ریال (1000 لیتر بنزین به بهای لیتری 100صاحبان وسائل نقلیه در ایران می توانند ماهانه 

 خریداری کنند. حتی اگر مصرف آنها بالتر باشد، می توانند بنزین مازاد خود را به چهار برابر قیمت تهیه
کنند. البته جیره ماهانه رانندگان تاکسی بیشتر از این مقدار است.

اما تحمل این یارانه ها فراتر از توان دولت است و تهران در فکر کاهش یارانه هاست.
تحلیل سازمان آی- اج- اس در این مورد چنین است: 

 «بحث های مربوط به قطع فوری یارانه ها نشان می دهد وضعیت مالی ایران چقدر بغرنج است. این درحالی
  درصد بنزین مورد نیاز را با بهای به مراتب بیشترنسبت به بهای40است که جمهوری اسلمی هنوز باید 

یارانه ای، با نرخ بین المللی، برای مردم فراهم کند.»
 باید گفت تمامی این مسائل، ابعاد سیاسی نیز دارند. برخی تحلیلگران می گویند ایران در خفا امیدوار است

 ایالت متحده دست به تحریم بنزین ایران بزند تا آنها واشنگتن را به دلیل لزوم قطع یارانه ها مورد سرزنش و
شماتت قرار دهند.

 در این میان، استفاده بهینه از انرژی می تواند سبب کاهش «نیاز» ایران به استفاده از نیروگاه هسته ای به
عنوان یک منبع انرژی بشود.

 با درنظر گرفتن آلودگی وحشتناک در ایران، اختصاص یارانه اثرات سوء زیست محیطی نیز به همراه دارد.
 اگر از دریچه بازتری به این ماجرا نگاه کنیم، قطع کردن یارانه ها سبب کاهش تولید آلینده های کربنی خواهد

شد.
 اخیراo فاتح بیرول رئیس اقتصادی آژانس بین المللی انرژی به فایننشیال تایمز گفت: «در سطح جهانی، حذف

 کشور بزرگ غیرعضو در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (20یارانه بر سوخت های فسیلی در 
OECDنظیر چین، هند، اندونزی، پاکستان، تایلند، مالزی، چین تایپه و ویتنام، می تواند تولید جهانی ، ( 

 درصد کاهش دهد.»13 به میزان 2050آلینده دی اکسید کربن را تا سال 
فایننشیال تایمز، کارول هویوس

منبع: فایننشیال تایمز

احمد توكلي با انتشار بیانیه اي تشریح كرد 

پیامدهاي تامین نظر دولت در لیحه یارانه ها
 خبر داد: توكلي خطاب به رییس جمهور: حتي اگر88 آبان 28روزنامه صبح ایران دنیای اقتصاد در تاریخ 

 تاسیس صندوق را با مصالح و قانون سازگار مي دانستیم و تصویب هم مي كردیم، ثبات مورد نظر شما قابل
 تامین نبود. در واقع انتظار دستیابي به قانون هدفمند كردن یارانه ها در شكلي كه تغییرپذیر نباشد، تنها با

تعطیلي مجلس ممكن است.

روایت انتقادی احمد توکلی از جلسه کمیسیون ویژه با احمدي نژاد
تامین خواسته هاي دولت یعني تعطیلي پارلمان

 مگر رییس جمهور مي تواند یك تنه كشور را با  این همه مشكلت اداره كند و بر صندوقي كه به اندازه یك سوم 
تا نصف بودجه عمومي كشور اعتبار دارد نیز نظارت نماید؟

 وقتي صندوقي مستقل باشد و دخل و خرجش به وسیله مجلس كنترل نشود، شیب حركت دولت در گران كردن 
قیمت كالهاي مشمول قانون از كنترل خارج خواهد شد.

 دنیای اقتصاد- دو روز پس از نشست اعضای کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس با محمود احمدي نژاد
 و تشکیل کمیته ویژه ای برای حل اختلف دولت و مجلس بر سر لیحه یارانه ها، احمد توكلي، رییس مركز

 پژوهش هاي مجلس، با نگارش یادداشتی، گزارشی از این جلسه منتشر و مواضع و دیدگاه های خود را نسبت
به موارد مطرح شده در این جلسه عنوان کرد.



 در این یادداشت که روز گذشته در صحن علنی مجلس میان نمایندگان توزیع شد، با اشاره به انتظار دولت
 مبنی بر ثبات قانونی برای اجرای هدفمند کردن یارانه ها آمده است: «انتظار دستیابی به قانون هدفمند کردن

 یارانه ها در شکلی که تغییرپذیر نباشد، در واقع تنها با تعطیلی مجلس ممکن است.» احمد توکلی همچنین تاکید
 کرده است که تاسیس صندوق یا موسسه ای تحت نظر رییس جمهور «برای هزینه کردن مبالغ هنگفتی که

 اندازه آن با بودجه عمومی دولت قابل قیاس است»، به صلح کشور و مردم نیست و «بهترین جا برای سوء
 استفاده افرادی خواهد بود که از بالترین سطوح تا پایین ترین مراتب دولت حضور دارند» و «میل شدیدی

برای کسب منافع مادی از کیسه عمومی برای مقاصد شخصی و سیاسی دارند.»
متن كامل یادداشت احمد توکلی که خطاب به نمایندگان مجلس نوشته شده، به این شرح است:

 «همکاران ارجمند! مستحضرید كه هفته گذشته بررسي لیحه هدفمندكردن یارانه ها در مجلس به پایان رسید
 ولي رییس جلسه به عذر اینكه ممكن است كمیسیون ویژه ماده اي الحاقي داشته باشد، ختم رسیدگي را اعلم

  كمیسیون ویژه در قانوني بودن و لاقل مفید بودن ماده الحاقي مزبور به نتیجه23/8/88نكرد. عصر شنبه 
 نرسید. در عین حال چون در ضرورت كمك به دولت براي اجراي این مهم اتفاق نظر وجود داشت، تصمیم

 گرفته شد ملقاتي با دولت صورت پذیرد تا طرفین دغدغه هاي یكدیگر را استماع و چاره جویي كنند. این
  عضو از كمیسیون ویژه و آقاي ابوترابي نایب رییس از مجلس10 با حضور 25/8/88ملقات روز دوشنبه 

 در حضور ریاست جمهور و تعدادي از معاونان و وزرا تشكیل شد. پس از مصاحبه آقاي احمدي نژاد در
 رسانه ها در این باره بر خود لزم دیدم خلصه گزارش این نشست را به اطلع نمایندگان و عموم مردم شریف

برسانم. 
 الف: اهمیت این مصوبه و آثار آن، براي مردم و كشور بسیار بال است. فشار اصلي كار نیز بر دوش قوه

 مجریه است. گرچه مجلس در فرآیند تصمیم گیري و نظارت دخیل است و زحمت كشیده و باید ناظر بر صحت
 اجراي كار باشد، ولي تقنین و نظارت كجا و اجراي قانون با پیچیدگي هاي عرصه عمل كجا؟ كشیدن این بار

براي این دولت نیز كه عزم و همتش را مهیا كرده، سنگین است و هر چه بشود نباید از یاري دریغ نمود. 
 ب: همین سنگیني كار تفاهم بین قوا را براي اجرایي شدن ضروري مي سازد. این تفاهم امري است كه هم دلیل
 عقلي و هم دلیل نقلي براي آن وجود دارد. انجام كارهاي بزرگ در كشور كه آثار مثبت و منفي بزرگ براي
 آن محتمل است جز با همدستي قواي كشور، شدني نبوده و نیست. رهبر معظم انقلب نیز مكررا همین مطلب
 عقلي روشن را به قواي سه گانه به ویژه دولت و مجلس تذكر داده اند. البته تفاهم یك طرفه نیست بلكه جاده اي

 دو طرفه است كه با نزدیك شدن طرفین به یكدیگر میسر است(مفاد این بند سر آغاز سخن بنده در نشست
دوشنبه بود.)

 ج: در جلسه روز دوشنبه ابتدا آقاي مصباحي و آقاي ابوترابي از دولت خواستند كه صریحا درخواست اصلي
 خود را بیان دارند. آقاي عزیزي با ذكر مباني كار بر ضرورت و انحصاري بودن راه اجرا تاكید كردند، كه به

 زعم ایشان چیزي جز صندوق باهویت موسسه عمومي غیر دولتي نمي تواند باشد. آقاي رییس جمهور در ادامه
  بیان فرموده بودند، ارائه كردند. محورهایي را كه12/8/88مجددا مطالبي مشابه آنچه در جلسه علني سه شنبه 

تاكید داشتند، چنین بود: 
- همه باید از صمیم قلب خواهان اجراي این كار باشیم. 

- خواستن، البته لوازمي دارد كه از جمله آن چیزي است كه آقاي عزیزي گفت. 
- ما تنها با ساختار پیشنهادي دولت (صندوق) مي توانیم اجرا كنیم و  این ساختار لجرم است. 

- پنج ساله كردن دوره اجرا به جاي سه ساله به خدا به ضرر مردم است. 
 - ما اصرار نداریم با این همه بار موجود، بار جدید سنگیني را بپذیریم. اما اگر ساختار پیشنهادي ما پذیرفته

  درصد مردم نیز بهتر70-60شود، همه چیز را تضمین مي كنیم چه امنیتي، چه اقتصادي، چه تولیدي و وضع 
و عادلنه مي شود. 

در مقابل گفته شد كه خواسته دولت در دو مطلب خلصه مي شود: 
اول) باز بودن دست دولت در اجرا براي سرعت و انعطاف عمل دوم) ثبات تصمیمات در مسیر اجرا. 
 استدلل شد كه به دلیل عقلي و تجربي (در ادامه این سطور شرح داده مي شود) و محدودیت هاي قانوني،

  قانون55 و 53، 52تامین این خواسته ها در شكل صندوق نشدني است. از جمله تاسیس صندوق با اصول 
  در مجلس، هر تغییري خلف13اساسي در تعارض است و علوه بر آن در این مرحله به دلیل تصویب ماده 

قانون آیین نامه داخلي است. 
 به ویژه آن كه حتي اگر تاسیس صندوق را با مصالح و قانون سازگار مي دانستیم و تصویب هم مي كردیم، ثبات

 مورد نظر شما قابل تامین نبود، چرا كه اختیار نمایندگان مجلس براي لغو، اصلح، تخصیص ، تقید یا ملغي
 الثر كردن موقت یا دائمي قانون سلب شدني نیست. هر قانوني، با رعایت  آیین نامه داخلي، بعد از تصویب با

  نماینده مي تواند در معرض تغییر قرار گیرد (اصل هفتاد و چهارم قانون اساسي)15ارائه طرحي به امضاي 
 در واقع انتظار دستیابي به قانون هدفمند كردن یارانه ها در شكلي كه تغییرپذیر نباشد در واقع تنها با تعطیلي



مجلس ممكن است. 
در عین حال با توجه به جمیع جهات كارشناسي و حقوقي، اینجانب پیشنهادهاي زیر را تقدیم كردم: 

 ) اعلم پایان رسیدگي به لیحه كه طبق آیین نامه ناگزیر از آن هستیم، بیش از  این به تاخیر نیفتد و مصوبه به1
شوراي نگهبان برود. 

 ) در مرحله رفع ایرادات شوراي نگهبان، هر قدر آیین نامه اجازه مي دهد، براي آساني اجرا، اصلحات مقدور2
را انجام مي دهیم. 

) قانون پس از نهایي شدن به دولت ابلغ شود و دولت اصرار بر داشتن صندوق نكند. 3
  كه دو ماه دیگر به مجلس مي آید، تنخواه گردان89) براي خاطر جمع كردن دولت در قانون بودجه سال 4

مناسب به طور جداگانه در اختیار دولت قرار مي دهیم. 
 ) دولت در چند ماه باقیمانده از سال تمام  آیین نامه و دستور العمل هاي لزم را تدوین و تصویب كند، كارت5

 اعتباري یارانه ها را آماده سازد، حساب بانكي براي جامعه هدف باز كند ، از اول سال با استفاده از تنخواه
تصویبي مجلس حساب ها را پر كند، بعد به اصلح قیمت ها اقدام كند. 

 ) در قانون برنامه پنجم كه تا پایان سال باید به تصویب برسد، قانون هدفمند كردن یارانه ها را با اصلحات6
مقدور تنفیذ مي كنیم، تا تغییر آن تنها با راي دو سوم نمایندگان مقدور باشد (ثبات نسبي)

 ) در قانون بودجه و قانون برنامه مسوول اجراي قانون هدفمند كردن را وزارت اقتصاد ودارایي قرار7
 مي دهیم، چون تمامي عوامل تشخیص، تسجیل ، تعهد و پرداخت هزینه ها (چیزي كه دولت را نگران از طولني
 شدن اجراي تصمیمات مي كند) و همچنین خزانه و بانك ها در اختیار این وزارتخانه است كارها با اعمال اراده

یك نفر به طور متمركز قابل تعقیب است و قدرت انعطاف و حركت بال مي رود. 
 ) بدین ترتیب چون كار قانوني و با تفاهم پیش مي رود، اگر هم در عمل مشكل پیش آمد، مجلس آمادگي8

 بیشتري خواهد داشت تا گره گشایي كند و اگر ضرورتي پیش آمد و چارچوب قانون مانع تصمیم گیري بود،
رهبري براي حل مشكل به نفع مردم دخالت مي فرمایند. 

 در ادامه بحث آقاي رییس جمهور بر مواضع قبلي تاكید كردند و فرمودند شما مثل فوتبال عمل كنید كه دست
 كاپیتان را باز مي گذارند تا تیم خود را آرایش دهد و هدایت كند و از او تنها نتیجه را مي خواهند. مجري اینجا

 مي گوید من تنها به ترتیب خاصي مي توانم قانون را اجرا كنم اگر ترتیب را عوض مي خواهید بكنید، لیحه را
 رد كنید. البته آقاي رییس جمهور توجه نفرمودند كه باز بودن دست كاپیتان در سامان دادن به بازي، تابع قواعد

 فیفا است. همانطور كه قواي مجریه و مقننه مجبورند تابع قواعد قانون اساسي باشند. آقاي احمدي نژاد اضافه
 كردند كه تشكیل صندوق به شكلي كه مي خواهیم خلف قانون اساسي نیست. آقاي فرهنگي در پاسخ فرمود كه

 در مرحله بررسي مجلس، تشخیص مغایرت یك ماده با قانون اساسي با اكثریت نمایندگان است كه در این مورد
  دادند بنابراین دولت از اصرار صرف55 و 53 نماینده راي به تغایر تاسیس صندوق با اصول 180نزدیك به 

نظر كند تا راه دیگري بیندیشیم. 
 آقاي رییس جمهور همچنین تاكید داشتند كه هیچ وزارتخانه اي نمي تواند  این ماموریت را اجرا كند بلكه به
 ساختار و ساز و كار مستقلي نیاز است، مثل تنها براي اصلح مستمر اطلعات جمع آوري شده در هر

 شهرستان محتاج تاسیس یك دفتر هستیم. رد و بدل مطالب ادامه یافت (در اواخر جلسه بنده حضور نداشتم و
  این قسمت را از قول رییس كمیسیون ویژه و یكي از اعضاي حاضر نقل مي كنم) تا سرانجام، چون نتیجه

 روشني حاصل نشد قرار شد از دولت و كمیسیون چند نفري بنشینند و به یك راه حل برسند. آقاي رییس جمهور
 نیز فرمودند من نامه استرداد لیحه را پس نمي گیرم تا ببینم نتیجه كار  این كمیته چه مي شود. كمیته مزبور نیز

 طي چند ساعت مباحثه به  این نتیجه رسید كه كمیسیون ویژه یك ماده به شرح زیر به عنوان ماده الحاقي به
صحن علني پیشنهاد كند: 

 «ماده الحاقي- به دولت اجازه داده مي شود ظرف مدت یك ماه پس از تصویب این قانون، سازماني به نام
 سازمان هدفمندسازي یارانه ها با استفاده از امكانات و نیروهاي موجود دولت، جهت اجراي این قانون تاسیس
 كرده و وجوه حاصل از اجراي این قانون را كه به خزانه واریز مي شود عینا پس از وصول به طور مستمر

 برداشت كرده و در اختیار سازمان مزبور جهت اجراي اهداف این قانون و تكالیف مندرج در آن قرار دهد تا
برابر آن هزینه نماید. 

 اساسنامه سازمان مذكور شامل ماهیت حقوقي، اركان و چگونگي تشكیل و وظایف و اختیارات آن ظرف یك
 ماه توسط وزارت امور اقتصادي و دارایي و معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري

پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران مي رسد. 
 د: نكته قابل توجه این است كه آیا اساسا تشكیل صندوقي مستثنا از نظارت دیوان محاسبات، براي هزینه كردن

 مبالغ هنگفتي كه اندازه آن با بودجه عمومي دولت قابل قیاس است و سپردن اختیار آن به موسسه اي كه تحت
 نظر رییس جمهور اداره خواهد شد (پیشنهاد دولت) به صلح كشور و مردم است؟ و در مقابل ذكر مقدار
 درآمد حاصل از افزایش قیمت هاي حامل هاي انرژي و كالهاي اساسي در بودجه سالنه و تمركز در یك



 حساب خزانه دولت و ذكر مقدار كلي سهم خانوارها، بنگاه هاي اقتصادي و دولت از  این درآمد در سه ردیف
بودجه سالنه مانع كار و اسباب شكست است؟ 
جواب هر دو سوال به دلیل زیر منفي است: 

 ) این كه در قانون اساسي الزام شده كه بودجه سالنه كل كشور شامل كلیه دریافت هاي دولت مي شود و همه1
 دریافت ها باید در خزانه داري كل متمركز شود و همه پرداخت ها باید در حدود اعتبارات مصوب در بودجه

 ) یا  این كه دیوان محاسبات كشور ملزم شده است كه به تمامي هزینه هاي هر53 و 52صورت گیرد (اصل 
 دستگاهي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي كند، رسیدگي كند، حاصل قرن ها تجربه بشري

 از ضرورت نظم و انضباط مالي و شفافیت عملكرد دولت هاست (صرف نظر از اشخاص)  این امر ضروري،
 كنترل قدرت از سوءاستفاده احتمالي از ثروت متعلق به مردم است. شكست این قاعده مهم مالیه عمومي  به نیت

خیر نیز كه باشد، زیانبار است، هر دولتي مي خواهد بر سر كار باشد، از  این حیث تفاوتي نمي كند. 
 )  این دولت فقط شخص ساده زیست و كم توقعي از نظر مواهب زندگي مانند آقاي احمدي نژاد نیست. متاسفانه2

 در دولت از بالترین سطوح تا پایین ترین مراتب افرادي  هستند كه میل شدیدي براي كسب منافع مادي از كیسه
عمومي براي مقاصد شخصي یا سیاسي دارند. 

 صندوق مزبور با  این ساز و كار و سرمایه نجومي  جمع شده در آن، بهترین جا براي سوءاستفاده  این افراد
 است. مگر رییس جمهور مي تواند یك تنه كشور را با  این همه مشكلت اداره كند و بر صندوقي كه به اندازه

 یك سوم تا نصف بودجه عمومي كشور اعتبار دارد نیز نظارت نماید.  این نشدني است، مگر هم اكنون چند سال
نیست كه داد رییس جمهور از فساد بانك ها بلند است و كاري هم صورت نگرفته است؟ 

 ) بررسي سفرهاي استاني و لوایح بودجه سالنه در سال هاي گذشته نشان مي دهد كه تصمیمات و تعهدات3
 بدون منبع كافي مكررا صورت گرفته است، البته لوایح بودجه چون به مجلس مي آید از  این حیث كمي اصلح

 مي شود.  آیا به پشتوانه  چنین صندوقي كه دخل و خرج آن نظارت مجلس را ندارد،  این روند نادرست كه
 بدهكار كردن و بستن دست نسل بعدي است،  اتفاق نمي افتد؟ در همین سفر اخیر دولت به مشهد، یك هزار

میلیارد تومان تعهد فرهنگي پذیرفته شده است. به تصویب كجا؟ از چه منبعي؟ 
 ) شفافیت یكي از پایه هاي بودجه ریزي و دخل و خرج دولت هاست. تمامي  تحقیقات علمي  داخلي و خارجي4

 در  این باره نشان مي دهد كه هرچه شفافیت  بیشتر باشد، سلمت مالي و كارایي دولت ها و اقتصاد ملي بیشتر
 است. اهمیت  این موضوع آن چنان بالست كه نام بزرگ ترین و معتبرترین سازمان بین المللي ضد فساد شفافیت

) است. Transparencyinternational=TIبین المللي (
 وقتي صندوقي با آن مشخصات تشكیل شود كمترین حد شفافیت را خواهد داشت و بسیاري اتفاقات خواهد افتاد
 كه دودش هم به چشم ملت مي رود،  هم دولت، البته شاید تا موقع كشف فسادهاي بعدي، دیگر دوره خدمت  این

دولت به سر رسیده باشد. 
 ) با اصراري كه رییس جمهور بر تاسیس صندوق با ساز و كار و ساختار مستقل و جدید دارد، باید منتظر5

 بود تشكیلت عریض و طویلي در كنار وزارتخانه ها شكل بگیرد و مالكیت و دخالت دولت افزایش یابد. امري
 كه با سیاست هاي كلي اصل چهل و چهار قانون اساسي (كه انقلب اقتصادي خوانده شده است) در تعارض

آشكار است. 
 ) وقتي صندوقي مستقل باشد و دخل و خرجش به وسیله مجلس كنترل نشود، شیب حركت دولت در گران6

 كردن قیمت كالهاي مشمول قانون از كنترل خارج خواهد شد. رییس دولتي كه قسم جلله مي خورد كه تعدیل
 دوره اجراي قانون از سه سال به پنج سال به ضرر مردم است، با وجود  این صندوق بي نظارت و كنترل، در

مسیر اجرا چگونه عمل خواهد كرد؟ در آن صورت بر سر مردم و انقلب چه خواهد آمد؟ 
 ) مجلس به دلیل عقلي و كارشناسي و نیز مغایرت آشكار با قانون اساسي و قوانین مهم با تشكیل صندوق7

  را تصویب نمود كه براساس آن هر سال دولت باید در یك ردیف درآمدي و13مخالفت كرد. به جاي آن ماده 
 سه ردیف هزینه اي مجلس را از برنامه یكساله خود در اجراي  این قانون مطلع سازد. وقتي مي خواهد بگوید در

 سال آینده از محل گران كردن چقدر درآمد كسب مي كنم مجبور است جدول تركیب قیمت ها را بگوید، پس
 نمایندگان مردم مي توانند با توجه به تحمل توده هاي ملت و تولیدكنندگان ، این جدول را ارزیابي كنند و با بال و

 پایین بردن سقف درآمد، بدون بستن دست دولت در تدوین جدول، تصحیح مسیر كنند. وقتي هم كه دولت سه
 ردیف هزینه اي براي جبران حذف یارانه  و هدفمند ساختن آن ارائه مي كند، اطلعات مربوط به سال جاري را

 عرضه مي كند و تا اندازه اي شفافیت حاصل مي شود. در پایان هر سال نیز دیوان محاسبات با ارزیابي اسناد
صحت عملكرد را مي سنجد و چراغ راه را روشن مي سازد. 

 ) واگذاري وظیفه اجراي این قانون به وزارت اقتصاد و دارایي و ملزم ساختن همه دستگاه ها به همكاري با8
 اراده رییس جمهور ، باعث مي شود كه كارشكني یا تعلل و ناهماهنگي به حداقل برسد. تمامي  عوامل مالي

 ذي ربط از خزانه دار كل تا ذي حساب ها و از بانك ها تا حسابرسان تحت امر وزیر اقتصاد و هم وزرا با تكلیف
 قانوني و اقتدار رییس جمهور كمك كار وي هستند. با  این تفاوت كه مجلس با هزینه كمي مي تواند وزیر را زیر



سوال و استیضاح بكشاند، ولي آیا اگر صندوق بد عمل كرد سوال و استیضاح رییس جمهور كم هزینه است؟ 
 هـ: پیشنهاد اخیر كمیته دولت و چند عضو كمیسیون ویژه نیز اول تامین كننده نظر دولت نیست، زیرا هر

 - فصل اول- تعاریف) یا وزارتخانه است یا1386سازماني طبق قانوني مدیریت خدمات كشوري (مصوب 
 موسسه دولتي یا شركت دولتي یا موسسه عمومي غیردولتي، دخل و خرج سه تاي اول باید در بودجه سالنه

 بیاید كه دولت خواهان آن نیست و چهارمي  یعني موسسه عمومي  غیردولتي (شكل پیشنهادي دولت) باید بیش
 از نصف بودجه سالنه اش از منابع غیردولتي تامین شود كه در  این جا بي معنا و نشدني است. علوه بر  این،

  قانون آیین نامه داخلي مجلس، معارض است و152 و 150پیشنهاد به كمیسیون ویژه در این مرحله با مواد 
ارجاع كار از طرف رییس به كمیسیون نیز در  این مرحله با آیین نامه ناسازگار است. 

 و: راه درست، همكاري و تفاهم در چارچوب هاي قانوني و نظرات رهبري است. كنار گذاشتن موقت هر
 قانوني نیز وقتي میسر است كه رهبري دستوري صادر بفرمایند كه آن هم براساس موازین و روحیات رهبر

 معظم انقلب، تا ضرورت و مصلحت عامه اقتضا نكند محقق نمي شود. اصرار بر مواضع و عدم تنازل و
توقعات فراقانوني مانع همكاري و تفاهم است. همه از  این عیوب بپرهیزیم و در  این امر مهم همراه شویم.»

نفت نیامد،لبنیات هم از سفره ها می رود
 91 آمده است : آمارها نشان مي دهد سرانه مصرف شیر ایرانیان 88 آبان 28به نوشته سایت آینده در تاریخ 

 300كیلوگرم در سال است، و این یعنی این كه ایراني ها كمتر از یك سوم اروپایي ها با سرانه مصرف 
 كیلوگرم، شیر مصرف مي كنند.

۹۰به نوشته خبرآنلین این كمبود مصرف باعث شده   درصد از مردم كشور با كمبود كلسیم مواجه باشند
. سال كمتر از نرم جهانی باشد25و بر اساس برخی آمارها سن پوكی استخوان در ایران نزدیك به 

 این آمارها زمانی بیشتر تأسف آور مي شود كه دكتر محمود نجفی رئیس هیأت مدیره مجتمع تشكل های صنایع
 درصدی مصرف لبنیات در سال جاری خبر20غذایی و مدیرعامل شركت صنایع شیر ایران از كاهش 

 مي دهد
 سال5برداشتن یارانه شیر ظرف 

 با وجود همه این آمارها در روزهای گذشته مجلس در طرح هدفمندكردن یارانه ها به مصوبه ای رأی داد كه
  سال  بردارد در حالی كه یارانه دارو همچنان به قوت خود باقی5دولت را موظف مي كند یارانه شیر را ظرف 

 است.
 اقدامی كه یكی از اعضای كمیسیون بهداشت و درمان مجلس با واژه متأسفانه از آن یاد مي كند و مي گوید: باقی
 ماندن یارانه دارو آن چیزی نبود كه دولت مي خواست و اعضای كمیسیون بهداشت و درمان نیز با آن مخالف

بودند اما متأسفانه این اتفاق افتاد و یارانه دارو بر جا ماند.
 دكتر محمدرضا رضایی معتقد است: دولت با طرح هدفمندی یارانه ها قصد دارد قدرت خرید اقشار ضعیف

 جامعه را افزایش دهد و این درست نیست كه برخی مي گویند با اجرای این لیحه شاهد جهش قیمت ها در بازار
هستیم.

 وی در بخشی از سخنانش به كاهش مصرف لبنیات در كشور اشاره مي كند و مي گوید: عموم مردم از فواید
 لبنیات آگاهی كافی ندارند و اطلع رسانی در این باره صورت نگرفته است در حالی كه لبنیات مي تواند یكی از

 جایگزین های خوب پروتئین برای خانواده هایی باشد كه كمتر مي توانند از گوشت استفاده كنند.
 رضایی مي افزاید: با اجرای طرح هدفمندكردن یارانه ها یارانه انرژی كه بخش زیادی از یارانه ها را به خود

 درصد مردم جامعه از آن بهره مي بردند به همه مردم تعلق مي گیرد و به این ترتیب30اختصاص مي داد و تنها 
 قدرت خرید دهك های پایین جامعه افزایش خواهد یافت.

 وی در پاسخ به این موضوع كه حذف یارانه غذا و برجا ماندن یارانه دارو نشان دهنده درمان محوری در
 كشور است و نه نگاه پیشگیرانه مي گوید:  متأسفانه برداشت مجلس این بود كه اگر یارانه دارو برداشته شود

 بیماران
 دچار مشكلت زیادی مي شوند و یا فوت مي كنند. در حالی كه درآمد حاصل از این یارانه مي توانست به سمت

.تأمین اجتماعی و رفاه عمومی برود
 این نماینده مجلس اضافه مي كند: در كشور ما مردم گرایش زیادی به مصرف دارو دارند و این تبدیل به یك

 فرهنگ در جامعه شده است. در حالی كه باید با اطلع رسانی دقیق این فرهنگ را با فرهنگ پیشگیری عوض
 كرد و مردم را به سمت تغذیه و زندگی سالم سوق داد.

كارخانه های تولید لبنیات، مواد اولیه ندارند
 از سوی دیگر علی احسان ظفری مدیرعامل اتحادیه تعاوني های مواد لبنی درباره كاهش مصرف مواد لبنی در
 كشور مي گوید: آماری از مصرف لبنیات میان مردم وجود ندارد و آنچه در مورد كاهش مصرف گفته مي شود

 آماری است كه كارخانه های تولید كننده از كاهش فروش خود ارائه داده اند.



 وی به پایین بودن مصرف لبنیات در ایران نسبت به نرم جهانی اشاره مي كند و مي افزاید: سرانه مصرف
  كیلو در سال است كه اولین دلیل80 كیلو است در حالی كه این آمار در ایران تنها 170لبنیات در جهان حدود 

 آن نیز به قدرت خرید مردم بازمي گردد.ظفری یكی دیگر از دلیل این امر را كمبود مواد اولیه ذكر مي كند و
 درصد ظرفیت خود فعالیت مي كنند زیرا60مي گوید: هم اكنون كارخانجات تولید مواد لبنی در كشور تنها با 

مواد اولیه و شیر خام كافی در اختیار ندارند.
 وی با اشاره به عدم نظارت دولت بر قیمت شیر خام ادامه مي دهد: قیمت شیر خام به صورت افسار گسیخته ای

 هر روز بالتر مي رود و نظارتی بر آن وجود ندارد در حالی كه قیمت محصولت به شدت كنترل مي شود.
  درصد تولید كارخانه ها از45دولت بر تولید شیر یارانه ای و بسیاری دیگر از محصولت تسلط كامل دارد و 

 طریق دولت ارائه مي شود. به این ترتیب اجازه هیچ گونه افزایش قیمتی به كارخانه ها داده نمي شود.
 مدیرعامل اتحادیه تعاوني های تولید كننده فرآورده های لبنی تأكید مي كند: هیچ گونه افزایش قمیتی در روزهای

 اخیر در لبنیات نداشته ایم و قیمت تولیدات لبنی كاملo ثابت است.
 وی در خصوص تأثیرات احتمالی حذف و هدفمندی یارانه ها بر قیمت لبنیات مي گوید: به گفته دولت این طرح

  برای افزایش قدرت خرید دهك های پایین جامعه است از این رو این به مكانیزم های دولت برمي گردد كه چه
 تدابیری برای افزایش قدرت خرید مردم پیش بینی كند وگرنه افزایش قیمت ها قطعاo بر میزان مصرف تأثیر

 دارد هرچند هنوز نمي توان درباره آن بحث كرد.
حذف یارانه شیر به سلمت جامعه لطمه مي زند

 به نظر مي رسد كاهش مصرف لبنیات در ایران یك واقعیت است اما برلیانت بزرگمهر مسئول كمیته آموزش
 همگانی انجمن تغذیه ایران معتقد است كه ایراني ها همواره به خوردن مواد لبنی گرایش داشته اند و دوغ و

 ماست از دیرباز زینت بخش سفره های ایرانی بوده است. هرچند این فرهنگ اكنون تغییر یافته است.
 وی مي گوید: امروزه معمولo افراد به ویژه كودكان و نوجوانان ترجیح مي دهند به جای نان و پنیر و كره و
 شیر در وعده صبحانه كیك و شیرینی مصرف كنند و نوشابه های گازدار و یا آبمیوه های آماده جای دوغ و

 ماست را در سفره ها گرفته اند.
 بزرگمهر به غنای فسفر و كلسیم در لبنیات اشاره مي كند و مي افزاید: كلسیم و فسفر موجود در لبنیات برای

 استخوان سازی مناسب است. ضمن اینكه لبنیات  حاوی پروتئین بیولوژیكی بالیی است كه به خوبی در بدن به
 مصارف خود مي رسد. همچنین لبنیات یكی از منابع خوب روی در رشد، بلوغ جنسي، سلمت پوست و موها

مؤثر است.
 وی ادامه مي دهد: اگر لبنیات را از رژیم غذایی حذف كنیم مي توان منابع پروتئینی را با سایر پروتئین ها

 جایگزین كرد اما برای استخوان سازی مهمترین منبع كلسیم در لبنیات وجود دارد. البته برخی مي گویند كه
سبزي ها نیز حاوی مقادیر زیادی كلسیم هستند اما این صحیح نیست زیرا كلسیم گیاهی جذب قوی ندارد.

  از رود جذب مي شود و در استخوان نفوذDبزرگمهر با بیان اینكه كلسیم وفسفر تنها در حضور ویتامین 
 مي كند، مي افزاید: خانم های ایرانی به علت حجاب مورد تابش مستقیم آفتاب قرار نمي گیرند به همین دلیل

مصرف لبنیات كه حاوی این ویتامین هستند برای آنها ضروری است.
 بزرگمهر به عوارض كمبود كلسیم در افراد مختلف اشاره مي كند و مي گوید: كمبود كلسیم در كودكان باعث
 اختلل در رشد، در نوجوانان موجب عدم رشد كافی در جوانان باعث نرمی استخوان و در سالمندان سبب

پوكی استخوان مي شود.
 وی با بیان اینكه مصرف نكردن لبنیات عوارض خطرناكی دارد، اضافه مي كند: متأسفانه شاهدیم بسیاری از

 جوانان ایرانی پاهای پرانتزی دارند كه این نشان مي دهد این افراد یا در كودكی راشیتیسم گرفته اند و یا پس از
 بلوغ دچار بیماری استئومالسی یا نرمی استخوان شده اند كه از عوارض كمبود كلسیم است.

 مسئول كمیته آموزش همگانی انجمن تغذیه ایران حذف یارانه شیر را بسیار خطرناك برای سلمت كشور
 مي داند و مي گوید: هم اكنون نیز شیرهای یارانه ای به اندازه كافی در دسترس مردم نیست و در بسیاری مواقع

شاهد صف های طولنی خرید شیر هستیم.
 وی با بیان اینكه به هیچ وجه به صلح نیست كه دولت یارانه شیر را حذف كند، ادامه مي دهد: حذف یارانه

 شیر باعث مي شود تهیه لبنیات برای خانواده ها بسیار گران تمام شود و صدمه زیادی به سلمت جامعه
مي خورد.

 
 فضای کسب و کار144ایران رتبه 

  آمده است : معاون وزیر اقتصاد با اشاره به لزوم بهبود فضای88 آبان 28به گزارش خبرگزاری مهر در 
 کسب و کار در کشور گفت: برای جذب سرمایه گذار باید فضای کسب و کار در کشور بهبود یابد در حالیکه

 در دنیا نداریم.144هم اکنون رتبه ای بهتر از 



 بهروز علیشیری ظهر پنجشنبه در همایش فرصتهای سرمایه گذاری در کرمان اظهار داشت: یکی از مهمترین
 شاخصه های جذب سرمایه در هر کشور فضای کسب و کار است که هم اکنون رتبه ایران در این زمینه در

  نیست.144دنیا بهتر از 
  داریم چگونه می توانیم144رئیس سازمان سرمایه گذاری گفت: در حالیکه ما در فضای کسب و کار رتبه 

تشویق کنیم که افراد وارد حوزه سرمایه گذاری شوند.
 وی از صعود پنج پله ای ایران طی سال گذشته در این زمینه خبر داد و گفت: برای بهبود فضای کسب و کار

در خیلی از کشورهای کمتر توسعه یافته حتی از وجود مشاورین بین المللی استفاده می شود.
  هزار10 پروژه برای سرمایه گذاری بین المللی در کشور خبرداد و افزود: از هر 300علیشیری از شناسایی 

ایده سرمایه گذاری تنها یکی می تواند شانس عملیاتی شده پیدا کند.
 وی اضافه کرد: نمی توان سرمایه گذاری را دعوت کرد بدون اینکه شاخص و مدل خاصی برای سرمایه

 گذاری تعریف کرده باشیم و در این زمینه هنوز در گام اول هستیم بطوریکه هنوز نتوانسته ایم چند سرمایه
 گذار را بر سر یک پروژه جمع کنیم تا در بخشهایی از این پروژه بتوانیم روی منابع بانکی با درصد مشارکت

کمتر حساب کنیم.
 معاون وزیر اقتصاد و دارایی عنوان کرد: مهمترین شاخص تعیین کننده برای تصمیم گیری سرمایه گذاری این

 است که آیا راه و آب و امکانات زیر بنایی مناسب وجود دارد و انرژی مورد نیاز به حد کافی در اختیار
 داریم.

 وی گفت: بخش عمده ای از سرمایه های کشورهایی چون چین درحوزه زیر بنایی اتفاق می افتد اما حتی یک
دلر هم در این زمینه نتوانستیم جذب کنیم که این وظیفه دولت و مجلس است.

در همایش بیستمین سالروز تصویب قانون كار، مطرح شد؛ 
بایكوت مفاد مترقي قانون كار از سوي حامیان زر و زور

  آمده است:  بیستمین سالروز تصویب قانون1388 آبان 29ایلنادر تاریخ به گزارش خبرگزاری کار ایران – 
 كار صبح امروز در حالي با حضور بیش از هزار كارگر تهراني برگزار شد كه برخلف وعده داده شده جاي

 .نمایندگان دولت و كارفرما در این مراسم خالي بود
  آبان سالروز تصویب دومین قانون كار در سال29به گزارش ایلنا، بیش از هزار كارگر تهراني به مناسبت 

  در محل تشكیلت خانه كارگر جمع شدند تا شاهد مناظره نمایندگان شركاي اجتماعي روابط كار در رابطه68
 .با اصلح این قانون باشند

 هر چند به گفته برگزاركنندگان این مراسم، نماینده كارفرمایي و دولت از قبل موافقت خود را براي شركت در
 این مناظره و بیان دیدگاه هاي خود در مورد ضرورت هاي اصلح قانون كار اعلم كرده بودند اما در نهایت

 این مناظره به دلیل خلف وعده نمایندگان كارفرمایي دولت به سخنراني نمایندگان كارگران كه همواره مخالف
 .اصلح قانون كار هستند تبدیل شد

 مخالفان قانون كار به تولید اعتقاد ندارند
 حسن صادقي، رئیس سابق كانون عالي شوراهاي اسلمي كار و رئیس اتحادیه پیشكسوتان جامعه كارگري به

  ساله شدن تصویب قانون كار20عنوان نخستین سخنران این مراسم گفت: كارگران امروز در حالي شاهد
 .هستند كه مفاد مترقي این قانون توسط حامیان زر و زور در پیش افكار عمومي كمرنگ نشان داده شده است

  مطرح شد1337 كه موضوع بازنگري در قانون كار سال 60وي با یادآوري اینكه از همان سال هاي دهه
 افزود:  فعالیت مخالفان حمایت از نیروي كار هم چه از بیان حجره داران سنتي در بازار و چه از طرف مدیران

، وزیر كار وقت68و مالكان بنگاه هاي تولیدي كه از همان ابتدا آغاز شده بود تا آنجا ادامه یافت كه در سال   
 .مجبور شد از بنیانگذار جمهوري اسلمي در رابطه با نگاه حمایتي این قانون استفسار كند

 صادقي گفت: هر چند این استفسار با پاسخ شفاف امام (ره) به تصویب قانون كار از طریق مداخله مجمع
 تشخیص مصلحت نظام منجر شد اما این مخالفت ها آنقدر به طور آشكار و پنهان ادامه یافت كه امروز علوه

 . شنیده مي شود69بر بایكوت شدن مفاد مترقي این قانون، هنوز زمزمه هاي بازنگري در قانون كار سال 
 معاون دبیر كل خانه كارگر افزود: از یكسو مخالفان قانون كار در میان حجره داران سنتي با این استدلل كه

 اخراج كارگر از طلق همسر سخت تر و دشوارتر است به انتقاد از این قانون پرداختند و از سوي دیگر
 مخالفان این قانون در میان مدیران و مالكان كارخانجات و بنگاه هاي صنعتي با این ادعاها كه استمرار كار نه
 .بر اساس قانون كه باید بر اساس بهره وري و ارزش كار كارگر تعیین شود خواستار اصلح این قانون شدند
 رئیس اتحادیه پیشكسوتان جامعه كارگري افزود:  این استدلل ها و ادعاها در حالي از سوي مخالفان قانون كار
 مطرح شد كه مفاد مترقي این قانون هیچ گاه نیروي انساني را به كارفرما تحمیل نكرده و همواره چه در شرایط

 .ركود و یا چه در شرایط رونق اقتصادي بر حفظ اشتغال و استمرار فعالیت بنگاه تاكید داشته است
، نرخ بیكاري70وي گفت: با وجودي كه بر مبناي اجراي همین قانون كار در سال هاي پس از جنگ و دهه   



  درصد كاهش یافت اما در نهایت مخالفان این قانون به تدریج توانستند2/2 به 7/7در زمان دولت سازندگي از 
 در جهت خواسته هاي خود ابتدا قراردادهاي موقت كار را باب كنند و سپس زمینه خروج كارگاه هاي كوچك از

 .شمول قانون كار را مطرح كنند
  رئیس وقت اتاق74صادقي افزود: پس از متداول شدن قراردادهاي موقت كار، براي نخستین بار در سال 

 بازرگاني با طرح این ادعاها كه در صورت اصلح قانون كار امكان جذب كارگران بیشتر در بنگاه هاي
 كوچك فراهم خواهد شد، در نتیجه بیش از دو میلیون فرصت شغلي جدید در اختیار كارجویان قرار مي گیرد،
 .زمینه تصویب قانون خروج كارگاه هاي كمتر از پنج نفر را از شمول قانون كار در مجلس پنجم فراهم كرد

 وي افزود: وقتي هم كه اصلح طلبان با اندیشه هاي اقتصاد آزاد به قدرت رسیدند، موضوع اصلح قانون كار
  نفر و كارگاه هاي خانوادگي10دوباره در كابینه دولت هشتم مطرح شد و در نهایت به خروج كارگاه هاي زیر 

 .و كشاورزي از شمول قانون كار ختم شد
 معاون دبیر كل خانه كارگر افزود: این اتفاقات در حالي به استفاده از ظرفیت هاي قانون كار رخ داد كه به

را به خود اختصاص54 معضل اقتصاد ایران رتبه 57اعتراف نتیجه تحقیقات كارشناسي، قانون كار در میان   
 .داده بود

 صادقي با بیان اینكه در دولت بعد از اصلحات نیز مخالفان حمایت از نیروي انساني با زدن انگ سیاسي و
 اتهام هاي اقتصادي به تشكل هاي كارگري ابتدا زمینه جایگزین كردن نمایندگان دست نشانده كارگري را فراهم
 كردند و سپس موضوع اصلح قانون كار را با ارائه چندین پیش نویس دنبال كردند، گفت: برخلف ظاهر زیبا

 .محتواي این پیش نویس ها باعث بدتر شدن شرایط كار كارگران خواهد شد
 به اعتقاد این فعال كارگري مدافعان اصلح قانون كار اشخاصي هستند كه به صورت آگاهانه یا غیر  آگاهانه از

 منافع گروه هاي زر و زور دفاع مي كنند و به همین دلیل هیچ گاه این قانون را مطالعه نكرده و از مفاد مترقي
 .این قانون كه هر وضعیت اقتصادي جوابگو است بي خبر هستند

 وي افزود: قالب مخالفان قانون كار به این باور اعتقاد دارند كه چون در ایران واردات بیش از تولید سودآور
 .است باید سیاست اشتغالزایي ایران بر مبناي واردات تنظیم شود

  ساله است؛ افزود: نتیجه20صادقي با بیان اینكه این تفكر خلف قانون اساسي، برنامه توسعه و چشم انداز 
 .چنین تفكر این است كه ایران مانند كشورهاي حوزه خلیج فارس به بارانداز كالهاي خارجي تبدیل شود

 ماهیت قانون كار حمایت از كارگر است
 علیرضا محجوب،  دبیركل خانه كارگر و نماینده تهران در مجلس شوراي اسلمي نیز به عنوان دیگر سخنران
 این مراسم گفت: برخي منتقدان قانون كار از روي بي سوادي و برخي دیگر از روي آگاهي و در جهت منافع

 .دیگران خواستار اصلح قانون كار هستند
 وي افزود: در سال هاي اخیر عده اي از روي بي اطلعي و یا تمسخر قانون كار را قانون كارگر مي نامند و این

 در حالي است كه ماهیت این قانون به عنوان تنظیم كننده روابط كار دفاع از حقوق قشر ضعیف كارگر در
 .مقابل گروه قدرتمند سرمایه دار است

 وي با انتقاد از عدم حضور نمایندگان دولت و كارفرما در این مناظره گفت: حضور این نماینده باعث مي شد تا
 .موضوع اصلح قانون كار و محاسن و معایب آن به طور روشن و شفاف بررسي شود

 نماینده تهران در مجلس شوراي اسلمي خطاب به كارگران گفت: در حال حاضر روي لبه چاقویي راه
 .مي رویم كه براي حذف حمایت هاي حقوقي از كارگر تیز شده است

 وي خطاب به كارگران گفت:  تاكنون چندین پیش نویس در رابطه با اصلح قانون كار منتشر شده و پیش از آن
 .نیز چندین ماه از این قانون قابلیت اجرایي خود را از دست داده اند

 محجوب با بیان اینكه از ادامه وضعیت كنوني تنها كارگران زیان خواهند دید افزود: اینكه كارگري با این
 استدلل كه چون فلن ماده شامل حال من نیست؛ خود را از سایر كارگران مجزا كند صحیح نیست. زیرا مسیر
 اصلح قانون كار به تدریج تا آنجا گسترش مي  یابد كه روزي تمامي كارگران ایران از حمایت هاي قانونن كار

 .محروم شوند
 وي مفادي را كه تاكنون در پیش نویس هاي اصلح قانون كار راجع به مسائلي چون كارگران قراردادي،

 كارآموزان، اخراج كارگر منتشر شده است را به زیان منافع صنفي كارگران دانست و افزود: این مواد در
 حالي حكم عقب نشیني را دارند كه در سال هاي اخیر كارگران به واسطه چنین اصلحیه هایي بسیار ضرر

 .كرده اند
 محجوب با یادآوري اینكه نخستین مقاوله نامه سازمان جهاني كار به اجباري شدن هشت ساعت كار روزانه

 اختصاص دارد گفت: در حال حاضر در پیش نویس هاي اصلح قانون كار در حالي براي مفاد مختلف به
 اصلح ماده جایگزین مطرح شده كه در همین شهر تهران كارگران زیادي در بخش صنوف مجبور هستند تا

 .روزهاي تعطیل سر كار بیایند
 وي افزود: وقتي یك مقاوله نامه پذیرفته شد، از سوي دولت ایران این طور اجرا مي شود چطور مي توان نسبت



 .به اینكه اصلح قانون كار وضع كارگران بهبود مي یابد، امیدوار بود
پایان پیام

 چگونه آیت ال ها درحمایت سرمایه دارها و به فلکت کشاندن صنایع کارخانه ها نقش بازی
 می کنند

  در رابطه با کارخانه لستیک سازیحمید یزدیآیت الشیطان یزدی، آیا پرونده اختلس فرزند دلبندتان 
 دنا و شش دارو سازی بزرگ ایران و اخذ وام سه میلیارد تومانی از بانک ملت که با اسم جعلی و اسناد جعلی
 اقدام به اخذ وام کرد که پس از پیگیریهای وزرات اطلعات مشخص شد که در تمام پروندها جناب عالی  پشت

 پرده هستین و امر چنین اعمال زشتی رو به فرزندتان داده بودین. همچنین اخذ رشوه های کلن در دفتر
 بازرسی ویژه و پیگیری قوه� قضایه توسط پسرتان، بال کشیدن کارخانه پارچه بافی  کرمان که صاحب کارخانه

 رو به خاک سیاه نشوندید و پرونده ایران مارین سرویس که با همکاری گروهی از مدیران وقت وزارت
 اطلعات و فلحیان بال کشیدید و میلیاردها دلر به بیت المال ضرر زدین،آیا ساکت کردن جمال بهادری

 معاون بازرسی ویژه پیگیری قوه� قضایه که الن در زندان اوین می باشد در این راستا نیست؟چرا که جما ل
 بهادری تهدید به افشا تمام اسناد و مدارک شما کرده بود?.آیا همه این اعمال فرموده امام زمان شما بود?،

 امیدوارم به علت ترس از افشا این پرونده ها ارادت قلبی خود به احمدی نژاد را اعلم نکرده باشید، وگرنه این
 همه ارادت به احمدی نژاد چه توجیهی  دارد؟ انسانهای فاسق مانند تو زیاد هست اما پرونده تو نزد ملت ایران

مختوم نخواهد شد و روزی تو و خانوادت در دادگاه ملت ایران محکوم خواهید شد، به امید آن روز.

 ساله شد 20 آباد است ، قانون كار 29امروز 
نباید از كنار قانون كار بي تفاوت گذشت

  آمده است:  به مناسبت بیست سالگي تصویب1388 آبان 29ایلنادر تاریخ به گزارش خبرگزاری کار ایران – 
 قانون کار جمهوری اسلمی ایران، مراسمي در محل خانه کارگر شهرستان آمل با حضور یوسفیان نماینده این

 .شهرستان در مجلس و علیزاده شهردار آمل و تعدادی از فعالن کارگری برگزار شد
4به گزارش ایلنا، یوسفیان نماینده آمل در این مراسم گفت: شهرستان آمل به عنوان یک شهر صنعتی با   

  درصد تولیدات صنعتي استان را به خود اختصاص داده است از اینرو احداث خانه کارگر50شرکت صنعتی 
 .در این شهرستان ضروری است

 عضو فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به سالروز تصویب قانون کار گفت: از سال های گذشته بسیاری از
 .قوانین مورد بازنگری شد. اما آنچه که هنوز به توجه ویژه نیاز دارد؛ قانون کار است

 عضو کمیسیون بودجه و برنامه ریزی مجلس بایادآوري اینكه قانون کار با چراغ سبز امام تصویب شد به انتقاد
 از کسانی که امروز با بی تفاوت از کنار قانون کار می گذرند پرداخت و گفت: این افراد به یاد بیاورند که

 .حضرت امام تنها چگونه قانون را تایید کردند
 عضو فراکسیون کارگری مجلس افزود: قانون کار حکم بیماری را دارد که به جاي برخورد، نیاز به رسیدگي
 .درمان دارد و به همین دلیل از نمایندگان مجلس انتظار مي رود تا حد انتظار از کیان این قانون پاسداری کنند

 نماینده شهرستان آمل با اشاره به کثرت کارگران تابع قانون کارگران در خصوص هدفمندکردن یارانه ها که
 هم اکنون در مجلس مطرح است، گفت: هدفمند کردن یارانه ها باید در چند بعد بسترسازی شود و حقوق کارگر

  بار در مزد2و کارفرما باید با شاخص های واقعی تعیین شود و بر همین اساس ضروری است که حداقل سالی 
 .کارگران بازنگری شود؛ زیرا با یک حقوق ثابت امکان ایستادگی در برابر گران شدن نرخ زندگی نیست

پایان پیام

 آبان ؛ قانون كار بیست ساله شد 29                
                 مروري بر روند تصویب دومین قانون كار ایران

  آمده است : بیست و نهم آبان روز نادیده گرفتن کرامت انسانی،88 آبان 29به نوشته سایت ایلنا در تاریخ 
 تهدید امنیت آینده و تحدید اشتغال با تصویب قانون کار به اصطلح نوین و ضد امپریالیستی همه کسانی است
 که برگ هایی از اوراق زندگی را ورق زده اند و سال های اول انقلب ، فراز و فرودهای آن برهه از تاریخ

کشور را به خاطر دارند. 
 جامعه ملتهب و همه بی صبرانه منتظر تحقق شعارها و وعده های داده شده بودند؛ بر مردم آن زمان حرجی نبود



 و نیست؛ مدیران نهضت و سکان داران انقلب تعهداتی را طرح كرده بودند و برخی از مردم نیز و به
خصوص احزاب آن زمان، خواستار اعمال آنها بودند و گروهی نیز در آن شرایط دنبال مطلوب خود. 

 همینطور که امروز هم پس از گذشت سی ویک سال از آن زمان، شاهد آن هستیم که در صحن علنی مجلس،
 یکی از شاخص ترین نمایندگان محترم، وعده مجانی شدن آب و برق و اتوبوس را به یادمان می آورد و سراغ

آن را می گیرد. 
 جناه های چپ و احزاب کمونیست به خصوص حزب توده در این میان نقش به سزائی در تهییج افکار عمومی

 و رو در رو کردن مردم با نظام نوپای اسلمی داشتند و در این راه از هیچ چیز و هیچ کاری فرو گذار نبودند،
 تا جائی که دبیر کل وقت حزب توده آقای (( نورالدین )) کیانوری و بزرگترین تئوریسین این حزب یعنی آقای

 احسان طبری، برای به کرسی نشاندن مقاصد خود حتی دست به تفسیر آیات قرآن و احادیث پیامبر اعظم و
امامان ( ص ) می زدند. 

 نظام نوپا از یک سو درگیر با شرایط حصر اقتصادی و جنگ تحمیلی بود، از سوی دیگر هر روز با مشکلت
 عدیده داخلی ناشی از اعتصابات و درگیری های داخلی به علت تحریک احزاب وابسته به بیگانه رو برو بود و
 در این شرایط نیز برخی از خواص انقلب برای آن که مبادا از قافله (( شعار )) جا بمانند هر روز در دم تغییر

 در تمام ارکان وقوانین و مقررات موجود کشور می دمیدند و بر هرچه بود، با عینک ضد امپریالیستی
می نگریستند. 

  خود نیز چنین نوشت: کارگزاران فعلی9نشریه کمونیست، ارگان مرکزی حزب کمونیست ایران در شماره 
 جمهوری اسلمی از همان بدو به قدرت رسیدن نیات و اهداف آشکار ضد کارگریشان را با فرستادن بازرگان

 برای پایان دادن به مبارزات کارگران صنعت نفت، مبارزاتی که کلیه حامیان و مزدوران سرمایه، طلیعه
 انسجام یک قدرت کارگری را در آن می دیدند و سخت از آن به وحشت افتاده بودند -در کنار دستگیری ها و به

 گلوله بستن کارگران صنعت نفت توسط دولت ازهاری- به عمل آوردند. آنها اقدامات ضد کارگری خود را با
گرفتن اسلحه ها از دست کارگران تکمیل کردند.!! 

 اینجا بود که نظام، مجبور بود به نوعی در مقابل این عکس مار نشان دادن ها از سوی احزاب کمونیست به
 خصوص حزب توده، از خود واکنش نشان دهد تا جامعه را مهار كند و کارگران خسته ناشی از نا امنی های

دوران انتقال، احساس آرامش كنند. 
 به سرعت اولین پیش نویس قانون کار تهیه شد ولی چون هم دولت دچار تغییرات عمده ای شد و هم تنش هایی

  پیش از آنكه مطرح1360توسط همین احزاب چپ در این رابطه به وجود آمده بود، این پیش نویس در سال 
شود به کناری نهاده شد. 

 پس از آن، بلفاصله آقای احمدتوکلی وزیر کار وقت پیش نویس جدیدی را با کمک مدرسین محترم حوزه
 به هیات دولت تقدیم شد. 1361علمیه قم تدوین كردند و در سال 

 یکی از بارزترین مشخصه های این پیش نویس رعایت اصل اسلمی توافق و تراضی طرفین در انجام هرعقد
 شرعی بود و به رابطه کار بین کارگر و کارفرما هم بر همین سیاق نگریسته شده بود و به عبارت دیگر از

نگاه اقتصادی، از مشخصه های ((اقتصاد آزاد)) پیروی كرده بود. 
 پس از مطرح شدن این پیش نویس در جامعه بازهم فریاد کمونیست ها بر آسمان رفت و آقای ((نورالدین))

  این پیش نویس را ضد کارگری و حتی خلف قانون اساسی جمهوری1361کیانوری در مصاحبه خود در آبان 
اسلمی و خلف فقه اسلم بر شمرد و آن را ((شاهکار جبهه ائتلف دفاع از سرمایه داری)) نامید. 

 ایشان برای تحریک کارگران در جای جای مصاحبه های آتشین خود حتی پای روحانیت و برخی از آیات
 عظام را به وسط می کشید و از فرازهایی از سخنان آنان استفاده می كرد تا تئوری های توده ای خود را با رنگ

 ولعاب اسلمی اثبات كند و در این بین بیشترین استفاده را از سخنان شهید مظلوم آیت ال بهشتی و آیت آل
حسین نوری می كند و تئوری های حزب توده را همسو با فرمایشات آنان معرفی می کند. 

 طبیعتا این پیش نویس هم در آن شرایط نمی توانست مورد اقبال قرار گیرد و از همه مهمتر حملت و
 توهین هایی بود که به آقای احمد توکلی و آقای معتمد رضائی که از مدافعان پیش نویس بودند می شد، تا اینکه با

 تغییرات مجددی که در دولت وقت صورت گرفت، این پیش نویس هم کنارگذاشته و مقرر می شود چند تن از
وزرا مسئولیت تنظیم سومین پیش نویس قانون کار جمهوری اسلمی ایران را بر عهده بگیرند. 

  تدوین و به نظر خواهی گذاشته شد. این پیش نویس درست1362در نتیجه سومین پیش نویس در پایان سال 
همان مطلبی بود که جناه های چپ انتظار آن را داشتند. یعنی حمایت صرف و یک طرفه از کارگر. 

 همه می دانستند که این پیش نویس اشکال شرعی دارد و با روح اسلم و حفظ کرامت انسانی مد نظر در اسلم
 سازگاری ندارد و یقین داشتند که شورای نگهبان قانون اساسی هرگز آن را تایید نخواهد نمود، این امر تا

 سال ها ادامه یافت و فراز ونشیب های فراوانی را طی کرد که جای طرح همه آنها در این مقال نیست ولی
 سماجت هائی که برای تصویب همین پیش نویس صورت گرفت عمل فضای جدیدی در طرح مسائل فقهی و

 نقش دولت اسلمی در اداره امور کشور از منظر حضرت امام خمینی گشود که تا آن زمان کمتر طرح و



شنیده شده بود. 
 ولی من باب تبیین معروض می دارد که فقط وزارت کار و ریاست جمهور وقت سه بار و در مقابل شورای

 نگهبان یکبار برای حل مطالب ، وارد به دریافت استفسار و استفتاء از حضرت امام ( ره ) شدند که همه آنها
 موجود است و بررسی آنان در حال حاضر می تواند برای روشن شدن فضای فکری همه ما بسیار مفید باشد.
 بعنوان مثال به دستوری اشاره میشود که دولت اسلم می تواند با عقد قراردادی و اعمال شروط ضمن عقد در

 آن با صاحبان صنعت این مطلب را بگنجاند که اگر صاحب صنعتی (( هرگونه شرط و نظر حال و آینده ی ))
 دولت را پذیرفت ، دولت به او اجازه استفاده از آب ، برق ، تلفن ، گاز ، منابع معدنی ، جنگلی و..... را بدهد،

ولی اگر بدون قید و شرط نپذیرفت؛ دولت می تواند او را از استفاده از همه امکانات محروم نماید. 
 آقای محمد سلمتی مشاور وزیر کار اسبق و دبیر کل وقت سازمان مجاهدین انقلب اسلمی در یکی از

 مصاحبه های خود اعلم میدارد: (( در این رابطه،   ریاست محترم جمهوری وقت نامه ای خدمت امام نوشتند که
 حضرت امام جوابی که دادند در ارتباط با حدود اختیارات ولی فقیه و اینها صحبت کردند و اختیارات حکومت

 اسلمی .  گفتیم حتماo   این جواب کاملo   برای شورای نگهبان قانع کننده و کامل است .  این جوابیه وقتی از طرف
 حضرت امام صادر شد،   ما گفتیم که دیگر مسأله�   قانون قاعدتاo   باید حل شود و به تصویب برسد .  منتها متأسفانه

۱مورد اشکال شرعی و قانون اساسی گرفته بود . بیش از   ۱۳۰دیدیم که شورای نگهبان نظری که داد بیش از  
اشکال قانون اساسی می گرفت و در واقع ردش کرد .  این قانون کار نزدیک به   ۳۰مورد اشکال شرعی و   ۰۰

ماده بیشتر نبود .  یعنی مواد اصلی و اساسیش همه رد شد  .))  ۱۹۵
 ایشان اضافه می کنند : ((  این قانون در واقع تحولی در فقه به وجود آورد ))؛ من به خود اجازه دخالت در امور

 فقهی نمیدهم ولی این نظر ایشان بسیار جالب است و فضای فکری آنزمان را بخوبی ترسیم میکند که :
  (( مجمع تشخیص مصلحت نظام به علت اهمیت این قانون تدارک دیده شد که به هرحال این قانون،   و قانون های
 شبیه به این که می رود در شورای نگهبان و رد می شود،   به هر جهت یک مرجعی باشد که این ها را (( به یک

شکلی )) تصویب بکند ، چون (( نیاز )) به این گونه قوانین هست.)) 
 آقای محمد سلمتی ، آنزمان در قدرت بودند و فرمایشات ایشان دقیقا بر گرفته از طرز تفکر آنزمان ایشان

 است . بر همین اساس ایشان نمیگوید (( نیاز )) توسط چه مرجعی شناسائی و تایید میشود و قوانین باید (( به
 چه شکلی )) به تصویب برسد مگر مملکت قانون اساسی ندارد و شکل تصویب قوانین در آن مشخص نشده ؟

 یقینا اگر امروز ایشان در پیشگاه وجدان خود بقضاوت بنشیند ، حتما با توجه به گذر عمر و کسب تجربه بیشتر
، هرگز خواستار تصویب قوانین (( به یک شکلی )) ، نخواهند بود. 

 حدود سیصد سال قبل وقتی مونتسکیو ، اندیشه های حکیمانه سقراط را در کتاب روح القوانین خود به رشته
 تالیف می آورد و حرف از تفکیک قوا و تعریف نهادها میزد ، تجربه و نتایج فرمایشات سقراط حکیم را طی

 قرون و اعصار مختلف در اختیار داشت . نظرات این اندیشمند آنقدر مستحکم بوده که علوه بر تاثیر بسیاری
 که بر قوانین فرانسه و دیگر کشورها داشته ، قانون اساسی کشورهای انگلستان و آمریکا نیز بر اساس

تفکرات این (( مرد )) تدوین شده است. 
 حال بر اساس نظریات همین انسان شایسته ، مجمع تشخیص مصلحت هیچ جایگاه حقوقی نمیتواند داشته باشد و
 بعنوان (( یک مجموعه منتخب حاکمیت )) نمی تواند نهادی قانون گذار به موازات قوه مقتته بعنوان (( یک نهاد
 منتخب ملت )) باشد و بر اساس خواسته های حکومت قانونی را تدوین و تصویب نماید که خود حاکمیت علقه

 به اجرای آن دارد و پا را آنقدر پیش بگذارد که آن قانون هم دارای ایراد شرعی و هم مغایر با قانون اساسی
کشور باشد. 

  تصویب شد و از اول1369 آبان 29بالخره پس از هفت سال ، قانون کار مغایر با شرع و قانون اساسی در 
  اجرائی گردید. ولی اگر از جنبه شرعی موضوع بگذریم و آنرا به فقهای محترم بسپاریم و بر شیوه1370سال 

 تصویب آن هم چشم بپوشیم ، این قانون (( کار )) از منظر حقوقی و اجرائی دو ایراد اساسی و کلی داشت و
دارد: 

- این قانون به اقتضاء روز کشور و نیاز واقعی جامعه تصویب نشده و پویا نیست. 1
- فراگیر و جامع نبوده و نیست زیرا : 2

 درصد شاغلین جامعه را در بر نمی گیرد . 50الف – از یک سو مستثنیات بی شماری دارد که بیش از 
ب – از سوی دیگر بسیط بر بسیاری از حرف و مشاغل موجود در جامعه نبوده و نیست . 

 که در نتیجه این قانون نمی تواند یک قانون کشور شمول باشد ، (( حاکمیت و دولت )) خود را از آن مستثتی
نموده و دیگران را مکلف و مقید به اجرای آن . 

  بعلت ایجاد ناامنی روانی و انتظاری، موجب1369این قانون ، در همان شروع اجرا ، یعنی پایان اسفند 
ریزش شدید کارگری گردید که تا کنون هیچ یک از مسئولن شهامت اعلم آمار آنرا نداشته اند . 

 زیرا چنان تبلیغ میکردند که گوئی این قانون تمام مشگلت ناشی از تاریخ ده هزار ساله ایران را مرتفع خواهد
نمود. 



 این قانون شادابی و همبستگی محیط کاری را از کارگر و کارفرما سلب نمود و دقیقا در تایید نظر آقایان
 (( نورالدین )) کیانوری ها تضاد منافع کارگر و کارفرما را در جامعه دامن زد تا گفتار و تبلیغات آنها در

مصاحبه های خود با تمسک ابزاری به فرمایشات برخی روحانیون محقق گردد که : 
 (( تاریخ سراسر جنگ است. جنگ بین محرومان و مستعضفان با مترفان. شهید مظلوم بهشتی ، صبح

 )) 8/1361 /29 و استفاده ابزاری آقای کیانوری در مصاحبه ۶۱/۳/۳آزادگان، 
 ((من به شما می گویم که تا زنده ام تحمل نخواهم کرد نظامی را که در آن انسان های بسیار کم درآمد در کنار

 انسان های پردرآمد زندگی کنند. من این را تحمل نخواهم کرد . شهید آیت ال بهشتی در دیدار با اعضای جهاد
 )) 29/8/61سازندگی ، مورد استفاده کیانوری در مصاحبه 

 قریب به بیست سال گذشته است ، اما امروز شاهدیم که علی رغم آن همه تلش و فشار   وجود قانون حامی
 کارگر و بگیر و ببندهای وزارت کار امروزعمل در محیط کارگاه، کار بر شیوه همان پیش نویس اولیه ای که
 بر گرفته از اصول منطقی اسلم و به اصلح اقتصاد دانان بر پایه اقتصاد آزاد تنظیم گردیده بود بصورت خود

جوش و غیرمحسوس اداره می شود. 
الف - تراضی و توافق طرفین 

ب- درک وتشخیص همسوئی منافع کارگر و کارفرما 
 بیست سال تلش گردید که دولت خود را حامی کارگر معرفی نماید و کارگر و کارفرما را در مقابل یکدیگر
 بگمارد . ولی امروز در سمینارها و همایش ها ،نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمائی – حتی مورد تایید

 وزارت کار - در یک عمل هماهنگ نشده از قبل ، یک سخن واحد دارند ، یک درخواست مشترک دارند و آن
 احترام به نقش واقعی شرکاء اجتماعی و سه جانبه گرائی بدور از شعار و تبعیض ، تامین امنیت اشتغال و

توسعه اشتغال پایدار است . 
 توسعه اشتغال و امنیت کار ، چیزی است که دولت ها سی سال است آنرا بکناری نهاده و جز در دوره دکتر
 جهرمی هیچ یک از وزرای کار خود را متولی و مسئول ایجاد اشتغال نمی دانستند و امروز هم نمیدانند . پس

 معلوم نیست اگر وزارت کار به نمایندگی از دولت مسئول و متولی برنامه ریزی و پیگیری برای ایجاد کار و
تثبیت کار نیست و نباشد، پس علت وجودیش برای چیست؟ 

 آیا کارگر و کارفرمای با شعور ایرانی ، در قرن بیست ویکم نمی توانند بر مبنای (( توافق و تراضی )) که بر
 گرفته از خصلت انسانی و ودیعه خدائی است ، برادرانه به کار مشترک با حفظ منافع منطقی طرفین ، باهم

کنار آیند؟ 
 مگر نه این بود که در ادوار گذشته با وجود حاکمیت قانون کار به اصطلح طرفدار سرمایه داری و

 امپریالیستی بارها شاهد ازدواج کارگران لیق و با وجدان با دختران صاحب کار خود بودیم ، آیا کسی هست
  به بعد نمونه ای از این دست روابط انسانی و برادرانه را نشان دهد؟ آقایان فراموش کرده اند1370از سال 

که ما هم ایرانی هستیم و دارای فرهنگی غنی و هم مسلمان و برخوردار از روح احکام مترقی اسلم . 
  یعنی قریب به یک قرن قبل به این نتیجه رسیده بود که خود ناظر بر1302آقایان بدانید ، والی کرمان در سال 

 رفتار کارگران و کارفرمایان قالی بافی ها باشد ، ولی روابط آنان را بر مبنای تراضی و توافق طرفین و
 احساس مسئولیت نسبت به منافع متقابل تدوین نماید و کرده بود و بر همین اساس نام خود را درتاریخ روابط
 کار به خوشنامی ثبت کرد و فکر او مبدا تاریخ تدوین قانون در عصر جدید ایران گردیده ، حال شما آمدید و

 همه چیز را هم بر عکس فرهنگ ایرانی نمودید و هم بر خلف روح اسلم ، چه نتیجه ای جر تشدید بیکاری
و فقر واعتیاد عایدمان شد ؟ 

  سال قبل و قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی آنزمان كه در ساخت بنای با عظمت تخت2600کاری به 
جمشید که امروز به لطف خدا همگی مستندات آنها موجود است ، نداریم. 

 امروز بحث ما قانون کار است ، ولی هستند قوانین دیگری که بر همین سیاق و به نام اسلم ولی با روح و
 خصلت حذف کرامت انسانی و نقض توسعه پایدار ملی، با فشار و نفوذ همین افراد و احزاب ضد ملی در

همان اوان تصویب گردیده و سالهاست که منافع ملی این کشور را به باد فنا داده و ملت را گرفتار نموده است. 
 امروز سی و یک سال از آن دوران گذشته و بعلت گذشت زمان و کاهش هیجانات انقلب افق دید همه ما

 بازتر شده است. در نتیجه هریک از ما میتوانیم به سهم خود طوماری از ناهنجاریهای منبعث از تحمیل این
قانون خلف اسلمی و انسانی را بنویسیم و ارائه نمائیم. 

 ولی چرا مسئولن هر روز این عجوزه پیر را با اصلح ماده ای و یا تغییر در تبصره ای می آرایند ؟ آیا امید
دارند که شاید آنرا به نوعروسی فریبنده و دل ربا تبدیل کنند ؟ که نشده وهرگز نخواهد شد و نمیشود. 

 اما با ادامه این شیوه، زمان و فرصت های ملی را به باد داده ایم و می دهیم و هر روز فاصله ما از کشورهای
 صنعتی بیشتر شده و می شود ، هر روز ضعف و گسستگی اجتماعی و ملی ناشی از بیکاری و فقر و اعتیاد

بیشتر گریبان ما را خواهد گرفت . آیا این آرزوی پدر خوانده های افرادی مانند کیانوری ها نبوده و نیست ؟ 
 امروز بر تمام کارگران و کارفرمایان و کلیه تشکلهای کلن کارگری و کارفرمائی کشور که ریشه در این آب



 و خاک دارند فرض است که برای تامین آینده خود و فرزندان خود که در گرو تحقق سند چشم انداز بیست
 44 و اجرای صحیح اصل 1404ساله مد نظر مقام معظم رهبری و دسترسی به آرمانهای بلند و بحق ایران 

 قانون اساسی است. همصدا و یکدل خواهان لغو این قانون ضد کار و احترام گذاردن و عمل کردن واقعی و
بدور از شعار به اصل مهم سه جانبه گرائی و اجرائی نمودن کار شایسته در کشور باشیم . 

 یقین داشته باشیم امنیت و سربلندی و اقتدار ملی ما در گرو اشتغال پایدار ، وجود کارگر و کارفرمای مطمئن
به آینده و مستظهر به قوانین جامع ، پویا و برخاسته از نیاز واقعی جامعه است. 

 امروز گوشه ای از تاریخ را با هم ورق زدیم و بر گذشته به امید فردای روشن نگاهی گذرا نمودیم. اما جا
 دارد در این مقطع حساس از افرادی مانند اقایان احمد توکلی ، کلیه مدرسین محترم آنزمان حوزه و فقها و

 حقوق دانان محترم آن زمان شورای نگهبان که متاسفانه دسترسی به نام شریف آنان میسر نشد سپاسگزاری
 نمائیم؛ آنانی که با شهامتی وصف ناشدنی، بر اندیشه خود ایستادند و در برابر طوفان تبلیغات و توهین های
 احزاب چپ و چپ نما بیمی به دل راه ندادند ، تجلیل نمائیم و بدانیم که آفتاب هیچگاه زیر ابر باقی نمیماند ،

  سال عمل و خود جوش در کارگاهها در28همانگونه که امروز اصول اساسی پیش نویس این عزیزان پس از 
حال اجراست. 

- توافق و تراضی طرفین بر گرفته از روح دین مبین اسلم 1
- درک و تشخیص همسوبودن منافع کارگر و کارفرما بعنوان دو شریک توانمند اجتماعی 2

پاینده ایران ، سر افراز و شادمان باد کارگران و کارفرمایان غیور و با شرف ایران 

منابع : 
 - نگاهی به روند تصویب قانون کار جمهوری اسلمی ، سلسله مصاحبه های آقای محمد سلمتی مشاور1

 وزیر کار اسبق و دبیرکل وقت «سازمان مجاهدین انقلب اسلمی»، با نشریه سلم منتشر شده در روزنامه
  .۱۳۷۱ اسفندماه ۶ و ۳ بهمن، و ۲۲ و ۲۰، ۱۵های مورخ 

 - پیش نویس قانون کار، ضدکارگری و خلف قانون اساسی است ، اسناد کارگری حزب توده ایران ، پرسش2
 1361 آبان 29پاسخ با رفیق نورالدین کیانوری در تاریخ 

 - لزوم مبارزه علیه کلیت قانون کار جمهوری اسلمی ، رضا مقدم ،نشریه کمونیست، ارگان مرکزی حزب3
 1363 خرداد ماه 20، 9کمونیست ایران، شماره 

عباس وطن پرور 
 )ILOنماینده اسبق کارفرمایان ایران در اجلس جهانی کار (

هزارتومان است450درصد خانوارهای ایرانی کمتر از 70درآمد 
  - رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به درآمد و جمعیت هر یک از اقتصاد > اقتصاد کلن88 ابان 29

 70خوشه های درآمدی که در طرح جمع آوری اطلعات افتصادی خانوار مشخص شده است، گفت: حدود 
  هزار تومان درآمد دارند.450درصد از خانوارهای ایرانی زیر 

 محمد مدد در گفت وگو با فارس در مورد جمعیت هر یک از خوشه های درآمدی در کشور، خاطرنشان کرد:
  میلیون نفر و خوشه دوم یعنی سه دهک29 دهک پایین درآمدی است، 4جمعیت خوشه اول که در برگیرنده 

 میلیون نفر است.20بعدی معادل 
  میلیون نفر در خوشه سوم21 میلیون نفر در نظر بگیریم حدود 70اگر جمعیت ایران را حدود  به گفته وی 

قرار می گیرند.
 رئیس مرکز آمار در خصوص در آمد هریک از خوشه ها، گفت : میانگین درآمدی خانوارهای خوشه  اول کمتر

 450 هزار تومان و میانگین درآمدی خوشه سوم بیشتر از 450 تا 350 هزار تومان، خوشه دوم از 350از 
هزار تومان است.

 49 میلیونی ایران و مقایسه مجموع جمعیت دو خوشه اول که حدود 70به گزارش فارس با توجه به جمعیت 
  هزار تومان450 درصد خانوارهای ایرانی درآمدی کمتر از 70میلیون نفر است، مشخص می شود که حدود 

 دارند.
------------------------------------------------------------

 850چندی پیش حسین راغفر تدوینگر نقشه فقر کشور برای استان تهران خط فقر را درآمد ماهانه کمتر از 
 هزار تومان اعلم و عنوان کرده بود که این مبلغ کمتر از میزان واقعی خط فقر محاسبه شده است و با توجه

  هزار تومان برای850به نرخ تورم، تعداد فرزند دانشجو و دانش آموز در سال جاری خط فقر خیلی بیشتر از 
  کمتر است ولی بهیچوجه بیشتر  : در روستاها و شهرهای کوچک این مبلغ  نفره خواهد بود. ( پ ا5خانوار 

 هزار تومانی که در بال آمده نیست)450از 



بدون شرح 
امام جمعه مشهد مشکل بحران اقتصاد ایران را پیدا کرد : الگوي مصرف غلط خانواده ها

  احمد  آمده است :88 آبان 29به گزارش خبرگزاري دانشجویان ایران (ایسنا) - منطقه خراسان،در تاریخ 
  پس  برگزار شد گفت : علم الهدي در خطبه هاي عبادي سیاسي نماز جمعه امروز مشهد كه در حرم امام هشتم

 از پایان دوره دفاع مقدس و آغاز دوره توسعه اقتصادي جریان تورم به جریاني روز افزون تبدیل شده كه گویا
 از جان ملت دست بردار نیست.

 هاي دولت ها و دستگاه هاي مختلف دربه گفته وي مشكلت اقتصادي كشور تبدیل به باتلقي شده است كه طرح
 حكم تكان خوردن فرد گرفتار در باتلق است كه باعث فرو رفتن بیشتر او مي گردد.

 امام جمعه مشهد به مسئله اصلح الگوي مصرف اشاره كرد و افزود: ریشه مشكلت اقتصادي مسئله اقتصاد
 خانواده هاست و تا این معضل حل نشود كلف سردرگم مشكلت اقتصادي از دست و پاي كشور باز نخواهد

شد.
 وي تصریح كرد: متاسفانه رهنمود رهبري مبني بر اصلح الگوي مصرف همانند بقیه رهنمودهاي معظم له

 آن طور كه باید و شاید به صورت حركتي جدي در امور آموزشي و تربیتي و نیز امور اجرایي عملیاتي نشده
است.

 عضو مجلس خبرگان رهبري ادامه داد: مطابق فرمایش امیرالمومنین بایستي الگوي مصرف و هزینه تمامي
 خانواده ها طبقه پایین تر اجتماع قرار گیرد اما متاسفانه امروز خانواده هاي مرفه كه اقسام رنگارنگي ها را در

مدل لباس، منزل، اتومبیل و سایر شئون زندگي به نمایش مي گذارند، به الگوي جامعه تبدیل شده است.
 به گفته علم الهدي این نوع الگوبرداري موجب بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا مي گردد و جامعه اي كه

دچار این ناهماهنگي شود، طعم موفقیت و سعادت اقتصادي و نیز لذت معیشتي را نخواهد چشید.
رئیس سازمان کار کرج درگفت وگو با ایلنا: 

 واحد بحران زده داریم 15فقط 

  آمده است: رئیس سازمان کاروامور اجتماعی1388 آبان 30ایلنادر تاریخ به گزارش خبرگزاری کار ایران – 
  هزار بیمه شده تامین اجتماعی در این منطقه وجود دارد گفت: با این وجود پیش از500کرج با اشاره به اینکه 

 . هزار شاغل در این منطقه هستند100یک میلیون و 
  درصد دیگر را89 درصد این شاغلن را زنان و 11میراحد حسینی درگفت وگو با خبرنگار ایلنا افزود: 

 .مردان تشکیل می دهند
  طرح زودبازده موفق به انعقاد قرارداد شده اند تصریح کرد: اعتبار آنها766 هزار و 10وی با اشاره به اینکه 

  هزار نفر در30 میلیارد تومان است و پیش بینی می شود در صورت بهره برداری زمینه اشتغال حدود 609
 .منطقه فراهم شود

 . میلیارد تومان پرداخت شده است609 میلیارد تومان از 533او اظهار داشت تاکنون مبلغ 
  مورد که15 یا 14حسیني با بیان اینکه بحران حادی در واحدهای کرج وجود ندارد خاطرنشان کرد: به جز 

 برخی از آنها به دلیل فقدان نقدینگی و برخی دیگر به دلیل مشکلت مدیریتی مشکل دارند، بقیه واحدهای کرج
 .مشکل خاصی ندارند

  هزار مورد عنوان کرد و افزود: کاهش5رئیس سازمان کرج تعداد بازرسی های انجام شده این اداره را 
 .حوادث ناشی از کار از نتاریج این بازرسی هاست

 حسینی گفت: سه پروژه ورزشی کارگری در شهرستان های شهریار ، رباط کریم و هشتگرد در دست ساخت
 .داریم که تا ایام دهه فجر مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت

پایان پیام

فرم جدید قراردادهای کار، سلح جدید کاهش دستمزدها
 دولت سرمایه داری فرم جدیدی را برای تنظیم قراردادهای کار تهیه و در اختیار سرمایه داران قرار داده

 است. این فرم سلح قتاله دیگری است که سرمایه از زرادخانه های کشتار خود بیرون می کشد تا از طریق آن
 همان دستمزدهای بغایت ناچیز کارگران را هم کاهش دهد. آرایش ظاهری مواد و مندرجات فرم این گونه است

 که ظاهراo طول روزانه کار، میزان مزدها، اجزای متشکله دستمزد از قبیل پاداش، حق تولید و همه چیز با
 توافق میان کارگر و سرمایه دار تعیین می شود. سلح کشتار سرمایه درست در بطن همین غلف سرتاسر

 دروغ، شعبده بازانه، جنایتکارانه و زهرآلود « توافق» جاسازی شده است، توانق میان سرمایه دار درنده ای
 که از تمامی ابزار و وسائل و امکانات دریدن و پاره کردن و کشتار و بلعیدن برخوردار است و کارگر



 مسلوب الحق قلع و قمع شده و گرسنه و و فرسوده و مستأصلی که هر نوع توان ابراز حیات و حتی چانه زدن
 او از پیش توسط سرمایه سلخی شده است، توافق میان کسانی که اولی هر چه را اراده کند یکراست و بدون

 قید و شرط به اجرا می گذارد و به دومی تحمیل می کند و دیگری از شدت گرسنگی و فقر و استیصال و
 بدبختی مجبور است به تحمل هر ستمی تن دهد. این توافق فقط غلف واقعی سلح کشتار سرمایه است و دولت

  سرمایه داری با همین هدف آن را معماری، تنظیم و منتشر کرده است. فرم در برگیرنده مواد زیر است :
  و پایان آن از این پس نه بر اساس عرف رایج بلکه بر اساس توافق کارگر و کارفرماآغاز- ساعات کار و 1

خواهد بود که در زمان انعقاد قرارداد کار طبق توافق طرفین در فرم قرارداد قید خواهد شد. 
 - مزد کارگران پس از ذکر مزد ثابت از این پس هم به صورت روزانه و هم به شکل ساعتی طبق توافق2

د. کارگر و کارفرما تعیین خواهد ش
- پاداش افزایش تولید یا بهره وری بر اساس توافق کارگر و کارفرما حین انعقاد قرارداد قابل پرداخت است. 3
  فرم جدید اختصاص به فسخ قرارداد دارد و سفید گذاشته شده است تا کارگر و کارفرما حین انعقاد13- ماده 4

قرارداد بر اساس توافق طرفین آن را پر کنند. 
 در این فرم به صورت حساب شده و آگاهانه به نفع سرمایه داران هیچ جایی برای بخش هایی از دستمزد

کارگران منظور نشده است. 
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خبر تازه خبرگزاری فارس در مورد مهدی هاشمی، خبرآنلین 
  از قول وزرات دادگستری آمریکا اعلم کرد، سه سال88 آبان 30به گزارش خبرگزاری فارس  در تاریخ 

 تلش مداوم استات اویل برای اصلح عملکرد سوء خود در گذشته منجر به صرف نظر کردن از اتهامات این
شرکت در مورد پرداخت رشوه در یک قرارداد مربوط به ایران شده است.

 به گزارش فارس، دولت آمریکا پیگرد قضایی شرکت نفتی استات اویل در مورد یک پرونده رشوه خواری در
 بر می گردد متوقف کرده است.2002ایران را که به سال 

  یک مقام شرکت نرو ژی استات اویل گفت توافقی با کمیسیون سهام و اوراق[گزارش رویترز]بر اساس 
 بهادار آمریکا، وزارت دادگستری و دفتر دادستانی این کشور حاصل شده است که بر اساس آن موضوع

معامله استات اویل با موسسه هورتون حل و فصل شده است.
  و از طریق یک موسسه مشاوره نفتی به نام هورتون که مقر آن در لندن2002استات اویل متهم است در سال 

 قرار دارد برای دستیابی به امتیازات نفتی در ایران مبالغی را به عنوان رشوه پرداخت کرده است. گفته می
 شود این رشوه به یکی از آقازاده ها در ایران به نام (م.ه) که ظاهرا نقش مهمی نیز در بروز اغتشاشات بعد از

 میلیون دلر بوده است.35انتخابات داشته است پرداخت شده است. مبلغ این رشوه نیز 
  به دلیل نقض قوانین ضد فساد آمریکا از سوی دستگاه قضایی آمریکا محکوم به2006استات اویل در سال 

  میلیون دلر به عنوان جریمه شد. وزارت دادگستری امریکا در آن زمان برای توقف ادامه10.5پرداخت 
 پیگرد این شرکت موافقت نامه ای را با آن امضا کرد که بر اساس آن استات اویل موظف شد طی سه سال

اقداماتی را انجام دهد.
 معاون دادستان کل امریکا در امور جنائی طی بیانیه ای اعلم کرد: پرداخت رشوه به مقامات خارجی و تلش

برای پنهانکاری پرداخت ها یک رویه عملیاتی عادی محسوب نمی شود.
 این بیانیه افزوده است: سه سال تلش مداوم استات اویل برای اصلح عملکرد سوء خود و ناکامی پایبندی به

مقررات در گذشته منجر به صرف نظر کردن از اتهامات این شرکت در مورد پرداخت رشوه شده است.
  میلیون دلر جریمه به دلیل پرداخت رشوه به این فرد ایرانی20 نیز در نروژ به 2004استات اویل در سال 

محکوم شد.
 در آن زمان مقامات ارشد استات اویل از جمله مدیر اجرایی و رئیس اکتشاف و تولید بین المللی از مقام خود

عزل شدند.

در قطعنامه مراسم بیست سالگي تصویب قانون كار عنوان شد: 
امروز کارگران به معنای واقعی محتاج نان شب خود هستند

  آمده است: تشكیل ت خانه كارگر استان تهران1388 آبان 30ایلنادر تاریخ به گزارش خبرگزاری کار ایران – 
  آبان سالروز تصویب قانون كار قطعنامه اي را در دفاع از منافع صنفي كارگران ایران تصویب29به مناسبت 

 .كرد

http://www.reuters.com/article/rbssIntegratedOilGas/idUSLJ46833920091119


 :به گزارش ایلنا متن این قطعنامه به شرح ذیل است
 قانون کار ایران تنها قانونی است که برای تصویب آن نزدیک به یک دهه چانه زنی شد و اگر نظر مثبت

 حضرت امام (ره) بنیانگذار جمهوری اسلمی ایران و نگاه ویژه او به کارگران که همانا نگاه پیامبر گرامی
 .اسلم است نبود شاید هرگز این قانون تصویب نمی شد

 کارگران هرگز فراموش نمی کنند که تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس اختلف شدید مجلس و
 .شورای نگهبان در خصوص تصویب این قانون بود

 این قانون بر اساس تعالیم اسلم که به کرامت انسان نگاه ویژه دارد و همچنین مجموعه کنوانسیونها و توصیه
 .نامه های بین المللی شکل گرفته است

 قانون کار یک قانون حمایتی است که برای جلوگیری از استثمار و بهره کشی کارگر توسط کارفرما ایجاد
  سال از اجرای این20می شود و نمی توان هیچ انتظار دیگری از آن داشت ولی متأسفانه پس از نزدیک به 

 قانون کسانی که از امنیت کارگران و داشتن حداقل های معیشت آنان دلخوشی نداشتند و ندارند به بهانه های
 واهی از جمله توسعه اشتغال و سرمایه گذاری در ادوار مختلف، سعی در مخدوش کردن و اÍعمال تغییرات

 .خرد و کلن در این قانون نمودند
 امروز با اÍعمال قراردادهای جدید کار به همت آقای جهرمی وزیر کار سابق، بازار کار ایران به سیطره این

  درصد از بین رفته است و هیچ کارگری حتی برای یک100قراردادها درآمده و امنیت شغلی کارگران بطور 
 .روز هم امنیت شغلی به لحاظ تضمین ندارد

 نبود امنیت شغلی که پیوند مستقیم با دستمزد دارد سبب شده است که کارگران با حقوق هایی به مراتب کمتر از
 .حداقل دستمزد به بردگی گرفته شوند

 امروز کارگران به معنای واقعی محتاج نان شب خود هستند؛ در پرتو اقدامات وزارت کار بعنوان نماینده
 دولت تشکلهای کارگری هم که باید از استقلل برای دفاع از حقوق کارگران برخوردار باشند متأسفانه شبه

 .دولتی عمل می کنند و دولت نظارت نامحسوس بر آنها دارد
 در چنین وضعیت اسفباری قانون کار را در پایان دولت نهم بطور کامل تغییر می دهند که اگر پیش بینی ها

 درست باشد از کارگر ایرانی هیچ چیز باقی نخواهد ماند و ما باید آرزوی احیاء قانون کار زمان ستمشاهی را
 .داشته باشیم

 امروز روز بزرگداشت قانونی است که ما اکنون در افسوس اجرای آن فقط تأسف می خوریم ما اعلم می کنیم
 قانون کار یک قانون صد در صد حمایتی است و هر آنچه مورد تصویب قرار گرفته اگر تبدیل به قانون شود و

 حقوق نیروی کار را در حوزه های مختلف مورد تجاوز قرار دهد کارگران ایران با همه احترامی که برای
 :نظام و انقلب و رهبری معظم قائلند هرگز از پای نخواهند نشست و لذا ما از دولت و مجلس می خواهیم
1- oبه هیچ وجه به سمت تغییر قانون کار که رضایت جامعه کارگری در آن نیست نروند چرا که باید حتما 

 .منتظر تبعات آن باشند
 قانون کار یک قانون پایه و حافظ حقوق نیروی کار است هر تغییری باید امنیت و معیشت کارگران را در -2

 بازار کاری که نرخ بیکاری در آن فزاینده و شرایط برای استثمار کارگران هر روز بیشتر می شود بهبود
 .ببخشد لذا ما انتظار داریم تغییرات باعث بهبود شود نه آنکه حداقل های حقوق را نیز نادیده بگیرد

 طرح مسکوت مانده و فراموش شده اصلح و ساماندهی قراردادهای موقت کار که به جهت مخالفت دولت -3
 و عدم همراهی مجلس فعلo در دستور کار قرار نگرفته است به دلیل حمایت و ساماندهی کارگران شرکتهای
 .پیمانی و خدمات نیروی انسانی هر چه سریعتر باید در مجلس مطرح و مورد تصویب نمایندگان قرار گیرد
 دولت و مشخصاo وزارت کار از دخالت در حوزه تشکلهای کارگری جداo پرهیز کند چرا که این کار نقض -4
 آشکارترین حقوق بنیادین کار و از آن بالتر نقض آشکار حقوق بشر است که یک اقدام مذموم و مترود تلقی

 .می شود
  هزار145دولت موظف است علوه بر پرداخت بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی که امروز بالغ بر  -5

 .میلیارد ریال است نسبت به سود سالنه آن به نرخ اوراق مشارکت اقدام کند
 عدم پرداخت دیون دولت، سازمان تأمین اجتماعی را با مشکلت جدی در جهت اجرای تعهداتش در قبال -6

 .مستمری بگیران روبرو کرده است
 .لذا ما نگران آینده کارگران شاغل و بازنشسته در حوزه سازمان تأمین اجتماعی هستیم -7

 طرح هدفمند کردن یارانهها به اعتقاد ما قربانی کردن اقشار ضعیف در پیش پای اغنیاء است و آینده آن را -8
 .بر همگان اثبات خواهد کرد

 علی ایحال ما متذکر می شویم دولت باید منابع کافی برای جلوگیری از تبعات اجرای این قانون را در -9
 اختیار سازمان های حمایتی از جمله سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد و از طرف دیگر به دلیل تضعیف شدید
 دستمزدها، سال آینده شورای عالی کار باید بطور کاملo متفاوت موضوع دستمزد را در دستور کار قرار داده

 .و متناسب با شرایط جدید دستمزدها را ترمیم کند



 در پایان ما اعلم می کنیم انتظار ما از مسئولین همان توجهی است که حضرت امام (ره) نسبت به کارگران
 .داشته و مقام معظم رهبری هر ساله در هفته کارگر بر آن صحÙه گذاشته اند

 ما معتقدیم نگاه ابزاری به نیروی کار باید جای خود را به نگاه انسانی بدهد و این جز با تغییر نگرش و فاصله
 گرفتن از دیدگاه سرمایه داری وحشی اتفاق نخواهد افتاد و جامعه کارگری در مقابل این تفکر و بینش تا آخر

 .خواهد ایستاد
پایان پیام

گردهمایي كارگران سیستان وبلوچستان بمناسبت سالروز تصویب قانون كار: 
اجراي نصف و نیمه قانون كار، صداي كارفرمایان را درآورده است 

  آمده است:  بمناسبت سالروز تصویب قانون1388 آبان 30ایلنادر تاریخ به گزارش خبرگزاری کار ایران – 
 .كار، گردهمایي كارگران سیستان وبلوچستان با حضور جمع كثیري از كارگران وبازنشستگان برگزار شد
 به گزارش ایلنا، در این گردهمایي علي میرشكار دبیر اجرایي خانه كارگر طي سخناني یاد آور شد: امروز

 سالروز تصویب قانوني است كه مي بایست هر ساله كارگران جهت تصویب واجراي آن به جشن وسرور
  ساله است وهمواره مانند یك معلول بخشي از آن اجرا وبخشي20بپردازند اما این قانون كه یك جوان بالغ 

 .دیگر بایگاني گردید
 وي ادامه داد: همواره مجریان قانون در دودهه گذشته بنا به مقتضیات ودستورالعملهاي صادره وبصورت

 مقطعي بخشهایي از قانون را اجرا نمودند كه بدلیل عدم اجراي بخشهاي تكمیلي آن شاهد تضیع حق وحقوق
 طرفین اعم از كارگر وكارفرما بوده ایم واین اقدامات زمینه اي را براي ابراز نارضایتي علي الخصوص در

 . بخش كارفرمایي فراهم ساخته است
 وي تصریح كرد در طول یك دهه گذشته نیز متاسفانه بدلیل عدم اجراي صحیح قانون كار همواره شاهد هجوم
 به قانون در جهت از بین بردن بخشهایي از آن تحت عنوان اصلح وسایر موارد بوده ایم ومتاسفانه قانون كار

 . مي باشد69فعلي مثله شده قانون مصوب سال 
 میرشكارتاكید كرد در آینده با توجه به شرایط حاكم بر دیدگاه مجریان نه تنها قانون كاري نخواهیم داشت بلكه
 كارگر ودر پي آن نیز از تولید واقتصاد پویا نیز خبري نیست چرا كه عدم استفاده از همه ظرفیتهاي یك قانون

 .جامع كامل ومترقي تبعاتي جز این بدنبال نخواهد داشت
 وي یاد آور شد كه شرایط فعلي ونحوه اجراي قانون كار وحتي تامین اجتماعي عدم رضایت طرفین كارگري

 وكارفرمایي را در پي داشته كه شاید عده اي تصور حل مشكلت فعلي را با تغییر قانون داشته باشند اما قانوني
 كه یكسویه وبا دیدگاههاي صرف كارفرمایي وپشتوانه سیاسي اصلح شود جز تضعیف بیشتر قشر مخاطب

 . آنهم كارگران چیز دیگري را شاهد نخواهیم بود
 بامري دبیر كانون هماهنگي شوراهاي اسلمي كار استان در این گردهمایي ضمن مخالفت با هر گونه تغییر

 قانون كار تصریح كرد این قانون یادگاري ارزشمند از معمار كبیر اسلمي امام راحلمان (ره) است و كارگران
 . هر گونه دست اندازي به آن را محكوم وپاسخ افراد را به هر نحوي كه شده خواهند داد

% كارگران استان داراي85وي افزود امروز با همین قانون كار كه از ان به هر سختي دفاع مي كنیم بالغ بر   
 قرارداد موقت هستند كه هیچگونه امنیت شغلي بر آنها وجود ندارد حال اگر همین حداقلها نیز حذف شود وحتي

 همین قرارداد موقت را هم نداشته باشیم شرایط جامعه كارگري جز استثمار كارگران چیز دیگري را در پي
 . نخواهد داشت

 وي با انتقاد از كساني كه درصدد تغییر قانون كار هستند یاد آور شد در دولت وحكومتي كه شعار حمایت از
 اقشار آسیب پذیر ومحرومین را دارد انتظار مي رود كه خود دولت در صدد كاهش سطح حمایت از آسیب

 . پذیر ترین ومحرومترین ودر عین حال زحمتكش ترین وفعالترین قشر جامعه بر آید
 وي افزود امید است دولتمردان ومسئولین نظام با دید بازتري وبا انگیزه بیشتري در جهت حمایت از این قشر

 از جامعه تلش نمایند تا این سنگرداران جبهه اقتصاد وتولید ایران اسلمي را به شكوفایي ورشد اقتصادي
 . پویایي برسانند

 همچنین شهنایي رییس كانون بازنشستگان تامین اجتماعي طي سخناني از كارگران خواست تا در جهت تضیع
 حقوق خود در صحنه باشند تا آیندگان نگویند پدرانمان به آساني از حق خود گذشتند

 این گردهمایي قطعنامه پایاني قرائت شد كه با تكبیر حاضرین مورد تائید قرار گرفت در این قطعنامه هر گونه
 تغییر قانون كار با عدم در نظر گرفتن اصل سه جانبه گرایي با حضور نمایندگان واقعي را محكوم وهمچنین

 .از مسئولین نظام خواسته شده تا توجه بیشتري به مولد ترین قشر جامعه در عرصه اقتصاد شود
  ساله خواستار اجرایي نمودن كار شایسته20 وچشم انداز 44در بخشي دیگر از این قطعنامه با اشاره به اصل 

 در كشور شده اند تا با اشتغال پایدار وتولید پویا ایراني سربلند وسر افراز وبا اقتدار در همه عرصه ها بویژه



 . عرصه تولید واقتصاد را شاهد باشیم
پایان پیام

مختار فرجی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران در گذشت
 مختار فرجی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران و کارگر خدماتی شرکت آرمان فراز پیمان پس از سه

 شب جان باخت. 9 ساعت 88 آبانماه 26سال مقاومت در برابر بیماری سرطان خون روز سه شنبه 

 مختار تنها سی سال داشت و از سن ده سالگی با واکس زدن کفشهای عابرین در خیابان سر سبز جنوبی تهران
 تن نحیف خود را به کار سپرد و تمام دوران کودکی و جوانی اش را با درد و رنج و بدون لحظه ای احساس

  و از سه سال پیش با ابتل به سرطان خون خود و خانواده اش در مصیبتی جانگاه تر خوشبختی زندگی کرد
فرو رفتند. 

  سالگی شیره جان مختار را مکیده بود در دوران بیماری وی نیز10نظام ضد انسانی سرمایه داری که از 
امکان درمانهای موثرتر را از مختار سلب کرد و مختار با حداقل امکانات با بیماری خود روبرو شد. 

 پزشکان پس از پیوند مغز استخوان به مختار اعلم کرده بودند باید به مدت یک سال در قرنطینه زندگی کند، 
  دو اطاقه و تنگ به همراه پدر و مادر اما چنین شرایطی برای مختار فراهم نبود و وی ناچار بود در خانه ای

 و همسر و فرزندش زندگی کند و پس از یکماه از عمل جراحی اش بر سر کار بازگردد و همین ها کافی بود تا
 مختار به فاصله کمی پس از پیوند مغز استخوان با بازگشت بیماری اش مواجه شود، بازگشتی که مجال زندگی

را برای همیشه از وی سلب کرد. 

 مختار از زمان تاسیس اتحادیه آزاد کارگران ایران خود را عضو این اتحادیه میدانست و علیرغم تن 
 رنجورش بارها آمادگی خود را برای فعالیت دخالتگرانه در امور اتحادیه اعلم کرده بود با این حال بیماری
 مختار بطور مداوم این فرصت را از او دریغ میکرد، اما زمانی که مختار از نیاز کارگران دستگیر شده در

 اول ماه مه تهران برای سپردن قرار کفالت در دادگاه مطلع شد بدون لحظه ای درنگ و علیرغم ضعف
 جسمانی شدید که امکان تحرک را از وی سلب میکرد بلفاصله خود را به مقابل دادگاه انقلب رساند تا با

سپردن قرار کفالت هم طبقه ای های خود را از زندان بیرون بکشد. 

 ما در اتحادیه میدانستیم مختار مریض است و قدرت تحرک ندارد به همین دلیل وقتی خبر حضور وی را در
مقابل دادگاه از داخل زندان شنیدیم اشک شوق در چشمانمان حلقه زد. 

 فوت مختار برای ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران دردی غیر قابل التیام است، مختار برای ما و تمامی
کسانی که از نزدیک وی را می شناختند انسانی بسیار عزیز بود. 

  محمد فرجی و تمامی اعضای خانواده  عزیزمان ما فوت مختار این انسان شریف و دوست داشتنی را به رفیق
و دوستانش صمیمانه تسلیت میگوئیم و یاد این انسان عزیز را برای همیشه گرامی خواهیم داشت. 

  یادش گرامی باد

 88اتحادیه آزاد کارگران ایران – سی ام آبانماه 

در مراسم بزرگداشت سالروز تصویب قانون كار عنوان شد: 
تعرض به حقوق كارگران همچنان ادامه دارد 

  آمده است:  دبیر اجرایي خانه كارگر استان1388 آبان 30ایلنادر تاریخ به گزارش خبرگزاری کار ایران – 
 خوزستان گفت: كارگران استان خوستان پس از ما ه ها بي حقوقي براي در پیگیري مطالبت قانوني خود دست  از

 .كار مي كشند اما با قوه قهریه با آنها برخورد مي شود
 به گزراش ایلنا، آقایار حسیني در مراسم بزگرداشت سالروز تصویب قانون كار گفت: این نادیده گرفته شدن

 كرامت  و ارزش هاي انساني در برخورد با كارگران معترض درحالي است كه كارگران سایر كشورهاي جهان
 .براي پیگیري مطالبات صنفي خود از داشتن حق قانوني اعتصاب برخوردار هستند



 وي افزود: اكنون سالهاست كه حقوق حقه كارگران و قانون كار جمهوري اسلمي ایران به بهانه هاي واهي
 مورد تعرض است چنانچه هر مشكل كوچكي به قانون كار نسبت داده مي شود

 این فعال كارگري یادآور شد: زماني قانون كار را كه به واسطه ي رواج قرارداد هاي موقت كار و مشاغل
نفر را به بهانه ي10پیمانكاري كوچك و كم اهمیت شد و زماني هم زماني آمدند كارگاه هاي زیر پنج نفر و  

 .اشتغال از قانون كار و تامین اجتماعي معاف كردند اما در عمل به خیل بیكاران اضافه شد
 حسیني گفت: امروز هم درظاهري دلسوزانه قصد دارند تا در قالب تغییر قانون فعلي كار را یكطرفه اصلح

 .كنند
 دبیر اجرایي خانه كارگر خوزستان تصریح كرد: این درحالي است كه به واسطه سیاست هاي غلط و سوء

 .مدیریت كارخانه هاي بسیاري در همین استان دچار بحران هاي كارگري شده اند
 در این مراسم آقاي شریف حسیني و عضو كمیسیون صنایع مجلس نیز گفت: قانون كار فعلي با تمام اشكالت

 باید حمایت شود و اگر نیز قرار باشد اصلحي در قانون كار انجام شود باید به حمایت از كارگران باشد
 وي اظهار داشت پیشتر كه واحد هاي صنعتي تابع مالكیت دولتي بودند قانون كار به صورت كامل اجرا نمي
 شود و اكنون كه به سمت خصوصي سازي مي رویم و بیشتر واحد ها خصوصي شده اند باید از قانون كار

 .حمایت كرد
 وي همچنین در خصوص طرح هدفمند كردن یارانه ها نیز اظهار داشتند كه این طرح نیز به صورت كلي

 .خوب است ولي در جزئیات اشكالتي دارد
% از فولد كشور در استان خوزستان مي باشد لذا لزم است43وي در ادامه اظهار داشتند با توجه به اینكه   

 .كه یك بیمارستان صنعتي نیز در خوزستان تاسسیس شود
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حال و روز اسفناک کارگران کنف کار 
  آمده است : کارخانه کنف کار در جاده رشت -88 آبان 30به گزارش سایت کمیته هماهنگی .... در تاریخ 

 تهران (حد فاصل بین جاده رشت - سنگر ) قرار دارد . همان طور که در گزارش های قبلی آمده است، این
  به بهانه ریزش برف سنگین دچار بحران شد و تعطیل گردید و کارگران آن به اداره کار 83کارخانه از سال 

معرفی شدند.
  میلیون تومان60کارخانه که متعلق به سرمایه بخش دولتی بود در یک حراج با زدو بند به مبلغ ناچیز حدود 

 فروخته شد، در حالی که ارزش واقعی این کارخانه خیلی بیشتر از این به مدیر عامل سابق ( ایرج زهرابی ) 
مبلغ بود . زهرابی که آه در بساط نداشت با گرفتن وام از دولت پول کارخانه را پرداخت کرد .

 البته سال ها قبل وی به جرم اختلس و گزارش کارگران از دزدی هایش در فرودگاه دستگیر و به زندان افتاد
 که به علت نفوذ در منطقه وحمایت امام جمعه متوفای رشت ( احسان بخش )در آن زمان توانست رهایی یابد.

لزم به ذکر است وی سهام این کارخانه را با شراکت و نفوذ علیرضا جزایری عرب خریداری کرد . 
  پس از مرگ وی وارث سهام این سرمایه دار شدند و اکنون عضو  -  زن و پسرش خانواده ایرج زهرابی -

 هیئت مدیره هستند . عضو دیگر هیئت مدیره پسر عموی علیرضا جزایری عرب است که فعل مدیریت عامل
کارخانه را بر عهده دارد .

 جزایری عرب در گذشته به بهانه پرداخت مطالبات معوقه کارگران یک وام یک و نیم میلیارد تومانی از بانک
 گرفت و با آن بخش ناچیزی از دستمزدهای معوقه کارگران را پرداخت کرد و اخیرا قول داده که با گرفتن وام

 میلیارد تومانی بقیه دستمزد ها و مطالبات معوقه کارگران را می پردازد. 2
  میلیون تومان طلب4 نفر آن ها به طور متوسط 180 کارگر در کارخانه مشغول کار هستند که 185هم اکنون 

 سال سابقه کار دارند . 30 الی 20دارند و بین 
  بعد از ظهر کار می کند . در انبار، مواد اولیه برای2 صبح تا 6کارخانه به صورت تک شیفت از ساعت 

 تولید موجود است . محصول کارخانه گونی یا کیسه های چتایی است که گاهی این گونی ها از خارج وارد می
شود. مواد اولیه این گونی ها نخ کنف است که از بنگلدش وارد می شود. گونی ها مصرف داخلی دارد .

 کارخانه دارای سرویس ایاب و ذهاب است و کانتین های نهار خوری حدود یک ماه است که تعطیل شده است.
  نفره بوده که قبل هم همین افراد عضو شورا بوده و در انتخابات امسال4کارخانه دارای شورای اسلمی 

 همگی مورد تائید وزارت اطلعات قرار گرفتند . اعضای شورا از طرح مسائل پشت پرده و مذاکرات خود
 مطلبی به کارگران بروز نمی دهند، به طوری که اخیرا یکی از آن ها به نام میرحامد به شدت مورد اعتراض

کارگران قرار گرفته است . 
 یکی از سئوال های کارگران میزان سهام مالکان کارخانه (خانواده ها ی زهرابی و جزایری عرب )است . آن
 ها اطلعی از مذاکرات بین شورا و هیئت مدیره و صنایع و استانداری و ... ندارند و فقط همین قدر می دانند

  میلیارد تومانی جزایری عرب موافقت شده و او به آن ها گفته که این وام در مسیر اداری قرار2که با وام 
دارد . 



 قابل ذکر است کارگران کنف کار بارها مسیر رشت - تهران به جاده سنگر را مسدود کرده و یا در مقابل
 استانداری تجمع نموده اند و هر بار توسط نیروی انتظامی و لباس شخصی ها و اطلعات پراکنده شده و مورد

تهاجم قرار گرفته اند .
  استانداری در خیابان معلم رشت همزمان با تجمع کارگران خاور دست به  در مقابل87آخرین بار در اسفند 

  هزار تومان گرفتند اما کارگران کنف کار با دست خالی بازگشتند.200تجمع زدند که کارگران خاور نفری 
  هزار تومان به عنوان بخشی از دستمزدهای معوقه کارگران مشغول به کار100 الی 50فعل ماهیانه از 

پرداخت می شود و البته در بعضی از ماه ها همین مبلغ ناچیز را نیز پرداخت نمی کنند . 
  ماه پرداختی معوقه حق بیمه را از سال های گذشته از کار فرما طلبکار است و در14سازمان تامین اجتماعی 

 ماه حق بیمه پرداخت نشده است .2 نیز 88سال 
 این است حال و روز کارگران کنف کار که در طول تمام این سال ها با فقر و نداری دست به گریبان بوده اند .

  تن از کارگران در اثر فقر دست به خود کشی زدند2در این مدت، همان طور که در خبرهای قبلی آمده است، 
 و جان سپردند . با همه این ها، و به ویژه با آن که کارگران یک بار شاهد بوده اند که صاحبان کارخانه به

 بهانه پرداخت مطالبات کارگران میلیاردها تومان وام گرفته اند اما این مطالبات را نپرداخته اند بازهم منتظرند
 و امید بسته اند که کارفرما دوباره میلیاردها تومان وام بگیرد تا شاید دلش به رحم آید و مطالبات آنان را

بپردازد !! 
 88 آبان 30

1388اخبارکارگری  آذر ماه  
 کارگر کارخانه سیمان تهران300اخراج 

 7 تا 4 کارگر را اخراج کرده اند. همه این کارگران حدود 300سرمایه داران مالک کارخانه سیمان تهران 
 سال سابقه کار داشته اند. تمامی آن ها کارگران فنی بوده اند. با مدرک تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم فنی مشغول
 کار شده اند. در طول این چند سال با حقوق بسیار نازل کار کرده، هرچه شدیدتر استثمار شده و هر چه بیشتر
 بر سرمایه سرمایه داران افزوده اند. قرارداد کار کارگران به شکل پیمانی بوده است. آنان در همه این سال ها
 برای تبدیل وضعیت استخدامی خود به کارگر رسمی و دائمی تلش کرده اند. از میان خود افرادی را زیر نام

  تبدیل قرارداد کار آن ها اقدام کنند. کارگران اکنون متوجه « نمایندگان صنفی» انتخاب کرده اند تا در مورد
 شده اند که این « نمایندگان صنفی» در همه مدت به نفع سرمایه دار و علیه آنان کار کرده اند. مدام آن ها را با

وعده های دروغ سرگرم کرده اند تا خواسته های خویش را به طور جدی پیگیری نکنند. 
  کارگر اخراجی اینک در جهنمی از سرگردانی و نومیدی و خشم و نفرت مبهوت مانده اند. هیچ امیدی به300

 استخدام در جای دیگر ندارند زیرا همه درها بسته است و همه جا به جای استخدام اخراج می کنند. بدون کار
 هیچ ممری برای ارتزاق خویش و افراد خانواده خود ندارند. آنان بیمه نیستند و از غرامت بیکاری هیچ نصیبی

 ندارند. کارگران در چنین وضعی اعتراض و مبارزه را تنها کار پیش روی خود می بینند. برای اعتراض به
 همه جا روی نهاده اند. مرتب در مقابل کارخانه جمع می شوند و تظاهرات می کنند. آنان خواستار ادامه

 اشتغال خود هستند. 
منبع: ایلنا 

88 آذر 1
بیانیه مشترک خانه کارگر وکانون شوراهای اسلمی کار استان فارس؛  

قانون كار، قانون اشتغال نیست 
  آمده است:  خانه کارگر وکانون هماهنگی1388ایلنادر تاریخ اول آذر  به گزارش خبرگزاری کار ایران – 

 شوراهای اسلمی کار استان فارس به مناسبت سالروز تصویب قانون کار در بیانیه ای مشترک خواستار لحاظ
نظارت کارشناسی در اصلح قانون کار شدند. 

به گزارش ایلنا، متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است: 
 ابتدا بایستي اصلحیه هاي مورد نظر وتغییرمادة قانون كاربند بند مشخص تابراساس آن اظهار نظر شود.

 ولكن آنچه كه تاكنون مورد بحث قرار گرفته مسائل مهم واساسي قانون كار است كه متوجه حقوق صنفي
 كارگران می باشد كه بعد از مقدمه بصورت جداگانه به آن پرداخته مي شود، ضمن اینكه استدعا مي شود پیش

نویس هرگونه تغییر عمده و اساسي را اعلم نمائید، تا نظرات كارشناسي ارسال گردد. 
 دررابطه با تغییر قانون كار بطور كلي قوانین باید بگونه اي تنظیم شود كه نفع كارگر وكارفرما در نظرگرفته

 و هر دو حمایت شوند ونبایستي به واسطه حمایت یك جانبه از كارگر، حقوق كارفرما را نادیده بگیریم یا به
 یكباره در مباحث مطروحه از كارفرما حمایت كنیم، زیراقانون یك جانبه خواه ناخواه موردهجمه قرار مي
 گیرد. و بایستي با رعایت سه جانبه گرایي قانون كار اصلح شود تا بر فرآیند ایجاد وتداوم حیات واحدهاي



 تولیدي تآثیر منفي برجاي نماند ومصالح ومنافع ملي وملحظات اجتماعي مبني بر فعالیتهاي كارشناسي از
 سوي كارگران، كار فرمایان ودولت لحاظ گردد و به موضوع موانع تولیداشتغال و سرمایه گذاري درصنعت،

 مسایل ومعضلتي همچون واردات بي رویه، قاچاق كال، سوء مدیریت، عوارض، مالیات ومواردي مشابه
 توجه شود زیرا قانون كار و دستمزد نیروي كار تآثیر زیادي در این چرخه ندارد ودر مناطق اقتصادي وكار

 نفر تجربه شده است كه قانون كار مانع تولید وسرمایه داري نیست، 10 نفر و5گاههاي زیر 
 لذا تغییر قانون یك سوي اصلح نیست بلكه نابودي قانون كار است زیرا وقتي بحث اصلح است باید همه

 گروهها در جهت اصلح اندیشه هاي خودرا بكار ببرند نه اینكه پشت درهاي اتاق یك یا چندتن ازمسوولن
 مواد و تبصر هاي  قانونی وحمایتي را حذف وماده وتبصر هایي كه برده وار وضع مي شود جانشین نمایند ویا

 بخشنامه كنند این كه اصلح نیست، با توجه به اینكه مانند آب خوردن كارگران را اخراج مي كنند ومدتها
 حقوق پرداخت نمي كنند وتا كارگران اعتراض مي كنند در جواب مي گویند خصوصي است یا وضع تولید

 وسرمایه بد است و هرچه مي گذردوضع كارگران بد و بدتر مي شود. ضمن اینكه در اوایل پیروزي انقلب با
 توجه به جنگ وتحریم ودوران سازندگي با همین قانون كار وضع كارگران مناسب بودامااكنـون نظام برده

 داري به شیوه مدرن نزدیک شده ایم وسالهـــــــا گذشته وماشــاهـد حوادث تلخي در حوزه هاي كارگـري هستیم.

 وضعیت تولید بطرف اقتصاد زیر زمیني ودللي رفته است و سرمایه گذار هم نمي تواند به اهداف خود برسد.
 تولید كننده فروش محصول ندارد ونمي تواند با محصولت بي رویـه وارداتي رقابت نماید وبه همین دلیل

 تعطیلي مراكز تولید اجتناب ناپذیر است. با بحران كارگري، تعطیلي كارخانه ها، نبود امنیت شغلي ، قرارداد
 هاي سفید امضاء فضاي كار واشتغال به اندازه كافي در چالش قرار دارد. واز كتاب قانون كار یك جزوه بي

  درصد از آن20ارزش باقي مانده است كه كار آیي ندارد وبا داشتن ظرفیت بسیار بال ي قانون كار تنها 
استفاده مي شود، ابتدا اصل قانون اجرا شود سپس اصلح گردد. 

 متاسفانه بعضي افراد بدون نظر كارشناسي وعلمي باتغییر هاي سوسیالیستي قانون كار را توضیح مي دهند،
 ضمن اینكه برخي مواد قانون كــار در چــار چوب ضرورت هاي امروز براي برون رفت از معضلتي چون

 نبود سرمایه گذاري كافي ویا تغییرات لزم در ساختار هاي موجود اقتصادي قابل بررسي مجدد است وهیچ
 اعتراضي به اصلح منطقي این قانون نیست اما با توجه به سه جانبه نگري واهمیت به نظر كارگر وكارفرما

 و نشستها ومذاكرات مختلف وسپس تصمیم گیري، زیراقانون كار در ایران حداقلها را انجام مي دهد و
حداكثر ها دراختیار كارفرما ودولت است ضمن اینكه قانون كار، قانون اشتغال نیست، 

 براي اشتغال وبال بردن نرخ آن باید قوانین دیگري تدوین شودوهمچنین با قانون مالیاتها وعوارض كه مانع
 تولید است كامل متفاوت است. قانون كار موجب بروز خلقیت ها ونوآوري وامنیت شغلي مي شود. ما در

 ایران منابع بسیار غني داریم كه مي تواند براي رشد اشتغال وتوسعه مورد بهره برداري قرارگیرد ونیازي به
 جذب سرمایه خارجي نیست وشایسته است به جاي اینكه به سرمایه اي كردن تولید بپردازیم به انساني كردن

  تمام پیش بیني هاي لزم را در مورد فسخ قرار داد كار27تولید توجه داشته باشیم ازطرفي قانون كار در ماده 
 كرده است این نظركه قانون مورد بحث فاقد مجوزهاي قانوني براي اخراج است پذیرفتني نیست و باید منتقدین

متوجه باشند دوره استاد و شاگردي سپري شده است و بهتراست به موارد ذیل: 
- به كمبودنقدینگي وفقدان آن به دلیل افزایش نرخ ارز 

 نـــوع عــــوارض ومالیـــــات 50- پــرداخـــت بیش از 
- عدم فــــــروش محصـــــول در بـــــازارداخـــلي 

- افزایش نرخ تــــــــورم 
- نامعلوم بودن جایگاه صـادرات 

- نگرشهاي سیاسي به حركتهــاي اقتصادي 
- مقررات حمل ونقل بیمـــــه بانكها، گمرك 

- قوانین مالیاتي حداقـــل قوانین مربوط به مالیاتها 
- قوانین سرمایه گذاري خارجي را تعدیل نمایند 

- ضعـــف تشكلـهاي صنــفي، ضعــف بازاریابي و. . . . 
 علیهذا آنچه كه در مورد اصلحیه هاي مور د نظر وتغییر مادة قانون كار از آن اطلع داریم شرط فسخ

 قرارداد كار لحاظ شد ه كه نشان دهنده اختیار كامل كار فرما براي درج هر شرطي در قرارداد كار براي فسخ
  نیز27آن است واین باعث مي شود كه كارگر بدون هیچ قصوري وبدون اختیار واراده اخراج شود. درماده 

 حق اخراج با كارفرما است وتشخیص آنرا به عهده هیات هاي تشخیص وحل اختلف آنهم با حداكثر خسارت
  روزه29 تبدیل همه قراردادهـاي كاربه قرارداد 7(كه معمول" هم كار فرما پرداخت نمي كند) و در مادة 

  بند « ز» به آن اضافه شده كه شرط پایان قرار داد براي جمع كارگـران یك واحد را به21وكمتـرودرماده 
 شرایط خاصي حاكم كرده كه به شرایط كارفرما، كارگرواگذار شده وبراساس آن كارفرما مي تواند با



كوچكترین بهانه جمعی یا همه كارگران را اخراج ودر اختیار بیمه بیكاري قرار دهد 
: 41تغییر در ماده 

 الف _ متصل كردن حداقل دستمزد به شرایط اقتصادي وبهره وري كه عمل" میتواند مانع افزایش دستمزد
شود. 

 ب _  تغییر مصوبه مجلس شوراي اسلمي براي دست اندازي به عیدي وپاداش سالیانه كارگران. یعني در
 قانون كار فعلي ملك تعیین حداقل دستمزد كارگران، نرخ تورم وسبد حداقل معیشت خانوار كارگري است ولي

 در مصوبه جدید موضوعاتي از جمله وضعیت اقتصادي، سیاسي، وتوانایي بنگاهها بهره وري مي تواند
فاكتور هاي تعیین كننده باشد كه عمل امكان ترمیم دستمزدها را از نظر قانوني مخدوش مي كند. 

  اصلحیه، متمركز شدن بازرسي ها حقوق سایر بازرسان از جمله تامین اجتماعي وبهداشت96ودر ماده 
 راسلب كرده وعمل ابزارهاي كنترل ونظارت را از آنان مي گیرد وبراحتي كارفرمایان مي توانند تخلف

وقوانین را رعایت ننمایند. 
  تبدیل شدن همه كارگران جدید الستخدام با هر شرایط سني به كار آموز با حقوقي كمتر از112تغییردر ماده 

  اصلحیه یا برداشتن سن كارآموزي، با112درصد حداقل دستمزد براي سه سال و. . . در مورد ماده 70
 70بازار كار آینده تبدیل به بازار كار آموزي مي شود واین حق به كار فرما یان داده مي شود كه حداكثر 

 درصد وكمتر به كار آموزان حقوق پرداخت كند وهم خطر كار آموزشدن كارگران وهم موضوع عدم پرداخت
 حق بیمه كه دراین ماده كار فرما معاف شده است بوجود مي آید. واز طرفي منافع تامین اجتماعي نیز به خطر

  دراین فصل مصوبــــه تـــلش مي كند نقش تشكـــلت136 تا 131مي افتد ومهمتر از همه فصل ششم و مواد 
 كــارگــري وحتي كار فرمــایي تضعیف نمایــــــد وآنها را نهادهاي عمومي با اساسنامه دولتي تلقــــي مي كند

 وحـــوزه دخــــالت وزارت كار را زیاد نموده و استقلل آنها را سلب نموده است وبه همین دلیل نمي شود
 انتظــــار داشت كارگران داراي یك نهاد مستقل براي دفاع كارگر باشند و از طرف دیگر معمول دولتها در

 شرایط بحران وبیكاري وضعیت بیمه بیكاري را بهتر مي نمایند و دردولت عدالت گستر بایستي خیر حمایتي
 گسترده تر وضخیم تر شود وشعار عدالت محوري با كاهش مدت ایام بیمه بیكاري كه مطابقت ندارد. ودر

 نهایت باید به نظرات جامعه كارگري توجه لزم نمود چرا كه جلب رضایت جامعه كارگري در هر زماني
براي تغییر قوانین مرتبط یك اصل غیر قابل انكار است. 

 ضمن اینكه مشكلت فعلي امروز قانون كار نیست، قرار نیست قانون از ثروتمندان واغنیاءحمایت كند وبر
 محرومان بتازد واز طرفي هم عمر هیچ قانوني ابدي نیست وپس از گذشت زماني به تغییر وباز نگري نیاز

 دارد. زیرا در بعضي موارد كار آیي خود را از دست مي دهد اما این تغییرات بایستي جامعه را پویا وسرزنده
 نگه دارد و با شرایط زماني ومكاني حالت میانه روي داشته باشدو به افزایش بهره وري نیروي كار، كاهش

 ضایعات تولید، افزایش تولید، كاهش هزینه ها، استمرار آرامش بر محیط كار، ارتقاء كیفیت تولید، احساس
 تعلق خاطر امنیت شغلي، مشاركت وهمدلي مطابق با استاندارد جهاني تحقق یابد. قانون كار، قانون اشتغال

 نیست، براي اشتغال وبال بردن نرخ آن باید قوانین دیگري تدوین شود. قانون كار یك قانون حمایتي است و از
 قشر ضعیف حمایت مي كند واجازه نمي دهدكه مدیركارگاه با كارگر به مثابة دستمال یكبار مصرف برخوردار

كند. 
 قانون كار موجب بروز خلقیت ونوآوري مي شودوهمانطور كه شرح داده شد قانون مالیاتها وعوارض مانع

 از تولید است ودر قانون كار قوانین ضداشتغال وكارآفریني نیست ضمن اینكه ما درایران منابع بسیار غني
 داریم كه مي تواند براي رشد اشتغال وتوسعه مورد بهره برداري قرار گیرد ونیازي به جلب سرمایه هاي

 خارجي نیست لذا شایسته است به جاي اینكه به سرمایه اي كردن تولید بپردازیم به انساني كردن تولید توجه
 كنیم. به لحاظ اینكه نقش وجایگاه ارزشمند كارگران درشكوفایي وپیروزي انقلب اسلمي انكار ناپذیر است،

 وقبل هم كه رجال سیاسي ما رنج زندان وتبعید را داشتند به خاطرظلمي بود كه به این قشر از جامعه مي شد و
 به همین جهت رسالت كارگران دو چندان شد كه انقلب اسلمي را با هر سختی حفظ نمایند وهشت سال در
 دفاع مقدس حضور ودر سازندگي نیز نقش موثر داشته باشند، كــــــدام رزمنده ویا شهیدي را مي شناسید كه

 كارگر یا كارگر زاده نباشد، آیا دوره سازندگي زحمات بردوش كارگر نبود؟ چرا بجاي استفاده از ظرفیت
 قانون كار وسایر قوانین مدني دائما به فكر تغییر سلیقه اي قانون كار هستند؟ چرا از ذخایر ارزي كشور اندكي

 براي این جمعیت فراوان وكثیر واز همه واجب تر هزینه نمي شود ؟ هر طرحي كه پیاده مي كنند وهر
  و. . . . . به ضرر كارگر و یكسویه است هر طرح26بخشنامه اي كه صادر كرده اند از جمله تغییر درماده 

 اقتصادي، تولیدي، پولي از جمله خصوصي سازي به ضرر كارگر بوده است بجاي فرهنگ خصوصي را
 ابتدا رواج دهند وسپس اقــــدام به خصــــوصي سازي نمایند تا رشد وبالندگي در مملكت ایجاد شود چوب

 حراج به كـــارخــــانه ها زده شد و اخراج بـي رویـــه كارگران گردید بگونه اي كـه بـرده كشي مدرن شكــــل
 گرفته است، اصل خصوصي سازي چقدر بر پیكرهكارگر ضربه زده آیا یكي علت اورا پرسید ؟ آیا خسارت

این موضوع پرداخت شد ؟ آیا كسي بحث این خسارت را مطرح مي كند ؟آیاضرر و زیانها محاسبه شده است ؟



 امروز كارگران تنها وتنها هستند با یك جزوه اي از قانون كار ونظام پولي واقتصادي رانت خواري و. . . . در
 كشور كمر كارگران را شكسته وآنها را نزد خانواده شرمنده كرده است وهزاران خانواده را دچار آسیب

پذیري، 
 آیا كارگري كه همه وجودش علقمند به انقلب نظام وحكومت است، اگر اورا به دلیل تصمیمات غلط

 اقتصادي واجتماعي در مقابل دولت قرار دهند درست است ؟ لذا مهمترین وظیفه تشكلت كارگري به عنوان
 رهبر جامعه كارگري فكر كردن است وبعد با داشتن استدلل ومذاكره وتوجه به سه جانبه گرایي موضوع

 راحـــل نمایید. نه بازور، روابط صحیح با فكر وعقل شكل مي گیرد ( دو طرفه ) ولي بازور یكطرفه است با
 نیروي امنیتي، نظامي وانتظامي نمي توان روبروي كارگر ایستاد در جامعه اي كه امكان انتخاب راه حل براي

 نیروي انساني وجود نداشته باشد مجبور است به هرتحمیلي تن دهد، در صورتي كه توسعه انساني وتوسعه
پایدار با اهمیت به تمامی نظرات شکل میگیرد. 

 در پایان این بیانیه بر توجه به اجرای قانون و پایبندی عملی همه شرکای اجتماعی بال خص دولت مردان به
 قانون تاکید می شود و امیدواریم که جامعه کارگری فراموش نشود و رفتارها و سلیق جایگزین تنظیم روابط

کار و قوانین حمایتی نیروی کار نگردد و خدای نکرده به رودر رویی کارگران با دولت منجر نشود. 
  پایان پیام

درصد گران شد14 و تخم مرغ 20گوشت مرغ 
 29 آمده است : بانك مركزي خبر داد: در هفته منتهي به 88به گزارش خبرگزاری فارس درتاریخ اول آذر 

درصد افزایش یافت.14 درصد و تخم مرغ 20آذرماه نسبت به هفته مشابه ماه قبل قیمت گوشت مرغ 
 بنا بر گزارش بانك مركزي در خصوص خرده فروشي برخي مواد خوراكي در تهران، در هفته منتهي به آبان

  درصد نسبت به هفته ماقبل كاهش پیدا كرده و قیمت تخم مرغ5ماه در گروه لبنیات قیمت پنیر غیر پاستوریزه 
 درصدي مواجه بوده است.14.4نسبت به هفته مشابه ماه قبل با افزایش 

  درصد افزایش نسبت به ماه قبل8.8بنا بر این گزارش در گروه سبزي هاي تازه قیمت این محصولت با 
  درصد5.3 درصد ، خربزه نیم درصد و هندوانه 3.8مواجه بوده است و در گروه  میوه هاي تازه قیمت انار 

نسبت به هفته قبل افزایش داشته است.
  درصدي نسبت به هفته مشابه ماه33 درصدي و قیمت كدو سبز با افزایش 27همچنین قیمت خیار با افزایش 

قبل افزایش داشته است.
  درصد و2 آبان ماه نسبت به هفته مشابه ماه قبل 29به گزارش فارس، قیمت گوشت قرمز در هفته منتهي به 

 درصد افزایش داشته است.20.5قیمت گوشت مرغ 
"پاسخ به فراخوان مالی کارگران در بند، تشکل "سندیکائی نیشکر هفت تپه

کارگران ، هم سر نوشتان !

 ما جمعی از کارگران و فعالین کارگری متشكل در "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
 " در شهر سنندج، بنا بر فراخوان مالی کارگران در بند، تشکل "سندیکائی نیشکر هفت تپه" ، خود را متعهد

 دیدیم که به این فراخوان جواب مثبت دهیم. ما هم به مثابه بخشی از جنبش کارگری ایران ، باور داریم که تنها
 مبارزات کارگران با حمایت های همه جانبه ی مادی و معنوی دیگر هم طبقه ای ها مان است ، که می تواند ما

 را در جریان این مبارزه طولنی به سر انجام بر ساند .باور داریم که کارگران ، تنها و تنها به نیروی جنبشی
 خود و دیگر هم فکران طبقاتی است که میتوانند رسالت تاریخی خود را در راستای امحای تمامی اشکال

سرمایه داری بردارند.

 دوستان در بند نیشکر هفت تپه، ما امضاه کنندگان ذیل ، متعهد می شویم بر اساس باور طبقاتی خود به
 مبارزات کارگری ، تا آزادی شما از زندان بصورت ماهیانه ، با مبالغ هر چند ناچیز خود ، از طریق شماره

 بانک ملی شعبه هفت تپه ، از شما و خانواد های شما حمایت مادی داشته باشیم . 0302895180008حساب 

 .زند باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران

 ریال000/100. وفا قادری . کارگر نساجی شین بافت مبلغ 

 ریال000/50. عبدا... کاظمی . کارگر میدان بار مبلغ2

 ریال000/100. غالب حسینی . کارگر مبلغ 3



 ریال000/100. علی آزاد . کارگر مبلغ 4

 ریال000/50. محی الدین رجبی . کارگر اخراجی نساجی کردستان مبلغ5

 ریال000/100. عباس اندر یانی مبلغ 6

 ریال000/100. مجید حمیدی مبلغ 7

 ریال000/100. صدیق سبحانی کارگر اخراجی نساجی کردستان مبلغ 8

 ریال000/100. خالد حسینی مبلغ 9

 ریال000/30. فردین میرکی کارگر جوشکار مبلغ 10

 ریال000/50. رضا امجدی کارگر مبلغ 11

 ریال000/50. یدال قطبی کارگر کار خانه اسفالت مبلغ 12

 ریال000/50. یدال صمدی کارگر جوشکار مبلغ 13

 ریال000/100. جلیل احمدی مبلغ 14

 ریال000/50. بهزاد سهرابی کارگر اخراجی پر ریس مبلغ 15

 ریال000/100. فردین نگهدار کارگر نیرو گاه برق مبلغ 16

 ریال000/100. غریب مبلغ 17

 ریال000/50. شیر کوه حسیني مبلغ 18

 ریال 000/50. نامق نیکدل مبلغ 19

 ریال000/50. حامد محمودي نژاد، کارگر جوشکار مبلغ 20

 ریال000/50. فایق نامداري، کارگر اخراجي نساجي کردستان مبلغ 21

 ریال000/50. ایوب مجیدي ، کارگر نجار مبلغ 22

 ریال000/100.عبدا... خاني مبلغ 23

 ریال000/100. كورش بخشنده مبلغ 24

 ریال 000/50. منصور محمدي عیس آباد مبلغ 25

 ریال000/50. بهروز مجیدي، نقاش ساختمان مبلغ26

 ریال000/50. کاوان مبلغ 27

 ریال000/50. منصور محمدي کارگر خورشید زریبار - ایستک - مبلغ 28



 ریال50000. امید مبلغ ماهانه 29

 ریال50000. محمد نزاهتي   مبلغ ماهانه 30

 ریال100000- خلیل ،کارگر 31

 ریال100000- بامداد مجیدی، کارگر 32

 ریال 100000- احمد ، کارگر 33

 ریال100000 - طیب ، 34

 ۲۲۱۱۰۵    به شماره فیش      ۸۸ ۳۰/۸                                       ریال۲۰۰۰۰علی ، - ۳۵

۹۵۰۱۱۲               //             ۸/۹/۸۸                                       ریال۵۰۰۰۰اسدی ،- ۳۶

  ۸/۹/۸۸                           ریال۳۰۰۰۰۰  محمود احمدی- ۳۷

  ۰۱۹۹۷۸                //             ۱۱/۹/۸۸                             ریال۴۰۰۰۰رحمت حیدری - ۳۸

۰۱۹۹۷۷                //             ۱۱/۹/۸۸                            ریال۳۰۰۰۰  علی حسابی  -۳۹

 ۷۰۱۰۱۰                //            ۱۶/۹/۸۸                                 ریال۵۰۰۰۰   هصغر کرمی-۴۰

۷۰۱۰۰۸                //            ۹/۸۸ /۱۶                               ریال۳۰۰۰۰  محمد احمدی- ۴۱

۵۶۲۴۵۲                   //             ۹/۸۸ /۲۶                                         ریال۱۰۰۰۰۰ناهید - ۴۲

۶۴۵۹۴۰               //                ۲۶/۹/۸۸                                       ریال۵۰۰۰۰   محمد- ۴۳

۶۴۵۹۴۱                 //               ۲۶/۹/۸۸                                             ریال۵۰۰۰۰       -۴۴

۳۰۴۱۳۱                   //              ۱۲/۱۰/۸۸                                     ریال۱۰۰۰۰۰        آریز-۴۵

 ۳۰۴۱۳۲                    //              /۱۲/۱۰/۸۸                                         ریال۱۵۰۰۰۰  فواد- ۴۶
        

     ۷۰۲۶۱۱                 //              ۱۳/۱۰/۸۸                           ریال۲۰۰۰۰۰۰  مجید حمیدی- ۴۷

 ۷۰۲۵۴۹                 //            ۱۵/۱۰/۸۸                        ریال      ۲۰۰۰۰۰۰مجید حمیدی - ۴۸

۳۰۴۶۷۱                 //           ۲۱/۱۰/۸۸     ریال۲۵۰۰۰۰از طرف کارگران روستای حسن آباد - ۴۹

   ۷۴۲۲۹۹              //                                                                 ریال۲۰۰۰۰۰۰  ریحانه- ۵۰
         

۵۰۲۸۳۸             //                                          ریال۱۶۰۰۰۰   کارگران میدان بار سنندج-۵۱

۰۲۶۹۸۸۱           //            /۲۴/۸/۸۸                               ریال۱۰۰۰۰۰۰    چهل چشمه- ۵۲



 ۳۴۹۴۷۴           //          ۱۱/۹/۸۸                                               ریال۳۰۰۰۰۰جهانگیر - ۵۳

  ۲۲۴۵۲۸          //    ۱۰/۸۸ /۱۲                                                    ریال ۲۰۰۰۰۰   علی- ۵۴

 

 بدون شماره فیش می باشند )طبق شماره (  ۳۵ تا شماره ۱شده در این لیست از شماره   مالی ذکر  .کمکهای
  توسط آقای مجید حمیدی به۱۳/۱۰/۸۸ به تاریخ  702549  و    ۱۵/۱۰/۸۸به تاریخ 702611  فیشهای 

 واریز شده است . شماره حساب آقای علی نجاتی

 از تهران   ریال500000مریم محسنی  - ۵۵

 از تهران   ریال500000  بهروز خباز- ۵۶

 ما جمعی از کارگران سقز بنا بر فراخوان مالی از طرف چند نفر از کارگران بازداشت شده سندیکای
 کارگران نیشکر هفت تپه خود را موظف می دانیم که تا آزادی این عزیزان هر ماه مبلغی به حساب اعلم شده

واریز نمایم . 

 قابل ذکر است که کمک مالی به این عزیزان دربند می تواند مشکلت مالی خانواده های کارگران زندانی را
کاهش دهد . 

جواب مثبت دهیم . کارگران ، مردم آزاده بیاید همه با هم به فراخوان مالی کارگران دربند نیشکر هفت تپه 

 تومان 5000مبلغ       – محمد رضا زاده1

 تومان 15000//       – سید علی حسینی2

 تومان 10000 – شمس ال محمد پور // 3

 تومان 5000//            – محمد حسنی4

 تومان 6000//            – حسین مرادی5

 تومان 5000//             – عمر شاکری6

 تومان 15000//             – جلل حسینی7

 تومان 5000//          – عایشه جهانپور8

 تومان 5000//          – رحمان کاردار9

 تومان 5000//       – صلح کریم پور10

 تومان 3000//         – صدیق خداداد 11

 تومان 20000//     – سید صالح حسینی12

 تومان 15000 //       – محمود صالحی13

 تومان 5000//      – نجیبه صالح زاده14



 تومان 5000//        – لطیفه قیطاسی 15

 تومان 15000//       – محمد عبدی پور16

 روز پول جیبی خود 5 تومان 2500 ساله // 10 – پدرام عبدی پور 17

 تومان 7000//         – محمد مرتضی18

 تومان 10000//          – خالد شکری 19

 تومان 2000//       – بختیار معروفی20

 تومان 10000//   – علی رضا رحیمی 21

 تومان 5000//      – محمد احمد پور 22

 تومان 20000//    – مصطفی مصری 23

 تومان 10000//     – عباس فرج زاده 24

 تومان 10000//          31 – ابراهیم 25

 تومان  10000//    – منصور صالحی 26

  توسط محمود صالحی به جاری10/10/88 مورخه 255250طی فیش شماره   تومان 225500جمع کل 
 واریز گردید . 0302895180008شماره 

ادامه گزارش 

"پاسخ به فراخوان مالی کارگران در بند، تشکل "سندیکائی نیشکر هفت تپه

کارگران ، هم سر نوشتان! 

 ما جمعی از کارگران و فعالین کارگری متشكل در "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
 " در شهر سنندج، بنا بر فراخوان مالی کارگران در بند، تشکل "سندیکائی نیشکر هفت تپه" ، خود را متعهد

 دیدیم که به این فراخوان جواب مثبت دهیم. ما هم به مثابه بخشی از جنبش کارگری ایران ، باور داریم که تنها
 مبارزات کارگران با حمایت های همه جانبه ی مادی و معنوی دیگر هم طبقه ای ها مان است ، که می تواند ما

 را در جریان این مبارزه طولنی به سر انجام بر ساند .باور داریم که کارگران ، تنها و تنها به نیروی جنبشی
 خود و دیگر هم فکران طبقاتی است که میتوانند رسالت تاریخی خود را در راستای امحای تمامی اشکال

سرمایه داری بردارند. 
 دوستان در بند نیشکر هفت تپه، ما امضاه کنندگان ذیل ، متعهد می شویم بر اساس باور طبقاتی خود به

 مبارزات کارگری ، تا آزادی شما از زندان بصورت ماهیانه ، با مبالغ هر چند ناچیز خود ، از طریق شماره
 بانک ملی شعبه هفت تپه ، از شما و خانواد های شما حمایت مادی داشته باشیم . ۰۳۰۲۸۹۵۱۸۰۰۰۸حساب 

زند باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران. 

 ریال ۰۰۰/۱۰۰      . وفا قادری . کارگر نساجی شین بافت مبلغ۱
 ریال ۰۰۰/۵۰ مبلغ     . عبدا... کاظمی . کارگر میدان بار ۲
 ریال ۱۰۰:/۰۰۰ مبلغ      . غالب حسینی . کارگر۳



 ریال ۰۰۰/۱۰۰ مبلغ      علی آزاد . کارگر. ۴
 ریال ۰۰۰/۵۰ مبلغ     محی الدین رجبی . کارگر اخراجی نساجی کردستان. ۵
 ریال ۰۰/۱۰۰ مبلغ      . عباس اندر یانی٦
 ریال ۰۰۰/۱۰۰ مبلغ      . مجید حمیدی ۷
 ریال ۰۰۰/۱۰۰ مبلغ      . صدیق سبحانی کارگر اخراجی نساجی کردستان۸
 ریال ۰۰۰/۱۰۰ مبلغ      . خالد حسینی۹

 ریال ۰۰۰/۳۰ مبلغ      . فردین میرکی کارگر جوشکار۱۰
 ریال ۰۰۰/۵۰ مبلغ      . رضا امجدی کارگر۱۱
 ریال ۰۰۰/۵۰ مبلغ      . یدال قطبی کارگر کار خانه اسفالت۱۲
 ریال ۰۰۰/۵۰ مبلغ      . یدال حمدی کارگر جوشکار۱۳
 ریال ۰۰۰/۱۰۰ مبلغ      جلیل احمدی. ۱۴
 ریال ۰۰۰/۵۰ مبلغ      بهزاد سهرابی کارگر اخراجی پر ریس. ۱۵
 ریال ۰۰۰/۱۰۰ مبلغ      . فردین نگهدار کارگر نیرو گاه برق۱٦
 ریال ۰۰۰/۱۰۰ مبلغ      . غریب ۱۷
 ریال ۰۰۰/۵۰ مبلغ      . شیر کوه حسینی۱۸
 ریال ۰۰۰/۵۰ مبلغ      . نامق نیکدل۱۹
 ریال ۰۰۰/۵۰ مبلغ      . حامد محمودی نژاد۲۰
 ریال ۰۰۰/۵۰ مبلغ      . فایق نامداری ۲۱
 ریال ۰۰۰/۵۰ مبلغ      . ایوب مجیدی ۲۲
 ریال ۰۰۰/۵۰ مبلغ      .عبدا... خانی ۲۳

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

www.komitteyehamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com

komite.hamahangi@gmail.com

گزارش ایلنا از بیكار شدن كارگران پیمانكاري سیمان تهران: 
بازاري كه براي رسیدن به تعادل از كارگران قرباني مي گیرد

  آمده است:   خبرکوتاه وتکراری بود اما1388ایلنادر تاریخ اول آذر به گزارش خبرگزاری کار ایران – 
 اثرش برکارگرانی که به آنها ابلغ شد شک آور بود و گیج کننده؛ دیروز به آنها گفتند: ”امروز آخرین روزکار

 است؛ همه شما از فردا اخراجید” و بدین ترتیب گروهی از کارگران پیمانكاري مجتمع سیمان تهران به دلیل
 .تمام شدن قرارداد کار پیمانكار از صبح امروز بیکار شدند

 به گزارش خبرنگار ایلنا، خبر این اخراج یك روز پس از آن به كارگران اعلم شد كه مسوولن خانه كارگر
 در مراسم بیستمین سالگرد تصویب قانون كار از تیز شدن چاقویي خبرداده بودند كه حقوق حمایتي كارگران

 .كشور را تهدید مي كند
 صبح امروز اخراج شده گان هم زمان با نخستین روز اخراج خود در اعراض به از دست دادن كار خود مقابل

 .کارخانه تجمع کردند و خواستار بازگشت به كار خود شدند
 باوجود آنكه اخراج شده گان امروز حق ورود به كارخانه را نداشتند اما میان کارگران و کارفرما بر سر تعداد

 .و علت این اخراج اختلف نظر است
  سال پیش با مدرک دیپلم7 تا 4 نفر اعلم می کنند و می گویندکه همگی از 300اخراج شده گان تعداد خود را 

 فنی و یا گواهی فنی حرفه ای در سیمان تهران به عنوان کارگر ماهر کار می کرده اند و در این سالها تنها
 .پیمانکاران آنها تغییر کرده است

 اما از سوی دیگر رمضان، مسوول مجتمع صنعتی سیمان تهران می گوید: اخراجي در كار نیست، مجتمع
 سیمان تهران براي حفظ موقعیت خود در بازار رقابتي و نامساعد كنوني از تمدید قرارداد همكاري با یكي از

  نفر از كاركنان این شركت که155پیمانكاران مجري خود به نام ”پیك پاكي” پایان داد و در نتیجه فعالیت 
 .پیشتر به عنوان نیروهای پشتیبانی و خدماتی در سیمان تهران كار مي كردند پایان یافت

  نفره با مدرک تحصیلی کاردانی از طریق60اخراج شدگان با طرح این ادعا همزمان با اخراج آنها، گروهی 
 اخذ آزمون به استخدام شرکت کرد آمده اند این پرسش را مطرح می کنند که چرا کارفرما حاضر نشد به جای



 تعیین مهلت برای ادامه تحصیل به كارگران دیپلم به پایین و یا قبول مدرک کاردانی برخی از کارگران، همه
 را اخراج و به جای آن کارگران تازه استخدام كرد؟

 همچنین این كارگران یاداور مي شوند كه در راستاي اجراي دستور وزیر صنایع مبني بر تبدیل وضعیت
 .استخدامي كارگران پیماني و قرادادي به رسمي، از آنها تست اعتیاد گرفته شده است

 اما موضع مدیر مجتمع در پاسخ به این پرسش چنین است: شرکت برای تکمیل کادر غنی و تخصصی خود
  فارغ التحصیل دوره کاردانی را از طریق مراکز کاریابی و به کمک اخذ آزمون استخدام کرده است40 تا 30

 اما تمامی اخراج شدگان یا فاقد مدرک کاردانی بودند و یا مدرک کاردانی آنها با حرفه تخصصی آنها مطابقت
 .و همخوانی نداشت و در نتیجه امکان جذب آنها نبود

 هرچند مدیر مجتمع در پاسخ به ایلنا، ضمن تكذیب هرگونه تعدیل نیروي انساني در سیمان تهران این اطمینان
  روز45را به اخراج شدگان می دهد که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اخراج شدگان این تجمع مطالبات 

 .آخر پیمانکار را تا زمان تسویه حساب آخرین کارگر به طور موقت نگه خواهد داشت
 اما از نظر کارگران این اظهارات کافی نیست، آنها خواهان اعاده کاری هستند که تا همین روز از قبل آن نان

 .خود را تامین می کردند اما امروز این كار به نام حفظ تولید در بازار نامتعادل از آنها گرفته شده است
 صرفه نظر از این موضوع، دلخوری دیگر کارگران اخراج شد از رفتار همکارانی است که تا دیروز درهمین

 شرکت خود را نماینده صنفی آنها می دانستند و امروز در مقابل اخراج آنها سکوت کرده اند و گویا فراموش
 .کردند که همین چندماه پیش برای تکذیب خبر این تعدیل چقدر تماس گرفتند جوابیه منتشر كردند

 اخراج کارگران پیمانی مجتمع سیمان تهران مانند همه کارگران پیمانی و قراردادی که در سالهای اخیر به
 دلیل اجرا نشدن کامل قانون کار کار خود را از دست داده اند کامل قانونی است اما این اخراج در نخستین روز

  روز پیش در سالروز تصویب قانون2از بیست ساله شدن قانونکار تداعی کننده هشدارهایی است که همین 
 .کار از سوي فعالن كارگري داده شد

 گزارش: پانید فاضلیان
  پایان پیام

 میلیارد دلر بدهی خارجی ایران21،5بانک مرکزی اعلم کرد: 
  آمده است : براساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، کل88به گزارش سایت پارلمان نیوزدر تاریخ اول آذر 

. میلیارد دلر رسید575 میلیارد و 21بدهی های خارجی ایران در پایان خردادماه امسال به 
  ماه اول امسال نشان می دهد درآمدهای3به گزارش مهر، گزارش بانک مرکزی از وضع مالی دولت در 

 میلیارد ریال رسیده است.509 هزار و 67دولت در این مدت به بیش از 
  میلیارد ریال بوده924 هزار و 115در همین حال، پرداخت های هزینه ای دولت در این مدت نیز بیش از 

است.
 663 هزار و 69همچنین گزارش بانک مرکزی از رسیدن واگذاری دارایی های سرمایه ای دولت به بیش از 

  ماهه اول امسال3 میلیارد ریال در 26 هزار و 11میلیارد ریال و تملک دارایی های سرمایه ای دولت به 
حکایت دارد.

  هزار و6براساس این گزارش، کسری تراز عملیاتی و سرمایه ای بودجه در سه ماهه اول امسال به بیش از 
 میلیارد ریال رسید.198

نرخ تورم
  ماهه منتهی12در بخش دیگری از این گزارش بانک مرکزی با اشاره به نرخ تورم آمده است، نرخ تورم در 

 9.9 درصد کاهش یافته که متوسط هدف برنامه چهارم برای این دوره 22.5به خرداد ماه امسال در حالی به 
درصد بوده است.

 درصد گزارش شده است.6.8 معادل 88هدف برنامه چهارم برای تورم پایان سال 
کل بدهی های خارجی ایران

  میلیارد و21بانک مرکزی در ادامه این گزارش کل بدهی های خارجی کشور تا پایان خرداد ماه امسال را 
 میلیون دلر اعلم کرده است.575

 میلیون نفر گذشت73جمعیت ایران از مرز 



 73 درصدی به 1.5همچنین آمارهای مقدماتی مربوط به جمعیت نشان می دهد که جمعیت کشور با رشد 
  میلیون21.3 میلیون نفر به جمعیت شهری و 52.3 هزار نفر افزایش یافته است. از این رقم، 600میلیون و 

نفر به جمعیت روستایی کشور مربوط می شود.
نرخ بیکاری

 درصد رسیده است. 11.1همچنین نرخ بیکاری کشور در فصل بهار امسال به 

ایلنا گزارش مي دهد؛ آیامدیري كا رآمد راهي تامین اجتماعي مي شود؟ 
سازماني آشفته؛ با سرگیجه اي مفرط 

  آمده است:   سیدپرویزفتاح قره باغي1388ایلنادر تاریخ دوم آذر به گزارش خبرگزاری کار ایران – 
 وزیرنیروي دولت نهم از چهره هایي است كه هنوز مانند برخي از همكارانش همچون زاهدي وزیر علوم دولت
 نهم و مصري وزیر رفاه و تامین اجتماعي دولت نهم نحوه همكاري اش با دولت دهم به صورت كامل مشخص

 نشده است هرچند كه گفته مي شود وي بزودي از سوي صادق محصولي وزیر رفاه و تامین اجتماعي به عنوان
 .مدیرعامل سازمان تامین اجتماعي معرفي خواهد شد

 به گزارش خبرنگارایلنا، حذف فتاح از وزارت نیرو باعث تعجب و نارضایتي نمایندگان مجلس شد به گونه اي
  نفر از نمایندگان در نامه اي به رئیس جمهور خواستار ابقاي وي در وزارت نیرو شدند هرچند كه این220كه

 نامه كارساز نشد و محمود احمدي نژاد با ذكر این كه«از آقاي فتاح كه انساني زلل، دلسوز، پركار و جنب و
 جوش و جزء پاك ترین مدیران دولت بوده است در بخش دیگري كه حجم كار آن كمتر اما اهمیتش بیشتر است

 .استفاده خواهم كرد» جواب ”نه” به نامه نمایندگان مجلس داد
 حكم جانشیني فتاح در قرارگاه سازندگي خاتم النبیا در شهریورماه سال جاري باعث شدكه همگان  گمان كنند
 كه وي به همكاري خود با محمود احمدي نژاد پایان داده و شاید هم از او قهركرده است و دیگر قصد ندارد به

 دولت برگردد اما این حدس پس از چندي منتفي شد و اندكي بعد زمزمه هایي مبني بر معرفي او به عنوان
 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعي به گوش رسید. زمزمه هایي كه با حضور او درمجلس براي رایزني با
 نمایندگان براي راي موافق مجلس به صادق محصولي به عنوان وزیر پیشنهادي رفاه و تامین اجتماعي و

 .نامجو به عنوان وزیر یشنهادي نیرو تقویت شد
 اما این پایان ماجرا نبود چراكه صادق محصولي درخانه ملت به وضوح اعلم كرد كه در صورت تصدي

 وزارت رفاه و تامین اجتماعي، فتاح را به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعي معرفي خواهد كرد. این
 اظهارات در حالي است كه نمایندگان مجلس نیز در مصاحبه هاي مختلف خود حتي با رسانه هاي طرفدار

 دولت، به صراحت از علي ذبیحي مدیرعامل فعلي سازمان تامین اجتماعي انتقاد مي كنند، اظهاراتي كه حتي
 باعث منصرف شدن محمود احمدي نژاد از معرفي مجدد ذبیحي به عنوان وزیر پیشنهادي نیرو به مجلس شد
 زیرا وي به خوبي مي دانست كه نمایندگان با توجه به انتقادات جدي خود به ذبیحي راي لزم را به وي براي

 تصدي وزارت نیرو نخواهند داد حتي اگر دكتراي وي با وزارت نیرو مرتبط باشد. وزارتي كه نامجو با كسب
  راي ركوردزني در كسب نظر مثبت نمایندگان را درآن به دست آورد، هرچند كه بسیاري معتقدند كه210

 رایزني هاي فتاح با نمایندگان مجلس باعث شد كه نامجو راي بالیي را براي وزارت نیرو داشته باشد و حتي
 برخي معتقدند صادق محصولي وزیر پیشنهادي رفاه و تامین اجتماعي نیز بدون رایزني فتاح امید چنداني به

 .تصدي این وزارتخانه نداشت
 به هر حال آنچه كه مهم است ثبات مدیریتي در سازمان تامین اجتماعي است چراكه روابط صمیمانه و شخصي

 احمدي نژاد و فتاح به خود آنان مربوط مي شود اما این سازمان نمي تواند هر سال یك مدیرعامل عوض كند
  سال گذشته این كار كم و بیش انجام گرفته است با این وجود مدیران، كاركنان، بیمه شدگان و4هرچندكه در

 مستمري بگیران سازمان تامین اجتماعي منتظر تعیین تكلیف مدیرعامل این سازمان هستند چراكه افرادي كه با
 .سازمان آشنا هستند اذعان دارند كه این سازمان چندماهي است كه دچار روزمرگي شده است

 با این حال از آنجایي كه هنوز آمدن فتاح به تامین اجتماعي از سوي خود وي تكذیب نشده است سوابق
 :اجرایي اش در ذیل مي آید

- 1358مسوول كمیته فرهنگي جهاد استان آذربایجان غربي در سال  . 
 .حضور مستمر در جبهه در دوران دفاع مقدس و قائم مقامي فرماندهي لشكر ویژه پاسداران-

 .مدیر امور قراردادي پروژه هاي عمراني قرارگاه سازندگي خاتم النبیاء-
 .عضو هیات مدیره، قائم مقام و معاون فني شركت مهندسي سپاسد-

 .مدیریت پروژه هاي سد كرخه و گنوند-
 .كارشناسي مهندسي عمران از دانشگاه صنعتي شریف -

 .(كارشناسي ارشد صنایع از دانشگاه امام حسین(ع-
 .عضو هیات علمي دانشگاه امام حسین و مسلط به زبان انگلیسي-



 .وزیر نیرو در دولت نهم-
پایان پیام

ساله به علت نبود حفاظ ایمنی در نخستین روز کارش ۱۸مرگ فجیع یک کارگر 
 س/اله ای ک//ه روز اول ک//اری18ک//ارگر  آم//ده اس//ت : 88به گزارش خبرگزاری دول//تی  ایس//نا در تاری//خ اول آذر 

 خود را در کارگاه نخ ریسی قم آغاز کرده بود، در دستگاه کمپرس زنی کارگاه گیر کرد و جان خ//ود را از دس//ت
  دقیقه عملیات بس//یار دش//وار و دلخ//راش، جن//ازه ای//ن ج//وان را از بی//ن38داد.به گزرش ایسنا آتش نشانان پس از 

 غلطک های سنگین دس/تگاه ب/ا ب/رش بعض/ی از قطع/ات به وس//یله ف/ک هی/درولیک و ب/از ک//ردن پی//چ و مهره ه/ای
 شاس//تی دس//تگاه بی//رون آوردن//د و بقای//ای جامان//ده از اس//تخوان، گوش//ت و پوس//ت قرب//انی را جمع آوری ک//رده و

همراه با جنازه با حضور نیروی انتظامی پاسگاه جمکران تحویل عوامل سازمان بهشت معصومه دادند.
 م//دیر رواب//ط عم//ومی س//ازمان آتش نش//انی ق//م نی//ز گف//ت: زم//انی ک//ه ای//ن ک//ارگر ج//وان ب//ا دس//ت اق//دام ب//ه انتق//ال 

 پنبه های اضافی به داخل دستگاه کرده بود، این ح/ادثه برای//ش رخ داد و نکت/ه قاب//ل ت/وجه ای//ن اس/ت ک//ه متاس//فانه
 دس//تگاه نخ ریس//ی م//ذکور از ایمن//ی لزم برخ//وردار نب//وده ب//ه ش//کلی ک//ه ای//ن دس//تگاه فاق//د حف//اظ ایمن//ی ب//وده

 زمانی که این ک//ارگر ج//وان ب//ا دس/ت اق//دام ب//ه انتق/ال پنبه ه//ای  ساله در دستگاه نخ ریسی خرد شد18است.جوان 
 اضافی به داخل دستگاه کرده بود، ای//ن ح//ادثه برای//ش رخ داد و نکت//ه قاب//ل ت//وجه ای//ن اس//ت ک//ه متاس/فانه دس//تگاه

نخ ریسی مذکور از ایمنی لزم برخوردار نبوده به شکلی که این دستگاه فاقد حفاظ ایمنی بوده است
«هدفمند شدن یارانه ها» و موج اخراج کارگران

  اعلم ششده است : لیحه هدفمند کردن یارانه ها قرار است به داد88 آذر 2به گزارش فعالن کارگری در 
 سرمایه داری بحران زده ایران برسد و برای نجات نظام سرمایه داری اعجاز کند. این لیحه هنوز اجرا نشده
 است و تا اجرا فاصله زیادی دارد. اما معجزات آن از همین حال آغاز شده است. گرانی های سهمگین، کاهش
 دستمزدهای ناچیز کارگران و به ویژه موج اخراج ها از جمله پیش پرده های درخشان این اعجاز است. بخش

 اخیر معجزات به ویژه در شهر اهواز غوغا کرده است. صاحبان نانوایی های تولید کننده انواع نان های
  تومان فوران کرده است. آنان به همین دلیل16000 تومان به 2500فانتزی گفته اند که قیمت هر کیسه آرد از 

  درصد بال برده اند. همزمان جمعیت کثیری از کارگران30و به استناد همین جهش قیمت آرد، بهای نان را 
 نانوا را از مراکز مختلف پخت نان اخراج کرده اند. سرمایه داران صاحب خبازی ها ادعا می کنند که با گران

 و این امر نیاز به کارگر را کاهش داده شدن آرد و سپس بال رفتن بهای نان شمار مشتریان بسیار کم شده 
 است. آنان به همین دلیل فوج فوج کارگران را اخراج می کنند و به درون مرداب مرگ بیکاری پرتاب می

  میلیون نفوس توده های50نمایند. اخراج گسترده کارگران نانوا در اهواز اخطاری بسیار سرنوشت ساز به 
 در مورد اجرا یا عدم اجرایش کارگر ایران است. لیحه هدفمند کردن یارانه ها تا همین جا و فقط در حد بحث 

 50این همه بیکاری و گرانی و فاجعه بار آورده است. وای به روزی که اجرا شود. اگر می خواهیم کل 
 میلیون نفوس طبقه ما قربانی تهاجم ها و تعرض های کارگرکش سرمایه نشوند باید در مقابل این تهاجم ها
 بایستیم. باید متحد شویم. باید به صورت شورایی علیه سرمایه و حول منشور مطالبات پایه ای طبقه کارگر

 متشکل شویم. 
اخراج کارگران شرکت فتح

  آذر آمده است : شرکت فتح در جاده قدیم کرج و در مجاورت2به نوشته سایت کمیته هماهنگی .. در تاریخ 
  نفر است. فتح، کارهای20شیر پاستوریزه قرار دارد. شمار کارگرانی که در اینجا استثمار می شوند بیش از 

 اسکلت سازی و آهنگری را انجام می دهد. کارگران همه دارای سوابق طولنی کار هستند و سال هاست که
 حق بیمه می پردازند. سرمایه دار مالک فتح ناگهان به کارگران اعلم کرده است که وضع اقتصادی مملکت

 خوب نیست، نمی تواند کار را ادامه دهد و همه آن ها اخراج خواهند شد. خبر بیکارسازی دسته جمعی
 خانواده آن ها فرود آمده است. آنان دست به اعتراضکارگران همچون پتکی مرگبار بر سر کارگران و افراد 

زده اند و مصمم هستند که مبارزه علیه اخراج را به شکل های ممکن ادامه دهند.
منبع: آژانس ایران خبر 

در نامه اي به علي لریجاني منعكس شد

نگراني هاي محسن رضایي درخصوص ل یحه یارانه ها
تحلیل حزب حامي دولت از لیحه یارانه اي، تثبیت قیمت ها و برنامه اقتصادي دولت هاي پیشین

آماده باش بانك مركزي براي مقابله با تورم احتمالي لیحه یارانه ها



رویداد
نامه محسن رضایي به لریجاني درباره لیحه یارانه ها

 دبیر مجمع تشخیص مصلحت آمده است : 88 آذر 2به گزارش روزنامه صبح ایران دنیای اقتصاد در تاریخ 
 نظام در نامه اي خطاب به علي لریجاني رییس مجلس شوراي اسلمي  نكاتي را پیرامون لیحه هدفمند كردن

یارانه ها مطرح کرده و خواهان بررسی انجام کار کارشناسی بیشتر بر روی این لیحه شده است.
Íبه گزارش ایلنا، در نامه محسن رضایي آمده است: «شجاعت دولت در اعلم آمادگي براي اجرا و دقت نظر 
 نمایندگان محترم مجلس شوراي اسلمي  در اصلح لیحه هدفمند كردن یارانه ها، شایان تقدیر است. با وجود
 این، در جامعه كارشناسان و اقتصاددانان، نسبت به این قانون، انتقاداتي جدي وجود دارد؛ به عنوان مثال در
 ماده یك لیحه هدفمند كردن یارانه ها، قیمت حامل هاي انرژي (بنزین، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفید، گاز
 مایع و سایر مشتقات نفت)، اول: با قیمت هاي جهاني گره زده شده و چون قیمت حامل هاي انرژي با قیمت
 تمامي كالها و خدمات و همچنین با دستمزدها و اجاره ها مرتبط است همه آنها با قیمت هاي بین المللي گره

 مي خورد و در این صورت، نه تنها درآمدهاي ملي، متاثر از اقتصاد جهاني ( فروش نفت خام ) هستند، بلكه
 هزینه ها و مخارج ملي كشور نیز از اقتصاد جهاني متاثر خواهند شد، لذا تاثیر اقتصاد جهاني بر اقتصاد

 داخلي، بیشتر از گذشته خواهد شد. ثانیا: در قانون، كفÍ قیمت ها تعیین شده و سقف آن باز است و چون این
 موضوع در اختیار دولت و به صورت دستوري تعیین مي شود از دادن علئم واقعي به اقتصاد ملي جلوگیري

 شده است و بالطبع گمراهي كارآفرینان و واحدهاي اقتصادي را در پي خواهد داشت. ثالثا: در بند «ب» و
 تبصره آن، فروش گاز با تبعیض قیمت (كه به نفع مصرف كنندگان خارجي است تا مصرف كنندگان داخلي)

تدوین شده است.
 این نامه می افزاید: «در موارد دیگر هم اشكالتي وجود دارد از جمله بزرگتر شدن حجم دولت، اصلح نظام ها
 و بازارها و فعالیت هاي دیگر اقتصادي نظیر تولید وسائل و كالهاي غیراستانداردي كه «انرژي سوزي» آنها
 بالست و هزینه هایي را بر زندگي مردم و اقتصاد ملي وارد مي كند دیده نشده است، لذا مناسب است در جمع

نخبگان اقتصادي، مطالعات كارشناسانه بیشتري پیرامون هدفمند كردن یارانه ها صورت پذیرد.» 
رضایی مي نویسد: «ضمنا نگراني هایي هم در بعد اجرا وجود دارد كه پیشنهاد مي شود: 

  - در ماده اي قانوني، یك شوراي عالي (مشابه شوراي عالي پول و بانك) از اقتصاددانان و مدیران با تجربه1
اقتصادي و تني چند از كارآفرینان كشور، با اختیارات مستقل از مقامات، اجراي قانون را عهده دار شوند. 

  - با توجه به تاثیرÍ قابل توجه و حائز اهمیتي كه اجراي این قانون بر اقتصاد كشور و زندگيÍ مردم دارد،2
 انتظار مي رود با افزودن ماده اي به انتهاي این قانون، آن را به مدت شش ماه به نظرخواهي نخبگان جامعه
 بگذارید و پس از آنكه نظرات آنان نسبت به آخرین نظرات مجلس و دولت اخذ شد و اصلحات لزم انجام

گرفت براي اجرا به دولت ابلغ گردد.»

هفتاد هزار کودک افغانی در ایران اجازه تحصیل نیافته اند 
 : آمار های ارایه ش/ده از س/وی س/ازمان مل/ل متح//د در ام/ور نوشت 88 در تاریخ دوم آذر سایت جنبش راه سبز

  هزار مهاجر افع//انی جوی//ای تحص//یل در ای//ران وج//ود دارد ک//ه از328پناهندگان نشان می دهد که اكنون حدود 
  هزار نفر موفق به ثبت نام در مدارس و دانش//گاه ه//ا ش//ده ان//د. مس//ئولن آم//وزش و پ//رورش255این تعداد تنها 

 ایران گزارشهای درباره اخ//راج مه/اجران افغ/ان از م//دارس ط/ی س/ال جدی//د تحص/یلی را رد ک//رده ان//د ول/ی ه//م
 ه/ای ادام//ه تحص/یل مه//اجران افغ/ان در ای/ران ب//هزمان خبرهایی به گوش می رسد که نش/ان م/ی ده//د دش/واری 

 ویژه در شهرهایی مانند مشهد و تهران از بین نرفت//ه اس//ت. مجم//وعه ای از عوام//ل از جمل//ه در اختی//ار نداش//تن
 کارت تردد، شرایط نامناس/ب م/الی ،ع//دم تط/ابق س/ن کودک/ان مه/اجر ب/ا ترتی//ب س/ني آموزش/ي ای/ران و نداش/تن
 گواهی سلمت اصلی ترین دلی/ل م/دارس ب/رای مم/انعت از ثب//ت ن/ام مه/اجران افغ/ان ط/ی س/الهای گذش/ته ب//وده
 است. امسال نیز برخی مدارس دلیلی از این دست را در رد درخواس/ت مه/اجران ب/رای تحص/یل مط/رح ک/رده

است

 اعتراض تشکل های کارگری به سرکوب کارگران
کارگران و مردم آزادیخواه و مبارز ! 

 حق Í گرامیداشت اول ماه مه، روز جهانی کارگر و برگزاری مراسم در این روز تاریخی و بین المللی
 کارگران، امروزه یکی از پایه ای ترین و ابتدائی ترین حقوق به رسمیت شناخته شده ی این طبقه، در اکثریت

قریب به اتفاق کشورهای جهان می باشد . 
 کارگران در یک چنین روزی، در اقصی نقاط جهان و در مناطق مختلف عالم، به دور هم جمع می شوند تا

 ضمن تأکید بر حقوق انسانی و طبقاتی خویش و پافشاری بر خواست ها و مطالبات اقتصادی و سیاسی خود،
 متحد و یک پارچه پیگیر آن خواست ها و مطالبات شده، به دست آوردن و استیفای آن را وجهه همت خود



قرار دهند . 
 کارگران به مثابه یک طبقه، طی بیش از یک قرن مبارزه و تلش و جانفشانی های بسیار، برخی از این

 خواست ها و مطالبات، از جمله حق بزرگداشت روز جهانی کارگر و برگزاری مراسم در این روز را به
 سرمایه داری جهانی و حکومت های ضدکارگری آن ها تحمیل نموده و این حق را با اتکا به اتحاد و مبارزه ی

مستمر و پیگیر خود به دست آورده است . 
 بر این اساس، تعدادی از کارگران و فعالین کارگری ایران نیز، به موجب فراخوانی که از جانب برخی از

  اردیبهشت ــ سال جاری (سال۱۱تشکل ها و فعالین جنبش مستقل کارگری، داده شده بود در اول ماه مه ــ 
 ) در بعضی از شهرها و مناطق ایران از جمله در سنندج و در تهران و در پارک لله، جمع شدند تا مراسم۸۸

 این روز را با طرح خواست ها و مطالبات اقتصادی و سیاسی کارگران و تأکید بر پیگیری آن ها برگزار کنند،
که در همان آغاز کار با یورش وحشیانه و ضد کارگری عوامل سرمایه مواجه شده و از ادامه کار باز ماندند. 

  نفر۱۵۰گماشتگان سرمایه تعدادی از کارگران و فعالین کارگری را مورد ضرب و جرح قرار دادند و حدود 
 از آنان را بازداشت و بیش از دو ماه، بدون رعایت حقوق اولیه و انسانی آنان در زندان نگاه داشتند که آخرین

  ماه همچنان در زندان اوین، به اصطلح بازداشت۶آن ها مهدی فرهی شاندیز است که با گذشت بیش از 
  کارگر عضو تعاونی کارگران فلزکار۱۵موقت بوده و در بل تکلیفی بسر می برد. در همان روز بیش از 

مکانیک در محل جلسه ی خود دستگیر و روانه ی زندان شدند و انان نیز اکنون احضار به دادگاه میشوند. 
 صاحبان و حامیان سرمایه در ایران، هنوز نپذیرفته اند که اول ماه مه، روز جهانی کارگر و روز اتحاد

 طبقاتی این طبقه است که کارگران می توانند با گردهم آیی در این روز، آن را گرامی بدارند و ضمن تأکید بر
 خواست ها و مطالبات موردنظر و طبقاتی خود بر استیفای حقوق حقه و انسانی خویش پای فشارند. کارگران

باید با تلش و مبارزه خود، از جمله این حق مسلم را نیز به عوامل و صاحبان سرمایه تحمیل کنند . 
 طرفه اینکه کارگران و فعالین کارگری دستگیر شده در اول ماه مه پس از دو ماه بازداشت و تحمل انواع بی

 حقوقی و فشار، بار دیگر از جانب حامیان و عوامل سرمایه احضار و برای بازجویی و محاکمه به محاکم
قضائی فرا خوانده می شوند. گویی که چیزی هم به عوامل سرمایه و سرمایه داران بدهکار شده اند؟ 

 سئوال اساسی در اینجا این است که آیا شرکت در مراسم روز جهانی کارگر و برگزاری مراسم گرامی داشت
 این روز ــ که از جانب بسیاری از حکومت ها پذیرفته شده و همه ساله در بسیاری از کشورها و مناطق جهان
 برگزار می شود ــ جرم بوده و مستوجب مجازات و تحمیل انواع بی حقوقی و فشار است؟ آیا طرح خواست ها

 ) بر روی آن ها تأکید۸۸و مطالبات اقتصادی و سیاسی کارگران، که در قطعنامه ی اول ماه مه امسال (سال 
 شده است مثل برخورداری از حق اعتصاب و ایجاد تشکل های توده ای و مستقل کارگران، افزایش دستمزدها
 متناسب با حداقل های یک زندگ انسانی، برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی و انواع بیمه های همگانی،
 پرداخت فوری حقوق های معوقه کارگران، برابری کامل میان مردان و زنان در همه ی شئون اجتماعی، از

 جمله کار و تولید، برخورداری از حقوق و آزادی های سیاسی و دموکراتیک مانند آزادی اندیشه و بیان،
 آزادی طبع و نشر، آزادی اجتماعات و راهپیمائی و تظاهرات، آزادی زندانیان سیاسی، به ویژه کارگران
 چنینزندانی، دفاع از حقوق مهاجران و بسیاری دیگر جرم بوده و امنیت اجتماعی را برهم می زند؟ آیا طرح 
 خواست ها و مطالباتی جزء مصادیق نشر اکاذیب و برهم زننده ی امنیت ملی است؟ به راستی طرح چنین

 خواست ها و مطالباتی امنیت کدام طبقه را به خطر می اندازد و چه کسانی از آن متضرر می شوند؟ این حقوق
و خواست ها اقدام علیه امنیت و آسایش چه طبقه ای است؟ 

 صاحبان و حامیان سرمایه بدانند تا آنجا که به ما کارگران برمی گردد، طرح چنین خواست ها و مطالباتی نه
 تنها جرم نبوده بلکه در ردیف پایه ای ترین و ابتدایی ترین حقوق کارگران و مزدبگیرانی است که توسط

 عوامل سرمایه همه روزه و به دفعات مورد تعرض قرار می گیرد و هر بار بیش تر و شدید تر از پیش تضییع
 می شود. کارگران تنها در مقابل ظلم و بی عدالتی مفرط سرمایه داران و حامیان شان از حقوق خویش دفاع
می کنند و به طرح خواست ها و مطالبات خویش و مبارزه برای به کرسی نشاندن ان ها همت می گمارند . 
 باور اکید و قاطع ما این است که مجرمان واقعی آن هایی هستند که با استثمار کارگران و تصاحب دسترنج

 میلیونها کارگر و زحمت کش آن ها را به معنای واقعی از هستی ساقط میکنند؛ با انواع ترفند ها، از جمله به
 بهانه ی خصوصی سازی کارخانه ها و موسسات دولتی را به ثمن بخس در اختیار می گیرند و با چوب حراج

به اموال عمومی، سرمایه های اجتماعی و منافع عموم مردم را به خطر می اندازند. 
 آری از نظر ما کارگران، مجرمان واقعی و مروجان تشویش اذهان عمومی و برهم زنندگان امنیت جامعه آن

 هایی هستند که با حذف یارانه های کالهای اساسی مثل نان و آب و برق و تلفن و سوخت و تحمیل فشار
 مضاعف به مردم کارگر و مزد بگیر، در واقع این طبقه را بیش از پیش به بی حقوقی کامل و فقر مطلق و
 افلس می کشانند و بالکل از هستی ساقط می کنند. نه کارگران و فعالینی همچون منصور اسالو و ابراهیم

 مددی و علی نجاتی و فریدون نیکو فرد و جلیل احمدی و قربان علی پور و محمدحیدری مهر و محمد اشرفی
 و بسیاری دیگر که به دلیل واهی تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی!!!! و خزعبلتی از این نوع



 و در واقع به خاطر دفاع از حقوق کارگران و پیگیری مطالبات اقتصادی و سیاسی این طبقه از جمله ایجاد
 تشکل های مستقل کارگری، شرکت در مراسم روز جهانی کارگر و اعتراض به بی حقوقی کارگران و مردم
 به جان آمده به زندان می افتند و مجبور می شوند که مدت ها از وقت و زندگی خود را در زندان های متعدد
 سرمایه، تحت انواع فشار ها و تضییقات سپری کنند. آری این کارگران به این خاطر در زندان بسر می برند

 که از حقوق انسانی و طبقاتی خویش دفاع می کنند و سودجویی و استثمار بی حد و حصر کارگران، از جانب
سرمایه داران را به چالش می کشند . 

 ما ضمن درخواست آزادی فوری و بدون قید و شرط همه ی زندانیان سیاسی، به ویژه کارگران زندانی و
 توقف کامل تهدید و ارعاب کارگران و فعالین این طبقه و احضارهای مکرر و پی در پی آنان، یک بار دیگر

 ، پافشاری نموده و ضمن دعوت از همه ی کارگران برای ایجاد۸۸بر مطالبات قطعنامه ی اول ماه مه سال 
 تشکل های مستقل و توده ای کارگری به عنوان اساسی ترین راه دستیابی به مطالبات بر حق و طبقاتی خویش
 از همه ی کارگران و انسان های آزادی خواه و عدالت طلب جامعه تقاضا داریم که به هر شکل ممکن، صدای

 اعتراض خود را نسبت به اعمال شیوه های ضدکارگری و ضدانسانی صاحبان سرمایه بلند نموده و در دفاع
 از حقوق کارگران و پیگیری حقوق و مطالبات این طبقه از جمله اعتراض به احضار های مکرر کارگران و

آزادی زندانیان سیاسی، از هیچ کوششی دریغ نورزند. 
اتحاد، تشکل،  آگاهی و مبارزه رمز پیروزی ماست 

 کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های مستقل کارگری     -   
کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگران          -
هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزئینات ساختمان          -
جمعی از فعالین کارگری          -
کارگران فلزکار مکانیک          -
  هزار میلیارد دلر به خاطر استخراج غلط نفت24ك مدرس دانشگاه هشدار داد ؛  دفن ی

  آمده است  : در حـالـي كه بحث نگراني نمایندگان مجلس به خـاطـر88 آذر 2به نوشته آفتاب یزد در تاریخ 
 بـي خبري از قراردادهاي نـفتي و گازي كشور به ویژه قرارداد اخیر با تركیه، همچنان مورد توجه مـحـافـل
 رسـانـه اي است، دیروز یكي از اساتید حوزه انرژي، به نكته اي اشاره كرد كه انعقاد هر نوع قرارداد براي

 صادرات گاز را با تردید و شائبه هایي مواجه مي سازد. البته این استاد دانشگاه، مستقیما بحث صادرات گاز را
 مطرح نكرد. اما اظهارات او یادآور هشدارهایي است كه در سه سال گذشته، بارها توسط مركز پژوهش ها و
 اعضاي كمیسیون انرژي مجلس ابلغ اما پـاسـخـي از مقامات دولتي را به دنبال نداشت. دو سال قبل، مركز
 پـژوهـش هـاي مجلس، گزارشي منتشر كرد كه نشان مي داد تاخیر طـولنـي مدت در تزریق گاز به چـاه هـاي
 نـفـت، موجب كاهش شـدیـد رانـدمان چاه ها شده است. مركز پژوهش ها با اشاره به كمبود گاز موجود براي
 تزریق به چاه ها و نیز ناتواني دولت در تامین نیازهاي داخلي، به صراحت تاكید كرده بود حداقل تا ده سال
 آینده، گاز مازاد براي صادرات وجود ندارد. مركز پژوهش هاي مجلس و برخي متخصصان صنعت نفت،

 معتقد بودند خسارت هاي وارده بـه خـاطر تاخیر در تزریق گاز به چاه ها آنقدر زیاد است كه به هیچ وجـه قـابـل
 جـبران نیست و اگر ناتواني در تـامین به موقع گاز براي تـزریـق به چاه ها ادامه پیدا كند راندمان چاه ها آنقدر

 كاهش پیدا مي كند كه در آینده اي نه چندان دور، امـكـان بـرداشـت از بـرخـي چـاه هـاي نـفـت از بین مي رود
 ولذا ایـران بـه جـاي صـادر كننده، در جـمـع وارد كـنـنـدگان نفت قرار خـواهـد گـرفت. همین هشدار، بـاعـث
 شـد كه رئیس اصولگراي كمیسیون نفت در مجلس هفتم، در اظـهارنظري توام با نگراني و عصبانیت اعلم

 كند: »تاریخ نسبت به كساني كه قراردادهاي صادراتي گازي را امضاء مي كنند قضاوت خوبي نخواهد
 داشت«. او حتي قضاوت آیـنـدگـان نــســبــت بــه امـضـاكـنـنـدگـان قـــراردادهـــاي طـــولنــي  مـــدت

 صــادرات گــاز را بــا قـضـاوت امـروز نـسـبــت بـه خـائنـان مقایسه كرد. آنچه دیروز توسط یكي از مدرسان
 دانـشـگـاه در ایـن زمـیـنـه اعـلم شـد مــسـتـنــدســازي علــمـــي هــمـــان هــشــدارهــایــي بــود كــه تـوسط

 اصــولــگــرایـان مجلس هفتم بیان شد و بسیاري از كـارشنـاسـان نفتـي نیز در سال هاي اخیر و هم زمان با
 اصـرار دولـت احـمـدي نژاد براي انـعقاد قراردادهاي طولني مدت صـادرات گاز، آن را مطرح كرده بودند.

  میلیارد بشكه ذخیره540این عضو هـیـئـت علـمـي دانـشـگـاه علمه طـبـاطـبـایـي بـا تاكید بر اینكه از مجموع 
 60نـفـت ایـران بـا ادامـه  وضعیـت موجود در بـرداشـتاز مــخــازن و بــدون اسـتـفـاده از روش صـیانتي، تنها

   هزار مـیلـیـارد24 مـیلـیـارد بـشـكه (معادل 480میلیارد بشكه نفت قابل  استحصال است، گفت :بـر ایـن اساس 
   دلري) بـراي هـمـیشه زیر زمین دفــن خــواهــد شــد.  مـسـعــود درخـشــان در50دلر بـر اسـاس نفت 

 گـفـتـگـو بـا فـارس  اظهـارداشت: باید دانست تا چه زماني درآمد ارزي حاصل از صدور نفـت خام خواهیم
 داشت و تراز انرژي  كشور چیست؟ باید بگویم در واقع پاسخ مشخصي براي این سوال وجود ندارد جز آنكه

 سناریو هاي مختلفي را  براي این موضوع مدنظر قرار دهیم.  درخشان افزود: آیـنـــده اي خــوشـبـیـنــانــه
 بــراي درآمدهاي ارزي از صدور نفت خام نداریم و این سناریو هایي كه  مي گـویـم صـرفا براي این است كه



 در   تـحـقـیـقــات اسـتـفــاده شـود، بنابراین سعي مي كنم یك الگوي مطالعاتي براي  پاسخ به این سوال ارائـه كـنم.
  ایـن اسـتـاد دانـشگاه تصریح كرد: درایران وقتي میزان نـفـت خـام در میادین را حساب كردند فهمیدند كه

  میلیارد بشكه نفت خام اولیه وجود دارد در اینجا حتما سوال مي شود كه »آیا روي این میزان600 درحدود 
  نفت خام مي توان حساب كرد؟« كه پاسخ مي دهم هرگز.  پس روي چه میزان از این مقدار نفت خام مي توان

 حـسـاب كـرد؟ كـه مجددا پاسخ مــي دهـم آن مـقــدار كــه قــابــل  استحصال باشد و این امر بستگي دارد كه
چگونه بهره برداري كنیم.   

  درخشان در پاسخ به این سوال كه <آیا بازیافت ثانویه انجام شده است یا خیر و یا تا چه حد مي توانیم بازیافت
  میلیارد بشكه نفت خارج شود؟> اظهار داشت:600ثانویه  داشته باشیم و آیا مي توانیم كاري كنیم تا تمامي آن 

  میلیارد بشكه نفت باقي مانده و540 میلیارد بشكه نفت از دست رفتــــــــه و تنها 600    میلیــــــــارد از 60البته 
  درصد این میزان را خارج كنیم كه آن10در نهایت مي گویم محال است. اگر خیلي هزینه كنیم تنها مي توانیم 

 هم نیاز به پول  دارد ولي دیگر پولي نداریم.  درخشان افزود: واقعا حل مسائل اقتصادي كشورنیاز بــــــــه
 كامپیوتر ندارد بـــــــــا همین انگشتان دست هم مي توان  مسائل مملكت را درك كرد به شرط آنكه سواد خواندن
 و نوشتن داشته باشیم اما متاسفانه بعضي از مسئولن ما  این سواد را ندارند. باید گفت، ما درباره چنین مبلغي
 صحبت مي كنیم كـــــــه در آنجا براي ما وجود دارد ولي در  عمل هیچ كاري نكرده ایم و چشمان خود را بر
 روي این ثروت عظیم بسته ایم.  وي تصریح كرد: متاسفانه مسائــــل مهم تر را فراموش كــــــــرده ایم و سر
 خود را بـــــــا چیزهاي بیهوده گـــــرم كـــرده ایم  و حتي مي خواهیم یارانه هایي را هدفمند كنیم كــــــــه هیچ

 زیرساختي براي آن فراهم نكرده ایم.  حال چه كســـــــي سودش را مي برد؟ آن دسته كه چشمانشان را باز كرده
 باشند كه در را‡س آنها شركت هاي نفتي بین المللــــــــي و یا حكومت هاي دیگـــــــــر است. بایـــــــد گفت
 ویژگي جهان سومي موجب شده است كه ایران این مسائل را  نادیده بگیرد، زیرا ما آینده را نمي بینیم.  این

  تا5 سال گاز تزریق كنیم تا بعضي از میادین بعد از 30مدرس دانشگاه اظهار داشت: باید از امروز به مدت 
  سال دیگر نفت خواهیم داشت و40  سال بتوانند نفت تولید كنند، در نهایت مي توان گفت نزدیك بـــــــــه 6

   میلیارد بشكه نفت را خارج كنیم و در غیراین صورت تا ابد این میزان نفت زیرزمین مدفون60مي توانیم 
 خواهد شد.  درخشان با اشاره به ذخیره سازي گاز اظهار داشت: اگر گاز به میادین تزریق شود از بین نمي

 رود و حتي  مي توانیم بعد از مدتي این گاز را خارج كنیم و بنابر این حجم عظیمي از گاز خواهیم داشت، در
 عمل این گاز  ذخیره شده و دیگر لزم نیست به دنبال جایگاه براي ذخیره سازي گاز باشیم و اگر الگوي تولید

  سال كه عربستان قدرتش در نفت از بین رفت یقینا قدرت اول را در جهان30صیانتي را  انجام دهیم بعد از 
 كسب مي كنیم.  درخشان ادامه داد: اكنون شما مي گویید گاز تزریق كنیم براي تولید صیانتي! من مي گویم گاز از

 كجا  بیاوریم. گاز زیادي نداریم و حتي سرمایه گذاري نمي كنیم تا گاز خارج كنیم، همین اندك گازي هم كه در
 كشور  است رایگان بذل و بخشش مي كنیم.  درخشان گفت: <آیا تركیه دانشگاهي به نام نفت دارد یا اصل

 خودش تولید كننده گاز است كه ما با آنها قرارداد گازي مي بندیم؟>  هنگامي كه شركت ملي نفت ایران در اوج
 قدرت خود بود <پتروناس> مالزي رقمــــــي نـــــداشت. ولــــي اكنـون افتخـار  مـــــي كنیـــــم <     پتروناس    >
 مالزي آمـــــــده و مي خواهد در بهره برداري از میادین به ما كمك كند. ما خودمان كمبود شدید گاز  در داخل

 داریم ولي گاز را رایگان به تركیه، مالزي، هند و كشورهاي دیگر مي دهیم و خوشحال هستیم كه از  تركمنستان
 گاز وارد مي كنیم.  این مدرس دانشگاه با اشاره به روند كنوني گفت: درادامه باید بگویم وضع موجود چندان
 روشن نیست زیرا  خود مسئولن نیز نمي دانند چه كار دارند مي كنند، زیرا فكر مي كننـــــــد هر چه بیشتر

صادر كنند بهتر است، اما من  فكر نمي كنم با این روش راه به جایي ببریم.  
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اند جان باخته

  نفر از کارگران کارخانه فارسیت دورود در اثر ابتل به سرطان آزبستود جان باخته اند.67تاکنون بیش از  
 اعتراضات پی در پی شهروندان دورودی از وضعیت آلودگی کارخانه هاي سیمان و فارسیت این شهر و

 وجود معضلت و سهل انگاریهای متعدد در کارخانه فارسیت و آلودگیهای زیست محیطی وآسیبهاي جاني
   كارگران این کارخانه، گزارشی است كه در ادامه از زبان مردم ، کارگران ، مسئولین و … مي آید.

را براي لرنا ارسال نمودند با تشكر از خانم آذر سالرروند مدیر مسئول این نشریه كه گزارش زیر

 67به گفته تعدادی از کارگران کارخانه فارسیت دورود، با استناد ب//ه م//دارک پزش//کی ق/انونی ت//اکنون بی//ش از  
نفر از کارگران این کارخانه در اثر ابتل به سرطان آزبستود جان باخته اند .



 اعتراض//ات پ//ی در پ//ی ش//هروندان دورودی از وض//عیت آل//ودگی کارخ//انه ه//اي س//یمان و فارس//یت ای//ن ش//هر و
 وج//ود معض/لت و س/هل انگاریه/ای متع//دد در کارخ/انه فارس/یت و آلودگیه/ای زیس/ت محیط/ی وآس/یبهاي ج/اني

كارگران این کارخانه، گزارشی است كه در ادامه از زبان مردم ، کارگران ، مسئولین و … مي آید.

فرزند یك قرباني كارخانه فارسیت:

نفر از بازنشتگان فارسیت به سرطان آزبستودمبتل وفوت كرده اند67تاكنون 

 سالروند كه فرزند شفیع سالروند ،كارگر بازنشس//ته كارخ//انه فارس//یت دورود وازجمل//ه قربانی//ان ای//ن كارخ//انه
 فع//الیت53است در گفتگو با خبرنگارتبلوراندیشه با اشاره به ح//وادث رخ داده ب//راي پ//درش گف/ت:پ//درم از س//ال 

  ب//دلیل تنگ//ي نف//س ب//ه76نی//ز بازنشس//ته ش//دند. درتیرم//اه71خ//ود را در كارخ//انه فارس//یت آغ//از ك//رد وس//ال
 بیمارستان مراجعه كردن//د .ح//دود یكس/ال از تنگ/ي نف/س رن//ج میبردن//د.چه//ره وپوس/ت صورتش/ان كب//ود ش//ده ب//ود

وحال خوبي نداشتند.

 وي افزود:دكتر گیلكي در دورود علت بیماري را آب آوردن ریه تشخیص داده بودن//د .پ/درم را ب/ه ته/ران منتق//ل
  ن//تیجه س//رطان ری//ه را نش//ان و در بیمارستان امام خمیني (ره) بستري كردیم .پس از نمونه برداري از آب ریه

 داد. سه بار در آزمایشگاه پاتوبیولوژي مورد تست قرار گرفت وهرس//ه ب//ار س/رطان آزبس//تود م//ورد تایی//د ق/رار
 ف//وق تخص/ص در داخ//ل وخ/ارج از كش/ور نش/ان دادم ح//تي ب//راي پزش/ك14گرفت. پرونده بیم//اري پ/درم را ب/ه 

 ایراني مقیم آمریكا كه توانس/ته ب//ود ری/ه گوس/اله را ب//ه ری//ه انس/ان پیون//د بزن//د فرس//تادم.ام//ا هم/ه قط//ع امی//د ك//رده
بودند.

  به جراحي گرفتند ،ه//ر چن//داز بهب//ودي قط//ع امی//د ك//رده بودن//د وب//ه م//ا اعلم سالروندادامه داد: پزشكان تصمیم
 كرده بودند در صورت جراحي نیز تنها یكسال زنده خواهند بود.جراح/ي روي پ/درم انج/ام ش/د ول/ي ب//دلیل اینك//ه

  بودن//د ن//تیجه اي ب//دنبال نداش/ت وپ/س از م//دتي كوت/اه ری/ه ریه كامل سرطاني شده وغدد لنفاوي نیز درگی/ر ش/ده
جلسه شیمي درماني پدرم در گذشتند.9سمت راست نیز دچار مشكل شد وپس از 

 وي با اعلم اینكه كلیه مدارك ومستندات لزم ازبیمارستان ،پزش//كان معال//ج ،پزش//كي ق//انوني و…در خص//وص
بیماري پدرم موجود است گفت:مقالتي از كشورهاي مختلف به دس/ت م//ن رس//یده ك//ه نش/ان م/ي ده//د آزبس/ت ت/ا

 كیلومتري كارخانه را تحت تاثیر قرار ده//د. .پ//س احتم//ال اینك//ه5 سال مي تواند در بدن نهفته بماندوتا شعاع 35
افراد بیشتري حتي از شهروندان دورودي به این بیماري مبتل باشند وجود دارد.

 وي در پاسخ به صحت مدعایش به چند مورد اتفاق افت//اده از ك//ارگران بازنشس//ته ،اف//راد س//اكن ح//والي كارخ//انه
وهمسران برخي از كارگران اشاره میكند كه در اثر ابتل به سرطان ریه در گذشته اند.

 سالروند تاكیدكرد:بدلیل مشكلي كه براي خانواده خودم پی//ش آم//د ای//ن موض//وع را سالهاس//ت ك//ه پیگی//ري میكن//م
نفر را كه به سرطان ریه از نوع آزبستود مبتل شده اند یادداشت كرده ام .67وتاكنون اسامي 

برادر یك قرباني:

تا چند سال گذشته به هیچ وجه مسائل ایمني رعایت نمیشد

 همچنی//ن در ای//ن رابط//ه غلمرض//ا ل//ك نی//ز ك//ه ب//رادرش را در ای//ن راه از دس//ت داده اس//ت گف//ت:ب//رادرم حس//ن
سالگي درگذشتند.52سال در كارخانه فعالیت كرد كه بدلیل آلوده شدن به مواد سرطاني آزبست در سن 30

  ب//ه خ/انواده86میلیون توم//ان در س//ال 26وي افزود:تاییدیه هاي پزشكي وي موجود است ودادگاه بر اساس آنها 
اش پرداخت كرد.

 سال در كارخانه فعالیت داشته است مي گوید: تا چند سال گذش//ته ب//ه هی//چ وج//ه مس//ائل ایمن//ي20لك كه خود نیز 
رعایت نمیشد .الن نمي دانم در چه وضعیتي است .



وي تصریح كرد:اغلب افرادي كه در كارخانه یا در اطراف آن بودند دچار بیماریهاي ریوي وتنفسي بودند.

 لك در خصوص وضعیت جسمي خود گف/ت:ت/ا بح/ال مش/كلي نداش//ته ام ش/اید بخ/اطر اینس//ت ك/ه روزان//ه ورزش
میكنم.

 م//اهه دوام نیاوردن//د وف/وت كردن//د6وي اف/زود:انس/انها در مق/ابله ب//ا بیماریه/ا ش//بیه ه/م نیس//تند چ/را برخ/ي اف/راد 
 برخیها نیز سالهابا مشكا دست وپنجه نرم میكنند.

یک کارگراخراج شده کارخانه فارسیت دورود :  

بدلیل روابط خاص ، هر اقدامی در جهت احقاق حق كارگران از ابتدا محکوم به شکست است

 عل//ی- گ ب//ا انتق//اد ش//دید از وض//عیت کارخ//انه فارس//یت اظه//ار داش//ت : متاس//فانه وج//ود دو کارخ//انه س//یمان و
 فارسیت در شهر دورود باعث ایجاد مشکلت و آلودگیهای زیاد شده و بی ت/وجهی و س/هل انگ/اری م//دیران ای/ن

کارخانجات طي سالهای گذشته نیز به این مشکلت افزوده است .

 وی گفت : در کارخانه فارسیت به هیچ وجه ب//ه مس//ائل بهداش//تی و ایمن//ی ک//ارگران ، مس//ائل زیس//ت محیط//ی و 
 حق و حقوق کارگران توجهی نمی شود و همواره آل//ودگی ه/ای حاص/ل از آن ت/اثیرات منف/ی را در چه//ره ش//هر

ایجاد کرده است .

 وی استفاده از مواد سمی آزبست ، حم//ل ای/ن م//واد توس/ط ک//ارگران، ره/ا س/ازی فاض//لب ح/اوي ای//ن م//واد ب//ه 
 رودخانه ماربره ، ندادن ماسک و سایر امکانات ایمنی و بهداشتی به کارگران ، وجود شرکتهای پیمانکاری در
 کارخانه و نادیده شمردن حقوق و مزای//ای ک//ارگران توس/ط ای//ن ش/ركتها ، تهدی//د ک/ارگران ب//ه ع//دم اع/تراض در
 خص//وص وض//عیت خ//ود و کارخ//انه و …. را از مه//م تری//ن مش//کلت موج//ود در کارخ//انه فارس//یت دورود در

بیان کرد.86سال 

 ای//ن کارگركارخ//انه فارس//یت در ادام//ه ب//ا اش//اره ب//ه مش//کلت زیس//ت محیط//ی ای//ن کارخ//انه اف//زود : عل//ی رغ//م 
  ت/ا کن/ون از م/واد س/می47پیشرفت علوم در بخشهای مختلف متاسفانه این کارخانه اززمان تاس/یس آن در س/ال 

 آزبست در چرخه تولید استفاده می کند وم//دیران ش/ركت هیچگ/ونه ت//وجهی ب//ه آل//ودگی و اث//رات منف/ی ای//ن م//واد
نداشته اند .

  نف/ر از ک//ارگران و بازنشس/تگان ای/ن کارخ/انه در اث/ر52وی یادآور شد : بر اساس آمار موجود تا کنون تع//داد 
 نفر نیز دچار مشکلت تنفسی و ریوی هستند .30ابتل به سرطان آزبست فوت کرده اند و قریب 

 وي اذعان داشت : متاسفانه مدیریتهای قبلی این کارخ//انه و ش//رکتهای پیمانک//اری آن اق//دام ب//ه گرفت//ن امض//اء و 
 تعهد از کارگر ان داشته اند و پس از بوجودآمدن اینگونه مسائل و تبعات آن کارخانه از هر گ//ونه مس//ئولیتی در

قبال کارگران سر باز می زده است .

 علی- گ متذکر شد : کمی یا یینتر از محل رها سازی فاضلب آزبست در رودخانه مکان تفر یح و شنا کردن//د 
 تعداد زیادی از کودکان و جوانان دورودی است و بر س//ر راه ای//ن رودخ//انه نی//ز روس//تاهای زی/ادی وج//ود دارد

که در معرض آلودگی این مواد قرار دارند .

 این ک/ارگر کارخ//انه فارس/یت دورود در ادام/ه تص//ریح ک//رد : ک/ارگران ای//ن كارخ/انه در س/الهاي گذش//ته ب//دلیل 
 اینک//ه تم//اس مس//تقیم ب//ا م//واد آزبس//ت داش//ته ان//د وع//دم اس//تفاده از امکان//اتی از قبی//ل حم//ام ، ماس//ک ، لباس//های
 مخصوص و …. با بدن و لباسهای آلوده به آزبست وارد شهر و منزل خود می شده و دیگران را نیز در خط//ر

آلودگی به این مواد قرار داده اند .

 وی خاطر نشان کرد : در قراردادی که پیمانکار با کارگر امضاء می کند کلیه حق و حقوق ک//ارگران ذک//ر ش//ده
است ولی در حین انجام کار از عمل به مفاد این قرارداد خودداری می شود .



  یادآور شد : ضرورت دارد دادستان شهرستان دورود بعنوان نماینده مدعی العموم با اعزام نمایندگان خود وي 
 ب//ه کارخ//انه مس//ائل و مش//کلت را بررس//ی کن//د و هنگ//ام عق//د ق//رارداد ک//ارگران ب//ا پیمانک//اران نماین//ده ای//ی از

دادستان در کمیسیون معاملت حضور داشته باشد .

 وی با انتقاد شدید از عملکرد دستگاهها در شهر دورود متذکر شد : هر اقدامی در جهت احقاق حق ی//ا پیگی//ری 
 مشکلت کارخانه از ابتدا محکوم به شکست است زیرا همواره ارتباطي بین مدیران کارخانه با مسئولین برخی

دستگاهها وجود دارد .

 وی گفت : نظر مردم شهر دورود اینست ک/ه کارخ/انه فارس/یت ش/هر را آل//وده ک/رده اس/ت و هیچگ//ونه ک/ار ع/ام
المنفعه ایی نیز انجام نداده است و اکثر مدیران و کارگران آن نیز غیر بومی هستند .

 این شهروند دورودی عنوان داشت : سود این کارخانه به دفتر مرکزی آن در تهران م//ی رود و تنه//ا مش//کلتش
نصیب دورود شده است .

 وی گفت : شعاری را که این کارخانه باعث اشتغال در شهر دورود شده است ، کذب محض است چرا که اک//ثر
 کارگران ناراضیند و همه به نوعی با بیماریهای ناشی از آزبست دست و پنجه نرم م/ی کنن//د و از ح//داقل حق/وق

و مزایا برخوردارند .

 : ع- س ، کارگر کارخانه فارسیت دورود

کارگران کارخانه فارسیت در واقع بهاي خونشان را هر ماهه دریافت می کنند

 ع- س ، ک//ارگر کارخ//انه فارس//یت دورود نی//ز ب//ا تائی//د م//وارد ذک//ر ش//ده وب//ا اعلم مطل//ب ف//وق اف//زود : محی//ط
 کارخانه فارسیت آلوده است و همواره طی سالهای گذشته و ت/ا کن//ون ش/اهد م//رگ تع//داد زی/ادی از بازنشس/تگان

این کارخانه در اثر سرطان آزبست بوده ایم .

 علی سعیدی اضافه کرد : تعداد زی/ادی از ک/ارگران ای/ن کارخ/انه بیم/ار هس//تند و دارو مص/رف م/ی کنن//د و ه/ر
ماهه شاهد بستری شدن چند نفر از آنها در بیمارستانهای استانهای همجوار یا تهران هستیم .

وی افزود : کارگران این کارخانه حقوق نمی گیرند بلکه بهای خون و جانشان را هر ماهه دریافت می کنند . 

 وی یادآور شد : بدلیل بال بودن آمار بیکاری و نبود کار در شهر مجبور به کار در این کارخانه و ت//ن دادن ب//ه 
شرایط نامناسب کاری و حقوقی هستیم .

 ای//ن ک//ارگر ج//وان کارخ//انه فارس//یت اظه//ار داش//ت : ک//ارگران هی//چ وق//ت ب//ه ح//ق و حق//وق خ//ود نرس//یده ان//د و 
 همواره حقوق آنها توسط شرکتهای پیمانکاری نادی//ده گرفت//ه م/ی ش/ود و پیمانک/اران ی/ک ن//وع به/ره کش/ی را از

کارگران انجام مي دهند .

 وی خط//اب ب//ه مس//ئولین خصوص//اo وزی//ر ک//ار و ام//ور اجتم//اعی اف//زود : مس//ئولین تنه//ا چن//د لحظ//ه ب//ه وض//عیت
 کارگران کارخانه فارسیت فکر کنند که آیا با این میزان حقوق کم و آلودگی زیاد چطور می توان از پ//س هزین//ه

های سرسام آور زندگی برآمد .

 وی یادآور شد : علیرغم اینکه چند واح//د ص//نعتی در دورود وج//ود دارد ول/ی تنه//ا ،آل/ودگی ای//ن واح//دها نص/یب
این شهر شده است و بدلیل غیر بومی بودن نیر وهای کاری این واحدها ، اکثر جوانان دورود بیکار هستند .

 ع- س از مس//ئولین کش//وری و اس//تانی خواس//تار رس//یدگی ب//ه وض//عیت کارخ//انه فارس//یت و وض//عیت اش//تغال 
کارگران آن شد .

یک کارگر بازنشسته کارخانه فارسیت دورود :



اکثر کارگران هم دوره ای ام مبتل به بیماریهای ناشی ازآزبست هستند

 غلمعباس آسترکی با انتقاد شدید از بی توجهی مسئولین به وضعیت کارخانه س//یمان اظه//ار داش//ت : اس//تفاده از
 مواد آزبست بدلیل خطرناک بودن آن از طرف اکثر کشور ها و قانون بین الملل//ی نف//ی ش//ده اس//ت ول//ی متاس//فانه

شاهد نه تنها شاهد وجود این مواد در کارخانه بلکه شاهد حمل آن توسط کارگران بوسیله دست هستیم .

  در قسمتهای مختلف کارخانه فارسیت مشغول به کار بوده یادآور شد : اکثر کارگران72 تا 48وی که از سال  
 هم دوره ای ام مبتل به بیماریهای ناشی از آزبست هستند و همواره ش//اهد بس/تری ش/دن آنه//ا در بیمارس/تان بقی//ه

ال تهران هستم .

  نف//ر از ک//ارگران ای//ن کارخ//انه45این کارگر بازنشسته کارخانه فارسیت در ادامه تاکید کرد : تا کن//ون بی//ش از 
 در اث//ر ابتل ب//ه س/رطان آزبس/ت ف/وت ک//رده ان//د ک//ه کارخ/انه ب//دلیل جل/وگیری از انتق/ادات آن/ان اق//دام ب//ه اش//تغال

فرزندان آنها در کارخانه كرده است .

وی افزود : معتقدم کلیه افرادی که در کارخانه فارسیت مشغول بکار هستند بیمارند . 

 غلمعباس آسترکی اظهار داشت : هر چن//د فع//الیت برخ/ی ک/ارگران ای/ن کارخ//انه ج/زو مش/اغل س/خت وز ی/ان 
 آور است ولی متاسفانه حقوق و مزایای آنها چه در حین کار و چه پس از بازنشستگی بر اساس آن برآورد نمی

شود .

 وی عدم پرداخت سنوات خدمت ، حق مسکن ، حق اولد ، پرداخت حداقل حق بیمه ، ندادن س//همیه ش//یر و ب//ن 
 کارگری به کارگران ، یک ماهه بودن مدت قرارداد ک//ارگران ، پرداخ//ت ح//داقل دس//تمزد ک//ار و … را از مه//م

ترین مشکلت کارگران این کارخانه بیان کرد .

 همچنین احم//د یاراحم//دی ، ی/ک ک//ارگر بازنشس//ته کارخ/انه فارس//یت در ای//ن رابط//ه گف/ت : م//واد آزبس/ت توس//ط
 کامیون با بسته بندی هاي مط/ابق ب/ا اس/تانداردهای بی//ن الملل/ی وارد ش/هر م/ی ش//وند ول/ی متاس/فانه ای/ن م//واد در
محل محوطه کارخانه فارسیت ریخته می شوند و توسط کارگران به قسمتهای تولیدی کارخانه انتقال مي یابند .

 وی گف//ت : فاض//لب ای//ن م//واد از طری//ق دو آب رو از مقاب//ل کارخ//انه دف//ع م//ی ش//وند ک//ه تنه//ا یک//ی از آنه//ا ب//ه
استخرها ریخته می شود و دیگری مستقیم در رودخانه رها می شود .

 وی افزود: در زمان اشتغال بکار ، عض/و ش/ورای ک/ارگران کارخ/انه فارس/یت ب//وده ام و باره/ا مکاتب/اتی را ب/ا
دستگاههاي مختلف جهت رسیدگی به این مشکلت داشته ایم ولی متاسفانه هیچگاه این معضلت پیگیری نشد .

 همچنین یک شهروند دورودی نیز با اشاره به آلودگیهای زیست محیط//ی در ش//هر دورود ی//ادآور ش//د : متاس//فانه
 پس از گذشت سالها از وجود کارخانه سیمان و فارسیت در شهر دورود نه تنها شهر پیشرفتی نداشته است بلکه

هر ساله چهره شهر نیز آلوده تر می شود .

 وی متذکر شد : اگر از چند کیلومتری اطراف شهر به دورود نگاه شود متاسفانه جز هاله ای//ی از دود و آل//ودگی
چیز دیگری دیده نمی شود .

 وی گفت : رودخ/انه در ه//ر ش/هری مک/انی جه/ت تفری//ح و زیب//ایی ش/هر اس/ت در ص/ورتی ک//ه در ش/هر دورود
بدلیل ریخته شدن فاضلب واحدهای صنعتی به مکانی بدبو ، بدرنگ و کثیف تبدیل شده است .

 این شهروند دورودی عنوان داشت : علیرغم ادعاهایی ک/ه مس//ئولین کارخ//انه مبن//ی ب/ر خری//د و نص//ب فیل/تر در
 این واحدها مي كنن//د، ول/ی ن/ه تنه/ا ش//اهد ک/اهش آل/ودگی نیس//تیم بلک/ه در س/اعات ش/ب و اوای/ل ص/بح ش/اهد اوج

آلودگی در شهر توسط این دو کارخانه هستیم .

 وی تاکید کرد : امید می رود ای//ن انتق/ادات ب//ه گ/وش مس//ئولین برس//د و آنه//ا نی/ز در مقاب/ل ای//ن مس//ئله ب/ی تف/اوت
نباشند .



 همچنین در این رابطه فرماندار دورود با اشاره به آلودگي دو كارخانه س//یمان و فارس//یت گف//ت:ای//ن دو كارخ//انه
 آلودگي محیط ،سلمت كاركنان وشهروندان و… سال قدمت دارندوتاكنون خسارتهاي زیادي را در50بیش از 

از خود بجاي گذاشته اند.

 رشنو افزود:با دغدغه هایي كه مسئولین شهر تاكنون داشته اند وضعیت آلودگي این دوكارخانه ت//ا ح//دودي به//تر
شده ولي همچنان نیاز است كه مدیران این واحدها توجه جدي تري را داشته باشند.

 وي یاد آور شد:شهر دورود بدلیل كوهستاني بودن ومحصور بودن در بین چن//د ك//وه در ص//ورت وج//ود آل//ودگي
 وضعیت بدتري را پیدا میكند واگ//ر طب//ق مص//وبه س/فر دوم هی/ات دول//ت ای//ن دو واح//د ب//ه خ//ارج از ش//هر منتق//ل

شوند قطعا در آینده گردشگري شهر تاثیر گذار خواهد بود.

  ج//ي آر پ//ي رشنو افزود:كارخانه فارسیت دورود در حال حاضر با مشكل بازاریابي بدلیل وارد شدن لوله ه//اي
 با قیمت ارزانتر در بازار مواجه است وبه حالت نیمه تعطیل درآمده است و جهت برون رفت از ای//ن مش//كل در

  محور دورود –خرم آباد قصد تغییر وضعیت تولید خود را داردكه ای//ن14ساختمان جدید این طرح در كیلومتر 
طرح با پیشرفت خوبي در حال انجام است.

مسئول بهداشت محیط دورود:

 مبتل به سرطان را شنیده ام50تا آمار

 مسئول بهداشت محیط دورود نیز با اشاره آلودگي شهر دورود گف/ت:دورود ب//دون ش//ك از آل//وده تری//ن ش//هرهاي
 كشور است كه وج/ود واح/دهاي ص/نعتي در مرك/ز آن وب/ي ت/وجهي م//دیران ای/ن واح/دها ب/ه رف/ع آل/ودگي ب/اعث

بوجود آمدن چهره اي نامطلوب در شهر شده است.

 شیرویه اظهار داشت: بیان خسارتهایي كه در اث//ر آل//ودگي ب//ه ش//هر دورود وارد ش//ده اس//ت مس//تلزم ش//اهنامه اي
است كه در این مجال نمي گنجد و دستگاههاي مسئول باید به وظائف خود در قبال شهر بیشتر توجه كنند.

  ب//ه  ك/ارگر كارخ/انه فارس/یت ك//ه در اث//ر ابتل52وي در ادامه در پاسخ به این سوال كه چرا مس//ئولین در قب/ال 
  نف/ر را از زب/ان ش/ما52نف/ر را ش//نیده ام ول/ي 50سرطان آزبست درگذش//ته ان//د ب/ي تف/اوت هس//تند گف/ت:ت//ا آم/ار

میشنوم .ولي در هر صورت مقابله با اینگونه موارد نیازمند همكاري جمعي وبین دستگاهي است.

 ش//یرویه تص//ریح ك//رد: ب//ا دغ//دغه ه//ایي ك//ه ش//خص خ//ودم ط//ي س//الهاي گذش//ته ت//اكنون داش//ته ام مش//كل آل//ودگي
كارخانه فارسیت كاهش یافته است.

 س/ال30نف/ر ف/وت ك//رده ان//ددر 50 سال گذش//ته 50 اضافه كرد:با این اقدامات اگر بطور مثال تاكنون ظرف  وي
نفر به این بل دچار شوند.10آینده ممكن است تنها 

 مسئول بهداشت محیط دورود در ادام/ه حصاركش/ي حوض/چه ه/اي ترس/یب، نص/ب فیلتره/اي كیس//ه اي ،ك/اهش
 استفاده از مواد سمي آزبست، ساماندهي ض/ایعات فارس/یت ،س/رپوش گ/ذاري كاناله/اي انتق/ال فاض//لب و… را
 از اقدامات انجام شده در جهت ك//اهش آل//ودگي كارخ//انه فارس//یت برش//مردوگفت:ای//ن اق//دامات ك//افي نیس//ت وبای//د

همت بیشتري از طرف كلیه دستگاهها وجود داشته باشد.

 وي در ادامه متذكر ش/د:مك//اني ك/ه فاض/لبهاي فارس/یت ط/ي س/الهاي گذش//ته در آن ریخت/ه م/ي ش/ده ش/اید س/الها
زمان ببرد تا مشكلت زیست محیطي آن رفع گردد.

رئیس اداره محیط زیست دورود:

احتمال وارد شدن آزبست به رودخانه وجود دارد



  اظه/ار داش/ت: چن/د س/الي اس/ت ك/ه همچنی//ن در ای/ن رابط/ه ق/ائدرحمتي ،رئی/س اداره محی/ط زیس/ت دورود نی/ز
 استفاده از آزبست از چرخه تولید اغلب كشورهاي جه/ان كن/ار گذاش//ته ش//ده اس/ت. در ص/ورتي ك//ه در كارخ/انه

فارسیت دورود همچنان از این مواد سمي استفاده مي شود.

وي عنوان داشت:مسئولین كشوري باید جلوي واردات این مواد را بگیرند تا شاهد اینگونه اتفاقاتي نباشیم.

 قائدرحمتي تصریح كرد: از موادي كه از طریق كارخانه فارسیت به رودخانه ریخته مي شوند چندین بار نمونه
 مشكل خاصي را نشان نداده اند.  كه آزمایشات برداري شده

 وي تاكید كرد:احتمال ریخته ش/دن آزبس/ت در رودخ/انه هم/واره وج//ود دارد وتس//ت ای/ن موض//وع ب//دلیل موج//ود
نبودن تجهیزات آزمایشگاهي در استان براي ما امكانپذیر نیست.

وي گفت:در حال حاضر از آزبست كم خطر در كارخانه استفاده میشود .

 وي ادامه داد:در سالهاي گذش//ته ای//ن كارخ/انه فاق//د انب/ار، ه//واكش، حوض//چه ترس//یب، اس//یدزني، سیس//تم ته//ویه،
حصاركشي و… بوده است ولي با پیگیریهاي صورت گرفته این اقدامات انجام شده است.

وي عنوان داشت:پرونده كارخانه فارسیت در دادگستري همچنان مفتوح است .

شهردار دورود: متاسفیم كه توجیه جان انسانها ،اشتغال شده است 

 شهردار دورود نیز در این رابطه گفت:در دنیاي امروز جاي بسي تاسف است كه بخاطر مسائل زیست محیطي
جان انسانها در خطر مي افتد وتوجیه این موضوع اشتغال شده است.

 منوچهر حاجیوند اضافه كرد:بعنوان شهردار دورود نسبت به این موضوع انتقاد دارم وخواستار توجه جدي ت//ر
مسئولین ذیربط هستم.

  در هی/چ ج/اي دنی//ا مط/رح نیس/ت وه/ر چ/ه س/ریعتر وي عنوان داشت: در حال حاضر بحث اس//تفاده از آزبس/ت
باید این كارخانه به خارج از شهر منتقل شود.

موافقت نكردن با ورود خبرنگار تبلور اندیشه به درون كارخانه

 لزم به ذكر است علیرغم پیگریهاي متعدد از شبكه بهداشت دورود وكارخانه فارسیت موفق به كسب اطلعات
 بیشتر دراین خصوص وورود به كارخانه نشدیم .پس از پیگیري جهت مصاحبه با مدیرعامل كارخ//انه ،مس//ئول

دفتر وي گفت:مدیر عامل در ماه تنها یك روز در استان حضور مي یابند.

 پس از سماجت ما مبني برپاسخگویي مسئولین كارخانه در قبال مسائل موجود ، قرار بر این شد با م//دیر داخل//ي
 صحبتهایي را داشته باشیم كه علي رغم حضور در محل كارخانه با این مسئله كه وي در غیاب مدیرعامل هی//چ

 اجازه ورود نیز به ما ندادند. صحبتي نخواهد داشت روبرو شدیم كه حتي

   عدم پاسخگویي مدیر شبكه بهداشت دورود

 با وجود دغدغه این هفته نامه در بررسي این مشكل ح//اد در ش//هر دورود متاس//فانه ب//ا برخ//ورد نامناس//ب س//عدي
 سالروند ،مدیر شبكه بهداشت این شهر در پاسخگویي به مش//كلت موج//ود م//واجه ش//دیم ك//ه عل//ي رغ//م حض//ور
 در این اداره وانجام نامه نگاري واز ای//ن ات/اق ب//ه آن ات//اق رفت//ن وگ/اهي نی//ز س//اعتها پش/ت دره//اي بس//ته معط//ل
 شدن ،در نهایت موفق به گرفتن حتي یك خط صحبت یا انتقاد بر علیه مسائل پی/ش آم/ده توس/ط ای/ن م//دیر وس/ایر

  در استانمان م//ایوس ك//رد. امی//د می//رود مس//ئولین كاركنان آن نشدیم كه ما را از وجود اینطور مدیران بي تفاوت
 بر مسندي كه به حرمت خدمت رساني به مردم خصوص/ا م/ردم ولی/ت م//دار لرس/تان وشهرس/تان دورود ب/ر آن

تكیه زده اند بیشتر به فكر فرو رفته ووظیفه خود را جدي تر بگیرند .



منبع: هفته نامه تبلور اندیشه

  آذر ماه خود چندین خبر کارگری را به شرح زیر انعکاس داده122خبرنامه ندا در شماره 
است : 

• هرمزگان و بنادر جنوبی
روند بیکاری کارگران در عسلویه شتاب گرفت

 با پایان اجرای پروژه های قبلی در عسلویه و روند کند پروژه های جدید، روند بیکاری کارگران در این منطقه
 شتاب گرفته است و هر روز شاهد بیکاری تعدادی دیگر از آنها هستیم که با امید و آرزو ، برای تامین زندگی
 خود به این منطقه آمده و برای سالها حضور در این منطقه برنامه ریزی کرده اند اما اکنون چاره ای جز ترک

این محل ندارند.
  به مراحل پایانی رسیده و فازهای جدید نیز هنوز۱۰ و۹ و نیز فازهای ۸ و ۷، ۶هم اکنون اجرای فازهای 

 وارد مراحل اصلی کار نشده اند و تحریم های بین المللی ,موجب شده که تعداد کارگران مشغول در عسلویه به
کمترین حد خود طی یک دهه اخیر برسد.

  تا۶این در حالیست که تحریم ها، روند اجرای پروژه های قبلی را هم کندتر کرده است به طوریکه فازهای 
 ، اگرچه سال گذشته افتتاح شده اند، اما افتتاح آنها کاری تبلیغاتی بوده و هنوز به مرحله بهره برداری کامل۱۰

  درصد و در بخش۶۷ فقط ۱۰ و ۹نرسیده اند. براساس آمار موجود، پیشرفت سکوهای دریایی فازهای 
  درصد بوده است. این آمار کلی، به صورت تفکیکی نشان می دهد که پیشرفت پروژه در فاز۵۸حفاری ، فقط 

  درصد بوده است. این درحالیست۴۸ بوده و به عنوان مثال پیشرفت بخش عملیات حفاری ۹ کمتر از فاز ۱۰
 ۱۰۰که این پروژه ماهها پیش با حضور مقامات دولت افتتاح شده و طبیعتا در حال حاضر باید به مرحله 

  درصد۹۸ میدان گازی پارس جنوبی هم کمتر از ۸ و ۷ و ۶درصد پیشرفت فیزیکی می رسید. فازهای 
  ماه سپری می شود. گزارش خبرنگار ما۱۴پیشرفت دارند و این درحالیست که از افتتاح رسمی آنها بیش از 

 حاکیست کاهش فعالیت و رونق پروژه های جدید در عسلویه و تکمیل فازهای قبلی ، موجب کاهش تعداد
کارگران شاغل در این منطقه و در نتیجه شتاب گرفتن روند بیکاری کارگران شده است.

تجمع اعتراضی کارگران تخلیه بار در بوشهر
 حق العمل کاران و کارگران تخلیه و بارگیرى بوشهر در مقابل اداره گمرگ در استان بوشهر تجمع اعتراضى

برگزار کردند.
 معترضین گفتند : مدتى است که بازرسان گمرک به صورت مدام به استان بوشهر مى آیند و با بازرسیهاى

تکرارى خود جلو کار و فعالیت ما را مى گیرند.
تجمع اعتراضی رانندگان تاکسی در کیش

 به دنبال کاهش سهمیه سوخت خودروها , رانندگان تاکسی بی سیم جزیره کیش اعتراض خود نسبت به این
کاهش سهمیه را با برپایی تجمعی ابراز داشتند .

 بنا برخبردریافتی این رانندگان با تجمع اعتراضی در مقابل سازمان منطقه آزاد کیش نسبت به کاهش سهمیه
سوخت خود از ششصد و پنجاه لیتر به پانصد لیتر در ماه اعتراض کردند.

 لزم به ذکر است که در جزیره کیش حدود پانصد تاکسی بی سیم فعالیت می کنند و نقش مهمی در جابجایی
مسافران داخلی و خارجی در این جزیره دارند.

• فارس:
 )ITIجمعی از کارگران کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران (

صبح امروز به منظور پیگیری خواسته  های خود برای چچندمین بار در مقابل استانداری فارس تجمع کردند.
 ۱۱این کارگران در تماس با گروه کارگری خبرگزاری کارایران، اعلم کردند که هدف از این تجمع پیگیری 

ماه مطالبات معوقه و مشخص شدن وضع کارخانه است.
 کارگران می گویند در حالی که به آنها وعده داده شده است تا با اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور

  سال سابقه بازنشسته شوند؛ ادراه تامین اجتماعی استان فارس با این موضوع مخالفت۲۰کارگران دارای 
می کند.

  نفر از کارگران صنایع مخابراتی راه دور۳۰۰به گفته کارگران در صورت اجرای این قانون حداقل تکلیف 
ایران با بازنشسته شدن مشخص خواهد شد.

 درماه های اخیر این چندمین بار است که کارگران صنایع مخابراتی راه دور ایران در اعتراض به تعطیلی
کارخانه و دریافت نکردن مطالبات خود در مقابل استانداری تجمع می کنند.

 این درحالی است که پیشتر مسوولن استانی به کارگران صنایع مخابراتی راه دور ایران نسبت به برگزاری



تجمع های کارگری هشدارهایی داده بودند.
کارگران کارخانه مخابراتی راه دورایران

یازده ماه بدون حقوق، زیر بار فشار طاقت فرسای معیشتی
  نفر از کارگران کارخانه مخابراتی راه دور ایران نسبت به۵۰۰در شیراز صبح روز سه شنبه بیش از 

 ماه حقوق خود تجمع اعتراضی بر پاکردند. این کارگران در برابردرورودی این کارخانه۱۱پرداخت نشدن 
تجمع و بخشی از خیابان منتهی به این کارخانه را مسدود کردند.م

 یکی ازکارگران گفت : ”یازده ماه است که کارگران این کارخانه بدون حقوق مانده اند و هر زمان که تصمیم
 به اعتصاب میگیریم مسئولن ما راتهدید میکنند”. به قرار اطلع وضعیت کارگران این کارخانه روز به روز

وخیم تر می شود.
 چندین کارگر این کارخانه بدلیل مشکلت مالی ؛ در پارک ها چادر زده اند و خانواده آنها در چادر زندگی می

  نفر از کارگران این کارخانه در دادگاههای خانواده پرونده طلق۳۰کنند، به دلیل مشکلت مالی و نبود درآمد 
 دارند و به زودی از همسران خود جدا می شوند. دو کارگر این کارخانه هم در اثر فشارهای معیشتی اقدام به

خودکشی کرده اند.
• قزوین

 ماه ماه است حقوق نگرفته ایم»۸تجمع کارگران یک کارخانه خصوصی شده:« 
 کارگران کارخانه گوشت زیاران در اعتراض به آنچه عدم پرداخت حقوق هشت ماه گذشته می خواندند،

امروز جلوی سازمان خصوصی سازی تجمع کردند.
  نفر بودند، در۱۵۰به گزارش خبرنگار کار و اشتغال خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، این عده که حدود 

  توسط سازمان۱۳۸۵حالی به عدم دریافت حقوق خود معترض  بودند که این کارخانه از اول مرداد ماه سال 
خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شده است.

 ناصر خدادادی، مدیر امور اداری کارخانه که در میان تجمع کنندگان بود، به خبرنگار ما گفت: از اردیبهشت
 ماه سال جاری مدیران کارخانه در محل کار خود حاضر نشده اند و کارخانه را با بیش از سه میلیارد تومان

بدهی به حال خود رها کرده اند.
 وی با بیان اینکه پس از واگذاری کارخانه به بخش خصوصی، مشکلت مدیریت باعث شد تولید به سمت

تعطیلی برود، افزود: از اول مرداد ماه امسال کارخانه تعطیل شده و آب و برق و گاز کارخانه قطع شده است.
 نفر آنها قراردادی اند و بقیه به صورت رسمی۱۴۰ کارگر دارد که ۲۶۰او ادامه داد: در حال حاضر کارخانه 

استخدام هستند.
  کیلومتری شهرستان قزوین واقع شده و از بزرگترین کشتارگاه های کشور۴۵کارخانه گوشت زیاران در 

است.
 در همین زمینه یکی از مسوولن سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه مسوولیت اداره کارخانه ها و

 شرکت ها پس از واگذاری به بخش خصوصی با مسوولن جدید آن است، گفت: سازمان خصوصی سازی
مسوولیتی درباره شرکت گوشت زیاران و شرکت های مشابه ندارد.

 او به خبرنگار ایسنا گفت: متاسفانه چنین مشکلتی پس از خصوصی سازی برخی شرکت ها ایجاد شده که باید
با تلش مدیران آنها حل و فصل شود.

کارگران شرکت نقش ایران در مقابل استانداری قزوین تجمع اعتراضی برپاکردند
 بنا برخبر دریافتی کارگران معترض شرکت نقش ایران درمقابل استانداری قزوین تجمع اعتراضی برپاکرده و

خواهان پرداخت حقوق معوقه,عیدی و بن کارگری خود شدند.
 یکی ازکارگران این شرکت گفت: سیزده ماه است (هشت ماه امسال وپنج ماه پارسال) حقوق نگرفته ایم ,

عیدی وپاداش پارسال وبن چهارسال اخیرما نیزپرداخت نشده است .
 به گفته کارگران شرکت نقش ایران, سید ناصرصادقی مدیرعامل شرکت به این واحد تولیدی توجهی ندارد

وازکارگران خواسته درشرکت حضورپیدا نکنند.
 لزم به ذکر است که تا سال هفتاد این شرکت بیش ازهزارنفرنیروداشت ولی به مرور و ازسال هشتاد و دو که

این واحد تولیدی به بخش خصوصی واگذارشد تعداد کارگران این شرکت به هشتاد و هفت نفرکاهش یافت.
 کارگران این شرکت همچنین تهدید کردند درصورتیکه دراستان به مشکلت ما رسیدگی نشود به تهران رفته

ودرمقابل دفترریاست جمهوری ومجلس تجمع خواهیم کرد.
 شرکت نقش ایران درفلکه دوم شهرصنعتی البرزقراردارد ودرزمینه تولید فرش موکت ونخ فعالیت میکند , این
 شرکت جمعا یکصد نفرکارگردارد که سیزده نفرازآنان بازنشسته و هشتاد وهفت نفررسمی وبیش ازهجده سال

سابقه کاردارند.
• خوزستان 



اخراج کارگران زندانی هفت تپه
 امروزازطرف مدیریت شرکت حکم اخراج ازکارچهارتن ازاعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران هفت تپه

 آقایان فریدون نیکوفرد،قربان علیپور،محمدحیدری مهر،وجلیل احمدی که درزندان جهت سپری کردن حکم
روز ازکارعنوان شده است.۱۵خودمی باشند، صادرشد.دلیل اخراج غیبت بیش از

اخراج صدها کارگر نانوایی های فانتزی پز اهواز
  درصد از کارگران۳۰رئیس اتحادیه صنف نان سفید و فانتزی  پز اهواز اعلم کرد با حذف یارانه  آرد 

 واحدهای تولیدی نان  فانتزی بدون دریافت هیچ وجهی به عنوان مزد سنوات و یا باز خرید اخراج شدند.”فرهاد
  هزار تومان افزایش۱۶ تومان به ۲۵۰۰مختاری” عنوان کرد پس از حذف یارانه آرد، قیمت هر کیسه آرد از 

 یافت که این امر موجب کاهش شدید فروش واحدهای تولیدی نان فانتزی، گرانی و کاهش خرید نان شده است
که منجر به اخراج صدها کارگر شاغل در نانوایی های نان سفید و فانتزی در اهواز گردیده است.

• کردستان
 گزارشی از آخرین وضعیت کارخانه خورشید زریبار سنندج

 آژانس ایران خبر : شرکت تولیدی و صنعتی خورشید زریبار ( کار خانه ریسندگی شاهو سابق ) با تولید
  افتتاح و مورد بهره بر داری قرار گرفت . این شرکت با تعداد۸۸ تیر ماه ۳۰ماءالشعیر ایستک در تاریخ 

  هزار قوطی ایستک در ساعت مشغول به کار می باشد۲۰ هزار بطری و۳۲ نفر کارگر و تولید روزانه ۱۶۰
  نفر از کارگران که مربوط به شرکت قدیمی۱۵ ساعته کار می کنند که به جز ۱۲و کارگران در دو شیفت 

 ( شاهو ) می باشند، همگی بصورت قرار داد های یک و سه ماهه و تعدادی محدود هم قرار داد نه ماهه
  الی۲۰ نفر کارگر قدیمی که هر کدام دارای سابقه کاری ۱۵مشغول به کار می باشند.لزم به ذکر است که 

  سال می باشند در فروردین امسال با فشار و تهدید مدیریت تن به تسویه سنواتی دادند و هر کدام از آنها در۲۵
 ازای هر سال خدمت کار ، یک ماه حقوق در یافت نموده اند و به سر کارهایشان بر گشته اند . همچنین قرار

  ،هر گاه سابقه این۸۴ قانون باز سازی و نوسازی صنایع مصوب سال ۱۰بر این بود با استفاده از ماده 
  سال برسد از طرف ساز مان تامین اجنماعی بازنشسته شوند. اما تامین اجتماعی کردستان۲۵کارگران به 

عمل از این کار جلوگیری نموده و مانع شده است .
  نفر از همکاران قدیمی این کارگران از این مزایا استفاده نموده و بازنشسته۱۳۰لزم به ذکر است که تعداد 

  نفر باقی مانده اند و به نا چار در شرکت تازه تاسیس با همان پایه و حقوق رسمی ، کار۱۵شده اند و تنها این 
  دوربین مدار بسته در کل کار خانه و فشار و۵۰می کنند . شرکت خورشید زریبار ایستک با نصب بیش از 

 تهدید کارگران مبنی بر عدم تمدید قرار داد هایشان به استثمار و بهره کشی با کم ترین امکانات رفاهی و
 بهداشتی و امنیت شغلی برای پرسنل خود مشغول به کار می باشد. در وقت نهار، کارگران به ناچار در پای

 دستگاه خود ایستاده و بدون خاموش کردن آن ، در حین کار غذای خود را صرف می کنند و حتی اگر
 کارگری به دلیل آشنا نبودن با کار دستگاه در حین کار دچار حاد ثه ای گردد نمی تواند آن را برای مراجع

 قانونی بازگو نماید و به نا چار با استفاده از مرخصی خود یک الی دو روز استراحت میکند و از ترس بی کار
شدن به سر کارش باز می گردد.

 مدیریت شرکت در مهر ماه امسال سالن های تولید را دو شیفته نمود و به دلیل رکود و عدم فروش محصول
 تولید شده در اواسط مهر ،کارگران سالن تولید را به ده روز مرخصی اجباری فرستاد.مجددا در آبان ماه

  بدون اطلع قبلی اقدام به تعطیلی کل کار خانه نمود, البته۸۸ آبان ۳۰امسال شروع به تولید نمود تا اینکه در 
  نفر۳۰ نفر کارگرقدیمی شرکت شاهو و تعدادی از کارگران قسمت تاسیسات و نگهبانی که جمعا ۱۵به جز آن 
می باشند .

  بعداز ظهر بدون۳ صبح شروع به کار می کنند و تا ساعت ۸ل زم به ذکر است که این کارگران ساعت 
 خوردن نهار به خانه بر می گردند . صاحب شرکت عنوان نموده به دلیل سردی هوا وعدم فروش محصول، به

 نا چار اقدام به تعطیلی کار خانه نموده است و وعده داده است که بعد از مدتی همه کارگران را به سر کار
 هایشان باز می گرداند . همچنین اعلم کرده است در این مدت هیچ حقوق و مزایایی به کارگران تعلق نمی
 گیرد. همچنین چون تعدادی از کارگران از آشنایان و اقوام خود صاحب کار خانه می باشند و تعدادی هم با
 پارتی و آشنایی این و آن به استخدام در آمده اند و حتی دارای مدرک تحصیلی فوق دیبلم و لیسانس و فوق

 لیسانس هم می باشند در میان آنها به چشم می خورد که به علت ترس از عدم تمدید قرار دادهایشان از سوی
 مدیریت کار خانه ، لب به اعتراض نگشوده اند و هم اکنون هم کار خانه تعطیل می باشد .طبق آخرین گفته

  نفر که هم اکنون در قسمت۳۰مدیر اداری ،از روز شنبه هفتم آبان کل کار خانه تعطیل شده است و حتی آن 
 بارگیری و تاسیسات و ساختمانی کار می کنند هم تعطیل می شوند. کارگران قدیمی به این وضع اعتراض

نموده و به آنها اعلم نموده اند که حق و حقوق شما محفوظ بوده و بقیه بدون حقوق می باشند.
اعتراض کارگران قدیمی شاهو کردستان به عملکرد سازمان تامین اجتماعی



  کارگر قدیمی شاهو، این۱۶بدنبال کارشکنی سازمان تامین اجتماعی استان کردستان برای بازنشسته کردن 
  با مراجعه به سازمان تامین اجتماعی در تهران , اعتراض خود را به عملکرد۸۸کارگران روز نهم آذر ماه 

 سازمان تامین اجتماعی استان کردستان اعلم کردند. در پی این اعتراض جلسه ای با شرکت دو نفر از
 نمایندگان این کارگران با یکی از کارشناسان سازمان تامین اجتماعی تشکیل شد. در این جلسه نمایندگان

 کارگران شاهو مستندات خود را در باره کارشکنی سازمان تامین اجتماعی استان کردستان ارائه کردند و
 نهایتا قرار شد یک گروه از کارشناسان سازمان تامین اجتماعی نظر خود را در این رابطه به سازمان تامین

اجتماعی استان کردستان اعلم کنند.
 لزم به یاد آوری است بدنبال تغییر ساختار در کارخانه شاهو و تبدیل آن به کارخانه تولید نوشابه (ایستک)که

  با نام کارخانه خورشید زریبار فعالیت تولیدی خود را شروع کرده است شرایط کار کارگران در۱/۴/۸۸از 
  ساعت در۱۶این کارخانه بشدت سخت شده است و کارگران این کارخانه در طول تابستان مجبور به کار تا 

 روز بوده اند و طبق قراردادی که کارفرما با این کارگران منعقد کرده است آنان متعهد شده اند هر زمان که
 تولید بود کار کنند و هر زمان که نیازی به تولید نبود بدون دریافت دستمزد کار را تعطیل کنند.بنا بر اظهار

 کارگران قدیمی شاهو با توجه به اینکه پس از تغییر ساختار در کارخانه شاهو و شروع تولید در کارخانه
  کارگر جوان کرده و آنان را در بدترین شرایط و با نصب دوربین در۱۶۰جدید، کارفرما اقدام به استخدام 
  ساعته میکند آنان دیگر با سن و سالی که دارند قادر به کار۱۶ ساعته و ۱۲کارخانه وادار به کار بی وقفه 

  نفر از همکاران۱۳۰نیستند و به همین دلیل با استفاده از مقررات بازنشستگی پیش از موعد و طبق روالی که 
 آنان بازنشسته شده اند خواهان بازنشستگی خود هستند و کارفرما نیز با این خواست موافقت کرده است. اما

 سازمان تامین اجتماعی استان کردستان به بهانه اینکه کارخانه شاهو دیگر وجود ندارد، در این رابطه دست به
 کارشکنی زده است. این درحالی است که هنوز پروانه بهره برداری کارخانه شاهو باطل نشده و تاکنون بیمه

  کارگر قدیمی با نام کارخانه شاهو به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شده است. لزم به یاد۱۶های 
  کارگر آن۱۶۰آوری است در حال حاضر کارخانه خورشید زریبار به دلیل عدم تولید تعطیل شده است و 

 بدون دستمزد بیکار شده اند و کارفرما با قراردادی که با این کارگران منعقد کرده است هر زمان که خود
بخواهد دوباره آنان را به کار فرا خواهد خواند.

حمایت کارگران میدان بارسنندج از فراخوان مالی کارگران نیشکر هفت تپه !
  نفر از کارگران میدان بار سنندج که با جابجائی و تخلیه بار در میدان بار، گذران زندگی می کنیم ، از۱۶ما 

 کارگران نیشکر هفت تپه با مبالغ ناچیز مان حمایت خواهیم کرد.همانطور که میدانید ما با دستمز دی ناچیزکه
 بر اساس تخلیه بار حتی کفاف زندگی بخور و نمیر ما را نمی دهد زندگی خود و زن و بچه هایمان را تامین
 می کنیم . ما در شرایطی کار می کنیم که نه مشمول بیمه هستیم و نه اینکه بصورت رسمی کسی متعهد در

قبال کار ما می باشد.
 ما تعدادی از کارگران میدان بار سنندج با در یافت شماره حساب اعلم شده کارگران نیشکر هفت تپه فعل

  ریال به حساب آنها واریز کرده و تصمیم گرفته ایم که هر ماه و در صورت امکان با ا فزایش این۱۶۰۰۰۰
مبلغ ازاین کارگران زندانی حمایت کنیم.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
دستگیری چند عضو شورای روستا در سقز

 طی چند روز گذشته سه نفر از اعضای شورای یکی از روستاهای منطقه زیویه سقز توسط نیروهای امنیتی
 دستگیر شده اند. علت این دستگیری، اتهام آنان مبنی بر قبول درخواست جمع آوری کمکهای مالی برای چند

 نفر اعلم نشده است.۳نفر از اعضای یکی از گروههای مخالف دولت عنوان شده است. محل نگهداری این 
 نفر از کارگران سد بنیر مریوان۶۵اخراج 

 نفر از کارگران سد بنیر واقع در جاده سنندج – مریوان اخراج شدند.۶۵بر اساس گزارش رسیده تعداد 
  نفر دیگر در۳۴ نفر از آنان در قسمت ترانسفرد و ۳۱این کارگران که به صورت قرار دادی کار میکردند 

 قسمت های دیگر سد مشغول به کار بوده اند.کارفرما اعلم کرده است در روزهای آتی نیز تعداد بیشتری از
 کارگران را اخراج خواهد کرد. لزم به ذکر است حقوق و دستمزد کارگران اخراجی هنوز پرداخت نشده

است.
شرکت نساجی پرریس سنندج

 مسوولن شرکت نساجی پرریس سنندج سرانجام همه کارگران معترض این کارخانه را به رغم در دست
داشتن حکم دیوان عدالت اداری برای بکارگیری مجدد اخراج کردند .

  نفر را پس از اتمام قرارداد سه ماه۲۴کارگر اخراجی, فقط شش نفررا به کار با گرداندند و ۳۰از مجموع 
 اخراج کردند . این در حالیست که دیوان عدالت اداری زمستان سال گذشته حکم به بازگشت بکار همه

کارگران پرریس را صادر کرده بود , حکمی که از سوی کارفرمای شرکت هرگز اجرا نشد.
  میلیون تومان شدند۵ نفر ناگزیر به تسویه حساب و دریافت هر یک حدود ۱۳از مجموع کارگران این شرکت 



و برای دریافت بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی معرفی شدند.
  کارگر باقیمانده که هنوزدر برابر مطالبات ظالمانه و فشارهای کارفرما مقاومت می کنند به اداره کار۱۱

 استان شکایت کرده و با جیبی بی پول و دست خالی و شرمنده در مقابل زن و فرزند در انتظار نظر اداره کار
هستند, هرچند که آنها نیز سرانجام بخاطر بی تفاوتی یا حق کشی ظالمانه ناچار به تسلیم خواهند شد.

  در صد آنان با مشکلت مالی از جمله نقدینگی۹۵ کارخانه عمدتا کوچک استان کردستان حدود ۸۰۰از حدود 
 و سرمایه درگردش مواجه هستند که عمل موجب بدهکاری آنان به بانکها گردیده و این واحدها را در آستان

 توقیف و ضبط توسط بانکها قرار داده است.ولی شرکت پرریس سنندج به طور کلی از این مسایل دور است و
 اصول مشکل مالی ندارد و مقاومت کارفرمای آن در مقابل رای دیوان عدالت اداری عمل نشان دهنده

گستردگی و عمق حمایتی است که از او می شود.
• لرستان

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه پارسیلون مقابل استانداری لرستان
 بنا برخبردریافتی به دنبال عدم پرداخت مطالبات معوقه سنوات خدمت۱۳۸۸/۹/۱۰آژانس ایران خبر – 

 کارگران بازنشسته کارخانه پارسیلون , این کارگران تجمع اعتراضی در مقابل استانداری لرستان برگزار
  تاکنون دو گروه از کارگران پارسیلون بازنشسته۸۲کردند. یکی از بازنشستگان این کارخانه گفت : از سال 

 شده اند که گروه اول پیش از اینکه کارخانه به بخش خصوصی واگذار شود؛ مطالبات و حقوق سنوات خدمتی
  نفر است۳۶۰خود را دریافت کردند , با واگذاری کارخانه به بخش خصوصی ؛ گروه دوم که تعداد آنها حدود 

 ؛ پس از گذشت سه سال هنوز حقوق و مطالبات مربوط به سنوات خدمت خود را دریافت نکرده اند وی ؛
  میلیون ریال عنوان کرد و ادامه داد: با وجودی که۱۱۷ تا ۱۱۰حقوق مربوط به سنوات بازنشستگان را بین 

 براساس حکم دادگاه ؛ مدیرعامل کارخانه ملزم به پرداخت سنوات بازنشستگان شده اما تا کنون اقدامی مبنی بر
پرداخت بدهی بازنشستگان انجام نشده است, این بازنشسته

 گفت : براساس حکم دادگاه ؛ مهلت پرداخت بدهی بازنشستگان تا سی مهرماه سال جاری تعیین شده بود که
  آبان ماه امسال تمدید شد ولی هنوز مطالبات معوقه هیچیک از۲۸براساس توافق بازنشستگان ؛ این زمان تا 

این افراد از سوی مدیریت کارخانه پرداخت نشده است.
• مازندران

تظاهرات اعتراضی کارگران کارگران نساجی مازندران
  ماه است که حقوق نگرفته اند و همه۴ کارگر را استثمار می کند. این کارگران ۹۰۰نساجی مازندران حدود 

  کارگر کارخانه۹۰۰اعتراض ها و شکایت های آن ها علیه تعویق دستمزدها بدون جواب مانده است. از کل 
  نفر با قراردادهای موقت کار می کنند. تعویق حقوق ها در این شرکت سال ها پیشینه دارد. چندین بار۳۰۰

 احمدی نژاد و دولت او زیر فشار اعتراضات کارگران اعلم کردند که هر چه زودتر برای پرداخت مطالبات
 آن ها اقدام خواهند کرد. وعده های توخالی و دروغینی که هیچ یک در هیچ سطحی جامه عمل به تن نکرده

  ماه دستمزد، اینک یک بار دیگر کاسه صبر کارگران را لبریز ساخته است. شمار کثیری از۴است. مصادره 
 آن ها در اعتراض به همین وضعیت در مقابل کارخانه دست به تظاهرات زدند و خواستار پرداخت هر چه

 سریع تر دستمزدهای خود شدند. سرمایه داران با مشاهده خشم کارگران کوشیدند تا از ادامه تظاهرات
 جلوگیری کنند. آنان چند صد کارگر معترض را وارد محوطه کارخانه کردند، آنان را مورد توپ و تشر و

  کارگر قراردادی۳۰۰تهدید قراردادند و گفتند که کارگران را بیکار می سازند و لبه تیز تهدیدات را به سوی 
 نشانه رفتند. ایجاد رعب و وحشت و تلش برای افکندن تفرقه میان کارگران تنها سلحی بود که مثل همیشه از

غلف بیرون کشیدند تا به این ترتیب صدای توده کارگر گرسنه معترض را خاموش کنند.
تجمع کارگران نساجی مازندران به دلیل عدم دریافت حقوق

 کارگران واحد نساجی مازندران پیش از ظهر امروز به دلیل عدم دریافت حقوق اقدام به برگزاری تجمع در
مقابل این شرکت کردند.

  نفر کارگر است که تنها تعدادی از این افراد پیش از۹۰۰به گزارش فارس کارخانه نساجی مازندران دارای 
ظهر امروز در این تجمع حضور داشتند.

عدم دریافت حقوق این کارگران در آذر ماه وارد ماه چهارم شده  است.
 کارگران نساجی مازندران پس از ساعاتی حضور در مقابل این شرکت به وسیله مدیران این واحد به داخل

 شرکت راهنمایی شدند تا در دفتر مدیران به مشکلت این افراد رسیدگی شود اما به گفته کارگران مدیران این
واحدها با تهدید کارگران به اخراج آنها را از ادامه اعتراض منع کردند.

مدیران این شرکت تهدید کردند در صورت ادامه اعتراضات کارگران قراردادی این شرکت اخراج می شوند.
 کارگر قراردادی مشغول به کار هستند.۳۰۰در نساجی مازندران حدود 

 نساجی مازندران یکی از کارخانه های بزرگ نساجی در کشور به شمار می رود به دلیل سوء مدیریت و عدم



 سال گذشته دچار بحران شده است.۲۰عوامل اقتصادی در طی 
• تهران

متروی تهران در اعتصاب
 وبلگ مدافعان حقوق بشر در ایران – هم اکنون متروی تهران در اعتصاب به سر می برد. مردم در

 ایستگاههای مترو تجمع کرده اند و در برخی ایستگاهها علیه دولت کودتا شعار می دهند. به جاست در هر
 جای تهران هستیم به سرعت خود را به نزدیکترین ایستگاه مترو رسانده به جمعیت معترض بپیوندیم. فرصتها

را نباید از دست داد. لطفا اطلع رسانی کنیید. رسانه شمایید.
 ایران خودرو: شرکت مهر کام پارس افزایش ساعت کار، دستمزدهای پرداخت نشده

کارگران!
  اخیرا، ساعته بود۸ شیفت ۳ که قبل ، زمان کاری در شرکت مهر کام پارس ایران خودرو،بنا به خبر دریافتى

  به دلیل افزایش تولید و با استفاده از همان تعداد کارگران،بنا به دستور کیانمهر مدیر جدید مهر کام پارس
 ۴ ساعته تغییر داده اند! با اجرای این تصمیم ضد کارگری کیانمهر، عمل روزی ۱۲ شیفت کاری ۲ به ،سابق

  کیانمهر،ساعت به زمان کاری کارگران افزوده شده است. در جواب اعتراض کارگران به افزایش ساعت کار
  درصد به مبلغ آکورد (حق بهره وری) کارگران اضافه خواهد شد. قابل توجه است که میانگین۱۵گفته است 

  هزار۹ درصد افزایش آن در ماه میشود ۱۵ هزار تومان است که ۶۰دریافت آکورد هر کارگری حدود 
  هزار تومان دستمزد! تازه۹ ساعت کار کارگران در ماه در ازای مبلغ ۱۰۰تومان!! این یعنی افزایش بیش از 

 که نمیشود!؟،اگر دستمزد هم بموقع پرداخت شود
  ماه گذشته؛ اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد بدلیل دزدی۴ حق آکورد کارگران مربوط به ،علوه براین

 سرمایه داران و عوامل کارفرما تاکنون پرداخت نشده است. کیانمهر با گستاخی به کارگران معترض گفته
  تا ببینیم چکار میکنیم! همچنین دستمزدهای مهر،است: این طلب شما مربوط به دوره زرکش مدیر سابق است

  روز تاخیر پرداخت شد. در مقابل این تاخیر کارگران با افزایش۲۰ماه کارگران در ماه پیش با بیش از 
 ضایعات به اعتراض پرداختند. این تاکتیک اعتراضی کارگران نتیجه داد و دستمزدهای آبانماه بموقع و

بسرعت به حساب کارگران واریز شد.
 لزم به یادآوری است شرکت مهرکام پارس در برابر ایران خودرو متعهد است اگر روزانه قطعه های

 سفارشی ایران خودرو را با یک دقیقه تاخیر ارسال کند باید یک میلیون تومان خسارت به ایران خودرو
 بپردازد. حال اگر کارگران فقط با یکروز اعتصاب کار را بخوابانند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ روشن است

 کیانمهر و همدستانش بدجوری در مخمصه خواهند افتاد و ناچارند تسلیم خواستهای کارگران شوند! کارگران
 مهر کام پارس نباید زیر بار این بردگى تمام عیار بروند. ساعات اضافى کار داوطلبانه کارگران باید با نرخ دو

 برابر دستمزد ساعات عادى کار پرداخت شود. امنیت شغلی، دستمزدهای مکفی مطابق با سطح تورم و
 نیازهای یک زندگی انسانی، بیمه بیکاری، لغو قراردادهای سفید امضا و یک طرفه پیمانکاری، حق تشکل و

 ساعته در هفته ازجمله حقوق ابتدائی کارگران است.۶ روز کاری ۵اعتصا ب و 
  هزار۲۶۴ کارگر قراردادی سفید امضا و پیمانی با پایه دستمزدهای ۴۰۰۰شر کت مهر کام پارس با بیش از 

  واقع در جاده مخصوص کرج ازجمله مراکز اصلی تولید سپر و، ساعته۱۲ شیفت ۲ هم اکنون در ،تومانی
 داشبرد و دیگر لوازم جانبی اتومبیل میباشد. همچنین کیانمهر و همدستانش از باندهای نزدیک به احمدی نژاد

قاتل میباشند.
 ایجاد نظام برده داری در شرکت ایران خودرو

  سال کار به خبرنگار ما گفت : ”در شرکت ایران خودرو که یکی۲۰یکی از کارگران ایران خودرو با سابقه 
 از بزرگترین شرکت های خودروسازی خاورمیانه است نظام برده داری حاکم شده است و کارگران هیچ مدافع

 و نماینده ای ندارند و به هر بهانه ای کارگران را با ضرب و شتم و دستبند در محوطه شرکت بازداشت و به
اتهامهای واهی با اینگونه پرونده ها به کلنتری و زندان و دادسرا تحویل می دهند.

 با اتهام هایی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی و بر هم زننده نظم و اغتشاش در محوطه کارخانه حکمهای غیر
قانونی برای این کارگران صادر می شود .

برای آزادی کارگر که محتاج روزمرگی خود می باشد جریمه نقدی بعد از طی سنوات زندان صادر می کنند.
 کارگرانی که هزاران مشکل دارند و دستمزدشان کفاف یک زندگی ساده را هم نمی دهد چگونه باید جریمه

پرداخت کنند؟
 این حرکت ها باعث ایجاد رعب و وحشت بین کارگران می گردد تا هیچ کارگری بابت حقوق پایمال شده خود

نتواند اظهار نظری کند .”
 در شرکت زریار ”اخراج” تنها پاسخ به درخواست های کارگران است

  بنا برخبر دریافتی شرکت زریاریکی از شرکت های پیمانکاری شهرداری می باشد که کارهای۱۳۸۸/۹/۷



  نفر را در شرکت خود به۴۵۰خدمات شهری را انجام می دهد و در اشتغال رتبه خوبی پیدا کرده و بیش از 
کار گمارده است .

  کارگر۱۳۰ ناحیه را زیر پوشش قرارداده اند و در هر ناحیه ۳هر یک از این شرکت های خصوصی بیش از 
را شاغل کرده اند.

 پیمانکاران این شرکتها که با پارتی بازی و روابط غیر معمول قراردادهای میلیاردی را به نفع خود رقم زده
 ۸ ۸ ساعت اضافه غیر از ۴اند حتی یک دهم بودجه تحویلی را بین کارگران تقسیم نکرده و هر روزه حداقل 

 ساعت معمول از کارگران کار می کشند و اگر کارگری هم اعتراض کند و حقوق خود را مطالبه کند سریعا”
و بدون مزایای شغلی وی را اخراج میکنند.

جانب داری اداره کاروضایع شدن حق کارگران شرکت خصوصی آفتاب اکباتان
  کارگر حدود یک میلیارد تومان از۱۰۰بنا به گفته کارگران شرکت خصوصی آفتاب اکباتان , این شرکت با 

 شهرداری دریافتی دارد. رانندگانی که با خودروهای حمل زباله کار می کنند قبل از این که به شرکت
  هزارتومان دریافتی داشته اند و در موعد مقرر نیز بدون۸۰۰ الی ۶۰۰خصوصی واگذار شوند ماهیانه مبلغ 

معوقه حقوق دریافت می کردند,که شامل حقوق و مزایا و اضافه کاری بوده است .
  ظهر حضور داشته باشند,۱۲ صبح بوده و گاهی اوقات باید تا ساعت ۹ شب تا ۹ساعات کار این کارگران از 

 اگر شغل سختÍ آسیب رسان بودن آنها به سلمتی را به همراه ساعات کار و اضافه کاری و شب کاری
  برابر این حقوق دریافت می کردند. اما از پنج ماه پیش کارفرما۳ یا ۲محاسبه کنیم این کارگران باید حداقل 

 قرارداد کارگران را لغو کرده و بدون قرارداد به صورت پیمانکاری از کارگران کار می کشد . همچنین حقوق
  هزارتومان تقلیل پیدا کرده و حتی همین مبلغ اندک نیز به مدت چهار ماه۵۰۰ هزار تومانی کارگران به ۸۰۰

است که به تعویق افتاده است.
 این امر باعث شده که کارگران با مراجعه به اداره کار دادخواست های شکایت برای دریافت حقوق معوقه را

 به این اداره تحویل دهند اما مواردی همچون نفوذ مدیر وریاست شرکت و تطمیع نفرات اداره باعث گردیده
 است که به مشکلت این کارگران رسیدگی نشده و حتی برخی از آنها برای حل این مساله به سودرئیس شرکت

از کار اخراج گردند.
 نفر ازکارگران شرکت ساسان۵۰اخراج 

 یکی از کارگران شرکت ساسان به خبرنگارآژانس ایران خبر گفت : شرکت ساسان تا زمانی که به بخش
  کارگر داشت و همه مشغول به کار بودیم ,امکانات بدی هم۱۲۰۰خصوصی واگذارنشده بود , بیش از 

نداشتیم.
 تا اینکه این کارخانه به بخش خصوصی و یکی از عوامل متکبرنظام واگذار شد,از آن روز ورق برگشت, از

  نفر ماندند و همه تعدیل نیرو شدند . در بین این کارگران کسانی هستند که بیش۱۰۰جمع این تعداد کارگر تنها 
  نفر اخراج شده اند ماتعدادی هستیم که برای۵۰ نفر نیز به تازگی ۱۰۰از بیست سال سابقه دارند .از بین این 

 طرح شکایت به اداره کار رفتیم ولی هیچ امیدی به عملی شدن خواسته هایمان دراین دولت و این وضعیت
نداریم.

 تجمع کارگران شرکت ساسان در اداره کار
بنا بر خبر دریافتی تعدادی از کارگران شرکت ساسان برای تحویل شکایتشان در اداره کار تجمع کردند .

 در چند سال گذشته این شرکت با تعدیل نیرو مواجه شده و به همین دلیل تعداد زیادی از کارگران را اخراج
 کرده است . بنا به گفته کارگران این کارخانه تا زمانی که این شرکت به بخش خصوصی داده نشده بود بیش از

  کارگر در آن به کار مشغول بودند اما از هنگامی که این کارخانه به بخش خصوصی و یکی از عوامل۱۲۰۰
  نفر ماندند و همه تعدیل نیرو شدند. در بین این۱۰۰متکبر رژیم واگذار شد از جمع این تعداد کارگر تنها 

  نفر اخراج۵۰ نفر نیز به تازگی ۱۰۰کارگران کسانی هستند که بیش از بیست سال سابقه دارند و از بین این 
شده اند !!

تجمع كارگران نساجي مازندران به دلیل عدم دریافت حقوق
 كارگران واحد نساجي مازندران آمده است : 88خبرگزاری حکومتی فارس در تاریخ دوم آذر به گزارش 

 پیش از ظهر امروز به دلیل عدم دریافت حقوق اقدام به برگزاري تجمع در مقابل این شركت كردند.به گزارش
  نفر كارگر است كه تنها تعدادي از این افراد پیش از ظهر امروز900فارس كارخانه نساجي مازندران داراي 

در این تجمع حضور داشتند.

عدم دریافت حقوق این كارگران در آذر ماه وارد ماه چهارم شده  است.
 كارگران نساجي مازندران پس از ساعاتي حض/ور در مقاب/ل ای//ن ش/ركت ب/ه وس/یله م/دیران ای//ن واح/د ب//ه داخ/ل
 شركت راهنمایي شدند تا در دفتر مدیران به مشكلت این افراد رسیدگي شود اما ب//ه گفت//ه ك/ارگران م//دیران ای//ن



 واحدها با تهدید كارگران به اخ//راج آنه//ا را از ادام//ه اع//تراض من//ع كردن//د.م//دیران ای//ن ش/ركت تهدی//د كردن//د در
 300ص//ورت ادام//ه اعتراض/ات ك//ارگران ق//راردادي ای//ن ش/ركت اخ/راج مي ش//وند.در نس/اجي مازن//دران ح//دود 

 نس/اجي مازن//دران یك/ي از كارخانه ه//اي ب//زرگ نس/اجي در كش//ور ب//ه كارگر ق//راردادي مش/غول ب//ه ك/ار هس//تند.
 سال گذشته دچار بحران شده است.20شمار مي رود به دلیل سوء مدیریت و عدم عوامل اقتصادي در طي 

حمایت کارگران میدان بارسنندج از فراخوان مالی کارگران نیشکر هفت تپه

 ۱٦ آمده است : ما 88 آذر 3به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در تاریخ 
 نفر از کارگران میدان بار سنندج که با جابجائی و تخلیه بار در میدان بار، گذران زندگی می کنیم ، از

کارگران نیشکر هفت تپه با مبالغ ناچیز مان حمایت خواهیم کرد. 
 همانطور که میدانید ما با دستمز دی ناچیزکه بر اساس تخلیه بار حتی کفاف زندگی بخور و نمیر ما را نمی

 دهد زندگی خود و زن و بچه هایمان را تامین می کنیم . ما در شرایطی کار می کنیم که نه مشمول بیمه هستیم
و نه اینکه بصورت رسمی کسی متعهد در قبال کار ما می باشد. 

 ما تعدادی از کارگران میدان بار سنندج با در یافت شماره حساب اعلم شده کارگران نیشکر هفت تپه فعل
  ریال به حساب آنها واریز کرده و تصمیم گرفته ایم که هر ماه و در صورت امکان با ا فزایش این۱٦۰۰۰۰

مبلغ ازاین کارگران زندانی حمایت کنیم. 

گزارشی تکان دهنده از زندگی خانواده ها در گورستان های قم 

اینجا آرامگاه زندگی است 

 • دور تا دور اتاق را پشتی و بالش های مختلف پوشانده است. كنارقبرها هم پشتی گذاشته اند. تلویزیون كوچك
 قدیمی آگهی بازرگانی ارائه می دهد. فاطمه با آگهی بازرگانی زمزمه می كند: "صبح تا شب تلویزیون روشنه

 صداش ترس بچه ها را كم می كند" یك میز تحریر كوچك كه انباشته از كتاب است و بچه ها كنار آن نشسته
اند 

  تا قبردارن. یه نفرم چند ماه پیش خاك۱۳• توی همین كوچه‚ بغل ما هم یه خونواده هست بندگان خدا اون ها 
كردن، زنه بچه ها رو فرستاده بود خونه پدرش. برای اینكه نترسن 

 محمد صادق جعفری

۲۰۰۳ سپتامبر ۲۵ – ۱۳۸۲ مهر ۳پنجشنبه   

 قم شهری مذهبی است كه طنین صدای علم و معرفت آن تا دوردستها رسیده است. شهری كه به عنوان یكی از
 چشم و چراغهای دین مقدس اسلم معرفی می شود. تقدس این شهر باعث شده تا بسیاری از علقه مندان
 . اهلبیت به آن مهاچرت كرده و در كنار بارگاه حضرت معصومه (س ) به تحصیل علوم دینی بپردازند

 افرادی هم هستند كه به خاطر تقدس و روایات فراوان در مورد قم ‚ پس از مرگ در آن به خاك سپرده می
 .شوند

 آرام كه در كوچه های نزدیك گورستان های آن قدم می زني، صدای مراسم های تشییع و ترحیم ذهنت را پر
 می كند . مردم به این مسئله عادت كرده اند و مرگ را جزیی از زندگی خود می دانند . با آنها كه سخن می

 گویی مرگ را امری طبیعی قلمداد می نمایند . مغازه های اطراف گورستان ها پر رونق است زیرا همیشه یك
 . نفر می میرد . اگر قمی هم نباشد ‚ از شهرهای دیگر منتقل می شود

 اینجا قبرستانها كوچه دارند و مرده ها آب و برق مصرف می كنند .تعجب می كنی وقتی متوجه می شوی كه
  سال از مرگ او می گذرد پول آب آمده است و پول برق آن به حدی است كه۴۰برای یك مرحوم كه حدود 

 امكان خاموشی چراغ آرامگاهش وجود دارد. اما مگر چراغ زندگی آنها خاموش نشده است!؟

 به كوچه قبرستان قدم می گذاریم. كوچه ای شاید با عرض كمتر از ده متر كه منتهی به دو گورستان معروف
 است . صدای مراسم ترحیم از گورستانها شنیده می شود . در انتهای كوچه تابوتی بر روی دستها دور می



 شود. بعضی به سرعت و تنه زنان می گذرند . بعد با همان سرعت معذرت خواسته دور می شود تا به ثواب
 .حركت كردن با تابوت برسند .هركس كه چند قدم با تابوت حركت كند ثواب زیادی را نصیب خود می كند

 شلوغی كوچه ‚ صدای بوق ماشینها و موتورهاكه در ترافیك ناشی از خالی كردن وسایل مراسم ترحیم گیر
 افتاده اند و تابوت جدیدی كه از كنارمان می گذرد و ترس از تند خوردن مجدد ‚ ناخودآگاه ما را به كابوسی

 وارد می كند كه گریزی ندارد . شاید هیچگاه آنقدر به مرگ نزدیك نشده باشیم . باز در كوچه حركت می كنیم .
 از مسیر ماشین مدل بال كنار می كشیم تا راننده دستش را از روی بوق بردارد . همدیگر را قانع می كنیم : «

 «. ماهم ثوابی كرده باشیم

 سه گورستان بزرگ در یك سمت كوچه و یك یا دو گورستان كوچك در سمت دیگر این غوغا را بپا كرده است
 . در كوچه های فرعی منتهی به آنجا زندگی وجود دارد . زندگی مثل یك امر عادی و ساده به نظر می رسد.
 مردم به این چیزها عادت كرده اند .بچه ها گاهی بازی خود را رها كرده و به تابوت ها نگاه می كنند .بعد با
 لبخند ادای آنها را در می آورند : « بلند بگو … به حرمت شرف …» مرگ هم بازیچه دستشان شده است

 با دیدن گورستانها و خواندن سن روی سنگ قبرها و شعرهای نوشته شده مشغول می شویم. كم كم هوا رو به
 تاریكی می رود . كوچه خلوت شده و دیگر خبری نیست. فقط چند كودك در كوچه نشسته اند. آرام و ساكت به
 مردم نگاه می كنند و گاهی به سركوچه چشم می دوزند: « بچه ها داره شب می شه خونه نمی رید؟!» فاطمه
 از همه كوچكتر و خوش زبان تر است: « چرا مامان بیاد می ریم.» خواهر بزرگتر او كه شاید اول دبیرستان
 باشد می تواند بچه ها را سرو سامان دهد . شكلتی از جیبم در آورده و به فاطمه می دهم . زود با من خو می
 گیرد : « خونتون همین جاهاست یا فامیلتون مردن .» می خندد. « وای خدا نكنه خونمون همینجاست .» در
 خانه ای باز است فاطمه دستم را می گیرد و كنار خانه می برد: « ایناها‚ برق رفته بود اومدیم بیرون.» اما
 چراغ خانه روشن است‚ « برق كه نرفته» به روی خودش نمی آورد: « شاید الن اومده ‚مامانم اومد! » و

 مرا فراموش می كند و دوان دوان به سمت زن لغر و استخوانی می رود كه با دیدن ما بر سرعت قدم هایش
 افزوده است:«بفرمائید‚ برای فاتحه اومدید. زهره چرا تعارف نكردي؟!» فاطمه خنده اش می گیرد: « این

 آقاهه دوست منه.شكلتم بهم داد .» زن جا می خورد بد بینانه به ما نگاه می كند: « چیكاردارید؟! » صورتش
 در هم می رود: « از اداره برق اومدید؟!» لحظه ای بغض می كند و به ما چشم می دوزد. بچه ها به خانه می
 روند: « یه خورده صبر كنید تا آقامون از مسافرت بیاد ‚ پول برق رو می ده .اگه برق رو قطع كنید من با این

 بچه ها چیكار كنم؟! زن حتی اجازه حرف زدن به ما نمی دهد و شروع به گریه می كند . انگار بغض فرو
 .خورده ای را كه مدتها نگه داشته بیرون می ریزد

 نه خانم‚ نگران نباشید‚ ما دنبال قبرستونی می گردیم كه برای مرده هاش پول آب و برق می آد زن نگاه می -
 .كند و گریه اش نیمه تمام می ماند

 این بار چشمانش از امید برق می زند: با كدوم آرامگاه كار دارین؟

 فرقی نمی كند

 زن به سرعت وارد خانه می شود و با قبض برقی برمی گردد: « این برای صاحبخانه ما اومده‚ بنده خدا چهل
 ! سال پیش مرده

 خب چه ربطی به شما داره ؟-

 این بنده خدا پنجاه‚ سال پیش این خونه رو خریده‚ یكی از ملكان شمالی بوده كه دوست داشته قم خاكش كنن.-
 بعد از مردنش هم تو همینجا دفنش كردن بعد هم زن و بچه و خدمتكارش رو آوردن و خاك كردن

 یعنی الن اینجا قبره؟

 .آره‚ چهارتا-



 به داخل حیاط نگاه كردم. حوض آب و یك زیرزمین و خانه‚ هیچ شباهتی به قبرستان ندارد. در حیاط هیچ
 قبری وجود ندارد. كامل عادی و معمولی به نظر می رسد: « پس قبر ها كجاست؟! » زن ما را به داخل

 دعوت می كند. وارد حیاط می شویم هنوز چیزی ندیده ایم. داخل خانه كه یك اتاق معمولی است می شویم. پرده
 ها كنار می رود. دو قبر با سنگ قبرهای برجسته كه اسم آقا و خانم صاحبخانه بر آنها حك شده جلوه می كند.
 روی دیوارها عكسهای در گذشتگان بزرگتر از حد معمول نمایان است. روی یكی از سنگها عكس خانم حك
 شده است. قبرهای دیگری هم وجود دارد. دو چراغ بزرگ سر قبرها خود نمایی می كنند. فاطمه خودش را

 پشت چادر مادرش قایم كرده است: "از این عكس بزرگ می ترسد برو مامان جون برو تلویزیون نگاه كن."
 دور تا دور اتاق را پشتی و بالش های مختلف پوشانده است. كنارقبرها هم پشتی گذاشته اند. تلویزیون كوچك

 قدیمی آگهی بازرگانی ارائه می دهد. فاطمه با آگهی بازرگانی زمزمه می كند : « صبح تا شب تلویزیون
 روشنه . صداش ترس بچه ها را كم می كند .» یك میز تحریر كوچك كه انباشته از كتاب است و بچه ها كنار

 آن نشسته اند . لباسها روی میخ هایی كه گوشه اتاق زده شده ‚ جا گرفته اند . رختخوابها در كنار دیواری جمع
 شده اند. یك كمد آهنی رنگ و رورفته كه گنجینه خانه محسوب می شود ‚ شامل تعدادی چینی ارزان قیمت لب

 . پریده و چند اسباب بازی پلستیكی ساده می باشد

 كمدی كنار قبرها خود نمایی می كند: مال این خدا بیامرز هاست . بعضی وسایل كه سر قبر بوده رو جمع
 كردیم تا گم و گور نشه . اگه این خونه هم نبود‚ دیگه جایی نداشتیم. باز خدا بیامرزتشون كه بعد از مردنم

 "باعث و بانی خیر شدند

 شما فامیلشون هستید؟ -

 نه‚ از صاحب مرده اجازه گرفتیم. بندگان خدا قمی نیستند شمالی اند. آقامون رفته اونجا اجازه گرفته و اومده -
 ‚ بعضی وقتها برای فاتحه می آن اینجا

 قبل از شما هم كسی اینجا بوده؟

-   تا قبردارن. یه نفرم چند ماه۱۳آره‚ خیلی هستن. توی همین كوچه‚ بغل ما هم یه خونواده هست. بندگان خدا 
 پیش خاك كردن. زنه بچه ها رو فرستاده بود خونه پدرش. برای اینكه نترسن‚ گفته بود دارن چاه فاضلب می

 كنن

 شما چي‚ كسی رو تازگی دفن نكردن ؟-

 .باز هم نسنجیده حرفی زده بودي. زن آشكارا لرزه بر اندامش افتاد

 وای خدا نكند-

 تعدادی لوح تقدیر بر دیوار خودنمایی می كند : « اینا چیه, مال شماست؟

 زن لبخندی زد و صدایش را محكم نمود: مال بچه هاست. این رو دختر بزرگم تو والیبال گرفته اینم مدالشه.
 دختر بزرگم توی مدرسه تیزهوشانه‚ اونجا درس می خونه. همه بچه ها نمره هاشون بیسته. ایناها كارنامه

 ...هاشون رو ببینید

 زن دیگر رها نمی كرد و حرفهایش خاتمه نمی یافت. تمام زندگیش را جلوی چشمانمان گرفت. تنهایی بعد از
 مسافرت های همسرش كه برای كار به شهر دیگری می رفت و شبهای وحشتناك گورستان. غذایی كه گاهی

 طعم خاك مرده می گیرد و خوابهایی كه كابوس مرگ را تداعی می نمود. اگر خانه محل امن زندگی و خواب
 آرامش آن است برای آنها خانه تنها محل زندگی ناامن و خواب كابوس آرامش می باشد. مرگ در رگ و خون

 آنها جریان دارد. زندگی دیگر نمی تواند جای مرگ را برایشان پر كند. بچه ها از ترس به حمام كه در
 ....زیرزمین است نمی روند. از ترس شبها به دستشویی نمی روند و گاهی ناچار جای خوابشان را

 آنها خجالت می كشند به همكلسیهایشان بگویند كجا زندگی می كنن ‚ عقرب های كوچك و بزرگ دائما كابوس
 .بیداری آنها را تكمیل می كنند و حرفهایی كه خاتمه نمی یابد



 از خانه كه بیرون می زنیم شب شده و سكوت كوچه را فرا گرفته است . به سر در خانه چشم می دوزیم
 «آرامگاه خانوادگی ....» در مسیر حركت خود سراسر كوچه را پر از آرامگاههای خانوادگی می بینیم كه

 گاهی زندگی در آن جریان دارد . تو هنوز می اندیشی كه داستانی را شاهد بودی ‚ اما نه تو یك حقیقت را درك
 . نموده ای . همه آن آدمها وجود دارند و حقیقی هستند

 :سایت نقشینه در گزارشی دیگر نوشته است

 .فیلم مستندی از زندگی خانواده ها در گورستان های قم با نام «سایه غبار» ساخته شد

 سید محمد صادق جعفری كارگردان این فیلم در گفتگو با خبرنگار سایت نقشینه, هدف از تولید فیلم «سایه
 غبار» را نشان دادن بعضی مسائل و مشكلت گورستان های قم عنوان كرد. وی گفت: فیلم «سایه غبار»
 زندگی بعضی از خانواد ها را كه به دلیل فقر مالی بر روی آرامگاه های خانوادگی زندگی می كنند را به

 .تصویر می كشد. این فیلم تلش می كند حاصل زندگی و مرگ را در كنار هم نمایان كند

۲۷وی گفت: بر اساس خبری كه در نشریات قم از قول مدیرعامل سازمان بهشت معصومه درج گردید,   
 قبرستان غیر مجاز در سطح شهر قم وجود دارد كه تدفین اموات در آنها انجام می گیرد. این گورستان ها

 .علوه بر دو گورستان بزرگ بیرون شهر می باشد

  از معضلت اجتماعی قم, گفت: در فیلم۱۳۷۹جعفری با اشاره به تولید فیلمی به نام «واگویه ها» در سال 
 مذكور بحث گورستان ها و زندگی در آنها مطرح شده بود كه متأسفانه با وجود اطلع مسئولین نتیجه ای

 .حاصل نشد

 وی تصریح كرد: اگر مسئولین تنها یك روز با خانواده و فرزندانشان در آرامگاه های خانوادگی زندگی می
 .كردند, هرگز اجازه نمی دادند این اتفاق برای دیگران تكرار شود

  ساله به۱۰ ساله و یك پسر ۱۵ و ۱۳, ۹, ۷, ۶, ۵این كارگردان گفت: این خانواده ها متشكل از شش دختر 
 . سال است در این آرامگاه زندگی می كنند۷همراه پدر و مادرهایشان می باشد كه 

 وی افزود: بعد از هیاهوی فراوان كه در مطبوعات استان به راه افتاد و گزارش های مكرر از زندگی این
 خانواده ها در مطبوعات استان و سایت نقشینه, تنها حركت كوچكی در حال شكل گرفتن است كه متأسفانه اگر

 .این حركت مطبوعات نیز نبود همچنان هیچ اتفاقی برای كمك به این خانواده ها نمی افتاد

 سید محمد صادق جعفری با اشاره به اینكه وظیفه هنرمند سؤال ایجاد كردن است, گفت: مسئولین باید با
 .همكاری هنرمندان مسائل جامعه را یافته و حل كنند

 وی ضمن ابراز تأسف از گسترش خودسانسوری در بین هنرمندان, خواستار بیان واقعیات از سوی این قشر
 .در جامعه شد

 به گزارش خبرنگار سایت نقشینه كه در زمان تحقیق و تصویر برداری این فیلم حضور داشت, «سایه غبار»
 .فیلمی تلخ از زندگی خانواده هایی می باشد كه مجبورند فرزندان خردسال خود را بر روی قبرها بزرگ كنند

 این گزارش می افزاید: پیش بینی می شود این فیلم بحث های جدی را در بین كارشناسان علوم اجتماعی و تمام
 .كسانی كه در قبال جامعه احساس مسئولیت می كنند, برانگیزد

 :عوامل تولید این فیلم, عبارتند از

 تحقیق, نویسنده و كارگردان: سید محمد صادق جعفري, تصویربردار: مصطفی خلیلی راد, صدابردار: حسین
 قورچیان, دستیار كارگردان: مسعوده كرمي, با همكاري: علی جهاني, میر ولی حسیني, مدیر صحنه: سیف ال

 یزداني, گروه تولید و صحنه: سعید نجاتي, علی نهاري, حسن كرمي, دستیار تصویربردار: سید حمیدرضا



 منتظری پور, تدوین: محمود رضا رحمتی فرد, سید محمد صادق جعفري, تهیه كننده: سید محمد صادق
 .جعفري

 . دقیقه تهیه شده است۲۸ سال تحقیق, در ۳گفتنی است این فیلم پس از 

ه                 گروه گزارش سایت نقشین

دبیر اجرایي خانه كارگر ورامین و قرچك در جمع كارگران: 
صداوسیما یك طرفه قانون كار را نقد مي كند

  آمده است :  دبیر اجرایي خانه كارگر تشكیلت1388 آذر 3ایلنادر تاریخ به گزارش خبرگزاری کار ایران – 
 ورامین و قرچك گفت: قانون كار هدیه انقلب به كارگران بود اما عده اي قصد دارند فلسفه حمایتي آن را از

 .بین ببرند
 به گزارش خبرنگارایلنا، هادي رضازاده در جمع كارگران افزود: متاسفانه صداوسیما كه باید اشاعه دهنده

 آرمان هاي انقلب باشد به صورت یك طرفه از زبان یك مسوول و با یك نماینده نماي كارگري موضوعاتي را
 .مطرح مي كند كه در چارچوب سیاست هاي كلي انقلب درباره كارگران نیست

 وي قانون كار را مشكل اشتغال ندانست و تصریح كرد: اگر فلسفه حمایتي این قانون خدشه دار شود دیگر معنا
 .و مفهومي نخواهد داشت

  فرصت10رضازاده گفت: مگر مقام هاي ارشد نظام نمي گویند كه واردات هر كال برابر با نابودي یك تا 
 .شغلي است

 دبیر اجرایي خانه كارگر ورامین اظهار داشت: در دولت هاي گذشته نیز به بهانه ایجاد یك میلیون فرصت
  نفر را از شمول برخي مفاد قانون كار خارج كردند اما نه تنها شغلي ایجاد نشد بلكه5شغلي كارگاه هاي زیر 

 وضعیت این كارگران بدتر نیز شد و حال هم مي خواهند این كار را به بهانه اصلح قانون كار براي تمامي
 .كارگران اجرایي كنند

  سال گذشته را ضعف مدیریت اجرایي دانست و افزود:20این فعال كارگري بزرگترین مشكل كشور در طول 
 .بهترین قوانین هم اگر اجرا نشود بي اثر است

پایان پیام
 فقر ونداری

اینجا پارك تجن ساري است
  نوش/ت : ی//ک خ/انواده پن//ج نف/ره ورامین//ی از یکس//ال پی//ش در چ//ادری در88 آذر 3سایت شمال نیوز در تاری//خ 

 ای/ن خ/انواده حاشیه پارک تجن ساری زندگی می کنند بدون آنکه مسئولن مرتب//ط جوی/ای ح/ال آن/ان ش/ده باش/ند.
 پنج نفره شامل یک زن و شوهر و به همراه سه دختر کوچک از یک سال زندگی خود را در چادری در حاشیه
 پارک تجن ساری سپری کرده اند و هر از گاهی به واسطه برخوردهای ب//د مس/ئولن ش/هرداری س/اری مجب/ور

به تغییر مکان به جایی دیگر در پارک شده اند.
 در نهایت شهرداری ساری از پدر خانواده خواست ت/ا چ/ادر خ/ود را جم/ع آوری کن//د و تهدی//د ک/رد در غی/ر ای/ن

  س//ال32صورت مامورین نیروی انتظامی را وارد خواهن//د ک//رد.دس//ت و ص/ورت چروكی//ده اش ت//و را از اینك//ه 
 بیشتر ندارد به شك مي اندازد پدر خانواده اي كه خود هنوز دوران جواني را طي مي كند و مشكلت مالي و ج//بر

  نف/ره اش4زمانه عرصه را به حدي بر او تنگ كرده كه تنها محوطه پارك و تكه پارچه اي سرپناه او و خ/انواده 
است.

 اینجا پارك تجن ساري است، از هفت خان رستم ماموران پارك مي گذریم و بلخره در گوشه اي از پارك به تكه
  نفره است برمي خوریم، عباس اردس/تاني اه/ل ورامی//ن ب/ه م/دت ی//ك س/ال اس/ت5نایلوني كه سرپناه یك خانواده 

 كه با خانواده اش در یك چادر در پارك تجن شهرستان ساري زندگي مي كنند.وي در مورد علت زندگي خ//ود در
 این پارك كه در حال حاضر با وساطت برخي خیران در كنار امامزاده عب//اس س/اري زن//دگي مي كن//د، مي گوی//د:
 به دلیل مشكلت مالي و نبود امكانات شغلي به مازندران مهاجرت كردیم و در این مدت در یك چ/ادر پلس//تیكي

 اردستانی با اشاره به اینک//ه زن//دگی مش//ترک ، هشت و دو سال زندگي مي كنیم.10و در فضاي باز با سه فرزند 
 خود با خرید پرایدی اقساطی در تهران شروع ک/رده ب//ود، اف/زود: از طری/ق ای/ن خ//وردو ب/ه اردبی//ل م/ی رفت/م و
 پوشاک خریداری کرده و در بازار تهران به فروش می رساندم تا زن//دگی خ/ود را از ای//ن طری/ق بچرخ/انم. وی
 گفت: پس از مدتی همسر اولم بر اثر تومور مغزی فوت کرد و اقدام به ازدواج مجدد کردم و اکنون یک فرزن//د

از همسر اول و دو فرزند از همسر دومم دارم که همگی دخترند. 



 اردستانی بیان داشت: یک بار که می خواستم همراه دو فرزندم برای خرید پوشاک به اردبیل سفر کن//م آن ش//هر
 م//ورد س//رقت اف//راد ناش//ناس و ش//کنجه س//ارقان ق//رار گرفت//ه و در نه//ایت پ//س از ی//ک هفت//ه توانس//تم ب//ه اتف//اق
 فرزن//دانم از مک/ان س/رقت ف/رار کن/م و بلفاصله ب/ه کلن//تری اردبی//ل مراجع//ه ک//ردم ک/ه در آن اق//دامی از س/وی

مامورین ناجای آن شهرستان صورت نگرفت و سارقان من را شناسایی نکردند.
 اردستانی ادامه داد: پس از این اتفاق به همراه دو فرزن/دم ب/ه ته/ران آم//دم و ب//ه واس/طه اینک/ه ب//دهی فراوان/ی ب/ه
 مردم و افراد داشتم مجبور به فروش جهیزیه همسرم شدم و با توجه به اینک//ه از عه//ده پرداخ/ت مخ/ارج زن//دگی
 برنیامدم اقدام به مهاجرت به ش/هرهای دیگ/ر کش/ور ک/ردم و از س/ال گذش/ته ت//اکنون ب/ه هم/راه همس/رم در کن/ار

پارک قائم ساری با چادر زندگی می کنیم.
* زندگي با سه فرزند در پارك بسیار سخت است

 به گفته این چادرنشین زندگي این خانواده و تمام دارایي ارزشمند این خ//انواده ی//ك م//وكت قرم//ز رن//گ نیم//داري
 است كه بر اث/ر رف/ت وآم//د بچه ه/ا گ/اهي مواق//ع جم/ع مي ش//ود و ب//ه آنه//ا نش/ان مي ده//د ك//ه فق//ط روي زمی//ن خ/دا
 زندگي مي كنند.زماني كه براي مصاحبه مي رویم بچه هاي این خانواده با چهره هاي معصوم در چادر ی//ك ب//ه ی//ك
 با لباس هاي نامناسب فصل گرما كنارمان مي نشینند.سرما و ب/اران ش//دید روز گذش//ته اگ//ر چ/ه س//بب ش//د ك//ه ای//ن

خانواده به دامان بقعه امامزاده عباس پناه ببرند، ولي باعث شد كه این اتفاق به گوش خبرنگاران برسد.
 از روز گذشته به دلیل نامس//اعد ب//ودن ش/رایط ج//وي، آس//تانه ام/امزاده عب/اس س/اري و زائرس/راي آن م//امن ای//ن

خانواده شده است كه فراهم شدن این زائرسرا نیز با واسطه  گري خیران  مازندران بوده است.
 اردس/تاني در ادام//ه گفتگ/و ب//ا خبرنگ/اران مي گوی/د: چی/ن و چروك ه/اي ص/ورت و دس/ت هاي زمخت/م س//بب ش//ده

 این فرد مهاجر به اس/تان مازن/دران در براب/ر س/ئوال هاي است كه شاید ده ها سال بیشتر از سن شناسنامه ام باشم.
 پشت سرهم خبرنگاران دستش را روي پیشاني چروكیده اش مي گذارد و ادامه مي دهد: در یك س//ال گذش//ته ب//راي
 اینكه مرا از این پارك نیز بیرون نكنند سرویس هاي بهداشتي پارك تجن را تمی//ز مي ك/ردم و هی/چ پ/ولي را ب/ابت

  ساله تصریح مي كند: مدارك شخص//ي و س//جلي ام را نی//ز س//ارقان برده ان//د و32این مرد  این كار دریافت نكردم.
 این مسئله نیز یكي از مشكلت پیش روي من براي انجام كاره/ا اس/ت.اردس/تاني كن/ار آم/دن ب/ا ای/ن مش/كلت را
 غیرقابل تحمل مي دان//د و بی/ان مي كن/د: ب//ه م/دت ی/ك س/ال اس/ت ك//ه ب/دون س/رپناه و فق/ط در ی//ك چ/ادري ك//ه البت//ه

مندرس و پاره است در پارك تجن ساري زندگي مي كنیم.
* دیالیز همسر بیمارم به دلیل فقر تعطیل شد

 وي با اشاره به اینكه بیماري همسرش نیز به مشكلت وي افزوده است، اظهار مي دارد: همس//رم دی//الیزي اس//ت
 كه تاكنون هفته اي چند بار این كار را انج/ام مي دادم و آن ه/م ب/ا ه//زاران مش//كلت پی//ش رو، ول/ي چی/زي ك//ه ب/ه
 مشكلت من اضافه كرده است این است كه دو ماه نتوانستم هزینه دیالیزش را تامین كنم و دیگ/ر ب/راي ای//ن ك/ار

نیز به مراكز درماني مراجعه نمي كنم.
* كودكان از تحصیل محروم شدند

 در این خانه كه س//ه ك/ودكي ك//ه هم//راه ای//ن خ/انواده زن//دگي مي كنن//د، نیازمن//د من//زل مناس//ب، خ//وراك، پوش//اك و
 دو ك//ودك ای//ن خ//انواده ب//ه س//ن تحص//یل رس//یدند، ول//ي ب//ه دلی//ل آوارگ//ي و ن//داري ش//رایط درس تحص//یل هس//تند.

 خواندن ندارند.موضوعی که اکنون ذهن همگان را به خود مشغول می سازد آن در جامعه اسلمی که ما در آن
 زندگی می کنیم این همه بی ت/وجهی از س/وی مس//ئولن کمیت//ه ام//داد و ش/هری ص/ورت م/ی گی/رد و ای/ن دس/تگاه
 های مجری که اعتباری برای حمایت از خانوادهای ب//ی بض/اعت دارن//د در م//دت ی//ک س//ال هی//چ اق//دامی نک//رده

اند.
 البته این امر به معنای آن نیست که هر کس در گوشه خیابان چادر بزند مستحق کمک است اما ف/ردی ک//ه چنی//ن
 زندگی را می پذیرد به طور قطع دارای مسائل و مشکلتی است که شاید با کمکهای ان//دک و حمایته/ای معن//وی
 بت//وان وی و خ//انواده اش را ب//ه چرخ//ه ع//ادی زن//دگی بازگردان//د ت//ا در آین//ده آس//یبهای اجتم//اعی دام//ن وی و

فرزندانش را که از قضا دختر هم هستند، نگیرد. 
 این گزارش را از آن جهت درج نكردیم كه به كسي و جایي بر بخ//ورد از آن ب/اب نوش//تیم ت/ا ش/اید دل//ي و دس/تي
 بلرزد و خانواده اي را پناه دهد و لبان كودكاني را كه از داشتن كوچك ترین چیزه/ا محرومن//د خن//دان كن//د.هرچن//د
 باید بدانیم و می دانیم که در مازندران نیز برخی از شهروندان نیازمند حمایت های دستگاه های اجرایی هستند.

تظاهرات اعتراضی رانندگان تاکسی در کیش
  پنجاه لیتر به650دولت سرمایه داری سهمیه بنزین تاکسی ها راکاهش داده است و مقدار آن را از ماهانه 

  لیتر رسانده است. کاهش سهمیه سوخت، رانندگان تاکسی را مجبور می کند که ساعات کار خویش را500
 500کاهش دهند و پایین آوردن ساعات کار طبعا درآمد روزانه آنان را به طور چشمگیر کاهش می دهد. 

 راننده تاکسی در جزیره کیش در اعتراض به اقدام دولت و کاهش درآمد روزانه خود اجتماع کردند و به
تظاهرات پرداختند. آنان خواستار بازگشت سهمیه بنزین خویش به میزان سابق هستند.

منبع: آژانس ایران خبر 



88 آذر 3
 کارگر دیگر کارخانه ساسان50خراج 

  کارگر را استثمار می کرد. با انتقال این شرکت به1200شرکت نوشابه سازی ساسان تا چند سال پیش حدود 
 سرمایه داران خصوصی و آغاز کار صاحبان جدید به نقل و انتقال سرمایه های شرکت برای سرمایه گذاری
 های انبوه تر، کارگران به تدریج اخراج شدند، به گونه ای که در یک فاصله زمانی کوتاه تعداد اخراج شدگان

  نفر کاهش یافت. شرکت ساسان اکنون تصمیم به100 نفر و شمار بازماندگان شاغل کارخانه به 1100به 
  نفر دیگر را هم اخراج کرده است. در شرایط حاضر50بیکارسازی معدود کارگران باقی مانده گرفته و یکجا 

  کارگر دیگر هیچ تضمینی برای ادامه اشتغال خود احساس نمی کنند. همه در معرض اخراجند50هیچ کدام از 
  کارگر اخراج شده ضمن رجوع به نهادهای50و به همین دلیل همگی در حالت اعتراض به سر می برند. 

دولتی و دست زدن به تظاهرات اعتراضی خواستار بازگشت به کار شده اند. 
منبع: آژانس ایران خبر 

88 آذر 3
وكیل كارگران بازداشتي هفت تپه در گفتگو با ایلنا: 

ممكن است موكلنم اخراج شوند 
  هفته از2 آمده است :   با گذشت بیش از 1388 آذر 4ایلنادر تاریخ به گزارش خبرگزاری کار ایران – 

 اجرای تدریجی احکام حبس پنج نفر از کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه، وکیل این کارگران احتمال داد که
 .ممکن است کارفرمای نیشکر هفت تپه از غیبت کارگران بازداشتی برای اخراج آنها استفاده کند

 به گزارش خبرنگار ایلنا، از اواسط آبان ماه گذشته پنج نفر از اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه که
 در ارتباط با اعتراض های کارگری در دادگاه به تحمل یک سال حبس محکوم شده بودند برای گذراندن دوران

 .محکومیت خود بازداشت شدند
 فریدون نیکوفرد، علی نجاتی، جلیل احمدی، قربان علیپور و محمد حیدری مهر پنج كارگري هستند كه در

  در دادگاه به اتهام تبلیغ عیله نظام به تحمل یك سال حبس محكوم86ارتباط با اعتراض هاي كارگري سال 
 .شده  اند؛ با وجود اعتراض محمد اولیایي فرد، این احكام شهریور ماه گذشته نیز به تایید دادگاه تجدید نظر رسد

 انتقال این کارگران به زندان برای گذراندن دوران محکومیت در حالی است که اولیایی فرد از اینكه این
 .کارگراران ممكن است پیش از پایان دوره محکومیت به دلیل غیبت از كار اخراج شود ابراز نگرانی می کند

 به گفته اولیایی فرد هر چند در دادگاه تجدید نظر بخشی از محکومیت یکساله کارگران از حبس تعزیزی به
 حبس تعلیقی تغییر پیدا کرده است اماچون کارفرما با درخواست مرخصی کارگران محكوم موافقت نکرده؛

 . نفر از آنها پیش از اتمام دوره محکومیت خود از کار اخراج شوند4ممکن است 
 وی یادآور شد پیش از این یکی از کارگران بازداشت شده به نام علی نجاتی در حالی از سوی کارفرما به دلیل

 .غیبت از کار اخراج شد که همزمان در ارتباط با همین اعتراض ها مدتی را در بازداشت به سر می برد
 به گفته وکیل کارگران نیشکر هفت تپه، در آن زمان نیز علی نجاتی کارفرما از بازداشت خود مطلع کرده واز
 وی تقاضای استفاده از حق مرخصی قانونی خود را کرده بود که کارفرما با این درخواست موافقت نکرد و در

 .نتیجه این کارگر کار خود را از دست داد
 از آنجا که به موجب قانون کار غیبت غیر موجه و بیش از اندازه کارگر از محل کار حکم ترک کار ویکی از

 راه های فسخ قراردادکار را دارند اولیایی فرد احتمال می دهد که کارفرمای این کارگران در زمان گذراندن
 .دوره محکومیت آنها را به بهانه غیبت از کار اخراج کند

  قانون تشکیل دادگاه های عمومی و18به همین دلیل این وکیل دادگستری در صدد است تا از طریق ماده 
 .انقلب برای آرا دادگاه تجدید نظر در خواست فرجام خواهی و اعاده دادرسی را مطرح کند

  قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلب،18اما به گفته وی به دلیل حجم انبوه متقاضیان استفاده از ماده 
 دستگاه ها قضایی در رسیدگی به این درخواست اولویت را به پرونده هایی اختصاص داده که یا به موضوع

 قتل ارتباط دارد و یا به دلیل رسانه ای شدن و بازتاب گسترده ماجراي آن افکار عمومی نسبت به آن حساس و
 .کنجاو شده اند

 وی می گوید در غیر این صورت زمان رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی یک پرونده حتی از زمان سپری
 شدن حکم صادره طولنی تر خواهد شدو نتیجه زمانی نوبت رسیدگی به درخواست فرجام می رسد که پرونده

 .به دلیل اجرا شدن حکم، مختومه شده است
 به گفته اولیایی فرد این پنج عضوسندیکای هفت تپه در حالی در دادگاه در جریان اعتراض های کارگری سال

  به اتهام تبلیغ علیه نظام مجرم و به تحمل یکسال متوالی حبس تعزیری و تعلیقی محکوم شده اند که مانند86
 سایر همکاران خود نسبت به وضع نامناسب شغلی دریافت نکردن حقوق قانونی معترض شده و در نهایت

 .برای خود نهاد صنفی تشکیل داده بودند
 این وکیل دادگستری با یاداوری اینکه از نظرقانون شخصی زمانی به تبلیغ علیه نظام متهم می شود که



 همزمان به تبلیغ علیه جمهوریت و اسلمی بودن نظام بپردازد به ایلنا گفت: حتی طبق قانون جرم شخصی که
  اصل بپردازد تبلیغ علیه نظام نیست چه برسد به کارگرانی که تنها به دلیل2تنها به تبلیغ علیه یکی از این 

 .پیگیری حقوق صنفی خود بازداشت شده اند
 وكیل كارگران هفت تپه با بیان اینکه کارگران نیشکر هفت تپه به منظور پیگیری مطالبات صنفی خود در
 چارچوب قانون اساسی تجمع اعتراضی تشکیل داده و سپس برای خود تشکل صنفی تشکیل داده اند؛ گفت:

 کارگران حق دارند به دلیل نفوذ کارفرما دولت بر فعالیت شورای اسلمی کاربرای خود سندیکا یا همان انجمن
 صنفی را تشکیل دهند و چون هیچ منع قانونی برای آنها وجود ندارد حتی محکوم کردن آنها به تحمل یک روز

 .حبس بی مورد است
 اتحادیه ILO از سوی دیگر این وکیل دادگستری به تازگی در نامه های جداگانه ای به سازمان جهانی کار

 از آخرین وضع کارگران نیشکر هفت تپه IUF و اتحاد جهانی کارگران صنایع غذایی ITUC کارگران جهان
 .گزارشی را ارایه کرده است

 وی می گوید از آنجا که کارگران هفت تپه در هر سه تشکل عضو هستند در این نامه ها که همگی دارای متن
 .مشترک هستند به شرح ماجرای کارگران و ارایه آخرین اخبار و گزارش از وضعیت آنها پرداختم

 وی افزود: از آنجا که همه سازمان و نهادی در برابر اعضای خود دارای وظایف و تمهیداتی است انتظار
 مي رود که این سه سازمان نیز براساس نامه ارسال شده به وظایف خود در مقابل کارگران هفت تپه عمل کنند

 به ویژه آنکه عده ای از این کارگران ممکن است به دلیل گذراندن دوره محکومیت خود کارخود را از دست
 .بدهند و در نتیجه اعضای خانواده های آنها در معرض آسیب های جدی اجتماعی قرار بگیرند

پایان پیام
بندبازی های پیش از انتخابات

کله گشاد احمدی نژادی
سر کارکنان نفت و پتروشیمی ماهشهر

 با سلم - ميخوام يكی از تخلفات و مكر و كلك های احمدی چاخان را در انتخابات برای شما بازگو كنم كه بر
صدها تخلف انتخاباتی او اضافه شود .

  به اين فكرافتاد كه ماليات شهرهای جنوب و88حكايت از اين قرار است كه دولت خدمتگذار در اول سال 
  درصد همانند شهرهای ديگرمثل تهران و اصفهان اضافه كند. استدلل ايشان10 درصد به 5مرزی را از 

 هم اين بود كه با خدماتی كه دولت خدمتگذار نهم به اين شهرها كرده ديگر اين شهرها ازحالت محروميت
 خارج شده اند و همسطح شهرهای مثل تهران و اصفهان وشيراز شده اند بنابراين دليلی ندارد ديگر بخشودگی

 مالياتی به آنها تعلق گيرد. خلصه پس از اينكه علمای دولت نهم اين نكته را كشف ميكنند تصويب ميكنند
  درصد به ده درصد در مناطقی مثل ماهشهر، نفت شهر و شهرهای مرزی و جنوبی برای5ماليات از 

 كاركنان سختكوش پتروشيمی كه نقل و نبات هر مجلسی است اضافه شود ولی چون انتخابات در راه است،
 در عوض در ماه های، اين بخشنامه اجرايی نمی شود و فقط بصورت محرمانه به ادارات ارسال ميشود

 ارديبهشت و خرداد كاركنان پتروشيمی و نفت شاهد فيش های حقوقی پر زرق و برق پاداش اوپك و غيره
 می شوند. حتی اعلم كردند پاداش اوپك چند مرحله ايست كه در ماه های آينده هم قرار است بصورت تقسيط
 اين پاداش پرداخت شود. كارمندان هم بسيار خوشحال كه بالخره پس از چند سال دخل و خرج آنها تازه باهم

برابر شده و ديگر قسط عقب مانده و بدهی و قرض ندارند .
 خدا را شاكر بودند تا اينكه دولت نهم از مرحله انتخابات به قول خود گذر كرد و با هر بدبختی و كودتا و

 مندانرتقلبی بود دولت كودتا را تشكيل داد. حال نوبت رسيد به اجرا ی آن بخشنامه كذايی كه يكدفعه همه كا
  هزارتومان گرفته دست كم تا چند500يكجا هفت ماه ماليات معوقه را كم كردند. از ، ديدند از فيش ماه هفت

 ميليون تومان از هر كارمند مابه التفاوت ماليات هم كم شد كه باعث ياس نااميدی سرخوردگی همه كاركنان
پتروشيمی و نفت مناطق جنوب شد. 

 حال شما قضاوت كنيد اگر اين ماليات از اول امسال كم می شد می دانيد چه تاثير منفی بسيار بزرگی روی
 انتخابات و دولت نهم داشت؟ و خودتان عمق بندبازی اين دولت را قضاوت كنيد. باور کنيد همه دور و بری

 های من تشنه به خون احمدی نژادند. اينجا حتی اون افراد
قليلی كه از او حمايت می كردند هم حال سرشان را جلوی بقيه همكاران پايين می اندازند.

گوشت،مرغ،میوه، سبزي و قند و شکر گران شد

۲۰۰۹ برابر با بیست و پنجم نوامبر ۱۳۸۸چهارم آذر 
 جهان : افزایش قیمت برخي كالهاي اساسي و مواد پروتئیني و همزمان شدن نابساماني بازار برخي اقلم

 مصرفي با مباحث مطرح در زمینه آزاد سازي  قیمت ها و پرداخت هدفمند یارانه ها موجب شده است تا در حالي



 كه دستگاه هاي متولي تنظیم بازار واكنش چندان روشني به این افزایش قیمت ها نشان نمي دهند برخي تشكل ها و
 اتحادیه هاي صنفي و مسئولن دولتي خبرهاي متضادي از ادامه روند افزایش قیمت ها یا افزایش عرضه و

كالهاي مشمول قیمت و كاهش قیمت ها مطرح كنند.
 با این وجود این روزها افزایش قیمت گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ، قندوشكر، نان و برخي دیگر از اقلم

مصرفي فشار مضاعفي را به مصرف  كنندگان تحمیل كرده است .
  درصد افزایش یافته است. قیمت هر کیلو گوشت گوسفند در71 تا 66طي یک سال گذشته، قیمت گوشت قرمز 

 درصد افزایش11/66خرده فروشي هاي سطح شهر در انتهاي آبان امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل
یافته است.

 براساس اعلم بانک مرکزي، در انتهاي آبان ماه سال گذشته متوسط قیمت هر کیلو گوشت گوسفند در بازار
 15 تا 14 تومان بود که این نرخ در انمتهاي آبان سال جاري به متوسط قیمت هر کیلو 9030آزاد تهران، 

  درصد7/0هزارتومان رسیده است. همچنین قیمت هر کیلو گوشت گوسفند در مقایسه با مدت مشابه ماه گذشته 
 درصدرشد داشته است.6/0و در مقایسه با هفته سوم آبان 

  تومان به8654بنابراین گزارش، متوسط قیمت گوشت گاو و گوساله طي دوره مورد بررسي از هر کیلو 
  درصد رشد یافته است. بررسي قیمت گوشت گاو و21/50 هزار تومان رسیده که بر این اساس 13کیلویي 

  درصدي قیمت ها در بازار این ماده6گوساله در مقایسه با مدت مشابه ماه قبل نیز نشان دهنده افزایش 
پروتئیني است.

 از سوي دیگر گوشت گاو و گوساله بي استخوان در میادین میوه و تره بار شهرداري در ماه آبان نسبت به
  در صد رشد داشته است. همچنین فروش هر کیلو گوشت گوسفند نیز در این59/14مدت مشابه در سال قبل 

 درصدر را نشان مي دهد.81/70میادین افزایش 
 این در حالي است که رییس اتحادیه گوشت گوسفندي ازایجاد شوک رواني به بازار درآستانه ایام عید قربان

 درصد با افزایش مواجه مي شود.15 تا 10خبر داد و گفت: قیمت گوشت گوسفندي بین 
  درصدي را شاهد بوده است و در حال حاضرهر دست جگر43/33قیمت جگر نیز نسبت به سال گذشته رشد 

 هزار تومان قیمت دارد.10تا 
  درصدي250اما بیشترین افزایش قیمت را در کله پاچه شاهد بودیم که نسبت به ماه رمضان امسال افزایش 

داشته است.
 همچنین قیمت تخم مرغ نیز كه از چند هفته پیش سیر صعودي به خود گرفته بود، این روزها با افزایش بیشتري

  تومان افزایش500 هزار و 3همراه است. با این روند قیمت هر شانه تخم مرغ كه در هفته گذشته به حدود 
  تومان افزایش یافته است.قیمت هر شانه تخم مرغ500 هزار و 4هزار تا 4یافته بود این روزها به بیش از 

  هزار4 تومان و قیمت هر شانه تخم مرغ معمولي به حدود 500 هزار و 4 تا 300هزار و 4مارك دار به 
  درصدي را طي یک هفته نشان مي دهد .این در حالي است که نسبت5/28تومان افزایش یافته است که رشد 

 درصدي را نشان مي دهد.214با مدت مشابه سال گذشته رشد 
  تومان به بیش از هزار تومان بوده800درصدي از قیمت 25در مورد قیمت قند و شکر نیز شاهد افزایش 

 صعودي ادامه دارد و بنا بهایم .با اینکه از شدت افزایش قیمت این کال کاسته شده است اما همچنان این سیر 
  درصدي داشته5/0گزارش بانک مرکزي بهاي شکر در هفته انتهایي آبان ماه نسبت به هفته قبلش افزایش 

است.
  درصد نسبت به5.3 درصد و هندوانه 0.5 درصد، خربزه 3.8در گروه میوه هاي تازه نیز قیمت انار معادل 

  درصد4هفته قبل افزایش نشان میدهند.همچنین در گروه سبزي هاي تازه به غیر از قیمت لوبیا سبز که معادل 
  درصد کاهش داشته اندو بهاي سیب زمیني و پیاز که ثابت بوده اند، قیمت1.3و سبزي هاي برگي که معادل

 درصد افزایش داشته است.7.2 درصد تا 0.5سایر اقلم این گروه بین 
 با وجود سكوت دستگاه هاي متولي تنظیم بازار نسبت به گراني برخي كالهاي اساسي، مسئولن برخي

اتحادیه هاي صنفي افزایش قیمت ها را ناشي از تخلف و دست هاي نامرئي در بازار مي دانند
 افزایش اخیر قیمت برخي كالهاي مصرفي مردم موجب شده تا مسئولن همچنان بر ثبات بازار و اتخاذ

 تدابیري براي ذخیره سازي كالهاي اساسي خبر دهند اما دست اندركاران غیردولتي با پذیرش نابساماني بازار،
گراني هاي اخیر را در سایه تخلف و دخالت دست هاي پنهاني در بازار قلمداد مي كنند.

تجمع كارگران كارخانه گوشت زیاران 

 می نویسد  - حقوق کارگران کارخانه گوشت زیاران این عده88 آذر 4به گزارش خبرگزاری ایسنا  در تاریخ 
  نفر بودند، در حالى به عدم دریافت حقوق خود معترض  بودند كه این كارخانه از اول مرداد ماه150كه حدود 

 توسط سازمان خصوصى سازى به بخش خصوصى واگذار شده است. 1385سال 



 ناصر خدادادي، مدیر امور ادارى كارخانه كه در میان تجمع كنندگان بود، به خبرنگار ایسنا گفت: از
 اردیبهشت ماه سال جارى مدیران كارخانه در محل كار خود حاضر نشده اند و كارخانه را با بیش از سه

میلیارد تومان بدهى به حال خود رها كرده اند. 
 وى با بیان اینكه پس از واگذارى كارخانه به بخش خصوصي، مشكلت مدیریت باعث شد تولید به سمت

تعطیلى برود، افزود: از اول مرداد ماه امسال كارخانه تعطیل شده و آب و برق و گاز كارخانه قطع شده است. 
 نفر آنها قراردادي اند و بقیه به صورت رسمى140 كارگر دارد كه 260او ادامه داد: در حال حاضر كارخانه 

استخدام هستند. 
  كیلومترى شهرستان قزوین واقع شده و از بزرگترین كشتارگاه هاى كشور45كارخانه گوشت زیاران در 

است. 
 در همین زمینه یكى از مسوولن سازمان خصوصى سازى با بیان اینكه مسوولیت اداره كارخانه ها و شركت ها

 پس از واگذارى به بخش خصوصى با مسوولن جدید آن است، گفت: سازمان خصوصى سازى مسوولیتى
درباره شركت گوشت زیاران و شركت هاى مشابه ندارد. 

 او گفت: متاسفانه چنین مشكلتى پس از خصوصى سازى برخى شركت ها ایجاد شده كه باید با تلش مدیران
آنها حل و فصل شود.

قتل کارگر توسط سرمایه دار در نخستین روز کار
  ساله ای در جستجوی مشتری برای18 آمده است : کارگر 88 آذر4به گزارش خبرگزاری ایسنا در تاریخ 

 فروش نیروی کار خود به یک کارگاه نخ ریسی در شهر قم رجوع می کند. سرمایه دار صاحب کارخانه این
 نیروی کار تازه وارد را بدون هیچ نوع آموزش و آشنایی با طرز کار ماشین ها یکراست به پای یک دستگاه

  و فرسوده نخ ریسی هدایت می نماید و با بیرحمی و شقاوت معمول هر سرمایه دار از او می بسیار کهنه
 خواهد که ماشین را به کار اندازد و نخ تولید کند. کارگر مجبور و مستأصل که پرداختن به این کار را تنها

 فرصت ممکن برای فروش نیروی کار خود و تهیه نانی برای خانواده اش می دیده است بدون این که هیچ چیز
 و سرمایه از ماشین بداند دست به کار راه اندازی دستگاه می شود. ماشین نخ ریسی خراب و مستعمل بوده 

 و به همین دلیل از انجام آن دار پرداخت هزینه تعمیر آن را کاهشی در حجم سودهایش می دیده است 
  ساله برای راه اندازی دستگاه تلش می کند اما در یک چشم به هم زدن18خودداری می کرده است. کارگر 

 دست و سپس سایر اندامش در لی چرخ قطعه قطعه می شود. به این ترتیب، کارگاه به قتلگاه او تبدیل می
  ساله هیچ چیز دیگر را برای18شود. و مأموران امداد وقتی سر می رسند جز گوشت و استخوان لهیده جوان 

 دستگاه نمی بینند. او در جستجوی کار برای امرار معاش بود و صاحب سرمایه با یقین از لی  خارج کردن
کامل به خرابی دستگاه و احتمال قتل وی او را روانه مسلخ تولید سود کرد. 

یك فعال كارگري: 
دولت کارگران کوره پزخانه ها را فراموش کرده است

  آمده است :نماینده کارگران کوره پز خانه های1388 آذر 4ایلنادر تاریخ به گزارش خبرگزاری کار ایران – 
 استان تهران با تاکید بر اینکه دولت کارگران را فراموش کرده است گفت: بارها با وزارت کار ، وزارت

 بهداشت وسازمان تامین اجتماعی مذاکره کرده ایم تا مشکلت کارگران را مرتفع کنند اما این مذاکرات فقط
 .دردفتر آقایاناعتباردارد وبه محض خروج از دفترفراموش می شود

 غلمرضا عباسی در گفتگو با ایلنا ضمن انتقاد شدیدازبی توجهی مسوولن به سرنوشت کارگران گفت: قدرت
 اجرایی کارگران در ابزاری به نام دوست تعریف می شود اما وزارتخانه های کار و بهداشت وسازمان تامین

 .اجتماعی اهمیتی به سرنوشت این محرومان نمی دهند
 وی در تشریح شرایط موجود کارگران کوره پزخانه ها می گوید: شرایط سالهاست که تغییری نکرده است .

  متری زندگی می کنند ، دستشویی و حمامهای این12همچنان کارگران به همراه زن و فرزند شان در یک اتاق 
 .مراکز مشترک است و زن و مرد مدتها در صف می ایستند تا نوبتشان برسد و امکانات رفاهی وجود ندارد

 رییس کانون انجمن های صنفی کارخانجات استان تهران از مذاکرات صورت گرفته باقائم مقام وزیر بهداشت
 دولت نهم خبر می دهد ومی گوید: بارها به وزیر بهداشت نامه نوشتیم و قبل از انتخابات حضوری با قائم مقام

 .وزیر دیدار داشتیم که طی آن مشکلت را مطرح کردیم اما هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است
 وی با اعلم اینکه قرار بوده نشست بعدی با معاون سلمت وزارت بهداشت باشد گفت: قرار بود پس از

 برگزاری این جلسات درسطح کشور از کوره پزخانه ها بازدید شود و بازرسان به واحدهای مراجعه کنند اما
 .در حد حرف باقی ماند

 عباسی از نبود ایمنی و بهداشت کار در این واحدها خبر می دهد و می گوید: ساختمان کوره ها استاندارد
 نیست و احتمال ریزش وجود دارد؛ لباس کار و دستكش به کارگران نمی دهند و از کله ایمنی و سایر تجهیزات

 .کارگاهی خبری نیست و اگر اتفاقی در محیط کار بیفتد امکان خدمات رسانی به کارگر مصدوم وجود ندارد
 وی از جلسات متعددی که انجمن با مسوولن وزارت کار برگزار کرده خبر می دهد و می گوید در آنجا نیز فقط



 .حرف شنیده ایم و هنوز هیچ راهکار اجرایی برای قانع کردن کارفرمایان اندیشیده نشده است
 نماینده کارگران کوره پز خانه های استان تهران از مذاکرات متعدد نمایندگان کارگری با مسوولن سازمان

 تامین اجتماعی خبر می دهد و می گوید با سازمان تامین اجتماعی توافق کرده بودیم که ماهی یک بار به کوره
 .پز خانه ها مراجعه کنند اما از بازرسی خبری نیست و کارفرما به میل خود باکارگران رفتار می کنند
 وی با اعلم این که کارفرما یک ماه حق بیمه پرداخت می کند و سپس ترک کار برای کار زده می شود

 می گوید: در حالی که کارگر شاغل است؛ ترک کارش توسط كارفرما اعلم می شود؛ لیست های بیمه را ناقص
 می فرستند اما چون بازرس وجود ندارد کارگر هم نمی داند که چه بلیی بر سرش می آید تا زمانی که فصل

 .کاری اش به پایان برسد و بخواهد به تامین اجتماعی مراجعه کند
 وی در مورد دستمزد کارگران می گوید: دستمزدها به صورت توافقی به کارفرما تعیین می شود و تاکنون

 چندین بار با اتحادیه کارگران جلسه داشته ایم اما هنوز به نتیجه نرسیده ایم و گمان نمی کنم امسال چیزی دست
 .کارگر را بگیرد

 عباسی از رکود کوره پز خانه ها خبر می دهد و می گوید: امسال شاهد تعدیل نیروی گسترده بوده ایم زیرا تمام
  درصد ظرفیت کار می کنند وبه برکت رکود مسکن درکشور کوره پزخانه ها نیزدر30کوره پز خانه ها با 

 . حالت نیمه تعطیل هستند
30وی با تاکید بر اینکه کارفرمایان نیزدربسیاری ازموارد زیان می کنند می گوید: کوره پزخانه ای که با   

 درصد ظرفیت کار می کنند فقط بتواند هزینه های خودش و بخشی از هزینه های زندگی کارفرمارا تامین کنند
 .و سود دهی ندارد

 نماینده کارگران کوره پز خانه های تهران با اعلم اینکه وضع کارگران خوب نمیشود می گوید: در تابستان از
 کارفرما می خواهیم وضع زندگی و خانه های کارگران را درست کند و کارفرما پاسخ می دهد که الن

 کارگران در آنجا ساکن هستندو نمی توانیم کاری کنیم ودرزماستان نیز که کارگران فعلی محل را ترک کرده
 .اند کارفرما می گوید چون می خواهم کار راجمع کنم ودیگر دلیلی برای تعمیر وجود ندارد

 عباسی همه مشکلت کارگران کوره پز خانه ها را ناشی از بی توجهی مسوولن می داند و می گوید : وقتی
 نتیجه روزها و ساعت ها جلسه با مسوولن وزارتخانه های کار و بهداشت هیچ است وقتی سازمان تامین

 اجتماعی به وعده های خود عمل نمی کند و به عبارت بهتر وقتی قانون طرف کارگران را گرفته اما مجری
 .قانون با کارفرماست نتیجه از این بهتر نمی شود

پایان پیام
دبیراجرایی خانه کارگر تهران: 

موج جوانان بیکارحاکی از شکست طرح هاي اشتغالزایي است

  آمده است : دبیراجرایی خانه کارگر تهران با1388 آذر 4ایلنادر تاریخ به گزارش خبرگزاری کار ایران – 
 تاکید بر اینکه در حال حاضر هرخانواده ای یک دختر یا پسر بیکاردارد،گفت: هنگامی که خانواده ها بیکاری

 . را با پوست و گوشت خود حس می کنند شعارهای اشتغالزایی وکاهش بیکاری تاثیرگذار نیست
 اسماعیل حق پرست در گفت وگو با ایلنا با اظهار تاسف از درصد بالی نرخ بیکاری در کشور،گفت: هنگامی
 که خانواده ها از بیکاری رنج می برند و با چشم خودشان شاهد بیکاری فرزندانشان هستنددادن آمارهای غیر

 .واقعی سودي براي کشور ندارد
 وی با تاکید بر نیاز جوانان به اشتغال گفت: اشتغال با ازدواج ، مسکن ، درآمد ، رفاه، امنیت ، آسایش و
 بسیاری مقوله های دیگرارتباط دارد ودر سایه این موارد جامعه سالم شکل می گیرد اما نقطه مقابل یعنی
 بیکاری باعث فساد، ناامني، به بزه کاری ، جرم و جنایت است در این حالت چگونه می توان به آمارها

 .اطمینان کرد وقتی که جرم و جنایت بال می رود
 دبیر اجرایی خانه کارگر تهران با تاکید بر اینکه درحال حاضر بسیاری از صنایع کشور دچار بحران

 هستند،گفت: توان بالقوه ای در صنایع لوازم خانگی، نساجی، کشاورزی، بخشهای گوناگون خدمات و تولید
 .داریم اما با کتمان تاسفی شاهد رکود در بخشهایی هستیم که می توانست زمینه ساز توسعه و شکوفایی باشد

 حق پرست با اظهار تاسف از اینکه مجوز ورود کال به محصولتی می دهند که درداخل کشور تولید می
 شود،گفت: این موارد به غیر از بی تجربگی و سوء مدیریت در بخش های تصمیم گیرنده کشور چه چیز

 .دیگری می تواند باشد
 وی از تبلیغ کالی خارجی درصداوسیما انتقاد کرد وگفت: نه تنها اجازه ورود به کالی رقیب می دهند بلکه

 .در تریبون رسمی کشور علیه تولید داخلي تبلیغ می کنند
 دبیر اجرایی خانه کارگر تهران از اخراج بی رویه کارگران درکارگاههای کشور خبرداد و گفت: کمبود

 نقدینگی دستگاه های فرسوده، صنعت فراموش شده ، کالی رقیب، نبود تعرفه های مناسب برای کالی مشابه
 داخلی و سوء مدیریت و ... باعث شده که کارگاهها توان رقابت را از دست داده و به مرور زمان تعطیل شوند



 و تنها کسی که در این میان زیان می کند کارگر بخت برگشته ای است که سالهای عمرش را در این کارگاهها
 .هزینه کرده وسر پیری باید به دنبال کار بگردد

 وی درخصوص بنگاههای کوچک زودبازده گفت: قرار بود این بنگاهها باعث اشتغالزایی شوداما نه تنها به
 .اشتغال دست نیافتیم بلکه فرصت های شغلی بسیاری نیز از دست رفت

 حق پرست از اختصاص وام های کلن به طرح بنگاههای زودبازده انتقادکرد وگفت: طبق اسناد و مدارک و
 به ویژه ادعای بانک مرکزی ومرکز پژوهش های مجلس طرح بنگاههای زودبازده موفقیت مطلوب را نداشته

 . درصد انحراف داشته است52 تا 48و از 
 وی از تخصیص وام های اشتغالزا در بخشهای دللی و بورس بازی به ویژه مسکن خبر داد وگفت: این وام ها

 با توجه به حجم آن نتوانسته اشتغال مودر نظر را تامین کند بلکه تنها ابزاری تبلیغی برای ابراز وجود دولت
 .شده است

پایان پیام
خبازها درگفت وگو با ایلنا: 

همسان سازی مستمری بازنشتگان تامین اجتماعی انجام نشده است
  آمده است :  رئیس کانون کارگران بازنشسته1388 آذر 4ایلنادر تاریخ به گزارش خبرگزاری کار ایران – 

 تامین اجتماعی استان تهران اظهارات مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره همسان سازی مستمری
 .بازنشستگان تحت پوشش این سازمان را کذب عنوان کرد

  میلیارد2500 مبلغ 88 قانون بودجه سال 39علی اکبرخبازها درگفت وگو با خبرنگار ایلنا افزود: طبق بند 
 تومان از سوی نمایندگان برای همسان سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی اختصاص یافته است که

 .این مبلغ فقط برای سال جاری است و باید بین بازنشستگان توزیع شود
 وی تصریح کرد: این که مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی ادعا می کند که همان سازی انجام گرفته است

  میلیارد تومان بین بازنشستگان توزیع شده است و مابقی باید توزیع2500صحت ندارد وفقط یک چهارم از 
 .شود

 خبازها اظهار داشت: کم کاری مدیرعامل وهیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و همکاری نکردن وزارت
  میلیارد تومان به سازمان پرداخت نشود و مبلغی هم که بین2500اقتصاد و دارایی باعث شده که تا این لحظه 

 . میلیارد تومان بانک رفاه کارگران به سازمان بوده است600بازنشستگان پرداخت شده است از محل وام 
 رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی استان تهران گفت: این که حق عائله مندی ، بن ، کمک هزینه
 مسکن که قبل به صورت جدا پرداخت می شد حالدرفیش حقوقی ماهانه بازنشستگان پرداخت می شود اسمش

 .همسان سازی نیست
 او خاطرنشان کرد: حتی آقای داودی معاون اول وقت رئیس جمهور به سازمان تامین اجتماعی اعلم کرده
 است که برآورد بودجه طرح همسان سازی برای سالهای آینده نیز از سوی این سازمان انجام شود تا ردیف

 .بودجه ای خاص برای آن درسالهاي آینده در نظر گرفته شود
 خبازها درباره احتمال تغییر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: کارشناسان ارزشی در این سازمان

  سال گذشته به آنها اعتماد کند مشاهده خواهد کرد که30کم نیستند و اگر دولت برای اولین بار در طول 
 .وضعیت سازمان بهتر از گذشته خواهد شد

 وی با انتقاداز تغییرات مکرر مدیریتی در دوران ذبیحی مدیرعامل فعلي سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان
 کرد: این کار باعث نوعی احساس عدم امنیت شغلی بین مدیران شده وکارها را کند کرده است و چیزی هم جز

 .سلیقه شخصی ذبیحی نیست
 خبازها اظهار امیدواری کرد که تغییر مدیرعامل وبازگشت به اساسنامه قبلی درچند هفته آینده انجام شد

 .وافزود: از رئیس جمهور می خواهیم که به وضعیت موجود سازمان تامین اجتماعی پایان دهد
پایان پیام

اخراج از کار به اتهام درویشی  

  به اداره امور منابع انسانی بانك ، با اشاره88 آذرماه 4 مورخ 2629/30سایت مجذوبان نور: درنامه شماره
 به عدم موافقت هیأت مرکزی گزینش بانکها ، دستور قطع همكارى و عدم تمدید قرارداد این درویش گنابادى

 را صادركرده است
 بنابراین گزارش ؛ در نامه هسته گزینش اشاره اى به دلیل این اخراج نشده است اما براساس اظهارات شفاهى

 مسوولین گزینش بانک رفاه ، علت اخراج ، گزارشهای اداره اطلعات استان گلستان مبنی بروابستگی آقای
 . مردانی راد به دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی می باشد

  تاکنون در بانک رفاه مرکزی استان1379مهدی مردانی راد با مدرک کارشناسی ارشد ، از اردیبهشت ماه 



  نیز به جرم گرایشات عرفانی ازسازمان آموزش و86گلستان مشغول فعالیت بوده است . وی همچنین در سال 
 .پرورش استان گلستان اخراج شد واعتراضات وی در مراجع صالحه قضایی نیز نتیجه ای دربرنداشت

 در طول سالهای اخیر، اداره کل تعیین صلحیت واسناد وزارت اطلعات جمهوری اسلمی ایران برخلف
  قانون گزینش را دستآویزی برای اعلم فقدان صلحیت2 ماده 5قانون اساسی و قوانین موضوعه ، بند 

 دراویش و پیروان سلسله نعمت اللهی گنابادی برای اشتغال در مراکز دولتی و آموزشی و علمی قرارداده
 .وهرازچند گاهی معلمان ، اساتید و کارکنان دولت به جرم درویش بودن اخراج می شوند

  قانون گزینش استخدامی کشور ، ضوابط عمومی گزینش اخلقی ، اعتقادی و سیاسی مستخدمین دولت2ماده 
  این ماده از جمله شرایط عمومی داوطلبان استخدام ، عدم سابقه وابستگی5را برشمرده است. در بند 

 تشکیلتی ، هواداری از احزاب و سازمانها و گروههایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه
 اعلم شده و یا می شود ، بیان شده و این بند از قانون مستمسک نهادهای اطلعاتی ایران برای تعرضات

 شغلی به دراویش گنابادی قرار گرفته در حالی که براساس مقررات جزایی جمهوری اسلمی ایران ، درویشی
. ودرویش بودن جرم نبوده و قانونا نبایستی مجازاتی برآن مترتب باشد

 نفر از کارگران سد بنیر مریوان 65اخراج 

  نفر از کارگران سد بنیر65 آمده است :  تعداد 88 آذر5آژانس ایران خبربر اساس گزارش رسیده درتاریخ 
.واقع در جاده سنندج - مریوان اخراج شدند

  نفر دیگر در34 نفر از آنان در قسمت ترانسفرد و 31این کارگران که به صورت قرار دادی کار میکردند 
 قسمت های دیگر سد مشغول به کار بوده اند.كارفرما اعلم كرده است در روزهاى آتى نیز تعداد بیشترى از
 كارگران را اخراج خواهد كرد. لزم به ذكر است حقوق و دستمزد كارگران اخراجى هنوز پرداخت نشده

.است

کارخانه ها برای سپاه، مدرسه ها برای روحانیت 

  آذر آمده است : در کنار واگذاری سهام شرکت های دولتی به سپاه،5به گزارش صدای آلمان در تاریخ 
 واگذاری شماری از مدارس ایران به حوزه علمیه قم نیز آغاز شده است. همزمان، از استقرار دائمی روحانیون

در مدارس و تشکیل بسیج دانش آموزی در دبستان ها سخن در میان است. 
 در شرایطی که محافل اقتصادي، مجلس و اتاق بازرگانی ایران بیمناک از نفوذ گسترش یابنده سپاه در عرصه
 اقتصاد هستند، خبرگزاری ایلنا به نقل از دبیر "ستاد همکاري های حوزه های علمیه و آموزش و پرورش" از

انتقال مدیریت تعداد زیادی از مدارس به حوزه علمیه قم خبر داده است. 
اجرای طرحی که امضا نشده است! 

 ستاد همکاري های حوزه های علمیه و آموزش و پرورش، قبل آئین نامه واگذاری مدارس به حوزه های علمیه را
 از تصویب گذرانده است. این آئین نامه هنوز به امضای محمود احمدي نژاد نرسیده است. با این همه، روز

  آذر) حجت السلم علی ذوالعلم، دبیر ستاد همکاری حوزه های علمیه و آموزش و۳ نوامبر، ۲۴سه شنبه (
 پروش، به خبرگزاری کار ایران گفته است: ,در حال حاضر برخی از حوزه های علمیه در قم و استان های

کشور مدیریت مدارس را به عهده گرفته اند. 
  هزار مدرسه به حوزه های علمیه سپرده شود.۴در محافل آموزشی ایران گفته مي شود که قرار است 

  هزار مدرسه مطرح شده، اما۴حجت السلم ذوالعلم در این مورد به خبرنگار ایلنا گفته است: ,بحث واگذاری 
اصل بر این است که زمینه سازی این بحث برای همه ارگان ها فراهم شود. 

تربیت ایدئولوژیک کودکان 
 در گزارش ایلنا آمده است: ,بسیاری از کارشناسان معتقدند که اجرای طرح واگذاری مدارس به حوزه ها و
 طرح های مشابهی که برای تربیت فرهنگي، اخلقی و حتی سیاسی دانش آموزان مورد بحث است، نشان از

نارضائی عمیق دولت و مراکز حکومتی از فضای فرهنگی مدارس دارد. 
 برپایه همین گزارش، علوه بر واگذاری اداره مدارس به حوزه های علمیه، طرح هائی نیز برای استقرار دائمی

 روحانیون در مدارس، تشکیل بسیج دانش آموزی در دبستان ها و اعزام مدرسان تربیت سیاسی به مدارس در
دست تهیه است.

  جز اتحاد و تشکل راهی نیست



 کارگران ایران روزگار سختی را از سر می گذرانند. وضعیت کارگران به اندازه ای نامساعد است که دریافت
 منظم حقوق و دستمزدها را باید رفته رفته امری استثنائی دانست. تازه آن حقوق ناچیز هم به اندازه ای است که

 نه می توان زندگی کرد و نه می توان مرد. حقوق بخور و نمیری که در بسیاری از کارگاهها همان هم
پرداخت نمی شود. هر اعتراضی هم با سرکوب و دستگیری دولت و قوه قضائیه روبرو می شود. 

  تن5وضعیت ما کارگران هفت تپه به خوبی همین نابسامانی عمومی را نشان می دهد. درحالیکه از یک سو 
 از بهترین و عزیز ترین دوستان ما، اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه بخاطرحق طلبی
 ودفاع ازمنافع کارگری، راهی زندان شده اند، ازآن سو شاهد فشارهای روزمره برکارگران هفت تپه هستیم.

 پرداختهای نامنظم حقوق، عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و ضریب ریالی و همچنین کاهش ساعات
 اضافه کاری برای مائی که برای تأمین مخارج خانواده خود به آن نیاز داریم، نمونه این اقدامات هستند. این

  که از یک طرف دیگر کارگران ناچار به کار بیش از حد رسمی هستند و در قبال آن دریافتی هم درحالیست
  قانون کار، کارسخت و زیان آور نباید از شش ساعت در روز و سی وشش ساعت درهفته52ندارند طبق ماده 

  چندساله تجاوز نماید. در نیشکر هفت تپه که ازمصادیق کار سخت و زیان آورمی باشد (کمااینکه در این
 هزاران نفر از کارگران هفت تپه با توجه به این قانون بازنشسته پیش ازموعدشده اند) کارگر با طی هشت

 ساعت کار،اجرتی معادل شش ساعت در روز می گیرد. بعبارت دیگر کارگرهفت تپه دوساعت مجانی کارمی
 کند. با این حال، این مجموعه تولیدی که درسطح وسیعی ازاراضی حاصلخیز شمال خوزستان قرار دارد، در

 دوران پنجاه ساله فعالیت خود،نقش بسیار تعیین کننده ای دراقتصاد منطقه داشته است، ازپنج شش سال
 پیش،بدلیل افت شدید تولید، سوء مدیریت، بازنشستگی های وسیع پیش ازموعد نیروهای کاردان و فعال و از

  درصد.(این4 درصد به 144همه مهمتر واردات بی رویه شکر و همچنین پایین آوردن تعرفه گمرکی از 
  درصد مالیات گمرکی بر واردات شکر140درحالیست که در کشورهای سرمایه داری پیشرفته غرب بالی 

 دارند) در دشوارترین وضعیت قرار گرفته است و هزاران خانواده کارگری شرکت و مردم منطقه که از
 فعالیت شرکت بهره می بردند، امروز آینده ای نامعلوم در مقابلشان قرار گرفته است. با این اوصاف با ورود

 بحران به شرکت ،زمینه رشد اعتراضها و اعتصابهای کارگری فراهم آمد که متاسفانه بجای اینکه اقدام
 موثری ازطرف دولت در زمینه رفع مشکلت صورت گیرد شاهد فشار و سرکوب فعالین کارگری هستیم.

گویا صدای حق طلبی با مشت آهنین جواب داده می شود.

 ازهفت تپه که بگذریم در دیگر مناطق ایران نیز اوضاع بر همین منوال است. لوله سازی اهواز، قصه غم
 انگیز دیگریست. در آنجا هم تحت عنوان فرسودگی شرکت، عدم حمایت دولت،عدم بازاریابی وپرداخت نشدن

 مطالبات ،تعدیل نیروونداشتن امنیت شغلی ،این کارگراست که تاوان ندانم کاری دیگران را می دهد. اخراج
 بیش از دوهزار نفر از کارگران لوله سازی در چند روز مانده به شب عید امسال، عیدی کارگر لوله سازی از

کارفرما بود.

 یک مورد دیگر مسئله کارگران لستیک البرز(کیان تایر) است. در آن موسسه تولیدی هم تحت عناوینی مثل
 عدم بازاریابی ،کاهش تولید و....حقوق کارگران با تاخیرهای زیادی پرداخت می گردد و یا اصل پرداخت نمی

  ماه، حقوق معوقه داشتند. در حالی که صاحبان کارخانه نه تنها زیان8شود. بطوریکه در سال گذشته تا 
 نداشتند، بلکه در همان مدت سود هم برده بودند. برای کارگران کیان تایر هم همان راهی باقی ماند که برای ما

مانده بود. و البته کارگران با اعتراضها واعتصابات خود نسبت به وضعیت موجود واکنش نشان دادند.

 باوجودتمامی فشارهایی که در سطح جامعه کارگری ازلحاظ سطح زندگی ومعیشت وجود دارد که موجب سلب
 ارامش روحی روانی کارگران شده است زمینه سازی برای تغییر قانون کار بدون وقفه ادامه دارد و معلوم

 است که به گوش کارگر این صداها، بسیار بد ساز است. با اینکه اطلع دقیقی از نوع تغییر در کمیت و کیفیت
 قانون کار نداریم ولی جامعه کارگری بدلیلی بسیار نگران است و باید هم باشد. همین که مواد این تغییرات
 تاکنون رسما و علنا اعلم نشده است، نشان می دهد که در حال پختن چه آشی برای ما هستند. علوه بر این

 وزارت کار هم هیچ وقت بیطرف نبوده و الن هم نیست. وزیر کار سابق همین دولتی که همیشه ادعای حمایت
 از دهکهای پائین جامعه را دارد، آقای جهرمی، حال که دیگر وزیر نیست اول به عنوان مدیر یکی از

 تشکلهای اصلی کارفرمائی کشور شروع به کار کرد تا مزد چهار سال خدمت خود را به کارفرمایان امروز
 دریافت کند. حال باتوجه به اینکه در تغییر قانون کار (اگر صورت گیرد) هیچگونه رایزنی ومشورتی بافعالین

  وهمچنین جسته گریخته می شنویم که قرار است چه موادی از کارگری وسندیکایی نشده است و نخواهد شد
 قانون کار به ضرر کارگر اصلح شود، بر دامنه نگرانی های ما می افزاید. نه اینکه قانون فعلی که بطورمثال

 نه حق اعتصاب کارگران را به رسمیت شناخته است و نه تشکلهای مستقل کارگری را پیش بینی کرده است،



 تامین کننده منافع کلن کارگران است. با این حال برای جلوگیری ازشرایط بدتر مبارزه برای جلوگیری از
 تغییر قانون کار بر جامعه کارگری لزم است.کمااینکه اگرقرارباشداین قانون بازنگری شود باید تامین کننده
 منافع کارگران باشد. برای چنین چیزی هم اول باید صدای کارگران به اندازه ای باشد که کسی نتواند آن را
 نشنیده بگیرد و این هم تنها با تشکل امکانپذیر است. تشکلهای مستقلی که بتوانند دفاع جدی از زندگی ما را

پیش ببرند و نه تشکلهایی از نوع شوراهای اسلمی کار.

 مورددیگرکه از دغدغه های کارگران بحساب می آید مسئله هدفمند کردن یارانه ها می باشد.ازلحاظ انتزاعی
 شاید درست باشد که باید بین توانگران و قشر ضعفا از لحاظ سطح چتر حمایتی دولت تفاوتی قائل شد. بعنوان

 مثال، کسی که چندین اتوموبیل آخرین سیستم دارد از همان سوبسیدی برخوردار است که کسی که یا وسیله
  و موتوری که همه خانواده اش را سوار می کند. در این حالت معلوم نقلیه ای ندارد و یا پیکان قراضه ای

 است که آن یارانه به نفع چه کسی است و باید از لحاظ استفاده از قیمت سوخت تفاوتی وجود داشته باشد. اما
 هم سوالهای بسیار اساسی ومهمی درذهن جامعه نسبت به این طرح وجود دارد و هم نشانه هایی در دست است

که در این طرح هم کارگران و اقشار کم درآمد آسیب بیشتری خواهند دید.

 - آیا اجرای این طرح موجب افزایش شدید قیمتها نمی گردد؟ بعبارت دیگر آیا تورم زا نیست؟ آنهم در1
  - کارگران در2کشوری که کوچکترین تکانهای قیمت سوخت برتمامی مایحتاج زندگی مردم تاثیرگذاراست.

 کجای این طرح قرار دارند. این درست است که یارانه انرژی به صاحبان کارخانجات خود منبع سود
 سرشاری برای آنان است. اما آیا با بال رفتن قیمت سوخت، آب، برق و گاز، کارخانه جات بی رمق تر از

 نفس نمی افتد که در این صورت بر تعداد کارگران اخراجی و بیکار افزوده می گردد. روشن است که انجام
 این طرح رقابت بین کارخانه داران را شدید تر می کند و خیلی از کارخانجات برای جبران هزینه های اضافه
 دست به اخراج کارگران و یا کاهش دستمزد آنان و یا عدم پرداخت دستمزد خواهند زد. کدام راهکارها برای

 - در زمانی که رکود سراسری بر اقتصاد دنیا سایه افکنده3جلوگیری از این امر در نظر گرفته شده است؟ .
 است و در حالی که کاپیتالیستی ترین کشورهای دنیا سعی می کنند از اقتصادشان حمایت کنند و دولتها با ورود

 به عرصه اقتصاد، بنگاهها و بانکهای مقروض و ورشکسته را خریداری می نمایند آیا دست زدن به انجام
 چنین تغییراتی فشار بیشتر به کارگران را به همراه نخواهد داشت؟ آیا دولت حاضر است همه کارگرانی را که
 به این طریق کارشان را از دست می دهند بیمه کند و همان حقوقشان را به آنها پرداخت کند تا زمانی که شغل
 مشابهی پیدا کنند. امروز این مسائل ذهن بسیاری از کارگران را به خود مشغول کرده است. اما در عین حال

  هزار450در دولت صحبت از آن می شود که یارانه ها تنها به کسانی اختصاص یابد که درآمدی کمتر از 
 تومان در ماه دارند. این به معنای افزایش فشار هر چه بیشتر بر خانواده هایی است که به خصوص در

 شهرهای بزرگ زندگی می کنند و اجاره منزلشان بیشترین قسمت درآمد را به خود اختصاص می دهد. آن
 طور که شواهد نشان می دهند، صدای کارگران در این موضوع هم شنیده نخواهد شد و لزم است که ما

فکری به حال خود بکنیم.

 همه اینها در حالی است که از چند ماه قبل جنبش سبز هم ظاهر شده است و باعث شده است که توجه به مسائل
 کارگران از گذشته هم کمتر شود. اما جنبش سبزچه قرابتی با خواسته های کارگری دارد؟ از قبل و بعد از

 انتخابات ریاست جمهوری، مسئله جنبش سبز در جامعه مطرح بوده است. جدا از رنگها و شعارهایی که در
 این حرکت مطرح است، آیا جنبش سبز می تواند منافع ما کارگران را تامین کند. با اندکی تحقیق و بررسی می
 توان گفت که تاکنون این جنبش هیچ گونه سخن جدیدی در حمایت ازخواسته های ما کارگران نداشته است. آنها

 حتی آزادی فعالین زندانی کارگران را هم خواستار نشده اند و اصول این جنبش برای ما کارگران امکانات
 جدیدی در نظر ندارد. طرفداران همین جنبش در هفت تپه از فشار دستگیری های دوستان ما در سندیکا

 استفاده کرده و با یک نمایش قلبی ایجاد شورای اسلمی را اعلم کرده اند تا ریشه سندیکا را بزنند. با اینکه
 جنبش کارگری در تحقق خواسته های کارگران می کوشد حرکتی سیاسی وساختارشکن نیست با آن مثل یک
 جنبش ساختار شکن برخورد می کنند،.ما می بینیم که هر گونه موضعگیری سیاسی ازطرف مسئولین جنبش

 سبز، مواضع نیروهای خودی بحساب می اید.اماایجاد یک سندیکا،تبلیغ علیه نظام واقدام علیه امنیت ملی
محسوب می شود.این دوگانگی از چیست. آیا ما کارگران مرغ مجلس عروسی و عزا نیستیم؟

 در این شرایط لزم است که به فکر خودمان و آینده فرزندانمان باشیم. نباید فریب امثال شورای اسلمی کار را
 خورد نقش تشکل شورای اسلمی کار در دفاع ازمنافع کارگران کامل روشن است. تشکل شورای اسلمی

  قانون کار فعالیت می کنند با توجه به وابسته بودن به کارفرما،131  کار و انجمن های صنفی که طبق ماده
 وجود هیئت تشخیص صلحیت و همچنین نقش اقابالسری اداره کار در تدوین اساسنامه و انتخاب اعضا،



  و یا کارفرمایی. ازین روست که براستی این سئوال برای کارگران پیش می آید که این تشکل کارگریست
 کارگر،هیچگاه شورای اسلمی کار را تشکلی از جنس خود نمی داند و نسبت بدان بی اعتماد و بی اعتناست.

پس چکارباید کرد؟

 قبل از هر چیز باید برای رفع موانع بر سر راه تشکل کارگران مبارزه کرد. این مبارزه هم بر سر قوانین و
 معاهده های بین المللی است و هم بر سر استفاده از همه امکانات ناچیزی که در اختیار ما قرار دارد. همانطور

  را87و 98) می باشد و در این سازمان مقاوله نامه های iloکه می دانیم ایران عضو سازمان جهانی کار (
 تصویب نموده است که در این مقاوله نامه ها تاسیس تشکلهای مستقل کارگری و سندیکایی به رسمیت شناخته

  به طورصریح قید شده است که چنانچه بین قانون موجود و ایجاد این تشکلها87شده است. حتی درمقاوله نامه 
 مغایرتی وجود داشته باشد دولتها موظفند که این قوانین را به نفع ایجاد تشکلهای مستقل کارگری تغییر دهند.

  موافقتنامه شرکا ایران و سازمان جهانی کار بین طرفین به امضا رسید که1383در این راستا بود که در سال 
 در چهار ماده می باشد. در بندهای اول و چهارم دولت ایران موظف شده است که قوانین مربوط به شوراها را
 تغییر داده و سندیکاهای مستقل را به رسمیت بشناسد. همان زمان روشن بود که عمر خانه کارگر و شوراهای

 اسلمی کار در حال به سر رسیدن است و اینها فقط با امکانات و پست و مقام دولتی و کارفرمائی قادر به
ادامه حیات هستند.

 شورای اسلمی کار،بدلیل ناکارآمدی و خدمت به کارفرما از دستور فعالیتهای کارگری خارج شد. ایجاد
 سندیکای واحد گام بزرگی در جهت عبور کارگران از تشکل خانه کارگر به حساب می آید.و موجب ارتقا

 سطح مطالبات کارگران شد. در این سندیکا هزاران کارگر متشکل شدند که خیلی از آنها تا مدتی قبل از آن یا
 بسیجی بودند و بعضی ها حتی با شورای اسلمی هم همکاری میکردند. حال همین کارگران با تشکیل سندیکا

 عمل شورای اسلمی شرکت واحد را کنار زدند. شاید بهمین دلیل است که ایجادسندیکای واحد در نظر
 کارفرما گناهیست نابخشوده. دو نفر زندان و چند تن دیگر اخراج تاوان این بدعت مبارک درجنبش کارگری

 بود. ناگفته نماند که گرچه فعالن سندیکای واحد بهای سنگینی برای مبارزه پرداختند، اما همان مبارزه باعث
بهبودهای روشنی هم در وضعیت کارگران شرکت واحد شد.

  در ادامه همان مبارزه سندیکای واحد، سندیکای هفت تپه زاده شد. این تشکل که بدنبال اعتراضها و 
 اعتصابهای کارگری شکل گرفت، درمدت کوتاهی دستاوردهای مهمی برای کارگران بهمراه آورد. نقد کردن

 هزارتومان به مزایای کارگران ازآن جمله اند. مهم تراینکه با ورود70حقوق های معوقه وهمچنین افزایش 
  یافت. مشکل اصلی این است که سندیکای هفت تپه، خواست داشتن تشکل مستقل تقویت واستحکام بیشتری

 سندیکاهای شرکت واحد و هفت تپه تنها مانده اند و در سایر صنایع و کارخانجات هنوز تشکل مستقل شکل
نگرفته است. 

 البته جنبش کارگری هنوز در دوران طفولیت خود قرار دارد .و دارای دو ضعف عمده می باشد. اول قائم
 بذات است. به این معنی که بعلت بال بودن هزینه فعالیت،متاسفانه عده کمی حاضرند در این عرصه فعالیت

 نمایند. دوم اینکه جنبش کارگری همیشه در بحران به حرکت در می آید. بطور مثال،کارگرهفت تپه منتظر می
 ماند که چهار ماه حقوق نگیرد تا حرکتی از خود نشان دهد.و با پرداخت نسبی حقوق، حرکت کارگران متوقف

 می شود و حتی رهبران خود را بحال خویش رها می کند. همه اینها قابل فهم است و باید با صبر و حوصله
 اهمیت متشکل شدن و مبارزه متشکل را برای کارگران توضیح داد. مهم این است که در شرایط کنونی از همه

امکانات موجود باید بهترین استفاده را به عمل آورد تا راه باز شود.

 استفاده از کمک و حمایت اتحادیه ها و نهادهای بین المللی هم بخشی از همین فعالیت است. با توجه به زیر
 فشار بودن فعالین سندیکایی در کشورمان، نقش اتحادیه ها و نهادهای بین المللی می تواند به کاهش فشار بر

 کارگران کمک کند و تا امروز هم در مواردی مؤثر بوده است. واقعیت اینستکه علیرغم محدود بودن نقش این
 می باشد اما باiuf و غیره)که البته سندیکای هفت تپه زیرمجموعه itucو iufنهادهای بین المللی وکارگری (

 این حال استفاده از ظرفیتهای این نهادهای جهانی، برای فعالین سندیکایی بسیار حیاتیست. آنهم درکشوری که
 فعالین کارگری یا در حبس قرار دارند و یا اخراج و بیکارند و از لحاظ امکانات مادی و معنوی در سطح
 بسیار نازلی قرار دارند. تا زمانی که اتحادیه ها و نهادهای بین المللی استقلل ما را زیر سؤال نبرده اند و

 بدون قید و شرط به حمایت از جنبش کارگری در ایران دست می زنند، ما هم باید بتوانیم از این حمایت برای
 گسترش مبارزه خود استفاده کنیم تا روزی که خودمان هم بتوانیم مبارزه کارگران در کشورهای دیگر را

مورد حمایت قرار دهیم. 



 درخاتمه، ما کارگران به عنوان قشری زحمتکش که از هرگونه امکاناتی محروم است، برای نیل به خواسته
 های کارگری، چاره ای جز اتحاد نداریم. و برای اینکه در معادلت کشورمان لحاظ گردیم باید به این اتحاد

 برسیم. این اتحاد در سایه ایجاد تشکلهای مستقل کارگری به دست می اید. در شرایط حساس امروز لزم است
 که مشورت ها و رایزنی ها بین فعالین کارگری تشکلهای مختلف افزایش یافته و به دنبال جوابهای مشترک
 برای مسائلی هم باشیم که به زندگی همه ما مربوط می شوند. امروز دیگر فقط نمی توان به مسائل کارخانه

 خود اندیشید. باید دست یاری به سوی کارگران واحدهای دیگر هم دراز کرد. باید کمک کنیم تا واحدهایی که
 هنوز از تشکل مستقل خود برخوردار نیستند بتوانند این تشکل ها را ایجاد کنند و همچنین باید بتوانیم زمینه

های اتحاد های بزرگتر را هم به این وسیله بیشتر آماده کنیم.

 پس به امید آنروز

رضارخشان

6/9/1388

 دادسرای انقلب اسلمی ۱ نفر از اصناف مهاباد به شعبه ۲۰احضار 
  آمده است: بدنبال فشار نیروهای امنیتی و قضایی88 آذر6بر اساس خبری از شبکه حقوق بشر کرد در تاریخ 
  نفر از بازاریان و اصناف شهر مهاباد احضاریه فرستاده۲۰بر فعالن مدنی و صنفی در کردستان اخیرا برای 

  دادسرای انقلب اسلمی به ریاست قاضی خدادادی۱ آذر ماه در شعبه ۸ صبح روز ۹شده تا در ساعت 
  تیرماه سال جاری مردم کردستان است در۲۲حضور یابند. اتهام این بازاریان شرکت در اعتصاب سراسری 

 بین این افراد آقایان طاهر فرامرزی و احمد بحری سردبیر ماهنامه مهاباد دیده میشوند که برای چندمین بار به
جرم اقدام علیه امنیت ملی احضار میشوند.

  درصد بوده7/22 ساله در تابستان امسال 24 تا 15متوسط نرخ بیکاری زنان و مردان 
است. 

  ساله در24 تا 15 آذرآمده است : متوسط نرخ بیکاری زنان و مردان 7به گزارش خبرگزاری مهر درتاریخ 
 . درصد بوده است9/20 و 9/29 درصد و به صورت تفکیکی به ترتیب 7/22تابستان امسال 

  نفر از جمعیت کشور فعال876 هزار و 322 میلیون و 24به گزارش خبرنگار مهر در تابستان سالجاری 
760 میلیون و 19 درصد کل جمعیت کشور را تشکیل می دهد. مردان در این گروه 7/39بوده که این تعداد  

  هزار562 میلیون و 4 درصد از کل افراد یاد شده را تشکیل می دهند و زنان با جمعیت 64هزار نفر برابر با 
  میلیون نفر در نقاط شهری و بیش از16 درصد از کل جمعیت کشور فعال بودند. بیش از 15 نفر و با 785و 

 . میلیون نفر نیز در مناطق روستایی بوده اند7
88میلیون بیکار در تابستان  2/7  

745 میلیون و 2 نشان می دهد که 88 ساله و بیشتر در تابستان 10بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری افراد   
  هزار نفر دیگر زن696 هزار نفر مرد و 48 میلیون و 2هزار نفر در کشور بیکار بوده اند که از این تعداد 

  هزار نفر نیز مربوط به مناطق544 هزار نفر از تعداد یاد شده در مناطق شهری و 200 میلیون و 2بوده اند. 
3/15 و نرخ بیکاری زنان نیز 4/10، نرخ بیکاری مردان 3/11روستایی بوده است. نرخ بیکاری کل کشور   

 .درصد بوده است
35 میلیون و 2 هزار نفر بیکار بوده اند که 731 میلیون و 2 ساله ها و بیشتر نیز دارای 15بررسی جمعیت   
  هزار193 میلیون و 2 هزار نفر زن را شامل می شود. به صورت کلی از تعداد یاد شده 695هزار نفر مرد و 
4/11 هزار نفر در روستاها ساکن هستند. نرخ بیکاری کل کشور در این رده سنی 538نفر در شهرها و   

 . درصد بوده است5/15 درصد و نرخ بیکاری زنان 4/10درصد، نرخ بیکاری مردان 
  درصد7/22 ساله ها: 24 تا 15نرخ بیکاری 

  ساله در تابستان سالجاری که می توان از آن به عنوان24 تا 15بر پایه این گزارش، نرخ بیکاری جوانان 
هزار نفر بیکار بوده اند که از این160 میلیون و 1گروه مهم تر نیز نام برد نشان می دهد که در فصل یاد شده   

251 هزار نفر از این افراد در مناطق شهری و 908 هزار نفر زن هستند. 305 هزار نفر مرد و 854تعداد   
  درصد بیکار بوده7/22هزار نفر نیز در مناطق روستایی ساکن هستند. به صورت کلی از افراد گروه یاد شده 

 . درصد است9/29 درصد و آمار زنان نیز 9/20اند که آمار مردان 
  درصد8/28 ساله 29 تا 15بیکاری زنان 



  هزار320میلیون و 1 هزار نفر بیکار بوده است که 834 میلیون و 1 ساله در تابستان دارای 29 تا 15افراد 
  هزار373 هزار نفر در مناطق شهری و 461 میلیون و 1 هزار نفر دیگر زن هستند. 513نفر از آنان مرد و 

3/18 درصد، برای مردان 4/20نفر نیز در روستاها ساکن هستند. نرخ بیکاری در این گروه سنی در کشور   
 . درصد است8/28درصد و برای زنان نیز 

  درصد9/21سهم اشتغال بخش کشاورزی 
  درصد از مردان20 درصد بوده است. به صورت کلی 9/21، 88سهم اشتغال در بخش کشاورزی در تابستان 

  هزار نفر در بخش کشاورزی فعال بوده اند که زنان در545 میلیون و 3شاغل در تابستان سالجاری معادل 
 . درصد مشاغل کشاورزی را در اختیار داشته اند8/30 هزار نفر شاغل 190 میلیون و 1این بخش با 

  میلیون نفری در خدمات10اشتغال 
  هزار نفر را تامین873 میلیون و 6 درصد اشتغال کل کشور برابر با 9/31صنعت نیز در تابستان سالجاری 

میلیون نفری بوده اند که می1 هزار نفری و زنان نیز دارای سهم 848 میلیون و 5کرد که مردان دارای سهم   
 . درصد دانست9/31توان سهم این بخش را در ایجاد اشتغال 

  میلیون10خدمات نیز به عنوان بخشی که بیشترین اشتغال کشور در آن وجود دارد توانست در تابستان حدود 
2/46 هزار نفر زن بوده اند. برابر با 650 میلیون و 1 هزار نفر مرد و 317 میلیون و 8شغل ایجاد کند که   

.درصد کل اشتغال کشور در تابستان از طریق خدمات ایجاد شد

افزایش كودكان كار و خیابان با اجراى طرح هدفمندسازى یارانه ها 

  آمده است : عضو هیات رئیسه انجمن حمایت از88 آذر 7به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 
 حقوق كودك گفت: با اجراى طرح هدفمند كردن یارانه ها و وارد آمدن شوك به دهك هاى ناشناخته و فقیر در

 .جامعه، تعداد كودكان كار و خیابان زیاد مي شود
 جاوید سبحانى در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، به ابعاد دیگرى از پیامدهاى احتمالى طرح هدفمند كردن یارانه ها

 پرداخت و تاكید كرد: با این طرح تغییرات اجتماعى و اقتصادى در طبقات پایین جامعه كه مقاومت لزم را
 .براى این تغییرات ندارند، ایجاد شده و شوك مضاعفى به آنها وارد مي شود

 او افزود: این شوك آنچنان شدید است كه بر روى دهك هاى فقیر و پایین جامعه كه مهارت لزم براى مقابله با
 .این تغییر و تورم را ندارند، بسیار خطرناك است

 این عضو انجمن حمایت از حقوق كودك با اشاره به اجراى سیاست هاى گوناگونى كه در سال هاى گذشته در
 كشور اعمال شده خاطرنشان كرد: در دهه قبل و در دوران جنگ، با سیاست هاى حمایتى اعمال شده بر

 خانواده ها شاهد افزایش زاد و ولد در خانواده هاى با درآمد پایین بودیم كه در ادامه با شروع جنگ و تغییرات
 صد و هشتاد درجه اى برنامه ها، دچار تورم شدید ومشكلت معیشتى شدیم كه حتى با فشار آمدن این بار

 .مضاعف، كودكان نیز با آمدن به خیابان ها به كار بر سر چهارراه ها مشغول شدند
 سبحانى تصریح كرد: با تشدید كار كودكانى كه در خانواده هاى هفت ـ هشت نفرى زندگى مي كنند، به انواع

 .آسیب هاى اجتماعى دیگر نیز دچار مي شوند
 او ادامه داد: اگر پیامدهاى طرح هدفمند كردن یارانه ها بررسى و پیش بینى نشود یك نقص ساختارى در زندگى

.كودكان ایجاد مي شود به طورى كه نمونه این طرح در دهه گذشته تبعات زیادى به دنبال داشت

 بازاریان تهران در سلولهای انفرادی و تحت شرایط غیر انسانی قرار دارند
  ماه است که از وضعیت و شرایط2 آمده است : ،بیش از 88 آذر 7برپایه گزارشات رسیده ازایران به تاریخ 

 زندانی سیاسی جواد لری از بازریان، بازار تهران خبری در دست نیست.تلشهای خانواده او برای مطلع
 .شدن از وضعیت عزیزشان تا به حال بدون پاسخ باقی مانده است
209 هفته است در سلولهای انفرادی بند 11زندانی سیاسی جواد لری از بازاریان بازار تهران که نزدیک به   

 زندان اوین زندانی است. او در طی این مدت هیچگونه ملقاتی با خانواده خود نداشته است و فقط تماس تلفنی
 بسیار کوتاه و کنترل شده که با حضور بازجویان وزارت اطلعات صورت می گیرد داشته است.در این

 تماسها زندانی سیاسی فقط باید در کادر گفته های بازجو با خانواده خود صحبت کند.بازجویان وزارت
 اطلعات برای توجیه دستگیریها و ادامه بازداشتهای خودسرانه ، دستگیرشدگان را در سلولهای انفرادی قرار
 میدهند و با شکنجه های جسمی و روحی سعی دارند که زندانی سیاسی را وادار به اعتراف کنند.اعترافاتی که
 با شکنجه از زندانی گرفته می شود برای پرونده سازی دردادگاههای فرمایشی ولی فقیه بکار برده می شود تا

 احکام سنگین و غیر انسانی را علیه آنها صادر کنند . تا به حال قاضیهای ولی فقیه این شیوه ضدبشری را
 .بطور سیستماتیک علیه زندانیان سیاسی بکار برده اند

 خانواده آقای لری تقریبا روزانه به دادگاه انقلب و دادستانی مراجعه می کنند تا از وضعبت و شرایط



  هفته پیش اسم وی بعنوان زندانی سیاسی که در اسارت بسر میبرد در دادگاه انقلب2عزیزشان مطلع شوند. تا 
 ثبت نشده بود. این در حالی است که بازداشتها با حکم دادگاه انقلب صورت می گیرد. به آنها گفته شده که

  بازپرسی امنیت دادگاه انقلب و توسط فردی بنام بیگی تحت بررسی است. رئیس شعبۀ3پرونده او در شعبه 
  تاکنون از روبرو شدن و پاسخ دادن به این خانواده خوداری می کند.این خانواده همچنین بارها به دادستانی3

 .انقلب مراجعه کرده است ولی به آنها پاسخی داده نمی شود. خانواده لری درنگرانی فزاینده ای بسر می برند

 در حال حاضر علوه بر آقای لری یکی دیگر از بازاریان شناخته شده تهران آقای محسن دکمه چی و
 . زندان اوین زندانی هستند209همسرش خانم مریم النگی در سلولهای انفرادی بند 

 زندانی سیاسی جواد لری از ناراحتی جسمی زیادی رنج می برد که از جملۀ آن ناراحتی شدید زانویش می
 .باشد

 بازداشت تعدادی از بازراریان تهران خشم سایر بازاریان را بر انگیخته است.آنها خواهان آزادی همکاران
 .خود هستند

  شهریور با یورش مامورین وزارت اطلعات به درون25لزم به یاد آوری است آقای جواد لری در تاریخ 
  زندان اوین منتقل کردند.209منزل و بازرسی طولنی و وحشیانه او را دستگیر و به سلولهای انفرادی بند 

  می باشد و چندین سال در زندان تحت شکنجه های قرون1360آقای جواد لری از زندانیان سیاسی دهۀ 
.وسطائی قرار داشت او در اثر این شکنجه ها شنوائی یکی از گوشهای خود را از دست داده است

الهام:بسیج کارخانه ها را فتح کند 

  آمده است : غلمحسین الهام گفت بسیج باید در دوره خصوصى سازى88 آذر 7به گزارش اعتماد در تاریخ 
 کارخانه ها را فتح کند. به گزارش فارس عضو حقوقدان شوراى نگهبان در جمع بسیجیان فریدونکنار با بیان

 این مطلب اظهار داشت؛ بسیج باید در دوره خصوصى سازى کارخانه ها را فتح کند و قدرت اقتصادى واقعى
 کشور را در دست بگیرد و نگذارد اقتصاد در عصر خصوصى سازى به دست گروه هاى خاص انحصارطلب

.و سرمایه سالر بیفتد
: عضو كمیسیون صنایع مجلس هشتم در گفت وگو با ایلنا

 درصد كار مي كنند 40انكار نكنید؛ صنایع با ظرفیت كمتر از 
  آمده است :  نماینده اصفهان در مجلس هشتم با88 آذر 7به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 

 تاكید بر اینكه اولین گام براي حل مشكلت صنعت كشور آن است كه وجود مشكل را بپذیریم گفت: اینكه
 آمارسازي بشود یا مطلبي را خلف واقع منعكس كنیم دردي را دوا نمي كند بلكه در وهله اول باید مشكل را

 .بپذیریم تا بتوانیم آن را حل كنیم
 حمیدرضا فولدگر با تاكید بر اینكه نمي خواهم همه را نا امید كنم یا سیاه نمایي كرده باشم گفت: یك وقت

 مي گوییم صنعت مشكل دارد و قبول هم مي كنیم و سپس مي گوییم بیایید با همكاري یكدیگر مشكلت را حل كنیم
 .اما اینكه منكر مشكل بشویم كار درستي نیست

 وي گناه مشكلت صنایع را متوجه دولت و مجلس دانست و گفت: اگر قبول كنیم صنعت مشكل دارد گام بعدي
 .را بهتر برمي داریم اما وقتي منكر مي شویم دنبال حل مشكل هم نمي رویم

 عضو كمیسیون صنایع مجلس هشتم خطاب به كساني كه مدعي نبود مشكل در صنایع كشور هستند گفت: بیایید
 . درصد ظرفیت كار مي كنند40با هم به نزد صنعتگران برویم و ببینیم كه صنایع كشور با كمتر از 

 وي با تاكید بر اینكه صنایع بخش دولتي مشكل خود را دارند گفت: مشكل اصلي در بخش خصوصي است و
 اگر به شهرك هاي صنعتي سر بزنیم در فعال ترین شهرك هاي صنعتي واحدهاي بسیاري را مي یابیم كه در مرز
 تعطیلي قرار دارند و یا اصل كار نمي كنند بنابراین به عنوان عضو كمیسیون صنایع ادعاي بحران در صنایع

 .كشور را مطرح نمي كنم بلكه این ادعا را به عینه ثابت مي كنم
ماه اول6وي با تاكید بر اینكه اكثر شهرك هاي صنعتي كشور نیمه فعال هستند، گفت: امسال براي اولین بار در   

 سال تعدیل نیرو آن هم در مجمع بال داشته ایم در حالي كه تعدیل نیرو به طور معمول در ماه هاي آخر سال
 .اتفاق مي افتد

 فولدگر از بحران نقدینگي در اكثر واحدهاي تولیدي خبر داد و گفت: قرار بوده پرداخت تسهیلت در اولویت
 .باشد و بدهي بنگاه هاي اقتصادي نیز استمهال بشود اما بانك ها به هیچ صراطي مستقیم نمي شوند

 وي با تاكید بر اینكه از زمان خصوصي شدن بانك ها دیگر حرفي براي گفتن باقي نمانده است گفت: این بانك ها
 اعلم مي كنند كه سهام ما وارد بورس شده و دیگر خصوصي هستیم بنابراین حاضر نیستم دستورات دولت را

 .بپذیریم
 نماینده اصفهان با اظهار تعجب از رفتارهاي دوگانه بانك ها، گفت: تعجب مي كنم كه چگونه رئیس بانك را



 دولت تعیین مي كند اما همین رئیس مدعي مي شود كه بانك خصوصي است و نمي تواند سیاست هاي كلن كشور
 .و دولت را اجرا كند

پایان پیام
دیداردبیر اجرایي خانه كارگر آذربایجان شرقي از شرکت آهنگری تراکتور سازی 

هر حرکت و تصمیمی خارج از قانون منجر به تنش در محیط کار مي شود 
  آمده است :  دبیر اجرایی خانه کارگر استان88 آذر 7به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 

 آذربایجان شرقی با بازید از شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران در گفتگو با کارگران ، مسایل جامعه
 .کارگری را بررسی کرد

 به گزارش ایلنا در بازدید کریم صادق زاده ، کارگران شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران از گسترش
 قراردادهای کوتاه مدت و اخذتعهدی های بی مورد و مسائلی همچون عدم ثبات امنیت شغلی و عدم وجود

 تشکل کارگری از جمله شوراهای اسلمی کار، وجود شرکت های پیمانکاری و خدماتی را در بدنه تولید ابراز
 نارضایتي کرده و خواستار ابقاءبه کارو بازگشت تعدادی از کارگران که به عناوین مختلفی از کار اخراج شده

 .اند گردیدند
 همین گزارش حاکی کارگران شرکت آهنکری تراکتورسازی ایران تصمیمات یک جانبه کمیته انضباطی بدون
 حضور نماینده قانونی کارگران از مشکلت موجود خواندند و خواستار توجه جدی مسئولین استانی ، سازمان

 .کار و امور اجتماعی و خانه کارگر استان آذربایجان شرقی به این موضوع شدند
 بر پایه همین گزارش کریم صادقزاده همچنین در نشست جداگانه ای که با حضور مشاور مدیر عامل و مدیر
 امور اداری و منابع انسانی و معاونت تولید شرکت آهنگری و کارگران این واحد تولیدی برگزار شد با اشاره

 به مشکلت شدید اقتصادی، گفت: هم اکنون واحدهای تولیدی بیش از همه چیز به آرامش نیاز دارند و هر
 .حرکت و تصمیمی خارج از قانون در محیط کار منجر به تنش کارگری و اختلفات خواهد انجامید

 وی افزود:هر مدیری، چه در بخش دولتی و خصوصی در جهت رعایت اصل دو جانبه گرائی بین (کارگر-
 کارفرما) خود را ملزم به گفتگو و عمل در چار چوپ قوانین و مقررات و آئین نامه ها و ضوابط جاری انجام

 .دهد؛ قطعا" موفقیت های زیادی را برای مجموعه محیط کار فراهم خواهد کرد
 وی با ابراز تاسف از اینکه قراردادها، گفتگوها و روابط درچهار چوپ زور شکل می گیرد؛ گفت: فرق عقل با

 .زور در این است که عقل دو طرفه است یکی می گوید و یکی قبول می کند ولی زور یک طرفه است
 کریم صادق زاده افزود: امروز کسی نمی تواند مشکلت کارگران و کار فرمایان را کتمان کند چرا كه هر

 .کدام مشکلتی دارند
 وی با تاکید براینکه دولتی یا خصوصی بودن، خیلی مهم نیست یادآور شد: تفکری که بر واحد تولیدی حاکم
 مهم است و نباید وجود کارگر نادیده قرار گیرد و هیچکس از یاد نبرد که مدار و محور توسعه در هر واحد

 .تولیدی نیروی انسانی است
 وی از کارگران به عنوان ارکان مهم تولید و صنعت و چرخش اقتصاد یاد کرد و گفت: در نتیجه هر بارقه
 امیدی که در این نیرو ایجاد گردد موجب بروز استعدادهای درخشان و رشد و شکوفائی و بالندگی آن واحد

 .تولیدی خواهد شد
 وی حفظ و صیانت از نیروی کار و ایجاد نشاط و شادابی در این قشر را موجب بهره وری بیشتر و آینده ای

 بهتر و جلوگیری از خدشه دار شدن فرهنگ کار دانست و گفت: نباید به بهانه های واهی صاحبان سرمایه خود
 .را با کارگران درگیر کنند که نتایج مطلوبی برای محیط کار ندارد

 به گفته وی یکی از مزیتهای اصلی واحد های تولیدی بزرگ بخش خصوصی در منطقه، عدم استفاده از
 بکارگیری نیروی انسانی از طریق شرکت های پیمانکاری و خدماتی است که موفقیت های زیادی برای آنان

 .حاصل کرده است
 وی استفاده از این روش را الگویی مناسب برای سایر واحد های تولیدی استان ذکر کرد و گفت:با توجه به

 سیاستها و برنامه های کلن وزیرجدید کار امور اجتماعی که اخیرا" هم به صراحت اعلم کرده حذف
 شرکتهای پیمانکاری و خدماتی است که امیدواریم با همت مدیران بخش صنعتی این موضوع اساسی تحقق

 .یابد
  نفر از کارگران قراردادی و15وی در ارتباط با سئوال کارگری که مواضع خانه کارگر در ارتباط با اخراج 

 رسمی این کارخانه پرسید، گفت: در صورت مراجعه کارگران اخراجی و تشکیل پرونده رسیدگی در واحد
 امور حقوقی خانه کارگر قطعا" در چار چوپ قانون و مقررات در هئیت های سازش و تشخیص و حل

 اختلف اداره کار با اولویت تمام انجام خواهد شد وبه صورت سه جانبه گرائی با حضور نمایندگان کارگران و
 .کار فرمایان و دولت به مسائل وخواسته های آن کارگران رسیدگی خواهد شد

 صادق زاده افزود:به هر حال آن گونه که درهر واحد تولیدی شرایطی جهت استخدام کار فرما پیش بینی می
 کند و به مرحله اجراء در می آورد لذا قوانینی هم قانونگذار برای خاتمه کار و فسخ قرارداد پیش بینی گردیده



 که طرفین ملزم به اجرای آن هستند لذا نباید به بهانه های واهی کارگران اخراج گردند و تصمیمات کار
 فرمایان و دولت به عنوان شرکای اجتماعی به نفع طرف ضلع ضعیف مثلث بفرموده مقام معظم رهبری یعنی

 .کارگر باشد. و امنیت شغلی نباید براحتی از دست برود و سرنوشت کارگران به مخاطره بیافتد
 صادقزاده خطاب به کارگران گفت: امروز همه میدانند که بزرگترین چالش نظام ما معضل اشتغال است و خیل

 روز افزون بیکاران و اینکه عرصه و تقاضا در جامعه یکی نیست بر هیچ کس پوشیده نمی باشد لذا بایستی
 کارگران در این برهه از زمان خواسته های صنفی و مشکلت خود را از طریق نمایندگان قانونی به گوش

 .مسئولین رسانده و حل و فصل نمایند
  قانون کار از اخراج مصون هستند افزود: در این کارخانه28وی با بیان اینکه نمایندکان کارگران طبق ماده 

 بایستی بستر ایجاد تشکل کارگری قوی و منسجم با حضور افرادی متعهد و و کاردان و خبره به مسائل کار و
 کارگری تولید و صنعت تشکیل گردد.تا بتوانند با همت و پشتیبانی کارگران در کنار مدیریت و هئیت مدیره

 .این کارخانه حرکتهای مطلوب و مناسبی در جهت احقاق حقوق نیروی داشته باشند
 همین گزارش حاکی است در ادامه این برنامه دبیر اجرائی خانه کارگر تبریز با جمعی از کارگران اخراجی

 در خانه کارگرضمن دیدار نشست چند ساعته ای با این کارگران داشت و از نزدیک به مسائل و مشکلت آنان
 رسیدگی و اعلم کرد: به زودی گزارشی از نتایج بررسیها را با توجه به نشستی که با مدیر عامل کارخانه و

 .سایر مسئولین ذیربط انجام خواهد یافت اطلع رسانی خواهد کرد
پایان پیام

افزایش فساد در ایران موجب تشدید فقر شده است 
 فریدون زرنگار از طریق رادیوی فردا گزارشی را در رابطه با افزایش فقراز منظ//ر آم/ار و نگ/اه چن//د اقتص/اد
 دان به شرح زیر پخش کرده است  : چندى پیش سازمان شفافیت بین المللى گزارش سالنه خود را منتشر کرد.

  پله سقوط نسبت ب//ه س//ال پی//ش از آن در می//ان۲۷ از نظر شاخص فساد با ۲۰۰۹در این گزارش ایران در سال 
  ق//رار گرف//ت. ب//ر اس//اس ای//ن گ//زارش مطالع//ات ای//ن س//ازمان ح//اکى از آن اس//ت ک//ه۱۶۸ کش//ور در رتب//ه ۱۸۰

افزایش فساد به گسترش فقر در کشورها سرعت مى بخشد.
 این گزارش با واکنش مسئولن جمهورى اسلمى ایران از جمله مصطفى پورمحمدى، رئیس س/ازمان بازرس/ى
 ک//ل کش//ور روب//ه رو ش//ده اس//ت ک//ه آن را سیاس//ى، ظالم//انه، ناص//حیح و جانب//دارانه خوان//د.از فری//دون خاون//د،
 کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادى مى پرسیم این سازمان چقدر معتبر است و گزارش ه//اى آن ت//ا چ//ه ان//دازه

منصفانه است؟
  به وجود آمد و به عنوان یک سازمان غیر دولتى با ه//دف ه//اى بی//ن۱۹۹۳فریدون خاوند: این سازمان در سال 

 المللى در عرصه مبارزه با فساد اهمیت، اقتدار و اعتب//ار جه/انى پی//دا ک/رده و یک/ى از ملک ه/اى م//ورد اس//تناد
 شرکت هاى چند ملیتى که براى سرمایه گذارى به کشورهاى مختلف مى روند، گزارش این سازمان است. اگ//ر
 ایران واقعاo اعتقاد دارد ک//ه ای/ن گ//زارش فق//ط جنب/ه سیاس/ى دارد، بای//د چنی//ن مس//ئله اى را ث/ابت کنن//د. چ/ون اگ/ر
 نتوانن//د ث//ابت کنن//د ک//ه ای//ن مس//ئله جنب//ه سیاس//ى دارد، بس//یارى از دگ//م ه//ا و اص//ول و پ//ایه ه//اى نظ//ام سیاس//ى

جمهورى اسلمى در برابر علمت تردید قرار مى گیرد.
 از آقاى خاوند مى پرسیم چگونه ممک//ن اس/ت دول/تى ش//عار مب//ارزه ب/ا فس/اد بده//د ام/ا در عم//ل اتف/اق دیگ//رى را

شاهد باشیم.
 «آقاى احمدى نژاد دنبال شعارهاى پوپولیستى است و چون درک کرده یکى از ای//ن ش//عارهاى پوپولیس//تى حمل//ه
 به فاس//دان اس//ت، طبع/اo خ/ودش را ب//ه عن//وان س/خنگوى ای//ن بخ/ش از جمعی//ت ای/ران معرف//ى م/ى کن//د در افش/اى

آقازاده ها و پدیده فساد.»
 آقاى خاوند با اشاره به این که رئیس دولت دهم به خ/وبى از مرزه/اى قرم/ز آگ/اه اس/ت، م/ى افزای//د وى ب/ه هی/چ
 وجه از مرز شعارهاى پوپولیستى فراتر نمى رود و دست به اقدام مشخص/ى نم//ى زن//د، زی//را نم//ى خواه//د نظ/ام

حکومتى متزلزل شود.
 به باور آقاى خاوند ریشه هاى فساد را باید در دولتى ب//ودن اقتص/اد کش/ور جس/تجو ک/رد. ب/ه گفت//ه او نزدی//ک ب//ه
 هشتاد و پنج درصد واحدهاى تولیدى زیر کنترل دولت است. آقاى خاوند پخش رانت نفتى در بین آق//ازاده ه//ا را
 از عوام//ل فس//اد م//ى دان//د و م//ى گوی//د: «عام//ل دوم در ای//ن زمین//ه، نب//ودÍ ی//ک دادگس//ترى شایس//ته ای//ن ن//ام اس//ت.
Íقاض//یانى ک//ه بتوانن//د بپردازن//د ب//ه مس//ئله فس//اد و فاس//دان را ب//ه می//ز مح//اکمه بکش//انند. ریش//ه س//وم فس//اد، نب//ود 

مطبوعات آزاد است.»
اقتصاد ایران در حال حاضر از رکود و بیکارى و تورم به شدت رنج مى برد.

 محمود بهمنى، رئیس کل بانک مرکزى از رویکرد تازه بانک مرکزى و کنار گذاشتن کنترل نقدینگى خبر داده
 تا بتواند اقتصاد دچار به رکود تورمى ایران را کمى رونق بخشد. حس//ن منص//ور، اقتص//اد دان س//اکن بریتانی//ا و
 استاد موسسه عالى پژوهش هاى مالى و اقتصادى پاریس چندان به اثرگذارى ای//ن سیاس/ت ه/ا در اقتص//اد ای/ران

خوشبین نیست.



 حسن منصور می گوید: مشکل اساسى اقتصاد ایران در این زمینه ای//ن اس//ت ک//ه بان//ک مرک//زى ب//ه عن//وان نه//اد
 تعیین کننده و نگهبان قدرت خرید پول از دولت استقلل ندارد و به عنوان دست دراز شده دولت عم//ل م//ى کن//د.
 به همین دلیل اجراى سیاست هاى انبساطى انقباضى توس/ط دول/ت مط/رح م/ى ش//ود و بان//ک مرک/زى ب//ه عن/وان
 مجرى این طرح ه/اى دول//تى عم/ل م//ى کن/د. اقتص//اد ای/ران از یکس/و دچ//ار ت//ورم اس/ت و از س/وى دیگ/ر دچ/ار

رکود. درمان هاى کلسیک در مورد ایران در این زمینه ها چاره ساز نیست.
 آقاى منصور در پاسخ به این پرسش که آیا انتشار اوراق مشارکت مى تواند پیامدهاى اقصادى ای//ران را کن//ترل
 کند، مى گوید: «توض//یحات رئی/س بان//ک مرک/زى در ای//ن زمین//ه ب//ه هی//چ وج//ه ک/افى بنظ//ر نم//ى رس//د. از جمل//ه
 اشکالت در این زمینه این است که پولى که تزریق مى شود، لزوماo همان نیست ک//ه ب//ا ف//روش اوراق مش//ارکت

جمع مى شود. در نتیجه نتایجى که ایشان انتظار دارند درست از آب در نمى آید. »
 آقاى منصور معتقد است اقتصاد ایران تا شش ماه پیش دچار تورمى لجام گسیخته بود که هنوز هم ادامه دارد و

با اقدامات انبساطى که دولت در پیش دارد، تورم ناگزیر افزایش خواهد یافت.
 آقاى منصور با اشاره به وام هاى بزرگ که نهادها و شخصیت هاى وابسته به قدرت در کش//ور گرفت//ه ان//د و از
 پ//س دادن آن س//رباز م//ى زنن//د، م//ى گوی//د اگ//ر تغیی//ر س//اختارى در م//وقعیت ای//ن نهاده//ا در پیون//د ب//ا واردات،

صادرات و تولید ایجاد نشود، صرف توسل به یک سرى سیاست هاى پولى و مالى اثرگذار نیست.
 هزار تومان»۴۵۰«ماهانه کم تر از 

 ۴۵۰ درصد خانوارهاى ایرانى ماهانه کم تر از ۷۰مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود اعلم کرد که 
 هزارتوم//ان درآم//د دارن//د. پی//ش از آن ی//ک گ//زارش بان//ک مرک//زى تص//ریح م//ى ک//رد ک//ه ب//ه ط//ور متوس//ط

  هزار توم/ان کس//رى در ب//ودجه خ/ود داش//تند. بن//ا ب//ه آخری//ن ارزی/ابى۶۰۰ سالى ۸۷خانوارهاى ایرانى در سال 
 ۷۰ ه//زار توم//ان در م/اه ب//وده اس//ت. ب//ا ای//ن حس//اب دس//ت ک//م ۸۵۰ در آم//د ۸۸خ//ط فق//ر مطل/ق ته//ران در س/ال 

 میلیون ایرانى زیر خط فقر به سر مى برند.۵۰درصد جمعیت ایران یعنى نزدیک به 
 احمد علوى، اس/تاد اقتص//اد مقی//م اس//تکهلم س/وئد ب//ر ای//ن ب/اور اس/ت ک//ه آم/ار رس//مى مراک/ز دول//تى و آم/ارگیرى

چندان هم قابل اتکا نیست و اوضاع اقتصادى خانوارهاى ایرانى حتى بدتر از تصور است.
 احم//د عل/وى م/ی گوی//د: «ب//ه نظ/ر م/ى آی//د ش/کاف طبق/اتى اض/افه ش/ده ح/تى در چ/ارچوب اقتص//اد داخ/ل ای/ران.
 خانوار ایرانى در مقایسه بین المللى هم فقیر تر شده است. بنا به اطلع/اتى ک//ه توس/ط بان//ک جه/انى منتش/ر ش//ده

 ۴۰۰۰ دلر اس/ت. اگ/ر درآم//د س/رانه ای/ران را مقایس/ه کنی/م ک//ه ح//دود ۸۰۰۰است، درآمد سرانه در دنیا ح/دود 
دلر است، نشان مى دهد کل جامعه ایران اساساo در وضعیت فقر افتاده است.»

 دولت دهم با طرح هدفمند کردن ی/ارانه ه/ا قص//د مب/ارزه ب/ا ای//ن فق//ر گس//ترده را دارد. اگرچ/ه هن//وز رق/م قطع/ى
  ه//زار۳۰ میلیون نفر معلوم نیست، حتى در خوشبینانه ترین حالت، این رق//م بی//ش از ۵۰یارانه پرداختى به این 

 تومان در ماه نیست. با فرض پرداخت این رقم نیز هیچ خانوار ایرانى زیر خط فقر نمى تواند ح//تى ب//ه نزدیک//ى
 هاى این خط ه/م برس/د. ت/ازه ای/ن در ح/الى اس/ت ک/ه افزای/ش قیم/ت ه/ا و ت/ورم را در نظ/ر نگیری/م. ح/ال آن ک/ه

 درصدى قیمت ها پس از اجراى این سیاست خبر مى دهند.۷۰کارشناسان اقتصادى از رشد حتى تا 
 احمد علوى مى گوید: «هدفمند کردن یارانه ها تا موقعى که این درآمد ها ب//ه ط//ور مس//تقیم ب//ه خ//ود م//ردم منتق//ل
 نشود، نمى تواند موثر باشد. با توجه به بوروکراسى بس//یار عق//ب مان//ده دول//ت در ای//ران و تجربی//ات بی//ن الملل//ى

 است ک//ه ب/ه ازاى ه//ر واح//د پ/ولى ک//ه دول/ت ه/ا از ی//ارانه ه/ا ک/م ک//رده ان//د، کم//تر از ی/ک س/وم آن ب//هنشان داده 
 خانوار برگشت شده است. بنابراین حتى اگر لیحه هدفمند کردن یارانه ها اجرا شود، به نظر نمى آید آن ق//درت
 خرید را به این خانوارها برگرداند. در این می/ان مس/لم ای/ن اس/ت ک/ه خ/انوار بازن/ده اص/لى اس/ت و دول/ت برن/ده

اصلى، در جذب آن پول هایى که از کاهش یارانه ها به دست آمده است.»
با بسته شدن چاه كارخانه؛ 
نان سنگ پودركني آجر شد

  آمده است :  شنیده اید؛ ماجراي گذر آن سنگي را88 آذر 7به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 
 كه بدون هیچ منطقي به ته چاهي افتاد و گروهي را به دنبال خود گرفتار كرد؟ همین چند وقت پیش داستاني
 مشابه این ماجرا در یكي از مناطق اطراف تهران رخ داد و به دنبالش كارخانه اي را در معرض تعطیلي و

كارگرانش را در معرض بیكاري قرار داد. 
 ، فردي به نام ایرج حسیني، براي آنكه در اراضي كشاورزي پدري1374ماجرا از این قرار است؛ در سال 

 خود یك كارخانه «پودر سنگ كني» احداث كند به وزارت صنایع و معادن وقت رفت و پس از آنكه توانست
 مجوز تغییر كاربري زمین را بگیرد؛ پروانه تاسیس یك واحد صنعتي را نیز گرفت كه عنوانش از نام وي وام

گرفته شده بود؛ كارخانه سنگ پودر كني «ایرج حسیني». 
 یكسال بعد عملیات ساخت كارخانه آغاز شد و چون براي ساخت و ساز به آب نیاز بود، ایرج حسیني سفارش

 میلیون تومان پرداخت كرد؛ تا هم آب مصرفي عملیات ساخت كارخانه15حفر یك حلقه چاه را داد و بابت آن 
 تامین شود و هم پس از به بهره برداري رسیدن كارخانه بتوان از آب آن چاه براي مصارف صنعتي استفاده



كرد. 
  سال از آن زمان مي گذرد در این سال ها هر روز كامیون، كامیون از نقاط مختلف كشور به كارخانه12

مي آمدند تا طبق سفارش بار سنگ و مواد معدني تحویل دهند و به جاي آن پودر سنگ تحویل بگیرند. 
  بود كه اداره امور آب شهرستان زرندیه به86تا اینكه نوبت افتادن آن سنگ كذایي به درون چاه رسید؛ سال 

 نداشتن پروانه بهره برداري چاه كارخانه ایراد گرفت و به ایرج حسیني ابلغ كرد كه یا براي چاهش مجوز
بگیرد و یا آن را پر كند و به جاي آن مشترك آب زاویه (منطقه اي در مجاورت زرندیه) شود. 

 ایرج حسیني هرچه كله خود را قاضي كرد دید كه نمي تواند چاهش را پر كند و براي تامین كارخانه به اداره
 آب زاویه درخواست اشتراك بدهد؛ هرچه باشد آب زاویه، آب آشامیدني بود و استفاده از آن براي مصارف

 صنعتي نه تنها اسراف كه تخلف آشكار محسوب مي شد؛ بدون آب هم كه كارخانه تعطیل مي شود. پس مي ماند
 درخواست مجوز براي چاه فعلي كه هم دایر است و هم آبش به دلیل طعم شور و تلخ به درد آشامیدن نمي خورد

و فقط كاربرد صنعتي و زراعي دارد. 
 ایرج حسیني شال و كله كرد، گیوه هایش را وركشید براي اخذ مجوز چاه به اداره آب زرندیه رفت، اما به او

 گفتند كه چون طبق قانون توزیع عادلنه آب و نیز قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت، امكان حفر چاه
 پیش از صدور مجوز وجود ندارد، او باید ابتدا طبق قانون چاه كارخانه تخریب و كور كند و پس از طي شدن

مراحل قانوني و دریافت مجوز نسبت به حفر دوباره چاه اقدام كند. 
 اینجا بود كه سنگ به درون چاه افتاد و داد مالك كارخانه را به هوا برد؛ براي ایرج حسیني كور كردن چاه

  متري احداث شده بود61میلیون تومان تا عمق 15حكم ورشكستگي را داشت؛ چاهي كه زماني با پرداخت 
 میلیون تومان هزینه مي طلبد. 61حفر دوباره آن با هزینه هاي امروز حداقل 

  هزار تومان هزینه برمي داشت و در این40 تا 20 هزینه حفر هر متر چاه در زرندیه از قرار متري 74سال 
 هزار تومان افزایش یافته است. 100 سال به متري 12

 قانون، قانون است و لزم الجرا و كاري هم به این ندارد كه بدون چاه چگونه آب شست وشوي كارخانه تامین
  قانون توزیع عادلنه آب و45مي شود؛ به همین دلیل یكسال بعد دادگاه عمومي زرندیه به استناد بند هـ از ماده 

  قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت، ایرج حسیني را مجرم دانست وي را به3رعایت بند یك از ماده 
پرداخت جزاي نقدي و تخریب چاه محكوم كرد. 

 اما چون این راي براي كارخانه حكم ورشكستگي نانوشته را داشت، كوتاه نیامد، ایرج حسیني اعتراض كرد.
 از این اداره به آن اداره رفت؛ از این نماینده و آن نماینده نامه آورد؛ به این سازمان و آن سازمان، این نهاد و

 آن نهاد نامه فرستاد و در آن نوشت كه كور كردن چاه كارخانه آن هم در شرایط ركود اقتصادي چه تبعاتي
 دارد؛ تازه شاهد و مدرك هم آورد كه آب چاه وي از بس شور و تلخ مزه است كه به درد نوشیدن نمي خورد و

تنها استفاده كشاورزي و صنعتي دارد. 
 با این همه چند هفته پیش چاه كارخانه را بستند. و بدین ترتیب تعداد كامیون هایي كه براي بارگیري از آن خارج

  نفر12 نفر به 30 دستگاه كاهش یافت و تعداد كارگران آن از 6 دستگاه در روز به هفته اي 12مي شدند از 
 كاهش یافت؛ تازه این آغاز ماجرا است و معلوم نیست كه با ادامه این وضع كارخانه با همین اندك كارگر

مي تواند به كار خود ادامه مي دهد. 
 و اینگونه بود كه باز سنگي به درون چاهي غلطید و این بار نان عده اي كارگر را آجر كرد؛ آن طور كه ایرج

حسیني به ایلنا گفته است هنوز او و كارگرانش گرفتار بیرون كشیدن این سنگ هستند. 
گزارش: پانید فاضلیان 

پایان پیام
با رای مخالفت نمایندگان؛ 

کلیات لیحه جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی رد شد 
  آمده است :  کلیات لیحه اصلح قانون حمایت88 آذر 8به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 

 صنعتی و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی کشور صبح امروز در مجلس رد شد به این ترتیب
جزییات این لیحه نیز دیگری در مجلس بررسی نخواهد شد. 

  آذرماه سال گذشته به مجلس ارایه شده بود که طی آن هیاتی برای17به گزارش خبرنگار ایلنا، این لیحه در 
 حمایت از صنایع به منظور جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها در نظر گرفته شده بود این هیات مرکب از

 نمایندگان وزارتخانه های اقتصادی، صنایع، کار ، رفاه وبازرگانی بود که نمایندگانی از سازمان مدیریت، اتاق
 بازرگانی وصنایع و معاون نیز در آن در نظر گرفته شده بودند البته یک عضو ناظر هم از کمیسیون صنایع

مجلس می توانست در آن عضویت داشته باشد. 
 حمیدرضا فولدگر از جمله مخالفان این لیحه بود که اصلحات اعمال شده در کمیسیون صنایع به این لیحه

  قانون44را منجر به تغییر محتوای آن می دانست و معتقد بود که به این ترتیب این لیحه مغایر با اصل 
اساسی شده است. 



محمد مهدی مفتح نیز از دیگر مخالفان این لیحه بود . 
 رای ممتنع رد شد. 11 رای مخالف و 98 رای موافق، 73گفتنی است کلیات این لیحه با 

پایان پیام

کارگران معترض در مقابل شهرداری ارومیه تجمع کردند .

  نفر از کارگران شهرداري ارومیه روز سه شنبه در اعتراض به بروز تاخیر در پرداخت30ارومیه- 
حقوقشان در مقابل شهرداري مرکزي این شهر تجمع کردند

  نفر از کارگران معترض، پرداخت حقوق معوقه خود از سوي شهرداري را30به گزارش خبرنگار ایرنا، 
خواستار شدند. 

 یکي از معترضان گفت: کارگران حدود چهار ماه است که حقوق و دستمزدي دریافت نکرده اند و امروز مي
خواهند صداي اعتراض خود را به گوش مسوولن برسانند. 

 وي که از اعلم نامش خودداري مي کرد، افزود: اگر شهرداري به مشکل ما رسیدگي نکند مجبور هستیم در
روزهاي آینده هم دست به اقدام مشابه بزنیم. 

 شهردار ارومیه هم به خبرنگار ایرنا گفت: تجمع کنندگان کارگران شرکتي هستند و شخصا هیچ قراردادي با
شهرداري ندارند. 

 ابراهیم بازیان افزود: شهرداري طبق قراردادي که با شرکت طرف قرارداد دارد طلب این شرکت را طبق
برنامه و توافق قبلي پرداخت مي کند و کارگران باید دستمزد خود را از شرکت دریافت کنند. 

رئیس جمهور مي خواهد تامین اجتماعی زیر نظر وزارت رفاه و تامین اجتماعی قرار گیرد
  آمده است :   یک کارشناس تامین اجتماعی با88 آذر 8به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 

 اشاره به دو نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور مبنی بر غیر قانونی بودن اساسنامه جدید سازمان تامین
 اجتماعی اظهار داشت: دولت دو راه پیش رو دارد یا باید به اساسنامه قبلی برگردد و یا این که قسمت هایی از

اساسنامه جدید سازمان را که غیر قانونی است اصلح کند. 
 وی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه پیشنهاد اولیه سازمان ملی رفاه و تامین اجتماعی در زمان

 مدیرعاملی ستاری فرد مطرح شد، افزود: آن زمان بنا بود تا سازمان تامین اجتماعی زیر نظرنهاد ریاست
 جمهوری قرارگیرد اما نمایندگان مجلس به دلیل اینکه نمی توانستند از مدیرعامل سازمان یا معاون رئیس

جمهور باز خواست کنند به این کار رضایت ندارند. 
 او که نخواست نامش فاش شود ، تصریح کرد: به همین دلیل آقای ستاری فر پذیرفت که سازمان زیر نظر

وزارت رفاه و تامین اجتماعی قرارگیرد. 
 این کارشناس تامین اجتماعی با اشاره به اینکه ذبیحی مدیرعامل فعلی سازمان تامین اجتماعی به جای پرداختن
 به مسایل کلن سازمان خودرا درگیر مسایل جزئی کرده است ، خاطرنشان نمود: به نظر می رسد تجربه چند

 ماهه سازمان تامین اجتماعی و وزیر نظرریاست جمهوری بودن تجربه ای موفق نبوده است به همین دلیل
 مجلس و دولت و رئیس جمهور به دنبال آن است که سازمان تامین اجتماعی زیر نظر وزارت رفاه و تامین

اجتماعی قرار گیرد. 
 وی تصریح کرد: چه دولت به اساسنامه قبلی سازمان تامین اجتماعی برگردد و چه این که اساسنامه فعلی را

اصلح کند در هر دو حالت سازمان تامین اجتماعی زیر نظر وزارت رفاه و تامین اجتماعی خواهد بود. 
 این کارشناس تامین اجتماعی عضویت مدیر عامل در هیات مدیره سازمان را مفید ارزیابی کرد و گفت: این

که مدیرعامل سیاست های هیات مدیره را اجرا کند هنوز در کشور ما جانیفتاده است. 
 او اساسنامه قبلی را بهتر از اساسنامه فعلی تامین اجتماعی دانست و گفت: این اساسنامه دهها سال است که

جواب مثبت داده و سه جانبه گرایی هم در آن رعایت شده است. 
 وی با بیان اینکه حکم مدیرعامل فعلی سازمان تامین اجتماعی از سوی رئیس جمهور صادر شده است افزود:
 هر چند که وزیر رفاه و تامین اجتماعی فردی مورد اعتماد رئیس جمهورو از نزدیکان احمدی نژاد است اما

 وزیر نمی خواهد که با برکنای ناگهانی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی یادآور قضایاي پرویزکاظمی و داود
مدوی باشد از این رو درصدد انجام مقدمات این کار است. 

 او خاطرنشان کرد: گفته می شود مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز موافقت خود را با تغییر مدیرعامل
سازمان اعلم داشته است.

كارگران زیاران با وعده دریافت حقوق به تهران بازگشتند



  آمده است :  دبیر اجرایي خانه كارگر قزوین88 آذر 8به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 
  ماه حقوق به تجمع چند ساعته خود در مقابل2گفت: كارگران گوشت زیاران هفته گذشته با وعده دریافت 

سازمان خصوصي سازي پایان دادند و از تهران به خانه هاي خود بازگشتند. 
 عیدعلي كریمي درگفت وگو با خبرنگار ایلنا، گفت: گروهي از كارگران كشتارگاه صنعتي تعطیل شده زیاران

 چهارشنبه گذشته به منظور پیگیري مطالبات خود از قزوین به تهران آمدند و در مقابل سازمان
خصوصي سازي تجمع كردند. 

 وي گفت: كارگران كه با سه دستگاه اتوبوس به تهران آمده بودند، پس از چند ساعت تجمع در مقابل سازمان
 ماه حقوق معوقه به قزوین بازگشتند. 2خصوصي سازي با وعده پرداخت 

 این فعال كارگري افزود: كارگران در حال حاضر منتظر پرداخت حقوق وعده داده شده و بازگشایي كارخانه
هستند. 

 هرچند دبیر اجرایي خانه كارگر قزوین از وعده مسوولن سازمان خصوصي سازي به كارگران تجمع كننده
 مبني بر بازپس گیري كارخانه و بازگشایي دوباره آن خبر مي دهد، اما برخي اخبار منتشر شده از اعلم

بي طرفي این سازمان در رابطه با تعطیلي كشتارگاه صنعتي زیاران حكایت دارد. 
  به بخش خصوصي واگذار شد كه به دلیل85 كارگر در سال 250كشتارگاه صنعتي زیاران قزوین با بیش از 

بي تجربگي و ناتواني مدیریت خصوصي، این كشتارگاه از چندي پیش تعطیل شد. 
 ماه مطالبات معوقه طلبكار هستند. 9كارگران كشتارگاه از بیش از تعطیل شدن محل كار خود 

 به گفته كریمي براساس مصوبه كمیسیون كارگري قزوین، قرار است این كارخانه تعطیل و تمامي كارگران آن
به بیمه بیكاري معرفي شوند. 

نیمي از كارگران كشتارگاه زیاران را كارگران قراردادي تشكیل مي دهند. 
 به گفته كریمي، تعطیلي این كشتارگاه حتي بر فعالیت دامپروران كه براي كشتار، دام پرورش مي دادند را نیز

تحت تاثیر قرار داده است. 
پایان پیام

فرمان به بسیج برای مصادره کارخانه ها 
 : سخنگوی سابق دولت گفت: بسیج باید در دوران خصوص سازی نوشت 88 آذر 8 تاریخ سایت جرس در

 کارخانه ها را فتح کند.غلمحسین الهام سخنگوي سابق دولت و عضو حقوقدان شوراي نگهبان در گردهمایي
 بسیجیان فریدون كنار با تاكید بر حضور بسیجیان در همه صحنه ها اظهار داشت: بسیج باید در دوره

 خصوصي سازي كارخانه ها را فتح كند و قدرت اقتصادي واقعي كشور را در دست بگیرد و نگذارد اقتصاد در
عصر خصوصي سازي به دست گروه هاي خاص انحصارطلب و سرمایه سالر بیفتد.

 به گزارش فارس عضو حقوقدان شوراي نگهبان در ادامه اظهار داشت: آن بس/یجي ك/ه در عرص/ه هاي مختل//ف
 علمي، رسانه اي و هنري حضور فعال داشته باشد را مطلوب رهبري دانس/ت و تاكی//د ك/رد: ای//ن بس/یج در موق/ع
 لزم نیز وارد عرصه جهاد مي شود.الهام همچنین در بخشی از این سخنرانی خود گفت: توپ و تانك بر بس//یجي

اثر نمي گذارد
انتقاد مدیرعامل بانک رفاه كارگران از سازمان تامین اجتماعي

  آمده است :  مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت:88 آذر 8به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 
 میلیارد ریال سرمایه پایه دارد که در قیاس حتی با سایر بانک های900بانک رفاه با نیم قرن سابقه تنها 

تازه تاسیس سرمایه ناچیزی به حساب می آید. 
 به گزارش ایلنا، پیمان نوری اظهار کرد: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی در حال حاضر سرمایه پایه هر

 میلیارد ریال900هزار میلیارد ریال باشد اما متاسفانه سرمایه بانک رفاه تنها 2بانک تازه تاسیس باید حداقل 
است و این امر دست مدیریت را بسته است. 

 6وی تاکید کرد: یکی از ضروری ترین مسایل بانک موضوع افزایش سرمایه پایه است و در این باره حدود 
 هزار میلیارد ریال را به بازرس قانونی بانک ارائه کرده ایم و10ماه پیش درخواست افزایش سرمایه تا سقف 

 امیدواریم مجمع عمومی بانک با این افزایش سرمایه که حتما باید نقدی باشد، موافقت کند؛ افزایش غیرنقدی
مشکلی از بانک حل نمی کند. 

 وی در پاسخ به سئوالی درباره دولتی یا خصوصی بودن بانک رفاه، گفت: در نظام بانکی کشور بانک
 خصوصی نداریم. بانک ها یا دولتی هستند یا غیردولتی که بر اساس مکاتبات بانک مرکزی، بانک رفاه

 غیردولتی است چون سهامدار عمده آن سازمان تامین اجتماعی است که یک نهاد عمومی غیردولتی به حساب
می آید. 

 مدیرعامل بانک رفاه کارگران اظهار کرد: هفته گذشته بانک مرکزی اساس نامه تیپ را به ما تحویل داد تا پس
از بررسی و اعلم نظر بانک و پس از طی مراحل قانونی، اساس نامه جدید بانک رفاه به تصویب برسد. 



  سال گذشته اشاره کرد و گفت: در3رییس هیات مدیره بانک رفاه به تعادل منابع و مصارف این بانک در طول 
  میلیارد1410این مدت هیچ گاه دچار عدم تعادل منابع و مصارف نشده ایم و فکر می کنم این یکی ازدلیل سود 

 هزار میلیارد ریال تسهیلت58 بوده است. بانک رفاه کارگران تاکنون حدود 87ریالی بانک رفاه در سال 
 پرداخت کرده است؛ این در حالیست که سه سال و نیم پیش که این بانک را تحویل گرفتیم مانده تسهیلت

هزار میلیارد ریال نزدیک می شویم. 60هزار میلیارد ریال بود و امروزه به 30نزدیک به 
 نوری در پاسخ به این سئوال که موسسات پولی غیرمجاز با ارائه سودهای بالتر، بسیاری از سپرده ها را به

  درصد منتشر می کند؛ شما چطور16سمت خود جذب می کنند و از طرف دیگر دولت اوراق مشارکت با سود 
 دراین بازار اقدام به جذب سپرده ها کرده اید؟ گفت: بسیاری از مشتریان فقط به نرخ سود نگاه نمی کنند و اعتبار
 و خدمات مناسبی که بانک های بزرگ کشور از جمله بانک رفاه ارائه می کنند برای شان مهم تر است. از سوی
 دیگر مشتریانی که قصد استفاده از تسهیلت متوسط و بزرگ را از بانک رفاه دارند می باید کلیه امور بانکی
 خود را نزد این بانک متمرکز نمایند این هم تا حدی باعث جذب سپرده ها می شود؛ البته قبول دارم که بخشی از

سپرده ها به سمت موسسات غیرمجاز و اوراق مشارکت به دلیل سودهای بالتر رفته اند. 
 مدیر عامل بانک رفاه در خصوص افتتاح بانک مستقل مناطق آزاد در کیش اظهار داشت:این بانک هنوز

 برروی کاغذ است با این حال دوبانک قطری ، یک بانک آذربایجانی و یک شرکت سرمایه گذاری از کشور
مالزی برای خرید آن اعلم آمادگی کرده اند. 

 وی با اعلم خبر کلنگ زنی سه مدرسه در مناطق محروم استان های ایلم،لرستان وخراسان شمالی ، اعلم
داشت : این سه مدرسه با تقبل هزینه از سوی بانک رفاه ساخته می شود. 

 وی درباره طرح مسکن روستایی، گفت: به دلیل غیردولتی بودن بانک رفاه کارگران انتظار نبود که بانک
 رفاه مشغول اجرای این طرح شود اما از آنجایی که سعی داریم در پروژه های عمومی کشور سهمی داشته

  میلیارد ریالی،900 میلیارد ریال تسهیلت به این امر اختصتص دادیم که با توجه به سرمایه اندک 750باشیم، 
 نفر بابت نوسازی مسکن روستایی معرفی شدند که از9374 آبان ماه حدود 26رقم قابل توجهی است و تا تاریخ 

 درصد قراردادها منعقد شده است و پرداخت تسهیلت پس از تجهیز60درصد پذیرش شده و 98.2این تعداد 
منابع آغاز می شود. 

 مدیرعامل بانک رفاه درباره فعالیت های این بانک در زمینه بانکداری الکترونیک گفت: اقدامات خوبی در این
 زمینه انجام شده است اما کافی نیست چراکه فاصله ما با بانکداری الکترونیک واقعی که همواره مورد توجه
 این بانک است می باید به طور کامل از بین برود . زمانی می توانیم مدعی تحقق کامل بانکداری الکترونیک
 شویم که هر اتفاقی در شبکه بانکی کشور رخ دهد، آنلین در شبکه بانکی تاثیرگذار باشد و این امر در حال

حاضر در بانکداری الکترونیک کشور دیده نمی شود. 
 دستگاه جدید400 دستگاه عنوان کرد و گفت: 560 بانک رفاه را در حال حاضر ATMوی تعداد دستگاه های 

 دستگاه باقی مانده نیز سالنی است. تا پایان آذرماه در150 دستگاه دیواری و 250تحویل گرفته شده است که 
  راه اندازی خواهد شد. همچنین طی سه سال گذشته یک میلیون وATMهر شعبه حداقل یک دستگاه 

 هزار کارت متعلق به بازنشسته ها و بقیه در اختیار مردم است. این در360هزار کارت صادر شده که 530
 1000حالی است که در آغاز مدیریت اینجانب در بانک رفاه تعداد کارت در دست مشتریان بانک کمتر از 

کارت بود. 
 نوری به مستمری بگیران بانک رفاه اشاره و از دیرکرد ی که در پرداخت های سازمان تامین اجتماعی در

 هزار400واریز به حساب بانک رفاه انجام می شد انتقاد کرد وگفت: بانک رفاه به بیش از یک میلیون و 
 بازنشسته در کشور خدمات ارائه می کند و بابت دادن این خدمات هیچ هزینه ای هم از سازمان تامین اجتماعی
 دریافت نمی کند. مستمری بگیران بر روی حقوق دریافتی خود، حساب می کنند اما با توجه به دیرکرد سازمان
 تامین اجتماعی در واریز وجوه بازنشستگان محترم ، بانک را با چالش جدی مواجه کرده و می کنند. ما سعی

 کرده بودیم تا امروز در این باره گلیه نکنیم اما واقعا این دیرکرد مشکلت زیادی را برای بانک به وجود
  درصد سهام این بانک است اما باید بین شخصیت سهام دار و94آورده است. سازمان تامین اجتماعی دارنده 

 شخصیت طرف حساب با بانک تفکیک قائل شود. معاملت و داد و ستدهای دو مجموعه باید از موضوع
سهام  داری تفکیک شود. 

 مدیرعامل بانک رفاه کارگران با ارائه توضیحاتی درباره خدمت "خرید دین" گفت: بانک رفاه تا اوایل
 بهمن ماه این خدمت را به مشتریانی که از اهلیت لزم برخوردار و حساب بانکی فعال جاری در بانک داشته

 باشند پس از بررسی های اعتبارسنجی ارائه می دهد. مدت خرید باید یک ساله باشد و افراد می توانند اوراق مالی
زمان دار خود را در زمان حال دریافت کنند. 

 نوری به فراهم شدن مقدمات لزم برای قرعه کشی مسکوکات طل در بانک رفاه اشاره کرد و گفت: تا پایان
سال این قرعه کشی صورت انجام خواهد شد. 

 10هزار قطعه اعلم کرد وگفت: حدود 400وی میزان مسکوکات طلی سپرده گذاری شده نزد بانک رفاه را 



درصد از این میزان به تسهیلت اختصاص یافته است. 
 رییس هیات مدیره بانک رفاه در خصوص فعالیت ها و گواهی نامه های بین المللی دریافتی بانک رفاه گفت:

 بحث استقرار و استمرار نظام کیفیت و بهبود مستمر در بانک رفاه بسیار مهم است و بانک توانسته است در
  دریافت کند و این در نظام بانکی کشور منحصر به فرد است. البته بایدISOتمامی عملیات بانکی گواهی نامه 

 توجه داشت دریافت این گواهینامه ها به معنای رفع تمامی مشکلت یک سازمان نیست بلکه نشان دهنده این
 است که سیستم در برابر مشتری پاسخگو است و راه های ارتباط مشتری با بانک تعبیه شده است تا بدین طریق

بهبود مستمر انجام شود و کیفیت ارتقا پیدا کند. 
 مدیرعامل بانک رفاه ادامه داد: همچنین توانسته ایم از بنیاد کیفیت اروپا گواهی تعهد به تعالی دریافت کنیم و
 طی یک یا دو ماه آینده بانک برای سطح بعدی که اشتهار به تعالی است توسط بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت

  را کسب کردیم که امتیاز400تا350مورد ارزیابی قرار می گیرد. در یک خودارزیابی سخت گیرانه عدد 
مناسبی است. 

  سال رتبه5نوری ادامه داد: بر اساس ارزیابی سالنه معاونت راهبردی ریاست جمهوری بانک رفاه به مدت 
 اول مشتری مداری را در نظام بانکی کشور کسب کرده است. رتبه بانک رفاه در بین کل سازمان های بررسی

 ارتقا یافت و امیدواریم امسال به رتبه اول دست پیدا کنیم. 87 در سال3 به رتبه 86 در سال 5شده از رتبه 
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تشدید فضای رعب و وحشت در ایران خودرو
 گزارش ها حاکی است که فضای رعب و وحشت همیشه موجود در ایران خودرو در طول ماه های اخیر

 بازهم شدیدتر و آزار دهنده تر و غیرقابل تحمل تر شده است. کارگران می گویند که آنان را به هر بهانه ای
 مورد ضرب و شتم قرار می دهند، دست بند می زنند، در همان درون کارخانه بازداشت می کنند، از

 بازداشتگاه کارخانه به کلنتری می فرستند و از آنجا روانه بیدادگاه سرمایه می کنند. بسیاری از کارگران را
 با اتهاماتی از نوع اقدام علیه امنیت کشور، ایجاد اغتشاش، تبلیغ علیه نظام و مانند این ها بیکار می سازند و

 راهی زندان ها و شکنجه گاه ها می کنند. کارگران را به بهانه های واهی و بی اساس جریمه می کنند و
 دستمزدهای محقر آنان را در قبال این جرائم از دستشان بیرون می کشند. کارگران زیر فشار این شرایط

 در وضعیتی طاقت فرسا و غیرقابل تحمل اسیر می بینند.  جهنمی بسیار سخت به تنگ آمده اند و خود را
منبع: آژانس ایران خبر

88 آذر 8
وضعیت وخیم کار و تعویق حقوق کارگران اکباتان

  کارگر را استثمار می کند. این کارگران عموماo راننده هستند. در سال های پیش، ساعات100شرکت اکباتان 
 800 تا 600 بعد از ظهر بود و هر ماه مبلغی میان 9 صبح تا 9 ساعت در فاصله میان 12آنان  کار روزانه 

  ساعت کار مذکور ساعات زیادی در خارج از شیفت معمول12هزار تومان دستمزد دریافت می کردند. از 
 روزانه قرار می گرفت و علی الصول باید مشمول دریافت سختی کار می شد. کل کار روزانه کارگران نیز

  ساعت بودن روزانه کار نشان12بیش از حد سخت و فرساینده و بیماری زا بود. همه این ویژگی ها به علوه 
 می دهد که دستمزد دریافتی کارگران تا چه حد نازل بوده است. مشکل اما در همین حد نماند. پنج ماه پیش

 قرارداد کار کارگران از سوی شرکت به طور کاملo یکجانبه ملغی گردید. کارگران را مجبور کردند که بدون
  هزار تومان500 هزار تومان به 800هیچ قرارداد به شکل پیمانی کار کنند. همزمان دستمزد آنان را نیز از 

  ماه است که همان دستمزد کاهش یافته4کاهش دادند. شرکت اکباتان به این جنایت ها هم اکتفا نکرد. اکنون 
  ساعت کار فرساینده و کشنده کارگران پرداخت نمی کند. کارگران به همه جا شکایت12محقر را هم در قبال 

  زور اگر زور سرمایه و ناله اگر ناله کارگر است، آنچه هیچ گاه به جایی ترسد فریاد است. با کرده اند. اما
 شکایت و آویختن به اداره بازی های سرمایه نمی توان هیچ ریالی از حلقوم سرمایه داران جنایتکار بیرون

کشید. برای این کار قدرت مبتنی بر اتحاد و سازمانیابی شورایی ضد سرمایه داری لزم است. 
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اخراج، پاسخ هر درخواست در شرکت زریار

 زریار یکی از شرکت های پیمانکاری است که نیروی کار هر چه ارزان تر و بی حقوق تر را در اختیار
 شهرداری می گذارد. این شرکت در طول سال های اخیر دست به کار توسعه خود بوده است. شرکت های

  کارگر را استثمار می کند و130تابعه جدیدی را تأسیس کرده است. در هر کدام از این شرکت ها بیش از 
  نفر بیشتر شده است. زریار بر اساس قرارداد خود با شهرداری450شمار کل کارگران مورد استثمارش از 

 حقوق کارگران را از این نهاد دولتی دریافت می کند. اما همه شواهد حاکی است که در جریان این گرفتن و
 % دستمزد کارگران را به نفع خود و طبعاo شرکای خود در صدر شهرداری مصادره می90پرداختن حداقل 

  درصد آن را به کارگران می پردازد. با یک محاسبه ساده سرانگشتی حساب کنید10کند. به بیان دیگر، فقط 



  برابر دستمزدی که می گیرد ارزش10که دستمزد کارگران چه میزان خواهد شد. هر کارگر ایرانی بیش از 
  درصد توسط سرمایه90 درصد باقی مانده نیز 10اضافی برای صاحبان سرمایه تولید می کند و در اینجا از 

 داران تصاحب می شود. اما ماجرا حتی به اینجا نیز ختم نمی شود. کارگرانی که برای زریار کار می کنند
  ساعت اضافه کاری کنند و در قبال این اضافه کاری هیچ ریالی دریافت نکنند. محاسبه4مجبورند که هر روز 

 آنچه در اینجا بر سر کارگران می آید چندان آسان نیست. رشته تشدید استثمار و سلخی کارگران در جهنم
سرمایه داری ایران سر به بی نهایت می زند. تازه، کمترین درخواست کارگران نیز با اخراج پاسخ می گیرد.
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و اما بعد...
(درباره هدفمند  كردن یارانه ها)

 دكتر اصغر شاهمرادي*
 چنان که از شواهد پیدا است، لیحه هدفمند کردن یارانه ها (یا طرح تحول اقتصادی) به هر صورت به مراحل

تصویب و اجرا نزدیک می شود.

  آمده است : در چند هفته اخیر کارشناسان و اقتصادخوانان88 آذر 8به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ 
 و اقتصاددانان نظرات مخالف و موافق زیادی را مطرح کرده اند که مجال بحث آنها در این مقال نیست. آنچه

 نگارنده در پی آن است، این که به نظر می رسد در یک سو بدنه کارشناسی دولت، اجرای طرح تحول را نقطه
 پایان بر تمام آلم و دردهای اقتصادی کشور یا حداقل آغازی بر اصلح امور می دانند و در سوی دیگر،

 عده ای اجرای این طرح را سرآغاز گرفتاری های بسیار بزرگ و شاید غیرقابل مهار می پندارند، لذا بر طبل
زنهار می کوبند و خلیق را از عوارض آن انذار می دهند.

 این قلم بدون آنکه قضاوتی بین این دو گروه انجام دهد، گزاره دیگری را طرح می کند و سوال مقدری را
 مطرح می کند و امید دارد که هر دو گروه در پاسخ آن برآیند. آیا به راستي مشکل اقتصاد ایران تنها پایین بودن

 قیمت های انرژی یا پرداخت یارانه به کالهای اساسی است؟ آیا گرفتاری عمده اقتصاد کشور پایین بودن
 بهره وری و رشد واقعی اقتصاد نیست؟ آیا تمایل دولت به هرچه بزرگ تر شدن یا تامین مالی کسری بودجه

 ایجادی با سیاست های منفعل پولی و بانکی، گرفتاری عمده این اقتصاد نیست؟ چگونه است که این موضوعات
 مهم کامل به کناری گذاشته شده و تنها دغدغه فکری دولت و کارشناسان به نحوه جمع آوری و سپس بازتوزیع

 مبالغی است که قاعدتا در اقتصاد حضور داشته است؟ توجه داشته باشید که در صورت اجرای این طرح،
 ثروت جدیدی در کشور تولید نخواهد شد! در واقع در اصل ماجرا فرض بر آن است که کیک یارانه از سبد

 عده ای خارج و سپس مستقیم یا غیرمستقیم به سفره دیگری وارد شود! در واقع کیک جدیدی تولید نخواهد شد و
 همان کیک قدیم باز توزیع یا به ادعای طرح، بهتر توزیع خواهد شد. دقت كنیم که گرفتاری عمده در اقتصاد

ایران اساسا کوچک بودن کیک ها است و نادیده گرفتن این مساله غیر ممكن است. 
 در بهترین حالت با اجرای طرح، وضعیت قیمت ها شبیه بسیاری از کشورهایي خواهد شد که در آنها قیمت

 کالهای اساسی و انرژی با قیمت های جهانی برابري مي کند. آیا مصرف انرژی در این کشورها بهینه است؟ یا
 رشد اقتصادی بالیی دارند؟ آیا همه این کشورها در رفاه و آسایش به سر می برند؟ بسیاری از کشورهای
 خاورمیانه و آفریقا و آمریکای لتین چنین وضعی دارند، آیا این کشورها در بزرگراه رشد و توسعه قرار
 دارند؟ نکته اینجا است که تعالی اقتصادی یک کشور تنها محصول اصلح قیمت های نسبی بخشی نیست.

 اصلح سیاست های مالی و پولی، نظام مندی سیاست های ارزی و نیز وجود ثبات در سیاست های توسعه ای
احتمال می تواند کمکي باشد تا کشور در جهت توسعه و شکوفایی گام بردارد.

 نگارنده براین باور است که کارشناسان محترم دولت باید به فردای اجرای طرح نیز نظری داشته باشند. در آن
 روز واقعیات نه چندان خوشایند اقتصاد ایران همچنان باقی خواهد بود. البته بعید است کسی باور داشته باشد که
 تنها با اصلح چند قیمت و بازتوزیع یارانه ها بتوان نرخ بیکاری را کاهش داد یا تورم را کنترل كرده یا رکود

 تورمی حاضر از پیش پا برداشته شود. دوستان کارشناس دولت که سخت در تلش برای اثبات مدعای خود
 هستند، می کوشند به یاد داشته باشند که رشد اقتصادی تنها و تنها راه حل برای برون رفت از معضلت

اقتصادي کنونی است.
 متاسفانه واقعیات اقتصادی به رغم آرزوها و آمال ما، خود را بر ما تحمیل می کنند. آیا این اولین درسی نیست

که در علم اقتصاد آموخته ایم؟!
* عضو هیات علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران 



پرریس سنندج مصائب زندگی یکی از کارگران اخراجی 
  مطالب زیر تنها گوشه کوچکی از دردها و آلم زندگی یکی از کارگران!دوستان وهم طبقه های عزیزم

  پس ازهفت ماه از سر دوانده شدن از سوی1388شرکت ریسندگی پرریس سنندج است که اوایل سا ل 
کارفرما و دیگر دستگاه های دولتی برایش رقم خورد. 

  بلکه می خواهم واقعیتی ،دوستان با نگارش این سرنوشت نمی خواهم دردی را به هزاران درد شما اضافه کنم
 انکار ناپذیر را که بر اثر اخراج سازی های فله ای هر آن برای یکی از کارگران تعلیقی یا اخراجی ممکن

 است روی بدهد به تصویر کشم. واقعیتی که نظام طبقاتی سرمایه داری عامل اصلی آن است و در ایران چنان
 دست کارفرمایان را باز گذاشته است که آنان قادرند با تحمیل شرایط برده وار بر کارگران از قبیل اخراج

 سازی و عدم پرداخت بموقع دستمزدها و قرار داد موقت، آنان را در تنگنای مالی تا سرحد گرسنگی مطلق
قرار بدهند. 

و اینک شرح آنچه بر من گذشته است : 
  گذشته بود. ما با88 دو روز از سال  من یکی از کارگران اعتصابی شرکت ریسندگی پرریس سنندج هستم.

  ماه7تجمعات واعتراضات و پیگیری های مداوم درمقابل اداره کار و دیوان عدالت اداری واستانداری پس از 
 رای دیوان را مبنی بر بازگشت به کار دریافت کرده بودیم . خانواده های ما نیز همانند دیگر انسان ها درایام

 عید انتظار تامین حداقل هایی از مایحتاج روزمره زندگی از قبیل لباس نو، میوه و شیرینی و........ را از ما به
عنوان نان آور خانواده داشتند. 

 دوست عزیز، شاید باورت نشود دو ماه بود که حتی یک کیلوگوشت نتوانسته بودم به خانه ببرم. هرچند
 خانواده های کارگری با این شیوه زندگی کامل آشنا هستند و در تمام ایام سال صورت خود را با سیلی می

  اما عدم بر آورده کردن حداقل انتظار از سوی خانواده در ایام سال نو چیزی نیست که، نگهدارند توانند سرخ
راحتی قادر به تحمل درد آن باشد. ه انسان مانند دیگر ایام سال ب

  غروب ها دیگر عادی شده بود که با دستانی.هفت ماه تمام خانواده را با رای های اجرا نشده امیدواری دادم
 خالی ورویی خجل به خانه برگردم. ولی آن غروب با دیگر روزها فرق داشت چون وقتی وارد منزل شدم

  بلفاصله اشک هایش را پاک اشک های دخترم صورت پاک و معصومش را خیس کرده بود. وی با دیدن من
کرد و دردش را به روی من نیاورد. 

 من درد او را می دانستم. فغانی تمام وجودم را در برگرفت. با مشاهده این وضعیت ماندن در منزل برایم 
  آن لحظه را  بلفاصله از خانه بدون هیچ مقصدی بیرون آمدم وسعی کردم هر طوری که شده امکان پذیرنبود.

  هر چند که فراموش کردن آن صحنه به این آسانی ها ممکن نبود.،از یاد ببرم که در منزل چه دیدم و چه شنیدم
  پرواز کردم  می شد. کنار جدول خیابان نشستم به فکر عمیقی فرو رفتم. به عالم رویا هوا کم کم داشت تاریک

  لحظاتی بچه ها ی یک اقلیت مفت خور را به یاد آوردم که چه تا مرهمی بر درد های بی درمانم باشد. برای
 طور برای دیدن یک بازی فوتبال در خارج از کشور میلیون ها تومان هزینه می کنند تا مبادا دل نازک

  به  آن روی سکه فرزندان کارگرانی را می بینم که فرزندشان از ندیدن یک بازی فوتبال بشکند اما و اما ....
 خارج از کشور برسر سفره های خالی وبی رونق با چشمانیآور جای بازی وسرگرمی و هزینه های سرسام 

 اشک بار زانوی غم بغل می گیرند و غروب به جای تماشای فیلم های کارتونی با دستان خالی پدر و چهره در
 هم رفته او مواجه می شوند و در گوشه ای ازاطاق شاهد دعوای پدر ومادر با صدای لرزان پدرهستند و به

 کار کنم پدر و صدای توام با گریه مادر که هی تکرار می کند بچه هاه طور روزمره جمله تکراری ندارم و چ
  تمام لحظه های کودکی شان را در هم می ریزد. عامل ومسبب همه این ها را،این حرف ها حالیشان نیست

 تنها در وجود سیستمی می توان جستجو کرد که در آن اقلیتی مفت خور بر تمام ثروت جامعه چنگ انداخته اند
 برای خود می خواهند.  و همه چیز را فقط

 یک نفر داشت صدایم می. با این افکار در دنیای دیگری بودم که ناگهان صدای بوق ماشینی مرا به خود آورد
 زد. جلو رفتم. عبدا....دوست قدیمی ام بود. پس از احوال پرسی سوار ماشین اش شدم. به او تعارف کردم

  گفت به یک شرط با تو به منزل می آیم و من بدون این که شرط او را بدانم و بپرسم گفتم هر چی برویم منزل.
 تو میگی قبول. در طول راه تا منزل همه چیز را برایم تعریف کرد و گفت: مقداری مشروب در ماشینم هست.

 عنوان اجارهه  هزار تومان ب200اگر چند روزی بتوانی آن ها را در زیر زمین منزل تان نگهداری کنی مبلغ 
آن ها را بیش از چند روز نگه بداری.  خواهم داد و تاکید کرد که انتظار ندارم 

  دوستم بعد از خوردن چای وجابه جایی مشروبات به زیر.وسوسه شدم و بلفاصله پیشنهاد او را قبول کردم
  هزار تومان خداحافظی کرد و رفت. آن شب را خوابم نبرد. تا دم صبح برای این200زمین وپرداخت مبلغ 

  تا یک جوری بتوانم اشک های غم زده روی صورت دخترم را بزدایم. صبح، تومان برنامه ریزی کردم200
  بچه ها را از خواب بیدار کردم تا برای خرید و خرج کردن آن مبلغ پول آماده شوند. اما با صدای8ساعت 

  تعدادی مامور با حکم قضایی وارد خانه شده و پس از ضبط مشروب ها و.زنگ منزل همه چیز تغییر کرد
 بار کردن آن در ماشین، من را نیز دستبند زده به پاسگاه محل بردند. یک شب را در کلنتری و روز بعد با



  میلیون50 چند روزی را در زندان سپری کردم وسپس با قرار وثیقه  حکم قاضی کشیک روانه زندان شدم.
 تومانی آزاد شدم. با پیش آمدن این وضعیت به چنان روزگار سختی گرفتار شدم که گرسنگی و مشکلت حاد
 خانواده را فراموش کردم و در انتظار محاکمه و صدور حکم خودم را مدام امید می دادم که قضات درد دل

 های یک کارگر از کار اخراج شده را خواهند شنید و با در نظر گرفتن شرایطی که من مرتکب چنین جرمی
شده بودم، قضاوت خواهند کرد. 

 اما پرونده من بر خلف روال چنین پرونده هایی خیلی زود وسریع مورد رسیدگی قرارگرفت ودر شعبه دوم
 22800000دادگاه انقلب رای صادرگردید : آقای ..... شما علیرغم عدم سابقه کیفری به پرداخت 

  شش ماه زندان تعزیری و چهل و پنج ضربه  جریمه نقدی، تومان(بیست و دو میلیون و هشتصد هزار تومان)
  تا دیگر چه در دادگاه و چه در جای دیگر صدایت را بلند نکنی و نگویی " من شلق محکوم می شوید،

گرسنه ام ". 
 بله، قاضی محترم با این رای به من فهماند که ما با هم فرق داریم ودر دو دنیای متفاوت زندگی می کنیم.

  ذره ای از شرایط زندگی من و هفت ماه عدم دریافت دستمزد و گرسنگی فرزندانم در شب عید، هیچ کدام،
 انسانیت را در قضاوت قاضی بیدار نکرد. چون رای قابل تجدید نظر خواهی بود من امیدم را از دست ندادم و
 با زندگی جنگیدم ونسبت به این رای اعتراض کردم که پس ازطی مراحل قانونی، پرونده به شعبه چهارم دادگا

 ه تجدید نظر سنندج ارجاع گردید. در اینجا نیز پرونده خیلی سریع مورد رسیدگی قرارگرفت و دادگاه تجدید
 نظر در کمال ناباوری، رای دادگاه بدوی را مورد تایید قرارداد و آب پاکی را روی دستم ریخت و برای

همیشه گرسنگی را از یادم برد. 
 من هم اکنون خود را برای زندانی شدن آماده می کنم. شش ماه زندان تعزیری جای خود، من به دلیل عدم 

 هشتصد هزار تومان باید سال ها در گوشه زندان بمانم و خانوادهو توانایی در پرداخت بیست و دو میلیون 
ام ..... 

 ما صدایمان را برای اجرای رای دیوان عدالت اداری ( درمورد بازگشت به کار) بلند کردیم. هزارو یک
 تهمت برایمان درست کردند و اعلم نمودند بگذارید اجرای این رای روال عادی و قانونی خود را طی کند.

 زیاد عجله نکنید. هفت ماه طول کشید. به انتظار اجرای رای نشستیم. اما متاسفانه تاکنون نه بر سر کارمان باز
  برای هیچ یک از آقایان مهم نیست که چه عواملی مرا به گشته ایم و نه ریالی بابت مطالباتمان به ما داده اند.

 سمت کاری سوق داد که به خاطر آن امروز باید تمام زندگی ام در معرض فرو پاشی و نابودی قرار بگیرد.
 برای اینان تنها مهم این است که جرمی دراولین روزهای عید سال جدید بر اساس قانون رخ داده است. برای

 این هم مهم نیست که در روزهای آخرسال سفره های چه کسانی و به چه علت خالی است.  این آقایان
 دلیل این که چندین ماه حقوق معوقه کارگران را پرداخت نمی کند مورده در دادگاه این آقایان هیچ کس ب

 محاکمه قرارنمی گیرد. در دادگاه این آقایان کارفرمایی که کارگری را که پس از ده ها سال کار در سخت
  بدنش اخراج می کند مورد محاکمه قرار نمی گیرد. در دادگاهیترین شرایط و از دست دادن عزیزترین اعضا

 جرای آن نمی کند مودااین آقایان مجری قانونی که هفت ماه یک رای قانونی را مسکوت می گذارد و اقدام به 
......... و  محاکمه قرار نمی گیرد 

  دست به کاری برو از روی ناچاریاما کارگری که نمی تواند شاهد گرسنگی فرزندانش در ایام عید باشد 
 خلف قوانین این آقایان می زند بدون این که کسی به درد و رنج او کمترین توجهی بکند در اسرع وقت

 محاکمه می شود و برایش جریمه های سنگین و زندان و شلق صادر می کنند تا دیگر در کوچه پس کوچه
های شهر فریاد "من گرسنه ام" را سر ندهد. 

     شریف ساعد پناه
88 آذر 8

روسیه در ایران چند كارخانه پتروشیمى مي سازد 
  آمده است : رئیس شركت پتروشیمى سیبور روسیه از تشكیل88 آذر 9به گزارش خبرگزارى فارس در تاریخ 

یك شركت سرمایه گذارى مشترك با ایران براى ساخت یك كارخانه پتروشیمى در این كشور خبر داد. 
 وزیر انرژى روسیه گفت بزرگترین شركت پتروشیمى این كشور در حال مذاكره براى ساخت چند كارخانه

تولید پتروشیمى در ایران است. 
 سرگئى شماتكو كه پس از نشست كمیسیون بین دولتى ایران و روسیه در تهران سخن مى گفت افزود: مى توان

بر پایه منابع نفت و گاز مجموعه هاى مهم صنایع شیمیایى احداث كرد. 
 وى در ادامه گفت: در این زمینه اول از همه مى توان از بلوك هاى گازى در پارس جنوبى استفاده كرد كه

شركت گازپروم در حال فعالیت در آن منطقه است. 
 بر اساس گزارش ایتارتاس دیمیترى كنو رئیس شركت پتروشیمى سیبور روسیه نیز گفت شركت وى به مدت

یك سال است كه براى احداث مجتمع هاى پتروشیمى در ایران با مقامات این كشور مذاكره كرده است. 



 به گفته وى همكارى هاى دوجانبه به تاسیس یك شركت سرمایه گذارى مشترك منجر شده است كه قرار است
یك كارخانه پتروشیمى براى استفاده از گاز تولیدى در یكى از فازهاى پارس جنوبى در ایران احداث كند. 

كنو همچنین صادرات محصولت این كارخانه را منتفى ندانست.

  درصد پرسشنامه هاى اطلعات اقتصادی خانوارها توأم با خطا بود/در30کارشناس اقتصادی:
ایران هیچ زیرساخت یا مبنایى در برآورد حجم دارایي هاى خانوار ها وجود ندارد 

  آمده است : عضو هیأت علمى پژوهشكده امور اقتصادى و88 آذر 9به گزارش خبرگزارى فارس در تاریخ 
 دارایى گفت:در شرایط كنونى نرخ تورم ایران همچنان بال و نرخ رشد نیز به دلیل بروز بحران جهانى افت

 كرده این امر مبین این مطلب است كه شرایط ایران به جهت اجراى طرح هدفمندسازى یارانه ها مناسب نیست.

 محمدجواد محقق اظهار داشت: وضعیت فعلى توزیع یارانه ها در اقتصاد ایران مغایر با بهره ورى و اصالت
  سال قبل مورد توجه دست اندر كاران و60 تا 50رشد و تولید است كه اصلح این ساختار از حدود 

كارشناسان اقتصادى كشور قرار گرفته و مورد تأكید قرار داشت. 
 وى ادامه داد: بعد از پیروزى انقلب اسلمى زمینه هاى تصحیح معضلت ذكر شده فراهم بود اما به دلیل عدم
 زیرساخت هاى لزم و احتمال بروز تبعات وسیع از اصلح ساختار قبلي، دولت ها براى ورود به این مبحث از
 جرأت لزم برخوردار نبودند كه البته دامنه این اشتباه طى سال هاى بعد رفته رفته وسیع تر و فاصله طبقاتى را

موجب شد. 
 وى افزود:با تصدى رئیس جمهور فعلى بر كرسى دولت نهم زمینه هاى اجراى لیحه هدفمند كردن با توجه به

 نیاز روز اقتصاد ایران فراهم و در دستور كار قرار گرفت كه البته تعریف جامع و اجرایى از چگونگى و
نحوه اجراى لیحه هدفمند كردن یارانه ها نیاز اصلى این طرح است كه باید توسط كارشناسان به اثبات برسد. 
 عضو هیأت علمى پژوهشكده امور اقتصادى و دارایى تصریح كرد: هدفمندسازى یارانه ها به مثل شبیه درختى

  ساله است كه به دلیل مختلف به سمتى كج شده كه به هیچ وجه نمي توان آنرا به یكباره صاف كرد چرا كه60
 با اعمال هر گونه فشار دور از تدبیرى باعث شكستن درخت خواهیم شد بنابراین به منظور تصحیح ساختار
 غلط اقتصاد كشور نیز باید تدبیر و دوراندیشى را در دستور كار قرار داد و اجراى هدفمندكردن یارانه ها را

در گسترده زمان و به تدریج محقق كرد. 
 وى با اشاره به این موضوع كه حذف یكباره یارانه ها تحقق بخشیدن به این طرح را با اما و اگر ها مواجه

 مي كند، خاطرنشان كرد: در بدو اجراى طرح بهتر بود كاهش تدریجى یكى از انواع انرژى از جمله بنزین در
 دستور كار قرار گیرد و بعد محقق ساختن آن به سراغ دیگر انواع انرژى برویم زیرا اكثر مردم ایران از

 توانمندى لزم براى مدیریت صحیح در شرایط بحرانى به دلیل متأثر بودن اقتصاد ایران از عوامل رواني،
برخوردار نیستند. 

 محقق ضمن تأكید بر این مطلب كه انتظارات تورمى در مسیر اجراى طرح ها و پروژه هاى اقتصادى حرف
 اول را مي زند، تأكید كرد: در بطن هر طرح و لیحه اى كه به منظور اجرا در دستور كار قرار مي گیرد باید

 انتظارات تورمى پیش بینى و چگونگى كنترل آن مورد توجه قرار گیرد تا مردم به واسطه اجراى یك لیحه یا
طرح با افزایش شدید هزینه هاى تورمى ناشى از انتظارات مواجه نشوند. 

 وى متذكر شد: یكى از دلیل عدم تشخیص صحیح میزان تورم ناشى از اجراى لیحه هدفمند كردن یارانه ها،
 عدم تعیین حجم تورم انتظارى است شاید اگر بتوانیم انتظارات را از اقتصاد ایران حذف كنیم در

 درصد تورم ناشى از اجراى طرح را نباید انتظار داشته باشیم. 15خوشبینانه ترین حالت بیش از 
  درصد بیشتر نباشد اما عمل15وى ادامه داد: سهم افزایش قیمت هاى حامل هاى انرژى در تولید نهایى شاید تا 

  درصد هم مي رسد كه این عامل خطرسازى براى اقتصاد كشور تلقى مي شود بر این150این سهم تا حدود 
 اساس هر گونه دامن زدن به انتظارات و عدم كنترل صحیح آن زمینه ساز تشدید تورم را موجب خواهد شد، در

چنین شرایطى ذخیره سازى كالهاى مصرفى هم نمي تواند راهگشاى مشكل تلقى شود. 
 وى افزود: معتقدم شاید احمدي نژاد اقتصاد خوان نبوده اما اقتصاددان قابلى است كه قدرت تجزیه و تحلیل

 مسائل اقتصادى روز ایران، وراى از تمام تئوري هاى مندرج در كتاب ها را دارد بنابراین توقع كارشناسان و
 عموم مردم از رئیس جمهور لحاظ كردن تدابیرى است كه مي تواند تبعات ناشى از اجراى طرح هدفمندسازى

یارانه ها را به حداقل كاهش دهد. 
 عضو هیأت علمى پژوهشكده امور اقتصادى و دارایى گفت: بر اساس تعاریفى كه بانك جهانى صورت داده

 است بهترین زمان اجراى طرح هدفمندسازى یارانه ها مشروط به قرار گرفتن نرخ تورم در حداقل و نرخ رشد
 حداكثر است یعنى كه نرخ تورم اقتصاد كشورى در كمترین میزان و نرخ رشد در بالترین حد باشد ازدر 

بهترین شرایط زمانى براى اجراى طرح هدفمندسازى یارانه ها برخوردار است. 



 محقق تأكید كرد: در شرایط كنونى نرخ تورم ایران همچنان بال و نرخ رشد نیز به دلیل بروز بحران جهانى
 افت كرده است این امر مبین این مطلب است كه شرایط ایران به جهت اجراى طرح هدفمندسازى یارانه ها

 مناسب نیست، معتقدم اجراى این طرح زمانى مي تواند براى اقتصاد مثمر ثمر واقع شود كه هم مردم به واسطه 
 اطلع رسانى مناسب كامل توجیه شده باشند و هم اطلعات اقتصادى دولت از اقتصاد ایران كامل باشد كه

 متأسفانه در هر دو زمینه با كاستى و كمبود مواجه هستیم، براى اثبات این موضوع مي توان طى یك نظرسنجى
از عموم مردم نظر آنها را در خصوص اجراى طرح جویا شد. 

 وى ضمن تأكید بر این موضوع كه پاشنه آشیل این طرح، اطلعات اقتصادى است، اظهار داشت: مجلس طى
 بررسي  طرح هدفمندكردن یارانه ها، دهك هاى درآمدى را از قالب این طرح حذف كرد این موضوع به این

 مفهوم است كه مجلس براى دهك هاى دوم و ششم هیچ تفاوتى قائل نیست، این در حالى است كه بر اساس
 تعاریف صورت گرفته در قالب این طرح به هیچ وجه نمي توان دهك هاى مختلف را در یك قالب مقیاس بندى

كرد. 
 وى متذكر شد: معتقدم اطلعات اقتصادى دولت در خصوص بخش تولید و مصرف خدشه دار و از قابلیت لزم

 برخوردار نیست البته این نقیصه خاص دولت نهم نیست. در واقع دولت نهم سعى دارد كاستي  و نقیصه اى را
  درصد30 سال متحمل شده است را جبران كند ضمن آنكه طبق اطلعات آمار 50كه اقتصاد كشور طى 

پرسشنامه هاى تنظیم شده به منظور شفاف سازى اطلعات خانوار ها توأم با خطا بوده است. 
 محقق ضمن اشاره به این موضوع كه اكثر خرید هاى ایرانیان اعم از خانه و ماشین قولنامه اى است، گفت: در

 ایران هیچ زیرساخت یا مبنایى وجود ندارد كه بتوان به واسطه آن حجم دارایي هاى افراد و خانوار ها را
 برآورد كرد بنابراین با توجه به این موضوع كه از اطلعات اقتصادى لزم به منظور اجراى طرح

هدفمندكردن یارانه ها برخوردار نیستیم به حتم اجراى طرح مذكور با ابهامات مختلفى توأم خواهد شد. 
 وى با اشاره به این موضوع كه میزان پرداختي ها بستگى به انتظارات تورمى دارد، خاطرنشان كرد: با توجه

 به شرایط كنونى نمي توان حجم پرداختى مشخصى را به منظور بازگرداندن مردم تا سطح رفاه قبل تعریف
  درصد تخمین بزنیم باید براى هر60 هزار تومان و میزان تورم را حدود 700كرد براى مثال اگر خط فقر را 

  هزار تومان یارانه پرداخت كنیم و این در حالى است كه دولت توان پرداخت این حجم420خانواده چهار نفره 
یارانه  را ندارد. 

 عضو هیأت علمى پژوهشكده امور اقتصادى و دارایى گفت: از آنجا كه كنترل تورم انتظارى به چند عامل مهم
 بستگى دارد آن را نمي توان در كوتاه مدت اصلح كرد، مردم ایران بنا به عادت با افزایش قیمت اقدام به خرید
 بیشتر مي كنند كه البته این خصوصیت ناشى از تجارب دوران جنگ است ضمن آنكه درآمدهاى سرگردانى نیز

 در اقتصاد كشور وجود دارد كه پایه هاى اقتصادى را تضعیف مي كند بنابراین توجه به مسائل تأثیرگذار در
اقتصاد كشور، راهگشاى بسیارى از مشكلت پیش روى مسئولن است. 

 وى ضمن تأكید بر عدم اطلع رسانى مناسب از سوى مسئولن و دست اندركاران به منظور چگونگى اجراى
 طرح هدفمندكردن یارانه ها، متذكر شد: از بین رجال دولتى رئیس جمهور تنها كسى است كه در خصوص
 چگونگى اجراى لیحه هدفمندكردن یارانه ها به سؤالت و پرسش هاى كارشناسان جواب داده است بنابراین

اطلع رسانى در این خصوص با كاستى و نقص هایى مواجه است كه باید مرتفع شود. 
 محقق اظهار داشت: در صورتى كه طرح هدفمندكردن یارانه ها به درستى اجرا شود شاهد رشد نقدینگى

 نخواهیم بود به عبارتى نقدینگى موجود در اقتصاد بازتوزیع خواهد شد، نقدینگى موجود به سمت كالهاى
 اساسى سوق پیدا كرده و بازتوزیع مي شود كه این موضوع موجبات آسیب پذیرى بخش تولید و تشدید دللى و

واسطه گرى را سبب مي شود.
 وى تصریح كرد: اختلف نظر در مناسبات اقتصادى همواره وجود داشته و طبیعى است اما از آ$نجا كه در

 خصوص طرح هدفمندكردن یارانه ها هم مجلس و هم دولت به تعامل لزم دست یافته اند ضمن آنكه مشكلى به
جهت مدیریت و اجرا ندارند مشكلت جزعى را هم در این مسیر بینابین مرتفع مي كنند.

 میلیارد ریال وام پرداخت کرد۳۳۷۰صندوق مهرامام رضا 
  آمده است :  صندوق مهر امام رضا (ع) با88 آذر 9به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 

 رویکرد توسعه و ترویج فرهنگ قرض الحسنه در قالب پرداخت وام اشتغال به جوانان جویاي کار، از ابتداي
  میلیارد ریال وام قرض الحسنه در اختیار جوانان۳۷۰امسال تا پایان نیمه اول آبانماه بیش ازسه هزار و 

متقاضي اعتبار ،قرار داده است. 
 به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي،"سیدمحمد کریمي " مدیرعامل صندوق
 مهر امام رضا (ع) در جمع معاونان و مدیران ستادي این صندوق گفت: فلسفه وجودي ایجاد صندوق مهر امام

 رضا (ع)، به عنوان نخستین مصوبه دولت عدالت محور و عملگراي نهم ،منطبق با شرایط جامعه، نرخ



جمعیت و گروه سني مورد نظر در جامعه هدف با رویکرد اعتقادي و معنوي، بوده است. 
 وي نقش حمایتي این صندوق را در فراهم شدن زمینه ازدواج، اشتغال و مسکن جوانان را امري مهم قلمداد

 کرد و یادآور شد، سیاست هاي اعتباري این صندوق در سال جاري بصورت پرداخت وام قرض الحسنه
 فقره وام بوده که بي تردید پرداخت این وام با شناسایي دقیق نیاز۶۴۷هزار و ۵۲اشتغال در قالب بیش از 

واقعي جامعه هدف و مشارکت مستقیم در ساماندهي امر اشتغال جوانان، صورت گرفته است. 
 مدیر عامل صندوق مهر امام رضا (ع) تسهیل و تسریع سازي در فرآیند پرداخت وام قرض الحسنه به

 متقاضیان جوان را معطوف به همکاري و ارائه درخواست منطقي و مطابق با نیاز واقعي قلمداد کرد و
  میلیارد ریال) وام قرض الحسنه به متقاضیان۲۹۸۰ میلیارد ریال( ۹۸۰گفت:پرداخت بیش از دو تریلیون و 

  میلیارد ریال وام قرض الحسنه به۳۸۹ فقره قرارداد اعتباري و تخصیص ۶۴۶ هزار و ۴۲مرد در قالب
  فقره قرارداد اعتباري از ابتداي امسال تا پایان نیمه اول آبانماه۹۷۷متقاضیان زن در قالب هفت هزار و 

 بیانگر تلش مجموعه عوامل صندوق مهر رضا در تسهیل و تسریع سازي فرآیند پرداخت وام قرض الحسنه با
اعمال نگاه منطقي و رعایت ضوابط و مقررات،است. 

 کریمي در پایان ابراز امیدواري کرد، این روند کماکان ادامه داشته باشد و تمام توان صندوق مهر معطوف به
ارائه خدمات بهینه و تخصیص وام قرض الحسنه مناسب به جوانان باشد. 

پایان پیام

تجمع اعتراضی رانندگان کامیون در برابر مجلس 
 /نماینده مجلس:در روز روشن کامیون چینی را به اسم نیسان ژاپنی قالبشان کرده اند ببینید

اینها بدبخت شده اند وهیچکس هم به فریادشان نمي رسد. 
  آمده است :  کالهای چینی بر همه جهان سایه88 آذر 9به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 

 افکنده و ایران بیشترین آسیب را از واردات این کالهای بي کیفیت متحمل مي شود. تا دیروز صنعت کفش
 کشور را تطیل کردند؛ نساجی را به بحران کشیدند؛ لوازم خانگی را نابود کردند و بسیاری موارد دیگر که

 قابل طرح نیست اما امروز شاهد تردد کامیون چینى با نام های "نیسان ژاپنی: در جاده های کشور هستیم اما این
 بار هم چین به کالیی یک بار مصرف تبدیل شده واز همه بیشتر رانندگان این کامیون ها آسیب دیده اند.

 رانندگانى كه دیروز در مقابل در شمالى مجلس جمع شده بودند تا صداى اعتراض خود را به گوش نمایندگان
 برسانند. ماموران نیروی انتظامی در بین رانندگان معترض حضور داشتند تا این اعتراض از حد اعتدال

 خارج نشود؛ یکی ازرانندگان سرگرد نیروی انتظامی را در آغوش مي گیرد صورتش را مي بوسد و مي گوید:
  بعدازظهر از5"جناب سروان، به خدا، جون به لبم رسیده، دیوونه که نیستم توی این سوز سرما از صبح تا 

اون سر شهر بیایم جلوی مجلس به خدا بدبخت شدیم و صدامون هم به گوش هیچ کس نمی رسه". 
 سرگرد نیروی انتظامی که گویا عادت کرده به او جناب سروان بگویند پاسخ مي دهد من هم مي فهم اما شماهم

مراقب رفتارتان باشید. 
 علی اصغر یوسف نژاد عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حالی که با چند تن از رانندگان به داخل

 مجلس مي رود خطاب به خبرنگاران مي گوید: از این کامیون داران گزارش تهیه کنید که در روز روشن
 کامیون چینی را به اسم نیسان ژاپنی قالبشان کرده اند ببینید اینها بدبخت شده اند وهیچکس هم به فریادشان

نمي رسد. 
  قسط30 کامیونش را تحویل گرفته و با وجودی که هنوز 85اسد زنگنه یکی از افرادی است که در فروردین 

بدهکار است ماشینش از کار افتاده است. 
 وی با اعلم اینکه در کرمانشاه به دادگاه شکایت کرده است و در حالی که مدارکش را نشان مي دهد مي گوید

 کلی پول به کارشناس دادیم و پس از بازدید کامیون "وانگ دانگ" اعلم شد که این خودرو کشنده نیست بلکه
  اسب بخار قدرت دارد در حالی که300از رده خارج است و جوابگوی شرایط جاده ای ایران نیست. مي گویند 

 اسب هم قدرت ندارد و کارشناس اعلم رسمی کرده که وانگ دانگ در حد یک کامیونت است. 30
  بار هم گیربکس تعمیر2 بار موتور کامیونش را تعمیر کرده است مي گوید: 2امیدزارعی که در یک سال 

کردم که هر بار یک میلیون تومان هزینه پرداخت کرده ام. 
 وی با اعلم این که قرار بوده گارانتی این مبالغ را بپردازد مي گوید: اگر شما پول دیدید ما هم دیدیدم. این

 کامیون ها بدمصب چینی که خبر نمي کند، یک بار تو اصفهان خراب شد و مجبور شدم واتر پمپ، پمپ باد
وکلی دستگاه های دیگر را عوض کنم در حالی که هیچکدام به یکدیگر ارتباط ندارد. 

  بار سوپر کامیون را عوض کرده است مي گوید: سیم گاز کامیون پاره شد رفتم عوض2زارعی با اعلم اینکه 
 کنم مکانیک گفته سیم گاز موتور سیکلت بخر بیار برات عوض کنم. آخه این چه وضع کامیون داری شده است.

  سال قبل برای خرید کامیون نیسان دیزل از طریق روزنامه های کثیرالنتشار ثبت نام کرده4حمیدی که 



 میلیون تومان پول دادم که نیسان دیزل را از سایپا تحویل بگیرم اما وانگ دانگ تحویلمان دادند. 21مي گوید 
  مرتبه موتور تعمیر کرده ام همان3 تا به حال 84وقتی شروع به کار کردیم دیدیم کشش ندارد واز سال 

  بار گیربکس تعمیر کرده ام به8اول که کامیون را تحویل گرفتم گیربکس را عوض کردم و تا به حال سرویس 
خاطر سیم کشی یک سال کامیون خوابیده هر روز یک جای سیم کشی آتش مي گیرد. 

 12 میلیون تومان خریده است؛ مي گوید: کارشناس قیمت وانگ دانگ را 86وی با اعلم اینکه ماشین را 
میلیون تومان اعلم کرده و حق هم دارد چون امروز که تعمیر کنیم فردا خراب است. 

 حمیدی در حالی که دستش را زیر گلویش گذاشته در بین رانندگان فریاد مي زند: آقا به اینجام رسیده از قول من
  میلیون تومان بدید یک پیکان بخرم برم10به آقایون سایپایى بگویید هر چه پول دادم مال خودتون، حال 

مسافرکشي، کامیون سواری را به برکت شما نخواستیم. 
 محمدی تقی مسکین برگه شماره گذاری و نامه سایپا را نشان مي دهد و مي گوید: کارخانه سایپا در برگه معرفی

  ماه بعد که کارت2به شماره گذاری کامیون را نیسان دیزل ژاپن معرفی کرده اما وقتی رفتیم شماره گذاری و 
خودرو در کارخانه هایمان آمد رویش نوشته شده بود کامیون وانگ دانگ. 

  تن و45 تن است مي گوید: سایپا دیزل حق بارگیری را 15وی با اعلم اینکه حق بارگیری وانگ دانگ 
  تن اعلم کرده است به دلیل فوق به دادگاه شکایت کردیم و پس از ارایه مدارک یک40راهنمایی رانندگی 

جمله به ما گفتند، این مصداق بارز کله برداری است و رای را به نفع ما دادند. 
 مسکینی با اعلم این که تصور کنید قرارداد خرید پژو سواری ببندید اما پژو آردی تحویل بگیرید گفت: هر
 کس در هر مقامی که باشد چنین معامله ای را نه تنها انسانی بلکه شرعی و اخلقی نیز نمي داند به ویژه آنکه

این قرارداد از بیخ و بن باطل است 
زیرا براساس عقود اسلمی نمي توان یک کالیی را نام برد و کالی دیگری را تحویل داد. 

 ولی مشیری اهل انزلی است و فریاد مي زند که بیچاره مان کرده اند و مي گوید: ما را مجبور کرده اند که وانگ
  چک به همین مبلغ گرفته اند اما7 هزار تومان بیمه کنیم و برای این مساله 800دانگ را سالی یک میلیون و 

  هزار تومان در هر بیمه ای که اراده کنیم بیمه مي کنند تازه600جالب اینجاست که همین کامیون را با قیمت 
تضمین هم نمي خواهند. 

 وی با اعلم اینکه برای تضمین بیمه که هر سال به همین شرکت طرف قرارداد خاص مراجعه کنیم یک چک
  میلیون تومانی ضمانت گرفته اند، مي گوید: هر سال مجبور هستیم از هرگوشه ایران که زندگی مي کنیم به68

 تهران بیاییم و از همین شرکت خاصی کارت بیمه را بگیریم و معلوم نیست چه کسی در این معامله صاحب
نفع است و چه قدرتی دارد که هزاران راننده کامیون را از سراسر کشور به یک دفتر خاص مي کشاند. 

 5 بار موتور تعمیر کرده ام که 7یکی دیگر از رانندگان می گوید: سه سال است کامیون را تحویل گرفته ام و 
  هزار تومان خرج کرده ام800 میلیون و 2 بار هم آزاد تعمیر کرده و هر بار حدود 2بار شامل گارانتی شده و 

 چندین بار سیم کشی ماشین آتش گرفته است شیشه جلو مي شکند و تکه های آن به یک باره توی سر و صورت
 راننده پاشیده مي شود درحالی که اگر شیشه شکست باید همانجا ثابت بماند اتاق کامیون زنگ زده زیرا بدون

 آستر و زیر کار رنگ زده اند، گیربکس با موتور همخوانی ندارد و خلصه کلم پول داده ایم و سرطان
خریده ایم. 

 یکی دیگر از رانندگان که حاضر نیست نامش را بیاوریم نامه کارشناسی دادگاه اسلم آباد غرب را نشان
 مي دهد و از روی اظهار نظر کارشناسی چنین مي خواند: کامیون وانگ دانگ چینی برای اولین بار در ایران
 عرضه شده ساخت چین و از طریق گمرک بندرعباس وارد ایران شده است از نظر بین المللی فاقد استاندارد

جاده ای است و در سطح کشور جزو خودروهای حادثه خیر شناخته مي شود. 
  میلدی در آمریکا تولید به1975 تا 1965کاربرد این خودرو کشنده نیست موتور وانگ دانگ در سال های

 دلیل کیفیت پایین از رده خارج شده است تا اینکه کشور چین آن را خریداری کرده و به جای ارتقای سطح
کیفیت آن را کاهش داده است. 

 در ادامه گزارش دادسرای اسلم آباد آمده است: کشور چین به دلیل کارآیی پایین این موتور، آ ن را به روی
 گذاشته و برای اولین بار به ایران صادر کرده است. T 300اتاق جدید نصب و نام آن را وانگ دانگ 

 در ادامه گزارش دادسرای اسلم آباد غرب آمده است: وارد کننده ایرانی ، وانگ دانگ را با نام و آرم جعل
وارد کرده و فروخته که این مصداق عوامفریبی و استفاده از آرم شرکت هاى معتبر است. 

 یکی دیگر ازمالکان خودرو که وی نیز مایل نیست نامش برده شود مي گوید: مصرف سوخت و انگ دانگ در
  لیتر70 لیتر گازوئیل و در سربالیی ها 50 کیلومتر 100جاده های معمولی و در اصطلح کفی به ازای هر 

 تابعه لیتر سوخت مصرف می کنند. 27است درصورتی که کامیون های دیگر 
 راننده دیگری نیز مي گوید: وانگ دانگ در جاده تعادل ندارد وبه نظر مي رسد که لستیک هایش پنجر شده و

این برای رانندگی بسیار خطرناک است. 
  پیج دارد مي گوید: پیچ این چرخ ها باز نمي شود و برای اولین بار20وی با اعلم این که هر چرخ وانگ دانگ 



 که خواستم لستیک را عوض کنم مجبور شدم به شهر بروم و دستگاه جوش بیاورم تا پیچ را حرارت داده و
بتوانیم باز کنیم. 

 مثل گوشت قربانی شده ام ده ها راننده که هر یک به انداز یک مثنوی درددل دارند هر لحطه مرا به طرف خود
 مي کشند تا از دردهایشان بگویند گاهی با یکدیگر بر سر اینکه کدام اول صحبت کند یا اینکه در میان حرف

 یکدیگر وارد نشوند جر و بحث مي کنند دیگر حرف ها تکراری شده اما همه در یک معنا متفق القول هستند و
آن اینکه کامیون وانگ دانگ بدبخت شان کرده است. 

 تصمیم مي گیرم از جمع رانندگان بیرون بیایم که یکی از رانندگان مي گوید: وانگ دانگ بدبخت مان کرده است
 هر چه در مي آوریم خرج خودش مي کنیم مثل آدم های معتاد شده ایم که وسایل خانه را مي فروشیم و خرج

کامیون صفر کیلومتر می کنیم، فقط همین مانده که زندگي مان را هم از دست بدهیم. 
گزارش از کورش شرفشاهی

 بازهم تجمع كردندITIكارگران 
  آمده است :  جمعي از كارگران كارخانه صنایع88 آذر 9به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 

 ) صبح امروز به منظور پیگیري خواسته  هاي خود براي چچندمین بار در مقابلITIمخابراتي راه دور ایران (
استانداري فارس تجمع كردند. 

 11این كارگران در تماس با گروه كارگري خبرگزاري كارایران، اعلم كردند كه هدف از این تجمع پیگیري 
ماه مطالبات معوقه و مشخص شدن وضع كارخانه است. 

 كارگران مي گویند در حالي كه به آنها وعده داده شده است تا با اجراي قانون مشاغل سخت و زیان آور
  سال سابقه بازنشسته شوند؛ ادراه تامین اجتماعي استان فارس با این موضوع مخالفت20كارگران داراي 

مي كند. 
  نفر از كارگران صنایع مخابراتي راه دور300به گفته كارگران در صورت اجراي این قانون حداقل تكلیف 

ایران با بازنشسته شدن مشخص خواهد شد. 
 درماه هاي اخیر این چندمین بار است كه كارگران صنایع مخابراتي راه دور ایران در اعتراض به تعطیلي

كارخانه و دریافت نكردن مطالبات خود در مقابل استانداري تجمع مي كنند. 
 این درحالي است كه پیشتر مسوولن استاني به كارگران صنایع مخابراتي راه دور ایران نسبت به برگزاري

تجمع هاي كارگري هشدارهایي داده بودند. 
پایان پیام

مدیر کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی در گفت و گو با ایلنا: 
ذبیحی راهی ژنو شد 

  آمده است :   مدیرکل روابط عمومی امور بین88 آذر 9به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 
 المللی سازمان تامین اجتماعی از حضور مدیرعامل این سازمان در اجلس اتحادیه بین المللی سازمان های

تامین اجتماعی در ژنو خبر داد. 
 ابراهیم دربانیان در گفت و گو با خبرنگار ایلنا افزود: علی ذبیحی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به همراه

صابری معاونت فنی و درآمد در این اجلس حاضر شده اند. 
 او در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به سه جانبه بودن سازمان تامین اجتماعی نمایندگانی از گروه کارگری

 و کارفرمایی نیز در این اجلس حاضر شده اند گفت: خیر فقط مدیرعامل و معاونت فنی به این اجلس رفته
اند. 

 ) در ژنو (پایتخت سوئیس) است این اتحادیه یکیISSAدفتر اتحادیه بین المللی سازمان های تامین اجتماعی (
) است. ILOاز زیر مجموعه های سازمان جهان کار (

 با توجه به وجود چند سازمان مرتبط با تامین اجتماعی در کشور معمول از هر کشوری چند هیات در این
 اجلس شرکت می کنند مثل از ایران می توان به سازمان تامین اجتماعی وسازمان بازنشستگی کشور اشاره

کرد. 
پایان پیام

خبازها با اشاره به عدم همسان سازي مستمري ها: 
آقاي مدیرعامل تامین اجتماعي، قانون بودجه براي یك سال است

  آمده است :    رئیس كانون كارگران بازنشسته88 آذر 9به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 
 تامین اجتماعي استان تهران گفت: براي روشن شدن اینكه مستمري بازنشستگان این سازمان طبق قانون و

دستور رئیس جمهور انجام نشده است اسكن مدارك مربوط را به رسانه ها مي دهیم. 
 علي اكبر خبازها درگفت وگو با خبرنگار ایلنا افزود: هر فرد عادي هم مي داند كه قانون بودجه براي یكسال



 است بنابراین از آقاي مدیر عامل كه دكترا هستند انتظار است كه این موضوع را درك كنند اما براي تفهیم
بهتر این مدارك را منتشر مي كنم. 

 وي همسان سازي مستمري بازنشستگان تامین اجتماعي را دستور رئیس جمهور و قانون مصوب مجلس عنوان
 كرد و اظهار داشت: مدیرعامل سازمان تامین اجتماعي یا از قانون اطلعي ندارد و یا اینكه مي خواهد دستور

رئیس جمهور را اجرا نكند. 
 خبازها با بیان اینكه مدیركل سابق دفتر مدیرعامل تامین اجتماعي كه هم اینك معاون اقتصادي سازمان است

 تمامي نامه هاي مربوط به همسان سازي مستمري بازنشستگان را كه از سوي معاون اول رئیس جمهور و رئیس
 مجلس به مدیرعامل سازمان ارسال مي شود را بدون پاسخ دادن بایگاني مي كند گفت: از كسي كه یكباره از یك

پست معمولي در وزارت اقتصاد و دارایي به این مقام برسد جز این انتظاري نیست. 
 او با انتقاد از اینكه كارشناسان زبده سازمان تامین اجتماعي مورد بي مهري قرار مي گیرند و از آنها در

 پست هاي مدیریتي استفاده نمي شود، تصریح كرد: افرادي حتي اگر نیت خیر هم داشته باشند ولي كارشناس
نباشند نتیجه كار آنها زیان مردم و كاهش عملكرد مثبت دولت است. 

 خبازها با اشاره به اینكه از اجراي سیاست دولت مبني بر عدالت محوري و مهرورزي از سوي مدیرعامل
 تامین اجتماعي ناامید شده ایم، افزود: از رئیس جمهور و وزیر رفاه و تامین اجتماعي انتظار رسیدگي عاجل

داریم. 
 رئیس كانون كارگران بازنشسته تامین اجتماعي گفت: به نظر من خود آقاي رئیس جمهور هم به عملكرد بد

 مدیرعامل تامین اجتماعي واقف شده است چراكه آمدن یار نزدیك رئیس جمهور به وزارت رفاه و تامین
اجتماعي دلیلي بر این مدعاست. 

  ماه براي رسانه ها و شركاي اجتماعي بسته8خبازها تصریح كرد: چطور دراتاق مدیرعامل تامین اجتماعي 
بود اما با آمدن آقاي محصولي به وزارت رفاه ،یكباره آقاي مدیرعامل پاسخگو شده اند. 

پایان پیام
دویست و هفتاد تالب ایران به دلیل سوء مدیریت سه وزارتخانه خشک شدند 

  ت//الب270مع//اون محی//ط ط//بیعى س//ازمان محی//ط زیس//ت گف//ت:  نوشت :88 آذر 9سایت دولتی حیات در تاریخ 
  وزارتخانه  تبدیل ب//ه نم//ک زار ش/ده  اس/ت .محم//دباقر ص/دوق در گفتگ/و ب/ا خبرنگ/ار3ایران بر اثر فعالیت هاى 

 حیات، با انتقاد شدید از وزارت نفت، راه و ترابرى و وزارت نیرو اظهار داشت: متاسفانه ب//ه دلی//ل فعالیت ه//اى
  تالب کشور خشک شده اند که این براى کشور فاجعه است.وی در ادام//ه اف/زود: یک/ى از270این وزارتخانه ها 

 عمده تخریب هاى محیط زیست مربوط به سدسازى است که راه ورود آب  ب//ه دریاچه ه//ا و تالبه//ا ن//داده و منج//ر
 به تخریب گسترده رودخانه و تالب هاى کشور شده است.وی گف/ت: وزارت نف/ت ه/م ه/ر ج/ا ک//ه ص/لح دانس/ته
 خط لوله عبور داده است در حالى که قبل سازمان محیط زیست مناطق حفاظت ش//ده و حس/اس را ب//ه آنه/ا اعلم

کرده است.
  خودرو: شرکت مهر کام پارسایران

افزایش ساعت کار، دستمزدهای پرداخت نشده کارگران!
  ، آمده است :  زمان کاری در ش//رکت مه//ر88 آذر 9 جمعی از فعالین خودروکار درتاریخ ،بنا به خبر دریافتى

 ، اخیرا بنا به دستور کیانمهر مدیر جدید مهر ک//ام پارس، ساعته بود8 شیفت 3 که قبل ،کام پارس ایران خودرو
  ساعته تغیی//ر داده ان//د! ب//ا12 شیفت کاری 2 به ،به دلیل افزایش تولید و با استفاده از همان تعداد کارگران سابق

  ساعت به زمان کاری کارگران افزوده ش//ده اس//ت. در4اجرای این تصمیم ضد کارگری کیانمهر، عمل روزی 
  درصد به مبلغ آکورد (حق بهره وری)15 کیانمهر گفته است ،جواب اعتراض کارگران به افزایش ساعت کار

  ه/زار توم/ان60کارگران اضافه خواهد ش//د. قاب/ل ت//وجه اس/ت ک//ه می//انگین دری/افت آک//ورد ه/ر ک/ارگری ح//دود 
  س//اعت ک//ار100 ه//زار توم//ان!! ای//ن یعن//ی افزای//ش بی//ش از 9 درص//د افزای//ش آن در م//اه میش//ود 15اس//ت ک//ه 

 که نمیشود!؟، بموقع پرداخت شود  هزار تومان دستمزد! تازه اگر دستمزد هم9کارگران در ماه در ازای مبلغ 
  م//اه گذش//ته؛ اردیبهش//ت، خ//رداد، تی//ر و م//رداد ب//دلیل دزدی4 ح//ق آک//ورد ک//ارگران مرب//وط ب//ه ،علوه براین

 سرمایه داران و عوامل کارفرم//ا ت/اکنون پرداخ/ت نش//ده اس/ت. کی//انمهر ب/ا گس//تاخی ب//ه ک/ارگران مع//ترض گفت//ه
  تا ببینیم چکار میکنیم! همچنین دس//تمزدهای مه//ر،است: این طلب شما مربوط به دوره زرکش مدیر سابق است

  روز ت//اخیر پرداخ//ت ش//د. در مقاب//ل ای//ن ت//اخیر ک//ارگران ب//ا افزای//ش20م//اه ک//ارگران در م//اه پی//ش ب//ا بی//ش از 
 ض//ایعات ب//ه اع//تراض پرداختن//د. ای//ن تاکتی//ک اعتراض//ی ک//ارگران ن//تیجه داد و دس//تمزدهای آبانم//اه بموق//ع و

بسرعت به حساب کارگران واریز شد. 
 لزم ب//ه ی//ادآوری اس//ت ش//رکت مهرک//ام پ//ارس در براب//ر ای//ران خ//ودرو متعه//د اس//ت اگ//ر روزان//ه قطع//ه ه//ای
 سفارش//ی ای//ران خ/ودرو را ب/ا ی//ک دقیق//ه ت//اخیر ارس/ال کن//د بای//د ی//ک میلی//ون توم//ان خس//ارت ب//ه ای//ران خ/ودرو
 بپ//ردازد. ح//ال اگ//ر ک//ارگران فق//ط ب//ا یک/روز اعتص/اب ک//ار را بخوابانن//د چ//ه اتف/اقی خواه//د افت//اد؟ روش//ن اس//ت
 کیانمهر و همدستانش بدجوری در مخمصه خواهند افتاد و ناچارند تس//لیم خواس//تهای ک//ارگران ش//وند! ک//ارگران



 مهر کام پارس نباید زیر بار این بردگى تمام عیار بروند. ساعات اضافى کار داوطلبانه کارگران باید با نرخ دو
 براب//ر دس//تمزد س//اعات ع//ادى ک//ار پرداخ//ت ش//ود. امنی//ت ش//غلی، دس//تمزدهای مکف//ی مط//ابق ب//ا س//طح ت//ورم و
 نیازهای یک زندگی انسانی، بیمه بیکاری، لغو قراردادهای سفید امضا و ی//ک طرف//ه پیمانک//اری، ح/ق تش//کل و

  ساعته در هفته ازجمله حقوق ابتدائی کارگران است. 6 روز کاری 5اعتصا ب و 
  ه//زار264 کارگر قراردادی سفید امضا و پیمانی ب//ا پ//ایه دس//تمزدهای 4000شر کت مهر کام پارس با بیش از 

  واق//ع در ج/اده مخص/وص ک//رج ازجمل//ه مراک/ز اص//لی تولی//د س/پر و، س/اعته12 شیفت 2 هم اکنون در ،تومانی
 داشبرد و دیگر لوازم جانبی اتومبیل میباشد. همچنین کیانمهر و همدستانش از بان//دهای نزدی//ک ب//ه احم//دی ن//ژاد

قاتل میباشند.
رئیس اتحادیه آهن فروشان رشت خبر داد: 

ساله وعده رئیس جمهور برای پرداخت وام های زودبازده 3عدم تحقق 
  آمده است :  رئیس اتحادیه آهن فروشان و88 آذر 9به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 

 سال تاکنون به هیچ یک از اعضای این اتحادیه(طی مراحل قانونی)3آهن کاران رشت، گفت: به رغم گذشت 
وام زودبازده اقتصادی پرداخت نشده که این خلف وعده محموداحمدي نژاد است. 

 مهرداد ظهیری در گفت وگو با خبرنگار ایلنا در گیلن، اظهارداشت: تعداد اعضای اتحادیه آهن کاران وآهن
نفر آهن فروش هستند. 100نفر است که از این تعداد 400فروشان شهر رشت 

 وی به تعداد بازرسی های انجام شده از واحدهای تحت پوشش این اتحادیه اشاره و خاطرنشان کرد: تاکنون بیش
 بازرسی از واحدهای تحت پوشش این اتحادیه با هدف کنترل و نظارت دقیق عملکرد اعضاء صورت100از 

 پذیرفته که بازرسان این اتحادیه با واحدهای بدون پروانه کسب برخورد قانونی می کنند تا از حقوق اعضای
رسمی دفاع بشود. 

 رییس اتحادیه آهن کاران وآهن فروشان شهررشت به مهمترین مشکلت این اتحادیه اشاره و گفت: به رغم
 سال و پیگیری های متعدد از طریق استانداری و سازمان بازرگانی گیلن وشهرداری رشت برای3گذشت 

 هکتار در خارج شهر برای احداث شهرک صنفی آهن کاران وآهن فروشان30تحویل زمینی مناسب به مساحت 
هیچ گونه همکاری با این اتحادیه به عمل نیامده است. 

 ظهیری مهمترین هدف از احداث این شهرک صنفی را رفع آلودگی های صوتی و مزاحمت ها برای شهروندان
رشتی عنوان كرد. 

 وی ساخت این شهرک صنفی را بسیار ضروری دانست و اذعان داشت: شهرداری رشت هر روزه این آهن
 فروشی ها را تحت فشار برای نقل مکان قرار می دهد و از سویی دیگر ارگان ها و دستگاه های اجرایی

 همکاری های لزم را برای واگذاری زمین مورد نیاز به عمل نمی آورند که تداوم آن باعث بی رونقی کسب و
کار شده که غیر قابل توجیه است. 

 طهیری همچنین از عدم تحقق وعده رییس جمهوری برای پرداخت وام زود بازده اقتصادی به اعضای این
 سال و طی مراحل قانونی و تشکیل پرونده در بانک های عامل3اتحادیه خبر داد و بیان داشت: به رغم گذشت 

 استان به هیچ یک از اعضای این اتحادیه وام زود بازده اقتصادی که در اولویت قرار دارند پرداخت نشده که
این خلف وعده محموداحمدي نژاد و بی عدالتی است. 

 وی در پایان اظهار امیدواری کرد که هر چه سریعتر این وعده از سوی مسوولن کشوری و استانی تحقق یابد
 تا ضمن چشیدن طعم عدالت باعث ایجاد کسب وکار و جلوگیری از تعطیلی بنگاه های زود بازده اقتصادی

بشود. 
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آخرین خبر از وضعیت پدرام نصرالهی 

  به دادگاه سنندج انتقال و پرونده نامبرده مورد رسیدگي قرار پدرام نصراللهي   آذر ماه 10سه شنبه  امروز
  براي گرفت پدرام در جریان محاکمه کلیه اتهامات وارده شده را به شدت رد کرد. با این حال قاضي پرونده

  میلیون تو ماني صادر كرده است. کمیته هماهنگی بار دیگر بر بی گناهی پدرام تاکید نموده30وي قرار وثیقه 
و از تمامی توان و امکانات خود جهت رهایی این یار و همراه عزیز استفاده خواهد کرد

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
اذرماه هشتاد و هشت دهم

یادداشت؛ 



جشن بازنشستگی مدیركل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی
  آمده است :  طی  یکی دو هفته اخیر موضوع88 آذر 10به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 

 برگزاری کنفرانس خبری مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی از جمله موضوعاتی بود که موجب تعجب
  ماه گذشته تمامی9بسیاری از خبرنگاران حوزه تأمین اجتماعی و اصحاب رسانه شد. در حالی که در 

 تلشهای خبرنگاران برای مصاحبه با مدیرعامل و حتی مدیران میانی این سازمان مردم نهاد به بن بست
 رسیده بود ودر شرایطی که موضوع تغییر مدیر عامل و اساسنامه این سازمان از سوی وزیر رفاه و تامین

 اجتماعي در مجلس شورای اسلمی به صراحت بیان شده بود برگزاری کنفرانس خبری مدیر عامل سازمان
 تأمین اجتماعی از سوی روابط عمومی این سازمان مفهومی جز این موضوع که مدیریت روابط عمومی این
 سازمان تلش دارد تا با استفاده از قدرت رسانه هایی که تا دیروز هیچ توجهی هرچند ظاهری به آنها نمی شد

 امکانی برای ارائه گزارش عملکرد مدیر عامل و به گمان خود رفع موضوع تغییر وی ایجاد کند، غافل از این
 که ایشان دیرهنگام به یاد اصحاب رسانه که زمانی از آنها به عنوان بازوان فرهنگی سازمانها و نهادها یاد می

شد افتاده است. 
 نحوه عملکرد مدیر كل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی در طول بیش از یک سالی که در این سمت

 مشغول فعالیت بوده نشان داده که او مرد عبور دادن سازمان تأمین اجتماعی از بحران ها نیست به بیان دیگر
 نوع سیاست گذاری و برنامه ریزی های یک سال گذشته او نشان دهنده این موضوع است که مدیر روابط
 عمومی این سازمان با عملکردهای نابجا و اشتباه خود در عمل موجب ایجاد فضای بدگمانی ، بی اعتمادی

 وگشترش شایعات در این سازمان شده است. ایجاد چندین وبلگ اطلع رسانی در شبکه اینترنت که از آن ها
 به عنوان پورتال گفتگوی کارشناسان تأمین اجتماعی یاد می شود و در بین مخاطبان و حتی کارکنان این
 سازمان گویا هواداراني هم پیدا کرده را مـی توان به عنوان دلیل و گواه این سخنان بیان کرد. البته برای

 بسیاری از اصحاب رسانه چنین عملکردی ازسوی مدیركل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی که خود
  سال در این سازمان خدمت کرده و بخش اعظم زندگی شغلی خود را در واحد روابط عمومی به31بیش از 

 عنوان معاون روابط عمومی این سازمان گذرانده و از سوی دیگر آشنایی به نسبت کاملی ازفعالیت های
ارتباطی و روابط عمومی دارد جای تعجب و شگفتی است. 

 در مهرماه سال گذشته ودر روزهایی که شایعه برکناری ضیائی (مدیر عامل وقت سازمان تأمین اجتماعی )
 قوت گرفته بود خبر انتصاب ابراهیم دربانیان به عنوان مدیركل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان تأمین

 اجتماعی موجب خوشحالی بسیاری از اصحاب رسانه شد، در آن روز ها بسیاری از خبرنگاران ابراز
 امیدواری می کردند که از این پس تعامل اصحاب رسانه با مدیران سازمان تأمین اجتماعی روندی مطلوب

خواهد یافت اما روند حوادث و اتفاقات نشان داد که این موضوع عملي نخواهد شد. 
 در حالی که وقوع حوادثی چون تعطیلی روزنامه خورشید و انحلل موسسه آتیه و منحل شدن معاونت

 فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی و واگذاری تمامی وظایف این دو واحد منحل شده به عهده روابط
 عمومی سازمان تآمین اجتماعی نیازمند سیاست گذاری های جدید برای پر کردن خل به وجود آمده بود اما

 مدیریت روابط عمومی این سازمان فارغ از هیچ دغدغه ای تنها با ارسال اطلعیه ای به واحد های اجرایی
 این سازمان خواستار ارجاع تمامی امور مربوط به این دو واحد منحل شده به روابط عمومی شد واین درحالی

 است که از همان ابتدا مشکلت هم در بخش درون سازمانی و هم در بخش برون سازمانی آغاز شده بود و
 رفته رفته می رود تا به مشکل غیر قابل حلی تبدیل شود ،زیرا در حال حاضر مخاطبان این سازمان هیچگونه
 وسیله اطلع رسانی در اختیار ندارند ، نه هفته نامه آتیه ای وجود دارد و نه روزنامه خورشیدی که از اخبار

 واطلعات آن بهره مند شوند، البته شاید دوستان به انتشار هفته نامه تأمین اشاره کنند و به آن فخر بفروشند که
آن هم نشان از نا آگاهی نسبت به کارکردهای اطلع رسانی هر نشریه ای دارد. 

 به یاد دارم که القای این موضوع که نشریه تأمین می تواند نیازهای اطلع رسانی این سازمان را مرتفع کند،
 ذبیحی مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی را برآن داشته بود که در یکی از سخنرانی هایش بر افزایش تیراژ

 و درج مطالب برون سازمانی در این دو هفته نامه تأکید کند غافل از آنکه تأمین نشریه ای درون سازمانی
 است که به عنوان ضمیمه هفته نامه آتیه منتشر می شده واصل مجوز انتشار ندارد و نمی تواند در بیرون

سازمان توزیع شود و به گمان بسیاری از افراد حتی انتشار کنونی آن هم غیر قانونی است. 
 البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که به دلیل نامشخص بودن وضعیت استخدامی خبرنگاران تأمین

 ونامشخص بودن وضعیت سردبیری آن و اعمال نظرات غیر کارشناسی از سوی مدیر روابط عمومی به
 منظور جلب نظر مدیرعامل ومدیران ارشد این سازمان و جلوگیری از درج انتقادات کارکنان سازمان این

 نشریه با عدم اقبال کارکنان سازمان تأمین اجتماعی مواجه شده است. در چنین شرایطی تجمیع سایر صندق
 های بیمه ای نیز مزید علت شده و روابط عمومی این سازمان را در حالت سرگردانی قرار داده است ، البته

 مدیر كل روابط عمومي به گمان این که میتواند چند هندوانه را بایک دست که آن هم دست روابط عمومی است
 بردارد سخت در تلش است تا به نحوی توانمندی خود را نشان دهد تا به نحوی توانمندی خود را نشان دهد اما



 غافل از این که چنین تجربه هایی باشکست مواجه بوده وبه طور قطع و یقین او هم بدون کوچکترین موفقیتی
 جشن بازنشتگی خود را دیر یا زود بر گذار می کند. هرچند که شاید بسیاری از همکاران او معتقدند كه این
 جشن باید همان سال قبل برای او گرفته می شد تا کارنامه قا بل قبولتری از او در تاریخ روابط عمومی این

سازمان به یادگار مي ماند . 
 اطلع رسانی صحیح و به موقع در عصرو زمانه ما به یکی از رموز موفقیت و پیشرفت در هر سازمانی

 تبدیل شده است ، به اعتقاد کارشناسان حوزه ارتباطات نحوه عملکرد روابط عمومی نقش مهمی در ایجاد یا
  ماه گذشته عدم اطلع رسانی صحیح ،9رفع بسیاری از بحران ها در یک سازمان دارد . در حالی که طی 

 مخفی کاری های بی دلیل و عدم توجه وپاسخگو نبودن به مشکلت و انتقادات مطرح شده از سوی اصحاب
 رسانه فضایی مه آلود را در نمای درونی و بیرونی این سازمان ایجاد کرده که به نظر می رسد جز با تغییر

 وتحول در مدیریت روابط عمومی این سازمان امیدی به اصلح آن نمی توان داشت، هر چند كه ارتقاي اداره
 كل روابط عمومي وزارت رفاه و تامین اجتماعي به معاونت ارتباطات و امور بین الملل كه یكي از مردان
 رسانه اي تیم محمود احمدي نژاد عهده دار مسولیت آن است مي تواند نقطه قوت این وزارتخانه و به تبع آن

 سازمان تامین اجتماعي باشد و خل اطلع رساني سازمان هاي زیر مجموعه را نیز پر كند اما این امر نیز جز
با ایفاي نقش ستادي وزارت رفاه و تامین اجتماعي میسر نخواهد شد.

آغاز بحران گاز با شروع فصل سرد 

  نوشت : کاهش دما دوباره زنگ خطر براى مصرف گاز را به صدا درآورده88 آذر 10حیات نودر تاریخ 
 است. هر سال با آغاز فصل سرما، مشکل قطع گاز و هشدارهاى کاهش مصرف تکرار مى شود. هر چند که

 در فصل هاى گرم مسئولن به کرات از نبود مشکل در زمستان سخن مى گویند و نسبت به تامین گاز مصرفى
 کارخانجات و بخش خانگى براى فصل سرما اطمینان خاطر مى دهند. آمارهاى رسمى شرکت ملى گاز ایران

  درصدى مصرف گاز بخش خانگى در هفته نخست آذر خبر داده است. به روال سال هاى20نیز از رشد 
 گذشته؛ هشدارهاى مسئولن نسبت به کنترل مصرف گاز آغاز شده است! جرائم مصرف بالتر از الگو نیز در

 راه است. چندى پیش نیز وزیر نفت از صدور مجوز قطع گاز مشترکان پرمصرف خبر داد و گفت: گاز
 مشترکان پرمصرف در صورت عدم رعایت الگوى مصرف قطع خواهد شد. رشد مصرف گاز از سوى

 مشترکان در حالى صورت مى گیرد که به گفته وزیر نفت شبکه گازرسانى به تناسب رشد مصرف، توسعه
 200نیافته است. پیشتر میرکاظمى پیش بینى کرده بود که زمان پیک مصرف گاز در زمستان امسال روزانه 

 میلیون مترمکعب کسرى گاز داشته باشیم که به این ترتیب تلش شده با ذخیره سازى سوخت مایع بخشى از این
 کسرى جبران شود. وزیر نفت همچنین در اولین همایش ملى تامین، نگهداشت، انتقال و توزیع فرآورده هاى

 نفتى در تهران که هجدهم مهر ماه برگزار شد از ادامه بحران سرمایه گذارى در صنعت نفت خبر داد و گفت:
 25 میلیارد دلر پروژه نیمه تمام در صنعت نفت وجود دارد. مقامات شرکت ملى گاز نیز از نیاز به 80

 میلیارد دلر سرمایه گذارى در بخش گاز خبر دادند و گفتند در صورت عدم جذب سرمایه گذاري، از سه سال
آینده پروژه گازى جدیدى به بهره بردارى نخواهد رسید. 

 علوه بر بحران در جذب سرمایه گذارى و عدم بهره بردارى از پروژه هاى جدید گازي، عملکرد ضعیف دولت
 نهم از عدم پیشرفت پروژه هاى ذخیره گاز نیز از دیگر مشکلت این صنعت است که شهروندان را با

دشوارى هاى عدیده اى مواجه مى  کند.

               ركود صنایع در ایران؛ بحران همچنان عمیق تر مى شود 

  آمده است : نشانگرهاى رسمى و غیررسمى اقتصاد ایران بیانگر حالت88 آذر 10به نوشته جرس در تاریخ 
 هشدار در صنایع بزرگ و كوچك است و اوضاع به گونه اى است كه برخى نهادها و چهره هاى نزدیك به

دولت ابایى از به كار بردن وا ژه "بحران" براى توصیف حال و روز حاكم بر صنایع ندارند. 
  درصد فعالیت مى كنند و نگرانى عمده40 تا 30بنابرگزارشها،اغلب صنایع داخلى اكنون با ظرفیتى میان 

 تحلیل گران اقتصادى این است كه گسترش تحریم هاى اقتصادى از سوى شوراى امنیت سازمان ملل و تداوم
نابسامانى سیاسى و مدیریتى در داخل،طیف وسیع ترى از صنایع كشور را به مرز ورشكستى بكشاند. 

گزارش تكان دهنده 
 مضمون آخرین گزارش بانك مركزى را مى توان اعترافى تكان دهنده نسبت به اوضاع صنعتى كشورتعبیر
 كرد.این گزارش به صراحت از تعبیر بحران براى صنایع استفاده كرده و بر مبناى داده هاى خود از كاهش

  درصدى تعداد جوازهاى45درصدى سرمایه گذارى براساس جوازهاى تاسیس واحدهاى صنعتي،كاهش 34
  درصدى تعداد پروانه هاى بهره بردارى از واحدهاى صنعتى و كاهش8/6تاسیس واحدهاى صنعتي،كاهش 



 درصدى اشتغال بر اساس جواز تاسیس واحدهاى صنعتى به شدت ابراز نگرانى كرده است. 7/44
 گزارشهاى تازه ترى هم در تایید بحران صنعتى ایران از سوى برخى كارشناسان ارایه شده كه نشان از تعدیل

 دارد. 88 ماه اول سال 6نیروهاى شاغل از سوى صاحبان صنایع بزرگ طى 
بحران چند شاخه 

 درباره دلیل نابسامانیهاى صنعتى ایران تحلیل هاى متفاوتى مطرح شده است.عده اى این نابسامانى هاى
 اقتصادى را زخمى مزمن مى دانند كه هرازگاهى سرباز مى كند.عده اى آن را به دلیل بیرونى مانند ركود
 اقتصاد جهانى و پایین آمدن قیمت نفت نسبت مى دهند،عده اى واردات بى رویه و ناتوانى صنایع داخلى از

 رقابت را موثر در بحران صنعتى مى دانند و عده اى هم تحریم هاى اقتصادى و انزواى بین المللى را عامل
 بى ثباتى صنعتى ارزیابى مى كنند.با این حال تمام این تحلیل ها از این جهت كه به دولت نقش محورى در

ثبات بخشى یا بى ثبات كردن اقتصاد مى دهند با یكدیگر مشتركند 
تیم بى كاپیتان و طرحى هاى نافرجام 

 دولت احمدى نژاد تاكنون تمام هشدارهاى مربوط به بحران اقتصادى را غیرواقعى و زاییده ذهن مخالفانى
 خوانده كه مى خواهند توان مدیریت او را زیر سوال ببرند،با این حال تغییرات پیاپى تیم اقتصادى دولت گویاى

آن است كه وى علیرغم تلش براى عادى جلوه دادن شرایط نسبت به بحرانى بودن اوضاع آگاهى دارد. 
 ریاست بانك مركزى در دوران او سه بار تغییر كرده و "داوود دانش جعفرى" نیز كه سكان وزارت اقتصاد را

 به دلیل اختلف هایش با احمدى نژاد ناچار به كناره گیرى شد 87در آغاز دولت نهم به دست داشت، در سال 
 بى ثباتى تیم اقتصادى احمدى نژاد صداى اعتراض انبوهى از كارشناسان را حتى در كمپ محافظه كاران بلند

 كرده و افرادى نظیر "الیاس نادران" به تیم اقتصادى دولت به خاطر شلختگى و نداشتن كاپیتان خرده مى
گیرند. 

  طرح "حمایت از بنگاه هاى84دولت براى پاسخ دادن به انتقادها پیرامون اوضاع اقتصادى از سال 
زودبازده" را به اجرا درآورده است. 

  هزار میلیارد هزینه به همراه داشته و علیرغم هزینه هاى سرسام آورش دست19 حدود 87طرحى كه تا سال 
  درصد انحراف از اهداف داشته است.این طرح قرار بود به عنوان یك محرك اقتصادى با اعطاى38كم نزدیك 

 تسهیلت بانكى به صنعت كاران منجر به افزایش اشتغال شده و از ورشكستكى برخى واحدهاى تولیدى
جلوگیرى كند اما اكنون آمار نشان مى دهد این طرح در رسیدن به اهدافش عمل ناكام بوده است. 

 بسیارى از كسانى كه در طول سالهاى گذشته با هدف تاسیس بنگاه هاى كوچك تسهیلت بانكى دریافت كرده
 اند قادر به بازپرداخت وام هاى خود نیستند و بنگاه هاى صنعتى بزرگ نیز همین مشكلت را در مقیاسى به

مراتب بزرگ تر تجربه مى كنند. 
 دولت براى خروج از این وضعیت سیاست بخشودگى جریمه هاى بانكى و استمهال دیون را به اجرا درآورده
 و وزیر صنایع و معادن نیز با دفاع از این سیاست ها خود را منجى اقتصاد معرفى كرده است اما كارشناسان
 مى گویند كه سیاست هاى انقباضى پولى و مالى دولت طى چند سال گذشته عامل اصلى ركود كنونى اقتصاد

بوده و نمى توان با تزریق نقدینگى هاى اندك و مهلت به صنعت كاران بدهكار این ركورد را مرتفع كرد. 
شوك پیش رو 

 سال گذشته كه اقتصاد جهانى نقطه اوج یك بحران كم سابقه مالى و اقتصادى را تجربه مى كرد،محمود احمدى
 ن ژاد در یك برنامه تلویزیونى مدعى شد كه سقوط قدرت هاى جهانى نزدیك است و از این به بعد او و دولتش

 باید خود را براى مدیریت جهان با شیوه هایى اسلمى آماده كنند.آمار اكنون نشان دهنده خروج تدریجى اقتصاد
جهانى از بحران است ولى كارشناسان نسبت به تداوم ركود اقتصادى ایران هشدار مى دهند. 

 دورى ایران از مناسبات مالى جهانى در كنار قیمت نسبتا بالى نفت عاملى بود كه احمدى نژاد را نسبت به
 سرپانگه داشتن اوضاع اقتصادى در شرایط ركود جهانى امیدوار كرده بود اما افت نسبى قیمت نفت و تشدید
 تحریم هاى بین المللى علیه جمهورى اسلمى به سخت تر شدن شرایط براى صاحبان صنایع در ایران منجر
 شده است.بانك هاى معتبر در این سو و آن سوى دنیا از پذیرش مشتریان ایرانى پرهیز مى كنند و سازندگان

قطعات یدكى و تجهیزات صنعتى نیز تمایلى براى فروش محصولت خود به ایران ندارند. 
 نگرانى تحلیل گران این است كه گسترش موج تحریم ها طى ماه هاى آینده شرایط سخت ترى را به صاحبان

صنایع در ایران تحمیل كند. 
 قدرت هاى جهانى تهدید كرده اند در صورت ناكامى در دست یافتن به مصالحه اى هسته اى با جمهورى
 اسلمى تحریم هایى هوشمند را به اجرا خواهند گذاشت و ایالت متحده نیز تحریم شركت هاى واردكننده

سوخت به ایران را در دستور كار قرار داده است. 
 پیش بینى مى شود تنها در صورت تحریم بنزین به ایران، بسیارى از صاحبان صنایع قدرت به حركت

درآوردن چرخهاى كارخانه هاى خود را از دست بدهند 
ریزش حامیان 



 اصرار بر اجراى طرح چالش برانگیز "هدفمند كردن یارانه" در شرایط ركود اقتصادى دیگر عاملى است كه
به نگرانى ها درباره تشدید بحران اقتصادى دامن زده است. 

 بسیارى از كارشناسان اجراى این طرح در شرایط كنونى را همچون نوشاندن زهر به بدن بیمار مى دانند و
 معتقدند موج تورمى كه در اثر اجراى این طرح ظاهر مى شود ریسك سرمایه گذارى را به مراتب بالتر برده

و به از دست رفتن فرصت هاى شغلى بیشترى منجر خواهد شد. 
 بال رفتن نرخ بیكارى و ریسك سرمایه گذارى احتمال نارضایتى عمومى از عملكرد دولت احمدى نژاد را به

 شكل قابل ملحظه اى افزایش خواهد داد.دولت او اكنون تحت فشارهاى شدید سیاسى از جانب مخالفان اصلح
 طلب قرار دارد و گروه هاى كثیرى از طبقه متوسط و مرفه جامعه نسبت به رویكردهاى این دولت ابراز

 نگرانى كرده اند.شیوع موج جدیدى از تورم و بیكارى مى تواند به ریزش حامیان دولت در میان حاشیه نشینان
 و طبقات فرودست منجر شود.انبوه كارگرانى كه شغل خود را در اثر ركود اقتصادى از دست مى دهند احمدى

نژاد را قهرمان فقرا در میان اغنیا تلقى نخواهد كرد.
در واكنش به مخالفت مجلس با تصویب طرح جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها؛ 

استدلل نمایندگان غلط بود 
  آمده است :  عضو سابق شورای عالی کار با88 آذر 10به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 

 بیان اینکه مطابق قانون وظیفه اداره بنگاه های تولیدی در زمان بحران به دولت سپرده شده است، گفت:
نمایندگان مجلس بی جهت از تصویب کلیات طرح جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها جلوگیری کردند. 

 علی اصغر برشان، دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان در گفتگو با ایلنا؛ با یادآوری اینکه مطابق قانون کار
 دولت موظف است تا در شرایط ویژه کارخانه را به حساب کارفرمای اصلی اداره کند، گفت: در حال حاضر

 نیز اداره واحدهای بحران زده بسیاری با تصویب کمیسیون کارگری استانداری ها به طور موقت به هیات
نظارت بر صنایع سپرده شده است. 

 وی افزود: این استدلل که دخالت یک شورای دولتی در امور واحدهای تولیدی بحران زده نقض
 خصوصی سازی است گفت: در قانون نیز بر رعایت حرمت مالکیت تاکید شده است، اما در همین قانون بر

حفظ و تامین منافع گروه ها غیرمالک نیز تاکید شده است. 
 دبیر اجرایي خانه كارگر اصفهان با استناد به فصل هفتم قانون کار گفت: به موجب مفاد این فصل چنانچه

 اختلف میان کارگر و کارفرما منجر به توقف فعالیت کارخانه شود، دولت مجاز است تا کارخانه را تا پایان
اختلف به طور موقت و به حساب کارفرما اداره کند. 

 به اعتقاد این فعال کارگری در کشورهای موفق در زمینه خصوصی سازی نیز هیچ کاخانه یا موسسه ای بدون
 نظارت به بخش غیردولتی واگذار نمی شود و دولت همواره آماده است تا در شرایطی ویژه به منظور حفظ

منافع عموم کارخانه را اداره کند. 
 برشان افزود: استدلل نمایندگان در خصوص مخالفت با تصویب کلیات لیحه جلوگیری از تعطیلی بنگاه های

 خصوصی منطقی و پذیرفتنی نیست، زیرا در سال های اخیر اداره کارخانه های خصوصی شده بسیاری به دلیل
 بحران کارگری ابتدا به طور موقت به دولت سپرده شد و چون بحران حل نشد از مالک و کارفرمای

خصوصی سلب مالکیت شد. 
  ابلغ شده است نباید در امور واحدی جلوگیری کرد،44برشان تاکید کرد: با این استدلل که چون اصل 

نمی توان از نظارت بر فعالیت واحدهای بخش خصوصی جلوگیری کرد. 
پایان پیام

توسط محمود احمدي نژاد صادرشد : 
حكم انتصاب صادق محصولي به عنوان وزیر رفاه و تامین اجتماعي 

  آمده است :  محمود احمدي نژاد ، رئیس88 آذر 10 به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 
 جمهوربا استناد اصول هشتاد و هفتم و یكصد و سي و سوم قانون اساسي وبا عنایت به راي اعتماد مورخ

  مجلس شوراي اسلمي حكم انتصاب صادق محصولي را به عنوان وزیررفاه و تامین اجتماعي24/8/88
صادركرد. 

به گزارش ایلنا، متن كامل حكم رئیس جمهور به شرح زیر است : 
جناب آقاي صادق محصولي 

سلم علیكم 
 به استناد اصول هشتاد وهفتم و یكصد و سي و سوم قانون اساسي جمهوري اسلمي ایران و با عنایت به راي

  مجلس شوراي اسلمي ، جناب عالي به سمت "وزیر رفاه و تامین اجتماعي "24/8/1388اعتماد مورخ 
منصوب مي شوید . 

 اینك كه درآستانه دهه چهارم از حیات پربار جمهوري اسلمي ، دوران جدیدي اززندگي پرافتخار ملت ایران
 آغاز شده است ، به موازات مسئولیت هاي روزافزون انقلب اسلمي درعرصه هاي ملي و بین المللي، دولت



برآمده از راي مردم شریف ، آگاه و متعهد ایران ، نقش و تكلیف سنگین تري برعهده گرفته است . 
 دولت، امروز باید عمیق تر، آگاه تر پرنشاط تر و موثرتراز گذشته ، در همه عرصه ها حضوري عزت دار و

الهام بخش داشته باشد و از منافع ملي و آرماني نظام ولیي در بالترین سطح صیانت نماید . 
 از جنابعالي انتظارمي رود كه در مسیر تحقق اهداف نظام اسلمي و از آن جمله گسترش عدالت ، مهر ورزي
 و خدمت رساني در سراسر كشور ، اداره امور وزارتخانه و مسئولیتي كه دربرابر هیئت دولت برعهده دارید ،

 مساعي لزم را به كار برده و از همه ظرفیت هاي مادي و معنوي و به ویژه همكاري صاحب نظران ،
اندیشمندان و كارشناسان ارجمند حداكثراستفاده را به عمل آورید . 

توفیقات شما را در سایه توجهات حضرت ولي عصر(عج) از درگاه خداوند سبحان مسئلت دارم . 
پایان پیام

هیات مدیره با رئیس جمهور مطرح كرد؛ 
تخطی مدیرعامل از مصوبات هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی

  آمده است :  دکتر طریقت نایب رئیس هیات88 آذر 10به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 
 مدیره سازمان تامین اجتماعی و دکتر حسن زاده عضو هیات مدیره سازمان در نامه ای به رئیس جمهورکه

 ریاست شورای عالی تامین اجتماعی را برعهده دارد از قانون گریزی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی انتقاد
کرده و خواستار دستوررئیس جمهور به ذبیحی برای تمکین به مصوبات هیات مدیره شدند. 

 برای رئیس جمهور نگاشته شده آمده است: 3/9/88به گزارش ایلنا، در این نامه که به تاریخ 
  قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی با نگاه17احتراما همانگونه که استحضار دارند ماده 

 پیشگیری از وقوع «تعارض منافع» به موجب بندهای «ب» و «ج» مدیرعامل را فردی خارج از هیات مدیره
  به تصویب26/3/87و مجری تصمیمات انها تعیین نموده و در اساسنامه سازمان تامین اجتماعی که در تاریخ 

  ابلغ شده است با هدف تفکیک سیاستگذاری از اجرا،22/8/88هیات محترم وزیران رسیده و در مورخ 
 تعیین نموده است. 15 و 13شرح وظایف آنان را در مواد 

  و در آغاز به کار هیات مدیره ما با هدف عبور از شرایط گذار اساسنامه قبلی به1387در روزهای پایان سال 
 رویکرد جدید به استناد تبصره ذیل بند «خ» اختیارات بندهای «چ» و «ذ» به مدیرعامل محترم سازمان تفویق
 گردید از آن جایی که این تفویض رافع مسوولیت هیات مدیره نبوده و عملکرد چند ماهه ایشان نشان از به هم

 ریختی موسسات تابعه در عین عدم انجام تکالیف اصلحی در موسساتی که نیازمند به اصلح هستند ،
 ناهماهنگی ، اقدامات غیر کارشناسی ، عدم مشورت و... داشت که شرح آن طی رونوشت نامه شماره

  به استحضار جنابعالی و سایر اعضای محترم شورای رسید پس از درخواست21/7/88 مورخ 177/1101
 های مکرر ، مراتب سلب اختیارات تفویض در هزار و یکصد و بیست و نهمین جلسه هیات مدیره تصویب و

 اختیارات ملغی الثر اعلم شد. 31/6/88از تاریخ 
 موارد تخطی مدیرعامل محترم از مصوبات هیات مدیره طی دو مرحله به ریاست محترم هیات مدیره منعکس

  مبنی20/8/88 مورخ 214/1101 و 11/8/88 مورخ 198/1101گردید که منجر به صدور نامه های شماره 
 بر لزم الجرا بودن مصوب ودعوت ایشان به رعایت قوانین و مقررات شد. متاسفانه قانون گریزی نامبرده
 ادامه پیدا کرد و در اقدامی تعجب برانگیز ضمن تشکیل مجمع عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

  به طور صوری ، اقدام به توقف کلیه فعالیت های آن نمودند و در واقع موسسه را منحل17/8/88در مورخه 
کردند. 

  سال کارکرد در حوزه های اجتماعی16این امر در شرایطی صورت می گیرد که موسسه موصوف پس از 
 به گونه ای که از فصلنامه آن عنوان برند سازمان یاد شده و مرجع بسیاری از مقالت پژوهشي در کشور است

 به عنوان مرکزی مستقل عمل کرده که در راستای تحقیقات بنیادی و قلمرو تامین اجتماعی و جلوگیری از
 تورش در تحقیقات ، این افتخار را دارد که قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، آیین نامه بیمه

روستاییان و عشایر و ... از محصولت این نهاد پژوهشي است. 
  مصوب شورای عالی به سازمان1388» امور اقتصادی برنامه و بودجه سال 1براساس بند «ر» تبصره «

 تکلیف نموده است نسبت به اصلح ساختار حقوقی و مالی موسسه به منظور تبدیل وضعیت آن به پژوهشگاه
 تامین اجتماعی تحت نظر هیات مدیره سازمان اقدام نماید. پرواضح است که انحلل آن و قرار گرفتن در زیر
 مجموعه مدیرعامل به عنوان یک اداره کل مصداق عینی تعارض منافع بوده و به جز دوختن لباس کارشناسی

 برای نقطه نظرات مدیران مشکلی از سازمان تامین اجتماعی را حل نخواهد کرد. موضوع انحلل در جلسه
  مصوبه هزار و یکصد و چهل و دومین جلسه2 هیات مدیره مطرح و منجر به صدور بند 24/8/88مورخ 

هیات مدیره شد اما متاسفانه عدم توجه ایشان به رعایت قوانین و مقررات ادامه دارد. 
 در خاتمه به منظور جلوگیری از عمیق تر شدن بحران و پیشگیری از بروز تنش بیشتر در سازمان ،

 خواهشمند است دستورات لزم در خصوص تمکین مدیرعامل محترم به مصوبات هیات مدیره و رعایت
قوانین صادر فرمایند قبل از بذل عنایت جنابعالی کمال تشکر را داریم. 



 بنا بر این گزارش رونوشت این نامه برای اعضای شورای عالی تامین اجتماعی، ریاست هیات مدیره سازمان
 تامین اجتماعی، اعضای هیات مدیره سازمان و ریاست هیات نظارت بر سازمان تامین اجتماعی ارسال شده

است. 
پایان پیام

گزارشی از وضعیت کارخانه نساجی غرب کرمانشاه

 کارخانه نساجی غرب در محور کرمانشاه – بیستون واقع است ک//ه در دوران رژی//م گذش//ته تاس//یس ش//ده و یک/ی
  کارگر در بخش های مختلف1600از قطب های مهم اقتصادی استان، محسوب می شد. در این کارخانه حدود 
  س/ال پی/ش ای//ن6 نف/ر رس//ید و 400تولیدی کار می کردند. اما در سال های بع//د ب/ه دلی//ل مختل/ف ای//ن تع//داد ب/ه 

 کارگران نیز به بهانه تغییر ساختار کارخانه، خانه نشین و بعد از مدتی اخراج می شوند. تا اینک//ه دو س/ال پی//ش
 نفر از کارگران جهت نگهبانی باقی می مانند.17حکم انحلل کارخانه صادر گردید و تنها 

 در شرایطی کارخانه نساجی غرب به علت نبود توجیه اقتص/ادی، تعطی/ل م/ی ش/ود ک/ه ای/ن مرک/ز تولی//دی م/واد
 اولیه اش پنبه می باشد و ایران خود یکی از تولید کنندگان این ماده است و نیاز به واردات آن نیس//ت. علوه ب//ر
 این طبق قانون در صورتی کارخانه ای منح/ل ش//ود و ظ/رف دو س/ال نس/بت ب//ه راه ان//دازی و ی//ا تغیی//ر س/اختار

 به نظ//ر م//ی رس//د مس//ئولین قص//د چنی//ن ک//اری را مجدد اقدامی نشود، دولت موظف به راه اندازی آن می باشد. 
 دارند. اما آیا آنها م//ی توانن//د کارخ//انه نس/اجی را دوب//اره راه ان/دازی کنن//د و ح/ق ک/ار ک//ردن را ک//ه از ک//ارگران
 گرفته اند را دوباره به آنها باز گردانند و یا بار دیگر به علت نبود توجیه اقتصادی اقدام به تعطیلی کارخانه م//ی

نمایند؟

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
10/9/1388

تجمع اعتراضی كارگران کارخانه پارسیلون مقابل استانداری لرستان
 بنا برخبردریافتی به دنبال عدم پرداخت مطالبات آمده است : ۱۳۸۸/۹/۱۰به گزارش آژانس ایران خبر - 

 معوقه سنوات خدمت كارگران بازنشسته كارخانه پارسیلون , این كارگران تجمع اعتراضی در مقابل
استانداری لرستان برگزار كردند. 

  تاکنون دو گروه از کارگران پارسیلون بازنشسته شده اند82یکی از بازنشستگان این کارخانه گفت : از سال 
 که گروه اول پیش از اینکه کارخانه به بخش خصوصی واگذار شود؛ مطالبات و حقوق سنوات خدمتی خود را

  نفر است ؛ پس360دریافت کردند , با واگذاری کارخانه به بخش خصوصی ؛ گروه دوم که تعداد آنها حدود 
 از گذشت سه سال هنوز حقوق و مطالبات مربوط به سنوات خدمت خود را دریافت نکرده اند وی ؛ حقوق

  میلیون ریال عنوان کرد و ادامه داد: با وجودی که براساس117 تا 110مربوط به سنوات بازنشستگان را بین 
 حکم دادگاه ؛ مدیرعامل کارخانه ملزم به پرداخت سنوات بازنشستگان شده اما تا کنون اقدامی مبنی بر پرداخت

 بدهی بازنشستگان انجام نشده است, این بازنشسته گفت : براساس حکم دادگاه ؛ مهلت پرداخت بدهی
  آبان ماه28بازنشستگان تا سی مهرماه سال جاری تعیین شده بود که براساس توافق بازنشستگان ؛ این زمان تا 

امسال تمدید شد ولی هنوز مطالبات معوقه هیچیک از این افراد از سوی مدیریت کارخانه پرداخت نشده است. 
 کارخانه نساجی هم را به تجمع کشاند۳۰بحران اقتصادی و سوء مدیریت دولتی، مدیران 

 دیروز جمعي از مدیران کارخانه هاي صنایع نساجي در اتاق مدیرکل نساجي: ایلناخبرگزاری حکومتی 
 وزارت صنایع و معادن جمع شدند تا بگویند: اگر قرار نیست مطالبات مربوط به جوایز صارداتي را بدهید;

  هزار کارگر را برعهده بگیرید.یک روز پس از آنکه وزیر صنایع و معادن7حداقل مسوولیت پاسخگویي به 
 در جشن کارگران صنعت و معدن اعلم کرد که دیگر در وزارتخانه متبوعش دوران تصمیم گیري از پشت

 درهاي بسته به پایان رسیده است; جمعي از مدیران کارخانه هاي صنایع نساجي در اتاق مدیرکل نساجي
 وزارت صنایع و معادن جمع شدند تا بگویند: اگر قرار نیست مطالبات مربوط به جوایز صارداتي را بدهید;

 را نیز خود تقبل کنید.   کارخانه30 هزار کارگر و اداره 7حداقل مسوولیت پاسخگویي به 
  کارخانه نساجي کشور در ساختمان شماره30 مدیر از نزدیک به 50به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح دیروز 

  وزارت صنایع و معادن واقع در خیابان شهید کلنتري حاضر شدند تا به گفته خود براي چندمین بار2
سال پیش را از مسوولن این وزاتخانه طلب کنند.12پرداخت مطالبات معوقعه جوایز صادراتي 

 بنا به اظهارت برخي از مدیران حاضر در تجمع دیروز، شرکت هاي نساجي آرین جین، شیراز پوپلین، غنچه،
 منصوران، فردوس باف، بچه هاي ایران، فرش نگین مشهد، پاسارد، مخمل، برک، میچکا، دوناي البرز، جامه



   شرکت نساجي دیگر بابت تشویق هاي صادراتي سال15گران، جامه دوز و تولیدي پارس ایران به همراه 
 از وزارت صنایع معادن طلبکار هستند.76

  شرکت بابت انجام صادرات محصولت خود30 سال پیش و زماني که قرار شد تا این 12بر اساس این ادعا، 
  میلیون دلر (در همان15به بازارهاي جهاني مورد تشویق قرار بگیرند، نیمي از جوایز آنها به ارزش تقریبي 

سال) نزد وزات صنایع و معادن وقت بافي ماند که تا امروز هنوز زمان پرداخت آن فرا نرسیده است. 
 خمسه اي، مدیر کارخانه "تولیدات منصوران" نیز در اجتماع تعدادي از تولیدکنندگان پوشاک جلوي ساختمان

  هزار دلر از دولت طلبکاریم و در حال220 تاکنون 76وزارت صنایع درباره علت این تجمع گفت: از سال 
 درصد ظرفیت مشغول تولید هستیم.30حاضر به علت فقر شدید نقدینگي، با 

  میلیون دلري دارد، تصریح کرد: در حال حاضر5وي با بیان اینکه کارخانه تحت مدیریتش سابقه صادرات 
تولید این واحد در آستانه توقف قرار گرفته است.

  هزار دلر از دولت طلبکار است و150 تاکنون 76همچنین مدیر واحد آرین جین نیز گفت: این واحد از سال 
 نفر کارگر تعطیل شده است.260در حال حاضر با 

مقاله خواندنی از وضعیت پرستاران و دشوار های کاری وشغلی آنان در ایران 
پرستاران

ناصر آغاجری

  آمده است : من یک زنم، یک مادر، یک88 آذر 10به نوشته سایت کانون مدافعان حقوق کارگر در تاریخ 
 پرستار. فروشنده ی نیروی کار ، کار فکری و فیزیکی. ساعات روز را با درد و دارو و بیمار، با رنج ها و

 ناله ها، با چرک و عفونت، با میکروب های کشنده ای که هنوز راه درمانی ندارند، در چالشم. با اعصابی
 فرسوده پس از ده ساعت کار(با زمان رفت و آمدو ترافیک) از درب بیمارستان بیرون می آیم. هوای آلوده ی
 تهران با بوهای سنگین و پر دوده به استقبالم می آید. با شتاب وافکاری پراکنده به سوی ایستگاه اتوبوس می
 روم در حالی که فکر کودک دو ساله ام قلبم را می فشارد. حال دارد چه کار می کند؟ بازی می کند یا خوابیده،
 شاید گریه می کند. غذا چی؟ خورده؟ مادربزرگ مجبور است هم از رکسانای من و هم از کودک دخترش که

 پوست از سر مادربزرگ اوهم کارمند است، نگهداری کند. مهد کودکی کوچک و پر از مهر است، هر چند 
 کنده است. نیروهای درونی مادری مرا به سوی اتوبوسی کشاند که به خانه می رفت. ولی نه، باید یک ساعت
 دیگر در بیمارستان ... برای شیفت دوم کار باشم. شاید تعجب کنید که یک مادر به جای رسیدگی به فرزندش

راهی کار دوم می شود. 

 حقوق یک کارشناس پرستاری درحدی نیست که با آن بتواند حتا یک آپارتمان کوچک یا یک سوییت را اجاره
 من در این بیمارستان کرد. با توجه به تورم روزافزون چگونه امکان دارد با یک شیفت کار، زندگی کرد؟ 

  هزار تومان330 بدون در نظر گرفتن رفت و آمد   ساعت کار8دراتاق عمل کار می کنم. پایه ی حقوقم برای 
 است. بابت کاری که من و امثال من به دفعات و طی روز انجام می دهیم، روزانه میلیون ها تومان به حساب

بانکی دکترهایی واریز می شود که دیگر پزشک نیستند، بلکه مشتی دلل دانشگاه دیده اند که گزیده تر می برند.

  بالن به محل درصورت گرفتگی عروق یک فرد، بستگی به محل گرفتگی رگ بیماران برای فرستادن یک 
  بالن زده15گرفتگی، کار مزدی معادل ده میلیون تومان از بیمار دریافت می کنند و روزانه بین ده الی 

 می شود. ولی سهم پرستاران از این گرانی درمان، انجام یک کار تکنیکی-علمی و یک حداقل حقوق است
  حق مسکن وسرویس رفت وآمد.... این یک نمونه از نرخ های نجومی است که قدرت پرداخت آن را تنها بدون

  قانون اساسی را تحریف و44میلیاردرهای نوکیسه دارند، چرا چون ما درشرایطی زندگی می کنیم که اصل 
 وارونه می کنند تا منافع طبقاتی و ارتجاعی ترین مناسبات سرمایه داری، یعنی سرمایه داری تجاری یا همان

 تامین گردد. واسطه گری و دللی

 آری قوانین باید به گونه ای تغییر و تحریف و مسخ شوند تا بنا به میل دلل های بازار معنا و تفسیر شود تا
 همه ی درآمدها و منابع مملکت که به ما ونسل های آینده تعلق دارد، در کیسه ی گشاد سودطلبان ریخته شود .

 از این رو اکثر و شاید همه ی بیمارستان های دولتی هم ، استخدام پرستاران را به صورت "شرکتی"( اصطلح
 استخدام موقت و بدون پرداخت حقوق واقعی این زحمت کشان، توسط شرکت های پیمان کاری) به انجام

 می رسانند. کار پرستاران باید جز کارهای بسیار خطرناک محسوب شود. در صنایع بعضی از شغل ها جزء
 کارهای خطرناک شناخته شده اند، زیرا یک خطا یا کم توجهی به قیمت جان یا از کار افتادگی کارگر منجر

 می شود. در حالی که احتمال خطر در کار پرستاری به گونه ای است که پرستار و خانواده اش را هدف قرار
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 می دهد. اگر پرستار در اثر خستگی دچار یک بریدگی ناچیز شود، ممکن است به قیمت جان پرستار و
خانواده اش تمام شود .

  افکار رنج بارم را از هم دود انبوهی که از اگزوز اتوبوس خارج می شود نفسم را بند می آورد و رشته ی 
  آمد ولی حتا برای سرپا ایستادن هم جایی نبود. اما من وقت زیادی نداشتم و می بایست به می گسست. اتوبوس

 موقع به شیفت بیمارستان بعدی برسم. درحالی که نیاز شدیدی به خواب داشتم و خستگی اندامم را کمانی کرده
 بود، با یک دست به دستگیره سقف اتوبوس آویزان شده بودم. بوی نفس ها، هوای آلوده و پردود تهران همراه با

 تکان ها و ترمزهای اتوبوس و خستگی مرا دچار حالت تهوع کرده و روده هایم تحت فشار قرار گرفته بود.
 خانمی که روبروی من ایستاده بود با نگرانی گفت، خانم رنگ پریده حامله ای؟ چی شده؟ نمی توانستم پاسخی

 بدهم. می ترسیدم با باز کردن دهان اتوبوس را به گند بکشم. او متوجه حال بحرانی من شد از خانم های دیگر
 خواهش کرد تا به من جایی برای نشستن بدهند. دختر جوانی با عجله از جای برخاست و ازمن خواست

بنشینم... با هر بدبختی بود به بیمارستان رسیدم. 

  من در بخش سی سی یو کار می کنم. آن شب یک بیمار با حالی بحرانی داشتیم. مواظبت ها در این بیمارستان
 و تلش پزشکان و پرستاران نتوانست بیمار را نجات دهد. نیمه های شب قلب بیمار توانش را از دست داد و

 برای همیشه از تپیدن باز ایستاد. ش�ک های الکتریکی هم نتوانست قلب خسته را به زندگی باز گرداند. دکتر و
 پزشکیاران و پرستاران خسته وافسرده بیمار را ترک کردند و من می باید مرده را برای بردن به سردخانه

 آماده می کردم. ساعت سه شب بود. وسایل را از بیمار جدا کردم و رویش را انداختم. خستگی مفرط و خواب
 نیرویی در من باقی نگذاشته بود. اتاق و تخت و مرده دور سرم می چرخیدند. با زحمت یک صندلی را جلوی

 کشیدم و سرم را روی تخت مرده گذاشتم. دیگر نفهیمدم چه شد. کسی شانه هایم را تکان می داد و
 می گفت:"دختر روی مرده خوابیده ای پاشو. زودتر او را به سردخانه ببر، وگرنه بو می گیرد. شهل بود. دوست

،همکار و هم دانشکده ایم. مگر درخانه ات نمی خوابی؟

 هنوز کامل هوشیار نشده بودم و نمی دانستم چه بگویم. پس از کمی سکوت عذرخواهی کرد. شهل با محبت و
دلسوز است و مجرد. 

  ساعت کار بیمارستانی با این استرس هایی که مختص کار ماست وقتی به خانه24 شهل جان پس از          -
 می روی هم می بینی کلی کار و مسولیت روی دستت مانده که باید انجام شود. بچه را باید تر و خشک کنی. باید

 برایش وقت بگذاری. آدم معمول غذا هم باید بخورد. مگر نه؟ با این درآمد و با این همه گرانی، بیرون هم
 نمی شود یک غذای درست و حسابی خورد. پس غذاهم باید پخت. درسته؟ تازه برای یک کودک دو ساله باید

 تدارک دید و بقیه ی کارهای خانه هم که روی هم انباشته شده است. فکرش آدم را دچار غذای مخصوص 
 اضطراب می کند حتا گاهی آدم آنقدر خسته است که حال ندارد پایش را هم بشوید و ترجیح می دهد با بوی

ناخوش استراحت کند.

 بابا من که معذرت خواستم.         -

در حالی که با هم جسد را به سوی سردخانه می بردیم دوباره شروع کردم:

  آخ از این همه کار! دارم می میرم. جرم من این است که یک زنم. یک مادر، که در روزگاری زندگی         -
  سودپرست و مردسالر بی توجه به حقوق زنان همه کاره اند. در ساختاری که انسان را می کند که دلل های

 نمی فهمد و برای هر فرد تنها ارزشی معادل حداقل حقوقش قایل است. بعد از سال ها درس و کنکور و کاری
حقوقی که می گیریم کفاف زندگی بخور ونمیر را هم نمی دهد.  پرمشقت 

شهل ساکت و متفکر تخت را هل می داد. 

 آخر یک چیزی بگو!         -

او با خستگی گفت: 



  نه دانشجویی و نه اینجا  عزیز من! دیگر بهتر است از منبر پایین بیایی. بس است. در ضمن تو دیگر         -
دانشگاه است. فکر آن دختر قشنگت باش.

 حتما تا گربه شاخم نزنه؟         -

 هر چی دلت می خواهد فکر کن.         -

 شهل فرزند بزرگ خانواده است . او هم مثل من در دو بیمارستان کار می کند و نان آور خانواده ای بزرگ با
 چندین خواهر و برادر است. پدرش سال هاست خانواده را تنها گذاشته و در دل خاک آرام گرفته و مرده ریگ

 پدر تنها خانواده ای پرجمعیت از دو همسر است که سرپرستش شهلست. چون اوست که بر خلف
 برادر(مردسالر خانواده) احساس مسوولیت می کند. از این رو نمی تواند به فکر خود باشد یا به فکر ازدواج
 و... عشق خواهر ها برادرهایی که یکی پس از دیگری سر از دانشگاه آزاد در می آورند، جایی برای فکر

 کردن به خودش را باقی نگذاشته است. وقتی به این مسایل می اندیشم و ارزش و جایگاه مان را در این سیستم
 جست و جو می کنم، می بینم ما همه تنها کالیی حقیر هستیم در بازار کار که واسطه های دانشگاه دیده شیره ی

جان مان را دست به دست می کنند تا با آن میلیاردر شوند.

  کشیک که متوجه تاخیر من شده بود وبه سویم آمد و با پرسش هایش اعصاب فرسوده ی مرا به چالش دکتر
گرفت:

 انجام نمی دهی؟   چرا کارهایت را درست         -

 و با قاطعیتی که برآیند تصویب بند"ز" مجمع مصلحت نظام است( اخراج نیروی کار توسط کارفرمایان بدون
هیچ عوارض قانونی به بهانه ی بحران اقتصادی) گفت:

 اینجا بخش خصوصی است. اگر نمی توانی کار کنی برو تسویه حساب .         -

 گویی همه ی خون بدنم به سرم هجوم آورده  بود. نیاز به کار را از یاد برده بودم و همه ی فریادهای
فروخورده ام را بر سر او خالی کردم: 

  تو کی هستی؟ ( با تحقیر) یک سهام دار؟ اگر امثال من کار نکنند ، این بیمارستان ها هرگز نمی توانند         -
  آنژیوگرافی صورت می گیرد با70این درآمدهای میلیاردی را داشته باشند. در دو بخش اینجا روزی 

  تا یک میلیون و سیصد هزار تومان برای هر آنژیو که ما پرستاران اکثر کارهایش را800کارمزدی معادل 
 انجام می دهیم. آن وقت من بروم تسویه حساب؟ با این چندرغاز حقوق که برابر با حقوق دربان بیمارستان است

  میلیون تومان کارمزد دریافت می شود که بیشتر کارهایش12من بروم تسویه حساب؟ برای یک بالن زدن تا 
را ما انجام می دهیم، آن وقت مرا از اخراج می ترسانی؟ کدام سیستم ارتجاعی به تو این قدرت را داده ؟...

 به سرعت مرا به کناری کشاند و با بوسیدنم مرا وادار به سکوت کرد. آهسته در گوشم زمزمه کرد: شهل

 استخدامت می کنند، ولی تو که نمی خواهی از پیش من بروی؟  درسته که کارت خیلی خوبه و همه جا         -

 دکتر با خستگی و عصبانیت محل مشاجره را ترک کرد. او خوب می دانست که دو شیفت کار در دو بیمارستان
 آن هم با بچه داری ، این گونه بحران های روحی را به دنبال دارد. ولی نمی توانست به خود بقبولند که کوتاه

بیاید. شهل ادامه داد:

  ببین عاقل باش. کار پیدا کردن روز به روز سخت تر می شود. قراردادها در اینجا برای ما که         -
کارشناس هستیم چند ماهه است، برای دیپلمه ها و نظافت چی ها سفید سفید است... 

 من مثل دیوانه ها به یک نقطه خیره شده بودم . حرف های شهل قلب مرا به درد آورده بود. او واقعیت را
می گفت. شهل شانه های مرا در دستانش گرفته و تکان می داد:



  هی دختر چی شده؟ آرام شدی؟ دارد صبح می شود. برو دست و رویت را آبی بزن تا سرحال بیایی.         -
رکسانا منتظر مامان خسته و عصبانی است. 

 را دربر گرفت.  با شنیدن نام دخترم موجی از عشق و محبت سراپای وجودم

 شهل باید حال این دکتر بعد از این را می گرفتم.         -

 آرام کلید را چرخاند . می خواست در را بی صدا باز کند ولی یک تقه کوچک را نمی شود خفه کرد. حسن
 صبح زود به اداره رفته بود و دخترک تنها در اتاق خواب غرق خواب بود. ولی او وابستگی شدیدی به مامان
 دارد لذا با همان تقه از خواب پرید. نیروهای درونیش نوید آمدن مامان را داده بود. در حالی که چشمانش را

می مالید تلو تلو خوران به سوی در آمد :

 مامان ! مامان! ...         -

 مادر و کودک در آغوش هم فرو رفتند. کودک دو دستش را دور گردن مادر حلقه کرده بود و با همه ی وجود
مادر را به خود می فشرد. اشک از چشمان مادر روی شانه های دخترک می ریخت. 

***

 مدت هاست بیمارستان های دولتی هم استخدام رسمی پرستاران را کنار گذاشته اند و با قراردادهای کوتاه مدت
 به استخدام موقت آنان اقدام می کنند و بدین شیوه با شدت بیشتر و کمیت زیادتری از پرستاران کار می کشند.

 مثل در کرمانشاه خصوصی در خصوصی شده، بیمارستان ها حتا به صورت موقت هم مستقیما کسی را
 استخدام نمی کنند. دلل ها واسطه ی استخدام بین نیروی کار و بیمارستان شده اند. از این رودرصدی از آن

 حداقل حقوق به جیب مشتی انگل و واسطه سرازیر می شود. علوه بر درصدی که دلل ها صاحب می شوند
 عیدی و پاداش پرستارها به وسیله ی پیمانکاران پرداخت نمی شود و اگر پرستاری عیدی مطالبه کند طبق

بند"ز" دیگر نمی تواند کار گیر بیاورد چون پیمانکاران او را وارد لیست سیاه می کنند.

 واقعیت موجود بیان گر این قانون نانوشته است که یک پرستار کار چند پرستار را انجام می دهد. این
 بی قانونی ها و مصوبات ارتجاعی که تنها حقوق سرمایه داران را تامین می کند (معاف شدن کارگاه های زیر ده

 نفر از قانون کار و بند"ز") دستاورد همبستگی اقتصادی با بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است . از آن
 دوره ی ریاست جمهوری که اقتصاد ایران به پابوس اقتصاد امپریالیستی صندوق بین المللی پول رفت و با

 دریافت وام موظف به اجرای بدون چون و چرای سیاست های مالی غرب( نولیبرالیستی) گردید روند پایمال
 شدن حقوق زحمت کشان سریع تر شد. با تعدیل ساختاری Í(اجرایی شدن اقتصاد امریکایی) سردار سازندگی

 پروسه ی حذف سوبسیدها بدون هماهنگی حداقل حقوق، با روند تورم و گرانی به جریان افتاد و همه ی مزایا و
 امتیازات پرستاران به نفع چند دکتر در بخش خصوص بلعیده شد و حمایت از زحمتکشان و مستضعفان به
 رویایی دست نیافتنی تبدیل شد. سرمایه گذاران پیشانی داغ کرده با استثمار نیروی کار میلیاردر می شوند و

نیروی کار تحصیل کرده روز به روز فقیرتر. 

 نمونه های از نرخ های نجومی که طبقه کارگر و زحمتکش قادر به پرداخت آن نیستند: نرخ آنژیو در اصفهان
  تا سقف یک میلیون و سیصد هزار87 هزار تومان بود که در سال 800 هزار تومان و در تهران حداقل 600

 تومان بال رفت. معلوم نیست با کدامین منطق و معیار این اختلف قیمت بوجود آمده است.ابزار کار هر دو
 آنچنانی! . لوکسی ظاهری بیمارستان هم حقوق  بیمارستان یکی است. نیروی کار هم که پرستاران هستند با 

 ) ) قلبی بیماران در این بیمارستان هاICDدر درمان بیمار هیچ تاثیری ندارد پس اختلف نرخ بابت چیست؟ 
  میلیون صورت گرفته است. با این گرانی درمان23 تا سقف 87 میلیون تومان که در سال 13 تا 12با حداقل 

 تصور کنید حال آن کارگرانی که در کارگاه های زیر ده نفر کار می کنند و از پوشش قانون کار خارج شده
 اند؟ این زحمتکشان اگر حقوق همه ی عمرشان را هم جمع کنند قادر به پرداخت این کارمزدها نیستند. در

 صورت داشتن چنین بیماری هایی چاره آنان چه خواهد بود؟ هرچند در تبلیغاتی گسترده نوید همه گیر شدن بیمه
 خدمات درمانی را برای همه ی مردم سر داده شده است. ولی چطور و با کدامین درون مایه؟ خیلی ساده .

 طبق برنامه پیشنهادی بانک جهانی این کارگران باید با هزینه شخصی خود بیمه شوند. با توجه به حداقل حقوق



 % از27که هیچ هماهنگی منطقی با هزینه های تصاعدی یک خانواده ندارد، یک کارگر چگونه می تواند 
حقوقش را بابت بیمه پرداخت نماید؟ 

 آن چنان در گرفتاری های رنگ وارنگ وغم نان زندگی مسخ شده اند که نه باور دارند و نه حتا به این مردم 
 فکرشان می رسد که منابع و ثروت های کشور و ذخایر بیت المال به آنها تعلق دارد. در حالی که آنها، آری آنها

 حق دارند و وظیفه دارند بر چگونگی هزینه کردنش نظارت و دخالت داشته باشند. در حالی که عمل حتا در
 تعیین حداقل حقوقشان هم هیچ نقشی ندارند. ... در بیمارستان های تامین اجتماعی که به کارگران تعلق دارد و

 با پول آنان ساخته شده است ، وقتی عمل جراحی پیش می آید، کارگر بیمه شده و بیمار به جای معالجه ی مجانی
 باید به دکتر جراح مبلغ کلنی که خارج از توان اوست به صورت زیرمیزی پرداخت نماید تا عمل را دکتر
 متخصص انجام دهد. برخی از آقایان پزشکان سوگند معروف و تاریخی را که برایشان مسولیت و اعتباری

 جهانی ایجاد کرده و به خاطر پول بیشتر به سطل زباله ریخته اند و چون دللن میدان بارفروشان حق
العمل های میلیونی مطالبه می کنند، در حالی که عمل هم توسط دانشجویان صورت می گیرد.

  همراه با فشار روحی بال و استرس های بی شمار است. زمانی که خطر ابتل به بیماری های کار پرستاری
  را در نظر می گیرم که می تواند جان پرستاران و خانواده هایشان را با خطر جدی لعلج و مسری و عفونی

 مواجه کند، می بینیم که این شغل کاری است با درصد بالی خطر و سختی، با خستگی عصبی زیاد . از این
 رو باید حقوق آنان هماهنگی ویژه با مخاطرات این کار داشته باشد. از نظر درآمد دارای آن کمیتی باشد که

 بتواند مسکن نیروی کار را تامین کند و برایش اوقات فراغتی را که بتواند فشارهای روحی بیمارستان را
 تخلیه کند و حداقل زمانی را هم برای خانواده اش باقی بگذارد. درآمد نباید آنقدر ناچیز باشد که پرستار مجبور

شود دو شیفت کار کند. این چنین شیوه ی کاری سلمت نیروی کار را به صورت جدی به خطر می اندازد. 

  سودمحور تنها امتیاز و حقی که برای این نیروی کار قائل است، عرضه کارش در بازاری است اما سیستم
 بدون قانون یا با قوانینی بدون ضمانت اجرایی تا اورا به صورت مضاعف استثمار کند. دلیل به اصطلح

 اقتصادی این سیستم ضد بشری"تشویق – سرمایه داران به سرمایه گذاری است" ولی به چه قیمت؟ به قیمت
  مجبور شده به رسمیت بشناسد. به قیمت ندیده گرفتن ندیده گرفتن کلیه ی حقوقی که حتی قانون اساسی هم آنرا

حق مسکن، حق خدمات بهداشتی، حق اوقات فراغت، حق آموزش رایگان و...

 سیستم هایی که سیاست های اقتصادی ویرانگر صندوق بین المللی پول را به خاطر عضویت در تجارت جهانی
 و یا به دلیل بدهکاری به نهادهای امپریالیستی دنبال می کنند برای مردم هیچ حقی قایل نیستند و ماه ها حقوق و 

 کارمزد کارگران را پرداخت نمی کنند و بدین گونه زندگی کارگران را با بحران های جدی مواجه می کنند و از
 سوی دیگر کارشناسان پرستاری را با حداقل حقوق و به صورت موقت استخدام می کنند و به عوارض وخیم

اجتماعی این مناسبات ضد بشری نمی اندیشند. 

 تنها راه برون رفت از این نابهنجاری ها ایجاد تشکل های مستقل (سندیکا و اتحادیه های صنفی، شوراهای
 پرستاران در هماهنگی با تشکل های مستقل کارگری است. این تشکل ها یعنی قدرت جمعی و یک پارچه ی
 نیروی کار. یعنی قدرتی انسانی در مقابل قدرت پول کارفرما وقانون شکنی های او. قدرتی که می تواند با

  پاس بدارد. تشکل با قدرت جمعی اش جای قانون کاری بستن قراردادهای جمعی منافع پرستاران را تاحدودی
 را پر می کند که دیگر در سرزمین ما وجود خارجی ندارد و یا بهتر بگویم آنقدر با تبصره های نمایندگان مجلس

و ... سر و دم بریده شده که دیگر درون مایه ی خود را از دست داده است. 

زارعي در جمع خبرنگاران: 
 ارجاع هدفمند كردن یارانه ها به شوراي نگهبان، پاسخ رئیس مجلس به نیامدن احمدي نژاد

 بود
  آمده است : پس از آنكه محمود احمدي نژاد88 آذر 11به گزارش خبرگزاری کارایران – ایلنا در تاریخ 

 دعوت رئیس مجلس براي حضور در مراسم سالروز مجلس را نپذیرفت، علي اصغر زارعي اعلم كرد كه
 ارجاع هدفمند كردن یارانه ها از سوي رئیس مجلس به شوراي نگهبان، پاسخي به نیامدن دیروز احمدي نژاد

بوده است. 
 به گزارش خبرنگار ایلنا، نایب رئیس فراكسیون انقلب اسلمي با حضور در جمع خبرنگاران مجلس با اشاره

 به اینكه كارگروه مشتركي میان كمیسیون ویژه و دولت به منظور رفع اختلف به وجود آمده بر سر هدفمند
 كردن یارانه ها تشكیل شده بود، اظهار داشت: این كارگروه به تدوین یك ماده الحاقي در این رابطه رسیده بود



كه متاسفانه پیش از الحاق آن به لیحه هدفمند كردن یارانه ها، این لیحه به شوراي نگهبان ارجاع شد. 
 وي با ابراز تاسف از اینكه تذكر صبح امروز توكلي مورد توافق رئیس مجلس قرار گرفت، ادامه داد: آقاي
 توكلي در دو نوبت پیش از این نیز این تذكر را داده بودند، اما رئیس جلسه آن را نپذیرفته بود. متاسفانه در

 كمال ناباوري، آقاي لریجاني امروز این تذكر را پذیرفته و بررسي هدفمند كردن یارانه ها را تمام شده تلقي
 كردند و به شكل غیررسمي گفتند كه این لیحه پس از ایراد شوراي نگهبان مي تواند مورد بررسي مجلس قرار

گرفته و پیشنهاد الحاقي به آن اضافه شود. 
 این نماینده حامي دولت رویكرد امروز لریجاني در این زمینه را پاسخي به عدم حضور دیروز احمدي نژاد در
 مجلس خواند و افزود: از آنجا كه آقاي لریجاني پیش از این تذكر توكلي را رد كرده بودند، ولي امروز آن را

 پذیرفتند، تنها همین یك دلیل را مي توان براي تغییر موضع ایشان متصور شد. چون اگر ایشان قبل هم چنین
نظري داشتند، ادامه جلسات كمیسیون ویژه با دولت بیهوده بود. 

 زارعي در پاسخ به اینكه آیا دولت و شخص رئیس جمهور در واكنش به این اقدام مجلس، ممكن است لیحه
 هدفمند كردن یارانه ها را پس بگیرد، خاطرنشان كرد: نمي دانم آیا مطابق با آیین نامه مجلس راهي براي پس

گرفتن مصوبه از شوراي نگهبان از جانب دولت وجود دارد یا نه. 
 نماینده تهران با بیان اینكه دولت خواستار سازوكار لزمي براي اجراي لیحه هدفمند كردن یارانه ها بود،

 گفت: براي رفع همین دغدغه دولت بود كه كارگروه مشترك دولت و مجلس تشكیل شد و حتي دیروز در جلسه
 مشتركي با دیوان محاسبات، مركز پژوهش ها و آقایان مصباحي مقدم و فرهنگي، متن پیشنهاد الحاقي به هدفمند

 كردن یارانه ها ویراستاري شد و قرار بود تا در جلسه امروز كمیسیون ویژه به تصویب نهایي برسد، اما
متاسفانه با ارجاي این لیحه به شوراي نگهبان این امكان فراهم نشد. 

 زارعي در پاسخ به سوالي كه به علت نیامدن احمدي نژاد به جلسه دیروز اشاره داشت، گفت: این سوال را از
 خود آقاي احمدي نژاد بپرسید. البته من مایل بودم كه ایشان مي آمدند و بهتر بود كه تشریف مي آوردند، البته نباید

قانوني را كه به نفع نظام و كشور است، تحت تاثیر رفتارهاي فردي، معطل گذاشت. 
 این عضو فراكسیون انقلب اسلمي از توصیه هاي مقام معظم رهبري براي همكاري مجلس با دولت براي

 تصویب لیحه هدفمند كردن یارانه ها سخن گفت و در پاسخ به خبرنگار ایلنا كه پرسید آیا منظورتان این است
 كه رفتار امروز آقاي لریجاني مغایر با توصیه رهبري به مجلس بوده است؟ اظهار داشت: شاید توجیه آقاي

 لریجاني این نباشد، اما وظیفه مجلس است تا مصوباتش را به گونه اي به شوراي نگهبان بفرستد كه ایرادي به
 آن وارد نباشد نه اینكه به امید ایراد شوراي نگهبان مصوبه اي را به این شورا بفرستیم. اگر شوراي نگهبان

 ایراد نگرفت باید مسیر اداره طولني اي را همچون ارائه لیحه اي فوریتي از سوي دولت و یا طرح دو فوریتي
از سوي مجلس ادامه دهیم كه این امر بسیار زمان بر است. 

پایان پیام
گزارش خواندنی 

ئی ها در ایران آمریکاسرمایه گذاری میلیاردی بی سرو صدای 
 رادیو فردا : مدیر کمیسیون بیمه ایالت کالیفرنیای آمریکا روز سه شنبه گفت که قصد دارد از شرکت های فعال

  میلیارد دلر سرمایه گذاری غیرمستقیم در صنایع ایران کنار بکشند.۱۲در این ایالت بخواهد که خود را از 
 استیو پویزنر می گوید از این کمپانی ها خواهد خواست که داوطلبانه سهام خود در این سرمایه گذاری ها را

  روز سر باز بزنند، او۱۲۰بفروشند. به گفته آقای پویزنر، در صورتی که این کمپانی ها از این کار در عرض 
 تلش خواهد کرد آنها را به این کار وادار کند تا «پول حق بیمه مردم کالیفرنیا به جیب یک دولت حامی

تروریسم نرود.» 
 مدیر کمیسیون بیمه ایالت کالیفرنیا که تلش می کند سال آینده از طرف حزب جمهوری خواه برای فرمانداری

  شرکتی که در این ایالت فعالیت۳۲۷این ایالت نامزد شود در ماه ژوئن گذشته، تابستان، از یک هزار و 
 اقتصادی دارند خواست تا تمام سرمایه گذاری های مستقیم و غیرمستقیم خود در ایران را گزارش دهند. از میان

  شرکت در کالیفرنیا مستقر هستند. ایالت کالیفرنیای آمریکا چهارمین بازار بیمه دنیا به۲۵۰این شرکت ها 
 شمار می رود. بنا بر تحقیقات استیو پویزنر، هیچ یک از این شرکت ها مستقیماo در ایران سرمایه گذاری

 میلیارد دلر می رسد. ۱۲نکرده اند، اما سرمایه گذاری غیرمستقیم آنها به 
 شرکت هنوز به فراخوان او پاسخ نداده اند. ۲۱۶گزارش آقای پویزنر حاکی از آن است که 

  میلیون دلر در نفت و گاز ایران۲۰ شرکت هایی که بیش از ۱۹۹۶بر اساس قانون مصوب سال 
 سرمایه گذاری کنند، با تحریم های آمریکا روبه رو خواهند شد. مجلس نمایندگان آمریکا همچنین در اوائل ماه

 ، بخشی را به لیحه بودجه این کشور اضافه کرد که بر طبق آن بانک صادرات و واردات۲۰۰۹ژوئیه سال 
 آمریکا از تأمین اعتبار، حق بیمه یا تضمین پرداخت وام به شرکت های خارجی که بنزین ایران را تأمین

  عضو مجلس نمایندگان ارائه شد که در آن در قالب۲۶۰می کنند، منع شده اند. پس از آن طرحی با حمایت 
 الحاقیه قانون تحریم ایران، اشخاص و شرکت هایی که در کار صدور محصولت پالیشی نفتی به ایران فعالیت



  میلیون دلر در زیرساخت های داخلی ایران برای تولید محصولت۲۰داشته، یا در پی سرمایه گذاری بیش از 
نفتی باشند، مشمول تحریم خواهند شد. 

 سال گذشته نیز استوارت لوی، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور مبارزه با تروریسم و اطلعات مالی،
 اعلم کرده بود که دولت آمریکا با متحدانش در مورد نقشی که شرکت های بیمه برای تشدید تحریم ها علیه

 ایران می توانند ایفا کنند، گفت وگو می کند. استوارت لوی در آن زمان گفته بود که قطعنامه های تحریمی علیه
 تهران موجب شد تا بانک های غربی به شدت روابط خود با ایران را کاهش دهند ولی شرکت های بیمه نیز

می توانند فشار بیشتری به تهران وارد کنند. 
 آقای لوی بدون ارائه توضیح بیشتر در مورد اینکه این شرکت های بیمه چگونه می توانند فشار بر ایران را

افزایش دهند، گفته بود که «در این مورد هنوز در حال مذاکره با اروپایی ها هستیم.»
سند دخل و خرج سال آینده هنوز به مرحله تدوین نرسیده است؛ 

 در برزخ 89بودجه 
  آمده است :  با وجودي كه مهلت دستگاه هاي اجرایي88 آذر 11گزارش خبرگزاری کارایران – ایلنا در تاریخ 

 براي ارایه بودجه پیشنهادي به معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي به پایان رسیده، اما شواهد نشان
مي دهد كه این معاونت درخارج از مهلت قانوني منتظر دریافت پیشنهاد دستگاه هاست. 

 به گزارش خبرنگار ایلنا، ابراز نگراني مجلس از دیر ارایه شدن لیحه بودجه سال آینده كل كشور در شرایط
 فشار كاري دو لیحه نفس گیر، اگرچه رسما به دولت اعلم شده، اما آخرین گزارش ها حاكي است كه مراحل

 تدوین بودجه به وقت اضافه كشیده خواهد شد.كارشناسان معتقدند در تاریخ بودجه نویسي دهه گذشته چنین
 تاخیري بي سابقه بوده و با توجه به اینكه هنوز مراحل تدوین بودجه آغاز نشده ، احتمال اینكه ارایه لیحه بودجه

 به اسفند و بررسي آن به سال آینده موكول شود، محتمل است. 89
 در حالي كه رحیم ممبیني معاون بودجه معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي هفته گذشته از پایان مهلت

 قانوني دستگاه ها براي ارایه پیشنهاد بودجه سال آینده كل كشور خبر داده بود، در بخشنامه اي كه به تاریخ سوم
آذرماه امسال به دستگاه ها ابلغ شده، از آمادگي این دستگاه براي دریافت این پیشنهادات خبرداده است. 

 براساس این گزارش، از آنجا كه براساس قانون بودجه هاي سنواتي باید بر مبناي قوانین توسعه اي نوشته شود
 89و با توجه به اینكه دولت مصمم به اجراي قانون هدفمندكردن یارانه ها درسال آینده است، بودجه سال 

 همچنان در انتظار دو قانون مهم معطل مانده است. این معطلي موجب شده تا دستگاه ها نسبت به ارایه
پیشنهادات خود با تردید مواجه شوند. 

  اولین بودجه دولت دهم محسوب مي شود كه باید براساس برنامه پنجم توسعه تهیه شود. براساس89بودجه 
 درصد، بیكاري8سیاست هاي كلي برنامه پنجم تاكید شده كه بودجه سال آینده باید شرایط ایجاد رشد اقتصادي 

 صدم درصد رافراهم كند. 36 درصد و كاهش ضریب جیني به 7
پایان پیام

در نامه اي به رئیس جمهور اعلم شد؛ 
  کنند هزار تومان باید هزینه های زندگی را تأمین263امروز کارگران با حقوق 

  آمده است :  رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه88 آذر 11گزارش خبرگزاری کارایران – ایلنا در تاریخ 
 کارگری خطاب به ریاست جمهوری در نامه اي به رئیس جمهوردر خصوص افزایش نابرابری ها و نگرانی

از وخیم تر شدن زندگی کارگران و بیمه شدگان ابراز نگراني كرد. 
به گزارش ایلنا ،متن این نامه به شرح ذیل است: 

 جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلمی ایران، با سلم و با عرض تبریک عید ولیت و
امامت عید کامل شدن دین اسلم، عید غدیر خم به حضرتعالی؛ 

  اساساo به دنبال شعارهای عدالت محوری و1384جناب آقای دکتر احمدی نژاد ظهور دولت جنابعالی در سال 
  سال از آن زمان می گذرد حاصل عملکرد دولت5/4نگاه به طبقات آسیب پذیر شکل گرفت. امروز نزدیک به 

 حضرتعالی، قاعدتاo باید خود را در سفره های مردم نشان دهد. بعبارت دیگر کارگران و مستمری بگیران
  میلیون نفر را در خود جای می دهد باید بهبود وضعیت28سازمان تأمین اجتماعی که خانواده هایی نزدیک به 

را هم مشاهده و هم لمس کنند. 
  هزار تومان باید هزینه های زندگی خود را تأمین کنند این در263در بخش شاغلین، امروز کارگران با حقوق 

 حالی است که در بخش های متعدد همین حقوق را هم دریافت نمی کنند. در چنین وضعیتی که متوسط هزینه
 خانوار بیش از دو برابر این رقم بر اساس آمارهای موجود است چگونه می توان انتظار داشت که یک زندگی

شرافتمندانه امکان پذیر باشد. 
 امروز به دلیل عدم تناسب درآمد و هزینه، بسیاری از نیازهای خانواده به فراموشی سپرده شده است. زمانی

  تومان و میوه و سبزیجات و لبنیات و غیره را با2،800 تومان و مرغ را 12،500که باید گوشت را کیلویی 



 50قیمتهای مشابه و غیر قابل قیاس با سبد درآمدی تهیه کنند و از طرفی نان را با افزایش قیمت نزدیک به 
 درصد طی یکماه گذشته فراهم نمایند چطور می توان انتظار داشت که وعده های شما عملی شده باشد.

 هزینه های مسکن ـ درمان ـ آموزش ـ خوراک و پوشاک بر اساس سیاستهای اعمال شده توسط دولت جنابعالی،
 آنچنان فشار را بر طبقات ضعیف و مزدبگیر افزایش داده که امروز سلمت روحی و جسمی خانواده ها دچار

 تهدید شده است و از همه مهمتر آنکه امید به بهبود وضعیت در آینده هم بر اساس سوابق تاریخی متصور
نیست. 

 نکته مهم اینجاست که همه اقدامات که منتج به وضع کنونی شده با هزینه کردن از جیب فقرا صورت گرفته و
 منت آن بر سر آنان سنگینی می کند ولی آ نطرف وقتی به اغنیاء و صاحبان ملک و سرمایه نگاه می کنیم بهبود
 را به شکل افسانه ای در بین آنها می بینیم ورود کالهای لوکس از جمله اتومبیل های بالی صد میلیون تومانی

 آنهم به تعداد زیاد نشان می دهد برخی توانایی مصرف این کالها را دارند وقتی به مناطق مرفه نشین نگاه
 های سر به فلک کشیده را می بینیم که در سایه اجرای عدالت برای فقرا هر روز افراشته ترمی کنیم برج

 می شوند و مصالح ساختمانی آنها مستقیماo از خارج از کشور می آید. رفاه زدگی این چنینی در بین اغنیاء را
 حتی در مهد سرمایه داری هم مشاهده نمی کنید. این چگونه عدالت محوری است که ما شواهد غیر قابل انکار

 مصادیق فوق الذکر را که هر روز بدتر از دیروز می شود را مشاهده می کنیم و امروز قرار است یارانه ها قطع
 و شکل توزیع آن بر اساس قانونمندی جدید به اجرا درآید نگرانی جامعه کارگری و مستضعفین بیشتر شده

است چرا که تاکنون شعار عدالت عملo معکوس عمل کرده و تورم و رشد قیمتها به اغنیاء خدمت کرده است. 
 ما ضمن اینکه می دانیم حضرتعالی قلباo به فکر فقرا هستید ولی نگران آینده و سرنوشت طبقات ضعیف جامعه

می باشیم که نشانه ها گواه از فشار بیشتر بر آنان می دهد. 
 جناب آقای رئیس جمهور در حوزه سازمان تأمین اجتماعی متعلق به جامعه کارگری از زمانی که تحت

 نظارت حوزه ریاست محترم جمهوری قرار گرفته به جای بهتر شدن متأسفانه شاهد بدتر شدن شرایط
 خدمت رسانی این سازمان در حوزه های مختلف از جمله درمان مستقیم می باشیم بگونه ای که از زیر بار

 تعهدات درمانی مانند تأمین داروی بیماران خاص شانه خالی می نمایند و آنرا جزء تعهدات دارویی سازمان
نسبت به بیماران مذکور ندانسته و کارگران بیمار را به جیب بی پول آنها حواله می دهند. 

 جناب آقای رئیس جمهور سازمان تامین اجتماعی در طول تاریخ حیاتش سابقه نداشته که داروخانه های طرف
 قرارداد، بخشنامه صادر کنند که از پذیرش دفترچه های متعلق به تأمین اجتماعی معذور هستیم اما در مقطعی

 که مدیریت سازمان، مستقیم زیر نظر جنابعالی قرار گرفته متأسفانه این وضعیت اتفاق افتاده و چهره خوش
 حسابی سازمان که سالها بعنوان یک طرف خوش حساب در پیش بخش خصوصی و دولتی مطرح بود بعنوان

یک مجموعه بدهکار و بدحساب تداعی شده است. 
 آقای رئیس جمهور ما دلسوزی حضرتعالی را در این حوزه منکر نیستیم لکن دلسوزی با اعمال مدیریت

 علمی به روش روز دو امر مجزا است که متأسفانه آنچه که در حوزه جامعه کارگری اتفاق افتاده دلسوزی توأم
 با خانمان سوزی است که از حضرتعالی انتظار داریم قبل از اینکه شرایط به بحران اجتماعی تبدیل شود

 چاره ای اندیشید و دستور پرداخت مطالبات سازمان را به جهت عمل به تعهداتش صادر فرمائید تا کارگران
دعاگوی شما باشند.

دستگیری فرهاد شرفی از فعالن سیاسی کارگری
 1388بر اساس گزارشات واصله، فرهاد شرفی از فعالن سیاسی کارگری امروز چهارشنبه یازدهم آذرماه 

 در خرم آباد توسط مأموران اداره اطلعات این شهر دستگیر شده است. جرئیات این دستگیری را بعداo به
اطلع می رسانیم.

88 آذر 11
دو گزارش از کارخانه های گیلن

کارخانه دستکش گیلن
  کیلومتری جاده رشت- تهران قراردارد. در حال حاضر این کارخانه20کارخانه دستکش گیلن درحدود 

  انگلیسی و ایرانی  سرمایه داران توسط  57متعلق به فردی به نام "پناهی" است. این کارخانه قبل از انقلب 
 انگلیسی  را در اختیار داشتند و حتی مهندسان کارخانه  راه اندازی شد که انگلیسی ها بیشترین سهام کارخانه

 بودند. ماشین آلت کارخانه انگلیسی است و مواد اولیه آن - لتکس - از مالزی وارد می شود. پس از انقلب،
  کارخانه را به مدیریت  اداره صنایع سهام  دولت و زیرنظارت اداره صنایع قرار گرفت. کارخانه در مالکیت
و کارگران فروخت.

 کارگران مانند بیماری فرزندان یا  مختلف و با سوء استفاده از مشکلت  در این مدت، مدیریت با ترفندهای
  به سازمان بورس هزینه ازدواج آنان سهام کارگران را از آن ها خرید. حتی زمانی که کارگران سهامدار

 برای فروش سهام خود مراجعه می کردند با کار شکنی مدیریت و کارگزاران سازمان بورس مواجه می شدند



 و به این ترتیب ناچار به فروش سهام خود به مدیریت شدند. اکنون فقط چند نفر از کارگران دارای سهام
هستند.

  که با  نفر رسیده است60 نفر بود. اما هم اکنون این تعداد به 270 کارخانه بیش از  در گذشته تعداد کارگران
  نفر می شوند. اکثر کارگران با قرارداد موقت کار می کنند و تعداد انگشت70 دفتر مرکزی جمعاÄ  پرسنل

  نفر) در 30 نفر) در استخدام دائم هستند. لزم به ذکر است بیشترین تعداد کارگران زن (حدود 9شماری (
  کانتین کارخانه بسته شد و از صبحانه و83واحد بسته بندی مشغول به کار هستند. پس از ریزش برف سنگین 

  ساعت است. بابت این اضافه12نهار و شام خبری نیست. کارگران در دو شیفت کار می کنند وهر شیفت 
 کاری ، پول اندکی به کارگران می پردازند. کارخانه دارای سرویس ایاب و ذهاب است. در طول این مدت با

اخراج کارگران شدت کار آنان افزایش یافته است.
  انبارمواد اولیه - انبار محصولت، کارخانه شامل قسمت های آزمایشگاه، بسته بندی ، واحد پخت لتکس-

  سخت ترین قسمت های کار، واحد آزمایشگاه و قسمت پخت لتکس  واحد پودر پنبه است.  و واحد خشک کن
 و آماده کردن مواد است. لزم به ذکر است که به رغم شیمیایی بودن مواد اولیه، مسائل ایمنی و بهداشت محیط

  ها به علت خرابی دستگاه  دستکش در واحدهای پودر پنبه، آزمایشگاه و خشک کن کار رعایت نمی شود. 
 های تهویه فضا کامل آلوده به گرد و غبار و گازهای آمونیاک و کلر است. اکثر کارگران بازنشسته کارخانه

  به علت بیماری های ریوی ، تنگی می کرده اند که در قسمت های آزمایشگاه، پودر پنبه و خشک کن کار 
  کفش کار و  آسم ، رماتیسم پس از بازنشستگی عمر زیادی نمی کنند. نبود فضای سالم ، فراهم نبودن نفس ،

   قادر به جذب آلودگی های  کار فصلی ( زمستانی و تابستانی ) و نداشتن ماسک های قابل استفاده لباس 
 اولیه کارگران است. دیگر نکات قابل ذکر در مورد این کارخانه عبارتند از :  از مشکلت  کار محیط

 - کارفرما با کم کردن تعداد کارگران قسمت تصفیه خانه و فاضلب کارخانه و رعایت نکردن استاندارد
 آلودگی های پساب صنعتی و شیراب های آن باعث آلودگی های فلزات سنگین در زمین های زراعی اطراف و

آب آشامیدنی و آب رودخانه مورد مصرف روستاییان اطراف کارخانه تا کیلومترها شده است . 
 - اداره محیط زیست رشت به علت زد و بندی که با کارفرما دارد این معضل محیط زیستی را نادیده گرفته

است. 
 - در کارخانه فردی مزدور سرمایه به نام مهندس رضا نجفی هست که ماهیتی کامل ضدکارگری دارد و به

 این فرد همواره به تندی با کارگران برخورد می کند و در قول یکی ازکارگران سگ زنجیری پناهی است. 
بال بردن شدت استثمار کارگران نقش مهمی دارد . 

 - قبل شورایی فرمایشی و چاکرمنش در کارخانه وجود داشت که وظیفه اش نه حمایت از منافع کارگران بلکه
دفاع از منافع سرمایه داروکارفرما بود. این به اصطلح شورا اکنون منحل شده است . 

 - اکثر کارگران از روستاهای اطراف کارخانه مانند سراوان ، سنگر ، شاقاجی و امام زاده هاشم یا از خود
رشت هستند . 

 - کارفرما بارها میلیاردها تومان وام طرح توسعه از بانک های مختلف استان گیلن دریافت کرده اما به جای
 توسعه اقدام به اخراج کارگران کرده است. او این وام های میلیاردی را در خارج ایران و به طور خاص در

کشور کانادا سرمایه گذاری کرده است.
کارخانه نساجی پارس ایران 

 واقع است.   جاده رشت - لکان5در کیلومتر  - کارخانه نساجی پارس ایران ( پارس نیت سابق ) 
  تعطیل شد و کارگران آن به بهانه این بلیه طبیعی به اداره کار83- این کارخانه پس از بحران برف سال 

 بیمه بیکاری دریافت کنند. این کارخانه متعلق به بخش خصوصی است.  معرفی شدند تا
  بیمه  دریافت  پس از اتمام مدت  کارگران  بارها از بازگشت - "افراشته"، کارفرما و سهامدار کارخانه،

  فرزندان و همسر  و در طول این مدت دستگاه های بافندگی کارخانه را فروخته است. بیکاری ممانعت کرده
افراشته از سهامداران کارخانه هستند.

  و  صنعت  از بانک های ملت،  به دریافت وام های میلیاردی  اقدام  بارها به بهانه ورشکستگی - افراشته
 را در حوزه های دیگر سرمایه گذاری کرده است.  و آن ها معدن و ملی کرده
  گلتافت شهر صنعتی رشت، نساجی آمل ، آلومینیم سازی  در کارخانه های  را  دریافتی - وی این وام های

  بازنشستگی کارگران اراک سرمایه گذاری کرده و از پرداخت مطالبات معوقه کارگران - مفاصا حساب
سرباز زده است. بازنشسته - 

  راست - افراشته ضدکارگر سالن های خالی از ماشین آلت مانند سالن انبار، تاسیسات گرد باف، مقدمات
 و مبل برنز کرایه داده است.  دخانیات  را به عنوان انبار به شرکت های  و گلدوزی باف

 استانداری  زده و یا در مقابل   جاده رشت لکان  دست به تجمع و بستن - کارگران در طول این مدت بارها
  این اجتماعات یا سرکوب شده یا با وعده های تو خالی منحل شده اند. گزارش این تجمع کرده اند که تمامی

  مبارزات در سایت کمیته هماهنگی و سایر رسانه های خبری انعکاس یافته است.



 با  88- آخرین حرکت کارگران بازنشسته برای گرفتن مطالبات خود به این صورت بود که در شهریور 
  که شدند  از خروج کالی فروخته شده توسط مبل برنز از درب کارخانه خواستار حضور افراشته  جلوگیری

 را بپردازد.  مفاصا حساب بازنشستگی - با آن ها تسویه حساب کند و مطالبات معوقه -
  ماموران و اطلعات بر سر  لکان  مبل برنز از کارگران شکایت کرد و از پاسگاه نیروی انتظامی - مالک

  کارگران به دادگاه رشت احضار شدند که در نتیجه آن ها کارگران ریختند و در نهایت پیرو شکایت مبل برنز
 از همه جا کوتاه گردید. – کارگران – در دادگاه سرمایه محکوم شدند و دستشان

  بخشی از مطالبات  افراشته حاضر شد  تن از کارگران در سوم شهریور امسال،57- بر اثر پافشاری 
 بازنشستگی را بپردازد. کارگران را به طورمشروط بابت مفاصا حساب

  تومان ( یک و نیم میلیون تومان) پرداخت کرد و از000/500/1 از این کارگران مبلغ  - افراشته به هر یک
  وی  برای شخص -2  نساجی پارس ایران تجمع نکنند  - در مقابل کارخانه1 شفاهی گرفت که  آن ها تعهد

  در شعر صنعتی رشت اخلل به وجود  راه اندازی کارخانه گلتافت واقع - در هنگام3  مزاحمت ایجاد نکنند
 تا باقی مانده طلب آن ها را پس از دریافت باقی وام به آن ها بپردازد. نیاوردند

 روباه مکار ندارند اما ناچار به دادن قول شفاهی شده اند. - کارگران می گویند هیچ اطمینانی به قول این
  میلیون تومان طلبکار هستند که تا کنون فقط5 تا   به طور متوسط از سه و نیم میلیون - کارگران بازنشسته

همین یک و نیم میلیون تومان را دریافت کرده اند.
 5/85 ( صدو پنجاه) میلیون تومان گرفته است که حدود 150- افراشته می گوید از وام یک میلیاردی فقط 

( هشتاد و پنج و نیم) میلیون آن بین کارگران تقسیم شده است.
  در در حال حاضر - گفتنی است که کارگران از میزان وام پرداختی اداره صنایع به افراشته اطلعی ندارند. 

  نفر آن ها بیش3 کارگر دیگر حضور دارند که بیشترشان نگهبان و قراردادی هستند و فقط 8 کارخانه  داخل
 دارند که در انتظار بازنشستگی به سر می برند.  سال سابقه استخدامی20از 

گروهی از فعالن ضدسرمایه داری گیلن
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 اعتراضی كارگران کارخانه پارسیلون تظاهرات 
 کارگران بازنشسته کارخانه پارسیلون خرم آباد در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خویش در مقابل

 استانداری لرستان اجتماع کردند و دست به تظاهرات زدند. یکی از کارگران بازنشسته می گوید: از سال
  تا امروز در دو نوبت کارگران را بازنشسته کرده اند. نوبت اول پیش از خصوصی شدن کارخانه و1382

 نوبت دوم زمانی بوده است که شرکت در اختیار سرمایه داران خصوصی قرار داشت. از تاریخ اجرای نوبت
  سال هیچ ریالی حقوق و سایر مطالبات3 کارگر مشمول این نوبت در طول این 360 سال می گذرد و 3اخیر 

  میلیون تومان از سرمایه دار12 تا 11 بر  خود را دریافت نکرده اند. هر کدام از این کارگران مبلغی بالغ
  سال ها در آتش گرسنگی و بدهکاری و طلب دارند، در حالی که خودشان و افراد خانواده هایشان در طی این

 فقر و آوارگی خاکستر شده اند. کارگران در تظاهرات خویش گرسنگی خود را فریاد می زدند و خواستار
پرداخت فوری مطالباتشان بودند. 

منبع: آژانس ایران خبر
  88 آذر 12

احمدي نژاد: لیحه هدفمند كردن یارانه ها دیگر قابل اجرا نیست
یارانه نقدي منتفي مي شود؟

  نوشت : – درست در شرایطي كه علي لریجاني در نشست علني88 آذر 12روزنامه دنیاي اقتصاد در تاریخ 
 دیروز مجلس، كار رسیدگي به لیحه یارانه ها از سوي نمایندگان را تمام شده دانست و اعلم كرد این لیحه

 براي تعیین تكلیف به شوراي نگهبان ارسال مي شود، محمود احمدي نژاد از تصمیم مجلس انتقاد كرد و گفت كه
 لیحه هدفمند كردن یارانه ها دیگر قابل اجرا نیست و اگر شرایط مورد درخواست مهیا نشود، دولت لیحه را

 استرداد خواهد كرد. محمود احمدي نژاد دیروز در سفر استاني به اصفهان و در بدو ورود به فرودگاه، این
 سخنان را بر زبان جاري كرد و این در حالي بود كه وي سه شنبه شب در یك برنامه تلویزیوني از اجراي

 كرد و آن را مایه بهبود زندگي مردم دانست. با این وجود، تعدادي از نمایندگان مجلس ازلیحه یارانه ها دفاع 
 جمله احمد توكلي اعلم كردند از آنجا كه لیحه یارانه ها به شوراي نگهبان ارسال شده است، لذا امكان استرداد

آن به دولت وجود ندارد.

مجلس بدون تامین نظر دولت، لیحه را نهایی کرد
یارانه ها در انتظار قضاوت شوراي نگهبان



احمدی نژاد به ارسال لیحه یارانه ها به شورای نگهبان اعتراض كرد و از احتمال بازپس گیري آن سخن گفت 
 هادی چاوشی - محمود احمدی نژاد از تامین نشدن نظرش در نهایی شدن لیحه یارانه ها در مجلس «به شدت

 انتقاد کرد» و گفت که تصمیمش برای استرداد این لیحه همچنان پابرجا است. این توصیفی است که
 خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) از واکنش رییس دولت به ارسال لیحه هدفمندشدن یارانه ها از سوی مجلس به
 شورای نگهبان ارائه داده است. اتفاقی که صبح دیروز و پس از یک مناقشه کلمی تند و تیز میان احمد توکلی

 و غلمرضا مصباحی مقدم در صحن علنی مجلس، با تصمیم علی لریجانی به وقوع پیوست و مجلس بدون
 بررسی ماده الحاقی مورد توافق کمیته مشترک برای تشکیل سازمان هدفمندسازی یارانه ها، این لیحه را به

شورای نگهبان فرستاد.
 به این ترتیب، مجلس دست کم در این مرحله هیچ تلشی برای جلب نظر دولت از خود نشان نداد و بدون تامین

 نظر محمود احمدی نژاد، لیحه پرمناقشه هدفمند کردن یارانه ها را نهایی کرد. رییس جمهور نیز بلفاصله در
 واکنش به این تصمیم مجلس اعلم کرد که «اگر لیحه آن طور که باید ظرفیت هاي لزم را براي اجرا تامین
 نکند، ما آن را پس مي گیریم.» آن طور که ایرنا گزارش داده است، احمدی نژاد در بدو ورود به اصفهان در

 جمع خبرنگاران «با انتقاد شدید از اقدام مجلس در نادیده گرفتن تصمیمات کمیته مشترک بررسي هدفمند کردن
 یارانه ها» گفت: «مجلس مختار است، اما ما گله داریم؛ ما براي این لیحه یک ماه جلسه گذاشتیم و حتي سه

جلسه هم خود من شرکت کردم، اما گویي بي فایده بود.»
 رییس دولت دهم با تاکید بر اینکه این لیحه به طور کامل در مجلس دگرگون شده و چیز دیگري به تصویب

 رسیده، تاکید کرد: «اگر دست دولت بسته باشد، نمي توان دست به اقدامي زد که مردم آسیب ببینند.»
 احمدی نژاد البته در اصفهان از وعده های مجلس به دولت در مورد این لیحه نیز سخن گفت و تصریح کرد:

 «به ما گفته شده که اگر شوراي نگهبان به لیحه ایراد بگیرد، اصلحات مورد نظر را در آن زمان لحاظ
 مي کنیم؛ اما اگر لیحه آن طور که باید ظرفیت هاي لزم را براي اجرا تامین نکند، ما آن را پس مي گیریم و

اگر شرایط اقتضا کند، لیحه دیگري به مجلس مي فرستیم.»
استرداد لیحه مقدور است؟

 جالب آنکه بلفاصله پس از این اظهارنظر احمدی نژاد در اصفهان، یک عضو هیات رییسه مجلس در تهران،
 تاکید کرد که در این مرحله دولت دیگر «نمی تواند درخواست استرداد لیحه را داشته باشد.» حسین سبحانی نیا

 به خبرگزاری مهر گفت: «لیحه اکنون به صورت قانون به شورای نگهبان ارسال شده و در مرحله کنونی
 دولت نمی تواند این لیحه را پس بگیرد.» وی با تاکید بر اینکه زمان برای پس گرفتن لیحه هدفمند کردن

 یارانه ها از سوی دولت به پایان رسیده و دولت دیگر نمی تواند لیحه را پس بگیرد، افزود: «در صورتی که
 این قانون در شورای نگهبان با اشکالتی مواجه شود، ممکن است در مجلس ایرادات اخیر دولت نیز در این

 لیحه لحاظ شود، در غیر این صورت قانون تصویب شده و لزم الجرا است.» به گفته سبحانی نیا، «در
 صورت تایید شورای نگهبان، این مصوبه قانون تلقی می شود و دولت نمی تواند بگوید آن را اجرا نمی کنیم.»

 این نظر سبحانی نیا از سوی احمد توكلي نیز تایید شد. آنجا که رییس مرکز پژوهش های مجلس در گفت وگو با
 ایسنا گفت: «از آنجا كه كار مجلس در رابطه با این لیحه به اتمام رسیده است، دولت دیگر نمي تواند لیحه
 هدفمندكردن یارانه ها را مسترد كند؛ این امر تنها در زمان رسیدگي به لیحه و با راي نمایندگان امكان پذیر

بود.»
مجلس چگونه لیحه را نهایی کرد؟

 مسیر نهایی شدن لیحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس نیز مسیر عجیب و پرمناقشه ای بود. احمد توکلی که
 طی هفته های گذشته بارها نسبت به ارجاع این لیحه به کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی اعتراض کرده

 بود، دیروز هم برای چندمین بار در ابتدای جلسه علنی نسبت به این موضوع به علی لریجانی تذکر داد.
 رییس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به روند طی شده در بررسی لیحه، خطاب به لریجانی گفت:

 «مصوبه کمیسیون ویژه مبنی بر تاسیس سازمان هدفمند کردن یارانه ها در جلسه رسمی و قانونی نبوده و
 اساسا کمیسیون تشکیل جلسه نداده است؛ بنابراین این مصوبه کمیسیون قانونی نیست.» به گفته توکلی «اصالتا

 ارجاع دوباره لیحه به کمیسیون تنها برای رفع ابهام بوده است، نه تصویب ماده ای جدید.» او تصویب این
 ماده را «زیر پا گذاشتن قانون»، «خوار کردن مجلس» و «زمینه ساز لجاجت و استبداد رای در قوه مجریه»
 خواند. در پاسخ به این تذکر، لریجانی که پیش تر در چند نوبت در برابر تذکرات رییس مرکز پژوهش های

 مجلس مقاومت نشان داده بود، این بار از غلمرضا مصباحی مقدم خواست صراحتا بگوید که آیا سخنان توکلی
 درباره غیررسمی بودن جلسه کمیسیون ویژه صحیح است یا خیر. مصباحی مقدم نیز که از اظهارات توکلی
 سخت برآشفته بود، با حرارت بسیار روند طی شده در کمیسیون ویژه و «زحمات و خونÍ دل خوردن های»

 خود برای «تفاهم با دولت» را توضیح داد، اما تلویحا پذیرفت که مصوبه یادشده در جلسه غیررسمی کمیسیون
به دست آمده است. 

 او گفت: «اگر مقصود از کمیسیون مجلس، محل کمیسیون باشد، خیر؛ چنین جلسه ای در محل کمیسیون ویژه



 تشکیل نشده است، اما اگر مقصود نشست اعضا و تصمیم گیری آنها است، این نشست و تصمیم گیری در حاشیه
 پارلمان تشکیل شده و من طی یادداشتی نتیجه آن را به شما منتقل کردم.» او در پایان از رییس مجلس خواست

به خاطر «یک اختلف نظر شکلی»، «نارنجک در برجک زحمات مجلس» نزند. 
 پس از این سخنان، بار دیگر توکلی پاسخ مصباحی مقدم را داد، اما در پایان این گفت و شنید داغ، علی

 لریجانی حق را به توکلی داد و گفت: «باید بر اساس ضوابط قانونی جلو برویم؛ اگر آنطور که آقای توکلی
 می گوید جلسه ای نبوده، از نظر مجلس کار این لیحه تمام شده است و به شورای نگهبان می رود.» وی اضافه
 کرد: «پس از اظهارنظر شورای نگهبان، کمیسیون ویژه می تواند کارش را ادامه دهد و اصلحات را پیگیری

 کند. اگر در فاصله اعلم نظر شورای نگهبان، این مدت کمیسیون به نظر دقیقی برای حل اختلف رسید،
 راه حل آیین نامه ای آن را پیدا می کنیم.» بدین ترتیب، لریجانی حکم به ارسال لیحه هدفمند کردن یارانه ها به

 ماده مصوب در جلسه بیستم آبان ماه.17شورای نگهبان داد، با همان 
 لریجاني عصر دیروز هم ساعاتی پس از سخنان احمدی نژاد، در مراسم افتتاح موزه مجلس با بیان اینكه «یك

 سري مي گویند در كارهاي اجرایي مسائل طولني مي شود و مجلس كار را معطل مي كند»، گفت: «این امر
 ذات دموكراسي است و مردم سالري دیني یعني اینكه نمایندگانÍ مردم را قانع كنند و اراده جمعي حاصل شود و

 این امر بر خلف حكومت دیكتاتوري است كه سریع تصمیم مي گیرند، اما مفهوم آن این نیست كه الزاما به
 معناي صحیح بودن تصمیم باشد.» رییس مجلس اضافه کرد: «اگر جامعه بخواهد در مسائل مهم حركت ثابت،

  دقیق و مستمر داشته باشد، راهش نزدیك كردن افكار عمومي است؛ باید مجال دهند تا نمایندگان ملت از سر
بصیرت تصمیم بگیرند.»

شورای نگهبان لیحه را تایید می کند؟
 در سخنان علی لریجانی در نشست دیروز مجلس، تاکیداتی مبنی بر تامین نظر دولتمردان پس از ارجاع

 احتمالی لیحه یارانه ها از سوی شورای نگهبان، دیده می شد. تاکیداتی که به گفته غلمرضا مصباحی مقدم،
 ناشی از استعلم غیررسمی لریجانی از شورای نگهبان است. مصباحی مقدم در حاشیه جلسه علنی مجلس در

 پاسخ به خبرنگار «دنیای اقتصاد» در این باره گفت: «در پي استعلم رییس مجلس از شوراي نگهبان، این
 شورا از برخي ایرادات وارده به مصوبه مجلس در مورد لیحه یارانه ها خبر داده است؛ بنابراین در چارچوب

 برطرف كردن ایرادات شورای نگهبان، دست كمیسیون برای افزودن الحاقات مورد نظر و ماده الحاقی باز
 خواهد بود.» وی اضافه کرد: «البته امید ما این بود كه با ارجاع دوباره این لیحه به كمیسیون ویژه، به راه حل

 مشتركي با دولت برسیم؛ اما متاسفانه امروز (چهارشنبه) رییس مجلس این روند را خلف آیین نامه مجلس
 عنوان كردند.» احتمال ایراد شورای نگهبان به این لیحه پیش تر نیز از سوی احمد توکلی عنوان شده بود. او

  «متناقض» دانسته و گفته بود که «به13 لیحه یارانه ها در مجلس، آن را با ماده 16در زمان تصویب ماده 
 درصد» لیحه یاد شده در شورای نگهبان تایید نمی شود.99احتمال 

میرتاج الدینی: برنامه پنجم را نمی دهیم 

 معاون پارلمانی رییس جمهور با انتقاد از ارجاع لیحه هدفمند کردن یارانه ها به شورای نگهبان، این اقدام را 
 برخلف توافقات صورت گرفته در جلسات مشترک دولت و مجلس عنوان و تاکید کرد که درخواست دولت

برای استرداد این لیحه همچنان پابرجا است.
 میرتاج الدینی در گفت وگو با خبرگزاری مهر با تاکید بر اینکه هیات رییسه مجلس حدود سه هفته لیحه
 یارانه ها را معطل حل مشکل آن کرده بود، گفت: اینکه یکباره لیحه به شورای نگهبان ارجاع داده شود

 قابل توجیه نیست.او اضافه کرد: نظر دولت در خصوص لیحه هدفمند کردن یارانه ها این است که این لیحه با
 سازوکار مستقل اجرایی به دولت برسد. میرتاج الدینی ارائه لیحه برنامه پنجم به مجلس را نیز منوط به تعیین

 تکلیف لیحه یارانه ها کرد و گفت: تا زمانی که این لیحه به سرانجام نرسد، برنامه پنجم نیز نهایی نمی شود؛
 در مورد بودجه نیز همین طور است. مگر اینکه مشخص شود بررسی لیحه یارانه ها متوقف شده که در این

صورت دولت در سال آینده با مشکلت عدیده ای از جمله کسری بودجه مواجه خواهد شد. 

باهنر: تامین همه مطالبات ممكن نیست 

 محمدرضا باهنر، نایب رییس دوم مجلس شورای اسلمی در واکنش به اظهارات محمود احمدی نژاد درباره 
ارسال لیحه یارانه ها به مجلس گفت: قاعدتا نمی توانیم تمام مطالبات رییس جمهور را برآورده کنیم.

 باهنر در گفت وگو با پایگاه خبری خانه ملت در واکنش به اینكه رییس جمهور اظهار داشته كه با توجه به
 دگرگونی لیحه یارانه ها در مجلس، امكان اجرای آن برای دولت فراهم نیست، گفت: در مذاكراتی كه با آقای
 احمدی نژاد پیش از این داشته ایم، نظرشان بر این بود كه این لیحه به شورای نگهبان برود و پس از ایراداتی



 كه شورای نگهبان به این لیحه می گیرد، بخشی از تفاهمات صورت گرفته با رییس جمهور را انجام می دهیم.
 وی تصریح كرد: قاعدتا معلوم نیست كه بتوانیم تمام مطالبات رییس جمهور را برآورده كنیم. باهنر در پاسخ به
 سوال دیگری مبنی بر اینكه رییس جمهور تاكید كرده كه مصوبه نهایی مجلس در راستای توافقات قبلی مجلس و

دولت نبوده است، اظهار داشت: نه اصل این طور نبوده است.

  حدیت جنایت سرمایه از «شاهو» تا « خورشید زریبار»
 رویدادهای کارخانه شاهو در کردستان را خوب به یاد داریم. چند سال متوالی بود که کارگران این کارخانه

 مدام در حال اعتراض، مبارزه و جنگ و ستیز علیه سرمایه داران بودند. محوراصلی مبارزه کارگران
 بموقع دستمزدها بود. سرمایه داران دو پای خود را در یک کفش کرده بودند تضمین اشتغال آنان و پرداخت 

 که زیر فشار بدهکاری و وخامت وضعیت مالی قادر به ادامه کار و پرداخت دستمزدها نیستند!! آنان با توسل
 به همین دستاویز دروغین، اولo حقوق کارگران را برای ماه های طولنی مصادره می کردند و ثانیاo هر چند
 وقت یک بار شماری از آنان را اخراج می نمودند. کارگران کارخانه به این جنایات اعتراض داشتند. به همه

 نهادهای دولتی شکایت می کردند. دست به راه پیمایی، تحصن و تظاهرات و سایر اشکال مبارزه می زدند. اما
 یا بدون پاسخ می ماند و یا توسط نیروهای انتظامی و امنیتی سرکوب می تمامی این اعتراضات و شکایات 

 شد. در این میان کارگران نیز هیچ گاه دست به کار تدارک تعرضات نیرومند و تعیین کننده با هدف تحمیل
 خواسته های خود بر سرمایه داران و دولت سرمایه داری نشدند. اشکال معمول مبارزات کارگران لطمه

 چندانی به سرمایه دار، به تولید کارخانه، به سود شرکت و به روند انباشت و سرمایه اندوزی سرمایه داران
 وارد نمی کرد. سرمایه دار و دولت طبقه او ترجیح می دادند برای مدت های طولنی کارگران را در دالن

 های پیچ در پیچ دیوان سالری سرمایه به بازی گیرند و به آنان توصیه کنند که عریضه های بیشتری به
 ادارات ارسال دارند. همه تلش عوامل دولتی سرمایه آن این بود که کارگران به این نوع کارها ادامه دهند تا

 خسته و مأیوس شوند و درنهایت دست از مبارزه برای مطالبات خویش بردارند. آنان با این کار همزمان به
 سرمایه داران مجال می دادند تا سرمایه های خویش را به راحتی به حوزه های پرسودتر منتقل کنند. با خارج

 ساختن میلیاردها تومان سرمایه حاصل استثمار کارگران از بانک ها دست به سرمایه گذاری ها کلن تر و
 پرسودتر بزنند. کارگران را اخراج کنند و به جای آن ها نیروی کار ارزان تر، پرکارتر، کم توقع تر، بی

 تجربه تر، مطیع تر و تسلیم تر و در یک کلم بسیار سودآورتر را مورد استثمار قرار دهند. کارگران
 استخدامی را بیرون ریزند و به جای آن ها نیروی کار قراردادی سفید امضا را، بدون هیچ نوع تضمین برای

 هیچ مدت، به کار گمارند. سرمایه داران و دولت سرمایه با اعتراضات کارگران شاهو یا کارگران همه مراکز
 کار و تولید دیگر چنان می کردند تا به سرمایه داران فرصت دهند که نقشه های ضدکارگری خود برای
 سرمایه گذاری های انبوه تر و رسیدن به سودهای نجومی تر را با فراغ بال به اجرا بگذارند و به فرجام

 برسانند. سرمایه دار شاهو در پرتو این حمایت های سازمان یافته و برنامه ریزی شده دولتی و البته به یمن
 پرهیز کارگران از دستیازی به راهکارهای تعرضی مانند تشکیل شورای ضدسرمایه داری و تصرف

 کارخانه، در طول سال های یاد شده توانست همه رؤیاهای خود را جامه عمل پوشاند. خط تولید نساجی را
 تغییر داد. عرصه ای از تولید را که در شرایط روز کمتر سودآور بود با حوزه ای از انباشت با سودهای

 مطلوب تر تعویض کرد. نساجی شاهو را به نوشابه سازی خورشید زریبار تبدیل کرد. کارگران قدیمی را
  کارگر جوان با نیروی کار شبه رایگان را جایگزین آنان ساخت. فشار کار را چند برابر160بیکار کرد و 

  ساعت بال برد. کارگران را محکوم ساخت که فقط در روزهای مورد16ساخت. ساعات کار روزانه را تا 
 نیاز سرمایه در سر کار حاضر شوند و هر گاه که مورد نیاز نیستند وارد کارخانه نشوند و هیچ دستمزدی

مطالبه نکنند. 
 سرمایه دار به همه این اهداف کارگرکش دست یافت و فشار کار را چنان بال برد که چند کارگر قدیمی باقی

 مانده خودشان به دلیل ضعف جسمانی و پیری و عجز از انجام کارهای طاقت فرسا، تقاضای بازنشستگی کنند.
  کارفرمایی بیمه بازنشستگی آنان کارگران این کار را کرده اند اما سرمایه دار حتی حاضر به قبول سهم

 نیست. مالک کارخانه جدید با همدستی سازمان تأمین اجتماعی بسیار نقشه مند و برنامه ریزی شده دست به
  کار توطئه و اجرای ترفند برای محروم کردن کارگران از همان حقوق ناچیز بازنشستگی هستند.

منبع: آژانس ایران خبر 
88 آذر 12

 دیوان عدالت اداری21اخراج منصور اسالو طی حکم شعبه 
  آمده است :88 آذر 12به نوشته سایت سندیکای مستقل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در تاریخ 

 منصور اسالو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که برابر حکم
  سال حبس محکوم و در حال گذراندن حبس خود می باشد بعد از اخراج از سوی5 دادگاه انقلب به 14شعبه 

 دادگاه بدوی و تجدید نظر دادخواستی برای نقض حکم خود به دیوان عدالت اداری تقدیم نمود که بعد از



  این شعبه اقدام به صدور رای نمود و با1388 مهر ماه 29دیوان عدالت اداری در تاریخ 21رسیدگی در شعبه 
 تعجب براخراج نامبرده که در هیئت های بدوی و تجدید نظر شهرداری صادر شده بود موافقت کرد . این خبر 

انگیز می نماید .  هم دستگیر کنی . هم شنکجه نمایی و هم از کارش اخراج کنی جلل الخالق  

  اعتراض به دستگیری پدرام نصرالهی یکی از اعضای هیئتدربرگزاری مراسم گلگشت 
اجرایی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری در شمال شهر سقز .

 ظهر روز  1زنان و مردان معترض به اعتراض به دستگیری انسانهای آزادیخواه و برابری طلب در ساعت 
  با پای پیاده از گوشه و کنار شهر سقز به طرف شمال شهر سقز حرکت کردند که سرانجام1388 آذر ماه 13

  اردیبهشت به دور هم نشستند و جلل حسینی مراسم را با اعلم یک11 شهرک 3در نقطه ای مشهور به فاز 
 دقیقه سکوت به یاد و خاطره جانباختگان راه آزادی طبقه کارگر شروع کرد . سکوت با قرائت یک قطعه
 شعراز طرف جلل حسینی شکسته شد و از محمود صالحی دعوت به عمل آورد تا در مورد این گلگشت

از سخنان محمود صالحی است:یی سخنانی برای شرکت کنندگان ایراد کند و این گوشه ها

 دوستان و همشهریان عزیز ما امروز اینجا جمع شدیم تا به دستگیری نبز نصرالهی یکی از فعالن جنبش
  ایران اعتراض کنیم ، اما من لزم می دانم قبل از هر سخنی بنا به فراررسیدن روز دانشجو، روز کارگری

فرزندان خود ما ، مطلبی را به عرض برسانم . 

  دانشجویان علیه هر نوع نابرابری است . دانشجویان ازاولین روزهای  آذر روزی تاریخی و حماسی16
 تاسیس دانشگاه در ایران همیشه و در هر شرایط یک لحظه در برابر نابرابری و تبعیض سکوت نکردند .

 دانشجویان، تاریخی پویا و زنده پشت سر خود دارند . دانشجویان در زمان سلطنت مورد یورش حامیان
 امپریالیسم قرار گرفتند و چند نفر از آنان جان خود را از دست دادند ، اما نه تنها سکوت نکردند و مرعوب
 نظام سلطنتی نشدند بلکه هر روزبا عزمی راسخ در برابر هر نوع ستم ایستادند وتا به امروز نیزبه مبارزه

 ادامه دادند.  خود

 اگر این مبارزه با جنبش زنان و جنبش کارگران ادغام شود قدرت بیشتری خواهد داشت . جنبش زنان و جنبش
 کارگری یک جنبش مقطعی نیست . ما امروز صدای خودمان را با صدای گرم دانشجویان مبارز ادغام می

  به کنیم و اعلم می داریم ما کارگران و مردم زحمتکش با شما دانشجویان عزیز هستیم و هر گونه تعرض
 صفوف دانشجویان در زمان برگزاری مراسم روز دانشجو را محکوم کرده و خواهان آزادی کلیه دانشجویان

در بند هستیم . 

 شرکت کنندگان، امروزه کسی نیست که در خانه خود نشسته باشد و از هیچ چیزی خبر نداشته باشد بلکه همه
 مردم این جامعه به شکلی با مسائل و مشکلت این جهان آشنا هستند و هر روز در گوشه و کنار جامعه آن را

 در محافل های گوناگون مطرح و به دنبال راهی هستند تا بتواند زندگی آرام و بدور از هر گونه استرس ،
 دستگیری ، زندان ، اخراج و... داشته باشند. امروز اگر کسانی به اتهام سیاسی محاکمه و زندانی می شوند و
 یا به اعدام محکوم می گردند، این نشانه تعرض آشکار مناسبات حاکم بر انسانهای این جامعه است . ما ضمن
 محکوم کردن هر نوع محاکمه ، زندان ، اعدام و تبعید ،صدای اعتراض خودمان را به گوش تمامی مسئولن
 حاکم می رسانیم و ازکلیه انسانهای آزادیخواه و برابری طلب می خواهیم که در برابر این بی عدالتی سکوت
 نکنند و به هر نحوی که برایشان میسر است اعتراض خود را به گوش حاکمان برسانند و از زندانیان سیاسی

 حمایت کنند . جرم زندانیان سیاسی تنها مطالبه جامعه بهتر است ، زندانیان سیاسی جرم اجتماعی مرتکب
  هستیم تحت هر  اعدام انسان ها نشدند تا آنان را با شدیدترین نحوی محاکمه کنند . ما خواستار متوقف کردن

  ، ما خواستار آزادی کامل و بدون قید و شرط زندانیان سیاسی هستیم ، ما خواستار آزادی کارگران عنوانی
 زندانی هستیم ، ما خواستار ابقاء به کار کارگران اخراجی هستیم . این خواست همه مردم کارگر و زحمتکشی

است که برای سیرکردن شکم خود روزانه ناچار به فروش نیروی کار خود هستند . 

 اگر کارگران نیشکر هفت تپه تنها به اتهام تشکیل تشکل خود محاکمه و محکوم به زندان می شوند ما نباید در
 برابر این تعرض آشکار سکوت کنیم و باید از این کارگران و خانواده های آنان تا زمانیکه در زندان هستند از
 هر نظر حمایت کنیم و خانواده آنان را از نظر مالی تامین کنیم و اما پدرام نصرالهی این انسان دوست داشتنی

 به اتهام عبور از خیابان توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده و حال نزدیک به یک ماه است که در زندان به



 سر می برد ، پدرام هیچ جرمی مرتکب نشده تا در زندان باشد ما از مسئولن قضائی می خواهیم که هر چه
سریع تر کارگران زندانی را آزاد کنند.

 مطلب دیگری که می خواهم در این مراسم به عرض برسانم مربوط به مبارزه زنان است . زنان باید برای
  به رهایی از هر گونه ستم و نابرابری به نیروی خود اتکا کنند . زنان نباید منتظر آن باشند تا دستی ازغیب

 فریاد آنان برسد . زنان برای رهایی از این وضع موجود چند ساعتی از وقت خود را به مطالعه اختصاص
دهند ، زنان نباید از چیزی هراس داشته باشند زندگی آنان از این بدتر نخواهد شد . 

 در پایان بیانیه ای که توسط کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری تدوین شده بود توسط محمد
عبدی پور قرائت شد و شرکت کنندگان به طرف شهر حرکت کردند

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری .  
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گزارش برگزاري گلگشت حمایتي از پدرام نصر الهي (نه به ز) و کارگران زنداني هفت تپه

  در راستاي حمایت از تشکل مستقل کارگران هفت تپه و نمایندگان دستگیر شده و به قرار از پیش تعیین شده ،
 زنداني این تشکل کارگري (سندیکایي کارگران شرکت نیشکر هفت تپه ) که تنها و تنها به خاطر دفاع از منافع

 پدرام نصر کارگران وبه دست آوردن حقوق و مطالبات مسلم خود به زندان افتادند و همچنین در حمایت از 
 الهي (نه به ز ) ،کارگر عضو کمیته هماهنگي براي کمک به ایجاد تشکل هاي کارگري ،گردهم آیي و

گلگشتي از جانب اعضاي این تشکل ، در یکي از مناطق اطراف شهررشت برگزار گردید .

 در آغاز این تجمع ،یکي از شرکت کنندگان اهداف این گونه گردهم آیي ها ،از جمله گردهم آیي حاضر را که
 در راستاي حمایت از امر خطیر تشکل یابي خود پو و مستقل کارگران و همچنین اعتراض به دستگیري و

 تهدید و ارعاب آحاد این طبقه (طبقه کارگر) و فعالین کارگري که به بهانه هاي واهي توسط صاحبان و حامیان
 سرمایه و عوامل آنان صورت مي گیرد بر شمرده و در همین رابطه لزوم افشاي سیستم پلیسي و سرکوب

 سیاسي جنبش هاي اجتماعي ،از جمله جنبش کارگري را مورد تاکید قرار داد و تبلیغ و ترویج هرچه گستر ده
 تر و وسیع تر این قبیل اعمال ضد کارگري را در میان آحاد هرچه بیشتري ار کارگران و توده هاي تحت ستم

و استثمار جامعه خواستار شد . 

 به دنبال این سخنان ،یکي دیگر از اعضاي حاضر در گردهم آیي به تحلیل موقعیت جنبش کارگري در
 وضعیت حاضر و ارتباط آن با جنبش اجتماعي و توده اي جاري به ویژه در اوضاع بحراني اخیر پرداخت و
 چشم انداز این جنبش (جنبش کارگري ) را در آینده به بحث و تبادل نظر گذاشت که تني چند از حاضرین در
 جلسه ،هر یک به فراخور حال ،زوایاي آن را مورد نقد و بررسي قرار دادند که با توجه به وضعیت موجود

  اقتصادي و اجتماعي و سیاسي پیش رو ، به عنوان در جامعه و احتمال بحران هاي مالي عمیق و همه جانبه
 یکي از پیش شر ط هاي تغییر و تحولت اساسي در جوامع امروزي ،چشم انداز امید بخشي را براي رونق و
 ارتقاء جنبش کارگري و رهایي کارگران از وضعیت فلکت موجود رقم زدند و آینده آن را نوید بخش و امید

وار کننده ارزیابي نمودند.

 پس از آن بیانیه گلگشت هاي حمایتي از کارگران زنداني هفت تپه و همچنین پدرام نصرالهي ،توسط یکي از
 اعضاي حاضر در جلسه قرائت گردید که مورد استقبال جمع حاضر قرار گرفت . و در پایان این گردهم آیي

 نیز شرکت کنندگان ،با تاکید بر حمایت هاي همه جانبه از کارگران و تشکل هاي مستقل و توده اي کارگران و
 حمایت از پدرام نصرالهي و افشاي فشار ها و سرکوب پلیسي حاکم که نه تنها هیچ گونه خللي در عزم و اراده

 کارگران ،براي ادامه مبارزه و پیگیري خواست ها و مطالبات حقه آنان ایجاد نکرده بلکه بیش از پیش براي
  نوشته هایي در همین زمینه و همچنین پافشاري  نصب پارچه اتحاد آگاهانه و طبقاتي آنان خواهد افزود و

 پدرام نصر الهي ،کارگران زنداني هفت تپه و همچنین تمامي زندانیان سیاسي و جمع آوري کمک براي آزادي 
مالي براي آن کارگران به کار خود پایان دادند.

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری . 
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درسفر هیات دولت به استان اصفهان صورت گرفت؛ 
درخواست فارغ التحصیلن بیکار از وزیر كار

  آمده است :   همزمان با دومین سفر از سومین88 آذر 13ایلنا: گزارش خبرگزاری کارایران – ایلنا در تاریخ 
 دور سفرهاي استاني هیات دولت به استان اصفهان وزیر کار و امور اجتماعي در دیدار رو دررو با مردم

دستور رسیدگي به بیش از یکصد نامه دریافتي را صادر کرد . 
 به گزارش ایلنا ، عبدالرضا شیخ السلمي وزیر کار و امور اجتماعي در ملقات هاي مردمي خود در استان

 نامه را صادر کرد. 100اصفهان دستور رسیدگي به بیش از 
 بر پایه این گزارش حجم نامه هاي دریافتي در ملقات مردمي وزیر کار و امور اجتماعي در حال افزایش

  درصد از این نامه ها به صورت مستقیم و غیر70است و رسیدگي به تقاضا ها همچنان ادامه دارد . اما حدود 
مستقیم با درخواست اشتغال همراه بوده است. 

 این گزارش مي افزاید : بیشتر درخواستهاي ارایه شده از سوي فارغ التحصیلن بیکار انجام گرفته است .
  درصد از تقاضاهاي رسیدگي شده نیز در خواست وام براي ایجاد اشتغال از سوي30علوه بر این در حدود 

جوانان است. 
پایان پیام

هشدارهیات مدیره تامین اجتماعي به معاون این سازمان
  آمده است :   برخي از اعضاي هیات مدیره سازمان88 آذر 13گزارش خبرگزاری کارایران – ایلنا در تاریخ 

 تامین اجتماعي در نامه اي به اسماعیل یوسف نژاد، معاون اداري مالي این سازمان با هشدار نسبت به هرگونه
 تغییر در تشكیلت كلن سازمان قبل از تایید هیات مدیره و تصویب شوراي عالي تامین اجتماعي عواقب

قانوني ناشي از این اقدامات را بر عهده آمر و عامل دستورات آن دانستند. 
به گزارش ایلنا، متن این نامه به شرح ذیل است: 

  موضوع تشكیلت كلن سازمان تامین9/8/88 مورخ 712/1000احتراما عطف به رونوشت نامه شماره 
 اجتماعي به مضمون «عدم بكارگیري كاركنان در ردیف هاي بلتصدي و جابجایي افراد در مشاغلي كه در

 راستاي كوچك سازي ساختار تشكیلتي ستاد مركزي، جایگاه شغلي آنان در تشكیلت پیشنهادي كلن سازمان
 حذف یا مورد اصلح قرار گرفته است»نظر به اینكه گزارشات رسیده حاكي از جابجایي افراد بوده و

 برابرآخرین اطلع واصله اقداماتي در جهت حذف موسسه عالي پژوهش تامین اجتماعي درشرف انجام است،
  اساسنامه، هر گونه تغییر در تشكیلت8 و بند «ج» ماده 13همان گونه كه مستحضرید حسب بند «ت» ماده 

 كلن سازمان قبل از تائید هیات مدیره و تصویب شوراي عالي تامین اجتماعي و هرگونه تغییر در تشكیلت
  هزار و2تفصیلي قبل از تصویب هیات مدیره فاقد محمل قانوني است، مقتضي است دستور فرمائید حسب بند 

 یكصد و چهل و دومین جلسه هیات مدیره سازمان از انجام هر گونه تغییر و جابجایي خودداري گردد. درغیر
این صورت عواقب قانون ناشي از اقدامات انجام شده برعهده آمر و عامل دستورات خواهد بود. 

 رونوشت این نامه به رئیس و اعضاي شوراي عالي تامین اجتماعي، رئیس و اعضاي هیات مدیره سازمان ،
 معاونان سازمان، شركت سرمایه گذاري تامین اجتماعي و مدیران عامل موسسات و شركت هاي مستقل تحت

پوشش سازمان ارسال شده است. 
 این نامه در حالي است كه هنوز زماني ،رئیس موسسه عالي پژوهش تامین اجتماعي از هرگونه اظهارنظري

درباره حذف این موسسه خودداري كرده است. 
پایان پیام

كارگران هفت تپه به دلیل غبیت اخراج شدند
  آمده است :   در پي اخراج كارگران یازداشت شده88 آذر 13گزارش خبرگزاری کارایران – ایلنا در تاریخ 

 كارخانه نیشكر هفت تپه، سندیكاي كارگري این كارخانه از پیگیري وكیل كارگران بازداشت شده براي ابطال
حكم اخراج و بازگشت به كار كارگران بازداشت شده خبر داد. 

 رضارخشان از اعضاي سندیكاي كارگران نیشكر هفت تپه درگفتگو با خبرنگارایلنا گفت: در پي صدور حكم
 اخراج از سوي كارگزیني كارخانه براي كارگران یازداشت شده كه در هفته گذشته صورت گرفت؛ وكیل این

كارگران براي ایطال این حكم و بازگشت به كار این كارگران در تلش است. 
 به گفته این فعال كارگري از آنجا كه بازداشت شدگان در دادگاه به دلیل تخلفي كه در خارج از محیط كار اتفاق
 افتاده است به تحمل حبس محكوم شده اند، كارفرماي هفت تپه نمي تواند غیبت آنها را به عنوان تخلف در محیط

كار تلقي كند. 
 هفته گذشته چهار نفر از كارگران شركت نیشكر هفت تپه به نامهاي فریدون نیکوفرد، قربان علیپور،

 روز از كار اخراج شدند. 15محمدحیدری مهر و جلیل احمدی به دلیل غیبت بیش از 
 این اخراج درحالي صورت گرفت كه اخراج شدگان از مدتي پیش به دلیل سپري كردن دوره محكومیت یكساله

خود در زندان اقامت دارند و به همین دلیل در سركار خود غیبت داشته اند. 



 پیشتر وكیل این كارگران از احتمال اینكه كارگران بازداشت شده به دلیل غیبت در محل كاراز اخراج شوند
ابراز نگراني كرده بود. 

 محمد اولیاي فرد در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفته بود كه ممكن است تجربه قبلي براي سایر كارگران تكرار
شود. 

 اشاره این وكیل دادگستري به چگونگي اخراج علي نجاتي دیگر كارگر اخراجي و بازداشت شده نیشكر هفت
 تپه است كه پیشتر در جریان اعتراض هاي كارگري این كارخانه بازداشت شد و به دلیل غیبت از كار حكم

اخراج وي صادر شد. 
 به گفته وكیل و فعالن كارگري هرچند دوره حبس كارگران كوتاه است اما اخراج آنها در شرایط ركود

اقتصادي كنوني براي خانواده هاي این كارگران بسیار هزینه بر است. 
پایان پیام

/به داد بیمارستان رسول اکرم(ص) تامین اجتماعي رشت برسید/ 
بیمارستانهایي كه فقط عنوان آن را بر سر در خود یدك مي كشند!

  آمده است :   بنا به تعریف وزارت بهداشت،درمان88 آذر 13گزارش خبرگزاری کارایران – ایلنا در تاریخ 
 وآموزش پزشکی، بیمارستان مکانی است که با اخذ مجوز از این وزارتخانه وبا استفاده از امکانات تخصصی
 و درمانی ،بهداشتی،آموزشی وپژوهشی به منظور درمان وبهبودی بیماران سرپایی وبستری به صورت شبانه

 بخش داخلی وجراحی همراه با پزشکان متخصص باشد، اما2تخت و15روزی تاسیس شده و دارای حداقل 
 باید دید كه آیا تمامي بیمارستانهاي موجود در شهرستانهاي كشور داراي چنین ویژگي هایي هستند یا فقط عنوان

بیمارستان را بر سر در خود یدك مي كشند؟! 
 هزار نفر جمعیت؛ در ابتدای جاده530به گزارش خبرنگارایلنا، بیمارستان رسول اکرم(ص) رشت با حدود 

 هزار متر33هزار مترمربع مساحت و220،با1380رشت به قزوین قرار دارد.این بیمارستان که در تیرماه 
 تختخواب زیر نظرمدیریت درمان اداره کل درمان تامین اجتماعی استان گیلن باهدف پوشش220مربع با 

 درمان بیمه شدگان سازمان وارایه خدمات درمانی رایگان برای جمعیت بیمه شده اصلی وتبعی تاسیس شده
 است.درحال حاضردارای بخشهای بستری نظیر: داخلی، قلب، اطفال، نوزادان، جراحی، اورولوژی،

جراحی عمومی، زنان، جراحی مغزواعصاب، چشم و اورژانس است. 
 اما این درحالي بوده كه این بیمارستان داراي مشكلت عدیده اي است به نحوي كه از ابتدای چند صدمتری جاده

 ورودی تادرب اورژانس که به صورت آسفالت است چندین چاله وجود دارد که تاکنون اقدامی از سوی
 مدیریت این بیمارستان با شهرداری برای مرمت آن صورت نپذیرفته و رفت و آمد را مشكل كرده و این

 درحالي است كه فصل باران و برف را در پیش روي داریم.در واحداورژانس این بیمارستان که بیماران ویا
 همراهان بیماران می نشیند دارای وسیله گرم کننده ای در فصل سرما نیست که بتوان برای گرم نمودن خود از

آن استفاده کنند به همین دلیل بیشتر اوقات از وجود سرمای زیاد تا استخوان می لرزند. 
 عدم نصب اتیکت نام ونام خانوادگی برخی از پرسنل اعم از نگهبان، پرستار وخدمه از دیگر مشکلتي است

که بیماران و همراهان نمی توانند با شناسایی نام آنها از حقوق خود برای پیگیری دفاع کند. 
 قرار داشتن این بیمارستان در ابتدای جاده رشت به قزوین و فعال نبودن دستگاه خود پرداز باعث شده

مراجعان نتوانند برای رفع نیاز مالی شدید ویک باره خود از آن استفاده بکنند. 
 از نکات دیگر قابل توجه این است که بر روی درب تنها برخی از سرویس های بهداشتی بیمارستان

  اشاره شده (شستن با مایعAدستورالعمل شستن دست ها برای پیش گیری از ابتل به بیماری آنفلوانزاي نوع 
 دست شویی و پاک کردن با دستمال کاغذی) وجود دارد كه در همین تعداد سرویس بهداشتي متاسفانه مایع
 ضدعفوني كننده و دستمال كاغذي موجود نیست.برخی ازسرویس های بهداشتی از جمله در بخش قلب فاقد

شیر آب هستند که تاکنون طی ماههای اخیر هیچ اقدامی برای نصب شیر جدید صورت نپذیرفته است. 
 خبرنگار ایلنا در بررسي وضعیت موجود با یكي از همراهان بیماران گفت وگو كرده و با انتقاد از وضعیت
 نامطلوب بیمارستان رسول اکرم(ص) تامین اجتماعي رشت، مي گوید: چندین بارسرم متصل به دست بیمارم

 دچار مشکل ریزش محتویات شد و با وجود مراجعه به پرستار خواستار برطرف شدن عیب آن شدم اما
 متاسفانه اقدامی براي رفع آن نكرد، حتي گاهی نیز كه دچار بی پولی می شویم نمی توانیم از دستگاه خود پرداز

در بیمارستان برای رفع نیازهای روزانه خود استفاده کنیم. 
 یکی از دیگر از مراجعه كنندگان به این بیمارستان به خبرنگار ایلنا، مي گوید: عدم انتقال ظرف غذا پس از
 صرف آن توسط بیمار و رها کردن آن تا چند ساعت در راهرو بخشها؛ عدم امکانات لزم پزشکی در این

 بیمارستان، بی احترامی و بی اعتنایی برخی از پرستاران و پزشکان به در خواستهای بیماران وهمراهان ،
 نبود مراكزي براي تهیه غذا در محوطه بیمارستان كه باعث مي شود مسافت بسیاري را همراهان براي تهیه
 آن صرف كنند وکمبود خدمه زن بویژه دربخش هایي از جمله قلب ، بستری و داخلی را از جمله ضعف های

موجود این بیمارستان است. 



 وي تاکید کرد: قرار دادن بیماران عفونی در کنار دیگر بیماران از جمله در بخش قلب چه توجیهی دارد که
 رعایت حال بیماران وهمراهان را نمی كنند؟ این بیمارستان برای درمان بیماران تامین اجتماعی راه اندازی

 شده ولی در آن دستگاههایی مانند سی تی اسکن وبخشی برای آنژیوگرافی قلب وجود ندارد که بیمار در نهایت
 مجبور می شود به بیمارستانهای دیگر مراجعه وهزینه های زیادی را متحمل شود که با درآمد اندک بسیاری از

بیمه شدگان متناسب نیست. 
 محمد حسین شهدی نژاد ،مدیر درمان تامین اجتماعی استان گیلن در این باره در گفت وگو با خبرنگارایلنا با
 اشاره به شرح وظایف این نهاد،اظهار داشت:مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلن وظیفه تولیدو خرید خدمات

 درمانی برای بیمه شدگان را دارد، این نوع خدمت درمانی شامل ساخت بیمارستان، درمانگاه وپلی کلینیک
 ونیز سایرمراکزملکی سازمان تامین اجتماعی است که این سازمان پس از ساخت ،تجهیزوراه اندازی به

صورت رایگان دراختیار بیمه شدگان قرارمی دهد. 
 هزار نفر بیمه شده اصلی وتبعی دراین استان درحال حاضر در200میلیون و 1وی اذعان داشت: از وجود 
 مرکز درمانی وپلی13تخت خوابی به نام حضرت رسول اکرم(ص)و حدود 200استان گیلن یک بیمارستان 

 کلینیک مشغول خدمت رسانی به بیمه شدگان هستند.شهدی نژاد با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی توسط
 مراکز ملکی خود قادربه جوابگویی به نیازهای درمانی بیمه شدگان خودنیست،تصریح کرد:تامین اجتماعی

 مرکز درمانی بخش دولتی وخصوصی طرف قرارداد30گیلن درروش غیرمستقیم ،با استفاده از امکانات
سایر نیازهای بیمه شدگان را تامین می کند. 

 مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلن درباره بیمارستان رسول اکرم(ص)رشت،گفت:بیمارستان رسول
 درصدی توسط بیماران و براساس ارزیابی های صورت گرفته توسط وزارت80اکرم(ص)با ضریب اشغال

 سال اخیر بیشترین امتیاز را در بیمارستان های خصوصی و دولتی از نظر کیفیت خدمات3بهداشت، در طی 
دهی کسب کرده است. 

 شهدی نژاد درباره مشکلت حال حاضر این بیمارستان ،اظهار داشت:بیمارستان تحت پوشش مدیریت درمان
 تامین اجتماعی گیلن همچون دیگر مراکز دولتی دیگر بدون مشکل نیست ولی برخی از پرستاران و پزشکان

 درصد داروهای مورد95درصد خدمات رایگان و 75به در خواستهای بیماران وهمراهان بوده به طوری که 
نیاز موجود است . 

 وی تاکید کرد:کیفیت خدمات ،رایگان بودن درمان برای بیمه شدگان تامین اجتماعی ومیزان استقبال بیش ازحد
ظرفیت بیمارستان باعث شده که با کمبود نیروی انسانی مواجه شود. 

 این مقام مسوول افزایش حجم کاری پرسنل این بیمارستان به صورت طولنی مدت و درنتیجه هدر رفت
 نیروی انسانی را باعث ایجاد مشکل عنوان کرد وگفت: در صدد هستیم با اصلح تشکیلت و جذب نیروی

انسانی مورد نیاز کیفیت خدمات را به بیمه شدگان افزایش دهیم. 
 مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلن از خرید چندین دستگاه پیشرفته برای ارتقای کیفیت خدمات دهی این

اسلیز باکیفیت روز جهانی با قیمت حدود16بیمارستان به بیمه شدگان خبردادو افزود: دستگاه سی تی اسکن 
  میلیارد تومان توسط سازمان اجتماعی خریداری شده که در حال ترخیص از گمرک است. خرید دستگاه1

سنگ شکن از دیگر برنامه های این نهاد برای ارتقای خدمات دهی بیمارستان رسول اکرم(ص) است. 
 وی راه اندازی بخش شیمی درماتی در این بیمارستان را از مصوبات دور دوم سفر احمدی نژاد به گیلن
 عنوان کردو متذکر شد:موضوع راه اندازی این بخش در دست بررسی هست که بزودی محقق خواهد شد.

نصب اتیکت توسط پرسنل این بیمارستان الزامی است و عدم نصب آن خلف قانون ومقرارت است. 
 مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلن در پایان بر آمادگی کامل مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلن برای رفع

 نارضایتی مردم از رفتار پرسنل وکیفیت خدمات دهی این بیمارستان تاكید كرد وگفت: آمادگی کامل داریم
 بیماران و همراهان آنها به هر دلیلی از کیفیت خدمات و نحوه رفتار پرسنل اعتراض داشته باشند با مراجه

 حضوری به این مدیریت واقع در میدان فرهنگ روبروی سازمان جهاد کشاورزی گیلن موضوع را با واحد
بررسی شکایات در میان گذاشته تا در اسرع وقت به مشکلت مطرح شده آنان رسیدگی شود. 

 به نظر مي رسد این تنها نمونه اي از وضعیت یكي از بیمارستانهاي شهرستانهاي كشور باشد، این درحالي است
 كه شهر رشت جزو یكي از كلنشهرهاي ایران است و مي توان به راحتي وضعیت مراكز درماني در

 شهرستانها و روستاهاي محروم كشور را تخمین زد، بنابراین وزارت بهداشت باید صرف نظر از سفرهاي
 استاني رییس جمهوري، رسیدگي بیشتري را براي این چنین مراكزي لحاظ كرده و در اعطاي امتیاز كیفیت

خدمات رساني بیمارستانها دقت خود را افزایش دهد. 
پایان پیام

چهارده فعال کارگری در سنندج دستگیر شدند 
  آذر م/اه، گلگش/تی در حم/ایت از13روز جمع//ه : کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایج//اد تش/کل ه/ای ک//ارگری

  ص//بح10 برگزار شد که از س/اعت  کارگران زندانی توسط فعالین کارگری و اعضا کمیته هماهنگی در سنندج



  دقیقه سکوت شروع شد و بعد در رابطه با ضرورت1این مراسم ابتدا با ت  ظهر ادامه داش12تا  شروع شد و 
 در مورد حم//ایت از ک//ارگران زن//دانی و س//ندیکایگلگشت صحبت شد. بعد از آن یکی دیگر از شرکت کنندگان 

نیشکر هفت تپه نوشته ایی را ارائه کرد و در پایان هم بیانیه سراسری کمیته هماهنگی قرائت شد
  نف//ر از ش//رکت14در حین برگشت در آبادی نایسر از توابع سنندج، یک اتوبوس از شرکت کنن//دگان ک//ه حام//ل 

کنندگان بود، توسط نیروهای امنیتی متوقف سرنشینان آن را دستگیر و بازداشت کردند
 و همس/رش- ی//دال حم//دی - کی/ومرث  س/اله وف/ا ق/ادری) ص//دیق س/بحانی 10وفا قادری – دیاکو قادری (فرزن//د 

  عر فان نادری - کاوه بهرامی - جمال خانی - واح//د خ/انی - ف/ایق س//بحانی - کی//و قادری - حبیب ال کله کانی -
  بع//د از ظه/ر دی/اکو ق/ادری فرزن//د وف/ا4م/رث س/بحانی . ظهی/ر رض/وی دس//تگیر و بازداش/ت ش/دند. در س/اعت 

 سال سن دارد آزاد شد و همزمان همسر صدیق سبحانی نیز با ضمانت آزاد شد10قادری که 
 در آنج//ا  اطراف سنندج ب//ود ک//ه متاس//فانه ب//ه دلی//ل بیم//اری اس//م  یکی دیگر از دستگیر شدگان خانمی اهل ابادی

دچار مشکل شده بود اما همچنان وی در باز داشت به سر میبرد
  نفر از بستگان دستگیر شدگان در مقابل دادگستری س//نندج دس//ت ب//ه تجم//ع زدن//د و15 اذر ماه 14 شنبه  امروز

خواستار آزادی آنان شدند
  میلی//ون توم//ان وثیق//ه ص//ادر ک//رده100لزم به ذکر است که قاضی پرونده برای هر کدام دستگیر ش//دگان مبل//غ 

 م//ا اعض/ای کمیت//ه هم//اهنگی دس//تگیری و بازداش//ت فع//الین ک//ارگری را ش//دیدا محک//وم ک//رده و خواس//تار .اس/ت
آزادی بی قید و شرط کارگران و فعالین کارگری دربند هستیم.
اخراج کارگران نیشکر هفت تپه را محکوم می کنیم

 دولت سرمایه داری ایران ابتدا کارگران را به جرم مطالبه دستمزد خویش به زندان می اندازد و سپس از
 طریق عوامل و مزدوران خود در مقام مدیران و مالکان کارخانه ها همین کارگران زندانی را به جرم غیبت

 از کار اخراج می کند!! بیدادگری و درندگی و کارگرکشی سرمایه را هیچ مرزی نیست. بر اساس اخبار
  کارگر سندیکالیست عضو سندیکای شرکت نیشکر هفت تپه که به جرم اعتراض به تعویق5منتشرشده، 

 دستمزدهای خود و همزنجیرانشان هم اینک به ناحق در سیاه چال های دولت سرمایه اسیرند از سوی مسئولن
  شده اند. ما همه جنایات سرمایه داران و دولت آن ها علیه کارگران اعم از دستگیری و زندان کارخانه اخراج

 و اخراج را قاطعانه محکوم می کنیم و از همه کارگران در همه جای دنیا می خواهیم که به حمایت از
سرمایه داری ایران اعتراض کنند.  کارگران زندانی برخیرند و به کارگرکشی های دولت 

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
88 آذر 13

 برگزاری مراسم گلگشت فعالین کمیته هماهنگی در شهرستان کامیاران در محکومیت

 دستگیری فعالین کارگری

88 آذر 14کميته ی هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری در تاريخ به گزارش                       
گلگشتی با حضور فعالین کارگری و اعضای در حمایت از کارگران و فعالین کارگری دربند،آمده است :  

کمیته هماهنگی در شهرستان کامیاران برگزار شد

 مراسم گلگشت ابتدا با سرود انترناسیونال سرود همبستگی طبقه کارگر شروع و سپس یک دقیقه سکوت به یاد

جانباختگان راه آزادی و برابری اعلم شد، با یک قطعه شعر سکوت شکسته شد کارگران جانباخته و

سخنرانی مختصری درباره موقعیت کنونی جنبش کارگری صورت گرفت و سپس شعری با در ادامه،  

نام"همشهریان" اجرا شد و در پایان قطعنامه کمیته هماهنگی قرائت شد

 پدرام نصرالهی و دیگر فعالین کارگری در شهر برگزاری گلگشت در محکومیت دستگیری 

نقده 



  در اعتراض به دستگیری پدرام نصرالهی و اعضای هییت مدیره سندیکای نیشکر هفت13/9/88روز جمعه

 تپه مراسم با شکوهی با شرکت جمع زیادی از اعضای کمیته هماهنگی و فعالین کارگری و هواداران جنبش

وکان ، مهاباد و نقده در شهر نقده برگزار شد .بکارگری از شهرهای اشنویه، 

 مراسم ابتدا با یک دقیقه سکوت بیاد تمامی جانباختگان جنبش کارگری شروع شد . پس از ان یکی از
 حاضرین به تجزیه و تحلیل وضعیت کنونی جنبش کارگری و فشار ودستگیری فعالین کارگری پرداخت
 وراهکارهای پیش روی جنبش را برای هرچه منسجم تر کردن مبارزات کارگری و تشکلهای آن مورد

 پاسخ به فراخوان کمک مالی کارگران هفت تپه و مشارکت دلسوزانه و وسیع فعالین و بررسی قرار داد . 
 هواداران جنبش کارگری در این امر مهم از دیگر سخنان ایشان بود . پس از آن بیانیه پایانی گلگشت از سوی

 یکی دیگر از حاضرین قرائت گردید که مورد استقبال گرم حاضرین قرار گرفت و بدین ترتیب مراسم در
میان شور و شوق حاضرین به پایان رسید .

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
14/9/1388

  نفر از فعالین کارگری و اعضای کمیته14در جریان گلگشت حمایت از کارگران دربند،
هماهنگی دستگیر شدند

  آذر ماه، گلگشتی در حمایت از کارگران زندانی توسط فعالین کارگری و اعضا کمیته هماهنگی13روز جمعه 
 ت ظهر ادامه داش12تا   صبح شروع شد و 10 برگزار شد که از ساعت  در سنندج

  دقیقه سکوت شروع شد و بعد در رابطه با ضرورت گلگشت صحبت شد. بعد از آن یکی1این مراسم ابتدا با 
 دیگر از شرکت کنندگان در مورد حمایت از کارگران زندانی و سندیکای نیشکر هفت تپه نوشته ایی را ارائه

کرد و در پایان هم بیانیه سراسری کمیته هماهنگی قرائت شد

  نفر از شرکت14در حین برگشت در آبادی نایسر از توابع سنندج، یک اتوبوس از شرکت کنندگان که حامل 
کنندگان بود، توسط نیروهای امنیتی متوقف سرنشینان آن را دستگیر و بازداشت کردند

 و همسرش- یدال حمدی - کیومرث  ساله وفا قادری) صدیق سبحانی 10وفا قادری – دیاکو قادری (فرزند 
  عر فان نادری - کاوه بهرامی - جمال خانی - واحد خانی - فایق سبحانی - کیو قادری - حبیب ال کله کانی -

  بعد از ظهر دیاکو قادری فرزند وفا4مرث سبحانی . ظهیر رضوی دستگیر و بازداشت شدند. در ساعت 
 سال سن دارد آزاد شد و همزمان همسر صدیق سبحانی نیز با ضمانت آزاد شد10قادری که 

 در آنجا  اطراف سنندج بود که متاسفانه به دلیل بیماری اسم  یکی دیگر از دستگیر شدگان خانمی اهل ابادی
دچار مشکل شده بود اما همچنان وی در باز داشت به سر میبرد

  نفر از بستگان دستگیر شدگان در مقابل دادگستری سنندج دست به تجمع زدند و15 اذر ماه 14 شنبه  امروز
خواستار آزادی آنان شدند

  میلیون تومان وثیقه صادر کرده100لزم به ذکر است که قاضی پرونده برای هر کدام دستگیر شدگان مبلغ 
 ما اعضای کمیته هماهنگی دستگیری و بازداشت فعالین کارگری را شدیدا محکوم کرده و خواستار .است

آزادی بی قید و شرط کارگران و فعالین کارگری دربند هستیم

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
14/9/1388

دستگیری پانزده تن از مادران عزادار در پارک لله 
 فع/الینامروز شنبه چهارده آذر، مادران ع//زادار  ب//ه رس/م ه/ر دوش//نه در پ/ارک لل//ه تجم/ع کردن//د. ب//ه گ/زارش 

 ، پلیس و نیروهای امنیتی رزیم جمهوری اسلمی به مادران و تجمع کننده گ//انحقوق بشر ودمکراسی در ایران
 نیروهای انتظامی ،لباس شخصی با خودرو و موت//ورحمله کرده و بیش از پانزده تن از انان را دستکیر کردند. 



 بودند و همین اینکه مادران قصد تجمع داش//تند ب//ه آن//انتمامی نقاط پارک لله را به اشغال در آوده  سوار و پیاده
 حمله ور شدند. دستگیر شدگاه به محل نامعلومی انتقال یافتند. نیروهای سرکوبگر در پارک مشغول گش//ت زن//ی

 ت//ا لحظ//ه ارس//ال. بنا به ای//ن گزارش//ف می بینند مورد اهانت و بدرفتاری قرار میدهندهستند و هرمادری را که  
 نی//ز در خیابانها اطراف پارک گفته می شود ادامه دارد و  در پارک لیهاین گزارش تعقیب و دستگیری مادران

ه اند.تعدادی از مادران دستگیر شد
مصادره دستمزد کارگران لوله سازی ماهشهر 

  آمده است : لوله سازی ماهشهر یکی از مهم ترین مجموعه88 آذر 14به گزارش آژانس ایران خبر در تاریخ 
 های صنعتی تولید کننده لوله در منطقه خاورمیانه است. این شرکت صدها کارگر را در شرایط کاری بسیار

  ماه است که هیچ ریالی دستمزد نگرفته اند و کل دستمزد و2سخت و مرگبار استثمار می کند. کارگران اینک 
 مطالبات آنان توسط سرمایه داران مصادره شده است. چند صد کارگر کارخانه تهدید کرده اند که در صورت

 ادامه تعویق دستمزدها کار را متوقف خواهند کرد. آنان خواستار پرداخت بی درنگ همه مطالبات خود هستند.
 تجمع اعتراضی شماری از رفتگران شهرداری کرج

 بن//ا ب//ر خ//بر رس//یده تع//دادی از رفتگ//ران آم//ده اس//ت : 88 آذر 14ب//ه گ//زارش آژان//س ای//ران خ//بر در تاری//خ 
  آذر در مقابل فرمانداری این شهرستان دست به یك تجمع اعتراض//ی12 کرج روز پنجشنبه 5شهرداری منطقه 

زدند . این كارگران در اعتراض نسبت به اخراجشان اعتراض كرده و خواستار بازگشت به كار بودند. 
 گفته می شود این كارگران چندین سال است که بصورت قراردادی در شهرداری مشغول به کار هستند ام//ا ه//ر

بار با تغییر کارفرما مشکلتی برایشان بوجودمی آید. 
 بنا به گفته این كارگران تا چندی پیش قرارداد آنه/ا ب//ه ص/ورت مس/تقیم ب/ا ش//هرداری ب//ود ام/ا بع//د از م//دتی زی/ر
 مجم//وعه پیمانک//ار بخ//ش خصوص//ی ش//هرداری ش//دند و اكن//ون ک//ه ق//رار ش//ده اس//ت ب//ا ش//هرداری ق//رارداد كنن//د

مسئولن می گویند به این تعداد کارگر نیاز نداریم و قصد اخراج آنها را دارند.
 متقاضی کار در گچساران300تجمع 

  نف/ر از300 آذرم//اه ح//دود11روز چهارش//نبه  آم//ده اس/ت : 88 آذر 14به گزارش آژانس ایران خ/بر در تاری//خ 
متقاضیان کاردر شرکت نفت و گاز گچساران در اعتراض به شیوه جذب نیرو در این شرکت تجمع کردند. 

 بنا به گفته آنان تعداد زیادی از جذب شدگان از دوستان و بستگان مدیران شركت نفت و یا نیروهای غی//ر ب//ومی
هستند. 

 ضرب و شتم شدید وفا قادری یکی از بازداشت شدگان گلگشت سنندج در بازداشتگاه، توسط
نیروهای اطلعاتی

 مورد ضرب و بر اساس گزارش رسیده، فعالین کارگری دستگیر شده در سنندج توسط نیروهای اطلعاتی 
شتم قرار گرفته اند 

 وفا قادری یکی از دستگیر شدگان و از فعالین سرشناس جنبش کارگری، به شدت مورد ضرب و شتم قرار
 گرفته است و بر اساس شدت جراحات وارده نیاز شدید به معالجه دارد، اما نیروهای اطلعاتی همچنان وی را

به همراه دیگر دستگیر شدگان در بازداشت نگه داشته اند

 لزم به ذکر است که دستگیر شدگان در بازداشتگاه دادگاهی شده و برای عده ائی از آنها وثیقه صد میلیون
 تومانی تعیین کرده اند، در جریان توهین و بی احترامی نیروهای اطلعاتی به دستگیر شدگان، وفا قادری به

 شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است و وضعیت جسمانی وی بر اثر ضرب و شتم شدید، وخیم گزارش
 شده است 
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اعتصاب کارگران مترو در تهران
  ماه است2 آمده است : کارگران راننده مترو تهران 88 آذر 14به نوشته سایت کمیته هماهنگی ... در تاریخ 

 که خشم و اعتراض خویش علیه سرمایه داران دولتی و دولت سرمایه را در شکل اعتصاب محدود به نمایش
 نهاده اند. آنان از این طریق فشار بی حقوقی ها و مصائب ناشی از تشدید سبعانه استثمار خود توسط شهرداری

 و دولت را به اطلع همه همزنجیران خود، همه ساکنان شهر تهران و جامعه رسانده اند. کارگران خواستار
 افزایش دستمزد، بهبود شرایط کار و دریافت حق سختی کار هستند. شهرداری تهران در مقام سرمایه دار



 دولتی شرکت مترو به هیچ کدام از این خواست ها در هیچ سطحی هیچ توجهی نکرده و مدام بر فشار کار
 رانندگان افزوده است. اعتصاب محدود کارگران در شکل کم کاری آغاز شد. آنان در طول کار روزانه از

 توقف در برخی ایستگاه ها خودداری می کردند تا اولo شدت انزجار و نارضایی خود از دولتمردان سرمایه
 دار را با همگان در میان گذارند و ثانیاo همین نارضایی و خشم را به موج نارضایی همزنجیرانشان در تهران
 و شهرهای دیگر پیوند بزنند. کارگران مدت ها این کار را انجام دادند اما مطابق معمول تا زمانی که گوش،

 گوش آهن و سنگ و فولد و بی نیاز از شنیدن سرمایه است و سینه، سینه ضعیف و خسته و فرسوده کارگر،
 آنچه هیچ گاه به جایی نرسد فریاد است. کارگران به دنبال بی نتیجه ماندن این سطح از اعتراض و کم کاری

 تصمیم به گسترش و تشدید مبارزات خویش گرفتند. آنان از توقف در ایستگاه های بیشتری خودداری کردند و
 به سرمایه داران دولتی مسئول شهرداری اخطار نمودند که خواستار تحقق مطالبات خود هستند. شهرداری باز

هم سکوت کرده است و کارگران هشدار داده اند که بر شدت مبارزات خود خواهند افزود. 
 یک نکته قابل توجه در مورد سیر اعتراضات کارگران راننده مترو این است که جناح های مختلف دولت

 سرمایه هر کدام تلش کرده اند تا به نوعی و با توسل به تمامی ترفندهای جنایتکارانه از وضعیت حاضر به
 نفع خویش و علیه همدیگر بهره جویند. باند احمدی نژاد کوشیده است تا با عوام فریبی و شیادی چنین وانمود

 کند که گویا با اعتراض کارگران همدلی و همسویی دارد!! و دار و دسته قالیباف و رفسنجانی نیز به سهم خود
 و با دسیسه های دیگر کوشش کرده اند که اعتصاب کارگران را به تحریک روزنامه های رسمی وابسته به

باند احمدی نژاد نسبت دهند. 
 نکته بسیار اساسی تر در طول اعتصاب محدود کارگران راننده مترو همدلی سایر همزنجیران آنان با موج

 اعتراض در سطح شهر تهران بوده است. اقدام رانندگان به اجتناب از توقف در ایستگاه ها، نه فقط نارضایی
 سکنه کارگر شهر را به دنبال نداشته است، بلکه همه جا بر همدلی و همصدایی آنان با همزنجیران خویش علیه

 سرمایه داران دولتی و دولت سرمایه داری افزوده است. 

 برگزاری مراسم گلگشت فعالین کمیته هماهنگی در شهرستان کامیاران در محکومیت
دستگیری فعالین کارگری

 گلگشتی با حضور فعالین کارگری و اعضای کمیته هماهنگی در حمایت از کارگران و فعالین کارگری دربند،
در شهرستان کامیاران برگزار شد

 مراسم گلگشت ابتدا با سرود انترناسیونال سرود همبستگی طبقه کارگر شروع و سپس یک دقیقه سکوت به یاد
جانباختگان راه آزادی و برابری اعلم شد، با یک قطعه شعر سکوت شکسته شد کارگران جانباخته و

 سخنرانی مختصری درباره موقعیت کنونی جنبش کارگری صورت گرفت و سپس شعری با در ادامه،
نام"همشهریان" اجرا شد و در پایان قطعنامه کمیته هماهنگی قرائت شد
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  نفر از فعالین کارگری و اعضای کمیته14در جریان گلگشت حمایت از کارگران دربند،
هماهنگی دستگیر شدند

  آذر ماه، گلگشتی در حمایت از کارگران زندانی توسط فعالین کارگری و اعضا کمیته هماهنگی13روز جمعه 
 ت ظهر ادامه داش12تا   صبح شروع شد و 10 برگزار شد که از ساعت  در سنندج

  دقیقه سکوت شروع شد و بعد در رابطه با ضرورت گلگشت صحبت شد. بعد از آن یکی1این مراسم ابتدا با 
 دیگر از شرکت کنندگان در مورد حمایت از کارگران زندانی و سندیکای نیشکر هفت تپه نوشته ایی را ارائه

کرد و در پایان هم بیانیه سراسری کمیته هماهنگی قرائت شد

  نفر از شرکت14در حین برگشت در آبادی نایسر از توابع سنندج، یک اتوبوس از شرکت کنندگان که حامل 
کنندگان بود، توسط نیروهای امنیتی متوقف سرنشینان آن را دستگیر و بازداشت کردند



 و همسرش- یدال حمدی - کیومرث  ساله وفا قادری) صدیق سبحانی 10وفا قادری – دیاکو قادری (فرزند 
  عر فان نادری - کاوه بهرامی - جمال خانی - واحد خانی - فایق سبحانی - کیو قادری - حبیب ال کله کانی -

  بعد از ظهر دیاکو قادری فرزند وفا4مرث سبحانی . ظهیر رضوی دستگیر و بازداشت شدند. در ساعت 
 سال سن دارد آزاد شد و همزمان همسر صدیق سبحانی نیز با ضمانت آزاد شد10قادری که 

 در آنجا  اطراف سنندج بود که متاسفانه به دلیل بیماری اسم  یکی دیگر از دستگیر شدگان خانمی اهل ابادی
دچار مشکل شده بود اما همچنان وی در باز داشت به سر میبرد

  نفر از بستگان دستگیر شدگان در مقابل دادگستری سنندج دست به تجمع زدند و15 اذر ماه 14 شنبه  امروز
خواستار آزادی آنان شدند

  میلیون تومان وثیقه صادر کرده100لزم به ذکر است که قاضی پرونده برای هر کدام دستگیر شدگان مبلغ 
 ما اعضای کمیته هماهنگی دستگیری و بازداشت فعالین کارگری را شدیدا محکوم کرده و خواستار .است

آزادی بی قید و شرط کارگران و فعالین کارگری دربند هستیم
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 دوباره تجمع کردندصنایع مخابراتي راه دور ایران کارگران
  آمده است  : حدود دویست نفر از کارگران شرکت مخابرات راه88 آذر 15به نوشته سایت سفیردر تاریخ 

 دور ایران با تجمع مقابل استانداری فارس خواستار پرداخت حقوق معوقه یکساله خود شدند.به گزارش پایگاه
 خبری سفیر؛ حدود دویست نفر از کارگران این شرکت به همراه خانواده خود در حالیکه پلکاردهایی مبنی بر

 ضرورت رسیدگی به مشکلت معیشتی در دست داشتند با تجمع مقابل استانداری فارس خواستار پاسخگویی
 این کارگران شعارمی دادند چه کسی سفره نان ما را دزدیده است و از خواب غفلت بلند. مسوولن شدند

   در شیراز تاسیس و كلیه تجهیزات مخابراتي سراسر1353شوید .صنایع مخابراتي راه دور ایران در سال  
 كشور را تامین مي كرده است و صنعت مادر در ایران و خاورمیانه می باشد.این مجتمع عظیم مخابراتی

 تولیدكننده مراكز سوئیچ مخابرات ،شبكه هاي ارتباطي رادیویي و مجري طرح كارت سوخت است كه بخشي
از سخت افزارهاي این طرح را تولید كرده است  .  

فرماندار ورامین در دیدار با فعالن کارگری: 
کارخانه های آجرپزی صاحب شهرک صنعتی می شوند 

  آمده است :   فرماندار ورامین با تاکید بر اینکه88 آذر 15به گزارش خبرگزاری کارایران – ایلنا در تاریخ 
 .واژه «تولید» مقدس است ، تصریح کرد: تولید باعث رفع معضل بیکاری است

 به گزارش خبرنگار ایلنا، سید محمد میربزرگی در دیدار با هادی رضا زاده دبیر اجرایی خانه کارگر ورامین
 و قرچک و رئیس کانون شوراهای اسلمی کار محور ورامین افزود: توجه به تولید و صادرات باعث کاهش

 .انحرافات اجتماعی نیز می شود
 وی نیروی انسانی کارآمد، سرمایه گذاری ، مدیریت و تکنولوژی را از پیش نیازهای تولید در هرکشوری بر

 .شمرد و اظهار داشت: کارگران از جمله افرادی هستندکه روزی آنها حلل است
 میربزرگی با اشاره به این که در برخی موارد حقوق کارگران تضییع می شود تصریح کرد: حضرت امام

 .خمینی (ره) رهبر معظم انقلب و رئیس جمهور توجه خاص به کارگران داشته و دارند
 فرماندار ورامین علت استقبال برخی کارفرمایان در به کارگیری اتباع بیگانه را عدم تعهد کارفرمایان به بیمه

 وانجام ندادن تعهدات قانونی در قبال کارگران دانست و گفت: متاسفانه برخی مسوولن گمان می کند اگر
 کارگران خارجی نباشند کارگران ایراني قادر به انجام برخی کارها نیستند در صورتی که این طرز تفکرغلط

 .است
 میربزرگی با تاکید بر اینکه شهرک صنعتی برای کارخانه های آجرسازی در ورامین احداث خواهد شد،

 .خاطرنشان کرد: این كار از اولویت های کاری من است
 او با اشاره به لزوم راه اندازی دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر ورامین و قرچک ، اظهار داشت:

 .فرمانداری، امام جمعه و نماینده ورامین در مجلس از این اقدام حمایت می کنند
 در این دیدار دبیر اجرایي خانه كارگر ورامین و رئیس كانون شوراهاي اسلمي كار ورامین با بیان مشكلت



 .كارگران خواستار رسیدگي فرماندار به این مشلت شدند
پایان پیام

 اعتراف کارشناس اقتصادی هوادار دولت: برچیدن یارانه ها حمله به سفره های مزدبگیران
و اقشار کم درآمد است 

*مردم سفره هایشان کوچک تر می شود, و فشار زیادی را تحمل خواهند کرد 

  امده است : یک کارشناس اقتصادی حامی طرح دولت در برچیدن88 اذر 15به نوشته سایت روشنگری در 
 یارانه ها در گفتگو با خبرگزاری فارس نزدیک به پاسداران و امنیتی ها و حامی سیاست شوک تراپی دولت

 اعتراف می کند که اجرای این طرح حمله به سفره های مزدبگیران و اقشار کم درآمد است. دکتر شایان ارانی,
 کارشناس بخش مالی و از تدوین کنندگان دو قانون بازاراوراق بهادار و قانون ضد انحصار در جمهوری

 اسلمی در گفتگو با فارس در پاسخ به این پرسش که با اجرای طرح برچیدن یارانه ها "آیا سفره خانواده ها
  درصدى كنوني، به20كوچك تر مى شود؟" گفت: "در یك برآورد محافظه كارانه و در صورت فرض تورم 

  درصد خواهد رسید. آن هم محافظه كارانه و40 و 30نظر من نرخ تورم با اجراى هدفمند كردن یارانه ها به 
 درصد." 130 و 120به طور سالنه. بدبینانه هم 

  درصد خواهد رسید. البته به شرطى35با این حساب پیش بینى مى كنم با شوك اولیه نرخ تورم در سال به 
 اتفاقات دیگر رخ ندهد؛ وضع موجود حاكم باشد؛ بانك مركزى كنترل داشته باشد؛ اتفاق عجیب و غریب

 درصد به نرخ تورم كنونى كشور اضافه شود." 20 تا 15بین المللى هم نباشد مي توان تصور كرد بین 
 این دکتر اقتصاد با تاکید بر این که "باید به نوعى فشارهاى بعد از اجراى این طرح را تحمل و مصرفمان را

  عدد نان2 نان سنگگ به همان 5كنترل كنیم" از نان به عنوان نمونه نام می برد و می گوید:"به جاى خرید 
بسنده كنیم." 

 وی در پاسخ به این پرسش که "آیا این رویه به معناى كوچك تر شدن سفره خانواده ها نیست؟" می گوید:"
 خطرى كه وجود دارد این است كه اقشار كم درآمد به نسبت اقشار بادرآمد بال با اثرپذیرى متفاوتى مواجه

خواهند شد. 
  هزار تومانى دارد به نسبت یك فرد با حقوق ماهانه یك میلیون تومانى با فشار300كسى كه حقوق ماهیانه 

 تورمى بیشترى مواجه خواهد شد. به قول شما سفره اش كوچكتر خواهد شد و فشار زیادى را تحمل خواهد كرد.
 به این ترتیب حذف یارانه ها فشار تورمى براى اقشار كم درآمد با اثرات منفى بیشترى همراه خواهد بود. یعنى

این رابطه، رابطه برابرى نیست."
با حکم مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی: 

مدیرعامل شرکت رفاه گستر تامین اجتماعي برکنار شد

  آمده است :  علی حیدری، مدیرعامل شرکت رفاه88 آذر 15به گزارش خبرگزاری کارایران – ایلنا در تاریخ 
 گستر(از شرکتهای وابسته به سازمان تامین اجتماعی) با حکم علی ذبیحی ، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی

از سمت خود برکنار شد. 
  میلیون زیان داشت که طی دوران مدیریت علی360 مبلغ 1386به گزارش ایلنا، شرکت رفاه گستر در سال 

 میلیون تومان سود دست یافت. 15 به 1387حیدری و در سال 
 علی حیدری دارای لیسانس مدیریت بیمه از دانشگاه تهران وفوق لیسانس مدیریت دولتی از دانشگاه آزاد
اسلمی است که هم اینک به عنوان مشاور در شرکت خانه سازی تامین اجتماعی مشغول خدمت است. 

 از سوابق اجرایی او می توان به مدیرکلی دفتر بازرسی مدیرعامل تامین اجتماعی، معاون امور استانهای
 سازمان تامین اجتماعی ، مدیرکل دفتر هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعي و مدیرعامل شرکت

خدمات ماشیني تامین نام برد. 
 گفته می شود که مسوول خدمات عمومی و رفاه سازمان تامین اجتماعی جایگزین حیدری در شرکت رفاه

گستر شده است. 
  هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی برای جلوگیری1377شرکت رفاه گستر براساس مصوبه اردیبهشت ماه 

از فرسودگی های جسمی و روحی کارکنان و بازنشستگان سازمان تشکیل شده است. 
پایان پیام



 دبیرخانه کارگر دولتی:طرح یارانه ها، شوک درمانی بزرگ تر از دوره تعدیل است.
  اذر آمده است : نماینده مردم تهران در مجلس شوراى اسلمى درباره ادعاى الزام15به گزارش ایلنا در

 اجراى هدفمندسازى یارانه ها گفت: قطعا بسیارى از كسانى كه راجع به این طرح سخن مي گویند، معتقدند كه
دیگر چاره اى نمانده است اما این سخن در اقتصاد هیچ معنایى ندارد. 

 علیرضا محجوب در گفت وگو با ایلنا ادامه داد: در اقتصاد اگر بگوییم راهى وجود ندارد باید آن جامعه را آتش
 زد و یا توى دریا ریخت. صدها راه براى حل مسئله وجود دارد. هدفمندسازى یارانه ها هم یكى از سخت ترین
 آن هاست. به این مي گویند شوك درمانى در اقتصاد. ما قبل شوك درمانى شده ایم. شوك درمانى كه در دوران
 تعدیل اقتصادى دریافت كردیم كه خود آقایان هم منتقد آن بودند حال قرار است به شكل بزرگ تر انجام شود.

 وى افزود: یعنى بیمارى كه مي گفتند چرا به آن شوك داده شده است و از این بابت منتقد سیاست آن سال ها
 بوده اند، را مي خواهد شوك هاى بزرگتر و پى در پى بدهند. با حرارت هم مي گویند كه بیمار حالش خوب

 خواهد شد. اما ما مى گوییم كه اگر قرار بود حالش خوب شود آن موقع مي شد. آن زمان كه خیلى عاقلنه و
 آهسته و خیلى با احتیاط این كار انجام شد این میزان آثار منفى برجاى گذاشت و همه دولت، امروز منتقد آثار

 منفى آن زمان هستند، حال مي خواهند با یك شوك درمانى كه حاصل كوچك آن بیمارى هلندى براى اقتصاد
است، دست بزنند. 

 دبیر كل خانه كارگر خاطرنشان كرد: تورم ركودى كه امروز هم به آن دچار شده ایم حاصل این سیاست ها
 خواهد بود. هم ركود داریم كه باید قاعدتا موجب كاهش قیمت شود اما این چنین نمي شود و قیمت ها بال مي رود

 چون تورم داریم. درحالى كه تورم براى زمان رونق است. بنابراین ما اگر امروز یك بیمارى داریم اگر یك
 را معالجه مى كردیم و بعد به سراغتورم ركودى داریم كه براى معالجه آن جدیت نكردیم و باید اول این 

 نسخه هاى دیگر مي رفتیم، این بیمارى را به چند بیمارى جدید تبدیل مي كنیم و حل معضلت اقتصادى را
 آنچنان سخت مي كنیم كه جامعه را دچار بحران ها و هیجان هاى غیرقابل كنترل و غیر قابل تصور خواهیم كرد.

این سیل خانه ما را خواهد برد 
 نماینده مردم تهران در مجلس درباره آسیب هاى احتمالى هدفمندسازى یارانه ها و تخمین دولت و مجلس از این

 آسیب ها  گفت: الن نمى توانیم تصور كنیم چقدر آسیب خواهیم دید. آسیب هاى اجتماعى. آسیب هاى كارگرى.
 آسیب فقرا. آسیب تولیدكنندگان. آسیب صنعت ملى و... مثل سیلى است كه نمي دانیم از كدام روزن وارد مي شود

فقط مي دانیم كه خانمان ما را خواهد برد. نباید تصور كنیم كه این سیل ملطفتى خواهد داشت. 
 وى دنباله كلمش را چنین گرفت: سیل فقط خشونت دارد و با خشونتش همه چیز را از بین مي برد. در حالى
 كه در ظاهر، سیل و قتى فروبنشیند آبى است گوارا كه مایه حیات است و قابل خوردن. اما وقتى در سیلن و
 تحرك است آنچنان ویرانگر است كه هیچ ویرانگرى در گیتى به پاى او نخواهد رسید. چنگیز هم نتوانست به

مانند سیل ویران كننده باشد وقتى به جان شهرى مي افتد با سرعتى ویران مي كند كه همه حیران مي مانند. 
 وى افزود: هدفمندسازى یارانه ها هم همانند یك سیل ویرانگر است. با ظاهرى لطیف. برنامه هاى اقتصادى. با

 توجیهى زیبا اما این آب زلل اگر طغیان كند طورى ما را خواهد برد، مگر اینكه حادثه غیرقابل پیش بینى
پیش بیاید. 

 علیرضا محجوب در پاسخ به این سوال كه چه شده است این طرح در مجلس هم طرفداران زیادى پیدا كرده
 است؟ گفت: در واقع ما با یك تفكرى روبرو هستیم كه فراتر از دولت است. وقتى بالى دوسوم نمایندگان

 مجلس به این لیحه راى  مي دهند باید نقد ما به یك جریان فكرى باشد. در این تفكر آرمان ها و آمال هاى مختلفى
 وجود دارد اما همه فعل روى این موضوع متفق شده اند. مضافا بر این ، برخى افراد از جریانى كه در مجلس

به منتقدان دولت مشهورند هم همراهى مي كنند با این تفكر. 
 وى ادامه داد: شاید این موافقت با این باور باشد كه حال رقیب رسیده است و مي خواهد این را انجام دهد

 بگذاریم انجام دهد. ضمن اینكه این سیاست را قبول دارد و جزو عقایدش است و فكر مي كند كه كس دیگرى
 مي خواهد به عقایدش عمل كند. هیچ كس به آثار آن توجه نمي كند. این باعث شده است كه ما بگوییم ما در

 معرض یك هجوم یكپارچه هستیم كه موجب شده تفكرات متضاد را هم كه با هم اختلفات زیادى داشتند كنار
هم قرار دهد. 

 وى خاطرنشان كرد: البته اگر بگوییم همه كسانى كه در این طرف هستند موافقند حرف نادرستى است اگر هم
 بگوییم همه افراد آن طرف، مخالف هستند باز هم حرف درستى نیست. مي توان گفت كه در هر دو جریان عده

 موافقان زیاد و عده مخالفان كم است. پس نمي توان این موضوع را جناحى كرد اما این نقد وارد است كه
 نمي توان به نام طرفدارى و حمایت از فقرا پوستین زیر پاى آنها را به حراج بگذاریم و بگوییم در عوض

مي خواهیم شبانه به آنها كمك كنیم. 
 محجوب در ادامه چنین اظهار داشت: بهتر است بگذاریم پوستین و فرش زیر پاى مردم سر جایش باشد اگر

 كمكى هم مي خواهیم بكنیم،  مانعى براى آن وجود ندارد. نمى توانیم بگوییم كسانى كه تسلیم این طراحي ها



 شده اند نیت بدى داشتند. نمي توانیم این را بگوییم كه به دنبال خدمت نیستند اما مي گوییم كه از این طرح خدمت
 در نمي آید. اصل در قصد خیر اولیاى كار در دولت تردید نمي كنیم. اما مطمئنیم كه خیرى از این كار عاید

نمي شود.

 تجمع کارگران به همراه خانواده در مقابل استانداری فارس در اعتراض به تعویق یک ساله
حقوق 

  آذر نوشت : دویست نفر از کارگران شرکت مخابرات راه دور ایران با تجمع مقابل15خبر انلین در
استانداری فارس خواستار پرداخت حقوق معوقه یکساله خود شدند. 

 به گزارش سفیر؛ حدود دویست نفر از کارگران این شرکت به همراه خانواده خود در حالیکه پلکاردهایی
 مبنی بر ضرورت رسیدگی به مشکلت معیشتی در دست داشتند با تجمع مقابل استانداری فارس خواستار

پاسخگویی مسوولن شدند. 
این کارگران شعارمی دادند چه کسی سفره نان ما را دزدیده است ، از خواب غفلت بلند شوید . 

   در شیراز تاسیس و کلیه تجهیزات مخابراتی سراسر کشور را1353صنایع مخابراتی راه دور ایران در سال  
تامین می کرده است و صنعت مادر در ایران و خاورمیانه می باشد. 

 این مجتمع عظیم مخابراتی تولیدکننده مراکز سوئیچ مخابرات ،شبکه های ارتباطی رادیویی و مجری طرح
کارت سوخت است که بخشی از سخت افزارهای این طرح را تولید کرده است  . 

دستگیری چند فعال کارگری در اطراف سنندج
  به قصد گلگشت کارگری و جمع آوری کمک مالی13/9/88تنی چند از فعالن کارگری سنندج که روز جمعه 

 برای خانواده های کارگران زندانی نیشکر هفت تپه به یکی از روستاهای اطراف سنندج رفته بودند هنگام
 بازگشت به سنندج بازداشت شدند. طبق اخبار منتشرشده، این فعالن که همراه خانواده های خود بوده اند در

 بازداشتگاه سخت مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند و با آن که حال جسمانی برخی از آنان وخیم گزارش شده
 از انتقال آن ها به بیمارستان ممانعت به عمل آمده است. همچنین، آزادی آنان مشروط به تامین وثیقه های
 بسیار سنگین تا حد صد میلیون تومان شده است. ما به بازداشت این فعالن کارگری اعتراض می کنیم و

 فعالیت کارگری از جمله اقدام انسانی جمع آوری کمک مالی برای خواهان آزادی بی قید وشرط آنان هستیم. 
 خانواده های کارگران دربند حق مسلم و بی چون و چرای تمام جامعه است و ما جلوگیری از این فعالیت

توسط دولت سرمایه داری ایران را محکوم می کنیم. 
88 آذر 15

تجمع خانواده های فعالین كارگری در سنندج برای آزادی عزیزانشان
۱۳۸۸/۹/۱۵آژانس ایران خبر -   

  نف//ر از ك//ارگران و فع//الین ك//ارگری در می//دان بس//یج , مقاب//ل دادگ//اه و11 نف//ر از خ//انواده ه//ای 60بی//ش از 
دادگستری سنندج تجمع كرده و خواهان آزادی عزیزان خود شدند. 

 لزم به ذكراست كه دستگیرشدگان سرنشینان یك مینی بوس بودند كه روز جمعه بعد از برگشت از كوهنوردی
  منتقل شده بودند و جز دونفر كه با قید وثیقه آزاد شدند بقیه در بلتكلیفی به17دستگیر شده و به كلنتری 

سرمیبرند . 
 :اسامی برخی از نفرات بازداشت شده عبارت است از

 وفا قادری .1
 صدیق سبحانی .2
 عبدل كاظمی .3

 واحد .4
 جمال .5

یدال .6
 دوباره تجمع کردندصنایع مخابراتي راه دور ایران کارگران

 به نوشته سایت سفیر : حدود دویست نفر از کارگران شرکت مخابرات راه دور ایران با تجمع مقابل استانداری
 فارس خواستار پرداخت حقوق معوقه یکساله خود شدند.به گزارش پایگاه خبری سفیر؛ حدود دویست نفر از
 کارگران این شرکت به همراه خانواده خود در حالیکه پلکاردهایی مبنی بر ضرورت رسیدگی به مشکلت

 این کارگران. معیشتی در دست داشتند با تجمع مقابل استانداری فارس خواستار پاسخگویی مسوولن شدند
 شعارمی دادند چه کسی سفره نان ما را دزدیده است و از خواب غفلت بلند شوید .صنایع مخابراتي راه دور

   در شیراز تاسیس و كلیه تجهیزات مخابراتي سراسر كشور را تامین مي كرده است و1353ایران در سال  



 صنعت مادر در ایران و خاورمیانه می باشد.این مجتمع عظیم مخابراتی تولیدكننده مراكز سوئیچ مخابرات
 ،شبكه هاي ارتباطي رادیویي و مجري طرح كارت سوخت است كه بخشي از سخت افزارهاي این طرح را

تولید كرده است  . 

بیانیه کارگران ایران خودرو: بازداشتهای اخیر را محکوم می کنیم 

 جمعی از کارگران کارخانه ی ایران خودرو با انتشار بیانیه ای بازداشت های اخیر را محکوم کرده اند. متن
 :کامل بیانیه ی مذکور به شرح زیر است

 دوستان وهمکاران گرامی
 .طی چند روز اخیر دههانفر از کارگران دانشجویان ومادران عزادار دستگیر وروانه زندان ها شده اند

 .در بین این دستگیر شدگان دهها کارگر که همه دوستان ما کارگران هستند
 .دههانفر دانشجو که فرزندان ودوستان ما هستند
 .دهها نفرمادر که همه آنها از مادران ما هستند

 .دولت چشمان خودرا بسته و هر کسی را که دلش می خواهد دستگیر وروانه زندان می کند
 .فضای کشور کامل امنیتی شده و هیچ کس حتی حق پارک رفتن را ندارد

 در کدام کشور خواستن حقوق عقب افتاده جرم است؟
 در کدام کشور داشتن تشکل جرم است؟

 در کدامین کشور رفتن به کوه جرم است؟
 در کدامین کشور رفتن به پارک ممنوع است؟

 جرم مادران ما چیست؟
 در کدامین کشور درس خواندن جرم است؟

 دوستان کارگر
 بی شرمی تا کی

 به این وضع اعتراض کنیم
 .وضعیتی که دولت بوجود آورده غیر قابل تحمل است

 .داشتن آزادی حق مسلم ما انسانها است
 زنده باد آزادی

 جمعی از کارگران ایران خودرو
۱۵ ۸۸آبان 

واویل اگر سرمایه دار بسیجی هم باشد!
  آمده است : آنچه در زیر می آید سخنان افشاگرانه88 آذر 15به نوشته سایت کمیته هماهنگی ..... در تاریخ 

یک کارگر است که در گفتگو با خبرنگار یکی از رسانه ها در میان نهاده است : 
 غذا تبدیل کرده اند. این اماکن در اختیار بسیج قرارمحل طبخ را به مساجد برخی چند سال است که زیرزمین 

 من هم حدود دوسال كارگر یكی از همین آشپزخانه ها دردارد و غذای بسیجیان را طبخ و آماده می سازد. 
  برای دریافت حق و زیادی گذشت مشاهده كردم که کارگرانشروع کارمکه از  مدتی خیابان آزادی بودم.

  خویش مراجعه می کنند. از گفتگوها متوجه شدم که هر کدام آنان ماه ها در اینجا کار کرده اند و استثمارحقوق
 شده اند اما در تمامی مدت حتی یک ریال هم دستمزد دریافت نکرده اند!! آنان مدام به همین جا رجوع می کنند

 و خواستار پرداخت دستمزدهای معوقه خود می شوند اما تنها پاسخ کارفرمای بسیجی این است که ندارم،
 ندارم و این کلمه را چند بار تکرار می کند. چند بار هم شنیدم که کارگران اعتراض می کردند و سخن از

 بروید هرشکایت به میان می کشیدند و در این هنگام بود که کارفرمای بسیجی فریاد می کشید و می گفت: « 
 ». روزهایغلطی می خواهید بکنید. ما این قدر سمبه مان پرزور است که هیج راهی به جایی نخواهید برد

 زیادی کار کردم و شاهد وقوع این مشاجرات بودم و پس از این مدت دریافتم که ماجرا از چه قرار است.
 واقعیت بسیار تلخ این بود که کارفرمایان بسیجی با استفاده از موقعیت نظامی و نقش سرکوبگرانه خویش چند
 ماه چندماه عده ای کارگر را به کار می گیرند و به جانکاه ترین شکل استثمار می کنند و آنگاه به محض این

 که کارگری مطالبه دستمزد کند او را به بیرون پرتاب می کنند. به بیان دیگر، تمامی آشپزخانه های بسیج
 مستضعفان در زیرزمین مساجد تهران کارگران را به بیگاری می گیرند و در قبال ماه ها کار حتی یک ریال

 هم به آنان پرداخت نمی کنند. در جهنم سرمایه داری ایران همه سرمایه داران چنین هستند و واویل اگر این
سرمایه داران خونخوار در عین حال بسیجی سرکوبگر هم باشند!! 

  منبع: آژانس ایران خبر



کارگران در مراسم روز دانشجوهای دستگیری ده ها نفر از خانواده 
دوستان وهمکاران گرامی

  حضور  بابرگزاری مراسم روز دانشجو با وجود فضای امنیتی و حمله نیروهای پلیس به شرکت کنندگان
 حضور گسترده زحمتکشان وبه خصوص. زحمتکش برگزارشدتوده های هزاران نفر دانشجو و دیگر 

  آذر امسال بود.۱۶ در کنار دانشجویان یکی از ابعاد بزرگ مراسم روز آنانکارگران در این مراسم وایستادن 
  به خصوص کارگران ایران خودروی کارگر هایبه همین دلیل در میان دستگیرشدگان ده ها نفر از خانواده

   حمله نیروهای پلیس به شرکت کنندگان کردندیده می شوند. ماجمعی از کارگران ایران خودرو ضمن محکوم
خواهان آزادی فوری همه دستگیر شدنگان روز دانشجو هستیم.

جمعی از کارگران ایران خودرو
۸۸آ ذر۱۶

شکایت آی تی یو سی از رژیم به سازمان جهانی کار
 سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه :دبیر ک//ل کنفدراس//یون بی//ن الملل//ی اتح//ادیه ه//ای ک//ارگری(آی ت//ی ی//و

  دبیر کل اتحادیه م//واد غ//ذایی ط/ی ن/امه ای ش/کایت خ//ود را از دول/ت ای/ران ب//ه خ/وان س/اومویا(مس//ئول سی) و
 هماهنگی سازمان جهانی کار) اعلم کردند.در این نامه از زندانی بودن غی/ر ق//انونی فع/الین ک/ارگری هف/ت تپ//ه
 آقایان علی نجاتی، فریدون نیکوفر، قربان علیپور، محمد حیدری مهر و جلیل احمدی اعتراض کرده و خواه//ان

آزادی آنها شدند.
 در ای//ن ن//امه از احض//ار آق//ای محم//د اولی//ایی ف//رد وکی//ل س//ندیکا ب//ه دادگ//اه در هفت//ه آین//ده و پرون//ده آق//ای رض//ا 

 رخشان نیز اشاره شده است.این شکایت به بخش آزادیهای تشکلت آی ال او است که در ماه ژوئن به وض//عیت
 میپردازد. آزادی تشکل درایران

برای اطلعات بیشتر به سایت آی یو اف مراجعه کنید.
مردم خشمگین عسلویه لوله آب به شرق کشور را بستند

 محرم به شرق کشور راآب خط لوله در یک اقدام اعتراضی  ؛ 88 آذر 16مردم خشمگین عسلویه در تاریخ 
 بستند.به گزارش ایران خبر ، آنها در این حركت اعتراضي کنار خط انتقال آب تحصن کرده و مي گفتند تا

  اجازه باز کردن شیر آب این خط انتقال،تکلیف آبرساني به روستاها و شهرهاي بخش عسلویه مشخص نشود
 را به ماموران اداره آب نمي دهند. خط لوله انتقال آب سد کوثر به شهرهاي جنوب کشور تا بندر لنگه رسیده و

 مردم شهرهاي استان بوشهر و چند شهر استان هرمزگان از آب آن استفاده مي کنند اما با وجود گذشتن خط
 انتقال آب طرح محرم از میان روستاها و شهرهاي بخش عسلویه ؛ مردم این منطقه از استفاده از این آب سالم

محروم هستند.
 لزم به ذكر است كه مردم روستاهاي بخش عسلویه و شهر سیراف که در مسیر خط لوله محرم قرار دارند,

  هزار نفر جمعیت از30سال هاست از بي آبي رنج مي برندو از این نعمت محروم هستند, بخش عسلویه با 
 توابع شهرستان کنگان استان بوشهر محل اجراي طرحهاي پالیشگاهي و پتروشیمي پارس جنوبي است خط

انتقال آب طرح محرم آب سد کوثر را به استان بوشهر و چند شهر استان هرمزگان و فارس منتقل مي کند
در نامه اي به احمدي نژاد مطرح شد؛ 

 .استمداد کارگران پیمانکاری ساپکو از رئیس جمهور
  آمده است : جمعی از کارکنان شرکت ساپکو88 آذر 16به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا  در تاریخ 

 (طراحی مهندس و تامین قطعات ایران خودرو) خواستار تبدیل وضعیت استخدامی کارگران پیمانکار به
 شدند. 17/4/86 مورخ 58185قراردادی طبق بخشنامه شماره 

به گزارش ایلنا، متن کامل این نامه به شرح ذیل است: 
 احتراما اینجانبان جمعی پرسنل پیمانکار شرکت ساپکو(طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو) با

  سال سابقه خدمت در این شرکت همچنان به صورت پیمانی، مشغول بکار هستیم که با امید به آینده15حداکثر 
 ای روشن در سایه لطف و عنایت خداوند متعال و به پشتوانه دولت عدالت محور چشم به راهی دوخته ایم که

سرانجام آن عدالت و رفع تبعیض است. 
 ما که افتخارمان این است که از فرزندان این انقلب هستیم و خون و سرشتمان با این نظام و انقلب عجین شده
 این سوال دغدغه ذهنیمان شده است که چرا باید در مجموعه ای کارکنیم که نابرابری و بی عدالتی وجود دارد؟

 چرا باید در یک مجموعه که همگی کنار هم برای یک هدف مشترک کار انجام می دهند خیلی ها از این
امکانات بهره ببرند ولی نیروی پیمانکار بایستی افسوس این امکانات را بخورد و خون دل بخورد ودم نزند. 

 جناب آقای رئیس جمهور علی رغم دستور صریح جنابعالی مبنی بر تبدیل وضعیت استخدامی کارگران
  و تاکید وزیر محترم صنایع تاکنون این17/4/86 مورخ 58185پیمانکار به قراردادی طبق بخشنامه شماره 

 دستور اجرا نشده است.لذا از آن مقام محترم عاجز انه تقاضا داریم که به مشکل ما رسیدگی فرمائید و به این



بی عدالتی پایان دهید چرا که رفع بی عدالتی از شاخصه های اصلی دولت جنابعالیست. 
 در پایان از جنابعالی و همکاران محترمتان که در اعتل و استواری نظام اسلمی تلش می کنید تشکر و قدر

دانی می نماییم. 
 رونوشت این نامه به محرابیان وزیر صنایع و معاون، نجم الدین مدیرعامل شرکت ایران خودرو و محمدی

مدیرعامل ساپکو ارسال شده است. 
 گروه کارگری ایلنا آمادگی دارد پاسخ دفتر رئیس جمهور یا دفتر وزیر صنایع و معادن و یا مدیر عامل شركت

ایران خودرو را منتشر کند. 
پایان پیام

ارئیس مجمع پیشکسوتان جامعه کارگری: 
حکم محکومیت مراجع قضایی نمی تواند ملکی برای اخراج کارگر باشد 

 رئیس مجمع پیشکسوتان جامعه  آمده است :88 آذر 16به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا  در تاریخ 
 کارگری استان تهران گفت: مطابق قانون کار هیچ کارفرمایی حق ندارد تا قبل از مشخص شدن وضع کارگر

 بازداشت شده نسبت به اخراج وی اقدام کند زیرا حکم محکومیت مراجع قضایی نمی تواند ملکی برای اخراج
کارگر باشد. 

 به گزارش خبرنگار ایلنا، در پی انتشار خبر اخراج کارگران بازداشت شده نیشکر هفت تپه از کار، حسن
  قانون کار، کارفرمای این کارگران18صادقی در پاسخ به قانوني بودن این اخراج گفت: مطابق تبصره ماده 

تا قبل از اتمام دوران بازداشت برای آنها حکم اخراج صادر می کرد. نمی بایست 
  قانون كار در مورد منع اخراج براي کارفرمایی که از طریق شکایت،18وی یادآور شد: هرچند در ماده 

 کارگری را توقیف کرده است تعیین و تکلیف شده است اما براساس تبصره این ماده هیچ کارفرمایی حق ندارد
تا پیش از اتمام دوران محکومیت کارگر برای و حکم اخراج صادر کند. 

  درصد از حقوق کارگر را به طور ماهیانه50به گفته وي کارفرما باید در طول دوران محکومیت حداقل 
پرداخت کند. 

 صادقی افزود: حتی اگر کارگر محبوس مقصر باشد کارفرما حق اخراج وی را ندارد زیرا قانون گذار برای
حفظ شدن خانواده این کارگر از آسیب های اجتماعی این شرایط را در قانون پیش بینی کرده است. 

 وی تاکید کرد: اخراج کارگر موضوعی است که باید در زمان پایان دوران محکومیت و مشخص شدن
وضعیت وی به آن از طریق مراجع تشخیص و حل اختلف ادارات کار به آن رسیدگی شود. 

پایان پیام

 انتصاب در سازمان تامین اجتماعي2

  آمده است : دكتر فرید بارانپوریان سرپرست88 آذر 16به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا  در تاریخ 
 معاونت درمان سازمان تأمین اجتماعي، در حكمي دكتر سعید خانجاني را به سمت سرپرست دفتر رسیدگي به

اسناد پزشكي استان گیلن منصوب كرد. 
 به گزارش ایلنا ، در حكم دكتر خانجاني اظهار امیدواري شده است ، نامبرده با استعانت از خداوند متعال و

 همكاري و همفكري با سایر واحدها در خدمات رساني به بیمه شدگان و خدمت به نظام مقدس جمهوري اسلمي
موفق باشند. 

 همچنین دكتر بهنام پرهیزگار مدیر درمان تأمین اجتماعي استان تهران در حكمي دكتر حسن تاجیك را به
عنوان سرپرست بیمارستان تأمین اجتماعي شهداي پانزده خرداد ورامین منصوب كرده است. 

پایان پیام

هجده كارگر طى یك سال در معدن زغال سنگ كرمان كشته شدند
 روزنامه تهران امروز گزارشى از مرگ پیاپى كارگران در معادن و كارگاه هاى مختلف كشور منتشر كرده و

 ۱۸نوشته « با اضافه شدن این چهار كارگر تعداد كشته شدگان در معدن زغال سنگ كرمان در سال جارى به 
نفر رسید. »

  كارگر زحمتكش كه به گفته اماموارثان انقلب هستند و به تعبیر دولت دهك پایین۱۸این روزنامه نوشته « 
درآمدى در یك سال كشته مى شوند و آب از آب هم تكان نمى خورد. »

  كارگر در معدن زرند كرمان از بین رفتند ، پیش از آن هم یك۱۵تهران امروز با اشاره به اینكه « مدتى پیش 
  كارگر۶كارگر هنگام كار در معدن آغ دره تكاب بر اثر سیانور و جیوه از دنیا رفت. قبل تر هم خبرى از مرگ 

 ساله هم در روز اول كارى خود در كارگاه۱۸سلخ در كشتارگاه تپه سلم مشهد منتشر شد. یك كارگر 



  كارگر در یك بنگاه۸نخریسى قم در دستگاه كمپرسزنى گیر كرد و جان داد  نوشته كه « ظرف دو سال 
  نفر از كارگران یك كارخانه تولید كود شیمیاىى در ساوه هم به دلیل ماده اى۱۵خودروسازى از بین رفتند، 

 شیمیاىى به نام آرسنیك در محیط كار دچار مسمومیت شدند و یكى از آنان از شدت مسمومیت جان سپرد. بدن
 ۱۰ ساله در كارخانه سیمان سفید دماوند هم به دور دستگاه تراش پیچید و كارگر هم درجا جان داد. ۵۹كارگر 

  كارگر مدتى پیش در كارخانه قند اسلم آباد غرب تهران از۴كارگر در عسلویه بر اثر نشت گاز جان باختند. 
دنیا رفتند و البته از این موارد دردناك بسیار است."

 این روزنامه تاكید كرده كه « بر اساس گزارش وزارت كار و تامین اجتماعى، سالنه بیش از هزار كارگر در
 حوادث ناشى از كار از دنیا مى روند ، این در حالى است كه آمارهاى ارائه شده تنها مربوط به آن دسته از

 كارگرانى است كه زیر پوشش بیمه ها قرار داشته اند و در این میان تعداد قابل توجهى از كارگران كه بیمه شده
هیچ سازمانى نبوده و بر اثر حوادث ناشى از كار، فوت كرده اند در این آمار جایى ندارند."

کارگران سد سیمره ایلم از شش ماه قبل حقوق نگرفته اند
 

 به گزارش رسیده از ایران آمده استکه : کارگران سد سیمره واق//ع در شهرس//تان دره ش//هر از تواب//ع اس//تان ایلم
 سد سیمره واقع در شهرستان دره شهر از توابع استان ایلم ش/ش م/اه اس/ت . شش ماه است که حقوق نگرفته اند

 که حقوق نگرفته اند در حالی که افراد این منطقه منبع درآمد دیگری ندارند و در حال حاضر زندگی آنها دچ//ار
مشکلت فراوان شده است.

 سد سیمره به عنوان بزرگترین پروژه س//د س//ازی در اس//تان ایلم و یک//ی از مهم//ترین پروژه//ای اش//تغالزایی در
 این استان است. رودخانه سیمره، سر شاخه اصلی رود کرخه است که طرح سد و نیروگاه سیمره ب//ر روی ای//ن

  کیلوم//تری ش//مال غرب//ی شهرس//تان دره ش//هر در ح//ال40رودخانه در حد فاصل استانهای ایلم و لرستان و در 
اجراست.

 یکی از کارگران سد سیمره در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلم اظهار داشت: من چه/ار فرزن//د دارم ک//ه همگ/ی
  م/اه اس/ت حق/وق نگرفت//ه ام و ت//امین6آنها بیک/ار هس//تند و خ/ود نی//ز در ای/ن س/د مش/غول ب/ه فع/الیت هس/تنم ول/ی 

مخارج زندگی برای من خیلی مشکل شده است.
 کریمی گفت: در حال حاضر ب//رای ت//امین مخ/ارج زن//دگی خ//ود ناچ/ار ب//ه ق/رض گرفت//ن از اق/وام ش/ده ام و ش/ب

وقتی به خانه می روم شرمنده خانواده خود هستنم.
  م//اه6 هزار تومان حقوق می گیرم و سه فرزند دارم ول//ی اکن//ون 350یکی از رانندگان سد نیز گفت: من ماهی 

است که حقوق نگرفته ام.
 علیرضا ."س" گفت: دخترم کلس اولی است و از من کیف و لباس خواسته ول//ی ب//ه دلی//ل اینک//ه حق//وق نگرفت//ه

بودم نتوانستم برای او چیزی بخرم.
 وی افزود: هیچ کاری دیگری در این منطقه نیست و مجب/وریم در ای/ن س/د ک/ار کنی/م. بیش//تر اوق/ات ه/ر س/ه م/اه

 ماه است حقوق نگرفته ایم و سیلی صورتمان را سرخ کرده ایم.6حقوق می گرفتیم ولی در حال حاضر 
 بیشتر کارگران سد سیمره نسبت ب/ه ای/ن مس/ئله ب/ا مش/کل م/واجه ش/ده ان//د و در ح/ال حاض/ر ب/ه دلی//ل نی//ود ش/غل

دیگر در منطقه مجبور به کار کردن هستند و معلوم نیست کی حقوق می گیرند.
 اغلب ک/ارگران ج/زء ش/اغل در س//د ب/ومی هس//تند در ح/الیکه متخصص/ان و مهندس//ان ب//ه ک/ارگیری ش//ده در س//د

اغلب غیربومی و حتی خارجی اند که پیش از این مهر در گزارش مفصلی به آن پرداخت.

ستجمع کارگران مقابل استانداری فار
 ح//دود دویس//ت نف//ر از ک//ارگران ش//رکت مخ//ابرات راه دور ای//ران ب//ا تجم//ع مقاب//ل اس//تانداری ف//ارس خواس//تار

پرداخت حقوق معوقه یکساله خود شدند. 
 به گزارش پایگاه خبری س/فیر؛ ح//دود دویس/ت نف/ر از ک//ارگران ای/ن ش/رکت ب//ه هم/راه خ//انواده خ/ود در ح/الیکه
 پلکاردهایی مبنی بر ضرورت رسیدگی به مشکلت معیشتی در دست داشتند با تجم//ع مقاب//ل اس//تانداری ف//ارس

خواستار پاسخگویی مسوولن شدند. 
این کارگران شعارمی دادند چه کسی سفره نان ما را دزدیده است و از خواب غفلت بلند شوید . 

   در شیراز تاسیس و كلیه تجهیزات مخ//ابراتی سراس//ر كش//ور را1353صنایع مخابراتی راه دور ایران در سال  
تامین می كرده است و صنعت مادر در ایران و خاورمیانه می باشد. 

 این مجتمع عظیم مخ/ابراتی تولیدكنن//ده مراك/ز س/وئیچ مخ/ابرات ،ش//بكه ه/ای ارتب/اطی رادی/ویی و مج/ری ط/رح
كارت سوخت است كه بخشی از سخت افزارهای این طرح را تولید كرده است  . 

آذر :سه میلیارد دلر کسری بودجه برای واردات بنزین 



 رادیو فرانسه:محمد رویانیان رئیس ستاد حمل  و نقل و مدیریت سوخت اعلم کرد که با وجود کاهش میزان
 . میلیارد دلری برای واردات بنزین تا پایان سال مواجه است3سهمیه بنزین ، کماکان دولت با كسری بودجه 

 همچنین رئیس ستاد حمل  و نقل و مدیریت سوخت متذکر شد که گویا كاهش سهمیه بنزین خودروهای عمومی
 .در پاییزکافی نبوده است و این كاهش در زمستان شامل حال خودروهای شخصی نیز خواهد شد

 بدین ترتیب از دی ماه و به مدت سه ماه ، سهمیه بنزین اتومبیل های شخصی از صد لیتر در ماه به هشتاد لیتر
 .در ماه کاهش خواهد یافت

 ایران پنجمین کشور تولید کننده نفت در جهان است ، ولی به دلیل نبود امکانات کافی و پالیشگاه های لزمه ،
 .نمی تواند در تولید بنزین مورد نیاز داخلی خود کفا باشد

 محمد رویانیان رئیس ستاد حمل  ونقل و مدیریت سوخت متذکر شد که ستاد وی و دولت مصمم به کاهش سهمیه
  بندى بنزین نبودند بلکه پافشارى هاى نمایندگان مجلس شوراى اسلمى موجب اجراى زودهنگام کاهش

.سهمیه هاى بنزین شده است و حتی یكی از نمایندگان مجلس پیشنهاد استیضاح وزیر نفت را داده بود

 در پی اخراج کارگران بازداشت شده نیشکر هفت تپه: هیچ کارفرمایی حق ندارد تا پیش از
اتمام دوران محکومیت کارگر برای و حکم اخراج صادر کند. 

  آذر آمده است : رئیس مجمع پیشکسوتان جامعه کارگری استان تهران گفت: مطابق قانون16به نوشته ایلنا در 
 کار هیچ کارفرمایی حق ندارد تا قبل از مشخص شدن وضع کارگر بازداشت شده نسبت به اخراج وی اقدام کند

 .زیرا حکم محکومیت مراجع قضایی نمی تواند ملکی برای اخراج کارگر باشد
 به گزارش خبرنگار ایلنا، در پی انتشار خبر اخراج کارگران بازداشت شده نیشکر هفت تپه از کار، حسن

  قانون کار، کارفرمای این کارگران18صادقی در پاسخ به قانونى بودن این اخراج گفت: مطابق تبصره ماده 
 .نمی بایست تا قبل از اتمام دوران بازداشت برای آنها حکم اخراج صادر می کرد

  قانون كار در مورد منع اخراج براى کارفرمایی که از طریق شکایت،18وی یادآور شد: هرچند در ماده 
 کارگری را توقیف کرده است تعیین و تکلیف شده است اما براساس تبصره این ماده هیچ کارفرمایی حق ندارد

 .تا پیش از اتمام دوران محکومیت کارگر برای و حکم اخراج صادر کند
  درصد از حقوق کارگر را به طور ماهیانه50به گفته وى کارفرما باید در طول دوران محکومیت حداقل 

 .پرداخت کند
 صادقی افزود: حتی اگر کارگر محبوس مقصر باشد کارفرما حق اخراج وی را ندارد زیرا قانون گذار برای

 .حفظ شدن خانواده این کارگر از آسیب های اجتماعی این شرایط را در قانون پیش بینی کرده است
 وی تاکید کرد: اخراج کارگر موضوعی است که باید در زمان پایان دوران محکومیت و مشخص شدن

.وضعیت وی به آن از طریق مراجع تشخیص و حل اختلف ادارات کار به آن رسیدگی شود

    دستگیری چند تن از فعالین کارگری در حومه شهر سنندج 

دقیقه تعدادی از فعالین کارگری و۱۱:۳۰ آذر نوشت  : دیروز ساعت 16فعالن کارگری کردستان  در تاریخ   
 اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در حومه شهر سنندج در محله نایسر از

 .محلت کارگری شهر بدون هیچ دلیلی بازداشت شده اند
 به گزارش اخبار روز، شبکه همبستگی کارگری ضمن محکوم کردن این حرکت وحشیانه حامیان سرمایه را

 محکوم کرده و خواهان آزادی بدون قید و شرط این فعالین کارگری از چنگال پلیس امنیت هستند. شبکه
 همبستگی کارگری بر این باور است که اینگونه اعمال خللی در مبارزه کارگران برای برخورداری از یک

.زندگی بهتر ایجاد نمیکند

 پدرام نصر الهی آزاد شد

 21/8/88پدرام نصر الهی ،عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری که از تاریخ 
 ،توسط مامورین انتظامی در خیابان مورد ضرب و شتم قرار گرفته ، دستگیر و در بازداشت به سر می برد 

  میلیون تومانی آزاد شد . آزادی این عزیز را به تمامی کارگران و خانواده30 با وثیقه  امروز شانزده آذر ماه
او تبریک عرض می کنیم .

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری



17/9/1388

     مصاحبه با رئیس اتحادیه كفاش هاى دست دوز تهران 

  گزارشی را در رابطه با ورشکستگی و رکود صنعت کفش88 آذر16روزنامه جمهورى اسلمى در تاریخ 
  سال پیش به طور اتفاقى از بازار كفاشها عبور مى كردم5منتشر کرد که در نوع خود خواندنی است : حدود 

  سال پیروزى انقلب اسلمى توجه ام را جلب كرد.57كه صداى تظاهراتى شبیه تظاهرات سال 
 تظاهركنندگان خشمگینانه فریاد مى زدند مرگ بر چینى فروش مرگ بر سرمایه دار. جمعیت از بازار كفاشها
 وارد دالن توتون فروشها شد و زمانى كه به مقابل سراى اعظم رسید فریادهایشان محكم تر و مشتهایشان گره

 كرده تر شد. جمعیت رو به سراى اعظم ایستاد و از كارگران سراى اعظم هم خواست تا به آنها بپیوندند.
 كارگران كفاش سراى اعظم هم به خیل جمعیت تظاهركننده پیوستند و همگى مثل سیل به سوى در دالن توتون

 فروشان حركت كردند. زمانى كه جمعیت به نزدیكى هاى در دالن توتون فروشان رسید مامورین كلنترى
 بازار در دالن را بستند مغازه ها را تعطیل كردند و در مقابل تظاهركنندگان صف كشیدند. اگر مامورین
 كلنترى بازار در دالن توتون فروشان را نمى بستند جمعیت تظاهركننده قصد داشت وارد خیابان پانزده

 خرداد و میدان ارك بشود. در همین حال ملحظه كردم كه رئیس كلنترى بازار در حال مذاكره با یكى از
 پیشكسوتان كفاش است . پس از چند لحظه مردى بالى چهار پایه اى قرار گرفت و كارگران زحمتكش را
 دعوت به آرامش مى كرد. از یكى از كارگران پرسیدم این آقا كه بالى چهار پایه رفته و شما را دعوت به

 آرامش مى كند كیست جواب داد : رئیس اتحادیه است . حاج رسول شجرى است . آن روز گذشت و من دنبال
 . فرصتى بودم تا یك روز پاى درد دل این مرد بنشینم و از او درباره مافیاى واردات كفشهاى چینى سوال كنم

  سال است كه در كار تولید و فروش42این فرصت پیش آمد و قرار مصاحبه گذاشته شد . حاج رسول شجرى 
 : كفش است . هم اكنون نیز رئیس اتحادیه كفاش هاى دست دوز تهران مى باشد

 كشورهایى مثل پاكستان تركیه و سوریه با تمام ظرفیت تولید كفش دارند صادرات هم دارند كفش چینى هم در
 این كشورها وجود ندارد. كفش چینى نتوانسته به این كشورها وارد شود و باعث شكست تولید و ورشكستگى

 آنها شود. چرا كفاشان تركیه و سوریه و پاكستان ورشكست نمى شوند تولید مى كنند چین نمى تواند به آنها
.كفش صادر كند اما كفاشان ایرانى از كفاشان چینى شكست مى خورند تولید كفش ایرانى نابود مى شود

 بسم ال الرحمن الرحیم ـ در كشورهایى كه نام بردید همین مشكلتى كه ما ایرانیها باتولید كفش داریم . آنها هم
 داشتند. دولتهاى این كشورها برخورد مناسبى را با مشكل تولید كفاشان خودشان انجام دادند. هیچ دولتى مثل

 دولت ایران آزادى افسارگسیخته به واردكنندگان و سرمایه داران نداده تا هر آشغالى را و هر جنسى را وارد
 كشور كنند. دولت باید در مقابل سرمایه داران یك حد و حدودى قائل باشد. سرمایه دار مثل سیل است دوست

 دارد به هرجایى سرازیر شود اگر این سیل را كانال بدهند مى شود مفید فایده اگر كانال ندهند هرچه سر راهش
 .باشد تخریب مى كند و پیش مى رود

 سال است ما داریم تمام مسایل و مشكلت كفاشان . تولید كنندگان كفش و ... را به مسئولین گزارش مى 14 13
  تا مد به مسئولین داده ایم و خواستار رسیدگى آنها به مشكلت تولید كنندگان كفش شده ایم .100كنیم بیش از 

  مجلس شوراى اسلمى موفق شدیم جلسه اى بگذاریم و آنها براى90بعد از مدتها بالخره در كمیسیون اصل 
 ورود كال تعرفه اى را تعریف كردند و قرار شد بر اساس آن تعرفه وارد كنندگان كفش واردات كنند. متاسفانه
 یك مدت این قانون انجام شد اما وارد كنندگان راههاى فرار از این قانون و قاچاق كفش را پیدا كردند و دوباره
 واردات بى رویه كفش شروع شد و از گذشته هم بدتر شد. در حال حاضر هیچ حمایتى از سوى دولت به نفع

 تولید كنندگان كفش ایرانى انجام نمى گیرد. دولت هیچ حمایتى از صادرات كفش انجام نمى دهد. در كشورهایى
 مثل تركیه و پاكستان و سوریه كه شما نام بردید دولتهایشان مدافع تولیدكننده و حامى صادر كننده و دشمن وارد

 .كننده هستند
 تركیه و پاكستان نفت ندارند اما به جاى نفت پوشاك و كفش صادر مى كنند. در ایران فقط وعده وعید به تولید

 .كننده و صادر كننده داده مى شود هیچ اقدام موثرى صورت نمى گیرد
 .دولت سوریه به شدت با واردات كفشهاى چینى مقابله مى كند

 یعنى دولت سوریه اجازه فروش كفاشان چینى به كفشان سورى نمى دهد
 بله . اجازه نمى دهد. دولت سوریه براى حمایت از تولید كننده داخلى خودش اجازه فروش كفش چینى را نمى

 . دهد. دولت تركیه هم همین طور است . من به بازار كفش تركیه اشراف كامل دارم
 دولت تركیه دستور داد تمام كفشهاى چینى را از بازار جمع كردند و همه آنها را در یك مكان روى هم ریختند

 .و آتش زدند. مثل عملیات امحا مواد مخدر در ایران . دولت تركیه تمام كفش هاى چینى را آتش زد
 .دولت تركیه چه زمانى دستور داد كفشهاى چینى را آتش بزنند و بسوزانند

 .دو سال پیش . كفشها را از كفاشى ها جمع كردند و سوزاندند



 دولت ایران چرا این كار را نمى كند؟
  نامه به مسئولن نوشته ام . تمام این نامه ها را به طور مستند آمادگى دارم در اختیار شما بگذارم . ما100من 

 یك پرونده قطور داریم درباره كفشهاى چینى . من به مسئولین نوشته ام برادران محترم ما تولید كفشمان به
  میلیون150 میلیون نفر هست . تولید كفش در ایران مازاد مصرف است . تولیدكفش ایران براى 70اندازه 

 .  میلیون و جمعیت را مى تواند تحت پوشش بدهد150جمعیت كفاف مى دهد . پتانسیل تولید كفش در ایران 
 نامه نوشته ام كه كفشهاى چینى از مواد بازیافت از زباله ها تهیه مى شود اما گوش شنوایى نیست . نظارتى

 . نیست
  درصد واحدهاى كفاشى تعطیل هستند . ما از دولت40 درصد ظرفیت كار مى كنند 60كفاشى هاى ایران با

 ایران همان حمایتهایى را مى خواهیم كه دولت تركیه از تولید كنندگان كفش و پوشاك خود مى كند. در ایران
 وقتى یك واحد تجارى تاسیس مى شود دولت آنچنان به او هجوم مى آورد و همه چیز را از آب و برق و... را
 به صورت تجارى و با قیمتهاى سرسام آور محاسبه مى كند.این كار در دنیا برعكس است . در همه جاى دنیا

 از یك واحد تجارى حمایت مى كنند تا كار كند اشتغال زایى داشته باشد تولید كند ایجاد اشتغال بكند دولت ایران
 منتظر است یكى واحد تجارى تاسیس كند هجوم ببرد بر سرش و انواع و اقسام مالیاتها عوارض ها و تعرفه

 هاى گران قیمت از او بگیرد. تعداد بسیارى از واحدهاى كفاشى ما از لیحه تجمیع عوارض آسیب دیده اند. ما
  سال تلش كردیم كه به دولت بفهمانیم از5در مورد لیحه تجمیع عوارض با یك مشكل بزرگ مواجه هستیم . 

 . یك واحد تولیدى نباید تجمیع عوارض بگیرید
  صنف كفاش از لیحه تجمیع85بالخره دولت نهم این كار را انجام داد و لیحه اى تصویب كرد كه از سال 

  را دارند مالیاتش را مى گیرند . این لیحه تجمیع عوارض یك85 تا 82عوارض معاف باشد . كه البته از سال 
  را هم بگیرند . یك واحد صنفى كفاشى كه مالیاتش صدوپنجاه82اشتباه بوده و بنابراین نباید از سال 

  هزار تومان . این كفاش بیچاره كه خود و خانواده اش و800هزارتومان بوده با تجمیع عوارض مالیاتش شده 
 كارگرانش را باید خرجى بدهد و هزینه هاى تولید را بپردازد اجاره خانه خودش و كارگرانش را بپردازد بعد

 .باید سالى نزدیك یك میلیون تومان هم مالیات تجمیع عوارض بدهد
  درصد به تولید كنندگان خود مى دهد . آیا در ایران به تولیدكنندگان به كفاش ها به خیاط5دولت تركیه وام زیر 

 .  درصد است15 درصد وام مى دهند وامى كه به تولیدكننده ایرانى مى دهند بهره اش بالى 5ها زیر 
منظورتان وامهایى است كه بانكهاى دولتى مى دهند ؟

  درصد بهره30بله منظورم وامهایى است كه بانكهاى دولتى مى دهند . بانكهاى خصوصى كه هیچى ... بالى 
  درصد بهره اش متغیر است . این رسمى اش است .22 درصد تا 15شان مى شود . وامهاى دولتى بین 

 غیررسمى هم هر بانكى كه مى خواهد وام به تولیدكننده بدهد (ال تعدادى انگشت شمار) این آقایان تا یك مبلغى
 را براى خودشان نگیرند وام را نمى دهند. یك واحد تولیدى كفش یك كفاش به چه نحوى مى تواند دوام و بقا

 داشته باشد با این وضعیت چگونه خودش را حفظ كند
  تا نامه اى كه به مسئولین داده اید جوابى گرفته اید؟100از این 

  مجلس شوراى اسلمى بود . براى واردات كفش چینى90تنها جوابى كه ما از آقایان گرفتیم از كمیسیون اصل 
  درصد اعمال تعرفه كردند . به گمركات دستور داده شد كه كفش چینى96 تا 95تعرفه اى را اجرا كردند بین 

 كه وارد مى شود باید این تعرفه را داشته باشد. بعد از مدت كوتاهى از این تعرفه گذارى واردكنندگان كفش
 چینى راههاى دیگرى را پیدا كردند و به ضربه زدن به تولیدكننده و كارگر كفاش ادامه دادند . به عنوان مثال

  تا كانتینر را بدون برگ سبز وارد مى كنند. قانون را دور زدند.50 تا كانتینر را با برگ سبز وارد مى كنند 5
 . ما هم هر چه به آقایان مى گوئیم بیائید با اینها مبارزه كنید نتیجه نمى گیریم

 ما از طریق اداره آگاهى وارد عمل شدیم كه با قاچاقچیان كفش چینى مبارزه كنیم . نتیجه نگرفتیم . شماره
11 سال پیش در بازار تظاهرات انجام شد . 5تریلى ها شماره كانتینرها را به آگاهى دادیم نتیجه نگرفتیم حدود   

  در خیابان صف (باغ سپهسالر) تظاهرات شد. كارگران كفاش تظاهرات كردند. تظاهرات تند و87بهمن سال 
 .خشنى هم بود. چند جا را آتش زدند. بالخره كارگران كفاش مشكل دارند

 .ابتدایى ترین حقوق هر انسان داشتن حق كار است . ما از دولت مى خواهیم این حق را از كارگران ما نگیرد
  سال پیش كارگران كفاش در بازار تهران بودم . تظاهرات خیلى بزرگى بود . جمعیت5من شاهد تظاهرات 

 خیلى زیادى بودند. شما هم در آن تظاهرات حضور داشتید. نتیجه اى از این تظاهرات عایدتان شد
 . بعد از آن تظاهرات خیلى جاها ما را خواستند. حرفهایمان را زدیم

 بعد از تظاهرات شما را خواستند اگر تظاهرات نمى كردید شما را نمى خواستند
 نه به این جدیت نبود. ما براى مسئولین درباره واردات بى رویه كفش هاى چینى نابودى تولیدكنندگان كفش

 ایرانى بیچارگى كارگران كفاش خیلى نامه نوشتیم ولى هیچ نتیجه اى نمى گرفتیم . بعد از تظاهرات كمى ما را
 .جدى گرفتند

 شعارهایتان در تظاهرات بازار كفاش ها چى بود



 مرگ بر چینى فروش ، مى گفتند. مى خواستند كفش چینى وارد كشور نشود. همان موقع هم دادستانى انقلب ,
 مرا احضار كردند. وقتى من رفتم دادستانى به آنها گفتم قبل از اینكه شما سئوال بكنید من یك مطلب را به شما

 بگویم این كارگرانى كه ریختند خیابان و بازار و تظاهرات كردند مرگ بر چینى فروش گفتند صرفا براى
 .امرار معاش خودشان آمدند بیرون هیچ انگیزه دیگرى ندارند

 طرف مذاكره كننده شما در دادستانى دادستان بود یا بازجوهاى دادستانى
 شخص دادستان بود. دادستان كل كشور بود. یك مدتى پیگیرى ها بعد از آن تظاهرات ادامه داشت واردات

 .كفش هاى چینى كمتر شده بود اما باز بعد از چند ماه دوباره كشور پر از كفش هاى چینى شد
 تظاهرات كارگران كفاش در بازار تهران چگونه شكل گرفت . قرار و مدار گذاشتید. یك روز را براى

 اعتراض و تظاهرات معین كردید یا اینكه تظاهرات خود جوش و بدون برنامه ریزى بود
 تظاهرات خودجوش و بدون برنامه ریزى بود. ماجرا از آنجا شروع شد كه یكى از واحدهاى تولیدى كفش از

 طرف مالك خانه اش تحت فشار قرار مى گیرد چند ماه بوده كه اجاره خانه اش عقب افتاده بود مالك او را
 تحت فشار قرار مى دهد دعوا مى شود و كارگر كفاش چاقو مى خورد رفقایش او را مى برند درمانگاه

 سیدالشهدا واقع در چهارراه گلوبندك . این خبر ناگهان در میان همه واحدهاى تولید كفش مى پیچد. كارگران
 غیرتى مى شوند عصبانى مى شوند دور هم جمع مى شوند و یك باره شروع مى كنند به طرف بازار كفاش ها

 حركت مى كنند. شعار مرگ بر چینى فروش مى دهند و مى آیند بازار تهران . مغازه داران بازار تهران
  خرداد و میدان ارك مى15مغازه هایشان را تعطیل مى كنند. داشتند از بازار توتون فروشان وارد خیابان 

 شدند كه مامورین كلنترى بازار مانع از ورودتان به میدان ارك شدند . در دالن توتون فروشان را بستند و
 من هم در مقابل در دالن بالى چهارپایه رفتم واز آنها خواهش كردم كه به تظاهرات پایان بدهند و اجازه دهند

 . از طریق مذاكره با مسئولین مشكلتشان را حل كنیم
 البته الن دست وارد كنندگان چینى بازتر از گذشته است . هر كس از هر جایى مى تواند كفش چینى وارد كند.

  برابر جمعیت ایران است . واردات كفش2كفش چینى مورد نیاز كشور ما نیست . تولید كفش ایرانى براى 
 چینى با تعرفه و بدون تعرفه قاچاقى یا رسمى موجب خروج ارز از كشور مى شود باعث نابودى صنعت كفش

 ایرانى مى شود باعث بیچاره شدن كارگر كفاش ایرانى مى شود. ارز كشور را هدر مى دهیم و در قبالش یك
 كالى غیر ضرورى تجملى و غیر بهداشتى وارد مى كنیم . كفش هاى چینى از زباله تهیه مى شود از مواد
 بازیافتى تهیه مى شوند بیماریهاى پوستى و قارچى تولید مى كند. چه لزومى دارد كه ما اجازه بدهیم سرمایه

 .داران هر كارى دلشان مى خواهد در كشور انجام دهند
 اگر امروز كارگران كفاش اجازه تظاهرات داشته باشند به نظر شما شعارشان چه خواهد بود چه شعارى

 خواهند داد
 . هنوز هم شعار كارگران كفاش مرگ بر چینى فروش و مرگ بر سرمایه دار است

 تركیه هم به ایران كفش وارد مى كند چرا شما به واردات كفش از تركیه اعتراض نمى كنید
 كفش تركیه از چرم خالص است و داراى كیفیت است . كفش تركیه سد راه تولید كفش ایرانى نیست بلكه كفش

 .ایرانى عزیزتر مى شود
 یعنى اگر تركیه بازار كفش ایران را اشباع كند شما باز اعتراض نمى كنید

 تركیه نمى تواند بازار كفش ایران را اشباع كند. كفش تركیه وقتى وارد ایران شود بسیار گران تمام مى شود.
  برابر پول كفش ایرانى بابت كفش تركیه اى بدهد . كیفیت كفش تركیه اى مثل3یعنى یك مصرف كننده باید 

  برابر گران تراز كفش ایرانى است . بنابراین تركیه نمى تواند با ایران در4 تا 3كفش ایرانى است فقط 
 صنعت كفش رقابت كند . كفش ایران در دنیا جزو بهترین كفش ها است . چرم ایران از بهترین چرمهاى دنیا

 . است
 دو میلیون نفر در صنعت كفش فعالیت مى كنند. این دو میلیون نفر را ضربدر خانوادههایشان بكنیم چیزى

 .نزدیك ده میلیون نفر مى شوند
  هزار200حال كه صحبت از چرم ایرانى كردید در بعضى از فروشگاه هاى تهران كمر بند چرم ایتالیایى 

 تومان قیمت زده شده است . چرا
 در جامعه ما عده اى هستند كه بیمارى روانى خرید گران دارند. این كمر بندها را كسانى مى خرند كه بیمار

  هزار تومان20 هزار تومان تا 15 هزار تومان مى خرند در بازار ایران 200هستند. همین كمربندى كه 
 فروخته مى شود . كمر بند چرم طبیعى است . كمربند یك كالى فنى و پیچیده نیست . یك تیكه چرم است . یك

  هزار تومان قیمت دارد . حال15 تا 12 سانت طول دارد . در بهترین نوع بین 110سگك فلزى دارد . حدود 
  هزار تومان بخرد مشكل خریدار است . باید200اگر یك كسى دوست دارد برود یك كمر بند ایتالیایى به قیمت 

  برابر قیمت ایرانى3به روانپزشك مراجعه كند . كفش هم همین طور كسى كه مى رود كفش تركیه اى را به 
 . مى خرد او هم باید به روانپزشك مراجعه كند . او هم دچار بیمارى روانى گران خریدن است

 چرم ایران با چرم ایتالیا هیچ تفاوتى ندارد



 چرم چرم است . ممكن است چرم ایتالیایى كمى بهتر از چرم ایرانى باشد. نرم تر از چرم ایرانى باشد. این
  هزار تومان پول بدهیم . چرم پوست طبیعى گاو و200 هزار تومان 15تفاوت معنایش این نیست كه به جاى 

 . گوسفند است
 . چرم ایران جزو بهترین چرم هاى دنیاست

چرمى رى ، در گذشته به انگلستان صادر مى شده است ,
چرم رى الن كجاست ؟

 .نابود شده . نیست . كفش چینى آمد و ورشكسته شدند
 یكى از راههاى نابود كردن تولید در ایران و گرانفرشى عنوان , صنعتى كردن  است . تحت عنوان صنعتى
 شدن نان شاهدیم كه نان به اندازه یك كف دست را توى پلستیك مى كنند آرم یك كارخانه نان صنعتى را مى
 زنند بعد هزار تومان از مردم بابت یك لقمه نان پول مى گیرند. همه جاى دنیا كالیى كه صنعتى مى شود از
 كالى سنتى ارزان تر به مردم فروخته مى شود. در ایران برعكس است . نام صنعتى چندین برابر نان سنتى

 فروخته مى شود. این مقدمه را گفتم تا سوالى هم درباره صنعتى شدن كفش بپرسم . آیا صنعتى شدن تولید كفش
 در ایران باعث ارزان تر شدن و با كیفیت تر شدن كفش شده است یا نه چنین بلیى سر كفش آمده است

 صنعتى شدن كفش ضررى به كفاش و مصرف كننده نزده و نمى زند. مثل نان نیست . اما یك خطر وجود
 دارد. هر چه تولید كفش در ایران صنعتى شود ما مازاد بر تولید پیدا مى كنیم . كفاش هاى غیر صنعتى نابود

 مى شوند. صادرات كفش باید رونق بگیرد. اگر صادرات كفش در ایران رونق نگیرد. اگر دولت حامى
 صادرات كفش نشود صنعتى شدن كفش باعث ورشكسته شدن كفاش هاى خرده پا مى شود . چاره كار این است

  صادركننده كفش به دوبى بودم . از دوبى كفش هاى ایرانى به70كه صادرات را رونق بدهیم . من در سال 
 افریقا مى رفت . الن چینى ها بازار ایران را در دوبى و افریقا گرفته اند. دولت چین از صادركننده خودش

 .حمایت كرده كه آمدند و بازار كفش آفریقا را از ایرانى ها گرفتند
 دولت ایران هم همان حمایتى را انجام دهد كه دولت چین از تولیدكننده كفش خود مى كند. در ایران مقررات

 .دست و پاگیر آنچنان فراوان و پیچیده است كه صادركننده و تولیدكننده را از صادرات توبه كار مى كنند
 در آن تظاهراتى كه كارگران كفاش انجام دادند شما در بازار روى چهار پایه رفتید و تظاهركنندگان را دعوت

 به آرامش كردید. كارگران عصبانى خطاب به شما نام چند نفر از بازاریان مشهور را مى بردند و مى گفتند
 اینها واردكننده كفش چینى هستند. شما آنها را برحذر مى داشتید كه اسم افراد را نگویند. من آن اسمها را نمى

 گویم . اما از شما سوال مى كنم بالخره شما واردكنندگان و قاچاقچى هاى كفش چینى را مى شناسید از مافیاى
 واردكننده كفشهاى چینى خبر دارید

 ما شرایط را به گونه اى بوجود آوردیم كه شیب كالى چینى رو به ما هست . وقتى ما از تولیدكننده و كارگر
 كفاش حمایت نمى كنیم و این همه مشكلت را براى تولیدكننده بوجود مى آوریم خود به خود تشویق مى كنیم
 سرمایه ها به سمت واردات برود. تولید را جمع كنند و قاچاقچى شوند. افراد زیادى هستند. من تك تك آنها را
 مى شناسم . در بازار تهران هستند و قاچاق مى كنند. به مسئولین هم نام تك تك آنها را اعلم كرده ایم . كسى
 پیگیر نیست . زمینه مهیاى واردات كفش چینى است . كفش ایرانى بهترین كفش دنیا است . كفش دست دوز

 . ایرانى قابل رقابت با همه كفش هاى دنیا است
20آمارها مى گویند فقط یك درصد از بازار كفش هاى مردانه به تسخیر كفش هاى چینى درآمده است اما   

 درصد از كفش هاى زنانه و بچه گانه بازار ایران را كفش هاى چینى اشباع كرده اند. چرا
 علتش این است كه مردها به دوام كفش توجه دارند. به كیفیت كفش توجه مى كنند. خانمها بیشتر به ظاهر و

  درصد از بازار20زرق و برق كفش توجه دارند . به دوام كفش فكر نمى كنند . در نتیجه چینى ها توانسته اند 
 .كفش هاى زنانه و بچه گانه را تسخیر كنند

 آنهایى كه واقعا كفش مى پوشند كفش چینى نمى پوشند. كفش بهداشتى كفشى است كه از چرم طبیعى تولید
 شود. از چرم مصنوعى یا چرمهاى بازیافتى نباشد. كسانى كه كفش چینى مى پوشند دچار مشكلت فراوانى مى

 .شوند
 در شرایط حاضر صادرات كفش دارید

 صادرات به معناى صادرات سازماندهى شده باشد خیر. به هیچ عنوان صادرات نداریم . كفش مثل صادرات
 فرش نیست . جسته و گریخته محموله هایى به برخى از كشورها صادر مى شود. شرایط براى صادرات براى

 ما مهیا نیست . الن ما مى خواهیم در نمایشگاه كفش گرجستان شركت كنیم . ما تلش كردیم برویم این
  میلیون تومان باید هزینه5 میلیون تومان است . بیش از 5نمایشگاه . هزینه یك غرفه در گرجستان بیش از 

  نفر برویم آنجا . حساب كردیم ممكن است ما در ده روز نمایشگاه كفش3 تا 2كنیم كه كفشها را حمل كنیم 
  هزار تومان بار مالى مى آید این كفش4 جفت كفش بفروشیم . پیشاپیش روى هر جفت كفش 1500گرجستان 

 . اگر بخواهد با سایر رقبا رقابت كند به مشكل برخورد مى كند
 تركیه پاكستان كره و.... چطور مى توانند در نمایشگاه كفش گرجستان شركت كنند اما ایرانیها نمى توانند و



 مى گویند مقرون به صرفه نیست
 تمام این كشورهایى كه نام بردید از طرف دولتهایشان براى صادرات و حضور فعال در نمایشگاه ها حمایت

 .مى شوند. سفارتخانه هایشان با آنها نهایت همكارى را دارند
 ! یعنى دولت تركیه توى جیب كفاش هایش پول مى گذارد و مى گوید برو نمایشگاه تاجیكستان و ضرر كن
 كفاش پاكستانى كفاش كره اى كفاش تركیه اى مشكلتى را كه كفاش ایرانى با دولت دارد ندارند. قیمت تمام
 شده كفش در تركیه و پاكستان و سوریه و كره خیلى كمتر از ایران است . دولت چین شعارش این است یك

 كشتى اگر یك دلر هم سود داشته باشد براى صادرات به حركت درمى آورم . چین صنعت سراجى ایران را
 نابود كرد اما ما اجازه نمى دهیم چینى ها صنعت كفش ایران را به بلى صنعت سراجى مبتل كنند. ما داریم

 فریاد مى زنیم از ما حمایت كنید تا نابود نشویم . اگر بتوانیم صادرات داشته باشیم سود صادرات كفش كمتر از
 . سود صادرات خودرو نیست بیشتر هم هست
 آمارى از ورشكسته هاى صنعت كفاش دارید

50آمار داریم اما صلح نیست اعلم كنیم . همین قدر مى گوئیم كه تولیدكنندگان كفش در حال حاضر با   
 .درصد ظرفیت كار مى كنند بقیه فعال نیستند

 شنیده ام كارخانه كفش گام تعطیل شده است . علتش چه بود
 كفش گام الن در استرالیا است . یكى از مهم ترین دلیل فرار كفش گام از ایران به استرالیا همین مالیات تجمیع

 . عوارض است
 گام چه سالى از ایران فرار كرد

 سال پیش 5 4
 ولى الن فروشگاهش در خیابان ... هنوز برقرار است

 نه . تابلوى گام هست . تابلویش را یكى خرید. كفش گام دیگر در ایران تولید نمى شود. با توجه به تجمیع
 عوارض گام اینجا جنگ اعصاب داشت . ما كفش را باید یك ساله با دردسرهاى كلهبردارى و چك برگشتى

  درصد مالیات تجمیع عوارض به من بده . الن وزارت دارایى13و... بفروشیم . دولت مى گوید پیشاپیش بیار 
 اطلعیه داده كه مالیات تجمیع عوارض از كفاشى هاى داراى پروانه مالیات نمى گیرم اما از كفاشى هایى كه
 پروانه كسب ندارند مالیات مى گیرم خیلى از واحدهاى تولیدى كفش در ایران به خاطر فقرى كه دارند نه مى

 توانند در واحد تجارى كار كنند و نه مى توانند پروانه كسب بگیرند. در چنین شرایطى وزارت دارایى آمده یقه
 اینها را گرفته و از این بیچاره ها مالیات تجمیع عوارض مى خواهند. ملحظه مى كنید چرا كفاش هاى تركیه
 موفق هستند. بیچاره اى كه در زیرزمین هاى نمور محله هاى گذر قلى گذر مستوفى باغ معیر آب انبار معیر

 وزیر دفتر و درخونگاه مشغول كار است باید جمع كند و فرار كند و لبد برود آبدارچى و كارگر گام در
 .استرالیا بشود

 .شبیه گام كفاشى دارید كه مشكل حاد داشته باشد
  میلیون مالیات تجمیع عوارض خواسته اند . به همه جا آویزان شده و مشكلتش را گفته30بله . از كفش باران 

  این85. قانون تجیمع عوارض اگر قانون خوب و مفیدى بود دولت رسما پس نمى گرفت . دولت در سال 
 قانون را پس گرفته است اما وزارت دارایى كماكان ادعاى طلب مى كند. اگر قانون خوبى بود چرا دولت پس

 گرفت . چرا منحل كرد. به دیوان عدالت ادارى شكایت كردیم به نهاد ریاست جمهورى شكایت كردیم به
  را مى خواهد . چیزى را كه طلب84 و 83 و 82سازمان بازرسى كل كشور شكایت كردیم . دارایى مطالبات 

  مالیات تجمیع85مى كند كه غلط بوده و دلیل غلط بودن این طلب هم این است كه هیئت دولت رسما در سال 
 . عوارض را پس گرفت

 اگر دولت از صادرات كفش حمایت كند سود صادرات كفش خیلى بیشتر از سود صادرات خودرو است .
 اشتغالزایى كفش هم بیشتر از خودرو است

 چین صنعت سراجى ایران را كامل نابود كرد اما ما اجازه نمى دهیم چینى ها صنعت كفش ایران را هم به
 بلى صنعت سراجى مبتل كنند

  برابر3 هزار تومانى ایتالیایى مى خرد كسى كه مى رود كفش تركیه اى را به 200كسى كه مى رود كمربند 
 قیمت ایرانى مى خرد بیمار روانى است و باید به روانپزشك مراجعه كند

 كفش هاى چینى از زباله ها و مواد بازیافتى تولید مى شوند. تولید بیماریهاى پوستى و قارچى مى كند
  میلیون جفت كفش را دارد . واردات كفش چینى با تعرفه و بدون تعرفه قاچاقى یا150ایران ظرفیت تولید 

 رسمى موجب خروج ارز از كشور مى شود باعث نابودى صنعت كفش ایرانى مى شود باعث بیچارگى كارگر
 كفاش مى شود

  درصد مى دهد . آیا در ایران به تولیدكنندگان به كفاش به خیاط و ...5دولت تركیه به تولیدكنندگان وام زیر 
  درصد مى دهند5وام با بهره زیر 

 كفشهاى چینى از مواد بازیافت (زباله ها) تهیه مى شود



 در ایران فقط وعده و وعید به تولیدكننده و صادر كننده داده مى شود هیچ اقدام موثرى به نفع تولید كننده و
 صادركننده انجام نمى شود

 دولت ایران هیچ حمایتى از تولید كننده كفش و صادركننده كفش انجام نمى دهد. در كشورهایى مثل تركیه
پاكستان و سوریه دولتهایشان مدافع تولیدكننده حامى صادركننده و دشمن واردات ضد تولیدى هستند

    چهار کارگر معدن زغال سنگ هجدک شب گذشته بر اثر گازگرفتگی کشته شدند 
  گزارش شده است : چهار کارگر معدن زغالسنگ هجدک در حالی شب88 آذر 17از شهر کرمان در تاریخ 

 گذشته بر اثر گازگرفتگی فوت کردند که میزان حوادث معادن زغالسنگ کرمان همچنان سیر صعودی خود را
طی می کند و مسئولن نیز در این خصوص پاسخگو نیستند. 

 شامگاه گذشته با گازگرفتگی چهار کارگر معدن هجدک شهرستان راور و فوت این کاگران در هنگام استخراج
 نفر رسید. 18زغالسنگ، میزان تلفات معادن زغالسنگ استان کرمان از ابتدای سال جاری تاکنون به 

 درحالی تلفات معادن از جمله ریزش معدن و گازگرفتگی سیر صعودی خود را طی می کند که متاسفانه
 مسئولن مربوط به این حوزه حاضر به پاسخگویی به خبرگزاری مهر در خصوص علت بروز این حادثه و

دلیل افزایش تلفات در معادن کرمان نشدند. 
 سرپرست فرمانداری راور در شرح این حادثه می گوید: این حادثه شامگاه گذشته بر اثر گازگرفتگی در یکی

 از تونلهای معدن بزرگ زغالسنگ "هجدک" روی داده است که بر اثر این حادثه چهار کارگر جان خود را از
دست داده اند. 

 عباس رنجبر افزود: این افراد در حال استخراج زغالسنگ از این معدن بوده اند که دچار گازگرفتگی می
شوند و بر اثر شدت گاز گرفتگی فوت می کنند. 

 رنجبر عنوان کرد: پس از وقوع این حادثه یگانهای امدادرسانی معدن و امداد و نیرویهای ویژه وارد عمل
 شدند و اجساد این افراد را از معدن خارج کردند و در نهایت با حضور مقام قضایی اجساد شناسایی و به

پزشکی قانونی راور برای تحقیقات بیشتر منتقل شده اند. 
 سرپرست فرمانداری راور گفت: کارشناسان در حال بررسی علت بروز این حادثه هستند و نتیجه به زودی

اعلم خواهد شد. 
 تماس خبرنگار مهر برای مصاحبه با رئیس سازمان کار و امور اجتماعی کرمان در راستای واکاوی این

حادثه بی نتیجه ماند و درنهایت مدیرعامل شرکت زغالسنگ کرمان نیز در این زمینه حاضر به مصاحبه نشد. 
 مدیر روابط عمومی شرکت زغالسنگ کرمان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به اینکه صبح

 امروز از این حادثه مطلع شده است، گفت: اطلعات چندانی از این حادثه در دسترس نیست اما این معدن
مجهز به سیستم مانیتورینگ بوده است و سیستمهای ایمنی در معدن نصب شده بود. 

 محمد فضلی افزود: این معدن به مدت سه سال به یک شرکت پیمانکار اجاره داده شده بود و نیروهای پیمانکار
در معدن درحال فعالیت هستند. 

 این درحالی است که سال جاری معادن زغالسنگ کرمان چهارمین حادثه مرگبار خود را پشت سر می گذارد
  کارگر در معدن بابنیزوئیه کرمان به دلیل گازگرفتگی جان خود را از12به طوریکه در ابتدای سال جاری 

 دست دادند در حادثه بعدی در معدن "هشونی" یک کارگر به دلیل ریزش معدن کشته شد و در حادثه معدن
 "گله توت" نیز دو کارگر در اثر ریزش سقف معدن زیر آوار ماندند که درنهایت منجر به مرگ یکی از

کارگران شد.

در همین رابطه 

بازهم معدن سرمایه قتلگاه کارگران شد
  کارگر در معدن6 آمده است : در طول دو هفته اخیر 88 آذر 17به نوشته سایت کمیته هماهنگی .... در تاریخ 

 سودسازی سرمایه جان خویش را از دست داده اند. دو تن از این کارگران در معدن پابدانا کار می کردند و در
  کارگر را استثمار می کند و همه1000مرگبارترین و وخیم ترین شرایط کاری استثمار می شدند. معدن پابدانا 

 این کارگران مدام در معرض خطر وقوع حادثه و از دست دادن جان خود قرار دارند. هر دو کارگر به دلیل
  کارگر دیگر در4فقدان هر نوع ایمنی شرایط کار و محرومیت کامل از امکانات ایمنی تسلیم مرگ شده اند. 

 معدن هجتک شهر راور استان کرمان کار می کرده اند. اینان نیز هنگام کار دچار گازگرفتگی شدید شده و به
  کارگر در مسلخ سودسازی سرمایه قتل عام6هیچ وسیله ایمنی برای نجات از خطر دسترسی نداشته اند. هر 

 شده اند و سرمایه داران و دولت سرمایه داری قاتل مستقیم و بدون چون و چرای آن ها هستند. در طول چند
 سال اخیر ده ها کارگر معدن در معادن اطراف کرمان به ویژه معدن باب نیزو در شهر زرند به همین شکل یا

  هولناک تر توسط سرمایه به قتل رسیده اند. نظام سرمایه داری نه تنها حاضر به هزینه کردن هیچ در اشکال



 ریالی برای بهبود شرایط کار، ایمنی محیط کار، وسائل ایمنی مورد نیاز کارگران و تضمین امنیت جانی توده
 های کارگر نیست بلکه حتی دستمزدهای همین کارگران قربانی را نیز تا امروز به بازماندگان آنان پرداخت

نکرده است. 

روند افزایشی نرخ بیکاری تداوم می یابد 

  آذر آمده است :معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت کار و17به گزارش خبرگزاری مهردر تاریخ 
 .امور اجتماعی از ادامه روند افزایشی نرخ بیکاری در فصل پائیز باتوجه به شرایط فعلی بازار کار خبر داد

 حمید حاجی عبدالوهاب از افزایش مجدد نرخ بیکاری فصل پاییز سخن گفت و افزود: اگر روند فعلی ایجاد
 .اشتغال و وضعیت تولید ادامه یابد ممکن است در فصل پاییز نیز باز هم افزایش نرخ بیکاری را شاهد باشیم

 افزایش نرخ بیکاری با شیب ملیم
 معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی اظهار داشت: البته در کنار افزایش نرخ

 .بیکاري، شتاب افزایش آن هم اکنون در مقایسه با سایر کشورها کمتر است
 حاجی عبدالوهاب ادامه داد: در خصوص پیش بینی افزایش نرخ بیکاری فصل پاییز با توجه به اینکه در

 فصول گذشته با افزایش مواجه شده است، باید گفت این نرخ نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورهای دنیا نیز
 .دچارافزایش شده است

  درصد اعلم کرد و بیان داشت: در صورتی که نرخ9وی نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا را در حال حاضر تا 
  درصد بوده است. کشور اسپانیا نیز هم اکنون دارای نرخ بیکاری دورقمی شده4بیکاری اتحادیه اروپا قبل تا 

 .ولی به صورت کلی افزایش نرخ بیکاری یک بحث جهانی است
 نرخ بیکاری متاثر از بحران مالی

 معاون وزیر کار و امور اجتماعی افزود: ما معتقدیم که افزایش نرخ بیکاری ایران در مقایسه با بحران مالی
 کشورهای مختلف دنیا از شتاب کمتری برخوردار است ولی نمی توان گفت که نرخ بیکاری از مشکلت مالی

 .به وجود آمده در کشورهای مختلف تاثیری نگرفته است
 به گفته حاجی عبدالوهاب، مقایسه نرخ بیکاری کشورهای اروپایي، آمریکایی و عربی در فاصله قبل و بعد از
 بحران مالی تفاوت زیادی کرده است و در حال حاضر طی فاصله دو سال گذشته وضعیت در این کشورها نیز

 مناسب نیست ولی در مورد ایران می توان گفت تا سال گذشته روند نرخ بیکاری کاهشی بوده که در بهار و
.تابستان سالجاری افزایشی شده است

 منصور اسانلو رئیس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت بارای دیوان عدالت اداری از کار
اخراج شد. 

آذرآمده است : منصور اسانلو رئیس هیات مدیره سندیکای17به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا درتاریخ   
 .کارگران شرکت بارای دیوان عدالت اداری از کار اخراج شد

 منصور اسانلو کارمند شهرداری تهران بود که در سالهای گذشته به دلیل فعالیت در سندیکای کارگران شرکت
 .واحد به یک چهره صنفی تبدیل شده بود؛ به تازگى با رای دیوان عدالت اداری از کاراخراج شد

 پرویز خورشید وکیل این فعال کارگری نیز با تایید خبر اخراج موکلش گفت: با توجه به اینکه این رای توسط
 شعبه دیوان عدالت اداری صادر شده است تنها راه باقیمانده برای اعتراض مطرح کردن پرونده در هیات

 . است17عمومی دیوان عدالت اداری از طریق اعمال ماده
 به گفته خورشید موارد اتهامی منصور اسانلو مانند سایر کارگران شرکت واحد در مورد فعالیت صنفی و

 .سندیکایی بوده است
: منبع خبر

 اصغر برشان :نباید به کارفرما اجازه داد تا کارگران بازداشت شده را به آسانی از کار اخراج
کند. 

آمده است : به اعتقاد عضو پیشین شورای عالی کار17به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا درتاریخ   
 .چنانچه کارگری به دلیل مسایل صنفی بازداشت شده باشد نباید از کار اخراج شود

 اصغر برشان در گفتگو با ایلنا گفت:در مسایل صنفی نباید به کارفرما اجازه داد تا کارگران بازداشت شده را
 .به آسانی از کار اخراج کند



  قانون کار تا حدودی از اخراج کارگران بازداشت شده جلوگیری18 و17وی با بیان اینکه در قانونگذار مواد 
 شده است گفت: در این مواد به صراحت در مورد کارگرانی صحبت شده که با شکایت کارفرما بازداشت شده

 .اند
 دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان گفت: با این حال در برخی شرایط مانند مانند تجمع های اعتراضی ممکن

 .است کارگری به دلیل پیگیری مطالب صنفی بازداشت شود
 این فعال کارگر افزود: هر چند در این شرایط قانون کار مسکوت کرده است اما نباید به کارفرما اجازه داد تا

 .کارگران بازداشت شده را به راحتی به دلیل غیبت اخراج کنند
 به گفته برشان مسوولیت بازداشت کارگری كه در جریان تجمع های اعتراضی بازداشت شده است با

 .کارفرماست كه مطالبات قانونی آنها را پرداخت نكرده است
 هفته گذشته اعلم شد كه كارگران بازداشت شده كارخانه هفت تپه به دلیل غیبت در محل كار از كار اخراج

.شده اند
نقش هدفمند کردن یارانه ها در نرخ تورم 

  از قول طهماسب مظاهری  آمده است : این88 آذر 17به نوشسته سایت اقتصاد ایرانی در سه شنبه 
 اجرای لیحه هدفمند کردن یارانه ها و درهم تنیدگی آن با زندگی روزمره مردم سوال های سر روزهابحث بر

 بسیاری را در اذهان عمومی ایجاد کرده است .در این باره سوالی که عمدتا مطرح می شود و پاسخ به آن شاید
 یارانه ها با توجه به شرایط اقتصادی امروز هدفمند کردن ذهن بسیاری را نسبت به این لیحه روشن کند نقش

 در تغییر سطح تورم است. از آنجا که عده ای تصور می کنند هدفمند سازی یارانه ها به معنای حذف کشور
 یارانه از سیستم اقتصادی است باید گفت، حذف یارانه ها با هدفمند کردن یارانه ها متفاوت است . حذف یارانه
 ها در شرایط فعلی ، بدون اتخاذ تدابیر جبرانی ، قطعاo موجب ایجاد بحران اجتماعی و سیاسی و اقتصادی می

 گردد . لیکن هدفمند کردن یارانه ها می تواند کمک شایانی به اقتصاد کشور نماید . در صورت پرداخت میزان
 کمتری یارانه در مقایسه با میزان فعلی شاهد رشد و شکوفایی اقتصاد خواهیم بود . البته پرداخت عادلنه آن

میزان یارانه مصوب شده جهت پرداخت نیز اهمیت شایانی دارد . 

 شایان ذکر است، در صورت اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها با تدبیر لزم و رعایت اصول علمی و
 آگاهانه ، یک افزایش سطح قیمت ها را ( جهش قیمت ) شاهد خواهیم بود که تأثیر مستقیم آن بر روی قشر کم

 درآمد می باشد و لزم است که با یارانه های پرداختی از آسیب های محتمل وارده به این قشر حمایت بعمل آید
 . در صورت اجرای صحیح این افزایش صرفاo یکبار صورت می پذیرد و خود عامل تشویق به تولید و افزایش

 عرضه و در نهایت مهار تورم خواهد بود . با این روش آثار منفی تورم زدوده خواهد شد و آثار مثبت آن که
همان اصلح قیمت ها و ایجاد تعادل در بازار است ، حاکم می گردد . 

 نکته حائز اهمیت دیگر این است که ایده متعادل شدن سطح عمومی قیمتها و یا معنادار شدن قیمتها به این معنی
  هدف اول کمک به قشر ناتوان و کم درآمد و دوم2است که یارانه ها هدفمند باشند در صورتیکه یکی از 

 حمایت از تولید و صادرات را دنبال نماید ، بسیار خوب است و از مبانی علم اقتصاد است .در صورتیکه
 دولت مایل باشد این حرفها مبنای کارش باشد، باید مبانی علم اقتصاد راقبول داشته باشد و سایر ملزومات و

 نیازهای آن را در نظر گرفته و تأمین نماید . بدیهی است که نمی توان یک بخش را مدنظر گرفت و بخش
 دیگر را رها نمود و یا حتی انکار کرد . اگر اعتقاد داریم این بخش صحیح است و باید مبنای کار باشد ، آن

 بخش دیگر هم که قانون عرضه و تقاضا ، لزوم تعادل منابع و مصارف ، محدودیت منابع ، سود بانکی و
 انتظارات سرمایه گذاران از به کارگیری دارائیشان و تفکیک پول مردم در بانکها با پول دولت در خزانه هم ،

 صحیح است . این بدین معناست که حذف یارانه ها و واریز پول در یک حساب و مدیریت آن و نفی سایر
الزامات علم اقتصاد مسلماo نتیجه نامطلوبی در بر خواهد داشت . 

 نکته مهم دیگر این است که اصلح قیمتهای نسبی ، یکی از عوامل مهم در زمینه سازی برای رشد عرضه و
 تولید در جامعه می باشد ، اما تنها عامل نیست . عامل دیگر وجود فضای کسب و کار مناسب است . افزایش

 قیمت برخی کالها در شرائطی که فضای کسب و کار به دلیل مختلف از آرامش و ثبات کافی برخوردار
 نباشد و برای سرمایه گذاران و سرمایه گذاری اطمینان بخش نباشد ، منجر به رشد طرف عرضه و افزایش

 تولید نمی گردد بلکه موجب افزایش تورم می گردد و در یک اقتصاد دولت محور موجب افزایش هزینه های
 دولت خواهد شد که خود نیز به تورم دامن زده و حاصل آن سوق پیدا کردن سطح تعادل تورم مورد انتظار به

 . پله های بالتر می باشد
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هزار كارگر شهردارى كرج بیكار شدند 

  درصد نیروهاى كارگرى شهردارى كرج به بهانه كاهش20 آذر می نویسند  :17فعالین کارگری در تاریخ 
 .هزینه هاى جارى در آبان ماه بیكار شدند

 بنا بر گزارش رسیده شهردارى كرج براى كاهش هزینه هاى خود ضمن تبدیل نوع قرارداد كارگران خدمات
. كارگر خودرا نیزاز آذرماه امسال بیكار كرد1000شهرى از پیمانكارى به امانى در ماه جاري، 

 اعتراض مساوی اخراج:ادامه روند نابسامان بازارکاردرایران واصرار کارفرمایان به انعقاد
قراردادهای سفید امضا 

  آذر آمده است :ادامه روند نابسامان بازار کار و اصرار درصدی از17به گزارش خبرگزاری مهردر تاریخ 
 کارفرمایان به انعقاد قراردادهای سفید امضا، امنیت شغلی را با مخاطرات جدی مواجه کرده است تا جایی که

 برخی کارفرمایان با قراردادهای حتی یکماهه فقط با هدف عدم پرداخت حقوق قانونی کارگران به این رویه
 نادرست دامن می زنند. متاسفانه جعل سند و فریب کارگر درعدم پرداخت حقوق وی نیز در بازار کار باب

 .شده است
 !ظهور کارفرما نماها

 چالش جعل سند و اغفال کارگر فقط با هدف عدم پرداخت حقوق قانونی وی توسط عده ای کارفرما نما مسئله
 ای شده است که زحمات و تلشهای کارفرمایان واقعی که در پایداری و ایجاد اشتغال تلش می کنند را نیز

 .زیر سئوال می برد
 ولی ال صالحی عضو شورای عالی کار در گفتگو با مهر با انتقاد از کارفرمایانی که هنوز قراردادهای سفید

 با کارگران منعقد می کنند ایجاد امنیت شغلی کارگران را وظیفه مستقیم کارفرمایان دانست و گفت: کارگر
 .مهمترین نهاده در تولید است

 کارفرما مسئول امنیت شغلی کارگر
 وی اظهار داشت: اینکه برخی از کارفرمایان بخواهند این امر را وظیفه دولت بدانند درست نیست و

 کارفرمایان در این ارتباط مسئول هستند. اگر کارفرمایی علقمند به حفظ ارزشهای کاری کارگر باشد و از
 .سابقه کارفرمایی مناسب نیز برخوردار باشد می داند که باید امنیت شغلی کارگر را فراهم کند

 صالحی ادامه داد: برای تامین امنیت شغلی و افزایش ضریب ادامه کار کارگران در بنگاهها و واحدهای
 تولیدی باید قواعد جدیدی تعریف شود تا از این طریق هر شخصی که اقدام به راه اندازی واحد تولیدی می کند

 .این قواعد را در کارش لحاظ کند
 اعتراض مساوی اخراج درهمین ارتباط جوان کارگری که به تازگی کار خود را از دست داده است در گفتگو

 با مهر گفت: دو ماه پیش از طریق یک موسسه کاریابی به شرکتی معرفی شدم که پس از انجام مذاکره کار
 .خود را آغاز کردم

  کارگری که در این واحد تولیدی مشغول به کار هستند همیشه با30بر اساس گفته جوان بیکار حقوق حدود 
 تاخیر چند ماهه پرداخت می شود و در صورت اعتراض نیز محکوم به اخراج خواهند شد که ظاهرا عبارت

 "همین که هست" نیز جزو توجیهات است. البته کارگر جوان اظهار داشت در ابتدای توافق، تاخیر در
 .پرداختها به وی اعلم نشده بود

 فریب کارگر با این فرض که اگر برگه های تسویه را امضاء نکند امکان پرداخت حق و حقوق وی فراهم
 نخواهد شد، ترفند جدیدی است که متاسفانه از سوی برخی کارفرمایان متخلف به کار گرفته می شود. در این

 مورد نیز ظاهرا با پذیرش کارگر و امضای برگه های تسویه قبل از دریافت هرگونه وجهي، باعث شد تا
 .کارفرما از شرایط استفاده کرده و دستمزد قانونی وی را نپردازد

 ! سال2 روز تا 3 ماهه از 2پرداخت حقوق 
  روز آینده با وی برای دریافت حقوق3ظاهرا از زمانی که به کارگر جوان اعلم شد با امضای برگه ها تا 

 تماس گرفته می شود چند ماه گذشته است و با هر بار پیگیری زمان جدیدی به وی اعلم می شود که اخیرا تا
  ماه یک نیروی کار2 سال نیز به وی گوشزد شده است. حال کارفرمایی که نمی تواند و یا نمی خواهد حقوق 2

 را بپردازد چگونه خواهد توانست تصدی گری دولتی را بر عهده بگیرد؟
  صبح نیز به6 تا 22 نوبت شب کاری از ساعت 10نکته جالب اینکه در مورد این کارگر هر ماه حدود 

 صورت چرخشی باید انجام شود که برای این مدت نیز دستمزدی پرداخت نمی شود و در این زمینه نیز تهدید
 !" اگر کسی اعتراض کند اخراج می شود" پابرجاست



 عدم تعادل در بازار کار
 اولیاء علی بیگی نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلمی کار سراسر کشور در گفتگو با مهر در این زمینه

 گفت: باید از طریق قانونی جلوی سوء استفاده از کارگران گرفته شود چون در حال حاضر بسیاری از
 کارفرمایان برای جذب نیروی کار با وی قرارداد سفید امضا منعقد می کنند تا از این طریق امکان اعتراض و

 .احقاق حق کارگر از بین برود
 وی در مورد دلیل گرایش برخی کارفرمایان به انعقاد قراردادهای سفید امضا، بیان داشت: عدم تعادل در

 عرضه و تقاضای نیروی کار مهم ترین دلیل نپرداختن حقوق قانونی کارگران توسط برخی کارفرمایان بر
 .اساس قانون کار است

 به گفته وي، وزارت کار و امور اجتماعی باید تدابیری اتخاذ کند تا بر اساس قراردادهای جدید کار، حقوق و
 مزایای کارگران به حساب بانکی آنان واریز شود تا از این طریق امکان احقاق حق کارگر در اثر سوء استفاده

 .های احتمالی وجود داشته باشد. برای هیئت های حل اختلف فقط مدارک مستند قابل ارزیابی است
 !اداره کار: می دانیم قرارداد مخدوش است

 در ادامه نیز با شکایت کارگر جوان از کارفرمای متخلف اداره کار زمانی را برای حضور دو طرف تعیین
 کرد تا مستندات خود را ارائه کنند که متاسفانه کارفرما همان برگه های تسویه را به عنوان سندی مبنی بر

 .تسویه حساب کامل با کارگر ارائه کرد
 مسئولین اداره کار نیز با اعلم اینکه می دانند متن قرارداد مخدوش است، گفتند: برگه های تسویه به منزله

 پرداخت حق و حقوق کارگر از سوی کارفرما است. نکته جالب توجه اینکه کارفرمای متخلف ادعای خسارت
 .از کارگر به دلیل آنچه که وی "خوابیدن دستگاه" خواند نیز کرده است

 البته روزنه امیدی نیز در اینگونه موارد باقی است چون اداره کار مدارک ارائه شده از سوی کارفرما را
 مخدوش دانست و صدور رای نهایی را به نظر مراجع قضایی موکول کرد. حال طرح چگونگی بررسی

 .قضایی و خط شناسی برای اثبات حقانیت در این مجال نمی گنجد
 وزیر کار: رسیدگی به مشکلت کارگران در چارچوب قانون

 عبدالرضا شیخ السلمی وزیر کار و امور اجتماعی در این خصوص در گفتگو با مهر، گفت: وزارتخانه
 .متبوعش هر قانونی را که در بخش ساماندهی قراردادهای موقت وجود داشته باشد اجرا خواهد کرد

 وی اظهار داشت: اگر کارگری در جایی کار می کند و حساب و کتاب کار وی به درستی توسط کارفرما انجام
 نمی گیرد و حقوق وی رعایت نمی شود، به ما گزارش دهند. این موارد در چارچوب قانون قابل پیگیری

.است
عضو سابق شوراي عالي كار: 

كارگر بازداشت شده نباید به راحتي اخراج شود 
به اعتقاد عضو پیشین شورای عالی کار  آذرآمده است : 17به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا درتاریخ   

 .چنانچه کارگری به دلیل مسایل صنفی بازداشت شده باشد نباید از کار اخراج شود
 اصغر برشان در گفتگو با ایلنا گفت: در مسایل صنفی نباید به کارفرما اجازه داد تا کارگران بازداشت شده را

 .به آسانی از کار اخراج کند
  قانون کار تا حدودی از اخراج کارگران بازداشت شده جلوگیری18 و17وی با بیان اینکه در قانونگذار مواد 

 شده است گفت: در این مواد به صراحت در مورد کارگرانی صحبت شده که با شکایت کارفرما بازداشت شده
 .اند

 دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان گفت: با این حال در برخی شرایط مانند مانند تجمع های اعتراضی ممکن
 .است کارگری به دلیل پیگیری مطالب صنفی بازداشت شود

 این فعال کارگر افزود: هر چند در این شرایط قانون کار مسکوت کرده است اما نباید به کارفرما اجازه داد تا
 .کارگران بازداشت شده را به راحتی به دلیل غیبت اخراج کنند

 به گفته برشان مسوولیت بازداشت کارگری كه در جریان تجمع های اعتراضی بازداشت شده است با
 .کارفرماست كه مطالبات قانونی آنها را پرداخت نكرده است

 هفته گذشته اعلم شد كه كارگران بازداشت شده كارخانه هفت تپه به دلیل غیبت در محل كار از كار اخراج
 .شده اند

پایان پیام
کارکنان موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با اشاره به پلمپ این مرکز؛ 

رئیس جمهورعدالت محور صدای ما را بشنود 
آمده است :  پس از انتشار اخبار مربوط به تخطی آذر17به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا درتاریخ   

 مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی از مصوبات هیات مدیره این سازمان و نامه این هیات به رئیس جمهور،
 .موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی صبح امروز به دستور علی ذبیحی مدیرعامل این سازمان پلمپ شد



9 نفر می رسد، گفتند: ساعت 43به گزارش خبرنگار ایلنا ،کارکنان موسسه عالی پژوهش که تعداد آنها به   
 . نفر که خود را مامور حراست سازمان تامین اجتماعی معرفی کرده اند موسسه را پلمپ کردند5دیشب 

 آنان با بیان اینکه حراست موسسه عالی پژوهش نیز با ماموران حراست سازمان تامین اجتماعی همراه بوده
 .است، افزودند: صبح که به سرکار آمدیم. با درهای بسته مواجه شدیم

  نفر از ماموران حراست سازمان تامین اجتماعی در داخل مجموعه2این افراد با بیان اینکه در حال حاضر 
 قرار دارند، اظهار داشتند: دکتر محمد زمانی رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتاعی هم صبح امروز پشت

 .درماند اما بدون هیچ واکنشی پس از مدتی محل را ترک کرد
 آنان تصریح کردند: در اساسنامه موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی به صراحت آمده است که انحلل

 موسسه توسط شورای عالی تامین اجتماعی و هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی میسر است در صورتی که
 اعضای شورای عالی و هیات مدیره چنین نظری ندارند و حتی طی نامه ای به رئیس جمهور از بی قانونی

 های مدیرعامل سازمان شکایت کرده اند و خواستار برخورد رئیس جمهور با بي قانوني هاي مدیرعامل
 .سازمان شده اند

 کارکنان موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی تصریح کرد: مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خود را مشاور
 رئیس جمهور می داند اما از نظر اعمال وی با اهداف رئیس جمهوري که خود را عدالت محور و مهر ورز

 .مي داند منافات دارد
 بنابه گفته این افراد رضوی مشاور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و مدیرعامل شرکت خانه سازی تامین
 اجتماعی نیز صبح امروز درموسسه عالی پژوهش حضور داشته است و خواستار ادامه اشتغال كاركنان این

 موسسه درشرکت خانه سازي شده است در صورتی که این افراد از این کار رضایت ندارند و آن را غیر
 .قانونی می دانند

 این کارکنان خاطرنشان کردند: گویا هیات مدیره سازمان، رئیس و نمایندگان مجلس توان جلوگیری از بی
 قانونی های فردی که خود را مشاور رئیس جمهور می داند ندارند بنابراین عاجزانه از رئیس جمهور می

 .خواهیم که به فریاد ما برسد و صدای ما را بشنود و عدالت را در سازمان تامین اجتماعی حاکم کند
 بنابر این گزارش پیش از این هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در نامه ای به رئیس جمهورکه ریاست
 شورای عالی تامین اجتماعی را نیز عهده دار است آورده« براساس بند «ر» تبصره یک امور اقتصادی

  مصوب شورای عالی به سازمان تکلیف شده است که نسبت به اصلح ساختار1388برنامه و بودجه سال 
 حقوقی و مالی موسسه به منظور تبدیل وضعیت آن به پژوهشگاه تامین اجتماعی تحت نظر هیات مدیره

 سازمان اقدام نماید. پرواضع است که انحلل آن و قرار گرفتن در زیر مجموعه مدیرعامل به عنوان یک اداره
 کل مصداق عینی تعارض منافع بوده و بحز دوختن لباس کارشناسی برای نقطه نظرات مدیران مشکلی از

 .مسایل سازمان تامین اجتماعی را حل نخواهد کرد
  مصوبه هزار و یکصد2 هیات مدیره مطرح و منجر به صدور بند 24/8/88موضوع انحلل در جلسه مورخ 

 .«و چهل ودومین جلسه هیات مدیره شد اما متاسفانه عدم توجه ایشان به رعایت قوانین و مقررات ادامه دارد
پایان پیام

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت و گو با ایلنا: 
نمی دانیم در سازمان تامین اجتماعی چه خبر است 

آمده است :  عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح  آذر17به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا درتاریخ  
 .کرد: طبق نامه رییس مجلس به رییس جمهور اساسنامه سازمان تامین اجتماعی غیر قانونی است

 سید محمد علی موسوی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا افزود: وزارت رفاه بدون داشتن سازمان تامین اجتماعی
 فلسفه وجودی ندارد به همین دلیل یا باید واژه تامین اجتماعی از این وزارت منفک و این وزارتخانه منحل

 .شود و یا این که سازمان تحت پوشش وزارت رفاه و تامین اجتماعی قرار گیرد
 نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلمی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) را از جمله

 شرکتهایی دانست که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی است و گفت: اگر مدیریت درستی بر این شرکتها و
 .سازمان حاکم بود وضعیت مستمری بگیران و بیمه شدگان امروز بهتر از وضع موجود بود

 او با بیان اینکه وزیری که نتواند زیر مجموعه و روسای سازمان های تحت پوشش خود را اتنخاب کند قادر به
 مدیریت کردن نیست خاطرنشان کرد: مدیران ارشد وزارت رفاه و تامین اجتماعی باید با برنامه های وزیر

 .همخوان و دارای سابقه مفید بوده و با برنامه های کلن دولت نیز موافق باشند
 موسوی با انتقاداز مقابل نداشتن مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با نمایندگان مجلس تصریح کرد: از وقتی

 .که آقای ذبیحی مدیرعامل این سازمان شده است نمی دانیم در تامین اجتماعی چه خبر است
 عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به طرح تحقیق و تفحص نمایندگان از سازمان تامین اجتماعی گفت:

 با توجه به نامه نگاری های اعضای هیات مدیره این سازمان با رییس جمهور و با توجه به اینکه وزیر رفاه و
 .تامین اجتماعی تازه وارد این وزارتخانه شده است این موضوع فعل در دستور کار مجلس نیست



 موسوی اظهار داشت: در زیر مجموعه های وزارت رفاه و تامین اجتماعی برخی مدیران خوب کار کرده اند
 .و برخی دیگر نشان داده اند که مرد این کار نیستند و باید در جای دیگری خدمت کنند

پایان پیام
 :خیر کارگری خوشحال کننده و جسورانه از فعالن کارگری داخل کشور

 در پی اخراجها و بیکار سازی عده کثیری از کارگران و زحمت کشان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد
 تشکل های کارگری بر آن شد تا با توجه با ناتوانی مالی کارگران در مراجعه به اداره کار و مراجع قانونی و
 عدم آگاهی از بند های قانونی کار که کار فرمایان برای استثمار بیشتر کارگران از آنها استفاده می کنند،و در

در راستای کمک به مبارزات کارگران دو تن از اعضای کمیته را جهت مشاوره رایگان معرفی نماید
 : محمود صالحی

09188747104شماره تلفن:   
08743226577فاکس:

: جلل حسینی
09188753487شماره تلفن:   

08743225994محل کار: 

 میلیارد تومانی برای پلیس 100اختصاص اعتبار 
 آمده است : ، آذر18 و به نقل از خبرگزاری کار ایران – ایلنا درتاریخ  به گزارش سرویس اجتماعی برنا

 سردار “علیرضا جزینى ” در نشست رونمایى از دستاوردهاى علمى اولین همایش ملى پیشگیرى از وقوع
 جرم به روند تشكیل ساختار پلیس پیشگیرى در ناجا اشاره كرد و افزود: سال گذشته كه سال پیشگیرى از

  میلیارد تومان اعتبار براى ساماندهى این امر اختصاص یافت كه سیر100وقوع جرم نامگذارى شده بود، 
مراحل پیشرفت امر پیشگیرى در نیروى انتظامى با دقت و سرعت پیگیرى شد.

  درصد کارخانه ها در ایران کار نمي کنند و دسته دسته کارگران را بیکار۴۰    نزدیک به 
مي کنند 

  آذر آمده است : كاسه صبر فعالن صنعت كشور لبریز18به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا درتاریخ 
 شده است. این موضوع به آشكارترین شكل در اظهارات اخیر اعضاى اتاق هاى بازرگانى سراسر كشور دیده
 مي شود و گویا این بار نمي توان با ارائه آمار و ارقام آنها را به سكوت دعوت كرد و همین موضوع هم سبب

 شده كه نمایندگان بي تفاوت مجلس هشتم كه با وجود انتقادات فراوان به عملكرد محرابیان، بار دیگر به وى
 راى اعتماد دادند، این بار و به فاصله فقط چند ماه از آغاز به كار دوران وزارت وى در دولت دهم، پرونده
 وى را در مجلس گشوده اند. شاید بتوان علت اصلى در تصمیم مجلس براى استیضاح سریع وزیر صنایع و

 معادن را به عدم تغییر رویه وى در دوران جدید وزارتش نسبت داد، رویه اى كه در آن بي اعتنایى به انتقادات
 .كارشناسان و فعالن اقتصادى شاه بیت اعمال وزیر محسوب مي شد

بازداشت یک فعال سیاسی دیگر در خرم آباد
  آذر از سوی ماموران امنیتی14عباس دالوند، روزنامه نگار و قعال سیاسی- اجتماعی خرم آباد، روز شنبه 

  دیگر فعال جمهوری اسلمی دستگیرشده است و تاکنون هیچ خبری از او در دست نیست. فرهاد شرفی،
  آذر دستگیر شده اند11سیاسی- اجتماعی این شهر، و یکی از بستگان او به نام فرشاد که روز چهارشنبه 

 همچنان در بازداشت به سر می برند بی آن که حتی خانواده هایشان خبری از آنان داشته باشند. گویا عصر
  آذر ) فرشاد به زندان پارسیلون خرم آباد منتقل شده است ولی از فرهاد همچنان هیچ18امروز (چهارشنبه 

خبری در دست نیست. ما بازداشت این فعالن را محکوم می کنیم و خواهان آزادی بی قید و شرط آنان هستیم.
88 آذر 18

 اختلف آمارى وزارت صنایع با فعالن اقتصادى
  درصد کارخانه ها در ایران کار نمي کنند و دسته دسته کارگران را بیکار۴۰نزدیک به 

مي کنند
  آذر آمده است : نخستین جرقه در سال گذشته زده شد.18به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا درتاریخ  

معاون وزیر صنایع و معادن در مراسم تقدیر از برخى صنعت گران نمونه آمارى ارائه كرد كه براساس آن
واحد بحران زده معدنى در كشور ترسیم مي شد. این اظهارات اعتراض فعالن معدن كشور را به150 تا 100  

  روز بعد، وزیر لحظات نفس گیرى را در رویارویى با اعضاى اتاق بازرگانى ایران2همراه داشت. به فاصله 
  ساعت به طول انجامید معدني ها از مشکلت معدن و افزایش قیمت مواد اولیه3تجربه كرد. در این نشست که 



  واحد بحرا زده600و انحصار از سوى شرکت دولتى و ورشکسته شدن چندین واحد تولیدى گفتند و آمارى از 
 معدنى در كشور ارائه كردند. در همین نشست اسلمیان، رئیس اتاق بازرگانى اصفهان در سخنانى به

 دوره هاى حساس کشورمان از آغاز انقلب تاکنون اشاره کرد و از اینکه بانک هاى کشور در دوره حساس
 فعلى که جنگ اقتصادى شروع شده، همانند بانک هاى اروپایى تولیدکنندگان را تحریم کرده اند، اظهار تاسف

 کرد. وى تاکید کرد كه هیچ عاقلى با کنترل نقدینگى مخالف نیست، اما معتقدیم مقابله با نقدینگى باید در
 واردات و دلل بازى باشد نه در عرصه تولید. اسلمیان خاطرنشان کرد كه اگر جنگ، جنگ اقتصادى است و

 همه سربازان اقتصادي اند، آیا سرباز را باید از پشت سر هدف قرار داد؟ ابراهیم جمیلي، دیگر عضو هیات
  واحد تولیدى معدنى خبرداد و خطاب به وزیر صنایع600رئیسه اتاق ایران نیز از وضعیت هشداردهنده 

 گفت: صنعت سرب و روى در بدترین شرایط و سخت ترین روزهایش به سر مي برد و چنانچه ماده معدنى آنها
 . واحد تولیدى به مرز ورشکستگى مي رسند60تامین نشود 

 امیدى كه به یاس بدل شد
 وزیر در آن جلسه با سكوت به درددل هاى فعالن اقتصادى گوش داد، اما در فاصله اى كوتاه انگار تمامى آنها

 را به فراموشى سپرد. جدي تر شدن آثار بحران اقتصادى جهانى بر اقتصاد كشور، این توقع را در تولیدكنندگان
 ایرانى ایجاد كرد كه وزیر صنایع با گوشزد كردن تاثیرات بحران بر صنعت و معدن كشور، مسوولن تقنینى

 و اجرایى را به اتخاذ راه كارهایى براى جبران زیان هاى ناشیاز بحران بر تولید كشور وادار كند، اما وزیر راه
 رئیس خود، احمدي نژاد را در پیش گرفت و مدعى شد كه بحران جهانى كمترین تاثیرى بر صنعت و معدن

 .كشور نداشته است و این چنین امید تولیدكنندگان را به یاس بدل كرد
 حال صنعت خوب است

 با این حال مشكلت جدي تر از آنى بود كه بتوان با تكذیب و پاك كردن صورت مساله بر آنها فائق شد. گزارش
  واحد بزرگ صنعتى نشان داد كه بسیارى از این واحدها در آستانه ورشكستگى180اتاق بازرگانى از حدود 

 قرار دارند. انتشار اخبار و اطلعات مالى ایران خودرو كه بدون حمایت هاى دولت ورشكسته بود، نشان داد
 كه دامنه بحران به بزرگترین واحدهاى كشور كه داراى بازار انحصارى و تحت الطاف همیشگى دولت هستند
 نیز رسیده است، اما تمام اینها سبب نشد كه محرابیان از حرف و موضع خود كوتاه بیاید. “حال صنعت خوب

 .”است
 با پایان گرفتن انتخابات ریاست جمهورى و فضاى نسبتا بسته اى كه بر رسانه ها حاكم شد، وزیر صنایع و

 معادن كمتر در معرض نقد قرار گرفت و همین موجب شد تا با اعتماد به نفس بالترى منتقدان را به
 .بي انصافى متهم كند و از دوران طلیى تولید در ایران سخن گوید

 لزوم همراهى مجلس هشتم با دولت جدید موجب شد تا حتى پرونده اتاق امن نیز نتواند مانع راى آوردن
 محرابیان شود و از همین رو، كارمند سابق دانشگاه علم و صنعت بار دیگر بر كرسى وزارت صنایع و معادن

 .تكیه زد
  میلیارد تومان از2 واحد تولیدى كوچك و نیمه متوسط در كشور با بدهي هاى كمتر از 6400استمهال بدهى 

 جمله مواردى بود كه در دولت جدید تصویب شد. این موضوع خود مي توانست زنگ خطر را براى وزارت
 صنایع و معادن در دوران جدید به صدا درآورد، اما مسوولن این وزارتخانه این پیام را نگرفتند و با افتخار

 .از حمایت هاى دولت از صنعت سخن گفتند
  درصد كارخانه هاى كشور40توقف فعالیت 

  ماه پیش محمدرضا3به گزارش ایلنا، هشدارهاى نمایندگان مجلس از وضعیت صنعت هم راه به جایى نبرد. 
  درصد از کارخانه ها در کشور خبر داد و۴۰خباز، مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس از توقف فعالیت حدود 

 گفت: در این باره کمیسیون اقتصادی مجلس جلسه ای با وزیر اقتصاد داشت و درخواست تشکیل کمیته بررسی
 آثار بحران اقتصادی جهان بر بنگاه های اقتصادی کشور مطرح شد. وی گفت: از مدت ها قبل بحث تاثیر

 بحران اقتصادی جهان بر اقتصاد ایران در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح بود که چرا نسبت به این اتفاقات
 جدید دنیا و آثار آن بر کشور ما با حالت بي تفاوتی و تصمیم گیری نکردن روبرو هستیم. مخبر کمیسیون

  کیلومتری۸اقتصادی در ادامه افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس چند روز پیش به شهر فلورجان که در 
 اصفهان قرار دارد رفت. تصویری که ابتدا در ذهن داشتیم این بود که باید صنایع بزرگ و مهمی در آنجا باشد.

 وقتی پای صحبت های صنعت گران و سرمایه گذاران بخش های تولیدی و صنعتی نشستیم، تعجب کردیم از این
 .همه درددل که این ها داشتند؛ البته همه جای کشور تقریبا همین طور است

 وی در ادامه گفت: شهرک صنعتی طوس در مشهد و شهرک صنعتی البرز در تهران و بسیاری از جاهای
  درصد کارخانه ها کار نمي کنند و دسته دسته کارگران را۴۰دیگر نیز وضعیت مشابهی دارند. نزدیک به 

 بیکار مي کنند. بعد از بازدید از شهرک صنعتی فلورجان پیشنهاد تشکیل کمیته بررسی اثرات بحران
 .اقتصادی جهان بر بنگاه های اقتصادی کشور به رئیس کمیسیون اقتصادی داده شد

 گزارشى كه كار دست محرابیان داد



 موج جدید انتقادات از وضعیت صنعت و نیز آمارهاى ارائه شده واكنش محرابیان را به همراه داشت. وى به
 منتقدان به طعنه اعلم كرد كه وزارت متبوع وى آمادگى دارد تا با برگزارى تورهایي، آنها را به كارخانه ها
 ببرد تا در مرحله نخست اوضاع صنعت را از نزدیك ببینند و دوم اینكه تفاوت ظرفیت با میزان تولید را درك
 كنند، هر چند وى فراموش كرده بود كه عالي ترین مقام اجرایى كشور، ماه ها پیش از آمارى كه وى به عنوان

 .ظرفیت تولید نام برده بود، به مثابه تولید در كشور استفاده كرده بود
  درصدى معدن11 درصدى صنعت و 10محرابیان سعى كرد تا قدمى عقب ننشیند. آمارى از رشد حدودا 

 .ارائه كرد و مدعى شد كه گزارش مبسوط به زودى توسط بانك مركزى اعلم مي شود
 طبق پیش بینى وزیر، گزارش بانك مركزى اعلم شد، اما ماحصل این گزارش تصویرى معكوس از ادعاهاى

 وزیر بود. بانک مرکزى در این گزارش وضعیت صنعت را بحرانى خواند. در این گزارش به کاهش
درصدى تعداد جوازهاى45درصدى سرمایه گذارى براساس جوازهاى تاسیس واحدهاى صنعتي، کاهش 34  

درصدى تعداد پروانه هاى بهره بردارى از واحدهاى صنعتى و کاهش8/6تاسیس واحدهاى صنعتي، كاهش   
درصدى اشتغال براساس جوازهاى تاسیس واحدهاى صنعتى كه از شاخص هاى مهم صنعتى محسوب7/44  

 مي شد، اشاره شده بود. در این گزارش اشاره شده بود که این نمونه ها فقط گوشه اى از گزارش تحولت
  بانک مرکزى است و این شاخص هاى منفى در کنار کاهش تولیدي، نشان مي دهد كه1387اقتصادى سال 

 .بحران تولیدات صنعتى کشور فراتر از تصورات خواهد بود
، پیامدهاى رکود جهانى و همچنین1387بر اساس اعلم بانک مرکزي، در بخش صنعت و معدن در سال   

 رکود حاکم بر ساخت و ساز واحدهاى مسکونى در کشور، فعالیت هاى بخش صنعت و معدن را تحت تاثیر
، شاخص تولید1387 ماه اول سال 6قرار داد. طبق نتایج بررسى عملکرد کارگاه هاى بزرگ صنعتى در   

  درصد افزایش داشت. این در3/6کارگاه هاى بزرگ صنعتى در این دوره در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
1387 ماه اول سال 6درصد بود. همچنین در 4/11 ماه اول سال قبل از آن 6حالى بود که این شاخص در   

درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل روبرو1/1شاخص اشتغال کارکنان کارگاه هاى بزرگ صنعتى با   
 .بود

 همچنین توجه به شاخص قیمت سهام شرکت هاى تولیدى یا به عبارت دیگر شاخص صنعت از دیگر عوامل
 مدنظر براى توجه به بحران صنعت است، چرا كه بنا به گزارش بانک مرکزى این شاخص در سال گذشته

  درصد کاهش21 درصد کاهش داشته است. همچنین در همین دوره شاخص کل قیمت و بازده سهام 5/22
 .داشت

 همچنین تعداد صدور پروانه هاى بهره بردارى از واحدهاى صنعتى نیز شاخص دیگرى بود كه مي تواند
1386وضعیت بحرانى صنعت را نشان دهد، به گونه اى كه تعداد این پروانه ها در سال گذشته نسبت به سال   

  رشته با کاهش تعداد پروانه هاى بهره بردارى16 رشته صنعتي، 24 درصد کاهش داشته و از میان 8/6حدود 
 .مواجه شده اند. این به آن معنا است که هم سرمایه گذارى وهم اشتغال را باید نادیده گرفت

 با فاصله كوتاهى از انتشار این گزارش، چند رخداد دیگر نیز كار دست وزیر جوان صنایع داد. تجمع فعالن
 صنعت نساجى در مقابل وزارت صنایع در اعتراض به بدقولي هاى این وزارتخانه، تجمع كامیون داران در
 مقابل سایپا، انتقادات فعالن صنعت فولد مبنى بر دپوى فولد تولید كشور در انبارها و وضع نامساعد این

 كارخانه ها، ناتوانى مسوولن وزارتخانه در واگذارى معادن، اظهارات یكى از نمایندگان مبنى بر فعالیت
 . درصد در كشور و... روى هم وضع را براى محرابیان بدتر كرد40كارخانه هاى كشور با ظرفیت كمتر از 

 از بهشت صنعت ایران، آتش بیرون مي زند
 به گزارش ایلنا، نشست وزیر صنایع با فعالن اقتصادى استان اصفهان فرصتى براى محرابیان فراهم كرد تا

  درصدى40به منتقدان پاسخ دهد. وى با اشاره به صحبت هاى نماینده مجلس، اظهارات وى درباره فعالیت 
 صنعت را از عجایب دنیاى ریاضى خواند و با ارائه آمارى دیگر از وضع صنعت، مدعى بهبود حال و هواى

 تولید در كشور شد، اما در همان جلسه، برخى از فعالن اقتصادى كه كاسه صبرشان لبریز شده بود، در
 طعنه اى به وزیر یادآور شدند كه اگر مطابق ادعاى مسوولن وزارت صنایع، درهاى بهشت باز است چرا آتش

 .همه را مي سوزاند
 ماحصل این فعل و انفعالت در تولید كشور سبب شده است كه امروز نمایندگان بار دیگر استیضاح محرابیان

 را در دستور كار خود قرار دهند. توجیهات وزیر صنایع و معادن البته مشخص است. وى بار دیگر انتقادها را
 متوجه سیستم بانكى كشور خواهد كرد و البته با ارائه آمارى وضع صنعت كشور را مساعد نشان خواهد داد،
 اما آیا گزارش بانك مركزى مبنى بر ركود سنگین در صنعت كشور و نیز افزایش روزانه تعداد بیكاران در
 كشور گواه خوبى براى ضعف مفرط حاكم بر وزارت متولى صنعت و معدن كشور نیست؟ نمایندگان مجلس

.بزودى جواب خود را به این موضوع خواهند داد
عضو شورای عالی کار درگفت وگو با ایلنا: 

تشکیل شورا درایران خودرو و سایپا به سود کارگران و کشوراست



آمده است : عضو شورای عالی کار گفت : تشکیل آذر18به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا درتاریخ   
 چندین کانون عالی کارگری به صلح کارگران و دولت نیست و نمی تواند مشکلت کارگری کشور راکاهش

 .دهد
 ولی ا... صالحی درگفت وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به قول وزیر کار برای تشکیل کانون عالی انجمن های

 صنفی کارگری تا پایان سال،گفت: همین حال نیز مجمع عالی نمایندگان کارگر و کانون عالی شوراهای
کانون عالی نیست3اسلمی کار فعالیت می کنند بنابراین مشکل اصلی کارگران داشتن  . 

  تشکل قانونی شورای اسلمی کار، انجمن3دبیر کانون عالی شوراهای اسلمی کار کشور با تاکید بر ایجاد 
 صنفی و نماینده کارگر در تمامی واحدهای مشمول قانون کار خاطرنشان کرد: متاسفانه در این گونه موارد

 .مسوولن توجه خاصی ندارند
 صالحی خواستار حضور نمایندگان انجمن صنفی شورای اسلمی کار و نماینده کارگر در کانون های استانی

  تشکل قانوني باشد زیرا این کار باعث3شدوافزود: به تبع این کار باید کانون عالی کارگران نیز تلفیقی از 
 .بهتر شدن امور و پرهیز از موازی کاری می شود

 نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: متاسفانه در زمان وزارت محمد جهرمی این پیشنهاد مورد توجه
 وی قرار نگرفت اما هم اینک به آقای شیخ السلمی هم این پیشنهاد را ارایه و خواستار توجه وی به این

 .موضوع هستیم
 او با بیان اینکه با توجه به اختیارات بیشتر شوراها کارگران به تشکیل شورای اسلمی کار رغبت بیشتری
 دارند تصریح کرد: تشکیل شورا در واحدهای بزرگ مثل ایران خودرو و سایپا به سود کارگران و کشور

 .خواهد بود و هیچ کس از این موضوع زیان نخواهد کرد
 اودر پاسخ به این سوال که آیا جهرمی قول تشکیل شورا را در ایران خودرو نداده بود گفت: دراین باره نمی

 .توانم داوری کنم
  میلیارد تومانی اتحادیه امکان به کارگران گفت: در صورت پرداختف این مبلغ8صالحی با اشاره به بدهی 

 .صرف ساخت تفرجگاهی برای کارگران سراسر کشور خواهد شد
پایان پیام

زندانی کردن کارگران، هراس نظام سرمایه داری از جنبش کارگری

 روز جمعه سیزدهم آذر، جمعی از کارگران و فعالین کارگری شهر سنندج که در حال بازگشت از گلگشت
 دفاع از کارگران زندانی بودند، دستگیر و روانه بازداشتگاه شدند. بنابر خبرها امروز چهار شنبه ،نه نفر از

همچنان در بازداشت بسر می برند. افراد آزاد شدند، اما وفا قادری و صدیق سبحانی و جمال خانی  این 

 در شرایطی عده ای از کارگران و اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری به جرم
 شرکت در گلگشت تفریحی، آن هم خارج از شهر سنندج، بازداشت شده و مورد اهانت و ضرب و شتم قرار

می گیرند که کارگران و رهبران کارگری همچنان زندانی و تحت پیگرد قرار می گیرند. 

 نظام سرمایه داری با روش های سرکوب گرانه بر علیه کارگران، می خواهد صدای حق طلبانه آنها را
 خاموش کند تا صاحبان سرمایه بتوانند به راحتی به سود های سرشار دست یابند. رهبران کارگری را به زندان

 محکوم می کنند تا کارفرمایان بتوانند کارگران را وادار به امضای قرارداد های سفید و یک ماهه نمایند و
 ساعت کار را افزایش دهند؛ حقوق ها را دیر پرداخت کنند و گرسنگی هر چه بیشتری را با آنها تحمیل کنند.

 فعالین کارگری را بازداشت، مورد ضرب و شتم و با وثیقه سنگین مواجه می کنند تا سرمایه داران بتوانند
 تشکل های برای افزایش شدت استثمار کارگران، از ایجاد تشکل مستقل کارگری جلوگیری کرده و 

 کارفرمایی و وابسته به خود را بالی سر کارگران قرار دهند. در حالی که سرمایه داران از هر نظر مصونیت
 دارند، اما کارگران و نمایندگان آنها تحت پیگرد قضایی قرار می گیرند تا حق اعتصاب، حق برگزاری مستقل
 روز جهانی کارگر، اول ماه مه، حق ایجاد تشکل مستقل و دیگر حقوق انسانی و برسمیت شناخته شده از آنها

سلب شود.

 ادامه روند سرکوب و مقابله با جنبش اعتراضی کارگران، بیانگر وحشت و هراس سرمایه داران از تداوم و
 گسترش روزافزون جنبش کارگری است. اگر چه سرمایه داری با تمام امکانات و ابزارهایش، کارگران و

 فعالین کارگری را زیر فشار می گذارد اما طبقه کارگر با طرح مطالبات طبقاتی خود در جامعه، این واقعیت
  کارگران به درجه ای از آگاهی را به اثبات رسانده که جنبش کارگری رشد و استحکام بیشتری یافته است.



 رسیده اند که برای دستیابی به حقوق پایمال شده شان، بیش از پیش به نیروی خود اتکا داشته باشند و سرکوب
و ارعاب سرمایه داران، نمی تواند اراده آنها را در هم بشکند.

 کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری بار دیگر ضمن محکوم کردن دستگیری جمعی از
 کارگران و فعالین کارگری شهر سنندج، خواهان آزادی آنها و دیگر کارگران زندانی است. ما از همه

 کارگران، تشکل ها و نهاد های کارگری و مدافعان حقوق بشر داخلی و بین المللی می خواهیم که از هر طریق
ممکن برای آزادی کارگران زندانی بکوشند. 

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

آخرین خبر از وضعیت دستگیر شدگان گلگشت سنندج 

 نه نفر از باز داشت شدگان گلگشت روز جمعه  4:30 ساعت   آذر ماه18 طبق خبر رسیده، امروز چهارشنبه
 از فعالین سه نفر از آنها به نام های وفا قادری، صدیق سبحانی و جمال سنندج با قرار کفالت آزاد شدند اما

 همچنان در بازداشت به سر می برند. وفا قادری از فعالین سرشناس جنبش کارگری، بعد از کارگری
 دستگیری توسط نیروهای اطلعاتی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و وضعیت جسمانی او وخیم

 است. لزم به ذکر است که وفا قادری از بیماری دیسک کمر و ناراحتی پوستی نیز رنج می برد و از ناحیه
چشم هم احساس ناراحتی می کند.

 زندانی تدارک به منظور حمایت و پشتیبانی از فعالین کارگری این فعالین در حین بازگشت از گلگشتی که 
 نه نفر از دستگیر شدگان آزاد دیده شده بود، دستگیر شده و تا به امروز در بازداشت به سر می بردند. امروز

 در که جمال نیز را به زندان اداره اطلعات انتقال دادند. گفتنی است وفا قادری و صدیق سبحانی شدند و
زندان مرکزی سنندج می باشد و از وضعیت جسمانی آنها هنوز خبری در دست نیست .

 همچنین فواد شبکی فرد در جریان پی گیری پرونده دستگیر شد گان در دادگاه سنندج، امروز توسط مامورین
باز داشت و از سرنوشت وی تا کنون خبری در دست نیست .

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

مستمري بگیران و بیمه شدگان تامین اجتماعي خانه دار مي شوند
  متري واحد مسكوني200آمده است :  پروژه یك هزار و 18به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا درتاریخ 

 سازمان تأمین اجتماعي كه یكي از بزرگترین پروژه هاي این سازمان در بخش مسكن است ، در استان زنجان
 .به اجرا در مي آید

  متر زمین توسط شركت مدیریت طرح507 هزار و 84به گزارش ایلنا، این پروژه كه در زمیني به مساحت 
 و اجرا خانه سازي ایران وابسته به سازمان تأمین اجتماعي با هدف تأمین مسكن مستمري بگیران و بیمه شدگان

 .فاقد مسكن تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعي به روش قالب تونلي ( سریع انبوه سازي) ، اجرایي شده است
 . میلیون ریال در حال ساخت است598 میلیارد و 981این پروژه با اعتباري بالغ بر 

  متري ،60 هزار نفر جمعیت را دارا بوده و متراژ واحدهاي مسكوني آن 5همچنین این پروژه قابلیت اسكان 
 . متري است95 متري و 75

  واحد آموزشي ، یك واحد درماني است3 واحد فرهنگي ورزشي ، 4پروژه تأمین اجتماعي این استان داراي 
 . واحد پاركینگ است800 واحد اداري و یك هزار و 6 واحد تجاري ، 770كه شامل 
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مقاله ای از طهماسب مظاهری؛ 

نقش هدفمندکردن یارانه ها در نرخ تورم 
آمده است :   این روزها بحث بر سر اجرای لیحه18به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا درتاریخ   

 هدفمندکردن یارانه ها و درهم تنیدگی آن با زندگی روزمره مردم سوال های بسیاری را در اذهان عمومی ایجاد
 کرده است. در این باره سوالی که عمدتا مطرح می شود و پاسخ به آن شاید ذهن بسیاری را نسبت به این لیحه
 روشن کند نقش هدفمندکردن یارانه ها با توجه به شرایط اقتصادی امروز کشور در تغییر سطح تورم است. از

 آنجا که عده ای تصور می کنند هدفمند سازی یارانه ها به معنای حذف یارانه از سیستم اقتصادی است باید گفت،



 حذف یارانه ها با هدفمندکردن یارانه ها متفاوت است. حذف یارانه ها در شرایط فعلی، بدون اتخاذ تدابیر جبرانی،
 قطعاo موجب ایجاد بحران اجتماعی و سیاسی و اقتصادی مي شود. لیکن هدفمندکردن یارانه ها می تواند کمک

 شایانی به اقتصاد کشور نماید. در صورت پرداخت میزان کمتری یارانه در مقایسه با میزان فعلی شاهد رشد و
 شکوفایی اقتصاد خواهیم بود. البته پرداخت عادلنه آن میزان یارانه مصوب شده جهت پرداخت نیز اهمیت

 .شایانی دارد
 شایان ذکر است، در صورت اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها با تدبیر لزم و رعایت اصول علمی و

 آگاهانه، یک افزایش سطح قیمت ها را ( جهش قیمت ) شاهد خواهیم بود که تأثیر مستقیم آن بر روی قشر کم
 درآمد می باشد و لزم است که با یارانه های پرداختی از آسیب های محتمل وارده به این قشر حمایت بعمل آید .
 در صورت اجرای صحیح این افزایش صرفاo یکبار صورت می پذیرد و خود عامل تشویق به تولید و افزایش
 عرضه و در نهایت مهار تورم خواهد بود. با این روش آثار منفی تورم زدوده خواهد شد و آثار مثبت آن که

 .همان اصلح قیمت ها و ایجاد تعادل در بازار است، حاکم می شود
 نکته حائز اهمیت دیگر این است که ایده متعادل شدن سطح عمومی قیمت ها و یا معنادار شدن قیمت ها به این

  هدف اول کمک به قشر ناتوان و کم درآمد و دوم2معنی است که یارانه ها هدفمند باشند در صورتیکه یکی از 
 حمایت از تولید و صادرات را دنبال كند، بسیار خوب است و از مبانی علم اقتصاد است. در صورتیکه دولت

 مایل باشد این حرف ها مبنای کارش باشد، باید مبانی علم اقتصاد راقبول داشته باشد و سایر ملزومات و
 نیازهای آن را در نظر گرفته و تأمین كند. بدیهی است که نمی توان یک بخش را مدنظر گرفت و بخش دیگر

 را رها كرد و یا حتی انکار کرد. اگر اعتقاد داریم این بخش صحیح است و باید مبنای کار باشد، آن بخش دیگر
 هم که قانون عرضه و تقاضا، لزوم تعادل منابع و مصارف، محدودیت منابع، سود بانکی و انتظارات

 سرمایه گذاران از به کارگیری دارائیشان و تفکیک پول مردم در بانک ها با پول دولت در خزانه هم، صحیح
 است . این بدین معناست که حذف یارانه ها و واریز پول در یک حساب و مدیریت آن و نفی سایر الزامات علم

 .اقتصاد مسلماo نتیجه نامطلوبی در بر خواهد داشت
 نکته مهم دیگر این است که اصلح قیمتهای نسبی ، یکی از عوامل مهم در زمینه سازی برای رشد عرضه و
 تولید در جامعه است، اما تنها عامل نیست. عامل دیگر وجود فضای کسب و کار مناسب است. افزایش قیمت
 برخی کالها در شرایطی که فضای کسب و کار به دلیل مختلف از آرامش و ثبات کافی برخوردار نباشد و
 برای سرمایه گذاران و سرمایه گذاری اطمینان بخش نباشد، منجر به رشد طرف عرضه و افزایش تولید نمی

 گردد بلکه موجب افزایش تورم می گردد و در یک اقتصاد دولت محور موجب افزایش هزینه های دولت
 خواهد شد که خود نیز به تورم دامن زده و حاصل آن سوق پیدا کردن سطح تعادل تورم مورد انتظار به پله

 .های بالتر است
 پایان پیام

اظهار تاسف محصولی از برخورد مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی

 نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس : آمده است18به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا درتاریخ 
 شورای اسلمی در مراسم معارفه صادق محصولی به عنوان وزیر رفاه وتامین اجتماعی که عصر دیروز

دراین کمیسیون برگزار شد از پلمپ موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی انتقاد کردند. 
 به گزارش ایلنا،سلیمان جعفرزاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در واکنش به اعتراض نمایندگان به پلمپ
 موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی خطاب به وزیر رفاه وتامین اجتماعی گفت: در حالی که سازمان های

 تخصصی مثل سازمان تامین اجتماعی و بهزیستی باید دانشگاه تخصصی و مخصوص خود را داشته باشند اما
 متاسفانه درکشور ما تنها موسسه عالی پژوهش سازمان تامین اجتماعی توسط مدیر شما به صورت غیر قانون

پلمپ می شود. 
 بنابراین گزارش صادق محصولی وزیر رفاه و تامین اجتماعی در پاسخ به این اعتراض ها اظهار داشت: از

برخورد این مدیر متاسفم و به دنبال راهکارقانوني خواهم بود. 
 - وزیر اقتصادی و1 نفر هستند که عبارتند از 8هیات امنا موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی مرکب از 

 -4- ملک وند ، عضو پیشین هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی 3- رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس 2دارایی 
 - همدان7- عسگری آزاد 6- الفت پور،معاون وزیر رفاه وتامین اجتماعی 5فلح معاون اسبق درمان سازمان 

- محمد زمانی ،رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی. 8لو ،معاون پیشین مالی اداری سازمان 
 همچنین دکتر محمد زمانی رییس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در تماس تلفنی باخبرنگار ایلنا گفت:

 گویا قرار است آموزش و پژوهش سازمان تامین اجتماعی ادغام شوند اما بنده فکر می کنم بحث انحلل یا
 تعطیلی موسسه مطرح نباشد زیرا انحلل باید از فرآیند قانونی خود انجام شود چرا که طبق اساسنامه موسسه ،

نظر هیات امنا در تغییر و تحولت این موسسه ملک است. 



 او افزود: با توجه به شناختی که از مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی دارم حتما وی فرآیند قانونی را در
مورد موسسه طی خواهد کرد چون او را تابع قانون می دانم. 

 بنا بر این گزارش كاركنان موسسه عالي پژوهش تامین اجتماعي صبح امروز در محل ساختمان مركزي
 سازمان تامین اجتماعي تجمع كردند و خواستار دیدار با مدیر عامل سازمان شدند كه تا لحظه مخابره این خبر

موفق به این كار نشده اند. 
پایان پیام

 کاسبکار کرد، اجساد آنان را به آتش کشیدند 3 نیروهای رژیم پس از قتل 

  کاسبکار کرد، اجساد آنان3 گزارش میدهد : نیروهای رژیم پس از قتل 88 آذر 18کوردستان میدیا در تاریخ 
را به آتش کشیدند. 

 زاده"،به گزارش خبرگزاری کردستان، این سه تن به اسامی "پزشک اسدي، گرمان عمری و بنگین صوفي
 آذر در درون چند دستگاه اتومبیل متعلق به کاسبکاران بر اثر تیراندازی نیروهای رژیم جانشامگاه چهار دهم

باختند. 
 این کاسبکاران که از اهالی مناطق "سوما" و "شپیران" سلماس بودند در حد فاصل روستای "کوران" و

نی" هدف تیراندازی نیروهای رژیم قرار گرفتند. "شیره
 ی مخابره این خبر از تحویلهایشان، تا لحظهنیروهای رژیم پس از سوزاندن اجساد این کاسبکاران در اتومبیل

اند. هایشان خودداری نمودهدادن اجساد آنان به خانواده
نی" بودند.زاده و پزشک اسدي، اهال روستای "کورمک" و گرمان عمري، اهل روستای "شیرهبنگین صوفي

دبیر كل كانون عالي انجمهاي صنفي كارفرمایي ایران: 
دادگاه با انحلل كانون مخالفت كرد

 آمده است : دبیر کانون عالی انجمن های صنفی19به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا درتاریخ 
  دادگاه عمومی، ادعای وزارت کار و امور اجتماعی در مورد86کارفرمایی گفت: به موجب حکم شعبه 

انحلل این کانون عالی باطل است. 
 محمد عطاردیان در گفت وگو با خبرنگار ایلنا گفت: همچنین براساس این رای فعالیت کانون عالی کارفرمایان

  تاکنون با شماره ثبت شده کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران مشغول فعالیت85ایران که از سال 
است نیز قانونی نیست. 

  تاكنون و به دنبال اختلف وزارت كار و امور اجتماعي با كانون عالي انجمن هاي صنفي85از سال 
 كارفرمایي ایران، تشكل جدیدي با عنوان كانون عالي كارفرمایان ایران بطور موازي فعالیت خود را آغاز

كرده است. 
 وی تصریح کرد: مجتمع قضایی شهید صدر با این استدلل که وزارت کار تنها یک مرجع اعلی در عرصه

 روابط کار است با درخواست این وزارت خانه مبنی بر اعلم انحلل کانون عالی انجمن های صنفی
کارفرمایی ایران و مخالفت کرده است. 

پایان پیام
 آمده است : "گروهي قصد دارند تا فعالیت هاي دولت را19به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا درتاریخ 

 در عرصه اقتصاد تخریب كنند". این جمله اي است كه در سال هاي گذشته به كرات از محموداحمدي نژاد شنیده
 شده است؛ اما واقعا چه كساني چنین قصدي داشته و یا دارند، برنامه هاي اقتصادي دولت را برهم بزنند؟ در

 شرایطي كه ماه هاست اقتصاددانان سكوت كرده اند و حتي برخي از آنان به دلیل نقدهاي تند و تیزتر مورد
 تهمت ها و بي مهري ها قرار گرفته اند، چه كساني به دنبال تخریب دولت اند؟ محمود احمدي نژاد در آغاز به كار

 دولت نهم بارها اعلم كرده بود كه آماده دریافت نقدهاي كارشناسي درباره تصمیم هاي دولت است. این
 موضوع به خصوص پس از اعلم طرح تحول اقتصادي مطرح شد اما با وجود دعوتي كه ازآنان صورت

 گرفت، اما هیچ گاه نقد اقتصاددانان مورد توجه دولت قرار نگرفت. اینچنین شد كه اینك سكوت اقتصاددانان كه
به تعبیري مي توان آن را قهر با برنامه ریزي و سیاست هاي اقتصادي نامید، قابل لمس است. 

 پایگاه تخریب كجاست؟
 سه گروه، اقتصاددانان، نمایندگان مجلس و اعضاي مجمع تشخیص مصلحت نظام در چهار سال دولت نهم،
 محموداحمدي نژاد را مورد نقد قرار دادند. اقتصاددانان با نگارش چندین نامه هشدار گونه و توصیه آمیز و

 سپس گفت وگو با رسانه ها اعمال تصمیم ها و مسیري كه دولت در اقتصاد در پیش گرفته را بارها به وي یادآور
 شدند. اما به گفته آنان تنها پاسخي كه گرفتند، متهم به سیاسي كاري و اقدام تخریبي علیه تصمیم هاي اقتصادي
 دولت بود. اگرچه در این میان برخي نیز به بازنشستگي پیش از موعد دچار شدند اما نشانه ها حاكي است كه



 این انتقادها با قهر موقت پایان نخواهد یافت. چه آنكه برخي از اقتصاددانان فعال با وجود قهر، نیمه فعال به
نقدهاي خود ادامه مي دهند. 

 پایگاه بعدي نقدهاي اقتصادي دولت، به مجلس بازمي گردد. مجلس هفتم و سپس مجلس هشتم اگرچه در برخي
 موارد به نقدهاي اساسي درباره لوایح دولت دست زد اما آنچه در نهایت به دست آمد توافق با بسیاري از

 تصمیم هاي دولت در نشست هاي مشترك بود. با این حال برخي از اقتصاددانان فعال مجلس توانستند در بلند
 مدت بر برخي از تصمیم هاي اقتصادي دولت تاثیرهاي عمیقي بگذارند. پایگاه مجلس از این رو براي دولت و

  نماینده از هر گرایش290تصمیم هاي اقتصادي آن پایگاه مهم و سرنوشت سازي بود. اما كار با مجلسي كه 
 اقتصادي در آن وجود دارد، براي دولت چندان سخت نبود. هرچند كه در این میانه اقتصاددانان مجلس توانستند

تاثیرهایي بر لوایح دولت بگذارند كه از كنترل دولت دور ماند. 
 در چهار سال گذشته، براساس آنچه كه حكم رهبري براي نظارت بر سند چشم انداز به مجمع تشخیص

 مصلحت نظام ارایه شد، اعضاي مجمع تشخیص مصلحت حضور فعالي داشتند. نقد تصمیم ها و لوایح اقتصادي
 دولت در تمام زمینه ها از سوي رییس، اعضاي مجمع و مركز مطالعات استراتژیك این نهاد مطرح شد. اگرچه

 دولت رسما هیچ پاسخي به این نقدها نداد و از نظارت این نهاد در تصمصیم هاي كلن خود بهره نگرفت اما
 این نقدها در افكار عمومي مطرح شد و شاید چنین شد كه از همان روزها محمود احمدي نژاد اعلم كرد كه
 گروهي قصد دارند فعالیت هاي دولت را در عرصه اقتصاد تخریب كنند. در عین حال همان گفته ها حكایت
 داشت كه او آماده دریافت نقدهاي سازنده نیز هست. این جملت تعارضي هنگامي كه در كنار هم قرار مي

گیرد این نتیجه را حاصل مي كند كه منتقدان تخریب گرند! 
پایان پیام

بار دیگر حادثه در معدن؛ 
 كارگر در معدن ”راور“ كرمان در اثر گازگرفتگي جان خود را از دست دادند 4

  نفري500آمده است : چهار نفر از كارگران معدن 19به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا درتاریخ    
 هجتك از معادن ذغال سنگ كرمان شب گذشته در اثر گازگرفتگي ناشي از عدم رعایت اصول ایمني معدن

هجتك راور كرمان جان خود را از دست دادند. 
 به گزارش خبرنگار ایلنا،این حادثه در حالي اتفاق مي افتد كه هفته قبل نیز در معدن پابدانا كه نزدیك به هزار

نفر كارگر در واحدهاي مختلف آن مشغول به كارند دو نفر از كارگران كشته و مجروح شدند. 
 مسئولین دولتي نسبت به این رفع مشكلت موجود به ویژه تامین لوازم ایمني و آموزش كارگران اقدام

ننموده اند. 
 این گزارش حاكي است خانواده ها و بازماندگان آنان علي رغم تجمع خانواده هاي آنان در محل دفتر ذغال سنگ

یا دفاتر استانداري و اداره كار هنوز موفق به دریافت دیون خود نشده اند. 
 مسئولن آخرین بار قول قطعي داده بودند تا آبان ماه گذشته مطالبات آنان را پرداخت نمایند ولي متاسفانه هنوز

خانواده ها به خانه كارگر مراجعه و اظهار مي دارند موفق به دریافت حقوق خود نشده اند. 
پایان پیام

  میلیون تومانی برای آزادی۱۰۰انتقال وفا قادری و صدیق سبحانی به دادگاه و قرار وثقیه 
آنها

  وفا قادری و صدیق سبحانی به دادگاه انتقال داده شدند 88 آذر ماه 19طبق آخرین خبر رسیده امروز پنج شنبه 
 صادر شده است.  میلییونی100و برا ی هر کدام قرار وثیقه 

 جمال گویلی (خانی ) که در جریان گلگشت در روز جمعه بازداشت شده بود ، با قرار کفالت آزاد و همچنین
  اذر ماه18دستگیر شده گان در دادگاه سنندج در روز  "فواد شبکی فرد" که در جریان پی گیری پرونده 

دستگیر شده بود ، امروز آزاد شد.

 ما اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل ها ی کارگری ادامه باز داشت اعضای کمیته هماهنگی 
 وفا قادری و صدیق سبحانی هستیم. را قویا محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط

" کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری "



كارفرما براى اخراج كارگر بازداشت شده باید به ادراه كار مراجعه كند 

 آمده است : به اعتقاد یک فعال کارگری تنها مراجع19به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا درتاریخ 
 تشخیص و حل اختلف وزارت کار و امور اجتماعی می توانند در مورد بازگشت به کار و یا اخراج کارگر

بازداشت شده تصمیم گیری کنند. 
 حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: حتی اگر کارگری به دلیل غیر صنفی بازداشت شده

باشد کارفرما باید برای اخراج وی به مراجع تشخیص و حل و اختلف ادارات کار مراجعه کند. 
 وی با بیان اینکه هنوز معلوم نیست که کارگران بازداشت شده هفت تپه با رای مراجاع تشخیص و حل اختلف

 ازکار اخراج شده اند؛ یادآور شد مطابق قانون کار قرارداد کارگری که بازداشت شده است به حال تعلیق در
 مي آید و اگر این تعلیق بر شرایط تولید تاثیر منفی داشته باشد کار فرما باید برای نسخ قرارداد به از کارگر به

اداره کار شکایت کند. 
 در عین حال این فعال کارگری یادآور شد که به دلیل نامشخص بودن جرائم سیاسی ممکن است با فعالیت های

صنفی و غیر سیاسی کارگران برخورد شود. 
 حاج اسماعیلى افزود: چنانچه مصادیق جرایم سیاسی مشخص شود احتمال چنین برخوردهایى به مراتب کاهش

مي یابد. 
پایان پیام 

حذف نام زنان متقاضی مسکن در شوشتر از لیست انتظار
  آمده است : با این که زنان شاغل عضو تعاونی های88 آذر 19به گزارش مطبوعات درون  کشوردر تاریخ 

 مسکن در شوشتر مدت سه سال در لیست انتظار خانه بوده اند، "واجد شرایط" شناخته نشده و نام شان حذف
 گردید.این زنان که در بخش های مخابرات، بهداشت و آموزش و پرورش شاغل اند، به عضویت در تعاونی

  برای مسکن ثبت نام کرده بودند اما ناگهان مطلع شدند که خبری از لیست انتظار و85ها در آمده و در سال 
 نام آنها نیست.روزنامه قدس نوشته است که زنان معترض ، با تهیه یک طومار اعتراضی به مقامات استان

خوزستان، خواهان رسیدگی به مساله حذف نامشان از لیست خانه شده اند.
 در بخشی از این طومار آمده است: "اكنون با گذشت چند سال از این جریان و در مرحله ن//تیجه گیري و پ//س از
 اینكه به زحمت فراوان، مبالغ خواسته شده از طرف تعاوني هاي مربوطه را به حساب تعاوني ها واریز كرده ای//م
 و زندگي را به سختي گذراند ه ایم تا شاید در آینده صاحبخانه شویم، اما از طرف اداره تعاون شهرستان شوشتر،

اسامي ما از لیست تعاوني ها حذف شده است و اعلم كرده اند كه واجد شرایط نیستیم و باید انصراف دهیم
احمدی درگفت وگو با ایلنا خبر داد: 

 عضو هیات مدیره تامین اجتماعی در ارسال نامه به احمدی نژاد5اتفاق نظر
 آمده است : یکی از اعضای کارگری وکارفرمایی شورای19به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا درتاریخ 

 عالی تامین اجتماعی در جلسه دیروز خود با اعضای هیات مدیره این سازمان مخالفت خود را با اقدامات غیر
قانونی مدیرعامل تامین اجتماعی به اطلع هیات مدیره رسانده و خواستار پاسخ گویی هیات مدیره شدند. 

 عضو شورای عالی تامین اجتماعی درگفت وگو با خبرنگار ایلنا، پلمپ غیر قانونی موسسه عالی پژوهش تامین
  عضو هیات5اجتماعی را از مصادیق بارز اعمال غیر قانونی ذبیحی دانست و افزود: در جلسه دیروز هر 

 مدیره سازمان تامین اجتماعی در ارسال نامه به رئیس جمهور که ریاست شورای عالی تامین اجتماعی را
 برعهده دارد اتفاق نظر داشته و اظهار داشتند بی قانونی های مدیرعامل سازمان را به اطلع رئیس شورای

عالی خواهند رساند. 
 البته بیش از این طریقت، نایب رییس هیات مدیره و حسن زاده عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعي در

 نامه ای به رئیس جمهور از تخطی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از مصوبات هیات مدیره انتقاد کرده
بودند. 

 محمد احمدی اعمال مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را بی احترامی به قانون دانست و گفت: در شرایطی که
مقام معظم رهبری ورئیس جمهور برقانون مداری تاکید دارند سایر افراد مجاز به شکستن حریم قانون نیستند. 

 او در پاسخ به این سوال که آیا سازمان با مشکلت مالی روبرونیست، افزود: گفته مدیرعامل سازمان در این
 باره مبنی بر این که خبری از بحران در این سازمان نیست کذب است و اسناد و مدارکی داریم که در صورت

 ادامه مشکلت مدیریتی در تامین اجتماعی، پرداخت مستمری بازنشستگان در ماههای پایانی سال با چالش
جدی مواجه خواهد شد که این موضوع می تواند برای امنیت اجتماعی کشور خطرناک باشد. 

 هفته آینده جلسه شورای عالی تامین اجتماعی تشکیل شود و افزود: از آقای2احمدی پیش بینی کرد که در 
  سال گریبانگیر آن4احمدی نژاد می خواهیم که سازمان را از حالت بلتکلیفی فعلی خارج و حاشیه هایی که 

بود تکرار نشود. 
پایان پیام



 آذر :شکایت اتحادیه های کارگری آی تی یو سی و آی یو اف از دولت ایران به سازمان19
جهانی کار در ارتباط با سندیکای هفت تپه 

 دبیر کل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری(آی تی یو سی) و دبیر کل اتحادیه مواد غذایی طی نامه
ای شکایت خود را از دولت ایران به خوان ساومویا (مسئول هماهنگی سازمان جهانی کار) اعلم کردند. 

 در این نامه از زندانی بودن غیر قانونی فعالین کارگری هفت تپه آقایان علی نجاتي، فریدون نیکوفر، قربان
علیپور، محمد حیدری مهر و جلیل احمدی اعتراض کرده و خواهان آزادی آنها شدند. 

 در این نامه از احضار آقای محمد اولیایی فرد وکیل سندیکا به دادگاه در هفته آینده و پرونده آقای رضا رخشان
نیز اشاره شده است. 

 این شکایت به بخش آزادیهای تشکلت آی ال او است که در ماه ژوئن به وضعیت آزادی تشکل درایران
میپردازد. 

برای اطلعات بیشتر به سایت آی یو اف مراجعه کنید. 
http://www.iuf.org/cgi-bin/dbman/db.cgi?

db=default&uid=default&ID=6349&view_records=1&ww=1&en=1 

تجمع اعضاي شوراي اسلمي كار شركت واحد
  آمده است :  عضو شورای اسلمی کار88 آذر 21بر پایه گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 

 منطقه شرکت واحد اتوبورسانی تهران از تجمع اعضای شورای اسلمی کار این شرکت در روز سه شنبه در
مقابل ساختمان مرکزی سازمان تامین اجتماعی خبر داد. 

 حسن کیانی نژاد در گفت و گو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه شغل رانندگی در شرکت واحد جزء مشاغل سخت
 وزیان آور محسوب می شده است افزود: متاسفانه چند ماهی است که شعب سازمان از برقراری مستمری

رانندگان بازنشسته خودداری می کنند و وقتی از آنها سوال می کنیم؛ می گویند دستور مدیریت است. 
  سال کار کرده اند20بازرس کانون هماهنگی شوراهای اسلمی کار استان تهران تصریح کرد: رانندگانی که 

 دیگر توان جسمی و روحی کار را ندارند اما متاسفانه همه درها به سوی ما بسته است و گوش شنوایی در
 سازمان تامین اجتماعی برای شنیدن مشکلت کارگران نیست. کیانی نژاد هدف از برگزاری تجمع در مقابل
 سازمان را پیگیری امور صنفی رانندگان شرکت واحد دانست و افزود: همین جا اعلم می کنم که هیچ انگ

سیاسی به این تجمع وارد نیست. 
 او مدیریت فعلی سازمان را فردی غیر آشنا به مشکلت کارگران دانست و خاطرنشان کرد: بنده شخصا اگر

مشکلم حل نشود هر روز با چراغ روشن رانندگی خواهم کرد.
  ریدر مقابل استاندا       کارگران گیلن تجمع كارگران دو كارخانه

  آذر آمده است : كارگران دو كارخانه ایران  كنف و كنف  كار در21به گزارش خبرگزاری فارس در تاریخ 
مقابل استاندارى گیلن تجمع كردند و خواستار احقاق حق خود شدند.

 تعداد زیادى از كارگران دو كارخانه مذكور بعد از ظهر امروز بار دیگر براى اعتراض به عدم رسیدگى به
 وضعیت كارگران مقابل استاندارى گیلن تجمع كردند. 

 یكى از كارگران كارخانه كنف كار در گفتگو با فارس وضعیت نابهنجار كارگران و ناتوانى آنها در تامین
 معاش خانواده و نیز عدم دریافت پنج سال حقوق و مزایا را از دلیل تكرار تجمع هاى كارگرى مقابل

 استاندارى گیلن عنوان كرد. 
  نفر با150 كارگر كارخانه كنف كار رشت حدود 186وى كه خواست نامش فاش نشود، اظهار داشت: از 

  سال به بال شرایط بازنشستگى دارند ولى به دلیل بدهى سنگین كارخانه به اداره بیمه و عدم پرداخت20سابقه 
كارمزد، هنوز بلتكلیف هستند.

  كه به علیرضا جزایرى اهوازى واگذار شد هنوز حقوق معوقه83این كارگر گفت: كارخانه كنف كار از سال 
 كارگران را به رغم اینكه وام هاى میلیارد تومانى گرفته است، پرداخت نكرده است. 

  تاكنون سه تن از كارگران این83این كارگر با اشاره به وضعیت بسیار نامناسب كارگران افزود: از سال 
 كارخانه به دلیل شرمندگى نزد خانواده خود و فقر مالى دست به خودكشى زدند كه آخرین نفر نیز صبح امروز

اقدام به اینكار كرد كه از مرگ نجات یافت.
 وى اظهار داشت: برخى از كارگران كه شرایط انجام كار را دارند شغل دوم اختیار كردند ولى تعدادى از

 كارگان نیز به دلیل عدم توانایى قواى جسمى از اداره امرار معاش زندگى بر نمی آیند. 
 این كارگر كارخانه كنف كار گفت: زندگى خانوادگى بسیارى از كارگان در حال از هم پاشیدن است و تا این

 لحظه نیز استاندارى جز متفرق كردن كارگران و كندن پارچه هاى ما كارى نكرده است. 
  بر اثر بحران83 یكى از كارگران كارخانه ایران كنف نیز در این گفتگو اظهار داشت: این كارخانه از سال 

http://www.iuf.org/cgi-bin/dbman/db.cgi?db=default&uid=default&ID=6349&view_records=1&ww=1&en=1%20
http://www.iuf.org/cgi-bin/dbman/db.cgi?db=default&uid=default&ID=6349&view_records=1&ww=1&en=1%20


 برف سنگین تعطیل شد و خسارت زیادى به كارخانه وارد آمد و از آن روز تاكنون وضعیت كارگران در
 حالت بحرانى قرار دارد. 

 وى با اشاره به اینكه مدیرعامل این كارخانه عطا ءال صدر رفیعى استاد دانشگاه آزاد رشت است، گفت: این
 شخص تولید كارخانه را متوقف و آن را تخریب كرد.

 این كارگر افزود: ما خواستار حقوق معوقه خود و حق بازنشستگى هستیم و كمیسیون كارگرى نیز به
  سا ل سابقه كارى و استفاده از بیمه بیكارى22 كارگر این كارخانه با 72وعده هاى خود عمل نمی كند و تاكنون 

 بلتكلیف هستند. 
 وى اظهار داشت: از مسئولن استان به ویژه از استاندار گیلن انتظار داریم وضعیت كارخانه و كارگران را

 مشخص كنند و به پرسش هاى ما پاسخ دهند. 
 این كارگر ایران كنف ادامه وضعیت فعلى را به صلح ندانست و گفت: در صورت تداوم این كار نمی توانیم

 پاسخگوى فرزندان خود باشیم و ترس از اینكه فرزندان ما به انحراف كشیده شوند خواب را از ما ربوده است.
 

كارگران دو كارخانه مذكور یكصدا گفتند كه مسئولن تكلیف ما را مشخص كنند و پاسخگوى ما باشند.
کارگران ایران خودرو

خواهان آزادی محمد پور عبداله Îفواد شمس و همه زندانیان در بند هستند
نامه کمپین آزادی محمد پورعبداله

به همه فعالین و سازمانهای مدافع حقوق بشر
 ته/ران ب/ه ریاس/ت قاض/ی دادگ/اه انقلب ۱۵محمد پور عبداله یکی از دانشجویان زندانیست ک//ه از ط/رف ش/عبه 

 جمه//وری اس//لمی ب//ه ش//ش س//ال حب//س آذر س//ال ۱۶ص//لواتی، ب//ه دلی//ل ش//رکت در تجم//ع دانش//جویی در روز 
 تعزیری محکوم شده است. محکومیت محمد پورعب//داله به//دلیل ش/رکت در تجم/ع روز دانش//جوی دو س/ال پی//ش،

 گ//روه بزرگ//ی از دانش//جویان مع//ترض دول//ت در تجم//ع ه//ای مش//ابهی در دو روز پس از آن ابلغ شده است ک//ه
 ایران شرکت کردند و عده ای از آنها بازداشت شدند.محمد پورعبداله ابتدا در بهمنماه سال دانشگاه های سراسر

 عض//ویت در گروهه/ای مخ/الف "بازداش//ت، ام//ا ب//ا س//پردن وثیق//ه آزاد ش//د.او دوب//اره در بهم//ن م//اه س/ال ۱۳۸۶
 مل/ی" ت//برئه ش/ده و تنه/ا ب//ه اته/ام ش/رکت در تجم//ع نظام" و "گروهه/ای تش/کیل ش/ده ب/ا ه/دف اق/دام علی/ه امنی//ت

 27حکم سنگین مواجه شده است.این حکم در حالیست ک//ه ب//ر اس//اس اص//ل   آذر با این16دانشجویی به مناسبت 
قانون اساسی هرکسی حق دارد در تجمع و راهپیمائی شرکت کند.

 طبق اعلم محمدعلی دادخواه، محمد مصطفایی و سارا صباغیان وکلی محمد پور عبداله از زم/ان اعلم حک/م
 به ایشان بیست روز فرصت اعتراض به این حک/م هس/ت.م//ا ب/ه عن//وان جمع/ی از فع/الن حق/وق بش/ر از تم//امی

همراهان ،سازمانها و نهادهای حقوق بشر در
 سراس/ر دنی/ا میخ/واهیم ب//ه ای/ن حک/م اع/تراض کنن//د و اج/ازه ندهن//د چنی//ن احک/امی علی//ه حق/وق اولی/ه دانش/جویی
 صادر گردد.این حکم میتواند با توجه به شرایط اعتراضی جامعه و دانشگاه علیه فعالین دیگر دانشجوئی ص//ادر

گردد بنا بر این از همه فعالین حقوق
 بشر در سراسر دنیا میخواهیم در مدت زمان تعیین شده برای اعتراض به حکم محمد پورعبداله همه جانبه و ب//ا

تمامی امکانات از او و سایر دانشجویان در بند حمایت کنند
1388كارگران ایران خودرو در یکشنبه بیست و نهم آذر 

مروج حسینی درگفت وگو با ایلنا: 
  هزار میلیارد تومان رسید19بدهی دولت به تامین اجتماعی به 

  آمده است :  در حالی که علی ذبیحی،88 آذر 21بر پایه گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 
 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی معتقد است«خبری از بحران در تامین اجتماعی نیست» محمد مروج

 حسینی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی تامین اجتماعی از وجود بحران مالی و مدیریتی در این سازمان
خبر می دهد. 

 محمد مروج حسینی درگفت وگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه طبق مطالعه مرکز پژوهش های مجلس پیش
  دچار بحران مالی شود، افزود: به دلیل مدیریت غلط و1391بینی می شد سازمان تامین اجتماعی در سال 

غیر کارشناسی در سازمان تامین اجتماعی این بحران در سال جاری گریبانگیر سازمان شده است. 
 رییس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی کشور تصریح کرد: مدیرعامل دچار توهم شده است و گمان می کند

که بحرانی در سازمان وجود ندارد. 
 مروج حسینی با اشاره به جلسه شورای عالی تامین اجتماعی با حضور معاون اول رئیس جمهور تصریح

 کرد: موضوع جلسه مشکلت مدیریتی و مالی بود که به دلیل کمبود وقت مسایل مالی مطرح شد اما مدیرعامل
 سازمان باز هم زیربار وجود بحران مالی تامین اجتماعی نرفت که رحیمی معاون اول رییس جمهور گفت که
در این خصوص به تفاهم برسید که تاکنون هم مدیرعامل تامین اجتماعی از قبول واقعیت خودداری می کند. 



  میلیارد تومانی3500کمبود بودجه 
 عضو شورای عالی تامین اجتماعی گفت: طبق مدارک موجود و گزارشي که توسط کارشناسان سازمان تامین

 میلیارد تومان کمبود بودجه روبروست . 3500 با 1388اجتماعی تهیه شده است سازمان تا پایان سال 
 سازمان با مشکل مالی ، مدیریتی و اساسنامه ای روبروست

 مورج حسینی تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی تاکنون با مشکل مالی و مدیریتی روبرو بود اما حال
مشکل اساسنامه ای همه به آن اضافه شده است. 

  قانون نظام جامع رفاه و17عضو شورای عالی تامین اجتماعی با بیان این که مجلس خواستار احیای ماده 
 تامین اجتماعی و اصلح اساسنامه سازمان است، خاطرنشان کرد: شنیده ایم که محصولی وزیر رفاه و تامین

 اجتماعی به شرط اصلح اساسنامه سازمان تامین اجتماعی وزارت را پذیرفته است به همین دلیل اعضای
کارگری و کارفرمایی شورای عالی خواستار دیدار با وزیر شده اند که وی تاکنون پاسخی به مانداده است. 

 این مقام کارفرمایی گفت: به نظر من اعضای شورای عالی تامین اجتماعی وجود بحران در سازمان را قبول
کرده اند. 

 مدیرعامل ،هیات مدیره تامین اجتماعی را قبول ندارد
 مروج حسینی اظهارداشت مدیرعامل هیات مدیره تامین اجتماعی را قبول ندارد و بدون تصویب شورای عالی
 و هیات مدیره کارهای غیر قانونی می کند که از آن جمله توان حذف برخی معاونت ها، انحلل موسسه عالی

پژوهش تامین اجتماعی اشاره کرد. 
 به گفته وی با وجودی که ذبیحی دارای صداقت و سلمت است اما تجربه مدیریتی در این سطح را ندارد و

عمل هم ثابت کرده است که قادر به اداره سازمان تامین اجتماعی نیست. 
 عضو شورای عالی تامین اجتماعی افزود: حتي در زمان مطرح شدن نام ذبیحی برای وزارت نیرو اعضای

 کارگری و کارفرمایی شورای عالی در نامه ای به رئیس جمهور خواستار ابقای وی در سازمان شدند اما اینک
 به این نتیجه رسیده اند که در صورت ادامه مدیریت وي، سازمان متلشی خواهد شد و دولت باید تبعات ناشی

از این کار را بداند زیرا وی همچنان بر طبل بی قانونی می کوبد و حاضر به تمکین از هیچ کس نیست. 
 مروج حسینی با بیان اینکه تامین اجتماعی نباید کسری بودجه صندوق بیمه بیکاری را پرداخت کند گفت: این

کار وظیفه دولت است . 
او گفت: ذبیحی به صراحت اعلم کرده که اگر اساسنامه تامین اجتماعی تغییر کند در سازمان نمی ماند. 

  ماهه اول سال انجام شده است افزود:6مروج حسینی با بیان این که همسان سازی مستمری بازنشستگان در 
 میلیارد آن پرداخت شده است. 850 میلیارد تومانی که قرار بوده به سازمان پرداخت شود فقط 2500از 

 او با اشاره به این که طبق آیین نامه شورا هر ماه یک جلسه باید برگزار شود افزود: امروز باید جلسه شورا
 تشکیل می شد اما ما فکر می کنیم که مدیر عامل سازمان تصمیم می گیرد که جلسات شورا چه زمانی تشکیل

شود و گویا وی صلح ندیده است که شورا تشکیل جلسه دهد. 
  هزار میلیارد تومان عنوان کرد وگفت: این مبلغ در ابتدای دولت19مروج حسینی بدهی دولت به سازمان را 

  هزار میلیارد تومان می رسید اما به دلیل تقبل تعهدات جدید از سوی سازمان و عدم پرداخت منابع7نهم به 
 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. 19مالی آن از سوی دولت این مبلغ به 

 عضو شورای عالی تامین اجتماعی با بیان اینکه در همه دولت ها سازمان گروگان سیاسیون بوده است، افزود:
این موضوع در این سالها شدت پیدا کرده است. 

 سازمان خودش تصمیم گیری کند
 او گفت: تا زمانی که سازمان تامین اجتماعی خودش تصمیم گیری نکند و تصمیماتی آن سیاسی باشد وضعیت

بهتر نخواهد شد. 
 مروج حسینی با تاکید بر اینکه مدیریت شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شتا) پاسخگوی شورای عالی

نیست افزود: این شرکت به محلی برای ایجاد اشتغال برای مدیران سیاسی تبدیل شده است. 
پایان پیام
: ماه عدم دریافت حقوق صورت گرفت6بعد از 

تجمع اعتراض آمیز كارگران شركت آونگان اراك در مقابل فرمانداري
 

 به نوشته خبرگزاری ایلنا: كارگران شركت آونگان در ششمین ماه از عدم پرداخت حقوق و مطالبات معوقه از
 .سوي مدیریت شركت، براي چهارمین بار در ماه جاري اعتراض خود را به گوش مسئولن استان رساندند

  آذرم/اه ب/راي چه//ارمین ب/ار درم/اه ج/اري ب/ا23به گزارش خبرنگار ایلنا، كارگران ای/ن ش/ركت از ص/بح روز 
 تجمع در مقابل در ورودي شركت و سپس اجتماع در مقابل فرمانداري اراك خواهان دری//افت مطالب//ات مع//وقه،



  م//اه حق/وق عق/ب مان//ده س/ال ج/اري از س/وي مس//ئولن و م//دیریت جدی//د ش/ركت6عیدي و پاداش سال گذش//ته و 
شدند. 

 به گزارش خبرنگار ایلنا، آصفري فرماندار اراك با حضور در جمع ك//ارگران در نمازخ//انه فرمان//داري تحوی//ل
 كارخ/انه ب/ه م//دیریت جدی//د را ب/دون برن/امه ریزي عن/وان ك/رد و گف/ت: آونگ/ان از جمل/ه ش/ركت هاي ص//نعتي ب/ا
 سوددهي بال در استان است چرا باید به وضعیتي برسد كه بازنشستگان شركت براي گرفتن سنوات خود اموال

  م//اهه خ//ود در خیاب//ان تحص//ن كنن//د. فرمان//دار اراك5ش//ركت را مص//ادره ك//رده و ی//ا ك//ارگران ب//راي مطالب//ات 
 گفت: این آقایان ص/لحیت و لی/اقت چرخان//دن ای/ن كارخ/انه را ندارن//د و س/رمایه اس//تان را درج/اي دیگ/ر هزین/ه
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////د.  مي كن

  میلی//ارد ب//دهي60وي با اشاره به اظهارات جعفري م//دیر ش/ركت اف/زود: ایش/ان در فرمان/داري گفت//ه ك/ه م//ن ب//ا 
كارگران آونگان هفته گذشته نیز دست به اعتصاب غذا زدند.  دیگر قادر به چرخاندن كارخانه نیستم.

 وي متعه//د ش//د ك//ه ب//ه اتف//اق نماین//دگاني از ك//ارگران ش//وراي اس//لمي كارخ//انه و تن//ي چن//د مس//ئولین ش//ركت ت//ا
 آذرماه به دفتر وزارت در تهران مراجعه و تكلیف كلي كارخانه را مشخص سازد. 25چهارشنبه 

 توسط مجتبي جعفري خریداري شد اما به44سهام شركت آونگان پس از بحث خصوصي سازي و اجراي اصل 
 دلی//ل س//و م//دیریت و ن//اتواني در پرداخ//ت مطالب//ات مع//وقه و حق//وق ك//ارگران، س//ال گذش//ته ای//ن ش//ركت ب//ا رأي
 مدیران ارشد استان در استانداري و فرمانداري مدیریت شركت به غلم عباس جعفري (پدرمالك قبلي ) واگ//ذار
 شد اما تغییر مدیریت نیز در حل مشكلت و بح//ران ك/ارگري ت/أثیري نگذاش//ت و ك//ارگران ق//راردادي و رس//مي
 این شركت براي ششمین ماه متوالي هنوز حتي حقوق خود را دریافت نكرده ان//د. ای//ن ك/ارگران هفت//ه گذش//ته نی//ز

دست به اعتصاب غذا زدند.
شوراي اسلمي كار هفت تپه حق اخراج كارگران بازداشت شده را ندارد

  آمده است : به اعتقاد یك فعال كارگري طبق88 آذر 21بر پایه گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 
قانون كار شوراي اسلمي كار حتي نمي تواند بدون اخطار كتبي با اخراج كارگرمتخلف موافقت كند. 

 كاظم فرج اللهي درگفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: مطابق قانون كار، شوراي تنها زماني مي تواند با اخراج
كارگري موافقت كند كه این كارگر بابت انجام تخلف حداقل سه بار اخطار كتبي دریافت كرده باشد. 

 وي درمورد اخراج كارگران بازداشت شده هفت تپه گفت: اخراج این كارگران كه تنها به دلیل فعالیت هاي
صنفي محكوم به تحمل حبس شده اند درست نیست. 

 فرج الهي افرزود: هیچ كدام از این پنج كارگر مرتكب جرم و جنایتي نشده اند كه كافرما به خواهد آنها را از
كار اخراج كند. 

 این فعال كارگري افزود اگر اعضاي شوراي اسلمي كار نیشكر هفت تپه خود را نمانیده صنفي كارگران این
شركت مي دانند نباید با اخراج این پنج كارگر موافقت مي كردنند. 

پایان پیام
 مشکلت به وجود آمده با عنوان حمایت های مالی در خصوص

  وقتی ما خانواده های کارگران زندانی نیشکر هفت تپه برای پیگیری پرونده به1388 آذر ماه 21روز شنبه 
 دادگاه مراجعه نمودیم تا شاید بتوانیم مقدمات اعطای مرخصی برای همسرانمان را فراهم کنیم با کمال تعجب
 قاضی پرونده به ما گفت: « شماره حسابی از طرف رییس هیات مدیره سندیکا در سایت های اینترنتی برای
 جذب کمک های مالی اعلم شده است. قبل هم گروه های معاند جمهوری اسلمی به شما کمک کردند. و به

همین دلیل تا آخرین روز حکم با مرخصی همسرانتان موافقت نخواهم کرد». 
 با هزار امید نزد قاضی رفتیم. این سخن را شنیدیم و به همین دلیل تصمیم گرفتیم تا نکاتی را به اطلع عموم

برسانیم:
 بعد از گذشت دو سال از تلش های کارگران هفت تپه که منجر به زندانی شدن همسرانمان شد. دیگر طاقت
 تحمل مشکلتی بیشتر از این را نداریم. با وجود اخراج همسران زندانیمان از کار حضور ایشان تسکینی بر

دردهایمان بود که به بهانه یک حرکت فردی از این فرصت قانونی نیز محروم شده ایم .
  کارگران هفت تپه اقداماتی انجام داده اند که در تمام این مدت نهادها و افراد بیشماری در حمایت ازتلش های

 بسیار قابل تقدیر می باشد و ما از همه آن ها سپاسگزاریم. اما در اینجا اعلم می کنیم طی تماس هایی که از
 داخل زندان گرفته شده هیچ یک از کارگران زندانی با اعلم این شماره حساب موافق نبوده اند و ما نیز تا این

 لحظه هیچ گونه کمک مالی از این طریق دریافت نکرده و نمی کنیم. اعلم این حساب بانکی به ابتکار شخصی
 یکی از همکاران گرامی ما صورت گرفته بود و ما ضمن دفاع از حق ایشان در دریافت کمک به هر شیوه ای

 که خود مناسب می دانند، اعلم می کنیم که اقدامات خود را تنها در هماهنگی با سایر اعضای سندیکا انجام
خواهیم داد و مسئولیتی نیز در قبال حساب نامبرده نداریم. 

 همچنین کارگران زندانی در تماس خویش از زندان تأکید داشتند که از ابتدای فعالیت های صنفی کارگری تا به
اکنون هیچ گونه کمکی که مغایر با موازین قانونی رایج باشد دریافت نکرده اند. 



 در آخر ما خانواده ها که نان آورانمان را در کنار خود نداریم از تمام انسان های شریفی که نگران ما هستند
کمال تشکر را داریم و آرزو می کنیم هر چه زودتر عزیزانمان به آغوش گرم خانواده باز گردند .

با سپاس فراوان 
خانواده فریدون نیکوفرد
خانواده رمضان علیپور

خانواده محمد حیدری مهر
هزار کارگر شهرداری کرج اخراج شدند

  کارگر را صادر کرده است. سرمایه داران دولتی شهرداری می گویند که1000شهرداری کرج حکم اخراج 
 بودجه لزم برای پرداخت دستمزد کارگران را ندارند و به همین دلیل دست به اخراج وسیع توده های کارگر
 می زنند. مسئولن شهرداری به این نیز اکتفا نکرده اند. آنان نوع تازه ای از به کارگیری نیروی کار و تشدید

 وحشیانه استثمار کارگران را بر اشکال موجود اضافه کرده و یا جایگزین آن ها نموده اند. این نوع جدید به
 کارگیری « امانی» نام دارد و معنای آن این است که کارگر برای چند ساعتی به امانت گرفته می شود و پس

oاز انجام کار یکراست اخراج و بیکار می گردد. شهرداری کرج این حکم را در مورد همه نیروی کار فعل 
  کارگر بقیه را نیز به این1000و به این ترتیب در کنار اخراج  شاغل و اخراج نشده خود اجرا کرده 

  کارگر وضعیت نظافت شهر را که همیشه وخیم بوده بیش از1000سرنوشت شوم دچارساخته است. اخراج 
 پیش وخیم کرده است. دولت سرمایه عزم جزم کرده است که هر لحظه بقای خود را با مرگ ناشی از

 گرسنگی هزاران فرد خانواده های کارگری و از بین بردن هر چه وسیع تر حداقل بهداشت اهالی شهرها
  تضمین کند.

88 آذر 21

شوراي نگهبان لیحه یارانه اي دولت را به پارلمان بر گرداند
توپ یارانه ها دوباره در مجلس

دولت: استرداد فعل منتفي است 
مجلس: نظر دولت تامین مي شود
  نوشت : - شوراي نگهبان لیحه یارانه ها را به دلیل چند مورد88 آذر 21روزنامه دنیاي اقتصاد در تاریخ 

 ابهام به مجلس عودت داده است و همزمان بحث بر سر اینكه آیا با عودت لیحه یارانه ها به مجلس امكان
 اصلحات مورد نظر دولت در این لیحه فراهم است یا خیر، بال گرفته است. در حالي كه محمدرضا باهنر،

 نایب رییس مجلس از امكان تامین خواسته دولت سخن به میان آورده است، اما همزمان، محمد دهقان از
 اعضاي هیات رییسه مجلس امكان هر نوع تغییر در این لیحه در مرحله فعلي را منتفي دانسته است. اگرچه

 محمدرضا فرزین، سخنگوي طرح تحول اقتصادي دولت نیز اعتقاد دارد كه امكان تغییراتي در لیحه یارانه ها
فراهم شده است و به همین دلیل، دولت فعل بحث پس گرفتن لیحه یارانه ها را به حالت تعلیق درآورده است.

شورای نگهبان لیحه را به دلیل «ابهام» به مجلس بازگرداند
توپ یارانه ها دوباره در زمین مجلس

 دنیای اقتصاد - شورای نگهبان لیحه یارانه ها را به دلیل «چند مورد ابهام» به مجلس بازگرداند تا دولتمردان
بار دیگر به تامین نظر محمود احمدی نژاد درباره این لیحه امیدوار شوند.

 سخنگوی شورای نگهبان در ساعات پایانی روز چهارشنبه گذشته از بازگرداندن لیحه هدفمند کردن یارانه ها
 به مجلس خبر داد، اما توضیح نداد که این بازگشت لیحه، به چه دلیل بوده است. با این حال، چند ساعت بعد

 محسن کوهکن، سخنگوی هیات رییسه مجلس در توضیح علت بازگشت این لیحه به مجلس، از وجود چند
 مورد ابهام در لیحه هدفمند کردن یارانه ها سخن گفت. کوهکن به خبرگزاری مهر گفت: «شورای نگهبان

 لیحه هدفمند کردن یارانه ها را برای رفع ابهام به مجلس بازگردانده است. معنای درخواست شورای نگهبان
 برای رفع ابهام از برخی موارد لیحه هدفمند کردن یارانه ها آن است که این شورا هنوز هیچ ایرادی بر این

لیحه نگرفته است.» 
ابهامات لیحه از زبان باهنر

 تنها منبع رسمی که تاکنون درباره جزئیات ابهامات موجود در لیحه یارانه ها از نظر شورای نگهبان سخن
 گفته است، محمدرضا باهنر، نایب رییس دوم مجلس است. نایب رییس مجلس همزمان که گفته «از پیش انتظار
 ایراد گرفتن شورای نگهبان به لیحه یارانه ها را داشته» درباره جزئیات ابهام مطرح شده از سوی این شورا
 13تصریح می کند: «شورای نگهبان در بررسی لیحه هدفمند کردن یارانه ها احساس کرد که ممکن است ماده 

  یا یکدیگر مغایرت هایی داشته باشند و قابل جمع کردن نباشند.» وی اضافه می کند: «البته در زمان16و ماده 



 رای مثبت داد.» 16تصویب، نظر مجلس این نبود که این دو ماده با هم تغایر داشته باشند، بنابراین به ماده 
  لیحه یارانه ها به موضوع واریز درآمد حاصل از اجرای این لیحه به «حساب هدفمند سازی13ماده 

 یارانه ها» در خزانه مربوط است، یعنی همان محل اختلف دولت و مجلس. دولت در این زمینه معتقد است که
 باید همه عواید حاصل از این طرح در اختیار سازمانی ویژه قرار بگیرد تا دست دولت در اجرای لیحه

 یارانه ها باز باشد. به همین دلیل هم بود که در لیحه تقدیمی دولت به مجلس، این ماده قانونی پیشنهاد تاسیس
 «صندوق هیات امنایی هدفمند کردن یارانه ها» را مطرح کرده بود، اما مجلسی ها این پیشنهاد را مغایر قانون

 اساسی دانستند و به جای آن به پیشنهاد تجمیع عواید یادشده در «حساب هدفمند سازی یارانه ها متمرکز در
 خزانه کل کشور» رای مثبت دادند. با این وجود، ابهام مورد نظر شورای نگهبان به این موضوع اشاره ندارد،

  وارد شده است. بندی که دولت را موظف می کند «یک ردیف درآمدی و سه13بلکه به بندی دیگر از ماده 
 ردیف هزینه ای» برای عواید و مصارف این لیحه در بودجه های سنواتی در نظر بگیرد و جداول هزینه ای

  همین لیحه، به دولت اجازه می دهد کل16این مصارف را در لیحه بودجه هر سال بیاورد؛ حال آنکه ماده 
 عواید حاصل از طرح را در قالب «تنها یک ردیف درآمدی و یک ردیف هزینه ای» و آن هم به صورت

«درآمد-هزینه ای» تخصیص دهد. موضوعی که این دو ماده را به وضوح متناقض می کند.
 اما با اینکه ابهام مورد نظر شورای نگهبان در لیحه یارانه ها دللت مستقیمی بر محل اختلف قوای مجریه و
 مقننه ندارد، محمدرضا باهنر معتقد است رفع این ابهام می تواند به اعمال نظر دولت در لیحه یارانه ها کمک

 می کند تا ابهام برطرف و توقعات دولت نیز تاکند: «بازگشت لیحه از شورای نگهبان خوب است، چون کمک 
 حدودی اعمال شود و دولت بتواند محکم تر و با جرات بیشتری لیحه را اجرا کند.» به گفته باهنر، «نظر

 دولت این است که اختیار داشته باشد برای سال های بعد تعهد ایجاد کند؛ زیرا بودجه، قانونی سالنه است، ولی
زمان اجرای این لیحه پنج ساله است. 

 بنابر این درخواست دولت در بازگشت لیحه در مجلس بررسی می شود. از سوی دیگر نظر مجلس نیز این
است که بودجه هدفمند کردن یارانه ها در جای دیگری هزینه نشود و منحصرا به همین مورد اختصاص یابد.»

دولت: استرداد فعل منتفی است
 از سوی دیگر، با آنکه محمد دهقان، از اعضای هیات رییسه مجلس امکان اضافه کردن بند جدیدی به لیحه

 یارانه ها برای جلب نظر دولت در مرحله کنونی را به کلی رد می کند، محمدرضا فرزین، سخنگوی طرح
 تحول اقتصادی دولت به ارجاع لیحه یارانه ها از شورای نگهبان به مجلس خوش بین است. او در پاسخ به

 اینکه «در شرایط کنونی آیا دولت همچنان درخواست استرداد لیحه را دارد یا خیر؟» می گوید: «با توجه به
 برگشت لیحه از شورای نگهبان به مجلس و توافقات قبلی دولت و کمیسیون ویژه مجلس، این موضوع فعل

منتفی شده است.»
 معاون وزیر اقتصاد، بازگشت لیحه هدفمندکردن یارانه ها به مجلس را «فرصت مناسبی» می داند تا توافقات
 گذشته دولت و کمیسیون ویژه مجلس «برای تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانه ها» به منظور رفع اختلف

 موجود، در این لیحه گنجانده شود؛ چرا که به اعتقاد او «اگر لیحه هدفمند کردن یارانه ها به بودجه عمومی
 پیوند بخورد دولت هر ساله باید چندین متمم بودجه عمومی به مجلس ارسال کند، زیرا براساس این لیحه،

  درصد فوب خلیج فارس تغییر کند، مجبور خواهد بود25دولت در زمانی که قیمت حامل های انرژی بیش از 
تغییرات قیمتی را اعمال کند، که عمل موجبات ارائه چندین متمم را فراهم می کند.»

 با این حال، محمد دهقان این موضوع را به کلی رد می کند و می گوید: «در حال حاضر امكان اضافه كردن
 هیچ ماده اي به مصوبه مجلس وجود ندارد و تنها ایراداتي كه شوراي نگهبان به این لیحه مي گیرد، قابل
 بررسي است.» این عضو هیات رییسه مجلس در توضیح روند کار آینده مجلس برای رفع ابهامات لیحه

 یارانه ها این گونه توضیح می دهد: «طی این هفته برخي اعضاي شوراي نگهبان به نمایندگي از سوي این
 شورا به مجلس مي آیند و در كمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادي این ابهامات برطرف خواهد شد. سپس برای

رفع ابهام در صحن علنی از نمایندگان رای گیری می شود و لیحه بار دیگر به شورای نگهبان می رود.» 

تجمع اعضاي شوراي اسلمي كار شركت واحد
  آمده است :  عضو شورای اسلمی کار88 آذر 21بر پایه گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 

 منطقه شرکت واحد اتوبورسانی تهران از تجمع اعضای شورای اسلمی کار این شرکت در روز سه شنبه در
مقابل ساختمان مرکزی سازمان تامین اجتماعی خبر داد. 

 حسن کیانی نژاد در گفت و گو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه شغل رانندگی در شرکت واحد جزء مشاغل سخت
 وزیان آور محسوب می شده است افزود: متاسفانه چند ماهی است که شعب سازمان از برقراری مستمری

رانندگان بازنشسته خودداری می کنند و وقتی از آنها سوال می کنیم؛ می گویند دستور مدیریت است. 
  سال کار کرده اند20بازرس کانون هماهنگی شوراهای اسلمی کار استان تهران تصریح کرد: رانندگانی که 



 دیگر توان جسمی و روحی کار را ندارند اما متاسفانه همه درها به سوی ما بسته است و گوش شنوایی در
 سازمان تامین اجتماعی برای شنیدن مشکلت کارگران نیست. کیانی نژاد هدف از برگزاری تجمع در مقابل
 سازمان را پیگیری امور صنفی رانندگان شرکت واحد دانست و افزود: همین جا اعلم می کنم که هیچ انگ

سیاسی به این تجمع وارد نیست. 
 او مدیریت فعلی سازمان را فردی غیر آشنا به مشکلت کارگران دانست و خاطرنشان کرد: بنده شخصا اگر

مشکلم حل نشود هر روز با چراغ روشن رانندگی خواهم کرد. 
پایان پیام

سخنگوي شوراي نگهبان تشریح كرد 
دلیل بازگرداندن لیحه یارانه ها به مجلس

عكس: خبرگزاري مهر، رئوف محسني
وزیر اقتصاد از تدوین بسته اي براي كاهش «اثرات تورمي» لیحه یارانه ها خبرداد

سخنگوی شورای نگهبان تشریح کرد
دلیل بازگرداندن لیحه یارانه ها به مجلس

  از قول سخنگوی شورای نگهبان نوشت : - سخنگوی شورای نگهبان در88 ادر 22دنیای اقتصاد در تاریخ 
  این لیحه را مغایر قانون اساسی دانست و از نمایندگان16توضیح موارد ابهامی لیحه یارانه ها، تلویحا ماده 

 را اصلح کنند.16، ماده 13مجلس خواست برای رفع ابهام این ماده با ماده 
 عباسعلی کدخدایی در عین حال گفت که طبق رویه متداول میان مجلس و شورای نگهبان، اضافه کردن ماده
 جدید به لیحه در این مرحله مرسوم نیست و مجلس باید صرفا در مورد موارد ابهامی اظهارنظر کند. با این

 حال، سخنگوی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در مجلس از احتمال گنجانده شدن «سازمان هدفمند کردن
یارانه ها» در قالب اصلح این مورد ابهام آمیز (برای جلب نظر دولت) سخن گفت.

 آن گونه که خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) و خبرگزاری مهر نوشته اند، سخنگوی شورای نگهبان در نشست
 خبری روز گذشته خود در توضیح ابهامات سه گانه لیحه هدفمند کردن یارانه ها گفت: «این موارد ابهام در

  اختلفی مشهور بوده) است.» وی افزود: «عبارت16 این لیحه (که همان ماده 15 و نیز ماده 3مواد یک و 
 «موارد خاص» در تبصره یک بند «ج» ماده یک مبهم است و پس از رفع ابهام درباره آن اظهارنظر خواهد

شد.
  را از آنجا که3 ماده 2همچنین اعضای شورای نگهبان عبارت «اعمال قیمت ترجیحی و پلکانی» در تبصره 

 ضابطه ای برای آن پیش بینی نشده است، مبهم دانستند که پس از رفع این ابهام درباره آن اظهارنظر خواهد
کرد.»

  از7 سابق که به دلیل حذف ماده 16 (همان ماده 15کدخدایی اما در توضیح مهم ترین ابهام این لیحه در ماده 
  این لیحه به دولت اجازه مصرف وجوه حاصل را15 تغییر یافت) گفت: «ماده 15مصوبه مجلس، به ماده 

 پس از واریز به ردیف درآمدی مندرج در قانون بودجه به نحو صددرصد (درآمد- هزینه) داده است، اما اینکه
  سابق) است یا مراد اجازه13 (همان ماده 12آیا مقصود مصرف همه این درآمد بدون رعایت مفاد ماده 

 مصرف این وجوه در حد مصوب لیحه بودجه سنواتی است، ابهام دارد که پس از رفع این ابهام شورای
نگهبان اعلم نظر خواهد کرد.»

  را مغایر قانون اساسی دانست و تصریح کرد: «از15سخنگوی شورای نگهبان در عین حال، تلویحا ماده 
  ظاهرا روش دیگری اتخاذ شده و مصوبه15 به خودی خود مشکلی ندارد؛ اما در ماده 12جهت قانونی ماده 

این ماده در واقع اصل خزانه داری کل را رعایت نمی کند و می تواند مغایر با اصول قانون اساسی باشد.»
  سابق) همان ماده ای است که دولت در آن «صندوق هدفمندسازی یارانه ها» را پیش بینی13 (ماده 12ماده 

 کرده بود، اما مجلس تاسیس این صندوق را مغایر قانون اساسی دانست و آن را به «حساب هدفمندسازی
یارانه ها» متمرکز در خزانه داری کل تبدیل کرد. 

 این ماده همچنین یک ردیف درآمدی و سه ردیف هزینه ای برای عواید حاصل از هدفمند کردن یارانه ها در
 نظر گرفته و دولت را موظف کرده است این هزینه ها را در قالب جداولی در لیحه بودجه سنواتی بگنجاند،

  سابق) به دولت اجازه می دهد تمام عواید حاصل از آزادسازی قیمت ها را در یک ردیف16 (ماده 15اما ماده 
  متناقض12 را به وضوح با ماده 15درآمد - هزینه ای در قالب بودجه سنواتی بگنجاند که این موضوع، ماده 

می کند. 
 با این حال، آنچه قرار بوده به عنوان راهکار کمیته مشترک دولت و مجلس برای رفع اختلف دو قوه بر سر

 لیحه یارانه ها مطرح شود، ارتباط مستقیمی با این موارد ابهامی ندارد و کمیته مشترک پیش تر راهکار



 پیشنهادی خود را در قالب ماده ای جدید به کمیسیون ویژه مجلس پیشنهاد کرده است، اما اینکه آیا اضافه کردن
 ماده ای جدید به لیحه در این مرحله ممکن است یا خیر، مورد سوال بوده است. سخنگوی شورای نگهبان در

 پاسخ به این سوال که «آیا مجلس مي تواند در حین رفع ابهامات، در سایر مواد این لیحه که شوراي نگهبان به
 آن ایرادي نگرفته دخل و تصرف کند؟» اظهار داشت: «معمول رویه قوه مقننه این بوده که مجلس صرفا

 مواردي را که شوراي نگهبان ایراد گرفته، اصلح کند. ایراد شوراي نگهبان به این لیحه «ابهام» است و
مجلس مي تواند هرگونه اصلحي را در چارچوب توضیح این ابهام داشته باشد.»

 وی اضافه کرد: «ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس در اغلب موارد، مستقیم و روشن است که در
 قانونگذار را متوجهاین موارد مصوبه با قانون اساسي یا شرع مقدس مغایرت دارد، اما گاهي مواقع ما منظور 

 نمي شویم که این ایرادات به شکل «ابهام» مطرح مي شود. در این صورت شورای نگهبان از مجلس تقاضای
رفع ابهام می کند و پس از رفع ابهام، درباره مغایرت احتمالی مصوبه با شرع یا قانون اساسی نظر می  دهد.»

 کدخدایی از آمادگي شوراي نگهبان براي رفع این ابهامات در جلسات فوق العاده با مجلس خبر داد. او همچنین
 درباره احتمال رسیدن کار لیحه یارانه ها به حکم حکومتی (ورود ولی فقیه برای حل اختلف) مورد سوال

واقع شد، که پاسخ داد: «امیدواریم کار به آنجا نرسد.»
 خبرنگاری نیز خطاب به سخنگوی شورای نگهبان گفت: «رییس جمهور اعلم کرده اگر لیحه مصوب

 مجلس، مورد تایید شورای نگهبان هم قرار گیرد، اجرا نخواهد شد؛ آیا دولت می تواند چنین اقدامی انجام دهد؟»
 که کدخدایی پاسخ داد: «ما نظراتمان را به مجلس مي دهیم، این مجلس است که مي تواند، مصوبه را اصلح

کند یا آن را کنار بگذارد؛ شورای نگهبان مسوولیتی برای پیگیری اجرای قوانین ندارد.»
احتمال تامین نظر دولت از سوی کمیسیون ویژه

 همزمان با اعلم جزئیات موارد ابهامی لیحه یارانه ها، سخنگوی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در
 مجلس در گفت وگو با ایرنا از احتمال گنجاندن پیشنهاد ایجاد سازمان هدفمند کردن یارانه ها در این لیحه در

جریان رفع ابهامات خبر داد.
 کاظم دلخوش گفت: «ابهامات شورای نگهبان در خصوص مسائل مالي و سیستم درآمد – هزینه اي است که

 )، کمیسیون ویژه موضوع ایجاد «سازمان15 و 12احتمال دارد در جریان اصلح دو ماده مورد نظر (مواد 
هدفمند کردن یارانه ها» (که پیشنهاد کمیته مشترک دولت و مجلس بود) را هم در لیحه بگنجاند.»

 23در همین حال، رییس کمیسیون ویژه نیز از بررسی ابهامات شورای نگهبان در جلسه عصر روز دوشنبه 
آذر در این کمیسیون خبر داد و اعلم کرد که نمایندگان دولت نیز به این جلسه دعوت خواهند شد.

 غلمرضا مصباحی مقدم افزود: «اگر این ابهامات در کمیسیون ویژه به طور کامل رفع شود، بررسی این
 لیحه بلفاصله؛ یعنی در روز سه شنبه در دستور کار نمایندگان در صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت. به
 گفته او، کمیسیون ویژه از نمایندگان درخواست کرده تا پیشنهادهاي خود را قبل از شکل گیری جلسه کمیسیون

ارائه نمایند یا در این جلسه حضور یافته و از پیشنهادهاي خود دفاع کنند.»
 رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی همچنین گفت: «پیش بینی ما این است که هر آنچه در کمیسیون

ویژه به تصویب برسد، مورد تائید نمایندگان در صحن علنی هم خواهد بود.» 
 وی در خصوص حضور نمایندگان دولت در کمیسیون ویژه در زمان رفع ایرادات شورای نگهبان نیز تصریح

 کرد: «ما از وزیر اقتصاد و همکاران ایشان برای حضور در این جلسه دعوت خواهیم کرد و چنانچه وزیر
 اقتصاد در این جلسه حضور نیابد، به طور قطع تعدادی از نمایندگان دولت در این جلسه حضور خواهند

یافت.»

وفا قادري و صدیق سبحاني از زندان آزاد شدند 

  ،وفا قادري و صدیق سبحاني از فعالین1388 آذر ماه 22طبق خبر رسیده به کمیته هماهنگي ،امروز 
ا میلیون توماني آزاد شدند . 100کارگري شهر سنندج با قرار وثیقه 

 این فعالین به جرم شرکت در گلگشتي که در روز جمعه سیزدهم آذر ماه ، در دفاع از کارگران زنداني تدارک
  بازداشت شده و مورد اهانت و ضرب و شتم قرار گرفته و روانه بازداشتگاه شدند و تا به دیده شده بود ،

 اامروز نیز در زندان به سر مي بردند .

 ما اعضاي کمیته هماهنگي براي کمک به ایجا د تشکل هاي کارگري آزادي این عزیزان را به خانواده و
اتمامي کارگران و فعالین کارگري تبریک عرض مي کنیم.

کمیته ي هماهنگي براي کمک به ایجاد تشکل هاي کارگري



22/9/1388

 کاهش دستمزد کارکنان قرارداد موقت شرکت ملی نفت
 با توجه به برنامه اصلح قانون کار و رواج قراردادهای جدید توسط وزارت کار و امور اجتماعی دولت بر

 آمده از کودتا، در اواسط آذرماه امسال هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران مصوبه ای را در خصوص
 چگونگی وضعیت و تعیین حقوق کارکنان قرارداد موقت تابع قانون کار به کلیه شرکت ها و موسسات تابعه
 ابلغ کرد که مطابق آن کارکنان قرارداد موقت (مدت معین) با کاهش جدی سطح دستمزد های خود مواجه

گردیده اند.
  آذرماه در این باره گزارش داد: ”براساس بند چهار مصوبه هیات مدیره، فوق العاده های پرداختی به20ایسنا 

 کارکنان قرارداد موقت... تغییر یافته و بسیاری از کارمندان و کارگران از دریافت مزایا و فوق العاده های
  درصد50خود محروم شده اند... مصوبه فوق پس از تصویب ابلغ و اجرا شده و در مجموع نزدیک به 

  سال در18 تا 8دستمزدها را کاهش داده، بسیاری از کارگران و کارمندان هدف و موضوع این مصوبه از 
 صنعت نفت سابقه دارند ولی با این وجود و طی کردن آموزش های مختلف تخصصی، هنوز استخدام رسمی

هم نیستند.“
 در ادامه گزارش با تاکید بر تورم و گرانی موجود یادآوری می شود: ”اجرای این مصوبه تعداد زیادی از
 کارمندان و کارگران شرکت های تابعه وزارت نفت را با مشکل جدی در اداره امور زندگی مواجه کرده

است...“.
 تصویب و ابلغ چنین مصوباتی در راستای طرح تحول اقتصادی و اصلح ساختار اقتصادی صورت می

 گیرد و بخشی از برنامه دولت کودتا برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی است. این مصوبه در ادامه طرح
 مقررات زدایی ابلغ گردیده و ابتدا کارگران و کارمندان قراردادی و سپس تمامی پرسنل رسمی را در بر

خواهد گرفت.
  سال سابقه کار داشته ولی تاکنون استخدام18یکی از کارمندان قرارداد موقت شرکت ملی حفاری که بیش از 

  آذر ماه خاطر21نگشته، در اعتراض به این مصوبه هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران به خبرنگار ایسنا 
  درصد سقوط50 سال سابقه -البته موقت- تا 18نشان ساخت: ”با اجرای مصوبه جدید، دستمزد من با بیش از 

کرده، معلوم نیست جوابگوی ما کارمندان قرارداد موقت چه مرجعی است...“.
 قراردادهای موقت، پدیده شوم ناشی از اجرای نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است که

 دولت احمدی نژاد بر دامنه آن افزوده و اینک با فرم جدید قراردادهای کار و اصلح قانون کار درصدد
”قانونیت“ بخشیدن به آن است. 

لغو این قراردادها از خواست های اصلی جنبش کارگری-سندیکایی زحمتکشان میهن ماست!
تجمع رانندگان بازنشسته شركت واحد اتوبوسرانى تهران

۱۳۸۸/۹/۲۲آژانس ایران خبر -   
 مش//كلت عدی//ده رانن//دگان بازنشس//ته ش//ركت واح//د اتوبوس//رانى ته//ران, آنه//ا راب//ه تجم//ع اعتراض//ی در مقاب//ل
 ساختمان مركزى سازمان تامین اجتماعى كش//انید .رانن//دگان مع//ترض گفتن//د چن//د م/اهى اس//ت ک/ه ش//عب س/ازمان
 ت//أمین اجتم//اعى از برق//رارى مس//تمرى رانن//دگان بازنشس//ته خ//وددارى مى کن//د و وق//تى از آنه//ا س//ؤال مى کنی//م

 سال کار ک/رده ان//د دیگ/ر ت/وان جس/مى و روح/ى ک/ار را ندارن//د20مى گویند دستور مدیریت است. رانندگانى که 
 اما همه درها به روى ما بسته است و گوش شنوایى در سازمان تامین اجتماعى براى شنیدن مشکلت کارگران

نیست. 
رئیس شورای اسلمی کار شرکت واحد تهران در گفت وگو با ایلنا:

 هنوز تصمیمی دربرگزاری تجمع نگرفته ایم
 عیوضی گفت: به دلیل اشتباه آیین نامه ای دولت در تص//ویب آیی//ن ن//امه مرب//وط ب//ه مش//اغل س//خت و زی//ان آور،

کارگران این شرکت از مدتی پیش برای بازنشستگی پیش از موعد با مشکل روبرو هستند. 
 ایلنا: رییس شورای اسلمی کار شرکت واحد تهران گفت: هنوز کارگران این شرکت برای استفاده از مزایای

بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور با مشکل مواجه هستند. 
 علی اکبر عیوضی درگفت وگو با خبرنگار ایلنا گفت: به دلی//ل اش/تباه آیی//ن ن/امه ای دول/ت در تص/ویب آیی/ن ن/امه
 مربوط به مشاغل سخت و زیان آور، ک/ارگران ای//ن ش/رکت از م//دتی پی//ش ب//رای بازنشس//تگی پی//ش از موع//د ب/ا

مشکل روبرو هستند. 
 وی تص/ریح ک//رد: ای//ن اش/تباه ب//اعث ش//ده ت/ا درخواس/ت بازنشس//تگی رانن//دگان مش//مول از س/وی س/ازمان ت//امین

اجتماعی پذیرفته نشود.



 وی با بیان اینکه تا پیش از این رانندگان شرکت واحد مانند سایرکارگران از این مزای//ا برخ//وردار بودن///د،گفت:
در حال حاضر در تلش هستیم این مساله را طریق گفت وگو حل وفصل شود. 

 عیوض//ی در خص//وص اظه//ارات یک//ی از دیگ//ر از اعض//ای ش//ورای اس//لمی ک//ار ای//ن ش//رکت در خص//وص
برگزاری تجمع اعتراضی در روز سه شنبه گفت: هنوز تصمیمی در برگزاری تجمع نگرفته ایم. 

وكیل كارگران هفت تپه در گفتگو با ایلنا: 
اقدام كارفرما غیر قانوني است

  آمده است :  به گفته وکیل کارگزاران88 آذر 22بر پایه گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 
 بازداشت شده کارخانه هفت تپه کارفرمای این شرکت برخلف قانون کار و با همکاری شورای اسلمی کار،

نسبت به اخراج موکلش اقدام کرده است. 
 محمد اولیایی فرد در گفت وگو با خبرنگار ایلنا گفت: مطابق قانون کار کارفرما تنها زمانی می تواند نسبت به
 اخراج کارگر بازداشت شده خود اقدام کند که از یک سو این کارگر با شکایت کارفرما محکوم شده باشد و از

سوی دیگر حکم اخراج به تایید مراجع تشخیص و حل اختلف رسیده باشد. 
 وی در خصوص نحوه اخراج موکلنش گفت: کارگران بازداشت شده نیشکر هفت تپه در حالی اخراج شده اند
 که نه با شکایت کارفرما به زندان افتاده اند و نه مراجع تشخیص و حل اختلف در جریان این اخراج ها بوده

اند. 
 به گفته اولیایی فرد هر چند تعیین مجازات حبس به دلیل پیگیری مطالبات صنفی حق کارگران بازداشت شده
 هفت تپه نیست اما محکومیت آنها با شکایت دادستانی و در ارتباط با جرائمی که به اختلف کارگر کارفرما

ربطی ندارد تعیین شده است. 
 وی با بیان اینکه موکلنش می تواند با استفاده از حق قانونی مرخصی بدون غیبت از کار دوران محکومیت
 خود را در زندان سپری کنند؛ تصریح کرد: کارفرمای هفت تپه بدون آنكه با درخواست مرخصی کارگران

بازداشت موافقت كند؛ آنها را به دلیل غیبت از کاراخراج کرده است. 
 وی یادآور شد از نظر قانون دوران محکومیت کارگران نیشکر هفت تپه مانند دوران بستری شدن در

 بیمارستان غیبت موجه و غیر ارادی است؛ یادآور شد: مطابق قانون کار کارفرما باید تا پایان دوره محکومیت
  درصد حقوق آنها را به خانواده هایشان پرداخت می کرد و در صورت لزم پس از آزادی و اتمام50ماهانه 

دوران زندان برای اخراج آنها از طریق هیات های تشخیص و حل اختلف امارات کار اقدام می کرد. 
 اولیایی فرد با یادآوری اینکه کارگران هفت تپه در ارتباط با مسایل صنفی بازداشت و سپس به بهانه راهی
 غیبت از سوی کارفرما اخراج شده اند گفت: از آنجا که این احکام به تایید شورای اسلمی کار تازه تاسیس

 هفت تپه نیز رسیده است ممکن است این ماجرا به رویه ای معموي براي تحت فشار گذاشتن سایر فعالن
صنفی کارگری تبدیل شود. 

 اولیایی فرد گفت: در تلش است تا از طریق مراجع تعیین شده در قانونبه ویژه قانون کار نسبت به ابطال حكم
اخراج موکلنش اقدام کند. 

پایان پیام
رئیس كمیسیون اجتماعي مجلس درگفت وگو با ایلنا: 
اساسنامه سازمان تامین اجتماعي غیرقانوني است 

 ئیس كمیسیون اجتماعي ر آمده است : 88 آذر 22بر پایه گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ   
مجلس تصریح كرد: اساسنامه سازمان تامین اجتماعي غیرقانوني است. 

 سلیمان جعفرزاده درگفت وگو با خبرنگار ایلنا افزود: در برنامه هاي منتشر شده وزیر رفاه و تامین اجتماعي و
سخنان وي در كمیسیون به اصلح اساسنامه سازمان تامین اجتماعي تاكید شده است. 

 نماینده مردم ماكو در مجلس شوراي اسلمي گفت: در یكسال گذشته و با تغییر مدیریت درسازمان تامین
اجتماعي امور سازمان نه تنها پیشرفتي نداشته است بلكه پس رفت هم كرده است. 

 جعفرزاده خاطرنشان كرد: احساس مي كنم كه اگر امروز فكري اساسي براي سازمان تامین اجتماعي نشود حل
مشكلت این سازمان در آینده اي نزدیك به بزرگترین چالش كشور تبدیل خواهد شد. 

  میلیون نفر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعي هستند30رئیس كمیسیون اجتماعي مجلس با اشاره به اینكه 
 افزود: مسائل این سازمان با مسائل امنیت ملي بي ارتباط نیست و مدیریت غلط در آن به دولت و كشور ضربه

خواهد زد. 
 جعفرزاده با تمجید از قانون مدیریت خدمات كشوري كه در دولت نهم اجرایي شد، اظهار داشت: انتظار مجلس

از دولت بهبود امور در سازمان تامین اجتماعي و تحت پوشش وزارت رفاه بودن این سازمان است. 
پایان پیام

محصولي در جمع خبرنگاران: 



سازمان تامین اجتماعي در چند روز آینده زیرمجموعه وزارت رفاه مي شود 
  آمده است :  وزیر رفاه و تامین اجتماعي88 آذر 22بر پایه گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 

  میلیارد تومان در قالب سهام پتروشیمي جم كه1400 سال بود كه مصوبه اي داشته ایم مبني بر پرداخت 2گفت: 
  اختصاص داده بود كه روي زمین مانده بود اما1379دولت براي پرداخت معوقه هاي بازنشستگان قبل از سال 

در چند هفته اخیر این كار در حال نهایي شدن و انجام است. 
 25به گزارش خبرنگار ایلنا، صادق محصولي در چهارمین همایش روز خانواده و تكریم بازنشستگان (

 ذي الحجه) كه در تالر وحدت و با حضور طوبائي رئیس سازمان بازنشستگي كشوري و جمعي از نمایندگان
 مجلس و معاونان وزارت رفاه و تامین اجتماعي برگزار شد در پاسخ به سوالي مبني بر اینكه بالخره تكلیف

 سازمان تامین اجتماعي چیست و آیا این سازمان زیرمجموعه وزارت رفاه قرار خواهد گرفت یا خیر، افزود:
 در برنامه اي كه در مجلس شوراي اسلمي ارائه كردم به زیرمجموعه بودن سازمان تامین اجتماعي تاكید

داشتم. 
 او تصریح كرد: در حال حاضر هم سازمان تامین اجتماعي زیرمجموعه وزارت رفاه است اما وزارت رفاه
 اساسنامه جدید سازمان تامین اجتماعي را تهیه و به دولت تقدیم كرده است و در چند روز آینده این اساسنامه

تصویب و سازمان به صورت قانوني تحت پوشش وزارت رفاه قرار خواهد گرفت. 
 محصولي با تاكید بر توجه دولت به معیشت و رفاه بازنشستگان گفت: با این حال نگاه فرهنگي به مقوله

بازنشستگي نباید فراموش شود. 
 وزیر رفاه و تامین اجتماعي خواستار ایجاد سامانه الكترونیكي براي ایجاد ارتباط با بازنشستگان و استفاده از

تجربیات آنان شد و افزود: این سامانه جداي از دریافت اطلعات، اخبار و فیش حقوقي و... است. 
 85محصولي تصریح كرد: هرچقدر در مورد معیشت بازنشستگان كار شود باز هم كم است اما در سال 

  درصدي60 قانون مدیریت خدمات كشوري و به تبع آن افزایش 87 درصدي و در سال 70افزایش حقوق 
حقوق بازنشستگان از افتخارات دولت است، اما كافي نیست. 

 مقام عالي وزارت رفاه و تامین اجتماعي گفت: وضعیت حقوق بازنشستگان با توجه به افزایش هزینه هاي
زندگي باید از وضعیت حقوقي آنها در زمان اشتغال بهتر شود. 

 محصولي تصریح كرد: باید ملك رضایت جامعه بازنشستگان نظر خود آنها باشد نه نظر مسوولن، بنابراین
ما این كار را دنبال خواهیم كرد. 

 او در پاسخ به خواسته بازنشستگان براي فرستادن آنها به سفر حج گفت: در دولت این موضوع را پیگیري و
از سازمان حج همكاري بیشتري را طلب خواهم كرد. 

  و بودجه كل88محصولي از نمایندگان مجلس خواست تا در بازپرداخت معوقه ها به اصلحیه بودجه سال 
 توجه لزم صورت گیرد. 89كشور براي سال 

 همچنین طوبائي، رئیس سازمان بازنشستگي كشوري از انجام مراحل قانوني تشكیل بانك ویژه بازنشستگان
خبر داد و افزود: نام این بانك«امیركبیر» است و در آینده نزدیك افتتاح خواهد شد. 

در پایان این مراسم تعدادي از بازنشستگان تقدیر و هدایایي به آنان اهدا شد. 
پایان پیام

رئیس انجمن صنفي كارفرمایان خدماتي تهران: 
شرایط قرارداد به نفع دولت است

  آمده است : رئیس هیات مدیره انجمن88 آذر 22بر پایه گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 
 صنفي كارفرمایان شركت هاي خدماتي پشتیباني و تامین نیروي انساني تهران گفت: متاسفانه در حال حاضر

 داده مي شود و كمتر به عملیاتي كردن آن پرداخته شده است. 44بیشتر شعار خصوصي سازي و اجراي اصل 
 به گزارش ایلنا، امیرهوشنگ صادقي در نخستین همایش توانمندي ها و نقش كارفرمایان و شركت هاي خدماتي

  با بیان اینكه امروز موضوع این اصل و خصوصي سازي در كشور به یك44در تحقق سیاست هاي كلي اصل 
موضوع مهم تبدیل شده است؛ گفت: در كشور هنوز تعریف دقیقي از خدمات وجود ندارد. 

 صادقي با تاكید بر اینكه پیچیدگي هاي اداري و نوع تعریف از خدمات از مهمترین مشكلت بر سر تحقق
 خصوصي سازي در حوزه شركت هاي خدماتي است گفت: در شرایط كنوني خدمات یك فرآیند مزیتي بین دو

نفر است كه مالكیت هم به وجود نمي آورد. 
 این مقام كارفرمایي گفت: امروز بنگاه هاي خدماتي وسیع ترین فعالیت هاي اقتصادي را در دنیا دارند و این

  به این بنگاه ها با دید جابجا كننده نیروي انساني نگریسته84درحالي است كه در ایران به ویژه از بعد سال 
مي شود وموضوع پیمانكاري به فراموشي سپرده شده است. 

 صادقي با یادآورشد در حال حاضر بسیاري از سازمان هاي دولتي بدون توجه به منع قانوني، براي انجام امور
خود از طریق تشكیل تعاوني بازنشستگان، نیروهاي بازنشسته را دوباره استخدام مي كنند. 

 رئیس هیات مدیره انجمن صنفي كارفرمایان شركت هاي خدماتي استان تهران همچنین از یكطرفه بودن



 قراردادهاي تنظیم شده با موسسات دولتي خبر داد و گفت: شركت هاي خدماتي در تنظیم قراردادها اجازه
 مدیریت ندارند؛ بخشي از مشكلت ما به برگزاري  مناقصه هایي باز مي گردد كه با استفاده از قدرت رانت

براي واگذاري به افراد خاص برگزار مي شود. 
صادقي مدعي شد كه در اغلب قراردادهاي شركت هاي خدماتي رضایت وجود ندارد. 

 به گفته این فعال كارفرمایي در زمان انعقاد قرارداد، طرف مقابل از پیمانكارسپرده هایي مي گیرد كه مي تواند
براي آن پیمانكار مشكل ساز شود. 

 وي افزود با این حال هر روز در روزنامه ها و مجلت بدون ارائه مستندات، مي خوانیم كه شركت هاي خدماتي
كارگران را استثمار كرده اند. 

 صادقي گفت: در حالي كه پیمانكاران همگي به اجراي قانون تاكید دارند و در عین حال نمي توانند از اجراي
 قانون شانه خالي كنند؛ گفت:مشكل جامعه در برخورد با شركت هاي خدماتي مشكل فرهنگي است و دید افراد

نسبت به شغل ما دید مناسبي نیست. 
 وي گفت: در این شرایط عده اي درحالي از حذف شركت هاي خدماتي حمایت مي كنند كه هیچكس از پرداخت

مطالبات معوقه پیمانكاران حمایت نكرده است. 
پایان پیام

 کارگران89ترکیب کمیته هاي بررسي دستمزد سال 
89عضو هیئت مدیره کانون شوراهاي اسلمي کار استان تهران ترکیب کمیته هاي بررسي دستمزد سال   

 کارگران را متشکل از نمایندگان مجلس، دولت، کارگران و کارفرمایان براي نزدیک کردن نظرات همه
.گروه ها در تعیین دستمزد اعلم کرد

 علي دهقان کیا در گفتگو با مهر جزئیات اقدامات کمیته هاي بررسي مزد استانها به ویژه تهران را تشریح کرد
 و گفت: در کمیته سالجاري نمایندگاني از مجلس، دولت، کارگر و کارفرما حضور دارند تا از این طریق بتوان

 به یک جمع بندي رسید که نه تنها نظرات همه گروهها در آن لحاظ شده باشد بلکه به واقعیت نیز نزدیکتر
 .شویم

 عضو هیئت مدیره کانون شوراهاي اسلمي کار استان تهران با بیان اینکه در سال گذشته نرخ تورم اعلمي
 بانک مرکزي چالشهایي را براي کارگران و کارفرمایان به وجود آورده است، اظهار داشت: در سالجاري

 سعي شده است تا با انتخاب درست اعضا و استفاده از نظرات کارشناسان مجرب، راهکارهاي مناسبي براي
.حل معضل دستمزد کارگران ارائه کرد

 دهقان کیا به یک کمیته جانبي دیگر در زمینه بررسي مسائل مربوط به تامین اجتماعي، قانون کار و اشتغال
 خبر داد و افزود: از طریق اجماعي که در کمیته هاي استاني حاصل خواهد شد مراتب و نظارت کارگران به

.مقامات مسئول و تصمیم گیر منتقل مي شود

 وي با بیان این مطلب که در بحث تعیین دستمزد کارگران قوانین موجود ظرفیت مناسبي دارد، از عدم اجراي
 درست قوانین مربوط به کارگران انتقاد کرد و بیان داشت: با توجه به اینکه تورم موجود در کشور براي تمام

 بخشها از جمله کارگري مشکلتي را به وجود مي آورد، ولي میانگین واقعي افزایش دستمزدهاي کارگران در
. درصدي از واقعیت دور است20 تا 15 درصد است و درصدهاي 10سال تا 

 این مقام مسئول کارگري تاکید کرد: تا زماني که قوانین موجود در زمینه روش تعیین دستمزد تغییري نکند،
  قانون کار نرخ حداقل41شوراي عالي کار هر ساله موظف است تا بر اساس سبد هزینه هاي خانوار و ماده 

 دستمزد را تعیین و اعلم کند که مواردي مانند خوراک، پوشاک، مسکن و غیره در تعیین آن تاثیر مستقیم
.دارد

 به گفته دهقان کیا، در حال حاضر ضعف اصلي مشکلت حل نشده دستمزدها مربوط به قانون کار نیست بلکه
 از عدم اجراي صحیح آن و اعمال روشهاي سلیقه اي ناشي مي شود. اگر قانون به هر شکل دیگر نیز تغییر

.یابد ولي در اجرا باز هم سلیق افراد دخیل شود نتیجه جدیدي حاصل نمي شود
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام: 

شركت هاي پیمانكاري طلیه داران اقتصاد نوین ایران هستند
  آمده است : دبیر مجمع تشخیص مصلحت88 آذر 22بر پایه گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 
  ساله باید ابتدا20 قانون اساسي و نیز تحقق چشم انداز 44نظام گفت: براي دستیابي به اهداف سیاست هاي اصل 

 در خصوص موضوعاتي چون ثروت و رابطه كارگر و كارفرما مطابق الگوي معماري جدید اقتصادي كشور



فرهنگ سازي شود. 
 به گزارش ایلنا، محسن رضایي در نخستین همایش توانمندي ها و نقش كارفرمایان و شركت هاي خدماتي در

 ، گفت: شركت هاي خدماتي در سال هاي گذشته بخش مهمي از مسوولیت هاي44تحقق سیاست هاي كلي اصل 
 دولت جمهوري اسلمي را برعهده داشته اند و امروز نیز به عنوان طلیه داران معماري جدید اقتصادي كشور

 ساله دارند. 20 و چشم انداز 44نقش مهمي در تحقق اهداف تعیین شده در سیاست هاي كلي اصل 
 وي با بیان اینكه موسسات خدماتي حكم حلقه اي را دارند كه از بعد سقوط فرهنگ و تمدن ایراني و استیلي

  سال مفقود شده بودند؛ در پاسخ به انتقاد300فرهنگ و تمدن خارجي بر آن در پایان دوره صفویه به مدت 
 شركت هاي خدماتي از مشكلت روز گفت: مشكل اینجاست كه با وجود آغاز حركت به سمت ساختار معماري
 جدید اقتصاد ایران، هنوز بسترهاي فرهنگي و اجتماعي كشور مطابق این معماري تغییر نكرده و در تقابل آن

قرار دارد. 
 محسن رضایي با تاكید بر اینكه این مشكل با جابه جایي و تغییر اشخاص برطرف نمي شود، گفت: براي حل این

مساله باید زمینه حضور میلیوني مردم را در عرصه معماري جدید اقتصادي كشور فراهم كرد. 
 وي یادآور شد: مشابه این اقدام در سال هاي پیروزي انقلب و جنگ تحمیلي صورت گرفت و به واسطه

 حضور میلیوني مردم در عرصه سیاست و دفاع در ایران معاصر دولت و امنیت ملي و غیروابسته به سیاست
خارجي شكل گرفت. 

 فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلب اسلمي با بیان اینكه در بعد اقتصادي این مساله پس از یك دهه تاخیر با
  و اهداف چشم انداز44طراحي معماري اقتصاد جدید فراهم شد، افزود: امروز كه با ابلغ سیاست هاي اصل 

 نقشه این معماري مشخص شده است باید با بازتعریف تازه اي از دولت در جهت واگذاري مسوولیت ها به
مردم، كوچك سازي و در عین حال افزایش بهره وري دولت حركت كنیم. 

 رضایي یادآوري آمار مربوطه به میزان سرمایه گذاري خارجي در ایران گفت: در شرایط كنوني اختصاص
  میلیون دلر به سرمایه گذاري خارجي در ایران براي كشور زنگ خطر است و باید با600یافتن تنها 

 زمینه سازي حضور میلیوني توده مردم و نخبگان ایران در عرصه اقتصاد این میزان را سقف میلیاردها دلر
افزایش داد. 

 به گفته دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تحقق این اهداف مانند یك انقلب است كه نمود آن نه از طریق
شعار و سخنراني و نوشتن بر روي كاغذ كه تنها از طریق عیني و فیزیكي امكان پذیر است. 

 وي افزود: براي این منظور باید قبل از آنكه به توسعه با دید فني بنگریم باید آن را از زاویه مسائل اجتماعي
كه همان تغییر زیرساخت هاي و فرهنگ موجود است بنگریم. 

 وي با بیان اینكه در ایران هنوز مسائل فرهنگي و اجتماعي مطابق نیازهاي روز تغییر نكرده است؛ از
  و44شركت هاي پیمانكاري خواست تا با هوشیاري كامل نسبت به شناسایي موانع مقاومت كننده در مقابل اصل 

چشم انداز توسعه و یافتن راه حل براي عبور از آنها برآیند. 
 وي گفت: ممكن است اهداف تعیین شده در شرایط كنوني رویاگونه باشند اما معتقدیم كه با فراهم شدن امكانات

این اهداف آرمانگرایانه به مرور دستیافتني خواهند شد. 
 رضایي با بیان اینكه دیگر دولت نمي تواند با اشغال صندلي مردم وظایف آنها را متقبل شود؛ گفت: اجراي

  یعني جایگزین شدن رقابت سالم و سازنده بخش خصوصي با رانت دولتي و برتري اقتصاد ایران44اصل 
نسبت به اقتصاد كشورهایي مانند چین. 

 دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینكه باید مناسبات كارگر و كارفرمایي در ایران مانند كشور ژاپن
 شود گفت: در اقتصاد ژاپن نه كارگر دنبال كم كاري است و نه كارفرما دنبال پرداخت نكردن دستمزد كارگر،

بلكه طرفین با دلسوزي با یكدیگر همكاري و تعامل دارند. 
پایان پیام

کارگران معادن زغال سنگ تجمع کردند
هفته نامه موج اندیشه و روزنامه آرمان روابط عمومی تذكر گرفتند 

 امروز دست به تجمع زدند.   نفر از كارگران معادن زغالسنگ داربید، خون و حتکن170نزدیک به 
 به گزارش پایگاه خبری سفیر، دلیل تجمع این کارگران در دفتر این معدن خودداری مسئولن این معدن از

سال سابقه کار دارند.18تمدید قرارداد کارگران است که بعضی از آن ها 
 تنی تولید، مسئولن این معدن3500گفته می شود به دلیل پرداخت نشدن مطالبات دولتی این معادن و کاهش 

تصمیم به تعدیل نیروهای خود گرفته اند.

 همسران کارگران صنایع اراک تجمع کردند



 سفیر : استان مرکزی که یکی از قطب های صنعتی کشور به شمار می رود در ماه های اخیر با مشکلت متعدد
کارگری دست و پنجه نرم می کند.

 به گزارش سفیر، در حالی که در ماه های اخیر چندین تجمع و تحصن کارگری در اعتراض به پرداخت نشدن
 حقوق ها در این استان انجام شده است که خبر می رسد این اعتراضات با ورود خانواده های این کارگران به این

ماجرا رنگ و بویی متفاوت به خود گرفته است.

 نفر از50هنگامی که شورای اداری استان مرکزی با حضور محمدرضا رحیمی در جریان بود نزدیک به 
همسران کارگران شرکت صنایع اراک مقابل استانداری مرکزی دست به تجمع زدند.

 از رونق خوبی86در حالی که صنایع اراک که در بخش تولید موکت و سایر منسوجات فعالیت می کند تا سال 
 درصد از70برخوردار بود به دلیل کاهش تولید دچار ضرر و زیان شد به گونه ای که مجبور شد بیش از 

کارگران خود را به تدریج اخراج کند.

 ماه است که حقوق5کارگر کنونی این کارخانه بیش از 250اما اخراج این کارگران نیز موثر نیافتاد و 
نگرفته اند.

 هرچند مسئولن استان مرکزی وعده داده اند که مالکیت این کارخانه از بخش خصوصی به وزارت صنایع
منتقل می شود اما تاکنون نه این وعده محجقق شده و نه حقوق کارگران پرداخت شده است

 درصد شاغلن سرب و روي كشور پارسال بیكار شدند 50تعداد 
 درصدي معدن؛ یك واقعیت یا آرزویي دور12رشد 

  آمده است : برآوردهاي آقاي محرابیان88 آذر 22بر پایه گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 
  درصدي برخوردار بوده است، اما آیا اوضاع12نشان مي دهد كه بخش معدن در سال گذشته از رشد حدودا 

همان گونه است كه آقاي وزیر در معرض استیضاح نشان مي دهد یا این كه واقعیت چیز دیگري است. 
 به گزارش ایلنا، رئیس خانه صنعت و معدن استان زنجان به عنوان یكي از مطلعان از وضعیت صنایع و

  درصد واحدهاي صنعتي در حال فعالیت و یا متوقف استان، داراي مشکل90معادن كشور مي گوید: بیش از 
 نقدینگي براي تامین سرمایه در گردش هستند که این معضل، سبب رکود صنعت و معدن در استان شده است.
 سید سجاد نباتچیان در زمینه همکاري بانک ها با صنعتگران، مي افزاید: وضعیت فعلي صنعت و معدن استان،
 به هیچ وجه قابل قبول نیست. البته در این راستا مي توان صنایع را به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول صنایعي

  سال دارند و چرخه خرید، تولید و فروش آنها، بسته است که تا حدي وضعیت10هستند که قدمتي بیش از 
 امیدوار کننده اي دارند. دسته دوم، صنایع تازه ایجاد شده اي هستند که البته هر کدام از آنها در مرحله اي از

 فعالیت خود، متوقف شده اند. البته این دسته، به جز واحدهاي صنعتي است که داراي سرمایه گذار قوي هستند.
 این واحدها نیز از جمله عوامل قفل کننده اعطاي تسهیلت استان هستند که هم به خود و هم به صنعت استان،

 خسارت وارد مي کنند. وي در تبیین مشکلت معادن استان مي گوید: مشکلت عظیمي نظیر ریزش معدن
 انگوران، پایین بودن قیمت جهاني روي، بال رفتن هزینه حمل و نقل و همچنین افزایش قیمت ناگهاني اسید و

 پرمنگنات روزهاي سختي را براي معادن استان رقم زده است. وي ادامه مي دهد: افزایش بهاي حامل هاي
انرژي صدمات جبران ناپذیري را به واحدهاي تولیدي وارد کرد. 

  میلیون235 نزدیک به 87آخرین آمار منتشر شده درباره اوضاع معدني کشور حاکي از آن است که در سال 
  درصد رشد داشته است. این4/7، تنها 86تن انواع مواد معدني در کشور به تولید رسیده که نسبت به سال 

  میلیارد31 میلیارد تن ذخایر قطعي و احتمالي معدني است که از این میزان 55آمار نشان مي دهد ایران داراي 
 درصد از ذخایر قطعي و4/0 میلیارد تن احتمالي است. بنابراین آمار در سال گذشته تنها 24تن ذخایر قطعي و 

 احتمالي کشور به استخراج رسید. این در حالي است که براساس نرم هاي جهاني یک کشور معدني براي
استفاده بهینه از ذخایر معدني سالنه باید حداقل یک درصد ذخایر خود را به استخراج برساند. 

 87 معدن تعطیل در سال 1372وجود 
 معدن را ثبت کرده که از این تعداد یک هزار و212هزار و 5واحد ثبت معادن وزارت صنایع و معادن وجود 

 معدن در سال گذشته فعال بوده است. معادن فعال568هزار و 3معدن در حال تجهیز و 271معدن تعطیل، 372
 تن انواع مواد معدني را به تولید رسانده اند که بیشترین میزان استخراج مربوط به235کشور طي سال گذشته 

میلیون تن بوده است. 79سنگ آهک با تولید 
 87 نوع ماده معدني در سال 25کاهش تولید 



 حکایت دارد. سال گذشته در87نوع) در سال 67نوع ماده معدني (از 25آمار وزارت صنایع از کاهش تولید 
 حالي که شرایط جوي مناسب استخراج معادن بوده و سرما و برف و باران به حدي نبوده که انقطاعي جدي در
 عملیات بهره برداري از معادن به وجود آورد، استخراج سرب و روي به عنوان دو فلز استراتژیک کشور بیش

 درصد کاهش یافته، به طوري که تولید سرب در کارخانه هاي سرب و روي کشور پس از سال ها به55از 
 صفر رسیده است. تولید روي نیز با کاهش محسوسي همراه بوده تا جایي که بر اساس آمارهاي منتشر شده از

 درصد شاغلن در صنعت سرب و روي کشور در سال گذشته50سوي انجمن سرب و روي ایران نزدیک به 
از کار بیکار شده اند. 

 معدن21معدن تعطیل و تنها 15معدن سرب و روي در سراسر کشور پراکنده شده که 43بر اساس این آمار، 
 به تولید مشغولند. معادن سرب و روي انگوران زنجان، نخلک اصفهان و مهدي آباد یزد، کوشک بافق و

 معدن سرب و43آهنگران ملیر از مهم ترین معادن سرب و روي کشور هستند. بر اساس آمار گفته شده از 
 معدن در دست2معدن توسط بخش خصوصي و تعاوني مورد بهره برداري قرار مي گیرد و تنها 41روي، 

 معدن، انگوران زنجان است که از بزرگ ترین معادن سرب و روي دنیاست و2دولت است. یکي از این 
 بیشترین حجم سرب و روي استخراجي کشور از این معدن بیرون آمده است. درباره دیگر معدن بزرگ كشور
 نیز باید گفت كه هم اكنون انگیزه اي براي راه اندازي معدن سرب و روي مهدي  آباد وجود ندارد. یوسف مرادلو،

 رئیس هیات مدیره انجمن سرب و روي ایران با بیان این مطلب مي افزاید: با توجه به اطلعات موجود، در
 حال حاضر معدن مهدي آباد عمل تولیدي ندارد و فعالیتي براي راه اندازي آن صورت نمي گیرد. وي با بیان
 این كه در شرایط فعلي انگیزه اي براي راه اندازي معدن مهدي آباد وجود ندارد و تنها هرازچندگاهي اخباري

 مبني بر راه اندازي آن به گوش مي رسد، خاطرنشان مي كند: تنها راهكار حل این مساله واگذاري معادن سرب
 و روي از جمله مهدي آباد و انگوران به كل صنعت سرب و روي است تا صنعتگران بخش خصوصي

 خودشان معادن سرب و روي را با حفاظت بهینه و با حفظ صرفه و صلح ملي راه اندازي و مدیریت كنند. به
 گفته برخي منابع، ذخیره مهدي آباد بزرگترین ذخیره توسعه نیافته سرب و روي و نقره در جهان به شمار
 مي رود كه به دلیلي همچون عدم احداث كارخانه  پرعیارسازي خاك در كنار آن، تاكنون تولید و مصرف

چنداني در صنعت سرب و روي نداشته است. 
 كاهش تولید سنگ آهن و منگنز

 معدن سنگ آهن کشور99میلیون تن سنگ آهن از 4/27آمار وزارت صنایع بیانگر آن است که در سال گذشته 
 درصد کاهش تولید داشته28، بیش از 86میلیون تني در سال 35به استخراج رسیده، تا نسبت به استخراج 

 میلیارد تني ذخایر7/3معدن تعطیل و غیرفعال است تا از ذخایر 16معدن سنگ آهن در کشور 99باشد. از 
 معدن منگنز،31از 1387درصد به استخراج برسد. همچنین در سال 7/0سنگ آهن کشور سالنه تنها 

 هزار تن از این فلز به استخراج رسیده تا131معدن در حال تجهیز بوده و 4معدن تعطیل و 9معدن فعال، 18
درصدي برخوردار شود. 53از کاهش 86نسبت به سال 

 کاهش تولید سنگ هاي تزییني
 درصد در تولید مرمریت و5/11بررسي وضعیت تولید در معادن سنگ هاي تزییني کشور نشان مي دهد ایران 

 معدن تعطیل و148معدن مرمریت، 460درصد در تولید سنگ چیني کاهش تولید داشته، به طوري که از 5
 معدن186میلیون تن مرمریت را به تولید برسانند. در سنگ چیني نیز 2/4معدن فعال هستند تا سالنه 293تنها 

 معدن از این تعداد در حال تعطیلي به سر مي برند. معاون معدني سازمان صنایع و معادن25وجود دارد که 
 آذربایجان غربي در این ارتباط مي گوید: ادامه واردات سنگ هاي تزییني چیني تعطیلي معادن سنگ استان را

 در پي خواهد داشت. طاهري مي افزاید: طي سال هاي گذشته واردات سنگ هاي تزییني به کشور و عدم حمایت
 دولت و توجه صاحبان سرمایه از بخش معادن سنگ استان، این بخش مورد تهدید قرار گرفته است. وي با

  فقره142اشاره به این که آذربایجان غربي یکي از قطب هاي تولید سنگ تزییني در کشور به شمار مي رود و 
 معدن سنگ تزییني در استان موجود است، مي گوید: متاسفانه به دلیل نبود واحدهاي فرآوري کافي، بخش معدن

 استان ناشناخته مانده و بیشتر مواد تولیدي به سایر استان هاي کشور صادر مي شود که این امر ارزش افزوده
 سنگ را پایین آورده است. وي ادامه مي دهد: دولت باید از ورود مواد معدني به خصوص سنگ هاي تزییني

 چیني جلوگیري كند؛ زیرا ورود مواد معدني از خارج از کشور مشکل زاست و با ادامه این روند احتمال
 تعطیلي معادن استان قطعي است. وي با بیان این که وزارت صنایع ومعادن طي سال هاي گذشته آنچنان

 پروژه زیربنایي و ایجاد راه ارتباطي3سال اخیر فقط 2حمایتي از بخش معدن استان نداشته است، گفت: طي 
 پروژه حتي به مرحله اجرایي هم در3معادن در مناطق پیرانشهر، مهاباد و تکاب تعریف شده است که این 

نیامده است. 
  معدن فعال در قطب معدني گیلن14وجود تنها 

 مجوز صادر شده33سرپرست اداره منابع طبیعي و آبخیزداري شهرستان رودبار نیز در این باره مي گوید: از 
 معدن به14جهت بهره برداري از معادن درجه دو شهرستان رودبار طي چندین سال گذشته، هم اكنون فقط 



 هكتار در حال فعالیت و بهره برداري است. محمدرضا شكوري با اعلم این مطلب و با70مساحت تقریبي 
 اشاره به اهمیت معادن در این شهرستان اظهار مي كند: شهرستان رودبار یكي از مهمترین قطب هاي معدن

 استان گیلن به شمار مي رود و معادن این شهرستان دو طبقه و از نوع سنگ لشه و یا شن كوهي هستند كه
 البته چندین مورد معدن خاك رس، خاك نسوز و مواد اولیه كارخانجات سیمان نیز در این شهرستان وجود

دارند. 
 درصد از فارغ التحصیلن بخش معدن75بیكاري 

  درصد از فارغ التحصیلن بخش معدن بیكار75ماحصل تمامي این آمار این است كه در حال حاضر حدود 
 هستند و نمي توانند در رشته خود مشغول به كار شوند. فیروز علي نیا، عضو هیات علمي دانشگاه امیركبیر با

  درصد از فارغ التحصیلن رشته هاي معدني در دانشگاه آزاد و حدود60اشاره به این مطلب مي افزاید: حدود 
  درصد مي توانند در بخش هاي25 درصد در دانشگاه هاي دولتي تحصیل كرده اند كه از این تعداد تنها حدود 40

 مرتبط مشغول به كار شوند. وي با بیان این كه در این زمینه ضروري است وزارت صنایع و معادن به عنوان
 متولي اصلي و سیاستگذار كلن بخش معدن طرح هایي را جهت افزایش جذب و به كارگیري فارغ التحصیلن

 بخش معدن اجرا كند، خاطرنشان كرد: وزارت صنایع و معادن باید پروژه هایي را در زمینه اكتشاف،
استخراج و فرآوري معادن تعریف كرده و اجراي آن ها را به فارغ التحصیلن بخش معدن واگذار كند. 

 تمامي موارد فوق وقتي با تلش هاي نافرجام براي واگذاري معادن، روند رو به رشد حوادث منجر به فوت
 كارگران شاغل در معادن و ریزش هاي متعدد برخي از معادن در نظر گرفته شود، بیانگر این است كه شاید

  درصدي بخش معدن، بیش از آنكه واقعي باشد به یك آرزو و امید12آمار آقاي وزیر درباره رشد تقریبي 
اشاره دارد. 

پایان پیام
فرزین در گفت وگو با ایلنا خبر داد: 

تدوین بسته هاي سیاستي مكمل براي هدفمند كردن یارانه ها
 سخنگوي طرح تحول اقتصادي  آمده است : 88 آذر 22بر پایه گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 

 گفت: بسته هاي سیاستي مكمل هدفمند كردن یارانه ها پس از ابلغ قانون هدفمند كردن یارانه ها توسط كارگروه
تحولت اقتصادي تدوین خواهد شد. 

 محمدرضا فرزین در گفت وگو با خبرنگار ایلنا درباره جزییات این بسته هاي سیاستي اظهار داشت: بخشي از
 این بسته هاي سیاستي در بخش هاي مختلف زیرمجموعه هدفمند كردن یارانه ها تدوین شده و بخشي نیز در حال

تدوین است. 
 وي افزود: به عنوان مثال كار مطالعه براي تدوین بسته هاي سیاستي در بخش حمل و نقل،   تولید و بازرگاني به

پایان رسیده و به همراه قانون و آیین نامه هاي هدفمند كردن یارانه ها ارایه خواهد شد. 
 به گفته وي تهیه و تدوین این بسته ها در واقع بخشي از روش هاي حمایتي دولت در راستاي تسریع هدفمند

كردن یارانه هاست. 
 معاون وزیر اقتصاد درباره محورهاي بسته سیاستي پولي تصریح كرد: این بسته درباره نرخ سود ،

 سیاست هاي اعتباري بانك ها و  نرخ ارز را مورد مطالعه قرار داده و قرار است پس از طرح در كارگروه
تحولت اقتصادي مصوب شود. 

 وي در پاسخ به این سئوال كه آیا موضوع اصلح نرخ ارز نیز در این بسته ها قرار دارد،  گفت: این موضوع
 در دستور كارگروه تحولت اقتصادي قرار ندارد و در بسته هاي سیاستي نیز درباره تغییر آن بحثي صورت

نگرفته است. 
 وي ادامه داد: به اعتقاد من دستكاري نرخ ارز آثار تورمي در پي دارد و در واقع مانند غول نهفته اي در

اقتصاد است كه اگر بیدار شود  به راحتي نمي توان فشارهاي تورمي آن را مهار كرد. 
 به گفته وي، اهداف اصلح نرخ ارز همزمان با هدفمند كردن یارانه ها امكان پذیر نیست و كارگروه تحولت

 اقتصادي در نظر دارد ، از روش هاي دیگري همچون تغییر نرخ تعرفه و یا اصلح شیوه پرداخت یارانه هاي
صادراتي این موضوع را دنبال كند. 

پایان پیام

تجمع کارگران کنف کار براي چندمین بار در مقابل استانداري گیلن

 کارگران کارخانه کنف کار رشت امروز یکشنبه بیست و دوم آذر براي چندمین روز متوالي در مقابل درب
  کارگران با نصب پلکارد هایي در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات خود .استانداري دست به تجمع زدند

  سال به تعویق افتاده است ، اعتراض نمودند . کمیته هماهنگي همان طور که در5توسط کارفرما که بیش از 
  دست به افشاگري و محکومیت این اقدام ضد انساني سرمایه داران و عوامل آن ها88/8/27بیانه اي در تاریخ 



 زده بود ، بار دیگر، ضمن اعلم حمایت از این کارگران ، از تمامي انسان هاي شریف و آگاه مي خواهد به
هر شکل ممکن از جمله پوشش خبري و رسانه اي به یاري این زحمتکشان برخیزند.

کمیته ي هماهنگي براي کمک به ایجاد تشکل هاي کارگري
22/9/1388

در آستانه شب یلدا؛ 
 درصد گران شد 30قیمت هندوانه 

  آمده است: دبیر اتحادیه بارفروشان تهران88 آذر 22بر پایه گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 
  درصدي هندوانه در بازار خبر داد وگفت: قیمت این محصول به30 تا 20در آستانه شب یلدا از افزایش قیمت 

دلیل كاهش عرضه به بازار با افزایش قیمت مواجه شده است. 
 علي حاج فتحعلي در گفت وگو با خبرنگار ایلنا افزود: عدم حمایت از صیفي كاران در ماه هاي گذشته و

 زیان دهي آنها باعث شد تا صیفي كاران به اجبار دست به عدم كاشت این محصول به میزان فراوان زنند و
همین امر موجب كاهش عرضه و در نتیجه رشد قیمتي آن در سال جاري و در آستانه شب یلدا شود. 

 وي در خصوص واردات مركبات به بازار با وجود فراواني محصولت ایراني گفت: واردات این محصولت
در گذشته صورت گرفته بود و در انبارها دپو شده بودند و به بازار عرضه شدند. 

 به گفته وي در حال حاضر واردات مركبات به كشور صورت نمي گیرد و بر اساس وعده مسوولن فعل
وارداتي در دستور كار قرار نگرفته است. 

 دبیر اتحادیه بارفروشان تهران همچنین از روند رو به بهبود قیمت ها در بازار مركبات طي چند روز گذشته
 خبر داد و تاكید كرد: به دلیل عرضه فراوان میوه هاي داخلي و خارجي بازار مركبات در شیب قیمتي نسبتا

مناسبي قرار گرفته است. 
 درصدي قیمت میوه داخلي در میادین بارفروشي خبر داد. 15 تا 10وي از كاهش 

پایان پیام
ایلنا گزارش مي دهد؛ 

چند سوال ساده ازمدیرعامل سازمان تامین اجتماعي
  آمده است: مدیرعامل سازمان تامین88 آذر 23 بر پایه گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 

 ماه سكوت وبستن دراتاقش به روي8اجتماعي در نشست مطبوعاتي ورادیو وتلویزیوني اخیرخود كه بعداز 
 اصحاب رسانه بالخره در روزسه شنبه بیست و ششم آبان برگزار شد به نكات جالب توجهي اشاره كردكه نه

 تنها باعث تعجب وحیرت اعضاي هیات مدیره،شوراي عالي تامین اجتماعي وهمچنین مدیران وكارشناسان
 سازمان مطبوعه خود شد بلكه حتي برخي نمایندگان مجلس ونمایندگان تشكلهاي كارگري،كارفرمایي

وبازنشستگي را نیز به حیرت انداخت. 
 به گزارش ایلنا،دو موضوع مهم در صحبت های مدیرعامل به چشم می خورد.اولین موضوع به وضعیت مالي
 سازمان تامین اجتماعي به عنوان بزرگترین سازمان بیمه گر اجتماعي مربوط می شود ونکته بعدی به تغییر و

تحولت مدیریتی اشاره دارد. 
 وي درهمان اوایل بحث مي گوید:" امروز نه تنها در سازمان تامین اجتماعي بحران نداریم بلكه وضعیت

 عادي وطبیعي است وشاخصهاي هزینه اي ودرآمدي سازمان نشان ازآن دارد كه ما در سازمان تامین
اجتماعي با بحراني روبرونیستیم." 

 این صحبت در حالی مطرح می شودکه شرایط وقراین موجود حاکی ازوجود بحران در سازمان تامین
 اجتماعی در دو عرصه مدیریتی ومالی است.شاهد این مدعا نامه ای است که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی

 حدودا سه ماه پیش در تاریخ سي ام شهریور ماه سال جاري به صورت رسمی برای رئیس جمهور ارسال
  میلیون نفر ازآحاد مختلف29 سازمان تامین اجتماعي كه بالغ بر1388نمود كه درآن آمده است "بودجه سال 

 درصدازجمعیت كل كشور)تحت پوشش دارد، تصویر ناامید كننده اي از وضعیت مالي آن40جمعیتي را(حدود 
  میلیارد ریال پیش92000ارائه مي نماید. براساس برآوردهاي انجام شده منابع حاصل از حق بیمه قریب به 

  میلیارد ریال برآورد شده است. به علوه107000بیني گردیده واین درحالي است كه مصارف جاري حدود 
 میلیاردریال هزینه به همراه خواهد11000 كل كشور نیز حدود 1388"قانون بودجه سال 39اجراي مفاد بند "

میلیارد ریال افزایش مي دهد." 26000داشت كه در مجموع كسري منابع سازمان را به رقم 
 ازطرفی اعتماد زاده، ریاست هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در مصاحبه دو شماره ای خود که در

 روزهای دوم و سوم آبان ماه در روزنامه اعتماد به چاپ رسید وضعیت مالی سازمان را نامساعد ونگران
کننده خوانده وموضوع پیشی گرفتن منابع بر مصارف ورسیدن برنقطه سربه سری را جدی دانست. 

این درحالي است كه كارشناسان تامین اجتماعي اعلم كرده اند درحال حاضر نسبت ورودیها به خروجي ها



  نفر بیمه شده به سازمان6به یك است یعني به ازاي هر یك نفر بازنشسته كه سازمان خارج مي شوند تنها 6
  هزار تومان به صندوق تامین اجتماعي وارد مي كند. این در شرایطي420وارد مي شودازطرفي هربیمه شده 

  هزار تومان براي هر بیمه شده هزینه مي600است كه این سازمان با احتساب هزینه هاي درماني 
  میلیاردتومان1600كند.همچنین این كارشناسان اعلم كرده اند هم اكنون سازمان تامین اجتماعي 

  به رقمي معادل یكصد هزار میلیارد1387ازكارفرمایان طلبكار است و میزان رقم بدهي هاي دولت تاسال 
 میلیارد تومان از آن پرداخت شده است. 1280ریال رسیده است كه تا كنون 

 علوه بر موارد اشاره شده ، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی چند روز بعداز انجام نشست مطبوعاتي و
 مصاحبه تلویزیوني خود درخبری که به نقل از وي در برخی از روزنامه ها به چاپ رسید میزان عیدی

  هزار تومان اعلم کرده وافزایش این میزان را منوط300بازنشستگان و مستمری بگیران را برای سال آÍینده
به دعای خیر بازنشستگان ومستمری بگیران برای بهبود وضعیت مالی سازمان خواند. 

 حال اگر تمام این صحبت ها را فراموش کنیم وبنا به گفته مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی باور کنیم که این
سازمان با هیچ مشکل مالی روبرو نیست، چند سوال است که در ذهن مخاطبین نقش می بندد: 

  ماه ازسال جاری هنوز سازمان9- آقای مدیر عامل اگر وضعیت مالی سازمان خوب است چرابعد از گذشت 1
 درصدی حقوق سالنه کارکنان خود نیست؟ 20قادر به پرداخت افزایش 

 - آقای مدیر عامل، اگر وضعیت مالی سازمان خوب است پس چرا وام ضروری ویژه بازنشستگان2
ومستمری بگیران را پرداخت نمی کنید؟ 

 -و ... یکی دیگراز نکات مهمی که مدیرعامل فعلی سازمان تامین اجتماعی مطرح می نمایددرخصوص3
 تغییرات سریع مدیریتی دراین سازمان است.اما ذبیحی در مصاحبه تلویزیونی خود درپاسخ به سوال مجری

 برنامه درخصوص تغییرات مکرر درسطوح مدیریتی، با اطمینان می گویید:"ما فقط در بیمارستان میلد تغییر
 این چنینی داشتیم آنهم به خاطر اینکه در طول این سه ماه مدیری که از طرف ما منصوب شده بود نتوانست

 خواسته های ما را اجرا نماید "ودرمقابل اشاره مجری برنامه به تغییرات مدیریتی اخیرسازمان در بخش های
 مختلف ازجمله حوزه معاونت حقوقی ومجلس ومدیریت بیمه ای همدان ،وي می گوید:" ما برای حفظ منافع

همکاران عزیز سازمان بدلیل لغو برنامه های تفریحی آنها این تغییرات را انجام داده ایم." 
 این گفته های ذبیحی درحالی مطرح می شود که به گواهی تمامی كاركنان وکارشناسان سازمان تامین اجتماعي

  ساله بعداز انقل ب اسلمی درسازمان تامین30 ماهه بی ثبات ترین دوران مدیریتی درتاریخ 9این دوره
اجتماعی به حساب می آید. 

  مدیر وانحلل دو معاونت امور فرهنگی واجتماعی و معاونت امور35تغییر،جابجایی وعزل ونصب بیش از 
 استانها وموسسه عالی پژوهش (بعنوان تنها مركز تحقیقاتي كشور در حوزه رفاه وتامین اجتماعي) وپلمپ

 كردن آن به شكلي غیر قانوني شاهدی براین مدعاست.بررسی رفتار های غیر کارشناسی چند سوال در ذهن
ایجاد می کند. 

 - آقای مدیرعامل آیا در یک دوره سه ماهه ، یک مدیر قادراست تغییر فاحشی در بهبود بزرگترین بیمارستان1
فوق تخصصی کشور و خاورمیانه بوجود آورد ؟ 

 - آیا عزل و نصب های،غیر منطقي حاکی از نگاه كارشناسي ومدیریتي ویا بنا به گفته جنابعالي علقه مندی2
به همکاران سازمان تامین اجتماعي است؟ 

 - آیا عدم استفاده از نیروهای کارآمد، برنامه ریز ومتخصص در جایگاه شغلي خودشان صرف هزینه و3
اتلف وقت نیست؟ 

- عدم رعایت قانون از سوی بالترین مقام اجرایی سازمان تامین اجتماعي نشانه چیست ؟ 4
 به طور قطع تزلزل مدیریتی در سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه گر اجتماعی،بی

 توجهی وحذف کارشناسان باسابقه ومتخصص ازبدنه ستادی،ایجاد فضای ناامنی شغلی در این سازمان موجب
 خسارات جبران ناپذیری برای كاركنان و مدیران تامین اجتماعی درمرحله اول و کاهش منابع درآمدی وعدم

 پاسخگویی به مخاطبان سازمان(بیمه شدگان،کارفرکایان وبازنشستگان ومستمری بگیران)درمرحله بعدی
خواهد شد. 

 اما گویا مدیر عامل سازمان بحران در تامین اجتماعی را نمی بیند اما مسئولین کشور بدانند اگر چنانچه در
وضعیت سازمان تامین اجتماعي تغییری حاصل نشود یقینا جیزی از آن باقی نخواهد ماند. 

پایان پیام

احضار محسن حکیمی به دادگاه
 16/10/88   به دست محسن حکیمی رسیده است، او باید در تاریخ88 آذر 22بر اساس احضاریه ای که روز 

 در شعبه سیزدهم دادگاه انقلب اسلمی تهران حضور یابد. در قسمت مربوط به علت این احضار نوشته شده



 است « درخصوص شکایت علیه شما در وقت مقرر فوق برای رسیدگی در این شعبه حاضر شوید». به این
ترتیب، معلوم نیست که این احضار به بازداشت حکیمی در سال پیش مربوط می شود یا شکایت جدیدی است.

88 آذر 23
تظاهرات اعتراضی رانندگان بازنشسته شرکت واحد

 سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت مستمری بازنشستگی کارگران شرکت واحد سر باز می زند. کارگران
 و استثمار شده اند. آنان اینک در سنین پیری و  سال است که شب و روز در این شرکت کار کرده 20بیش از 

 زیر فشار شدت فرسودگی و استهلک و از دست دادن همه توان جسمی قادر به ادامه کار نیستند. همه پا به سن
 بازنشستگی نهاده اند و دریافت مستمری بازنشستگی را حق اولیه و بدیهی و بدون هیچ چون و چرای خویش

  می دانند. رانندگان مدت هاست که برای گرفتن همین حق مسلم ابتدایی تلش می کنند. به همه جا شکایت کرده
 و بارها دست به اعتراض زده اند اما هیچ پاسخ موافقی دریافت نکرده اند. تظاهرات روز یک شنبه آنان در

 مقابل سازمان تأمین اجتماعی نیز در ادامه همین مبارزات و کوشش ها صورت گرفت. کارگران راننده
خواستار دریافت فوری همه مطالبات خود هستند. 

منبع: آژانس ایران خبر 
88 آذر 23

 
تجدید رسیدگی به پرونده علیرضا ثقفی و فرزندش

 دادگاه علیرضا ثقفی و فرزندش محسن ثقفی که در جریان برگزاری روز اول ماه مه روز جهانی کارگر
 دستگیر شده بود برای بار دوم تجدید شد . روز یکشنبه علیرضا ثقفی به همراه محسن ثقفی برای بار دوم به
 دادگاه انقلب مراجعه کردند تا جریان رسیدگی پرونده شان انجام شود، اما به دلیل اینکه سر قاضی مربوطه

.  روز رسیدگی مجدد ایشان به نامبردگان ابلغ شد۸۸ بهمن ۳شلوغ بود، تاریخ 

 ۲۳/۹/۱۳۸۸آژانس ایران خبر - 

دادخواه درگفت وگو با ایلنا: 
مدیرعامل نمی تواند برای هیات مدیره تامین اجتماعی تعیین تکلیف کند 

  آمده است: نماینده کارفرمایان در شورای88 آذر 23بر پایه گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 
 عالی تامین اجتماعی با اشاره به سخنان مدیرعامل این سازمان که گفته بود حکم رئیس هیات مدیره تامین

 اجتماعی کجاست؟گفت: آقای ذبیحی اشتباه کرده که چنین سخنانی را بیان داشته است چون هیات مدیره بالتر
 از مدیرعامل است و وی نمی تواند برای آنها تعیین تکلیف کند و این شورای عالی است که باید به هیات مدیره

نظارت داشته باشد. 
 امیر دادخواه درگفت وگو با خبرنگار ایلنا افزود: تا جایی که بنده اطلع دارم احکام هیات مدیره سازمان تامین

اجتماعی از سوی شورای عالی این سازمان صادر شده است و خدشه ای به احکام هیات مدیره وارد نیست. 
  که87عضو شورای مرکزی کنفدراسیون صنعت در پاسخ به این سوال که گفته می شود از اسفند ماه سال 

 ذبیحی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی شده تاکنون،رئیس جمهورکه ریاست شورای عالی تامین اجتماعی را
عهده دار است برای وی حکمی صادر نکرده است، اظهار داشت: اطلعی از این موضوع ندارم. 

 دادخواه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که استفاده از عنوان مشاور رئیس جمهور در سربرگ و نامه
 هاي اداري سازمان تامین اجتماعی قانونی است یا خیر و آیا این موضوع ملک دو شغلی بودن نیست ،گفت:

این مسائل به سازمان بازرسی کل کشور مربوط است ومن مایل نیستم درباره آن اظهار نظر کنم. 
پایان پیام

ایلنا: با صدور بیا نیه اي؛ 
سازمان تامین اجتماعي هتك حرمت نسبت به امام راحل را محكوم كرد 

 آمده است:88 آذر 24بر پایه گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 
سازمان تامین اجتماعي با صدور بیا نیه اي هتك حرمت نسبت به امام راحل را محكوم كرد. 

به گزارش ایلنا، متن این بیانیه به شرح ذیل است: 
 اقدام بي شرمانه و ننگین توهین به ساحت مقدس امام راحل، پرچمدار همیشگي مبارزه با استكبار، قلوب

میلیون ها آزاده و دلداده ي راه روشنگر رهبر آزادگان در سراسر جهان را به درد آورد. 
 دشمنان قسم خورده ملت آزاده و سرفراز ایران علیه نظام مقدس جمهوري اسلمي كه نظام برخاسته از اراده

 ملت است متحد شدند و قلب تپنده این نهضت یعني ساحت مقدس حضرت امام خمیني(ره)، بنیانگذار



 عظیم الشأن نظام جمهوري اسلمي ایران و ستون خیمه نظام یعني ولیت فقیه را كه محبتشان در سینه تك تك
 مردم ایران مي تپد، آماج كینه ورزي ها و عقده گشایي هاي خود قرار داده و به تمثال مباركشان جسارت كرده اند،
 غافل آنكه هرگز غباري از این جسارت ها بر دامن ملكوتي امام راحل نخواهد نشست و فقط باعث سرافكندگي

اهانت كنندگان خواهد شد. 
 آفتاب پرفروغ انقلب اسلمي و روح بلند حضرت امام خمیني "رحمت ا... علیه "، بزرگ مرجع عالیقدر جهان

 تشیع، بنیانگذار جمهوري اسلمي ایران و رهبر كبیر انقلب اسلمي كه سنگ بناي مبارزه با استكبار جهاني
 و طاغوتیان زمان را با دستان مبارك خود پایه ریزي نمود، با این گونه فتنه ها، لكه دار و سیاه نمي شود و همچنان

به تابش انوار روحاني خود بر افق قلوب میلیون ها انسان آزاده و مصلح جهان ادامه مي دهد. 
 سازمان تامین اجتماعي حركت منافقانه هتك حرمت تصویر حضرت امام خمیني(ره)، بنیانگذار عظیم الشأن
 جمهوري اسلمي ایران از سوي عناصر ضد انقلب، را محكوم كرده و تأكید مي نماید كه این قبیل اقدامات

مزورانه باعث سرافكندگي هرچه بیشتر منافقان خواهد شد. 
پایان پیام

یادداشت؛ 
خواب مدیرکل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی در روز تکریم بازنشستگان

 خبربسیارساده اما مهم بود،  آمده است:88 آذر 24بر پایه گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ ايلنا: 
 برای اولین بار پس از پیروزی انقلب اسلمی در همایش بزرگ روز تکریم بازنشستگان نه خبری ازحضور

 بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی بود و نه هیچ یک ازمسئولن ومدیران ارشد این سازمان در
این همایش حضور داشتند. 

 به گزارش خبرنگار ایلنا، در حقیقت امسال برای اولین بارپس از پیروزی انقلب ، مسئولن سازمان تأمین
 اجتماعی ودر رأس آنها مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل این سازمان که چند ماهی است متولی امور
 بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی شده است ترجیح دادند از کنار موضوع روز تکریم و معرفی

 بازنشستگان نمونه تأمین اجتماعی به آرامی ودر سکوت کامل خبری بگذرند. شاید هم این افراد این روزها
 آنقدر درگیر مشکلت و اختلفات درون سازمانی هستند که به کلی از فرارسیدن چنین روزی غافل شده اند.

 در حالی که طی سالهای گذشته برگزاری همایش روز تکریم بازنشستگان و معرفی بازنشستگان ، بازماندگان
 و ازکارافتادگان نمونه کشور از سوی سازمان تأمین اجتماعی ، شورای عالی انقلب فرهنگی را در سال

  ذی الحجه هرسال مزین به نام روز خانواده و تــــــکریم25 بر آن داشت تا تقویم کشور را در روز 1385
بازنشستگان کــند. 

 بی اعتنایی و توجه نکردن به مزایای برگزاری چنین همایشی که حداقل وسیله ای برای بیان مشکلت و
 گرفتاری های قشر پیشکسوت کشور آن هم یک روز در سال است از وجود بحران و ناتوانی مسئولن و متو
 لیان امور بازنشستگان این سازمان که در رأس آن می توان از ابراهیم دربانیان مدیر کل فعلی روابط عمومی

وامور بین الملل سازمان تأمین اجتماعی نام برد حکایت می کند. 
  ماه گذشته یکی از پرتلطم ترین روزگار خود را پشت سر گذاشته9بدون تردید سازمان تأمین اجتماعی طی 

 واین روزها دراوج تلطم است . امواج خروشان اقیانوس بزرگ ترین سازمان بیمه گر اجتماعی کشورکه
 نزدیک به نیمی از جمعیت کشور تحت پوشش خدمات بیمه ای ودرمانی آن هستند، این روز ها نه تنها مدیران

 و کارکنان این سازمان را بلکه جامعه کارگری ، کارفرمایی و بازنشستگی کشور و مسئولن ارشد نظام را
نگران عملکردهای مدیر عامل و تعدادی از مدیران زیر مجموعه وی کرده است. 

 مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی که در عین حال مشاور رییس جمهور نیزمی باشد طی چند ماه گذشته
 علوه بر انحلل معاونت امور استانها ، موسسه فرهنگی و هنری آتیه ، روزنامه خورشید و موسسه عالي

 پژوهش تأمین اجتماعی اقدام به انحلل معاونت امور فرهنگی و اجتماعی این سازمان که در زیر مجموعه آن
 سه اداره کل ( امور بیمه شدگان ، امور کارفرمایان و سازمانها و اداره کل امور بازنشستگان و مستمری

 بگیران ) فعالیت می کردند نیز کرده است و طی حکمی مدیر کل روابط عمومی وامور بین الملل این سازمان
  سال سابقه خدمت در سازمان تأمین اجتماعی را دارد ودر آستانه بازنشستگی است را32را که نزدیک به 

 مسئول انجام تمامی امور مربوط به معاونت امور فرهنگی و اجتماعی که به واسطه آن امور بیمه شدگان ،
 کارفرمایان و بازنشستگان را شامل می شود نموده است این ها در حالي است كه رئیس جمهور «فرهنگ» را
 اولویت دولت دهم دانسته است ، اما طی چندماه گذشته عملکرد ضعیف و نامتعادل چه در حوزه اطلع رسانی

 وچه درحوزه انجام امورمخاطبان این سازمان ( بیمه شدگان ،کارفرمایان، بازنشستگان ومستمری بگیران )
 همگان و به ویژه با زنشستگان ، بازماندگان و ازکارافتادگان را با مشکلت و چالش های فراوان روبرو کرده

است . 
 یکی از سئوالت بازنشستگان این است که آیامدیر کل روابط عمومی این سازمان به عنوان متولی امور
 بازنشستگان در طول سه ماه گذشته نمی توانسته برنامه ای مدون در خصوص بزرگداشت روز تکریم



 بازنشستگان تدوین کند؟ چرا وي حداقل ترتیب مل قات نمایندگان بازنشستگان با مسئولن ارشد این سازمان را
 در این روز نداده اند؟ در حالی که سازمان تأمین اجتماعی به نوعی مبدع روزتکریم بازنشستگان بوده چگونه

 ممکن است که با تدبیر وزیر رفاه و تامین اجتماعي، بازنشستگان سایر صندق های بیمه ای از این فرصت
  ذی الحجه شرکت کنند ولی متولی این امر در سازمان تأمین اجتماعی حتی25استفاده کنند ودر همایش روز 

 زحمت ارائه پیشنهاد در این خصوص رابه مدیرعامل ندهد؟ به راستی درسازمانی که زمانی موجب افتخار هر
 بازنشته ای بود چه خبر است ؟ چرا مدیرعامل این سازمان با کمک مدیرانی مثل ... به استناد اصلح الگوی
 مصرف به خود اجازه می دهند به مقام پیشکسوتان جامعه کارگری که در واقع صاحبان اصلی سازمان تأمین

اجتماعی هستند بي توجهي كند؟ 
 تغییرات مکرر مدیران میانی این سازمان و عزل و نصب های غیر منطقی پایه و شالوده این سازمان را با
 خطر مواجه کرده است . سازمان تأمین اجتماعی یک بنگاه اقتصادی اجتماعي است وباید بر اساس قوانین

 اقتصادی و تجاری بر آن مدیریت کرد. ثبات مدیریتی و وجود آرامش و امنیت لزمه مدیریت بر چنین سازمان
 هایی است. چگونه ممکن است در سازمانی مانند تأمین اجتماعی امر اطلع رسانی و توسعه فرهنگ بیمه

 پذیری را به بهانه صرفه جویی تعطیل کرد و از انتشار تنها نشریه بیمه های اجتماعی ( هفته نامه آتیه ) که
 سالها ازمطالب آن به عنوان مرجع در تحقیقات مراکز دانشگاهی استفاده می شده جلوگیری کرد وتنها به

 انتشار یک دوهفته نامه ( نشریه تأمین) که نه مجوز انتشار دارد ونه مطالب آن به روز است اکتفاکرد . به
 راستی انتشار دوهفته نامه تأمین که در اصطلح آن را داخلی می نامند و در اصل كمترمطلب خواندنی برای

 کارکنان این سازمان ندارد ومطالب آن تاریخ گذشته است عین اصراف است یا انتشار هفته نامه آتیه که حداقل
 زبان و چشم سازمان در بین مخاطبانش بود؟ به راستی چرا مدیرکل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی

 نتوانسته یا نخواسته است بخشی از مشکلت موجود در این حوزه را با مدیر عامل خود در میان بگذارد مگر
نه اینست که روابط عمومی چشم وگوش مدیریک سازمان است؟ 

 درحالی که حدود یک سال است که اداره کل آموزش این سازمان فاقد مدیر کل است مدیر عامل سازمان تأمین
 اجتماعی با بیان این موضوع که فعالیت موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی فاقد نتایج مطلوب است دستور
 انحلل این موسسه را صادر می کند و امیدوار است با ادغام فعالیت های این موسسه با اداره کل آموزشی که
 حدود یک سال است مدیر ندارد موجب جهش پژوهشی در این سازمان شود. البته وضعیت سایر واحد ها نیز
 بهتر از این نیست در حال حاضر معاونت حقوقی وامورمجلس این سازمان مدتها است که بدون تعیین معاون

 مشغول فعالیت است یا معاونت اموراقتصادی این سازمان که نقش مهمی در فعالیت های اقتصادی آن دارد
 مدت ها به بهانه این که باید منحل شود بدون تعیین معاون بلتکلیف رها شده بود ودر نهایت ذبیحی این سمت

را به مدیر کل دفتر خود که معلوم نیست چه تجربه ای در این حوزه دارد واگذار کرد . 
 وجود این مشکلت در سازمان تأمین اجتماعی بیش از آن که باعث ایجاد مشکل برای کارکنان شود ،

 مخاطبان ودر رأس آن ها بازنشسگان را رودر روی مدیر کل روابط عمومی گذارده است . بازنشستگان
 انتظار دارند به نقش مهم آنها در توسعه فرهنگ بیمه پذیری از طریق رونق فعالیت کانونهای بازنشستگی

 توجه شود .آنان این روزها نشسته اندو تنها شاهد آن هستند که بازنشستگان سازمان بازنشستگی کشوری و
 لشگری انواع و اقسام مزایا وکمک های نقدی و غیر نقدی را دریافت می کنند اما مدیران ارشد سازمان تأمین

 اجتماعی حتی حاضر به پرداخت حقوق قانونی آن ها وآنچه که طی سال های گذشته به آنها پرداخت می شد
 نیستند وبه بهانه اصلح الگوی مصرف که در تعارض با بیانات مقام معظم رهبری است از اعطای مزایا و

 70حقوق قانونی انها مانند کمک هزینه سفرهای سیاحتی وزیارتی و وام های ضروری به کسانی که بیش از 
درصد انها حداقل بگیر هستند خودداری می کنند ولی دم از کمک به اقشار محروم و آسیب پذیر نیز می زنند. 

 از آن طرف با تغییر ساختار تشکیلتی این سازمان و منحل کردن تشکیلت بازنشستگان و واگذاری آن به
 30 هزار بازنشسته و اصل" 300دست مدیر کل روابط عمومی در حقیقت سرنوشت تعداد یک میلیون و 

 میلیون جمعیت تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی را در اختیار یک فرد گذاشته است، غافل از آن که خود او
 هم به زودی به جمع بازنشستگان می پیوندد و آن گاه با تمام وجود درخواهد یافت که مشکل این عزیزان چه
 بوده است. البته مدیر كل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی فعل" در چنان خوابی است که به نظر می

رسد تنها با آمدن مدیرعامل جدید این سازمان از این کابوس گذرا بیدار خواهد شد. 
 با توجه به وضعیت بحرانی حاکم بر سازمان تأمین اجتماعی و سخنان اخیر صادق محصولي، وزیر رفاه و

 تامین اجتماعي انتظار جامعه کارگری، کارفرمایی و بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی این است که با
 اجرای قانون جامع ساختار رفاه و تأمین اجتماعی و حاکم شدن روح عدالت و قانونگرایی بر این سازمان بار

 دیگراین سازمان مردمی به همت وزیررفاه به آغوش صاحبان اصلی آن که همانا شرکای اجتماعی این
 سازمان هستند بازگردد و از توان و استعداد مدیران لیق و متعهد در جهت تعالی اهداف بنیانگذاران این

 سازمان بهره برداری ومسیر خدمت هرچه بیشتر به خلق در پرتو فعالیت درسازمانی پویا با کارکنانی شاداب



و با انگیزه فراهم شود. 
پایان پیام

در مباحثه بر سر هدفمند سازي یارانه ها مطرح شد؛ 
 پژویان: در آمدهاي نفتي صرف ناكارآمدي مي شود رناني: اجراي جراحي بزرگ در دوران

بي ثباتي اقتصادي به صلح نیست 
  جلسه مباحثه اقصادی دو استاد آمده است : 88 آذر 24به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 

 برجسته اقتصاد کشور، دکتر جمشید پژویان و دکتر محسن رنانی پیرامون طرح تحول اقتصادی دولت در
تالر صدر دانشگاه اصفهان برگزارشد. 

 به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، در این مراسم ابتدا دکتر پژویان با اشاره به سابقه مواضع فعلی و تفکر
 خود اظهار داشت: سابقه سخنان من به بیش از سی سال پیش بر می گردد که در آن زمان آغاز به اندیشیدن به

 این موضوع کردم که چرا اقتصاد ما که از منابعی بالتر از متوسط دنیا بهره مند است و به دلیل وجود نفت
 امکان دسترسی و بهره مندی از تکنولوژی برتر دنیا را دارد، از رشدی در اقتصاد بهره مند است که

کشورهای مختلف هم سطح ما، همه از ما جلو زده اند و ما همچنان در سکونیم. 
 وی تصریح کرد: از زمانی که صنعت به اقتصاد ایران وارد شد، با دولتی شدن صنعت مواجه شدیم. زمانی که

  درآمدهای نفتی کشور افزایش یافت، این درآمدها با تبدیل شدن به زنجیری با حلقه های نامشخص و50در دهه 
 پنهان به شکل گیری صنایع سنگین در کشور انجامید که البته قرار بود پس از مدتی به بخش خصوصی واگذار
 شود که نه تنها واگذار نشد، بلکه پس از انقلب شاهد انتقال گسترده بخش های خصوصی باقی مانده از رژیم

گذشته به دولت بودیم و آن چه باقی مانده بود نیز دولتی شد. 
 این عضو هیات علمی دانشگاه علمه طباطبایی تصریح کرد: در این دوره علوه بر اینکه مالکیت ها بر عهده

 دولت قرار گرفت، سیاست های کنترلی شدیدی نیز وجود داشت و تا جایی پیش رفتیم که شاید کمتر کشوری در
دنیا باشد که اینگونه تخصیص غیر موثر منابع را داشته باشد. 

 وی خاطر نشان کرد: در این زمان دنیا در حال تغییر تکنولوژی خود به تکنولوژی پاک از نظر زیست
 محیطی و با راندمان بال بود و در این سالها صنایعی که وارد کشور ما شد از نظر تکنولوژی و بهره وری

انرژی در رده پایینی بود و از این لحاظ از نظر اقتصاددانان، ایران به لنگرگاه آلودگی تبدیل شد. 
  سال گذشته دولت های زیادی بودند که خواستند قدم مثبتی70این استاد برجسته اقتصاد تصریح کرد: طی 

 بردارند و کارنامه ای برای افتخار داشته باشند ولی با کمال تاسف کم اطلعی آنان از دانش اقتصاد باعث شد
نتوانند مسیر درست را انتخاب کنند. 

 پزویان در ادامه افزود: پس از پایان جنگ و با آغاز دولت آیت ال هاشمی رفسنجانی، خواستیم رویکرد
 برگشت از اقتصاد دولتی به سمت بازار آزاد را داشته باشیم در حالی که همزمان با آن در سطح دنیا اتفاق
 دیگری در حال رخ دادن بود چون افزایش قیمت نفت تاثیر خود را بر کشورهای در حال توسعه ای نظیر

 برزیل، مکزیک و غیره گذارده بود و هزینه های آنان را افزایش داده بود، ولی بر روی کشورهای صنعتی
 تاثیر نداشت و این مشکل به آن جا رسید که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به فکر راهکاری برای رفع

آن افتادند که راهکار کلی پیشنهادی ایجاد تعادل بود. 
 وی خاطر نشان ساخت: متاسفانه در آن زمان چشم بسته فکر کردیم این نسخه برای ما هم می تواند مفید باشد

در حالی که مشکل اقتصاد ما از جای دیگر بود. 
 این استاد دانشگاه با بیان اینکه مشکلت اقتصاد ایران ساختاری است، تصریح کرد: ساختار اقتصاد ما از آغاز
 صنعتی شدن دچار اشکال بوده و پس از انقلب به دنبال سیاست هایی اقتصادی که اجرای برخی آنان اشتباهی

فاحش بود مشکلت ساختاری اقتصادی ایران بیشتر و بیشتر شد. 
 وی با اشاره به سیاست یکسان سازی نرخ ارز گفت: البته این سیاست در آن زمان می توانست مفید باشد و به

 محض اجرای آن چند قدم به پیش رفتیم ولی چون سیاست های مکملی همراه آن وجود نداشت متوقف شدیم و به
دنبال آن به یک تورم شدید برگشتیم. 

 در حال حاضر درامدهای نفتی صرف ناکارآمدی می شود
 این اقتصاددان با اشاره به آسیب هایی که از مشکلت ساختاری اقتصاد ایران ناشی می شود گفت: متاسفانه

 امروزه درآمد نفت را جمع آوری می کنیم و صرف ناکارآمدی می کنیم و به راستی تا کی می تواند این اتفاق
 رخ دهد و چنین نرخ فزاینده اي وجود داشته باشد؟تا کی می توانیم فقط بخریم و به این اقتصاد بدهیم؟ خطر تبدیل

 شدن به وضعی شبیه کشورهای آفریقایی که برای غذای خود به دنبال کامیون های سازمان ملل می دوند بیخ
گوش ماست و باید به فکر اصلح این اقتصاد بیمار باشیم. 

 وی با بیان اینکه امروزه ضرورت اصلح قیمت های نسبی برای اقتصاد ما یک باید است افزود: سیاست های
 دولتی بودن را به یک جامعه با هفتاد میلیون نفر تحمیل کرده ایم و این سیاست ها، حرکت بخش خصوصی را
 هم به سمت بهره وری پایین برده است باید این موانع شکسته شود و برای این کار چاره ای جز اجرای طرح



تحول اقتصادی نداریم. 
 پژویان ابراز عقیده کرد: اقتصاددانی که ضرورت اصلح قیمت های نسبی را اولویت اقتصادی ایران ندانند را

اقتصاددان نمی دانم. 
 عضو هیات علمی دانشگاه علمه طباطبایی افزود: در شرایط فعلی ابزارهای سیاست کلن اقتصادی

 کوچکترین فایده ای برای اقتصاد ما ندارد چون این ابزارها برای عبور از شوک های اقتصادی طراحی شده
است نه اصلح ساختارهای اقتصادی و این اصلح به ابزارهای خرد اقتصادی برمی گردد. 

 وی تصریح کرد: مسیر طراحی شده خواب نیست و واقعیتی است که کشورهای مختلف به آن رسیده اند از
 جمله هندوستان که کمتر از یک دهه است که تغییر سیاست داده و در این دهه میلدی اقتصاد هندوستان از

چین هم پیشی می گیرد و این چیزی نیست که بگوییم ما می خواهیم معجزه کنیم. 
 وی افزود: جامعه ایرانی به اعتقاد جامعه شناسان جامعه ای است که از هرگونه تغییر گریزان است ولی باید

این تغییر را بپذیریم و به سمت آن حرکت کنیم. 
 این اقتصاددان با بیان اینکه کنترل حجم پول اولین و آخرین و تنها راه حل مشکل تورم است، افزود: وقتی راه

  درصد تورم تبعیت80حل تورم را در دنیا به اجرا گذاشتند به غیر از ما همه تبعیت کردند و حتی ترکیه با 
کرد، زیرا عادت کرده ایم بهترین تکنولوژی و سیاست ها را برگردانیم. 

 اجرای جراحی بزرگ در بی ثبات ترین وضع اقتصادی پس از انقلب به صلح نیست
 در ادامه جلسه دکتر محسن رنانی، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان به بیان دیدگاه ها و نظرات خود در

خصوص طرح هدفمندسازی یارانه ها پرداخت. 
 وی طرح هدفمندسازی یارانه ها را یکی از حساس ترین طرح های تاریخ اقتصاد ایران دانست و افزود: شاید

 حساسیت این جراحی از اصلحات ارضی رژیم گذشته بیشتر است و طرح هدفمندسازی یارانه ها اگر پیروز
 شود گامی بسیار بسیار بزرگی برداشته است و اگر شکست بخورد باعث ایجاد خسارتی می شود که جبرانش

روزگار می برد. 
 رنانی با بیان اینکه طرح تحول اقتصادی در مرحله شناخت بیماری به خوبی پیش رفت گفت: سابقه نوشته های

 من بیان می کند که از طرفداران اقتصاد آزاد هستم و با آنچه دکتر پژویان در زمینه ضرورت های اجرا گفتند
 موافقم ولی آنچه مدنظر ماست مراحل پس از شناخت بیماری است که اگر آنها را نبینیم نمی توانیم به نتیجه

مطلوب برسیم. 
 وی یکی از مشکلت عمده طرح را نگاه حسابداری مسئولن به آن عنوان کرد و افزود: در سخنان اکثر

 مسئولن در سال های اخیر در خصوص طرح می بینیم نگاهی حسابداری به طرح دارند و می گویند این حجم
 پول که تاکنون به این بخش تزریق می شده اکنون به جایی دیگر تزریق می کنیم و مفاهیمي از این دست از

 چنین سخناني برداشت می شود، گویی اقتصاد را موجودی مرده فرض کرده اند در حالی که اقتصاد زنده است
 و نمی توانیم به این راحتی نسبت به حصول برخی ارقامی که عنوان می شود و خرج کردن آن در بخشی دیگر

مطمئن باشیم چون اقتصاد به این تغییر، واکنش نشان می دهد و شرایط را برهم می زند. 
 این اقتصاددان خاطر نشان کرد: اقتصاد موجود زنده است و به همان حساسیت باید به آن پرداخته شود و یک

 جامعه با حضور میلیون ها موجود زنده تشکیل شده و دو ویزگی مهم موجود زنده حافظه داشتن و واکنش نشان
دادن است. 

 وی تصریح کرد: این اقتصاد بعد از زدن تیغ جراحی واکنش خود را آغاز می کند و ما را در ادامه راه با
 مشکل مواجه می کند و نگرانی بزرگ ما این است که این طرح پس از اجرا وقتی واکنش موجود زنده اقتصاد

آغاز شد متوقف شود. 
 طرح تحول اقتصادی مکمل طرح تعدیل اقتصادی

 این عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان ابراز عقیده کرد: طرح تحول اقتصادی دنباله و مکمل طرح تعدیل
 اقتصادی که در دولت هشت ساله ریاست جمهوری آیت اله هاشمی رفسنجانی آغاز شده و در میانه راه متوقف

شد. 
 وی تصریح کرد: طرح تعدیل اقتصادی دولت سازندگی در باثبات ترین وضعیت اقتصادی ایران پس از انقلب

 اسلمی اجرا شده و با این حال پس از چند سال متوقف شد و اکنون این طرح قرار است در بی ثبات ترین
وضعیت اقتصادی ایران پس از انقلب اجرا شود. 

 رنانی خاطر نشان کرد: در سال های اخیر طرح های زیادی مانند طرح بنگاه های زودبازده و مالیات بر ارزش
 افزوده و غیره را دیده ایم که آغاز شده اند و پس از مدتی به آرامی و پنهانی رها شده اند و امروز مساله ما این

است که اگر چنین جراحی بزرگی آغاز شود و در میانه راه متوقف شود چه خواهد شد. 
 وی تصریح کرد: زمانی که طرح ضربتی اشتغال در مجلس ششم مطرح بود و از من در این زمینه مشاوره

 خواسته شد پیش بینی من از آن طرح این بود این بود که پس مدتی متوقف می شود که اینگونه نیز شد و امروز
 هم معتقدم وقتی پیامدهای طرح تحول اقتصادی آشکار شد مسئولین از اجراي آن عقب نشینی کرده و طرح



متوقف می شود. 
 این اقتصاددان با اشاره به سیاست های تعدیلی در روسیه پس از فروپاشی شوروی گفت: سیاست های تعدیلی

 بعد از فروپاشی شوروی در روسیه اجرا شد و اقتصاد این کشور را به اقتصادی ورشکسته و پر از فساد و نا
 امنی تبدیل کرد و اگر امروز روسیه دوام آورده است به دلیل زیرساخت های مناسب دوران شوروی، منابع و
 درآمدهای نفت و گاز و حمایت غرب برای تثبیت روسیه است چون اقتصاد کشوری مانند روسیه بر اقتصاد

کل دنیا تاثیرگذار است. 
 رنانی با بیان اینکه قیمت ها و پول استانداردترین استاندارد است گفت: وقتی تورم ایجاد می شود ارزش پول به
 هم می خورد و همه روابط از جمله روابط اخلقی بازتعریف می شوند و تجربه کشورها نشان می دهد جوامعی

که تورم بالرا تجربه کرده اند از نظر اخلقی و اجتماعی به جوامعی ورشکسته تبدیل شده اند. 
 تورم های پی درپی جامعه را از نظر اخلقی دچار فروپاشی می کند

 20رنانی در ادامه افزود: تورم های پی درپی جامعه را از نظر اخلقی دچار فروپاشی می کند و ایران حدود
سال است که با تورم های پی درپی مواجه بوده است. 

 این استاد برجسته اقتصاد با اشاره به جراحی طرح تحول اقتصادی گفت: با نظر گرفتن یک بیمار که با
 بیماری های متعدد و حادی مواجه است در می یابیم درمان نیازمند طی کردن پنج مرحله شناخت بیماری، ارایه
 راه حل مناسب درمان، پزشک حاذق و مطمئن، وجود اعتماد و همکاری متقابل بین پزشک و بیمار و در آخر

با ثبات بودن و نرمال بودن بیمار است. 
 وی تصریح کرد: طرح تحول اقتصادی در مرحله اول یعنی شناخت بیماری به خوبی عمل کرده است و من هم
 با نظر دکتر پژویان موافقم که مساله اقتصاد ایران فقدان قیمت های نسبی است و هیچ اقتصاددانی در این زمینه

مخالف حرف های ایشان نیست. 
 رنانی در ادامه افزود: در دومین زمینه یعنی در مرحله شناخت راه درمان باید گفت اقتصاد کشور اکنون با

 بیماری های متعددی مواجه است و اگر در این درمان موفق نباشیم این اقتصاد بیمار را می کشیم و حال سوال
 اینجاست با چه استدللی می خواهیم از حساس ترین بخش یعنی انرژی که مانند خون در رگ های اقتصاد است

آغاز کنیم که اگر ناموفق باشیم منجر به نتایج فاجعه بار شود. 
 وی با اشاره به بررسی و نتیجه گیری داگلس نورث، برنده جایزه نوبل اقتصاد از مطالعه اقتصاد کشورها

  سال تاریخ اقتصاد کشورها به این نتیجه رسید که اقتصاد را با پول نمی توان هدایت40گفت: وی با مطالعه 
 کرد و کنترل قیمت ها رشد اقتصادی نمی آورد و اگر یک سری ویژگی های زیرساختی مهیا نباشد پول جوابگو

نیست. 
 این استاد برجسته اقتصاد خاطر نشان کرد: ما تا مرحله آموزش می توانیم از ابزارهای ساده استفاده کنیم ولی
 در مرحله سیاست گذاری باید جدی تر باشیم زیرا تئوری های اقتصادی بیان ساده شده حقیقت است فقط برای

 آموزش و نه سیاست گذاری و برای این کار باید تئوری ها را با ویژگی های روانی آن جامعه ترکیب کنیم که به
نظر نمی رسد این کار صورت گرفته باشد. 

 رنانی تصریح کرد: رییس جمهور در گفت وگوی خود در خصوص این طرح مطرح کردند ایران مصرف
  مقام اولی دیگر مانند فرار مغزها،20کننده بزرگ انرژی در دنیاست که کاملo درست است ولی ما حدود 

 فضای کسب و کار، تصادفات سالیانه، مرگ و میر جاده ای و... داریم که باید به فکر اصلح آنان هم باشیم و
چرا باید از نفت آغاز کینم که حساس ترین جراحی است؟ 

  میلیارد دلر به دلیل فرار50وی خاطر نشان کرد: طبق آمار صندوق بین المللی پول کشور به طور سالیانه 
 مغزها آسیب می بیند که برخی آمارها رقم بالتری را بیان می کنند و آیا به راستی انسان های ما از انرژی برای

ما مهم تر نیستند؟ 
کار فکری اندکی بر روی هدفمندسازی یارانه ها صورت گرفته است 

 رنانی شرط دیگر یک درمان موفق را وجود اعتماد متقابل بین پزشک و بیمار دانست و افزود: در ایران
  ساعت قبل آغاز طرح، زمان آغاز را4دولت به مردم اعتماد ندارد و در زمان کارتی شدن بنزین دیدیم دولت 

 را به اطلع مردم رساند و از سوی دیگر مردم نیز به دولت اعتماد ندارند و در زمینه پر کردن فرم اطلعات
 درصد آمار اشتباه است. 30خانوار دیدیم که تاکنون مشخص شده 

 وی تیم جراحی قوی را از دیگر الزامات یک جراحی موفق دانست و افزود: آیا در این تیم فعلی از
 اقتصاددانان بزرگ کشور که دارای کرسی دانشگاهی، تجربه و مقالت کافی باشد به جز دکتر پژویان فردی

هست؟ با نگاهی به تیم فعلی در می یابیم اکثر آنان به تازگی مدرک دکترا گرفته اند. 
 این اقتصاددان در ادامه افزود: در وب سایت کارگروه تحول اقتصادی در مورد طرح تحول دو گزارش حدود

  صفحه ای موجود است که نسبت به سال قبل تغییری نکرده و در مورد هدفمندسازی یارانه ها نیز دو60
  صفحه ای وجود دارد و آیا به راستی با این پشتوانه قرار است یک جراحی بزرگ اقتصادی30گزارش حدود 

  صفحه طرح500انجام دهیم؟ در حالی که اگر مثلo به طرح توجیهی کارخانه فولد کرمان نگاه کنیم می بینیم 



توجیهی دارد و بر روی آن کار شده است. 
 وی تصریح کرد: بر روی چنین جراحی عظیمی اگر کار شده چرا در اختیار مردم و کارشناسان قرار نمی

 گیرد؟ اگر کار نشده چنین جراحی بزرگی با کدام کار جدی می خواهد صورت گیرد؟ ماتریس قیمت های تهیه
 شده برای این طرح کجاست که ما بتوانیم با این قیمت بال رفته بر روی تک تک صنایع تاثیر آن را بررسی

کنیم و از طریق جدول داده-ستاده پیامدهای کلن را بررسی کنیم. 
 رنانی در ادامه افزود: به نظر می رسد کار فکری اندکی برروی طرح صورت گرفته است و ممکن است

 امسال دکتر پژویان در کار فکری همکاری کنند ولی این لیحه سال گذشته به مجلس رفته و ماه گذشته
تصویب شده و به شورای نگهبان رفت. 

 دولت نشان داده در جراحی های کوچک تر موفق نبوده است
 وی افزود: یک لیحه خوب باید با شش گزارش پشتوانه شامل گزارش اجرایی، مالی، فنی، اقتصادی، سیاسی
 و اجتماعی همراه ان به مجلس برود و به راستی کدام یک از این گزارش ها برای طرح هدفمندسازی یارانه ها

طراحی شده است؟ 
 این اقتصاددان خاطر نشان کرد: دولتی که می خواهد چنین جراحی عظیمی انجام دهد باید چند جراحی موفق
 کوچک تر داشته باشد در حالی که کارنامه دولت در مبارزه با فساد، طرح بنگاه های زودبازده، مسکن مهر،

 مالیات بر ارزش افزوده را می بینیم و به راستی چگونه به یک تیم اقتصادی که دوست و دشمن آن را در
 طرح های کوچک تر موفق نمی دانند یا حداقل در میانه راه است و در برخی دیگر متوقف شده است، اعتماد

کنیم و به دست جراحی بدهیم که تجربه موفق جراحی ندارد. 
 رنانی پنجمین ویژگی یک جراحی موفق اقتصادی را پایدار بودن بدن بیمار دانست و افزود: اقتصاد ایران

 نشان می دهد در اغما فرو رفته است و به نرخ بهره و تورم واکنش نشان نمی دهد و امروز بنا به گفته رییس
  درصد ظرفیت فعالیت می کنند و صنعت ما نیز در رکود است و اقتصاد40کمسیون صنایع مجلس صنایع ما با 
ایران در شرایط هوشیاری نیست. 

 وی تصریح کرد: اکنون علئم حیاتی اقتصاد مانند نرخ تورم، نرخ بیکاری و غیره آشکار نیست و نرخ های
 مختلفی ارایه می شود و این برنامه ها ممکن است بر علئم حیاتی غلط استوار شود. از سوی دیگر فضای
 داخلی و خارجی باثباتی را نمی گذرانیم و فضای کسب و کار در ایران نا امن است و مجموعه این عوامل

نشان می دهد اقتصاد ایران در شرایط باثبات برای این جراحی که همه ما معتقدیم باید انجام شود نیست. 
 طرح تحول نقشه اصلح ساختار اقتصادی ایران است

 دکتر پژویان در ادامه جلسه به برخی بحث های مطرح شده پاسخ گفت و از نظرات و صحبت های خود دفاع
کرد. 

 به گزارش ایلنا، وی با بیان اینکه طرح تحول اقتصادی دنباله طرح تعدیل اقتصادی نیست، تصریح کرد: من
 طرح تعدیل را همان بیست سال پیش رد کردم و از این بابت که طرح بنگاه های زودبازده متوقف شد تاسف

نمی خورم چون این طرح نیز به بدی طرح ضربتی اشتغال بود. 
 وی بهبود فضای کسب و کار را از نتایج ایجاد اصلحات ساختاری در قالب طرح تحول اقتصادی دانست و
 خاطر نشان ساخت: اگر به ریشه های سایر مشکلت اشاره شده توسط دکتر رنانی مانند فرار مغزها و غیره

 نگاه کنیم می بینیم چون منابع کمی داریم و مغزهای ما در اینجا فضای کسب درآمد کافی ندارند از ایران خارج
 می شوند و آیا برای حل این مشکل نباید زیرساخت اقتصادی ایجاد کنیم که از فرار آنان جلوگیری شود؟ و آیا

نباید آنان دریافتی مطابق بهره وری داشته باشند. 
 این اقتصاددان تصریح کرد: اگر اقتصاد ایران را به عنوان یک بیمار در نظر بگیریم، به نظر من بیماری

 است که هرگز متولد نشده است و اگر بیمار است، شما می خواهید همه مشکلت آن را حل کنید و سپس به اتاق
عمل بفرستید و به عبارتی بهتر می خواهید مرده ای را روانه اتاق عمل کنید. 

 وی در پاسخ به صحبت دکتر رنانی در خصوص عدم تهیه ماتریس قیمت ها در این طرح گفت: پیش بینی رقم
  رقم تورم را پیش بینی کرده است و محاسبه به روش ماتریس قیمت ها توهین به دانشIOتورم با استفاده از 

اقتصاد است. 
 طرح فرم های اطلعات خانوار غلط بود

 پژویان در ادامه افزود: من عضو کارگروه طرح تحول نیستم و در جلسات این کارگروه هم شرکت نکرده ام
ولی بسته ای آماده کرده ام و به مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه کرده ام. 

 وی با بیان اینکه طرح تحول نقشه اصلح ساختار اقتصادی ایران است افزود: از دکتر رنانی انتظار دارم اگر
قبول دارد با شرایط فعلی، آینده اقتصاد ایران ورشکستگی است، به صورت شفاف بگوید راه حل چیست. 
 وی در پایان گفت: من طرح را طراحی کرده ام و پای آن ایستاده ام و آماده پاسخ به همه سوالت مطروحه

هستم. 
 این اقتصاددان حامی طرح تحول اقتصادی در پاسخ به صحبت های دکتر رنانی در خصوص بی اعتمادی مردم



 در پر کردن فرم های اطلعات خانوار گفت: زمانی که مرکز آمار شروع به جمع آوری این فرم ها کرد به
 صراحت گفتم این کار کاملo بیهوده و هدر دادن منابع است و این یکی از ناکارآمدی های دولت است و ربطی

به اعتماد و بی اعتمادی مردم ندارد. 
 وی افزود: جای نگرانی از این نیست که طرح آغاز شود بلکه نگران باشیم که برخی مسائل حاشیه ای جلوی

 این کار عظیم اقتصادی را بگیرد زیرا اجرای این طرح یک باید اقتصادی است و اگر دانش ما به این درد
نمی خورد که جامعه و اقتصاد را هدایت کنیم به چه دردی می خورد؟ 

 در ایران قیمت بنزین جایگزین اطلعات مفقوده مردم شده است
دکتر رنانی در پایان جلسه به بیان برخی توضیحات پرداخت. 

 وی در خصوص تورم در ایران گفت: در اقتصاد های به سامان معیار مردم نرخ تورم است ولی وقتی اعتماد
 از شاخص های عمومی رخت می بندد مردم برای خود شاخص می سازند و در حال حاضر در ذهن مردم قیمت
 بنزین کالی معیار شده و در ایران قیمت بنزین جایگزین اطلعات مفقوده مردم شده است و دست زدن به این

کالی معیار خیلی روابط را تغییر می دهد. 
  نشان می دهد نرخ تورم در ایران دقیقاo برابر نرخ افزایش قیمت84 تا 68رنانی تصریح کرد: بررسی از سال 

  تاکنون قیمت بنزین ثابت مانده84انرژی است و این نشانگر یک رفتار روانی در جامعه ایران است البته سال 
و به همین دلیل در این بررسی گنجانده نشده است. 

 این اقتصاددان با اشاره به راه حل خود برای مشکلت اقتصاد ایران گفت: در حال حاضر اقتصاد ایران در
 وضعیت تورم رکودی است و یک سیاست جدید رکودی را هیچ وقت در شرایط رکودی اجرا نمی کنند پس باید

اول اقتصاد را به شرایط رونق ببریم و سپس به فکر اجرای چنین طرحی باشیم. 
 وی با بیان اینکه امروز اقتصاد ما در بن بست گرفتار شده است تصریح کرد: اقتصاد ما امروز در بن بست

است یعني هم در رکود و هم تیرگی روابط با نظام جهانی است و باید ابتدا تحرکی در این دو عامل ایجاد کنیم. 
 رنانی با اشاره ه دلیل رکود اقتصادی ایران گفت: امروز برای خروج از رکود به سرمایه، تثبیت فضای کسب

و کار کاهش هزینه مبادله نیازمندیم. 
 گره اقتصاد ایران به دست مقام معظم رهبری گشودنی است

 وی با اشاره به هزینه مبادله سنگین موجود در ایران گفت: هزینه مبادله هزینه ای است که نباید وجود داشته
 مثلo مسئولی حرفی می زند و به یکباره ارزش بورس سقوط می کند که متاسفانه این هزینه در کشور ما بسیار

بالست. 
 این اقتصاددان ایجاد شرایط لزم را نکته ای اساسی برای برگشت سرمایه های فکری و انسانی دانست و افزود:

 پس از سی سال انقلب هنوز فرمانی مبنی بر عفو عمومی صادر نشده است و به نظر من برای برگشت
 سرمایه ها باید افرادی که شاکی خصوصی ندارند ولی دچار محرومیت اجتماعی و محدودیت شده اند بتوانند

برای سرمایه گذاری به کشور برگردند. 
 وی تصریح کرد: اقتصاد ما اکنون راه حل سیاسی و اجتماعی دارد و دچار گره ای شده که تنها به دست مقام

معظم رهبری گشودنی است 
در حاشیه مباحثه: 

 *این مراسم با حضور دکتر ساسان، دکتراکبری و سایر استادان به نام دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان
برگزار شد. 

 *تالر صدر دانشگاه اصفهان از کوچکترین تالرهای این دانشگاه است که از ظرفیت مناسبی برای حضور
 همه علقه مندان برخوردار نبود و به این دلیل برخی دانشجویان از کریدورها و پنجره های اطراف از این

مباحثه استفاده کردند. 
*این مباحثه با استقبال خوب دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان مواجه شد. 

 *حضور دکتر رنانی در مباحثه با دکتر پژویان که از استادان ایشان در زمان تحصیل بوده از نکات قابل توجه
این مباحثه بود. 

 *حراست دانشگاه اصفهان در ادامه موج سختگیری خود از ورود برخی خبرنگاران به دانشگاه برای پوشش
این مراسم جلوگیری کرد. 

پایان پیام
 کارگر را اخراج می کند 15سیستم پایا شرکت 

 در زمره نیرومندترین و عظیم ترین شرکت های تولید وسائل مخابراتی و کامپیوتری در ایران پاپاسیستم 
  کارگر زده است و همصدا با همه همتایانش بحران15 سرمایه دار این شرکت نیز دست به اخراج  است.

اقتصادی و رکود بازار فروش تولیدات را دلیل این اخراج ها اعلم کرده است.
منبع: آژانس ایران خبر 

 88 آذر 24



نماینده کارفرمایان درشورای عالی کار: 
 کلید خورد 89پروژه تعیین حداقل مزدكارگران در سال 

   نماینده کارفرمایان در شورای آمده است : 88 آذر 24به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 
 عالی کار گفت: کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی بررسی های مربوط به تعیین حداقل مزد سال

 را آغاز کرده است. 1389
 منوچهر اقبالی درگفت وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون به رقم مشخص رسیده اید،

گفت: هنوز به رقم مشخصي نرسیده ایم چون خیلی زود است. 
 وی با انتقاد ازشورای عالی کار گفت: در سال جاری هیچ دعوت نامه رسمی از من برای حضور در جلسات

این شورا انجام نگرفته است. 
 اقبالی در پاسخ به این سوال که گویا شورای عالی کار در سال جاری چند جلسه برگزار کرده است پس چرا از

شما دعوت نشده است افزود: من نمی دانم از مسوولن وزارت کار و امور اجتماعی بپرسد. 
پایان پیام
 کارگر خودروسازی کروز15اخراج 

  سال سابقه کار5 کارگر را اخراج می کند. این کارگران هر یک بیش از 15شرکت خودروسازی کروز 
 کردن و استثمار شدن در این شرکت دارند. سرمایه دار کروز گفته است است که دلیل اخراج کارگران بحران

 اقتصادی، کسادی بازار فروش و کاهش تقاضا است. کارگران اخراجی هیچ درآمدی برای امرار معاش
 ندارند. سرمایه دار در قبال هر یک سال کار فقط یک ماه حق سنوات برای آنان قبول کرده است، مبلغ بسیار

ناچیزی که هیچ مشکلی از معیشت کارگران را حل نمی کند. 
منبع: آژانس ایران خبر 
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تظاهرات اعتراضی کارگران کنف گیلن و کنف کار

  آمده است : در باره وضعیت کار و زندگی و مبارزه88 آذر 24به گزارش خبرگزاری فارس در تاریخ 
  توسط فعالن ضدسرمایه داری این کارگران کارخانه های کنف استان گیلن قبلo گزارش های نسبتاo مشروحی
  سال از تاریخ سرگردانی،5استان تهیه شده و در همین سایت و خبرنامه اینترنتی آن انتشار یافته است. 

  سال هر روز وضع5آوارگی و گرسنگی مرگبار توده های کارگر این صنایع می گذرد و در طول این 
 شمار زیادی از آنان در همه این مدت بیکارکارگران از روز پیش بدتر و دردناک تر و کشنده تر شده است. 

 مانده اند و به رغم تلش بسیار برای یافتن کار در هیچ کجا موفق به یافتن هیچ کاری نشده اند. گزارش ها
  سال، حداقل سه تن از کارگران سرگردان و گرسنه و بیکار زیر فشار درد و رنج و5حاکی است که در این 

 و مرگ را به عنوان تنها راه نجات از مصائب غیرقابل تحمل دامنگیر خانواده خویش دست به خودکشی زده 
 این وضعیت انتخاب کرده اند. این وضع ادامه دارد و کارگران نیز همچنان به اعتراض خویش ادامه می دهند،
 شکلی از اعتراض و مبارزه که بی نتیجه بودن خود را سال ها است در سراسر این مملکت و در تمامی مراکز

 کار و تولید به نمایش نهاده است. امروز هر کارگری مثل روز روشن می داند که صرف تشکیل اجتماع و
 تحصن و سر دادن فریاد در مقابل کاخ های سر به فلک کشیده قدرت و زور و زورگویی نظام کارگرکش

 سرمایه داری ره به هیچ کجا نمی برد. طبقه سرمایه دار و دولت سرمایه داری ایران قدرت دارند و این قدرت
 را با دنیایی از درندگی و خونریزی به کارگران تحمیل می کنند. سرمایه داران و دولت سرمایه همه قدرت

 خویش را از سرمایه دارند، سرمایه ای که ریال به ریال آن محصول کار و استثمار توده های کارگر است. در
 مقابل طبقه سرمایه دار و دولتش، طبقه کارگر هم از قدرتی عظیم، لیزال، دگرگون کننده و تاریخ ساز

 برخوردار است اما به کارگیری این قدرت، نیازمند آگاهی، اتحاد، اراده، سازمانیابی، افق روشن پیکار و عزم
 محکم برای تغییر وضعیت موجود است. اگر کارگران نمی خواهند محکوم همیشگی گرسنگی و فقر و مرگ
 در درون جهنم گند و خون استثمار و ستم و بربریت سرمایه داری باشند باید این قدرت را به کار گیرند و راه

  تا کارگر در این یا آن شرکت200 تا و 100اعمال آن را بیاموزند. این قدرت در داد و فریادهای التماس آمیز 
 طبقه کارگر، سازمانیابی شورایی و ضدسرمایه داری و نیست. این قدرت در اتحاد هر چه محکم تر توده های 

 هر چه سراسری تر کارگران، افراشتن پرچم مطالبات پایه ای ضدسرمایه داری در پیشاپیش این پیکار، پیش
 کشیدن افق رهایی از شر استثمار و حاکمیت سرمایه و برپایی جهانی نو بر ویرانه های نظم موجود است.

 انجام این کارها سخت است اما سخت تر از آن تحمل وضعیتی است که سرمایه داری بر ما تحمیل کرده است
 و تحمیل می کند و در آینده بازهم بیشتر تحمیل خواهد کرد. کارگران هر دو کارخانه کنف کار و کنف گیلن

  آذر هم یک بار دیگر تظاهرات23 سال اخیر بی وقفه مبارزه و اعتراض کرده اند. در همین روز 5در تمامی 
 اعتراضی خود را تکرار کردند. اما آنان همچون همه بخش های دیگر توده های طبقه خویش هنوز واقعیت

 و دستیابی به ساز و کار و سلح مبارزه طبقاتی علیه سرمایه را به جریان جاری زندگی و مبارزه طبقاتی 
اعتراض خود تبدیل نکرده اند. تا زمانی که چنین است وضع زندگی آنان نیز به همین منوال است که می بینیم.



احضار یک فعال کارگری به اداره اطلعات اشنویه
  به اداره اطلعات اشنویه24/9/88مورخ صمد احمد پورفعال کارگری و عضوکمیته هماهنگی روز دو شنبه  

اشد و پس از یک ساعت بازجویی او را آزاد کردند. فراخوانده 

  می28/1/88اعضای کمیته هماهنگی درتاریخ  لزم به ذکراست که صمد احمد پور یکی از دستگیر شدگان
 به همراه سایر اعضای کمیته دستگیر شد و به مدت چندین سنندج  باشد که درمنزل سید غالب حسینی در شهر

اساعت مورد باز جویی قرا گرفت.

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
24/9/1388

استاندار تهران در گفت وگو با ایلنا: 
واحدهاي صنعتي از توقف تولید و عدم پرداخت حقوق كارگران رنج مي برند 

  استاندار تهران در خصوص فعالیت آمده است88 آذر 25به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 
 اخیر کمیسیون کارگري شوراي تامین استان تهران گفت: این شورا یکي فعالترین زیر مجموعه هاي استانداري

تهران است. 
 مرتضي تمدن در گفت وگو با ایلنا، گفت: با توجه به تاثیر پیامدهاي بحران اقتصادي دنیا به صنایع ایران

 رویکرد کمیسیون کارگري استانداري تهران بیشتر در جهت ساماندهي واحدهاي تولیدي و غیر امنیتي بوده
است. 

 وي یادآور شد: در حال حاضر واحدهاي تولیدي با مشکلتي جدي کمبود نقدینگي و سرمایه در گردش و به
تبع آن عدم پرداخت حقوق کارگران و یا توقف تولید مواجه هستند. 

 تمدن افزود: هر چند رویکرد کمیسیون کارگري استانداري، تامین امنیت تولید و مواظبت آن از حواشي است
 که مي تواند در روند تولید یا امنیت آن اخلل کند اما مشکلت فعلي واحدهاي تولید به مسایل اقتصادي مربوط

مي شود که باید با دید غیر امنیتي به آنها نگریست. 
 استاندار تهران ابراز امیدواري کرد که با توجه به اقدامات دولت مبني بر تامین منابع مالي بنگاه هاي تولیدي از
 طریق صندوق ذخیره ارزي از سرگیري پرداخت تسهیلت بانکي واستمهلل و تقسیط بدهي هاي معوقه مشکل

واحدهاي بحران زده مرتفع شود. 
 تمدن مدعي شد که در نتیجه تمهیدات صورت گرفته مشکل واحدهاي تولیدي حل خواهد شد و روند رو به

کاهش را طي مي کند. 
پایان پیام

 رتبه هاى محیط زیستى ایران؛ از نظر تخریب جنگل جزء شش کشور اول دنیا،در بیابان زایى
 داراى رتبه نخست

 از قول  :میترا البرزى منش* 88 آذر 25به نوشته اعتماد در تاریخ 
 اخبارى که از سراسر دنیا دریافت مى شود، نشان مى دهد جهانیان اگرچه با تاخیر ولى در حال دستیابى به

 نظراتى واقع بینانه در مورد اثرات تخریب محیط زیست بر کره زمین و حیات موجود در آن هستند. در حالى
 که سران کشور ها در کپنهاگ براى هزینه هاى مبارزه با گرمایش زمین در حال چانه زنى هستند، طرفداران
 محیط زیست در بیرون این اجلس تجمع کرده و آنها را به اقداماتى جدى تر فرا مى خوانند. نظرسنجى اخیر
 که شامل کشورهاى پرجمعیت دنیا از جمله چین و هند مى شود، نشان مى دهد بیشتر مردم تغییرات اقلیمى را

 معضلى بسیار جدى مى دانند و مى خواهند دولت ها براى رفع آن چاره یى بیندیشند. مطالعات تازه درباره
 تغییرات جوى صورت گرفته، نشان مى دهد این احتمال در حال افزایش است که فاجعه چهار درجه سانتیگراد

 گرم تر شدن هواى کره زمین در دوره نسل کنونى اتفاق افتد. این اخبار در عین حال که نشان دهنده وخامت
 شرایط محیط زیست کره زمین است، نشانه هایى از امید نسبت به درک ضرورت حفاظت از محیط زیست در

سطح جهان را به نمایش مى گذارد. 
 

جایگاه ما در این میانه چگونه است 
 

هر روز اخبارى تکان دهنده تر از روند تخریب محیط زیست در کشور منتشر مى شود. 
 

عنوان هاى زیر فقط بخش کوچکى از اخبارى است که در ماه هاى اخیر در رسانه ها منتشر شده است؛ 
 



- نیمى از دریاچه ارومیه در حال محو شدن است. 
 

 متر از پارک ملى گلستان، اولین و قدیمى ترین پارک ملى ایران 60/11- گذر جاده با عرض 
 

  هزار اصله درخت جنگل هاى زاگرسى دنا در اثر عبور خط لوله گاز از مسیر جدید در عوض25- تخریب 
عبور از مسیر تخریب شده قبلى 

 
 - جنگل ابر استان سمنان که داراى درختان سرخدارى با قدمتى چهارهزار ساله است اخیراo براى ساخت یک

  متر مورد تخریب قرار گرفته است. در حالى که درگیرى بین مسوولن11 کیلومتر و عرض 17راه به طول 
  آبان ماه در وضعیت آب و هوایى سرد و28براى احداث یا عدم احداث این جاده ادامه دارد، روز پنجشنبه 

 هکتار از درختان جنگل «ابر» در آتش سوخت. 11بارانى 
 

 هکتار از جنگل هاى گلستان 15- آتش سوزى در 
 

 هزار میلیارد ریال برآورد شد. 100- ارزش اکولوژیک جنگل ها و مراتع ایران سالنه 
 

- آتش سوزى در جنگل هاى فرامان کرمانشاه 
 

- خطوط نفت طبیعت لرستان را شخم زد 
 

- تخریب جنگل هاى بلوط عامل اصلى نابودى سنجاب ایرانى 
 

- زاینده رود خشک شد. 
 

  متر مکعب در ثانیه100 متر مکعب در ثانیه به حدود 734- دبى رودخانه کارون در اهواز از میانگین سالنه
  سد روى این رودخانه در دست مطالعه ساخت یا بهره بردارى27تنزل یافته است. این در حالى است که 

است. 
 

  میلیارد و در سال1/5 ، 80، هفت میلیارد، در سال 73- آورد رودخانه هاى منتهى به سد سفیدرود در سال 
  سد دیگر12 به یک میلیارد متر مکعب رسیده است. این در حالى است که شش سد در بالدست احداث و 87

در دست ساخت است. 
 

 اصله درخت پارک تهلیجان در شهرکرد 400- قطع 
 

- هامون از نفس افتاد. 
 

- تصادف یک قلده پلنگ ماده یک ساله در پارک ملى گلستان 
 

- احداث راه در مناطق کوهستانى بى مانند مانند مسیر فله دماوند که اثر طبیعى ملى اعلم شده است. 
 

 هزار اصله درخت بلوط در جنگل چغاسبز براى احداث کمربندى در ایلم 60- نابودى 
 

- احداث میانگذر به جاى کنارگذر از وسط تالب انزلى 
 

- قطع درختان کهنسال به بهانه مبارزه با خرافات در گیلن 
 

 - رتبه هاى محیط زیستى ایران؛ از نظر تخریب جنگل جزء شش کشور اول دنیا، در بیابان زایى و تاثیر عامل
 انسانى در بیابان زایى داراى رتبه نخست، از نظر فرسایش خاک دومین کشور دنیا، از نظر نابودى حیات

  کشور جهان،146 در میان 132وحش مقام اول در دنیا، از نظر شاخص هاى پایدارى محیط زیست رتبه 
ایران هفتمین کشور سیل خیز جهان 



 
 - سطح آگاهى مدیران و مسوولن نسبت به اهمیت مقوله حفاظت از محیط زیست را در برخى سخنان آنها مى

توان مشاهده کرد. 
 

 - یکى از وزیران سابق راه به رئیس وقت سازمان محیط زیست گفته بوده است بگذارید ما این چهار حیوان را
 بخوریم تا به خاطر این چهار حیوان نگویید اینجا جاده نکشید. متولیان احداث پالیشگاه بهشهر عنوان کرده اند

«با این همه شعارها آیا درست است که بازیچه یک پرنده یا قورباغه شویم؟» 
 

آیا این اخبار تکان دهنده نیستند 
 

 تعدد اقدام هاى نسنجیده و تخریبى به حدى است که توان مقابله را از طرفداران محیط زیست گرفته است.
 مسوولن بدون رعایت قوانین موجود، از جمله قوانین مناطق تحت مدیریت، قانون ضرورت ارزیابى اثرات

 زیست محیطي، قانون گونه هاى قطع ممنوع و حفاظت شده، قانون ذخیره گاه ها و بدون توجه به استانداردهاى
 توسعه پایدار به سرعت و بدون مطالعات ضرورى تصمیم مى گیرند و اجرا مى کنند. حتى نظرات سایر

 سازمان هاى دولتى ذى نفع نیز مورد توجه قرار نمى گیرد. اگر مسوولن و نمایندگان مجلس خود به قوانین
 موجود بى توجه باشند، آیا مى توان انتظار داشت در این کشور سنگى بر سنگ محیط زیست باقى بماند؟ در

 برنامه توسعه چهارم ضرورت ارائه طرح هاى عمرانى بر اساس مطالعات آمایش سرزمین مورد تاکید قرار
 گرفته بود. مطالعات آمایش، بیان کننده این است که کدام بخش از سرزمین براى چه نوع کاربرى یا برنامه
 توسعه یى مناسب است. در شرایط کنونى برنامه ریزى ها به جاى اینکه بر اساس آمایش سرزمین صورت

 بگیرد، بر اساس نظرات افراد و با توجیه هاى غیرعلمى صورت مى گیرد. حفظ محیط زیست به عنوان یک
 ثروت ملى و جهاني، جلوگیرى از تخریب آن و سرمایه گذارى جدى براى بازسازى آنچه تاکنون نابود شده

 است، یک تعهد ملى و یک وظیفه بین المللى است. این اراده جهانى است که کنفرانس کپنهاگ به خاطر آن برپا
 شده است. تقویت بیشتر سازمان حفاظت محیط زیست و به کارگیرى گسترده متخصصان باتجربه و دلسوز،
 پایبندى مسوولن به اجراى قوانین و قبول مشارکت نهاد هاى غیردولتى محیط زیستي، شاه کلیدهاى مفقوده

براى حرکت در این راستا است. 
کارشناس ارشد محیط زیست 

 درصد رشد كرده است و فقر به اقتصادایران سرك مي كشد30بیكارى  
  آمده است : بنگاه هاى فراوانى از كمبود نقدینگى رنج مي برند. كارگران دسته88 آذر 25به نوشته ایلنا در

 دسته اخراج مي شوند و برخى از مسوولن این وضع را طبیعى مي انگارند. تورم هم چنان دو رقمى باقى مانده
 است و گرانى به هر بهانه، حال ایام رمضان باشد یا اوقات بازگشت حجاج از مكه، خود را بر اجناس تحمیل
 مي كند. نقدینگى هم چنان بال مي رود و طرح هاى دولت از بنگاه هاى زودبازده تا شهرك هاى صنعتي، مالیات

 بر ارزش افزوده و حتى مسكن مهر در گرداب ناكامي ها گرفتار مي شوند تا به نظر بیاید كه راه حلى براى
اقتصاد ایران متصور نیست.

 نمایندگان مجلس یكى پس از دیگرى از اجرا نشدن مصوبات سفرهاى استانى سخن مي گویند. بیكارى مطابق
 آمارهاى رسمى بال مي رود. ركود بر صنعت، مسكن، بازرگانى و كشاورزى ایران چنبره زده است و در

 همین حال، آمار صادرات و جذب سرمایه هاى داخلى و خارجى كاهش را مزمزه مي كند. كاهش دلرهاى نفتى
 حتى واردات ایران را هم كاهش داده تا دیگر نتوان به لطف واردات و به بهاى بیكارى كارگران، تورم را
 مهار زد. این چنین است كه گمانه زني ها درباره اینكه اقتصاد ایران از دایره برنامه ریزى خارج شده یا به

.تعبیرى از ریل خارج شده است، هر آن تقویت شود
  درصد تولید ناخالص داخلى كشور به دولت تعلق دارد.80دولت فعال مایشاء اقتصادى كشور است. بیش از 

  كه بر محور كوچك كردن دولت و اجراى سیاست هاى عدالتخواهانه دور84شعارهاى احمدي نژاد در انتخابات 
 مي زد، در واقعیت راه نبرد و ماحصل مردم از نفتى كه قرار بود بر سر سفره هایشان حاضر شود، به بوى تند

 گراني هاى خلصه شد كه به گفته مسوولن اجرایي، محصول افزایش قیمت نفت بود. این چنین است كه
 امیدهاى مردمى براى یافتن راه كار و راه بردهایى براى بیرون كردن اقتصاد ایران از وضعیت فعلي، هر روز

.كم رنگ تر مي شود تا به تدریج امر براى همه مشتبه شود كه اقتصاد كنونى ما برنامه پذیر نیست
 فقیرتر شدن مردم نیز چیزى نیست كه امروز بتوان با ارائه آمار و ارقام آن را انكار كرد، این واقعیت در كلم
 دكتر پژویان كه از نزدیكان دولت دهم و اعضاى شوراى رقابت این دولت محسوب مي شود نیز به عریان ترین
 وجه نمود دارد. وى در این باره مي گوید: خطر تبدیل شدن به وضعی شبیه کشورهای آفریقایی که برای غذای
 خود به دنبال کامیون های سازمان ملل مي دوند، بیخ گوش ماست و باید به فکر اصلح این اقتصاد بیمار باشیم.

 آمار بیكارى نیز دیگر حتى با نازل كردن شاخص ها نیز قابل كتمان نیست. در حال حاضر و مطابق یك



 گزارش رسمى و با همان شاخص بسیار نازل اشتغال به معنى یك ساعت كار در هفته، نرخ بیکاری كه در
 درصدى بیكارى30 افزایش یافت كه به معناى افزایش 5/12 به 88 درصد بود، در بهار 6/9 معادل 87بهار 

  میلیون بیكار در4 است. البته اگر آمار اعلمى وزیر تعاون مبنى بر وجود 87 نسبت به سال 88در سال 
  درصد مي رسد و اگر آمار خود وزیر كار در مراسم اخذ راى اعتماد6/17كشور را بپذیریم، نرخ بیكارى به 

  سال گذشته اگر جویندگان كار موفق به اشتغال را در یك كفه ترازو4در مجلس را ملك قرار دهیم، در طول 
 300و اخراج شدگان از محیط هاى كارى را در كفه دیگر قرار دهیم، كفه اخراجي ها و تعدیل شدگان حدود 

.هزار نفر سنگین تر خواهد بود
 البته دولت دهم كه ادامه دهنده راه دولت نهم به حساب مي آید، راه كار حل تمامى این مشكلت را اجراى طرح
 تحول اقتصادى یا همان هدفمند كردن یارانه ها مي داند، اما كارشناسان اعتقاد دارند كه حتى این طرح كه از آن

 به عنوان جراحى بزرگ اقتصاد هم یاد مي شود، نمي تواند درمانى براى اقتصاد بیمار ایران باشد چرا كه
.اقتصاد ایران برنامه پذیر نیست

 دكتر محسن رناني، عضو هیات علمى دانشگاه اصفهان درباره علل برنامه پذیر نبودن اقتصاد ایران مي گوید:
 در ایران امروز، بي ثباتي ها و عدم اطمینان ها در حوزه اقتصاد، سیاست و جامعه؛ یعنى هم در رفتار مقامات

 سیاسي، هم در رفتار سیاستگذاران اقتصادى و هم در حوزه رفتار عمومى مردم، بسیار متغیر، رادیکال،
 سریع، گسترده و پي درپى است. در شرایطى که نااطمیناني ها خارج از حدود معقول، پذیرفته و قابل تحمل

 باشد، اصولo بازیگران عاقل وارد بازى نمي شوند. بسیارى از کارگزاران اقتصادى در شرایط امروز ایران
 ترجیح مي دهند وارد بازي هاى اقتصادى بزرگ، زمان بر و سرمایه بر نشوند. شاید به همین علت است که از

  نفر5 درصد آنها بسیار کوچک مقیاس (داراى یک تا 2/92 میلیون کارگاه شناسایى شده در کشور، 8/2
  نفر شاغل بوده اند. کارآفرینى (به مفهوم مدیریت نوآور و50شاغل) و تنها یک درصد آنها داراى بیش از 

 خطرپذیرى که با معرفى محصول جدید، یا ابداع روش هاى جدید تولید و مدیریت، یا ابداع فناورى تازه،
 فرصت هاى جدید اقتصادى مي آفریند)، در صنایع کلسیک قرن بیستم، عمدتاo در بنگاه هاى نسبتاo بزرگ مقیاس

 امکان پذیر بوده است. با وضعیتى که اقتصاد ایران از نظر مقیاس بنگاه هاى اقتصادى دارد، طبیعى است که
 انتظار پدیدارى انبوهى از کارآفرینان- که براى رشد خودانگیخته اقتصادى ضرورى هستند- انتظارى بیهوده

 است. به نظر مي رسد فقدان ترکیب قابل قبولى از بنگاه هاى بزرگ، متوسط و کوچک مقیاس در اقتصاد ایران،
 ناشى از بي ثباتي هاى گسترده سیاسى و اقتصادى که موجب نااطمینانى شدید در اقتصاد ایران شده، است. اگر

 اقتصاد ایران شرایط لزم براى تولید کارآفرین را ندارد، قاعدتاo نمي توان آن را در چارچوب علم اقتصاد
 مرسوم نیز تحلیل کرد، چراکه تحلیل هاى علم اقتصاد مرسوم، حول سازوکار رقابت، رشد و مدل هاى تعادلي،

.با فرض حضور عنصر «مدیریت کارآفرین» است
 وى در ادامه مي گوید: علم اقتصاد مرسوم (به ویژه در حوزه اقتصاد کلن و زمانى که به مسائل سیاست گذارى

 توسط دولت مي پردازد) درباره اقتصادهایى گفت وگو مي کند که در آنها همه یا دست کم نزدیک به همه
 واحدهاى اقتصادي، قواعد آمره و ناظر بر فعالیت هاى اقتصادي، به ویژه استانداردها را مي پذیرند و رعایت

 مي کنند و دولت نیز به عنوان داور و ناظر اجتماعى نه تنها به تعریف دقیق این قواعد مي پردازد بلکه بر
 اجراى دقیق آنها نیز به طور کارآمد نظارت دارد. چنین وضعیتى مستلزم آن است که کل فعالیت ها یا واحدهاى
 اقتصادى به ویژه در بخش هایى که بر سایر فعالیت ها اثر محرکه دارند- به صورت قانونى و رسمى فعالیت کنند.

 به عبارت دیگر فعالیت هاى اقتصادى واحدهاى خصوصى به صورت رسمى و در بخش رسمى باشد.
 درصد35درصد شاغلن در بخش کشاورزي، بیش از 70مطالعات اخیر حاکى از این است که نزدیک به 

 درصد شاغلن در بخش15درصد شاغلن در بخش ساختمان و بیش از 45شاغلن در بخش صنعت، بیش از 
 خدمات در ایران، در بخش غیررسمى فعالیت مي کنند. به عبارت دیگر در اقتصاد ایران بخش بزرگى از

 فعالیت هاى اقتصادي، خارج از حوزه نظارت و سیاست گذارى دولت عمل مي کند. این وضعیت در سال هاى
 اخیر نیز رو به تشدید بوده است و احتمالo با ورود موج شدید متقاضیان کار در سال هاى آینده تشدید مي شود.

 البته در همه اقتصادها کم و بیش فعالیت هاى غیررسمى وجود دارد، اما در مورد اقتصاد ایران، این فعالیت ها
 نه تنها گسترده شده بلکه رو به افزایش هستند و وقتى در کنار ناکارآمدى جدى نظام ادارى و به ویژه فقدان

 ساز و کارهاى اصلح سیستمى قرار مي گیرد، مي تواند اقتصاد ایران را به عرصه فعالیت هاى بي مهار،
 بي ضابطه و خارج از استاندارد تبدیل کند. حاصل چنین وضعیتى در بلندمدت، ناتوانى از کسب، ذخیره،

 نگهدارى و ارتقاى هر نوع سرمایه انسانى و اقتصادى است. علم اقتصاد مرسوم براى تبیین چنین اقتصادى
.تدوین نشده است و کاربرد سیاست هاى آن در چنین اقتصادى جز تحمیل هزینه به اقتصاد نخواهد بود

 رنانى در توضیح راه كار خروج از این وضع مي گوید: کلید برون شد اقتصاد ایران از عدم تعادل هاى پي درپى
 و از «مدارهاى توسعه نیافتگى»، تنها و تنها در دست سیاستمداران است. اقتصاد امروز ایران حاصل دوران
 بلندى از سیاست ورزى غلط است. بدون بازگشت فرآیندهاى سیاسى به سوى روندهاى متعادل، قابل پیش بیني،



 کم هزینه و هماهنگ با نظام اقتصادى و فناورى امروز دنیا، نسخه پیچي هاى سیاسى براى اقتصاد ایران، جز
.تحمیل هزینه دستاوردى نخواهد داشت

 وى مي افزاید: در شرایط امروز ایران، ما در دوره «امتناع برنامه» به سر مي بریم، یعنى دوره اى که اقتصاد
 «برنامه پذیر» نیست. بنابراین همه تحلیل هاى نظري، توصیه هاى سیاستى و برنامه هاى اجرایى باید معطوف به
 «سال صفر برنامه ریزى» شود. تئوري هاى علم اقتصاد مرسوم، براى شرایط پس از سال صفر تدوین شده اند.

 کاربرد آنها براى تحلیل شرایط پیش از سال صفر، خطاى نظرى و اجراى توصیه هاى آنها در این شرایط،
 خطاى مدیریتى خواهد بود. منظور از سال صفر برنامه ریزى نیز وضعیت یا مرحله اى است که در آن،

 الزامات، شرایط لزم و حداقل اقتضائات ضرورى براى اقدام به برنامه ریزى یا سیاست گذارى- که نتایج آن با
.درصد قابل قبولى از خطا قابل پیش بینى باشد- فراهم است

سازمان هدفمندي یارانه ها» به تایید كمیسیون ویژه مجلس رسید
كامیابي دولت در چالش یارانه ها

  نوشت : - به دنبال مخالفت شدید دولت با مصوبه مجلس براي یارانه ها،88 آدذ 26دنیاي اقتصاد در تاریخ 
 یارانه ها راي مثبتكمیسیون ویژه مجلس براي طرح تحول اقتصادي به تاسیس سازمان دولتي  هدفمندسازي 

 داد و نظر دولت را تامین كرد، محمدحسین فرهنگي، عضو كمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادي مجلس این
  لیحه یارانه ها به15 لیحه یارانه ها خواهد شد. ماده 15خبر را اعلم كرد و افزود: این مصوبه جایگزین ماده

 چگونگي در اختیار گرفتن درآمد ناشي از آزادسازي قیمت ها مربوط مي شد كه مورد اعتراض دولت بود و
 محمود احمدي نژاد گفته بود اگر این ماده اصلح نشود، دولت لیحه یارانه ها را اجرایي نمي داند و استرداد آن
 را خواستار خواهد شد. درپي این چالش، با ابهامي كه شوراي نگهبان به این ماده گرفت، لیحه را به مجلس
 بازگرداند و كمیسیون ویژه مجلس هم خواسته دولت را تامین كرد. البته مصوبه كمیسیون ویژه باید در جلسه

عنلي مجلس هم تصویب شود.

کمیسیون ویژه مجلس نظر دولت را تامین کرد
تصویب تشکیل سازمان دولتي هدفمندي یارانه ها

 کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس در جلسه عصر چهارشنبه خود تشکیل سازمان هدفمند کردن
  لیحه هدفمند کردن یارانه ها کرد تا علوه بر رفع ابهام مورد نظر شورای15یارانه ها را جایگزین ماده 

 نگهبان، نظر دولت در مورد این لیحه تامین شود. محمد حسین فرهنگی در گفت وگو با خبرگزاری مهر، با
  تصویب شد که متن پیشنهادی آن، همان متن مورد توافق15اعلم این خبر گفت: کلیات ماده ای به جای ماده 

کارگروه مشترک دولت و کمیسیون ویژه بود.
 وی افزود: بر اساس این تصمیم، به دولت اجازه داده می شود که سازمانی را به منظور هدفمند کردن یارانه ها

تشکیل دهد.
 این عضو کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی با بیان اینکه هنوز درباره جزئیات این تغییر تصمیم گیری نشده
 است، خبر داد که تصمیم گیری در این خصوص به جلسه آتی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی موکول شده

است. 
 این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز صبح دیروز اعلم کرده بود که بر

  سابق) توافق کامل شده است و دولت و16 و 13 لیحه هدفمند کردن یارانه ها (همان مواد 15 و 12روی ماده 
 مجلس بر روی ایجاد سازمان هدفمند کردن یارانه در قالب یک شرکت دولتی برای تزریق منابع مالی حاصل

از هدفمند شدن یارانه ها توافق حاصل کرده اند.
 «ایرج ندیمي» مشاور معاون پارلماني و امور مجلس رییس جمهور هم که در جلسه کمیسیون ویژه مجلس

 حضور داشت ، در گفت و گو با «ایسنا» با اشاره به جلسه  این كمیسیون افزود: در این جلسه، كلیات یك پیشنهاد
 كه در واقع برخي اعضاي كمیسیون مطرح كرده بودند، به تصویب رسید. وي گفت: در این پیشنهاد اعلم شده

 دولت ظرف یك ماه، سازماني با ماهیت شركت دولتي به نام سازمان هدفمندسازي یارانه ها ایجاد كند؛ البته با
همین منابع، امكانات، اعتبارات و نیروي انساني موجود. 

 مشاور معاون پارلماني و امور مجلس رییس جمهور گفت: از طرف دیگر دولت هم مجاز شده همه  دریافت هاي
 حاصل از طرح هدفمند كردن یارانه ها را به این صندوق واریز و مستمرا نیز از همان جا برداشت كند. ندیمي
 ادامه داد: اساس نامه  این سازمان را وزارت اقتصاد تدوین مي كند و دیوان محاسبات نیز هر ساله گزارش هاي

مربوط به این دیوان را دریافت و نظارت مي كند. 
 وي گفت: در این جلسه كلیات این پیشنهاد تصویب شد، همچنین كمیسیون ویژه در جلسه  آتي خود در مورد

جزئیات آن نیز بحث و بررسي مي كند. 



تاكید دولت بر تشكیل سازمان هدفمندسازي یارانه ها 
 معاون پارلماني احمدی نژاد در این باره گفت: دولت همچنان بر تشكیل سازمان هدفمندسازي یارانه ها تاكید

دارد. 
 حجت السلم و المسلمین میرتاج الدیني در گفت وگو با (ایسنا) با اشاره به جلسه  كمیسیون ویژه مجلس شوراي
 اسلمي درباره لیحه هدفمند كردن یارانه ها با حضور نمایندگان شوراي نگهبان و دولت اظهار كرد: در این
 جلسه از سه اشكال و ابهامي كه شوراي نگهبان وارد كرده بود، دو اشكال آن رفع شد، اما اشكال سوم كه در

 واقع اشكال اصلي است، همچنان باقي است و قرار شد در جلسات بعدي این مساله مورد بحث و بررسي قرار
بگیرد. 

  این لیحه است و این در واقع نقطه  مورد بحث دولت و15 و 12وي ادامه داد: بحث اصلي اختلفات بین ماده 
 مجلس است. وي افزود: البته كمیسیون ویژه مجلس و دولت در این ارتباط به پیش نویس مشتركي رسیده بودند،
 ولي چون مجال طرح و تصویب در كمیسیون ویژه پیدا نكرد، از سوي مجلس به شوراي نگهبان فرستاده شد و
 با توجه به بازگشت لیحه از شوراي نگهبان به مجلس، این فرصت خوبي است كه توافقي بین دولت و مجلس

 و شوراي نگهبان در این زمینه ایجاد شود. وی خاطرنشان كرد: در حال حاضر دست مجلس براي انجام
 اصلحات باز است تا به نحوي این ایرادات را برطرف كنند كه نظر دولت هم تامین شود و دولت بتواند این

 «برخي از اعضاي كمیسیون ویژه با پیش نویس مشتركلیحه را به نحو احسن اجرا كند. وي با بیان این كه 
 موافق بودند و اگر این پیش نویس در كمیسیون ویژه مورد تصویب قرار بگیرد در صحن نیز مورد تصویب
 قرار خواهد گرفت» اظهار كرد: اكنون بحث در مورد این لیحه به موضوع سه  جانبه بین دولت و مجلس و
 شوراي نگهبان تبدیل شده و اگر نواقصي كه شوراي نگهبان گرفته برطرف نشود، شوراي نگهبان این لیحه

را به مجمع ارسال مي كند و این باعث طولني شدن روند لیحه خواهد بود. 
 وي با بیان این كه «دكتر علي لریجاني ریاست محترم مجلس شوراي اسلمي تاكید كردند كه موفقیت در

 اجراي طرح هدفمند كردن یارانه ها در گرو تفاهم و توافق همه  اركان نظام به خصوص دولت و مجلس است»
 گفت: تاكنون در بررسي لیحه این نقطه نظر مورد توجه بوده و امیدواریم در نقطه پایاني نیز این مساله مورد

 عنایت قرار بگیرد و دولت بتواند با اختیارات مناسب این لیحه را اجرا و انتظاراتي كه در جامعه ایجاد شده
است را تامین كند. 

 میرتاج الدیني با اشاره به این كه «لیحه برنامه  پنجم توسعه نیز آماده است»، خاطرنشان كرد: اگر تكلیف لیحه 
 هدفمند كردن یارانه ها این هفته مشخص مي شد ما نیز لیحه برنامه  پنجم توسعه را در هفته آینده به مجلس ارائه

مي كردیم. 
 وي ادامه داد:  نمي خواهم بگویم كه برنامه  پنجم توسعه در گرو لیحه هدفمند كردن یارانه هاست، ولي باید توجه

داشت كه تعیین تكلیف این لیحه روي برنامه  پنجم تاثیرگذار است. 

 ماه عدم دریافت حقوق صورت گرفت: 6بعد از 
تجمع اعتراض آمیز كارگران شركت آونگان اراك در مقابل فرمانداري

   كارگران شركت آونگان در آمده است : 88 آذر 26به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ ایلنا: 
 ششمین ماه از عدم پرداخت حقوق و مطالبات معوقه از سوي مدیریت شركت، براي چهارمین بار در ماه

جاري اعتراض خود را به گوش مسئولن استان رساندند. 
  آذرماه براي چهارمین بار درماه جاري با23به گزارش خبرنگار ایلنا، كارگران این شركت از صبح روز 

 تجمع در مقابل در ورودي شركت و سپس اجتماع در مقابل فرمانداري اراك خواهان دریافت مطالبات معوقه،
  ماه حقوق عقب مانده سال جاري از سوي مسئولن و مدیریت جدید شركت6عیدي و پاداش سال گذشته و 

شدند. 
 به گزارش خبرنگار ایلنا، آصفري فرماندار اراك با حضور در جمع كارگران در نمازخانه فرمانداري تحویل

 كارخانه به مدیریت جدید را بدون برنامه ریزي عنوان كرد و گفت: آونگان از جمله شركت هاي صنعتي با
 سوددهي بال در استان است چرا باید به وضعیتي برسد كه بازنشستگان شركت براي گرفتن سنوات خود اموال

  ماهه خود در خیابان تحصن كنند. فرماندار اراك5شركت را مصادره كرده و یا كارگران براي مطالبات 
 گفت: این آقایان صلحیت و لیاقت چرخاندن این كارخانه را ندارند و سرمایه استان را درجاي دیگر هزینه

مي كنند. 
  میلیارد بدهي60وي با اشاره به اظهارات جعفري مدیر شركت افزود: ایشان در فرمانداري گفته كه من با 

دیگر قادر به چرخاندن كارخانه نیستم. 
 وي متعهد شد كه به اتفاق نمایندگاني از كارگران شوراي اسلمي كارخانه و تني چند مسئولین شركت تا

 آذرماه به دفتر وزارت در تهران مراجعه و تكلیف كلي كارخانه را مشخص سازد. 25چهارشنبه 
 توسط مجتبي جعفري خریداري شد اما به44سهام شركت آونگان پس از بحث خصوصي سازي و اجراي اصل 



 دلیل سو مدیریت و ناتواني در پرداخت مطالبات معوقه و حقوق كارگران، سال گذشته این شركت با رأي
 مدیران ارشد استان در استانداري و فرمانداري مدیریت شركت به غلم عباس جعفري (پدرمالك قبلي ) واگذار

 شد اما تغییر مدیریت نیز در حل مشكلت و بحران كارگري تأثیري نگذاشت و كارگران قراردادي و رسمي
 این شركت براي ششمین ماه متوالي هنوز حتي حقوق خود را دریافت نكرده اند. این كارگران هفته گذشته نیز

دست به اعتصاب غذا زدند.
دبیراجرایی خانه کارگر استان قزوین: 

از اظهارات رئیس کانون شوراهای اسلمی کار قزوین متاسفم
   عید علی کریمی، دبیر اجرایی آمده است : 88 آذر 26به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 

 خانه کارگر استان قزوین از اظهارات محمداحمدی، رئیس کانون شوراهای اسلمی کار استان قزوین در
 خصوص اصلح قانون کار و طرح هدفمندکردن یارانه ها که در جلسه مشترک با نماینده بوئین زهرا در

مجلس شورای اسلمی بیان شده بود انتقاد کرد. 
 وی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا افزود: از اظهارات احمدی متاسفم ، وی به جان اینکه از منافع کارگران

 حمایت کند بدون این که از جزییات طرح هدفمند کردن یارانه ها و اصلح قانون کار مطلع باشد از آن حمایت
می کند. 

 او با بیان اینکه رئیس کانون شوراهای اسلمی کار استان قزوین که عنوان نمایندگی کارگران را در شورای
  و300عالی تامین اجتماعی را هم یدک می کشد ، تصریح کرد: از آقای احمدی می پرسم کارگران با درآمد 

  هزار توماني و قراردادهای موقت کار آیا می توانند حتی شکم خودرا سیر کنند و آیا طرح هدفمند کردن400
یارانه ها باعث متلشی شدن خانواده های کارگری نمی شود. 

 کریمی گفت: هدفمند کردن یارانه ها همان آزادسازی قیمت هاست بنابراین شاید کارگران عادی این موضوع
را نداند اما آیا رئیس کانون شوراهای اسلمی کار استان قزوین هم این موضوع را نمی داند. 
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بانک های ایران و خطر ورشکستگی 

  گزارش می دهد : اقتصاد ایران درگیر بحرانی عمیق است. رئیس88 آذر 26رادیو صدای آلمان در تاریخ 
  میلیارد دلر بدهی غیرقابل وصول بانک ها خبر مي دهد. رئیس۱۰سازمان بازرسی کل کشور از دست کم 

یک بانک خصوصی از خطر ورشکستگی بانک ها مي گوید و آمار رسمی حکایت از رکود شدید دارد. 
 در شرایطی که بحران سیاسی ایران شدت مي یابد، منابع رسمی از اوج گیری بحران و رکود در اقتصاد خبر

  آذر در برنامه "نگاه" شبکه یک تلویزیون دولتی ایران۲۲مي دهند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور، روز 
  میلیون۱اعلم کرد که نزدیک به ده هزار شخصیت حقیقی و حقوقي، هرکدام بیش از یک میلیارد تومان ( 

دلر) از بانک های کشور وام گرفته اند و قادر به بازپرداخت اقساط بدهی خود نیستند. 
مبارزه با بیکاری یا توسعه رانت خواري؟ 

 وام های غیرقابل وصول، در چارچوب سیاستی پرداخت شده اند که محمود احمدي نژاد در دوران نخست
 ریاست جمهوری خود زیر عنوان "طرح های زودبازده" اجرا کرد. هدف این سیاست سرعت بخشیدن به تولید
 و ایجاد اشتغال اعلم شد. اما نتیجه نهائی آن، سرعت بخشیدن به رانت خواري، رشد نقدینگی و تورم بود که

اعتراض گسترده کارشناسان اقتصادی را برانگیخت. 
  و نیم درصد۹۷ خورشیدي، حجم پول در گردش، نزدیک به ۱۳۸۷برپایه آمار تازه بانک مرکزي، در سال 

 افزایش یافت. ۱۳۸۶نسبت به سال 
خطر ورشکستگی بانک ها 

 با توجه به اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بانک های ایران، از دریافت دست کم ده میلیارد دلر
 مطالبات خود عاجز مانده اند. مقایسه این رقم، با رقمی که بحران تازه را در دوبی آشکار ساخت، عمق بحران

اقتصادی ایران را آشکار مي کند. 
 ۳بحران دوبی هنگامی بورس های منطقه را به لرزه درآورد که غول ساختمانی "النخیل" برای بازپرداخت 

  ماه فرصت خواست. این، تقریبا یک سوم حداقل مطالبات غیرقابل۶ میلیون دلر بدهی خود ۵۰۰میلیارد و 
وصول بانک های ایران است. 

 رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ضمنا در مصاحبه با شبکه اول سیمای جمهوری اسلمی خبر داد که
  میلیون دلر) مالیات، با تاخیر روبرو شده و این۶۰۰ میلیارد و ۶ میلیارد تومان (۶۰۰ هزار و ۶وصول 

موضوع کمتر مورد توجه قرار مي گیرد. 
 همزمان با اظهارات مصطفی پورمحمدي، سید بهاء الدین حسینی هاشمي، مدیرعامل بانک خصوصی تات نیز،

  درصد مطالبات خود را وصول نکند، با۲۰در گفت وگو با باشگاه خبری توانا هشدار داد که «وقتی بانکی 



خطر ورشکستگی مواجه خواهد شد». 
بانک تات، پشتیبان مالی احمدي نژاد؟ 

  آبان امسال از سوی بانک۱۰بانک تات هشتمین بانک خصوصی ایران است. مجوز تاسیس این بانک روز 
مرکزی صادر شد و اخیرا شعبه ای نیز در مشهد دایر کرد. 

 در همان روزی که مجوز تاسیس بانک تات صادر شد، روزنامه "اعتماد" موسسان آن را به پشتیبانی مالی از
  خراداد متهم کرد. این روزنامه در مقاله ای نوشت: «مجوز بانک تات،۲۲محمود احمدي نژاد در انتخابات 

بدون رعایت ضوابط، با ملحظاتی صادر شده است.» 
بانک مرکزي، در اطلعیه خود این اتهام را رد کرد. 

کاهش سرمایه گذاري ها و سپرده ها 
 در حالی که اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور و مدیرعامل بانک تات خطر ورشکستگی بانک های

  آذر) آماری را۲۴ دسامبر / ۱۵ایران را گوشزد مي کنند، روزنامه "دنیای اقتصاد" نیز، روز چهارشنبه (
منتشر کرده که بر تشدید رکود در ایران صحه مي گذارد. 

  نسبت به سال۱۳۸۷برپایه آمار رسمي، تعداد جوازهای صادره برای تاسیس واحدهای صنعتی در سال 
 ۳۴ درصد کاهش یافته است. در همین مدت، از حجم سرمایه گذرای در بخش صنعتی ۴۵بیش از ۱۳۸۶

  درصد کاسته۲۰ درصد و از حجم سپرده های دیداری نزدیک به ۴۵درصد، از تعداد خریداران سهام 
شده است.

غنیمي فرد در گفت وگو با ایلنا: 
هدفمند كردن یارانه ها باعث افزایش قیمت ها مي شود 

   رئیس شبكه سراسري آمده است : 88 آذر 26به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ ايلنا: 
 خانه هاي صنعت و معدن گفت: در اصل طرح هدفمند كردن یارانه ها شكي نیست، اما مهم درست اجرا كردن

آن است. 
 هادي غنیمي فرد درگفت وگو با خبرنگار ایلنا افزود: در گذشته و حال حاضر داریم پول ملي را صرف

هزینه هایي مي كنیم كه هدفمند نیست. 
  هزار تومان و در امارات هزار2 تومان است در تركیه400او تصریح كرد: مثل بنزیني كه در ایران لیتري 

تومان است، اما ما با یارانه هاي بي جا منابع ملي را اتلف مي كنیم و چیزي هم عایدمان نمي شود. 
 این مقام كارفرمایي هدفمند كردن یارانه ها را باعث افزایش قیمت ها دانست و افزود:  دولت باید ترتیبي اتخاذ

 كند كه با دستمزد نیروي كار و كمك هایي كه دولت از محل اجراي این طرح خواهد كرد، آسیبي به اقشار
آسیب پذیر و حقوق بگیر جامعه وارد نشود. 

 غنیمي فرد با بیان اینكه هدفمند كردن یارانه ها در تمامي كشورهاي دنیا انجام گرفته است، تصریح كرد: با
 سیاسي كاري نمي توان مشكلي را حل كرد. به صراحت مي گویم اگر مسئولن فعلي هم نتوانند طرح هدفمند

كردن یارانه ها را اجرا كنند باید افرادي بیایند كه بتوانند آن را درست اجرا كنند. 
 او خواستار عدم افزایش بهاي آب، برق و گاز شد و افزود: وزارت نیرو هزینه اینها را كمتر از نرخ واقعي
 حساب نمي كند چون انشعاب این موارد بسیار سنگین است، بنابراین دولت نباید قیمت این موارد را افزایش

دهد. 
 غنیمي فرد گفت:  در شرایطي كه كارگر با هزار مشكل شكم خانواده خود را سیر مي كند اگر هزینه هاي زندگي

 افزایش یابد و دولت نتواند این افزایش را براي قشر كارگر و كارمند جبران كند جامعه با بحران مواجه خواهد
شد. 

 این مقام كارفرمایي با اشاره به اینكه از برخي كارهاي احمدي نژاد لذت مي برم و آن را درست مي دانم، گفت:
متاسفانه تیمي كه با وي كار مي كند در برخي موارد همكاري نمي كند و حتي كارشكني هم مي كند. 

 وي خواستار انجام تدریجي طرح هدفمند كردن یارانه ها شد و افزود: سنگ بزرگ علمت نزدن است بنابراین
فقط نمي توان با قانون این كار بزرگ را انجام داد و اجراي درست خیلي مهم است. 
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بدون شرح :
بیانیه كانون شوراهاي اسلمي كار تهران در پي هتك حرمت امام راحل

    كانون هماهنگي شوراهاي آمده است : 88 آذر 26به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 
 اسلمي كار استان تهران با صدور بیانیه اي در محكومیت ،گستاخي علیه تمثال مبارك حضرت امام (ره) تاكید

 كرد:امام خمیني (ره) براي تمام طول تاریخ نظام مقدس جمهوري اسلمي ایران جزو مقدسات امت شهید پرور
ایران است. 

 به گزارش ایلنا ،در این بیانیه آمده است:امام خمیني(ره) این حقیقت همیشه زنده تاریخ ایران اسلمي و جهان



 اسلم و این اسطوره مبارزاتي امت اسلمي علیه استكبار جهاني براي تمام طول تاریخ نظام مقدس جمهوري
اسلمي ایران جزو مقدسات امت شهید پرور ایران است. 

 كانون هماهنگي شوراهاي اسلمي كار استان تهران در این بیانیه با محكوم كردن اهانت برخي عناصر
 خودفروخته به تمثال مبارك امام راحل از مسوولن ذي ربط درخواست نمود مسببین این اعمال هتاكانه را به

سزاي نابكاري هاي خود برسانند. 
 این بیانیه با دعوت از همه اقشار ملت ایران به حفظ وحدت كلمه و پیروي از مقام معظم رهبري افزود: مردم

با حضور در راهپیمایي جمعه دشمنان این آب و خاك را بیش از پیش مایوس كنند. 
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توكلي در گفت وگو با ایلنا: 
سازمان هدفمند كردن یارانه ها را نمي توان به لیحه دولت افزود 

   در پي اختلف نظر اعضاي آمده است : 88 آذر 27به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 
 كمیسیون ویژه بررسي طرح تحول اقتصادي درباره چگونگي رفع ابهام شوراي نگهبان به لیحه هدفمند كردن

 یارانه ها، برخي اعضاي این كمیسیون بر این باورند كه در این مقطع مي توان سازمان هدفمند كردن یارانه ها
را به لیحه دولت اضافه كرد. 

 اما احمد توكلي نماینده تهران در گفت وگو با خبرنگار ایلنا این تصور را رد كرد و گفت: در این مرحله تنها
مي توان به رفع ایراد شوراي نگهبان از لیحه هدفمند كردن یارانه ها پرداخت. 

 به گفته وي از آنجا كه موضوع سازمان هدفمندسازي یارانه ها در لیحه ارجاعي به شوراي نگهبان نبوده
است، كمیسیون ویژه نمي تواند این مساله را به لیحه دولت بیافزاید. 

 توكلي با تاكید بر اینكه لیحه هدفمند كردن یارانه ها به هر شكلي كه نهایتا در مجلس به تصویب برسد به دولت
 ابلغ خواهد شد، ادامه داد: چنانچه در این روند سازمان هدفمند كردن یارانه ها به تصویب نرسد و دولت

 همچنان به خواسته خود اصرار داشته باشد، مي تواند با طرحي دو فوریتي درخواست تشكیل این سازمان را به
 آن را به مجلس ارائه دهد. 89مجلس بفرستد و یا اینكه در قالب لیحه برنامه پنجم و یا بودجه 

 به گفته جمشید انصاري، توكلي نیز از جمله مخالفان جایگزیني ماده الحاقي كارگروه مشترك دولت و مجلس به
 لیحه هدفمند كردن یارانه ها در جلسه عصر روز چهارشنبه كمیسیون ویژه بوده است. 15جاي ماده 
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تاثیر مخرب شرکت های پیمانکاری بر زندگی کارگران 
 ، با انتشار گزارشی درخصوص چگونگی فعالیت این شرکت ها نوشت:88 آذر ماه۲۷خبرگزاری ایلنا، 

 ”پیمانکاران تامین نیروی انسانی به صورت آشکار درحق کارگران ظلم می کنند. اسناد و مدارک بسیاری از
 تضییع حقوق کارگران درشرکت های پیمانکار داریم که می تواند پیمانکار را محکوم کرده و کارگر را به

 حقش برساند اما متاسفانه گوش شنوایی برای ادای حق مظلوم وجود ندارد و دولت برنامه صدور مجوز دولتی
 برای این شرکت ها را عملی ساخته است. شرکت های پیمانکار تامین نیروی کار، کارگران را وادار می کنند

 قبل از آغاز کار و درهمان روز و ساعت اول استخدام برگ تسویه حساب را امضاء کنند. کارگر زیر فشار
  هزار تومان حقوق۱۵۰ هزارتومانی را به عنوان حقوق امضاء کند ولی ماهیانه فقط ۳۰۰مجبور است رسید 

 ساعت کار انجام می شود و ده ها مورد دیگر که دولت به آنها بی توجه است.“۱۲ ساعت، ۸بگیرد. به جای 
محرومیت كارگران شركت واحد غیر قانوني است

   به گفته یکی از کارگران شرکت آمده است : 88 آذر 27به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 
 واحد، سازمان تامین اجتماعی به استناد اشتباه آیین نامه ای دولت از اجرای قانون بازنشستگی مشاغل سخت و

زیان آور درمورد رانندگان و کارگران مشمول شرکت واحد خودداری می کند. 
  به دنبال تصویب قانون منع اجرای بازنشستگی سخت وزیان85به گزارش ایلنا حسن سعیدی گفت: درسال 

 آور برای کارمندان دولت در مجلس، هیات دولت نیز آیین نامه ای را تصویب کرده که در آن به اشتباه
 کارگران موسسات دولتی ، نیمه دولتی و عمدی نیز از مزایای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور محروم

شدند. 
 وی افزود: این درحالی است که مصوبه مجلس تنها به اعمال محدودیت برای کارمندان دولت اشاره شده و

 استفاده ازمزایای بازنشستگی سخت و زیان آور برای کارگران صرفه نظر از دولتی یا خصوصی بدون
کارفرما با هیچ محدودیتی مواجه نیست. 

 این كارگر شركت واحد یادآور شد: رانندگان کارگران شرکت واحد همگی طبق قانون کار در استخدام و بیمه
اجباری کارفرما هستند و به عنوان کارگر حق استفاده از مزایای بازنشستگی سخت وزیان آور را دارند. 

 سعیدي افزود: اقدام سازمان تامین اجتماعی مبنی بر جلوگیری از سن بازنشستگی سخت وزیان آور
برایکارگران شرکت واحد هیچ منطق قانونی ندارد. 
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  اشنویه، توسط یکی"گزارشی کوتاه از وضعیت کارومعیشت کارگران کارخانه " کیله شین
 از کارگران این کارخانه

  نفر کارگر بوده، که در دو نوبت14کارخانه کیله شین،سازنده انواع ظروف پلستیکی یکبار مصرف دارای 
 پنج  نفر دیگر، 10 نفر به عنوان استاد کار، به صورت ثابت و 4از این تعداد  .شیفتی مشغول به کار می باشند

 کارگران در دو شیفت نفرشان در شیفت صبح و پنج نفر دیگر در شیفت شب مشغول به کار می باشند. این 
مشغول کار می باشند.   بعد از ظهر و با لعکس6:30  صبح تا6:30 ساعته، از ساعت 12

 نیز در کارخانه حضور دارند. این کارگران با حقوق ثابت ماهیانه در روزهای جمعه  این کارگران حتی 
 مشغول به کار بوده بدون در نظر گرفتن مزایا و حق بیمه. با توجه به اینکه کارگران  هزار تومان 273000
 این گزارش ساعت در کار خانه حضور دارند هیچ گونه سلف سرویسی به آنها تعلق نمی گیرد. 12در روز 

توسط یکی از کارگران کارخانه مذکور ارسال شده است.
کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

27/9/1388
عضو كمیسیون ویژه بررسي طرح تحول اقتصادي: 

 پیشنهاد دولت براي جایگزیني سازمان هدفمندسازي یارانه ها به تصویب كمیسیون
نرسیده است

   كمیسیون ویژه بررسي طرح تحول آمده است : 88 آذر 27به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 
  لیحه هدفمند كردن یارانه ها، پیشنهادات جایگزین به این15اقتصادي در بررسي ابهام شوراي نگهبان به ماده 

لیحه را مورد بررسي قرار داد. 
 جمشید انصاري نماینده زنجان در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینكه همه اعضاي این كمیسیون موافق

  نبودند، اظهار داشت: بنده و آقاي توكلي معتقد بودیم كه15جایگزین كردن متن جدیدي به جاي متن ماده 
  را از متن لیحه دولت حذف كرد و یا اقدام به اصلح آن به منظور تامین نظر شوراي15مي توان ماده 
نگهبان نمود. 

 وي با بیان اینكه این موضوع در قالب تذكري در جلسه روز چهارشنبه كمیسیون ویژه مطرح شد، اظهار
داشت: اما آقاي مصباحي مقدم به عنوان رئیس جلسه این تذكر را وارد ندانست. 

 به گفته وي به این ترتیب پیشنهادات جایگزین نمایندگان مطرح شد. یكي از این پیشنهادات از سوي محمدرضا
 باهنر مطرح شد و دیگري از سوي دولت عنوان شد. دولت در این پیشنهاد خواستار جایگزین شدن ماده الحاقي

مدنظر كارگروه مشترك دولت و مجلس كه به سازمان هدفمند سازي یارانه ها اشاره داشت ، شد. 
 اگرچه ایرج ندیمي مشاور پارلماني دولت اعلم كرده بود كه پیشنهاد جایگزین سازمان هدفمندسازي یارانه ها
 از سوي دولت در جلسه روز چهارشنبه مطرح شده و به تصویب رسیده است، اما انصاري اعلم كرد كه این

 پیشنهاد صرفا مطرح شده اما به تصویب نرسیده است. چرا كه هیچ راي گیري اي در كمیسیون براي این
منظور انجام نشد. 

 این عضو كمیسیون ویژه ادامه داد: جزئیات پیشنهاد دولت و پیشنهادات دیگر نمایندگان در جلسه آتي كمیسیون
ویژه كه پس از تعطیلت برگزار خواهد شد، بررسي مي شود. 

پایان پیام
عضو كمیسیون اجتماعي مجلس: 

طرح مشاغل خانگي به هیئت رئیسه مجلس رسید 
    طرح مشاغل خانگي براي آمده است : 88 آذر 27به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 

تصویب در صحن علني مجلس به هیئت رئیسه واگذار شده است. 
 به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومي وزارت كار و امرو اجتماعي، هادي مقدسي عضو كمیسیون اجتماعي

 مجلس با اشاره به نهایي شدن طرح مشاغل خانگي در كمیسیون اجتماعي مجلس، اظهار داشت: این طرح
براي تصویب در صحن علني مجلس به هیئت رئیسه واگذار شده است. 

 عضو كمیسیون اجتماعي مجلس در خصوص تأثیر اجراي هدفمندسازي یارانه ها بر روي رفاه و دستمزد
 كارگران در جامعه، گفت: اجراي این طرح هیچ گونه ضرر و زیان براي قشر آسیب پذیر به خصوص كارگر

 ندارد و سطح زندگي و رفاه کارگران سراسر کشور با اجراي طرح هدفمند کردن یارانه ها به نحو مثبتي تغیر
مي یابد. 

 وي با بیان اینكه با اجراي طرح هدفمندي یارانه ها تحولي ضروري در سیستم اقتصادي كشور به وجود خواهد
 آمد، تصریح كرد: با شناسایي اقشار كم درآمد و حمایت مالي توسط دولت از دهك هاي پایین به خصوص
كارگران مشكلي از نظر رفاه و معیشت كارگران با توجه به افزایش تورم احتمالي به وجود نخواهد آمد. 



 به گفته این نماینده مجلس هشتم، دولت و مجلس موارد و مشكلت احتیاطي ناشي از اجراي هدفمند كردن
 یارانه ها را پیش بیني و راهكار هاي احتمالي را در نظر گرفته اند كه تاثیر زیادي بر روي اقشار آسیب پذیر

نداشته باشد. 
 مقدسي با اشاره به تورم انتظاري در اجراي لیحه هدفمندسازي یارانه ها، تصریح كرد: تورم غیرقابل پیش

 بیني ناشي از اجراي طرح با استفاده از پرداخت یارانه به صورت نقدي در سبد معیشتي اقشار كم درآمد حل
خواهد شد. 

پایان پیام
نماینده کارگران کشور: 

وجود پیمانکاران با روح عدالت خواهی سازگار نیست 
   نایب رئیس کانون عالی شوراهای آمده است : 88 آذر 27به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 

 اسلمی کار کشور با تاکید بر اینکه پیمانکاران تامین نیروی انسانی به صورت آشکار در حق کارگران ظلم
 می کنند گفت: اسناد و مدارک بسیاری از تضییع حقوق کارگران در شرکت های پیمانکاری داریم که می تواند

 پیمانکار را محکوم کرده و کارگر را به حقوقش برساند اما متاسفانه گوش شنوایی برای ادای حق مظلوم وجود
ندارد. 

 اولیا علی بیگی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با انتقاد شدید از وجود شرکت های پیمانکاری گفت: مشخص نیست
 چه اصراری داریم که یکسری شرکت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی را مجوز دولتی بدهیم و آنها حقوق

محروم ترین فرد جامعه یعنی کارگران را تضییع کنند و به فعالیت خود ادامه دهند. 
 وی با یادآوری جمله ای از امام صادق(ع) که می فرماید «اگر مسلمانی فریاد مظلومیت مسلمانی را بشنود و به

 فریاد او نرسد از اسلم خارج شده است» گفت: سال هاست به عنوان نماینده محرومترین قشر جامعه یعنی
 کارگران فریاد می زنیم که پیمانکار تامین نیروی انسانی حق کارگر را ضایع می کند، کار چند کارگر را بر

 دوش یک کارگر می گذارد، از حداقل حقوق نیز کمتر می پردازد، کارگران را بیمه نمی کنند، عیدی و سنواتش
 را نمی پردازند، قراردادهای سفید امضا می گیرند و ده ها بلی کوچک و بزرگ بر کارگر نازل می کنند اما

هیچکس برای دادن حق کارگران پا پیش نمی گذارد. 
  میلیون جمعیت کشور30وی با یادآوری شعارهای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور ایران گفت: کارگران 

 ار تشکیل می دهند و بی تردید بخش اعظمی از آرای انتخابات ریاست جمهوری به کارگران تعلق دارد اما
 تعجب آور است که شعار عدالت محوری، مهرورزی و کمک به خلق خدا شامل کارگران به ویژه کارگران

تحت پوشش پیمانکاری ها نشده و نمی شود. 
 نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلمی کار کشور با تاکید بر اینکه تفسیر عدالت محوری و مهرورزی،

 توجه به خواسته های مشروع مردم است گفت: اینکه قانون در حق کارگر اجرا نمی شود و قبل از آغاز به کار
  هزار تومانی300 هزار تومان حقوق می گیرد و رسید 150مجبور می شود تسویه حسابش را امضا کنند، مبلغ 

  ساعت کار می کنند و ده ها مورد دیگر که همگی12 ساعت در روز کار کند اما 8را امضا می کند، باید 
حکایت از قانون شکنی دارد آیا خواسته ای نامشروع است که دولت عدالت محور به آن توجه نمی کند. 

 علی بیگی گفت: به عنوان نماینده کارگران، فریاد عدالت خواهی کارگران از پیمانکاران تامین نیروی انسانی را
 فریاد می زنم تا هیچ مسوولیتی بر دوش من باقی نماند و اما در فردای قیامت کارگران می مانند با پیمانکاران و

مسوولنی که برای ادای حق کارگران هیچ اقدامی نکرده اند. 
پایان پیام

شهردار تهران با اعلم افتتاح كامل تونل توحید بعد از تاسوعا وعاشورا: 
خودتان مي گویید ریزش تونل شایعه بوده، پس حرفي باقي نمي ماند 

   شهردار تهران با رد شایعاتي از آمده است : 88 آذر 27به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 
 ریزش تونل توحید اعلم كرد: این قول را مي دهم كه پس از و تاسوعا وعاشوراي حسیني تونل توحید به

صورت كامل به بهره برداري برسد. 
  شهرداري تهران2به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد باقر قالیباف در مراسم افتتاح مسجد پیامبر اعظم در منطقه 

 افزود: بخشي از قسمت بیروني تونل توحید دیواري بود كه باید آن را تخریب مي كردیم درحال حاضر نیز آن
 دیوار را تخریب و بتن ریزي مي كنیم، خودتان مي گویید ریزش تونل توحید شایعه بوده است، پس حرفي باقي

نمي ماند. 
 وي گفت: نمي دانم چرا عده اي این گونه به موضوع تونل توحید مي پردازند و شایعاتي در رابطه با آن خلق
 مي کنند اما ظرف امروز و فردا مسیر تخریب دیوار باز مي شود و این قول را مي دهم كه پس از تاسوعا

وعاشوراي حسیني تونل به صورت كامل به بهره برداري برسد. 
 شهردار تهران همچنین با اشاره به سفر خود به دانمارك گفت: بحث چگونگي استفاده از انرژي و جایگزیني
 انرژي پاك به جاي فسیلي بوده است، گفت: همچنین موضوع حمل و نقل عمومي مورد بحث و بررسي قرار



گرفت. 
  داشته اند، افزود:CO2شهردار تهران با بیان اینكه كشورهاي توسعه یافته بیشترین سهم را در تولید گاز 

 خطري كه امروز وجود دارد و جامعه بشري را تهدید مي كند نتیجه چندین دهه استفاده بي اندازه كشورهاي
 توسعه یافته است كه به جامعه بشري خسارت وارد كرده است كه بیشترین سهم را در جبران این مشكل باید

 كشورهاي توسعه یافته داشته باشند و بخشي از این هزینه ها را تقبل كنند و باید قدري آنها جلوي رشد صنعت
خود را بگیرند. 

 قالیباف افزود: آنها نباید این توقع را داشته باشند كه كشورهاي توسعه نیافته یا در حال توسعه وارد مدار توسعه
نشوند، آنها باید توسعه خود را منطقي تر كنند تا این خطر برطرف شود. 

 شهردار تهران یكي از سیاست هاي شهرداري تهران را توسعه مراكز فرهنگي و مذهبي دانست و گفت: براي
 ساخت مساجد مكان یابي مي كنیم، به این صورت كه در مناطقي كه توسعه یافته اند و تعداد مساجد كمتري دارند

مسجد مي سازیم. 
 قالیباف تصریح كرد: مساجد فقط نباید مصل باشند. باید به یك دارالعماره تبدیل شوند. مسجد محل حكومت بوده
 و محلي است كه باید نیازهاي مادي و معنوي مردم را پاسخ دهد.رویكرد شهرداري مسجدمحور و محله محور
 است، بنابراین مساجد را باید به سمتي ببریم كه دارالعماره باشند. اگر قرار باشد در مساجد فقط نماز بخوانیم و

بعد در مسجد را ببندیم ظلم بزرگي به مسجد كرده ایم. باید بتوانیم در مساجد مشكلت مردم را برطرف كنیم. 
پایان پیام

مهدی فراحی شاندیز همچنان در زندان است
 ، بیش از88مهدی فراحی شاندیز، معلم و فعال کارگری بازداشت شده در مراسم روز جهانی کارگر سال  

  زندان اوین به سر می برد. با آن که تمام دستگیر شدگان روز209هشت ماه است که درسلول انفرادی بند 
 جهانی کارگر امسال با قرارهای وثیقه یا کفالت آزاد شده اند، مهدی فراحی شاندیز همچنان در زندان است.

 خانواده این فعال کارگری، در طول این مدت تنها چهار بار با وی ملقات کرده اند که دو بار آن حضوری و 
 دو بار آن کابینی بوده است. در کل مدت این هشت ماه مهدی فراحی شاندیز در انفرادی نگه داری می شود و

 از لحاظ جسمی در شرایط بسیار سختی قرار دارد. مسئولن زندان اوین با وجود آغاز فصل سرما حتی از
 تحویل گرفتن لباس گرم از خانواده ی وی خوداری کردند. دادسرای انقلب ابتدا اقدام به صدور وثیقه سنگین

  میلیون تومانی برای این فعال کارگری کرد و بعد از آن که خانواده او با مشقت این وثیقه را تامین کردند۱۰۰
  روز گذشته از طرف شعبه۲۰به بهانه های مختلف از قبول وثیقه خودداری کرد. مهدی فراحی شاندیز طی 

  ماه حبس تعزیری محکوم شده و این حکم به طور شفاهی در سلول انفرادی به وی۹ دادگاه انقلب به ۱۲
 ابلغ شده است. جرم اعلم شده این فعال کارگری اقدام علیه امنیت ملی و شرکت در تجمعات غیرقانونی

 است. به گفته خانواده مهدی فراحی شاندیز، در آخرین ملقاتی که با وی داشته اند ضعف شدید جسمانی ایشان
 به وضوح قابل مشاهده بوده است. و همچنان پس از گدشت هشت ماه در انفرادی به سر می برد. یک دلیل

 اصلی جلوگیری از آزادی مهدی با قرار تامین و نگه داری او در سلول انفرادی به مدت هشت ماه این است که
 او انسان معترضی است و حتی در زندان نیز علیه رژیم سرمایه داری حاکم شعار می دهد و زندانبانان با نگه

 داشتن طولنی مدت او در سلول انفرادی، که از مصادیق بارز شکنجه به شمار می آید، در واقع می خواهند
  این برخورد شکنجه گرانه و سرکوبگرانه با مهدی فراحی شاندیز روحیه مقاوم و مبارز او را درهم شکنند. ما

 را محکوم می کنیم و خواستار آزادی بی قید وشرط او هستیم. فعالیت کارگری حق مسلم و بی چون و چرای
است. مهدی و همه فعالن کارگری 

منبع: اخبار روز 
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دولت استبدادی سرمایه و اعدام مصلح زمانی
  آمده است : ماشین اعدام دولت سرمایه همچنان به88 آذر 27به نوشته سایت کمیته هماهنگی .... در تاریخ 

 نام این نوجوان مصلح  نوجوان دیگری را راهی گورستان کرد. 26/9/88پیش می تازد و روز پنج شنبه 
  سالگی در حال گردش با دوست دختر همسال خویش در بیرون شهر17زمانی بود. او چند سال پیش در سن 

 سنندج دستگیرشده بود. مصلح ظاهرا به اتهام ارتباط نامشروع با دوست دخترش به زندان می افتد. این حادثه
  سال پیش روی می دهد. دادگاه سرمایه برای مصلح پرونده تجاوز تشکیل می دهد. موضوعی که از جمیع6

 جهات قابل بحث است. قبل از هر چیز رابطه دختر و پسر با هم، از جمله رابطه آزاد و دلخواه جنسی میان آن
 ها، در هیچ محکمه عرف و اخلق انسانی قابل هیچ نوع سرزنش نیست و اطلق تجاوز به چنین رابطه طبیعی

 انسانی تجاوز مطلق و آشکار به حریم حقوق مسلم اجتماعی و مرزهای زندگی خصوصی انسان ها است.
 دخالت نهادهای دولتی در این گونه روابط دخالتی از بیخ و بن غیرانسانی است و باید به طور کامل ممنوع

 کثیف ترین و تبهکارانه ترین نوع تجاوزها عین صواب، منتهای ثواب و شود. ثانیاo در استبداد دینی سرمایه 
 راهگشای بهشت موعود است، اما رابطه بسیار طبیعی و انسانی و پاک دختر و پسر با هم تجاوز تلقی می شود



  ساله زیر نام عقد و متعه و ازدواج ددمنشانه9و مستوجب اعدام می گردد. کسانی که به دختران خردسال 
 ترین تجاوزها را می کنند جواز ورود به بهشت دریافت می کنند اما مصلح زمانی به جرم ارتباط عاشقانه

 جنسی با دوست دخترش متجاوز به عنف شناخته می شود و حکم اعدام می گیرد!! ثالثاo و مزید بر همه این ها
 بر اساس تمامی شواهد موثق و مطمئن موجود هیچ گونه ارتباط جنسی میان این دختر و پسر روی نداده است.

 وکیل مصلح زمانی بارها تصریح کرده است که دوست دختر مصلح و خانواده او با ارسال چند نامه برای
  و پزشکی قانونی نیز هیچ کلمی دال بر وقوع دادگاه تشریح کرده اند که هیچ نوع ارتباط جنسی اتفاق نیفتاده

 چنین ارتباطی بیان نکرده است. خانواده دوست دختر مصلح حتی در نامه خود تأکید کرده اند که هیچ نوع
 شکایتی از مصلح ندارند زیرا هیچ جرمی روی نداده است. دادگاه سرمایه با صدور حکم قتل مصلح زمانی
 فقط یک انسان بیگناه را به جوخه اعدام نمی سپارد. قاضیان شرع سرمایه این جنایت هولناک را علیه یک

 نوجوان مرتکب می شوند، جنایتی که وجدان های آزاد انسانی در هر نقطه این دنیا به طور قطع آن را محکوم
 می کنند، جنایتی که فقط وجدان های پاک بشری حکم به محکومیت آن نمی دهند بلکه حتی دولت های دغلکار

 سرمایه در جهان هم از سال ها پیش زیر فشار قدرت پیکار توده های کارگر کشورهای خویش مجبور به
 محکوم کردن آن شده اند. افزون بر همه این ها، اعدام مصلح زمانی همچون دیگر اعدام های اخیر بی تردید با
 هدف ایجاد فضای رعب و وحشت برای جلوگیری از اوج گیری بیش از پیش جنبش اعتراضی جاری صورت

  سال داشته است. او و میلیون ها ایرانی در این سن نیازمند17گرفته است. مصلح زمانی هنگام دستگیری فقط 
 شرایط شکوفایی، امکانات وسیع تحصیل، رشد آزاد، دانش اندوزی، محبت، رابطه انسانی با همسالن و تأمین
 و تضمین قطعی همه نیازهای معیشتی و بلوغ عالی انسانی هستند. دولت سرمایه همه این حقوق بدیهی بشری

 را با گلوله و سرب مذاب پاسخ می گوید. طبقه کارگر ایران این وضع را تا کی تحمل خواهد کرد؟ پاسخ
 روشن نیست. اما یک چیز روشن است. وضعیت موجود قابل تحمل نیست. توده های کارگر آن را تحمل

 نخواهند کرد و سازمانیابی و آگاهی و ساز و کار تغییر آن را موضوع زندگی و مبارزه خویش خواهند کرد.
 ما اعدام مصلح زمانی را محکوم می کنیم. بر حق آزادی کامل روابط طبیعی دختران و پسران با هم پای می

 فشاریم. هر نوع اعدام را جنایت و قتل عمد یک انسان می دانیم. خواستار الغای کامل حکم اعدام در مورد هر
 کسی حتی حاکمان سرمایه و بانیان و آمران و عاملن واقعی بیش از سی سال ستم و سرکوب کارگران و

  انسان های معترض و آزاده و آزادیخواه هستیم.
 یک کارگر، یک هنرمند و یک مغازه دار دستگیر شدند

  آذر آمده است: سه شهروند سقزی به نام های علی امینی (مغازه دار) ، عباد27آژانس خبری موکریان در 
  گذشته از سوی نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت هنرمند) ، روز سه شنبه(شیخی (نانوا) و جمال امینی 

 شدند. تا لحظه تنظیم خبر از علت یا علل بازداشت این شهروندان اطلعی در دست نیست.گفته می شود که پس
از بازداشت این افراد منزل و محل کار آنها از سوی مأمورین مورد بازرسی قرار گرفته است.

پیشنهاد جایگزینی سازمان هدفمندسازی یارانه ها به تصویب كمیسیون نرسید 

  آذر آمده است : كمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی در بررسی27پارلمان نیوزدر تاریخ به گزارش 
  لیحه هدفمند كردن یارانه ها، پیشنهادات جایگزین به این لیحه را مورد15ابهام شورای نگهبان به ماده 

بررسی قرار داد. 
 جمشید انصاری نماینده زنجان در گفتگو با ایلنا با بیان اینكه همه اعضای این كمیسیون موافق جایگزین كردن

  را15 نبودند، اظهار داشت:«بنده و آقای توكلی معتقد بودیم كه مي توان ماده 15متن جدیدی به جای متن ماده 
از متن لیحه دولت حذف كرد و یا اقدام به اصلح آن به منظور تامین نظر شورای نگهبان نمود.» 

 وی با بیان اینكه این موضوع در قالب تذكری در جلسه روز چهارشنبه كمیسیون ویژه مطرح شد، اظهار
داشت:« اما آقای مصباحي مقدم به عنوان رئیس جلسه این تذكر را وارد ندانست.» 

 به گفته رئیس کمیته سیاسی فراکسیون خط امام(ره)مجلس به این ترتیب پیشنهادات جایگزین نمایندگان مطرح
 شد. یكی از این پیشنهادات از سوی محمدرضا باهنر مطرح شد و دیگری از سوی دولت عنوان شد. دولت در
 این پیشنهاد خواستار جایگزین شدن ماده الحاقی مدنظر كارگروه مشترك دولت و مجلس كه به سازمان هدفمند

سازی یارانه ها اشاره داشت ، شد. 
 اگرچه ایرج ندیمی مشاور پارلمانی دولت اعلم كرده بود كه پیشنهاد جایگزین سازمان هدفمندسازی یارانه ها
 از سوی دولت در جلسه روز چهارشنبه مطرح شده و به تصویب رسیده است، اما انصاری اعلم كرد كه این

 پیشنهاد صرفا مطرح شده اما به تصویب نرسیده است. چرا كه هیچ راي گیري ای در كمیسیون برای این
منظور انجام نشد. 

 این عضو كمیسیون ویژه خاطر نشان کرد:«جزئیات پیشنهاد دولت و پیشنهادات دیگر نمایندگان در جلسه آتی
كمیسیون ویژه كه پس از تعطیلت برگزار خواهد شد، بررسی مي شود.»



 تجمع اعتراض کارگران شهرک صنعتی فولد و مجتمع فولد آلیاژی ملیر مقابل فرمانداری و
بانک تجارت 

  نفر از کارگران150  صبح امروز  آمده است : 88 آذر 28به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 
 شهرک صنعتی فولد و مجتمع فولد آلیاژی ملیر در اعتراض به عدم همکاری بانک تجارت این شهرستان

در پرداخت بدهی شرکت، مقابل فرمانداری و بانک تجارت ملیر تجمع کردند. 
 مدیرعامل شرکت فولد آلیاژی ملیر در پاسخ به علت تجمع کارگران گفت: عدم همکاری بانک در پرداخت

به موقع طلب این شرکت و تعویق چند ماهه حقوق کارگران دلیل نارضایتی و تجمع بوده است. 
  میلیارد تومان از بانک تجارت طلب دارد که بر اساس پیگیري ها و5جعفری افزود: شرکت فولد ملیر مبلغ 

 دستور استاندار و مدیریت شعب بانک تجارت استان قرار بود به صورت علي الحساب یک میلیارد تومان به
شرکت پرداخت شود. 

 وی گفت: پرداخت این طلب از سوی بانک بسیاری از مشکلت مالی کارگران را رفع مي کند، اما بانک
همکاری مناسبی در این زمینه ندارد. 

  کارگر در شهرک صنعتی فولد و مجتمع فولد آلیاژی ملیر مشغول به کار450وی خاطر نشان کرد: 
هستند. 

 در پایان این تجمع معاون فرماندار ملیر گفت: برای پیگیری هر چه سریع تر و به موقع این مشکل تلش خود
را انجام مي دهیم.

مددي در پاسخ به اتهامات ذبیحي: 
بدون سند و مدرك حرف نزنید 

   در پي اظهارات علي ذبیحي، آمده است : 88 آذر 28به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 
 مدیرعامل فعلي سازمان تامین اجتماعي در مراسم افتتاح اداره كل تامین اجتماعي شرق تهران بزرگ كه گفته

  میلیارد تومان بودجه خارج از شمول25 و 24بود «كارشناسان بروند بررسي كنند كه در سال هاي گذشته كه 
 در اختیار مدیرعاملن گذارده مي شد در كجا هزینه شده است.»داود مددي، اولین مدیرعامل منصوب دولت
نهم در سازمان تامین اجتماعي این اتهامات را بي مورد خواند وگفت: لطفا بدون سند و مدرك حرف نزنید. 
 داود مددي درگفت وگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینكه بودجه غیرشمول در دوران مدیریتم درتامین اجتماعي

  درصد این بودجه صرف كمك به بیماران خاص تحت پوشش90طبق مصوبه هیات مدیره بوده است، افزود: 
 شده است. M.Sسازمان تامین اجتماعي مثل بیماران پیوند كلیه، كبد، تالسمي و 

 او با اشاره به اینكه طبق روال عادي نمي توانستیم اینگونه بیماران را مورد حمایت ویژه قرار دهیم، تصریح
كرد: با این حال موقعي كه من مدیر بودم در هیچ سالي تمامي بودجه غیرشمول هزینه نشد. 

 به گفته مددي بودجه غیرشمول سازمان تامین اجتماعي در هیچ سالي كه او در این سازمان حضور داشته از
  میلیارد تومان بیشتر نبوده است، خاطرنشان كرد: اگر نامه هایي هم از ریاست جمهوري به سازمان براي20

كمك بوده است فقط مربوط به بیمه شدگان و مستمري بگیران تامین اجتماعي بوده است. 
 اولین مدیرعامل منصوب دولت نهم در سازمان تامین اجتماعي با بیان اینكه اسناد و مدارك نحوه هزینه

 اعتبارات غیرشمول درسازمان وجود دارد، افزود: یك ریال هم به صورت غیرقانوني هزینه نكرده ام، اسنادش
هم موجود است بنابراین آقاي ذبیحي حرف بي سندنزند و اگر حرفي مي زند مدرك آن را هم نشان بدهد. 

 مددي با بیان این اگر منظور ذبیحي دوران مدیریت من باشد از او شكایت مي كنم، افزود: با اینكه اعتبارات
 غیرشمول در اختیار مدیرعامل بود اما من براي هزینه كردن آنها باز هم طبق مصوبه هیات مدیره سازمان

اقدام مي كردم. 
 او تصریح كرد: البته قسمتي از اعتبارات غیرشمول نیز صرف رفع مشكلت مراكز درماني و شعب سازمان

 تامین اجتماعي در سراسركشور مي شد و مثل اگر واحدي نیاز به برخي كارهاي ساختماني داشت، اعتبار لزم
در اختیار مدیركل استان قرار مي گرفت. 

 مددي گفت: مقدار كمي ازاعتبارات غیرشمول هم صرف پرداخت پاداش و تشویق پرسنل در بازدیدها مورد
استفاده قرار مي گرفت. 

 او با بیان اینكه از مسائل موجود در سازمان تامین اجتماعي اطلعي ندارم گفت: اینكه مدیري ناكارآمدي خود
را به دیگران نسبت دهد و مدركي هم نداشته باشد از نظر اخلقي درست نیست. 

 مددي افزود: ممكن است در اداره یك مجموعه مشكلتي وجود داشته باشد بنابراین بهتر است به بیان مشكلت
اصلي آن هم با مدرك پرداخت نه اینكه اتهامات بي پایه و اساس برعلیه افراد مطرح كرد. 

 پس از عدم راي اعتماد نمایندگان مجلس به هاشمي، معاون امور مناطق احمدي نژاد در شهرداري تهران براي
 تصدي وزارت رفاه و تامین اجتماعي، داود مددي با حكم رئیس جمهور براي مدتي سرپرستي این وزارتخانه



را عهده دار بود كه پس از وي پرویز كاظمي وزیر رفاه و مددي مدیرعامل سازمان تامین اجتماعي شد. 
پایان پیام

سازمان تأمین اجتماعي خبر داد: 
ارائه خدمات دارویي گرانقیمت و تخصصي به بیمه شدگان

   سازمان تأمین اجتماعي به منظور آمده است : 88 آذر 28به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 
رفاه حال بیمه شدگان این سازمان، خدمات دارویي گرانقیمت و تخصصي ارائه مي دهد. 

 به گزارش ایلنا ، این سازمان به منظور نظارت بر مصرف منطقي داروها ، نسخ دارویي تخصصي و
گرانقیمت، را ملزم به تأیید از سوي دفاتر اسناد پزشكي كرده است. 

 برهمین اساس به منظور سهولت انجام كار، سیستم تأیید نسخ مكانیزه در داروخانه هاي طرف قرارداد این
 سازمان، طراحي شده است، با این وجود تأیید یك سري از داروها نیاز به ارائه مدارك ، مراجعه بیمار و

تشكیل پرونده در دفتر اسناد پزشكي را دارد. 
  ، پیوندMSگفتني است ،داروهاي تجویز شده براي بیماران خاص شامل هموفیلي ، تالسمي ، دیالیز و نیز 

كلیه و سایر پیوندها ، هورمون رشد و ... از این قبیل داروها به شمار مي آیند. 
پایان پیام

اتوبوس رانی تهران وحومه در اختیار بسیج
 ۱۳۸۸/۹/۲۸آژانس ایران خبر - 

 روز جمعه ,شرکت اتوبوس رانی تهران وحومه ملزم به انتق/ال اعض/ای بس//یج ب//ه مح/ل نم/از جمع//ه ش/د.ش/رکت
 اتوبوس رانی تهران وحومه وابسته به شهرداری تهران برای انتقال اعضای بسیج ب//رای ش//رکت در راهپیم//ایی
 نمایشی غائله ی عکس خمینی همه ی امکاناتش را در اختی/ار س//پاه وبس//یج ق/رارداد.س//ران حک/ومت ب/رای آنک//ه
 نمایش پشتیبانی مردم از نظام و ولیت فقیه را تحت عنوان اعتراض به اهانت به خمینی را پرشور نشان دهن//د,
 قصد داشتندتاهمه ی اعضای بسیج وسایرجیره خواران حکومت را در روز جمعه به خیابان ها بکش//ند.ب//ا ت//وجه
 به عدم پایگاه مردمی نظام در پایتخت,حکومت آخوندی مجبور ش/د ت//ا از ش//هرها وش//هرک ه/ای اط/راف ته//ران
 نیروی انسانی وارد کند.ستاد نم//ازجمعه ب//ه عن//وان مت//ولی برگ//زاری راهپیم//ایی روز جمع//ه از ش/رکت اتوب//وس
 رانی خواسته بود تا ناوگان شهری بیرون شهری خود را در اختیار بسیج وسپاه قرار دهد تا کار انتقال افراد ب//ه

تهران سریع تر صورت بگیرد. 
رئیس شورای اسلمی کار شرکت واحد تهران در گفت وگو با ایلنا: 

هنوز تصمیمي دربرگزاری تجمع نگرفته ایم 
   رییس شورای اسلمی کار شرکت آمده است : 88 آذر 28به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 

 واحد تهران گفت: هنوز کارگران این شرکت برای استفاده از مزایای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور با
مشکل مواجه هستند. 

 علی اکبر عیوضی درگفت وگو با خبرنگار ایلنا گفت: به دلیل اشتباه آیین نامه ای دولت در تصویب آیین نامه
 مربوط به مشاغل سخت و زیان آور، کارگران این شرکت از مدتی پیش برای بازنشستگی پیش از موعد با

مشکل روبرو هستند. 
 وی تصریح کرد: این اشتباه باعث شده تا درخواست بازنشستگی رانندگان مشمول از سوی سازمان تامین

اجتماعی پذیرفته نشود. 
 وی با بیان اینکه تا پیش از این رانندگان شرکت واحد مانند سایرکارگران از این مزایا برخوردار بودند،گفت:

در حال حاضر در تلش هستیم این مساله را طریق گفت وگو حل وفصل شود. 
 عیوضی در خصوص اظهارات یکی از دیگر از اعضای شورای اسلمی کار این شرکت در خصوص

برگزاری تجمع اعتراضی در روز سه شنبه گفت: هنوز تصمیمي در برگزاری تجمع نگرفته ایم. 
پایان پیام

اقدام سازمان تامین اجتماعي مبني بر جلوگیري از سن بازنشستگي سخت وزیان آور

  آم//ده اس/ت : ب/ه88 آذر 28به نوشته سایت سندیکای مستقل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و ح/ومه در تاری/خ 
 گفته یکي از ک/ارگران ش/رکت واح//د، س/ازمان ت//امین اجتم//اعي ب//ه اس//تناد اش//تباه آیی//ن ن//امه اي دول//ت از اج//راي
 ق//انون بازنشس//تگي مش//اغل س//خت و زی//ان آور درم//ورد رانن//دگان و ک//ارگران مش//مول ش//رکت واح//د خ//ودداري

 مي کند.

  ب//ه دنب//ال تص//ویب ق//انون من//ع اج//راي بازنشس//تگي س/خت وزی//ان85به گزارش ایلنا حسن سعیدي گفت: درسال 
 آور ب//راي کارمن//دان دول//ت در مجل//س، هی//ات دول//ت نی//ز آیی//ن ن//امه اي را تص//ویب ک//رده ک//ه در آن ب//ه اش//تباه



 کارگران موسسات دولتي ، نیمه دولتي و عمدي نیز از مزایاي بازنشس/تگي مش/اغل س/خت و زی/ان آور مح/روم
 شدند.

 وي افزود: این درحالي است ک/ه مص/وبه مجل/س تنه//ا ب/ه اعم/ال مح//دودیت ب/راي کارمن//دان دول/ت اش/اره ش/ده و
 اس//تفاده ازمزای//اي بازنشس//تگي س//خت و زی//ان آور ب//راي ک//ارگران ص//رفه نظ//ر از دول//تي ی//ا خصوص//ي ب//دون

 کارفرما با هیچ محدودیتي مواجه نیست.

 این كارگر شركت واحد یادآور شد: رانندگان کارگران شرکت واحد همگي طبق ق//انون ک//ار در اس//تخدام و بیم//ه
 اجباري کارفرما هستند و به عنوان کارگر حق استفاده از مزایاي بازنشستگي سخت وزیان آور را دارند.

 سعیدي اف/زود: اق//دام س/ازمان ت//امین اجتم//اعي مبن//ي ب//ر جل//وگیري از س//ن بازنشس//تگي س/خت وزی//ان آور ب//راي
 کارگران شرکت واحد هیچ منطق قانوني ندارد.

ترور شدمدیركل اداره كار وامور اجتماعی استان بوشهر 
 امروز ص//بح دو نف//ر مس//لح در جل//و درب من//زل باش//ی زاده گ//ان م//دیركل اداره ك//ار وام//ور اجتم//اعیارم نیوز: 

 استان بوشهر به وی حمله نمودند وبا تیراندازی به سمت باشی زاده گان نامبرده را مج//روح وروان//ه بیمارس//تان
 نمودند.به گزارش ارم نیوز امروز صبح در حالی كه راننده باشی زاده گان به درب جلو منزل وی رفت//ه ب//ود ت//ا
 او را به اداره منتقل نماید دو نفر مسلح با روپ/وش مخص//وص وی را در ماش//ین حب/س نم//وده وب//ه مح//ض ورود
 باشی زاده گان به جلو درب مح/ل اق/امت وی ب/ا ایش/ان درگی//ر ش//دند ك//ه ب/ا تیران//دازی ب//ه س/مت باش/ی زاده گ//ان

 مس/لح ب/ا س/زقت ماش//ین اداره ك/ار ف/رار نمودن/د.باش/ی زاده گ/ان ب/هنامبرده از سه ناحیه مجروح گردی//د ودونف/ر 
بیمارستان تامین اجتماعی بوشهر منتقل گردیده است.

مدیر كل دفتر اموركودكان ونوجوانان سازمان بهزیستي خبرداد : 
 درصد مرگ ومیر كودكان53فقر غذایي عامل 

   مدیر كل دفتر اموركودكان آمده است : 88 آذر 29به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 
 ونوجوانان سازمان بهزیستي نیز در ادامه فقر غذایي را عامل مرگ ومیر كودكان عنوان كرد وگفت:كودكاني
 كه در فقر به سر مي برند كساني هستند كه از منابع مادي وروحي واحساسي كه براي بقا ،رشد وپیشرفت آن

ها ضروري است محروم هستند. 
 به گزارش خبرگزاري ایلنا، حسینعلي ضیایي در كارگاه یك روزه سازمان هاي فعال در عرصه كاهش فقر

  هزار كودك در350زدایي خانواده هاي كم درآمد در مشهد با اشاره به میانگین تولد روزانه یك میلیون و
  هزار نفر خدمات ارائه كنیم كه از این520 درصد این زاد وولد یعني 40ایران تاكید كرد:طبق قانون باید به 

لحاظ در شرایط قابل قبولي قرار نداریم. 
 پرداخت روزانه یك دلر به خانواده كمیته امداد

 مدیر كل بهداشت ودرمان وامور بیمه كمیته امداد امام خمیني (ره)نیز در ادامه این كارگاه گفت:كمیته امداد
براي چهار میلیون نفر جمعیت تحت پوشش خود روزي یك دلر هزینه مي كند. 

 سید موسي طباطبائي با بیان اینكه روزي نیم دلر نیز براي هزینه هاي جانبي پرداخت مي شود گفت:در حال
  هزار كودك خانواده كمیته امداد در روستاهاي كشور تحت پوشش طرح كاهش فقر غذایي قرار50حاضر 

دارند كه این رقم باید به سه برابر افزایش یابد. 
  درصد نیز در روستاهاي استان70 درصد این كودكان در روستاهاي استان هاي محروم و30او ادامه داد:

هاي برخوردارتر قرار دارند. 
  میلیارد تومان در زمینه كاهش فقر غذایي960اختصاص سه هزار و

مدیر كل مطالعات اجتماعي وفقر زدایي وزارت رفاه وتامین اجتماعي نیز گفت:طي دو سال گذشته سه هزار و
 میلیارد تومان براي كاهش فقر غذایي خانواده هاي كم درآمد تخصیص یافته است. 960

  میلیارد تومان در قالب بن مواد غذایي بین اقشار آسیب پذیر توزیع شده400عمادي با اشاره به اینكه امسال 
  میلیارد تومان ،یارانه پرداختي شیر مدارس800گفت:میزان كل یارانه پرداختي به شیر خانوار پنج هزار و

  میلیارد تومان از سوي وزارت114 میلیارد تومان ودر زمینه بهبود تغذیه كودكان زیر شش سال نیز 610
رفاه پرداخت شده است. 

 او با تاكید براینكه تا شكم افراد را سیر نكنیم نمي توانیم برنامه هاي حمایتي دیگري براي آنان ارائه كنیم
 گفت:طبق قانون جمهوري اسلمي ایران دولت باید همه افرادي را كه دچار فقر مطلق(كساني كه روزي دو

هزار كالري غذا دریافت نكنند)هستند را تحت حمایت خود قرار دهد. 
 مدیر كل مطالعات اجتماعي وفقر زدایي وزارت رفاه وتامین اجتماعي با بیان اینكه مدیریت سیستم غذا وتغذیه



 در كشور به یك متولي واحد نیازمند است گفت:منظور از امنیت غذایي ،دسترسي فیزیكي ،اجتماعي واقتصادي
 اعضاي خانوار در تمام اوقات به غذاي سالم وكامل وكافي كه احتیاجات رژیمي وتمایل آن ها به غذا براي

گذران یك زندگي فعال را رفع كند است. 
  درصد كودكان تحت پوشش كاهش فقر غذایي وتقویت50او در ادامه توسعه روستا مهدها ،بهبود سو» تغذیه 

 همكاري هاي بین بخشي را از جمله نقاط قوت این طرح عنوان كرد وگفت: ناكافي بودن اعتبارات،كمبود
 نیروي انساني وامكانات لزم براي نظارت بر اجراي طرح، نبود امكانات طبخ غذا ،تورم وافزایش قیمت مواد

 غذایي وعدم تخصیص اعتبار براي كاهش فقر غذایي مادران باردار وشیر ده نیز از جمله مشكلت وچالش
هایي است كه در اجراي این طرح با آن مواجه هستیم . 

  درصد مرگ ومیر كودكان53فقر غذایي عامل 
 مدیر كل دفتر اموركودكان ونوجوانان سازمان بهزیستي نیز در ادامه فقر غذایي را عامل مرگ ومیر كودكان
 عنوان كرد وگفت:كودكاني كه در فقر به سر مي برند كساني هستند كه از منابع مادي وروحي واحساسي كه

براي بقا ،رشد وپیشرفت آن ها ضروري است محروم هستند. 
 محمد حسین جوادي با بیان اینكه زنجیره فقر در خانواده هاي محروم كه تحت پوشش سازمان هاي حمایتي

 قرار دارند ادامه دار است تصریح كرد:یكي از راه هاي برون رفت از این زنجیره ،بهبود ومداخلتي است كه
مي توان در وضعیت خوراك وغذاي دوران خردسالي كودكان آنان اجرا كرد. 

  روستا مهد در120 درصد مهدهاي كشور در روستاها قرار دارد گفت: هفت هزار و50همچنین با بیان اینكه 
كشور تحت پوشش طرح كاهش فقر غذایي قرار دارد. 

پایان پیام
دادخواه درگفت وگو با ایلنا: 

بلتکلیف بودن تامین اجتماعی بیشترین ضربه را به بیمه شدگان مي زند
  عضو هیات نظارت بر سازمان آمده است : 88 آذر 29به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 

تامین اجتماعی گفت: این سازمان خوب اداره نمی شود و تکالیف هیات مدیره و مدیرعامل آن نامشخص است. 
 محمود دادخواه درگفت وگو با خبرنگار ایلنا افزود: هیات مدیره ومدیرعامل سازمان تامین اجتماعی باهم درگیر

هستند و اختلفات دامنه داری دارند که حتی به رسانه ها نیز درز پیدا کرده است. 
 نماینده کارفرمایان در هیات نظارت بر سازمان تامین اجتماعی با غیر قانونی دانستن اساسنامه این سازمان،
 گفت : وعده وزیر رفاه و تامین اجتماعی مبنی بر اصلح اساسنامه و ارایه اساسنامه جدید تامین اجتماعی را

به هیات دولت به فال نیک می گیریم. 
 دادخواه با بیان اینکه رئیس مجلس نیز بر غیر قانونی بودن اساسنامه فعلی سازمان تامین اجتماعی تاکید دارد،

افزود: بلتکلیف بودن مدیریت واساسنامه تامین اجتماعی بیشترین زیان را به بیمه شدگان آن می زند. 
 عضو هیات نظارت بر سازمان تامین اجتماعی خواستار احترام به جایگاه کارگران و کارفرمایان به عنوان

 اصلی ترین تامین کنندگان منابع مالی این سازمان شد وخاطرنشان کرد: متاسفانه مدیرعامل سازمان، نمایندگان
کارگری وکارفرمایی وحتی هیات نظارت را نیز قبول ندارد. 

 دادخواه تک روی و عدم توجه به نظرات هیات مدیره تامین اجتماعی را باعث ناکارآمدی این سازمان عنوان
 کرد واظهار داشت: با توجه به سابقه طولنی حضور من در سازمان ، مدیراني مثل کرباسیان ، ستاری فرد و

ضیائی توانستند کارهای مثبتی را در این سازمان انجام دهند. 
 وی در خصوص بحث آمدن فتاح به سازمان تامین اجتماعی گفت: از خوشنامی وی زیاد شنیده ام اما باید دیدکه

وی در عمل چگونه مدیریت خواهد کرد. 
پایان پیام

كارگران فرنخ و مه نخ بازهم تجمع كردند
  جمعی از کارگران کارخانه فرنخ آمده است : 88 آذر 29به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 

ومه نخ قزوین پیش از ظهر دیروز یکی از مسیرهای اطراف محل کار خود را برای مدتی مسدود کردند. 
 عیدعلی کریمی دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین در گفت وگو با ایلنا گفت: این اقدام در اعتراض به دو ماه و نیم

مطالبات معوقه و نبود مواد اولیه صورت گرفت. 
  نفری کارگران فرنخ و مه نخ در این تجمع حضور700به گفته این فعال کارگری حداقل نیمی از جمعیت 

داشتند. 
 وی افزود: کارگران که تجمع کرده بودند پس از نیم ساعت به دنبال پادرمیانی برخی مسوولن به تجمع خود

پایان دادند. 
 کارخانه نساجی فرنخ و مه نخ یکی از واحدهای تولیدی بحران زده استان قزوین است که کارگران چهار سال

پیش نیز پس از چند مرتبه تجمع در استان به نهاد ریاست جمهوری در تهران مراجعه کردند. 



این كارخانه در گذشته یكي از واحدهاي موفق تولیدي صنعت نساجي ایران تلقي مي شد. 
پایان پیام

بنائیان درگفت وگو با ایلنا: 
حذف معاونت فرهنگي تامین اجتماعي بر خلف سیاست هاي دولت دهم است

  معاون پیشین فرهنگ اجتماعی آمده است : 88 آذر 29به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 
 سازمان تامین اجتماعی حذف این معاونت و ادغام آن با اداره کل روابط عمومي و امور بین الملل را بر خلف

مصالح و منافع سازمان و شرکای اجتماعی آن دانست. 
  ماه معاونت فرهگی تامین اجتماعی را در دوران مدیرعاملی آقایان مددی و26محمد بنائیان كه مي گوید حدود

  میلیون بیمه شده و عضو دارد،30ضیائی به عهده داشته درگفت وگو با خبرنگار ایلنا افزود: سازمانی که 
 هزار بازنشسته ، تشکلت فراوان کارگری و کارفرمایی و بازنشستگی است نیاز به300دارای یک میلیون و 

معاونت فرهنگی اجتماعی دارد. 
 رییس مرکز برنامه ریزی نظارت راهبردی و تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش گفت : معاونت

 فرهنگ اجتماعی سازمان تامین اجتماعی در دوران مدیریت من و پیش از آن کارهای خوبی انجام داده بود اما
پس از آن فردي ضعیف را راهي این معاونت كردند كه نتوانست وظایف خود را به خوبي انجام دهد. 

 بنائیان با اظهار تاسف از حذف معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: مشخص
 نیست در شرایطی که رییس جمهور اولویت دولت دهم را مسایل فرهنگی می داند حذف این معاونت در این

سازمان به چه معنی است. 
 او در پاسخ به این سوال ممکن است که حذف معاونت فرهنگی اجتماعی به خاطر مسایل مالی انجام گرفته

 باشد، افزود: تا زمانی که من معاونت فرهنگی بودم این مسایل مطرح نبود در مورد سایرین نیزمن اطلعاتی
ندارم اما اكر فردي خلفي مرتكب شده باشد باید با وي برخورد شود نه این كه كل معاونت زیر سوال رود. 
 معاون پیشین فرهنگي اجتماعی سازمان تامین اجتماعی گفت: این معاونت هزینه های غیر متعارفی بر دوش

سازمان نداشت و بیشتر نیازهای آن از طریق موسسه آتیه که وابسته به سازمان بود تامین می شد. 
 بنائیان هفته نامه آتیه را نیز رابط بین سازمان وشرکای اجتماعی و غیر سیاسي عنوان کرد و اظهار داشت:

مطالب این هفته نامه به روز بود و مورد توجه مخاطبانش قرار داشت. 
پایان پیام

تظاهرات اعتراضی کارگران فولد آلیاژ
  کارگر را استثمار می کند. صاحبان شرکت ماه ها450شهرک صنعتی فولد و مجتمع فولد آلیاژ در ملیر 

 است که دستمزد کارگران را مصادره کرده اند و دلیل این مصادره را اختلفات مالی میان خود و بانک
  کارگر در اعتراض به تعویق پرداخت حقوق ها، در مقابل بانک تجارت150تجارت استان نام نهاده اند!! 

 اجتماع کرده و دست به تظاهرات زده اند. ظاهر ماجرا این است که سرمایه دار صاحب فولد آلیاژ مبالغی
 پول از بانک تجارت بستانکار است. شاید هم قرار است مقادیر عظیمی از سرمایه های حاصل استثمار

 کارگران را زیر نام وام از رؤسای بانک سوغاتی گیرد. در هر حال، او مدعی است که بانک این پول را
 بانک نمی رسد و چون زورش به اندازه کافی به نپرداخته است و چون بانک چنین کرده و چون او زورش به 

 کارگران می رسد و چون در اعمال این زور کل نیروی سرکوب دولت سرمایه هم حامی و پشتیبان اوست،
 پس برای ماه های طولنی حقوق کارگران را نمی پردازد. سرمایه دار به همه این دلیل بسیار موجه!! و با

 توجه به وجود همه این ارتباط ها!! کارگران را راهی بانک تجارت کرده است تا موج اعتراض کارگران را
 به جای آن که بر سر خودش فرو ریزد، به سلحی علیه حریف و به نفع خودش مبدل سازد و یا حداقل خطر

 این اعتراض را از سر خود دور کند. سرمایه دار چنین کرده است اما این که کارگران چه باید بکنند
 موضوعی است که خود آنان باید بیشتر به آن بیندیشند. کارگران برای فولد آلیاژ کار کرده و توسط این

 شرکت استثمار شده اند. ماه ها است که دستمزدشان توسط سرمایه دار همین مؤسسه مصادره شده است. این
 که سرمایه دار چه کشمکش مالی با حریفان خود دارد مسأله ای است که به خود آنان مربوط است. کارگران
 باید با قدرت متحد خویش خواهان پرداخت دستمزدهایشان شوند و مطالبات معوقه شان را به زور از حلقوم

سرمایه دار صاحب فولد آلیاژ بیرون کشند. 
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مرخصي، حق كارگران بازداشت شده است
  به اعتقاد یک کارشناس مسایل کار آمده است : 88 آذر 29به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 

وامور اجتماعی کارگران هفت تپه در هرزمان می توانند نسبت به اخراج خود از سوی کارفرما اقدام کنند. 
 به گزارش ایلنا، این مقام آگاه در مسائل حقوق كار افزود: چون کارگران در زمان اخراج به دلیل زندانی بودند

 نمی توانست از خود مانع کنند این حکم غیابی بوده وطبق قانون می توانند در هر زمان نسبت به اخراج خود
اعتراض کنند. 



 وی یادآور شد: کارفرما می تواند در ارتباط با جرایم اخلقی یا نقص آیین نامه انضباطی کارگاه برای کارگر
 محکوم درخواست اخراج کند اما برای کارگری که در ارتباط در ارتباط با جرایم غیر از موارد فوق محکوم

شده است نمی تواند درخواست حکم اخراج کند. 
 وی تصریح کرد: در مورد موضوع کارگران بازداشت شده هفت تپه با توجه به دائمي بودن رابطه استخدامی

آنها کارگران می توانند برای گذراندن دوران محکومیت درخواست بودن حقوق کنند. 
 وی با بیان اینکه کارفرما نمی تواند با این خواسته مخالفت کند گفته در شرایط فعلی که کارخانه هفت تپه با

 مشکل مالی روبرو است موافقت با مرخصی بدون حقوق کارگران می تواند در کاهش هزینه های موقت
کارگاه موثر باشد. 

پایان پیام
به دلیل حجم بدهي هاي معوقه و كمبود نقدینگي: 

نمي توانیم از بحران عبور كنیم 
    مسوول شوراي اسلمي كار آمده است : 88 آذر 30به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 

كارخانه آزمایش تهران، گفت: بدهي معوقه و نبود نقدینگي باعث شده تا نتوانیم از شرایط بحراني عبور كنیم. 
  كارگر كارخانه آزمایش تهران به دلیل160اسماعیلي در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، گفت: در حال حاضر 

مشكلت مالي به جا مانده از زمان مدیران پیشین با مشكل تاخیر و دریافت تدریجي حقوق مواجه هستند. 
 وي افزود: به عنوان مثال ماه گذشته حقوق ماه گذشته با یك ماه تاخیر و در سه مرحله به كارگران پرداخت

شد. 
  به دنبال خصوصي سازي این كارخانه، مدیران متعددي براي84این كارگر آزمایش تهران یادآور شد از سال 

 سوءاستفاده در این واحد تولید مستقر شدند و با همكاري شوراي اسلمي كار وقت باعث افزایش بدهي كارخانه
و نارضایتي كارگران شدند. 

 وي با بیان اینكه از چند ماه پیش با استقرار مدیریت جدید به این مسائل حاشیه پایان داده شد، گفت: در حال
حاضر مشكل نبود نقدینگي براي تامین مواد اولیه و پرداخت به موقع مطالبات كارگران است. 

 این كارگر مدعي شد اگر براي پرداخت بدهي ها مهلت داده شود یا وامي در اختیار كارخانه قرار گیرد یا
محصولت كارخانه پیش فروش شود مي توانیم به پایان یافتن وضع بحراني امیدوار باشیم. 

پایان پیام

 عدم پرداخت حقوق کارگران شهرداری اشنویه

 خودرا دریافت  ماه گذ شته 2 نفراز کارگران شهرداری اشنویه حقوق 60طبق خبر رسیده به کمیته هماهنگی  
نکرده اند

 می باشند . این  سال سابقه کار دارند اما همه آنها قراردادی 13 تا12علیرغم اینکه اکثریت این کارگران 
 زیاد هنوز موفق به و با وجود تلش  کارگران در بخش خدمات ونظافت سطح شهر مشغول به کار می باشند 

دریافت حقوق معوقه خود نشده اند.

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
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 در قصابخانه ایران خودرو انگشتان حسین اناریقطع 
  حسین اناری یکی از کارگران، خبر دریافتىر آذر آمده است : بنا ب30به نوشته سایت کمیته هماهنگی ... در 

 پرسکار ایتکو پرس ایران خودرو هفته پیش در حالی که مشغول کار با دستگاه پرس دستی بود دچار حادثه
 شد. دستگاه پرس ناگهان فرود آمد و همان لحظه یکی از انگشتان حسین قطع و دیگر انگشتانش متلشی شد.

 . کارگران با اندوه دست از کار کشیده و شاهد ایندر خون فرو بردخون ریزی شدید حسین، دستگاه پرس را 
  مدیر ایتکو پرس، و دیگر عوامل کارفرما اقدامی برای رساندن،صحنه دردناک بودند. اما از جانب نیاکان

 فورى حسین به مراکز درمانی صورت نگرفت. این مفتخوران با خونسردی و بی تفاوتی مدعی بودند که این
 همه حوادث کار علتش بی دقتی و عدم رعایت نکات ایمنی در حین کار توسط کارگران است!! بالخره چند

 نفر از کارگران حسین را به درمانگاهی در کرج رساندند. متاسفانه یکی از انگشتان حسین از بند انگشت قطع
 ،و بقیه انگشتانش به گفته پزشکان له و متلشی شده و شاید برای همیشه غیرقابل استفاده باشد. بنا به خبر

 تاکنون هزینه های پزشکی با قرض و بدهکاری توسط خود حسین و خانواده اش پرداخت شده و هم اکنون در



 سر می برد. بنا به اخباری، نیاکان و همدستانش تلویحا گفته اند او دیگر به درد کاره مرخصی استعلجی ب
نمی خورد!

 کار بردن اینه دستگاه های پرس دستی قدیمی، از رده خارج و فاقد هرگونه شرایط ایمنی هستند. علوه بر ب
 شدت بال مي برد سیستم کار کنتراتی و قطعه کاری نیز که مستلزمه دستگاه ها که خطر حوادث کار را ب

 سرعت کار بیشترى است به میزان این مخاطرات مى افزاید. ایران خودرو شبیه محل کار نیست. قتلگاه و
 قصابخانه کارگران نام مناسب ترى براى آن است. لیست کارگرانى که در چند سال گذشته بر اثر "سوانح کار"

  طولنى است. این،نده اند و یا دچار نقص عضو و از کارافتادگى و لذا اخراج شده اجانشان را از دست داد
  فقط حاصل استثمار تلنبار کرده اند بر روی همثروت هاى انبوه که سهامداران و کارفرمایان خودرو سازي ها

  کارگران است. این سرمایه ها که عده اى با آن زندگى هاى افسانه اى مي کنند به قیمت زندگی خونو
  نابودى هزاران خانواده کارگرى حاصل شده است. "سوانح کار" وتغذیه فرزندان کارگرانء گرسنگى و سو

 ماى شقاوت و سبعیت سرمایه داران در مراکزى است که فاقد ایمنى استاندارد کار است. آن هاسنام بى م
 جاى صرف هزینه برای بال بردن استاندارهاى ایمنى کار سود پارو کنند و کارگران باید باه ترجیح مي دهند ب

 جان و بدنشان هزینه تامین این سودها را بپردازند. این سرمایه داران و حکومت اسلمی جنایتکارشان هستند
که متهمان اصلی سوانح کار و قتل و نقص عضو کارگران اند .

 264 با پایه دستمزدهای ، کارگر قراردادی سفید امضا و یکطرفه1500سایت یک و دو ایتکو پرس با بیش از 
  از جمله مراکز اصلی پرس ایران خودرو است.، شیفت کاری سنگین و پر خطر3هزار تومانی در 

 كارگران ایران خودرو
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( با ویرایش مختصر) 
سرمایه و کشتار کودک به دست مادر  

 عظیم ترین بخش مرگ و میرها در جهان موجود آذر آمده است : 30به نوشته سایت کمیته هماهنگی ... در 
 مرگ ومیرهایی است که مستقیم یا غیرمستقیم از رابطه اجتماعی سرمایه سرچشمه می گیرند. در میان این

  میلیون کودک بر اثر گرسنگی در10مرگ و میرها، کشتار کودکان جا و مکان ویژه ای دارد. مرگ سالنه 
  میلیون کودک کار جهان در بیغوله های سودسازی سرمایه، مرگ میلیون ها218دنیا، زندگی بدتر از مرگ 

 کودک توسط باندهای دزدی و قاچاق کودکان در هر سال، مرگ میلیون ها کودکی که مجبور به گرفتن سلح
 و شرکت در جنگ های قومی و قبیله ای یا رفتن بر روی مین در جنگ های میان دولت ها از نوع جنگ میان

 رژیم های ایران و عراق می شوند، مرگ میلیون ها کودکی که هر ساله در اثر بی دارویی، بی آبی، نداشتن
 سرپناه و یا ابتل به بیماری های سهل العلج می میرند همه و همه توسط سرمایه، با سلح سرمایه، در

 چهارچوب برنامه ریزی سرمایه و به حکم مالکان و حاکمان دوزخ سرمایه داری انجام می گیرد. همه اشکال
 مرگ و میر بال شکل های مختلف کشتار کودکان توسط سرمایه است، اما در این میان قتل کودک به دست
 مادر در زیر تازیانه های فقر و فلکت و گرسنگی کثیف ترین نوع مرگ کودکان توسط نظام سرمایه داری

 است. عشق مادر به فرزند پاک ترین، جوشان ترین، سرکش ترین و پرشورترین عشق ها است و وقتی مادری
 زیر فشار گرسنگی و درماندگی و فقر تا پای کشتن فرزند خویش پیش می رود یعنی سرمایه همه عشق و

 محبت و شور و وجود انسانی او را بمباران کرده است، یعنی سرمایه او را دچار وحشیانه ترین شکل جنون
 ساخته است، یعنی سرمایه او را به قاتل فرزندش تبدیل کرده است، یعنی سرمایه در تولید جنایت از هر مرز و

 محدوده ای عبور کرده است. قتل فرزند به دست مادر شنیع ترین نوع کشتار کودکان است و این چیزی است
  این خبر هولناک اندکی که بسیاری اوقات در جهنم مالمال از تعفن سرمایه داری ایران روی می دهد. روی

 ماجرا را از زبان خبرنگاران چرا؟ » به قتل رساند   به طرز دلخراشي دو کودکش رامادری مکث کنید! « 
  ساله است که تا حال دو بار ازدواج کرده است و هر دو همسر او را طلق داده اند.30بشنوید: معصومه زنی 

 ازدواج ها زیر فشار فقر و نداری و گرسنگی ناشی از نظام بردگی مزدی صورت گرفته و طلق ها با چماق
  فرو باریده است. بر سر معصومه  بر ایران -  مردسالری دینی - روبنای فرهنگی سرمایه داری حاکم

  ساله دارد و او در پی طلق ها از بیکاری و فقر و گرسنگی6 ساله و 3 فرزند 2معصومه از شوهر دوم 
 و به عنوان نفرین شده ترین و خودش و فرزندانش رنج می برده است. او محکوم جهنم سرمایه داری بوده 

 داغ لعنت خورده ترین نوع بردگان مزدی از هر نوع حق و حقوق و پشتوانه و ملجأ و پناهی محروم بوده
 است. دستش به هیچ کجا بند نبوده است. هیچ روزنه ای به سوی زندگی در پیش روی او قرار نداشته است.

 دیو مهیب گرسنگی، کابوس سراسر وحشت آوارگی، دهشت فراگیر از زن بودن و به ویژه زن تنها بودن در
 دوزخ متفعن زن ستیزی رایج در سرمایه داری ایران همه و همه وجود نحیف و عاجز او را فرسوده است. او
 در چنین شرایطی تصمیم به خودکشی می گیرد و قبل از آن دیوانه وار هر دو فرزند خویش را می کشد. او دو
 کودک خردسال معصوم خود را به قتل می رساند، اما معلوم نیست به چه دلیل موفق به کشتن خود نمی شود.
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 معصومه در پی این واقعه هولناک به دست نیروهای دولتی سرمایه می افتد و پیداست که باید در انتظار مرگ
بنشیند. 
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پیام تشکر و قدردانی پدرام نصرالهی 

بدین گونه

زمزمه  اي ملل آور را به سرودي گریه گونه مبدل یافته  ایم 

بدین گونه 

در سر زمین بیگانه  اي كه در آن 

هر نگاه و هر لبخند 

زنداني بود

لبخند و نگاهي آشنا یافته ایم 

بدین گونه 

بر خاك پوسیده  اي كه ابرپست

بر آن باریده است

پاسگاهي پابرجا یافته  ایم 

هم طبقه  اي هاي هم سرنوشت!

 همه ي ما مي دانیم كه ستم ضد انساني سرمایه داري با تاختن به كرامت انس//انها، ب//ا ب//ه یغم//ا ب//ردن ارزش//هایي ك//ه
 ب//دون آنه/ا زن//دگي چی/زي نیس//ت ج/ز مس/خ ب//ودگي، ب//ا اس//تثمار، ت//اراج، در بن//د ك//ردن و قت//ل میلیونه//ا انس/ان در
 سراسر دنیا، با لگدمال كردن حقوق انساني و ابتدایي ما، چاره اي جز مقاومت و مب//ارزه ب//اقي نگ//ذارده اس//ت و
 در ای//ن می//ان تنه//ا طبق//ه ي زن//ده و پوی//اي ك//ارگر اس//ت ك//ه م//ي توان//د در تقاب//ل ب//ا چنی//ن سیس//تم دهش//تناكي،
 آلترناتیوي باشد براي زندگي بهتر كه شایسته ي هر انساني اس//ت و ای//ن میس//ر نیس//ت مگ//ر ب//ا همبس//تگي طبق//اتي
 روز افزون كارگران و زحمتكشان سراسر دنیا و پیكار براي هر چه مس//تحكم تر ك//ردن چنی//ن اتح//ادي در مقاب//ل
 هرگونه بي ع/دالتي و تض//ییع حق/وق انس/اني. لزم مي دان/م از حم/ایت طبق/اتي و دری/غ جمع/ي از ك/ارگران ش/هر
 سنندج، دیوان//دره، ك/ارگران فص/لي كردس//تان، خبرنگ/اران محل/ي ك/رج، ش//بكه همبس/تگي، اتح/دیه هاي ك/ارگري
 انگلستان، اسپانیا، برزیل، سویس، دانمارك، سوئد، لهستان، كم//ون اینخ//د، اس//تكهلم، ك/ارگران كردس/تان ع/راق،
 آمریك//ا، اتری//ش، نهاده//اي ك//ارگري، ك//ارگران پیش//ر و تبعی//دي س//ویس، ك//انون همبس//تگي ك//ارگري، اتح//اد بی//ن
 الملل///ي در حم///ایت از ك///ارگران ای///ران، رس///انه ه///ا، وب س///ایت ها و نهاده///اي م///دني آزادي بی///ان و اندیش///ه
 سپاسگزاري كرده و دستهاي آنه/ا را ب//ه گرم/ي مي فش/ارم باش//د ك/ه ب/ا همبس/تگي و ن/برد طبق/اتي و امی//د ب/ه ف//ردا

روزي بتوانیم به خواستهاي بر حق و انساني خود برسیم. 

پاینده و پیروز باشید

30/9/88پدرام نصراللهي 

عضو كانون شوارهاي اسلمي كار استان تهران: 
كمیته مزد كانون، آغاز به كار كرد 



    کمیته مزد کانون هماهنگی آمده است : 88 آذر 30به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 
 شورای اسلمی کار استان تهران از این هفته فعالیت خودرا با رویکردی تازه برای تعیین مزد پیشنهادی

 آغاز کرد. 89کارگران در سال 
 به گزارش ایلنا علی اکبر عیوضی عرضه کانون شوراهای اسلمی کار استان تهران در جلسه هفتگی کانون
 شوراهای اسلمی کار محور شرق تهران که در کارخانه اکباتان برگزارشد. گفت که تشکل متبوعش امسال
برای اولین بار از نظر کارشناسان دانشگاهی برای تعیین رقم پیشنهادی مزد سال آینده استفاده خواهد کرد. 
 وی تصریح کرد: امسال قصدداریم تا پس از جمع بندی نقطه نظرات فعالن کارگری از نظر استادان حوزه

  استفاده کنیم و سپس نتیجه نهایی را به کانون عالی88دانشگاه نیز در خصوص رقم پیشنهادی مزد سال 
شوراهای اسلمی کار ارایه کنیم. 

 این فعال کارگری در عین حال با یادآوری تجربه ناخوشایند سال گذشته که به کاهش مبلغ مزد اعلم شده در
 کمتر از چند روز منجرشد؛ به اعضای کارگری شورای عالی کار هشدار داد تا اگر به دلیل تعارف وخجالت
 قادر به چانه زنی با نمایندگان کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار نیستند از عضویت در این شورا استعفا

دهند. 
  به دلیل مطرح شدن موضوع هدفمند کردن یارانه ها نسبت به89عیوضی از آنجا که شرایط مزدی سال 

 سالهای گذشته متعارف تر خواهد بود اعضای کارگری این شورا نباید حتی یک ریال از مزد درخواستی
کارگران عدول کند. 

 به گفته عضو شورای اسلمی کار شرکت واحد تهران در حال حاضر به دلیل مسایل اقتصادی تولید کارخانه
های بسیاری متوقف شده و کارگران آنها در خصوص بیکار شدن هستند . 

وی مدعی شد که به واسطه وضع بیش امده کارگران بسیاری با مشکلت خانوادگی مواجه شده اند. 
تکلیف نمایندگان کارگری مشخص است 

 در اد امه این جلسه ناصر برهانی رییس کانون شوراهای اسلمی کار استان تهران نیز در رابطه با موضوع
 تشکل متبوع خود پیرامون مزدکارگران گفت: اقتصاد کارگران به دلیل تحولت اقتصادی در معرض آسیب

قرار دارد از این رو اعضای کارگری شورای عالی کار نباید در جلسات خود از وظیفه خودغافل بمانند. 
 وی افزود: هزینه سوخت کارخانه بیش از هر کالی دیگری با هدفمند شدن یارانه افزایش خواهد یافت که به

دنبال این موضوع به طور قطع فشار به روی کارگران نیز افزایش می یابد. 
 برهانی با بیان اینکه کارفرمایان برای کاهش هزینه های تولید همواره از حققوق کارگران کسر کرده اند گفت:

 هدفمند کردن یارانه ها طرحی است که ارتکاب کوچکترین خطادر آن به قیمت بیکاری هزاران کارگر تمام
 می شود وی خواستار آن شد تا در دستمزدکارگر بدون تکرار ماجرای سال قبل برابر با هزینه های واقعی

افزایش یابد. 
پایان پیام
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	تجمع اعتراضی کارگران شرکت “ارزه گستر” ارومیه
	ایران؛ پرستاران با کفش و لباس پاره خدمت می كنند
	احمدینژاد: اختیارات مطلق ندهید لایحه را پس میگیرم 
محمود احمدینژاد روز سهشنبه 6 آبان 1388با حضور در مجلس تهدید کرد که در صورتی که دولتش در مورد هدفمند کردن یارانهها «اختیارات مطلق» نداشته باشد لایحه مربوط به آن را پس خواهد گرفت. 
به گفته علیرضا محجوب، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، آقای احمدینژاد پیش از ترک جلسه علنی مجلس نامه استرداد لایحه یارانهها را نیز به علی لاریجانی، رئیس مجلس، تحویل داده است
به نظر میرسد اعتراض رئیس دولت دهم به وابسته شدن لایحه هدفمند کردن یارانهها به بودجه سالانه کشور بوده است، چرا که او در صحن علنی مجلس اشاره کرد که ضمن درخواست کمک از رهبر جمهوری اسلامی به او گفته است که «اگر این لایحه منوط به بودجه سالانه شود اجرایی نیست.»
طبق مصوب مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف است همه منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها را مانند بودجه کشور به حسابی نزد خزانهداری کل واریز کند، این در حالی است که دولت پیشنهاد کرده بود این منابع و وجوه به صندوقی واریز شود که قفل و کلیدش را فقط دولت دارد. 
محمود احمدینژاد پس از این مصوب مجلس در حالی بدون اطلاع قبلی و با اعتراض و تهدید به جلسه مجلس پا گذاشته و اختیارات مطلق خواسته است که به گفته علیرضا محجوب «قانون اساسی راجع به نحوه وصول درآمدها و هزینهکرد آن صراحت دارد.»
آقای احمدینژاد همچنین ضمن این که لایحه پیشنهادی دولت خود را «مهمترین لایحه اقتصادی ۳۰ سال اخیر» توصیف کرد گفت: «دولتهای قبل با این همه اختیارات هیچ کاری نکردند، اما از ما میخواهید که با دست بسته این کار را بکنیم؟!» 
این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران در تاریخ ۳۰ ساله جمهوری اسلامی هیچ دولتی به اندازه دولت محمود احمدینژاد اختیارات اجرایی نداشته است. 
از سوی دیگر رئیس دولت دهم در حالی از «اختیارات مطلق» سخن میگوید که روز یکشنبه گذشته مجلس مادهای از لایحه یارانهها را به تصویب رساند که بر اساس آن توزیع دوباره یارانهها و نقدی یا غیرنقدی بودن آنها همگی به عهده دولت گذاشته شد. 
دولت محمود احمدینژاد لايحه هدفمند کردن يارانهها را در سه بخش اصلاح قيمتها، پرداخت نقدی يارانهها و نظام مديريتی با محوريت توزيع نقدی و غيرنقدی ۶۰ درصد منابع آزاد شده از محل اصلاح قيمت بنزين، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفيد، گاز مايع، گاز طبيعي، آب و برق در سه سال تدوين کرده است. 
در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی و تایید آن توسط شورای نگهبان، یارانههای سوخت و انرژی در ایران بهتدریج حذف میشوند که یکی از تبعات آن افزایش قیمت این کالاها از جمله نفت و بنزین خواهد بود. 
در حالی که طبق پیشبینی دولت آقای احمدینژاد اجرای لایحه هدفمند کردن یارانهها ۱۱ تا ۱۵ درصد تورم به دنبال خواهد داشت، احمد توكلى، رييس مركز پژوهشهاى مجلس شوراى اسلامى، این تورم را ۲۰ تا ۴۰ درصد ارزیابی کرده است 
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	25  واحد صنعتی گيلان در معرض تعطيلی قرار گرفتهاند
	فيلمكارگري “زير صفر” نشان فيروزهاي جشنواره سينما حقيقت راكسبكرد
	ايلنا در تاریخ 21 آبان 88 م ینویسد : كارگردان فيلم مستند كارگري ”زير صفر“ گفت: اين فيلم موفق شد نشان فيروزه اي و جايزه ويژه تماشاگران و جايزه هيات ويژه داوري دانشجويي جشنواره بينالمللي سيما حقيقت را از آن خودكند و درحقيقت اين فيلم توانست تمام جوايز غيردولتي اين جشنواره را كسب كند.
سعيد نبي درگفتوگو با خبرنگار ايلنا با بيان اينكه فيلم زير صفر درباره مشكلات كارگران صنعت كفش است، افزود: اين فيلم به سفارش حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي ساخته شد اما هنگامي كه كار آن به پايان رسيد، حوزه هنري به دليل محتواي كارگري، آن را نپسنديد و هيچ حمايتي از آن نكرد و حتي جامعه مديران و متخصصان صنعت كفش نيز خود را كنار كشيد.
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او اعلام كرد: با رايزنيهايي كه انجام گرفته درصدديم تا اين فيلم را در خارج از كشور نمايش دهيم
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