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 : گردآورنده  یادداشت
 

وبا اقتصادی بحران  يافتن تعمیقبا ۳۱عید نوروزنه درآستا شتهسال گذتمامی ب رويدادهای کارگری دراپرشتروند

جامعه ما تحمیل کرده است.همه  تحیای را برشتابانترتوجه با تحريم های گسترده امپريالیسم جهانی،فقرومسکنت 

شديد قدرت خريد کارگران ونگرانی فزايندە ازبیکاری وازدست رفتن محل های تورم وگرانی وتقلیل چیز گواه 

  اين گرانی ها است.در برابراشتغال وبويژە سطح نازل دستمزدها،

ولی با پايان  اخبارکارگری کم شدهحجم از تعطیلی رسانه های خبریو بە دلیل تعطیالت نوروزی درفروردين ماه

 .سرخواهد گرفت رااز خود نبتدريج روال پیشی، روزیيافتن تعطیالت نو

وبازگشت کارگران  ۲۹۳۱الم شده برای سالسرنرخ دستمزدهای اعاين مرحله کارگران عمدتا براعتراضات 

های معوقه وآزادی بازپرداخت حقوق و شرکت های پیمانی حذف و قراردادهای موقتبیکارشده برسرکارولغو

سايرمطالبات بی پاسخ وق زنان کارگرتساوی حقوستگان وت به وضعیت بازنشپاسخ گويی نسبوکارگران زندانی 

 مانده کارگران است.

تدافعی است. مهم اين است کە اين اعتراضات  اناعتراضات کارگرمهم نیست کە هنوزاکثروزهمچون ديروزامر

پیشروی  سرکوب هرچقدرهم کە شديد باشد تنها می تواند روندچراکه  .وجود دارند، پیوستە درحال افزايش هستند

تحول بیشک نە تنها يگانە راە تغییر  تحولی گردد. اين هرنوعرا بە تاخیر بیندازد ولی نمی تواند مانع  کارگران

 نفع جنبش های اجتماعیجامعە را بە اجتماعی طبقە کارگراست، بلکە آرايش نیرودر -بار اقتصادیوضعیت فالکت

شرايط را برای رگون خواهد کرد ودگونیروی میلیونی بیکاران  ت های ملییلاق -جوانان  -دانشجويان –فعال زنان 

ستانه اول ماه همه اليه هیا مزد و حقوق بگیرکشورمان ما درآپیشروی جنبش طبقاتی های گسترده و ايجاد دگرگونی
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ازاين فرصت بهره میگريم و اول ماه مه را مهیا خواهد کرد. روزجهانی کارگرو درشرايط انتخابات پیشروی  ،مه

به همه کارگران جهان وخاصه کارگران کشورمان وآن کارگرانی که درپشت میله های زندان ها بسر می برند و 

نواده های آنان نگران وضعیت آنان اند،روزشان را به يکايک شان تبريک می گويیم .باشد که سال جديد نويد خا

بخش پیروزی وپیشروی کارگران درامرسازمانیابی تشکالت مستقل شان وتعرض کارگران برای دست يابی به 

 زندگی بهتروگشاينده ترآنان باشد. 

 

 آوریل، روزهمبستگی جهانی با کارگران قربانی حوادث وبیماری های شغلی: ۸۲بمناسبت 

  

روزجهانی ایمنی وسالمت » ،روزدیگری را به تقویم خود به نام٣۲۰۰آوریل  ۸۲سازمان بین المللی کار،از 

افزوده است وهرسال مراسم بزرگداشت روزجهانی ایمنی وبهداشت حرفه ای رابه منظورارتقاء سطح « شغلی

 اردیبشهت ( برگزار می نماید. ۸آوریل ) ۸۲شگری ازبیماری ها وحوادث شغلی درروز پی

درآغازاين نوشته،باياد کارگرانی که درحین کاربدون کمترين پشتوانه  امنیت شغلی،وبیمه شغلی وبیمه بیکاری 

چرخش تولید کارگری،وجودموسسه تامین اجتماعی جانبدارکارگران،جان گران خود را برای دفترچه ارزاق و

دها حوادث صوچاه کنی و آجرپزی سرمايه درمعادن زغال سنگ،چوبه های داربنايی ونجاری،کوره های

خانواده ها وکسان شان،وهم طبقه ی  ديگرازدست داده اندوامروزنه دولت ونه کارفرما،بلکه تنهادريادوخاطر

 .دازآنان ياد نمی کنن حاکمان قدرتاند، باقی هايشان ومدافعان کارگری 

سوانح حین کار؛دولت که عامل اصلی ؛يادداشتم رادرچنین روزی به نام آنان بیان می دارم.بايداعالم دارم 

کارگران  وکارفرمایان بخش خصوصی اند،مشترکا دست دردست هم با کارکردی همسان،عوامل اصلی مرگ

 هستند. 

 

 بقول شاعر توده ها احمد شاملو 

 خورشید را گذاشته، »...

 می خواهد

 با اتکا به ساعت شماطه دارخويش

 بیچاره خلق را متقاعد کند

 که شب

 «.ازنیمه نیز برنگذشته ست

 …توفان خنده ها



 من

 درد دررگانم

 حسرت دراستخوانم

 چیزی نظیر آتش در جانم

 .پیچید

 سرتاسر وجود مرا

 گوئی

 چیزی به هم فشرد

 تا قطره ئی به تفتگی خورشید

 .جوشید از دو چشمم

 درياهاازتلخی تمامی 

 .در اشک ناتوانی خود ساغری زدم

، سازمان جهانی ۸۹۹۸درسال دررابطه با حدت حوادث حین کارومیزان مرگ ومیرکارگران درسطح جهان،

کارگربراثرحوادث شغلی دردنیا جان خود را ازدست می دهند . اين ان هزار کاراعالم کرد ه بود که هرسال

است. امروزه با گسترده ترشدن بحران سیستم سرمايه داری  آماردرسال های بعد ترپیوسته گسترش يافته

هستیم.طبق آخرين آمارسارمان جهانی  درجهان ما شاهد بی حقوقی بیشترکارگران وفزونی آمار حوادث شغلی

هزارکارگر به خاطرحوادث  ۲۲۰میلیون و  ۲میلیون حادثه شغلی اتفاق می افتد وهرسال  ۰۷۲کارهرسال 

هزارکارگرجان ۶کارگرويادرهرروز ثانیه يک ۸۱ت می دهند. به عبارت ديگردرهر شغلی جان خود را ازدس

کاربا مواد کشنده شیمیايی دچاربیماری مهلک  بخاطر کارگر هزار ۰۰۳خود را ازدست می دهند.هرساله 

هزارکارگرکودک بجای حضوردرمدارس وکسب علم ۲۲شوند. همچنین برپايه همین آماردرسال  سرطان می

درمحیط های الوده وخطرناک کار،جان خود راازدست می دهند. درهمین گزارش امده است که ودانش، 

امارمرگ کارگران باالترازاين ارقام است چرا که دربسیاری ازکشورها خصوصا درکشورهای فقیر ويا 

 درحال رشد، حوادث شغلی درجايی ثبت نمئ شود.

وساعت  طبقه کارگرهرروزوسالمت زندگی  نیت شغلیتامین ام،درايران کشوری که ادامه خط بقاء وزندگی 

ازجانب حاکمیت سرمايه همواره به هیچ گرفته می شود. کارگران ازبی حقوقی مطلق رنج می برند.پوشش های 

حمايتی وقوانین جاری درامرجانبداری ازکارگران درحین کاربی معنی است.حقوق کارگران گام به گام توسط 

به همین نسبت ترتیب د. حوادث شغلی درمحیط های کاری ايران بیداد می کند. پايمال می گرد  نظام حاکم

اوضاع ايمنی وبهداشت خصوصا دربخش های معادن گوناگون ،کارگاههای زيرزمینی وحاشیه ای کارگری 



ازطرف ، وشده های ايمنی افزايش هزينهاز سويی باعث  ی امپريالیستیها تحريمگسترش بشدت اسفناک است.

های اداره کارازعوامل مهم افزايش حوادث ناشی ازکار است. اين عوامل به معنای آن  بازرسی کاهشديگر

است که دولت وکارفرمايان بخش خصوصی دست دردست هم ازعوامل اصلی مرگ کارگران هستند وباعث 

پنج بطورمیانگین روزانه (۳۲۹۲شده اند که براساس آمارهای رسمی سازمان پزشکی قانونی، درسال گذشته)

                                                                         .بايد به اين همه بیافزايم : .تا هفت کارگر جان خود را درجريان حوادث حین کاراز دست می دهند

فروردين ماه سال، يادآورکشتارکارگرانی است که دريکی ازدهها معادن دولتی وبخش خودمانی شده 

ما شاهدقتل عام شدن عمدی تعداد پانزده تن ازکارگران معدن  ۸۸فروردين۹۱جان باختند. درتاريخ صنعت،

زغال سنگ "باب نیزو"ی کرمان بوديم . جنايتی که بعد ازکشتارمعدن شاه زند اراک ، فروريختن بنای 

که تماما در  -ساختمانی سعادت آباد وآتش سوزی بخاری کودکان دبستانی ودهها وصدها جنايت ديگر،

برای طبقه کارگرايران وفعاالن مدافع اين جنبش عظیم طبقاتی، هیچ جای  -روزشمار کارگری ثبت شده است

سکوت وفراموشی ببارنمی آورد . بی گمان تا روزی که اين نظام برسرکاراست وتاروزی که ساختارفعلی 

ی کارگران را زيرپوشش وچترحمايتی خود کارگری ايران تغییراساسی نیابد وقوانین مستحکمی نباشد که همه 

قراردهد وتا زمانی که درامرتامین شغلی ومعیشت کارگران،بهداشت وبیمه وايمنی حین کارکارگران تسريع 

فکروخالقیت های بی نظیرخود طبقه کارگرمان بدل نشود وبه آن  ینگردد. تا زمانی که خود اين اموربه نیرو

گران ازتشکل های مستقل طبقاتی خود محروم باشند به جرات می توان گفت : بی توجه بمانیم وتا زمانی که کار

خونريزی بی وقفه کارگران خواهیم بود ومتاسفانه بايد بگويم؛ میزان غم واندوه  روند ما شاهد استمرار

وغمگساری همه ی ما درکنارخانواده های کارگران ايران وجامعه ما فزونی خواهد يافت وچیزی ازآن کم 

 هد شد.نخوا

 

آغاز سال جديد با دغدغه گرانی فرونتر و رشد تورم لجام گسیخته ؛سالی که نکوست ازبهارش پیداست.گفته اند

تراز سال پیش،گسترش فقروفشاراقتصادی اسفبارترواستمرارزندگی کارگران وکلیت مزد و حقوق بگیران را 

 دون چشم اندازی روشن به پیش می رود. درحجم نگرانی ها وسختی توان فرسای روندی منفی ونگران کننده وب

عضو هیات مديره و خزانه دار سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران آقا رضاشهابی  

سنديکای  ازرانندگان واعضای تعدادی با بدرقه ی خانواده،۲۳۹۲فروردين  ۶۲درعصرروزدوشنبه ،وحومه

کارگری وتعدادی از فعالین اجتماعی به زندان اوين ازفعاالن جنبش  کارگران شرکت واحد وهمچنین جمعی

زمان مرخصی او بود. در پی اين تماس  بازگشت. بازگشت رضا درپی تماس مأموران امنیتی مبنی براتمام

رضا اين موضوع را با اعضای سنديکا مطرح کرد ودرنهايت تصمیم جمعی اين شد که رضا درموعد مقرروبه 

»  ه بودتیتر زدکه ضای سنديکا تا زندان بدرقه شود. همو در پیام نوروزی اش همراه تعدادی ازرانندگان واع



سال جديد با اتحاد وهمبستگی طبقاتی  »...م قلب ابراز امیدواری نمود که یمصواز« بهارآمد،نبود اما حیاتی

که آينده متعلق  -ها برداريم و زندگی بهتری برای فرزندانمان  ها و ناعدالتی بتوانیم گامی درمسیرزدودن تاريکی

ديگرباره به زندان فرستاده  داشت،درسراوکه چنین آرزوی انسانی برای آحاد جامعه  «. بسازيم -به آنهاست 

جشن می شود تاکه شب پرستان تاريک انديش بتوانند،همکاران وهمیاران اورامرعوب نمايند وفعالیت جمعی و

روزجهانی وهمبستگی طبقاتی کارگران سراسرجهان درآستانه را برای فعاالن کارگری  همبستگی کارگران

 دشوارترنمايند. )اول ماه مه ( ديگرنیز

موقعیت کارگران درسالی که گذشت نه برپايه حدس و گمان بلکه داده های آماری واطالعات مستند خبری که 

ه ماه پیش اش، تماما درروزشمارسال گذشته مرورگرديد؛نشان می دهد که فشارفزاينده نه تنها هرماه نسبت ب

هفته ای ازپس هفته ديگربلکه روزازپس روزديگر،کمترين کنش وواکنش روبه بهبود راباخود نداشته بلکه 

زبان صنايع،درسطح تولید  .فرايند مسیرزندگی کارگران سراسرکشوربسیاروبسیارنگران کننده بوده است

واحد وضعیت  ۸واحد تولیدی  ۲۱ر ازه »سخنگوی خانه کارگر،رئیس پارلمان کارگری اينگونه می گردد: 

 ، گر رضا فوالد ( بازهم به نقل ازحمید۳۲اسفند  ۱علیرضامحجوب،روزنامه مردمساالری،«)بحرانی دارند.

های مجلس،درحدود  مرکزپژوهشاخیر براساس گزارش»عضو کمیسیون صنايع ومعادن مجلس، آمده است : 

،  (۳۲دی ماه  ۲۸)روزنامه بهار، « اند. ازدولتی وخصوصی تعطیل شده درصدازواحدهای صنعتی اعم ۰۱

درصد کل بیکاران  ۰۶تا  ۶۰بین »درحوزه بیکاری جوانان ، به نقل ازگزارش مرکز آمارايران، آمده است؛يا

 (۳۲ماه  اسفند ۳)به نقل از سايت فرآرو، « اند. ساله ۱۳تا  ۲۱کشور جوانان 

برای ادامه سرمايه داری رژيم  مشکالت زنان کارگربه عینه ديده می شود.همین مسئله دررابطه بامسائل و

ارتجاعی خود نقض خشن حقوق زنان و فوق وازآغازبا اعمال سیاست های زن ستیزانه حیات ننگین خود، 

با طرح وتصويب قوانین تحقیرآمیزوضد انسانی،  رژيم دردوره های مختلف را دنبال کردند. سرکوب فعاالن آن

کند و  های اجتماعی واقتصادی را دنبال می حذف تدريجی زنان ازفعالیتبابه شکلی هدفمند،  را شهاي سیاست

های کار، تحصیل، آموزش، و مشارکت در امور اجتماعی و اقتصادی را بیش از  حضور آنان را در حوزه

که پیش ازهرچیز امنیت  -«کاهش ساعات کار زنان در صنايع»رتباط از اليحه گذشته محدود می کند. در اين ا

اشتغال زنان با محوريت توجه به »هايی مثل:  گرفته تا طرح -دهد شغلی زنان کارگر را هدف قرار می

بدون بسترسازی اقتصادی و اجتماعی به  «افزايش مرخصی زايمان»يا، «اشتغال نیمه وقت زنان»، «خانواده

، و تشويق و پیشبرد سیاست باال بردن نرخ «استخدام دو زن به جای يک زن»، «دورکاری»نان، نفع ز

برتمام ارکان تفکیک جنسیتی وتحمیل سیاست قرون وسطائِی دهها کارگیرِی  باروری با رهنمود ولی فقیه، و به

درجهت همه اين اجحافات  که همچنان لحظه به لحظه دنبال میگردد.توان نام برد میاجتماعی زنان را میتوان 

، بی ترديد ماتبیرو اقدااشوند. همه اين تد کاربسته می بخشیدن به نقش سنتی زنان بهدوام بازگرداندن، تقويت، و

عرصه حقوق مدنی نیز رژيم می توان نوشت؛در .شود موجب رشد بیش از پیش نرخ بیکاری زنان می



ی را برای تهاجم يا بازپس گرفتن دوباره دستاوردهای ا های گسترده تالش زومردساالرجمهوری اسالمی،ستی زن

ای چون کنترل  . دخالت در امور خصوصی، نقض حقوق شهروندیزنان همچنان دردستورکاراست.مبارزاتی 

برای زنان ودختران  «صدور گذرنامه»و اليحه « حمايت از خانواده»و اجبار پوشش زنان، اليحه ارتجاعی 

های بارزدستبرد به حقوق زنان است که  شود، از نمونه سال، که تنها با اجازه پدرياهمسر صادر می۲۸باالی 

ها را به تصويب  مختلف زنان، حکومت همچنان مصمم است آنگروهبندی های های قاطع  برخالف مخالفت

 .رساند

ت گرفته،به دفعات زنان ،درسطوح مختلف کارو برپايه گزارشات و مصاحبه های صوردررابطه با دستمزد

ترين  يکی ازجدی ،مزددريافت میدارندو اينکمترازهمکاران مرد خوددرقبال کارمساوی آمده است؛که زنان

 فايده نیست که اغلبدرخصوص زنان کارگر اشاره به اين نکته مهم خالی از.زنان کارگرما است التمعض

های نمور،پای توسط ودرزيرزمین ومکارگران زن درگروههای سنی گوناگون درواحدهای تولیدی کوچک 

بنابراين با وصدالبته ازبیمه وافزايش حقوق ساعات کاری نیزخبری درمیان نیست.کارهستند دارقالی مشغول به

برآنکه ازيک تبعیض جنسیتی فرساينده  کارگر سراسرکشورعالوه توان گفت؛اکثريت مطلق زنان صراحت می

ه خود نظیر حق انتخاب پوشش محروم هستند، دستمزدی کمتر برند وازحقوق اولی های کاری رنج می درمحیط

آيند. بعبارتی  شمارمی کنند و درنتیجه نخستین قربانیان فقروسقوط سطح زندگی به ازکارگران مرد دريافت می

آيند  شمارمی پذيرترين گروه زحمتکشان به های "شورای عالی کار" آسیب زنان کارگربا دستمزد کمترازمصوبه

های گذشته به اينسو بیش ازساير کارگران شاهد کاهش قدرت  درصدی ارزش پول ملی درماه ۱۱که باکاهش 

 هايشان بوده اند.  خريد خود و خانواده

تقریبا هیچ بخشی ازجامعه وخاصه طبقه محروم وتهیدست کشورهمواره با این مختصربزبانی می توان گفت؛ 

وکمرشکن،با تغذیه بدتر،با مسکن گران ومسکنت آمیزتر،باناامنی شغلی، با فقدان حمایت  کننده تورم فلج با

و  ،های قانونی،باتهاجم اخراج وتعطیلی واحدهای کاری خود،باعدم وجود بیمه های کارآمد وموثراجتماعی 

رهمه الیه دلنگرانی ودلمشغولی نسبت به ادامه زندگی امروزو فردای فرزندان خود ازیکطرف وازسوی دیگ

نیروی میلیونی دارندگان مشاغل کاذب که تا دیروز به کاری  -معلمان -های نیروی کارجامعه از پرستاران

مشغول بودند وامروز بعد ازاخراج به حرفه ای روی آورده اند که هیچ ثباتی نداشته وهمواره درمقام تعرض 

وجود بدلیل حاکمیت خشن وضدتشکل،امکان اند. ومهم ترازهمه اینکه این گروهبندی های طبقات اجتماعی م

 راه یابی این نیروی عظیم میلیونی برای سازمانیابی آنان را سد کرده و همه آنان فاقد تشکل مستقل خود اند.

اش به مانند سال های گذشته با نام گذاری های بی پیام نوروزی درمیان اين خانه خرابی بیشمار خامنه ای در

حمايت از تولید ملی، حمايت از کار و سرمايه »،شعار(۳۲۹۲سال گذشته )پشتوانه ودهن ُپرکن،همچون 

 .نامگذاری می کنیم «سال حماسه ی سیاسی و حماسه ی اقتصادی»را  ۳۱سال را سر داده بود.« ايرانی



سرگشادش می دمد تا درتداوم سیاست های ارتجاعی ازای،هرازگاهی سرنا را خامنهعلی  جالب اينستکه سید

را زيرگرفته و به نفع اربابان سرمايه داری بازارو تجارت ازادهمسويی های های صدمن يک غازهمین شعار

منتشر  ۳۲مرداد  ۲۸هايی، در سخنانی که دنیای اقتصاد  نشان دهد. درتداوم و تايید چنین سیاستخود را مداوما 

داری مذموم  ، آن گونه که تبیین شد، اجرا شود، قطعا به سرمايه۴۴های اصل  اگر سیاست»کرد، اظهار داشت: 

داری درتصمیمات کالن کشور منتهی نخواهد شد. ... بايد مراقب بود تا نگاه سوسیالیستی  ومحورشدن سرمايه

وبويی از قتصادی ايران سوسیالیستی نیستند های ا دراينکه برنامه «برتفکرات اقتصادی غلبه پیدا نکند.

ضد سوسیالیستی هستند، اما اينکه بشدت ها  شکی نیست، وبايد اذعان کرد که اين برنامهسوسیالیسم نبرده اند 

داری است،  های به مورد اجرا گذاشته شده ضد سرمايه برنامه ازجانب ايشان اين ياوه گويی سرداده می شود.

همه ی سال های حاکمیت سیاه و ضد انسانی وسرمايه ساالرانه نظام های  حیله گریها ودروغگويی ادامه همان 

جمهوری اسالمی ايران است . که همچون اختاپوسی برحیات وممات کلیت جامعه ما سايه افکنده و آنرا به 

 طرف نیستی وسقوط همه جانبه سوق میدهد. 

،روزهمبستگی جهانی طبقه کارگر )ارديبهشت۲۲(هدرچنین وضعییت ما درروزهای آينده به سوی اول ماه م

 ۲۸۸۶( می رويم .روزی که ازلحظه رودررويی کارگران در خیابان های شیکاگودرسال۲۰۸۳ )۲۹۳۱،سال

با حافظان سرمايه برسرخواسته های خود درگیرشدندودراين رودررويی نابرابربا نیروی پلیس،چند تنی 

سال ازکشتارکارگران درشیکاگوی )اياالت متحده ۲۱۷ بعد ازگذشتيعنی ازکارگران،جانشان را از دست دادند 

( اين روزازقبل چنین نبردی به نام جهانی کارگران درمجامع سوسیالیستی به ثبت رسید وبرای میلیارد آمريکا

ها کارگربه مثابه روزجشن وتجديد پیمان با آن جان هايی ايست که برای به دست آوردن مطالبات طبقاتی 

ش جان سپردند وبرای گرامیداشت خاطر آنان اين رزم وجشن مشترک درسراسر جهان برگزار می گردد . خوي

درايران گرامیداشت روزجهانی کارگرهمچنان توسط صاحبان سرمايه و رژيم اسالمی به رسمیت شناخته نشده 

قوق های دست نیافتنی و ازممنوعه ها است و کارگران تعطیلی اين روزوتجمعات ويژه آنرا ازخواسته ها و ح

خود می شمارند. میتوان گفت رژيم حتی به نهاد های شبه کارگری و عوامل خود )خانه کارگری (ها نیز طی 

امسال اجازه ظاهر شدن در خیابان ها را نداده ولی ازسوی ديگر بالماسکه اعالم هفته کارگر را با سروصدای 

نترل و خبرسازرسانه های دولتی می باشد و از اجتماع تحمیلی فراوان برپا می دارد. چرا که نمايشی ای قابل ک

شده برکارگران برسرقبورمرده و زنده خود خمینی وبهشت زهرا واجتماع درجماران ،درآستانه انتخابات پرده 

 برداری می نمايد.

امسال بعنوان مثال اززبان اول ماه مه اما خواسته ها ومطالبات بی پاسخ مانده کارگران را می شود برای 

رضا شهابی زکريا کارگر اززبان وقلم  –ماده  ۰کارگران سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در 

  زندان اوين اندرزگاه شماره واحد دارسنديکای کارگران شرکت وخزانه مديره عضوهیأت،دربند ی وراننده



 کارگران خبازی های شهر سنندج و حومهماده وهمینطوراز زبان فعاالن سنديکای   ۲۴در  ٣اتاق  ۲سالن  ۹

 ماده اعالم داشتند،شنید. ۲۱سنديکای کارگران خبازی های مريوان و سروآباد را در و

 کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اينگونه می نويسند:   سندیکای

ديگر سنديكا هاي كارگري جهان كه خواسته ها و اعتراضات خود را در سنديكاي كارگران شركت واحد همانند 

 چنین روزي اعالم مي كنند،بخشي از مهمترين خواسته هاي خود را بدين شرح اعالم مي نمايد.

آزادي فوري و بي قید شرط آقاي رضا شهابي راننده زحمت كش شركت واحد و عضو هیئت مديره سنديكا  -۲

تا سالمتي كامل وبازگشت بكار و پرداخت همه ي حق و حقوق معوقه ايشان از تاريخ   از زندان و درمان وي

 بازداشت.

بازگشت بكار فوري رانندگان زحمت كش شركت واحد آقايان حسن سعیدي ،وحید فريدوني،ناصر محرم   -۱

غیر قانوني زاده،كه به علت پي گیري حقوق همكاران خود در سال گذشته باپرونده سازي و اعمال روش هاي 

 از كار معلق شده و هم اكنون در شرايط سخت اقتصادي بسر میبرند.

رعايت شَان و منزلت انساني كارگران و پايان بخشیدن به رفتارهاي غیر قانوني پلیسي امنیتي علیه فعالیت  - ۹

 سنديكائي كارگران و آزادي همه ي زندانیان مدافع و فعال حقوق كارگري.

ي و جلوگیري از اخراج كارگران به ويژه فعاالن حقوق كارگري و لغو قرادادهاي سفید تامین امنیت شغل -۴

 امضاء و موقت كارگري.

متناسب با گراني كمر شكن و تورم روز افزون ، و تامین معاش   ۳۱تجديد نظر در حداقل دستمزد سال - ۱

ك،پوشاك،مسكن،بهداشت وآموزش خانواده در حد استانداردهاي يك زندگي انساني متناسب با نیازهاي خورا

 وپرورش.

جلوگیري از كار كودكان به ويژه در امور خدمات جمع آوري و باز يافت زباله توسط باندهاي خالف كار و  -٦

 سازمانهاي خدماتي شهرداري كه روزبروز در حال گسترش است.

و كاست حقوق مردمي كه  پايان بخشیدن به تمامي بي عدالتي هاي مخالف حقوق انساني و اجراي بي كم -۰

ازسوي سازمانها و نهادهاي بین الملي و جوامع حقوق بشري به رسمیت شناخته شده و رعايت آنها از وظايف 

 حكومتگران مي باشد.

  :ما کارگران خواستارشهابی می نويسد ؛ رضا

  .قانون کار ۴۲افزايش دستمزدها بر اساس ماده  -۲

  .نظر کارگران و به رسمیت شناختن اين تشکل ها توسط دولتتشکیل تشکل های مستقل و مورد  -۱

  .حق اعتصاب و اعتراض و تجمع و راهپیمايی -۹

تضمین امنیت شغلی همه ی کارگران به ويژه لغو هر گونه قرارداد موقت و سفید امضاء و حذف واسطه های  -۴

 .پیمانکاری

  .متوقف کردن اخراج ها و بیکارسازی های گسترده -۱



  .غو سه جانبه گرايی که همیشه در نهايت به نفع سرمايه داران بوده استل -٦

  .ايجاد کار برای هر کارگر آماده به کار و بیمه بیکاری برای کلیه کارگران بیکار -۰

  .تساوی حقوق زن و مرد و رفع هر گونه ستم به زنان به ويژه ستم مضاعف کارفرمايان بر زنان کارگر -۸

ه دستگیری کارگران و آزادی بی قید و شرط تمام کارگران زندانی و بازگشت به کار همۀ آنها يا پايان دادن ب -۳

قانون کار و پرداخت حق بیمه به همسر و فرزندان تا زمان رفع  ۲۰درصد حقوق طبق ماده  ۱۱پرداخت 

  .محکومیت

  .ب ديده و بی سرپرستلغو کار کودکان و ايجاد شرايط مادی و روحی مناسب برای رشد کودکان آسی -۲۱

  .گنجاندن روز کارگر در تقويم کشوری به عنوان روز تعطیل رسمی -۲۲

توقف خشونت ها و تبعیض دولتی و غیر دولتی علیۀ کارگران مهاجر به ويژه کارگران افغان و برخورداری  - ۲۱

  .کامل آنها از حقوق شهروندی و کارگری

عدام، شالق، جريمه، حبس، تبعید و غیره علیه فعالین کارگری، سیاسی و لغو احکام ناعادالنه قضايی شامل ا  -۲۹

  .اجتماعی

  .لغو مجازات مرگ -  ۲۴

  .هستیم

دوسنديکای کارگران خبازی های شهرسنندج وحومه، سنديکای کارگران خبازی های مريوان و سروآباد،  فعاالن

 اينگونه می نويسند:

 

کارگر به عنوان روز تعطیل رسمی در ايران و برپايی مراسم های اين برسمیت شناخته شدن روز جهانی  -  ۲

 .روز بطور مستقل

هزار تومان برای کارگران را توهین به شان کارگران می دانیم  ۴۸۰ما کارگران خباز، تعیین حداقل دستمزد  -۱

 .و خواهان لغو جلسات سه جانبه برای تعیین حداقل دستمزدها هستیم

خباز افزايش دستمزدهای خود را بر اساس گران شدن قیمت نان غیر قانونی دانسته و خواستار ما کارگران  -۹

 .احتساب دستمزدهای خود بر اساس تورم واقعی در کشور می باشیم

ما خواهان اجرايی کردن کامل قانون مشاغل سخت و زيان آور، برای کلیه کارگران شاغل در اين صنف می  - ۴

 .هستیم تا کارگران خباز از بازنشستگی پیش از موعد بهره مند گردندباشیم و خواستار آن 

 .ما خواهان امنیت شغلی کارگران در کارگاههای زير پنج نفر می باشیم -۱

ما کارگران خباز اليحه اصالحیه قانون کار را حمله ای آشکار به معیشت کارگران می دانیم و خواستار عدم  -٦

 .اجرای اين اليحه هستیم

ما کارگران خباز تشکل های مستقل کارگری را حق قانونی خود می دانیم و خواستار برسمیت شناخته شدن  -۰ 

 .تشکالت مستقل کارگری از طرف دولت هستیم



ما کارگران خباز هر گونه اهانت به کرامت انسان علی الخصوص زنان را در جامعه محکوم می کنیم و  -۸

 .زن و مرد در جامعه هستیمخواستار احتساب حقوق متساوی برای 

 .ما ضمن محکوم کردن کار کودکان خواهان برچیده شدن اين عمل غیر انسانی در اجتماع هستیم -۳

هزار بیمه شده  ۲۹مديريت درمان تامین اجتماعی استان به وعده خود وفا کند ودرمانگاهی که قرار بود برای  -۲۱

 .ا عملی کنداصلی شهرستانهای مريوان وسروآباد احداث کند ر

 زنده باد روز همبستگی طبقاتی کارگران

  ۲۹۳۱ارديبهشت

 

دراين مجموعه به نظرتان می رسد، همچون دفعات پیشین آنچه ،۲۹۳۱روزشمارکارگری فروردين ماه سال  منابع

سايت آفتاب،وسايت  –مهر –ايسنا  –های دولتی ايران )ايلنا  گردآمده ازمنابع گوناگون ازجمله : خبرگزاری

اعتماد  –جرس  –آوای کارجنبش سبز –ی کارگری  وسايت ها ی اصالح طلب ) کلمه …( فرارو،سالمت نیوز

مستقل مانند : )کمیته هماهنگی  تشکل ها،نهادها وسايت هایروزنامه خراسان و دنیای اقتصاد و ...،وسحام نیوز....( و

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه،جمعی ازفعاالن  کمک به ايجاد تشکل های کارگری،سنديکای کارگران برای

کارگری، خبرنامه  حقوق کارگر،کمیته پیگیری ايجاد تشکل های آزاد کارگری ايران خودرو،کانون مدافعان

کانون صنفی معلمان  -شهابی کمیته حمايت ازشاهرخ زمانی ،کمیته دفاع ازرضا  مازندران،سايت میدان زنان،

وخارج وهمینطورامکانات خبررسانی های خارج ازکشور)  تهران،کردستان میديا، آسمان ديلی نیوز وغیره( درداخل

سايت روشنگری،افق روشن،وبالگ کارگری راه کارگر،سايت خبری راه کارگروغیره  ،تارنمای چشم انداز کارگری

  .آمده وبه نظرتان می رسد فراهمزشمار کارگری رووخبرهای دريافتی به ايمیل آدرس …( 

، برای دست يابی به آرشیوروزشمارکارگری سال های پیشین و جداول اضافه نمايم؛عالقمندان به روزشمارکارگری  

استخراج و جمعبندی آن ها ،می توانند با آدرس ايمیل روزشمارکارگری ايجاد ارتباط نمايند تا لینک های آنان 

 تیارشان قرار گیرد .خالصانه دراخ

م که فعاالن کارگری،مدافعان حقوق کارگران وهرآنکس که روزشماربه دستش می رسد، بتواند يخوشحال می گرد

 نکته نظرها وانتقادات سازنده وموثرخود رابرسراين مجموعه کاربا من درمیان نهد . 

 بیش ازهرچیزازدريافت ايمیل های شما خرسند گشته وخواهم آموخت . 

  با دوستی و رفاقت 

 امیرجواهری لنگرودی

Roozshomar_k@yahoo.com 
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  ۸۳۹۲اخبار روزشمارکارگری فروردین ماه سال

 

 ! بهار آمد نبود اما حیاتی

نو در مسیر ساختن تواند آغازی  فرا رسیدن بهار میبر پایه مطلب رسیده به روزشمار کارگری آمده استکه ؛ 
ها و عادات بد و شروعی تازه برای یک زندگی انسانی همراه  یک زندگی بهتر باشد؛ آغازی برای ترک زشتی

رویم، برای با  با آسایش و رفاه برای تمام جامعه و نه تنها برای درصد کمی از آن. پس به استقبال نوروز می
 . هم بودن، بهتر بودن و بهتر زیستن

رسد که سال گذشته سالی پرفراز و نشیب برای اکثریت زحمتکش  عزیز! نوروز در حالی فرا میهموطنان 
جامعه بود؛ مردم در شرایط سخت اقتصادی و معیشتی، تورم افسارگسیخته، نداری و بیکاری سال را به آخر 

در مسیر زدودن  رساندند! از صمیم قلب امیدوارم در سال جدید با اتحاد و همبستگی طبقاتی بتوانیم گامی
 . بسازیم -که آینده متعلق به آنهاست  -ها برداریم و زندگی بهتری برای فرزندانمان  ها و ناعدالتی تاریکی

سال نو و عید نوروز را به عموم کارگران، زنان و مردان آزادیخواه و عدالت طلب ایران، افغانستان و دیگر 
هایمان در سراسر جهان و همچنین به همکاران  ای طبقه گیرند و هم کشورهای منطقه که نوروز را جشن می

عزیزم در سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه و نیز معلمان، پرستاران، دانشجویان، زنان و مادران 
های آنان شادباش  های مردمی و کلیه کارگران زندانی، زندانیان سیاسی و خانواده داغ دیده، شخصیت

ها را برای همه این عزیزان به همراه  ترین دستاورد نم که سال جدید عالیترین و شایستهک گویم و آرزو می می
 . داشته باشد

 ۲٣۳۱نوروز 
 رضا شهابی

 عضو هیات مدیره و خزانه دار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 گريپیام تبريك سال نوي بهنام ابراهیم زاده وبالگ نويس وفعال كودك وكار
 

 .به كارگران وزنان وبه آنان كه كار مي كنند رنج مي كشند واز اين رو پیكار مي كنند
 

به نام صلح ودمكراسي وآزادي وبرابري براي همگان ؛ به تمامي افرادي كه آزادي را درآغوش مي 

  .و براي آن احترام قائلند سالم و درود وتبريكات سال نوتقدیمشان باد گیرند

از همه به زنان فروتن ومتواضع كشورمان زنان ودختران روستايي وشهري وكارگران خطاب من بیش 

كه به ما اعتقاد دارند زنان ومرداني كه در كارخانه ها وشركتها وكوره آجر پزي ها بیشه ها ومزارع 
ساعتها ي طوالني كار مي كنند ومادرانیكه آوازخوانان توان روحیه رزمنده جواني شان را در راه 

  .ش كارگري و دانشجوي ايران صرف كرده اندجنب
 .مردان وزنان وكارگران وكشاورزان ؛ روشنفكران ، جوانان ودانشجويان و معلمان

همه آنهاي كه دراين روز هاي سخت ودشوار وحشناك در اينروزهاي كه تنها فرزند م نیماي عزيزدر 
ودند خانواده زندانیان سیاسي وهمه بستر بیماري است لحظه اي ما را تنها نگذاشتندودر كنارمان ب

 آنهاي كه قلبشان

  .براي يك دنیايیبهتر و آزادي و برابري مي تپد
  .سال نو را به همه اين عزيزانتبريك مي گويیم

 قيه امید سال رهايي وآزادي و رهايي از فقر وفالكت ونويد دنیايي بهتروشاد وخال

آزاد كارگري؛ وعضو جمعیت دفاع از كودكان كار  بهنام ابراهیم زاده عضو كمیته پیگیري تشكلهاي
  .وخیابان

 29اول فروردين 

 بخوان به نام گل سرخ در صحاری شب

 که باغ ها همه بیدار و بارور گردند



امسال بهار را در شرایطی آغاز می کنیم که فشارهای اجتماعی واقتصادی بر کارگران و زحمتکشان 
سرسام آور و افزایش ناچیز دستمزدها برای سال آینده هم چنان هم چنان تداوم دارد، گراني های 

حاکی از سخت تر شدن زندگی برای اکثریت قاطع مزد و حقوق بگیران و کسانی است که مجبورند 

نیروی کار خود را بفروشند تا زندگانی را بگذرانند. تحریم های بین المللی که لبه ی تیز آن متوجه 
ندگی را هر روز سخت تر كرده و بر نگراني ها مي افزايد. از يك سو مردم تحت ستم است گذران ز

گسترش خصوصي سازي و از سوي ديگر موج بیکارسازی گریبان جامعه را گرفته است، درعین حال 
فعاالن کارگری و اجتماعی براي كوچك ترين اعتراضي نسبت به اين همه ستم، هم چنان تحت 

 د.فشار های زندان و تعقیب قرار دارن

اما مگر قرار است زمستان دائمی باشد و شب بی پایان . سرسختی زمستان در برابر ضرورت 

روییدن جوانه ها سر فرود می آورد و نسیم صبح هر بامداد نوید می دهد که شب زندگی را پایانی 
 است که آن هم از درون تالش و کوشش ما برمی خیزد.

پربارتر آغاز می کنیم و نوید روزهای پربارتری را به جوانه های  از همین رو بهار را با امیدِ سالی بهتر و
 نو رسیده اين باغ خزان زده می دهیم زیرا که عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد.

 کانون مدافعان حقوق کارگر

 2929نوروز 

بیانیه نوروزی اتحاديه آزاد کارگران ايران: سرسبزی بهار را سرلوحه آغازی پرشکوه قرار 
 داد اهیمخو

 

: اتحادیه آزاد کارگران ایران به مناسبت نوروز بیانیه ای آمده است سایت خبری راه کارگر به نوشته 

صادر کرد. در این بیانیه خطاب به کارگران و مردم ایران آمده است. کارگران و مردم ايران؛ سالی ديگر 
ايران است. سال گذشته ما کارگران  ها و امیدهای ما مردم ها و آرزو در حال بر آمدن از پس تالش

ای از حرکت باز  و برای ماندن و زيستن لحظه  ايران روزهای بسیار سختی را سپری کرديم

نايستاديم و قدم به قدم برای دست يابی به حقوق انسانی مان مبارزه کرديم. اينک سالی ديگر و 
همان درجه    تر و به ان سالی سختبهاری ديگر پیش روی ماست، اما سال پیش رو برای ما مردم اير

توان گفت وضعیت حاضر چنان وضعیتی  تر از همیشه خواهد بود بطوريکه به جرات مي تعیین کننده

ای ديگر و سالی ديگر قادر  های زحمتکش مردم ايران برای دوره نیست که طبقه کارگر و عموم توده
شرايط تحمیل شده بر ما کارگران در تحمل های آن باشند.  به ماندگاری و ادامه حیات بر روی پايه

ترين وضعیت قرار دارد و به يقین چنانچه به فوريت گشايش و بهبودی در شرايط معیشتی  ناپذير

های میلیونی طبقه کارگر ايران صورت نگیرد سال پیش رو سال اعتراضات گسترده کارگری  توده
و احساس مسئولیت بسیار بااليی در قبال خواهد بود. اتحاديه آزاد کارگران ايران با درک عمیق 

رود و با تبريک فرا  وضعیت حاضر، همراه با عموم کارگران و مردم ايران به استقبال سال نو مي
های  های کارگران جان باخته، خانواده رسیدن عید نوروز به آنان، آغاز بهاری تازه را در کنار خانواده

دارد و به همه عزيزانی که بدلیل  انیان آزاديخواه گرامی ميهای تمامی زند کارگران دربند و خانواده
فرستد، دست  ها هستند درود مي دفاع از حقوق انسانی خود و کارگران و مردم ايران در کنج زندان

کند. ما حیات و سرسبزی و  ها سبد شکوفه بهاری نثار اين عزيزان مي فشارد و سبد ها را مي آن

ه وضعیت مشقت بار کنونی سرلوحه آغازی پر شکوه در سال جديد قرار طراوت را برای پايان دادن ب
ای از حرکت برای دست يابی به مطالبات  خواهیم داد و همدوش با کارگران در سراسر کشور لحظه

 .انسانیمان باز نخواهیم ايستاد
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 بدون شرح 

 :رهبر معظم انقالب در پیام به مناسبت حلول سال جدید
 کنیم نامگذاری می« سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی»را به عنوان  ۲۹سال 

، با اشاره به حرکت رو به جلوی ملت ایران در سال ۲٣۳۱در پیام به مناسبت آغاز سال ...ای  خامنه

را امیدوارانه  ۳۱گذشته بویژه در مواجهه ی اقتصادی و سیاسی با جهان استکبار، چشم انداز سال 
رفت و تحرک و ورزیدگی و حضور جهادی ملت ایران در عرصه های سیاسی و و همراه با پیش

را "سال حماسه ی سیاسی و حماسه ی  ۳۱اقتصادی دانستند و تاکید کردند: با این نگاه، سال 
 :به این شرح است خامنه ای پیام  بخش هایی ازبه گزارش ایلنا،  .اقتصادی" نامگذاری می کنیم

تحویل، در حقیقت حد فاصلی است بین یک پایان و یک آغاز؛ پایان سال ساعت تحویل و هنگام ...
ما باید به طرف جلو باشد؛ سال نو را ببینیم، برای آن   گذشته و آغاز سال نو. البته نگاه عمده

ایم هم  ریزی کنیم؛ اما حتماً نگاهِ  به پشت سر و راهی که طی کرده خودمان را آماده کنیم و برنامه

ایم، نتائج کار ما چه بوده  ایم، چگونه حرکت کرده که ببینیم چه کرده د است، برای اینبرای ما مفی
 .است، و از آن درس بگیریم و تجربه بیاموزیم

های گوناگون بود؛ شیرینی هم  ها و نقش ها، سالی متنوع و دارای رنگ سال  مثل همه ۳۲سال 
ها در طول  داشت. زندگی انسانماندگی هم  داشت، تلخی هم داشت؛ پیروزی هم داشت، عقب

ها همراه است؛  ها همراه است، با فراز و نشیب جور است؛ با کش و قوس حیات، همیشه همین
 ....ها برسانیم ها خارج شویم، خودمان را به اوج مهم این است که از نشیب

تی هم در اقتصاد البته بر مردم فشار وارد آمد، مشکالتی ایجاد شد؛ بخصوص که اشکاال  در زمینه
های دشمن کمک  ها انجام گرفت که به نقشه انگاری ها و سهل داخل وجود داشت؛ برخی از کوتاهی

مردم، یک حرکت رو به جلو بوده است و   نظام و مجموعه  کرد؛ لیکن در مجموع، حرکت مجموعه
 .شاءاهلل آثار و نتائج این ورزیدگی را در آینده خواهیم دید ان

ها این بود که ملت ایران را منزوی کنند، از جهت دیگر ملت  یک جهت همت آن سیاست، از  در عرصه
مسائل داخلی،   در زمینه ...ها را کوتاه و ضعیف کنند.  ایران را دچار دودلی و تردید کنند؛ همت آن

های علمی، کارهای  کارهای بزرگی هم بحمداهلل در طول سال انجام گرفته است؛ تالش....

شاءاهلل جهش، فراهم  ها برای حرکتِ رو به جلو و ان فراوان مسوولین و مردم. زمینه زیربنائی، تحرک
 ...های حیاتیِ دیگر زمینه  سیاست، و هم در همه  ی اقتصاد، هم در زمینه شده است؛ هم در زمینه

ست ی مهم اقتصاد و سیا رو داریم، باز عمدتًا در دو عرصه  در پیِش ۳۱البته آنچه را که ما در سال 
ی اقتصاد، به تولید ملی باید توجه شود؛ همچنان که در شعار سال گذشته بود.  است. در عرصه

ی ایرانی، یک  البته کارهائی هم انجام گرفت؛ منتها ترویج تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه
 ۳۲ی دوم سال  مدت است؛ در یک سال به سرانجام نمیرسد. خوشبختانه در نیمه ی بلند مسئله

گذاری شد که بر اساس  سیاستهای تولید ملی تصویب شد و ابالغ شد یعنی در واقع این کار ریل
شاءاهلل با همت بلند و  ریزی کنند و حرکت خوبی را آغاز کنند و ان آن، مجلس و دولت میتوانند برنامه

 .با پشتکار پیش بروند

جمهوری است؛ که در واقع مقدرات ، انتخابات ریاست ۳۱امور سیاسی، کار بزرگ سال   در زمینه
ریزی  اجرایی و سیاسی، و به یک معنا مقدرات عمومی کشور را برای چهار سال آینده برنامه

نیکی را برای   شاءاهلل مردم با حضور خودشان در این میدان هم خواهند توانست آینده کند. ان می

سیاست،   ی اقتصاد، هم در زمینه هکشور و برای خودشان رقم بزنند. البته الزم است هم در زمین
حضور مردم حضور جهادی باشد. با حماسه و با شور باید وارد شد، با همت بلند و نگاه امیدوارانه 

آفرینی باید به اهداف خود  ها شد و با حماسه باید وارد شد، با دل پر امید و پر نشاط باید وارد میدان

نامگذاری « اقتصادی  سیاسی و حماسه  سال حماسه»را به عنوان  ۳۱با این نگاه، سال  .رسید
سیاسی در این سال به دست   اقتصادی و حماسه  کنیم و امیدواریم به فضل پروردگار، حماسه می

 ....مردم عزیزمان و مسووالن دلسوز کشور تحقق پیدا کند



 پایان پیام
 

 فشار بر خانواده های فعالین کارگری در سنندج

هم زمان با بازداشت غالب آمده است :  29به روز شمار کارگری در اول فروردین به گزارش رسیده 

حسینی در محل کارش، نیروهای امنیتی با یورش به منزل شخصی اش، اقدام به بازداشت موقت 
همسر ایشان خانم گلباغ بهمنی نموده، و با انتقال او به اداره ی اطالعات، وی را به مدت چند 

ی قرار دادند؛تا بدین وسیله، و با زیر فشار قرار دادن خانواده ی این فعال کارگری، ساعت مورد بازجوی
عرصه را هر چه بیشتر براو تنگ نمایند. شایان ذکر است نیروهای امنیتی با توسل به تهدید خانم 

گلباغ بهمنی، و تحمیل فشار روانی بر ایشان، سعی بر شکستن مقاومت نام برده و دست شستن 
ت همه جانبه اش از فعالیت های کارگری شوهرش نمودند، که نامبرده با مقاومت خود، بار از حمای

  .دیگر بر حقاتیت فعالیت های غالب حسینی و دیگر فعالین کارگری تأکید ورزید

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکوم نمودن اعمال فشار بر 
ی، خواهان آزادی هر چه سریعتر وفا قادری، علی آزادی، حامد خانواده های فعالین کارگر

محمودنژاد، بهزاد فرج الهی، شریف ساعد پناه، خالد حسینی و غالب حسینی و همچنین آزادی 
 .کارگران و زندانیان سیاسی می باشد

 تجمع خانواده های فعالین کارگری بازداشتی در سنندج

بار دیگر خانواده های فعالین کارگری ... ده است : سایت کمیته هماهنگی ... آم  به گزارش

بازداشتی در سنندج برای پیگیری وضعیت عزیزانشان در مقابل ستاد خبری اداره اطالعات در این 
شهر تجمع کردند. این تجمع در حالی بود که خانواده ها طبق قرار قبلی اعالم کرده بودند که اگر 

سین خود را در مقابل ستاد خبری پهن خواهند کرد و سال عزیزانشان راآزاد نکنند سفره هفت 
تحویل در آنجا خواهند بود؛ اما نیروهای امنیتی حاضر در محل با حمله به تجمع خانواده ها از برگزاری 

  .مراسم سال تحویل ممانعت به عمل آورده و سفره هفت سین آنان را جمع کردند
الین کارگری سنندج و عضو کمیته هماهنگی به نام الزم به ذکر است که امروز یکی دیگر از فع

ساعت  ۱کوروش بخشنده طی تماسی تلفنی احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود که پس از 
فروردین فرصت دارد که از کمیته هماهنگی برای کمک به  ۲۵بازجویی به وی ابالغ کرده بودند که تا 

  .این صورت با وی برخورد خواهد شدایجاد تشکل های کارگری استعفا داده در غیر 

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکوم کردن دستگیری و احضار 
فعال کارگری بازداشتی در شهر سنندج و  ٧فعالین کارگری، خواهان آزادی فوری و بی قید شرط 

 همچنین آزادی سایر کارگران و زندانیان سیاسی دربند می باشد

 ۲۹هزار واحد صنعتی در سال  ۴عطیلی ت

 29گزارش خبرگزاری دولتی  ایسنا، در دوم فروردین رس نیوز و به نقل از پنوشته سایت ایران به 

درصد  92تا  92آمده است :  معاون وزارت صنعت گفت، امسال ظرفیت تولید واحدهای تولیدی کشور 
 .کاهش يافته است

درصد مشکالت  57خبر داد و گفت،  22هزار واحد در سال 4فخراهلل مواليی همچنین از تعطیلی 
از سوی  22گفتنی است سال  .واحدهای تولیدی در اين سال مشکالت ارزی و ريالی بوده است

 .مقام معظم رهبری سال حمايت از تولید ملی نامگذاری شده بود

 اقدام متحدانه کارگران شرکت راهسازی ایران

بوشهر در تاریخ نوزدهم اسفند سال گذشته، در کارگاهِ بوشهِر  براساس گزارش خبری ارسالی از

این شرکت شایعه شد که کار فرما قصد دارد ماشین آالت سنگین را به کارگاه کرمان منتقل نماید. 

کارگران که مدت ده ماه حقوق دریافت نکرده بودند به خشم آمده و به فکر چاره افتادند. کارگران ابتدا 

ا زنجیر قفل کرده و سپس یک دستگاه میکسر و یکدستگاه غلطک را هم دو طرفش درب کارگاه را ب

قرار دادند و اعالم کردند تا حقوق ها پرداخت نشود اجازه نخواهند داد، که هیچ وسیله ای از کارگاه 



خارج شود. این حرکت کارگران، پس از سه روز کارفرما را وادار به عقب نشینی کرد. بخشی از 

ان نقدی و مابقی هم بصورت چک برای اردیبهشت ماه پرداخت شد. فعالین کارگری در حقوق کارگر

همین رابطه می گویند زمانی که حرکت خودجوش کارگری باعث احقاق بخشی از حقوق انها 

میشود، اگر تشکیالت حقیقی کارگری، مانند سندیکا اتحادیه یا هرتشکل مستقل ودموکراتیک 

ر حقوق بگیران بوجود بیاید بسیاری از مشکالت کارگران میهن مان حل دیگری، توسط کارگران ودیگ

دخواهد ش  

  تورم در سالی که گذشت/ رکوردزنی در روزهای پايانی سال

از همان  2922: گرانی ها در سال آمده است  خبر آنالين:محمد هیراد حاتمیبه نوشته سایت 

بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت روزهای نخست آغاز شد. موضوعی که معاون توسعه 

قطعا گرانی وجود دارد اما بايد میان گرانی و گران » اعالم کرد:  2922آن را به صراحت در ارديبهشت 

از وزارت صنعت، معدن و تجارت  2922اگر چه ضیغمی در میانه های سال « فروشی مرز بندی کرد. 

مرز بندی کرد موضوعی بود که به دفعات از « گرانفروشی » و « گرانی » رفت اما اينکه بايد میان 

سوی مسئوالن اقتصادی و فعاالن صنفی مورد تاکید قرار گرفت. آنها در حالی بر اين مساله تاکید 

نرخ  2922مشهود بود به طوريکه در سال « گران فروش » بیش از « گرانی » داشتند که موضوع 

درصد افزايش  22درصد برای فروردين شروع شد و به طور حدودی  92.2تورم میانگین اقتصاد ايران از 

 92پیدا کرد. بر همین اساس در روزهای پايانی سالی که گذشت نرخ تورم برای اسفند فراتر از 

به بعد  2957درصد از آبان سال  92درصد برآورد شد. رسیدن نرخ تورم میانگین به سطحی باالتر از 

 . رکورد شکنی کرد 2922ن می توان گفت تورم در سال سابقه نداشته است و بنابراي

 2957تا آبان  2959نرخ تورم میانگین در اقتصاد ايران پس از پیروزی انقالب اسالمی فقط از آبان 

 . خودش را تکرار نکرده بود 2922درصد را به ثبت رسانده بود و ديگر تا سال  92رقمی فراتر از 

کورد زنی کرد که محمود بهمني، رئیس کل بانک مرکزي، در ر 2922در حالی در سال « تورم  »

روزهای ابتدايی اسفند به صراحت اعالم کرد نرخ تورم می توانست رقمی بیش از آنچه هست، 

درصد کنترل کرده است. به  92باشد و اين سیاست های بانک مرکزی بوده که نرخ تورم را در سطح 

کنترلی بانک مرکزی در مديريت عوامل شتاب دهنده تورم گفته رئیس کل بانک مرکزي، اگر اقدامات 

واحد درصد از نرخ کنونی بیشتر باشد. ريیس کل بانک  24انجام نمی شد، نرخ تورم می توانست 

مرکزی در شرايطی اينگونه در رابطه کنترل نرخ تورم سخن گفت که روند افزايشی نرخ تورم تقريبا از 

ست زمانیکه تب و تاب اجرايی شدن قانون هدفمندی يارانه ها در آغاز شده بود. در 2922مرداد سال 

درصدی پس از اجرايی شدن هدفمندی  72جامعه افتاده بود و حتی برخی کارشناسان خبر از تورم 

 2922درصد گزارش شد و در پايان سال  2.2نرخ تورم میانگین معادل  2922يارانه ها دادند. درمرداد 

درصدی را  92.7نیز رقم  2922صد رسید. گفتنی است نرخ تورم در اسفند در 29.4نرخ تورم به رقم 

 . ثبت کرد

 

  جدال بر سر اعالم نرخ تورم

که گذر کنیم نکته قابل توجه ديگر درباره تورم در سال  2922از رقم های مربوط به نرخ تورم در سال 

مرکز آمار ايران تبديل شد. گذشته اين است که اعالم نرخ تورم به محل نزاع میان بانک مرکزی و 

جدال ديرين بانک مرکزی و مرکز آمار در خصوص مرجع رسمی و صاحب صالحیت برای اعالم نرخ، از 

خبرهايی بود که در اين سال چندين بار در رسانه ها مطرح شد. اوج يکی از اين مجادالت به آنجايی 

رم در سال بعد از سوی اين مرکز و مربوط شد که رئیس مرکز آمار کشور از اعالم انحصاری نرخ تو

خبر داده بود. امری که البته با مخالفت  2929پايان مرجعیت بانک مرکزی در اعالم نرخ تورم از سال 

مسووالن بانک مرکزی مواجه شده بود. ريیس کل بانک مرکزی در گفت و گويی که با خبرآنالين در 

رخ تورم را اعالم کند. ما هم اعالم می کنیم. مرکز آمار ن» داشت در همین رابطه گفت:  2922سال 

وظیفه بانک مرکزی است. البته تفاوتی که در آمار ارائه شده مشاهده می شود به سال پايه بر می 

  «گردد
 

 های فعالین کارگری در سنندج فشار بر خانواده



به گزارش رسیده هم زمان با بازداشت غالب حسینی در محل کارش، نیروهای امنیتی با یورش به 

منزل شخصی اش، اقدام به بازداشت موقت همسر ایشان خانم گلباغ بهمنی نموده، و با انتقال او 

به ادارهٔ اطالعات، وی را به مدت چند ساعت مورد بازجویی قرار دادند؛ تا بدین وسیله، و با زیر فشار 

قرار دادن خانوادٔه این فعال کارگری، عرصه را هر چه بیشتر براو تنگ نمایند. شایان ذکر است 

نیروهای امنیتی با توسل به تهدید خانم گلباغ بهمنی، و تحمیل فشار روانی بر ایشان، سعی بر 

شکستن مقاومت نام برده و دست شستن از حمایت همه جانبه اش از فعالیت های کارگری 

شوهرش نمودند، که نامبرده با مقاومت خود، بار دیگر بر حقاتیت فعالیت های غالب حسینی و دیگر 

 فعالین کارگری تأکید ورزید. 

کمیتهٔ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکوم نمودن اعمال فشار بر 

خانواده های فعالین کارگری، خواهان آزادی هر چه سریع تر وفا قادری، علی آزادی، حامد محمودنژاد، 

بهزاد فرج الهی، شریف ساعد پناه، خالد حسینی و غالب حسینی و همچنین آزادی کارگران و 

 زندانیان سیاسی می باشد. 

 کمیتهٔ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری-۲ فروردین

 ادامه تجمع خانواده های فعالین کارگری بازداشتی در سنندج

ر خانواده های فعالین کارگری بازداشتی در سنندج اسفند ماه بار دیگ 92به گزارش امروز چهارشنبه 
برای پیگیری وضعیت عزیزانشان در مقابل ستاد خبری اداره اطالعات در این شهر تجمع کردند. این 

تجمع در حالی بود که خانواده ها طبق قرار قبلی اعالم کرده بودند که اگر عزیزانشان راآزاد نکنند 

تاد خبری پهن خواهند کرد و سال تحویل در آنجا خواهند بود؛ سفره هفت سین خود را در مقابل س
اما نیروهای امنیتی حاضر در محل با حمله به تجمع خانواده ها از برگزاری مراسم سال تحویل 

 .ممانعت به عمل آورده و سفره هفت سین آنان را جمع کردند

و کمیته هماهنگی به نام الزم به ذکر است که امروز یکی دیگر از فعالین کارگری سنندج و عض

ساعت  9کوروش بخشنده طی تماسی تلفنی احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود که پس از 
فروردین فرصت دارد که از کمیته هماهنگی برای کمک به  27بازجویی به وی ابالغ کرده بودند که تا 

 .خواهد شدایجاد تشکل های کارگری استعفا داده در غیر این صورت با وی برخورد 

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکوم کردن دستگیری و احضار 

فعال کارگری بازداشتی در شهر سنندج و  5فعالین کارگری، خواهان آزادی فوری و بی قید شرط 
 همچنین آزادی سایر کارگران و زندانیان سیاسی دربند می باشد.

 ک به ایجاد تشکل های کارگریکمیته ی هماهنگی برای کم
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 محکومیت دستگیری ها در سنندج 

 مریوان:

 جمعی از فعالین اجتماعی شهر مریوان با انتشار بیانیه ای، بازداشت فعالین کارگری در سنندج را 

محکوم کردند. در بخشی از این اطالعیه از جمله آمده است: "در تاریخ ۲٧ اسفندماه، یکروز مانده 

به٨ مارس، مامورین امنیتی رژیم نیمه شب با یورش به منزل تعدادی از فعالین کارگری به اسامی 

وفا قادری، خالد حسینی، حامد محمودنژاد، علی آزادی و بهزاد فرج اللهی اقدام به بازداشت وضبط 

پاره ای وسایل شخصی آنان نمودند. باید خاطر نشان نمود که با گذشت یک هفته، نامبردگان 

همچنان در بالتکلیفی به سر می برند و هیچگونه تفهیم اتهامی در خصوص دستگیری این فعالین 

کارگری صورت نگرفته و مراجعه مکرر خانواده های آنان با پاسخ های مبهم وضد و نقیض مواجه 

گردیده است. ما ضمن محکوم نمودن بازداشت این فعالین کارگری، خواهان آزادی فوری و بدون قید 

و شرط آنان بوده و از تمامی تشکلهای اجتماعی و نهادهای حقوق بشر و انسانهای آزادیخواه و 

http://www.komitteyehamahangi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1326:1391-12-30-18-17-36&catid=10:1389-12-23-23-55-18&Itemid=26
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  برابری طلب، خواستاریم که حمایت خود را از بازداشت شدگان به هر طریق ممکن اعالم نمایند

 کرمانشاه:

 "انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه" با انتشار اطالعیه ای ضمن محکوم کردن بازداشت 

فعالین کارگری در سنندج، خواستار آزادی فوری آنان گردید. در بخشی از این اطالعیه تصریح شده 

است: "بیش از یک هفته از بازداشت شش فعال کارگری به نام های وفا قادری، حامد محمودنژاد، 

بهزاد فرج اللهی، علی آزادی، خالد حسینی اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل 

های کارگری و شریف ساعدپناه عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران می گذرد و هنوز هیچ 

خبری از آزادی این افراد نیست. این انسانهای شریف هیچ جرمی مرتکب نشده اند که باید جایشان 

در بازداشتگاه باشد. اینها کسانی هستند که به فقر و بی عدالتی ، به حقوق چندین برابر زیر خط 

فقر ۴٨٧ هزار تومانی اعتراض داشته اند. اینها خواستار یک زندگی انسانی برای همه و از جمله 

کارگران هستند و تنها به این جرم بازداشت و زندانی شده اند." ۲۲روز از بازداشت ٥ کارگر عضو 

کمیته هماهنگی؛ وفا قادری، بهزاد فرج اللهی، خالد حسینی، حامد محمودنژاد، علی آزادی و ٨ روز 

از بازداشت شریف ساعد پناه عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران میگذرد. در این مدت خانواده 

های دستگیر شده همگام و در حمایت از تعدادی از شهروندان در سنندج برای آزادی فوری دستگیر 

شدگان دست به اعتراض و تجمع زده اند. هم اکنون این اعتراضات ادامه دارد. دستگیری فعالین 

کارگری شگرد دائمی و سازمانیافته و آگاهانه اداره اطالعات جمهوری اسالمی است. مزدوران 

جمهوری اسالمی با اتخاذ سیاست"گروگانگیری" کارگران در هر دوره ای اهداف خاص و معینی را 

تعقیب کرده است. با نزدیک شدن به مراسمهای روز جهانی زن، اول ماه مه روز جهانی کارگر به 

عملی کردن سیاست "گروگانگیری" افزوده و عمال بخشی قابل توجه از انرژی و توان فعالین کارگری 

و جنبش برابری طلبانه زنان را در زندانها از آنها گرفته است. سیاست "گروگانگیری" از طبقه کارگر و 

جنبش برابری زنان در خدمت جلوگیری از همایش، اعتراض، گردهمایی و راه پیمایی و گرامیداشت 

روز کارگر و روز جهانی زن است. همراه با اتخاذ این سیاست ها، اعتراض و تالش برای خنثی کردن 

تعرض اداره اطالعات وجود داشته است. چاره کارگران و مردم سنندج در این شرایط برای آزادی 

دستگیر شدگان چند روز گذشته وسیع کردن دامنه اعتراضات است. حمایت مردم و جوانان و مدارس 

و دانشگاه ها از اعتراضات خانواده های دستگیر شده بقدرت و توان این اعتراضات میفزاید. فرستادن 

اکیپ های چند نفره از خانواده های دستگیر شده به کارخانه ها، مراکز تجمع کارگری، مدارس و 

دانشگاه ها و دعوت از آنها به منظور حمایت از تجمعاتشان گام اول در خنثی و به شکست کشاندن 

سیاست "گروگانگیری" و به زندان انداختن فعالین کارگری است. هر تعرض به رهبران کارگری در 

ایران با انبوه تر شدن صف اعتراضی مستقل کارگری در ایران و رشد جنبش همبستگی بین المللی 

 کارگری پاسخ خواهد گرفت

 من شمع رسوا نیستم تا گریه در محفل کنم

 عید نوروز فرا می رسد:

چشمان مضطرب کودک به در دوخته شده، پدر از راه می رسد خسته و درمانده، خشم سراپای 

وجود کودک را فرا گرفته ونهیب پر سوز او وجود پدر را نشانه رفته است.... در دستان پدر چیزی 

وجود ندارد.... مجری تلویزیون با لبخند ادامه می دهد، امام علی می فرمایند: عید ما روزیست که در 

 آن گناه نکرده باشیم. 

پدر مات و مبهوت است باالخره تصمیم خود را می گیرد – پیش تر هم به آن فکر کرده بود – اطراف 

خیابان ناصر خسرو تهران قدم می زند. به او می گویند به دنبال اعالمیه های نصب شده بر در ودیوار ها 

باشد، اما پیش تر بهتر است گزارشی از )کلیه( خود را از طرف پزشک در دست داشته باشد در این 

صورت راح تر می تواند برای فروش کلیه خود اقدام کند!!! هرکلیه بین پنج تا شش میلیون تومان 

 معامله می شود. 

رویداد ذکر شده کامال واقعی و شرحی که گذشت مربوط به یکی از کارگران شرکت ایرانی 

 می باشد. 

البته در شرایطی که همه کارگران در فقر و ناداری زندگی می کنند این بار نیز حمیت و غیرت کارگران 

دست به دست داده و مقدار پولی تهیه و در اختیار این کارگر عزیز گذارده شد تا چشمان بی رمق 



کودک خردسال در دستان پدر هدایای نوروزی ببیند. در مورد این کارگر کلیه فروشی به تعویق 

 افتاد!!! 

 دردا که این معما شرح و بیان ندارد. 

آنانکه احادیث معنوی بر پرده نمایش ریا و تزویر خود نگارش می کنند، پرده رنگینی از نام و رسم 

کارگر تصویر می کنند و شعر شرمندگی کارگر بی نوا در برابر فرزند خرد سال را پشت پرده بی حمیتی 

خود جا ساز می کنند، نمی دانند و یا نمی خواهند بفه مند کارگر ضجه کودک بی نواست، کارگر تابلوی 

دستان پینه بسته است، شعری از قلب پر کینه، شعری از زنجیر سنگین استثمار وشعری از خشم 

و خروش وشعری از غارتگران پر مدعاست. فرصت طلبان بی درد سرود رهایی را به نام کارگر 

خواندند. جسم ها را از زنجیر آزاد کردند و در ازای آن روح ها را به زنجیر کشیدند. و البته با صدای بلند 

 و برای فریبکاری دغدغه درد و محرومیت کارگر را سر دادند. 

زورآزمایی و ارایه چهره خشن پلیسی در برابر بازوان خسته اما شرافتمندانه کارگر تحت هر نام و 

عنوانی حاکی از زبونی و بی حمیتی عوامل بی دردی است که عامل بقای خود را در خطاطی نام 

 کارگر می بینند. 

در حالی که امروز در شرایط سخت اقتصادی چرایی اعمال فشار بر توده زحمتکش کارگری هیچ 

 توجیه و ادله قابل قبولی ندارد. 

در عید سعید نوروز آزادی کلیه کارگران زندانی را فریاد می داریم. زود خواهد بود که ببینند عوامل 

 بی درد که خشم آتشین کارگر، هراسی عظیم در تاروپود آنان اندازد. 

مژدگانی که گل از غنچه برون می آید. باشد که کارگران به موجی عظیم برای نابودی علفهای هرز 

 کشورمان تبدیل شوند

آنروز دیر نیست... کارگران برای روز موعود لحظه شماری می کنند. به زودی تمام جهانیان صدای آن 

 را خواهند شنید. 

 قاسم دبیری - عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران

 

 جنگ بر سر حداقل مزد تازه آغاز شده است

بر پایه مطلب رسیده به روزشمار کارگری آمده است : بیش از ۲۱ ماه است که طومار سی هزار 

امضاء اعتراضی،   مطالباتی کارگران به بستری مهم برای فریاد حق طلبی طبقه کارگر از مسئولین 

حکومتی تبدیل شده است به شماره نامه های ٨٣٨٨۲-۳۲/۵/۱۵، ۲۱۱۱٨٨ -۳۲/٧/۲۱ و ۲۵٨٧۴۱-

 .۳۲/۲۱/۵ 

هر یک ده هزار امضاء در ماههای خرداد،   مهر و آذر تحویل وزارت کار،   تعاون و رفاه اجتماعی و 

رونوشت آن ها به مجلس و دفتر ریاست جمهوری داده شد. در این طومار بر مطالبات عاجل میلیون ها 

کارگر در سراسر کشور از قبیل لغو قراردادهای موقت، برچیده شدن شرکت های پیمانکاری،  به 

سرانجان رسیدن بیمه کارگران ساختمانی، پرداخت حقوق های معوقه،   اجرای قوانین کارهای 

سخت و زیان آور،   تعیین حداقل مزد بر اساس ماده ۴۲ قانون کار با شرکت و دخالت مستقیم 

نمایندگان منتخب مجامع عمومی کارگران،   حقوق بازنشستگان و توقف اصالح قانون کار بر مبنای 

 پیش نویس الیحه ضدکارگری دولت و...، به صورت مشخص تاکید شده است. 

بدون شک این طومار به عنوان یک قدم اولیه بستر مناسبی برای پیشبرد مطالبات میلیون ها کارگر 

در سراسر کشور بود. میلیون ها کارگری که تا آنجا که به طرح و پیشبرد مطالبات سراسری کارگران 

مربوط می شود سالهاست هیچگونه وسیله و ابزاری برای ابراز وجود و بیان مشکالت و دردهای 

مشترک خود نداشتند. در این میان سی هزار کارگر با اسم و رسم و ذکر نام محل کار خود سندی 

را امضاء کردند که بیانگر بخشی از اعتراضات و مطالبات آنان بود. این سند بخشی از هویت آشکار 

مبارزه طبقاتی در ایران است و در آن  امید به آینده و تغییر با امضاء هر یک از این سی هزار نفر کارگر 

تبلور عینی یافته است. فریاد رسای سی هزار انسان، سی هزار کارگر به وسط صحنه عمل 

اجتماعی کشانده شد و آنان با صدای رسایی اعالم کردند ما زنده ایم، ما کار می کنیم و شادی و 

 رفاه می خواهیم. ما باید از حق زندگی انسانی برخوردار باشیم. 

هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی مطالباتی با تکیه بر همبستگی کارگران با انتشار مراحل سه گانه 

ده هزار امضاء که در اکثر رسانه های خبری، مطبوعات و سایت ها انعکاس یافت خواسته های خود را 

که به صورت حل نشده ای بر روی میز دولت و مجلس و مسئولین بود به موضوع روز جامعه بدل 



کردند و این خود گام اول موفقیت کارگران بود. هماهنگ کنندگان بر خواسته های کارگران در تحصن 

۱٨ آذر ماه خود در مقابل مجلس شورای اسالمی پافشاری کردند  و در مذاکرات و کشمکشهای خود 

با نایب رئیس مجلس، رئیس  کمیسیون اقتصادی،   وزیر کار،   استانداری تهران،   دفتر پیگیری وزارت 

اطالعات و معاون روابط کار وزارت کار بدون اینکه یک میلیم تر از مطالبات کارگران عدول کنند 

پاسخگویی و حل مسائل معیشتی کارگران را بر روی میز آنان گذاشتند. استدالل ما روشن و شفاف 

بود. هدف ما دستیابی به مطالبات خود و بهبود شرایط معیشتیمان بود اما این حرکت در عین حال 

در بطن خود می تواند به عالیترین اشکال بروز حرکتهای متحدانه کارگری نیز تبدیل بشود شاید به 

همین دلیل هم بود که یکی از اتهامات هماهنگ کنندگان طومار از سوی مامورین امنیتی چسباندن 

سی هزار کارگر به همدیگر عنوان شد. اینک اگر حتی استانداری تهران مجوز تجمع ما کارگران 

معترض را صادر نکند و یا هرگونه تجمعی اعتراضی حول مطالبات مطرح شده در طومار اعتراضی 

ممنوع شود هرگز ذره ای از حق خواهی خود کوتاه نخواهیم آمد و هر گونه هزینه ای را نیز برای این 

حق خواهی خواهیم پرداخت. بر این اساس و در سال پیش رو  اولویت اصلی ما تعیین حداقل مزدی 

است که حق حیات ما را به رسمیت بشناسد و بر اساس مولفه های زیر در حداقل مزد مصوب 

 شورایعالی کار تجدید نظری فوری و اساسی صورت بگیرد: 

۲- طبق ماده ۴۲ قانون کار تعیین حداقل مزد می باید متناسب با نرخ تورم و مهم تر از آن بر اساس 

تامین سبد هزینه یک خانوار چهار نفره تعیین شود بطوریکه یک خانواده چهارنفره از یک زندگی 

 شرافتمندانه ای برخوردار شود. 

۱- چون نرخ واقعی تورم اعالم نمی شود لذا طبق واقعیات موجود و بر اساس سبد هزینه ٣۳ قلم 

کاالی اساسی زندگی، حداقل مزد یک کارگر می باید باالی ۲/۵۱۱/۱۱۱ باشد تا یک خانوار کارگری 

 قادر به ادامه حیات باشد. 

٣- افزایش حقوق کارگران باال تر از ۲/۵۱۱/۱۱۱ چیزی حدود ٧ تا ۳۹ درصد هزینه های تولید را شامل 

می شود و این مبلغ برای یک خانواده کارگری نه تنها مصرف می شود بلکه کم هم می آید از این رو بر 

 خالف ادعاهای واهی موجود مطلقا تاثیری بر افزایش قیمت ها نخواهد گذاشت 

۴- براساس طرح آزاد سازی قیمت ها )هدفمندی یارانه ها( همه اقالم زندگی از خوراک و پوشاک 

تا  مسکن و  لوازم خانگی و دارو و درمان و... تا چندین برابر افزایش قیمت داشته اند نتیجتا این یک امر 

 بدیهی است که حداقل مزد کارگران نیز همچون قیمت سایر کاال ها واقعی شود. 

بر اساس گزارش های رسمی منتشر شده اکنون هزینه های زندگی بیش از چهار برابر حداقل مزد 

می باشد. بدون تردید نرخی که در شورای عالی کار )۱۵ درصد افزایش حداقل مزد( تعیین شده با 

ساز و کار و شاخص هایی که در ماده ۴۲ آمده است مغایرت بسیار فاحشی دارد و این اعالم جنگی 

آشکار بر علیه طبقه کارگر ایران است. حداقل حقوق ۴٨٧ هزار تومانی هیچگونه توجیه قانونی، 

عقالنی، اخالقی و انسانی ندارد و با هیچ استاندارد و شاخص اجتماعی و اقتصادی مطابقت ندارد. 

تصویب چنین میزانی از حداقل مزد آنهم در شرایط که سی هزار کارگر خواهان افزایش چندین برابری 

حداقل مزد بودند، اگرچه ماهیت ضد کارگری جناحهای حاکم سرمایه داری در ایران از سال ها قبل 

برای کارگران آشکار بود اما همه عوام فریبی های تشکل های ضد کارگری و دست ساخته دولتی و 

جناحهای مختلف و به ظاهر متضاد حکومتی را به مضحک ترین شکلی بیش از پیش آشکار کرد. 

دولت و کارفرمایان با اعالم ۴٨٧ هزار تومانی حداقل مزد ما را به لبه پرتگاه دره ای از گرسنگی و مرگ 

 و فالکت عقب راندند و اکنون دیگر جایی برای ذره ای تمکین و عقب نشینی باقی نمانده است. 

برای ما کارگران پرونده تعیین حداقل مزد سال ۲٣۳۱ نه تنها مختومه نشده بلکه جنگ بر سر حداقل 

مزد تازه آغاز شده است و ما برای لغو این مصوبه و تعیین حداقل دستمزدی که حق حیات، آبرو و 

 شرافتمان را تضمین کند خواهیم جنگید. 

شاپور احسانی راد از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران و عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد 

 کارگران ایران- دوم فروردین ماه ۲٣۳۱

 دوم فروردین ماه۲٣۳۲

  اطالعیه ی کمیته ی پیگیری ایجاد تشکل های کارگری
 

به تعیین حداقل دستمزد »کمیته ی پیگیری ایجاد تشکل های کارگری اطالعیه ای تحت عنوان 

  منتشر کرده است:« شیوه کنونی، کاهش معیشت کارگران است



افزایش دستمزدها که ظاهرا و در تبلیغات دولتی در قبال افزایش قیمت ها و نرخ تورم در ایران صورت 
میگیرد نه تنها حداقل معیشت کارگران را تعیین نمی کند، بلکه دهن کجی بزرگی به زندگی کارگران 

  است.

ار و ارقامی که خود منابع دولتی از نرخ تورم و فزونی قیمتها اعالم می کنند اینک به با توجه به آم
  وضوح می توان هویت ضدکارگری )تعیین دست مزد( را مشاهده کرد.

چنین رفتاری با کارگران و نادیده گرفتن حداقل حقوق آنها، در حقیقت تدارک دیدن جنگی بزرگ بر 
  . جنگی که در آن نهایتا صف ضدکارگری مغلوب خواهد شد.جامعه به شمار می رود ۳۳۹علیه 

  این عرصه مبارزه جنگ طبقاتی که دولت به نمایندگی سرمایه داران در آن حضور فعالی دارد.
سالهاست که کارگران به عقب رانده می شوند و شرایط سخت تر به آنها تحمیل می گردد که 

ن همواره از شیوه ایجاد رعب و وحشت استفاده شده. همچنان تداوم دارد. برای ساکت کردن کارگرا

دست به خشونت زدن و اعمال و رفتار غیرانسانی و دستگیری و زندانی کردن کارگران و فعاالن 
کارگری )که اکنون تعدادی فعاالن کارگری را در استان کردستان تحت پی گرد قرار دادند( این شیوه 

ای است که دولت برای به تمکین وا داشتن کارگران در  ها همانطور که اشاره شد روی دیگر سکه

  پذیرش شرایط برده داری نیروی کار انجام می دهد.
پایین نگه داشتن سطح معیشت و حق زندگی کارگران از طریق کاهش قدرت خرید آنها و از سویی 

ان می دستگیری و زندانی کردن کارگران خود بخود عرصه فالکت را بیش از پیش به روی کارگر

  گشاید.
  ما کارگران هیچ چاره ای جز مقابله با این شرایط خفت بار را نداریم.

ما کارگران عالوه بر اینکه خواهان افزایش مجدد فصلی دست مزدهای کارگران هستیم، همچنین 

  خواهان آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی می باشیم.
 

  گردد کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید
  کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری

 ۲٣۳۲دوم فروردین ماه
 

 بازداشت کارگران محکوم است

مارس( و سال نو تعدادی از کارگران به نامهای بهزاد فرج الهی، علی  ٨در آستانه روز جهانی )
آزادی، وفا قادری، خالد حسینی، حامد محمودنژاد و غالب حسینی از اعضای کمیتهٔ هماهنگی و 

 . شریف ساعد پناه از اعضای اتحادیه آزاد بازداشت و زندانی شدند

ای کشور را فرا گرفته و تورم  بیکاری فزایندهگیرد که موج  ها در شرایطی انجام می این بازداشت
افسار گسیخته و گرانی سرسام آور کمر طبقه کارگر را خم کرده است. مگر این کارگران چه 

ای داشتند که در آستانه سال نو بایستی در زندان باشند؟ جز اینکه خواستار دستمزد  خواسته

عزیز و رفع تبعیض بودند؟ آیا جای این انسانهای عادالنه و زندگی شرافتمندانه برای کارگران و مردم 
ها و بازداشت کارگران محکوم  ها و تهدید و ارعاب خانواده شریف در زندان است. این نوع برخورد

 . قید شرط این کارگران هستم است و خواستار آز ادی فوری و بی

 با آرزوی اتحاد و همبستگی تمامی کارگران
 ۲٣۳۱فروردین  ۴-سندیکای نیشکر هفت تپهعضو هیئت مدیره  -علی نجاتی

 

 بیانیه پدرام نصرالهی کارگر زندانی به مناسبت سال نو

 ! کارگران، زحمتکشان، و مردم شریف ایران

رویم که بیش از هر زمان دیگری زندگی رنجبران در  امسال در شرایطی به استقبال سال نو می
ری ایران، بر سراشیب تند سقوط قرار گرفته است. داتندباد شدید بحران اقتصادیِ سیستم سرمایه

آور مایحتاج زندگی، و تحمیل طرح های کارگری، به َطَبع گرانی سرساممشکالت معیشتی خانواده
تر نموده، و هر  ریاضت اقتصادی، از جانب حافظان سرمایه، هر دم عرصه را بر محرومان ایران تنگ

 . تر از آنان ربوده استمندی شرایط بهگونه مجالی را برای بهره
داری ایران با تحمیل دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر، و به راه انداختن موج عظیم سرمایه

ی ضد کارگری خود برداشته، ی کارگران، بار دیگر نقاب از چهرهتر کردن سفره ها، و خالی بیکارسازی

ی جهت تحمیل فقر و فالکت بیشتر به طبقه و آشکارا کلیدِ نبردی نابرابر را با کارگران و فرودستان،
وسیله، و به قیمت زدودن هر گونه نشانی از زندگِی شایسته و کارگر زده است؛ تا شاید بدین



 . انسانی و درخور شأن انسان امروزی از آنان، مرهمی بر زخمِ ولع سیری ناپذیر خود بگذارد
 

ی قشرهای دارا و ندار هر روز شده، و فاصله تر روز عمیقبا چنین رویکردی، شکاف طبقاتی روز به

شود؛ استانداردهای زندگی، خصوصن در میان کارگران و محرومان جامعه تنزل  بیشتر از پیش می
شود، و جای خود را به بیم و هراسی وحشتناک  یافته، و امید به زندگی در آنان هر لحظه کمتر می

 . از سرنوشتِ نامعلوم داده است
ی ایران با تبدیل مغزهای محرومان و مستضعفان به انبار مهمالِت پوچ و واهی، و القای دارسرمایه

پوشی نمودن از امکانات دنیوی و پیشگی به آنان، و تکریم چشممفهوِم قسمتِ الهی و قناعت
سازِ اعتراضات ی انسانی، سعی در فروکش کردن هر گونه شور و هیجانِ زمینهامروزی و شایسته

 . افزاید ی آن بر سرعت ماشین چپاول خود میدارد؛ و هر دم در سایهای توده

-داری به جنبهی سیستم سرمایهاما در چنین شرایطی، و با توجه به تهاجم گسترده و همه جانبه

ی کارگر، ضرورت تحکیم و تقویت اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران را های مختلف زندگی طبقه
ی سازد. طبقه تر می نماید و، نیاز به متشکل شدن را برجسته یجاب میبیش از هر زمان دیگری ا

های بلندی را در جهت تحقق اهداف خود تواند گام کارگر با قبول و درک این باورداشت مهم می
 . برداشته، و نبرد تاریخ ساز طبقاتی را به سود خود به پایان برساند

ترین  ن نوروز و سال نو به تمامی مردم ایران، صمیمانهدر پایان ضمن شادباش به مناسبت فرا رسید

ی وقفههای بیکنم که با تالش های نستوه و استواری میدرودهای کارگریم را نثار تمامی انسان
نمایند. آنانی که دل  ی برپایی دنیایی آزاد و برابر، و عاری از هرگونه ستمی را فراهم میخود، زمینه

از تمامی قیود مناسبات موجود داشته، و هر گونه رنجی را سرافرازانه متحمل  در ِگرو رهایی انسان

 . شوند می
 ۳۱به امید متشکل شدن هر چه بیشتر کارگران در سال 

 ! بهاران خجسته باد
 های کارگریکارگر زندانی و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل

 ۱٨/۲۱/۳۲پدرام نصراللهی_زندان مرکزی سنندج

 

 ۲٣۳۱چشم انداز وضعیت اشتغال در سال  -تشدید شکاف حداقل مزد با هزینه زندگی کارگران
از سوی مرکز آمار ایران  ۲٣۳۲نتایج طرح نمونه گیری اشتغال و بیکاری در بهار، تابستان و پاییز 

نرخ دهد. هر چند بر اساس نمونه گیری پاییز  تصویری نگران کننده از بازار کار کشور به دست می

های شغلی جدید و  درصد کاهش داشته ولی آنچه حائز اهمیت است، میزان فرصت ۱. ۲۲بیکاری به
 . میزان تغییر در جمعیت فعال است

میلیون نفر ثابت باقی مانده است.  ٣. ۱۲حدود  ۲٣۳۲میزان شاغالن در بهار، تابستان و پاییز سال 

ترین زمان  نظر کشاورزی و ساخت و ساز پررونقبه عبارت دیگر در طول فصل تابستان و پاییز که از 
هایی که از میان رفته برابر بوده است و به طور خالص  کار است، تعداد مشاغل جدید با شمار شغل

میزان افزایش اشتغال صفر است. بنابراین سوال مهم اینجاست که اگر به طور خالص شغل جدیدی 

ست. جواب معما در کاهش جمعیت فعال کشور ایجاد نشده پس چطور نرخ بیکاری کاهش یافته ا
فقط  ۲٣۳۲نسبت به پاییز سال ۲٣٨۵تر آنکه جمعیت فعال کشور در پاییز سال  است. نگران کننده

 . هزار نفر کمتر بوده است ۵۱۱
هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده  ٨۱، ساالنه حدود ۲٣٨۵-۲٣۳۲به سخنی دیگر طی سالهای 

شده است. تبیین علل ثبات نسبی جمعیت فعال کشور طی شش سال گذشته، با توجه به 
ها و مراکز آموزش عالی دشوار است.  جمعیت جوان کشور و شمار باالی فارغ التحصیالن دانشگاه

دهند ناامید  خود را از دست میانسالی که کار  هر چند شمار کثیری از زنان تحصیل کرده و افراد می

رسد در برآورد جمعیت فعال کشور  شوند، ولی به نظر می از یافتن شغل از بازار کار خارج می
اشتباهاتی وجود داشته باشد. در هر صورت، تنزل نرخ بیکاری نه به خاطر رشد سریع مشاغل جدید 

همگام با کاهش نرخ رشد تولید  و به کارگیری نیروی کار کشور، بلکه در اثر کاهش جمعیت فعال،

 . ناخالص داخلی حاصل شده است
میلیون نفر رسیده و ساالنه به  ۵/۱۱به  ۲٧شمار شاغالن کشور از  ۲٣٨۵تا  ۲٣٨۱طی سالهای 

هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده که با توجه به رشد اقتصادی باال طی  ٧۱۱طور متوسط حدود 

ره وری همراه بوده است. مقایسه آمار شاغالن در فاصله این دوره، رشد اشتغال با افزایش به
های اقتصادی کشور توان اشتغال زایی خویش  دهد بنیان به وضوح نشان می ۲٣۳۲تا  ۲٣٨۵سالهای 



هزار نفر و ساالنه  ٨۱۱تعداد شاغالن کشور در کل ۲٣٨۵-۲٣۳۲اند. در طول سالهای  را از دست داده
 ۵. ۲فر افزوده شده است. اگر تاکید دولت بر ایجاد ساالنه حداقل هزار ن ۲٣۴به طور متوسط کمتر از 

میلیون فرصت شغلی )عمدتًا از طریق ایجاد مشاغل موقت در طرح مسکن مهر( صحیح باشد، آمار 

ها فرصت شغلی در دیگر فعالیتهای اقتصادی کشور  تغییر شمار شاغالن بیانگر از میان رفتن میلیون
هزار نفر بر شمار شاغالن افزوده شده  ٨۱۱حدود  ۲٣۳۲تا پاییز  ۲٣٨۵ز است؛ زیرا در فاصله پایی

ها میلیون دالر درآمد از صادرات نفت کسب  است. بدین ترتیب در حالی که طی این دوره کشور صد
های غیرمولد، بنیانهای اقتصادی کشور به طور خالص  کرده، ولی با هدایت منابع مالی به فعالیت

زار شغل جدید ایجاد کرده است. بنابراین تاکید بر نرخ بیکاری، بدون توجه به توان ه ۲۵۱صرفاً ساالنه 
اشتغالزایی اقتصاد ایران و نوسانات جمعیت فعال کشور، مبنای مناسبی برای تحلیل عملکرد بازار 

 . کند کار ایجاد نمی

 تشدید شکاف حداقل مزد با هزینه زندگی کارگران
اهش جمعیت فعال منجر شده و از سوی دیگر جویندگان کار را محدودیت مشاغل از یک سو به ک

ناگزیر کرده که مزدهای کمتر از حداقل قانونی را بپذیرند. کمتر کارفرمایی حداقل مزد قانونی را برای 

داند؛ ولی از سوی دیگر بخش بزرگی از کارفرمایان با مشکل افزایش  تامین زندگی کارگران کافی می
اهش تقاضا و کمبود نقدینگی دست به گریبانند. برخی تولید را کاماًل متوقف کرده های تولید، ک هزینه

اند و گروهی به دلیل کاهش میزان تولید قادر به پرداخت حقوق کارگران  و نیروی کار را اخراج کرده

نیستند. مشکل حقوق و مزایای معوقه نیروی کار در بخش اعظم شرکتهای خصوصی، شبه 
خرند  اگیر شده است. بسیاری از کارگران فشار فقر و تنگدستی را به جان میخصوصی و دولتی فر

کنند تا واحد تولیدی تعطیل نشود. بدین ترتیب بار اصلی بحران اقتصادی  ولی به نوبه خود تالش می

 . شود که توان تغییر شرایط نامناسب کار خود را ندارند به کسانی تحمیل می
های نقدی همراه با مزد کارگران برای تامین زندگی  ود که یارانهممکن است این استدالل مطرح ش

دهد که درآمد یک خانوار چهار  ها به وضوح نشان می آنان کافی است. نگاهی به روند افزایش قیمت
هزار تومان حداقل مزد قانونی( برای پرداخت اجاره  ۴۱۱هزار تومان یارانه نقدی و حدود  ۲٨۱نفره )

اقه در شهرهای بزرگ نیز کافی نیست به همین دلیل خانوارهای کم درآمد بهای یک مسکن دوات
های کوچک خود ندارند، زیرا قدرت خرید درآمد ثابت و محدود  تر کردن سفره ای جز کوچک کارگری چاره

ها به سرعت در حال کاهش است. سالهاست که حداقل مزد قانونی بسیار کمتر از مزد مناسب  آن

ای که در دو  ه چهارنفره کارگری است. به طور مثال، در شهر بابلسر برای خانوادهبرای زندگی خانواد
هزار تومان کافی نیست. حتی با اضافه شدن یارانه نقدی به درآمد  ۴۱۱کند حقوق  اتاق زندگی می

شود. هر چند آمار دقیقی  ها، باز هم مخارج زندگی در شرایط تورمی کنونی تامین نمی اینگونه خانوار

از وضعیت مزد در واحدهای تولیدی و خدماتی در دست نیست، ولی بر اساس برآوردهای 
توان  کنند. می ارگری حداقل دستمزد قانونی را هم دریافت نمیغیررسمی حدود نیمی از جامعه ک

ها ناگزیر به پذیرش مزدهای  ای از خانوارهای کارگری که سرپرست آن تصور کرد که شمار فزاینده

 . برند تر از حداقل قانونی هستند، در چه وضعیتی به سر می بسیار پایین
 ۲٣۳۱چشم انداز وضعیت اشتغال در سال 

های ارزی، محدودیت در واردات مواد اولیه و ماشین آالت و قطعات و تجهیزات و افزایش کاهش درآمد

های تولید، اکثر شرکتهای تولیدی و خدماتی را با مشکل مواجه کرده است. در چنین  هزینه
شرایطی حفظ فرصتهای شغلی موجود و و ایجاد مشاغل جدید دشوار خواهد بود. ریسک باالی 

شی از تغییر مداوم قوانین و مقررات، نوسانات نرخ ارز و روابط نامناسب بین فضای کسب و کار نا
المللی، گرایش بخش خصوصی به سرمایه گذاریهای مولد و اشتغال زا را تضعیف کرده است. با 

ها و مراکز آموزش عالی کشور، در آینده  توجه به وجود بیش از چهار میلیون دانشجو در دانشگاه
د یک میلیون نیروی کار تحصیل کرده وارد بازار کار خواهد شد. فقدان فرصتهای نزدیک ساالنه حدو

تواند آسیبهای  شغلی، عالوه بر از میان بردن فرصت بهره گیری از استعداد و توان جوانان کشور، می

اجتماعی جدی به دنبال داشته باشد. از این رو ایجاد تحولی اساسی در فضای کسب و کار کشور، 
 . ضروری است ۲٣۳۱بله با چالشهای بازار کار در سال برای مقا

 فروردین۴-منبع: خبرآنالین

 ۲٣۳۱چهارم فروردین ماه
 

 سندیکای س ژ ت فرانسه، در کنگره خود با کارگران ایران اعالم همبستگی کرد



شناس کارگری به این کنگره دعوت شده بود و او با حضور در این  از ایران محمود صالحی فعال سر
همایش مورد استقبال فعاالن سندیکائی س ژ ت قرار گرفت. این کنگره همبستگی کارگران 

 . ها حمایت کرد سندیکای س ژ ت را با کارگران ایران اعالم و از مطالبات آن

پنجاهمین کنگره سندیکای س ژ ت فرانسه، هفته پیش در شهر تولوز برگزار شد و پس از بحث 
ای  ماعی کشور فرانسه، با انتخاب یک دبیر کل جدید و انتشار قطعنامهدرباره اوضاع اقتصادی و اجت

 . به کار خود پایان داد
در این کنگره بزرگ سندیکائی که بیش از هزار نفر از نمایندگان این سندیکا از سراسر کشور شرکت 

مان  ه می های دیگر جهان هم دعوت شده بودند تا کرده بودند، تعدادی از فعالین سندیکائی از کشور
 . این کنگره باشند

فعالین سندیکائی کشورهای خارجی که بعنوان ناظر در این کنگره شرکت داشتند عبارت بودند از 

 . های تونس، برزیل، سنگال، ژاپن، رومانی، و رئونیون نمایندگانی از فعاالن کارگری کشور
کارگری چهار کشور را هم بقصد امسال سندیکای س ژ ت تصمیم گرفته بود که نمایندگانی از فعاالن 

 . اعالم همبستگی بین المللی با آنان، به کنگره دعوت کند

از این رهگذر نمایندگانی از کشورهای ساحل عاج، بیرمانی، فلسطین و ایران به کنگره دعوت شده 
 . بودند و شرکت کنندگان با آنان اعالم همبستگی کردند

 . بات کارگران فلسطین در این کنگره به تصویب رسیدای نیز در حمایت از مطال قطعنامه ویژه

شناس کارگری به این کنگره دعوت شده بود و او با حضور در  از ایران آقای محمود صالحی فعال سر
این همایش مورد استقبال فعاالن سندیکائی س ژ ت قرار گرفت. این کنگره همبستگی کارگران 

 . ها حمایت کرد م و از مطالبات آنسندیکای س ژ ت را با کارگران ایران اعال

در گفتگوی تلفنی که با محمود صالحی در ایران داشتیم، وی که بتازگی از فرانسه به کشور 
های کارگران زندانی در کشور آغاز کرد که در  بازگشته است، سخنانش را با ادای احترام به خانواده

 . برند این ایام نوروز در زندان بسر می
اش در اجالس سندیکائی س ژِ ت  ای که در سخنرانی ضمن توضیح نکات برجستهمحمود صالحی 

مطرح کرده بود، درباره وضعیت کارگران ایران گفت که در ایران داشتن تشکل ممنوع است، جرم 
 . شوند است. و کسانی که به این کار اقدام کنند مجرم محسوب می

ها نفر از کارگران ایرانی بجرم  ولوز بوده است دههمان لحضاتی که در کنگره ت   صالحی توضیح داد در

 . بردند ها بسر می تشکیل تشکل و دفاع از مطالبات کارگران در زندان
ها با توجه به  گوید وضعیت آن محمود صالحی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت کارگران ایران، می

ن اقتصادی در اروپا و کند بحرا صالحی اضافه می« همیشه در حال بدی هست.»دستمزدشان 

کند  شود، چونکه ما هم جزو جامعه جهانی هستیم. او تاکید می آمریکا کشور ما را هم شامل می
 . که در ایران تعطیالت برای کارگران هیچ مفهومی ندارد

 : به این گفتگو گوش کنید

http://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/persan/audio/modules/actu/201303/Social_2
5_03_13.mp3 

 ۱۱۲٣مارس۱۵-نوشته بیژن برهمندی -منبع: رادیوبین المللی فرانسه

 
 ! درسرمای زمستانعدم استقرارکانکس توسط کارفرما ونگهبانی زیرنایلون 

ها  روزهایی که بیشتر خانوادهآمده است :  29فروردین  7به گزارش خبرگزاری دولتی فارس در تاریخ 

مشغول تدارک هر چه بهتر برای حضور در سر سفره هفت سین بودند در گوشه و کنار شهر هم 
خانواده زندگی  ها دور از شان فرسنگ کسانی هستند که برای تأمین زندگی و مایحتاج خانواده

کنند تا رنجی به سایر اعضای خانواده تحمیل  ها را تحمل می ترین شرایط سختی کنند و در بد می

 . نشود
ام را جلب  دود سیاهی چند روز از محوطه زمینی که شهرداری ساری مدتی آن را حصار کرد، توجه

 . کرد

 . کرد مایی میحدود چند روز بود که این دود در محوطه حوالی محل کارم خودن
توانستم داخل دیوار محصور شده را خوب  به خاطر همکف بودن محل کار و بلند بودن دیوار نمی

 . ببینم

 . داد شدم دود سیاه کمرنگ آزارم می هر وقت برای انجام کاری از محل کار خارج می
ی پس از حصار ای آهن پاره وسط زمین بود ول تا قبل از حصار شدن دیوار توسط شهرداری فقط تیکه

http://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/persan/audio/modules/actu/201303/Social_25_03_13.mp3
http://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/persan/audio/modules/actu/201303/Social_25_03_13.mp3


 . شدن دیوار وضع آهن پاره تغییر کرد و نایلونی بر روی آهن پاره گذاشته شد
پناهی شده بود برای مردی که برای گذران زندگی خویش از بندر ترکمن استان گلستان  نایلون جان

 . راهی مازندران شده بودند

 . ید، باز کردمرس ساله به نظر می ۵۱وگوی کوتاهی را با مردی که حدود  باب گفت
از وی خواستم درباره علت حضور در محوطه زمین بگویید و بگوید که چگونه در این سرما در این 

 . کند نایلون زندگی می
های دستگاه جرثقیلی  گفت اهل بندر ترکمن است، در حال حاضر مشغول نگهبانی آهن پاره می

 . ز دیگر منتقل شوداست که قرار است برای ساختن آپارتمان کوچه بغلی چند رو
ای ندارم، کارفرما هم کانکسی  از وی پرسیدم زندگی در این سرما سخت نیست که گفت: چاره

 . برایم مهیا نکرده است

 . کنیم وی ادامه داد: من و همکارم به صورت شیفتی هر شش ساعت جایمان را عوض می
کارگران چگونه توسط برخی خواست تا نام محل زمین را ذکر کنم تا همه بدانند که  دلم می

که درج محل آدرس ممکن  گیرند، ولی ترسیدم از این مهری قرار می گونه مورد بی کارفرمایان خود این

 . ای شود که ایام عید منتظر دریافت دستمزد پدرشان هستند آور خانواده است سبب بیکاری نان
رد و رفت ولی درد و سرما باران به شدت شروع به بارش گرفت و پیرمرد از من خداحافظی ک

 . همچنان باقی بود و دود سیاه همچنان بلند بود

 نامٔه کودکان خردسال غالب حسینی فعال کارگری دربند

 آمده است : های کارگری  سایت کمیتهٔ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلبه نوشته 

 درود بر همهٔ آزادی خواهان جهان

گوییم که پدر ما غالب  هدیه حسینی به تمام مردم ایران میمن نینا حسینی و خواهر دوقولویم 
حسینی فعال کارگری هیچ جرمی نکرده است. و با حملهٔ نیروهای اطالعاتی دستگیر شده و 

همان روزی که پدرمان دستگیر شد قرار بود ما را برای خرید نوروزی به خیابان    زندانی شده است.
ها سال تازه را جشن بگیریم و در کنار هم سال  ما بخرد تا با آن های تازهٔ عید را برای ببرد و لباس

توانستیم  ایم. اما اگر لباس تازه هم داشتیم نمی خوشی را شروع کنیم. اما االن هیچ لباسی نخریده
به تنمان کنیم و سال تازه را جشن بگیریم چون پدر عزیزمان در زندان است و بدون او ما هیج شوقی 

 . نداریم

های سیاسی و تر پدر عزیزمان آزاد شود و همٔه زندانی کنیم هر چه زود دو نفر آرزو می ما هر
 . های کارگری آزاد شوند تا در کنار فرزندانشان عید را جشن بگیرند فعال

 ٣/۲/۲٣۳۱نینا حسینی و هدیه حسینی کالس سوم ابتدایی

هستنددرصد جامعه دچار مشکل اقتصادی  ۵۷رئیس اتاق بازرگانی تهران:   

: رئیس اتاق بازرگانی تهران آمده است  29دز سوم فروردین  جرسبه نوشته سایت اصالح طلب 

گوید دولت آینده باید بتواند در کوتاه مدت پنج نیاز خوراک، مسکن، پوشاک، بهداشت و آموزش  می

 .اقشار ضعیف تا متوسط جامعه را تامین کند

درصد طبقات ضعیف تا متوسط جامعه در  ٧۵  افزوده است:در گفتگو با خبرگزاری  ،اسحاق یحیی آل

 .تأمین این پنج مورد دچار چالش هستند

اسحاق که نامزد مورد حمایت حزب موتلفه در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری است همچنین  آل

 ".گفته که دولت آتی باید "در اولین فرصت تغذیه را در حد وفور برای مردم فراهم کند

ه وی وی خرید و اجاره مسکن برای مردم "کمرشکن" شده است و دولت یازدهم باید برای به گفت

 ".اندیشی کند مسکن نیز که یکی دیگر از "مشکالت عامه مردم است چاره

تعادی از  ،های دولتی با وجود انکار مشکالت کشور در تامین مواد غذایی و دارو از سوی برخی مقام

 .کنند ها در تامین این محصوالت اشاره می های خود به دشواری انینامزدهای انتخابات در سخنر

رئیس بسیج سازندگی نیز در روزهای گذشته گفته بود در حال حاضر در شرایط  ،مجید خراسانی

 ".مشکل است "خاص اقتصادی" قرار داریم و کشور از لحاظ "تامین امنیت غذایی دچار

 
 جزئیات کامل افزایش مزدکارگران ابالغ شد/  ۲۹بخشنامه دستمزد 



سرپرست وزارت تعاون، آمده است :  29در سوم فروردین مهر، خبرگزاری دولتی به گزارش خبرنگار 

  .کارگران را برای اجرا ابالغ کرد ۳۱کار و رفاه اجتماعی بخشنامه دستمزد 
به گزارش خبرنگار مهر، در بخشنامه شش بندی اسداهلل عباسی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه 

کارگران آمده است: شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه )دولت،  ۳۱اجتماعی درباره مزد 
قل ، پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حدا۲٣۳۱/۲۱/۱۲کارفرمایان و کارگران( در جلسه مورخ 

قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه  ۴۲، در اجرای ماده ۲٣۳۱مزد سال 
بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی و 

  .کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد
حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار )اعم از  ۲٣۳۱از اول سال  -۲

ریال )یکصد و شصت و دو هزار و سیصد و هفتاد و پنج ریال(  ۲٣۱٣٧۵قرارداد دائم یا موقت( مبلغ 

ت یا مزد درصد مزد ثاب ۲۱سایر سطوح مزدی نیز روزانه  ۲٣۳۱تعیین می گرد. همچنین از اول سال 
 ۲٣۳۲ریال به نسبت آخرین مزد در سال  ۲۳۴٨۵قانون کار( به اضافه روزانه  ٣٣مبنا )موضوع ماده 

  .افزایش می یابد

تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب 
ریال )یکصد و  ۲٣۱٣٧۵نباید از مبلغ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران 

 ۲٣۳۱به کارگرانی که در سال  -۱( کمتر شود. ۲شصت و دو هزار و سیصد و هفتاد و پنج ریال( بند )

دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه 
  .خت خواهد شدریال نیز به عنوان پایه )سنوات( پردا ٣۱۱۱مبلغ 

: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل ۲تبصره 

مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به 
  .ی گیرددستور العمل و جدول اعالمی توسط اداره کل روابط کار و و جبران خدمت صورت م

، میزان مقرر در این بند یا ۲٣۳۲: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱تبصره 
  .تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت

شورای عالی کار و در راستای مهارت محوری و بهره  ۲٣۳۲/۲۱/۱۲: بر اساس مصوبه مورخ ٣تبصره 
همه کارگران  ۲٣۳۱ی کارگران با سابقه، از ابتدای سال مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمند

دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و با یک سال از 

دریافت آخرین پایه )سنوات( آنان در همان کارگروه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای 
  .کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه )سنوات( خواهند بود پایان کار خود را تسویه حساب

شورای عالی کار در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و  ۲٣٨٧/٧/۱۲بر اساس مصوبه مورخ  -٣

کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای 
 ٣صرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره کمک هزینه اقالم م ۲٣۳۱سال 
ریال از سوی  ٣۵۱۱۱۱قانون کار بابت هر کارگر )اعم از متاهل یا مجرد( ماهانه مبلغ  ۱٣ماده 

  .کارفرمایان به آنان پرداخت گردد
در کارگاه هایی  (۱( و تبصره یک بند )۲ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند ) -۴

که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی 

  .ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستور العمل های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود
ت تابستانی در سال مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیال -۵

  .به طور موقت در کارگاه ها اشتغال می یابند، نخواهد شد ۲٣۳۱
واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و  -٣

زایش و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، عالوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به اف
برقراری مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس از تایید وزارت 

 ".تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند

 



   
 
 
 
 
 

 
 
 



 

   

 

 بازداشت کارگران محکوم است 

مارس( و سال نو تعدادی از کارگران به نامهای بهزاد فرج الهی، علی  ٨در آستانه روز جهانی )
آزادی، وفا قادری، خالد حسینی، حامد محمودنژاد و غالب حسینی از اعضای کمیته ی هماهنگی و 

نجام شریف ساعد پناه از اعضای اتحادیه آزاد بازداشت و زندانی شدند. این بازداشتها در شرایطی ا
می گیرد که موج بیکاری فزاینده ای کشور را فرا گرفته و تورم افسار گسیخته و گرانی سرسام آور 



کمر طبقه کارگر را خم کرده است. مگر این کارگران چه خواسته ای داشتند که در آستانه سال نو 
برای کارگران و بایستی در زندان باشند؟ جز اینکه خواستار دستمزد عادالنه و زندگی شرافتمندانه 

مردم عزیز و رفع تبعیض بودند؟ آیا جای این انسانهای شریف در زندان است. این نوع برخوردها و 

تهدید و ارعاب خانواده ها و بازداشت کارگران محکوم است و خواستار آزادی فوری و بی قید شرط 
 این کارگران هستم.

 با آرزوی اتحاد و همبستگی تمامی کارگران

  عضو هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه-نجاتیعلی 
 ۲٣۳۱فروردین  ۴

؛ سالی سخت برای بیماران:بیمارانی که بیش از همه در ايران آثار تحريم را درک ۲۹سال 
  .کردند

 ۳۲سال  بر پایه خبر رسیده به ایمیل روز شمار کارگری به نقل از سایت خبر آنالین آمده استکه ؛ 

برای بیماران به سختی گذشت. بیمارانی که بیش از همه در ايران آثار تحريم را درک کردند. برخی 
از داروها يا ناياب شدند و يا بسیار گران. از اين رو رئیس جامعه متخصصان داخلی ايران می گويد که 

و بسیاری از  های دارويی که اتفاق افتاد با توجه به تحريم»خوب نبود.  ۳۲حال سالمت در سال 

هموطنانمان برای تامین دارو با مشکل مواجه بودند و همچنین با توجه به افزايش تورم که قدرت 
خريد بیماران برای دارو را کاهش داده و امکان مراجعه آنها به پزشک و بستری شدن در بیمارستان 

او همچنین از « کرد، در مجموع سال خوبی را از لحاظ سالمت پشت سر نگذاشتیم. را کم مي

رو هستند شاهديم که  با مشکالتی که امروزه پزشکان با آنها روبه»مشکالت پزشکان می گويد: 
اند و يا برای کار به کشورهای ديگر مهاجرت کرده يا  تعداد پزشکانی که از گردونه درمان خارج شده

و پزشکان به کشورهای  يابد. مهاجرت پرستاران روز افزايش مي اند روزبه به کار ديگری مشغول شده

دهد که وضعیت آنها در اينجا مطلوب نیست  اروپايی و حتی بعضی از کشورهای همسايه نشان مي
  «و جا دارد تا دير نشده مسووالن به اين قضايا توجه کنند

 
در ادامه  را گفت و گوی سايت خبر آن الين، با ايرج خسرونیا، رئیس جامعه متخصصان داخلی ايران

 . دخوانی مي
 

  وضعیت سالمت مردم در سالی که گذشت چگونه بود؟

های دارويی که اتفاق افتاد و  از نظر سالمت اصال سال خوبی نبود. با توجه به تحريم ۳۲سال 
بسیاری از هموطنانمان برای تامین دارو با مشکل مواجه بودند و همچنین با توجه به افزايش تورم 

ا کاهش داده و امکان مراجعه آنها به پزشک و بستری شدن در که قدرت خريد بیماران برای دارو ر

 . کرد، در مجموع سال خوبی را از لحاظ سالمت پشت سر نگذاشتیم بیمارستان را کم مي
 

  اتفاق مثبتی در اين حوزه نیفتاد؟

ن های پزشکا های مردم و نه از نگراني تا جايی که به ياد دارم اتفاق مثبتی نیفتاد و نه از نگراني
 . کاسته نشد

 

های باال در بخش دارو و درمان اشاره  های دارويی و تورم و هزينه های مردم درباره تحريم به نگراني
  های پزشکان چیست؟ کرديد اما نگراني

پزشکان از طرفی به دلیل مشکالتی که بیمارانشان با آنها دست به گريبانند و حال و روز خوبی 
طرف ديگر به دلیل مشکالتی که خودشان دارند نگران هستند. با ندارند، ناخشنود هستند و از 

رو هستند شاهديم که تعداد پزشکانی که از گردونه درمان  مشکالتی که امروزه پزشکان با آنها روبه
اند  اند و يا برای کار به کشورهای ديگر مهاجرت کرده يا به کار ديگری مشغول شده خارج شده

. مهاجرت پرستاران و پزشکان به کشورهای اروپايی و حتی بعضی از يابد روز افزايش مي روزبه

دهد که وضعیت آنها در اينجا مطلوب نیست و جا دارد تا دير نشده  کشورهای همسايه نشان مي
 . مسووالن به اين قضايا توجه کنند

 



  چه اتفاقی بايد بیفتد تا هم اوضاع بیماران و هم پزشکان بهتر شود؟
گذاران به بخش سالمت اصالح  وضعیت سالمت مردم بايد در درجه اول نگاه سیاستبرای بهبود 

ها به وظايف خود به درستی عمل  شود تا پس از آن سهم سالمت در بودجه افزايش پیدا کند، بیمه

های دولتی برای پذيرش و درمان رايگان بیماران اختصاص يابد.  کنند و بودجه کافی به بیمارستان
های دولتی چندان مطلوب نیست و همین مسئله باعث شده  عیت درمان در بیمارستانمتاسفانه وض

ای هم که  تا مردم اين مشکالت از چشم پزشکان ببینند در حالی که مقصر پزشکان نیستند. مساله
های غیرواقعی اصالح شود. در  تواند به بهبود وضعیت پزشکان کمک کند اين است که تعرفه مي

های واقعی و منطقی نیست و همانطور که گفتم  هايی که وجود دارد تعرفه هشرايط فعلی تعرف
 . شان منجر شود های تخصصي تواند به دلسردی و نارضايتی پزشکان از ادامه فعالیت در رشته مي

 

های جديد درمان در بخش دولتی و خصوصی که در اواخر سال اعالم شد، افزايش زيادی  اما تعرفه
 . داشت

درصدی هستیم اما  ۴۱ی زمانی است که آن را با تورم بسنجند. ما االن شاهد تورم تعرفه واقع

درصد افزايش پیدا کرده است و باز هم اين ارقام واقعی نیست. پايین بودن  ۱۱ها تنها  تعرفه
تواند اين باشد که به  های پزشکی تبعات خود را خواهد داشت که يکی از پیامدهای آن مي تعرفه

های غیرواقعی نه تنها به ضرر جامعه پزشکی و  د زيرمیزی گرفتن منجر شود. تعرفهپديده ناپسن

شوند. در حال حاضر سرانه  های دولتی هم متضرر مي بخش خصوصی است بلکه بیمارستان
های دولتی  های درمانی در بیمارستان درصد هزينه ٧۱بهداشت و درمان کشور آنقدر پايین است که 

 . شود و با اين حال، مراکز درمانی دولتی در حال ورشکستگی هستند ياز جیب مردم پرداخت م

 
  ها در اين میان چیست؟ نقش بیمه

ها هم خوب نیست. وقتی سرانه بهداشتی درمانی کم شود و التهاب  در شرايط فعلی اوضاع بیمه
ها  ده و بیمهها و موارد اينچنینی هم بیشتر ش در وضعیت سالمت جامعه به وجود بیايد انجام آزمايش

 . هم متضرر خواهند شد
 

  به محقق شدن پزشک خانواده در سال آينده امیدواريد؟

رسد  اند، به نظر من اين طرح به سرانجام نمي ای که برای اين قضیه در نظر گرفته متاسفانه با بودجه
 . توان امیدوار بود که رابطه مالی بین پزشک و بیمار از اين طريق قطع شود و نمي

 

  ما امیدواريد چه اتفاقی بیفتد که وضعیت سالمت بهتر شود؟ش
های پزشکی و سازمان نظام پزشکی دست به دست هم دهند تا  اين که وزارت بهداشت، انجمن

ها کارکرد  بیش از اين وضعیت سالمت مردم به خطر نیفتد. سهم درمان در بودجه بیشتر شود و بیمه

خدمات پیشگیرانه و هم برای درمان با خیال راحت به مراکز درستی داشته باشند تا مردم هم برای 
نشده که به وضعیت  های مزمن و درمان پزشکی مراجعه کنند و در آينده شاهد انبوهی از بیماري

کنند پولی که در بخش بهداشت و  وخیمی رسیده باشند نباشیم. متاسفانه مسووالن فکر مي

های  گذاری در اين بخش، از بروز هزينه که با سرمايه بر است در حالی شود، هزينه درمان خرج مي
رود سازمان نظام  شود. همچنین اين که انتظار مي ها پیشگیری مي سنگین ناشی از درمان بیماري

پزشکی به عنوان بزرگترين خانه صنفی جامعه پزشکی کشور بتواند مدافع حقوق پزشکان و مردم 
رده سازد. متاسفانه در حال حاضر سازمان نظام پزشکی فقط باشد و انتظارات و توقعات آنها را برآو

يک عضو مشورتی است و قدرت اجرايی ندارد و امیدواريم نمايندگان مجلس با تغییراتی در قانون اين 
سازمان، شرايطی به وجود بیاورند تا نظام پزشکی مانند ساير اصناف کشور مدافع حقوق مردم و 

 . جامعه پزشکی باشد

 [1دهی: انجمن زنان خود اشتغال هند )سیوا(] زنان از طریق سازمان یابی قدرت
 

 هاله صفرزاده
ی ما نیز مانند تمام  حاال ديگر ما هر روز شاهد پیوستن زنان بسیاری به بازار کار هستیم. در جامعه

های اقتصادی هستند.  سازی و بحران های تعدیل اقتصادی، خصوصی دنیا زنان اّولین قربانیان طرح

ش آمار طالق های ناهنجار اجتماعی ناشی از آن مانند اعتیاد و بیکاری که موجب افزای رشد پدیده



های اقتصادی، معضالتی را  سامانی اقتصادی و تعطیلی بنگاه های دولتی و بی شده و نبود حمایت
 وجود آورده است. برای تمام مردم، به خصوص زنان به

  an1.blogspot.fr/2013/03/1_25.htmlhttp://kanoonmodafe:متن کامل

 

 سندیکای س ژ ت فرانسه، در کنگره خود با کارگران ایران اعالم همبستگی کرد

 ...گوش کنید 

از ایران محمود صالحی فعال آمده است :  29فروردین  7در تاریخ بر پایه گزارش رادیو فرانسه 
سرشناس کارگری به این کنگره دعوت شده بود و او با حضور در این همایش مورد استقبال فعاالن 

ن سندیکائی س ژ ت قرار گرفت. این کنگره همبستگی کارگران سندیکای س ژ ت را با کارگران ایرا
  .اعالم و از مطالبات آنها حمایت کرد

پنجاهمین کنگره سندیکای س ژ ت فرانسه، هفته پیش در شهر تولوز برگزار شد و پس از بحث 

درباره اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور فرانسه ، با انتخاب یک دبیر کل جدید و انتشار قطعنامه ای 
  .به کار خود پایان داد

ائی که بیش از هزار نفر از نمایندگان این سندیکا از سراسر کشور شرکت در این کنگره بزرگ سندیک

کرده بودند، تعدادی از فعالین سندیکائی از کشور های دیگر جهان هم دعوت شده بودند تا میهمان 
  .این کنگره باشند

 فعالین سندیکائی کشورهای خارجی که بعنوان ناظر در این کنگره شرکت داشتند عبارت بودند از

  .نمایندگانی از فعاالن کارگری کشور های تونس، برزیل، سنگال ، ژاپن، رومانی، و رئونیون
امسال سندیکای س ژ ت تصمیم گرفته بود که نمایندگانی از فعاالن کارگری چهار کشور را هم بقصد 

  .اعالم همبستگی بین المللی با آنان،به کنگره دعوت کند

رهای ساحل عاج ، بیرمانی ، فلسطین و ایران به کنگره دعوت از این رهگذر نمایندگانی از کشو
  .شده بودند و شرکت کنندگان با انان اعالم همبستگی کردند

  .قطعنامه ویژه ای نیز در حمایت از مطالبات کارگران فلسطین در این کنگره به تصویب رسید
شده بود و او با حضور در  از ایران آقای محمود صالحی فعال سرشناس کارگری به این کنگره دعوت

این همایش مورد استقبال فعاالن سندیکائی س ژ ت قرار گرفت. این کنگره همبستگی کارگران 
سندیکای س ژ ت را با کارگران ایران اعالم و از مطالبات آنها حمایت کرد. در گفتگوی تلفنی که با 

ور بازگشته است، سخنانش را با محمود صالحی در ایران داشتیم ، وی که بتازگی از فرانسه به کش

ادای احترام به خانواده های کارگران زندانی در کشور آغاز کرد که در این ایام نوروز در زندان بسر می 
  .برند

محمود صالحی ضمن توضیح نکات برجسته ای که در سخنرانی اش در اجالس سندیکائی س ژِ ت 

ت که در ایران داشتن تشکل ممنوع است ، جرم مطرح کرده بود ، درباره وضعیت کارگران ایران گف
است. و کسانی که به این کار اقدام کنند مجرم محسوب می شوند. صالحی توضیح داد در همان 

لحضاتی که در کنگره تولوز بوده است دهها نفر از کارگران ایرانی بجرم تشکیل تشکل و دفاع از 

  .مطالبات کارگران در زندان ها بسر می بردند
ود صالحی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت کارگران ایران، می گوید وضعیت آنها با توجه به محم

دستمزدشان " همیشه در حال بدی هست." صالحی اضافه می کند بحران اقتصادی در اروپا و 

آمریکا کشور ما را هم شامل می شود، چونکه ما هم جزو جامعه جهانی هستیم. او تاکید می کند 
 .ران تعطیالت برای کارگران هیچ مفهومی نداردکه در ای

 سخنرانی محمود صالحی در کنگره
www.youtube.com  

 بیژن فرهمندی -رادیو فرانسه 

 تحادیه های کارگری: گذشته، حال، آیندها
  ترجمۀ محسن حکیمی -مارکس کارل 

http://kanoonmodafean1.blogspot.fr/2013/03/1_25.html
http://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/persan/audio/modules/actu/201303/Social_25_03_13.mp3
http://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/persan/audio/modules/actu/201303/Social_25_03_13.mp3
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=fEeO4zVVGB8#t=6s
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=fEeO4zVVGB8#t=6s


  الف( گذشته) 

تواند نیروی کارش را بفروشد. -سرمایه نیروی اجتماعی متمرکز است، حال آن که کارگر فقط می
بنابراین، قرارداد بین سرمایه و کار هرگز نمی تواند مبنایی عادالنه داشته باشد، عادالنه حتا به 

مادی زندگی و کار را در یک سو می گذارد و انرژی های معنای رایج در جامعه ای که مالکیت وسایل 
تولیدیِ حیاتی را در سوی دیگر. نیروی اجتماعی کارگران فقط در تعداد آنهاست. اما پراکندگی 

کارگران این نیرو را نابود می کند. این پراکندگی را رقابت ناگزیر کارگران با یکدیگر می آفریند و تداوم 

  بخشد. -می
ی کارگری در اصل از دل تالش خودانگیخته ی کارگران برای از میان بردن یا دست کم مهار اتحادیه ها

این رقابت بیرون آمدند، تالش برای احاطه بر شرایط قرارداد آن گونه که آنها را حداقل در وضعیتی 

به باالتر از وضعیت برده ی صرف قرار دهد. بنابراین، هدف فوری اتحادیه های کارگری فقط پاسخ 
نیازهای روزمره ی کارگران، لوازم ممانعت از تعدی و تجاوز بی وقفه ی سرمایه و، در یک کالم، 

مسائل مربوط به دستمزد و زمان کار بود. این فعالیتِ اتحادیه های کارگری نه تنها مشروع بلکه 

پوشید. از  ضروری است. تا زمانی که نظام کنونِی تولید وجود دارد، نمی توان از این فعالیت چشم
سوی دیگر، اتحادیه های کارگری، بی آن که خود متوجه باشند، مراکز سازمان یابی طبقه ی کارگر 
بودند، همان گونه که شهرها و کمون های قرون وسطا مراکز سازمان یابی طبقه ی متوسط بودند. 

نها در مقام نهادهای بی گمان، اتحادیه های کارگری برای جنگ چریکیِ کار با سرمایه الزم اند، اما آ
 سازمان یافته برای الغای نفس نظام کاِر مزدی و حاکمیت سرمایه اهمیت بیشتری دارند.

  )ب( حال
اتحادیه های کارگری بیش از حد به مبارزات محلی و روزمره علیه سرمایه چسبیده اند و، به همین 

گرفته اند. از این رو، آنها خود  دلیل، قدرت خود را برای عمل بر ضد خوِد نظام بردگی مزدی دست کم

را بیش از حد از جنبش های اجتماعی و سیاسی کنار کشیده اند. با این همه، به نظر می رسد که 
اخیراً تا حدودی به رسالت تاریخِی بزرگ خود پی برده اند؛ این را برای مثال از شرکت آنها در جنبش 

ا به علت ایفای نقش در ایاالت متحده ی آمریکا، سیاسیِ اخیر در انگلستان، از وسعت یابی دید آنه

و از قطع نامه ی زیر می توان دریافت، که در کنفرانس بزرگ اخیر نمایندگان اتحادیه ها در شفیلد 
  صادر شده است:

]انترناسیونال اول[ برای « المللی-انجمن بین»این کنفرانس، ضمن قدردانی کامل از کوشش های 

م کشورها از طریق برقراری پیوند مشترک و برادرانه میان آنها، از صمیم قلب متحد کردن کارگران تما
به تشکل های گوناگونی که نمایندگان شان در اینجا حضور دارند توصیه می کند که به این انجمن 
بپیوندند، زیرا بر این باور است که این امر برای پیشرفت و شکوفایی کل جامعه ی کارگری حیاتی 

 است.

  ینده)پ( آ

اتحادیه های کارگری، صرف نظر از این که در اصل برای چه اهدافی به وجود آمده اند، اکنون باید 
آگاهانه همچون مراکز سازمان یابی طبقه ی کارگر و با هدف کلی رهایی کامل این طبقه عمل کنند. 

. اتحادیه های آنها باید به هر جنبش اجتماعی و سیاسی که در جهت این رهایی باشد یاری رسانند

کنند، نمی توانند -کارگری، که خود را پرچمدار کل طبقه ی کارگر می دانند و به این عنوان عمل می
از فراخواندن کارگرانِ نامتشکل به صفوف خود غفلت ورزند. آنها باید دغدغه ی منافع کارگرانی را 

ن کشاورزی، که اوضاع و داشته باشند که سطح دستمزدشان از همه پایین تر است، مانند کارگرا

احوال استثناییِ کنونی آنان را بیچاره کرده است. اتحادیه های کارگری باید تمام دنیا را متقاعد 
سازند که تالش های شان نه برای اهداف تنگ نظرانه و خود خواهانه بلکه به قصد رهایی میلیون 

  ها انسان ستمدیده انجام می گیرد.

نوشته شده است، رهنمود ششم از نوشته ی مارکس به نام  ۲٨٣٣این قطعه، که در اوت 
انترناسیونال اول است، و خطاب به اعضای « رهنمودهایی برای نمایندگان شورای عمومی موقت»

در ژنو برگزار شد، نوشته شده است،  ۲٨٣٣شورا در کنگره ی نخست انترناسیونال، که در سپتامبر 

شورا خوانده شد. قرائت این رهنمود در کنگره بحثی نظری و در این کنگره به عنوان گزارش رسمی 
راه انداخت که در آن نمایندگان فرانسه، که تحت تأثیر پرودون بودند، با اعتصاب و مبارزات اتحادیه 

 نامه های مارکس حمایت کرد.-های کارگری مخالفت کردند. کنگره ی ژنو، در پایان، از قطع
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 کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

 شوید دست فروشان ولی عصر، متحد

آمده است : دست فروشان چه  29فروردین  7برپایه گزارش برگرفته از سایت خبری راه کارگر در 

اقتصادی چه  کسانی هستند؟ چرا به این کار رو آورده اند؟ آیا سود سرشاری دارند؟ این فعالیت
 با کارهای دیگر دارد؟ چه کسانی از این نوع فروش و گردش کاال و پول سود می کنند؟ تفاوتی

شما ممکن ست در مواجهه اجباری هرروزه با انواع و اقسام دست فروشان از خودتان این سوال ها 
را پرسیده باشید اما به جز تکرار کلیشه ها جوابی پیدا نمی کنید. معموال دست فروشان به دلیل 

که تحت شرایط متزلزلی کار می کنند از هر نوع دادن اطالعات پرهیز می کنند و موقعیت هم این 

طوری ست که نمی توان آن چه را که می گویند محک زد. این جا چند نمونه از مکالمه ها یی که با 
دست فروشان داشتیم را نقل می کنیم تا نشان دهد چگونه نیروی کاری که خیابان را زنده و 

میک نگه می دارد در ترس زندگی و کار می کند و از این رو فقط به گزران خود فکر کند و به فکر دینا

 نیست تا از نیرویی که می تواند بر خیابان اعمال کند به نفع خود و سایر کارگران استفاده کند.ه

پراکنده  روایت هایی که از انقالب های تونس و مصر نگاشته شده به ما نشان می دهد که کارگران

نیولیبرالیسم و خصوصا دست فروشان می توانند نقش مهمی در به راه انداختن جنبش و حفظ 
جوشش خیابانی آن داشته باشند. جرقه انقالب در تونس توسط جوان دست فروش میوه فروشی 

زده شد که خود را در منظر عموم آتش زد. وضعیت کار و معیشت او چنان آشنا و عمومی بود که 
تگی ملی را بر انگیخت. در مصر آن گونه که بالگر ها روند انقالب را توصیف کرده اند تظاهرات همبس

میدانی با پیوستن دست فروشان خیابانی به میدان تحریر صورت متفاوتی به خود گرفت. این دست 
یرو را از فروشان متوجه شده بودند که نیرو و اهمیت خیابان به آنان تعلق دارد و چنان چه آنها این ن

خدمت سرمایه در آورده و به خدمت جوشش انقالبی در آورند می توانند بر خیابان تسلط یابند. 

هدف ما هم در این فوتوبالگگ همین هست. ما می خواهیم راه هایی را که انرژی نیروی کار را به 
مردم و نیروی سلطه می گیرد در خیابان شناسایی کنیم و راه هایی را که این انرژی را به خدمت 

کار و نه صاحبان سرمایه می گیرد پیدا کنیم. این اطالعات بر ما ناشناخته ست و ما نسبت به آن 

ناآگاهیم هرچنر که درون شان هستیم و هر روز باز تولیدشان می کنیم. در چرخش انرژی به سمت 
مارترین گروه اند و انقالب دست فروشان می تواندد سهم بالفوه یی داشته باشند چرا که مورد استث

اگر از بردگی سرمایه آزاد شوند نیرو انگیزه و دینامیسم انقالب را تولید خواهند کرد درضمن با مکان 

ها اشنا هستند و می دانند در خیابان چه اتفاقاتی می افتد پلیس کجاست چه کسانی حامی 
تغییر رادیکال هستند. به کجا ها کارگران اند کدام دسته از خرده بورژوازی مستقر در خیابان پشتیبان 

 می توان گریخت. پناهگاه ها کجا هستند و غیره.ه

 خیابان ولی عصر باالتر از تقاطع شهید بهشتی

خوب به سراغ دست فروشان می رویم. این خانم را همه ی آنهایی که به چهارراه ولی عصر رفت و 

یر زنانه و لیاس های بچه گانه می آمد می کنند احتماال می شناسند. چندین سال ست که لیاس ز
سال پیش توجه من را نسبت به این خانم جلب کرد وجود لیاس هاس زیر زنانه بر  4فروشد. آن چه 

خیابان ولی عصر بود. راستی با وجود این همه سخت گیری در مورد حجاب مانتوهای کوتاه و تنگ و 
سال پیش این  4ر معرض دید قرار داد؟ رنگ های روشن چطور می توان شورت های قرمز را آشکارا د

هم  22خانم اجازه داد که از وسایل اش عکس بگیرم به شرط آن که صوزتش معلوم نباشد. تابستان 
باز این خانم را در همین مکان دیدم اما دیگر اجازه عکس دادن نمی داد و به شدت نگران خبرنگاران 



ای دیگری که از دست فروشان گرفته بودیم را بود. من سعی کردم باب صحبت را باز کنم و عکس ه
نشان اش دادم تا بلکه بیشتر درباره موقعیت کاری اش حرف بزند. مثال این که با پلیس چه طور رفتار 

می کند؟ مشتری هایش بیشتر چه کسانی هستند؟ چه لیاس هایی بیشتر به فروش می روند؟ 

اقع عکس تنها مدیومی ست که با وجود همه اما عالقه یی به صحبت کردن نداشت. در این طور مو
 ی گنگی اش حداقلی از بازنمایی را امکان پذیر می کند.ه

با این آقا باالتر از میدان ونک آشنا شدم که وزن می کشید. خیلی اهل حرف زدن نبود اما مثال 

و تعریف کرد که خیلی یک جا نمی ماند و مرتب جایش را تغییر میدهد این که بازنشسته ست 
حقوق آن کفاف مخارج اش را نمی دهد. چیزی که در مورد این آقا نظرم را جلی کرد حس بدون 

تعارفی بود که در خیابان داشت. کفش هایش را در آورده و کنارش گذاشته و در حال تسبیح 

انداختن بود. نقاب های اجتماعی دیگر کارکردی برایش نداشت و بدون آن ها در ولی عصر می 
ضوح دیگر چیزی برای از دست دادن نداشت. کارگران همان طور که مارکس و انگلس به گشت. به و

 ما گفته اند جز زنجیرهایشان چیزی برای از دست دادن ندارند.ه

این دو خواهر را حوالی ده شب در میدان ونک دیدم و هیچ وقت دوباره ندیدم شان . دستمال کاغذی 
ساله بود هر  5و دیگری  22فروختند یکی شان حدود  بسته بندی شده که توی کیف جا بشود می

دو به شدت از پلیس و شهرداری می ترسیدند اما چندان ترسی ار تاریکی هوا یا ترس از تعرض 

جنسی بروز ندادند. من گفتم که خیلی دیر وقته کی خانه می روید؟ چه طور به خانه می روید؟ آن 
نمی روند خانه چون می خواهند به پدرشان کمک کنند  ها گفتند که تا همه دستمال ها را نفروشند

و باید همه چی را بفروشند. گفتند که با اتوبوس می روند. از این که با من حرف می زدند بسیار 

 ترسیده بودند و خیلی خواهش کردند که از صورت شان عکسس نگیرم.ه

نفعت را برای سیستم می کودکان کار قربانیان مضاعف سیستم نیو لیبرال هستند و بیشترین م
آورند چه آن هایی که در خیابان کار می کنند چه آن هایی که در خانه ها و کارگاه ها، چرا که مزدی 

که دریافت می کنند چندین برابر کمتر از کارگران بالغ ست . به تازگی جمعیت دفاع از کودکان کار و 
نها را به حوزه ی رادیو خوش آمد می گوییم و خیابان رادیوی خود را راه اندازی کرده اند که ورود آ

امیدواریم که به ما در آشنایی هر چه بیشتر با شرایط کارگران نیولیبرال چه کودک چه بالغ یاری 
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 ناجی غریق مازندران!066  خت حقوقعدم پردا

 
نفر را تاکنون نگه داشتیم و جلوی  622ما آمده است :  92فروردین  6به نوشته سایت مازندنومه در 

 نفرشان می آمدند چه بلوایی می شد. 922استانداری نیامدند،اما اگر 
ما اگر بالل فروشی فروردین مازندنومه،رئیس هیئت نجات غریق مازندران گفت: بچه های 6به گزارش

هزار تومانی دادیم که  472هزار تومان درآمد دارند اما ما وعده حقوق  722کنند ماهی یک میلیون و 
 این مبلغ هم پرداخت نشده است.

اسالمی گفت:حاال دیگر خانواده های ناجیان غریق به ما زنگ می زنند و ما در مقابل خانواده ها قرار 

 داریم.
نفرشان می  922ر را تاکنون نگه داشتیم و جلوی استانداری نیامدند،اما اگر نف 622وی افزود:ما 

 آمدند چه بلوایی می شد.

 
 ! جهان اصفهان تعطیالت نوروزی ندارند کارگران شرکت پیمانکاری ورزشگاه نقش

با وجود تعطیلی چند روزه  آمده است :  29فروردین  6در تاریخ  ایمنا،خبرگزاری   به گزارش
جهان در ایام نوروز  های ساخت ورزشگاه نقش های دولتی به مناسبت آغاز سال نو، کارگاه دستگاه

 . هم فعال بود

نفر کارگر در  ۵۱جهان، در ایام نوروز هم حدود  بنابهمین گزارش، طبق قول پیمانکار ورزشگاه نقش
 . جهان اصفهان حضور داشتند ورزشگاه نقش

ته تعداد کارگران حاضر در این ورزشگاه طی روزهای گذشته به میزان تعداد این کارگران پیش از الب
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جهان حضور داشتند  کارگر در ورزشگاه نقش ۲۵۱آغاز نوروز نبود چراکه پیش از این روزانه نزدیک به 
 . نفر بود ۵۱که این تعداد در ایام نوروز حدود 

  ۹۳۹۹درصدی تجارت میان ايران و دبی در سال  ۰۳کاهش 

تجارت آمده است :  29فروردین  6در گزارش منابع رسمي، به نقل از  صدای آلمانبه گزارش رادیو 
 ۱۱۲۱های مالی اياالت متحده آمريکا علیه جمهوری اسالمی در سال  دبی با ايران به علت تحريم

نشین حاشیه  درصد کاهش يافته است. البته اين موضوع تاثیری بر اقتصاد اين شیخ ٣۱میالدی 

 . خلیج فارس نداشته است
مارس )پنجم فروردين( گزارش داد نقش دبی به عنوان يکی از  ۱۵خبرگزاری رويترز روز دوشنبه 

رانی به شدت آسیب هزار فعال اقتصادی اي های اصلی واردات کاال به ايران و همچنین میزبان ده کانال

 . ديده است
نشین از ارائه خدمات به بازرگانان و  های اين شیخ دلیل اين اتفاق نگرانی مراکز مالی و بانک

های مالی اياالت متحده آمريکا همراه شود.  های ايرانی است. خدماتی که ممکن است با تنبیه طرف

ل ايران، ريال، در برابر دالر آمريکا و بخش ديگری از اين کاهش به علت از دست رفتن ارزش واحد پو
 . ديگر ارزهای خارجی است
های اقتصادي، از  پیمانان غربی اين کشور در تالش هستند با اعمال تحريم اياالت متحده آمريکا و هم

ای که به باور غرب ممکن است اهدافی  ای ايران جلوگیری کنند. برنامه پیشرفت برنامه هسته
کند که برنامه  با اين حال حکومت جمهوری اسالمی ايران تاکید مي نظامی را دنبال کند.

 . های غیرنظامی است اش تنها برای هدف اي هسته

کند که مبادالت تجاری میان  گزارش رويترز به نقل از احمد بوتی احمد رئیس گمرک دبی تصريح مي
میلیون دالر( بوده است.  ٨۱۱میلیارد درهم )شش میلیارد و  ۱۵میالدی  ۱۱۲۱ايران و دبی در سال 

درصد را نشان  ٣۲، کاهشی در حدود ۱۱۲۲میلیارد درهمی سال  ٣۱اين میزان در مقايسه با تجارت 
 . دهد مي

های  دهد. بر اساس داده تجارت کاال با ايران در حال حاضر دو درصد از تجارت دبی را تشکیل مي
 ۱۱۲۲منتشر شده توسط سازمان تجارت جهاني، ارزش صادرات و واردات میان ايران و دبی در سال 

 . میلیارد دالر برآورد شده بود ۲۳۴بالغ بر 

های کوچک که در خلیج فارس  اال با ايران با لنجکند که تجارت سنتی ک ريیس گمرک دبی تصريح مي
کنند ادامه دارد. به گفته وی اين کاالها بیشتر شامل غذا و ديگر  میان اين دوکشور رفت و آمد مي

 . شوند المللی نمي های بین محصوالتی است که مشمول تحريم

دهد که تجارت غیرنفتی  يبا آنکه تجارت میان ايران و دبی کاهش يافته با اين وجود آمارها نشان م
درصد افزايش يافته است. به همین دلیل کارشناسان اقتصادی  ۲٣در حدود  ۱۱۲۱دبی در سال 

کنند که کاهش تجارت میان ايران و دبي، تاکنون تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد دبی نداشته  تصريح مي

 .است

  قیمت میوه سر به فلک کشیده است!

 
: هر چقدر پرتقال آبروداری کرد و در ایام آمده است  29فروردین  6در  تابناکبه گزارش سایت 

 ۵۱۱۱زمستان نجومی قیمتش باال نرفت، اما در ایام نوروز رکورد شکنی کرد و هم اکنون به حدود 

تومان  ۵۱۱۱به باال به فروش می رسد، گوجه فرنگی  ۱۱۱۱تومان و حتی بیشتر رسیده است. موز 
  تومان و... ٣۱۱۱، خیار باالی ۴۱۱۱حدود  به فروش می رسد. سیب

 
، خواب خرگوشی نوروزی برخی از مسئولین را درنوردیده است و بازار میوه و تره «تابناک»به گزارش 

باره هم انتقام تورم را از مردم می گیرد. این در حالی است که هنوز صدای مسئوالن مختلف در 
یوه نوروز خود نباشند. همه چیز تحت کنترل است، گوش مردم طنین انداز است که مردم نگران م

مردم با خیال راحت در صف ها بایستند و نفری چهل هزار تومان یارانه بگیرند تا بتوانند حداقل هفت 

کیلو موز یا هشت کیلو پرتقال، یا هشت کیلو گوجه فرنگی برای یک ماه خود بخرند. مردم عموما 
  الن هستند که فراموش می کنند.فراموش نمی کنند، این برخی از مسئو

اکنون دیگر بحث تورم یا گرانی نیست! مدت هاست به لطف برخی مسئوالن کار از کار بگذشته 

است. صحبت اکنون درباره تحقیر و از بین رفتن عزت نفس ایرانیانی است که امسال نوروز با 



جیل نتوانستند خریداری کند که چشمانی پر از خجالت همدیگر را نگاه می کردند. آنانی که پسته و آ
هیچ. آنانی هم که توانستند خریداری کنند نمی توانستند تعارف کنند که آنان نیز خجالت می 

  کشیدند از نخوردن میهمانان!

پسته و آجیل را که به راحتی این ملت نجیب بی خیال شدند! اما اکنون پرتقال را هم، موز را هم، 
  هم، سیب را هم باید بی خیال شوند!خیار را هم، گوجه فرنگی را 

اگر قرار است هر کسی خود تعینن کننده قیمتش باشد، اگر قرار است مردم هر روز شاهد از دست 
رفتن قلمی از اقالم زندگی خود باشند و هیچ کس هم رسیدگی نکند، پس دولت ها به چه کار می 

  همه قشون نمی خواهد! آیند؟ اگر بناست دولت تایید کننده گرانی ها باشد که این
نکته جالب اینکه چند روز دیگر که مسئوالن از تعطیالت بر می گردند و حسب وظیفه گزارش دهی و 
نه برای انجام کاری عملی، به محاسبه تورم یا عملکرد نوروزی خود بپردازند، همه مسائل درست و 

ک مقطعی به دلیلی حسابی است، مشکلی وجود نداشته است و فقط یک مقطعی، دقت کنید ی
همه چیز چند برابر شده است که آن هم با تالش مسئوالن به سرعت بر طرف شده است و مردم 

 اصال دغدغه ای نداشته اند!

   دولت سه هزار میلیارد تومان يارانه را به جیب زد و به مردم نداد

 
در گزارشی از ترفند دولت برای پرداخت نکردن آمده است: 29فروردین  5در بازتاب به نوشته سایت 

 : هزار میلیارد تومان پرده برداشت و نوشت ٣يک ماه يارانه ايرانیان به مبلغ حدود 

همان طور که پیش بینی می شد، سرانجام دولت احمدی نژاد ظرف دو سال با ايجاد تاخیرهای 
هزار ٣تدريجی موفق گرديد يارانه يک ماه ايرانیان را پرداخت نکند و بدون آن که کسی متوجه شود، 

 . میلیون نفر را به جیب بزند ٧۱میلیارد تومان حق 

بق با قانون، دولت موظف به پرداخت يارانه نقدی که در اين اقدام در حالی صورت می گیرد که مطا
مقابل آن قیمتها چند برابر افزايش يافته، است. اما دولت با زرنگی توانست يارانه يک ماه را با روش 

 . با پنبه سر بريدن به مردم ندهد
به  ۲٣٨۳ اين در حالیست که نخستین يارانه ايرانیان دو سال قبل و در بیست و هفتم آذر ماه سال

روز زودتر پرداخت گرديد و اکنون يارانه  ٣۱صورت دو ماهه پرداخت شد. يعنی به طور متوسط يارانه 
 . روز ديرتر پرداخت شده است ۱۵

اين به آن معناست که حدود دو ماه در پرداخت يارانه های نقدی تاخیر ايجاد شده و عمال يک ماه 

 . يارانه ايرانیان ناپديد شده است
میلیون ايرانی در آستانه انتخابات،  ٧۱دولت در باال کشیدن سه هزار میلیارد تومان يارانه  عملکرد

 . ابهاماتی درباره چگونگی هزينه کردن اين پول هنگفت را مطرح می سازد

يارانه يک ماه ايرانیان در حالی پرداخت نمی شود که در اين ايام گرانی پايان سال، مردم به اين 
 . یاز دارندمبالغ به شدت ن

شايد در نگاه اولیه، روزهای واريز شدن يارانه نقدی تفاوتی نکند؛ اما در پرداخت هايی که سقف 

انتهايی ندارند، يعنی بايد به صورت مداوم پرداخت شوند، تغییر در روز پرداخت و تبديل شدن پرداخت 
 . تقبل از ماه به آخر ماه بعد، به معنای پرداخت نشدن يک ماه مستمری اس

به عبارت ديگر، دولت به جای آن که يارانه ماه آبان را در اواخر مهر پرداخت کند، اين يارانه را در اواخر 

آبان پرداخت می کند و به همین ترتیب در ماه آذر و دی نیز تاخیر ايجاد می شود و در عمل يک ماه 
 . پرداخت نقدی انجام نمی شود

نتیجه اين تاخیرات تدريجی موجب شده است در سال همانگونه که جدول زير نشان می دهد، 
عمال يازده مرحله پرداخت يارانه نقدی به جای دوازده مرحله صورت بگیرد. علت آن است که  ۲٣۳۱

 . يارانه قبل از ماه واريز می شد، اما بعدا واريز به اوايل و اواسط همان ماه موکول شد ٨۳اواخر سال 

  .برای اکثريت مردم ايران، به ويژه مزدبگیران بود، سالی سخت و پرمشقت ۲۹سال 

دبیر خانه کارگر مشهد  آمده است :  29فروردین  5ایلنا در  –به نوشته سایت خبری دولتی کار ایران 
 . ، سالی سخت و پرمشقت برای اکثريت مردم ايران، به ويژه مزدبگیران بود۳۲معتقد است سال 

روزهای سخت و پر مشقتی را  ۳۲حسین رسولی در اين باره به ايلنا گفت: جامعه کارگری در سال 

های تولیدی را با  پشت سر گذاشت. بسیاری از کارگران به دلیل کاهش ارزش پول ملی که واحد
 . مشکل کمبود منابع مالی مواجه کرد، از کار بیکار شدند



های کارگران بويژه  شدن تولیدات داخلي، محقق نشدن خواستهرونق  او افزود: کسادی بازار کار، بي
به زيان جامعه  ۳۲در بخش دستمزد و حقوق جانبی همه از جمله مواردی هستند که در سال

 . کارگری رخ داده است

درصدی  ٣۱اش در اختصاص  توانست با انجام وظیفه اين فعال کارگری در مشهد ادامه داد: دولت مي
ها، از بخشهای اقتصادی و تولیدی حمايت کند. اما در  قانون هدفمندی يارانه سهم بخش تولید در

توجهی و عدم حمايت دولت از بخش تولید، با تعطیلی واحدهای تولیدی بسیاری از کارگران  سايه بي
 . در سراسر ايران بیکار شدند

کمبود منابع مالی از رويه کاالهای چیني، افزايش قیمت حاملهای انرژی و  رسولی افزود: وادات بي
های تولیدی را در بازار گرفتند و کارفرمايان عالوه بر ناتوانی در  عواملی بودند که توان رقابت واحد

 . تامین موارد اولیه تولید، در پرداخت حقوق کارگران خود نیز دچار مشکل شدند

کارگران نیز گفت: میزان افزايش  ۳۱دبیر خانه کارگر مشهد درباره نرخ مصوب برای دستمزد سال 
 ۱۱برای کارگران در نظر گرفته است، نسبت به تورم موجود حداقل  ۳۱حقوقی که دولت در سال 

 . تر از سبد هزينه خانوار کارگری است درصد عقب

اين فعال کارگرری در خاتمه به سال سختی که پیش روی کارگران است اشاره کرد و گفت: تعداد 
اند و بسیاری نیز  هاست حقوقی دريافت نکرده را آغاز کردند که ما ۳۱ران در حالی سال زيادی از کارگ

 . آغاز کردند« بیکاری»به دلیل تمديد نشدن قرارداد کاريشان سال جديد را در 

 شریف ساعد پناه با وثیقه صد میلیون تومانی آزاد شد
 

روز  25پس از گذشت آمده است : 29فروردین  2سایت اتحادیه ازاد کارگران ایران در تاریخ  به نوشته
از بازداشت شریف ساعد پناه عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و از هماهنگ کنندگان 

این هزار نفره کارگران، امروز با وثیقه یکصد میلیون تومانی آزاد شد. شریف ساعد پناه  92طومار 
تن از فعالین کمیته هماهنگی  7مدت تحت بازداشت اداره اطالعات سنندج بود. روز هفدهم اسفند 

برای ایجاد تشکلهای کارگری که ظاهرا در ارتباط با تالش برای برگزاری روز جهانی زن دستگیر شده 
 .و سه روز پس از آن شریف ساعد پناه نیز توسط ماموران اداره اطالعات بازداشت شد

تا به امروز فعالین و رهبران کارگری همواره با اتهامات بی اساس تحت فشار  طی سالیان گذشته 

قرار گرفته اند تا در مبارزه برای خواستهای مشروع و به حق کارگران وادار به سکوت گردند. 
ی که بازداشت های اخیر در روزهای پایانی سال گذشته نیز در این راستا صورت گرفته است. اتهامات

نهادهای امنیتی برای ساکت کردن فعالین کارگری به آنان وارد میکنند علی رغم بی ارتباط بودن به 

فعالیت اجتماعی کارگرانی چون شریف ساعد پناه ،امروزه جزئی از حقوق مدنی خدشه ناپذیر و 
به شریف  پذیرفته شده شهروندان در سطح دنیا می باشد. اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن تبریک
تن از  7ساعد پناه و خانواده و دوستداران وی ، خواهان آزادی تمامی کارگران در بند و از جمله 

اعضای کمیته هماهنگی می باشد که نوروز امسال را بجای حضور در کنار خانواده های خود، در 
 بازداشتگاه می گذرانند

 

 آزادی شریف ساعد پناه با قرار وثیقه

در  ایجاد تشکل های کارگری ی هماهنگی برای کمک به  کمیته  انعکاس یافته در سایت به گزارش

فروردین ، شریف  ٨روز پنج شنبه  آمده است :  2929فروردین 2تاریخ 
 ٧۱ساعد پناه فعال کارگری و عضو اتحادیه آزاد کارگران با قرار وثیقه 

  .میلیون تومانی آزاد گردید

مارس به جهت  ٨در پی برقراری جو امنیتی در شهر سنندج در آستانه 
مارس توسط کارگران و فعالین در شهر  ٨جلوگیری از برگزاری مراسم 

اسفند و شریف ساعد  ۲٧نفر از اعضای کمیته هماهنگی در  ۵سنندج، 

اسفند در منزل مسکونی اش توسط نیرو های  ۱۱پناه نیز در تاریخ 
  .شدنداطالعات دستگیر 

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن 

تبریک آزادی شریف ساعد پناه خواهان آزادی وفا قادری، علی آزادی، 
حامد محمود نژاد، خالد حسینی، بهزاد فرج الهی و غالب حسینی 

اعضای بازداشتی کمیته هماهنگی در شهر سنندج و همچنین آزادی 



 .ین و زندانیان سیاسی می باشدسایر کارگران و فعال

 ۲٣۳۱فروردین  ٨
 

نورکاری و تأثیر آن بر سرنوشت زناسیاست های د  

 محبوبه قنبری

 

هایی  دورکاری يكي از طرحآمده است :  29فروردین  2برپایه گزارش رسیده به روزشمار کارگری در 

ی كارگري بحث  در حوزهیِ اشتغال مطرح شد. هر چند دورکاری  است كه از چند سال قبل در حوزه

شود، يعني تولید و كار در منازل  بندی می جديدي نیست و تحت عنوان مشاغل خانگي دسته

نامه دوركاري آمده است، دوركاري يعني اينكه  تعاريفي كه در آيین شود. طبق نیروهاي كار انجام می

دورکاری به آن دسته از فرد بتواند كار را بدون حضور فیزيكي در محّل كار انجام دهد. كارمند 

شود كه بتوانند خدمات خود را در محیطي خارج از اداره، با استفاده از نظام  كارمنداني اطالق مي

شده در شرايط  هاي انجام گذاري هـا و هدف الكترونیكي، ارائه كنند و قرار بود بر اســـاس بــرنـامـه

  شور دورکاری شود.سي درصد نظام اداري ك 22بایست تا پايان سال عادي می

ی ادارات دولتي اين طرح با سروصدای بسیار آغاز شد و در برخي ادارات  ی كار كه در حوزه اين شیوه

ها به شكل آزمايشي به اجرا درآمد، بیشتر زنان شاغل را هدف  شهر تهران و برخي شهرستان

  قرارداد.

هاي بزرگ و  د و ترافیك در شهروری با استفاده از خالقّیت كاركنان، كاهش ترّد ارتقاي بهره

جويي در وقت وهزينه، از مزاياي اين طرح عنوان شد. از ديگر مزاياي اين طرح براي زنان،  صرفه

طبیعتاً كمتر خسته شده و آسايش و »بهترانجام دادِن وظايف كاري خود در خانه عنوان شد و اين كه 

ی اين آرامش، امنیت بیشتري در فضاي  هفرما خواهد شد و در ساي آرامش در زندگي خانوادگي حکم

شود نه  شده پرداخت می با اجراي اين طرح دستمزد بر اساس كار انجام« آورد. خانواده به وجود مي

  بر اساس ساعات كار فیزيكي .

کم سروصداها خوابید و  پس از اجراي اين طرح، مشكالت يكي پس از ديگري خود را نشان داد و کم

پرسد اجراي  شود؟ هیچ كس هم نمی ا چیزي از اين طرح بزرگ ديده نمیديگر در تیتر خبره

  شده بودند. آزمايشي اين طرح چه بر سر زنان شاغلي آورد كه مشمول اين طرح

اداره ی میراث فرهنگي يكي از اداراتي بود كه اين طرح در آنجا اجرا شد. بسیاري از كارمندان 

ي ازاين زنان صحبت كوتاهي داشتیم. دختر جواني با )بیشتر زنان( شامل اين طرح شدند. با يك

  ی كار. سال سابقه 5الي  6مدرك لیسانس و 

  دانید از چه زماني بحث دورکاری مطرح شد؟ می

دانم، ولي اين طرح در مجلس هم كه مطرح شد اما اصاًل اسم سازمان ما نبود. يك دفعه  دقیقاً نمی

ها مطرح شد و در عرض يك هفته معاونت  ن به استانهایما در عرض يك ماه بحث انتقال معاونت

هایی  دستی ما منتقل شد اصفهان. با چه فضاحتي همكاران ما را منتقل كردند. چه خانواده صنایع

كه از هم نپاشید! بعد از آن، معاونت پژوهشگاهِ ما را منتقل كردند شیراز و بعد ساختمان پژوهشگاهِ 

ها را  ی عظیم. همه را جمع كردند. کتاب دي با يك كتابخانههنرهاي سنتي واقع در خیابان آزا

هایش هم از بین رفت. هم زمان با اين مسأله، بحث دوركاري هم مطرح  نتوانستند ببرند و خیلی

توانند بروند  درصد نیروي شاغل بايد دور كار شوند آن هایی كه نمی72شد. يك دفعه دستور دادند 

  . يكي از دوركارها من بودم.ها، بايد دوركار شوند.. استان

  ای اين كار را انجام دادند؟ طبق چه برنامه

ای برايش نداشتند. اينكه چه كاري بايد به اين كارمندان داد، چگونه بايد به آنها حقوق  هیچ برنامه

  داد... فقط گفتند بايد دورکاری كرد.

وز آمدند وسايل مرا جمع كردند و مرا توي بماند كه با چه فضاحتي ما را از اداره بیرون انداختند. يك ر

ها رفتار  سالن نشاندند با برخوردهاي بد. حتی همكاراني كه دور كار نشده بودند با ما مثل جزامی



کردیم كه انتهاي اين طرح اخراج است كه  کردند كه مثاًل شما دور كار شديد. همه ما فكر می می

کنم و تمام درآمد من  براي من كه مستقل زندگي میی ما اين تبعات بسیار بدي داشت،  براي همه

  شان را بدهند. از اين اداره است و يا آقايوني كه بايد خرج خانه و خانواده

هزار تومان دادند. بماند كه االن بعد از سه سال دو سال و نیم 922سه ماه اول دورکاری کاًل به ما 

گیرند.  هزار تومان می 422الي  922اند هنوز  خیلي از همكارهاي ما كه از پژوهشگاه دور كار شده

آنها وعده داده بودند زمین  گیرد. به   دهد به آنها تعلق نمی خیلي از مزايايي كه سازمان می

ها عمل نكردند. برنامه نداشتن خیلي بد بود. باعث  دهند كه به خیلي از اين وعده دهند وام می می

شب كار  22و 22شان تا ساعت  ند سركار. يك سریرو شد يك سري همكاران هر روز دارند می

کنند. در مقابل دو ماه يا سه ماه است كه يك سري دورکارها خانه  کنند. مجبورشان می می

نشده ولي چون سرپرستشان از دوستانشان است،  اند، چون هیچ كاري برايشان تعریف نشسته

  بعیض همه جا هست.گیرند. ت کند. حقوق كامل هم می برايشان گزارش كار رد می

هایی  سال كار در سمت 7يا  4ی بدي بود.  براي خود من خیلي غیرمنتظره اين اتفاق افتاد. ضربه

ی خوبي داشتم. ما را فرستادند به محلي در تهران كه قرار بود  کارکرده بودم و از نظر كاري رزومه

رسید، به ما  كاري به دستشان میآنجا، چون دور كار بوديم، هر  همايشي در آنجا برگزار شود. ولي 

دادند، مثل لوله كردن پوستِر همايش و ... به اسم اينكه دور كار بوديم. مرخصي نداشتیم حتی  می

  شد... رفتیم كسر كار حساب می ساعتي. اگر دير می

  کنی چرا طرح دورکاری را اجرا كردند؟ فكر می

ی گفتند ببینید چقدر كمتر آب و برق و ... جویی در انرژي. م چیزي كه خودشان گفتند براي صرفه

وآمد اينترنت و برق و ... را  ی رفت شود. ولي طرح دوركاري در کشورهای ديگر هزینه مصرف می

دانم چرا اين كار  دادیم. واقعاً نمی ی ماشین هامان را هم خودمان می دهند، در يك دوره ای كرايه می

تنه از ادارات است. كارمندان را از محل كار دور كنند. کنند ف را كردند. تمرکززدایی! احساس می

  خواهند تهران را به خاطر شلوغ نشدِن سیاسي، خالي بكنند. می

  حال وضع به چه منوال است؟

خواستند پیش نرفت. حاال قرار است دوركارها را برگردانند ولي تا  طور كه می خب كارها آن

ها  کشد. در اين وسط نمي دانید چه بر سر خانواده طول می کارها به روال سابق برگردد کّلی دوباره

خواستند خانمي از همكاران ما را به شهرستان منتقل كنند، گفته بود كه همسرم  آمد. وقتي می

اين كه مشكلي نیست طالق »کند به شهرستان بروم. مسئول ايشان گفته بود  موافقت نمی

  «بگیر.

مني شغلي را بسیار خوب تجربه كردم. هر روز منتظر بودم اخراج در اين مّدتي كه دور كار بودم ناا

شوم. به دلیل اينكه امكان ديگري براي كسب درآمد نداشتم ناگزير بودم بمانم و با اين شرايط 

بسازم. براي كساني كه صاحب همسر و فرزند هم بودند شرايط به همین گونه بود. درآمدمان كمتر 

ات فراهم  شود كه امكانات كمتري را بتواني براي خانواده سبب میشده است طبیعتاً اين مسأله 

كني. وقتي شبح بیكاري و نداشتن درآمد، تماِم مّدت روي سرت باشد چگونه مادري براي فرزندت 

  دانیم چه بر سر ما خواهد آمد. خواهي بود؟! هنوز هم نمی

 غ داريد؟دادم ولي شما كاري سرا اگر امكانش را داشتم حتماً استعفا می
: 

http://kanoonmodafean1.blogspot.fr/2013/03/blog-post_26.html#more 

  من از طومار اعتراضی مان بر سر دستمزد دفاع میکنم
 قاسم دبیری

افزايش سرسام آور قیمت ها و آمده است :  29به نوشته سایت روشنگری در  فروردین 
دستمزدهای چند برابر زير خط فقر زندگی ما میلیونها کارگر را هر روز بیشتر بیشتر به نابودی 

کشانده است. بر پايه اين حقیقت تلخ يک طومار اعتراضی توانسته است صدای اعتراض سی هزار 
ند کند. تازه اگر مشکل نداشتیم اين طومار به همه کارخانجات و به میان همه همکارانمان کارگر را بل

http://kanoonmodafean1.blogspot.fr/2013/03/blog-post_26.html#more


میرفت شک ندارم که جمعیتی میلیونی دور آن جمع میشد. اين میان کسانی پیدا میشوند که 
کالس آموزشی برای ما باز کرده و تحت عنوان "الفبای مبارزه کارگری" و با ارجاع به قرنی پیش برای 

استدالل می آورند که طومار پاسخ نیست. پاسخ من به اين دوستان اين است که الفبای مبارزه  ما

چیزی جز ديدن مکانیزم های سازمانیابی مبارزات همین امروز کارگران نیست. الفبای مبارزه کارگری 
نیست. چیزی جز ديدن تالش هر روزه کارگران برای بهبود دائمی زندگیشان و مبارزه طبقاتی جاری 

همچنین هستند کسانی که تحت عنوان اينکه قدم بعدی اهمیت و جايگاه همین اولین قدم ما را 
کمرنگ و يا انکار میکنند. در حالیکه نفس اينکه سی هزار کارگر صدای اعتراضش را آنچنان باال برده 

اينست که است که در موردش رسانه ها نوشته اند و چنین مباحثی به راه افتاده است، نشانگر 
طومار اعتراضی ما متکی بر يک حقیقت عظیم اجتماعی است که قدرت خود را از آنجا گرفته است و 
به همین اعتبار توانسته است چنین صدا کنند. بايد اين قدرت را ديد تا اهمیت اين کار را متوجه شد. 

ی همه کارگران و اين ها همه نشان میدهد که طومار اعتراضی ما يک دستاورد و يک پیشروی برا
 . کل جامعه است. من میخواهم از اين دستاوردمان دفاع کنم

اتحاديه آزاد کارگران ايران از بدو تشکیل همواره به منظور آگاهی رسانی به اقشار مختلف جامعه در 

خصوص وضعیت نابسامان کارگران کوشیده است صدای اعتراض جامعه کارگری را از طرق مختلف به 
 . کشوری برساندگوش مقامات 

اتحاديه آزاد کارگران ايران بدين منظور با طراحی يک حرکت ماندگار تاريخی در ايران , طرح جمع آوری 

و امضاء کارگران با نام طومار اعتراضی کارگران سراسر کشور را به صورت مرحله به مرحله به مورد 
  . اجراء گذارد که کماکان ادامه دارد

کت در رسانه های کشور حاکی از عملکرد ممتاز طراحان اين طومار اعتراضی باز تاب گسترده اين حر

  . بوده است
 . اين طومار نمايانگر پرده بزرگ اعتراضی کارگر در مقابل وضع موجود بود

طوماراعتراضی, فرياد خشم کارگردر برابر توطئه گريهايیست که برای نديد گرفتن اعتراض امضا 
بی هويت خوانده و حتی عوامل دشمن میداند. اين طومار در برابر کسانی کنندگان طومار را افرادی 

چون کانون عالی شوراهای اسالمی و غیره است که زير فشار اعتراض ما کارگران ناگزير به درد ما 
اشاره میکنند اما با گفتن اينکه وظیفه ما قبل از هر چیز حفظ نظام است، حتی اگر نتوانیم جانب 

 . مکارگر را بگیري

جنبه مهم ديگر طومار اعتراضی ما، همبستگی کارگران در اين طومار و جمع شدن سی هزارکارگر 
به دور آنست. سی هزار کارگر که همه درد مشترک دارند. به همین اعتبار ظومار بر سر دستمزد 

 . دعوت کارگران به اتحاد است

حرکت اعتراضی بسیار ساده کرده طومار اعتراضی همچنین راه مشارکت کلیه کارگران را در اين 
است. طوماری که اعتراضش به فقر و فالکت است و با خواست مشخش افزايش فوری دستمزدها 

 . زمینه ساز حرکتهای سنجیده و بزرگ بعدی خواهد بود

حرکت ممتازاين اتحاديه و هماهنگ کردن چنین طوماری الگويی مناسبی برای کل کارگران و ديگر 
 . ايجاد کرده است تشکلهای کارگری

همه اتفاق نظر داريم که کارگران , در شرايط تدافعی هستند ومطالبات آنها تعرضی نیست اما اين 

طومار با يک خواست تعرضی آنهم خواست افزايش دستمزد که خواست میلیونی کارگران است، 
انین و مقررات ضد يک گام مهم به جلو است. در شرايطی که کارگر زير چشم کارفرمايان و انبوه قو

کارگری و جلوی چشم حراست و نیروهای سرکوب در محیطهای کار چنین گامی را برمیدارد، 
 . حرکتی مهم و قابل تقدير و ستايش است

امضا شروع شد. سپس در اولین مرحله در شمار  7222با انتشار  2922کار اين طومار از اول مه ماه 
کنان ده ها کارخانه و بنگاه اقتصادی و تولیدی در شهرهای ده هزار تايی اين طومار به امضای کار

مختلف با قید اسم و رسم و نام و نشانشان رسید و مطالبات خود را کتبا ورسما به وزارت خانه های 

هزار رسید. در هر  92ذيربط اعالم داشت. پس از آن مرحله دوم و سوم آن اعالم شد و امضاها به 
ر با اعالم اينکه اگر دستمزدها به روال هر سال تعیین شده و چند مرحله هماهنگ کنندگان طوما

برابر زير خط باشد حق خود میدانیم که در اشکال مختلف اعتراضمان را ادامه دهیم، ما سی هزار 

  کارگر و کل کارگران را نمايندگی کردندو
  خواست افزايش دستمزد ديگر دفاع نیست. اعتراض است

ست ما کارگران در طومار اعتراضیمان يک اعتراض است. اعتراض به می توان گفت مضمون خوا

دستمزدهای زير خط فقر و افزايش فوری سطح آنست. اين يک تعرض متحد از جانب ما کارگران در 
برابر تهاجم هر روزه به زندگی و معیشتمان است. ما با اين کارگر اعالم کرده ايم که ديگر اين وضع را 



 . قبول نمیکنیم
چنان که انتظار می رفت اين نامه علیرغم انعکاس گسترده در مطبوعات و روزنامه ها و سايت هم 

ها و خبر گذاريهای کشور هیچ گونه پاسخ درخور توجهی از سوی مخاطبان نامه در پی نداشت. از 

عه همین رو اين مبارزه ايست که ادامه دارد. چون مساله زندگی و معاش ما میلیونها کارگر و کل جام
است. اين طومار اعتراضی به همگان فهماند که آنطور هم که آنان فکر می کنند کارگران در ناآگاهی 
به سر نمی برند و نمی توان آنها را تحت عنوان _ مذهب و رضايت بر قضای الهی و مصلحت حاکم و 

گر غیره به تحمل بردگی کنونی و زندگی مشقت بار حاضر نگه داشت. اين حقیقتی است که ا

 . کسی میخواهد الفبای مبارزه را بنويسد بايد ببیند و همراهش شود
ما طبعا میداانیم که جنبش اعتراضی کارگران در قالب جمع آوری طومار سراسری بنا نیست يکسره 
به صورت بنیادين تغییر و تحول اساسی در سطح جامعه پديد آورد . اما يک شروع برای اعالن خشم 

و بیان مطالباتشان است . ما اکنون با صفی سی هزار نفره صف قدرتمند  توده زحمتکش کارگری
 . هستیم. میخواهیم بگويم در الفبای مبارزاتتان اين را ارج بگذاريد

   قاسم دبیری

 پرتقال ومرغهای آلوده، قتل عام خاموش هزاران ایرانی و بی تفاوتی مسئوالن

در حالیکه سالمت میلیونها آمده ات : 29فروردین  2در به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی بازتاب، 

ایرانی بدلیل توزیع میوه ها ومواد غذایی فاقد استانداردهای بین المللی در خطر است وزارت 

  بهداشت وسازمان استاندارد ایران کوچکترین حساسیتی به مضووع نشان نمی دهند.

ای اخیر از قیمت پایین واندازه بزرگ به گزارش خبرنگار بازتاب، اکثر شهروندان ایرانی در ماهه

  پرتقالهای مشهور به تامسون شمال تعجب کرده اند.

تومان در میادین میوه وتره بار  ۲٣۱۱تا  ۲۲۱این پرتقالها که در زمستان گذشته با قیمت حدود 

تومان بعنوان میوه نوروزی توزیع می شوند از  ۲۵۱۱شهرداری توزیع شده اند ودر نوروز نیز با قیمت 

  ظاهری غیرطبیعی برخورداند وبزرگی فراتر از اندازه یک پرتقال طبیعی دارند.

گرم  ٣۱۱تا  ۱۱۱اندازه وزون این پرتقالها بیشتر شبیه طالبی است وبسیاری از آنها بجای وزن حدود 

  ند.یک پرتقال استاندار بین نیم یا یک ونیم کیلو وزن دار

قیمت پایین وزن باالی این پرتقالها موجب تعجب مردم شده است اما بدلیل گرانی سایر اجناس 

وارزانی نسبی میوه بازار خرید این پرتقالها در ماههای اخیر بسیار داغ بوده است و اقشار متوسط به 

  پایین بخش مهم میوه مصرفی خود را این پرتقالها قرار داده اند.

ه می شود پایین بودن قیمت این پرتقالها بدلیل برگشت خوردن آن از صادرات به در حالیکه گفت

کشورهای عربی است چرا که بدلیل مصرف غیرمجاز کود ازت بویژه بصورت برگپاشی که برای صرفه 

جویی در مصرف کود انجام می شود و وجود مواد شیمایی بیش از اندازه، این پرتقالها برای سالمتی 

و پس از عدم امکان صادرات آنها بازرگانان برای جلوگیری از فاسد شدن و دور ریخته شدن زیان آورند 

آنها، تصمیم به توزیع این پرتقالها در داخل کشور با قیمت ارزان تر گرفته اند وتنها چیزی که در این 

  میان اهیمت ندارد سالمتی مردم است.

بیش از حد استاندارد داروهای شیمایی و  در مورد مرغ نیز شاهد شرایط مشابهی هستیم، مصرف

هورمون ها برای پروارتر کردن جوجه در مراغداری های کشور موجب شده است تا گوشتهای مرغ 

تولید داخل کیفیت وسالمتی مورد نیاز خود را از دست بدهد و مصرف آن پیامدهای منفی برای 

  سالمتی مردم داشته باشد.

ایش تصاعدی و غیرطبیعی نرخ سرطان در ایران عدم استاندارد بودن گفته می شود یکی از دالیل افز

  مواد غذایی واستفاده بیش از حد از داروهای شیمایی است.

این داروها موجب تشدید مبتال شدن شهروندان ایرانی به بیماری سرطان می شود که در شرایط 

اموش شهروندان ایرانی منجر می تحریم معالجه آن نیز بسیار دشوار است ودر اکثر موارد به مرگ خ

  شود.

هزار نفر نیز  ۴۱هزار ایرانی به سرطان مبتال می شوند که بیش از  ۲۱۱تا  ٨۱هم اکنون ساالنه بین 

  بر اثر سرطان فوت می کنند.



سن مبتال شدن به سرطان در ایران بشدت رو به کاهش است ودر میان انواع سرطان سرطان معده 

در ایران محسوب می گردد که مواد غذایی ناسالم بویژه دارای مواد  کشنده ترین نوع سرطان

 شیمایی غیرمجاز از عوامل اصلی آن محسوب می گردد.

  طبقه کارگر و سناريوی انتخابات بورژوازی

اين روزها باز هم بازار آمده است :  29فروردین  2بر پایه ایمیل رسیده به روز شمار کارگری در 
سرمايه، اپوزيسون های رنگارنگ راست و چپ بورژوازی در داخل و خارج،  گفتگوی دولت اسالمی

رسانه ها و تريبون های گوناگون در باره سناريوی انتخابات رئیس جمهوری داغ است و احتماالً هر 

روز نیز از روز پیش داغ تر خواهد شد. هر کسی چیزی می گويد، هر جناحی نغمه ای برای ساز 
گمانه ها می آويزند. حرف های سران رژيم، رده های مختلف دولتمردان يا عمله  دارد، تحلیل گران به

و اکره سیاسي، نظامی امنیتی مستقر در ماشین دولتی بورژوازی را کنار می نهیم. آن ها که خود 

انتخابات » را اپوزيسون می نامند، از راست تا چپ، هر چه بر زبان می رانند، ترجیع بند واحدی دارد. 
د نیست، مهندسی خواهد شد. با پر بودن زندانها و تعطیلی روزنامه ها انتخابات چه معنی دارد، آزا

رفتن پای صندوق های رأی تحکیم پايه های قدرت رژيم اسالمی است. کارگران نبايد فريب مناديان 

های ديگر شرکت در انتخابات را بخورند، تحريم بهترين راه است. صرف تحريم چاره کار نیست بايد کار
 . و فراوان بحث های ديگر که بازگوئی آنها مالل انگیز است« کرد 

در میان حرف ها، افشاگری ها يا گفت و شنودهای به اصطالح آگاهگرانه!! جای چند نکته به طور 

کامل خالی است و هر بار نیز از بارهای پیش خالی تر می شود. اين نکته ها که انتخابات اساساً 
ه کارگر چه ربطی دارد؟ چرا کارگران آماج شنود اين جار و جنجال های گمراه کننده چیست؟ به طبق

بی ربط به کار و استثمار و پیکار و سرنوشت زندگی خود می گردند؟ و باالخره اينکه توده های کارگر 

در مقابل طوفان عوامفريبی هائی که هر چند وقت يک بار زير اين نام بر سرشان خراب می شود چه 
 . اکنشی بايد نشان دهند و دست به چه کارهائی بايد بزنند. از نکته نخست شروع کنیمو

انتخابات حتی آزادترين، شفاف ترين، فراگیرترين و دموکراتیک ترين نوعش، حتی اگر همه اين 
را پسوندهای عالی تر بخشیم، باز هم فقط يک تحريف، يک فريبکاری شنیع علیه « صفات عالی»

گر و علیه هر نوع جنب و جوش اعمال قدرت کارگران علیه سرمايه است. اين ذات توده های کار
بورژوازی است که مثل هر طبقه ديگر حاکم در تاريخ، با بیشترين فريبکاری و شیادی از مصالح عام، 
حقوق مشترک و منافع واحد کل جامعه سخن می گويد!! و خود را نماينده اين منافع و حقوق اعالم 

! بورژوازی با اين حرف بر روی تمامی واقعیت های جامعه موجود خط می کشد، وجود می دارد!
طبقات را انکار می کند، سرمايه دار و کارگر را انسان های برابر با منافع واحد می خواند و بر دنیای 

عظیم نابرابری های همه نوعی آنان پرده می اندازد، استثمار جنايتکارانه طبقه دوم توسط طبقه 

نخست را تکذيب می نمايد، انفصال جامع االطراف توده های کارگر از کار و محصول کار و سرنوشت 
زندگی اجتماعی خويش را از انظار پنهان می سازد. تسلط اختاپوسی هار طبقه سرمايه دار بر همه 

 وجوه هستی طبقه کارگر را به زير پرده فريب می کشد. بورژوازی با پیش کشیدن مصالح عام و

منافع واحد کل جامعه، به تمامی اين وارونه پردازی های سبعانه دست می زند. در همین راستا و 
، «ملت» ، «میهن» به عنوان ساز و کار حصول اين هدف از پديده های دروغین گمراه کننده ای مانند 

گر و فراوان ترهات مشمئز کننده دي« سرنوشت مشترک ملی» ، «وطن مستقل » ، «توسعه ملی» 

سخن می راند. نمايندگان فکری و سیاسی اين طبقه کل باژگونه سازی های باال و تمامی الفاظ و 
مفاهیم واهی اخیر را رديف می کنند تا از اين طريق و به يمن همه اين ترفندبازی ها بر روی 
پرده  واقعیت، مبرمیت و اجتناب ناپذيری مبارزه طبقاتی توده های کارگر علیه اساس سرمايه داری

اندازند. پديده موسوم به انتخابات نیز درست از همین جا، از دل اين دروغ ها، دروغ پردازی ها، 

ترفندآفرينی ها و شستشوی مغزی دادن ها بیرون می آيد. فحوای کالم بورژوازی در گفتمان 
ی همگی انسان های دارای منافع يگانه، میهن واحد و سرنوشت مشترک» انتخابات اين است که 

هستیم. برای تضمین اين منافع واحد و تعیین سرنوشت مشترک بايد انتخابات برگزار کرد، هر چه 

وسیع تر در انتخابات شرکت نمود. نمايندگان خود را برای پاسداری آرمان ها و منافع و مصالح 
تراکم و  مشترک و برای توسعه ملی و اين جور کارها انتخاب کرد و دنیائی حرفهای ديگر که تاريخ از

تعفن آنها ماالمال است. انتخابات اساساً اين است، سیره هستی بورژوازی برای مسخ و متحجر 

ساختن شعور کارگران، سالخی شناخت و بصیرت طبقاتی آن ها، به تعطیل کشاندن مبارزه طبقاتی 
چه بی و جنبش ضد سرمايه داری آنان، تحکیم هر چه بیشتر بنای قدرت سرمايه داری و تحمیل هر 



 . هزينه تر کل سیه روزی های ناشی از موجوديت اين نظام بر طبقه کارگر است
انتخابات در بنمايه خود، مستقل از آزاد بودن، نبودن، شفافیت، حالت فرمايشی داشتن يا چگونگی 

اجرايش چیزی سوای اين نیست و از همین جا به نکته دوم می رسیم. اينکه اين پديده با اين معنی 

ضوعیت حتی با فرض آزادی و شفافیت بی مثال، چه ربطی به طبقه کارگر دارد؟! چرا کارگران و مو
بايد به اين هیاهوها گوش دهند؟! چرا آنان بايد در مقابل اين سناريوی چندش بار برای خويش تعیین 

بش تکلیف بنمايند؟! حقیقت اين است که انتخابات در هیچ شکلش امر توده های کارگر و مسأله جن
کارگری نمی باشد. کل آنچه تحت اين عنوان جنجال می شود سونامی مرگ و جهل و ترفندی است 

که از سوی محافل جوراجور بورژوازي، از حاکم گرفته تا اپوزيسون، راست تا چپ بر سر کارگران آوار 
می بندند، می گردد. دولت سرمايه و حاکمان نظام بردگی مزدی زمین و زمان را برای انتخابات آذين 

بانگ آزاد بودنش را بر عرش می کوبند، تا کارگران را در چهارديواری اين سناريو به دام کشند و از 

جنگ طبقاتی باز دارند. اپوزيسون های متلون طبقه سرمايه دار عین همین منظور را در هیأت ها و 
ی خاص خود را می تصويرهای ديگر دنبال می کنند. اينها برای مسخ توده های کارگر نسخه ها

 . پیچند

جماعتی می گويند که رأی دهید و حاکمان را عوض کنید! يعنی اينکه رسالت برنامه ريزی و اجرای 
نظم سرمايه و تحمیل تمامی بربرمنشی ها و سبعیت های اين نظام بر طبقه کارگر را به آنان 

ان، سالخی قوت اليموت بسپاريد، حرف دلشان اين است که برای تشديد موحش تر استثمار کارگر

فرزندان آنها به نفع سود کالن تر و انباشت کهکشانی تر صاحبان سرمايه، طرحها، راهکارها و 
راهبردهای مؤثرتری دارند. دار و دسته ديگر همین عوامفريبی را در شیپوری ديگر و با سمفونی ديگر 

دوق رأی را به آزاد بودن و ساز می کنند. از نامعلومی سرنوشت آراء می گويند و رفتن پای صن

می « راديکالیسم» مهندسی نشدن انتخابات موکول می نمايند. عده ای فراتر می روند. نماد عالی 
می آويزند!! پاسدار بالمنازع منافع پرولتاريا می « کمونیسم» شوند، بر منبر چپ می نشینند!! به 

ر می دهند!! يک سؤال مهم از اين گردند!! و در انتهای همه اين کارها ندای تحريم، تحريم س
اين است که مرادشان از تحريم چیست؟ اساساً در باره پديده انتخابات چه فکر « راديکال» جماعت 

 . می کنند و از کجا به مقوله تحريم می رسند
درک جواب آنان بسیار ساده است. اينان به اصل انتخابات حتی در جامعه موجود سرمايه داری هیچ 

ندارند. جنگ و دعوای آنان صرفاً علیه انتخاباتی است که خود، حزب و دفتر و دستکشان در انتقادی 

آن جائی به دست نمی آرند. اين را بسیار صريح نیز می گويند. همه جا، در همه تريبون ها جار می 
حق زنند که دولت راه شرکت فعال آنان در يک انتخابات واقعی و آزاد را بسته است، يعنی اين که 

فعالیت سیاسی وسیع از جمله کارزار انتخابانی حزب و گروهشان را به رسمیت نمی شناسد و راه 

را بر ورودشان به قله قدرت می بندد. جماعت مذکور از اينجا ره تحريم پیش می گیرند. نقد آنان هیچ 
تک احزاب و سنخیتی با نقد راديکال ضد سرمايه داری طبقه کارگر بر پديده انتخابات ندارد. تک 

محافل طیف تحريم گر در درون سازمان های خود شب و روز انتخاباتی از همین قماش و با همین 

ماهیت برگزار می کنند تا قدرت توده تشکیالت را به نخبگان عالیجاه بسپارند. طبقه کارگر، دقیق تر 
ن نگاه نمی کند. از بگوئیم. کمونیسم و رويکرد ضد کار مزدی اين طبقه به سناريوی انتخابات چنی

منظر اين رويکرد، نفس برگزاری انتخابات سیره بورژوازی است و همان اهدافی را دنبال می کند که 

باالتر گفتیم. توده کارگر آگاه نه فقط بعد از برچیدن سرمايه داري، نه فقط در کار برپائی جامعه آتی 
ه انتخابات نمی آويزد.اصل قیمومت که همین حاال، در سازمانیابی جنبش ضد سرمايه داری خود ب

انسان ها توسط نخبگان و بالنشینان را مطرود می داند. به شوراها و به دخالتگری خالق، آزاد، نافذ 
و آگاه آحاد کارگران در همه موارد تصمیم گیری ها باور دارد. در شوراهايش هیچ نهاد باالی سر افراد 

اب نمی کند تا برای او تصمیم گیرند، تا برايش تعیین موجود نیست. هیچ کس و هیچ نهادی را انتخ
سرنوشت کنند، تا انفصال وی از قدرت و حق تأثیرگذاری خالق و آگاهش را لباس مصلحت عام 

پوشانند. پرولتاريای آگاه از منظر برنامه ريزی شورائی سوسیالیستی لغو کار مزدی جامعه انسانی 

ود اعالم می کند و گفتگو در باره آن يا آزاد بودن و نبودنش را است که انتخابات را امر بی ربط طبقه خ
تحمیل بورژوازی بر کارگران می داند. آخرين نکته بحث اينست که طبقه کارگر در مقابل اين سناريوی 

تحمیلی دولتمردان و نمايندگان فکری سرمايه چه بايد بکند و چه راهی را بايد پیش گیرد. در اينجا 

نیست. جار و جنجال شرکت، عدم شرکت يا تحريم، راه حل ها، راهبردها و  نیز پاسخ دشوار
راهکارهای بورژوازی است. ما انتخابات را فقط تحريم نمی کنیم، علیه اساس برگزاری انتخابات 
بورژوازی هستیم. کار ما پیش کشیدن و پیگیری پیکار طبقاتی خود در برابر اين سناريوی ترفند 

ار از حاکم تا اپوزيسون به انتخابات می آويزند تا به يمن آن ما را مسخ و است. طبقه سرمايه د
سلطه نظام بردگی مزدی بر ما را دوام بخشند. واکنش فعال ما به اين ترفند. تالش آگاه تر، جامع تر 



و مؤثرتر برای سازمانیابی سراسری ضد سرمايه داری شوراهای اعمال قدرت توده های طبقه 
 . خويش است

 ! ه هر نوع انتخابات بورژوازیعلی

 ! پیش به سوی سازمانیابی سراسری جنبش شورائی ضد سرمايه داری همزنجیران کارگر
  فعالین جنبش لغو کار مزدی

  9229مارس 
 

 [ ۹دهی: انجمن زنان خود اشتغال هند )سیوا( ] یابی زنان از طریق سازمان قدرت
 هاله صفرزاده

پیوستن زنان بسیاری به بازار کار هستیم. در جامعهٔ ما نیز مانند تمام دنیا حاال دیگر ما هر روز شاهد 
های اقتصادی هستند. رشد  سازی و بحران های تعدیل اقتصادی، خصوصی زنان اّولین قربانیان طرح

های ناهنجار اجتماعی ناشی از آن مانند اعتیاد و بیکاری که موجب افزایش آمار طالق شده و  پدیده

های اقتصادی، معضالتی را برای  سامانی اقتصادی و تعطیلی بنگاه های دولتی و بی یتنبود حما
 . وجود آورده است تمام مردم، به خصوص زنان به

 : http://kanoonmodafean1.blogspot.fr/2013/03/1_25.htmlمتن کامل

 
 های دورکاری و تأثیر آن بر سرنوشت زنان سیاست

 محبوبه قنبری

یِ اشتغال مطرح شد. هر چند  هایی است که از چند سال قبل در حوزه دورکاری یکی از طرح
شود،  بندی می دورکاری در حوزهٔ کارگری بحث جدیدی نیست و تحت عنوان مشاغل خانگی دسته

نامه دورکاری آمده  شود. طبق تعاریفی که در آیین انجام مییعنی تولید و کار در منازل نیروهای کار 
است، دورکاری یعنی اینکه فرد بتواند کار را بدون حضور فیزیکی در محّل کار انجام دهد. کارمند 

شود که بتوانند خدمات خود را در محیطی خارج از  دورکاری به آن دسته از کارمندانی اطالق می
های  گذاری هـا و هدف الکترونیکی، ارائه کنند و قرار بود بر اســـاس بــرنـامـهاداره، با استفاده از نظام 

سی درصد نظام اداری کشور دورکاری  ۳۲بایست تا پایان سال شده در شرایط عادی می انجام
 . شود

این شیوهٔ کار که در حوزهٔ ادارات دولتی این طرح با سروصدای بسیار آغاز شد و در برخی ادارات 

ها به شکل آزمایشی به اجرا درآمد، بیشتر زنان شاغل را هدف  هران و برخی شهرستانشهر ت
 . قرارداد

 : متن کامل
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 سی در اعتراض به تعدیل نیرو بی ب مجدد کارکنان بیاعتصا

سی از ظهر امروز به وقت لندن در  بی بی سی، گروهی از کارکنان بی مارس بی۱٨به گزارش 
 . اند ساعت اعتصاب کرده ۲۱اعتراض به تعدیل نیرو، حجم کار و ادعاهای مربوط به زورگویی به مدت 

نگاران بریتانیا و اتحادیه بکتو )که اعضای آن عمدتا کارکنان  این اعتصاب به دعوت اتحادیه ملی روزنامه
 . شود های فنی هستند( برگزار می بخش

 . کنند سی نیز در این اعتصاب شرکت می بی تعدادی از کارکنان بخش فارسی بی
ساعت  ۱۴بهمن( به مدت  ٣۱فوریه ) ۲٨اعتصاب قبلی به دعوت اتحادیه ملی روزنامه نگاران روز 

 . شدبرگزار 
کند. بیشتر این  شغل را حذف می ۱۱۱۱سی در یک دوره پنج ساله برای صرفه جویی مالی  بی بی

نفر با بازخرید اجباری روبرو  ۲۲۱شود، اما  ها از طریق بازخرید داوطلبانه کارکنان حذف می شغل

 . هستند
این مدت در مورد های کارکنان خواهان تعویق شش ماهه بازخریدهای اجباری هستند تا در  اتحادیه

هایی دارد  گوید که این کار هزینه سی می بی مشکالت کاری مذاکره و بازنگری انجام شود، اما بی

 . که موسسه را در آینده به صرفه جویی بیشتر مجبور خواهد کرد
زورگویی و آزار به یک « تکان دهنده»ای شامل جزئیات موارد  اند که پرونده ها همچنین گفته اتحادیه

 . اند بی سی ارائه کرده أت تحقیق داخلی بیهی

http://kanoonmodafean1.blogspot.fr/2013/03/1_25.html
http://kanoonmodafean1.blogspot.fr/2013/03/blog-post_26.html#more
http://kanoonmodafean1.blogspot.fr/2013/03/blog-post_26.html#more


های صرفه جویی  ستریت، دبیر کل اتحادیه ملی روزنامه نگاران بریتانیا که برنامه میشل استین
رود که حجم کار و  بی سی بر کیفیت کار در این موسسه تأثیر گذاشته و شرایط به سمتی می بی

 . استرس برای کارکنان به سطح غیر قابل قبولی برسد

بی  اعضای اتحادیه ما دچار دشواری هستند چون بی»گوید:  جری موریسی، دبیر کل بکتو هم می
همان میزان برنامه را با تعداد بسیار کمتری نیروی کار تولید و پخش    تواند کند که می سی تصور می

 .« کند
 . است« ناخرسندعمیقا »اند  ها تصمیم به اعتصاب گرفته گوید از اینکه اتحادیه سی می بی بی

با توجه به صرفه جویی هنگفتی که باید انجام شود، »بی سی گفته است:  یک سخنگوی بی
 .« ناچاریم برنامه تعدیل نیرو را ادامه دهیم و اعتصاب تأثیری بر این تصمیم نخواهد گذاشت

 ۲٣۳۱هشتم فروردین ماه

 
 ساختمان اصفهان اخراج شدبهنام خدادادی فعال کارگری و عضو انجمن کارگری برق و 

این اخراج در پی آمده است :  29فروردین  2بر پایه خبر رسیده به روز شمار کارگری در تاریخ جمعه 
سخنرانی فعال کارگری در روز عید در سالن اجتماعات کمپ کارگری طاهری در کنگان منطقه پارس 

و هنگام تحویل سال نو بهنام خدادادی پس از صحبت در مورد  ۳۱/۱۲/۱۲جنوبی صورت گرفت. در روز 

های کارگری کارگران را دعوت به اتحاد و تشکل یابی کرد. وی  افزایش حقوق و فقدان تشکل
همچنین با حمایت از اعتراضات کارگری در اروپا از طبقه کارگر ایران خواست تا همگام با کارگران دیگر 

 ۲۱تر کنند. در هنگام سخنرانی این فعال کارگری، حراست فاز  امنه دارها اعتراضات خود را د کشور

کارگر  ۲۵۱۱اش را داشتند که با اعتراض بیش از حد  وکمپ طاهری با هجوم به وی قصد دستگیری
روز این فعال کارگری از شرکت  ٧مواجهه شدند و نیروهای حراست را به عقب راندند. اما بعد از 

 . اخراج شد ۲۱در فاز   (IIND)ایران های صنعتی توسعه شبکه
شرمانه و ضد کارگری را محکوم و اعالم  انجمن کارگران برق و ساختمان اصفهان این حرکت بی

 . های کارگری از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد دارد برای تحقق خواسته می
 کارگران برق و ساختمان اصفهان  انجمن

 شد محکومفعال صنفی معلمان به یک سال تبعید 

: فعال صنفی معلمان فروردین آمده است  2راه کارگر و به نقل از هرانا در  وبالگ کارگریبه نوشته 

به یک سال تبعید محکوم شد. محمد توکلی دبیر کانون صنفی معلمان کرمانشاه طی حکمی از 

محکوم گردید. به سوی اداره آموزش و پرورش استان کرمانشاه به یک سال تبعید در خارج از استان 

گزارش هرانا وی در اواخر دی ماه سال گذشته پس از احضار به اطالعات سپاه کرمانشاه بازداشت و 

میلیون تومانی آزاد شده بود. بر اساس آخرین گزارشات رسیده  72بهمن ماه با تودیع وثیقه  29

اتهام تشویق روحیه هیات رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش استان کرمانشاه وی را به 

 .کم کاری در معلمان به یک سال تبعید به خارج از استان محکوم کرد

 :نایب رئیس مجلس در گفتگو با مهر
 درصد بود 06تا 06اثر تحریم در اقتصاد کشور 

با بیان این كه اعالم داشت :  29فروردین  2در محمدرضا باهنر در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر 

رخ داد كه تاثیرات زیادی بر جای  22زیادی در مسایل اقتصادی و پولی كشور در سال اتفاقات 
كه عوامل آن متعدد و متنوع  گذاشت گفت: متاسفانه چند پرش و جهش جدی در قیمت ها داشتیم

 است.
نایب رئیس مجلس خاطرنشان كرد: از جمله این عوامل افزایش بی رویه نقدینگی، نحوه اجرای 

 انه ها، پروژه های مسكن مهر و بنگاه های زود بازده است.هدفمندی یار
 

نماینده تهران خاطرنشان كرد: متاسفانه افزایش نقدینگی تاثیر سنگینی در افزایش قیمت ها 

-92گذشت، فشار تحریم ها یواش یواش زیاد شد. البته اثر تحریم در مسایل اقتصادی كشور در حد 
 ت تصمیم گیری ها در داخل بود.كالدرصد بود و مابقی به دلیل مش 92

باهنر افزود: واحدهای تولید از رهگذر اجرای هدفمندی یارانه ها متاسفانه خیلی متضرر شدند و 



نگرانی ما این است كه تعداد زیادی از آنها در آستانه بیكاری قرار گرفته اند حتی برخی هم اكنون 
 ق اهداف شعار سال نداشتیم.در تحقموفقیتی  22تعطیل شده اند. در مجموع در سال 

وی د ر خصوص مرحله دوم اجرای هدفمندی یارانه ها گفت: تا مرحله اول هدفمندی یارانه ها آسیب 

در این زمینه عمل  شناسی نشود، مجلس برای اجرای مرحله دوم رای نمی دهد، زیرا باید با احتیاط
 كنیم.

كارگیری تدابیر اقتصادی تا چه میزان موفق نایب رئیس مجلس در پاسخ به این سوال كه دولت در به 
بود، گفت: تالش زیادی داشتند و زحمات زیادی كشیدند و در جاهایی هم خوب توانستند عمل كنند 

و تحریم ها را دور بزنند اما در مواردی كه باید از قبل پیش بینی می شد و از زمان خیلی جلوتر به 
 می رسد مقداری كوتاهی داشتند. استقبال كار می رفتند چنین نشد و به نظر

 بهنام خدادادی فعال کارگری و عضو انجمن کارگری برق و ساختمان اصفهان اخراج شد
 

این اخراج در پی  آمده است :  29بر پایه ایمیل رسیده به روز شمار کارگری در تاریخ نهم فروردین 

طاهری در کنگان منطقه پارس سخنرانی فعال کارگری در روز عید در سالن اجتماعات کمپ کارگری 
و هنگام تحویل سال نو بهنام خدادادی پس از صحبت در مورد  29/22/22جنوبی صورت گرفت. در روز 

کارگران را دعوت به اتحاد و تشکل یابی کرد. وی   تشکل های کارگری       افزایش حقوق و فقدان

گر ایران خواست تا همگام با کارگران دیگر همچنین با حمایت از اعتراضات کارگری در اروپا از طبقه کار
 29کشورها اعتراضات خود را دامنه دار تر کنند.در هنگام سخنرانی این فعال کارگری ، حراست فاز 

کارگر  2722وکمپ طاهری با هجوم به وی قصد دستگیری اش را داشتند که با اعتراض بیش از حد 

روز این فعال کارگری از شرکت  5د. اما بعد از مواجهه شدند و نیروهای حراست را به عقب راندن
 اخراج شد. 29( در فاز IINDتوسعه شبکه های صنعتی ایران )

برق و ساختمان اصفهان این حرکت بی شرمانه و ضد کارگری را محکوم و اعالم می   انجمن کارگران
 دارد برای تحقق خواسته های کارگری از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

 2929جمعه نهم فروردین  -برق و ساختمان اصفهان   کارگرانانجمن 
 

 سال تورم، گرانی، بیکاری، تنش، بی ادبی، بی اخالقی و بی قانونی بود 11سال 

 
دکتر مسعود پزشکیان در مورد میزان آمده است :  29فروردین  2در جمعه آفتاببه نوشته سایت 

تابناک، گفت: وقتی می گوییم تورم و گرانی یعنی به ۳۲تحقق شعار حمایت از تولید ملی در سال 

اینکه حمایت از تولید محقق نشد. اگر حمایت از تولید وجود داشت تورم و گرانی به وجود نمی آمد. 
  اگر از تولید کنندگان حمایت می شد وضعیت اینگونه نمی شد.

  سال تورم، گرانی، بیکاری، تنش، بی ادبی، بی اخالقی و بی قانونی بود. ۳۲وی افزود: سال 

گفت: مجلس ضعیف عمل می کند چون  ۳۲نماینده مردم تبریز در ارزیابی کارنامه مجلس در سال 
اگر ما با قدرت عمل کنیم و در همان لحظه وقوع انحراف جلوی انحراف بایستیم و حرفمان را بزنیم و 

اید کار به اینجا برسد. راهکار آن این است که ما ناظران خوبی باشیم. باید حرف خوب برخورد کنیم نب

بزنیم و قانون صحیحی تصویب کنیم. باید پای قانون بایستیم و آن را اجرا کنیم تا از ابتدا مدیران 
  درست انتخاب شوند و قانون را درست اجرا کنند.

را تورم و گرانی دانست و گفت: همین که شب می پزشکیان در مورد مهمترین اتفاق سال گذشته 
خوابید و صبح که بیدار می شوید و می بینید که ارزش پولتان نصف شده است بدترین اتفاقی است 

  که ممکن است رخ دهد.
از دیگر اتفاقات نیز این بود که آقای احمدی نژاد در جریان استیضاح وزیر کار در مجلس حرف هایی زد 

  ی زد.که نمی باید م

  درصد/اقتصاد ایران به رکود تورمی رفت ۴۴شاخص فالکت: 
 

کافی است نرخ تورم و بیکاری 29آمده است : در  29فروردین  2به نوشته سایت خبر آنالین در تاریخ 
 را با یکدیگر جمع کنید تا شاخص فالکت به دست بیاید.

شود و برای محاسبه شاخص های می « قفل»در کشوری که انتشار نماگرهای اقتصادی گاه به گاه 

در « شاخص فالکت»اقتصادی، هیچ چیز در دسترس نیست؛ حتی صحبت کردن از روند طی شده 
 ، کار سختی است.2922سال 



آخرین باری که مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را اعالم کرده، تابستان امسال است. مرکز آمار پس از یک 
انتشار نرخ بیکاری، با تاخیری چندماهه، نرخ بیکاری دوره زمستان دوره متوالی مناقشه بر سر مرجع 

درصد اعالم کرد. بانک مرکزی نیز، انتشار آمار نرخ بیکاری را چندی است که   24.2را  2922

کرده و مرجع اعالم نرخ تورم شده است. حال قرار است در این شرایط مبهم و با اطالعات « متوقف»
تعریف شود؟ شاخص فالکت یک نشانگر اقتصادی است « اخص فالکتش»ناقص، چه اعدادی برای 

که فرمولی بسیار ساده دارد: کافی است نرخ تورم و بیکاری را با یکدیگر جمع کنید تا شاخص 
و « آرتور اوکان»فالکت به دست بیاید. معرفی این شاخص، مدیون دو اقتصاددان آمریکایی به نامهای 

الدی است. البته روش دو اقتصاددان یادشده برای محاسبه شاخص می 2252در دهه « رابرت بارو»
از همان فرمول ساده استفاده می کرد یعنی نرخ تورم به « اوکان»فالکت با هم فرق می کرد. آقای 

فرمول دیگری داشت؛ او از ترکیب تولید ناخالص داخلی و نرخ سود « بارو»عالوه نرخ بیکاری. اما آقای 

طراحی کرده بود، به عنوان « آرتور اوکان»را تعیین می کرد. بعدها، آنچه که بانکی، شاخص فالکت 
دیگر کاربردی ندارد. حاال اگر بر سر « رابرت بارو»فالکت شناخته شد و فرمول « صحیح»شاخص 

تفاهم شود؛ باید گفت که در یک عبارت ساده می توان « شاخص فالکت»تعریف کلی و کاربردی 

 ا به عنوان بازتاب باال بودن شاخص فالکت شناخت.ر« رکود تورمی»شرایط 
در دو منحنی عکس یکدیگر عمل می کنند. یعنی اگر تورم « تورم و بیکاری»اقتصاددانان می گویند 

گاه ممکن است بیکاری را « تورم باال»باال باشد، بیکاری پایین است و برعکس. به عبارت دیگر، 

همراه شود. به همین دلیل، در « تورم پایین»تواند با  می« بیکاری باال»دهد یا اینکه « کاهش»
خیلی از کشورها، سیاست های تورمزا اجرا می شود تا قدری از نرخ بیکاری کاسته شود. اما در 
کشورهای دارای درآمدهای نفتی باال، ماجرا کمی فرق می کند. در این نوع کشورها، وقتی قیمت 

پیدا می کند، دولتها سعی می کنند، بخشی از  نفت باال می رود و درآمدهای نفتی جهش
درآمدهای ارزی به دست آمده را به بدنه تولید تزریق کنند تا در کوتاه مدت تورم موجود با تولید باال 
خنثی شود و در درازمدت بیکاری هم کاهش پیدا کند. اما تجربه نشان داده این سیاست، شکست 

به دست می آید و برای تزریق آن به بخش « دالر»احد خورده است. چرا که درآمدهای نفتی با و

را « پایه پولی»است. اینجاست که تزریق درآمدهای نفتی به بخش تولید، « ریال»تولید نیاز به 
را؛ هم تورم در « پیاز»را خورده و هم « چوب»افزایش می دهد، تولید را پایین می آورد و حاال هم 

کاری به واسطه تعطیلی کارخانه ها و بنگاههای تولیدی به راه اقتصاد وجود دارد و هم موجی از بی

 افتاده است.
تجربه روشن این نوع حرکت دو شاخص تورم و بیکاری، بزرگترین طرح اشتغالزایی دولت نهم موسوم 

راه را برای تزریق « وامهای ارزان قیمت»که با « آرمانی»است. برنامهای « بنگاه های زودبازده»به 

بخش تولید باز کرد و تورم را باال برد. دولتی ها می گفتند این برنامه آرمانی، بیکاری را  نقدینگی به
کاهش داد؛ اما با گذشت پنج سال از اجرای برنامه بنگاه های زودبازده و تزریق پول به بخش تولید، 

کی از افزایش حا -که از سوی مرکز آمار ایران اعالم شده است-آخرین آمار اعالم شده از نرخ بیکاری 

درصد در زمستان پارسال است. در اقتصاد متکی به درآمد نفتی، رانت و فساد  24بیکاری تا بیش از 
رخ داد نشان داد، اگر ساختار اقتصادی به « بنگاههای زودبازده»نیز محتمل است و آنچه در تجربه 

مدت به دست نخواهد آمد. خوبی کار نکند، توفیقی برای هیچ یک از دو هدف گیری کوتاه مدت و بلند

اما اگر ساختار اقتصاد، به درستی عمل کند چطور؟ در کشورهای پیشرفته که درآمدهای عمده 
دولت از راه مالیات به دست می آید، دو شاخص تورم و بیکاری چگونه عمل می کند؟ در اقتصاد 

و رشد قیمت ها  پیشرفته دو شاخص تورم و بیکاری به صورت معکوس عمل می کند. افزایش تورم
به تولیدکننده این عالمت را می دهد که باید تولید را افزایش داد و به میزان اشتغال افزود. در این 

حالت، تورم در درازمدت کنترل می شود و اشتغال در کوتاه مدت به سطح باالیی می رسد. به 
جام داده است که رتبه بندی کشورها را بر اساس شاخص فالکت ان« اکونومیست»تازگی نشریه 

 26میالدی به دست آمده است. این رتبه بندی مربوط به  9222البته با استناد به آمارهای سال 

میالدی، ایران را با عدد شاخص  9222کشور جهان است و با توجه به آمار نرخ تورم و بیکاری در سال 
ین جدول است که کشورهایی درصد، در رتبه سوم قرار داده است. نکته جالب، رده های پایینی ا 99

درصدی و نرخ بیکاری   9.7مانند قطر، سوئیس، آلمان و دانمارک را به خود می بیند. قطر با نرخ تورم 

کشور  26را در میان  26نیم درصدی، در مجموع شاخص فالکت را به سه درصد رسانده و رتبه 
درصد   9.7فالکت در آن بررسی شده به خود اختصاص داده است. باالتر از سوئیس که شاخص 

درصد است. اما شاخص  2و  2است و حتی آلمان و دانمارک که شاخص فالکت در آنها به ترتیب 

چه روندی را در ایران داشت؟ برای پاسخ به این پرسش، نیاز به دو شاخص  2922فالکت در سال 
. اینجا مشکلی مهم اقتصادی، یعنی تورم و بیکاری و دسترسی به رقم دقیق این دو شاخص است



اساسی وجود دارد که در سطرهای ابتدای گزارش آمد. مشکلی به نام نبود اطالعات که به تازگی 
در اقتصاد ایران جریان یافته است. تمام آنچه در ادامه می آید نیز با استفاده از نرخ بیکاری اعالم 

 ( است.)مربوط به زمستان سال گذشته 24.2شده از سوی مرکز آمار ایران، یعنی

درصد اعالم کرده است. با توجه به نرخ  2/92بانک مرکزی آخرین رقم تورم در بهمن ماه را به میزان 
درصدی و از آنجا که از مجموع این دو شاخص، نشانگر فالکت مشخص می شود، می  24.2بیکاری 

با  درصد رسیده است. یعنی 44توان گفت رقم شاخص فالکت با همین اطالعات موجود به مرز 
 9222درصد بیشتر از سال  22میالدی، شاخص فالکت نزدیک به  9229گذشت سه ماه از سال 

میالدی است. در سالی که گذشت، شاخص فالکت در یک منحنی صعودی به کار خود پایان داد. 
رخ داده؛ نشان از کوتاه نیامدن هیچ کدام از دو شاخص  2922آنچه در نمودار شاخص فالکت در سال 

شکل گرفته « چوب و پیاز»با خوردن « رکود تورمی»بیکاری داشته است. به گونه ای که  تورم و

است. دالیل بسیاری برای این موضوع می توان برشمرد. در سال گذشته، نوسان نرخ ارز، ارزش پول 
ملی را کاهش داد و به تبع اجرای هدفمندی یارانه ها، هزینه های تولیدی باالتر رفت. به گواه 

ش های فعاالن کارگری و کارفرمایی، بسیاری از واحدهای تولیدی در معرض ورشکستگی و گزار

نشان می دهد هزینه « شاخص قیمت تولیدکننده»تعطیلی قرار گرفت. آخرین گزارش بانک مرکزی از 
درصد افزایش یافته است. ضمن اینکه رشد شاخص   99.2های تولید نسبت به مهرماه سال گذشته

 درصد رسیده است. 2.9نده در طول یک ماهه شهریور تا مهر امسال به رقم بی سابقه بهای تولیدکن

این رقم باالترین  2922درصدی در دی ماه  27.9و رشد 2954درصدی در اردیبهشت  2.9پس از رشد
سال گذشته به حساب میآید. به طور کلی افزایش شاخص قیمت  99رقم رشد ماهانه در 

یش شاخص تورم می شود و افزایش تورم نیز به طور خودکار بر تصمیمات تولیدکننده منجر به افزا

بانک مرکزی تاثیر مستقیمی دارد؛ بنابراین هر چقدر شاخص بهای تولیدکننده نسبت به پیش بینی 
ها افزایش یابد انتظار تقویت قیمت ها وجود دارد. شاید در شرایط رکود تورمی، صنایعی مانند صنایع 

صنایع پایین دستی بخش نفت و بخش هایی که کمترین نیاز را به کاالهای  غذایی و برخی از
وارداتی دارند سودآوری خوبی داشته باشند؛ اما ادامه چنین وضعیتی میتواند به حذف بسیاری از 

 واحدهای صنعتی فعلی بینجامد و جایگزین کردن این واحدها نیز در میان مدت غیرممکن خواهد بود.

 به فعالین كارگری به میدان بیاییم علیه تهاجم وسیع

آمده که بهنام ابراهیم نوشته است  29فروردین  2بر پایه ایمیل رسیده به روز شمار کارگری در تاریخ 
وفا قادری، خا لد حسینی؛ حامد محمود نژاد؛ علی آزادی؛ بهزاد فرج اللهی؛ غالب حسینی؛ پدرام : 

  .نصراللهی؛ آزاد باید گردند

ننویسم ، خواستم به خاطر تنها فرزندم نیما كه در بستر بیماری است هم شده نسبت به خواستم 
اینهمه دستگیری ها سكوت كنم خواستم دیگر بار قلم فرسایی نكنم و بهانه ندهم و مرا در این 

شرایط كه تنها فرزندم در بیمارستان محك در بستر بیماری است به زندان برنگردانند اما هر كاری 

نتوانستم نسبت به دستگیری دوستان و رفقایم وهم طبقه هایم سكوت كنم وراحت از كنار  كردم
این حجم دستگیریها بگذرم وقتی نامه دو كودك خردسال تنیا وهدیه حسینی دوفرزند غالب حسینی 

عزیز را دیدم وخواندم قلبم مجروع شد چطور دوكودك خردسالی كه با شور شوق واشتیاق فراوان 

رای خرید عید وجشن نوروز آماده كرده بودند آرزوهای كودكانه شان برباد رفت ونتوانستند خود را ب
درعید نوروز پدر دلبندشان در كنارشان باشد. خبر دستگیری فعالین كارگری باری دیگر بر دوش ما و 

دلیلی مكرربر خروش ماست شنیدیم و به درد شنیدیم كه فعاالن كارگری از اعضای كمیته 
ی بازداشت وخانواده های آنان مورد اذیت وآزار قرار گرفته اند تا شاهدی دیگر باشند به هماهنگ

همراهی زر و زور و برهانی دیگر باشند بر همكاری تیغ و طال و تسبیع؛ امروز بزرگانی بازداشت شده 
برابری را اند ودر آغاز سال نو همچنان در بازداشتندكه از دل جنبش كارگری بر آمده اند وپرچم رایت 

  .برافراشتند و قدمی بر نداشتند جز در راه احقاق حقوق بنیادین خود

اقدام كارگران در تاسیس سندیكا وتشكلهای كارگری خود به منظور در خواست حقوق صنفی شان 
خشم اقتدار طلبان و تمامیت خواهان را كه علت اصلی همه مشكالت ملت ایرانند بر انگیخته است 

الی روی داد كه فعاالن كارگری در بند نیز به اشكال مختلف مورد اذیت وازار روحی این اتفاق در ح

وجسمی قرار می گیرند اعمال فشار تهدید وارعاب وصادر كردن حكم های ناعادالنه بر ضد فعالین 
كارگری بخشی از برنامه سركوب علیه جنبش كارگری ایران است كه در دستور كار حاكمان سرمایه 

در كنار همه اینها افزایش فشار بر روزنامه نگاران؛ فعاالن حقوق بشری و مدنی وكالء و  قرار دارد

دانشجویان؛ فعاالن كودك؛ وبالگ نویسان، كاربران ساده اینترنت؛ اقلیت های قومی ودینی، جامعه 



ه طبقه بهاییان و............همواره ادامه داشته ودارد. هدف حاكمان سرمایه در این برهه در حالی ك
كارگر از نظر معیشت به شدت در تنگناه قرار دارد و تعیین دستمزدهای زیر خط فقر توهینی آشكار بر 

كرامت میلیونها انسان شریف وزحمتكش جامعه است از شدت بخشیدن به اعمال فشار بر فعالین 

یلیونها كارگری ودیگر فعالین دور كردن این فعالین از جنبش كارگری وزحمتكشان كشور است. م
كارگر در كنار خواسته های سیاسی و صنفی خود خواستار پایان دادن تهدید وارعاب وبازداشت 

كارگران وفعالین كارگران زندانی وحق بدیهی و مشروع به رسمیت شناخته شدن حقوق هم طبقه 
در ای های خود هستند. حمله و دستگیری و زندانی كردن فعالین كارگری حتی به مدت كوتاه آنهم 

  .شروع سال جدید مصداق بارز سلب آزادی است
من به عنوان فعال كارگری و از اعضای كمیته پیگیری تشكلهای آزاد كارگری دستگیری وبازداشتهای 

اخیر فعالین كارگری را به شدت محكوم كرده وخواستار پایان دادن به بازداشت و اذیت وآزار فعالین 

نی هستم فعالین كارگری دربند بدون هیچ قید وشرطی باید آزاد كارگری و خانواده های كارگران زندا
 .گردند

وجمعیت دفاع از كودكان كار  بهنام ابراهیم زاده از اعضای كمیته پیگیری تشكلهای آزاد كارگری
  وخیابان؛

 ۳۱فروردین 
 

  بار باز شد، میوه ارزان نشد میادین میوه و تره

: اگرچه معاون بازرگانی داخلی آمدهاست  29فروردین  2در  مهربه نوشته گزارشگرخبرگزاری دولتی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرده بود که دلیل گرانی میوه در روزهای ابتدایی نوروز امسال، 

های میوه بوده است، اما حال که  بار و جلوگیری پلیس از ورود کامیون تعطیلی میادین میوه و تره

های تنظیم بازاری نیست و گرانی میوه در سطح  هم خبری از توزیع میوه میادین باز شده، اما باز

  شهر در سایه تعطیالت مسئوالن، بازار را آشفته کرده است.

شوند. دور اول سفرهای نوروزی به پایان رسیده است و  روزهای نوروز یکی پس از دیگری سپری می

ت از این پس، پذیرای میهمانان خود باشند، در اند و قرار اس بسیاری از مردم به منازل خود بازگشته

حالیکه هم اکنون آنها در تامین میوه با کیفیت و با قیمت مناسب در سطح شهر با مشکالت 

  بسیاری مواجه هستند.

های میدانی خبرنگار مهر نشانگر این است که علیرغم وعده مسئوالن مبنی بر توزیع میوه  بررسی

نوروز، اما خبری از توزیع میوه نیست و اگر هم سیب و پرتقال به قیمت  تنظیم بازاری در تمام ایام

ای پایین است که توزیع آن، دردی  شود، اما کیفیت به اندازه تنظیم بازاری به صورت محدود عرضه می

  کند. را از آشفته بازار قیمت دوا نمی

بار در  تعطیلی میادین میوه و ترهاین در شرایطی است که در روزهای ابتدایی نوروز نیز که همزمان با 

فروشان به هر میزانی که دلخواهشان  تهران بود، قیمت میوه به شکل سرسام آوری باال رفت و میوه

دادند. این جا بود که حسن رادمرد، معاون وزیر صنعت، معدن و  بود، قیمتگذاری میوه را صورت می

بار، روند عرضه میوه حالت عادی به خود خواهد  تجارت اعالم کرد که با بازگشایی میادین میوه و تره

  گرفت و افزایش قیمت در بازار فروکش خواهد کرد.

گذرد، نه تنها قیمت میوه کاهش  بار می اما هم اکنون که چند روزی از بازگشایی میادین میوه و تره

سب آنطوری که های تنظیم بازاری نیز با کیفیت منا پیدا نکرده است، بلکه در میادین، عرضه میوه

مسئوالن وعده داده بودند، صورت نگرفته است و مردم باز هم ناچار هستند که میوه را از سطح 

شهر با قیمتهای گزاف خریداری کنند. البته دلیل دیگری که این معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 

ه داخل شهرها بوده های میوه ب برای گرانی میوه اعالم کرده بود، جلوگیری پلیس از ورود کامیون

است که این امر، افزایش قیمت را به دنبال داشته است. بنابراین مقصر اصلی در گرانی میوه به 

گفته وی، یا میادین میوه و تره بار هستند یا پلیس و دست اندرکاران ستاد نوروزی تنظیم بازار، هیچ 

  تقصیری به گردن ندارند!

بار در شرق تهران مراجعه کرده بود، با  به میدان میوه و تره یکی از خریدارانی که برای خرید میوه



های عرضه شده گفت: در روزهای پایانی سال نیز که میوه تنظیم  اعالم نارضایتی از کیفیت میوه

ها از کیفیت مناسب برخوردار نبودند و بنابراین باز هم  بازاری از سوی دولت عرضه شد، این میوه

ز شبکه توزیع میوه تنظیم بازاری خرید کنیم که قیمت گزافی داشته مجبور شدیم که از خارج ا

  است.

بارهایی صورت دادیم که اگرچه قیمت باالتری  افزاید: خرید میوه برای شب عید را از وانت وی می

نسبت به عرضه کنندگان میوه تنظیم بازاری داشتند، اما به مراتب کیفیت آنها بهتر بود. بنابراین بهتر 

  لت وعده ندهد که مردم هم به امید آنها برنامه ریزی برای خرید میوه نداشته باشند.است دو

گوید: قیمت میوه در سطح شهر به میزان سرسام آوری باال رفته است و  یکی دیگر از خریداران می

هزار تومان عرضه می شود.  ۴.۵تا  ۴هم اکنون یک کیلو پرتقال با کیفیت نسبتا مناسب حداقل 

  هزار تومان ندارد. ۵کیفیت هم قیمتی کمتر از  سیب با

در این میان البته عالوه بر میوه، سیب زمینی و پیاز نیز با افزایش شدید قیمت مواجه بوده اند و 

گی در  کنند که نشان از بی برنامه های سطح شهر با قیمت گزافی این محصوالت را عرضه می مغازه

  بازار دارد.

  تره بارجزئیات قیمت میوه و 

تومان،  ٣۵۱۱های میدانی مهر نشانگر این است که هم اکنون قیمت پرتقال تامسون شمال  بررسی

تومان، سیب زرد  ۴۱۱۱تومان، سیب قرمز  ۴۵۱۱تومان، پرتقال مجلسی  ۴٣۱۱تامسون جنوب 

  تومان است. ٣۵۱۱تومان و خیار  ٣۴۱۱

تومان و موز  ٣۴۱۱تومان، کیوی  ۲٨۱۱ن تومان، لیموشیری ۱۵۱۱همچنین قیمت هر کیلوگرم نارنگی 

  تومان است. ۱۱۱۱

تومان، کلم  ۲٨۱۱تومان، فلفل دلمه ای  ۲٨۱۱تومان، پیاز  ۲۱۱۱قیمت هر کیلوگرم سیب زمینی 

 تومان است. ۱۵۱۱تومان و گوجه فرنگی  ۲۵۱۱تومان، کاهو  ٨۱۱

 علیه تهاجم وسیع به فعالین كارگری به میدان بیاییم

 
لد حسینی؛ حامد محمود نژاد؛ علی آزادی؛ بهزاد فرج اللهی؛ غالب حسینی؛ پدرام  وفا قادری، خا

نصراللهی؛ آزاد باید گردند. خواستم ننویسم ، خواستم به خاطر تنها فرزندم نیما كه در بستر بیماری 

است هم شده نسبت به اینهمه دستگیری ها سكوت كنم خواستم دیگر بار قلم فرسایی نكنم و 
م و مرا در این شرایط كه تنها فرزندم در بیمارستان محك در بستر بیماری است به زندان بهانه نده

برنگردانند اما هر كاری كردم نتوانستم نسبت به دستگیری دوستان و رفقایم وهم طبقه هایم 

سكوت كنم وراحت از كنار این حجم دستگیریها بگذرم وقتی نامه دو كودك خردسال تنیا وهدیه 
رزند غالب حسینی عزیز را دیدم وخواندم قلبم مجروع شد چطور دوكودك خردسالی كه حسینی دوف

با شور شوق واشتیاق فراوان خود را برای خرید عید وجشن نوروز آماده كرده بودند آرزوهای كودكانه 
شان برباد رفت ونتوانستند درعید نوروز پدر دلبندشان در كنارشان باشد. خبر دستگیری فعالین 

ی باری دیگر بر دوش ما و دلیلی مكرربر خروش ماست شنیدیم و به درد شنیدیم كه فعاالن كارگر
كارگری از اعضای كمیته هماهنگی بازداشت وخانواده های آنان مورد اذیت وآزار قرار گرفته اند تا 

مروز شاهدی دیگر باشند به همراهی زر و زور و برهانی دیگر باشند بر همكاری تیغ و طال و تسبیع؛ ا

بزرگانی بازداشت شده اند ودر آغاز سال نو همچنان در بازداشتندكه از دل جنبش كارگری بر آمده 
 اند وپرچم رایت برابری را برافراشتند و قدمی بر نداشتند جز در راه احقاق حقوق بنیادین خود.

فی شان اقدام كارگران در تاسیس سندیكا وتشكلهای كارگری خود به منظور در خواست حقوق صن

خشم اقتدار طلبان و تمامیت خواهان را كه علت اصلی همه مشكالت ملت ایرانند بر انگیخته است 
این اتفاق در حالی روی داد كه فعاالن كارگری در بند نیز به اشكال مختلف مورد اذیت وازار روحی 

بر ضد فعالین وجسمی قرار می گیرند اعمال فشار تهدید وارعاب وصادر كردن حكم های ناعادالنه 

كارگری بخشی از برنامه سركوب علیه جنبش كارگری ایران است كه در دستور كار حاكمان سرمایه 
قرار دارد در كنار همه اینها افزایش فشار بر روزنامه نگاران؛ فعاالن حقوق بشری و مدنی وكالء و 

ای قومی ودینی، جامعه دانشجویان؛ فعاالن كودك؛ وبالگ نویسان، كاربران ساده اینترنت؛ اقلیت ه

بهاییان و............همواره ادامه داشته ودارد. هدف حاكمان سرمایه در این برهه در حالی كه طبقه 
كارگر از نظر معیشت به شدت در تنگناه قرار دارد و تعیین دستمزدهای زیر خط فقر توهینی آشكار بر 



بخشیدن به اعمال فشار بر فعالین كرامت میلیونها انسان شریف وزحمتكش جامعه است از شدت 
كارگری ودیگر فعالین دور كردن این فعالین از جنبش كارگری وزحمتكشان كشور است. میلیونها 
كارگر در كنار خواسته های سیاسی و صنفی خود خواستار پایان دادن تهدید وارعاب وبازداشت 

شناخته شدن حقوق هم طبقه كارگران وفعالین كارگران زندانی وحق بدیهی و مشروع به رسمیت 
ای های خود هستند. حمله و دستگیری و زندانی كردن فعالین كارگری حتی به مدت كوتاه آنهم در 

 شروع سال جدید مصداق بارز سلب آزادی است.
من به عنوان فعال كارگری و از اعضای كمیته پیگیری تشكلهای آزاد كارگری دستگیری وبازداشتهای 

را به شدت محكوم كرده وخواستار پایان دادن به بازداشت و اذیت وآزار فعالین  اخیر فعالین كارگری
كارگری و خانواده های كارگران زندانی هستم فعالین كارگری دربند بدون هیچ قید وشرطی باید آزاد 

 گردند.

 بهنام ابراهیم زاده از اعضای كمیته پیگیری تشكلهای آزاد كارگری وجمعیت دفاع از كودكان كار
 ۳۱فروردین  -وخیابان

 

 تجمع مجدد در مقابل دادگاه انقالب سنندج در اعتراض به بازداشت فعالین کارگری

فروردین جمعی از فعالین کارگری و خانواده های اعضای بازداشتی  ۲۱به گزارش رسیده امروز 

کمیته هماهنگی در اعتراض به دستگیری این فعالین در مقابل دادگاه انقالب شهر سنندج تجمع 
  .نمودند

تجمع کنندگان ضمن درخواست آزادی این فعالین همچنین خواهان مالقات با دادستانی جهت 
که متاسفانه موفق به مالقات با دادستان نشدند. تجمع کنندگان ضمن  پیگیری وضعیت پرونده شدند

اعتراض به این نحوه برخورد و عدم پاسخگویی ، به مسئولین مربوطه اعالم کردند که تا زمان آزادی 
 .فعالین کارگری بازداشتی به تجمعات خود ادامه خواهند داد

 ۲٣۳۱فروردین  ۲۱

 

 
 درصد رسید ۰۹۱۷ به ۲۹ مرکز آمار ایران:نرخ تورم سال

 

شاخص »مرکز آمار ایران گزارش آمده است :  9فروردین  22در  فارس،خبرگزاری دولیت به گزارش 
را اعالم کرد که بر اساس آن،  ۳۲ در سال« کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور  قیمت

 درصد رسید.٣۲.۵ به ۳۲ نرخ تورم سال

( 2922=222رسانی درگاه ملی آمار ،شاخص کل )بر مبنای  پایگاه اطالعبنابهمین گزارش،به نقل از 
درصد افزایش داشته  2/9دهد که نسبت به ماه قبل  را نشان می 4/622عدد  2922در اسفند سال 

درصد و سهم  2/27ها و دخانیات از این افزایش  ها، آشامیدنی است که سهم گروه عمده خوراکی

 درصد است. 2/24کی و خدمات از این افزایش گروه عمده کاالهای غیرخورا
درصد است. درصد  6/42افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( 

( 22)تورم سال  22تغییرات شاخص کل )نرخ تورم شهری( در دوازده ماه منتهی به اسفندماه سال 

 2922یسه با این رقم در بهمن ماه درصد است که در مقا 7/92نسبت به دوره مشابه سال قبل 
 درصد( افزایش یافته است. 9/92)

 
 تجمع مجدد در مقابل دادگاه انقالب سنندج در اعتراض به بازداشت فعالین کارگری

 
 22آمده است : به گزارش رسیده امروز  29فروردین  22به نوشته سایت کمیته هماهنگی ...درتاریخ 

و خانواده های اعضای بازداشتی کمیته هماهنگی در اعتراض به فروردین جمعی از فعالین کارگری 
 دستگیری این فعالین در مقابل دادگاه انقالب شهر سنندج تجمع نمودند.

تجمع کنندگان ضمن درخواست آزادی این فعالین همچنین خواهان مالقات با دادستانی جهت 

دادستان نشدند. تجمع شدند که متاسفانه موفق به مالقات با   پیگیری وضعیت پرونده
ضمن اعتراض به این نحوه برخورد و عدم پاسخگویی ، به مسئولین مربوطه اعالم کردند که   کنندگان

 تا زمان آزادی فعالین کارگری بازداشتی به تجمعات خود ادامه خواهند داد.



 کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

 
 مع خانواده کارگران بازداشتی در سنندجاخبار تکمیلی در رابطه با تج

 
طبق خبر دریافتی روزهای آمده است :  29فروردین  22به نوشته سایت کمیته هماهنگی ...درتاریخ 

فروردین، خانواده های فعالین کارگری بازداشتی و جمعی از مردم در اعتراض به بازداشت  22و  22

ب سنندج حضور پیدا کردند و خواهان آزادی اعضای کمیته ی هماهنگی در مقابل دادگاه انقال
 عزیزانشان شدند.

نیروهای امنیتی و انتظامی با حضور در محل تجمع و تهدید آنان از تجمع کنندگان خواستند تا به این 

تجمع پایان داده و آنجا را ترک کنند؛ اما با بی اعتنایی حاضرین رو برو شدند و در نهایت چند نفر از 
ن نماینده با دادستان کل آقای جواهری مالقات کرده و وی نیز به نماینده ها وعده حاضرین به عنوا

فروردین می باشد تحقیقات در باره پرونده بازداشت شدگان را به اتمام  26داد تا پایان تعطیالت که 

 برسانند.
داده نشود به الزم به ذکر است که حاضرین اعالم کردند که اگر در موعد مقرر جوابی قطعی به آنان 

 تجمع خود مقابل دادگاه انقالب ادامه خواهند داد.
 کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

 آخرين خبر در سال جديد از وضعیت نیما ابراهیم زاده

از جانب دوستان و یاران بهنام  29فروردین  22برپایه خبر رسیده به روز شمار کارگری در تاریخ 

نیما ابراهیم زاده امروز یكشنبه شیمی درمانی وودر بعدازظهر تزریق خون ابراهیم زاده آمده است : 
است رفت شد. صبح وقتی بهنام به مالقات تنها فرزندش كه بیش از سه ماه است در بستر بیماری 

خبر از شیمی درما نی تنها فرزندش نیما به ما داد طبقه گفته بهنام نیما كه در حال حاضردر 

بیمارستان محك ودر بخش شیمی درمانی بستری است امروز قبل از ظهر شیمی درمانی شد ودر 
از شكم بعداظهر به بدن نیما خون تزریق كردند بعد از شیمی درمانی وتزریق خون نیما در حال حاضر 

درد رنج می برد وكمتر میل به خوردن غذا ومایعات دارد پزشكان این وضعیت را اثرات داروهای 

استفاده شده می دانند وروند بهبودی نیما را طوالنی مدت توصیف می كنند بهنام ابراهیم زاده 
ستانی درباره تمدید مرخصی اش می گوید بعد از سیزده بدر باید برای تمدید مرخصی ام به داد

مراجعه كنم كه همین تمدید كردنهای گاه وبیگاه استرس زیادی روی فرزند بیمارم گذاشته است 

چراكه هربار می خواهم برای تمدید به دادستانی مراجعه كنم نیما خیلی نگران می شود كه نكند 
ودیگر زندانیان  پدرم را به زندان برگردانند ما برای نیما آرزوی بهبودی وقطع درمان كامل وبرای بهنام

 .ازادی همیشگی

 در محكومیت بازداشت فعالین كارگری دربند

  !كارگران، مردم آزاده

همان گونه كه مطلعید بیش از سه هفته است كه تعدادی از كارگران و فعالین كارگری عضو كمیته 

آزادی، هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكلهای مستقل كارگری، به اسامی حامد محمودنژاد، علی 
بهزاد فرج الهی، وفا قادری، خالد حسینی و غالب حسینی در بازداشتگاه اداره اطالعات در سنندج 
بسر می برند و ضمن پیگیری خانواده ها و نیز دیگر فعالین كارگری، وضعیت آنها هنوز در بالتكلیفی 

  .می باشد
حامیان و حافظان سرمایه با این بازداشت و تهدید فعالین كارگری در شرایطی صورت می گیرد كه 

حمله همه جانبه به سفره خالی كارگران، قصد خاموش كردن صدای اعتراض كارگران و پیشروان 

جنبش كارگری نسبت به بیكار سازی های گسترده، فقر، و تورم و گرانی افسار گسیخته و... كه روز 
تامین نیازهای اولیه زندگی  به روز نیز در حال گسترش می باشد و بسیاری از مردم حتی قادر به

  .شان نیستند؛ دارد

به همین خاطر ما جمعی از كارگران خبازی های شهر سنندج و حومه ضمن محكوم كردن ادامه 
بازداشت فعالین كارگری در سنندج؛ وجود تشكل های مستقل را حق بدون چون چرای خود دانسته 

ال برحق بوده و بار دیگر ضمن حمایت از و فعالیت انسانی این افراد در چنین تشكل هایی كام



خواست و مطالبات طبقه كارگر در ایران، خواهان آزادی بی قید و شرط این كارگران و سایر كارگران و 
 .فعالین كارگری و سیاسی می باشیم

 .جمعی از کارگران خبازی های شهر سنندج و حومه
۲٣۳۱/۲/۲۲ 

 
 اجتماعیدرصدی حقوق بازنشستگان تامین  02افزایش 

 
حقوق کلیه بازنشستگان و آمده است :  29فروردین  22به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ 

 درصد افزایش یافت. 97بگیران سازمان تامین اجتماعی  مستمری
رومعاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی،  فروردین ایسنا،بنقل از علیرضا رخشنده22به گزارش 

درصد  97بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت به سال قبل  2929مستمری سال میزان حقوق و 

 یابد. افزایش می
 

 اخبار تکمیلی در رابطه با تجمع خانواده کارگران بازداشتی در سنندج

فروردین، خانواده های فعالین کارگری بازداشتی و جمعی از  ۲۲و  ۲۱طبق خبر دریافتی روزهای 

اعضای کمیته ی هماهنگی در مقابل دادگاه انقالب سنندج حضور پیدا  مردم در اعتراض به بازداشت
  .کردند و خواهان آزادی عزیزانشان شدند

نیروهای امنیتی و انتظامی با حضور در محل تجمع و تهدید 

آنان از تجمع کنندگان خواستند تا به این تجمع پایان داده و 
آنجا را ترک کنند؛ اما با بی اعتنایی حاضرین رو برو شدند و 
در نهایت چند نفر از حاضرین به عنوان نماینده با دادستان 

ز به نماینده ها کل آقای جواهری مالقات کرده و وی نی

فروردین می باشد  ۲٣وعده داد تا پایان تعطیالت که 
تحقیقات در باره پرونده بازداشت شدگان را به اتمام 

  .برسانند

الزم به ذکر است که حاضرین اعالم کردند که اگر در موعد 
 .ادمقرر جوابی قطعی به آنان داده نشود به تجمع خود مقابل دادگاه انقالب ادامه خواهند د

   
 ۲٣۳۱فروردین  ۲۱دوشنبه 



 
 های صنعتی ایران اخراج یک فعال کارگری از شرکت توسعه شبکه

بهنام خدادادی فعال کارگری و فروردین امده است : 29در تاریخ  خبرگزاری هرانا به نوشته سایت 

کارگران برق عضو انجمن کارگری برق و ساختمان اصفهان اخراج شد. بنا به گزارش تارنمای انجمن 

ساختمان اصقهان، این اخراج در پی سخنرانی فعاالن کارگری در روز عید در سالن اجتماعات کمپ 
  .کارگری طاهری در کنگان منطقه پارس جنوبی صورت گرفت

در روز یکم فروردین ماه سال جاری و هنگام تحویل سال نو بهنام خدادادی پس از صحبت در مورد 
  .های کارگری، کارگران را دعوت به اتحاد و تشکل یابی کرد جود تشکلافزایش حقوق و فقدان و

وی همچنین با حمایت از اعتراضات کارگری در اروپا از طبقه کارگر ایران خواست تا همگام با کارگران 
تر کنند. در هنگام سخنرانی این فعال کارگری، حراست فاز  ها اعتراضات خود را دامنه دار دیگر کشور

 ۲۵۱۱اش را داشتند که با اعتراض بیش از حد  طاهری با هجوم به وی قصد دستگیری وکمپ ۲۱

  .کارگر مواجهه شدند و نیروهای حراست را به عقب راندند
اخراج  ۲۱در فاز  (IIND) های صنعتی ایران روز این فعال کارگری از شرکت توسعه شبکه ٧اما بعد از 

 .شد

 کردستاناخراج تعدادی از کارگران پتروشیمی 

 
اساس خبر دریافتی برفروردین آمده است :  29ریخ ات هماهنگی ... در به نوشته سایت کمیته

نفر از کارگران باسابقه  22تعداد   کارفرما و سهام دار جدید پتروشیمی کردستان آقای کابله سوری

پانزدهم اسفند  کارگران این شرکت در تاریخ  این شرکت را از کار اخراج کرد. بر اساس همین گزارش
روز دست از کار کشیدند  29ماه سال گذشته به دلیل مطالبات و دستمزدهای معوقه خود به مدت 

 که این اعتصاب بدون نتیجه ای برای کارگران اعتصابی پایان پذیرفت.
الزم به ذکر است که آقای کابله سوری یکی از کارفرمایان و سهام دار کارخانه احیاء صنعت نیز می 

که چند ماه پیش اکثر کارگران خود را به دلیل کم شدن فروش تولیدات کارخانه از کار اخراج  باشد
 کرده بود.

 2929فروردین  29-کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

نیدبرای حمایت از کارگران زندانی وزندانیان سیاسی،پیتشین را امضاء ک  

 

اعتراض به جمهوری اسالمی در رابطه با افزایش فشار علیه  لینک پتیشن جمع آوری امضا جهت
زندانیان سیاسی در گوهر دشت کرج و همچنین فشار آوردن به جمهوری اسالمی برای آزادی 

  کارگران زندانی و زندانیان سیاسی.

الزم است دوستان و تمامی کسانی که قصد فعالیت در جهت کسب آزادی دارند با ما همراه شوند 
.  

 امضا نیز قدمی در جهت مبارزه است . یک
  

 کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد
  

http://www.gopetition.com/petitions/the-life-of-political-prisoners-in-irans-gohar-dasht-prison-is-in-

great-danger.html 
  
http://chzamani.blogspot.com/2013/04/blog-post_4476.html 
 

 باز تکثیر از :

 کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

29/2/2929 

 ها در انفرادی اوین نگهداری شده است مهدی فراحی شاندیز، زندانی سیاسی، هفته

http://www.gopetition.com/petitions/the-life-of-political-prisoners-in-irans-gohar-dasht-prison-is-in-great-danger.html
http://www.gopetition.com/petitions/the-life-of-political-prisoners-in-irans-gohar-dasht-prison-is-in-great-danger.html
http://chzamani.blogspot.com/2013/04/blog-post_4476.html


مهدی فراحی شاندیز، فعال حقوق کارگران و آمده است :  –خبرگزاری هرانا به نوشته سایت 

های  اوین است، در ماهسالهٔ خود در زندان   معلمان که در حال سپری کردن دورهٔ محکومیت سه
  .های انفرادی این زندان گذرانده است اخیر، در دو نوبت و مجموعا بیش از دو ماه را در سلول

برد،  زندان اوین به سر می ٣۵۱در بند  ۳۱ماه سال  بنا به گزارش بامدادخبر، فراحی شاندیز که از دی
راضی در این بند، به مدت بیست روز و به دنبال سر دادن شعارهای اعت ۳۲ماه سال  روز یازدهم دی

که در آن زندانیان سیاسی  ٣۵۱به انفرادی تنبیهی منتقل شد و پس از پایان این مدت، به جای بند 
  .که محل نگهداری زندانیان عادی است انتقال داده شد ٨اندرزگاه  ۲۱شوند به سالن  نگهداری می

به  ۳۲ماه آغاز شد و این بار تا پایان سال  بهمن اما دورهٔ دوم انفرادی این زندانی سیاسی در نیمٔه
طول انجامید. بر اساس این گزارش، دلیل عمدٔه فشار بر مهدی فراحی شاندیز، نافرمانی اعتراضی 

، "زنده باد …"چون "مرگ بر   هایی او نسبت به قوانین زندان عنوان شده که شامل سر دادن شعار

  .نین خودداری از حضور در آمارگیری زندان بوده استچ آزادی" و "مرگ بر دیکتاتور"، و هم
نژاد است. او در یازدهم  السادات فراحی همسر محمود احمدی مهدی فراحی، "پسرعموی" اعظم

بازداشت و برای گذراندن حکم سه سال زندان خود به دو اتهام "توهین به رهبری" و  ۳۱ماه  دی

های نخست محکومیتش نیز مدتی  همان ماه   شد و در"اخالل در نظم عمومی" به زندان اوین منتقل 
  .این زندان سپری کرد ۱۴۱را در سلول انفرادی بند 

این زندانی سیاسی که دارای مدرک مهندسی برق از دانشگاه صنعتی اصفهان است، در فاصلهٔ 

ه بود. زندان اوین سپری کرد ۱۱۳های انفرادی بند  ماه را در سلول ۳نیز  ٨٨تا بهمن   اردیبهشت
بازداشت پیشین او در ارتباط با شرکت در تجمع روز جهانی کارگر بوده است. وی یک بار نیز در سال 

در ارتباط با تجمعی در پارک الله تهران بازداشت و زندانی شد. نسبت فامیلی مهدی فراحی  ۲٣٨۵
 .ها مخفی مانده بود تبارهٔ او تا مد های چندین نژاد با وجود بازداشت شاندیز با همسر محمود احمدی

  درصد 25درصد گذشت/ تورم موارد خوراکی  06تورم از مرز 

اعالم کرد: در  29فروردین  29به گزارش خبرنگار خبرگزاری دولتی مهر، از قول مرکز آمار ايران در 

قانون برنامه پنجم توسعه کشور در خصوص مرجعیت رسمی مرکز آمار ايران  74راستای اجرای ماده 
تهیه، اعالم و انتشار آمارهای رسمی کشور، گزارش "شاخص قیمت کاال و خدمات مصرفی برای 

 2922خانوارهای شهری کشور" اعالم می شود و اين گزارش شامل سری زمانی ماهانه سال 

 . است
را نشان می دهد که  622.4عدد  2922( در اسفند ماه سال 2922=222شاخص کل )بر مبنای 1- 

درصد افزايش داشته است که سهم گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و  9نسبت به ماه قبل 

درصد و سهم گروه عمده کاالهای غیرخوراکی و خدمات از اين افزايش  27.2دخانیات از اين افزايش 
 42.6درصد است. افزايش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه(  24.2

ت شاخص کل )نرخ تورم شهری( در دوازده ماه منتهی به اسفندماه سال درصد است. درصد تغییرا

درصد است که در مقايسه با اين رقم در  92.7( نسبت به دوره مشابه سال قبل 22)تورم سال  22
 . درصد( افزايش يافته است 92.9) 2922بهمن ماه 

رسید که  227.6به رقم  شاخص گروه عمده " خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات" در اين ماه2- 

درصد افزايش نشان می دهد. شاخص گروه اصلی "خوراکی ها" در ماه مورد  6.5نسبت به ماه قبل 
درصد افزايش نشان می دهد. شاخص گروه  5رسید که نسبت به ماه قبل  295بررسی به عدد 

و نرخ تورم درصد افزايش نشان می دهد  75.4اصلی "خوراکی ها" نسبت به ماه مشابه سال قبل 
درصد است. شاخص گروه عمده "خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات"  46.5دوازده ماهه اين گروه 

درصد افزايش نشان می دهد و درصد تغییرات اين گروه در  72.7نسبت به ماه مشابه سال قبل 
 . درصد است 45نسبت به دوره مشابه سال قبل  22دوازده ماه منتهی به اسفندماه 

رسید که  429.2به رقم  22اخص گروه عمده "کاالهای غیر خوراکی و خدمات" در اسفندماه ش3- 

درصد نسبت به ماه قبل افزايش نشان می دهد. میزان افزايش شاخص گروه عمده " کاالهای  2.5
درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه  92.2غیرخوراکی و خدمات" نسبت به ماه مشابه سال قبل 

 . درصد است 99.2نسبت به دوره مشابه سال قبل اين گروه  2922اسفندماه سال  منتهی به

همچنین بررسی ارقام مربوط به تغییرات قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در ماه 
نشان می دهد در فروردين ماه سال گذشته نسبت به دوره مشابه سال قبل " نرخ  22های سال 

، مهر 97.2، شهريور 97.2، مرداد 97.2، تیر96، خرداد 96.9درصد، در ارديبهشت  96.4تورم" به میزان 

 . درصد افزايش يافته است 92.7و اسفند  92.9، بهمن 92.2، دی95.2، آذر 95.9، آبان 96.4



 :نامه بیگم یادی مادر غالمرضا خسروی به آقای بانکی مون

  به نام خدا فروردین آمده است :  29در تاریخ  خبرگزاری هرانابه نوشته سایت 

  بان کی مون، با سالم و احترام  آقای
ساله؛ مادرغالمرضا خسروی سوادجانی زندانی سیاسی محکوم به اعدام  ٧۱من خانم بیگم یادی؛ 

  .باشم درزندان اوین تهران؛ می
از گزارش آقای احمد کنم. قسمتی  از شما وگزارشگر شما آقای احمد شهید، بسبار تشکر می

اند، بسیار  شهید را خواندم و از اینکه ایشان درمورد پسرم غالمرضا خسروی، گزارش درستی داده
  .سپاسگزارم

ماه زندان انفرادی  ۴۱ به غالمرضا خیلی ظلم شده وبه خاطر کمک ناچیزمالی به شبکه تلویزیونی، 
مسئوالن ایران هم اصال به فکر من و اند که تایید هم شده و کشیده و به او حکم اعدام داده

  .ها اصال ما اهمیت و ارزشی نداریم اش نیستند وبرای آن خانواده

کنم که غالمرضا را به  جان غالمرضا درخطر است وجان من هم به او بسته است، از شما تقاضا می
 .ساله هم دارد ۲۱اش برگردانید. او همسر و یک پسر  من و خانواده

 مون بان کی  رضا خسروی به احمد شهید ونامه مادر غالم

بیگم یادی مادر زندانی سیاسی  فروردین آمده است :  29در تاریخ  خبرگزاری هرانابه نوشته سایت 

مون دبیر کل سازمان ملل و احمد  بان کی  غالمرضا خسروی سوادجانی در دو نامه جداگانه خطاب به

های ایشان، اقدامات صورت  ضمن تشکر از تالش شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران
  .ثمر دانسته است گرفته را تا کنون بی

سال از  ۵در بخشی از نامه مادر این زندانی سیاسی به احمد شهید آمده است: "االن بیش از 

اش را درنظر بگیریم، او نزدیک به آزادی است. به او نه مالقات  گذرد واگر حکم قبلی زندانیش می
  ".دهند ونه مرخصی می حضوری

  .کنید متن اصلی دو نامه بیگم یادی را در زیر مشاهده می
 :نامه بیگم یادی مادر غالمرضا خسروی به آقای احمد شهید

  به نام خدا

  آقای احمد شهید، با سالم و عرض ادب و احترام
ساله؛ مادرغالمرضا خسروی سوادجانی زندانی سیاسی محکوم به اعدام  ٧۱من خانم بیگم یادی؛ 

  .باشم درزندان اوین؛ می

  .باشم شود، بسیار در رنج و عذاب می مادری رنج کشیده که به خاطر ظلمی که به پسرم می
اید و پیگیر حل  قسمتی از گزارش شما را خواندم و ازاینکه درمورد غالمرضا، گزارش درستی داده

ای نرسیده وهنوز  ها به نتیجه کل او هستید، بسیار سپاسگزارم؛ ولی تاکنون تمام این تالشمش

  .اند مسئوالن، حکم ناعادالنه و ظالمانهٔ اعدام برای غالمرضا را باطل نکرده
ها برای ما هیچ ارزش و اهمیتی هم قائل نیستند  مسئوالن اصال به فکر من و خانوادٔه او نیستند وآن

  .ر درنگرانی هستمومن بسیا

اید، آیا حکم کسی که به یک شبکه تلویزیونی کمک مالی ناچیز داده،  همانطور که درگزارش آورده
  اعدام است؟

  سال زندان محکوم شده، باید حکمش را به اعدام تبدیل کنند؟ ۱آیا کسی که به 

یم، او نزدیک به آزادی اش را درنظر بگیر گذرد واگر حکم قبلی سال از زندانیش می ۵االن بیش از 
  .دهند است. به او نه مالقات حضوری و نه مرخصی می

ها برایشان قابل ارزش هستند، تقاضا دارم که غالمرضا را به من  از شما و از همه کسانی که انسان
اش بازگردانید. یقین داشته باشید اگر جسمی سالم داشتم، خودم خیلی دنبال کار  و خانواده

 .کنم تم، ولی مریضم و سالخورده ودرشهرستان اصفهان زندگی میرف غالمرضا می

  اسباب کشی در گیالن بدون هماهنگی با پلیس ممنوع

پلیس استان گیالن  امده است : 29فروردین  29در ايلنا –به نوشته سایت خبرگزاری دولتی کار ایران 
با انتشار اطالعیه ای و با تبريك سال نو به شهروندان اين استان ،تاکید کرد: از جابه جايی بدون 



 . هماهنگی اثاثیه منازل جلوگیری به عمل می آيد
 

به گزارش ايلنا از رشت،اين اطالعیه می افزايد: پلیس گیالن اين اقدام را به منظور پیشگیری از وقوع 

 . زل، تحت پوشش حمل اثاثیه و جابه جايی منزل در ايام تعطیالت نوروز انجام می دهدسرقت منا
 

اين اطالعیه خاطر نشان کرد ه است: فرماندهی انتظامی ا گیالن در اجرای وظايف محوله خود و به 
منظور برقراری نظم و امنیت و حفظ و حراست از جان و مال، از شهروندان استان گیالن می خواهد 

ل از جابه جايی و انتقال اثاثیه، كالنتری و پاسگاه های محل سكونت خود را مطلع ساخته و مجوز قب
 . الزم را برای انتقال اثاثیه اخذ کنند

  سابقه دولت رغم درآمد بي بحران اقتصادی در ايران به

های نهم و دهم در جمهوری  : دولت آمده است  29فوردین  29در  دويچه ولهبه نوشته سایت رادیو 
اند. اين میزان از مجموع  میلیارد دالر درآمد داشته ٨۱۱اسالمی ايران در طول هشت سال بیش از 

رسد وضعیت اقتصادی ايران  های پیشین بیشتر است. با اين حال به نظر نمی  درآمدهای همه دولت
 . بهبود يافته است
نژاد، دولت وی را ناتوان و ناموفق در بهبود شرايط  احمديو عملکرد محمود   منتقدان سیاست

های اين عدم موفقیت را شرايط نامساعد  کنند. اين منتقدان يکی از نشانه اقتصادی ايران ارزيابی مي
 . دانند های نهم و دهم مي های اخیر ايران با وجود درآمد هنگفت دولت اقتصادی سال

رسی درآمدهای دولت از محل صادرات نفت، فروش اوراق سايت خبرآنالين در گزارشی به بر وب

ها و کارخانجات دولتی و همچنین دريافت مالیات پرداخته است. بر اين  مشارکت، فروش شرکت
  میلیارد دالر درآمد داشته ٨۱۴( ۲٣۳۲تا  ۲٣٨۴نژاد در هشت سال اخیر ) اساس دولت محمود احمدي

 . است
شود. در مقام  میلیارد دالر مي ۵٧٨هشت سال اخیر بالغ بر سهم صادرات نفت از درآمد دولت در 

از محل درآمد نفتی تنها ( ۲٣٨٣تا  ۲٣۱۱سال ) ۱٣های ايران در طول  مقايسه بايد افزود که دولت
 . میلیارد دالر درآمد کسب کردند ۲۴۵رقمی معادل 

ت ايران نسبت به خورشیدی با وجود عدم تغییر متوسط قیمت نف ۲٣۳۲درآمد نفتی ايران در سال 

میلیارد دالر رسیده است. ايران سال  ۵۱درصد کاهش يافته و به حدود  ۵۱سال پیش از آن، بیش از 
رسد اين  میلیارد دالر از صادرات نفت خام درآمد کسب کرده بود. به نظر مي ۲۲٣خورشیدی ۲٣۳۱

 . المللی و کاهش شديد صادرات نفت ايران است های بین کاهش ناشی از تحريم

 
  ساير درآمدهای دولت

های دولتی داشته است. گرچه اين  نژاد در آمد هنگفتی نیز از محل واگذاری شرکت دولت احمدي

های  قانون اساسی قرار بود منجر به تقويت بخش خصوصی شود اما اکثر شرکت ۴۴روند بنا به اصل 
اند.  و امنیتی واگذار شدههای وابسته به نهادهای نظامی  ها از جمله شرکت سودده به شبه دولتي

 . میلیارد دالر بوده است ۲۱٧ها بالغ بر  درآمد دولت از اين واگذاري

های نهم و دهم نیز بر اساس برابری دالر و ريال در اين دوره هشت ساله معادل  درآمد مالیاتی دولت
میلیارد  ۱٨( میلیارد دالر است. در همین مدت دولت از فروش اوراق مشارکت )اوراق قرضه ملی ۲۴۳

 . دالر درآمد کسب کرده است
برد. مرکز آمار ايران نرخ  با وجود اين درآمدهای قابل توجه، اقتصاد ايران از رکود و تورم همزمان رنج مي

سال گذشته سابقه نداشته  ۲٧درصد اعالم کرد. تورمی که در  ٣۲را بیش از  ۳۲تورم در سال 
کنند که میزان تورم در سال آينده نیز افزايش يابد و به  بینی مي است. کارشناسان اقتصادی پیش

 . درصد برسد ٣۵بیش از 

ها  بیني دهم درصد را تجربه کرد. پیش ٣۱از سوی ديگر ايران در سال گذشته میالدی رشد اقتصادی 
کنند. اين در حالی است که اقتصاد  ی میالدی حکايت مينیز از رشد منفی اقتصادی در سال جار

نژاد رشد هفت درصدی را  و پیش از شروع دولت محمود احمدي ۲٣٨۴ايران در چند سال منتهی به 

 . تجربه کرده بود
 

  دولت تنها مقصر نیست

است؟  های اخیر اما آيا دولت تنها مقصر شرايط نامساعد اقتصادی ايران با وجود درآمد هنگفت سال



های نادرست  های مختلف مجلس نیز با در پیش گرفتن سیاست به باور کارشناسان، نمايندگان دوره
گذاری  اند. سیاست اقتصادی و عدم نظارت بر عملکرد دولت در به وجود آمدن اين شرايط موثر بوده

صادی گیرد نیز در نابسامانی اقت کلی حکومت ايران که توسط رهبر جمهوری اسالمی صورت مي

 . فعلی نیز تاثیر قابل توجهی داشته است
همچنین با وجود آمار نگران کننده اقتصادی اعالم شده توسط نهادهای حکومتي، همچنان مسووالن 

 . گويند رتبه ايران از دستاوردهای غیرقابل انکار سخن مي عالي
ای در  اهلل خامنه ل جاری آيتای از اين اظهارات خوشبینانه را در سخنرانی اولین روز فروردين سا نمونه

های مختلف  های ايران در زمینه توان ديد. وی در بررسی شرايط اقتصادی و میزان پیشرف مشهد مي
، نظامی  اي، امنیتي های به دست آمده در چند سال اخیر زمینه اقتصادي، هسته گفت که پیشرفت

 . شود م" محسوب ميها گذشته نیست و "جهشی عظی و تکنولوژيک قابل مقايسه با سال

کنند که نابسامانی  در حالی که کارشناسان مستقل به اين آمار رسمی بد بینند و تصريح مي
تر احمد علوی کارشناس اقتصادی در  شرايط اقتصادی ايران فراتر از آمارهای اعالم شده است. پیش

هد و  د ی آينده نشان نميانداز روشنی را برا وله تصريح کرد که شرايط فعلی چشم و گو با دويچه گفت

برای اين که يک جامعه از اين رکود تورمی عمیق بیرون بیايد بايد سرمايه تزريق شود، »افزود: 
امیدواری تزريق شود، ثبات و امنیت اقتصادی در جامعه حاصل شود و چنین شرايطی را ما االن در 

 «انداز نداريم چشم

 باور کردنی نیست اما واقعیست!
 

شرکتی در جزیره خارک وجود داشته آمده است :  29فروردین  24در بوشهرنیوز، سایت به گزارش 
که به صورت علنی به حقوق کارگران تجاوز کرده و تاکنون هیچ یک از دستگاه های مرتبط نیز با 

 مدیران متخلف این شرکت برخوردی نکرده اند.
کی از پتروشیمی های جزیره این گزارش حاکیست، در یکی از شرکت های خصوصی وابسته به ی

 هزار تومان در ماه بوده که واقعا عذاب آور است. 972خارک، حقوق کارگران آن 
گفته می شود کارگران مذکور در گرمای طاقت فرسای خارک مشغول به فعالیت های گازی بوده و 

د شده و با در حقیقت پول خون خود را دریافت می کنند اما از کمترین امکانات و خدمات بهره من

 مشکالت فراوانی دست و پنجه نرم می کنند.
البته گفته می شود آقایان مسئول این شرکت در اقدامی خیرخواهانه دو ماه مانده به پایان سال با 

 هزار تومان رسانده اند! 922افزایش حقوق این کارگران، آن را به ماهی 

هزار تومان  922ن می توانند با ماهی پرسشی که باقی است این که آیا مدیران این شرکت خودشا
زندگی کرده و روزگار بگذرانند یا این که صرفه جویی و کاهش هزینه ها فقط مربوط به اقشار ضعیف 
و کم درآمد جامعه بوده و مدیران عزیز این شرکت با پول چنین کارگران زحمتکشی، نوروز لذت بخش 

 د!و رویایی را در کنار خانواده خود سپری کرده ان
امیدواریم وجدان های بیدار با مطالعه این چند سطر به خود آمده و نگذارند زحمات کارگران زحمتکش 

درجه پایمال شده و همه کمک کنند تا این کارگران به حقوقشان  42این جزیره در دمای بیش از 

 دست یابند.
 

 فعاالن اتحادیه های کارگری می خواهند بدانند چرا؟
 USAID  به اداره سولیداریتی سنتر در بوگاتا ۰ میلیون دالر اهدا کرد

 جیمز جوردن
 ترجمه و تلخیص : بابک پاکزاد

 

 ٣ معمول غیر و توجه قابل مقدار آند منطقه در هایش عملیات برای  بوگاتا در سنتر سولیداریتی اداره
 نه و است روشن چندان کمک ابعاد و افق نه نمود. دریافت سال، دو برای اهدایی کمک دالر میلیون

 به توجه با حال، این با کرد. هزینه و گرفت بکار ها برنامه کدام در باید را مبالغ این دقیقا که این

 که کنند می یشبینیپ ناظران آند، منطقه در سنتر سولیداریتی های نمایندگی و بوگاتا اداره سابقه
 مرکز های فعالیت عمده که هایی مکان یعنی است، ونزوئال و کلمبیا در اهدایی موارد اصلی کاربرد

 شود. می شامل را بولیوی و اکوادور پرو، همچنین آند منطقه است. شده متمرکز جا آن در معموال

 دارد. هایی اداره کلمبیا در هم و پرو در هم سنتر سولیداریتی



 شود. می ارسال الملل( بین توسعه برای متحده ایاالت )آژانس USAID سوی از اهدایی، های کمک
 ونزوئال است.در کرده دریافت را گذاری سرمایه این نوید  درجریان، کلیدی تحول سه با زمان هم اداره

 متحده،هم تایاال با (FTAجدید) آزاد تجارت توافقنامه شدن کلمبیا،اجرایی در و اکتبر، ماه ،انتخابات

 و مسلحانه های درگیری برای سیاسی حلی راه خواستار که مردمی فراگیر جنبش با زمان
 است. دسترس در کمک این جزئیات با ارتباط در اندکی اطالعات است. اجتماعی های درگیری

 نظورم به باید فعاالن سنتر، سولیداریتی طریق از ونزوئال در CIO-AFL مداخله مستند تاریخ دلیل به
 کنند. تحلیل را گذشته تاریخ ها، فعالیت این تقویت درباره زنی گمانه پیرامون آگاهانه بحث

 بزرگترین مخلوق و ( NED) دمکراسی برای ملی اهدای اصلی نهاد چهار از یکی سنتر سولیداریتی
 است. CIO-AFLمتحده، ایاالت کارگری های اتحادیه مرکز

 با ارتباط )در الملل بین خواه جمهوری انستیتو ،NED اصلی هادن سنتر،چهار سولیداریتی با همراه

 شرکت المللی بین مرکز و دمکرات( حزب با ارتباط )در ملی دمکرات انستیتو خواه(، جمهوری حزب
 ریاست دوره در ،۲۳٨٣ در NEDشوند. می شامل را بازرگانی( اتاق با ارتباط )در خصوصی های

 آمد: وجود به دلیل یک به فقط NED شد. تاسیس متحده ایاالت دولت توسط ریگان جمهوری

 منظور به کشورها دیگر در  انتخابات و اجتماعی های جنبش ها، دولت امور در مداخله و دستکاری
 به خصوصی بخش دسترسی سازی زمینه برای متحده، ایاالت المللی بین های سیاست پیشبرد

 فراملی. های کمپانی سود افزایش و طبیعی منابع

 که داشت اظهار تایمز نیویورک با ای مصاحبه طی ۲۳۳۲ ،در NED گذاران بنیان از یکی وینشتین، آلن
 می انجام مخفیانه صورت به  CIA توسط قبال دهیم می انجام امروز که کارهایی از ای عمده بخش ”

 توضیح را امپریالیستی استراتژی بافت در سازمان نقش ، NED رئیس مقام پلتنر،قائم مارک “. شد

 بافته هم به پارچه یک قالب در را ارتش و تجارت سیاست، های نخ آن، چگونه که گوید می و داده
 را سازی جهانی که پسندد می را اقتصادی ترتیب و ترکیب آن وضوح به دمکراسی لیبرال ” است:
 آمریکا ینظام برتری سوی از بخشیده، تداوم را سازی جهانی که المللی بین نظم…. کند تغذیه
 از عمومی خزانه از را اش بودجه درصد ۳۱ از بیش سنتر سولیداریتی ”شود. می پشتیبانی و تقویت

 سه تا دو حدود چیزی معموال اتحادیه سهم کند. می تامین NED و  USAIDخارجه، امور وزارت طریق
 است. درصد

 ندارد، ای اتحادیه فعاالن صفوف و محلی های اتحادیه با چندانی ربط سنتر سولیداریتی بنابراین،

 سهم هیچ محلی های است.اتحادیه برخوردار CIO-AFL مقامات ترین عالی کامل همکاری از اگرچه
 برنامه رخیب سنتر اند.سولیداریتی نداشته توسعه برنامه یا و الملل بین روابط ایجاد در ای اراده یا

 های برنامه این اند.اما خیم خوش و خطر بی کمابیش ها آن از بعضی که دارد مفید و خوب های

 دادن قرار تاثیر وتحت نفوذ همانا که کند عمل اصلی هدف برای پوششی همچون تواند می خوب
 اباتیانتخ های فرآیند در مداخله برای کانالی کردن فراهم و دیگر کشورهای کارگری های جنبش
 است.

 ریاست برای ها ساندنیست کاندیدای ارتگا، دانیل شکست التین آمریکای در NED موفقیت نخستین
 های کانال و NED طریق از متحده ایاالت دولت بود. نیکاراگوئه در ۲۳۳۱ سال انتخابات در جمهوری

 ویولتا مطلوبش، کاندیدای برای موثری شکل به و پرداخت دالر بیست از بیش رای هر ازای به دیگر،

 کرد هزینه بیشتر ای نیکاراگوئه دهنده رای هر ازای به ،۲۳۳۱ در آمریکا دولت خرید. را پیروزی چامورا
 . ۲۳٨٨ در آمریکا یجمهور ریاست انتخابات در دمکرات(، و خواه حزب)جمهوری دو هر تا

 دیگری نمونه داشت.هائیتی جمعیت نفر میلیون ٣ فقط نیکاراگوئه زمان، آن در که است ذکر قابل
 بین خواه جمهوری انستیتو ،۱۱۱۴ سال در کند. می عمل سنتر سولیداریتی چگونه که این از است

 پرزیدنت منتخب دولت علیه کودتا گران توطئه تنها نه سنتر، سولیداریتی شرکای از یکی الملل،
 ،۱۱۱۵و ۱۱۱۴ های سال در داد. تعلیم و کرد گردآوری را ها آن بلکه کرد مالی تامین را آریستد برتراند

 حامیان علیه خون حمام که کرد پیدا ادامه کودتا از بعد ها ماه تا و شد آغاز کودتا از قبل ها کمک این

 بودند. ( CTH) هائیتی کارگران کنفدراسیون اعضای ، اش قربانیان جمله از که شد برپا آریستد
 سولیداریتی بود، گرفته قرار  کودتاچیان هدف مورد همه از بیشتر که اتحادیه این به کمک جای به

 کودتا طی و آن از قبل که کرد کانالیزه کوچکی کارگری سازمان سوی به را دالر هزار صدها سنتر

 بود.سال آریستد پرزیدنت برکناری خواستار حقیقت در و نداد صورت منتخب دولت از دفاع برای کاری
 حداقل نصف پیشنهاد و داد تغییر را اش مواضع CTH که هنگامی  ، ۱۱۱۳ سال در بعد، ها

 از بیش سنتر سولیداریتی ، کرد تایید ها کارخانه برای بود کرده تعیین آریستد دولت که دستمزدی

 مجامع ، CTH مبالغی، چنین دریافت نمود.با آغاز را  CTH مالی تامین و کرد اهدا دالر ۱۱۱۱۱۱
 پریوال دولت جست. مشارکت پریوال دولت انتخاباتی شورای در و داد تغییر را خود انتخاباتی



 بود هاییتی سیاسی حزب بزرگترین که این رغم به انتخابات، در را آریستد حزب الواالس، مشارکت
 دانست. منتفی و ملغی
 سولیداریتی اداره طریق از ونزوئال در مداخله تاریخ ماست جاری بحث به ربوطم بیشتر که موردی

 قبل در وی شد. می اداره دومیت رد  توسط امروز،آن بوگاتای اداره مثل است.درست کاراکاس سنتر
 کارگران کنفدراسیون و ارتگا کارلوس سوی به اهدایی مبالغ تا کرد کمک آن طی و ۱۱۱۱ کودتای از

 کیم شود. کانالیزه داشت، فساد به آمیخته و دمکراتیک ضد شهرت که (،کنفدراسیونی TVC) ونزوئال
 مطالعه طی ، Central North University Purdue شناس جامعه و کارگری باسابقه فعال اسکیپز،

 ونزوئال جمهور رئیس ، چاوز هوگو علیه ۱۱۱۱ کودتای زمینه  بر سنتر سولیداریتی درباره اش موردی
 توسط که NED به سنتر سولیداریتی  ۱۱۱۱ مارس – ژانویه فصلی گزارش اساس بر…گوید می

 در سنتر سولیداریتی کارکنان…شد افشا و کشف گالینگر( اوا و وود بیگ جرمی ) نگاران روزنامه

 و تجارت کنفدراسیون )  FEDECAMARAS و CTV رهبران تا  بود شده طراحی که هایی نشست
 شش کل در که ها مالقات اند.این کرده ایفا فعالی نقش ،  برسند تفاهم به هم ملی(با کار و کسب

 مارس ۵ در ملی نشست یک در و شد برگزار کشور مختلف نقاط شد،در می شامل را نشست

 ”پرچمدار ایه سازمان“ مثابه به… FEDECAMARAS و CTV نشست آن در رسید. خود اوج به ۱۱۱۱
 ۵ کنفرانس از روز ٣۱ از  بیش گذشت از پس تقریبا…شدند تقدیس چاوز پرزیدنت علیه مبارزه در

 ٧ در نفتی کمپانی یک مدیریت خلعیت به اعتراض در آوریل ۳ در FEDECAMARAS و CTVمارس،

 برای شتال آغاز به منتهی وقایع این و انداختند راه به ملی سطح در عمومی اعتصاب یک آوریل،
 کردند. ایفا کلیدی نقش FEDECAMARAS و CTV آن در که شد کودتایی

 روز اواسط در شد. برگزار اتحادیه از حمایت در ای گسترده و وسیع آوریل،راهپیمایی یازدهم در

 حامیان به ، ارتگا و کارمونا گوهای بلند یعنی ، راهپیمایی در اپوزیسیون آوریل،بلندگوهای یازدهم
 خواستار و کرده راهپیمایی ،میرافلورس، جمهوری ریاست کاخ سوی به که دادند نفراخوا خود

 جنبشی آمریکا در کارگری های اتحادیه فعاالن که بود زمان همان حوش و شوند.حول چاوز استعفای
 هایش فعالیت با ارتباط در را هایش پرونده سنتر سولیداریتی که شدند آن خواستار و کردند آغاز را

 وابستگی به بخشیدن پایان فرآیند و شود تضمین آن شفافیت تا بگشاید آینده و حال ته،گذش در
 و گذاری سرمایه سنتر سولیداریتی که کردند اصرار شود.آنها آغاز آمریکا دولت به اش مالی

 و بدنه حداکثری مشارکت و برگرداند، مشروع ای اتحادیه های سازمان سمت به را اش سوگیری

 برای آن در که کرد عوض ای گونه به را شرایط وضعیت کند.این تضمین را CIO – AFL ای پایه سطوح
NED وUSAID های نهاد طریق از بویژه ، ونزوئالیی نفعان ذی به هایشان حمایت کردن کانالیزه 

 قبل کمی که، این جمله کردند،از آغاز را ای پیچیده بازی ها پاسخ،آن شد.در مشکل بسیار کارگری

 در ها برنامه برای شده اهدا مبالغ و کردند منتقل بوگاتا به را کاراکاس اداره های ا،عملیاتکودت از
 های تخصیص ذیل مبالغ، این ترتیب این به و کردند منتسب منطقه به اهدایی موارد به نیز را ونزوئال

 نشد. فهرست و ثبت ونزوئال به ویژه

 به ونزوئال و کلمبیا در ها اتحادیه از حمایت منظور به ” سنتر ،سولیداریتی۱۱۲۱ سال در مثال، برای
 برخی برای کرد. دریافت NED از دالر  ۴۱۱۱۱۱، …”کارگران اساسی حقوق از ها آن دفاع دلیل

 در مبارزات که چرا رسید می نظر به نادر بسیار ترکیب این ، جهان سطح در کارگری جنبش ناظران

 خشونت به تهدید که این وبدون داد می ادامه خود رشد هب ای اتحادیه  بروزات که جایی ونزوئال،
 از حتی کارگری بروزات که بود متفاوت بسیار کلمبیا هوای و حال و فضا با میکرد؛ عمل شود

 به قصد سوء و قتل تعداد هرساله، و است کمتر است غیرقانونی اتحادیه به تعلق که کشورهایی
 اهداف منظر از دیگر، اندازی چشم از اما است. جهان در ین،باالتر کارگری های اتحادیه فعاالن  جان

 کلمبیا و ونزوئال با معامله و برشمردن برای متعددی دالیل شرکتی، امپراطوری و متحده ایاالت
 دارد. وجود زمان هم بصورت

 دو هر ، اشان ژئوپلتیک موقعیت و چپ قدرتمند و تاریخی توجه،جنبش قابل جمعیت طبیعی، منابع با

 متحده ایاالت رسمی مقامات شدید نگرانی موجب و دارند قرار ای ویژه بسیار شرایط در ورکش
 معموال که ) چاوز پرزیدنت سالمت درباره زنی گمانه و ونزوئال الوقوع قریب انتخابات با ویژه هستند.به

 متحده تایاال شود(. می مطرح دانند نمی موضوعات این درباره چیزی که  پزشک غیر افراد سوی از

 انقالب کردن خارج برای ها فرصت تمام از و فرصت هر از است درصدد مطمئنا شرکتی امپراتوری و
 کند. استفاده ریل از بولیواری

 های اتحادیه فعاالن ای توده جنبش کنند خارج ریل از خواهند می چه آن درکلمبیا که حالی در

 علیه سیاسی اپوزیسیون و ها مبیاییآفروکل بومیان، روستایی، جمعیت دانشجویان، کارگری،
 های روند و اجتماعی گذاری سرمایه ارضی، اصالحات خواستار ها گروه این است. موجود وضعیت



 و مسلحانه مناقشات برای سیاسی حلی راه و مذاکره خواستار ها هستند.آن آزاد و امن سیاسی
 به بخشیدن پایان خواهان اه آن دیگر، بیان به اند. اجتماعی و سیاسی های درگیری همچنین
 بومی جوامع هزینه به فراملیتی های شرکت سود به که هستند نئولیبرالی اقتصادی های سیاست

 کند. می عمل مردم نیازهای و
 پیش در را کارگری جنبش دستکاری و مداخله مسیر شرکتی امپراتوری و متحده دیگر،ایاالت طرف از

 از دیدارم آخرین رساند.در حداکثر به را اش سودآوری و نترلک و کند حفظ را سیاسی ثبات تا گرفته
 و ونزوئال کارگری های اتحادیه فعاالن با تا آمد پیش متعددی های فرصت ، ۱۱۲۱ آوریل در کلمبیا

 طرف از ونزوئال کارگری های اتحادیه فعاالن حضور با ارتباط در حکایاتی من گویم. سخن کلمبیا
 کمک فنی و تکنیکی موضوعات برخی آموزش در کلمبیایی کارگران به که شنیدم سنتر سولیداریتی

 بزرگترین که گردیده، شامل را CUT اعضای هایی آموزش چنین از یکی بودند.حداقل کرده

 آموزش درباره من به که اتحادیه رسمی است.مقامات کلمبیا در کارگری های اتحادیه کنفدراسیون
 درباره صحبت به شروع ونزوئال کارگری های اتحادیه فعاالن طعیمق در که داشتند اظهار ، گفتند ها

 بود.اگرچه ”گرا راست و کارانه محافظه بسیار“ اشان وربط خط و کردند سیاسی موضوعات

 تری نزدیک بسیار روابط کارتر محافظه فدراسیون دو با اما دارد روابطی CUT با سنتر سولیداریتی
 مرتبط لیبرال و کار محافظه احزاب با تاریخی نظر از که کلمبیا(، کارگران )کنفدراسیون CTC که دارد
 با ارتباط در اسبق کار جهانی کنفدراسیون از بخشی که کار( عمومی کنفدراسیون ) CGT و بوده

 شوند. می شامل را بوده الملل بین مسیحی دمکرات سیاسی احزاب
 آن به نگاه با و ندارد ونزوئال در هایش فعالیت برای ای یژهو بخش هیچ سنتر سولیداریتی وبسایت

 موضوع این ، دیگر منابع به نگاه با اما ندارد. جا آن برای ای برنامه هیچ که شود تصور است ممکن

 مورد تا کنند می عمل سایه در و دارند جریانی در های برنامه آنها که است آشکار و واضح
 بسیار مورد این ، شده ذکر های روایت به توجه با اگرچه نگیرند. قرار عموم تحقیق و موشکافی
 هایی فعالیت طبیعت با ارتباط در را ها گره برخی توانیم می ما اما شود، نمی محسوب دراماتیکی

 این ونزوئال، در ها فعالیت تداوم توانیم می کنیم.ما مشاهده هاست آن حامی سنتر سولیداریتی که

 غیر و رسمی شکل به که این کند،و می پیدا ربط هم به بوگاتا اداره توسط کلمبیا و ونزوئال در کار که
 کند فراهم گرایانه راست های ایده انتشار برای فضایی تواند می ها آموزش ترین ای پایه ، رسمی

 کنیم. مشاهده را

 نشان را ای هشد بدل و رد اطالعات و جلسات تاریخ بوگاتا در آمریکا سفارت از کرده رخنه اطالعات
 نشان را درجریانی مکالمات اطالعات این اند. داشته شرکت آن در بوگاتا اداره و دومیت که دهد می
 و کلمبیا کارگری های اتحادیه در  FTA مدافع گرایش ظهور تغذیه روشنی به آن هدف که دهد می

 گونه هر بلکه یکارگر جنبش در چپ  رهبری و گرایشات فقط نه بردن تحلیل برای تالش همزمان
 است. کلمبیا کارگری های اتحادیه سوی از سیاسی مبارزه
 روی به که بینند می دری ی پاشنه دو همچون را کلمبیا و ونزوئال شرکتی امپراتوری و متحده ایاالت

 و ها سازمان دستکاری و گذاری تاثیر شوند. می گشوده  التین درعمل،آمریکای و جنوبی آمریکای
 و ونزوئال کارگری های جنبش مبارزات و نیازها است.آری. مهمی بسیار تاکتیک ریکارگ های جنبش
 اند. متفاوت یکدیگر با بسیار کلمبیا

 این که است این است مهم خارجه امور وزارت در حامیانش و سنتر سولیداریتی برای چه آن اما
 دوره راه و کنند استفاده در این گشودن برای آن از توانند می آنها که هستند کلیدی باهم ها جنبش
  بردارند. ها شرکت سود کسب راه سر از را موانع و کرده باز را مجدد استعمار از جدیدی

 Today Leninism Marxism منبع:

 

  اعتراض سندیکای هفت تپه به ادامه ی بازگشت کارگران

 یمخواستار آزادی بی قید و شرط همۀ کارگران و فعالین کارگری در بند می باش
 

: سندیکای کارگران آمده استکه  29فروردین  24به موجب خبر رسیده به روز شمار کارگری در 

نیشکر هفت تپه با انتشار بیانیه ای نسبت به ادامه ی بازداشت اعضای کمیته ی هماهنگی برای 
  کمک به ایجاد تشکل های کارگری اعتراض کرد. در این اطالعیه چنین آمده است:

  انسان های آزادیخواه!کارگران و 

روز است که تعدادی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک  ۱۱همانطور که مطلع هستید بیش از 
به ایجاد تشکل های کارگری به نام های غالب حسینی، خالد حسینی، بهزاد فرج الهی، وفا 



نواده ها و دوستان قادری،علی آزادی و حامد محمود نژاد دستگیر شده اند و با وجود پیگیری های خا
  بازداشت شدگان همچنان در بالتکلیفی به سر می برند.

دستگیری ها، ارعاب و تهدید فعالین در حالی صورت می گیرد که فریبرز رئیس دانا، محمد جراحی، 

شاهرخ زمانی، پدرام نصرالهی، رسول بداغی، عبدالرضا قنبری و بسیاری دیگر از فعالین کارگری و 
  ین شرایط همچنان در زندان هستند.سیاسی در بدتر

فعالین کارگری در شرایطی بازداشت و محاکمه می شوند که اقشار تهی دست جامعه به لحاظ 
نازل بودن سطح معیشت و دستمزد و سطح باالی بیکاری در شرایط بسیار اسفباری به سر می 

ق خواسته ها و مطالبات برند. بدیهی است در چنین وضعیتی کارگران و فعالین کارگری برای تحق
خود راهی جز مبارزه برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری ندارند و این اعمال سرکوبگرانه نمی 

  تواند موجب توقف تالش ها و مبارزات فعالین کارگری شود.

و خواستار آزادی بی قید و ما کارگران نیشکر هفت تپه دستگیری این فعالین را محکوم می کنیم 
  ی کارگران و فعالین کارگری در بند می باشیم.  مه شرط ه

  سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

۲۴/۲/۲٣۳۱ 

سال گذشته صدها هزارهکتار از جنگل هاى ايران از بین رفته و يا تغییر کاربرى  26در 
  يافته است

: میزان جنگل و درختان در ايران حدود يک  آمده است  29فروردین  24در  خراسانبه نوشته روزنامه 
هزار متر مربع است در صورتى که اين سرانه  2چهارم متوسط جهانى است. سرانه جنگل در جهان 

هزار متر مربع است. به گزارش ايرنا، على محمد شاعرى قائم مقام سازمان  9در ايران حدود 
مساحت ايران را جنگل در بر گرفته است حفاظت محیط زيست با بیان اين مطلب افزود: هفت درصد 

درصد مساحت کشورها به جنگل اختصاص يابد. وى اظهار  97در حالى که به طور متوسط بايد 
میلیون هکتار بوده  22حدود  42داشت: بر اساس آمارهاى موجود مساحت جنگل در ايران در دهه 

 72ى گفت: به طور متوسط در میلیون هکتار کاهش يافته است. و 24که در حال حاضر به حدود 
سال گذشته صدها هزارهکتار از جنگل هاى کشور از بین رفته و يا تغییر کاربرى يافته است که بايد 

با برنامه ريزى هاى اصولى جلوى اين تخريب بى رويه گرفته شود. شاعرى افزود : هر هکتار جنگل و 

تن  7/9ذب مى کند و از اين طريق تن گرد و غبار و ذرات معلق را ج 62فضاى سبز درهر سال 
برابر اراضى غیر  42اکسیژن براى موجودات زنده تولید مى شود. عالوه براين اراضى جنگلى بیش از 

جنگلى آب در خود جذب مى کنند. وى گفت: در حال حاضر بسیارى از گونه هاى با ارزش درختى در 

ا و حفاظت ويژه از درختان نیاز است. در حال انقراض است و از اين رو به يک طرح ضربتى براى احی
کشور داراى جنگل ، رتبه چهل  76کشور با پوشش کم جنگل است و از بین  52حال حاضر ايران جزو 

و پنجم را دارد. شاعرى خاطرنشان کرد : بر اساس شاخص هاى جهانى هر کشورى که مساحت 

محیطى آسیب پذير است و به درصد مساحت کشورش باشد از لحاظ زيست  22جنگل آن کمتر از 
عنوان کشورى با پوشش کم جنگل معرفى مى شود. در حال حاضر هفت درصد مساحت کشور را 

 . جنگل ها در برگرفته است
 

 اعتراض كارگران ،كودكان وزنان خواهم بود بهنام ابراهیم زاده: همچنان صداي

 
زاده،این كارگر زنداني وفعال كارگري روز بنا به گزارشات رسیده ازطرف نزدیکان بهنام ابراهیم 

 فروردین ماه بايد براي تمديدمرخصیش به دادستاني تهران مراجعه كند.25شنبه

اين در حالی است كه تنها فرزندش نیما از بیماری خوني رنج مي برد وشنبه مجددابايد دربیمارستان 
 محك بستري شود.

محك كودكان بستري   بیمارستان فوق تخصصي از سه ماه است كه در نیما ابراهیم زاده بیش 

 وپزشكان معالجش براين باورندکه درمان وی بیش از سه سال به طول خواهد انجامید. است
باتمام توان ووجودم براي   مرخصي آمده ام پدر نیما ؛بهنام ابراهیم زاده میگويد: ازوقتي از زندان به

 رمان فرزند عزيزم اولويت اصلي من است.نجات جان نیما تالش كرده ام ومي كنم. امروز د
بمن  این فعال کارگری می افزاید، تحمیل اين وضعیت به تنها فرزندم نیماي عزيزو فشارهای سنگین 

ما نع فعالیت هاي من  به خا طر باور ،اعتقادات سیاسي وفعالیت هايم درعرصه كودكان وكارگران 
 ان ،كودكان وزنان خواهم بود .اعتراض كارگر نمي تواند باشد. من همچنان صداي



  ها؛ کار در محیط ناسالم و بدون امکانات ابتدايی پزخانه وضعیت بحرانی کارگران کوره

: در حالی که فصل کار آمده است  29فروردین  24در  ايلنا –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 
فعاالن کارگری معتقدند کارفرمايان در شود بسیاری از  ها از ارديبهشت ماه شروع مي کوره پزخانه

 . کنند های آجرپزی کوتاهی مي تامین حداقل استانداردهای بهداشتی در کارگاه

ها هر چه دارند از اوايل انقالب است که کارفرمايان مجبور بودند  به گزارش ايلنا، کارگران کوره پزخانه
کانات زندگی از جمله خانه، آشپزخانه و امکانات رفاهی را برای آنان فراهم سازند و تمام اين ام

های بهداشتی از سی و چهار سال پیش دست نخورده باقی مانده و پس از گذشت چند  سرويس
 . دهه اينک مخروبه شده است

ها به دلیل محیط کاری نامناسب همواره  اين شرايط باعث شده است نا سالمت کارگران کوره پزخانه
 . در معرض خطر قرار گیرد

های منطقه يافت آباد در گفتگو با ايلنا  ، رئیس انجمن صنفی کوره پزخانه«پیروز چراغی»اين زمینه در 

 . توصیف کرد« زير صفر»ها را  وضعیت بهداشت کوره پزخانه
ها خبری نیست و اگر اتفاقی در محیط کار بیافتد  معموال از تجهیزات اولیه پزشکی در اين کارگاه»

ارگر مصدوم وجود ندارد از اين روی الزم است مسئوالن به فکر تاسیس امکان خدمات رسانی به ک

 «. ها باشند درمانگاه برای کارگران کوره پزخانه
 

  ها کاهش تعداد کارگران کوره پزخانه

ها نسبت به گذشته به  های ايلنا حاکی است که تعداد کارگران کوره پزخانه از جانب ديگر گزارش
بايست در نحؤه پرداخت دستمزد و  اين کاهش نیروی انسانی را مي مراتب کمتر شده است. ريشٔه

 . تغییر مواد و مسالح ساختمانی جستجو کرد

فراری »های استان تهران با اشاره به  رئیس انجمن صنفی کارگران کوره پزخانه« غالمرضا عباسی»
ها رفتار  پزخانه کارگران کوره ها در فصول قبل، با گويد: کارفرما مي« ها داده شدن کارگران کوره پزخانه

های قبل هم از اتباع غیر  ها در سال ها را به نحوی فراری دادند. اين کارفرما مناسبی نداشتند و آن
 . کردند کردند و هم در بحث مزد، مبالغ مورد توافق را به کارگران پرداخت نمي ايرانی استفاده مي

 
  های آجرپزی کارگاهای بازرسان کار از  لزوم بازديد دوره

ای يا  اند که به صورت دوره موظف« ضابط قضايی»طبق قانون کار، بازرسان وزارت کار با اختیارات 

سرزده در فواصل زمانی کوتاه از واحدهای صنعتی کوچک، متوسط يا بزرگ بازديد کنند و اگر آنان 
ه طور قابل توجهی کاسته وظايف خود را به درستی انجام دهند از میزان حوادث ناشی از کار ب

شود. طبیعی است وقتی نظارت بر کارفرمايان کم رنگ باشد، حقوق کارگران به راحتی پايمال  مي

 . شود مي
های منطقه يافت آباد معتقد است  در همین رابطه پیروز چراغی رئیس انجمن صنفی کوره پزخانه

های منطقه يافت  بر وضعیت کوره پزخانهافتد که بازرسان وزارت کار برای نظارت  به ندرت اتفاق مي»

 «. آباد به اين منطقه اعزام شوند
 

  های کارگری لزوم حضور فعال تشکل

تواند به بازرسان وزارت کار و بیمه کمک کند تا مشکالت  های مستقل کارگری مي حضور تشکل
 . کارگران را بهتر ببینند و درک کنند

های  سوالن دولتی نسبت به انجام وظايف صنفی تشکلغالمرضا عباسی با انتقاد از ديد منفی م
های کارگری دنبال  ای در جهت احقاق حق کارگران از سوی تشکل گاه مسئله گويد: هر کارگری مي

ها شده است. حال آنکه  کنند که گويا دخالتی در کار آن ای برخورد مي شود مسئوالن به گونه مي
در شناسايی مشکالت کارگران و حراست از حقوق های کارگری کمک به مسئوالن  وظیفهٔ تشکل

 . نیروی کار است

 
 درصدی حقوق بازنشستگان درفروردین ماه 02عدم اعمال افزایش 

 

بازنشستگان ماه حقوق فروردین آمده است :  29فروردین  24در  فارس،خبرگزاری دولتی  به گزارش
بگیران  های آنها واریز شده است وحداکثر تا خرداد حقوق مستمری براساس سال گذشته به حساب



های گذشته همراه با حقوق به  التفاوت ماه درصد افزایش پرداخت و مابه 97بر اساس مصوبه دولت با 
 شود. ها واریز می آن  حساب

 جوابیه به اطالعیه اتحادیه آزاد کارگران ايران

 مازیار گیالنی نژاد
 

درآخرین دقایق سال گذشته تکذیبیه ای در بر پای ایمیل رسیده به روز شمار کارگری آمده است : 

مورد مصاحبه من منتشرشد. اطالعیه اتحادیه کارگران آزاد درتعطیالت بدستم رسید.برایم بسیار 
به پیشواز رفتن اول  سخت است که درشرایطی که می باید انسجام دربین تشکلهای کارگری برای

ماه مه را حفظ کنیم به این اطالعیه جوابیه بنویسم. آنچه مرا مجبورکردکه به نگارش این سطور 

بپردازم بیشتر تحقیری بود که این اتحادیه در مورد تالش کارگران فلزکار مکانیک درجمع آوری امضا 
 انجام داد.وگرنه مازیارگیالنی نژاد قابل تکذیبیه نوشتن نیست.

اواسط بهمن ماه سالجاری طی مالقاتی که دو نفر از هماهنگ »دوستان اتحادیه اعالم گرده اند    -2

کنندگان با ایشان داشتند به وی اعالم کرده بودند از نظر ما چنانچه هر فعال کارگری و یا کارگر 
ا در نظر معترضی با هر دیدگاهی خواهان حضور در جمع هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی باشد ب

داشت این نکته ی مهم که همیشه در پیگیریها و تجمعات هماهنگ کنندگان و دیگر امور مربوط به 

طومار در صف اول این اعتراض کارگری قرار بگیرد جزو هماهنگ کنندگان محسوب میشود و چنانچه 
لذا ما        خودش بخواهد نام اش در لیست هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی قرار میگیرد........

هماهنگ کنندگان طومار سی هزار نفری کارگران از آنجا که مازیار گیالنی نژاد هیچگاه در نشستها، 

تصمیم سازیها و تصمیم گیرها، سیاست گذاریها و هماهنگی های الزم و ملزوم جمع ما و یا 
و یا دخالت و  تجمعات و دیگر تالشهای خاص و ویژه ی هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی، هیچ نقش

 « شرکتی نداشته است......
دوستان درست می گویند البته فقط دوستان فراموش کرده اند که یادآوربشوند که هیچ دعوتی از 

من به عمل نیاورده اند تا در جلسات آنهاشرکت کنم وبرای هرتصمیمی که گرفتند ازجمله تصمیم به 
ام.چراکه دوستان الزم نمی دیدند که من درجلسات تجمع، رفتن به استانداری اینجانب بی خبر بوده 

جلسه بااعتراض من مواجه می شدند که چرا مرامطلع 9آنها شرکت داشته باشم.وهربارکه طی 

دوستان بسیار «تو در دسترس نبودی ویا موضوع ناگهانی پیش آمد.»   نکردید اظهار می داشتند:
اهنگ کنندگان قرار بگیرد.حال چرابه این موضوع اصرار داشتند که نامم از همان روز اول درلیست هم

هزار امضای اعتراضی می کنند قابل  42یک تبصره اضافه کردندواین موضوع را موکول به بعد از ارایه 

توجه است .دوستان حتا فراموش کرده اند که بگویند این توافق بین کارگران فلزکارمکانیک واتحادیه 
وچند هماهنگ کننده . دوستان حتا فراموش کرده اندکه   نی نژادآزاد بوده است نه بین مازیارگیال

بگویند برای اینکه نام اعضای دیگرسندیکاهای کارگری در این لیست قرار بگیرد ،تا هنگام رفتن پیش 

هزارامضای اعتراضی ،این لیست ازنام دیگر فعالین بنام سندیکایی  92وزیرکار برای پی گیری 
این دوستان چقدر برای این   وسط اینجانب صورت گرفت .حتا یکی ازلیدرهایُپربارباشد، چه تالشی ت

امر تالش کرده بود ولی موفق نبود، پس از من مصرا می خواست که این دوستان در سندیکاهای 

دیگر را راضی کنم تا نامشان در این لیست قرار بگیرد.البته به دالیل مخنلف دوستان سندیکایی از 
هزار امضای جمع آوری 9ان طفره رفتند و سندیکای کارگران واحد به تنهایی با بودن با این دوست

 شده توسط سندیکا به مجلس و وزارت کار رفت که من در مصاحبه ام یادآور شدم.
البته فراموشکاری این دوستان به اینجا ختم نمی شودچراکه با تعجیلی که برای رفتن به پیش 

امضای تهیه 422د را به اول اسفند تغییر دادند که باعث شد ما وزیرکارداشتند تاریخ اواسط اسفن
هزارامضای  22شده را به سرعت به دوستان برسانیم وتازه متوجه شدیم که دوستان برای 

اعتراضی بعدی تصمیمی ندارند.البته قضاوت را تاریخ خواهد کرد و وجدان کارگری این دوستان. این 

امضای آخری را عنوان کرده اند تا  422رمکانیک به عمد موضوع دوستان برای تحقیر کارگران فلزکا
امضا مقایسه ای صورت دهد.این دوستان بخوبی می دانند  422هزارامضا و 92ناخودآگاه خواننده بین 

هزار امضای بعدی به دوستان  22که کارگران فلزکارمکانیک همانطور که درمصاحبه هم گفته شده از 

امضای آخری را به رخ کارگران فلزکارمکانیک می کشند.البته  422د کمک کرده است ولی به عم
همانطور که درمصاحبه هم گفته ام این امضاها توسط همه فعالین کارگری چه خانه کارگری ها 

،شورای اسالمی ها،انجمن صنفی ها،سندیکاهای کارگری جمع آوری شده واگر کسی یاکسانی 

ن امضاها حاصل تالش خودشان بوده بسیار نادرست است.به می خواهند این طوروانمود کنند که ای



هرحال امیدوارم که دوستان در بازگویی حقیقت امانت را رعایت کنند ومتحدانه به پیشواز اول ماه مه 
   برویم.

 گسترده ترباد اتحاد طبقه کارگرایران    

 مازیار گیالنی نژاد

  به ادمه بازداشت فعاالن کارگري بیانیه سنديکای کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض

سنديکای کارگران نیشکر هفت تپه با صدور آمده است :  29فروردین  24بر پایه ایمیل دریافتی در 

بیانیه نسبت به دستگیری و ادامه بازداشت اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل 
درخواست آزادی فعاالن کارگری های کارگری اعتراض کرده است. اين سنديکای کارگری ضمن 

را تنها راه تحقق خواسته ها و مطالبات “ مبارزه برای ايجاد تشکل های مستقل کارگری”زنداني، 

 . کارگران اعالم کرده است
 : متن کامل اين بیانیه به گزارش تارنمای کمیته هماهنگی به شرح زير است

 ! های آزاديخواه کارگران و انسان

روز است که تعدادی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک  ۱۱هستید بیش از همانطور که مطلع 
های غالب حسیني، خالد حسیني، بهزاد فرج الهي، وفا قادري،  های کارگری به نام به ايجاد تشکل

ها و دوستان بازداشت  های خانواده اند و با وجود پیگیري نژاد دستگیر شده علی آزادی و حامد محمود

 . برند ن در بالتکلیفی به سر ميشدگان همچنا
گیرد که فريبرز رئیس دانا، محمد جراحي،  ها، ارعاب و تهديد فعالین در حالی صورت مي دستگیري

شاهرخ زماني، پدرام نصرالهي، رسول بداغي، عبدالرضا قنبری و بسیاری ديگر از فعالین کارگری و 

 . ترين شرايط همچنان در زندان هستند سیاسی در بد
شوند که اقشار تهی دست جامعه به لحاظ نازل  لین کارگری در شرايطی بازداشت و محاکمه ميفعا

برند.  بودن سطح معیشت و دستمزد و سطح باالی بیکاری در شرايط بسیار اسفباری به سر مي
ها و مطالبات خود  بديهی است در چنین وضعیتی کارگران و فعالین کارگری برای تحقق خواسته

تواند  های مستقل کارگری ندارند و اين اعمال سرکوبگرانه نمي ارزه برای ايجاد تشکلراهی جز مب
 . ها و مبارزات فعالین کارگری شود موجب توقف تالش

قید و  کنیم و خواستار آزادی بي ما کارگران نیشکر هفت تپه دستگیری اين فعالین را محکوم مي

 . شیمبا شرط همۀ کارگران و فعالین کارگری در بند مي
  سنديکای کارگران نیشکر هفت تپه

۲۴/۲/۲٣۳۱  

 
 مرگ یکی ازنگهبانان مسکن مهر دهدشت درپی سقوط ازراه پله

،یکی از نگهبانان مسکن مهر آمده است:  29فروردین  24در  فارسخبرگزاری دولتی به گزارش 
اظهار   آذرپناه براساس این گزارش،عمار دهدشت در اثر سقوط از راه پله به کام مرگ کشیده شد.

داشت: شب گذشته جسد نیمه جان یکی از نگهبانان مسکن مهر دهدشت به اورژانس بیمارستان 
 امام خمینی دهدشت انتقال داده شد.

مسئول اورژانس بیمارستان امام خمینی اضافه کرد: متوفی علی سینا بهزادیان و حدود هفتاد سال 
  سن داشت.

نیز سر به شدت آسیب دیده  و پهلوی راست و   ه استخوان سینه، دستآذرپناه افزود: این فرد از ناحی
 بود و پس از انتقال به اتاق جراحی در حین عمل و به علت شدت جراحات فوت کرد.

 عضو هیئت مديره سنديكاي كارگران نیشكر هفت تپهبا علي نجاني،گفتگوي راديو ندا 

عضو هیئت مديره  آمده است : علی نجاتیعلي نجاتي،به گزارش رادیو ندا در گفتگو با آقای 
سنديكاي كارگران نیشكر هفت تپه، در گفتگو با راديو ندا با بیان اينكه '' زندگي مبارزه است '' گفت : 

وي همچنین در مورد ‹‹ امیدواريم با تالش هاي خود مردم آينده خوب و روشني داشته باشیم! ›› 



تا زماني كه كارگران ›› گفت:  29ي كارگران در سال هزار توماني برا 426تعیین حداقل دستمزد 
تشكلي از خودشان نداشته باشند، با هم همبستگي نداشته باشند، همین آش و همین كاسه 

 ‹‹است!

 گوش کنید:
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  های وزارت صنعت گذاری و حمايت های سرمايه تولید چادر مشکی از اولويت

: وزارت آمده است 29فروردین  27به نقل از خبرگزاری دولتی فارس در  اقتصاد آنالينبه نوشته 
مشکی طی سالیان گذشته در اولويت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد تولید پارچه چادر 

 . های اين وزارتخانه قرار داشته است گذاری و حمايت سرمايه
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد تولید پارچه چادر مشکی طی سالیان گذشته در اولويت 

 . های اين وزارتخانه قرار داشته است گذاری و حمايت سرمايه

روابط « مافیای سنگین واردات بر سر چادر مشکی»به گزارش فارس، به دنبال انتشار گزارش 
های الزم در راستای حمايت از تولید  عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: همواره پیگیري

 های اين وزارتخانه قرار گذاری و حمايت پارچه چادر مشکی طی سالیان گذشته در اولويت سرمايه
فرهنگی در چارچوب  -داشته است و بدين ترتیب تمامی متقاضیان جهت تولید اين محصول صنعتی

های وزارت صنعت طرح تولید چادر  های الزم برخوردار می گردند. با پیگیري ضوابط مربوطه از حمايت

های آمايش صنعت و معدن به  میلیون يورو در رديف طرح ۱۱مشکی در شهر کرد با ارزش تقريبی 
 . تصويب رسیده و وضعیت طرح فوق در دست پیگیری است

همچنین واحد تولید چادر مشکی در شهرستان يزد، تولید اين محصول را در مقیاس صنعتی آغاز و 

تولیدات خود را نیز به بازار عرضه نموده است.الزم به ذکر است با تغییرات اخیر قیمت ارز و افزايش 
در مشکی در واحدهای داخلی صرفه اقتصادی پیدا کرده است و قیمت کاالهای وارداتي، تولید چا

انگیزه الزم برای تولید داخلی اين محصول فراهم گرديده است. لذا امید است با همت تولیدکنندگان 

و متخصصان داخلی در آينده نزديک شاهد ارتقای کیفیت و تأمین بخشی از نیاز کشور از طريق 
 .تولیدات داخلی باشیم

 «خدمات کشاورزی»بدیل وضعیت کارکنان شرکتدرباره ت

هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است:  29فرووزدین  24در ایسنا، خبرگزاری دولتی به گزارش 
با رفع یک مورد تعارض آرای صادره از سوی شعب مختلف این مرجع قضایی، درباره موضوع تبدیل 

ای  تخصصی خدمات کشاورزی رای وحدت رویهوضعیت استخدامی کارکنان قراردادی شرکت مادر 
 صادر کرد.

 هیات عمومی به شرح زیر است: 222برپایه این گزارش،متن رای شماره 

با رای شعبه دوازدهم  ۱۴۱٣۱۱/۲۱/۲٣٨۱وجود تعارض بین رای شعبه دهم دیوان به شماره  -اوال»
حصیلی شکات از موضوع محرز است و سایر آرا با توجه به مدرک ت ۲٣٨۱/ ۳/ ٣ ۲۵٧٨به شماره 

 تعارض خارج است.

و رای شماره  ۲٣٨۱/ ٨/ ۱۳ -۳۲۱با توجه به استدالل به کار رفته در رای وحدت رویه شماره  -ثانیا
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رای شعبه دوازدهم دیوان عدالت  ۲٣٨٣/ ۲۱/ ۳ -۵۳٧الی  ۱۵۱

تضمن استدالل آراء مذکور و با رعایت مفاد آنها اداری که مبنی بر وارد دانستن شکایت در حدی که م
بویژه تحقق و اجتماع شرایط قانونی صادر شده است، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص داده 

 می شود.
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قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر  ۴٣و ماده  ۲۳ماده  ۱این رای به استناد بند 
 «به الزم االتباع است.مراجع اداری مربوط در موارد مشا

  بازداشت تعدادی از فعاالن کرد در غرب ايران

المللی حقوق بشر در ايران  :کمپین بینآمده است  29فروردین  27در  مردمکبه نوشته سایت 
ها فعال و شهروند کرد در غرب ايران به اتهام  گزارش داده که از ابتدای اسفند سال گذشته ده

شدگان اطالعی در دست  بازداشت شده و از سرنوشت تعدادی از اين بازداشت« پژاک»همکاری با 

 . نیست
ها شهروند کرد در شهرهای مهاباد، سنندج، و پاوه توسط نیروهای امنیتی  طبق اين گزارش ده

 . اند بازداشت شده و چند نفر از اين زندانیان در ايام نوروز با سپردن وثیقه از زندان آزاد شده

ن گزارش در چند روز گذشته فاروق و هژار سامانی به زندان مرکزی مهاباد، مسعود و براساس اي
نگار( و رسول خضرمروت به بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطالعات ارومیه  خسرو کردپور )روزنامه

 . اند منتقل شده

ته است که المللی حقوق بشر در ايران با اعالم اين خبر به نقل از يک منبع محلی گف کمپین بین
بهروز و حسن بروکانلو، عزيز داالی میالن، حسن اسدي، میرهادی موسوي، امیرحسن بهروز، 

افشین میرزايي، فرزاد سالمت، عبدالسالم بهاور و خسرو بدوی اسفندماه توسط نیروهای امنیتی 

 . شان تفتیش شده است هاي در ارومیه بازداشت شده و خانه
ايران شماری از اين افراد که به همکاری با حزب پژاک متهم  به نوشته اين منبع خبری مخالف

اند اما از سرنوشت برخی  اند پس از بازداشت به بندهای متادون و جرائم خطرناک منتقل شده شده
 . اطالعی در دست نیست

حزب حیات آزاد کردستان، پژاک، از احزاب مسلح مخالف حکومت جمهوری اسالمی ايران است و 
اعالم « حمايت از حقوق ايرانیان کرد در چارچوب يک نظام دموکراتیک در کشور»خود را   هدف مبارزه
 . کرده است

های  پیمان ناتو و آمريکا در فهرست گروه گروه پژاک از سوی ايران، شماری از کشورهای هم
 . تروريستی قرار دارد

نظامی پژاک و نیروهای سپاه  های ايران چندبار از درگیری میان نیروهای شبه خبرگزاري ۳۱در سال 

 . پاسداران در مناطق غربی و شمال غربی کشور خبر داده بودند
المللی حقوق بشر در  های وزارت اطالعات يا دادستانی ايران تاکنون درمورد گزارش کمپین بین مقام

 . اند ايران درخصوص بازداشت اين شهروندان کرد اظهارنظر نکرده

المللی حقوق بشر در ايران شماری از فعاالن کرد ازجمله محمدصديق  بینکمپین   براساس گزارش
کبودوند در ايران زندانی هستند و حکم اعدام هفت نفر از آنها در ديوان عالی ايران تائید شده 

 . است

دوماه پس از بازداشت در زندان قلعه حصار در  ۳۱اللهی تیرماه سال  ها کامل فتح طبق گزارش
 . تهران جان باخت بیمارستانی در

فرزاد کمانگر، معلم زندانی کرد و چهار زندانی سیاسی کرد به  ٨۳پیش از اين در ارديبهشت سال 
 . در زندان اوين تهران اعدام شدند« دست داشتن در عملیات تروريستی»»اتهام 

تراض به در آن زمان خبرگزاری هرانا گزارش داد که مردم مناطق کردنشین کامیاران و سنندج در اع
 . آمیز برپا کردند ها تجمعات اعتراض اين اعدام

ايران های هدفمند در  خشونت»احمد شهید، گزارشگر ويژه سازمان ملل در حقوق بشر ايران، از 

 .انتقاد کرده است« های نژادی ازجمله کردها علیه اقلیت

 مرگ کارگر چاه کن بر اثر برق گرفتگی

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران آمده است:  29فروردین  27در  مهر،برگزاری دولتی به گزارش 
 متری چاه بر اثر برق گرفتگی خبر داد. 27ساله در عمق  92از مرگ کارگر 

 27دقیقه امروز گرفتاری یک گارگر در عمق  94و  22جالل ملکی در تشریح این حادثه گفت : ساعت 
همراه گروه  22در ادامه امدادگران ایستگاه متری چاه به سازمان آتش نشانی اطالع داده شد. 

 خود را به محل حادثه در خیابان دروس خیابان هدایت رساندند. 42نجات 



وی افزود: در بررسی های اولیه مشخص شد، در محل گودبرداری یک خانه کارگری در حال حفر چاه 
بود به موضوع مشکوک شده بوده که همکارانش به دلیل اینکه او فعالیت خود را ناگهانی قطع کرده 

 و موضوع را به سازمان آتش نشانی اطالع داده بودند.

ساله را از چاه خارج کرده و  92ملکی خاطرنشان کرد: آتش نشانان با ایمن سازی محل، کارگر 
 تحویل امدادگران اورژانس دادند که آنها مرگ او بر اثر برق گرفتگی را تائید کردند.

نی در پایان به پیمانکاران هشدار داد: هنگام حفر چاه از مقنی های سخنگوی سازمان آتش نشا

حرفه ای استفاده کرده و اجازه ندهند آنها با تجهیزات ناایمن وارد چاه شوند زیرا خاک نم دار بوده و 
احتمال برق گرفتگی وجود دارد. هنگام استفاده از تجهیزات روشنایی نیز از وسایل ایمن و تجهیزات 

 د استفاده کنند.استاندار

 تشدید فشار بر فعال کارگری دربند، پدرام نصراللهی

 
طبق گزارش رسیده، آمده است :  29فروردین  26بر پایه خبر سایت کمیته هماهنگی ... در تاریخ 

میزان فشارهای وارده بر فعال کارگری دربند و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل 
نصراللهی، از سوی نیروهای امنیتی روز به روز در حال افزایش است. عوامل های کارگری پدرام 

اطالعات و مسئولین امنیتی درون زندان مرکزی سنندج در ادامه ی سیاستِ فشار بر فعالین 
کارگری، با مراجعات متعدد و زیر فشار قرار دادن مداوم ایشان، و در تنگنا قرار دادن وی برای پذیرش 

نی بر دست شستن از کلیه ی فعالیت های کارگری و استعفا از عضویت در کمیته شرایط آنان مب

هماهنگی، هر لحظه بر فشارهای خود بر این فعال کارگری می افزایند؛ و با دادن وعده هایی از 
قبیل: آزادی فوری، اعطای شرایط اقامت در کشورهای اروپایی و غیره، سعی در تطمیع و ترغیب او 

ته ی خود از جانب وی دارند. اما پدرام نصراللهی با اراده ای پوالدین و عزمی راسخ در پذیرش خواس

تر از همیشه، در برابر تمامی تهدیدها و تطمیع ها ایستاده، و با پای فشاری بر حقانیت باورهای 
کارگری خود، از ادامه ی عضویت در کمیته هماهنگی دفاع نموده، و از حِق ایجاد تشکل های 

 خود ساخته ی کارگران مصرانه دفاع می نماید. مستقل و

کمیته هماهنگی ضمن محکوم نمودن هر گونه فشاری بر پدرام نصراللهی و سایر فعالین کارگری، و 
تحمیل شرایِط به غایت ضِد انسانی به تشکل های کارگری و کارگران پیشرو،خواهان پایان بخشیدن 

امل سرمایه به صفوف فعالین کارگری بوده، و آزادی به تمامی تعرضات و تهاجمات همه جانبه ی عو

 فوری و بی قید و شرط تمامی فعالین کارگری دربند را خواستار می باشد.
 26/2/2929های کارگری_ کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل

  تومان ٠۳۳۳گوجه فرنگى كیلويى 

هفته گذشته قیمت انواع مرکبات در : طی يک آمده است  29فروردین  26در  آفتاببه نوشته سایت 
ها نیز افزايش زيادی داشته است. پیش از اين ستاد  بازار دو برابر افزايش يافته و قیمت ساير میوه

هزار تن میوه در کشور و توزيع تدريجی آن در 222سازی  کنترل تنظیم بازار مصوب کرده بود با ذخیره

تومان 2622و سیب  2722ده بود هر کیلوگرم پرتقال ايام عید قیمت در بازار متعادل شود. مصوب ش
 . در بازار عرضه شود

تومان، 9922گزارش میدانی خبرنگار فارس حاکی است در سطح شهر تهران يک کیلوگرم پرتقال 

 . شود تومان، عرضه مي7722تومان، موز 9722تومان، کیوی 9722سیب
 

 . یده استتومان رس4722فرنگی نیز به کیلويی  همچنین قیمت گوجه

ای  گزارش خبرنگار فارس حاکی است قیمت میوه در شهرهای کشور نیز افزايش قابل مالحظه
تومان، سیب 9222داشته است بر اساس اين گزارش در سطح شهر اردبیل قیمت پرتقال تامسون 

تومان و کیوی 7722تومان و موز 7222فرنگی  تومان، گوجه9222تومان، لیموشرين 9222قرمز 

رسد. در اين میان قیمت انواع سبزی نیز رشد چشمگیری داشته است، در  ان به فروش ميتوم9222
تومان و سبزی 9722تومان ، خیار 9222تومان، کلم 9722سطح شهر اردبیل قیمت يک کیلو کاهو 

 . رسد تومان به فروش مي9222خوردنی نیز کیلويی 
والت نیز تعطیل شده است، يکی از رسد در تعطیلی ايام نوروز نظارت بر قیمت محص به نظر مي



بار خريداری  تومان از میادين تره222فروشندگان میوه به خبرنگار فارس، گفت: يک کیلوگرم کاهو را 
 . فروشد تومان به مردم مي9722کند و به قیمت  مي

بار  همچنین بر اساس فاکتور ارائه شده قیمت يک کیلوگرم سیر خريداری شده از میدان تره

 . رفت تومان توسط اين فروشنده به فروش مي22222ان بود که به قیمت توم6722
های عرضه شده در بازار  پیش از اين سازمان تعزيرات تأکید کرده بود که در ايام عید به قیمت میوه

نظارت جدی خواهد داشت تا با نرخ مصوب به فروش رود اما در اين میان عدم نظارت بر توزيع کافی 
 . یل ديگری بر افزايش قیمت بوده استها نیز دل میوه

فتحعلی دبیر اتحاديه بارفروشان در خصوص دلیل افزايش قیمت میوه در بازار به خبرنگار  علی حاج
های کشور به بازار طی چند روز گذشته تعطیل بوده است و  ها از سردخانه فارس گفت: توزيع میوه

 .  رفته استبه همین دلیل عرضه در بازار کمتر شده و قیمت باال

ها در ايام عید  حاج فتحعلی در خصوص دلیل تعطیلی توزيع میوه گفت: به هر حال کارگران سردخانه
هايشان باشند و به اين دلیل توزيع در طی چند روز گذشته متوقف شده  تمايل دارند در کنار خانواده

ز برای دلیل افزايش قیمت میوه بود اما از فردا توزيع دوباره میوه آغاز خواهد شد اما عامل سومی نی

ها به دلیل آبدار بودن آن است. پیش از اين  به ويژه مرکبات متصور است و آن فسادپذيری اين میوه
کارشناسان هشدار داده بودند که به دلیل آبدار بودن مرکبات امسال که حتی وزن آنها در برخی 

 . کند تر ميکیلوگرم بود احتمال فساد آنها را بیش2.9موارد بیش از 

ها باالجبار بايد به بازار  آنها گفته بودند در يک ماه مانده به ايام عید مرکبات انبار شده در سردخانه
بیايند اما امکان نگهداری آن بعد از عید نخواهد بود و به همین دلیل قیمت مرکبات در چند روز مانده 

 . تر اما بعد از عید باالتر خواهد رفت به عید پايین

هر حال سريال تکراری تعطیلی نظارت بر بازار همچنان ادامه دارد و به رغم اينکه در سال جاری از  به
مزيت نسبی زيادی نسبت به سالهای گذشته در تولید میوه برخوردار هستیم تا جايی که واردات 

ها و  تبر قیم  های گذشته وجود نداشت اما اين حالوت و شیرينی در غیاب نظارت میوه برخالف سال
توزيع باز هم به کام مردم تلخ شد اما امیدواريم با آغاز به کار ادارات مأموران تعزيراتی و متولیات 

 . توزيع به فکر مردم باشند

  کشته شدن سه کارگر در حادثه ريزش ساختمان در شمال تهران

جمعه ریزش  صبح 2:46ساعت آمده است  29فروردین  26در مهر، خبرگزاری دولتی گزارش  رپایه ب
یک ساختمان در حال تخریب در خیابان شریعتی باالتر از میرداماد به سازمان آتش نشانی و اورژانس 

خود را به محل حادثه رساندند.  29و  92،  22اطالع داده شد. بالفاصله آتش نشانان ایستگاههای 

دند که ناگهان در بررسیها مشخص شد کارگران در حال تخریب یک ساختمان سه طبقه قدیمی بو
آوار بر روی آنها ریخته وزیرخروارها خاک گرفتار شده بودند. امدادگران بالفاصله عملیات نجات را آغاز 

کرده و هر سه کارگر را از زیر خاک خارج کردند. پس از معاینه آنها از سوی عوامل اورژانس مرگ 

 هرسه نفر آنان تایید شد.
ماه  6شهر تهران در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: جالل ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی 

قبل نیز در همین ساختمان آوار ریزش کرد و دو کارگر زیر آن گرفتار شدند که در آن حادثه خوشبختانه 

با امدادرسانی سریع آتش نشانان تلفات جانی نداشتیم. از آن زمان عملیات تخریب دراین خانه 
 وباره این حادثه تلخ رقم خورد.متوقف شده بود که پس از شروع د

 سال بود. 92وی افزود: قربانیان دو ایرانی و یک افغانی بودند که میانگین سنی آنها 
 

  كارگران با اعتراضات حضوري میتوانند به مطالبات و خواستهايشان دست يابند
 

داوود رضوی از آمده است :  29فروردین  25ایلنا در تاریخ  –بر پایه گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
رانی تهران با اعالم این مطلب گفت: علت پایین بودن  فعاالن مستقل کارگری شرکت واحد اتوبوس

 ها عدم حضور نمایندگان واقعی کارگری در جلسات تعیین مزد است. دستمز

ع عملکرد بیشتر تابع گروه دولت و وی گفت: اعضای گروه کارگری شورای عالی کار از نظر نو
 کارفرمایی هستند و با بدنه جامعه کارگری ارتباطی ندارند.

این کارگر بازنشسته ادامه داد: با این شرایط نمایندگان تشکلهای رسمی کارگری با صدور بیانیه، 

 دهند.توانند به نفع کارگران اقدامی انجام  انجام مصاحبه، امضای طومار و یا طرح دعوای نمی



رضوی گفت: دولت در غیاب نمایندگان واقعی جامعه کارگری، با افزایش دو نفر به اعضای خود آیین 
نامه برگزاری جلسات شورای عالی کار را به نفع خود تغییر داده و در نتیجه اکنون سه جانبه گرایی 

 برای تعیین مزد عاالنه نقض شده است.

اعضای گروه کارگری شورای عالی کار با بدنه کارگری در  این فعال مستقل کارگری ادامه داد: اگر
واقعی دریافت   شد و کارگران مزد ارتباط بودند سه جانبه گرایی در شورای عالی کار نقض نمی

 کردند. می
توانند با مزد تعیین شده گذران زندگی کنند، گفت: برای افزایش قدرت  وی با بیان اینکه کارگران نمی

 نتیجه است. ور مستقیم کارگران بیقدام اعتراضی قانونی بدون حضخرید کارگران هرا
 

 بهنام ابراهیم زاده :از نزديك وهرروز با محك

 
كودك بهبود 422آمده است : تعداد  29فروردین  25برپایه گزارش رسیده به روز شمارکارگری در تاریخ 

اولین روز هفته بازهم براي يافته وهشت هزار كودك قهرمانانه با سرطان مبارزه مي كنند .شنبه 

 محك در دارآباد تهران مي شويم. بستري شدن نیما راهي بیمارستان فوق تخصصي
كودك در آن بهبود يافته وهشت هزار كودك 222آنجا بیمارستان كودكان سرطاني است جاي كه

 كنند. قهرمانانه با سرطان مبارزه مي

به قهرماني رسیدند ؛ نگاه  پارالمپیك نودويك لندنسال گذشته كودك بهبود يافته محك در مسابقات 
كردن وديدن كودكا ني كه ماهها است اسیر تختبیمارستان وبیماري مهلكي شده اند قلب هر انسان 

كودك دوست را به دردومجروع مي كند چیزيكه همان لحظه اول توجه هر انساني را در بیمارستان 

اين  ترمانه وانساني ونظم مسئوالن وكاركنانبه خود جلب مي كند. برخورد بسیار مح محك
كودكان برروي در وديوار اين  بیمارستان است كه در كنار آن نقاشي ها واسباب بازي هاي كه براي

 بیمارستان ودر فضاي بیمارستان فراهم كرده اند.
وبرگزاري شاد  تا اين كودكان شاد باشند از نقاشي هاي روي ديوار گرفته تا پخش موسیقي هاي

چشنها وجشن تولد براي بچه ها وهديه دادن به اين كودكان ازكتاب داستان گرفته تا اسباب بازي 
             ودهها مورد ديگر ......

پذيرش يك  باهمسرم وفرزندم نیما براي بستري كردن نیما به قسمت پذيرش مي رويم در بخش

پذيرد با گرمي ومثل همیشه  حضور ما را ميخانم جوان وخوش برخورد ومرد جواني به نام شیخي 
سريع وفشرده كار بستري نیما صورت   براي بستري شدن نیما كارها واقدامات الزم راانجام مي دهد

مي گیرد سالن انتظارنزديك اتاق پذيرش خیلي شلوغ است پراز كودك هريك از اين كودكان به 

را هم ندارند يا  كودكان حتي توانايي راه رفتندچار اين مريضي مهلك شده اند تعدادي از اين  نوعي
در آغوش مامان باباها هستند يا روي چرخ ويلچر ؛ يكي ازناحیه گردن به اين وضع دچار شده يكي از 

بعضي ها تومور دارند خالصه صحنه هاي دردناك وناله هاي  ناحیه چشم ديگري از قسمت ديگري

د .درد مهلكي است وجانكاه خیلي سخت است عزيز اين كودكان قلب هرانساني را به درد مي آور
 ترين

همراه نیما  كس وعشق وزندگي ات به اين روز افتاده باشد بهرحال پذيرش انجام مي گیرد به

وهمسرم براي ديدن دكتر عظیم مهرور پزشك نیما اماده مي شويم دراين بیمارستان انظباط ونظم 
ارا در دست گرفته ويكي يكي نام بیمارها را مي خواند حرف اول را مي زند يكي از كاركنان پرونده ه

كه  كه به نزد دكتر بروندومورد معاينه قرار گیرند نوبت ما مي رسد به نزد دكتر مهرور مي رويم از بس
تنها براي نیم   نیما مدتها ست در اين بیمارستان بستري است همه نیما را مي شناسند ازروزي كه

نیما به بیمارستان آوردند مرا به نام باباي نیما  از زندان مرا براي ديدن ساعت وتحت الحفظ با مامور
است  پرستارها وديگر كاركنان اشاره مي كنند كه اين باباي نیما ابراهیم زاده مي شناسند با دست

بیمارستان آوردنش  وزنداني سیاسي است همان كسي كه چندي پیش با مامور براي ديدن نیما به

كل محك آشنا ست دكتر مهرور نیما را  داني سیاسي است حاال ديگر باباي نیما برايمیگويند او زن
مي   مي كند وبا مهر دكتري اش مهر به صورت وكله نیما مورد معاينه قرار مي دهد با نیما شوخي

زند اين كار همیشگیدكترمهرور است بعضي مواقع حتي در بخش ود رحال بستري به كله نیما مهر 

جواب سوالهاي  مورد وضعیت نیما وخارج رفتن نیما صحبت مي كنم دكتر با كمال احترامزند در  مي
ما عالي است نگران نباش  مرا مي دهد مي گويد پروتكل اين جا جها ني است تجهیزات پزشكي

شیمي درماني كه اين بخش نیز در انكولوژي يك  بعد از اينكه معاينات نیما تمام مي شود به بخش

رگ گیري مراجعه مي   رويم نیما بايد اول رگ گیري شود به اتاق قرار دارد مي  طبقه چهارم
دادوبیداد كودكاني كه در حال رگ گیري هستند توجه ات را جلب مي كند قبل ازما دختر  كنیم



در اتاق رگ گیري است بهیارها مي خواهند روي دست اين دختررگ گیري كنند اما بد   كوچلوي
است وپیدا كردن رگ روي دست اين دختر  كند چرا كه دختر كوچلو چاق وتپلجوري دادو بیداد مي 

كار مشكلي است بهر حال به سختي رگ راپیدا مي كنند مادری در نزديكي ما كودك خردسالش 

بروي تخت دراز كشیده است.كودك خردسالش را نگاه مي كند وآرام آرام اشك مي ريزد اين ما در به 
دستانش  سالن مي بینم كه  سرحال بود فكر مي كند يك پدر در آنطرفكه كودكش سالم و روزهاي

مي شود جرات اين را  را بروي چشمهايش قرار داده وهق هق گريه مي كند قلبم بیشتر مجروع
حتما در اين جا در بستر بیماري  ندارم نزديك شوم وبپرسم چي شده میدانم عزيزترين عزيزش

تصاويرواين وضعیت هرروزه در برابر من ظهور مي كند  است. حتي مي ترسم بهش فكر كنم اين
وهمراهان اين كودكان معني ندارد. همه به شدت نگران وضعیت  خنده وشادي در بین اين كودكان

پرستارها  فرزندان خودهستند نیما براي رگ گیري به اتاق رگ گیري انتقال داده مي شود نیما با اين

بهیارها وپرستارها امروز سخت  رد رگ گیري نیما هم برايوهمیارها بسیار راحت است وشوخي دا
جاي براي رگ گیري پیدا كردن سخت است  است از بس كه روي دست نیما رگ گیري شده است

بهرحال كار رگ گیري تمام مي شودونیما براي وصل كردن سرم وبستري شدن آماده مي شود 

ستري میرويم نیما با شوخي هاي ونازك نیما وصل مي شود به اتاق ب سرم به دستان نحیف
كه  سعي مي كند غم وغصه را از چهره ما بزدايد ياد روزهاي اول را بیاد مي اورم همیشگي اش

براي من وهمسرم سخت  نیما مي گفت اگر گريه كني به بیمارستان نیا ؛ تحمل اين وضعیت واقعا

 است نیماي تنها فرزندم بیش از سه ماه است در
بستر بیماري است من با تمام وجودم براي نجات نیماي عزيزتالش مي كنم نیما  بیمارستان محك در

انسان دوست وآزاديخواه احتیاج دارم مرا  را بايد نجات دهم من به كمك شما دوستان ورفقا ومردم

 دردايره حمايتهاي خود قرا ردهید.
كودكان وكارگران وزنان  يمیگیريم وهمصدا با شما همچنان صدا  ما به بودن شما در كنارمان آرامش

 خواهم بود.
 بیمارستان محك-تهران29فروردين 25بهنام ابراهیم زاده 

 
 تداوم اعتراض به ادامه بازداشت فعالین کارگری عضو کمیته هماهنگی

 

فروردین خانواده و جمعی دیگر از کارگران و فعالین  25بر پایه گزارش رسیده آمده است :در تاریخ 
کمیته هماهنگی برای پیگیری وضعیت پرونده بازداشت شدگان اعضای کمیته کارگری و اعضای 

 هماهنگی مقابل دادگستری شهر سنندج تجمع نمودند.

در همین راستا تنی چند از اعضای خانواده های بازداشتی توانستند با معاون دادستان و نیز بازپرس 
ها ابالغ گردید که پرونده آنها هنوز به دادگاه پرونده دیدار داشته باشند، در این مالقات ها به خانواده 

نیامده است و جواب قانع کننده ای در رابطه با وضعیت پرونده فعالین بازداشتي به خانواده ها داده 

 نشد.
فروردین بار دیگر برای  22الزم به ذکر است که خانواده هاي فعالین بازداشتي اعالم کرده اند فردا 

 یزان شان به دادگستری مراجعه مي كنند.پیگیری وضعیت پرونده عز

 2929فروردين  25-كمیته ي هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري

  وزير صنعت و تجارت: درآمد ارزی کشور در سال گذشته نصف شد

: وزير صنعت، معدن و تجارت آمده است  29فروردین  25در  جرسبه نوشته سایت اصالح طلب 

کنار همه مشکالت دو مسئله جدی )مديريت جريان پولی و ارزی ( در حوزه  گفت: سال گذشته در
  . توانست بهتر انجام شود تولید وجود داشت، مديريت جريان ريالی به سمت تولید مي

 

به گزارش تابناک، مهدی غضنفري، سال گذشته را "سالی سخت" توصیف کرده و گفته است از 
 72شد نیمی از آن يعنی  وارد اقتصاد کشور مي 22ه بايد سال میلیارد دالر ارز نفتی ک 222مجموع 

اکنون نیمه نفتی  میلیارد دالر محقق شد. سال گذشته کشور از حالت اتکا به نفت خارج شد و هم

 . بايد اقتصاد را کامال از نفت رها کرد 29است که بايک حرکت جديد در سال 
ها  کنند، گفت: آن سرمايه در گردش ريالی مي که واحدهای تولیدی درخواست غضنفری با بیان اين

کنند تا تولید چرخش خود را داشته باشد؛  گويند در قبال تسهیالت منابع ريالی خود را تامین مي مي

 .ها قرار دهیم چنین توانی را به طور حتم خواهند داشت بنابراين اگر منابع بیشتری در اختیار آن



به عنوان سالی سخت در حوزه اقتصاد نام برد و گفت: البته  22وزير صنعت، معدن و تجارت از سال 
توان به آن اشاره  ای که مي های بزرگی برعهده ما بود. شايد مهمترين شاخصه در اين سال ماموريت

 . های درون آن است ها، مشکالت و استفاده از برخی از فرصت کرد غلبه بر موج بحران

ها با  به دو بخش تقسیم کرد. در شش ماه اول تحريم توان را مي 22غضنفری ادامه داد: سال 
های  تغییراتی که دشمنان جمهوری اسالمی ايران در فروش نفت کشورمان ايجاد کردند و محدوديت

بینی شود تا بتوان اقتصاد کشور را با  ای از تدابیر پیش ناشی از جابجايی ارز موجب شد که مجموعه
ه دوم بتدريج تدابیر به کار گرفته شد و آثار مثبت آن در اقتصاد اين فشارها تطبیق کرد. اما در نیم

 . کشور به عینه مشاهده شد. به اين دلیل تنظیم بازار هم از اين مقوله مستثنی نبود
 

  میلیارد دالر میانگین ماهانه درآمد صادرات غیرنفتی 3.3

 22زان صادرات غیرنفتی در سال يابیم که می وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: نگاهی به آمار در مي
میلیارد دالر برآورد  4.6میلیارد دالر بوده و در مقابل میزان واردات هر ماه  9.9، ماهانه به طور میانگین 

میلیارد  26دهد. برای اين رقم که در مجموع  میلیارد دالر کمبود ارز را نشان مي 2.9شده که هر ماه 

 . شد استفاده ميدالر است از ارز بانک مرکزی و نفت 
میلیارد دالر ارز صادرکنندگان غیرنفتی در حوزه  97حدود  22وی افزود: در مدت شش ماه درسال 

 . واردات کاالهای مورد نیاز کشور هزينه شد

 
  22درصدی ذخاير کاالهای اساسی در اسفندماه  22افزايش 

نسبت به مدت  22د ماه وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: میزان ذخاير کاالی اساسی در اسفن

 . درصدی داشته است 22مشابه يک سال قبل از آن رشد 
سال سختی  22شد سال  بینی مي سازی در سال قبل توضیح داد: پیش وی درباره وضعیت ذخیره

ای از دولت درخواست کرديم که به ما اجازه دهند با  باشد. به همین دلیل همان موقع مصوبه
از وارد شدن فشار بیشتر به مردم جلوگیری کنیم. خوشبختانه با  سازی کاالهای اساسی ذخیره

 . پیشنهاد ما موافقت شد و بودجه خوبی در اختیار ما قرار گرفت
که مصوبه دولت وضعیت ذخاير استراتژيک و کاالهای اساسی  وزير صنعت، معدن و تجارت با بیان اين

میلیون تن کاال  2ون تن و پشتیبانی امور دام میلی 22های بازرگانی دولتی  را بهبود داد، گفت: شرکت

به کمک بخش خصوصی وارد کشور کردند. واردات اين میزان کاال به کشور تاکنون سابقه نداشته 
 . است

غضنفری گفت: شرکت بازرگانی دولتی پنج میلیارد يورو را صرف واردات کاالهای اساسی و 

های دامی و کنجاله سويا توسط شرکت  هادهاستراتژيکی چون گندم، برنج روغن و شکر کرد و ن
 . پشتیبانی دام وارد کشور شد

وی گفت: ارز رسانی به کاالهای استراتژيک در شرايط خاصی از کشور با مشکالت بسیاری مواجه 

به شدت نیازمند  22های دام و طیور در بهار سال  بود و به دلیل مشکالت ناشی از تامین نهاده
  . واردات مرغ بوديم
هزارتن از اين میزان  22سابقه دانست و افزود:  هزار تن مرغ را امری بي 222سازی  غضنفری ذخیره

 . از محل تولید داخل تامین شد
 

  تامین میوه موردنیاز از محل تولیدات داخل
وی درباره وضعیت میوه و مرکبات در سال گذشته نیز عنوان کرد: مناسب بودن ذخاير از سويی و 

سب ارزی موجب شد تا به طور کامل واردات میوه قطع شود و به تولید داخل اکتفا وضعیت نامنا
 . کنیم

تومان باعث شد تا  9222تومان به  2222وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: باال رفتن نرخ ارز از 

وجود آمد و  آثار اين افزايش به تدريج در بازار کاال پديدار شود نوعی گرانی و گرانفروشی در بازار به
مسوولیت تنظیم بازار را با توجه به پديده گرانی و گرانفروشی برای اين وزارتخانه سخت کرد. 

 . بنابراين ضمن تالش برای تامین بازار بر بازرسی و نظارتها تشديد شد

هزار پرونده  474میلیون فقره بازرسی از صنوف و واحدهای خدماتي، تشکیل  6.5انجام بیش از 
های صورت گرفته درحوزه بازرسی و کنترل در سال گذشته  میلیارد تومان جريمه فعالیت 242تخلف با 

 است که غضنفری به آن اشاره كرد

 گرفتگی متری چاه بر اثر برق ۹۷ مرگ کارگرمقنی در عمق



 
آمده است :  29فروردین  25ایلنا در تاریخ  –بر پایه گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

 متری چاه بر اثر برق گرفتگی جان باخت. ۲۵ ساله در عمق ٣۱ کارگری

بنابهمین گزارش،، این حادثه ظهر دیروز در خیابان دروس، خیابان هدایت تهران رخ داد و طبق 
های اولیه نیروهای امدادی مشخص شد كارگری در محل گودبرداری یک خانه کارگری در  بررسی

ینکه او فعالیت خود را ناگهانی قطع کرده بود به موضوع حال حفر چاه بوده که همکارانش به دلیل ا
 مشکوک شده و به سازمان آتش نشانی اطالع داده بودند.

ساله را از چاه خارج کرده و  ٣۱ های دریافتی، آتش نشانان با ایمن سازی محل، کارگر بنا بر گزارش
 را تائید کردند. ها مرگ او بر اثر برق گرفتگی تحویل امدادگران اورژانس دادند که آن

سخنگوی سازمان آتش نشانی پس از وقوع این حادثه به پیمانکاران هشدار داد: هنگام حفر چاه از 

ها با تجهیزات ناایمن وارد چاه شوند زیرا خاک نم  ای استفاده کرده و اجازه ندهند آن های حرفه مقنی
ده از تجهیزات روشنایی نیز از دار بوده و احتمال برق گرفتگی وجود دارد. همچنین هنگام استفا

  تجهیزات استاندارد استفاده کنند.وسایل ایمن و 

 

 درباره مبارزه طبقاتی کارگراِن ایران

 رضا شهابی

طی مقاله ای به قلم سایت سندیکای کارگران شر کت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به نوشته 
 رضا شهابی آمده است : 

هاي كارگري  هاي اجتماعی در سراسر جهان، جنبش ترين جنبش بزرگبیش از صد سال است كه 
ترين و قدرتمندترين احزاب سیاسي هم احزاب كارگري  های مختلفی، بزرگ هستند و نیز در دوره

 ....ی كارگر هنوز كه هنوز است، نتوانسته در هیچ كشوري اند. پس چرا طبقه بوده

 های عزيز ای طبقه همبا سالم و عرِض ادب به دوستان و 

های فّعالیت  ست که در سال بندِی تجربیاتی اين يادداشت كوتاه، توضیح بخشي از نظرات بنده و جمع
ام. سندیکای کارگران  ها رسیده خود در سندیکای کارگران شرکت واحد و جنبش کارگری ایران به آن
اکنون  د را در آن آغاز کرده و همشرکت واحد به عنوان تشُکلی مستقل که بنده فّعالیت کارگری خو

ها ثابت  برآمده از متِن بخشی از کارگرانِ ایران است که در این سال  دهم، تشّکلی نیز ادامه می
تواند با تمامی نقاط ضعفش و نیز  آوردهایی داشته و می های فراوان و چه دست کرده چه توانایی

 .ی برای کارگران ایران به حساب آیدها، به عنوان الگو و سرمشق ها و سرکوب اندازی سنگ

هاي  ها و موّفقیت هاي مختلفي را از سر گذرانده، شكست هاي اخیر تجربه جنبشِ كارگري در سال
اش تا به  تر از قبل شده است. اما جنبش كارگري از ابتداي پیدايش تر و آگاه مختلفي داشته و پخته

وده است كه عدم آگاهی نسبت به اين خطرات رو ب هاي بسیاري روبه امروز، با خطرات و كژراهه

ها و مبارزات فعالین اين  هاي گزاف و تلخي را به همراه داشته است و موجب شده تا فداكاري هزينه
رو وظیفه  هايش شود. كارگران آگاه و پیش يابي به خواسته جنبش نتواند منجر به پیروزي و دست

ها هشدار دهند و نگذارند  دير شود، نسبت به آن كه دارند اين خطرات را بشناسند و پیش از آن

  .جنبش كارگري به انحراف كشیده شود
می، روز جهانی کارگر، ضمن تبریک آن به تمامی  2چنین شایسته است، با توجه نزدیکی  هم

ها و  تر جشن گرفته شود و خواسته کارگران، متذّکر شد که امید است این روز با شکوهِ هر چه تمام
کش در این روز هر چه رساتر، بیان شود و موجبِ اّتحاد و  کارگران و اقشار زحمت مطالبات

 .ی کارگر گردد بستگی هر چه بیشتر آحاد طبقه هم
 

 درباره مبارزه طبقاتی کارگرانِ ایران

هاي كارگري  هاي اجتماعی در سراسر جهان، جنبش ترين جنبش بیش از صد سال است كه بزرگ
ترين و قدرتمندترين احزاب سیاسي هم احزاب كارگري  های مختلفی، بزرگ هستند و نیز در دوره

ی كارگر هنوز كه هنوز است، نتوانسته در هیچ كشوري دموكراسِي واقعيِ  اند. پس چرا طبقه بوده

داران روز به روز قدرتمندتر شده، در  ی بورژوا و سرمايه کارگری را برقرار كند؟ چرا مواضع طبقه



اند و هرگاه هم كه توانستند سنگري را فتح كنند،  درپي گرفتار شكست شده پي كه كارگران حالي
روسیه هرگز  2225اند؟ چرا كارگران به جز در انقالب سال  پس از مّدت كوتاهي آن را از دست داده

اند دولتي كارگري تشكیل دهند و دولت شورايي روسیه هم پس از چند سال شكست  نتوانسته

  کشیده شد؟ راهه خورد و به بی
تنها بعد از ورود طبقه « مبارك»بگذارید نگاهي به تحّوالت چند سال گذشته كنیم. در انقالب مصر، 

كارگر به اعتصابات از قدرت كنار كشید، يعني درست يك هفته بعد از شروع اعتصابات عمومي 
ی  اتحادّیه»، «بن علي»كارگران مصر. در تونس هم یکی از نیروهای اصلی انقالب علیه رژيم 

بود. اگر « بن علي»بود و همین فدراسیون یکی از عوامل اصلي سقوط « عمومی کارگران تونس
بینید كه در لیبي و سورّيه كار به درگیري و ويراني جامعه كشید از جمله به اين علت بود كه در  مي

شأ داخلی، مسیر ی كارگر منسجم وارد صحنه نشد و در نبود یک آلترناتیو با من اين كشورها طبقه

داری جهانی و بر خالف منافع مردم این کشورها تعیین گردید. هم اکنون در  ی سرمایه تحوالت با اراده
سورّیه شاهد آن هستیم که از یک طرف دولت سورّیه و از طرف دیگر جریانات سلفی و ارتش آزاد 

های دیکتاتوری ترکیه،  مهای مالی، سیاسی و نظامی کشورهای غربی و رژی سوریه و ... با حمایت

 .اند آمیز دست به نابودی جامعه زده قطر، عربستان و ... در یک روند فاجعه
هاي طبقه  ترين خواسته حاضر نشد كوچك« المسلمین اخوان»رژيم جديد در مصر، تحت حكومت 

فق با ارتش به توا« حسني مبارك»المسلمین از همان فرداي سقوط  كارگر را برآورده كند. اخوان

ها شوند. از همان فرداي  رسید كه اعتصابات كارگران را سركوب كنند و نگذارند كارگران وارد خیابان
ها و فشارهاي يك  سازي انقالب مصر، فعالین کارگری و مترّقی اجتماعیِ واقعي در مصر گرفتار پرونده

ـ.مذهبی.  سیاسی ها و نیروهای مثلث شوم شدند: عناصر بازمانده از رژيِم سابق، ارتش و نگرش

ها  ها و دولتي كردن صنايع بزرگ بود؛ آن سازي ی اصلي جنبش كارگري در مصر لغو خصوصي خواسته
هاي  هاي كارگري بودند. اما رژيم جديد نه تنها به هیچ يك از خواسته چنین خواستار آزادي تشّكل هم

و غمش را صرف حمايت از  كه تمام هّم عامل واقعي انقالب، يعني طبقه کارگر اهمیتي نداد، بل
حتي « النهضه»داران كرد. در تونس هم اوضاع بهتر از اين نبود. رژيم جديد به رهبري حزب  سرمايه

ی مردم  هايي كه به اسم توده هاي بازمانده از رژيم سابق كند. بدهي حاضر نشد اعتراضی به بدهي
رفته بود « بن علي»ده و نزديكان و كارگران از كشورهاي غربي گرفته شده بود اما به جیب خانوا

اعتنايي و  هاي كارگران پاسخي جز بي ترين خواسته )مثاًل خاندان طرابلسي(. در تونس هم كوچك

را که از رهبران مترّقی و از « ُشکری بلعید»کارانه،  سپس سركوب نداشت و حّتا در یک اقدام جنایت
   .کردند فّعالین مدافع حقوق و مطالبات کارگران بود را ترور

ترين نیروي انقالب بودند، اما از همان فرداي  چه در مورد مصر و چه در مورد تونس، كارگران مهم

انقالب قشر جديدي از احزاب بورژوا قدرت را به دست گرفتند و كارگران را قرباني كردند. اوضاع بهتر 
  .كه نشد هیچ، بدتر هم شد

م پهلوي را از پاي درآورد و به قرن ها حكومت سلطنتي در ، نیروي اصلي كه رژي2975اصاًل در انقالب 

نويسان بورژوا  ايران پايان داد، كارگران بودند. اين واقعیت به قدري محرز و مسّلم است كه حّتا تاريخ
هاي  پروري، سركوب اند. اما فرداي انقالب چه شد؟ با شعار مستضعف نیز ناچار به تصديق آن شده

ی  ، رئیس دولت موقت در بحبوحه«بازرگان»قشر كارگران صورت گرفت. ترين  شديد علیه آگاه

اعتصابات كارگري به تلويزيون آمد و اعالم كرد كه اعتصاب كارگري يعني همكاري با ضِد انقالب، يعني 
هاي كارگري سركوب شدند. بخشي از  كاري و لذا بايد مورد مجازات قرار گیرند. اعتصاب خراب

هاي  ها را اشغال كرده بودند و شوراي كارگري تشكیل داده بودند به شیوه هكارگراني كه كارخان
داران، با نیروي  راستا با منافع سرمایه مختلف مورد سركوب قرار گرفتند. نیروهای ضِد کارگری و هم

ها شورا تشكیل شده بود حمله كردند، به  های کار كه در آن هاي فقیرنشین و محل مسّلح به محّله
، 62ی  شینان مستضعف یورش بردند: در نظام آباد، در دولت آباد، در خاك سفید و غیره. دههن زاغه
ها و  ی تعطیلي و سركوب سنديكاها و تشّكل داری، عبارت بود از دهه ی تثبیت سرمایه دهه

ترين،  ی فیزیکی با شهامت ی تصفّیه رو و دهه ی اخراج كارگران پیش شوراهای كارگري، دهه
ی هفتاد مصادف بود با انباشت سریع سرمایه در  ترين فّعالین اجتماعی و نیز دهه ن و صادقتري رزمنده

امان، روال و قانونی شدن قراردادهای سفید امضا و موّقت و پایین  های بی سازی ایران و خصوصی

  .مزدهای کارگران داشتِن دست نگه
ی اين تجربّیات  و بررسي كنند. بايد از همه ی اين تجربیات را به دّقت مطالعه كارگران ايران بايد همه

هاي برادران و خواهرانِ خود و هم  زنده و تاريخي درس بگیرند. كارگران ايران بايد شكست

ها پلي براي پیروزي  شان را در كشورهاي ديگر و در خوِد ايران بررسي كنند و از آن هاي اي طبقه
ها و  و چند ماهی در پاریس( هیچ یک از دولت بسازند. چرا تاكنون )به جز چند سالي در روسیه



داران لیاقت حكومت كردن دارند؟  ها در اختیار کامل کارگران نبوده است؟ مگر فقط سرمايه حكومت
ها واقعاً لیاقت حكومت كردن عادالنه و آزادانه را دارند؟ كارگران ايران بايد بدانند كه اگر با  اصاًل مگر اين

داران: هزاران مرتبه با  فكرتر از سرمايه شّكل و آگاه گردند، صدها مرتبه خوشهم مّتحد شوند، اگر مت

ی كارگر ظرفّیت و  اي به جز طبقه ترند. تاريخ نشان داده كه هیچ طبقه تر و باتدبیرتر و عادل اخالق
ی اقتصاد و جامعه و ایجاد دموکراسی اقتصادی و سیاسی و حکومت مبتنی  ی عادالنه توانايِي اداره

ر آزادی و برابری را ندارد. چرا که دموکراسی سیاسی بدون دموکراسی اقتصادی معنایی ندارد و ب
ی کارگر است که  داران خواهد بود و تنها این طبقه آزادی بدون برابری نیز تنها به معنای آزادی سرمایه

 .تی استاش در نظام تولیدی، قادر به تحّقِق چنین وضعّی گاه اش و جای به دلیل نوع زیست
شان را َصرِف آگاه شدن و آگاه كردن  آورند. بايد تمام انرژي كارگران بايد به نیروي خود ايمان بي

كارگران ديگر كنند. كارگران بايد اقتصاد و سیاست را به خوبي بشناسند و خود را براي ساختن 

اند  ، به كارگران ياد دادهرو ی طبقاتی، و فعالین پیش اي جديد آماده كنند. تاریخ جهانی مبارزه جامعه
ی بورژوا و احزابش است. احزاب بورژوا  شان از طبقه ترين مسئله براي كارگران حفظ استقالل كه مهم

يكي و دو تا نیستند. هزار چهره دارند. يكي اسالمي است؛ يكي ناسیونالیستي است؛ يكي لیبرال 

اين احزاب خود را دوست كارگران ی  است؛ حّتا يكي ممکن است خود را سوسیالیست بنامد. همه
اند. زير  داران شان است، اما در عمل در خدمت سرمايه ِورِد زبان« كارگر»ی  كنند و كلمه معرفي مي

ی  اند. تاریِخ جهانِی مبارزه شان خنجر پنهان كرده قباي مخمليِ سبز و غیر سبزشان و لبخند مهربان

س تشّکلهای واقعی و مستقل کارگری، تشّکلهای است كه بايد در تأسی  طبقاتی به ما ياد داده
كه بايد در جهت منافع کالن طبقاتی  ای طبقه کارگر، بكوشیم، اما نبايد به اين اكتفا كنیم؛ بل توده

کشیِ انسان از انسان  اي انساني و عاری از بهره تالش کنیم و قدرت بگیریم تا بتوانیم جامعه

ی بازي  است كه سیاست برای کارگران عرصه  به ما ياد داده ی طبقاتی بسازیم. تاریخ جهانی مبارزه
كه میدان جنگ طبقاتی با بورژوازي است. در اين جنگ تمام دولت، ارتش، اكثر احزاب و  نیست، بل

ها را دارد؛ چرا كه  ی آن ی كارگر قدرت غلبه بر همه جنگند. اما طبقه ها به نفع بورژوازي مي سازمان
هاي اقتصاد در دست  كه چرخ تر اين دهد و مهم اكثرّيت جامعه را تشكیل ميترين طبقه است،  بزرگ

رو بايد با  شان چیزی برای از دست دادن ندارند. كارگران آگاه و پیش كارگران است و جز زنجیرهای
  .تر شدن جنبش کارگران گام بردارند صبر و حوصله، با زيركي و جسارت در راستای هر چه گسترده

حفظ استقالل »رسی که ما كارگران باید آموخته و فراراه خویش قرار دهیم، همین ترين د بزرگ

رسد اما اگر در آن مداّقه كنیم، هزاران صفحه  كه به نظر ساده مي است. اين شعار با اين« طبقاتي
هايي از اين شعار  جا خیلي مختصر، جنبه كنم در اين درس و نكته در آن نهفته است. من سعي مي

جا که به نظرم می رسد توضیح دهم.  طبقاتي را در رابطه با شرايط امروز ايران، تا آن استقالل

ای دارد که بدون تقّدم و تأّخر  های مختلف و در عین حال به هم تنیده استقالل طبقاتي كارگران جنبه
 :کنم ها در زیر اشاره می به برخی از آن
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ها،  های کاری، و از به هم پیوستِن آن ها و حوزه مستقل خود را در محیط هاي كارگران بايد تشّكل
شان را ایجاد کنند. اّما مستقل از چه چیزی؟ مستقل از دولت مّلي و  های سراسری تشّکل
 .ها خارجي آن  داخلي و  داران و نهادهاي هاي خارجي، مستقل از سرمايه دولت

ی  مستقل کارگری، از جمله سندیکا یا شورا )در هنگامه های ما تا کنون شاهد ایجاد انواع تشّکل
ایم. سندیکا یا شورا، در هر صورت، تشّكل كارگري بايد مستقل باشد. بورژوازي،  ( بوده75انقالب 
ها،  خواهند كارگران تشّكل خودشان را داشته باشند. براي لیبرال شان نمي داران و نمايندگان سرمايه
چه مذهبي باشند و چه غیر مذهبي، چه ايراني باشند و چه غیر ایرانی،  ها، كاران و راست محافظه

چنین احزاب کارگری ضِد  تر و ناخوشايندتر از تشّكل مستقل كارگري، و هم هیچ چیز ترسناك
ی ما شويد، ما  گويند شما وارد حزب و تشكیالت و جبهه داری نیست. بنابراين به كارگران مي سرمایه

ها هرگز در  ها دروغي بیش نیست. آن كنیم. اما اين شما را هم برآورده مي هاي خودمان خواسته

اند. كارگران بايد خودشان تشكیالت خودشان را  شان عمل نكرده طول تاريخ به اين وعده و وعیدهاي
بسازند، با تمام وجود از آن محافظت كنند و آن را پرورش دهند. بنابراين كارگران بايد احزاب و 

ها اجتناب كنند. احزاب و تشكیالت بورژوازي هزار  ورژوايي را بشناسند و از پیروي از آنتشكیالت ب

ی كارگر يك تشكیالت اقتصادي بورژوايي و حکومتی است. اسمش كارگري  چهره دارند. مثاًل خانه
بینید مخالف  كنید، مي كردش نگاه مي دهد، اما وقتي به عمل است، شعارهاي كارگري هم گاهاً مي

ها  نظام و سرباز حزب و دولت مطبوع آن خواهند كارگران پیاده گیري كارگران است. مي د و قدرترش

ی كارگر بخواهد رهبر خودش باشد. بخواهد خودش  شان از اين است كه طبقه باشند. تمام ترس
 گیري كند و برای تحّقِق منافع مشّخِص خودش مبارزه کند. كارگران نبايد فريب براي خودش تصمیم



ها را بخورند. بايد تشّکل کارگری و حزب خودشان را تأسیس كنند؛ بايد باور كنند كه اگر با هم  اين
ها در برابر  مّتحد و متشّكل شوند، اگر عقل و درايت و قدرتشان را روي هم بريزند، تمام اين تشّكل

فلك را سقف بشكافند »توانند به قول شاعر  تشكیالت كارگري مثل كاه در برابر كوه خواهند بود؛ مي

 .«و طرحي نو دراندازند
های کارگری نیاز دارند و  ای دارد. تشّکل المللی نیز اهمّیت ویژه استقالل تشکیالتی در عرصه بین

های خود در کشورهای مختلف جهان ارتباط برقرار  ای طبقه اساساً یک وظیفه حیاتی است، که با هم
چنین در  المللی کارگری را تقوّیت کنند، و هم بستگی بین همکنند، از مبارزات یکدیگر حمایت کنند، 

المللی مربوط، به عنوان نمایندگان واقعی کارگران شرکت نمایند. اما در  صورت لزوم در مجامع بین
هایی اساسی  المللی ممکن است تفاوت عین حال باید توّجه داشته باشیم که در سطح بین

مبارزاتی وجود داشته باشد. ارتباط، گفتمان و همکاری در سطح  یابی و افق ی سازمان پیرامون نحوه

های کارگری نباید به تضعیف استقالل تشکیالتی و سیاسی یک تشّکل  المللی با دیگر تشّکل بین
ای از  های بوروکراتیک و رفرمیستی که در بخش عمده ها و پراتیک مستقل کارگری و تقوّیت سیاست

های الزمه در این خصوص  جنبش کارگری در ایران باید از درایتانجامد.  جهان حاکم است، بی

تر عمل نماید و در عین استقالل، نقد  برخوردار گردد که در نسبت با گذشته، هر چه بیشتر جهانی
  .داری را در عرصه جهانی تقوّیت نماید ضدسرمایه
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ها و فّعالین  ی و تشکیالتی در كمین تشّكلترين خطرهايي كه در کنار نفوذ سیاس يكي از بزرگ

هاست. اين بورژوازي  كارگري است، خطر نفوذ مالِي بورژوازي، به اشکال گوناگون در اين تشّكل

هاي  داران يا تشّكل چندين و چند چهره دارد: ممكن است خوِد دولت باشد، ممكن است سرمايه
هاي جهاني  ممكن است برخي از سازمان داران باشند، ممكن است احزاب باشند و حّتا سرمايه

خواهند با  كنند، اما در واقع مي دار به اصطالح حقوق بشر یا كارگر معّرفي مي باشند كه خود را طرف
هاي كارگري را کنترل کنند و تحت نفوذ خود قرار دهند. نتیجه  هاي مالي، تشّكل توّسل به پول و كمك

شان را خودشان تأمین  هاي هاي ماليِ تشّكل ر شده هزينهكه، كارگران بايد بكوشند كه هر طو اين
ی كشورها در جريان بوده است. درست است كه  هاست در همه ست كه سال كنند، اين سّنتي

شان كنند،  هاي توانند به صورت شخصي كمك زيادي به تشّكل شان نمي كارگران به خاطر درآمد پايین

هاي بورژوايي، ريخت و پاش و  بر خالف احزاب و تشّكلاما چون تعدادشان خیلي زياد است و چون 
توانند با اّتكا به درآمد خودشان، به استقالِل مالی برسند. مثاًل فرض  خرجي و دزدي ندارند، مي ول

عضو داشته باشد، اگر هر عضو اين تشكل ماهیانه حِق عضوّيتي برابر  2222كنید يك تشّكل كارگري 

های  میلیون تومان! تعاونی 29ی تشّكل برابر خواهد بود با  آمد ماهیانهتومان بپردازد، در 2722با 
بستگِی کارگری به خصوص در حمایت از  های هم های اعتصاب کارگری و صندوق کارگری، صندوق

توانند بر نیروی طبقه خود به  کارگران زندانی و اخراجی، از جمله اشکالِ دیگری است که کارگران می

   .ن تکّیه کنندطور شّفاف و مطمئ
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هاي بورژوايي، اعم از داخلی یا  ترين خطرها در كمین جنبش كارگري، رسانه يكي دیگر از بزرگ

هاي  ها توسط دولت های مختلف و سازمان هاي اين رسانه المللی هستند. تمام بودجه و هزينه بین
انگلیس، فرانسه، آلمان و اسرائیل و دیگر  های پرقدرت از جمله آمريكا و اّطالعاتي يا دولت

ها و  شود. اّولین سؤال يك كارگر آگاه بايد اين باشد: چرا دولت داران بزرگ تأمین مي سرمايه
گناه، از زن و مرد و كودك و پیر آلوده  داراني كه دستشان به خون هزاران كارگر و مردم بي سرمايه

كنند؟ هدفشان  اي و راديويي مي هاي ماهواره هاي كالني را صرف تأسیس شبكه است، هزينه
گذاري كنند و سودش را به جیب بزنند،  كه پولشان را مستقیماً سرمايه چیست؟ چرا به جاي آن

هاي راديويي و  كنند؟ اين رسانه هاي بسیاري را صرِف پخش برنامه براي مردم و كارگران مي هزينه

ه كردن مردم است. آيا واقعاً چنین است؟ آيا كنند كه هدفشان فقط آگا تلويزيوني اّدعا مي
ها را آگاه كنند؟  خواهند آن اند و مي كار حاال خیرخواه مردم شده هاي جنايت داران و دولت سرمايه

ها درست برعكس است، جلوگیري از آگاه شدن  پاسخ، به نظر من منفي است. هدف اين شبكه

كدام از اين  هاي مصر و تونس هیچ ريان انقالبشوي مغزي مردم و كارگران. در ج و كارگران، شست
ی  كه شب و روز درباره ترين نیروي مخالف، يعني كارگران نبردند. در حالي ها اسمي از بزرگ شبكه
كدام از اين  كردند، هیچ هاي خبري و گزارش و مصاحبه پخش مي هاي مصر و تونس، برنامه انقالب

كدام اسمي از  نبردند؛ هیچ« ی عمومی کارگران تونس هاّتحادّی»ها و راديوها اسمي از  ماهواره
گفتند  اعتصابات وسیع و مؤثر كارگري در مصر و سركوب آنها توسط ارتش مصر نبردند. همه فقط مي



گفتند ارتش مصر دوست مردم  بوكي است. مي ها انقالِب جوانان است، اينها انقالب فیس كه اين
قاهره به مردم لبخند « التحرير»كردند كه در میدان  مي است. دائمًا عكس سربازان مصري را پخش

دادند و  زدند. اما هیچ تصوير و فیلمي از سركوب اعتصابات كارگري توّسط همین ارتش نشان نمي مي

محّمد »هاي منطقه، خودسوزي  گفتند كه شروع انقالب ها نمي دهند، هیچ كدام از اين رسانه نمی
گویند كه  گفتند و نمی ها نمي کاری و فقر بود. آن اض به وضع بیجوان تونسي، در اعتر« بو عزیزی

مردم عالوه بر آزادي، خواستار عدالت و رفاه نیز بوده و هستند؛ خواستار افزايش حِداقلِ 
هاي مستقل  مزدها؛ خواهانِ تضمین اشتغال مناسب و آبرومند، خواستار داشتن تشّكل دست

كردند، اين بود:  كه مدام تكرار مي يع بزرگ هستند. تنها چیزيكارگري و خواستار اجتماعی كردن صنا
شد هیچ صحبتي از عدالت و  جا كه مي انقالب مردم علیه ديكتاتور، انقالب مردم براي آزادي. تا آن

ترسیدند كارگران با هم مّتحد شوند و قدرت بگیرند.  كردند. چرا كه مي كارگر و تشّكل كارگري نمي

دیگر کشورها از خواهران و برادران كارگرشان در مصر و تونس الگو بگیرند.  ترسیدند کارگران مي
 .«ترين دروغ است گفتن نیمي از حقیقت، بزرگ»كردند. به قول ناپلئون:  بنابراين حقیقت را پنهان مي

ی يك موضوع اقتصادي،  خواهند درباره های غربی هر وقت مي يك كارگر آگاه مي پرسد: چرا در رسانه

% موارد با محّققان و استادان لیبرال و راست مصاحبه 22عي و سیاسي مصاحبه كنند، در اجتما
رو در ايران و جهان هست، که در  كنند؟ اين همه استاد و متخّصصِ مترّقی و پیش مي

كنند؟ اگر هم هر  ها مصاحبه نمي گیرند. چرا با آن ی کارگر را در نظر می شان منافع طبقه های تحلیل

ها با  طرفي است. اگر در شب هدفمندي يارانه كنند، براي تظاهر به بي چنین كاري مياز گاهي 
دانا مصاحبه كردند، به اين دلیل بود كه اقتصاددانان نئولیبرال هیچ مشکلی با  دكتر رئیس

ها و سپردن سرنوشت فرودستان جامعه به دستان نامرئی بازار،  سازی و آزادسازی قیمت خصوصی

ی  سازی، برنامه ی اجرا و عامل اجرای آن اعتراض دارند. خصوصی به طریقه نداشته و تنها
های اساسی  های کالن و خواسته دارِی جهانی و بالطبع ایراِن از زمان شاه، بود و جزء برنامه سرمایه

کشی اساسی داشته باشند. انتقاد  توانستند با آن خط آنان است. پس اقتصاددانان نئولیبرال نمی
توانند سیاستهای تعدیل  ها این بود که خودشان، بهتر از دولت محمود احمدی نژاد میها تن آن

 .ساختاری صندوق بین المللی پول را به اجرا در آوردند
كنند، كارگر را  كنند و وقتي هم پخش مي اي در مورد كارگران پخش نمي ها، برنامه چرا اين رسانه

كنند كه بايد برايش دل سوزاند، نه به عنوان تنها  في مينوا معّر تنها به عنوان موجودي بدبخت و بي

که براي  ی جامعه كه قادر است آزادي واقعی، رفاه عمومی و صلح را نه فقط براي خودش بل طبقه
ها را  طرفي رسانه هاي جامعه به ارمغان آورد؟ بنابراين كارگران نبايد فريب اّدعاي بي ی انسان همه

هایی  های مخصوص خودشان باشند، رسانه ش از پیش به فكر تأسیس رسانهبخورند. كارگران بايد بی

هایی  بخشي به كارگران و عموم مردم و بیان تمام حقیقت باشد. رسانه مستقل كه هدفش آگاهي
دار را بشکند. اين كاري دشوار، سخت و مستلزم بودجه و  که سانسور و انحصار خبری طبقه سرمایه

رو بايد از همین امروز به فكر يافتِن راهي  به هر حال كارگران آگاه و پیش هاي كالن است. اما هزينه

های  ی مستقل به مفهوم ترک سایر سّنت ی مستقل باشند. امر تشکیل رسانه براي تأسیسِ رسانه
شود.  ها بر آن تأکید می سّنت  است برای ترویج و تبلیغ؛ و به موازات آن  کارگری نیست، بلکه ابزاری

رسانی طبقاتی  رو باید تالش کنند تا به هر طریق ممکن موضوع و تکلیف آگاهی آگاه و پیش كارگران

  .های کار و جامعه پیش ببرند، حّتا اگر شده با یک برگ کاغذ را در محیط
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الزم دارد  گويند فّعالیت كارگري نیازي به بحث، نظرّيه و كار فكري ندارد؛ تنها چیزي كه اي مي عّده
هايي مانعي بزرگ بر  چند نفر مرد میدان و اهل عمل است. اين حرف درستي نیست؛ چنین حرف

ی كارگر است. جنبش کارگری بدون تئوری، دانش و مباحثی که کمک کنند طبقه  سر راه رشد طبقه
راه به  داری، استثمار و بردگی مزدی برای همیشه عبور کند، در دراز مدت کارگر از نظام سرمایه

ی ُنقلي يك طبقه بسازد. اين  جایی نخواهد برد. معماري را در نظر بگیريد كه مي خواهد يك خانه

ها آشنا باشد، مصالح را  كشي بداند؛ با علم سازه احتیاج به دانش و مهارت فراوان دارد. بايد نقشه
ريزد و اسكلت را با دوام ها را داشته باشد؛ شالوده را محكم و دقیق ب بشناسد و علم استفاده از آن

بنا كند؛ نما و توكاري را با سلیقه و با كیفّیت به انجام رساند، و غیره. كافي است يكي از اين كارها 

  .را نادرست انجام دهد تا خانه اصاًل ساخته نشود یا دير يا زود عیب و ايراد پیدا كند
به دانش و اّطالعات و مهارت دارد،  قدر پر دردسر است و نیاز ی ُنقلي اين وقتي ساختن يك خانه

ی جديد، يك اقتصاد و دولت جديد چه كار دشوار و عظیمي است.  حساب كنید كه ساختن يك جامعه

گیری طبقه کارگر و کنترل اقتصاد و تولید و  داری و قدرت جهت خالصی از سیستم و مناسبات سرمایه
ان اصلی جامعه، عالوه بر شهامت، برد منافع عمومی و عدالت اجتماعی به عنوان صاحب پیش



ی  کار و ایستادگی، داشتِن دانش و آگاهی کافی، امری حیاتی است. تنها يك طبقه، طبقه پشت
ی آگاه به  ی کارگر به عنوان یک طبقه ها برآيد. طبقه ی اين وظایف و نقش تواند از پس همه كارگر مي

شناسي، به علوم سیاسي و تاريخ آگاه و  معهمنافع طبقاتّی خود، باید به علم حقوق و اقتصاد و جا

شان را ول كنند،  مسّلط باشد. البّته منظور من اين نیست كه از فردا كارگران بروند كار و زندگي
ی اين  ی همه شان را فراموش كنند و فقط به مطالعه كسب درآمد براي امرار معاش خود و خانواده

گیرانه و با ابتکارات متنّوع، دانش و  رزه باید پیوسته و پیی کارگر در مسیر مبا علوم بپردازند. طبقه
ی خود را افزایش دهد و در عین حال خودآگاهیِ طبقاتی  آگاهیِ خود و فرزندانش و نسل جوان طبقه

تواند همراه با تحکیم و تداوم  جنبش کارگری در عین حال می  را در اشکالی وسیع نهادینه نماید.
داری  ّعالین پیشروی که صادقانه در راهِ رهایی جامعه از زنجیرهای سرمایهرهبری طبقه کارگر، با ف

کند ارتباط و دیالوگ برقرار کرده، تا  ی کارگر ایجاب می هایی که منفعت طبقه کنند، در زمینه مبارزه می

ی طبقاتی مسّلح شود. بدیهی است این ارتباط باید  ی مبارزه به صورت همه جانبه به سالح اندیشه
کنند تا از طرف مقابل درس  اند، تالش  طرفه باشد و هر دو جانب آن، که در واقع در یک وحدت دو

ها و  ی خود را هر چه بیشتر عینی کرده و از این طریق بتوانند در کنار هم شالوده گرفته و اندیشه

جنبش ریزی کنند، اما تحت هیچ شرایطی نباید رهبری  مقّدمات یک جامعه و نظام انسانی را پی
  .دار گردد کارگری، توسط خود کارگران و خطوط کارگری، خدشه

هاي  كاري است؛ كارگران سال ترين مشكالت كارگران در همه جاي دنیا، مشكل بی يكي از بزرگ

اند. كارگري كه از كار  سال است كه در همه جاي دنیا كم و بیش با اين مشكل دست به گريبان
اش، در خانه نشسته  خسته و افسرده و خشمگین از اوضاع زندگياخراج شده و حاال بیكار است، 

شود.  ی راز بقا دارد پخش مي بیند كه برنامه كند، مي واره را روشن مي است. تلويزيون يا ماه

اش است،  ی اين برنامه را ندارد؛ او فعاًل فكر و ذكرش مشغول زندگي و بقاي خود و خانواده حوصله
بیند كه بله، يك اقتصاددان، يك متخّصص  كند، مي دارد. كانال را عوض ميچه كار به پلنگ و گورخر 

خواهد؟ دو چشم بینا!  كند، كور از خدا چه مي کاري صحبت مي ی مشكل بي اقتصاد، دارد درباره
هاي آقاي متخّصص گوش  كند و به صحبت ی هوش و حواسش را، شش دانگ جمع مي كارگر ما همه

شود، مثاًل تولید ناخالص  اي كه از دهان متخّصص خارج مي ُلنبه و ُسُلنبهدهد. از میان كلمات ُق مي
کاری،  حل معضل بی  گويد كه راِه شود كه متخّصص چندين بار مي داخلي و غیره، كارگر متوّجه مي

گويد كه مقِصر  سازِی صنایع است. بعد هم مي گذاري و به ويژه گسترش بازار آزاد و خصوصی سرمايه

طور كه بايد و شايد درهاي اقتصاد را به روي  ینی است كه كارشناسانه نیست و آناصلي قوان
كند كه نظراتش كاماًل علمي است و صدها كتاب و  داري جهاني نگشوده است. و تأكید مي سرمايه

هايي كه هر يك داراي نمودارهاي متعّدد و كنند. كتاب ی دانشگاهي هم اين نظر را تأيید مي مقاله

قلب  جا كه خوش هاي رياضي است. كارگر ما از آن ترين مدل هاي آماري و پیچیده ين روشتر دقیق
هاي جناب  كار است، حرف كه بي ها اين تر از آن است و اعتماد راسخي به علم و دانش دارد، و مهم

كند كه مقّصر را شناخته و راه حل مشكل را هم فهمیده است.  كند و گمان مي متخّصص را باور مي

ها شبکه  هاي ظاهراً علمي هر روز و هر ساعت از طريق ده اال در نظر بگیريد كه همین نظرّيهح
سايت تبلیغ و مغز اكثر كارگران را بمباران  ی راديويي و روزنامه و وبالگ و وب ای و شبكه واره ماه
كارگر  اش چیست؟ فرض كنید روز كارگر، روز يكم ماه مي فرا برسد. صدها هزار كنند. نتیجه مي

اند. فرض كنید  کاری و فقر و گراني و تبعیض به خیابان آمده مضطرب، خسته و خشمگین از بی
گر وارد عمل  تظاهرات چنان عظیم و كارگران چنان خشمگین باشند كه پلیس و نیروهای سرکوب

مه گیر و مجروح و كشته شوند؛ فرض كنید تظاهرات چندين روز ادا شوند و تعدادي از كارگران دست
هاي به  جا كه حرف پیدا كند تا دولت سرنگون شود و دولت جديدي بر سر كار آيد. كارگران از آن

خواهد  دهند كه مي اند، به حزبي رأي مي اصطالح علمي حضرات كارشناس را باور كرده
را اجرا كند. پس از چند سال، تازه كارگران متوّجه « درهاي باز»ـسیاسي  هاي اقتصادي سیاست

اند تا دولت عوض شود.  اند، خون و هزينه داده ها جلودار شده اند. آن ند كه چه فريبي خوردهشو مي

جو  دست نخورده باقی مانده است؛ آب« زیربنا»است و « روبنا»اما ظاهراً تنها چیزي كه عوض شده 
ی  هايي باز شده است؛ به جاي غّزه و لبنان و هر جای دیگری که مردم و طبقه فروشي

داری شده است )که  های امپریالیستی و سرمایه اش قربانی لشکرکشی و تجاوزات نظام شک زحمت

بایست از سوی فّعالین مترّقی مورد حمایت واقعی و راستین باشند( صحبت از روابط حسنه با  می
اسرائیل و آمريكا است؛ اما تنها چیزي كه تغییر نکرده، اقتصاد و وضع معیشتي كارگران است؛ هنوز 

که  تر از قبل و غیره. با این هاي زندگي بیش تر از گذشته، هزينه كاري، تبعیضِ بیش م، هنوز بيتوّر

ممکن است حجاب اجباري هم لغو شده باشد، اما تبعیضِ جنسی و ستم بر زنان و مناسبات 
باوري نسبت به سخنان مثاًل  ی خوش ست. اين است نتیجه چنان باقی مردساالرانه و زن ستیزانه هم



كند، اما اكثرّيت جامعه را  اي را ُپرتر مي طرف نیست: جیب عّده علمي كارشناسان. اين علم ديگر بي
دارها درست و دقیق است. به  سازد؛ ظاهراً اين علم فقط براي سرمايه تر می كه كارگرَاند بدبخت

ه، شناسي و حقوق و غیر گويیم علوم انساني، مثل اقتصاد و جامعه همین دلیل است كه مي

داران است و به ضرر  شان در خدمت سرمايه طرف نیستند. ظاهرشان علمي است اما باطن بي
شناسي و سیاست وجود دارد: علم اقتصاد  كارگران. به نظر من حداقل دو ِسری علم اقتصاد، جامعه

 شناسي كارگري دارانه/ جامعه شناسي سرمايه سیاسیِ كارگري، جامعه دارانه/ علم اقتصادـ سرمايه
و غیره. يعني بستگي دارد به اين كه با عینك كدام طبقه به جامعه، اقتصاد و سیاست نگاه كني: 

ها به اسم علم به خورد  هايي كه در رسانه بینید كه بیشتر حرف اگر با عینك كارگري نگاه كني، مي
ن يكي از داران است. اي دهند غیر علمي است؛ در خدمت منافع سرمايه ی مردم مي كارگران و توده

گفتند آن چیزي كه تا امروز به اسم علم  ها می ی کارگر است. آن هاي بزرگ اندیشمندان طبقه كشف

خواهیم  گفتند اگر مي ها می جامعه و اقتصاد مطرح شده، از عینك بورژوازي نوشته شده است. آن
روان  كنیم. پیشحقیقت جامعه، اقتصاد و سیاست را بشناسیم، بايد با عینك كارگري به جهان نگاه 

کارگری به ما ياد دادند كه اگر با عینك كارگري به جهان نگاه كنیم، هم حقیقت را بهتر   جنبش

اي جديد و  شویم كه بشود با اّتكاي به آن جامعه خواهیم شناخت و هم مجّهز به علمي انقالبي مي
دارانه به  عینك سرمايه ها و مؤّسسات تحقیقاتي با انساني ساخت. متأسفانه امروزه اكثر دانشگاه

داران و نهادها و تشكیالتشان در سراسر جهان سالیانه چندين میلیارد  كنند. سرمايه جهان نگاه مي

كنند.  كنند؛ علومي كه از عینك بورژوازي به جهان نگاه مي دالر خرج تولید و تبلیغ علوم بورژوايي مي
از همین نوع هستند. جنبش كارگري امروز به شوند  ها و مجّلاتي كه در بازار منتشر مي اكثر كتاب

ی طبقاتی را با توجه به نیاز روز  پردازان و اندیشمندانی است كه دانش مبارزه شدت نیازمند نظرّيه

تبیین کرده و آن را هر چه بیشتر به جامعه عرضه کنند. روشنفكراني كه از دل طبقه کارگر برخواسته 
گانه  عمیق داشته باشند و از طرف ديگر با مبارزات كارگري بيباشند و از يك طرف دانِش گسترده و 

يابي و خودآگاهي كارگران از دست  نباشند؛ يعني هیچ فرصتي را براي كمك به افزايش سطح تشّكل
هايي است كه هم علمي، دقیق و  ها و كتاب ی كارگر امروزه نیازمند مجّلات و روزنامه ندهند. طبقه

ای مناسبات  جلوي علوم بورژوايي قد علم كنند؛ و هم حاوی نقد ریشه كارگري باشند تا بتوانند
ی كارگر پاسخ مشّخص، درست و  ترين مسائل پیِش رويِ طبقه داری باشند و بتوانند به مهم سرمایه

اي دهند و عطش كارگران براي آگاهي را ارضا كنند. طبقه کارگر نیازمند ساختارهایی مناسب  ريشه

ان آگاه و محّقق و کارشناسان کارگری است كه مثاًل در جواب آن به اصطالح و متشّکل از کارگر
كاري  داري جهاني را راه حل مشكل بي كارشناساني كه گشودن درهاي اقتصاد به رویِ سرمايه

ها را نخوريد؛ به شیلي، مكزيك، آرژانتین،  دانستند، كارگران را آگاه كنند كه: فريب اين حرف مي

ی كارگر آورده است؛ تا به  ... نگاه كنید تا ببینید كه اين سیاست چه به روز طبقه لهستان، یونان و
کاری، مبارزه گسترده طبقاتی و ایجاد سندیکاها و شوراها در  كارگران بگويند راه حلِ رفع مشكل بی

ی کارگران يك واحد تولیدي يا  تمامی سطوح جامعه است؛ سندیکا و شوراهايي متشّكل از قاطبه

تصادي كه به صورت جمعي، خودجوش و منضبط امور اقتصادي واحد خود را اداره كنند و در سطح اق
 .داری، به یک آلترناتیو تبدیل شوند سراسری نیز در مقابل سرمایه

ترين منبع انرژي و خّلاقیت است. بايد به اين انرژي و خّلاقیت میدان داد تا خود را  ی كارگر بزرگ طبقه

هاي  ی اين امر آن است كه كارگران تحت يك سري آموزش ف شود. الزمهنشان دهد و منکش
  :اند از ها عبارت ی اين آموزش مقّدماتي قرار گیرند تا از سطح کنونی فراتر روند. عمده

 .سیاسیِ کارگریـ  آگاهي از اقتصاد    -1
 .آگاهی از تاريخ مبارزات كارگري در ايران و جهان    -2

هاي ديگر جهان، به ويژه در كشورهاي منطقه، آگاهي از  الت جاري در بخشآگاهي از تحّو    -3
داري داخلي و  هاي سرمايه ها و توطئه هاي طبقه كارگر در اين كشورها و نقشه ها و شكست پیروزي

 .های كارگري ها و سازمان جهاني براي مقابله با جنبش

های قومی و  ، کارگران مهاجر، اقلیتآمیز نسبت به زنان، کودکان آگاهي از شرايط تبعیض    -4
های  های اجتماعی به خصوص جنبش زنان، دانشجویان و جنبش هاي جنبش مذهبی و نیز خواسته

 .ضد تبعیض و نژادپرستی

 .های کارگری در برخورد با مسايل اجتماعي و سیاسي آموزش سّنتها و بدیل    -5
 .هاي كارگران ترين اليه ادي در گستردههاي تفّكر عقالني و انتق پرورش عمومي ظرفیت    -6
ای را به پیش  یابی و ساختارهایی که مبارزات کارگری و توده اشکال مختلف و مؤّثر سازمان    -7

 .ببرد
هاي تمام موارد باال را نداشته باشند،  بسیاری از كارگران شايد فرصت يادگیري و تسّلط بر زير و بم



جا که ممکن است در موارد فوق آموزش ببینند و رفقا و هم  آنتوانند و الزم است كه تا  اما مي
ی آگاه و فّعال جنبش  ها كارگران و به ويژه اليه شان را آموزش دهند. عالوه بر اين هاي اي طبقه

وگو را به عنوان  كارگري بايد در تماس و دیالوگ مداوم با یکدیگر باشند؛ كارگران بايد بحث و گفت

  .هاي روزمّره قرار دهند ش و پرورش آگاهي، در دستور كار فّعالّیتترين ابزار آموز مهم
 استقالل در شیوه فعالیت    -4

هاي استقالل كارگران است. اين استقالل به اين عّلت  از موضوعات اصلِی اين نوشته تشريح جنبه
ی كارگر  قهضروري است كه اصاًل هدف بورژوازي از فّعالیتِ سیاسي و اجتماعي، متفاوت از هدف طب

اي است كه دارد هر روز و هر دقیقه،  است و بهتر است بگويیم مخالف آن است. بورژوازي طبقه
كند؛ تمام ثروتش برآمده از دزديدن بخشي از كارِ كارگران است. اما  ی كارگر را استثمار مي طبقه

آيد و خود را دوست و  ميبورژوازي به ندرت شمشیر را از رو مي بندد. مدام با لبخند به ديدن كارگران 

هاي بورژوايي از فّعالیت سیاسي و اجتماعي،  كند. هدف احزاب و گروه دل كارگران معّرفي مي هم
ی كارگر و مساعدتر كردن شرايط براي انباشت  ی بورژوا بر طبقه ی طبقه حفظ و گسترش سلطه

المللی  صندوق بین»های  دارِی جهانی و گام برداشتن بر طبِق برنامه سرمايه و آشتي با سرمایه

وجه به دنبال ايجاد تغییر اساسي و  ها به هیچ است؛ آن« پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی
اي اقتصاد و  مخصوصًا تغییر مناسبات اقتصادي نیستند. بر عكس، كارگران به دنبال ايجاد تغییر ريشه

ادي سیاسي و مشاركت كارگري از اند؛ به دنبال گسترش رفاه و عدالت از يك سو و آز سیاست

ی مقابل اهداف جنبش كارگري  ها و احزاب بورژوايي نقطه هاي جنبش سوي ديگر. بنابراين هدف
ی فعالیت كارگران هم بايد به تناسب هدفشان متفاوت از بورژوازي باشد.  است. پس شیوه

ها عادت  بسیاري از اين روشهای بورژوايي به جنگ بورژوازي رفت. متأّسفانه ما به  شود با روش نمي

ها واقعاً مناسب فّعالیت ما هستند يا  ايم كه آيا اين روش ايم و هیچ وقت به دّقت بررسي نكرده كرده
نه. آيا سالح مناسبي براي مبارزه هستند يا نه. اتومبیلي كه درست كار نكند نه تنها راننده را به 

اي گزاف بر او تحمیل كند. همین  دهد يا هزينه كه ممكن است او را به كشتن رساند، بل مقصد نمي
موضوع در مورد ابزار مبارزه هم صادق است. اگر اين ابزارها و َسبكِ كارها مناسب نباشند، 

آوردي داشته باشند. من در  كه دست هايي گزاف به جنبش كارگري وارد خواهند كرد، بدون آن هزينه
ها  ی فعالّیت را كه الزم است جنبش كارگري در آن هاي شیوه كنم بعضي از ويژگي جا سعي مي اين

 .تجديد نظر كند، به طوِر مختصر توضیح دهم

 کارگری بودن    -1
ها،  ای کارگری، چون کارخانه یک تشّکل کارگری و فّعالین آن، باید برآمده از َبطن طبقه بوده و به حوزه

ها، خدمات عمومی، آموزشی و ...  اطیها و خّی ها، کارگران نانوایی کارگران ساختمانی، تایپیست

ُبرد منافع  گیری و پیش ربط داشته، تا واقعاً به متشّکل شدن بخشی از طبقه یاری رساند و پی
روزمّره و نیز کالن و تاریخِی کارگران را باعث شود. به نام کارگران فّعالیت کردن و تنها این نام را یدک 

کردهای  ن، دسِت آخر به تفّکر و فّعالیت محفلی و یا به رویکشیدن و در واقع به کارگران ربط نداشت

ضِد کارگری َره ُبرده، نیروها را هدر داده، باعث کژبینی شده و در نهایت طبقه را به مسلِخ 
برد. لذا یک تشّکل کارگری و فّعالین آن باید پیوسته این اصل را لحاظ کنند که با  داران می سرمایه

شان را به آن گره زده  بردهای م داشته و زندگی و نوع و سبک فّعالیت و راهکارگران ارتباط مستقی

  .ترین خطا را مرتکب شوند آموزانند؛ تا بیشترین تأثیر را داشته و کم آموزند و هم بی باشند تا هم بی
 :رعایت اصول تشکیالتی در مقابل کارفرما و دولت    -2

های زیادی مواجه  یابی و مبارزات خویش، با دشواری ها در مسیر تشّکل های آن کارگران و تشّکل
جا الزم است که یک اصل مهم مِد  کنند. در این شوند و از فراز و نشیِب مسایل فراوانی گذر می می

که، بسیاری از مسایل و جزئیاتِ درون تشکیالتِی یک تشّکل کارگری، به  هم این نظر قرار گیرد و آن
ها و درزشان به بیرون، به خصوص اطالعاتی که  عضای آن نسبت به آنخود آن تشّکل ربط داشته و ا

برداری قرار بگیرد، باید احساس  می تواند توسط کارفرما، دولت و نیروهای انتظامی مورد بهره

بندی کرد: چیزی که الزم و  گونه جمع توان این موضوع را این مسئولّیت فراوان داشته باشند. می
اعضای تشّکل کارگری بداند، نباید بازگو شود. كارگران در حال جنگی ضروری نیست کسی به جز 

هاي خود، به اين اصل كم توّجهي  مداوم و روزمره هستند. متأّسفانه امروزه اكثر كارگران در فّعالیت

ها  درپِي اين تشّکل هاي پي خوردن كنند، كه اين امر موجب ضربه كنند و به اصطالح گشاد كار مي مي
 .ها ی حیات و رشد اين تشّکل ی خود مانِع ادامه شود و این هم به نوبه روهای پلیس مياز طرف نی

داران را در نظر بگیريد. آیا مسایل درونی و تصمیمات سندیکاهای کارفرمایی را به صورت  سرمايه

ايي قدر ِملك و امالك و دار دار يا عضو دولت چه دانند كه فالن سرمايه کنند؟ آيا مي علنی مطرح می
دانند كه پشت  اند؟ آيا كارگران مي ی جهان مخفي شده ها در كدام كشور و گوشه دارد و اين دارايي



هايي دست به دست  ها و رشوه داران چه پول داران و دولت، و میانِ خود سرمايه پرده، بین سرمايه
دولتی و  های شبه هاي شرکت گیرد؟ آيا كسي از دارايي شود و چه زد و بندهايي صورت مي مي

جو بخواهد   ، اگر که محّققي حقیقت كس از چنین چیزهايي خبر ندارد بل غیره، خبر دارد؟ نه تنها هیچ

ی سنگینی پرداخت کند. سرمايه  اي از اين اطالعات را كشف و منتشر كند، باید هزینه گوشه
ني. به ات را قمار ك آوري، بايد زندگي شوخي سرش نمي شود. اگر بخواهي سر از كارش در

ها كه  ها نگاه كنید. همین های مرتبط به آن های خصوصی و شبه دولتی و نهادها و سازمان شرکت
گیرند.  كنند و جلوي رشد و گسترش جنبش كارگري را مي هاي كارگري را سركوب مي مدام تشّكل

ن ها علني است؟ آيا مشّخص است كه چه كساني دستور سركوب و زندانی کرد آيا اّطالعات اين
اش چه کسانی هستند؟ نه خیر، تشكیالت  كنند؟ آمران و عامالن كارگران و مردم را صادر مي

ها  های شبهه دولتی و غیره هرگز علني نیست؛ اّطالعات مربوط به آن داران و دولت و شرکت سرمايه

که از این جا  ی کارگر از آن شود تا مبادا كسي از اين اّطالعات بويي ببرد. طبقه به شدت محافظت مي
هایی در مورد امور مالی خود نیز ندارد، اما در مورد امور تشکیالتی،  ها ندارد، چنین نگرانی دزدی

ی مواردی که از نظر  سازماندهی اعتراضات کارگری، سازماندهی اعتصابات و تقسیِم کارها و در کلیه

  .کند، باید رعایت اصول تشکیالتی را جّدی گرفت امنّیتی ایجاب می
  گرایی و کیش شخصیت فردّیت    -3

كه به دنبال فّعالیت واقعي و  هاي احزاب و فّعالین بورژوايي، اين است كه بیشتر از آن يكي از عادت

ی خود در  اي و مطرح كردن اسم و چهره مؤثر در جامعه باشند، در پي ايجاد قیل و قال رسانه
گرایی را در جامعه تولید و بازتولید  ف فردّیتواره و به طرق مختل داری هم ها هستند. سرمایه رسانه

گرایی را در مقابل  کند. اين هرگز روش فّعالین كارگري نباید باشد. سرمایه داری فردّیت می

داری از بزرگ كردن و  های سرمایه دهد. هدف رسانه گرایی و منافع عمومی کل جامعه قرار می جمع
خواه و دانا و  هايي مبارز و آزادي را به عنوان قهرمان ها اين است كه افرادي مطرح كردن اكثر چهره

آل از برخي  شده و ايده سرشت به مردم و كارگران معرفي كنند. به عبارتي، نمايشي تحريف نیك
ها عادت كنند  ها تكرار كنند تا مردم به آن ها را در رسانه ها ارائه دهند و مدام اسم يا عكس آن چهره

ها و  ها شاید به نفع جريان ايط تحّول تاريخي و اجتماعي، اين چهرهو اعتماد كنند تا در شر
ی پارلمان و غیره قدرت را به دست  هاي بورژوايي، به عنوان وزير و رئیس جمهور و نماينده سیاست

هاي صادق و مبارزِ كارگري هم هستند كه به خاطر شهامت،  گیرند. در اين میان برخي از چهره

هاي بورژوايي ناچار  اند و رسانه مورد توجه كارگران و عموم مردم قرار گرفتهگیري و صداقتشان،  پي
ها را مورد  طرفي هم كه شده، اين چهره میلِي باطني، براي حفظ ظاهر بي رغم بي اند علي شده

ی كارگري را تهديد  شده ها مطرح كنند. اكنون خطري كه فّعالین چهره توّجه قرار دهند و در رسانه

ها قرار گیرد )كه  هاي اين رسانه ن است كه يا نامشان و اقداماتشان در خدمت سیاستكند اي مي
جا كنند و يا در  ها اعتماد نابه كه به اين رسانه داري است(، يا اين ها به نفع سرمايه قطعاً سیاست آن

د رابطه با مطرح و مشهور شدن خود دچار توّهم و عادات مخّرب گردند. بحث این نیست که نبای

ای انجام  ی کارگری، مستقاًل اقدامی کنند و یا هیچ مصاحبه شده شناخته« های چهره»فعالین و 
ی اصلی این است که بدون تکِیه کردن به و ارتباط ارگانیک و تنگاتنگ با طبقه کارگر و  ندهند؛ مالحظه

د داشت. ی کارگر به همراه نخواهن آوردی برای طبقه های کارگری چنین کارهایی، دست تشّکل

گرایی و منافع کلِ طبقه کارگر حرکت  واره بر مبنای جمع بنابراین، به نظر من الزم است که ما هم
جاي  ی كارگري به دور از قیل و قاِل نابه شده کند که فّعالین شناخته کنیم و از این رو ایجاب می

 .تي طبقه كارگر باشندمندسازي فكري و تشكیال اي، به فكر فّعالیت واقعي و اتحاد و توان رسانه
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اصول است. مثاًل در بسیاري از احزاب و  اجتماعي بورژوايي عمومًا فّعالیتي بي ـ  فّعالیت سیاسی
گري با مراجع قدرت، مبالغه و اغراق در  ها، البي گويي و فريب توده هاي بورژوايي، دروغ تشّكل

گويي باشد(، الس زدن با منابع قدرت و ثروت، دّلالي و  نوعي دروغ تواند خبررساني )كه خودش مي

ها و كارگران و نگاه ابزاري  زني، ريا و دورويي، تحقیر توده گري و فساد مالي، بدگويي و زيرآب واسطه
ها، و غیره، اموري معمولي است كه شايد به زبان نیايند، اما دائمًا به طور سیستماتیك در  به آن

روند. كارگران و نیروهاي مترّقی بايد بسیار مواظب باشند كه تحت تأثیر اين رفتارها  ر ميعمل به كا

اي نو و انساني بسازند نه تنها الزم  خواهند جامعه ها الگو نگیرند. كارگران كه مي قرار نگرفته و از آن
ه بايد خودشان ك ی نو را به مردم ارایه دهند، بل است طرح اجتماعي، اقتصادي و سیاسي يك جامعه

ی خود باشند. گاهي كارگران يا نیروهاي مترّقی به اشتباه، فكر  در عمل الگويي اخالقي براي جامعه

ها  هاي غیر اخالقي. اما چنین نیست؛ اين كنند كه سیاسي بودن يعني به كارگیري همین شیوه مي
هاي كارگري  ها در فّعالیت بورژوا است و نفوذ اين شیوه هاي رفتاري فّعالین بورژوا و خرده عادت



فسادآور است. فّعالین کارگری باید هم در عمل و هم در سخن و نیز در زندگی فردی خود الگوی 
   .گیر کرد های طبقاتی کارگری را باید در جامعه همه برابری و آزادی و عدالت باشند. سّنت
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عي و تشكیالتي است، به ويژه داشتن انضباط و تعهد اصول ديگري هم هستند كه اصول فّعالیتِ جم
ها را در خود  قولي و غیره، كه کارگران و فّعالین كارگري بايد آرام آرام آن پذيري و خوش و مسئولّیت

بایست مورد توّجه کارگران و  ی ذهنشان شود. از سوی دیگر، اصلی که می نهادينه كنند تا ملكه
نامه و تصمیمات  بندی به اساس است که پای« موکراسی تشکیالتید»فّعالین کارگری قرار گیرد، 

  نامه دهد. به َتَبع این اصل، اقلّیت باید به رأی اکثریت که در چارچوب اساس جمعی را مِدنظر قرار می
االجرا بداند و برای  گیری شده است، احترام گذاشته و آن را الزم به عنوان قانون تشّکل، تصمیم

نامه به روی  د حقوق الزمه در نظر گرفته شود. البته الزم به ذکر است که َدِر اساساقلیت نیز بای

 .تواند در راستای منافع کارگران اصالح شود تغییر باز بوده و با رأی مجمع عمومی تشّکل، می
هاست و نیاز به توضیح و تفسیر  تر از اين مسائل مربوط به اصول مطرح شده در باال، بسیار مفّصل

كنم؛ به اين امید كه كارگران ديگر هم بكوشند  تر دارد. من فعاًل به همین كّلیات بسنده ميبیش

  .خودشان اين اصول را تعیین کرده و آموزش دهند
اند و برخی نیز نیاز به  در پایان، باید عنوان شود که برخی از نکات باال به طور کّلی مطرح شده

ین بوده است که ما کارگران در ایران ُمباحثات همه تر شدن بیشتر دارند. تالش اصلی ا روشن

مان، راه  روی های پیشِ  دلی و اّتحاد طبقاتی، راجع به مصاف تری را برای گسترِش هم جانبه
اندازیم و واضح است که این مباحث مطرح شده در این نوشته، حتماً صیقل خواهند خورد.  بی

 .ای داشته باشند امیدوارم که ثمره

 «ای و سراسری کارگران های مستقلِ حوزه باد تشّکلگسترده »
 «به امید گسترش صلح، عدالت، آزادی و برابری»
 «زنده باد اتحاد و همبستگی طبقه کارگر»

 رضا شهابی

 رانی تهران و حومه دار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس عضو هیأت مدیره و خزانه
 2929فروردین  17

 برگرفته از: 

 ی کارگران شر کت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه سایت سندیکا
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  معلمان به دادگاهاحضار علی رضا هاشمي،عضو شورای مرکزی سازمان 

:علی رضا هاشمی سنجاني، آمده است  29فروردین  25در کلمه به نوشته سایت اصالح طلب 

فعال صنفی معلمان و عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ايران به دادگاه انقالب احضار شده 
 . است

به گزارش ندای سبز آزادی مطابق احضاريه ای که به علی رضا هاشمی ابالغ شده وی بايد در تاريخ 

 . دادگاه انقالب اسالمی جهت دفاع حضور پیدا کند ۱٨بیست و پنجم فروردين در شعبه 
“ اجتماع و تبانی “ و “ تبلیغ علیه نظام “ اتهامات اين عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ايران، 

 . نوان شده استع

به همراه  ٨۵علی رضا هاشمي، دبیر کل مستعفی سازمان معلمان ايران، اولین بار در اسفند 
تعدادی ديگر از فعاالن صنفی معلمان که به علت اعتراض به عدم اجرای قانون مديريت خدمات 

 . کشوری در مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کرده بودند بازداشت شد

  کار موجب مرگ چهار کارگر در تهران شد عدم ايمنی محیط

آمده است  29فروردین 22به نوشته سایت اصالح طلب کلمه به نقل از خبرگزاری دولتی ایلنا در 
فروردين.سه کارگر ساختمانی بر اثر ريزش مرگبار يک ساختمان قديمی در حال تخريب ۲٧ درتاریخ  :

 . و يک کارگر مقنی در اعماق چاه کشته شدند
به گزارش ايلنا، محل وقوع حادثه مرگ سه کارگر يک ساختمان قديمی در حال تخريب در محدوده 
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های دريافتی کارگران  شده است و بر اساس گزارش  تر از بلوار میرداماد اعالم خیابان شريعتي، باال
های محافظ يک ساختمان سه طبقه قديمی در حال تخريب بودند که  مشغول بازکردن داربست

 . ها تخريب شده و بر سر سه تن از آنان ريخته است گهان بخشی از ساختمان از قسمت بالکننا

ها سنگ و خاقک محبوس شدند و  ها حاکی است که بر اثر اين رخداد سه کارگر در زير خروار گزارش
گر )يک نشانان عملیات خود برای خروج اين افراد از زير آوار را آغاز کرده و پس از مدتي، سه کار آتش

سال سن داشتند را از زير آوار خارج و به عوامل اورژانس  ٣۵کارگر افغان و دو ايرانی( که حدود 
مستقر در محل حادثه تحويل دادند. عوامل اورژانس مستقر در محل حادثه پس از بررسی عالئم 

 . حیاتی مرگ اين سه کارگر را تايید و اعالم کردند
ات ايمنی شهرداری تهران در خصوص علت نصب داربست در نشانی و خدم سخنگوی سازمان آتش

نمای اين ساختمان نیز گفت: پیش از اين، حدود شش ماه اين ساختمان در حال تخريب بود که 

نشانان در آن حادثه اين دو  بخشی از آن ريزش کرده و دو کارگر در آن محبوس شده بودند که آتش
 . کارگر را زنده از زيرآوار خارج کردند

وی با بیان اينکه پس از اين حادثه حدود شش ماه عملیات تخريب متوقف شده بود اظهارکرد: به 

منظور تامین ايمنی عابران در نمای اين ساختمان از داربست استفاده شده بود که پس از طی 
مراحل قانونی و دريافت مجوز تخريب، کارگران مشغول انجام ادامه تخريب اين ساختمان فرسوده و 

احتیاطی و عدم رعايت  ها بودند که اين حادثه رخ داد. ملکی علت اين حادثه را بي ازکردن داربستب

ها اعالم کرد و گفت: بهتر بود با توجه به فرسوده بودن ساختمان،  اصول ايمنی در بازکردن داربست
 . کردند تر مي های ساختمان را کمی سبک کارگران پیش از بازکردن داربست بار وارد بر اسکلت

 . متری چاه بر اثر برق گرفتگی جان باخت ۲۵ساله در عمق  ٣۱همچنین در حادثه ای ديگر کارگری 

بر اساس اين گزارش، اين حادثه ظهر ديروز در خیابان دروس، خیابان هدايت تهران رخ داد و طبق 
گری در های اولیه نیروهای امدادی مشخص شد کارگری در محل گودبرداری يک خانه کار بررسي

حال حفر چاه بوده که همکارانش به دلیل اينکه او فعالیت خود را ناگهانی قطع کرده بود به موضوع 
 . مشکوک شده و به سازمان آتش نشانی اطالع داده بودند

ساله را از چاه خارج کرده و تحويل امدادگران اورژانس  ٣۱آتش نشانان با ايمن سازی محل، کارگر 
 . او بر اثر برق گرفتگی را تائید کردندها مرگ  دادند که آن

سخنگوی سازمان آتش نشانی پس از وقوع اين حادثه به پیمانکاران هشدار داد: هنگام حفر چاه از 

ها با تجهیزات ناايمن وارد چاه شوند زيرا خاک نم  ای استفاده کرده و اجازه ندهند آن های حرفه مقني
د. همچنین هنگام استفاده از تجهیزات روشنايی نیز از دار بوده و احتمال برق گرفتگی وجود دار

  وسايل ايمن و تجهیزات استاندارد استفاده کنند

 تجمع خانواده های بازداشتی در سنندج
 

فروردین  22و 25روز شنبه و یکشنبه آمده است :  29فروردین  22به نوشته شورای بیکاران در تاریخ 
بازداشتی ، فعالین کارگری ودوستداران جنبش کارگری از  جمع زیادی متشکل از خانواده های 2929

ساعت جلوی دادگاه سنندج تجمع کرددند و خواستار آزادی بی فید 9صبح به مدت  22ساعت 

وشرط و فوری خالد حسینی ، غالب حسینی ، وفا قادری ، علی آزادی ، بهزاد فرج اللهی ، حامد 
ن تجمع که به صورت نشسته انجام گرفته بود با محمودنژاد و کلیه ی زندانیان سیاسی شدند.ای

استقبال مردم روبرو و باعث بازتاب زیادی در میان آنان شد.الزم به یادآوریست که نامبرده گان روز 
روز است که در بازداشتگاه اطالعات بسر میبرند.ما 92دستگیر و مدت 2922هفدهم اسفند ماه 

این عزیزان خواستار آزادی بی قید وشرط وفوری کلیه "شورای بیکاران" ضمن محکوم کردن بازداشت 
ی زندانیان سیاسی وفعالین کارگری هستیم و بر این باوریم که ایجاد تشکلهای خود ساخته حق 

 سلم کارگران است.م

 22/2/2929شورای بیکاران 

 

  داوود رضوی: کارگران با اعتراضات حضوری میتوانند به مطالباتشان دست یابند
 

داوود رضوی از فعاالن مستقل کارگری آمده است :  29فروردین  22برپایه خبردریافتی در تاریخ 

ها عدم حضور نمایندگان  رانی تهران به ایلنا گفت: علت پایین بودن دستمز شرکت واحد اتوبوس
  واقعی کارگری در جلسات تعیین مزد است.



نوع عملکرد بیشتر تابع گروه دولت و  وی گفت: اعضای گروه کارگری شورای عالی کار از نظر
  کارفرمایی هستند و با بدنه جامعه کارگری ارتباطی ندارند.

این کارگر بازنشسته ادامه داد: با این شرایط نمایندگان تشکلهای رسمی کارگری با صدور بیانیه، 

  جام دهند.توانند به نفع کارگران اقدامی ان انجام مصاحبه، امضای طومار و یا طرح دعوای نمی
رضوی گفت: دولت در غیاب نمایندگان واقعی جامعه کارگری، با افزایش دو نفر به اعضای خود آیین 
نامه برگزاری جلسات شورای عالی کار را به نفع خود تغییر داده و در نتیجه اکنون سه جانبه گرایی 

  برای تعیین مزد عاالنه نقض شده است.

د: اگر اعضای گروه کارگری شورای عالی کار با بدنه کارگری در این فعال مستقل کارگری ادامه دا
شد و کارگران مزد واقعی دریافت  ارتباط بودند سه جانبه گرایی در شورای عالی کار نقض نمی

  کردند. می

توانند با مزد تعیین شده گذران زندگی کنند، گفت: برای افزایش  وی با بیان اینکه کارگران نمی
 نتیجه است. ان هرر اقدام اعتراضی قانونی بدون حضور مستقیم کارگران بیقدرت خرید کارگر

 

 پی گیری معالجه محمد جراحی کارگر زندانی

آمده است : محمد جراحی کارگر وعضو شورای  29فروردین  22به نوشته سایت افق روشن در تاریخ 

مثبت ازمایشگاه خوشبختانه نمایندگان کمیته پیگیری بدنبال عمل جراحی تیروییدو دریافت جواب 
  .پاسخ مثبت بوده است.این غده خوش خیم سرطانی قابل معالجه و درمان است

/ فروردین جلسه کمیسیون پزشکی را ۱٣بدنبال پروسه درمان محمد جراحی تیم پزشکان معالج در 
  .در دستور خود دارد

کرده است دوره درمان و معالجه بر  همچنین پزشکی قانونی زندان به خانواده این زندانی بیمار اعالم

عهده و تشخیص تیم پزشکی بیمارستان امام رضا می باشد.در ضمن گذراندن دوره قرنطینه ایشان 
  .با نظر پزشکان معالج وی در بیمارستان یا در منزل خواهد بود

موجب ضمنا مالقات اعضای کمیته پی گیری با خانواده این کارگر زندانی محمد جراحی در تبریز 
 .خرسندی و رضایت خانواده ایشان گردید

 پروسه معالجه و درمان محمد جراحی در دستور کار قرار گرفت

 
آمده است : اعضای   29فروردین  22برپایه گزارش انعکاس یافته از جانب کمیته پیگیری ....در تاریخ 

ند این دیدار محمد جراحی در تبریز رفت  به دیدار خانواده کارگر زندانی کمیته پیگیری

 خرسندی و رضایت خانواده ایشان گردید.  موجب
بدنبال عمل   محمد جراحی کارگر وعضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری

خوشبختانه پاسخ خوب بوده است.این غده خوش  مثبت آزمایشگاه، جواب  جراحی تیرویید و دریافت

 ست.خیم سرطانی قابل معالجه و درمان ا
فروردین جلسه کمیسیون پزشکی را 96تیم پزشکی معالج در   بدنبال پروسه درمان محمد جراحی

 در دستور خود دارد.

دوره درمان و معالجه   اعالم کرده است  زندان به خانواده این زندانی بیمار  همچنین پزشکی قانونی
ن گذراندن دوره قرنطینه می باشد.در ضم  بر عهده و تشخیص تیم پزشکی بیمارستان امام رضا

 ایشان با نظر پزشکان معالج وی در بیمارستان یا در منزل خواهد بود.
 کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری   

 
 تشکرو قدر دانی از تیم پزشکان معالج "محمد جراحی"

 

است : امید آمده   29فروردین  22برپایه گزارش انعکاس یافته از جانب کمیته پیگیری ....در تاریخ 
روی دیگر زندگی است، زندگی دوباره محمد جراحی به دست توانا و تالش تیم پزشکی بیمارستان 

 امام رضا در تبریز هدیه ای به محمد جراحی ، خانواده و دوستان او است.

تیم پزشکی فوق با مدیریت آقای دکتر صمد بهشتی و با همکاری آقایان دکتراسماعیل فرجی، دکتر 
ن سعمی و دکترشهرام دبیری اسکویی با درایت و کوشش انسانی توانستند کمک محمد حسی

 شایانی به محمد جراحی نمایند.



ما کارگران و اعضای کمیته پیگیری به همراه خانواده محمد جراحی تالش انسان دوستانه پزشکان 
 معالج را قابل ستایش میدانیم.

پزشکان و کادر و پرسنل بخش مربوطه "توراکس"  به این وسیله مراتب تقدیر و تشکر خود را تقدیم

 بیمارستان امام رضا می نماییم.
 22/2/2929-ایجاد تشکل های کارگریکمیته پیگیری  

 
 دستمزد هزار تومانی حق اوالد در بخشنامه ۹۳کاهش 

 
حالی که سرپرست وزارت در آمده است :  29فروردین  22به نوشته سایت خبری راه کارگر در تاریخ 

هزار تومان برای هرفرزند  ۱۱تر از افزايش حق اوالد کارگران تا سقف  تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش

رسد که در مجموعه وزارت کار درباره پرداخت اين مبلغ به کارگران  خبر داده بود اما به نظر مي
 .اختالفاتی وجود دارد

ها و حواشی مربوط به نارضايتی کارگران  و هم زمان با جنجال ۳۱در پی اتمام تعطیالت نوروزی سال 

از نحوه افزايش دستمزدهای جديد خبرگزاری کار )ايلنا( مطلع شده است که اداره تعاون، کار و رفاه 
ای اظهارات سرپرست کنونی اين وزارتخانه را ناديده  اجتماعی استان خراسان رضوی طی بخشنامه

 .گرفته است

لـله عباسی سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و ريس شورای عالی کار، در تر اسدا پیش

مبلغ حق اوالد ماهانه کارگران دارای فرزند  ۳۱اعالم کرده بود در سال  ۳۲اسفندماه سال  ۱۲تاريخ 
 .هزار تومان برای هر فرزند خواهد رسید ۱۱تومان افزايش به  ۳٧۱هزار و  ٣٨با 

منتشر شده از سوی وزارت کار )شامل بخشنامه و دستور  ۳۱ستمزد سال هرچند در بخشنامه د

ای نشده است، اما رئیس شورای عالی کار پس  های آن( به مسئله افزايش حق اوالد اشاره العمل
ها  در گفتگو با رسانه ۳۱از اعالم تصمیم شورای عالی کار برای نحوه افزايش دستمزدهای سال 

 ۱۱درصد افزايش يافت، حق بن ثابت ماند و حق اوالد به  ۱۵حداقل مزد  اعالم کرد: برای سال جديد

 .هزارتومان رسید

اين درحالی است که به تازگی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی در 
حقوق و مزايای حین کار کارگران دائم و موقت »ای که به تاريخ هفتم فروردين ماه با موضوع  نامه

هزار تومان بابت هر فرزند خبر داده  ۴٨منتشر کرد، از پرداخت ماهانه « ۳۱ول قانون کار سال مشم
 .است

دربند هشت اين نامه امده است: بیمه شده زن و مردی که در يک واحد يا واحدهای جدا از هم کار 
مندی  هر دو مشمول دريافت کمک عائله ٨کنند و صاحب فززند هستند با داشتن شرايط بند  مي

ريال )چهارصد و  ۴٨٧/۲۱۵)حق اوالد( خواهند بود. در سال جاری میزان حق اوالد يک فرزند ماهیانه 
ريال )نهصد و هفتاد و چهار  ۳٧۴/۱۵۱هشتاد و هفت هزار و يکصد و بیست و پنج ريال( و دو فرزند 

 .هزار و دويست و پنجاه ريال( است

های رئیس  در واقع ادراه کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی بدون توجه به گفته

درصد حداقل مزد جديد تعیین کرده است که به  ۲۱را برمنای  ۳۱شورای عالی کار، حق اوالد سال 
 .های گذشته بوده است ظاهر شیوه معمول برای پرداخت حق اوالد در سال

اند تا به هر کارگر دارای فرزند )زن يا شوهر( مبلغی  کارفرمايان مشول موظف به موجب قانون کار،

درصد حداقل مزد، حداکثر بابت  ۲۱اضافی تحت عنوان حق اوالد پرداخت کنند که اين مبلغ بر مبنای 
 .شود نفر از فرزندان خانواده کارگر پرداخت مي ۱

ياد « بحران اقتصادی»که از آن با عنوان  هرچند محاسبه حق اوالد به شیوه سنتی آنهم در دورانی
شود در عمل استقبال منتقدان افزايش مزد از جمله کارفرمايان خصوصی و دولتی را به همراه  مي

شورای عالی  ارگران نسبت بهاعتمادی بیشتر ک تواند باعث بدبینی و بي دارد، اما اين مسئله مي

 .کار شود



ای به اظهارات  اشاره ۳۱که چون در بخشنامه مزد سال توان مدعی شد  به بیان ديگر هرچند مي
همان قانون سنتی افزايش    رئیس شورای عالی کار نشده است، بنابراين حق اوالد جديد کارگران به

يابد اما درشرايطی که عموم کارگران از میزان و نحوه افزايش مزد ناخوشنودند، اين اقدام  مي

کارگران نسبت به شرکای اجتماعی خصوصا شخص رئیس  اعتمادی بیشتر نهايت باعث بي  در 
 .شود رسد مي های وزير شدنش بگوش مي شورای عالی کار که از هم اکنون زمزمه

  به ديوان عدالت اداری ۲۹ارسال شکايت کارگران پتروشیمی بندر امام علیه مصوبه مزد 

عضو هیئت مديره اتحاديه آمده است :  29فروردین  22ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام از ارسال شکايت نامٔه اين تشکل کارگری به ديوان 
 . خبر داد ۳۱عدالت اداری در اعتراض به رقم مصوب مزد سال 

گذرد،  به گزارش ايلنا علیرضا ملکوتی دراين باره گفت: در يک ماهی که از شروع به کار اتحاديه مي

است  ۳۱ترين اقدام صورت گرفته تا به امروز، تنظیم شکايت نامه در اعتراض به حداقل مزد سال  مهم
 . که هم اکنون به ديوان عدالت اداری ارسال شده است

ران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام سعی دارد تا با فعالیت در وی تصريح کرد: اتحاديه کارگ

 . چارچوب قانون به احقاق حقوق اساسی کارگران بپردازد
اين فعال کارگری در توضیح روند تشکیل اين تشکل کارگری بیان کرد: يک سری مشکالت اساسی 

ام وجود داشت و همچنان وجود دارد که در رابطه با حقوق اولیهٔ کارگران در منطقه ماهشهر و بندر ام
 . داد نیاز به ايجاد يک تشکل کارگری مستقل را ضروری جلوه مي

افزود: قوانین « عموما به زيان کارگران است»که « قوانین مربوط به مناطق آزاد»ملکوتی با اشاره به 
ن دولتی و کارفرمايان پیش مناطق آزاد فرد يا تشکلی به عنوان نمايندٔه کارگر را قبول دارد اما مسئوال

شناختند و به فعاالن کارگری  از تشکیل اتحاديه، ما را به عنوان نمايندگان کارگری به رسمیت نمي

 . کردند منطقه در حد رابط میان کارگر و کارفرما يا کارگر و اداره کار نگاه مي
ای  بت کنیم و اساسنامهاو ادامه داد: اين موضوع ما را بر آن داشت تا با نمايندگان منطقه صح

اسفند ماه سال گذشته، اتحاديه کارگران  ۲۱بنويسیم و انتخاباتی را برگزار کنیم که سرانجام در 

 . قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام رسما کار خود را آغاز کرد
شاره به عضو هیئت مديره اتحاديه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام در پايان با ا

های صورت گرفته با تشکیل اتحاديه کارگری در منطقه ماهشهر و بندر امام بر مصمم بودن  مخالفت

 ها در چارچوب قانون تاکید کرد اعضای اين تشکل کارگری برای ادامٔه فعالیت

 هزار تومانی حق اوالد در بخشنامه دستمزد ۹۳کاهش 

در حالی که سرپرست آمده است :  29فروردین  22ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

هزار تومان برای  ۱۱تر از افزایش حق اوالد کارگران تا سقف  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش

رسد که در مجموعه وزارت کار درباره پرداخت این مبلغ به  هرفرزند خبر داده بود اما به نظر می
  .داردکارگران اختالفاتی وجود 

ها و حواشی مربوط به نارضایتی کارگران  و هم زمان با جنجال ۳۱در پی اتمام تعطیالت نوروزی سال 

از نحوه افزایش دستمزدهای جدید خبرگزاری کار )ایلنا( مطلع شده است که اداره تعاون، کار و رفاه 
رتخانه را نادیده ای اظهارات سرپرست کنونی این وزا اجتماعی استان خراسان رضوی طی بخشنامه

  .گرفته است

تر اسدالـله عباسی سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و ریس شورای عالی کار، در  پیش
مبلغ حق اوالد ماهانه کارگران دارای فرزند  ۳۱اعالم کرده بود در سال  ۳۲اسفندماه سال  ۱۲تاریخ 

  .هزار تومان برای هر فرزند خواهد رسید ۱۱تومان افزایش به  ۳٧۱هزار و  ٣٨با 

منتشر شده از سوی وزارت کار )شامل بخشنامه و دستور  ۳۱هرچند در بخشنامه دستمزد سال 
ای نشده است، اما رئیس شورای عالی کار پس  های آن( به مسئله افزایش حق اوالد اشاره العمل

ها  در گفتگو با رسانه ۳۱دهای سال از اعالم تصمیم شورای عالی کار برای نحوه افزایش دستمز
 ۱۱درصد افزایش یافت، حق بن ثابت ماند و حق اوالد به  ۱۵اعالم کرد: برای سال جدید حداقل مزد 

  .هزارتومان رسید
این درحالی است که به تازگی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی در 

حقوق و مزایای حین کار کارگران دائم و موقت »اه با موضوع ای که به تاریخ هفتم فروردین م نامه



هزار تومان بابت هر فرزند خبر داده  ۴٨منتشر کرد، از پرداخت ماهانه « ۳۱مشمول قانون کار سال 
  .است

دربند هشت این نامه امده است: بیمه شده زن و مردی که در یک واحد یا واحدهای جدا از هم کار 

مندی  هر دو مشمول دریافت کمک عائله ٨د هستند با داشتن شرایط بند کنند و صاحب فززن می
ریال )چهارصد و  ۴٨٧/۲۱۵)حق اوالد( خواهند بود. در سال جاری میزان حق اوالد یک فرزند ماهیانه 

ریال )نهصد و هفتاد و چهار  ۳٧۴/۱۵۱هشتاد و هفت هزار و یکصد و بیست و پنج ریال( و دو فرزند 
  .پنجاه ریال( استهزار و دویست و 

های رئیس  در واقع ادراه کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی بدون توجه به گفته
درصد حداقل مزد جدید تعیین کرده است که به  ۲۱را برمنای  ۳۱شورای عالی کار، حق اوالد سال 

  .های گذشته بوده است ظاهر شیوه معمول برای پرداخت حق اوالد در سال

اند تا به هر کارگر دارای فرزند )زن یا شوهر( مبلغی  به موجب قانون کار، کارفرمایان مشول موظف
درصد حداقل مزد، حداکثر بابت  ۲۱اضافی تحت عنوان حق اوالد پرداخت کنند که این مبلغ بر مبنای 

  .شود نفر از فرزندان خانواده کارگر پرداخت می ۱

یاد « بحران اقتصادی»سنتی آنهم در دورانی که از آن با عنوان  هرچند محاسبه حق اوالد به شیوه
شود در عمل استقبال منتقدان افزایش مزد از جمله کارفرمایان خصوصی و دولتی را به همراه  می

اعتمادی بیشتر کارگران نسبت به شورای عالی  تواند باعث بدبینی و بی دارد، اما این مسئله می

  .کار شود
ای به اظهارات  اشاره ۳۱توان مدعی شد که چون در بخشنامه مزد سال  رچند میبه بیان دیگر ه

همان قانون سنتی افزایش    رئیس شورای عالی کار نشده است، بنابراین حق اوالد جدید کارگران به

یابد اما درشرایطی که عموم کارگران از میزان و نحوه افزایش مزد ناخوشنودند، این اقدام  می
اعتمادی بیشتر کارگران نسبت به شرکای اجتماعی خصوصا شخص رئیس  باعث بینهایت   در 

 شود رسد می های وزیر شدنش بگوش می شورای عالی کار که از هم اکنون زمزمه
 

 كارگران انفرادی از دستمزد شكایت كنند

مستقل صنفی یک فعال آمده است :  29فروردین  22ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
ها، کارگران به صورت انفرادی باید اقدامات حقوقی  معتقد است برای اعتراض به پایین بودن دستمزد

  .الزم را انجام دهند

رانی تهران با اعالم این مطلب به ایلنا  داوود رضوی از فعاالن مستقل کارگری شرکت واحد اتوبوس
  .ان واقعی کارگری در جلسات تعیین مزد استها عدم حضور نمایندگ گفت: علت پایین بودن دستمز

وی گفت: اعضای گروه کارگری شورای عالی کار از نظر نوع عملکرد بیشتر تابع گروه دولت و 

کارفرمایی هستند و با بدنه جامعه کارگری ارتباطی ندارند. این کارگر بازنشسته ادامه داد: با این 
ور بیانیه، انجام مصاحبه، امضای طومار و یا طرح شرایط نمایندگان تشکلهای رسمی کارگری با صد

  .توانند به نفع کارگران اقدامی انجام دهند دعوای نمی

رضوی گفت: دولت در غیاب نمایندگان واقعی جامعه کارگری، با افزایش دو نفر به اعضای خود آیین 
اکنون سه جانبه گرایی نامه برگزاری جلسات شورای عالی کار را به نفع خود تغییر داده و در نتیجه 

  .برای تعیین مزد عاالنه نقض شده است

این فعال مستقل کارگری ادامه داد: اگر اعضای گروه کارگری شورای عالی کار با بدنه کارگری در 
شد و کارگران مزد واقعی دریافت  ارتباط بودند سه جانبه گرایی در شورای عالی کار نقض نمی

  .کردند می
توانند با مزد تعیین شده گذران زندگی کنند، گفت: برای افزایش قدرت  کارگران نمی وی با بیان اینکه

 .نتیجه است خرید کارگران هراقدام اعتراضی قانونی بدون حضور مستقیم کارگران بی
 

 کارمندان دوباره افزایش یافت ۲۹حقوق 

هیات وزیران در جلسه آمده است :  29فروردین  22ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

فروردین ماه جاری با اصالح مصوبه قبلی خود در خصوص ضریب حقوق کارمندان و  ۲۲مورخ 
 ۱۵بازنشستگان دولتی، میزان افزایش حقوق کارکنان و مستمری بگیران دولتی را برای سال جاری 

  .درصد تعیین کرد

، میزان ۲٣۳۲اسفند  ۱۳نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، دولت در مصوبه به گزارش ایلنا و به 



درصد تعیین کرده بود، که با اصالح آن، افزایش حقوق  ۱۱افزایش حقوق کارمندان در سال جاری را 
  .درصد رسید ۱۵کارمندان و بازنشستگان در سال جدید به 

، ۲٣۳۱ها در سال  ریال و حداقل حقوق آن ۲۱۱۱در مصوبه جدید هیات وزیران ضریب جقوق کارمندان 

  .هزار تومان در ماه تعیین شده است ۴۳۱
 ۲٧ شنبه روز جمهوری، رئیس اول معاون̍ رحیمی محمدرضاˈجزییات این مصوبه که با امضای 

ها و موسسات  ها و سازمان ، به تمام دستگاههای اجرایی کشور، وزارتخانه۲٣۳۱فروردین ماه 

  :است به شرح زیر استدولتی ابالغ شده 
قانون برنامه پنجساله پنجم ( ۵۱به استناد ماده ) ۲٣۳۲فروردین  ۲۲هیات وزیران در جلسه مورخ 

قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ( ٧۱ـ و ماده )۲٣٨۳توسعه جمهوری اسالمی ایران ـ مصوب 

  :ـ تصویب نمود ۲٣٨۱
اسفند  ۱۳مورخ  ۴۳۱۴۱ت / ۱۱۱٧۵٧تصویب نامه شماره ( ٨، )(٧، )(۱، )(۵، )(۴، )(٣، )(۱بندهای )

  .شود به شرح زیر اصالح می ۲٣۳۲

به میزان یک هزار  ۲٣۳۱ـ ضریب حقوق شاغالن مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال ۱
  .شود تعیین می( ۲۱۱۱و شش )

جمله کارمندان  ـ ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت )از٣

به میزان یک  ۲٣۳۱های سیاسی وزارت امور خارجه( برای سال  وزارت اطالعات و شاغالن پست
  .شود ریال تعیین می( ۲۱۱۱هزار و شش )

 ۲٣۳۱قانون برنامه پنجم توسعه برای سال ( ۵۱ـ ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند )ج( ماده )۴
ـ حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و ۵شود.  ین میریال تعی( ۲۱۱۱به میزان یک هزار و شش )

های وابسته به  های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق مشترکان صندوق
افزایش  ۲٣۳۲نسبت به سال ( ۱۵۹درصد ) ۱۵به میزان  ۲٣۳۱های اجرایی در سال  دستگاه

  .یابد می

قانون مدیریت خدمات ( ٧۱وضوع تبصره ماده )های مستمر )شاغالن( م ـ حداقل حقوق و فوق العاده۱
های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشموالن ماده مذکور به  کشوری برای کارمندان دستگاه

به میزان چهار میلیون و نهصد هزار ریال  ۲٣۳۱این تصویب نامه در سال ( ٨استثنای مشموالن بند )

مر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق های مست و حداکثر حقوق و فوق العاده( ۴۳۱۱۱۱۱)
  .شود مذکور در این بند تعیین می

های بازنشستگی کشوری و  ـ حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق٧

های اجرایی به میزان چهارمیلیون و نهصد  های وابسته به دستگاه نیروهای مسلح و سایر صندوق
  .شود ریال تعیین می( ۱۱۱/۳۱۱/۴هزار ریال )

به میزان سه میلیون و  ۲٣۳۱این تصویب نامه در سال ( ٣ـ حداقل حقوق کارمندان مشمول بند ) ٨

سیصد و بیست هزار ریال ریال و حداکثر حقوق این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در 
  .شود این بند تعیین می

های اجرایی مشمول این تصویب نامه  ی به کارمندان دستگاهـ پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعت۳
قانون برنامه پنجم توسعه در سقف اعتبار مصوب دستگاه مجاز است. ( ۵۱با رعایت بند )ز( ماده )

قانون مدیریت خدمات کشوری ( ۱٨ماده )( ۳تشخیص کارکنانی که به اقتضای شغلی مطابق با بند )
ترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز موضوع ماده  نمایند، با باال میاضافه کار بیشتری دریافت 

 .قانون محاسبات عمومی کشور خواهد بود( ۵٣)

 
 درصدی حقوق بازنشستگان کشوری از فروردین ماه ۹۷افزایش 

مدیرعامل صندوق آمده است :  29فروردین  22ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  .درصدی حقوق این بازنشستگان از ابتدای سال جاری خبر داد ۱۵بازنشستگی کشوری از افزایش 

به گزارش ایلنا، ایراندخت عطاریان با اشاره به صدور احکام جدید بازنشستگان اظهار داشت: افزایش 
  .درصدی حقوق بازنشستگان از ابتدای سال جاری اعمال خواهد شد ۱۵

ان داشت: براساس مصوبه جدید هیئت وزیران ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند )ج( ماده وی بی

  .ریال تعیین شده است ۲۱۱۱به میزان  ۲٣۳۱قانون برنامه پنجم توسعه برای سال  ۵۱
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری تصریح کرد: میانگین حقوق ماهانه بازنشستگان در سال 

درصدی میانگین حقوق  ۱۵تومان بوده که امسال با افزایش  ۱٣۱ر و هزا ٧۲۱رقمی معادل  ۳۲

  .تومان خواهد شد ٨۱۴هزار و  ٨۳۵ماهانه بازنشستگان رقمی معادل 



هزار ریال  ۴۳۱رقمی معادل  ۳۱به گفته عطاریان حداقل حقوق بازنشستگان كشوری در سال 
  .است

ر بازنشسته و وظیفه بگیر تحت پوشش نف ۳۱هزار و  ۲٧۱وی افزود: در حال حاضر یک میلیون و 

  .صندوق بازنشستگی کشوری قرار دارند
عطاریان در ادامه در باره استمرار بیمه طالیی برای بازنشستگان در سال جدید گفت: بسته حمایتی 

شود و همه بازنشستگان  نیز برای بازنشستگان کشوری اجرا می ۳۱بیمه طالیی درمان در سال 
جاری نیز از خدمات و مزایای این خدمت جدید بدون پرداخت وجه در توانند در سال  می

  های طرف قرارداد استفاده کنند بیمارستان
وی افزود: امسال براساس تمهیدات انجام شده با حمایت دولت و مشارکت صندوق بازنشستگی 

بیمه کشوری بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان نیز از سه ماهه دوم سال جاری تحت پوشش 

 .گیرند طالیی درمان قرار می
 

 درصدی حوادث کار در زنجان ۹۰رشد 

مدیر کل پزشکی قانونی آمده است :  29فروردین  22ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

  .درصدی حوادث كار استان در سال گذشته خبر داد.ت۲٣/۱۱استان زنجان از رشد 
مورد حوادث کار در این  ۴۲۱به گزارش ایلنا، مهدی فروزش در تشریح این خبر افزود: سال گذشته 
مورد آن به ثبت رسیده  ٣۱۱استان به وقوع پیوست که در مقایسه با مدت مشابه سال ماقبل آن 

  .بود
یاد شده مدیر کل پزشکی قانونی استان زنجان، گفت: متوفیات ناشی از تصادفات نیز در مدت زمان 

  .دهد کاهش نشان می ۴۱/٧، ۳۱مورد بود که در مقایسه با سال  ٣٣٣

مورد بود که در مقایسه با سال  ٣۱وی، یادآورشد: مرگ و میرهای ناشی از مواد مخدر نیز پارسال 
  .درصد کاهش دارد ۱۱/۵گذشته 

های طبیعی  گمورد و مر ۵۱۱های غیر طبیعی استان در سال گذشته  فروزش، افزود: جمع کل مرگ
 ٧۱/۱درصدی و افزایش  ۵۲/۲۱مورد بود که به ترتیب در مقایسه با سال گذشته آن کاهش  ۲۴٣

 درصدی دارد
 

 سه كارگر پیش از تخریب ساختمان كشته شدند

دیروز بر اثر ریزش مرگبار آمده است :  29فروردین  22ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

  .قدیمی در حال تخریب در شمال پایتخت، سه كارگر ساختمانی كشته شدندیک ساختمان 
به گزارش ایلنا، محل وقوع این حادثه یک ساختمان قدیمی در حال تخریب در محدوده خیابان 

های دریافتی کارگران مشغول  شده است و بر اساس گزارش  تر از بلوار میرداماد اعالم شریعتی، باال

محافظ یک ساختمان سه طبقه قدیمی در حال تخریب بودند که ناگهان  های بازکردن داربست
  .ها تخریب شده و بر سر سه تن از آنان ریخته است بخشی از ساختمان از قسمت بالکن

ها سنگ و خاک محبوس شدند و  ها حاكی است كه بر اثر این رخداد سه کارگر در زیر خروار گزارش

این افراد از زیر آوار را آغاز کرده و پس از مدتی، سه کارگر )یك نشانان عملیات خود برای خروج  آتش
سال سن داشتند را از زیر آوار خارج و به عوامل اورژانس  ٣۵كارگر افغان و دو ایرانی( که حدود 

مستقر در محل حادثه تحویل دادند. عوامل اورژانس مستقر در محل حادثه پس از بررسی عالئم 
  .را تایید و اعالم کردند حیاتی مرگ این سه کارگر

نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در خصوص علت نصب داربست در  سخنگوی سازمان آتش
نمای این ساختمان نیز گفت: پیش از این، حدود شش ماه این ساختمان در حال تخریب بود که 

آن حادثه این دو  نشانان در بخشی از آن ریزش کرده و دو کارگر در آن محبوس شده بودند که آتش

  .کارگر را زنده از زیرآوار خارج کردند
وی با بیان اینکه پس از این حادثه حدود شش ماه عملیات تخریب متوقف شده بود اظهارکرد: به 
منظور تامین ایمنی عابران در نمای این ساختمان از داربست استفاده شده بود که پس از طی 

کارگران مشغول انجام ادامه تخریب این ساختمان فرسوده و  مراحل قانونی و دریافت مجوز تخریب،
  .ها بودند که این حادثه رخ داد بازکردن داربست

ها اعالم کرد و  احتیاطی و عدم رعایت اصول ایمنی در بازکردن داربست ملکی علت این حادثه را بی

ن داربست بار وارد بر گفت: بهتر بود با توجه به فرسوده بودن ساختمان، کارگران پیش از بازکرد



 .کردند تر می های ساختمان را کمی سبک اسکلت
 

 متری چاه ۹۷مرگ مقنی جوان در عمق 

ساله در  ٣۱کارگری آمده است :  29فروردین  22ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

  .متری چاه بر اثر برق گرفتگی جان باخت ۲۵عمق 
ظهر دیروز در خیابان دروس، خیابان هدایت تهران رخ داد و طبق به گزارش ایلنا، این حادثه 

های اولیه نیروهای امدادی مشخص شد كارگری در محل گودبرداری یک خانه کارگری در  بررسی
حال حفر چاه بوده که همکارانش به دلیل اینکه او فعالیت خود را ناگهانی قطع کرده بود به موضوع 

  .شانی اطالع داده بودندمشکوک شده و به سازمان آتش ن
ساله را از چاه خارج کرده و  ٣۱های دریافتی، آتش نشانان با ایمن سازی محل، کارگر  بنا بر گزارش

  .ها مرگ او بر اثر برق گرفتگی را تائید کردند تحویل امدادگران اورژانس دادند که آن

هشدار داد: هنگام حفر چاه از سخنگوی سازمان آتش نشانی پس از وقوع این حادثه به پیمانکاران 
ها با تجهیزات ناایمن وارد چاه شوند زیرا خاک نم  ای استفاده کرده و اجازه ندهند آن های حرفه مقنی

دار بوده و احتمال برق گرفتگی وجود دارد. همچنین هنگام استفاده از تجهیزات روشنایی نیز از 

 .وسایل ایمن و تجهیزات استاندارد استفاده کنند

 مد جراحی تحت معالجه درمانی قرار گرفتمح
 

محمد جراحی از فعالین شناخته شده در شهر  آمده است :  29فروردین  22برپایه خبر دریافتی در 

تبریز و عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل های کارگری، به سرطان غده تیروئید مبتال شده و 
ن خبر موجب نگرانی خانواده وی، دوستان و جانش در خطر است و نیاز به درمان فوری دارد. ای

همکارانش وهمگان شده بود. خوشبختانه در آخرین گزارش منتشر شده از سوی کمیته پیگیری که 

با وی و خانواده محمد جراحی دیداری داشته اند، با خبر شدیم که وی در بیمارستان "امام رضا" در 
خیم بوده و خطر رفع شده است. اکنون او تبریز تحت عمل جراحی قرار گرفته و سرطانش خوش 

فروردین ماه جلسه  ۱۱تحت نظر بیمارستان بسر میبرد و تیم پزشکی معالجش قرار است در 

 .کمیسیون پزشکی داشته باشند
گفتنی است که جانیان اسالمی زندانیان سیاسی را حتی در دوران معالجه و درمان نیز زیر نظر و 

بنا بر خبر کمیته پیگیری پزشکی قانونی زندان جمهوری اسالمی به پیگیرد خود قرار میدهند. 

خانواده محمد جراحی اعالم کرده است که دوره درمان و معالجه او بر عهده و تشخیص تیم پزشکی 
بیمارستان "امام رضا" است و دوره قرنطینه او با نظر پزشکان معالج او در بیمارستان و یا در منزل 

 .خواهد بود
سال حکم ۲۲احی درخرداد ماه سال گذشته در سال گذشته به همراه شاهرخ زمانی که محمد جر

سال حبس محکوم گردیده است. جرم او و شاهرخ زمانی  ۵زندان گرفته است، دستگیر و به 
همچون همه کارگران زندانی مبارزه برای حقوق کارگران و داشتن یک زندگی انسانی است. محمد 

 .همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید فورا از زندان آزاد شوندجراحی، شاهرخ زمانی و 

 ۱۱۲٣آوریل  ٧، ۳٣فروردين  ۲٨

غیر قابل »هزار تن چای  ۰۳هشدار نايب رئیس اتحاديه چايکاران شمال: ورود بیش از 
  به بازار« شرب

نايب رئیس اتحاديه  کلمهآمده است :  29فروردین  22ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
به بازار خبر داد که که در بازهٔ « غیر قابل شرب»هزار تن چای  ۱۱چايکاران شمال از ورود بیش از 

 . اند در داخل کشور تولید شده ٧۱تا  ٧۴های  سال
تا  ٧۴های  هزار تن چای غیر قابل شرب که در بازهٔ سال ۱۱پرويز شعبانی در اين باره به ايلنا گفت: 

شد با تالش مديران و  تولید شده بود و در انبار سازمان تعاون روستايی در گیالن نگه داری مي ٧۱

 . فعاالن سابق صنعت چای وارد بازار شده است
سال بگذرد آن را به عنوان کود مزارع استفاده  ٣وی تصريح کرد: اگر از زمان تولید چای بیش از 

 . کنند مي
کاران، بیان کرد:  بر شغل چاي« غیر قابل شرب»زيان بار واردات چای شعبانی با اشاره به پیامدهای 



سال از زمان تولید آن و کیفیت  ۲۱ورود اين حجم از چای به بازار با توجه به گذشت بیش از 
های  برد و پیامد نامطلوبش، اندک رغبت باقی مانده میان مردم به چای تولید داخل را از بین مي

 . زند ا برای کارگران صنعت چای رقم ميزيانبار طوالنی مدتی ر

نايب رئیس اتحاديه چايکاران شمال در پايان اظهار داشت: به طور کلی مصرف ساالنه چای کشور 
 ۲۱۱شود. از  شود و مابقی وارد مي هزار تن آن در داخل تولید مي ۱۱هزار تن است که  ۲۱۱بیش از 

شود که مردم  يگر به صورت غیر قانونی وارد ميهزار تن وارد شده، نیمی به صورت قانونی و نیم د
  ها مشخص شود انتظار دارند پشت پردٔه اين حجم از واردات غیر قانونی برای آن

 میلیون تومان ٠۳آزادی وفا قادري، حامد محمودنژاد و خالد حسیني با قرار وثیقه 
 

به آمده است :  29فروردین  22میته هماهنگی ... در تاریخ کبر پایه گزارش انعکاس یافته در سایت 
نفر از اعضاي بازداشتي كمیته ي هماهنگي در سنندج در میان  9فروردين  22گزارش رسیده امروز 

استقبال خانواده ها، فعالین كارگري و اعضاي كمیته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي 

 كارگري آزاد شدند.
میلیون توماني آزاد  72ش وفا قادري، حامد محمودنژاد و خالد حسیني با قرار وثیقه بنا به اين گزار

میلیون تومان وثیقه تعیین شده است كه هنوز كارهاي  72شدند. همچنین براي بهزاد فرج الهي نیز 

هنوز از وضعیت غالب حسیني و علي آزادي خبري در   اداري مربوط به نامبرده انجام نشده است.
 ست.دست نی

كمیته ي هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري ضمن تبريك آزادي وفا قادري، حامد 

محمودنژاد و خالد حسیني به خانواده هاي اين عزيزان و كارگران، خواهان آزادي فوري و بي قید و 
یان شرط غالب حسیني، علي آزادي و بهزاد فرج الهي و همچنین ديگر كارگران و فعالین و زندان

 سیاسي مي باشد.
 2929فروردين  22-كمیته ي هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري

 
 مشخص شدند ۲۹عناوین هفته كارگر سال 

های پیشنهادی ایام  ، عناوین و برنامه۳۱در جلسه صبح امروز ستاد بزرگداشت هفته کارگر سال 
 .هفته کارگر امسال مطرح شدند

ایلنا، جلسه ستاد بزرگداشت هفته کارگر صبح امروز با حضور نمایندگان تشکلهای به گزارش خبرنگار 

های اجرایی دولتی در محل تشکیالت خانه کارگر  های کارفرمایی و دستگاه صنفی کارگری، نهاد
 .جمهوری اسالمی ایران برگزار شد

رگر از روز ، سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، مراسم هفته کا۳۱براین اساس در سال 

 .پنجشنبه، پنجم اردیبهشت آغاز و تا روز چهار شنبه یازده اردیبهشت ماه ادامه خواهد یافت
ایام هفته کارگر با عناوینی چون  ۳۱براساس تصمیم ستاد بزرگداشت هفته کارگر، در سال 

لی، کارگران کارگران و تجدید میثاق با امام )ره( و والیت، کارگران و معنویت، کارگران و امنیت شغ»

 .اند ها، کارگران و پیشکسوتان و روزجهانی کارگر نامگذاری شده زن، کارگران و تشکل
در این نشست نمایندگانی از تشکلهای صنفی کارگری کانونعالی انجمنهای صنفی کارگری ایران، 

نفی رانندگان تشکیالت خانه کارگر، اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، اتحادیه زنان کارگر، انجمن ص

 .و اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری حضور داشتند
همچنین در جلسه امروز ستاد بزرگداشت هفته کارگر عالوه بر معاونت روابط عمومی وزارت تعاون، 

ها و سازمانهای دولتی چون صنعت، معدن و تجارت،  کار و رفاه اجتماعی، نمایندگانی از وزراتخانه
 .سیما، شهرداری تهران نیز شرکت داشتندورزش و جوانان، صدا و 

عالوه بر این در جلسه امروز نمایندگانی از دو تشکیالت کارفرمایی کانون کارفرمایان و خانه صنعت، 
 .معدن و تجارت نیز حاضر بودند

 پایان پیام
 

 کانون شوراهای کار تهران علیه دستمزد شکایت می کند



 
دبیر کانون هماهنگی آمده است :  29فروردین  19ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

شوراهای اسالمی کار استان تهران از تصمیم تشکل متبوعش برای اعتراض به مصوبه دستمزدهای 

 .شورای عالی کار خبر داد ۳۱سال 

، حسن حبیبی گفت: کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان تهران در «ایلنا»به گزارش 
جلسه امسال خود تصمیم گرفت تا از طریق مراجع قانونی نسبت به نحوه افزایش مزد نخستین 

 .اقامه دعوی کند ۳۱کارگران برای سال 

این مقام کارگری گفت: این شکایت حقوقی از طریق دیوان عدالت اداری علیه مصوبه سال گذشته 
مطرح « ۳۱در تعیین مزد سال قانون کار  ۴۲رعایت نشدن اجرای ماده »شورای عالی کار و با عنوان 

 .خواهد شد

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان تهران اعالم کرد که تشکل متبوعش تالش 
شورای عالی کار  ۳۱خواهد کرد تا با رای دیوان عدالت اداری از طریق قانونی مصوبه دستمزد سال 

 .را ابطال کند

دارند تا با ابطال مصوبه شورای عالی کار عالوه بر تشکیل به گفته حبیبی شاکیان این پرونده قصد 
دوباره جلسه تعیین مزد شورای عالی کار، قوانین مربوط به نحوه برگذاری و تشکیل این جلسات را 

 .نیز به حالت سابق باز گردانند

 خاستگاه اعتراض

چهارمین جلسه  ، اعضای شورای عالی کار در۳۲اسفند ماه سال  ۱۲پیش از این در شامگاه روز 
 .تصمیم گیری کردند ۳۱تعیین مزد خود در مورد نحوه افزایش دستمزدهای سال 

درصد  ۱۵بود حداقل مزد کارگران با  ۳۲در این جلسه که آخرین جلسه شورای عالی کار در سال 
 .هزار تومان افزایش پیدا کرد ۱٨٧افزایش به 

و اعتراضات فراوانی از سوی کارگران شاغل و  از آن زمان این مصوبه شورای عالی کار با انتقادات
 .بازنشسته همراه شد

به باور منتقدان، پایین نگهداشته شدن قدرت خرید کارگران نتیجه تغییر آیین نامه برگزاری جلسات 
 .شورای عالی کار از سوی دولت و عدم استقالل واقعی تشکلهای صنفی کارگری بوده است

یدی، دولت در اقدامی بی سابقه ساختار سه جانبه شورای عالی خورش ٨۱در سالهای پایانی دهه 

عضو دولتی به ترکیب اعضای دولتی این شورا باعث شد تا سه  ۱کار را تغییر داد و با اضافه کردن 
 .جانیه گرایی در این شورای عالی نقض شود

 ۲۱٧موجب ماده تعیین مزد کازگزان مشمول قانون کار یکی از وظایف شورای عالی کار است که به 

 .قانون کار با حضور سه عضو کارگری، کارفرمایی و دولتی تشکیل شده است

 مزد علیه امام بندر پتروشیمی کارگران شکایت
 

عضو هیئت مدیره اتحادیه آمده است :  29فروردین  19ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام از ارسال شکایت نامٔه این تشکل کارگری به دیوان 

 .خبر داد ۳۱عدالت اداری در اعتراض به رقم مصوب مزد سال 

 ترین اقدام صورت گذرد، مهم ، گفت: در یک ماهی که از شروع به کار اتحادیه می«ایلنا»به گزارش 
است که هم اکنون به  ۳۱گرفته تا به امروز، تنظیم شکایت نامه در اعتراض به حداقل مزد سال 

 .دیوان عدالت اداری ارسال شده است



وی تصریح کرد: اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام سعی دارد تا با فعالیت در 
 .ازدچارچوب قانون به احقاق حقوق اساسی کارگران بپرد

این فعال کارگری در توضیح روند تشکیل این تشکل کارگری بیان کرد: یک سری مشکالت اساسی 

در رابطه با حقوق اولیهٔ کارگران در منطقه ماهشهر و بندر امام وجود داشت و همچنان وجود دارد که 
 .داد نیاز به ایجاد یک تشکل کارگری مستقل را ضروری جلوه می

افزود: قوانین « عموما به زیان کارگران است»که « قوانین مربوط به مناطق آزاد»ملکوتی با اشاره به 
مناطق آزاد فرد یا تشکلی به عنوان نمایندٔه کارگر را قبول دارد اما مسئوالن دولتی و کارفرمایان پیش 

ری شناختند و به فعاالن کارگ از تشکیل اتحادیه، ما را به عنوان نمایندگان کارگری به رسمیت نمی
 .کردند منطقه در حد رابط میان کارگر و کارفرما یا کارگر و اداره کار نگاه می

ای  او ادامه داد: این موضوع ما را بر آن داشت تا با نمایندگان منطقه صحبت کنیم و اساسنامه

اسفند ماه سال گذشته، اتحادیه کارگران  ۲۱بنویسیم و انتخاباتی را برگزار کنیم که سرانجام در 
 .ردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام رسما کار خود را آغاز کردقرا

عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام در پایان با اشاره به 

های صورت گرفته با تشکیل اتحادیه کارگری در منطقه ماهشهر و بندر امام بر مصمم بودن  مخالفت
 .ها در چارچوب قانون تاکید کرد ی برای ادامٔه فعالیتاعضای این تشکل کارگر

ماه حقوق و عیدی و پاداش کارگران توسط شرکت پیمانکاری معتبر در  ۰عدم پرداخت 
  سنندج

پیمانکار احداث “ معتبر”شرکت آمده است :  29فروردین  22به گزارش سایت کمیته هماهنگی ... در 

کارگران شاغل در  ۲٣۳۲تونل داخل شهری سنندج دستمزد ها، پاداش و عیدی سه ماه آخر سال 
 . اين شرکت را نپرداخته است

به گزارش تارنمای کمیته ی هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگري، کارفرمايان شرکت 
به عنوان مدير پروژه هايش در کردستان به استثمار شديد مذکور با گماردن شخصی به نام مهدويان 

کارگران پرداخته و هر گونه اعتراض کارگران را با اخراج پاسخ می دهد. کارگران سد ژاوه نیز تاکنون با 
 . چندين نوبت اخراج و بیکار سازی مواجه بوده اند

ی خیابان سیروس سنندج به کارگر در پروژه احداث تونل شهر ۴۱شايان ذکر است که در حال حاضر 

 . طور شبانه روزی مشغول به کار هستند
 

 هزار تومان ۴۲۳ حداقل حقوق کارمندان

 
نامه ضریب حقوق  بر اساس تصویبآمده است: 29فروردین  22در  فارس،خبرگزاری دولتی به گزارش 

 کارکنان شاغل و بازنشسته مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، حداقل حقوق۲٣۳۱ سال

 هزار تومان است. ۴٣۱ هزار و حداکثر سه میلیون و ۴۳۱ کارمندان
( قانون برنامه پنجساله پنجم 72به استناد ماده ) 2929/فروردین/22هیئت وزیران در جلسه مورخ 

( قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 56ـ و ماده )2922توسعه جمهوری اسالمی ایران ـ مصوب 

 ـ تصویب نمود: 2926
هـ مورخ 42242/ت969575نامه شماره  ( تصویب2( و )5(، )6(، )7(، )4(، )9(، )9)بندهای 

 شوند: به شرح زیر اصالح می 92/29/2922
به میزان هزار و  2929کشوری برای سال   ـ ضریب حقوق شاغالن مشمول قانون مدیریت خدمات9

 شود. ( ریال تعیین می2226شش )
نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت )از جمله کارمندان ـ ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون 9

به میزان هزار و  2929های سیاسی وزارت امور خارجه( برای سال  وزارت اطالعات و شاغالن پست

 شود. ( ریال تعیین می2226شش )
 2929( قانون برنامه پنجم توسعه برای سال 72ـ ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند )ج( ماده )4

 شود. ( ریال تعیین می2226ان هزار و شش )به میز



های بازنشستگی کشوری و نیروهای  بگیران و مشترکان صندوق ـ حقوق بازنشستگان و وظیفه 7
به میزان بیست و پنج  2929های اجرایی در سال  های وابسته به دستگاه مسلح و سایر صندوق
 یابد. افزایش می 2922درصد نسبت به سال 

( قانون مدیریت خدمات 56های مستمر )شاغالن( موضوع تبصره ماده ) العاده فوق ـ حداقل حقوق و 6
های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشموالن ماده مذکور به  کشوری برای کارمندان دستگاه

به میزان چهار میلیون و نهصد هزار  2929نامه در سال  ( این تصویب2استثنای مشموالن بند )
های مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل  العاده و حداکثر حقوق و فوق( ریال 4.222.222)

 شود. حقوق مذکور در این بند تعیین می
های بازنشستگی کشوری و  بگیران و مشترکان صندوق ـ حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه5

میلیون و نهصد  های اجرایی به میزان چهار های وابسته به دستگاه نیروهای مسلح و سایر صندوق

 شود. ( ریال تعیین می4.222.222هزار )
به میزان سه میلیون و  2929نامه در سال  ( این تصویب9ـ حداقل حقوق کارمندان مشمول بند ) 2

( ریال و حداکثر حقوق این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق 9.992.222سیصد و بیست هزار )

 شود. مذکور در این بند تعیین می
 

 ها بر ساخت مسكن مهر زیان كارگران از حذف نظارت تعاونی

 
رییس هیات آمده است :  29فروردین  22ایلنا در تاریخ  –بر پایه گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

ها از چرخه نظارت بر ساخت  از حذف تعاونی« فلزکار مکانیک»مدیره تعاونی مسکن کارگران 

تعلل در واگذاری این واحدها به این کارگران و سایرین های مهر، که مهمترین عامل  مسکن
 است، انتقاد کرد.  شده

ها از چرخه نظارت، علتی جز جلوگیری از فروش  مازیار گیالنی با اشاره به اینکه حذف تعاونی
ها از  ها بصورت آزاد نداشته است، گفت: نتیجه تالش شرکت ]...[ برای حذف تعاونی سهمیه تعاونی

 سرگردانی اعضاء بوده است.  و پی گیری مراحل ساخت پروژه ها، چرخه نظارت
شهریور امسال تحویل ٣۱هایی که قرار بود در هم به پایان رسید ولی هنوز پروژه ۳۲ او افزود: سال

 موکول شده است. ۳۱ خردادسال ٣۱تعاونی کارگران فلزکارمکانیک داده شود به

پرند بدلیل نداشتن لوله کشی آب  ۱ یک در فاز« هسا»پروژه نژاد در این زمینه اضافه کرد:  گیالنی
بلوک )از اردیبهشت   فاضالب قابل تحویل نیست و در مراحل ساخت تعدادی دیگر از واحد های این

 شود. ماه سال گذشته( نیز هیچ پیشرفتی دیده نمی

: با توجه به این عضو هیئت مدیره تعاونی مسکن کارگران فلز کار مکانیک همچنین اظهار داشت
اند، قرار بود تا  قراردادهایی که اعضای این تعاونی با شرکت عمران پرند منعقد کرده

ها به اعضای این تعاونی تحویل داده شود که مجددا این موضوع  همه واحد ۳۲ آذر ٣۱ تاریخ

 خرداد سال جاری موکول شده است. ٣۱ به
چند باره روند گزینش، دریافت مدارک و عدم  نژاد پاسخگویی نامناسب به مراجعین، تغییر گیالنی

های مسکن این شهر دانست و تصریح کرد: این  پاسخگویی را از دیگر مشکالت متقاضیان تعاونی

ها و هم  جدید پرند هم باعث سردرگمی اعضاء تعاونی  عمل غیر مسئوالنه شرکت عمران شهر
 های کارگری شده است. اعضای هیئت مدیره این تعاونی

ر این باره اضافه کرد: اطالع رسانی بسیار دیرهنگام، هزینه چندباره استعالم، آوردن تعهدات او د
دوباره محضری، نامه از تعاونی و درخواست اینکه مدیران عامل برای هر کار کوچکی باید در شهر 

 پرند حاضرشوند، نشان از چرخه معیوب اداری دارد.
های  لزکارمکانیک در ادامه با بیان اینکه اجرای پروژهرییس هیات مدیره تعاونی مسکن کارگران ف

مسکن مهر از سوی دولت با هدف خانه دار کردن اقشار کم درآمد وضعیف جامعه طراحی شده بود، 

ها در روند دریافت مسکن در شهر پرند بسیاری از متقاضیان را در  گفت: متاسفانه چرخه کاغذ بازی
 طی مسیر دریافت،منصرف کرده است.

ها از سوی دولت گفت: بسیاری  و در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد ازافزایش قیمت این واحدا

ها  ها که حتی فرش زیر پای خود را برای فراهم کردن اقساط پیش پرداخت این مسکن از خانواده
تر  اند با درخواست چند میلیون تومانی مازادی که از متقاضیان شده است زندگی را سخت فروخته

 گذرانند. می

ها دچارآسیب شده و در تهیه  نژاد تعداد زیادی از این خانوارها با این افزایش قیمت به گفته گیالنی
 اند. ها از آنان طلب کرده است، نگران شده مازاد پرداختی که دولت به بهانه افزایش قیمت



ای ازابهام است و  درهاله او همچنین عنوان کرد: متاسفانه روند درازمدت تحویل مسکن در شهر پرند
های کارگری را  های آتی گریبان خانواده ها مطمعنا در ماه مضاف بر این، دور جدید افزایش قیمت

 خواهد گرفت.

درصد پول  ٧۱ نژاد در خاتمه با بیان اینکه اعضای تعاونی مسکن کارگران فلزکارمکانیک گیالنی
کاران و همچنین شرکت عمران پرند مدعی اند، گفت: پیمان خواسته شده خود را پرداخت کرده

ها دچار کمبود منابع مالی هستند و تورم باعث افزایش قیمت مصالح شده  هستند برای تکمیل پروژ
 است.

 
 محاسبه تصاعدی مالیات کارگران غیر رسمی وزارت نفت

 

مالیات کارگران آمده است :  29فروردین  22ایلنا در تاریخ  –بر پایه گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
های پتروشیمی منطقه ماهشهر و بندر امام به صورت تصاعدی محاسبه  قراردادی و پیمانی کارخانه

رسد در حالی که مالیات کارکنان رسمی وزرات نفت  درصد هم می ٣۱ شود که به می

 درصد است. ۲۱ اکثرحد

  ادامه تجمع در اعتراض به بازداشت فعالین کارگری در سنندج

فروردين  22روز يک شنبه آمده است :  29فروردین  22به نوشته سایت کمیته هماهنگی ... در 
جمعی از کارگران و فعالین کارگری بار ديگر در اعتراض به بازداشت اعضای کمیته هماهنگی برای 

 . تشکل های کارگری در مقابل دادگستری استان کردستان در سنندج تجمع کردند کمک به ايجاد

به گزارش تارنمای کمیته ی هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگري، حاضرين با 
نشستن در مقابل دادگستری خواهان پاسخگويی فوری مسئولین قضايی استان در رابطه با پرونده 

ادامه يکی از مامورين امنیتی حاضر در محل دادگستری وارد جمع بازداشت شدگان شدند. در 
حاضرين شده و از آنها خواست تا يکی از اعضای خانواده بازداشت شدگان به عنوان نماينده با 

 . دادستان کل آقای جوهری ديدار کند
ی شود. بعد در اين ديدار دادستان قول داد پرونده بازداشت شدگان فردا به دادگستری ارجاع داده م

از صحبت با دادستان بنا به درخواست خانواده بازداشت شدگان حاضرين با کف زدن محل 

دادگستری را ترک کرده و اعالم داشتند که فردا نیز همچون روزهای قبل به اين محل مراجعه 
 . خواهند کرد

دربند به نامهاى  نفر از فعالین كارگرى 4امروز پرونده  29:92بر اساس اين گزارش در حدود ساعت 

بهزاد فرج الهي، حامد محمودنژاد، وفا قادرى و خالد حسینى به دادگسترى ارجاع داده شد اما هنوز 
 . از وضعیت دو فعال كارگرى ديگر به نامهاى على آزادى و غالب حسینى خبرى در دست نیست

 

 KSL دریافت مالیات غیر قانونی از كارگران دریایی
 

از دریافت  آمده است :  29فروردین  22ایلنا در تاریخ  –بر پایه گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

 گزار شداد.KSL مالیات غیر قانونی از كارگران دریایی
کند  در اقدامی غیر قانونی از پرسنل خود مالیات کسر می KSL بنابهمین گزارش،شرکت تامین نیرو

 كند. به دولت پرداخت نمی در حالی که هیچ گونه مالیاتی
احمدی نژاد ،شركت هایی كه از تهران خارج می  این گزارش می فزاید،بنابه تصمیم دولت دوم 

شوند و به منطقه آزاد كیش می روند به شرط اشتغالزایی از مالیات معاف شوند. شركت تامین 
 مشمول این وضعیت شده است. KSL نیرو

اخت مالیات به دولت معاف است به چه دلیلی باید از كارگران از پرد  KSL اگر شركت تامین نیرو

 مالیات كسر شود؟ چنین اقدامی غیر قانونی است.
 

 مرگ کارگر رشتخواری در اثر سقوط به کوره آجرپزی

 
رییس امداد و نجات آمده است :  29فروردین  22بر پایه گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ 

احتیاطی به مخزن مواد   رشتخوار گفت: یک کارگر ساده روز گذشته بر اثر بیجمعیت هالل احمر 

 نفتی کوره آجرپزی سقوط کرد و در دم جان باخت.



زاده با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: این  برپایه این گزارش ازمنطقه خراسان رضوی، علی حسین
خاک به نزدیکی کوره همزمان با فرورفتن کارگردر حین کار بر اثر فرمان دادن به راننده کامیون حامل 

 این کامیون به مخزن، کارگر نیز به مخزن سقوط کرد.

سال سن داشت و در کوره آجرپزی جاده رشتخوار، حوالی روستای عباس  47وی ادامه داد: این فرد 
آباد فرامیشان جان خود را از دست داد و نیروهای امداد جاده جمعیت هالل احمر و آتش نشانی 

 رشتخوار جنازه وی را از کوره در آورده و جهت سیر مراحل قانونی به سرد خانه منتقل شد.
 

 جان باختن دو برادر براثرگازگرفتگی دریک مرغداری تربت جام
 

بر اثر عدم رعايت اصول ايمني در  آمده است : 29فروردین  22در تاریخ  به گزارش پایگاه خبری پلیس،

استفاده از وسايل گرمايشي، متأسفانه شب گذشته در روستا موسي آباد تربت جام خراسان 
 رضوي دو برادر دچار گاز گرفتگي شده و جان خود را از دست دادند.

 براساس این گزارش، ماموران پاسگاه انتظامي موسي آباد پس از مراجعه يكي از اهالي روستا و

اعالم خبر مبني بر فوت دو برادر بر اثر گازگرفتگي در يكي از مرغداري هاي حاشیه روستا ،بالفاصله 
 اكیپ گشت پاسگاه به محل اعزام شدند.

ساله  95ساله و مهدي  94براتعلي   مشاهدات ماموران حکايت از آن داشت که دو برادر به نام هاي

واب بر اثر استنشاق گاز منو اکسید کربن به دلیل كه در مرغداري مشغول به كار بودند هنگام خ
استفاده از دودکش و کالهک غیر استاندارد و مسدود بودن مجاري و منافذ ورودي و خروجي هوا 

 دچار گازگرفتگي شده و جان خود را از دست دادند.

 
 وخامت حال یک كارگر ساختماني بدنبال سقوط از يك آپارتمان پنج طبقه در سقز

 
بنقل ازرئیس مركز فوريت آمده است : 29فروردین  22ش خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ به گزار

ساله از يك آپارتمان پنج طبقه در حال  97شهرستان سقز، از سقوط کارگری  227هاي پزشكي 
 احداث در محله جاقل شهر سقز خبر داد.

فا معین دوست درحین كار درطبقه ساله به نام و 97علیرضا تمیمي درباره این حادثه گفت: يك كارگر 

کرد و دچار شكستگي شديد تمام اعضاي بدن   پنجم یک ساختمان در حال ساخت به پائین سقوط
 شد.

وي در ادامه افزود: با انتقال اين کارگر مصدوم به بیمارستان امام خمیني سريعا به اتاق عمل انتقال 

 بیشتر به بیمارستان بعثت سنندج اعزام شد.و پس از چند مورد عمل جراحي نامبرده براي مداواي 
 وي حال اين کارگررا بسیار وخیم اعالم كرد.

 وضعیت وخیم کارگران کشتیرانی ایران

شرکت آمده است :  29فروردین  22در تاریخ  فعاالن کارگری ضد سرمایه داری گیالنبه گزارش 
فروند کشتی اقیانوس  ۲۵۱حدود دارای  ۲٣٨۳تا سال  IRISL کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران یا

فروند کشتی می باشد . تعداد پرسنل فعال روی  ۲۱۱پیما بوده است که در حال حاضر دارای
ملوان و افسر و کارمند در  ٧۱۱۱کشتی حدود چهارهزار نفر استخدامی و قراردادی و بطور متوسط 

  .خشکی و در شعب مختلف این کمپانی در دنیا مشغول به کار می باشند
داشته باشد قرار دارند . که در حال  Lade off نفر خدمه و در حالت ٣۵بیشتر کشتی ها باید حدود 

پرسنل می باشند هم اکنون که بیشتر این کشتی ها در بنادر چین و ایران قرار داشته و  ۲۴حاضر 
ه به حساب یا کمبود آب و غذا و تدارکات می باشند . دستمزدها به دالر بوده ک (Provesion) فاقد

کارکنان قراردادی حدود شش ماه است که تزریق نشده است و در صورت نیاز کارکنان باید دستمزد 

تومانی دریافت کنند . به علت پایین بودن سطح دستمزدها نارضایتی گسترده  ۲۴۴۱خود را به دالر 
ی دنیا می ای در بین کارکنان مشهود است . البته این موضوع سراسری در کل شرکت های تجار

  .فروند فعال هستند ۱۱فروند کشتی  ۲۱۱باشد که از هر 

کشتی بزرگ  ٨کشتی ها براساس اندازه بزرگی با معیار عبور از کانال پاناما هستند ایران دارای 
می باشد . این کشتی ها قادرند سالها کار بکنند از نظر رده  Aframax فوق عظیم یا افراماکس

ی ایران در رده سوم کمپانی های کشتی جهان است .بدبختانه با توجه بندی جوان بودن کشتی ها

به سیاست گذاری غلط تجاری و به بهانه تحریم کشتی های ایران به جای حمل کاال و غالت در حال 



  .حاضر خاک از ایران به کشورهای خلیج فارس مخصوصًا خاک منطقه خراسان را حمل کرده
ت و ... در خلیج فارس می فروشند . دلیل آن نفوذ ناپذیری این نوع و به کشورهایی مانند قطر و کوی

از خاک در مقابل آب می باشد که این خاک را در جهت ساخت سد و یاپایه های پل یا گسترش 

اسکله های کاربر دارد . حتی اگر پس از پایان جنگ تجای که ایران بنام تحریم اقتصادی معروف شده 
ماه  ۵ن کشتی های تازه جهت بارگیری یعنی زنگ زدن و رسوب حداقل است . جهت آماده سازی ای

زمان می برد سیستم حمل و نقل در حال حاضر فرسوده و  draydag باید به حوضچه خشک یا
سازمان  -پرسنل برای ارتقای درجه افسری که توسط سازمان کشتیرانی رده بندی می شود . 

نفر  ۱۵خروجی کمتر از  ۳۲فر امتحان ورودی دوره اردیبهشت ن ٣۱۱بطور مثال از  -بنادر و دریانوردی 
بود . آنهم به علت نیاز نداشتن کشتی های باری و نفتکش به متخصص در حالیکه به جای پرسنل 

فلیپینی و اوکراینی با دستمزد باالتر به دالر استفاده می کنند .  -هندی  -داخلی از پرسنل روسی 

، کشتی های نفتکش فوق عظیم هم  Mitc کشتیرانی و نفتکش به دلیل سیاست های ضد کارگری
وضعیت بهتری از کشتی های باری ندارد . اکثر این کشتی های فوق عظیم نفتی در اطراف بندر 

  .خارک سرگردان و بدون بارگیری هستند

درصد سهام کشتی رانی به قیمتی نازل به تامین اجتماعی  ٣٣حدود  ٨۵الزم به ذکر است در سال 
فروخته شد . بهرحال مهمترین مسئله وضعیت وخیم امنیت شغلی کارکنان شرکت کشتی رانی 

  .جمهوری اسالمی می باشد

بیشتر ملوانان قراردادی در هتل بندرعباس اطراق کرده و هر  ۳۲الزم به ذکر است که اسفند سال 
به دیدار خانواده خود نرفتند و بدروغ  ۳۱یدانه بدنبال کار می روند بگونه ای که حتی در نوروز روز نوم

به خانواده هایشان گفتند که در کشتی و در ماموریت بسر می برند . آنان سرمایه داری و در اصل 

ما در نظام گندیده سرمایه داری را عامل تمام فالکت و بدبختی خود می دانند. این گزارش را 
 بندرعباس و از ملوانان بیکار ضد سرمایه داری تهیه کردیم

 
 نگرانی از وضعیت زندانی سیاسی نامق محمودی

بر طبق اخبار رسیده، یک زندانی سیاسی به نام نامق محمودی، اهل سقز، عصر روز دوشنبه 

فارابی اعزام  زندان رجایی شهر کرج به بیمارستان ۲۱و سالن دوازده  ۴نوزدهم فروردین، از بند 
شده است. ایشان از مشکل آب مروارید رنج می برد، و قرار بوده برای آزمایش به بیمارستان مذکور 

  .برود تا سپس جراحی بر روی چشم او انجام شود

ایشان از پوشیدن لباس مخصوص زندانیان خودداری کرده ولی بعد با زور به او لباس مخصوص زندان 
دستبند و پابند او را به بیمارستان فارابی منتقل کرده اند. دکتر پس از معاینه وی پوشانده اند و با 

گفته است که شما بینایی چشم راست را از دست داده ای و کار از کار گذشته و ما نمی توانیم 

هیچ کاری انجام دهیم. بایستی مدت ها قبل شما را اعزام می کردند، و اکنون مانده بینایی چشم 
  .اگر آن هم زود عمل نشود بینایی آن هم از دست می رودچپ که 

وقتی نامبرده را به زندان بر می گردانند در بازرسی زندان او را لخت می کنند و علی رغم اعتراض 

ایشان با زور او را مورد بازرسی بدنی قرار می دهند و بعد به داخل زندان می فرستند. نامق 
دستگیر شده، بیش از نه ماه در اداره  ۳۲هفده فروردین محمودی شصت و سه سال دارد. او 

اوین بوده، و تقریبًا سه ماه و هفده روز است که به زندان رجایی شهر  ۱۱۳اطالعات سّقز، سنندج و 

منتقل شده است. اّتهام او محاربه به دلیل همکاری با یکی از احزاب ُکردی است. کمیته حمایت از 
 شاهرخ زمانی

  !!!توسط جمهوری اسالمی ادامه دارد ننیاقتل عامل زندا

رژیم اسالمی ایران زندانیان سیاسی و حتی زندانیان عادی را تحت شکنجه و یا از روش های 
مختلف سیستماتیک و عمدی در زندان ناقص و بیمار می کند و سپس از طریق پیش روی بیماریها و 

ق زندانیان را می کشد این قتل عمد به شکل همچنین با ایجاد مانع واخالل در مداوای بیماریهای فو

غیر مستقیم است، یعنی جمهوری اسالمی همچنان طرحهای جنایت علیه بشریت را بی وقفه 
ادامه می دهد هنوز دو روز از قتل کرمی خیر آبادی توسط عاملین حمهوری اسالمی نگذشته است 

  . مشکالت نامق محمودی شروع شده است

انی داخلی و بین المللی از جمله کارگران ، کمونیست ها ، نهاد های اگر مدافعان حقوق انس
کارگری ، احزاب و سازمانها و نهادهای حقوق بشری در این رابطه اقدامات فوری انجام ندهند شاهد 



جنایات بیشتری علیه بشریت توسط سران و آمرین و عاملین این نظام ارتجاعی و ضد انسانی 
  .خواهیم بود

ها ، سازمانها و احزاب ایرانی و جهانی می خواهیم هرچه سریعتر و گسترده و متحدانه ما از نهاد
 .علیه قتل زندانیان اعتراضات مداوم و گسترده ای سازمان بدهند

  !!!پیش بسوی اتحاد بیشتر، برای فشار بیشتر
  :پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار

 !باید گرددکارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد 

  کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
۲٣۳۱/۲/۲۳ 

 
 انفجار در کارگاه شیرینی پزی و قطع شدن دست کارگری

 

سخنگوی سازمان آتش آمده است :  29فروردین  22در تاریخ  مهر، خبرگزاری دولتی  به گزارش
 حادثه خبر داد.نشانی تهران از انفجار در کارگاه شیرینی پزی و قطع شدن دست کارگری در این 

دقیقه امروز وقوع انفجار در یک کارگاه  22و  22جالل ملکی در تشریح این حادثه گفت: ساعت 

  شیرینی پزی در شهرک ولیعصر به سازمان آتش نشانی اطالع داده شد.
وی افزود: در بررسی ها مشخص شد ، یک ساختمان مسکونی تبدیل به کارگاه شیرینی پزی شده 

ساله ای در حال سرویس  92حادثه مالک و پنج کارگر در محل حضور داشتند. کارگر  بود که در زمان

 با سیلندر اکسیژن این انفجار رخ داد.  دستگاه ها بود که هنگام کار
سخنگوی سازمان آتش نشانی خاطر نشان کرد، بر اثر شدت جراحات دست این کارگر از ناحیه آرنج 

سازی محل دست قطع شده را فریز کرده و همراه مصدوم  قطع شده بود که آتش نشانان با ایمن
 تحویل امدادگران اورژانس دادند.

 به دیگر کارگران آسیبی وارد نشد.در این حادثه   ملکی افزود :

  حوادث کار:قطع دست يک کارگر به علت انفجار در کارگاه شیرينی پزی 

:سخنگوی آمده است  29فروردین  92به نقل ازخبرگزاری دولتی مهردرتاریخ   آفتاببه نوشته سایت 
سازمان آتش نشانی تهران از انفجار در کارگاه شیرينی پزی و قطع شدن دست کارگری در اين 

 . حادثه خبر داد

دقیقه امروز  22و  22مهر، جالل ملکی در تشريح اين حادثه گفت: ساعت برگزاری دولتی به گزارش 
ع انفجار در يک کارگاه شیرينی پزی در شهرک ولیعصر به سازمان آتش نشانی اطالع داده شد. وقو

 . خود را به محل حادثه رساندند 92در ادامه آتش نشانان ايستگاه 

وی افزود: در بررسی ها مشخص شد ، يک ساختمان مسکونی تبديل به کارگاه شیرينی پزی شده 
ساله ای در حال سرويس  92کارگر در محل حضور داشتند. کارگر  بود که در زمان حادثه مالک و پنج

 . دستگاه ها بود که بر اثر بی احتیاطی هنگام کار با سیلندر اکسیژن اين انفجار رخ داد

سخنگوی سازمان آتش نشانی خاطر نشان کرد، بر اثر شدت جراحات دست اين کارگر از ناحیه آرنج 
ن سازی محل دست قطع شده را فريز کرده و همراه مصدوم قطع شده بود که آتش نشانان با ايم

 . تحويل امدادگران اورژانس دادند

دقیقه  77و  22ملکی افزود : در اين حادثه به ديگر کارگران آسیبی وارد نشد و آتش نشانان ساعت 
 . با پايان يافتن عملیات به ايستگاه های خود بازگشتند

 
 فعالین کارگری دستگیر شده آزادی بهزاد فرج الهی یکی دیگر از

 
فروردین بهزاد  92امروز  آمده است :  29فروردین  92در تاریخ  ...میته هماهنگیکبه نوشته سایت 

میلیون تومانی آزاد شد و مورد استقبال پر شور کارگران و فعالین کارگری  72فرج الهی با قرار وثیقه 

 و اعضای کمیته هماهنگی قرار گرفت.



هماهنگی ضمن تبریک آزادی بهزاد فرج الهی به خانواده ی این عزیز و کارگران و اعضای کمیته ی 
و علی آزادی و سایر   کمیته ی هماهنگی، خواهان آزادی فوری و بی قید شرط غالب حسینی

 کارگران و فعالین کارگری و زندانیان سیاسی می باشد.

 کارگریای کمک به ایجاد تشکل های کمیته ی هماهنگی بر

  شكايت اتحاديه کارگران قراردادی علیه دستمزد

ريیس اتحاديه  آمده است : 29فروردین  92ایلنا در تاریخ  –بر پایه گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

کارگران قراردادای و پیمانی کشور اعالم کرد: اين اتحاديه صنفی در تالش است با استخدام وكیل و 
عدالت اداری از راه قانونی نسبت به احقاق حقوق از دست رفته کارگران در طرح شکايت در ديوان 

 . مزد سال جاری اقدام کند

فتح اهلل بیات با بیان اينکه دفاع از حقوق کارگران از وظايف تشکالت کارگری است، به ايلنا گفت: 
افزون نرخ تورم  همه تشکالت کارگری به نمايندگی از جامعه کارگری کشور با توجه به افزايش روز

ها با معیارهای قانون كار )ماده چهل و يك( از خود  بايد نسبت به عدم تناسب افزايش دستمزد

 . واکنش نشان دهند
های گذشته نیز دستمزد متناسب با تورم افزوده  اين فعال كارگری در ادامه با اشاره به اينكه در سال

بینی كرد كه  توان پیش گذشته كسب كردند مي ای كه كارگران در سال شد، افزود: با تجربه نمي

های گذشته متفاوت است. اين موضوع باعث نگرانی کارگران برای تامین  سال جاری با تمامی سال
 . شان شده است هاي معاش خانواده

رئیس اتحاديه کارگران قراردادای و پیمانی کشور تاكید کرد: از همه کارگران بويژه کارگران قرار دادی و 

خواهیم در اعتراض به اين مصوبه مزدی ناعادالنه، گروهی و يا به صورت فردی به ديوان  مانی ميپی
 . عدالت اداری شکايت کرده و از حقوق صنفی وقانونی خود دفاع کنند

اين فعال کارگری در خاتمه اظهار داشت: لحاظ نکردن سبد معیشت خانوار کارگری در محاسبات 
ای زندگی دچار مشکل خواهد کرد از اين رو در  ان را در تامین هزينه، کارگر۳۱مصوبه مزدی سال 

رسد کارگران سال سختی را  ها، به نظر مي صورت عدم حمايت دولت برای جبران کسری دستمزد
 . سپری کنند

 

 کولبر در ماکو وبانه0مرگ
 

ماکو یک کولبر ی مرزی شهرستان  آمده است:  در نقطه 29فروردین  92به گزارش ُکردپا، در تاریخ 

 ی نیروهای انتظامی حکومت اسالمی ایران قرار گرفت وجان باخت. موردهدف گلوله
ساله و متأهل در  ٣۱براساس این گزارش، چند روز پیش یک کولبر به نام "سجاد چوپانی" 

های بین ماکو و بازرگان هدف گلوله نیروهای انتظامی حکومت اسالمی ایران قرار گرفته و  کوهستان

 دهد. جان خود را از دست می
ی  پور" در نقطه ماه یک کولبر دیگر به نام "محمد کریم بنابهمین گزارش،روز دوشنبه نوزدهم فروردین

 بند" شهرستان بانه توسط نیروهای انتظامی حکومت اسالمی کشته شد. یران مرزی "سه

 
 اقل مزد مصوببیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون ادامه اعتراضات به حد

 
لغو مصوبه حداقل آمده است :  29فروردن  92به نوشته سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران در تاریخ 

 مزد و افزایش فوری دستمزدها تنها با اعتصاب و تجمعات اعتراضی ممکن و میسر است
وماری در حالیکه از اول ماه مه سال گذشته کارگران ایران در اقدامی سراسری و با امضای ط

اعتراضی خواهان افزایش فوری حداقل مزد شدند و در ادامه هماهنگ کنندگان این طومار در مقابل 

مجلس شورای اسالمی و سپس در محل وزارت کار با همراهی کارگران برخی کارخانه های تهران 
میزان دست به تجمع اعتراضی زدند شورایعالی کار در آخرین روزهای سال گذشته حداقل مزد را به 

 هزار تومان را به عنوان حداقل مزد کارگران تعیین کرد. 425درصد افزایش داد و مبلغ  97بسیار ناچیز 

این اقدام ننگین در باره زندگی و معیشت میلیونها خانواده کارگری در شرایطی از سوی شورایعالی 
یافته بود و از اولین  کار صورت گرفت که طی سال گذشته هزینه های زندگی به چندین برابر افزایش

روزهای سال جدید سیر صعودی قیمتها همچنان ادامه داشته است. در مدت سه هفته ای که از 

آغاز سال جدید گذشته است قیمت انواع میوه چندین برابر شده است، قیمت گوشت در حال صعود 



یگر افزایش پیدا است، هزینه مسکن سر به فلک زده است، از پایان فروردین ماه قیمت نان بار د
خواهد کرد، افزایش قیمت حاملهای انرژی بر روی میز دولت است و هزینه سایر مایحتاج اولیه 

 فزونی است.  زندگی توده های مردم ایران هر دم در حال

تحت چنین شرایط فالکتباری که هیچ چشم اندازی نیز برای توقف افزایش چندین برابری هزینه های 
ی آینده وجود ندارد، تمامی تشکلهای دست ساز دولتی و آنانی که امضای زندگی در طول ماهها

هزار تومانی گذاشته اند با آغاز اولین روزهای کاری  425خود را در شورایعالی کار بر پای حداقل مزد 
در سال جدید تبلیغات گسترده ای را در همسوئی با نارضایتی شدید ما کارگران از مزد مصوب آغاز 

و بر این بستر در تالشند تا با ترغیب کارگران به شکایت در دیوان عدالت اداری، خشم و کرده اند 
انزجار ما از حداقل مزد مصوب را مهار کنند و با ارجاع کارگران به داالنهای دیوان عدالت اداری حداقل 

از هر کسی   مزد مصوب را تا پایان سالجاری دست نخورده باقی بگذارند. اینان خود بیش

میدانند که رسیدگی به شکایات کارگری در دیوان عدالت اداری ماهها طول میشکد و تازه در   نیک
کار و نتیجه   صورت لغو مصوبه حداقل مزد از سوی این دیوان، ترتیب برگزاری جلسات شورایعالی

و به   به ماههای پایانی سال نزدیک خواهیم شد  گیری در این شورا چنان به درازا خواهد کشید که

این ترتیب حداقل مزد مصوب تا پایان سال دست نخورده باقی خواهد ماند و هیچ تجدید نظری در آن 
صورت نخواهد گرفت. این آن چیزی است که مطلوب دولت و کارفرمایان است و تشکلهای دست 

براه  ساز دولتی ضمن همسوئی با نارضایتی ما کارگران، اما همراه با دولت و کارفرمایان از طریق

 انداختن موج عظیم تبلیغاتی حول شکایت به دیوان عدالت اداری در صدد تضمین آن هستند.
 کارگران و همکاران در سراسر کشور 

معنای عملی شکایت از شورایعالی کار به دیوان عدالت اداری برای تجدید نظر در حداقل مزد چیزی 

گی مضاعف برای سالی دیگر بر ما جز حفظ حداقل مزد مصوب و تمکین به تحمیل فقر و گرسن
کارگران نیست، نباید خود را اسیر شکایتی کنیم که تازه در صورت رای مثبت دیوان عدالت اداری به 

آن عمال به پایان سال خواهد کشید و به این ترتیب ما کارگران ناچار خواهیم   خواست مان، تحقق
 ان زندگی را در پیش رو داشته باشیم.شد سالی پر از محنت و استیصال و درماندگی برای گذر

به حرمت انسانی ما و   تنها راه برای به تمکین واداشتن دولت و کارفرمایان برای احترام گذاشتن
برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه اعتصاب و برگزاری تجمعات اعتراضی است، کسانی که در این 

ته ما کارگران میدانند باید بدانند که ما انسانیم و مملکت حداقل مزد چهار برابر زیر خط فقر را شایس

تن به هر ذلتی نخواهیم داد. اینان همگی در این مملکت زندگی میکنند و خود بهتر از ما میدانند که 
هزار تومان بویژه در مراکز استانها حتی نمیتوان آلونکی را اجاره کرد. کجای دنیا از عقب مانده  425با 

رین کشورها کارگران را به بهای اجاره الونکی بکار میگیرند که ما چنین ننگی را ترین تا پیشرفته ت

تحمل کنیم. ما در سال گذشته با جمع آوری سی هزار امضا نشان دادیم که قادریم نیروی خود را 
دست به اعتراض بزنیم، ما اولین   یکی کنیم، نشان دادیم که میتوانیم در دفاع از هستی خود

مان را برای اعتراضی متحدانه در سال گذشته برداشتیم و امسال نیز به یقین گامهای گامهای مهم 

تعیین کننده تری را از طریق اعتصاب و تجمعات اعتراضی برای رهایی از تحقیر معیشتی بر خواهیم 
 داشت.

 منزلت معیشت حق مسلم ماست

 زنده باد اتحاد و همبستگی سراسری کارگران ایران
 

 تمدیدمرخصی بهنام ابراهیم زادهعدم 
 

به گزارش وبالگ پایگاه خبری خانواده بهنام ابراهیم زاده،طبق قرار قبلی امروز بهنام ابراهیم زاده از 
 فعاالن کارگری وکودک برای تمدید مرخصیش به دادستانی تهران مراجعه کرد.

 ی موافقت نکرد.با تمدید مرخصی و دادستان علیرغم بیماری شدید نیما فرزند بهنام 

وزارت اطالعات   دادستان تهران دلیل مخافتش با تمدید مرخصی بهنام ابراهیم زاده راعدم موافقت 
 اعالم کرد.

اطالع می دادکه تااین   دادستان افزود، وزارت اطالعات بایدبه ما در رابطه با تمدید مرخصی شما

 لحظه با ما تماس نگرفته است .
 

بازپرسی  2حسینی و وفا قادری برای آخرین دفاعیات در شعبه حامد محمود نژاد، خالد 

 دادگاه سنندج حاضر شدند
 



بر اساس گزارش رسیده، آمده است :  29فروردین 92به نوشته سایت کمیته هماهنگی ... در تاریخ 
فروردین حامد محمود نژاد، خالد حسینی و وفا قادری برای آخرین دفاعیات در  92شنبه  روز سه
 بازپرسی دادگاه سنندج حاضر شدند. 7شعبه 

عضو کمیته ی هماهنگی، عضویت در کمیته هماهنگی است. فعالین کارگری  9اتهام وارده به این 
نام برده ضمن دفاع از مواضع کمیته از عضویت خویش در کمیته ی هماهنگی نیز دفاع کرده و بر 

 قانونی بودن کمیته ی هماهنگی پای فشاری کردند.
ماهنگی ضمن محکوم کردن اتهامات وارده به این فعالین، خواهان رفع هر گونه اتهام از کمیته ی ه

نام بردگان و آزادی فوری و بی قید شرط غالب حسینی و علی آزادی، پدرام نصرالهی و همچنین 
 سایر کارگران و فعالین کارگری دربند و زندانیان سیاسی می باشد.

 د تشکل های کارگریکمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجا

 
های کارگران کارخانه ریسندگی و بافندگی قدس در خیابان غرضی  عدم تحویل زمین

 اصفهان

 
مدیرعامل شرکت تعاونی آمده است :  29فروردین  92در  فارس، خبرگزاری دولتی  به گزارش

خیابان های خود در  مسکن قدس اصفهان گفت: هنوز کارگران این شرکت موفق به تحویل زمین

 سال هنوز خانه به دوش هستند. 25اند و این افراد با وجود گذشت  غرضی اصفهان نشده
کارگر عضو شرکت تعاونی کارخانه  922های گذشته  اصغر بیات امروز با اشاره به اینکه طی سال 

ر اند، اظها هزار متر زمین را در خیابان غرضی اصفهان خریداری کرده 59ریسندگی و بافندگی قدس 

 ها به این کارگران تحویل داده نشده است. سال گذشته تاکنون هنوز این زمین 25کرد: اما از حدود 
های فروخته شده به شرکت تعاونی کارخانه ریسندگی و بافندگی  وی اضافه کرد: البته پالک زمین

 مورد بوده است. 922قدس 
در حال حاضر مالکیت این کارگران مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن قدس اصفهان با اشاره به اینکه 

های خیابان غرضی محرز شده است، تصریح کرد: اما هنوز کارگران این شرکت  برای تحویل زمین
 25اند و این افراد با وجود گذشت  های خود در خیابان غرضی اصفهان نشده موفق به تحویل زمین

 سال هنوز خانه به دوش هستند.

ای در دادگستری اصفهان در راستای  بهمن ماه سال گذشته جلسهوی با تاکید بر اینکه اواخر 
های کارگران شرکت تعاونی مسکن قدس اصفهان برگزار شده است، ادامه  رسیدگی به پرونده زمین

داد: ابتدای امسال نیز دو جلسه کارشناسی نیز برای مشخص شدن ادعای این کارگران برگزار 

 شده است.
های کارشناسی را برای  ها قاضی دادگستری دستور بررسی جلسه بیات با بیان اینکه در این

اند، تاکید کرد: در حال حاضر نیز کارشناسان دادگستری مکلف  رسیدگی به این پرونده صادر کرده

ها  های وارد شده به مالکان این زمین های مورد نیاز برای مشخص شدن خسارت انجام بررسی
 هستند.

وارد شده به کارگران شرکت تعاونی مسکن قدس اصفهان به دلیل  های وی افزود: میزان خسارت

 های آنها در خیابان غرضی در گروی نظرات کارشناسان دادگستری است. عدم تحویل زمین
 

مدیران ارشد واحدهای  -برابر کارگران 5میزان حقوق ماهیانه مدیران و افراد دارای پست 
 رابرنیزدارندب 5مختلف دریافتی هایی به مراتب بیشتر از 

 
تومان و  497هزار و  25میزان افزایش حقوق هر کارگر در سال جاری برپایه خبر دریافتی آمده است : 

هزارتومان است؛ با این حال هر فرد مشمول قانون کار امسال  629هر مدیر و فرد دارای پست 

 تومان دریافت خواهد کرد.هزار 422میلیون و  9تومان و هر مدیر نیز  297هزار و  425ماهیانه حداقل 
با تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران و مشموالن قانون کار وضعیت افزایش دستمزدهای مدیران 
و افراد دارای پست شاغل در بنگاه ها و واحدهای مشمول قانون کار نیز مشخص می شود. هرچند 

درصد است، اما  97میزان  میزان افزایش حقوق امسال مشموالن قانون کار و نیروهایی عادی به
 برابر یک نیروی عادی می توانند حقوق دریافت کنند. 5مدیران و افراد دارای پست برای هر ماه کار تا 

با اینکه حقوق کارگران و مدیران باید تفاوت هایی را داشته باشد، اما با این حال فاصله فعلی و 

بل توجهی است. با این حال، مدیران ارشد برابری حقوق و دستمزد در این بخش، شکاف قا 5تفاوت 
 برابر نیز دارند. 5واحدهای مختلف دریافتی هایی به مراتب بیشتر از 



در حالی که حداقل دستمزد سال جاری میلیون ها مشمول قانون کار و کارگر شاغل در واحدهای 
هزار  629مدیران تا تومان افزایش یافته است، اما این میزان برای  497هزار و  25مختلف اقتصادی 

 تومان است.

درصد از کل  22با اینکه تعداد مدیران شاغل در واحدهای اقتصادی و بنگاه های مشمول قانون کار تا 
هزارتومان دریافت  422میلیون و  9نیروها برآورد می شوند، اما هر مدیر در سال جاری برای هر ماه 

 هایی به مراتب بیشتر از ارقام یادشده خواهند داشت.می کند. البته در مواردی نیز مدیران دریافتی 
 297هزار و  425با توجه به شکاف های موجود بین حقوق مدیران و کارگران ، حداقل دستمزد 

 هزار تومان تفاوت دارد. 299میلیون و  9تومانی امسال کارگران با دریافتی های مدیران 
 بخش هایی ازیک گزارش-فروردین92-منبع:مهر

 

 ماه حقوق کارکنان شهرداری هفتکل2پرداخت عدم 
 

 92تاریخ فارس طی آمده است: به گزارش  29فروردین  92به نوشته خبرگرای دولتی فارس در تاریخ 

 ماه حقوق پرسنل شهرداری شهرستان هفتکل خبرداد.7ازعدم پرداخت  فروردین 
 

رجا(، در محل خودکشی یکی از کارگران بیكار شده شرکت راه آهن جمهوری اسالمی )

 اش كار سابق
 

یکی از کارگران آمده است :  29فروردین  92ایلنا در تاریخ  –بر پایه گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

این « مولد بخار»بیكار شده شرکت راه آهن جمهوری اسالمی )رجا(، صبح امروز در محوطٔه اداره 
 اش پایان داد. شرکت به زندگی

های پیمانکاری رجا صبح  کارگر سابق یكی از شركت« مجید.پ»ستان ری، بنابهمین گزارش ازشهر
فروردین( در باغچٔه انتهای محوطٔه سبز اداره مولد بخار این شرکت با طناب دار دست به  92امروز )

 خودکشی زد و جان باخت.
توجه گوید: صبح امروز ساعت هشت و ربع سرکار آمدم و م در همین رابطه یکی از همکاران وی می

را دیدم که از طنابی که « مجید»تر رفتم  حضور ماموران حراست در اطراف باغچه شدم. وقتی نزدیک

 بر روی درخت محوطٔه سبز اداره مولد بخار آویزان شده بود خود را دار زده است.
دستان خود را با کمربند از جلو بسته بوده « پ»به گفته این کارگر پیمانکاری شرکت رجا، آقای 

 پیدا شده است.« پ» ای اشاره کرد که در جیب آقای  ت. وی همچنین به نامهاس

پیدا شده « مجید»ای که در جیب  كند: در نامه یکی دیگر از همکاران این کارگر جان باخته تایید می
 دالیل خود کشی او آمده است.

تعویض  سال سن داشت. دی ماه سال گذشته در جریان ٣۱ حدود« مجید»دهد:  او ادامه می

به دلیل آنچه « هجرت گستر جهان آفرین»به جای شرکت پیمانکاری « مه ریل»شرکت پیمانکاری 
 عنوان شد، بیكار شد.« مشکوک بودن وی به اعتیاد به مواد مخدر»

در اداره، حاوی پیام خاصی برای « مجید. پ»همكار این كارگر معتقد است خودکشی آقای 

 مذکور به این مساله اشاره شده است.مسئوالن شرکت است و در نامٔه 
با اشاره به فشار روانی ناشی از بیکاری و مشکالت خانوادگی كه بر « پ»دیگر همکار آقای 

در گذشته از همسرش طالق گرفته بود و با واگذاری « مجید»گوید:  آمده، می وارد می« مجید»
 ید.حضانت فرزند شش ساله به همسرش، روحیهٔ او بیش از پیش آسیب د

دهد: مجید دو روز پیش پسر شش ساله خود را به قتل رسانده و از آن زمان متواری  او ادامه می
 شده بود.

 وی در ادامه از عدم امنیت شغلی کارگران این مجموعه ابراز نگرانی کرد.

 
بر بعد از گذشت سه ماه از برپایی تجمع هفت  های دولت به كارگران نی عدم تحقق وعده

 روزه

 
پس از گذشت آمده است :  29فروردین  92ایلنا در تاریخ  –یه گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران بر پا

بر مجتمع کشت و صنعت کارون شوشتر و هفت  سه ماه از تجمع اعتراضی هفت روزه کارگران نی

ه بهمن ما ۳تپه در مقابل نهاد ریاست جمهوری )که از بامداد سوم بهمن ماه تا شامگاه روز دوشنبه 
 در مقابل ساختمان دولت ادامه داشت( همچنان مشکالت این کارگران به قوت خود باقی است.



یکی از کارگران مجتمع کشت و صنعت کارون شوشتر با اعالم این خبر گفت: پس از گذشت حدود 
هایی که مسئوالن نهاد ریاست جمهوری در خصوص دریافت مطالبات صنفی به  سه ماه از وعد

 رداده بودند، متاسفانه مشکالت ما حل نشده است.کارگران نی ب

ای كه سه ماه پیش در مقابل ساختمان  کارگران نی بر این مجتمع صنعتی در تجمع هفت روزه
آور، اجرای  ریاست جمهوری داشتند عالوه بر درخواست اجرای قانون مشاغل سخت و زیان

پرداخت منظم دستمزد و حقوق؛ بندی مشاغل و  بازنشستگی پیش از موعد، اجرای طرح طبقه
 ای خود شده بودند. خواستار تغییر ساز و کار رفع فاصله بیمه

این كارگر مجتمع كشت و صنعت كارون شوشتر با اشاره به اینکه معوقات حقوقی کارگران نی بر 
کشت و صنعت کارون شوشتر به دو ماه رسیده است، گفت: بعد از پایان تجمع در روز نهم بهمن ماه 

ه برای بر طرح مشکالتمان به تهران آمده بودیم،مسئوالن کشت صنعت کارون شوشتر به بهانه ک

جبران کسری ساعات کار در روزهایی که در تهران تجمع کرده بودیم به مشکالتمان افزودند، و 
 خواهند. روزهای جمعه را که تعطیل رسمی است به اجبار از ما کار می

تر در خاتمه گفت: یکی از مشکالت جامعه کارگری به ویژه كارگرانی بر كارون شوش این كارگران نی

شكر اشتغال دارند در این شهرستان این است که مسئوالن دولتی هیچ گونه  كه به كار بریدن نی
 كنند. همکاری در جهت حمایت از حقوق مان ندارند و ما را دشمن تصور می

  ه با دستمزدشکايت کانون شوراهای اسالمی کار البرز در رابط

پس از گذشت  آمده است : 29فروردین  29ایلنا در تاریخ  –بر پایه گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
روز از سال جديد و شکايت چهار تشکل عمده کارگری کشور به ديوان عدالت اداري، امروز رئیس  ۱۱

کانون شوراهای اسالمی کار استان البرز با اعالم شکايت اين نهاد صنفی به ديوان عدالت اداری 
سال گذشته متاسفانه هیچگاه مزد کارگران طبق  ٣۱، گفت: در طول مدت ۳۱علیه دستمزد سال 

 . ايم م سالیانه تعیین نشده است ولی ما همواره بخاطر مصالح نظام سکوت اختیار کردهتور
های کارگری استان البرز نسبت به  به گزارش ايلنا علی اصالنی در خصوص چگونگی اعتراض تشکل

قانون کار؛ شورای عالی کار موظف بود طبق تورم  ۴۲افزود: طبق ماده  ۳۱تعیین دستمزد سال 
د کارگران را افزايش دهد که امسال هم نمايندگان دولت و کارفرمايان در شورای عالی کار سالیانه مز

به رسم سنوات گذشته حداقل دستمزد اين طبقه زحمتکش را کمتر از نرخ تورم اعالم شده توسط 

 . بانک مرکزی تعیین کردند
درصد است را  ۵۱حدود  وی در ادامه بیان داشت: اگر تورم غیر رسمی موجود در جامعه که چیزی در

درصد است که متاسفانه  ٣۲ناديده بگیريم؛ بازهم تورم رسمی اعالم شده توسط بانک مرکزی 

درصد افزايش داد که همین امر اعتراض  ۱۵شورای عالی کار دستمزد امسال کارگران را حداکثر 
 . جامعه کارگری را در پی داشته است

در اکثر سنوات گذشته مورد قبول نمايندگان کارگری در  اصالنی افزود: تعیین اين میزان دستمزد

های گذشته نمايندگان کارگری مصوبه دستمزد  شورای عالی کار نبوده به طوری که در يکی از سال
 . را امضاء نکردند ولی شورای عالی کار بدون صالح ديد نمايندگان کارگری آن را اجراء کرد

میزان دستمزد تعیین شده امسال گفت: با توجه به اين  اين مقام کارگری با غیر واقعی خواندن

موضوع که آمارهای رسمی اعالم شده توسط مرکز آمار ايران و بانک مرکزي؛ میانگین سبد يک 
تومان محاسبه کرده است، جامعه کارگری ما با تعیین  ۲/٣۱۱/۱۱۱استان  ٣۱نفره را در  ۴خانوار 

 . یه زندگی خود دچار مشکل خواهد شدچنین دستمزدی حتی در تامین مايحتاج اول
رئیس کانون شوراهای اسالمی کار استان البرز در ادامه بیان داشت: اين افزايش دستمزد فقط 

شود و حقوقی مثل حق اوالد و مسکن با توجه به وجود اين تورم افسار  شامل پايه حقوق مي
 . گسیخته در جامعه افزايش چشمگیری را نخواهد داشت

وی در پايان با بیان اين مطلب که اتخاذ چنین تصمیمی در خصوص تعیین دستمزد امسال؛ مغاير با 

قانون کار و نوعی نقض قانون است گفت: از اين روي؛ اين تشکل کارگری در استان البرز  ۴۲ماده 
همگام با کانون شوراهای اسالمی استان تهران به صورت مشترک به منظور احقاق حق از دست 

 . کند فته خود، بر اساس مستندات، شکايتی را تنظیم و به ديوان عدالت اداری ارائه مير

 
 های مختلفی وجود دارد ها راه پروین محمدی:برای اعتراض به پایین بودن دستمزد

 



یک فعال آمده است :  29فروردین  92ایلنا در تاریخ  –بر پایه گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
گوید: کارگران در کنار مراجعه به دیوان عدالت اداری و شکایت علیه مصوبه  می مستقل کارگری

 ها استفاده کنند. دستمزدهای شورای عالی کار، باید از سایر ابزارهای قانونی برای افزایش دستمزد

های مختلفی  ها راه پروین محمدی با اعالم این مطلب گفت: برای اعتراض به پایین بودن دستمزد
ارد که مراجعه به دیوان عدالت اداری و اقامه دعوای حقوقی علیه مصوبه شورایعالی کار، تنها وجود د

 ها است.  یکی از این راه
هزار کارگر با امضا طورمارهایی جداگانه در  ٣۱در حدود  ۳۲این فعال کارگری بایادآوری اینکه در سال 

عالی کار خواستار بازنگری در مصوبه وقت ها از وزارت کار و شورای  اعتراض به پایین بودن دستمزد
ها و نه به مراجعه  شورای عالی کار شده بودند، گفت: آن زمان مسئوالن مربوطه نه به طورمار

   نمایندگان کارگران اعتنایی نکردند و در نتیجه عالوه بر تغییر نکردن رقم مزد، شورای عالی کار با

 ران را تعیین کرد.کارگ ۳۱همان روش غلط خود دوباره مزد سال 
این هماهنگ کننده طومار سی هزار امضایی كارگران ادامه داد: درشرایطی که مسئوالن نسبت به 
درخواست اعتراضی کارگران تمایلی ندارند، باید از تمامی ابزارهای قانونی موجود برای واقعی کردن 

 ها استفاده کرد. دستمزد
عدالت اداری اشاره كرد و افزود: حتی با مراجعه و  محمدی در ادامه به راهكار شكایت در دیوان

 ۳۱شکایت یک کارگر نیز دیوان عدالت اداری موظف است تا اعتراض به مصوبه دستمزدهای سال 

شورای عالی کار را در دستور کار خود قرار دهد. برای پیگیرِیهای حقوقی کارگران مختارند تا بصورت 
اقدام کنند اما هم زمان نباید از استفاده از سایر ابزاهای قانونی فردی یا گروهی با اختیار کردن وکیل 

 غافل شوند.

های حقوقی در دیوان عدالت اداری گفت:  بر بودن روند رسیدگی این فعال كارگری بایادآوری زمان
 ماهه را ندارند. ۱امروز به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی کارگران تحمل انتظاری حداقل 

ی بابیان اینکه ممکن است برخی نمایندگان نهادهای رسمی صنفی کارگری بخواهند این فعال کارگر
از ماجرای شکایت حقوقی کارگران استفاده تبلیغاتی کرده و در گذر زمان کم کاری خود را پنهان 

کنند، گفت: از اینرو کارگران باید هوشیارانه عمل کرده و عالوه بر پیگیری حقوقی، نمایندگان رسمی 
 ی را وادار به اعتراض کنند.کارگر

وی درخصوص اینکه در سالهای گذشته نیز کارگرانی بصورت انفرادی علیه احکام اخراج خود در دیوان 

اند، یادآور شد: چون  نهایت بعضی از آنان به کار خود بازگشته  عدالت اداری اقامه دعوا کرده و در
های حل  بصورت فردی برای شکستن آرای هیاتها مجبور بودند که  دعوای این کارگران فردی بود آن

اختالف ادارات کار به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند و این درحالی است که مسئله مصوبه مزد 

توان برای  شود و با شکایت حتی یك کارگر می شورای عالی کار به تمامی کارگران مربوط می
 شکستن آن اقدام کرد.

دستمزدهای کارگران به دلیل عدم استقالل اعضای گروه کارگری  به گفته محمدی در سالهای اخیر

های مربوط به برگزاری جلسات شورای  و حذف سه جانبه گرایی از طریق تغییر غیر قانونی آیین نامه
 عالی کار پایین نگهداشته شده است.

ای حقوقی برای ه دهد که تنها از راه وی بابیان اینکه شرایط اقتصادی امروز به کارگران اجازه نمی

ابطال مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار اقدام کنند، گفت: درحال حاضر ثبات اقتصادی وجود 
روند و دراین میان تنها  ها بصورت سرسام آور باال می ندارد و با تغییر ساعتی بهای دالر، قیمت

 ماند. دستمزد کارگران ثابت می
 ۴۲اند که ماده  ندگان رسمی کارگری برخی مدعیمحمدی بابیان اینکه وقتی در میان همین نمای

ماندن پیگیریهای   نتیجه قانون کار اجرا شده و دیگر امکان افزایش مزد وجود ندارد، باید نگران بی
 حقوقی بود.

 

 مرگ یک کارگر در پی انفجار انفجار در شرکت فوالد یزد
 

بر اثر انفجار در شرکت فوالد آمده است :  29فروردین  92در تاریخ فارس،خبرگزاری دولتی  به گزارش

 یزد، مرگ یک کارگر در این واحد تولیدی فوالد رقم خورد.
های بهاری در چند روز گذشته در استان یزد، مقداری آب  براساس این گزارش، به دلیل بارش باران

د و این نفوذ منجر به انفجار در این شرکت در زیر سرباره و کوره ذوب فوالد شرکت فوالد یزد نفوذ کر

 شد.



در این انفجار که با آتش سوزی نیز همراه بود یکی از کارگران این شرکت دچار آتش سوزی شد و 
 جان خود را از دست داد.

هنوز اطالعاتی از علت قطعی این انفجار در دست نیست و جسد کارگر متوفی نیز در پزشکی 

 قانونی است.
جایی آهن، دچار آتش سوزی شده و جان  ، راننده بیل مکانیکی بوده که در حال جابهکارگر متوفی

 خود را از دست داد.
 

 بر بودن شكایت علیه دستمزد بترسند كارگران نباید از زمان
  

یک فعال مستقل آمده است :  29فروردین  92ایلنا در تاریخ  –بر پایه گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
بر بودن رسیدگی حقوقی به شكایت كارگران به دیوان عدالت علیه دستمزد  کارگری معتقد است زمان

 شان منصرف كند. نباید آنان را از ایستادگی در راه قانونی مطالبه حق

با بیان این مطلب به ایلنا گفت: در دیوان عدالت اداری رسیدگی یه دعواهای حقوقی « سعید ترابیان»
های حقه خود از  ها نباید برای رسیدن به خواسته ر است اما کارگران و نمایندگان آنفرآیندی زمانب

 های قانونی خسته و نگران شوند. پیمودن راه

بر بودن رسیدگی حقوقی به شكایت كارگران به دیوان  یک فعال مستقل کارگری معتقد است زمان
 شان منصرف كند. ونی مطالبه حقعدالت علیه دستمزد نباید آنان را از ایستادگی در راه قان

با بیان این مطلب به ایلنا گفت: در دیوان عدالت اداری رسیدگی یه دعواهای حقوقی « سعید ترابیان»
های حقه خود از  ها نباید برای رسیدن به خواسته فرآیندی زمانبر است اما کارگران و نمایندگان آن

 های قانونی خسته و نگران شوند. پیمودن راه

فعال كارگری در شركت واحد اتوبوسرانی تهران یادآور شد: در سالهای اخیر کارگران بسیاری در این 
نهایت پس از چند سال   اعتراض به صدور احکام اخراج خود به دیوان عدالت اداری مراجعه کردند و در

 بازگردند.های تشخیص و حل اختالف ادارت کار، دوباره به کار  پیگیری توانستند با نقض رای هیات
ترابیان بابیان اینکه تصمیم کارگران درخصوص شکایت علیه مزد تعیین شده واکنشی مهم محسوب 

ها در دیوان عدالت  ها نباید از فرآیند زمانبر رسیدگی به پرونده شود؛ گفت: کارگران و یا نمایندگان آن می
 اداری نگران باشند.

هزار کارگر طی طومارهای مختلف و  ٣۱گذشته بیش از با یادآوری اینکه سال  این فعال مستقل کارگری
نهایت به این   ها شده بودند؛ ادامه داد: هرچند در  جداگانه از وزیرکار خواستار بازبینی مصوبه دستمزد

کنیم که گروهی دیگر از کارگران قصد دارند تا علیه  خواسته کارگران توجهی نشد اما امروز مشاهد می
 ان عدالت اداری شکایت کنند.مزد تعیین شده در دیو

های سال  وی بابیان اینکه شکایت علیه مصوبه مزدی شورای عالی کار به نوعی مکمل طومار نویسی
های تعیین شده در دیوان عدالت  گذشته كارگران است، اظهار كرد: چنانچه شکایتی علیه دستمزد

ا نامه نگاری و طومار نویسی سال توان مدعی شد که میان این اقدام حقوقی ب اداری مطرح شود، نمی
 گذشته کارگران همسویی و ارتباطی وجود ندارد.

توان  گیری شكایت كارگران، دست كم می ترابیان در پایان تاكید كرد: در صورت واكنش محكم و پی
های گذشته  امیدوار بود سال آینده كارفرمایان دولتی و خصوصی در شورای عالی كار همچون سال

 راحتی و بدون ترس از واكنش كارگران اقدام به تصویب دستمزد غیر قانونی كنند. نتوانند به

اتحاديه آزاد کارگران ايران خواستار اعتصاب و تجمعات اعتراضی جهت لغو مصوبه حداقل 
  مزد شد

صادر بیانیه ای از جانب این اتحادیه  29فروردین  92در تاریخ اتحاديه آزاد کارگران ايران  به نوشته سایت 
کارگران است، اعالم “ منزلت معیشت حق مسلم”و ضمن تاکید بر اين مساله که  : استشده 

تنها راه برای به تمکین واداشتن دولت و کارفرمايان برای احترام گذاشتن به حرمت انسانی ما “ داشت:



که در اين و برخورداری از يک زندگی شرافتمندانه اعتصاب و برگزاری تجمعات اعتراضی است، کسانی 
دانند بايد بدانند که ما انسانیم و تن  مملکت حداقل مزد چهار برابر زير خط فقر را شايسته ما کارگران مي

 “. به هر ذلتی نخواهیم داد

 : متن کامل اين بیانیه به نقل از تارنمای اين تشکل کارگری به شرح ذيل است
در حالیکه از اول ماه مه سال گذشته کارگران ايران در اقدامی سراسری و با امضای طوماری اعتراضی 

خواهان افزايش فوری حداقل مزد شدند و در ادامه هماهنگ کنندگان اين طومار در مقابل مجلس 
به های تهران دست  شورای اسالمی و سپس در محل وزارت کار با همراهی کارگران برخی کارخانه

تجمع اعتراضی زدند شورايعالی کار در آخرين روزهای سال گذشته حداقل مزد را به میزان بسیار ناچیز 
 . هزار تومان را به عنوان حداقل مزد کارگران تعیین کرد ۴٨٧درصد افزايش داد و مبلغ  ۱۵

شورايعالی کار  ها خانواده کارگری در شرايطی از سوی اين اقدام ننگین درباره زندگی و معیشت میلیون

های زندگی به چندين برابر افزايش يافته بود و از اولین روزهای  صورت گرفت که طی سال گذشته هزينه
ای که از آغاز سال  ها همچنان ادامه داشته است. در مدت سه هفته سال جديد سیر صعودی قیمت

حال صعود است، هزينه جديد گذشته است قیمت انواع میوه چندين برابر شده است، قیمت گوشت در 

مسکن سر به فلک زده است، از پايان فروردين ماه قیمت نان بار ديگر افزايش پیدا خواهد کرد، افزايش 
های مردم ايران  قیمت حاملهای انرژی بر روی میز دولت است و هزينه ساير مايحتاج اولیه زندگی توده

 . هر دم در حال فزونی است

های  که هیچ چشم اندازی نیز برای توقف افزايش چندين برابری هزينهتحت چنین شرايط فالکت باری 
زندگی در طول ماه های آينده وجود ندارد، تمامی تشکل های دست ساز دولتی و آنانی که امضای 

اند با آغاز اولین روزهای کاری  هزار تومانی گذاشته ۴٨٧خود را در شورای عالی کار بر پای حداقل مزد 

ای را در همسوئی با نارضايتی شديد ما کارگران از مزد مصوب آغاز  لیغات گستردهدر سال جديد تب
اند و بر اين بستر در تالشند تا با ترغیب کارگران به شکايت در ديوان عدالت اداري، خشم و انزجار  کرده

اقل مزد مصوب ما از حداقل مزد مصوب را مهار کنند و با ارجاع کارگران به داالنهای ديوان عدالت اداری حد
دانند که رسیدگی  را تا پايان سالجاری دست نخورده باقی بگذارند. اينان خود بیش از هر کسی نیک مي

شکد و تازه در صورت لغو مصوبه حداقل مزد از  ها طول مي به شکايات کارگری در ديوان عدالت اداری ماه
گیری در اين شورا چنان به درازا خواهد سوی اين ديوان، ترتیب برگزاری جلسات شورايعالی کار و نتیجه 

کشید که به ماههای پايانی سال نزديک خواهیم شد و به اين ترتیب حداقل مزد مصوب تا پايان سال 

دست نخورده باقی خواهد ماند و هیچ تجديد نظری در آن صورت نخواهد گرفت. اين آن چیزی است که 
ز دولتی ضمن همسوئی با نارضايتی ما کارگران، مطلوب دولت و کارفرمايان است و تشکلهای دست سا

اما همراه با دولت و کارفرمايان از طريق براه انداختن موج عظیم تبلیغاتی حول شکايت به ديوان عدالت 

 . اداری در صدد تضمین آن هستند
  کارگران و همکاران در سراسر کشور

برای تجديد نظر در حداقل مزد چیزی جز معنای عملی شکايت از شورايعالی کار به ديوان عدالت اداری 

حفظ حداقل مزد مصوب و تمکین به تحمیل فقر و گرسنگی مضاعف برای سالی ديگر بر ما کارگران 
نیست، نبايد خود را اسیر شکايتی کنیم که تازه در صورت رای مثبت ديوان عدالت اداری به خواستمان، 

ن ترتیب ما کارگران ناچار خواهیم شد سالی پر از تحقق آن عمال به پايان سال خواهد کشید و به اي

 . محنت و استیصال و درماندگی برای گذران زندگی را در پیش رو داشته باشیم
تنها راه برای به تمکین واداشتن دولت و کارفرمايان برای احترام گذاشتن به حرمت انسانی ما و 

جمعات اعتراضی است، کسانی که در اين برخورداری از يک زندگی شرافتمندانه اعتصاب و برگزاری ت
دانند بايد بدانند که ما انسانیم و تن  مملکت حداقل مزد چهار برابر زير خط فقر را شايسته ما کارگران مي

دانند که با  کنند و خود بهتر از ما مي به هر ذلتی نخواهیم داد. اينان همگی در اين مملکت زندگی مي
توان آلونکی را اجاره کرد. کجای دنیا از عقب  ها حتی نمي ز استانهزار تومان بويژه در مراک ۴٨٧

گیرند که ما چنین ننگی را  ها کارگران را به بهای اجاره الونکی بکار مي ترين کشور ترين تا پیشرفته مانده

تحمل کنیم. ما در سال گذشته با جمع آوری سی هزار امضا نشان داديم که قادريم نیروی خود را يکی 
توانیم در دفاع از هستی خود دست به اعتراض بزنیم، ما اولین گام های  ، نشان داديم که ميکنیم

مهممان را برای اعتراضی متحدانه در سال گذشته برداشتیم و امسال نیز به يقین گام های تعیین 

 . تکننده تری را از طريق اعتصاب و تجمعات اعتراضی برای رهايی از تحقیر معیشتی بر خواهیم داش
  منزلت معیشت حق مسلم ماست

  زنده باد اتحاد و همبستگی سراسری کارگران ايران

  ۲٣۳۱ ماه فروردين بیستم -اتحاديه آزاد کارگران ايران 



  افتتاح مجتمع اورانیوم سازی و کارخانه کیک زرد در ايران

اعالم کرد که دو طرح : دولت ايران روز سه شنبه، آمده است  29فروردین  92در  يورونیوز به نوشه 
 . هسته ای آغاز به کار کردند

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمي، ايرنا، مجتمعهای اورانیوم ساغند اردکان در نزديکی شهر يزد 

متری بیرون کشیده می شود. کارخانه تولید کیک زرد شهید  ٣۵۱قرار دارد و در آنها اورانیوم از عمق 
تن کیک زرد تولید  ۱۱طرح هاست که در اردکان واقع شده و روزانه  رضايی نژاد، يکی ديگر از اين

 . کند
بهره برداری از اين مجتمع های اورانیوم و کارخانه تولید کیک زرد همزمان با روز ملی فناوری هسته 

در آلماتي، و در حالی صورت می گیرد  ۲+۵ای در تهران و چند روز پس از پايان بی نتیجه مذاکرات 
 «. تواقفی در برنامه هسته ای ايران وجود ندارد»جمهوری اسالمی ايران گفته است که که دولت 

در مراسم هفتمین جشن روز ملی انرژی هسته ای که در محل سازمان انرژی اتمی با حضور 

محمود احمدی نژاد، ريیس جمهوری ايران و ريیس سازمان انرژی اتمی برگزار گرديد، جديد ترين 
 . ن در حوزه تحقیقات هسته اي، بويژه در زمینه راديو داروها نیز ارائه شددستاوردهای ايرا

آقای احمدی نژاد در اين مراسم گفت که در حالیکه قدرتهای غربی تالش کردند که مانع از هسته 

 . ای شدن ايران شوند، ايران اکنون انرژی هسته اي، فناوری هسته ای و علم هسته ای دارد
ین المللی و بويژه کشورهای غربی نگران اهداف برنامه هسته ايران هستند، در حالی که جامعه ب

 . ايران تاکید دارد که اين برنامه مقاصد صلح آمیز دارد

دست مى جان خود را بر اثر آلودگى هوا ازهزار نفر در کالن شهرهاى کشور  2ساالنه 
  دهند

هزار نفر در کالن شهرهاى  7:ساالنه آمده است  29فروردین  92در تاریخ  خراسان به نوشته روزنامه 
کشور جان خود را بر اثر آلودگى هوا از دست مى دهند. مهرداد بائوج الهوتى نايب رئیس دوم 

فراکسیون محیط زيست با بیان اين مطلب در گفت وگو با فارس، اظهار داشت: سال گذشته طرح 
گى هوا به مجلس شوراى اسالمى ارائه شد که متأسفانه فوريت آن دوفوريتى براى کاهش آلود

حذف شد. نايب رئیس دوم فراکسیون محیط زيست مجلس افزود: با توجه به اهمیت موضوع کاهش 
 . سال ضرورت مى يابد 9سال به  7آلودگى هوا، کاهش مدت اعتبار معاينه فنى وسايل نقلیه از 

دوفوريتى کاهش آلودگى هوا مقرر شده بود که سوخت مورد نیاز وى بیان داشت: بر اساس طرح 

تامین شود. وى همچنین بیان داشت: نیروى  4بر اساس استاندارد يورو  29خودروها تا پايان سال 
را که شرکت هاى  4خودروهاى فاقد استاندارد يورو  29انتظامى مکلف شده بود که از ابتداى سال 

 . د شماره گذارى نکندخودروساز داخلى تولید مى کن

بائوج الهوتى توسعه و گسترش سیستم حمل و نقل عمومى را از ديگر راهکارهاى کاهش آلودگى 
هوا به خصوص در کالن شهرهاى کشور عنوان کرد و بیان داشت: بر همین اساس مقرر شده بود تا 

مومى انجام کالن شهر کشور از طريق سیستم حمل و نقل ع 2درصد از جا به جايى ها در  57

 . شود
به گفته وى سهم سیستم حمل و نقل عمومى در شهرهاى مختلف متفاوت است اما در کالن 

درصد از سیستم حمل ونقل 92درصد است. بائوج الهوتى گفت: الزم است که 97شهر تهران برابر 

عمومى در پايتخت به قطارهاى شهرى اختصاص يابد اين در حالى است که هم اکنون اين رقم 
درصد است. وى متذکر شد: با توجه به اين که فوريت طرح جامع کاهش آلودگى هوا در سال 6

هزار نفر در کالن شهرهاى کشور بر اثر  7گذشته در خانه ملت رد شد و از آنجا که ساالنه حدود 
آلودگى هوا جان خود را از دست مى دهند، امید مى رود تحقق اين موضوع براى نمايندگان 

ربوطه حائز اهمیت باشد و در صحن علنى مجلس شوراى اسالمى به عنوان طرح کمیسیون م
 . دوفوريتى مطرح و تصويب شود

وى خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع بايد تالش کنیم که طرح جامع کاهش آلودگى هوا 

 . هرچه سريعتر به صحن علنى مجلس برود

 زد شهرداری بهبانماه حقوق کارگران رسمی وروزم8تا0عدم پرداخت 

 



طی گزارشی ازعدم پرداخت آمده است :  29فروردین  92به گزارش خبرگزاری دولتی فارس،در تاریخ 
 ماه حقوق کارگران روزمزدشهرداری بهبان خبرداد.2ماه حقوق کارکنان رسمی و4

همچنین بنا بهمین گزارش، تابه امروزعیدی وحق اضافه کاری این مدت کارگران رسمی 

 شهرداری بهبان پرداخت نشده است.وروزمزد
وچهارماه حقوق کارگران پرداخت  بنا بهمین گزارش،اخیرا سه ماه از حقوق عقب افتاده کارکنان 

کارگران وکارمندان شهرداری  شده است ووعده پرداخت!!! باقی مانده حقوق ،اضافه کاری وعیدی 
 بهبان، درآینده ای نزدیک ؟؟داده شد.

  !خواند فاتحه محیط زيست ايران را ميای که  نامه تصويب

:محمد درويش:در بیست و هشمین  آمده است  29فروردین  92در تاریخ  خبر آنالينبه نوشته سایت 

ها از آخرين روز کاری سال، يک شوک ديگر بر پیکر  ، يعنی در واپسین لحظه2922روز از اسفندماه 
نحیف طبیعت ايران وارد شد که البته به دلیل تعطیالت نوروزي، ابعاد ويرانگر اين شوک تا چند روز 

گردد به آخرين مصوبه هیأت  ت. ماجرا برميای هم نیاف آشکار نشد و متأسفانه هیچ بازتاب رسانه

تصويب نامه در خصوص تشکیل ستاد اجرايی استان به منظور اجرای مصوبات »وزيران با عنوان: 
روزنامه رسمی  772که متن کامل آن در ويژه نامه شماره « ها کارگروه توسعه بخش معدن در استان

ه رسمي، قابل مشاهده است. همان طور که اکنون بر روی تارنمای روزنام کشور منتشر شده و هم

های دارای پتانسیل معدنی  برداری از محدوده شود، بهره اين مصوبه مالحظه مي 9در بند ب از ماده 
اندازی معادن  در درون مناطق چهارگانه محیط زيست در راستای استفاده بهینه از ذخاير معدنی و راه

های معدنی قرار داده شده است.  ن در حوزه فعالیتراکد در شمار وظايف ستاد اجرايی هر استا

ی اين عبارت طوالنی و نه چندان ساده اين است که از اين پس، سازمان حفاظت  مفهوم ساده
های معدني، حتا در درون مناطق چهارگانه  تواند سد راه فعالیت محیط زيست از نظر قانونی نمي

ها در بیرون مناطق تحت  بر کیفیت اين فعالیتتحت حفاظت خود شود، چه رسد به اين که بخواهد 
های  برانگیزتر آن که وقتی حتا مناطق چهارگانه در مورد فعالیت حفاظت رسیدگی و نظارت کند. تأمل

توانند  معدنی از مصونیتی برخوردار نیستند، آشکار است که ادارات کل منابع طبیعی هم ديگر نمي
های جنگلی در شمال و غرب کشور شوند. اين مسأله  اههايی مشابه در درون رويشگ مانع فعالیت

دهد که مفاهیم يا قلمروهايی چون پارک مّلي، مناطق حفاظت شده، منطقه  آشکارا نشان مي

ريزی  نگران در معاونت برنامه ريزان و کالن های جنگلي، اصوالً در نزد برنامه گاه شکار ممنوع يا ذخیره
ی دولت دهم محلی از توجه و ارزش ندارد و حال  اعضای کابینهراهبردی رياست جمهور و نیز اغلب 

ها، مرتع و  ی وجودی سازمان حفاظت محیط زيست يا سازمان جنگل که چنین است، فلسفه

آبخیزداری کشور در چیست و چرا اين دو نهادی که توانايی پاسداری از حوزه تحت امر خود را ندارند، 
رسد آقايان در  المال، سهم طلب کنند؟! به نظر مي ده و از بیتبايد همچنان به حیات خود ادامه دا

آمد تا فرمان انحالل نهادهای حامی طبیعت ايران را هم  اند، وگرنه بدشان نمي رودربايستی مانده

ی  آور در مورد اين مصوبه ی شگفت ريزی کشور صادر کنند. نکته يکجا مانند سازمان مديريت و برنامه
که هرچند بسیاری از اصحاب رسانه و فعالین محیط زيست، متوجه تصويب آن آن است  22ی  دقیقه

نشدند، اما آنهايی که بايد بدانند، دانسته و بالفاصله در نخستین روزهای کاری سال جديد، 

اند تا  نشین ارايه داده شان را به برخی از ادارات کل محیط زيست در مناطق زاگرس هاي درخواست
 ! فته و تصويب شودمورد بررسی قرار گر

ای  پندارند تصويب اين مصوبه، يک اتفاق است و جريان يا اراده توجه آنهايی که با خوشبیني، مي
ی  کنم به مصوبه کردن مالحظات محیط زيستی در دولت وجود ندارد را جلب مي رنگ غالب برای کم

ی  حفاظت شدهی  شورای عالی حفاظت محیط زيست که در تصويب هفت منطقه 2922هشتم آذر 
جديد، لحاظ شش شرط را الزامی کرد که نگارنده همان زمان از اين مصوبه به عنوانیک قرارداد 
ترکمانچای جديد ياد کرد ! چرا که مطابق آن، مناطق حفاظت شده جديد، به شرطی پذيرفته 

دارات گردند که ا ی مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زيست افزوده مي شوند و به سیاهه مي
سازی بتوانند همچنان در آن جوالن دهند؛ هر نوع رزمايش نظامی در آن برگزار گردد؛ نیازهای  راه

تر  های گردشگری در آن ادامه يابد و از همه بامزه روستاها و شهرهای اطراف را برآورده سازد؛ طرح

ی  نامه اال با تصويبسازی که شهرسازی کند! و ح اين که وزارت مسکن هم بتواند در آن نه فقط خانه
کاوی هم در مناطق چهارگانه آزاد شد تا به  های معدن هیأت وزيران، فعالیت 2922اسفند  92

دشواری بتوان فرقی بین مناطق تحت حفاظت سازمان با مناطق آزاد يافت. و اصلن مگر فرقی هم 

ه مجسم کنید که مثاًل در دارند؟ بیايید حال و روز آن اندک جانورانی را در درون اين مناطق چهارگان



های ناشی از  ها و موشک های معدني، بمب ی زون امن، بايد انفجار ناشی از فعالیت محدوده
سازی را تحمل کنند و در عین  آالت بزرگ ساختمانی و راه ها و حرکت و سروصدای ماشین رزمايش

 - دار گريه بخوان -خنده دار  مند باشند! آيا حال از امنیت جانی و روانی الزم برای بقای خويش بهره

  نیست؟
جا دارد معاون جديد محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زيست، دکتر احمدعلی کیخا، نسبت به 

اين مصوبه واکنشی سزاوارانه نشان دهد و ثابت کند که محیط زيست و طبیعت کشورش را بیشتر 

 . از صندلی رياستش دوست دارد
درصد خاک کشور که  22های توسعه بايد به همین  ی راه چرا همه و البته من همچنان درشگفتم که

ظاهراً حفاظت شده است يا هفت درصد خاک وطن که دارای رويشگاه طبیعی جنگلی است، ختم 

 ! میلیون هکتار ديگر کشور خبری نیست؟ 242شود؟ يعنی در آن 
 
  ها و مراتع کشور عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل*

كانون مدافعان حقوق كارگر و کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری با نیما  ديدار اعضاي
 وبهنام ابراهیم زاده

 
اعضاي كانون مدافعان حقوق  آمده است :  29فروردین  92بر پایه خبر رسیده به روز شمار کارگری در تاریخ 

ین بار با نیما وبهنام ابراهیم زاده براي چندم كارگري  كارگر وتعدادي از اعضاي كمیته پیگیري ایجاد تشكلهاي
كوشش وتالشي دريغ  وبار ديگر همچون گذشته تاكید كردند كه براي بهبودي نیماي عزيز ازهیچ ديدار كردند

نیز به گرمي از اعضاي كانون وكمیته  بهنام ابراهیم زاده  نخواهند كرد وهمواره در كنار اين خانواده خواهند بود
حبس را  محكومیت بیست سال ته ومداوم حتي در زمان بازداشتشان زماني كه دادگاه پیوس از اينكه پیگیري 

عزيز در بستر بیماري است وي را تنها  براي وي در نظر گرفته بود وچه در زمان حال كه تنها فرزندش نیماي
 كرد.سپاس وتشكر وقدرداني خود را ابراز داشت وبه گرمي از انان استقبال  نگذاشته اند نهايت 

 
 ديدار اعضاي كانون مدافعان حقوق كارگر با نیما وبهنام ابراهیم زاده

 

چهارشنبه اعضاي كانون مدافعان   به گزارش وبالگ پایگاه خبری خانواده بهنام ابراهیم زاده،امروز
براي چندمین بار با نیما وبهنام   حقوق كارگر وتعدادي از اعضاي كمیته پیگیري تشكلهاي آزاد كارگري

هیچ   براهیم زاده ديدار كردندوبار ديگر همچون گذشته تاكید كردند كه براي بهبودي نیماي عزيز ازا

 خواهند بود.   كوشش وتالشي دريغ نخواهند كرد وهمواره در كنار اين خانواده
از اينكه پیوسته ومداوم حتي در   نیز به گرمي از اعضاي كانون وكمیته پیگیري  بهنام ابراهیم زاده

محكومیت بیست سال حبس را براي وي در نظر گرفته بود وچه   ان بازداشتشان زماني كه دادگاهزم

در زمان حال كه تنها فرزندش نیماي عزيز در بستر بیماري است وي را تنها نگذاشته اند 
 سپاس وتشكر وقدرداني خود را ابراز داشتندوبه گرمي از آنان استقبال كردند.  نهايت

  ... های پنهان:سوء تغذيه، سل، هپاتیت، ايدز و کانون بیماريکودکان کار، 

:سمیه جاهدعطائیان: معضل قديمی و آمده است  29فروردین  92در  قانونبه نوشته سایت 
های  ها که هر از چند گاهی مثل يک توپ فوتبال میان سازمان همیشگی کودکان کار و مشکالت آن

ک زنگ خطر تبديل شده است. زنگ خطری از جنس مرگ و شود حاال ديگر به ي مختلف پاسکاری مي
زندگی کودکانی که حق زندگی و سالمت دارند. جنس اين خطر از نگرانی شهرداری گذشته است 

های  که هر چند ماهی يک بار به بهانه زدودن چهره شهر از وجود اين کودکان اقدام به جمع آوري
کند؛ حتی ديگر پاسکاری سازمان  رها مي   ها را نها کرده و البته بعد از مدتی هم آ ضربتی آن

کند. موضوع از آمارهای ضدو نقیض هم گذشته است و آماردقیق اين  بهزيستی هم دردی را دوا نمي
تر اينکه گويا پرداختن به سوژه کودکان کار  کودکان تبديل به سوالی تکراری شده است؛ از همه بد

ها خجالت زده است چرا  و قلم هم از بیان مشکالت آن هم در اصطالح روزنامه نگاری سوخت شده

ها به  اند و انگار هر صحبت ديگری در مورد آن ها به اندازه کفايت به اين موضوع پرداخته که رسانه
معنی خط خطی کردن يا لوث شدن اين معضل است. اصال در گوشی بگويیم که گويا ديگر گوش 

شناسان، فعاالن حقوق کودک و  دارد و تمام هشدار کارها وجود ن شنوايی برای بیان مشکالت آن

ها، مثل آب در هاون  حتی اهالی رسانه در مورد افزايش اين کودکان و بحرانی شدن وضعیت آن
ها مملو از کودکان کار دست فروش يا  ها يا در سر چهارراه ای شده است. اين روز کوبیدن، کاربیهوده



آيند.  و سال گونی به دست و زباله گرد بسیار به چشم ميکاسبان کوچک شده يا کودکان کم سن 
ها هم نشان از يک  شود و لباس تمام آن های زباله تامین مي کودکانی که روزی شان از همین کیسه

های نهفته در اکثر اين کودکان  شود، بیماري ها خالصه نمي درد عمیق دارد. اما موضوع تنها به همین

تری  اند، حکايت تلخ اشتن و پیگیری نشدن بیماری پنهان يا فراموش شدهکه به دلیل فقر، آگاهی ند
کند. حکايتی از جنس اهمال مسئوالن دولتی و غیر دولتی که همتی برای رعايت  را روايت مي

ای برای توجیه عملکرد خود قرار  قوانین مربوط به کودکان کار ندارند و نبود بودجه مناسب را دستمايه
 . اند داده

  تغذيه کودکان کارسوء 
عضو کمیته هماهنگی شبکه ياری کودکان کار ايران در اين ارتباط به خبرنگار « زاده فاطمه قاسم»

را امضا  های دشوار برای کودکان را پذيرفته و آن گويد: اگرچه ايران مقاوله نامه منع کار مي« قانون»
هايی وجود دارد که  وان مثال گزارشکرده است، اما در اين زمینه اقدامی انجام نشده است. به عن

کنند و محیط کار مرطوب و  ساعت زيرنور کم قالی بافی مي ۲۱الی  ۲۱کودکان زيادی روزانه 

ها  گری و کفاشی بسیاری در کشور و در زير پله گري، ريخته های شیشه نامناسبی دارند. کارگاه
ها در روز با مواد شیمیايی خطرناکی سروکار  وجود دارد که کودکان زيادی را به کار گماشته و آن

زاده با اشاره به فشارهای  های ريوی و تنفسی هستند. قاسم داشته و در معرض انواع بیماري

حاصل از کار در محیط نامناسب روی کودکان کار در سنین مختلف ادامه داد: کودکانی که درمزارع و 
های پوستی يا بینايی قرار دارند.  کنند در معرض انواع بیماري فضاهای باز و زير نورآفتاب کار مي

کنند به دلیل آلودگی هوا و تغذيه يا خواب  ها اقدام به دستفروشی مي هکودکانی که در چهار را

های زيادی آسیب پذير هستند و به خصوص اينکه از مشکالت سوءتغذيه  نامناسب در برابر بیماري
کنند هم با مشکالت شنوايی يا وز وز  های تولیدی کار مي برند و کودکانی که در کارگاه هم رنج مي

کنند؛ کودکان زباله گرد هم متاسفانه از طريق جمع آوری زباله از مخازن  نرم ميگوش دست و پنجه 
های پوستی شديد و  ها قرار دارند و اکثر آنهادچار ناراحتي شهرداري، در معرض انواعی از آلودگي

خفیف هستند. اين فعال حقوق کودکان با اشاره به برخی از حقوق پايمال و ناديده گرفته شده اين 
ها اشاره کردم، اکثر اين کودکان  شود: متاسفانه در کنار تمام خطراتی که به آن ن يادآور ميکودکا

هايشان از بسیاری امکانات بهداشتی مثل  آگاهی خانواده سرپرست به دلیل نا بدسرپرست يا بي

های  های همگانی هپاتیت يا سرخجه و... محروم شده و اگر اين کودکان عضو انجمن واکسیناسیون
ربوطه نباشند که البته تمام کودکان هم تمايلی به عضويت ندارند، از بسیاری از خدمات بهداشتی م

آفرين است. او با اشاره به آمارهای ضد و  مانند که اين موضوع بسیار خطر و سالمت محروم مي

هنوز آمار  کند: با وجود آنکه نقیضی که در ارتباط با تعداد کودکان کار در کشور وجود دارد تاکید مي
 ٣های مجلس، حدود  دقیق و قابل استنادی در اين ارتباط وجود ندارد اما طبق آمار مرکز پژوهش

ها به طور حتم به کارو  هزار کودک خارج از چرخه تحصیل درکشور وجود دارد که اکثر آن ۱۱۵میلیون و 

شان يکی از عوامل هاي ها و خانواده اند و مشکالت اقتصادی در میان آن نان آوری مشغول شده
شان به کار و دورماندشان از تحصیل است که تمام اين مسائل به تنهايی نقض حقوق بحق  اشتغال

 . کودکان است

 
  شود پايشی در سالمت کودکان کار نمي

عضو کمیته هماهنگی شبکه ياری کودکان ايران با اشاره به فعالیت مرکزی در وزارت بهداشت برای 
کند: باز هم تعداد بیشماری از اين کودکان   ها و کودکان تصريح مي ت خانوادهپايش سالمت و بهداش

به دلیل آگاهی نداشتن، فقر يا نبود امکانات الزم، از مراجعه به اين مراکز در زمان بیماری يا غیر از آن 
در  مانند و حتی امکان پیگیری بیماری خود را هم ندارند که اين معضالت کودکان کار را محروم مي

ها در دراز مدت تشديد پیدا  زمان بیماری و غیر از آن با مشکالت بیشماری روبه رو کرده و بیماری آن

خواهد کرد. او با بیان اينکه وزارت بهداشت بايد برای پايش سالمتی کودکان کار هم اقدام کند تا 
شديد بیماری در اين کند: به طور حتم در صورت ت سالمت تمام افراد جامعه تامین شود يادآوری مي

شود، پیشگیری و به موقع درمان  شان از طريق مرد و تالش خودشان تامین مي کودکان که روزي

نشود، به طور حتم بیماری شان در صورت تماس با مردم، قابل انتقال است و خطر انتقال و سرايت 
داشت به دور از تمام آن به جامعه و افراد سالم، وجود دارد؛ به همین دلیل الزم است وزارت به

ای و معاينات  ها را از خدمات دوره ها وجود دارد، آن هايی که پیرامون اين کودکان و پاسکاري چالش

 . مند سازد پزشکی بهره



  بیماری های پنهان کودکان
دکتر مسعود مسلمی فرد، پزشک عمومی نیز با اشاره به مشکالت درمانی و سالمت پیش روی 

کند: متاسفانه کودکان کار يا اطالعی از  گو با خبرنگار قانون اعالم مي و کودکان کار در گفت

حالی و عاليم بیماری را هم در خود مشاهده کنند، پیگیر  های پنهان خود ندارند يا چنانچه بي بیماري
ها به مرور زمان تبديل به مشکالت  روند که ماندگارشدن بیماری در آن نبوده و به دنبال درمان نمي

ها در مورد بیماری شان، خطر انتقال بیماری به  شود و آگاهی نداشتن آن و بزرگ تری مي حاد
ها برای  کند چرا که آن های تنفسی به سايرين را بیشتر مي خصوص بیمار ی های واگیر دار يا بیماري

ای پر ه ها يا محیط کنند. کودکانی که در چهار راه شان به پزشک مراجعه نمي درمان يا علت بیماري
کنند اغلب تماس بیشتری هم با مردم دارند و به طور حتم رهگذری از  ازدحام مثل بازار فعالیت مي

کشد و غافل از اينکه باعث انتشار  روی حس ترحم و دلسوزی دستی هم بر سر اين کودکان مي

تر ها به خصوص به کودکان و زنان خواهد شد چرا که حس ترحم در اين افراد بیش برخی بیماري
است. اين پزشک متخصص با اشاره به افزايش تعداد کودکان زباله گرد در کشور خاطر نشان 

کند: متاسفانه لباس و ابزار کار اين کودکان که منبع درآمدشان است منبع آلودگی بوده و در  مي

شر های زيادی را منت توانند آلودگي ها به يک سوپرمارکت وخريد يک قلم جنس، مي صورت مراجعه آن
کند: متاسفانه بايد  هايی که در کمین اين کودکان است خاطر نشان مي کنند. او با اشاره به بیماري

های واگیر و غیر واگیر دار  به مسئوالن کشور اعالم کنیم که اين کودکان در معرض انواعی از بیماري

برای برخی از های پوستي، هپاتیت، ايدز و... هستند که اين موضوع هشداری جدی  مثل بیماري
مسئوالن دلسور است تا به مشکالت اين کودکان رسیدگی کنند. اين پزشک عمومی تصريح 

تر است،  دسته از کودکان کار که سنشان باال کند: متاسفانه شیوع ايدز و هپاتیت در میان آن مي

ری های کالنی در بخش سالمت کشور و پیشگیری از بیما تر بوده و وقتی هزينه بیشتر و شايع
شود، چرا اين کودکان که يکی از عموامل انتقال بیماری به ديگران بوده و حق طبیعی شان برای  مي

 . اند رها شده   شود، داشتن سالمتی پايمال مي

به فعالین را با سازماندهی کارگران خنثی  کارگران آگاه باید تهاجم نیروهای امنیتی
  کنند

 گروه پژوهش کارگری

 
چنانچه انتظار آمده است :  29فروردین  92روز شمار کارگری در تاریخ  رسیده بهبر پایه مطلب 

می رفت و می رود، سرمایه داری وابسته با ظاهر والیت فقیهی با فشار سرکوب شدید بدنبال 

استثمار بیشتر کارگران و دیگر اقشار حقوق بگیر و سود سرسام آور بادآورده ، حتی نسبت به 
سال گذشته با  ٣٣یالیستی پشتیبانش بوده و می باشد . این موضوع در طول سرمایه داران امپر

دولتهای موقت ، دوران جنگ ، سازندگی ، اصالح طلب و اصولگرا همواره برقرار بوده و این دولتها 

تنها در ظاهر سیاستهای اقتصادی و سیاسی تفاوتهایی با یکدیگر داشتند ، اما هیچکدام آنها 
ایین نگاه داشتن خط فقر و سرکوب فعالین کارگری تفاوتی با یکدیگر نداشتند هیچگاه نسبت به پ

. سیر تصویب قانون کار با حفظ حداقل حقوق ، تصویب قراردادهای موقت و حذف بیمه کارگران 

کارگاههای کوچک ، مجاز شمردن کار کودکان و استثمار بیشتر آنها و زنان کارگر ، هزینه نکردن در 
منی کار ، آزاد کردن سرمایه داران برای اخراج کارگران و موارد دیگری که نام بردن مورد وسایل ای

از آنها به صدها صفحه نیاز دارد ، همواره به ضرر کارگران بوده است . سرکوب شدید فعالین 
کارگری برای ایجاد تشکل مستقل و حق اعتصاب همواره از خطوط قرمز این حکومت بوده و 

ی آگاهست که این موضوع در صورت سازماندهی شدن دلیل اصلی برای هست ، چراکه بخوب
سرنگونی اش خواهد بود . بهمین جهت وظیفه مهم کارگران آگاه گسترش تشکالت مستقل 

است تا کثرت آنها موجب گردد تا آلترناتیوی پایدار در مقابل حکومت ایجاد گردد . موضوع گسترش 

رد ؛ وحدت تشکالت مستقل موجود با یکدیگر در جهت می تواند حول دو محور اصلی انجام گی
افزایش نهادهای مستقل دیگر و در راستای آن پرداختن به افشای طبقه سرمایه دار و بافتهایش 

  که متمایز از نوع دولت و حکومت تنها در جهت استثمار بیشتر و سرکوب کارگران است .

تسریع سقوط سلطنت بشمار آید ، باید  اگر اعتصاب کارگران بویژه صنعت نفت عامل مهمی در
پذیرفت عدم حفظ نهادهای کارگری و دموکراتیک بهمراه گسترش مستقل آنها خود عامل مهمی 
برای تثبیت حکومت سرمایه داری با ظاهر والیت فقیهی گردید . در کنار نیروهای چپی که جنبش 

جاد شوراها و کنترل تولیدند و درنتیجه را بمثابه انقالبی تصور می کردند که کارگران قادر به ای ٥٧
از تثبیت نظام سرمایه داری غافل ماندند ، باقیمانده نیروهای بظاهر نهضت آزادی و جبهه ملی 



نیز نقش اسب تروا را برای برقراری جمهوری اسالمی نمودند تا در ادامه سرکوب نیروهای چپ و 
مت جدید با تجربه سقوط سلطنت و شاهی دموکرات ، خود نیز به تاریخ بپیوندند . مسولین حکو

که جز خود به کسی باور نداشت ، بالفاصله به ایجاد نهادها و بافتهایی دست زدند تا حکومت 

سال گذشته اگر دگردیسی حکومت به  ٣٣خود را سالیان سال برقرار و حفظ نمایند . در طول 
خامنه ای ، سپس رفسنجانی به  تغییراتی از دولتهای بازرگان به رجایی و بنی صدر ، موسوی و

خاتمی و سرانجام به احمدینژاد انجام گرفت ، همه آنها بدرستی خودرا مدیون خمینی و حکومت 
والیت فقیه می دانستند و همه آنها نهادهایی را نیز ایجاد کردند که بدلیل سود سرشار براحتی 

ناچارند در غیاب روشنفکرانی که به قدرت را واگذار نکرده و نمی کنند . بهمین جهت کارگران آگاه 
حزب بازی و سیاست ورزی مشغولند ، خود به ایجاد نهادهایی برخیزند که قدرت مقابله با 

  حکومت و نظام را داشته باشند .

باید گفت که کارگران بدلیل استثمار فراوان و فساد اقتصادی جناحهای حکومت که موجب فقر 
تجمعات پی در پی دست زده و آماده ایجاد تشکالت مستقلند  شدید آنها گشته ، به اعتراضات و

تا از این فالکت نجات یابند . نیروهای امنیتی رژیم که این موضوع را فهمیده ، تنها راه را 

دستگیری کارگران آگاه و شناخته شده نموده و جاسوسان خودرا برای شناسایی فعالین کارگری 
گ کارگری ایزوله نمایند . ایجاد تشکل مستقل در زمانی که خیل بسیج نموده تا آنها را از بدنه بزر

کارگران قادر به اداره زندگی زیر خط فقر نیز نبوده و از شرایط سرکوب و اخراج نیز آگاهی دارند ، 

بسیار مشکل و نیاز به تحمل سختی و فداکاری و حذف منیتهای سوسیال دموکراتیک دارد . بنظر 
یتی و سایر بافتهای دولتی و حکومتی با شدت به وظیفه خود عمل می رسد اگر نیروهای امن

می کنند ، بخشی از فعالین کارگری هنوز به درک عمیقی از ایجاد نهادهای مستقل کارگری پی 

نبرده و ضمن کشیدن پوسته ای به دور خود و نهادی که به آن وابسته اند ، گاها به درگیریهای 
می پردازند . این موضوع موجب گشته که نیروهای امنیتی و سپاه ایدئولوژیکی پایان ناپذیر نیز 

براحتی تشکالت مستقلی را که بسیار محدودند و برخی از اعضای آنها نیز در زندانها و 
دادگاههای فرمایشی سرگردانند ، کامال کنترل نمایند . کارگران آگاه که به سختی توانسته اند 

تنها راهی که برای مقابله دارند ، ضمن وحدت با یکدیگر باید  برخی از این تشکالت را حفظ کنند ،
پوسته اعضای ثابت خود را شکافته و خون تازه ای را درون خود جریان داده تا بتوانند ضمن 

افزایش تحرکات گروهی ، کثرتی را ایجاد کنند که قادر به مقابله با سرکوب باشند و همچنین به 

  . تعداد تشکالت مستقل بیافزایند
در دورانی که کارگران از کمبود تشکالت مستقل رنج می برند ، مسوالن خانه های کارگر و سایر 

تشکیالت وابسته که نهادهای زرد وابسته به دولت را رقیب خود می دانند ، با منتسب کردن خود 

ست به والیت فقیه و برخی از اصولگرایان ، تالش دارند تا بخشی از قدرت غصب شده خودرا بد
آورند . آنها در ماههای اخیر و با شدت یافتن جو انتخابات ، انتقادهای خودرا نسبت به تشکیالت 

دولتی و شورایعالی کار افزایش داده و وانمود می کنند که قانون کار پیشین بسود کارگران بوده و 

مختلف در  تنها اصالحات جدید ضد کارگری است ! حجم بسیار اخبار اعتراضات کارگران واحدهای
سایتهای ایلنا و دیگران ، مصاحبه های گوناگون مسوالن خانه های کارگر و انجمنهای اسالمی در 
مورد فساد و ضعف دستگاه دولتی برای جذب کارگران و استفاده از آنها بعنوان لشگر انتخاباتی ، 

واسته های هرگز در جهت ایجاد تشکالت مستقل و پیروزی کارگران در بدست آوردن بخشی از خ
آنها نبوده و نخواهد بود . چه بسا پس از انتخابات و تعیین رییس دولت مطیع تر به والیت فقیه ، 
حجم اخبار و حمایت از اعتراضات کارگران رو به خاموشی گذاشته و کمتر شده و آنها با تثبیت 

دازند . دو هفته قدرت حکومت با جناحبندی جدید ، دیگر به اخبار گسترده اعتراضات کارگران نپر

ای که در سال جدید با کمبود اخبار اعتراضات کارگران در سایتها همراهست ، هرچند تعطیلی 
سال جدید مزید بر علت است ، هشداریست به نیروهای چپ و تشکالت مستقل که چه اندازه 

  از یکدیگر و بدنه کارگران و نحوه ارتباط با آنها برای انتشار اخبار کارگری دورند .

طبیعی است که نیروهای چپ بدلیل پایگاه طبقاتی که می خواهند ایجاد کنند با پراتیک 
اجتماعی درون طبقه کارگر ، همواره قادرند با ترویج دانش طبقاتی به درک کارگران برای ایجاد 
تشکل مستقل بیافزایند . در میان نیروهای چپ کسانی نیز هستند که خودرا دوستدار طبقه 

دانند و همچنان بدور از پراتیک درون طبقه کارگر ، تنها به درگیری اید ئو لوژیکی با کارگر می 
یکدیگر پرداخته و همزمان منتظر ایجاد اختالفی نیز در میان فعالین کارگری داخل هستند تا سیل 

انتقادات آنها ، بیعملی آنها را پوشش دهد . از این به ظاهر دوستان کارگر که خودرا پرولتر و 

کمونیست می نامند ، با توجه به این که به دلیل افشاگریهای وسیع آنها دیگر همه قبول کرده 
اند که مثال منصور اسانلو مادرزاد رفرمیست و اصالح طلب بوده و یا هیات مدیره سندیکای واحد 



نیز اشتباهات بسیاری در اخراج وی داشته ؛ بقول قدیمیها که میخواستند به گرفتاری خاتمه 
هند ، می گفتند به پیر به پیغمبر دیگه بسه ، درخواست می گردد تا شال و کاله کرده و بجای د

فر،انهای تاکتیکی و ایدئولوژیکی به داد طبقه کارگر برسند . اگر هم کمکی به گسترش 

سازماندهی کارگران نمی کنند و خود را دارای دانش در مورد احزاب چپ و کارگری کشورهای 
همان تحلیلها پرداخته و دیگر الاقل دست از سر این طبقه بردارند و اجازه دهند تا می دانند ، ب

فعالین و نیروهای چپ داخل کشور که گاها تحت تاثیر تبلیغات آنها قرار می گیرند ، بدون سردرد 
به سازماندهی اعتراضات کارگران بپردازند . تا چه زمانی آنها میخواهند ثابت کنند که تنها حزب 

ونیستی می تواند کارگران را از استثمار نجات دهد ، درحالیکه با وجود احزاب رنگارنگی که در کم
خارج کشور ایجاد شده ، حتی قادر نشده اند تجمعات پرطرفداری را از میان خیل ایرانیان مهاجر 

بسود کارگران ایران شکل دهند . تا چه زمانی آنها می خواهند ثابت کنند که تنها تشکالت 

مخفی و شورایی باید در داخل شکل گیرد تا از گزند ماموران امنیتی دور باشند و آیا می پذیرند 
که محفلهای محدود بدلیل حداقل همین وجود جو امنیتی موجب عدم اعتماد کارگران شده و آنها 

بند نتوانسته اند خودرا گسترش دهند ! اگر مارکس و لنین مورد قبول آنهاست که الاقل باید دریا

که برخورد اید ئو لوژیکی ، انتقاد و ایجاد تشکل باید در پراتیک اجتماعی یعنی کار درون طبقه 
کارگری که درحال حاضر بدلیل زندگی سخت خانواده های خود درگیر مبارزات اقتصادی است ، 

شکل گیرد . کارگران بسیاری از درون همین مبارزات روزمره قادرند بکمک کارگران آگاه و 

شنفکران انقالبی به آگاهی طبقاتی و درک از مبارزه طبقاتی و ایجاد تشکالت مستقل رو
     سیاسی برسند .

باید در مبارزه اقتصادی به کارگران فهماند که آنها طبقه ای را تشکیل می دهند که در مقابل 

ارد . نه برابری طبقه سرمایه دار حاکم قرار گرفته و نوع حکومت و دولت تفاوتی در استثمار آنها ند
که خمینی در زیر درخت سیب زمانی که قدرتی نداشت گفت ، باور کردنی است و نه 

دموکراسی غربی یا جامعه توحیدی بی طبقه برقرار می گردد . در دولتهای بازرگان و بنی صدر 
پایه های قوانینی گذاشته شد که نه تنها شیعه والیت فقیهی را ظاهر فریبنده سرمایه داری 

ابسته می گردانید ، بلکه بکمک همان دولتهایی که اعضایش اکنون منتقد والیت فقیه مستبد و
هستند ، قانون ضد کارگری بنیان گذاشته شد تا سپس در دولتهای موسوی ، رفسنجانی ، 
خاتمی تکمیل شده و اکنون با حمایت خامنه ای و احمدینژاد به صورتی درآید تا سردمداران 

انون کار تصویبی خود را آرمانی جلوه دهند . آنچه کارگران باید درک کنند اینکه دولتهای پیشین ق
نقش همه این دولتها بکمک بافتهای امنیتی ، مسولین زرد کارگری ، دادگاههای فرمایشی ، 

نیروهای سرکوب سپاه و انتظامی ، جناحهای حکومتی از اصالح طلب و اصولگرا با همدیگر طبقه 

هند که نه تنها منابع اقتصادی را می بلعند ، بلکه کارگران را روزبروز بیشتر ای را تشکیل می د
تحت استثمار قرار می دهند . باید کارگران درک کنند که همه شعارهای جناحهای حکومتی 

زمانی بر حمایت از کارگران و دیگر اقشار حقوق بگیر تکیه دارد که یا از قدرت کنار زده شده و یا 

دست دادن قدرتند . الزمست انبوه کارگران ناآگاه دریابند تا احمدینژادی که از بهار درحال از دست 
سال اول  ٣انتخاباتی سخن گفته و مجلس را مانع اجرای هدفمندی یارانه ها می نامد ، چرا در 

قدرتش که همه اصولگرایان یکپارچه بودند ، گامی در جهت بهبود زندگی کارگران برنداشت ! چرا 

اصالح طلبان داخلی و مهاجر غرب نشین آنها ، مسولین خانه های کارگر ، مسولین اکنون 
انجمنهای اسالمی ، سران نهضت آزادی و دیگر مسولین سابق ، همه کژی ها را ناشی از والیت 

فقیه و دیگر جناحهای اصولگرا می دانند ، درحالیکه خود نیز پایه گذار این حکومت بوده و در زمان 
  ای کالن برده اند ؟قدرت سوده

چرا مسولین خانه های کارگر و دیگر تشکیالت وابسته تنها از ضعف مدیریتی دولت فعلی می 
نالند که نتوانسته با وامهای کالن تولید را راه انداخته تا سرمایه داران قادر باشند به تولید و 

چابلوسی از رهبری که در استثمار کارگران بپردازند ، آنهائیکه همواره تالش می کنند تا ضمن 

حال حاضر مسبب اصلی بحران اقتصادی است ، با فریبکاری تالش دارند تا نظام را مبری از سوء 
مدیریت دانسته و پوششی بر ریشه طبقاتی آن بگذارند و متاسفانه هستند نیروهایی که خودرا 

ز بخشی از آنها اپوزیسیون دانسته و در درگیری بین جناحهای حکومت غرق شده و هرزمان ا

دفاع می کنند ! باید در مبارزات روزانه اقتصادی به کارگران ناآگاه فهماند که نقش والیت فقیه از 
خمینی تا خامنه ای و نقش دولتها از بازرگان تا بنی صدر ، از رجایی تا موسوی ، از رفسنجانی تا 

نظام از طرفی و سرکوب کارگران  خاتمی و سرانجام منفورترین آنها احمدینژاد از نظر حفظ و تثبیت

و دیگر اقشار از طرف دیگر تفاوتی جز در اجرای تاکتیکها و برنامه های دولتی ندارند . دگرگونی 
دولتها به مفهوم این نیست که دولتی مثل خاتمی به سود کارگران بوده و دولت احمدینژاد به 



ئل خارجی و داخلی و درگیری جناحی ضرر کارگران ، بلکه باید توجه داد که بدالیلی همچون مسا
است که تفاوتی در کارکرد آنها دیده می شود . اما با پایان گرفتن درگیری مرحله ای جناحی و 

تثبیت حکومت بالفاصله سرکوب نیروهای چپ ، دموکرات برای جداشدن از کارگران و سپس 

که همه دولتها همواره سرکوب خود فعالین کارگری در دستور دولت مسلط قرار می گیرد و این
الویت را بر حفظ نظام گذاشته اند . اگر ظاهرا بیکاری در زمان رفسنجانی کمتر بود چون جذب 
سرمایه گذاریهای خارجی و پروژه ها مطرح بود ، نه اینکه رفسنجانی عالقمند رشد کارگران و 

خاتمی که جذب افکار حقوق آنها بود چراکه آن زمان نیز نصیب کارگران جز حداقل حقوق نبود . 

جانبه نیز پیش رفت ، اما هرگز ایجاد  ٣سران غرب را در دستور داشت تا حد پذیرش کمیسیون 
تشکالت مستقل را اجازه نداد و سرکوب دانشجویان ، قتلهای زنجیره ای و سرانجام تیرباران 

پوشانی کرد و کارگران معادن کرمان همه در زمان وی انجام شد که بدلیل حفظ نظام همه را ال

سال  ٣٣سرانجام خودرا تدارکچی نامید که حقیقتا لقب سزاواری برای همه دولتهای حکومت در 
  گذشته است .

چنانچه پروژه انرژی هسته ای هم در تمام دولتها درحال پیشرفت بوده و هیچکدام نمی توانند 

ر حالیکه بخشی از بودجه ادعا کنند که از تاسیسات زیرزمینی و این پروژه اطالعی نداشتند ، د
آنها از طریق دولتها تامین می گردید . احمدینژاد نیز باور دارد که با اهدای یارانه از جیب ملت ، به 

همه لطف کرده ، درحالیکه این موضوع در برنامه های دولتهای پیشین تصویب شده بود و حتما 

دن سپاه نیز بتدریج آغاز شده و در جهت سیاست نیولیبرالیستی باید اجرا می شد . نیرومند ش
سرانجام در چند سال اخیر به اوج رسید و سرکوب فعالین کارگری نیز که مورد توافق همه دولتها 

سال گذشته  ٣٣بود برای حفظ نظام همواره اجرا شده است . باید به کارگران آموخت که در طول 

ش دولتها و بافتهای آنها چه امنیتی و تا زمانی که چنین دولتهای سرمایه داری حاکم باشند ، نق
و نظامی و چه سیاسی و اقتصادی تنها در جهت استثمار بیشتر کارگران و دیگر اقشار حقوق 

بگیر بوده و می باشد . در سالهای گذشته برخی از مسولین نظام بهمراه همه خانواده های خود 
بیلی ، ربانی ، عسگراوالدی و همچون رفسنجانی ، بازرگان و گروه نهضت آزادی ، کروبی ، ارد

خاموشی و موتلفه ایها ، نبوی ، طبسی ، احمدینژاد ، فرماندهان سپاه و دیگرانی مستقیما به 
تاراج منابع اقتصادی کشور پرداخته و برخی دیگر از مسولین بهمراه خانوادهای خود همچون 

دها و افراد غیر وابسته خمینی ، منتظری ، موسوی ، خاتمی ، صانعی و دیگرانی از طریق بنیا

دامی به تاراج پرداخته اند . اما آنچه کارگران نصیب برده اند ، فرو رفتن هرچه بیشتر زیر خط فقر و 
از دست دادن بیشتر امتیازاتی است که در گذشته و در زمان قدرت کمتر نظام بدست آورده بودند 

وقت و مزد ناچیز و بخور ونمیر دربدر گشته و ، تا جائیکه در حال حاضر باید بدنبال کاری با قرارداد م

گاها حتی ماهها از گرفتن همان حقوقی که کارش را کرده اند نیز محروم باشند . چرا 
احمدینژادی که شعار بهبود زندگی مردم را می دهد ، بودجه های دولتی را صرف هزینه هایی 

وده ، ولی حاضر نیست این انرژی هسته ای ، وامهای سنگین و بدون بازگشت به دوستان نم

پولها را صرف پرداخت حقوق عقب افتاده به کارگرانی نماید که برخی از آنها خدمتشان برای 
  همان دولت بوده است !

در دورانی که اعتراضات گسترده کارگران شدت گرفته ، مسولین خانه های کارگر و انجمنهای 

افتهای کارگری دولتی میخواهند بر چنین اسالمی و حزب اسالمی کار بدلیل درگیری خود با ب
موجی سوار شده و آنرا کنترل نمایند . اما روش آنها اینست که اعتراضات جنبه حقوقی پیدا کرده 
و از طریق وکیل در دیوان عدالت اداری دنبال شود و چون اعترضات کارگران واحدها پراکنده و بدون 

که در غیاب تشکالت مستقل به این مسولین داشتن پشتوانه صندوق کارگری است ، ناچارند 

زرد کارگری پناه ببرند . با این ترتیب اعتراضات گسترده و نامه نگاریهایی که با سختی با هزاران 
امضای کارگران فراهم گشته و می بایست به ایجاد تشکل مستقل و افشای استثمار کارگران 

سولین ضد کارگری سر از دادگاههای توسط همه دولتهای رژیم بیانجامد ، با کنترل این م

دیوان عدالت در می آورد . حتی اگر حکم قاضیان دیوان که معموال همچون دیگر قاضیان    طوالنی
دیگر دادگاهها که در کنترل نیروهای امنیتی و سپاهی قرار دارند ، پس از ماهها سرگردانی بسود 

که خود سرمایه های اصلی کشور را کارگران باشد ، مگر مسولین دولتی و سپاهی و حکومتی 

در کنترل دارند ، حاضر به عقب نشینی ، افزایش دستمزدها و تامین دیگر خواسته های کارگران 
هستند ! مگر کارگرانی که در پایین ترین سطح زندگی و خط فقر دست و پا می زنند ، توانایی 

روشن است را دارند که مسولین  مالی چنین دوران طوالنی دادگاه را برای نتیجه ای که از پیش

زرد کارگری تقلید سران اتحادیه های بین المللی را در معامالت حقوقی که به کمیسیونهای سه 
جانبه معروفند و ثابت شده سرابی بیش نیست ، دنبال می کنند ! اینکه مسولین خانه کارگر 



ر منجر به تصویب این دستمزد نفر از دولت در ترکیب شورایعالی کا ۱اعالم می دارند اضافه شدن 
کمتر از تورم شده است فریبی بیش نیست ، چراکه تفاوتی در ترکیب شورایعالی کار با این 

نمایندگان دولت و کارفرما و مسولین زرد کارگری در جهت خواسته های کارگران نمی کند و این 

ست . اگر اندکی دل شعارها تنها برای کنترل کارگران و نپیوستن آنها به تشکالت مستقل ا
مسولین زرد کارگری به حال روز کارگران می سوخت باید تنها راه گرفتن حقوق اقتصادی آنها را 
فشار آوردن به کارفرماها و دولت می دانست که از طریق اعتراضات و تجمعات و اعتصاب مداوم 

ه کارگران در عملی است که این مسولین از آن طفره می روند . نکته مهم دیگری که باید ب

مبارزات روزمره آنها آموخت ، بهره گیری سران دولت و حکومت و وابستگان آنها از جمله مسولین 
تشکیالت زرد کارگری از مذهب است ، تا کارگران دریابند خواسته های آنها از طرف نمایندگان 

ا و نمایندگانش مذهبی بدست نمی آید که اگر قرار بود چنین باشد ، حتما باید برابری توسط خد

  از ابتدا صورت می گرفت .
چنانچه گفته شد بهترین امکان وحدت چند تشکل موجود از طریق فعال کردن خود و تکیه بر دیگر 
کارگران آگاه واحدهای مختلف تولیدی و خدماتی است تا اعتراضات گسترده کارگران که مدام به 

مبارزات طبقاتی است ، سازماندهی گردد .  آن تاکید می گردد که مهمترین بستر برای پراتیک و
متاسفانه برخی از اعضای این تشکالت مستقل نیز بر پوسته و تفکر سالیان گذشته خود تاکید 

داشته و کمتر حاضرند که اختالفات گذشته را فراموش کنند و گاها بدلیل ترس از گسترش 

ت دارد که سایتهای آنها ضمن اختالفات تن به وحدت نمی دهند . باور کردنی نیست ولی حقیق
عدم پوشش اعتراضات کارگری ، اخبار یکدیگر را نیز پوشش نمی دهند هرچند اگر در جو خفقان و 

سرکوب نیروهای امنیتی قرار داشته باشند . پس از موضوع جداشدن اسانلو از هیات مدیره 

امضای  ٣۱،۱۱۱سندیکای واحد ، اخیرا اختالف دو تشکل مستقل در مورد نحوه جمع آوری 
کارگران که در سه مرحله صورت گرفت ، بمیان آمده که باید منتفی گردد ، اگر بانیان آنها خودرا 
درجهت سازماندهی اعتراضات و نه رهبری کارگران به خطر انداخته اند . کارگران آگاه و فعالین 

برند ، چراکه باور  باید نیروی خودرا در جهت برآورده شدن بخشی از خواسته های کارگران بکار

دارند با تحقق بخشی از درخواستها ، کارگران بیشتری امیدوارانه به صف تشکالت افزوده می 
گردند . اما آنها به موازات اینکار باید ترفندهای مسولین دولت و جناحهای حکومت را افشا کنند 

ا تالش خواهند کرد که که آنها هرگز حاضر نیستند اوال به خواسته های کارگران تن داده و دوم

امتیازات داده شده را به طریق دیگر خنثی نمایند . نیروهای امنیتی باور دارند که قادرند فعالین را 
سرکوب نموده و از بدنه کارگران جدا نمایند و اگر کارگران همواره زیر خط فقر نگاه داشته شوند ، 

اخته و جذب تشکالت مستقل نگردند . ناچارند که تنها به تامین زندگی خانواده های خود پرد

موضوع دیگری که در مقاالت این دو تشکل نسبت به نقد یکدیگر نگران کننده بنظر می رسد ، 
اقرار مازیار گیالنی نژاد به همکاری مسولین خانه های کارگر و انجمنهای اسالمی در گرد آوری 

ه است . البته سرانجام چنین این امضاها اگر درست باشد اشتباه بزرگی است که صورت گرفت

همکاری می تواند تشکالت مستقل را به دلیل روابطی که مسولین خانه کارگر مدعی داشتن با 
جناحهای حکومت و نیروهای امنیتی بوده و در واقع از طرف آنها کنترل می شوند ، به پیروی از 

هت نیست که محجوب و سیاستهای آنها مجبور کرده تا استقالل خودرا از دست بدهند . بی ج

جلودار زاده و برخی دیگر از این دایه های مهربانتر از مادر کارگران از طرف والیت فقیه به مجلس 
  وارد شده و یا مورد حمایت قرار می گیرند .

طبیعی است که اقدامات اعتراضی ، تجمعی و اعتصاب اگر از طریق یک واحد تولیدی و خدماتی 
دلیل اشتراک دائمی کارگران در مورد خواسته یا به نتیجه دلخواه رسیده مستقیما انجام گیرد ، ب

و یا به افشای فریبکاری مسولین منتهی می گردد و لذا پیگیری خواسته ها با ترکیب و تعداد 
بیشتری از واحدها بطور همزمان موفق تر خواهد بود . در چنین حالتی نامه نگاری با امضای 

بطور مستقل ؛ همچون امضاهای جمع آوری شده اخیر توسط کارگران اکثریت کارگران آن واحد 

شرکت واحد ، نیز تاثیر بیشتری نسبت به امضای پراکنده کارگران دارد که توسط تعدادی از 
فعالین جمع آوری گشته چراکه امکان گردآوری کارگران واحدهای مختلف از شهرستانهای 

در چنین موردی ضمن ارج گذاری به کار آن  گوناگون بسیار مشکل و گاهی غیرعملی است .

فعالین که موجب بهم پیوستگی واحدهای مختلف تولیدی و خدماتی با یکدیگر نیز می گردد ، 
لزوم فعال کردن بخشی از کارگران آگاه امضا کننده در مراجعه به مسولین دولتی و قضایی 

مانده از طرف نیروهای امنیتی اهمیت فراوانی دارد تا سرکوب و تهدید تعداد کم فعالین ساز

امضا که  ٣۱،۱۱۱موجب بهدر رفتن زحمت سخت صورت گرفته نشود . تهدید فعالین جمع آوری 
اخیرا توسط نیروهای امنیتی مبنی بر عدم تجمع پیش از انتخابات صورت گرفته ، باید آن فعالین را 



ه و هرچه سریعتر خود از بعهده داشتن نقش رهبر و فدایی که دیگر زمانش گذشته بازداشت
کارگران را پیش از برگزاری انتخابات که امکان تجمع را آسانتر می سازد ، فعال نمایند . چنانچه 

گفته شد پس از هر انتخاباتی ، اختالفات جناحی فروکش کرده و جناح قدرت گرفته کنترل 

بگذرد ، کارگران  بیشتری بر فعالیت مخالفین خواهد داشت و بویژه که هرچه از تاریخ امضاها
نسبت به نتیجه بخش بودن کار سردتر شده و باید به مشکالت جدیدتری که به آنها تحمیل می 
شود ، نیز بپردازند . درحالیکه حرکت انجام شده بدلیل ترکیب کارگران واحدهای مختلف که می 

ز پس آن بیرون آید تواند منشا همکاریهای آینده کارگران باشد ، درست بوده و باید نتیجه مثبتی ا

. فعالین کارگری اینگونه امضاها نیز باید عدم جواب دادن مسولین وزارت کار و دولت را برای 
کارگران امضا کرده توضیح داده و از این طریق نسبت به افشای طبقه سرمایه دار و اینکه خود 

کاری بوده و هیچگاه مسولین و فرماندهان سپاه مالک اکثریت واحدهای تولیدی ، خدماتی ، پیمان

حاضر نیستند از منافع خود گذشت نمایند و اینکه تنها راه رسیدن کارگران به خواسته های خود 
ایجاد تشکالت مستقل در وا حدهای خود و سراسری نمودن درخواستهایشان برای اعمال فشار 

  می باشد .

ای پشتیبانی از آزاد کردن نکته مهم دیگر همکاری و همراهی تشکالت مستقل و کارگران آگاه بر
کارگران و فعالین زندانی است که بازهم با بی مهری برخی از این تشکالت نسبت به اعضای 

زندانی غیرگروه مشاهده می گردد . تجمع خانواده های فعالین زندانی در کردستان که با حمایت 

که در آزاد سازی فعالین محدود برخی از دوستان آنها انجام می گیرد ، نمونه بسیار مثبتی است 
زندانی تاثیر گذاشته است که باید با حمایت فراوانتری در شهرهای مختلف نسبت به آزاد سازی 

فعالین کارگری اقدام نمود . متاسفانه کارگران نه تنها در داخل کشور کمتر از دیگران مورد 

ی ، مذهبی ، نژادی ، پشتیبانی قرار می گیرند ، بلکه همچون دیگر گروههای اجتماعی ، سیاس
جنسیتی که دارای نهادهای متمرکز زیادی در خارج کشور بوده و از طریق سازمانهای حقوقی و 
بین المللی نیز بیشتر حمایت می گردند ، کمتر مورد توجه هستند . البته دلیل اصلی اینستکه 

ین خودرا تصویب دولتهای کشورهای قدرتمند غربی و شرقی خود برمبنای استثمار کارگران قوان

نموده و حامی سرمایه های بین المللی برای سود سرمایه گزاری بیشتر در کشورهای عقب 
افتاده و کم رشد هستند . سازمان بین الملل و نهادهای حقوق بشری نیز تنها بر ایجاد تشکل 

ای مستقل و حق اعتصاب صحه گذاشته و سخنی در مورد استثمار بمیان نمی آورند . اتحادیه ه

بین المللی کارگری غرب هم که با برسمیت شناختن تشکیالت زرد کارگری دولتی بهمراه 
شناخته شدن تشکیالت خانه های کارگر توسط اتحادیه های مشابه شرقی ، هیچ دردی را از 
کارگران ایران درمان نمی کنند و تنها گاهگاهی صدایی از برخی از آنان شنیده می شود که بر 

الین زندانی و اهمیت سه جانبه گرایی تاکید دارند . دوستان چپ طرفدار کارگران آزاد سازی فع
نیز که در ایجاد تجمع بسود کارگران تنها قادرند تعداد بسیار محدودی را آنهم تنها به پشتیبانی از 

فعالین کارگری زندانی تشکیل دهند ، درحالیکه بودجه های کالنی برای ایجاد اپوزیسیون و 

از دموکراسی و انتخابات آزاد هزینه می گردند . بنابراین وظیفه تعداد محدود فعالین  طرفداری
کارگری مهاجر برای بدست آوردن پشتیبانی از کارگران بسیار سنگین بوده و سخنرانی کسانی 

همچون محمود صالحی در سفر به خارج کشور می تواند مفید باشد . منصور اسانلو نیز با سابقه 

که در گذشته انجام داده و کامال در خارج کشور شناخته شده می باشد ، باید که برای مبارزاتی 
حفظ دستاودها و خاطرات آن سالها ، نیروی خودرا در جهت کارگران زندانی و حمایت از ایجاد 

تشکل مستقل و حق اعتصاب بگذارد و جذب سیاستهای سراب آمیز اصالح طلبان و دیگر 
. عملکرد ساده و روشن کارگران آگاه و فعالینی همچون رضا شهابی ، گروههای سیاسی نگردد 

بهنام ابراهیم زاده ، محمد جراحی ، شریف ساعد پناه ، فریبرز رییس دانا ، رسول بداغی ، پدرم 
نصرالهی و بسیاری دیگر که بدون قهرمان بازی و از درون زندانها پشتیبانی خودرا از مبارزات 

طریق پیامها اعالم می دارند ، باید درسی برای دیگرانی باشد که  طبقاتی و آرمانشان از

  هدفشان برقراری سوسیالیسم است .
 ٣٣درگیری جناحی ممکن است منجر به تغییر دولت و جناحهای حاکم گردد ، کما اینکه در طول 

ل سا ٣٣سال گذشته چنین شده ، هیچگاه موجب فروریختن نظام نمی گردد ، کما اینکه در طول 

گذشته چنین نشده است . بهمین ترتیب نتیجه جنبشها و شورشها نیز اگر قدرتمند و 
سازماندهی نشده باشند نظام طبقاتی دیگری است که توسط بخشی از جناح یا جناحهای 

طبقه سرمایه داری قدیم و یا جدید برقرار می گردد . برخی از نیروهای چپ گمان می برند امکان 

کارگران به انقالب منجر گردد و بزعم آنها در جو انقالبی ایجاد شده ، حزب  دارد جنبش خودبخودی
کمونیست تشکیل شده و انقالب را رهبری و سوسیالیسم را بثمر می رساند و بهمین موضوع 



دلخوش داشته و به امید چنین روزی هستند . آنها فکر می کنند که تنها مشکل عدم وجود 
دارند کسانی را بعنوان رهبر و قهرمان بیافرینند ، درحالیکه  رهبری در کارگران است و تالش

زندگی سخت کارگران از هرکدام فهرمانی ساخته و کارگران نیازی به این پدیده سوسیال 

دموکراتیک ندارند ، آنچه کارگران نیاز دارند تلفیق دانش مبارزاتی با آنتاگنونیسم کارگری در پراتیک 
چنین خوش خیالی را غیرعملی دانسته و از روی انقالبات و  درون طبقه است . تاریخ نیز

جنبشهای گذشته می توان دریافت که هرگز بدون ایجاد نهادهای قدرتمند کارگری که در پروسه 
مبارزات اقتصادی و سیاسی آبدیده شده اند ، سوسیالیسم برقرار نخواهد گردید . حداقل تغییر 

تغییرات جنبشهای کشورهای عربی حاکیست که حتی سلطنت به جمهوری اسالمی در ایران و 
اگر حکومتی در چنین کشورهایی بدلیل جنبشهای داخلی تضعیف گشته و درحال سقوط باشند 
، قدرتهای بزرگ بعنوان مکانیزم وارد شده و جهت جنبش را بسمت منافع خود با روی کار آوردن 

  جناحی جدید تغییر می دهند .
ی نه تنها باید مستقیما با دولت و حکومت بومی مبارزه کنند ، بلکه باید بنابراین جنبشهای کارگر

مواظب باشند تا جنبش همچون برخی از اپوزیسیون که چشم براه غربیها هستند ، تحت تسلط 

این قدرتها قرار نگیرند . دکتر مصدق بهترین نمونه از رهبری یک جنبش ملی گرا بود که درعین 
بود و قدرتهای بزرگ غربی و شرقی نشان دادند که با چنگ و دندان حال جزو آخرین آنها هم 

منافع خود را حفظ می کنند . این موضوع گرچه به جنبشهای کارگری رنگ ضد امپریالیستی هم 

می دهد ، اما نباید همچون برخی از نیروهای چپ فراموش کرد که مبارزه طبقاتی کارگران 
رد . گرچه کارگران در هر کشور دارای نظام طبقاتی ، هرکشور در داخل آن کشور انجام می گی

استثمار شده و مبارزه آنها در زنجیری یکسره بهم متصل است و بهمین جهت همواره از مبارزات 

یکدیگر پشتیبانی می کنند ، اما باید نیروی کارگران هر کشور صرف مبارزه طبقاتی داخلی همان 
هم طبقه بودن کارگران جهان را یادآوری کرده و در این  کشور گردد . روز کارگر سمبل روزیست که

روز کارگران همبستگی خود را نسبت بهمدیگر در مبارزه طبقاتی با طبقه سرمایه داری بومی 
خود و سرمایه جهانی نشان می دهند . کارگران گرچه در کشورهای قدرتمند غربی آزادند که روز 

ز کشورهای عقب مانده و درحال رشد نیز کارگران بدلیل کارگر را گرامی دارند ، در برخی دیگر ا
داشتن نهادهای متشکل قادرند این روز را مستقل از تشکیالت وابسته و دولتی جشن بگیرند . 
اما روز کارگر در بسیاری از کشورها روز خوشی برای دولتها و حکومتهای آنها نبوده و آنها تالش 

رد کارگری و تحت کنترل برگزار کنند . در کشور ایران در دوران می کنند تا این روز را با تشکیالت ز
سلطنت روز کارگر در بیشتر سالها فرمایشی بوده و در برخی از سالها نیز با شدت و ضعف بطور 
مستقل انجام می گردید که خاطرات آن همواره برای کارگران گرامی است . در زمان خمینی با 

از معلمان مبارزی همچون بداغی نبرده بود ، یک روز قبل از روز استفاده از مرگ مطهری که بویی 
کارگر را روز معلم نامیدند و هرساله آنروز را جشن گرفتند تا روز کارگر تحت تاثیر و فراموش گردد . 

سال  ٣٣در حقیقت سران رژیم تنفر خودرا از یادآوری روز جهانی کارگر ابراز کردند و در طول 

کردند تا حتی مجوز بر مراسم یادبود را به تشکیالت زرد کارگری نیز ندهند . گذشته همواره تالش 
سال گذشته نیز کارگران آگاه و فعالین تالش کردند که چه مراسم مستقلی  ٣٣البته در طول 

داشته باشند و چه مراسم تشکیالت زرد کارگری را به نماد ضد سرمایه داری تبدیل نمایند . 

رت کار و کشور تحت نفوذ نیروهای امنیتی و سپاه حتما مجوز برگزاری امسال نیز مسولین وزا
اردیبهشت نخواهند داد ، همچنانکه با تهدید اجازه تجمع به کارگرانی را  ۲۲مراسم روز کارگر را در 

امضای خود درخواستهایی را داشتند . اما مگر کارگران مجتمعهای  ٣۱،۱۱۱ندادند که با مجموعا 
طقه بندر امام ، کارگران صنایع فلزی ، بازنشسته های ذوب آهن ، کارگران پتروشیمی های من

نی بر خوزستان ، کارگران نساجی مازندران ، کارگران شرکت واحد و بسیاری دیگر از کارگران 
واحدهای تولیدی و خدماتی مجوز تجمع داشتند که در جلوی ادارات دولتی و مجلس جمع شدند 

رگر مهم بوده و اگر کارگران بسیاری در شهرهای مختلف بتوانند دور ! گرچه گرامیداشت روز کا

هم جمع شده و اینروز را گرامی دارند ، قدرت تشکل و آرمانشان را مقابل نظام طبقاتی به 
نمایش می گذارند . اما همت کارگران نباید تنها به تجمع در چنین روزی و بصورت محدود باشد ، 

ی متعدد فعالینی گردد که بدنه کارگران به آنها سخت نیاز دارند . بطوریکه منجر به دستگیریها

کارگران زمانی می توانند روز کارگر را گرامی داشته باشند که بتوانند بصورت مستقل و در وحدت 
بایکدیگر و مجزا از تشکیالت وابسته تجمع کنند و برای اینکار نیاز دارند که از امروز اعتراضات 

اردیبهشت نیروهای امنیتی و انتظامی قادر  ۲۲عاتی وسیع تبدیل کنند تا در گسترده را به تجم

نباشند تجمعات را برهم زنند . با این ترتیب کارگران نباید تا رسیدن به بیشتر خواسته هایشان 
دست از تجمع ، تحصن ، راه پیمایی و سد کردن جاده و خیابان دست کشند و این امر زمانی 



رگران آگاه بسیاری از واحدها بدرک مبارزه مشترک حتی برای خواسته های تحقق می یابد که کا
 اقتصادی رسیده و به پشتیبانی ازیکدیگر بپردازند.

  انفجار دوباره در شرکت فوالد يزد و کشته شدن يک کارگر

:بر اثر انفجار در شرکت فوالد يزد، آمده است  29فروردین  92در  فارسبه نوشته خبرگزاری دولتی 
دوباره مرگ کارگر ديگری در اين واحد تولیدی فوالد رقم خورد. به دلیل بارش باران های بهاری در چند 

روز گذشته در استان يزد، مقداری آب در زير سرباره و کوره ذوب فوالد شرکت فوالد يزد نفوذ کرد و 

 . اين نفوذ منجر به انفجار در اين شرکت شد
با آتش سوزی نیز همراه بود يکی از کارگران اين شرکت دچار آتش  يه گزارش فارس در اين انفجار که

 . سوزی شد و جان خود را از دست داد

هنوز اطالعاتی از علت قطعی اين انفجار در دست نیست و جسد کارگر متوفی نیز در پزشکی 
 . قانونی است

ش سوزی شده و جان جايی آهن، دچار آت کارگر متوفي، راننده بیل مکانیکی بوده که در حال جابه

 . خود را از دست داد
 . کارگر جان خود را از دست دادند 22های اين شرکت دچار انفجار شد و  نیز يکی از کوره 22در سال 

 ۵۴بیانیه شماره 

  پیش بسوی برگزاری متحدانه روز جهانی کارگر
 کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

رود، او این  تری در بحرانهای داخلی و خارجی فرو می بیشجمهوری اسالمی با شدت 

تر به تالش و کوشش خود می افزاید،  های بیش را می داند و برای نجات و خرید فرصت
 .آورند تر فشار می ها بیش در مقابل بحران

سال گذشته درک کرده  ۲۵ی مرکزی این نظام بعد از آزمودن اصالح طلبی طی  هسته
است،حداقل فعال" هیچ امکان نجاتی از این طریق وجود ندارد، یک لحظه کوتاه آمدن مساوی با فرو 

های داخلی تعیین خواهد شد، راه  داند که سرنوشتش از طریق حرکت پاشی کل نظام است، او می
های مختلف  ه جناحتر در سیاست خارجی، ب نجات ر ا در مقطع کنونی دادن باج و امتیاز بیش

داند. داخل نیز طی  تر در سیاست داخلی می ی جهانی و کسب فرصت برای سرکوب بیش سرمایه

گونه سازش و یا کوتاه آمدن را  وقفه با اشکال گوناگون ثابت کرده است، هیچ ی بی سال مبارزه ٣۵
ند و ثابت کردند که های گذشته وارد گود مبارزه شد ها مختلف طی دهه پذیرد. جریانات و گروه نمی

برنامه و  ی کارگر به طور دائمی اما بی به تنهایی توان مقابله با جمهوری اسالمی را ندارند، طبقه

پراکنده در حال نبرد بوده، اما هنوز با تمام قدرت و برنامه ریزی شده با جمهوری اسالمی گالویز 
  .نشده است

ها متفاوت است،  رگر با تمامی طبقات و گروهی کا داند، طبقه جمهوری اسالمی سرمایه داری می

ی کارگر دائمی  اش مقطعی نیست، بنابراین شکست یا فریب خوردن برای طبقه این طبقه مبارزه
شود، به دلیل وجود تضاد میان کار و سرمایه، رفرم  نیست، با هیچ شکستی از دور مبارزه خارج نمی
چه برای کارگران قابل لمس و معنا دار  شوند، آن ها نیز در بلند و میان مدت پیروزی محسوب نمی

  .است، پیروزی است، نه شکست
ی طبقاتی و تضاد میان کار و سرمایه کسب  ی کارگر ماهیت وجودی خود را از وجود جامعه چون طبقه

ی کارگر و به  ی سرمایه دار وجود دارد، وجود طبقه ی طبقاتی و طبقه کند، تا زمانی که جامعه می
  .های آن اجتناب ناپذیر است مبارزه علیه سرمایه داری و دولتطبع آن 

حاصل جنایات و استثمار جمهوری اسالمی چندین برابر بیشتر از دیگران حکومت های سرمایه داری 
است ، تعیین حداقل دستمزد خود جنایت علیه کارگران است، و زمانی که پنج برابر کمتر از خط فقر 

اعفی است که باعث فالکت و فقر روز افزون می گردد، در همین حین تعیین می گردد، جنایت مض

وقتی تاثیر تشدید بحران های جهانی و داخلی و همچنین اثرات حذف یارانه ها وتحریم های 
اقتصادی را بر آنها بافزایم پی آمد وضعیت نا هنجاری است که با هیچ واژه وکالمی قابل بیان 

  .نیست

و سرپرست خانواده به خاطر وجود و حاکمیت قوانین و اندیشه های عقب زنان بخصوص زنان کارگر 



مانده و ارتجاعی اسالمی چندین بار بیشتر دچار ستم هستند، بخاطر فشار های اقتصادی ، عدم 
امنیت شغلی و بیکاری های گسترده خانواده ها از هم می پاشند ، کودکان خیابانی ، کودکان کار، 

روش اعضای بدن، انواع بیماری های مسری و سرطان بر اثرسوء تغذیه و معتادان، تن فروشی و ف

توزیع مواد غذایی آلوده توسط باند های وابسته به دولت ،ستم بر ملیت ها و اقوام، تخریب محیط 
زیست از جمله تبدیل چنگل ها به بیابان و خشکاندن رودخانه ها و دریاچه ها مانند زاینده رود 

و ر تساعدی رو به افزایش است، همه ای این موارد باضافه صدها مورد دیگر ودریاچه ارومیه، بط
نتیجه حاکمیت جمهوری اسالمی سرمایه داری است، هرکسی بخواهد با سر چشمه و عاملین 

این جنایات مبارزه کند مانند بسیاری از کارگران و فعالین سیاسی از جمله شاهرخ زمانی ، محمد 
رسول بداغی ، مهدی فراهی شاندیز ، قنبری وهزاران نفر دیگر دستگیر ،  جراحی ، پدارم نصرالهی ،

  .محاکمه و زندانی می شود

ی کارگران و کمک بقیه طبقات ونیروهای انقالبی به کارگران که آزادی تمامی  در این راستا مبارزه
کسب ی تسلط و موجودیت جمهوری اسالمی برای  انسان ها را می تواند تضمین کند در حیطه

مطالبات مختلف تنها و تنها با نابودی جمهوری اسالمی نتیجه اصولی و منطقی کسب خواهد کرد، 

داند، آخرین و  شود، اما می که برای مقابله با تمامی اپوزیسیون آماده می در نتیجه این رژیم ضمن این
تر برای  بیش شناسد، پس ی کارگر است، که جز پیروزی چیز دیگری را نمی ترین حریف، طبقه قوی

  .مقابله با کارگران آماده می شود

تر از هر  های کوتاه مدت دست بزند، او بیش ریزی اکنون جمهوری اسالمی مجبور شده به برنامه
ی انتخابات ریاست جمهوری است تا حاصل خود  های جانبی و حاشیه چیزی به فکر نتایج و حرکت

تی که باعث می شوند اختیار عنان را از دست بدهد انتخابات، در نتیجه برای جلو گیری از احتماال

  .کند ریزی می برنامه
که تا پایان انتخابات اعالم تجمع نکنند، چنگ و  ۲٣۳۲تعهد گرفتن از فعالین جنبش کارگری در سال 

میلیون نیروی سپاهی و بسیجی برای برگزاری انتخابات آماده  ۵/۲دندان نشان دادن با اعالم اینکه 
چنین تهدید زندانیان سیاسی و  و تهدید و بعضا" دستگیری فعالین کارگری و سیاسی و هماند  شده

  .ی افزایش سرکوب دارد ها و... نشان از برنامه خانواده آن
اسالمی دچار شکاف عمیق درونی است حتی در صورت تمایل نیز قادر نیست تا پیش از  جمهوری 

بنشیند و تمامی توان و هستی خود را برای کنترل انتخابات ریاست جمهوری از مواضع خود عقب 

ای بکار خواهد گرفت. از طرفی برای جمهوری  گونه اعتراض توده جامعه در انتخابات و جلوگیری از هر
اسالمی تا انتخابات ریاست جمهوری در کوتاه مدت و به طور اکتیو یک فرصت مثبت ، چند مناسبت 

ه فرصت یا ضد فرصت تبدیل شوند، از جمله آماده شدن که می توانند تحت شرایط های مختلف ب

و مراسمهای سالگرد مرگ  ۲٣٨٨مردم برای سالگرد اعتراضات و کشته شدن معترضین خرداد 
خمینی همچنین یک ضد فرصت وجود دارد، فرصت مثبت او مذاکرات آلماتی است، که با طوالنی 

زاتی پنهان و آشکاری، آمادگی خود را برای کردن زمان نتایج آن و در نهایت دادن کم و بیش امتیا

کند، و ضد فرصت قبل از انتخابات روز جهانی کارگر است، شکی نیست  تر می سرکوب داخلی بیش
جمهوری اسالمی از هم اکنون برای جلوگیری از آن برنامه ریزی کرده و در حال اجرای مقدمات 

  .های خود است نقشه

تر و دور از چشم و  ی فعال کارگری در داخل الزم است با دقت بیشای نیروها در چنین اوضاع پیچیده
ی  گرانه های سرکوب ها و نقشه گوش رژیم سازماندهی برنامه های خود را در دو جهت مقابله با طرح

ها  ی روز جهانی کارگر همراه با طرح مطالبات مشترک توده رژیم و جهت برگزاری مراسم آگاه گرانه
اند، پیش ببرند، اما با توجه به شدت  ی هر گونه اعتراض و پراتیک رادیکال آمادهکه از جهت عینی برا

توان از نیروهای  ای و سیاسی نمی های توده سرکوب سیستماتیک و طوالنی مدت و نبود سازمان
ها تمامی قدرت و هستی خود را در چنین وضعیتی  فعال داخلی انتظار معجزه داشت، نباید آن

ه ممکن است خیزش اعتراضات خود به خودی شروع شود، برای یک برنامه بحرانی که هر لحظ

مصرف نمایند، بنابراین فعالیت نیروهای خارج از ایران در جهت تبدیل شدن به صدای داخل نقش 
ها  پررنگی به خود می گیرد . ما در این راستا از تمامی نیروهای فعال ایرانی و حامیان بین المللی آن

ی جهانی کارگر  ی کارگر ایران به طبقه ی صدای طبقه تری رساننده هماهنگی بیشخواهیم، با  می

که همه جانبه خود را برای افشای  باشند، این وظیفه را در دو جهت باید انجام داد: اول این
تر اتفاق خواهند افتاد آماده  های فعلی و مواردی که با نزدیک شدن به روز جهانی کارگر بیش سرکوب
داری در ایران و مشکالت  تر جمهوری اسالمی و سرمایه دوم در جهت افشای هر چه بیشنماییم، 

ی کارگر ایران تالش کنیم، و این کارها را باید گسترده و متحدانه و با پرهیز از  مستمر و دائمی طبقه
  .خرده کاری و پراکندگی انجام داد



ای می خواهیم برای روز جهانی  یفهی حمایت از شاهرخ زمانی در راستای چنین وظ ما در کمیته
کارگر و انجام وظایف گفته شده آماده شویم، بنابراین از تمامی ایرانیان مستقر در ترکیه و دوستان 

کنیم، تا جهت برگزاری روز جهانی کارگر و رساندن پیام کارگران ایران  ها دعوت می ای آن ترکیه

نماییم، در این راستا از تمامی دوستان و رفقا می ریزی مشترک  متحدانه و گسترده اقدام به برنامه
برده در زیر در تماس باشند، ضمنا" از تمامی دوستان و رفقا  خواهیم جهت هماهنگی با رفقای نام

ها را نیز برای  ی کارگر ایران را به دوستان ترک دقیق توضیح دهند، آن خواهیم وضعیت طبقه می
  .حمایت آماده کنند

ای از فعالین داخل به عمل آوریم، فراموش نکنیم،  های گسترده توانیم، حمایت میما از این طریق 
ی عمل ما در جهت کسب آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی قرار دارد، و در کنار  تر حوزه بیش

این باید به افشای دیگر موارد سرکوب و مشکالت کارگران از جمله نبود حق تشکل و حق اعتصاب و 

  .اری و اخراج و... بپردازیمک بی
های دوستان و  خواهیم در هر فرصت مناسب با نشریات و رسانه ما از تمامی دوستان و رفقا می
هایی در رابطه با مبارزات و وضعیت مردم از جمله کارگران ایران را  رفقای ترک مصاحبه کنند، پیام

ای در حرکت هستیم که سرنوشت  ندههای الزم بزنند، ما به سمت آی برسانند و دست به افشاگری
  .خورد تر به هم گره می مردم منطقه هرچه بیش

هایی در جهت برگزاری  ی حمایت از شاهرخ زمانی در انتظار دریافت پیشنهادات و برنامه ما در کمیته

های جمع بندی شده را نیز در بیانیه های بعدی و توسط  مراسم روز جهانی کارگر هستیم،برنامه
 .کنندگان اعالم خواهیم کرد هماهنگ

  : اسامی هماهنگ کنندگان، دوستان و رفقا عبارتند از
محمد  -۵شجاع ابراهیمی  -۴مرتضی شریفی  -٣حسین حمیدی  -۱علی افشاری )در ترکیه(  -۲

ایده  -۳حمیدرضا کوهینی تفرشی  -٨اشرف عبودزاده بریهی )رویا(  -٧علیرضا بیانی  -٣اشرفی 
 الیاس ترابی بابا اسکندری -۲۲اندیشه ترابی بابا اسکندری  -۲۱ری ترابی بابا اسکند

  مزدها متناسب با تورم افزایش دست
  حق تشکل، حق اعتصاب

  لغو قراردادهای موقت

  برقراری اشتغال دائم
  !!!پیش بسوی اتحاد بیشتر، برای فشار بیشتر

  :پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار
 !زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گرددکارگر 

  کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
۲٣۳۱/۲/۱۲ 

 

  کلیات الیحه بودجه در کمیسیون تلفیق رد شد
 

عضو کمیسیون تلفیق مجلس آمده است :  29فروردین  92برپایه گزارش خبرگزاری دولتی مهر در 
شورای اسالمی تکیه الیحه بودجه بر درآمدهای نفتی، تالش دولت برای اجرای کامل قانون 

هدفمندی یارانه ها ، نگاه انقباضی به بودجه تولیدات و سیاست های غلط ارزی را از علل مهم رد 
  خواند. ۳۱کلیات الیحه بودجه 

 
در  ۳۱رنگار پارلمانی مهر با بیان اینکه کلیات الیحه بودجه محمدعلی عبداهلل زاده در گفتگو با خب

کمیسیون تلفیق رد شد، گفت: ضعف ساختار بودجه و تکیه بر درآمدهای نفتی از علل اصلی رد این 

  الیحه در کمیسیون تلفیق بود.
قصد  ۳۱نماینده مردم طبس در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: دولت در الیحه بودجه سال 

قانون هدفمندی یارانه ها را به طور کامل اجرا کند اما نمایندگان مخالف اجرای این قانون به  داشت

  طور کامل بودند.
با وجود مشکل  ۳۱وی با بیان اینکه کشور دچار رکود تورمی است، اظهار داشت: الیحه بودجه سال 



  ست.تامین نقدینگی واحدهای تولیدی دارای نگاه انقباضی به تولید داخلی ا
از دالیل  ۳۱عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: سیاستگذاری های غلط ارزی دولت در بودجه 

دیگر رد این الیحه در کمیسیون تلفیق بود. چند نرخی بودن قیمت ارز و همچنین عدم مرجعیت بانک 

  است. ۳۱مرکزی در تعیین نرخ ارز نمایانگر سیاست های غلط ارزی در الیحه بودجه 
وی تاکید کرد: در سال جاری باید مشخصه اصلی بندهای بودجه استراتژی در مقابل تحریمها باشد 

  در حالی که الیحه بودجه تقدیمی دولت دارای چنین ویژگی ای نبود.
رای مخالف از  ۱۱رای موافق و  ۱۱با  ۳۱به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر کلیات الیحه بودجه سال 

  کمیسیون تلفیق در این کمیسیون رد شد.نماینده حاضر در  ۴۴
دولت این الیحه را با تاخیر به مجلس ارائه داد و مجلس سه دوازدهم الیحه بودجه را برای اجرا در 

 بررسی کند. ۳۱به تصویب رساند تا کلیات این الیحه را در سال ۳۱سه ماهه اول سال 

جان باختگان زلزله منطقه دشتی  پیام تسلیت اتحادیه آزاد کارگران ایران به خانواده های
 بوشهر

بار دیگر و به فاصله آمده است :  2929فروردین ماه  92 –اتحادیه ازاد کارگران ایران به نوشته سایت 
فقط کمتر از یک سال از زلزله شهرستان ورزقان، زلزله ای مخرب جان عزیزان دیگری از مردم 

هزاران نفر را بی خانمان کرد. این اولین و  کشورمان در منطقه دشتی استان بوشهر را گرفت و

را میگیرد و دهها  آخرین بار نیست که زلزله های مهیبی در نقاط مختلف کشور جان عزیزان بسیاری 
هزار نفر از مردم ایران را از هستی ساقط میکند اما مسئولین کشوری هر بار فقط از کمبودها 

دگی و بقا هزاران نفر دیگر از مردم ایران را در معرض نابودی میگویند تا زلزله ای دیگر از راه رسد و زن
 قرار دهد.

با ابراز تاسف و همدردی عمیق با خانواده های جان باختگان زلزله منطقه  اتحادیه آزاد کارگران ایران 
دشتی، این ضایعه دردناک را به خانواده های این عزیزان، مردم استان بوشهر و عموم مردم ایران 

میگوید و پیش آمدن چنین وضعیت دردناکی را که هر بار زلزله هایی جان عزیزان بسیاری را  تسلیت
آنهم در شرایطی که با استانداردهای امروزی خانه سازی کاهش تلفات انسانی این بالی طبیعی 

به سهولت ممکن و میسر است متوجه کسانی میداند که کاهش و پیشگیری از تلفات انسانی 
 بعد کالن زندگی اجتماعی بر عهده آنان است. زلزله در یک

  است  چهارده میلیارد تومان از معوقات سال قبل چايکاران پرداخت نشده

:نايب رئیس اتحاديه چايکاران آمده است  29فروردین  92در  ايلنا –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
 . چايکاران خبر داد ۳۲میلیارد تومان از معوقات سال  ۲۴شمال از عدم پرداخت 

میلیارد تومان از طلب چايکاران باقی مانده است.  ۲۴پرويز شعبانی در اين باره به ايلنا گفت: حدود 
بهمن ماه سال گذشته  ۱۱شرکت صدرا که پیش از اين قول داده بود تا همٔه طلب چايکاران را تا 

ها سعی در پرداخت  به کارخانهپرداخت کند انصراف داد و سازمان چای کشور با واگذاری حواله 

 . چايکاران دارد ۳۲معوقات سال 
وی در ادامه با انتقاد از تصمیم عجوالنه شورای اقتصاد که منجر به تشويش در میان کشاورزان و 

کارخانه داران شده است بیان کرد: مطابق تصمیم شورای اقتصاد، کارخانه دارانی که هزينه خريد 

کنند اما به کارخانه دارانی  کامل پرداخت کنند از دولت حواله دريافت ميبرگ سبز چای را به صورت 
 . گیرد ای تعلق نمي کنند حواله که از يارانه دولت برای خريد برگ سبز چای استفاده مي

نايب رئیس اتحاديه چايکاران شمال در پايان اظهار داشت: در ازای هر يک کیلو چای خشک تولیدی 
شود اما چون آنها توانايی  و حواله واردات چای خشک به کارخانه داران داده ميکیل ۱ها،  در کارخانه

 . کنند فروشند و پول آن را دريافت مي ها را به تاجران مي ورادات چای را ندارند اين حواله

 شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا به شش ماه حبس تعزیری محکوم شدند
 

صالح نیا در شعبه اول دادگاه بدوی انقالب سنندج به  حکم محکومیت شریف ساعد پناه و مظفر

وکیل این کارگران ابالغ شد. بر اساس این حکم شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا هر کدام به اتهام 
 واهی توهین به نظام به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده اند.



آزاد کارگران ایران، بدنبال مدیره اتحادیه   شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا از اعضای هیئت
همان ماه از زندان آزاد شدند و  92، روز  2922دی ماه  27بازداشت از سوی نیروهای امنیتی در روز 

برگزار شد اما دادگاه به دلیل عدم وجود مستنداتی  2922اسفند  97اولین جلسه محاکمه آنان روز 

رگران صادر نکرد و آنان بار دیگر با همان اتهامات دال بر تایید اتهامات آنان، هیچ حکمی در مورد این کا
مهر ماه مورد محاکمه قرار گرفتند و سپس برای آخرین بار روز پنجم اسفند ماه سال  27قبلی روز 

 گذشته در شعبه اول دادگاه انقالب سنندج به محاکمه کشیده شدند.
مرتکب نشده اند به همین  این کارگران هیچ جرمی جز دفاع از حقوق انسانی خود و همکارانشان

دلیل نیز قاضی دادگاه روز پنجم اسفند ماه در جلسه محاکمه این کارگران رسما و علنا به آنان اعالم 
کرد در صورت استعفا از اتحادیه آزاد کارگران ایران حکم برائت شان را صادر خواهد کرد. اما از آنجا که 

اه از حقوق قانونی و انسانی خود برای فعالیتهای شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا در این دادگ

صنفی دفاع کردند اتهام توهین به نظام به این کارگران در دستور دادگاه قرار گرفت و قاضی دادگاه با 
 این اتهام واهی آنان را به شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد.

نقالب سنندج را بر علیه شریف اتحادیه آزاد کارگران ایران رای صادره از سوی شعبه اول دادگاه ا

بر فعالین و رهبران کارگری برای به سکوت   اعمال فشاری علنی  ساعد پناه و مظفر صالح نیا
واداشتن آنان ارزیابی میکند و با محکوم کردن صدور چنین حکمی اعالم میدارد اعمال فشار برای به 

و به زندان افکندن آنان نه تنها   واهی کارگران معترض از طریق وارد کردن اتهامات  تمکین واداشتن

ذره ای از صورت مسئله تحمیل شرایط غیر انسانی بر کارگران ایران و تالش آنان برای دستیابی به 
دامنه نفرت و انزجار کارگران از وضعیت موجود   یک زندگی انسانی را پاک نخواهد کرد بلکه بر عمق و

 خواهد افزود.

 2929فروردین ماه  99 –ان اتحادیه آزاد کارگران ایر

  ها علیه ايران در راه است ترين تحريم سنگین

نتیجه ماندن نشست آلماتي،  با بيامده است :  9فوردین  99در تاریخ  صدای آلمانبه گزارش 

ها علیه ايران را رقم خواهد زد. طرح  ترين تحريم آمريکا درصدد تصويب طرحی است که سنگین کنگره
های سیاسی ومنافع اقتصادی ايران در کشورهای متحد آمريکا را  گاز، شخصیتتازه صنعت نفت و 

 . شود شامل مي

ای از نمايندگان  فروردين( گزارش داد که عده ۱۱آوريل،  ۳شنبه ) خبرگزاری آسوشیتدپرس روز سه
تند هايی هس ترين" تحريم گیرانه ی اياالت متحده آمريکا به دنبال طراحی "شديدترين" و "سخت کنگره

 . که تا به حال علیه جمهوری اسالمی ايران به تصويب رسیده است

 ۲+۵نتیجه ماندن مذاکرات آلماتی میان ايران و کشورهای موسوم به  گويد که بي اين گزارش مي
گیری از  های تازه تصويب شود، ايران بخش چشم دلیل اتخاذ اين تصمیم است. اگر اين تحريم

بار است که  میالدی تاکنون اين پنجمین ۱۱۲۱ت خواهد داد. از سال درآمدهای نفتی خود را از دس

 . کند هايی را علیه اقتصاد و سیاستمداران ايرانی وضع مي ی آمريکا تحريم کنگره
دار است به  ی سیاست خارجی را عهده خواه کنگره که رياست کمیته اد رايس، نماينده جمهوري

که وقت  را تنها به عنوان ابزاری برای اين  رات بی نتیجهنگرانیم که ايران مذاک»آسوشیتدپرس گفت:

 «.دهد. همان تاکتیکی که کره شمالی نیز استفاده کرد بیشتری به دست بیاورد، ادامه مي
ی رسمی کمیته سیاست خارجی کنگره نیز تاکید کرده که کنگره آمريکا به فشار  رايس در بیانیه

» دهد. در اين بیانیه آمده است: اتمی اين کشور ادامه ميی  علیه اقتصاد ايران برای توقف برنامه
ها علیه ايران را افزايش خواهد داد تا رهبران اين کشور را  کمیته سیاست خارجی فشار و تحريم

 «. وادار به توقف برنامه اتمی کند
 

  های سیاسی و نهادهای اقتصادی تحريم شخصیت

شود مساله نقض  ماه آوريل جاری نهايی شود. گفته ميرود طرح کنگره آمريکا در اواخر  انتظار مي
حقوق زنان در ايران، زندانیان سیاسی و عدم وجود انتخابات آزاد در کشور نیز از جمله مواردی است 

 . که برای فشار بیشتر به ايران مطرح شده است

ادامه مذاکرات  که در بنا به گزارش اسوشیتدپرس طرح تازه کنگره آمريکا تاکید دارد که برای اين
های عملی در راه  ها خارج شود، ايران بايد گام های ايرانی از لیست تحريم احتمالی نام شرکت

 . ويژه حقوق زندانیان سیاسی و زنان بردارد تامین حقوق بشر و به

های ايرانی که با برنامه اتمی ايران يا نقض  ها و شخصیت در طرح تازه شمار بیشتری از شرکت



های ايرانی که در  ارتباط دارند، مشمول تحريم خواهند شد. همچنین سفر برخی شخصیتها  تحريم
ها در آمريکا و کشورهای متحد آن توقیف خواهد  های آن اند ممنوع و دارائي نقض حقوق بشر سهیم

 . شد

ن، های سنگینی را علیه منافع و نهادهای اقتصادی ايران در لبنان، نوار غزه، سودا طرح تازه تحريم
سوريه و کره شمالی نیز وضع خواهد کرد. اين طرح دسترسی ايران به منابع مالی خود در اين 

 . های اساسی روبرو خواهد ساخت کشورها و انتقال آن به ساير کشورها را نیز با محدوديت
تری را علیه صنعت نفت و گاز ايران نیز تصويب و اجرايی خواهد  های بیشتر و جدي اين طرح تحريم

 . ردک
ها" به آسوشیتدپرس  مارک دوبويتز، کارشناس ارشد تحريم و معاون سازمان "دفاع از دموکراسي

خوشبین نیستند و اين  ۲+۵ی مذاکرات میان ايران و گروه  گفت که سیاستمداران آمريکايی به ادامه

آخرين رسد همه منتظر نتیجه  به نظر مي»طرح برآيند همین عدم خوشیبینی است. او اضافه کرد:
ای به بار نیاورد. حاال کنگره به اين نتیجه رسیده است  دور مذاکرات در آلماتی بودند که عمال نتیجه

  «.تر به ايران فشار بیاورد تا مانع از دستیابی ايران به سالح اتمی شود که بايد جدي

ت ملی و شود که عالالدين بروجردي، رئیس کمیسیون امنی های تازه در شرايطی مطرح مي تحريم
وگويی با شبکه  سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی نیز بعد از نشست آلماتی در گفت

 . "العالم" تايید کرد که خروج از ان پی تی به عنوان يک گزينه برای مقامات ايرانی مطرح است

  هادهای چپ و کمونیست: فراخوان هفته دفاع از کارگران زندانین
 

 آمده است :  29فروردین  99در تاریخ  گریشمار کار برپایه فراخوان رسیده به روز

  فراخوان
  هفته دفاع ازکارگران زندانی

 
  کارگران وآزادیخواهان

رژیم جمهوری اسالمی ایران همزمان با هجوم به معیشت کارگران و گسترش فقر وبی حقوقی برای 
هم اکنون دهها فعال کارگری خانواده کارگری وکل جامعه موج دستگیری کارگران را شدت بخشیده است .

و سیاسی در زندانها بسر میبرند .غالب حسینی ، علی آزادی ، شریف ساعد پناه ، شاهرخ زمانی ، 
بهنام ابراهیم نژاد، پدرام نصراللهی ، رضا شهابی، محمد جراحی و فریبرز رئیس دانا و.....و دهها کارگر و 

  فعال سیاسی دیگر
آوریل امسال را هفته دفاع از  ۱۱تا ۲٥مله به جنبش کارگری روزهای برای اعتراض به دستگیریها وح

آوریل را در این هفته کارگری به روز حرکت سراسری اختصاص  ۱۱جنبش کارگری اعالم میکنیم.و روزشنبه
  میدهیم .

 در این هفته به هر طریق ممکن اعم از اکسیون یا پیکت یا نمایشگاه ومراجعه به نهادهای کارگری درمحل
زیست وکارخود صدای اعتراض کارگران و زندانیان سیاسی را برعلیه سرمایه وجمهوری اسالمی رساتر 

  میکنیم
  کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

  سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی
 

  هیات هماهنگی شورای نمایندگان احزاب،سازمانها ونهادهای چپ وکمونیست
 ۱۱۲٣آوریل  ۲۲برابر با  ۲٣۳۱وردین فر ۱۱

 
 پیامد های فاجعه بار زمین لرزه بوشهر طبیعی نیست

 

زلزله حادثه ای طبیعی است، هر چند که امروز می توان ردپای نظام ضد محیط زیستی سرمایه د 
اری را در بسیاری از اتفاقات "طبیعی" در سراسر جهان یافت. اما آنچه مسلم است پیامد های 
ویران گر و فاجعه بار زلزله لزوما طبیعی نیست. شدت زلزله در استان بوشهر بنا به گزارش های 

سمی شش و یک دهم در مقیاس ریشتر بوده است . زلزله ای با این شدت و حتی بیشتر از آن، ر
در بسیاری از کشورها معموال ویران گر نیست و باعث خسارات مالی و بویژه انسانی نمی شود. اما 

چنین زلزله ای در استان بوشهر باعث شده که دهها نفر جان خود را از دست بدهند، صد ها   وقوع

برود و بی خانمان شوند. در همین زلزله   نفر مجروح شوند و هزاران نفر هست و نیست شان بر باد
بناها و ساختمان هایی که از حداقلی استاندارد برخورد دار بودند، بر جا ایستادند، اما خانه های 

ود آوار شدند. سنتی و فاقد استانداردهای الزم، به کلی ویران و در پاره ای موارد بر سر ساکنین خ



روستا تخریب شده و کل اهالی بی خانمان   درصد یک 222تا  22گزارش شده است که در مناطقی 
شده اند. این پیامد ها به هیچ رو طبیعی نیست. مسئول پیامد های ویران گر و فاجعه بار زمین لرزه 

در   که  المی استهایی چون زلزله اخیر بوشهر، نه طبیعت، بلکه رژیم سرمایه داری جمهوری اس

آن میلیون ها نفر از مردم به ناچار در خانه هایی زندگی می کنند که در زلزله ای نه چندان شدید، بر 
 .سر ساکنین شان خراب می شوند

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران ضمن ابراز تاسف و انزجار از پیامد های فاجعه بار   
دهها نفر در این زلزله را به عموم مردم و به ویژه به خانواده ها و زلزله بوشهر، کشته شدن 

بازماندگان جان باختگان، تسلیت می گوید. ما مصرانه خواهان امداد رسانی گسترده و سریع به 
خسارت دیدگان زلزله هستیم . نهادهای دولتی موظف اند که امکانات کافی درمانی، آب، غذا، پتو، 

دی های زندگی را بطور سریع در اختیار آسیب دیدگان قرار دهند . بعالوه، پوشاک و دیگر نیازمن

گروهای امداد رسانی مردمی باید بتوانند بدون ممانعت و خراب کاری ارگان های سرکوب رژیم، به 
زلزله زدگان کمک کنند. ما همچنین خواهان ایجاد مسکن مناسب و مقاوم در برابر زلزله و پرداخت 

  . ز سوی دولت جمهوری اسالمی به همه خسارت دیدگان این زلزله هستیمخسارات مالی ا

  ۱۱۲٣ آویل ۲۲-اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

  يک وکیل دادگستری: کارفرمايان حق اخراج کارگر بدلیل شکايت از مزد را ندارند

يک کارشناس مسائل حقوقی  :آمده است  29فروردین  99در  ايلنا –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
توانند علیه مصوبه دستمزدهای  معتقد است مطابق قانون اساسی تمامی مشموالن قانون کار مي

 . شواری عالی کار در ديوان عدالت اداری اقامه دعوی کنند

که به نحوه انتخاب اعضای  با اعالم اين مطلب به ايلنا گفت: صرفه نظر از اعتراضاتی« علیرضا مقدم»
گروه کارگری شورايعالی کار وارد است، ممکن است قضات ديوان با اين استداالل که چون در زمان 

تصويب حداقل مزد نمايندگان گروه کارگری در جلسه حضور داشته و مصوبه اين شورای عالی را 
 . را رد کنند ۳۱اند، ادعای معترضان به مزد سال  تصويب کرده

 
اين وکیل دادگستری راه رفع اين مشکل را اين چنین توضیح داد: از آنجا که متعرضان معتقد به نقض 

سه جانبه گرايی و عدم اجرای مواد قانون کار هستند بايد در اليحه شکايت خود يادآور شوند که 

اين  را تصويب کرده است که دولت با تغییر آيین نامه ۳۱شواريعالی کار در شرايطی مزد سال 
 ٨و  ۴۲ها بدون رعايت مواد  شورايعالی سه جانبه گرايی را نقض کرده است و در نتیجه دستمزد

 . است قانون کار تعیین شده

مقدم در بخش ديگری از سخنانش به صالحیت افراد برای شکايت به ديوان عدالت اداری اشاره کرد 
ها و   نامه ها مکلفند از اجرای تصويب  قانون اساسی از يکسو قضات دادگاه ۲۲٧و گفت: مطابق اصل 

های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسالمی يا خارج از حدود اختیارات قوه مجريه  نامه آيین

تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت  است خودداری کنند و از سوی ديگر هر کس مي
 . اداری تقاضا کند

اينکه چه کسانی از نظر حقوقی برای شکايت علیه مصوبه  اين حقوقدان همچنین در خصوص

، گفت: عالوه بر کارگران و کارفرمايان «اهلیت ورود به دعوی را دارند»دستمزدهای شورای عالی کار 
هر فرد ديگری که ولو بصورت غیر مستقیم از مصوبه شورايعالی کار متحمل ضرر و زيان بشود نیز 

 . ی اقامه دعوی کندتواند در ديوان عدالت ادار مي
وی يادآور شد: به دلیل کثرت و گستردگی مشموالن قانون کار مصوبه دستمزدهای شوراعالی کار 

 . بطور مستقیم و غیر مستقیم بر تمامی جامعه تاثیرگذار است
آيا با مراجعه کارگران به ديوان عدالت اداری و شکايت از مصوبه »مقدم در پاسخ به اين پرسش که 

توان هیچ  گفت: طبق قانون کار نمي« شود؟ ها تهديد مي الت اداري، امنیت شغلی آنديوان عد

کارگری را به صرف مراجعه به ديوان عدالت اداری و شکايت کردن علیه مصوبه دستمزد شورای 
 . عالی کار از کار اخراج کرد

شن و شفاف ذکر شده اين وکیل دادگستری با بیان اينکه در قانون کار موارد اخراج کارگر بصورت رو

است، گفت: حتی اگر کارگری علیه کارفرمای خود اقامه دعوی بکند، قانون کار به کارفرما اجازه 
 . دهد و بنابراين چنین اقدامی غیرقانونی است اخراج آن کارگر را نمي

ری و دادن با تاکید براينکه مراجعه به ديوان و شکايت از شورای عالی کار به رابطه کارگ اين حقوق

کارفرمايی ارتباطی ندارد، گفت: طبق قانون ديوان عدالت اداری وظیفه دارد تا به شکايتهايی که 



شود رسیدگی  های دولتی از جمله مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار مي علیه اقدامات دستگاه
وارد های خود شکايت کارگران معترض را  کند؛ بنابراين حتی اگر ديوان عدالت اداری در بررسي

 . ها تغییری ايجاد نخواهد شد تشخیص ندهد در روابط کار آن

کند اما بهتر  وی افزود: هرچند ديوان عدالت اداری با شکايت يک نفر هم به پرونده رسیدگی مي
است تا کارگران برای نشان دادن وحت و همبستگی صنفی خود به صورت هماهنگ علیه مصوبه 

 . مزد اقامه دعوی کنند
 

 حادثه انفجار معدن یال شمالی طبس ووعده های بی سرانجام؟! های قربانیان خانواده
 

کارگر کشته شده در  ٨ خانواده:آمده است  29فروردین  99در  ايلنا –به گزارش خبرگزاری کار ایران 

ماه سال گذشته، به دلیل از دست دادن سرپرست  حادثه انفجار معدن یال شمالی طبس در دی
 اند. ای مواجه شده مشکالت اقتصادی عدیدهخانواده با 
هایی از سوی  فروردین ایلنا،پس ازاین حادثه و کشته شدن هشت کارگر، وعده99به گزارش

های قربانیان داده شد؛ از جمله قرار بوده سازمان  مسئوالن دولتی و كارفرمای معدن به خانواده
شدگان را برقرار کند، عالوه بر آن  کشته های تأمین اجتماعی از ماه اسفند مقرری ماهانه خانواده

مسئوالن وعده داده بودند که برای فرزندان ذكور این قربانیان، در شرکت ملی فوالد ایران به صورت 

 رسمی اشتغال ایجاد کنند.
براساس این گزارش،اخیرا، اشتغال یکی از پسران قربانیان حادثه معدن زغال سنگ یال شمالی 

 ر صنعت، معدن و تجارت وعده داده شده است.طبس ازطرف معاون وزی

گذرد ولی هنوز  بنابهمین گزارش،حدود چهار ماه از وقوع حادثه معدن یال شمالی در طبس می
اکنون هر سه نفر  شود که هم حکمی برای مقصران این حادثه مرگبار صادر نشده است و گفته می

 مقصر این حادثه آزاد هستند.
 

 از دست داد کن جان خود را جوان چاه
 

 222های پلیسی  بنقل مرکز فوریتآمده است : 29فروردین  99در فارس،خبرگزاری دولتی  به گزارش

ساله حین حفر چاه در یکی از روستاهای سبزوار بر اثر اتصال برق باالبر  99فروردین،جوانی 92روز
 گرفتگی شد و در دم جان سپرد. دچار برق

 

 اش در بهشت زهرا!چادرنشینی کارگربیکارباخانواده 
 

این بار دومی است که وسایل آمده است :  29فروردین  99در  ایسنا، خبرگزاری دولتی  به گزارش

اند و تمام تالش خود را برای پنهان شدن از نگاه سنگین  ای از خیابان چیده زندگی خود را در گوشه
پناه بهشت  ه این روزها مهمان بیزنیم ک ای حرف می گیرند.درباره خانواده عابران کنجکاو به کار می

متری از ضلع شرقی ایستگاه متروی حرم زیر یک درخت توت اسباب  722ای  زهرا شده و در فاصله

اند، پدر خانواده هم که پنجاه و  اند.دو دختر و مادرشان درون چادر نشسته اثاثیه خود را تلنبار کرده
قتی پولی برایمان باقی نماند تا رهن و گوید: از بیست و پنجم اسفند و و شش ساله است، می

 ایم. اجاره خانه را پرداخت کنیم، ناچار به این محل آمده
کردند. آنها برای اجاره  متری در سرآسیاب مالرد زندگی می 47این خانواده تا مدتی قبل در آپارتمانی 

کردند، اما  پرداخت میهزار تومان هم اجاره  972خانه یک میلیون تومان پول پیش داده بودند و ماهی 
ها هر ماه پس از ماه دیگر عقب افتاد و در حالی که زمان  وقتی پدر خانواده از کار بیکار شد، اجاره

قرارداد به پایان رسیده بود صاحبخانه تصمیم گرفت یک میلیون تومان به پول پیش خانه اضافه کند، 

ایند ناچار وسایلشان را بار ماشین کرده و به توانستند از پس پرداخت اجاره خانه بربی آنها هم که نمی
 این محل آمدند تا بلکه مسئوالن وضع آنها را دیده و فکری به حالشان کنند.

برپایه این گزارش،مرد میانسال تراشکار است، اما به بیماری صرع مبتالست و هرازگاهی به خاطر 

 آید. حمله عصبی تشنج به سراغش می

دزاده به گفتگو می نشینفر عظیم سایت اتحاد با جع  



شورایعالی کار حداقل مزد کارگران را با افزایش   در آخرین روزهای سال گذشته سایت اتحاد:
هزار تومان تعیین کرد. این مصوبه از همان لحظه تصویب مورد  425درصد به میزان  97بسیار ناچیز 

د اعتراض تشکلهای دست اعتراض شدید تمامی تشکلها و نهادهای کارگری مستقل و منجمله مور

ساز دولتی قرار گرفت اما از آنجا که حداقل مزد کارگران طبق روال هر ساله در روزهای نزدیک به 
بیشتر به این مصوبه عمال به سال جدید   پایان سال به تصویب رسید اظهار نظرها و اعتراضات

 موکول شد.

دید همه تشکلهای ساز دولتی تبلیغات طی روزهای گذشته و با آغاز اولین روزهای کاری در سال ج
گسترده ای را در همسوئی با اعتراض کارگران به حداقل مزد مصوب آغاز کرده اند. بویژه در این میان 

تشکلهایی چون کانون عالی شوراهای اسالمی، کانون عالی انجمنهای صنفی و مجمع عالی 
حضور دارند چنان شعور کارگران ایران را  نماینده های کارگری که نماینده هایشان در شورایعالی کار

دست کم گرفته اند که گویا کارگران نمیدانند که نماینده های این تشکلها بودند که در شورایعالی 

کار امضای خود را بر پای حداقل مزد مورد نظر دولت و کارفرمایان گذاشتند. اما مسئله ای که در 
از حداقل مزد مصوب بیش از هر چیز دیگری خود   رانهمسوئی این تشکلها با خشم و انزجار کارگ

نمایی میکند فراخوان آنها به عموم کارگران برای شکایت از شورایعالی کار در دیوان عدالت اداری 
 است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران در این زمینه و در باره ادامه اعتراضات کارگری به حداقل مزد مصوب، رویکرد 
لی کار در دیوان عدالت اداری از سوی تشکلهای دست ساز دولتی را تالشی از شکایت از شورایعا

سوی آنان برای به تمکین کشاندن کارگران به حداقل مزد مصوب دانسته است. سوالی که در این 

میان مطرح است این است که چرا شکایت از شورایعالی کار نمیتواند به نفع کارگران تمام شود 
س تجاربی که کارگران در طرح شکایت های خود به دیوان عدالت اداری دارند این بویژه اینکه بر اسا

دیوان در اغلب اوقات و تقریبا بدون حواشی به شکایت کارگران بر اساس نص صریح قانون رسیدگی 
کرده است و آرا قابل توجهی را نیز به نفع کارگران صادر نموده است. بر این اساس باید گفت چه 

شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری در رابطه با حداقل مزد نیز آرای این دیوان به نفع بسا که با 
کارگران صادر شود و حداقل مزد مصوب مورد تجدید نظر قرار گیرد. با این مالحظات و در یک نگاه کلی 

شود با  به نظر میاید شکایت به دیوان عدالت اداری فی نفسه نمیتواند امری به ضرر کارگران تلقی

این حال اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه خود آنرا به نفع تجدید نظر در حاقل مزد در سالجاری 
 ارزیابی نکرده است.

در این زمینه سایت اتحاد طی نشستی با جعفر عظیم زاده عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران 
گران این سوال را با وی در میان گذاشت که ایران و از هماهنگ کنندگان طومار سی هزار نفری کار

چرا اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه خود شکایت به دیوان عدالت اداری را به ضرر مبارزه و تالش 
 کارگران برای تجدید نظر در حداقل مزد ارزیابی کرده است.

خالف شکایت کارگران در جعفر عظیم زاده در رابطه با این سوال به سایت اتحاد اظهار داشت: ما م
مراجع قانونی نیستیم و خودمان نیز تاکنون به نمایندگی از کارگران بسیاری از کارخانه ها در مراجع 

قانونی طرح دعوی کرده ایم که در بیشتر اوقات بویژه در دیوان عدالت اداری آرا صادره به نفع کارگران 
از مصوبه شورایعالی کار در باره حداقل مزد به  بوده است به همین دلیل باید بگویم شکایت کارگران

دیوان عدالت اداری بخودی خود نمیتواند امری منفی تلقی گردد. اما مسئله ای که در این میان 

مطرح است این است که کسانی که بحث طرح دعوی حقوقی در دیوان عدالت را در باره حداقل مزد 
چنین اقدامی، تبلیغات گسترده ای را حول آن راه مطرح کرده اند و با ترغیب عموم کارگران به 

را نیز در تبلیغات خود در رابطه با مخالفت با  استفاده از راههای قانونیانداخته اند بطور زیرکانه ای تم
معنای عملی چنین رویکردی این است که   حداقل مزد مصوب و راه مقابله با آن برجسته کرده اند.

دالت اداری یک کار قانونی است و تجمعات اعتراضی و اعتصاب کارگران گویا فقط شکایت به دیوان ع
برای احقاق حق شان قانونی نیست به این ترتیب این آقایان با توسل به قانون و قانونی عمل کردن، 
بطور غیر مستقیم و البته آگاهانه ای کارگران را از استفاده از حربه اعتصاب و تجمع بر حذر کرده و 

شکایت از شورایعالی کار در دیوان عدالت اداری را به عنوان یک اقدام قانونی و برجسته در فقط ابزار 
مقابل آنان گذاشته اند. این در حالی است که از نظر ما و از نظر عموم کارگران در سراسر کشور بر 

نان کامال قانونی برای احقاق حقوق کارگران است و آ پایی اعتصاب و تجمعات کارگری یک شیوه 



حق دارند در دفاع از زندگی و هستی خود اقدام به برپایی اعتصاب و تجمعات بزرگ کارگری بکنند. 
به نظر من، آنجا که حق کارگران توسط کسانی که خود باید مجری قانون باشند به غیر قانونی ترین 

توسط  زیر پا گذاشته میشود کامال روشن است که استفاده از هر ابزاری و خشن ترین شکلی 
 کارگران برای دفاع از حقوق شان نیز مشروعیتی اجتماعی پیدا میکند.

گذشته از نکات فوق، نکته بسیار مهم دیگری که در نفس طرح شکایت برای لغو مصوبه حداقل مزد 
در دیوان عدالت اداری وجود دارد و عرفا و قانونا میتواند مانع هر گونه اعتراض کارگری دیگری از قبیل 

و تجمع برای لغو مصوبه حداقل مزد باشد این است که شما وقتی شکایتی را در یک مرجع  اعتصاب
قانونی مطرح میکنید انتظار طبیعی این است که باید منتظر رسیدگی به آن نیز باشید و به این معنا 

امکان دست زدن به هر گونه اعتراض دیگری را از خود سلب میکنید چرا که در صورت دست زدن به 
عتراض دیگری از قبیل تجمع و اعتصاب، مجری قانون طلبکارانه به شما خواهد گفت مگر شکایت ا

نکرده اید؟ منتظر باشید رای صادر شود و چنانچه راضی نبودید آنوقت دست به تجمع بزنید. 

اینجاست که ما مخالف شکایت در دیوان عدالت هستیم چرا که از یک سو رسیدگی به آن در دیوان 
ماهها طول خواهد کشید و تازه در خوشبیانه ترین حالت با لغو مصوبه حداقل مزد از سوی عدالت 

این نهاد، ترتیب برگزاری جلسات شورایعالی کار و تجدید نظر در حداقل مزد عمال چنان به درازا 

خواهد کشید که ما به ماههای پایانی سال نزدیک خواهیم شد و از طرف دیگر امکان هر گونه 
ی از سوی کارگران به حداقل مزد از قبیل تجمع و اعتصاب بنا به دالیلی که فوقا به آن اشاره اعتراض

کردم عمال و قانونا از کارگران سلب خواهد شد. به این معنا طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بی 

راحان هیچ ابهامی برابر است با عدم تجدید نظر در حداقل مزد در طول سالجاری، و به نظر من ط
اصلی چنین شکایتی که در راس تشکلهای دست ساز دولتی قرار دارند بطور کامال آگاهانه ای بر 

 این مسئله واقف اند.

ما کارگران از سال گذشته خواهان افزایش فوری حداقل  جعفر عظیم زاده در ادامه این گفتگو افزود: 
و تمام خون دل خوردن هایمان نیز قانون کار شدیم  42مزد بر اساس اجرای بی کم و کاست ماده 

حداقل مزد بر اساس اجرای بی کم و کاست این ماده قانونی تعیین  29برای این بود که در سال 
شود. ما مبارزه نکردیم که امسال نیز آنهم در شرایطی که هزینه های زندگی چندین برابر افزایش 

ی قیمتها در سالجاری وجود ندارد با پیدا کرده اند و هیچ چشم اندازی هم برای توقف سیر صعود

حداقل مزد تحقیر آمیزی در فقر و گرسنگی بیشتری غوطه ور شویم. خواست افزایش حداقل مزد بر 
قانون کار خواست همین امروز ماست و بدیهی است هر اقدامی که باعث شود  42اساس ماده 

همچون طرح شکایت از تحقق خواست تجدید نظر در حداقل مزد به سال آینده کشیده شود )

شورایعالی کار در دیوان عدالت( بخودی خود به معنای کنار گذاشتن خواست تجدید نظر در حداقل 
مزد در سالجاری است. چنین اقدامی )طرح شکایت در دیوان( یعنی تضمین اجرای حداقل مزد 

ن مصوبه. چرا که مصوب در طول سالجاری و راحت کردن خیال دولت و کارفرمایان از بابت اجرای ای

خود دولت و کارفرمایان نیز به خوبی میدانند که رسیدگی به شکایت کارگران در دیوان عدالت و 
پروسه تجدید نظر در حداقل مزد از طریق رای این نهاد عمال به ماههای پایانی سال کشیده خواهد 

  شد.

جعفر عظیم زاده در ادامه این گفتگو در باره اقداماتی که اتحادیه آزاد کارگران ایران و هماهنگ 

کنندگان طومار سی هزار نفری کارگران برای وادار کردن شورایعالی کار به تجدید نظر در حداقل مزد 
حداقل مزد  در دستور دارند گفت: ببینید ما سال گذشته موفق شدیم سی هزار امضا در اعتراض به

و برای تحقق دیگر خواست هایمان جمع آوری بکنیم و در ادامه دست به تجمع در مقابل مجلس و 
محل وزارت کار زدیم همچنین کارگران شرکت واحد تهران نیز با جمع آوری دو هزار امضا و سپس 

ون کار شدند قان 42تجمع در محل وزارت کار خواهان افزایش فوری حداقل مزد بر اساس اجرای ماده 
درصد حداقل مزد را افزایش  97به نظر من این اقدامات اعتراضی در اینکه شورایعالی کار به میزان 

داد بسیار موثر بود و گرنه چنانچه شما اظهارات مسئولین وزارت کار در محدوده زمانی اواخر شش 

برای امسال اینان در ماهه اول و اوایل شش ماهه دوم سال گذشته را مرور کنید خواهید دید که 
بطور یقین بدون   و اگر افزایشی را نیز در حداقل مزد اعمال میکردند  صدد افزایش حداقل مزد نبودند

این اعتراضات درصد بسیار پایین تری را اضافه میکردند. اخیرا نیز این مسئله فاش شد که دو گزینه 

 27عالی کار بود و افزایش آن به میزان درصدی برای افزایش حداقل مزد بر روی میز شورای 97و  27
درصد بیشتر مد نظرشان بود به این معنا میخواهم بگویم اعتراضات ما کارگران آنهم اعتراضاتی از آن 



که توجه افکار عمومی را به خود جلب میکند بسیار موثر است. ما سال گذشته اعتراضات   دسته
ردیم. من اطمینان دارم که چنانچه سال گذشته ما خود را از طریق طومار و تجمعات کوچک به پیش ب

و تجمعات هر چند کوچک دست به اعتراض نمی زدیم   و کارگران شرکت واحد تهران از طریق طومار

درصدی که در  27  در خوشبینانه ترین حالت اینان در رابطه با افزایش حداقل مزد به همان میزان
دند. اما واقعیت این است که ما در حال حاضر اطمینان شورایعالی کار مد نظرشان بود بسنده میکر

چندانی نداریم که چنین ابعادی از اعتراض بتواند شورایعالی کار را وادار به عقب نشینی در مقابل 
به همین   خواست ما کارگران بکند و منجر به تجدید نظر چشمگیری در حداقل مزد مصوب بشود.

اضات جدی تری از قبیل اعتصاب و برگزاری تجمعات بزرگ دلیل معتقدیم که باید دست به اعتر
کارگری زد. اما گذشته از اینکه ما چه اعتقادی داریم و یا چه اقدامی خواهیم کرد و توانائی مان برای 
اعتصاب و برگزاری تجمعات بزرگ کارگری چقدر است به نظر من با توجه به اینکه هم اکنون میلیونها 

قل مزدی که به تصویب رسیده است بطور بی سابقه ای در حال دست و خانواده کارگری با حدا
پنجه نرم کردن با فقر و فالکت اند و با اینحال باز هم موج دیگری از افزایش سرسام آور قیمتها در راه 

کارگران ایران دست روی دست نخواهند گذاشت و در دفاع از هستی شان نظاره گر فقر  است یقینا 

ننده بر خود و خانواده هایشان نخواهند شد. دولت و شورایعالی کار خودشان با و فالکتی خرد ک
حداقل مزد ننگ آوری که برای گذران زندگی کارگران به تصویب رساندند و با تحقیر معیشتی بی 

کارگر تحمیل کردند به نظر من هیچ راه و چاره دیگری برای کارگران ایران  سابقه ای که بر میلیونها 
 پایان زدن به اعتصاب و تجمعات بزرگ کارگری نگذاشته اند.  جز دست
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پیام تسلیت سندیکای كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه به هموطنان 
 زلزله زده بوشهر

زماني كوتاهي از مصیبت كشته شدگان زلزله ورزقان نگذشته كه يكبار ديگر شاهد زلزله اي هنوز 

تن و زخمي شدن بیش از  95سنگین درحوالي كاكي استان بوشهربوديم ،كه باعث كشته شدن 
تن از هموطنان عزيز مان گرديد و خساراتي بسیار سنگیني بجا گذاشت كه از جمله هزاران  222

طور صددرصد تخريب گرديد و هزاران تن ازمردم روستاهاي زلزله زده از خانه منزل مسكوني ب

 هايشان اواره گرديده اند .
هنوز زماني كوتاهي از مصیبت كشته شدگان زلزله ورزقان نگذشته كه يكبار ديگر شاهد زلزله اي 

از تن و زخمي شدن بیش  95سنگین درحوالي كاكي استان بوشهربوديم ،كه باعث كشته شدن 

تن از هموطنان عزيز مان گرديد و خساراتي بسیار سنگیني بجا گذاشت كه از جمله هزاران  222
منزل مسكوني بطور صددرصد تخريب گرديد و هزاران تن ازمردم روستاهاي زلزله زده از خانه 

 هايشان اواره گرديده اند .

عمیق خود از اين   تاسفسنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه ضمن ابراز  
مصیبت به بار امده و تسلیت به تمامي هموطنان عزيز كشور، بخصوص اهالي استان بوشهر و 
بازماندگان حادثه دلخراش زلزله ، از از مسئولین كشوري مي خواهد با توجه به اينكه كشور ما در 

م و هر بار كه در هر روي خط گسل زلزله قرار دارد و بطور مرتب شاهد اين بالياي طبیعي هستی
ازكشور زلزله اي حتي با قدرت پايین صورت میگیرد به علت عدم ايمن سازي مناطق روستا   نقطه

نشین و شهري و مستحكم نبودن بناها شاهد كشته شدن تعداد زيادي از هموطنان در اثر اين زلزله 
مت ان كشور میباشد ها هستیم و با توجه به اینکه حفظ جان مردم در هر كشوري به عهده حكو

كه در مناطق زلزله خیز   هر چه سريعتر نسبت به ايمن سازي خانه هاي روستايي و شهريي   ،
است اقدامات الزم را انجام دهد تا بیش از اين شاهد كشته شدن هموطنان عزيز كشورمان نباشیم 

. 

 با امید به گسترش صلح و عدالت در تمام جهان
 2929فروردین  -اتوبوسراني تهران و حومه سنديكاي كارگران شركت واحد

 

 کارگرکارخانه پوشینه محمودآباد اخراج شدند 066بازهم نزدیک به 
 

کارخانه پوشینه محمودآبادادامه  اخراج کارگران آمده است :  29فروردین  99دربالغ،خبری به گزارش 

 نفر از کارگران این کارخانه اخراج شدند. 922دارد.این بار نزدیک به 
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یکی از کارگران اخراجی گفت:با توجه به اینکه کارگران این شرکت به  براساس این گزارش،
قرار دادی در این کارخانه مشغول به کار هستد هرگاه قراردادشان با کارخانه به اتمام می   صورت

مکاری با این رسد به دالیل گوناگون و از جمله نبود مواد اولیه تولید هر ماه تعدادی از آنها از ادامه ه

 کارخانه و انعقاد قرار داد جدید محروم می شوند که این روند همچنان ادامه دارد.
کارگر این کارخانه  222اين كارگر اخراجی با اشاره به شروع سال جدید و با توجه به تعداد قریب به 

يابد عنوان  ه ميشان با کارخانه خاتم که همگی قرار دادی هستندو هر چند ماه یکبار قرار داد کاری
نیرو در حال  222كرد :یک سالن تولیدی در این کارخانه رسما از تولید باز ایستاده و کارخانه با تقریبا 

 که چشم انداز روشنی برای کارگران موجود نیست.  ادمه کار است
ود:در میان اين كارگر با اشاره به اینکه هر ماه بر تعداد کارگران اخراجی پوشینه افزوده می شود ، افز

سال فراتر  92کارگران اخراجی کارگرانی وجود دارند که سابقه کار و فعالیت این عده از کارگران از 

 اند. می رود که در قسمتهای مختلف تولیدی و پشتیبانی اداری و خدماتی فعال بوده
تعدیل  سیاست محسن استاد مدیر شرکت پوشینه محمودآباد،دراین رابطه گفت: برپایه این گزارش،

 نیرو و اخراج کارگران صحت دارد.

احمد مقصودی معاونت اداره کار و تامین اجتماعی شهرستان محمودآباد هم با اذعان به  همچنین
اخراج کارگران از کارخانه پوشینه اعالم کرد: متاسفانه تعداد انبوهی از کارگران قراردادی این کارخانه 

که برخی از این کارگران دارای سابقه   بیکار شد ه اند از کار  طی سال گذشته و همینطور امسال

 سال فعالیت هستند. 92تا  ۲۴کاری 
نیز در راستای  22نفر، در شهریور ماه  222شایان ذکر است این کارخانه با ظرفیت اشتغال بیش از 

 می شود . نفر از کارگران کرده بود که آمار امسال نیز به آن اضافه 922تعدیل نیرو اقدام به اخراج 

  واردات بیش از يک میلیون تن برنج هندی به کشور

 
در ادامه آمده است :  29فروردین  99ایسنا در تاریخ  –ران ارش خبرگزاری دولتی دانشجویان ایبه گز

هزار تن برنج به ارزش  ۱٨۳بالغ بر يک میلیون و  ۲٣۳۲واردات بی رويه محصوالت کشاورزي، در سال 
 . میلیون دالر وارد کشور شد ٣۱۳تقريبی يک میلیارد و 

ترين آمار گمرک ايران در سال گذشته واردات برنج به کشور از نظر  به گزارش ايسنا، براساس تازه
 . درصدی مواجه شد ۱۲.۴درصد کاهش يافت اما از نظر ارزشی با رشد  ۳۱.۲۴وزنی 

درصد از کل واردات کشور را به خود  ۱٣.۱ظر ارزشی سهمی معادل برنج در سال گذشته از ن

 . اختصاص داد
بود. به طوری که سهم اين کشور از واردات  ۲٣۳۱ترين مبدا واردات برنج ايران در سال  هند اصلي

 ٨٧۱درصد رسید. در سال قبل حدود  ۱۱.٧۱و  ۴۱.۱٧برنج ايران از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب به 

 . میلیون دالر از هند وارد ايران شد ۳۴٣هزار تن برنج به ارزش تقريبی 
درصد از واردات برنج ايران را به خود  ۴۵.۲۱و  ۲۵.۲٣امارات و پاکستان نیز به ترتیب از نظر وزنی 

درصد از واردات برنج ايران در سال گذشته نیز از طريق ديگر کشورها انجام  ۳۴.٨اختصاص دادند. 

 . شد
همین حال وال استريت ژورنال به نقل از فعاالن تجاری اعالم کرد که تقاضای باالی ايران باعث در 

 . افزايش شديد قیمت برنج باسماتی شده است

ايران و هند در ژوئن سال گذشته مکانیسمی را برای نقل و انتقاالت مالی بین خود تعريف کردند تا با 
های محصوالت  وانند به مبادالت تجاری خود در حوزههای غرب بت اين کار ضمن دور زدن تحريم

 . کشاورزی و غذايی به ويژه برنج، سويا و محصوالت پتروشیمی ادامه دهند
آر اس شادري، مدير يک شرکت صادرکننده برنج باسماتی در هند در اين باره گفت: هند به دلیل 

 . نج موردنیاز ايران استکننده بر ايجاد مکانیسم پرداخت با روپیه احتماال تنها تامین
درصدی صادرات برنج  ۱۱تواند به رشد  به گفته وی مکانیسم مالی به وجود آمده بین ايران و هند مي

 . هند به ايران در سال مالی جاری کمک کند. سال مالی جاری از اول آوريل امسال آغاز شد

هزار تن برنج باسماتی هند  ۲٣۱اکنون ماهانه حدود  شود که ايران هم شادری افزود: تخمین زده مي
شود واردات برنج ايران از هند در سال مالی فعلی  بینی مي کند. از سوی ديگر پیش را خريداری مي

 . میلیون تن برسد ۱.۲به 

درصدی از کل ارزش صادرات برنج هند را به خود اختصاص داده است. اين  ۱۱برنج باسماتی سهمی 
 . در حالی است که ايران واردکننده تقريبا يک سوم از کل برنج باسماتی صادراتی هند است

میلیون تن  ۱.٣درصدی به حدود  ۵.۱شود صادرات برنج باسماتی هند امسال با رشد  بینی مي پیش



 . برسد
درصد نسبت  ۲۴۱که يکی از انواع پرطرفدار باسماتی است تا  ۲۲۱۲برنج پوسا در همین حال قیمت 

 . دالر رسید ۲۵۱۱به سال قبل افزايش يافته و به تنی 

ويجای ستیا، يکی از فعاالن بزرگ صنعت برنج هند گفت: ما هیچ مشکلی را برای صادرات برنج هند 
يق مکانیسم مالی ايجاد شده به تبادالت بینیم. دو کشور از طر های آينده نمي به ايران طی ماه

 . دهند تجاری خود ادامه مي
کند تا بار ديگر جايگاه خود را به عنوان  افزايش تقاضای ايران برای خريد برنج هندی به هند کمک مي

بزرگترين صادرکننده برنج در دنیا تثبیت کند. جايگاهی که هند و تايلند برای گرفتن آن با يکديگر رقابت 
يکی دارند. اگرچه در سال قبل خشکسالی به برخی از کشتزارهای برنج در هند آسیب زد. تقاضا نزد

 . برای برنج هندی از سوی بازارهای عربستان و عراق نیز افزايش يافته است

  محکومیت دو عضو هیات مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران به شش ماه حبس

آمده است : شريف ساعدپناه و مظفر  29فروردین  99به نوشته سایت اصالح طلب ندای سبزدر 

صالح نیا، دو عضو هیات مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران، به اتهام توهین به نظام هر يک به شش 
 . ماه زندان محکوم شدند

بازداشت و پس از دو هفته آزاد شده  ۳۱نیا پیشتردر دی ماه سال  شريف ساعدپناه و مظفر صالح

 . بودند
برگزار شد اما دادگاه به دلیل عدم وجود مستنداتی  2922اسفند  97ین جلسه محاکمه آنان روز اول

دال بر تايید اتهامات آنان، هیچ حکمی در مورد اين کارگران صادر نکرد و آنان بار ديگر با همان اتهامات 

اسفند ماه سال  مهر ماه مورد محاکمه قرار گرفتند و سپس برای آخرين بار روز پنجم 27قبلی روز 
 . گذشته در شعبه اول دادگاه انقالب سنندج به محاکمه کشیده شدند

براساس اين گزارش قاضی دادگاه روز پنجم اسفند ماه در جلسه محاکمه اين کارگران رسما و علنا 
د. به آنان اعالم کرد در صورت استعفا از اتحاديه آزاد کارگران ايران حکم برائت شان را صادر خواهد کر

اما از آنجا که شريف ساعد پناه و مظفر صالح نیا در اين دادگاه از حقوق قانونی و انسانی خود برای 
فعالیتهای صنفی دفاع کردند اتهام توهین به نظام به اين کارگران در دستور دادگاه قرار گرفت و 

 . قاضی دادگاه با اين اتهام واهی آنان را به شش ماه حبس تعزيری محکوم کرد

 بدون شرح

 :بازار خرید رای مردم در این انتخابات داغ است
 نفره می دهم0میلیون به خانواده2محسن رضایی:سالی 

تاکید کرد: در دولت فعلی،  29فروردین  99درتاریخ محسن رضایی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم 
معتقدم مرحله دوم دهیم. من  ها کار مثبتی بود که ما آن را با اصالحاتی ادامه می بخش یارانه

  هزارتومان بود. 222های گذشته  ها را هم باید انجام بدهیم. برآورد من با قیمت یارانه

وی افزود: البته مرحله دوم را باید درآمدی اجرا کنیم، نه تورمی. مرحله اول چون عمل شده، راهی 
مل کنیم؛ با سودی که از نداریم. به همان شکل باید ادامه یابد، ولی مرحله دوم را باید درآمدی ع

شود به مردم یارانه مرحله دوم ماهانه پرداخت، ولی سه ماهه و  گذاری اضافه می تولید و سرمایه

  شود تا ابتدا تولید و اشتغال را باال ببرد. شش ماهه برداشت می
یک رضایی گفت: بدین ترتیب ، هر خانواده چهار نفره شش ماهه یک میلیون و نیم در مرحله دوم و 

کند و لذا طی یکسال هر خانوار چهار نفره پنج میلیون تومان  میلیون تومان در مرحله اول دریافت می

رود و تولید،  کند. بنابراین یک وقفه در پرداخت در مرحله دوم است که منابع آن می دریافت می
یقت با این کار گردد که ما در حق کند و بعد با یک سود برمی گذاری را فعال می اشتغال و سرمایه
  ها به تولید توجه نشده است. گیریم. در اجرای طرح هدفمندی یارانه جلوی تورم را می

این کاندیدای اصولگرا به یارانه سبز نیز اشاره کرد و گفت: ما عالوه بر اینکه مرحله دوم را تولیدی و 
دهیم که بخش  م میکنیم، یک یارانه سبز هم خواهیم داد و این اصالح را هم انجا درآمدی می

  کشاورزی با کمک یارانه سبز با تحول مواجه بشود.
دهیم. االن  مورد خواهیم پرداخت. برای مکانیزه کردن کشت ما یارانه می 2این یارانه سبز را به 

گو نیست، یعنی در هر هکتار دو تن برداشت کردن غیر اقتصادی  کشت سنتی به هیچ وجه جواب
مانند و به  شود و کشاورزان می تن در هکتار برداشت می 7ن کشت باالی است، ولی با مکانیزه شد



  دهند. کشتشان ادامه می
محور دوم پرداخت یارانه صنایع تبدیلی است، یعنی اگر صنایع تبدیلی در کنار محصوالت کشاورزی 

ن را به کند و هم درآمد کشاورزا دهیم. این هم اشتغال درست می قرار بگیرد، ما به آن یارانه می

  برد. ای باال می صورت گسترده
ها هم کار خوبی بوده، ولی این را  رضایی درباره سفرهای استانی هم گفت:سرکشی به استان

ها محبت کردن به مردم خوب است، ولی قبل از محبت  کنیم .در سرکشی به استان هم اصالح می
های کشور  بگذاریم. من در تمام استانکردن به مردم ما باید اول با کارآفرینان و کارشناسان جلسه 

گذارم و معضالتی که در آن استان است را بحث  با کارآفرینان و کارشناسان همان استان جلسه می
کنیم از توانایی همان کارآفرینان و کارشناسان در حل معضالت استفاده  خواهیم کرد و سعی می

کند، اما با یک شکل جدید. در حقیقت  میکنیم. حسن آن این است که سفرهای استانی ادامه پیدا 

 دهیم ما روش گذشته را کنار نگذاشتیم و با اصالح همان کار را انجام می

 بدون شرح

 پور محمدی: دنبال رأی حالل هستم

االسالم والمسلمین پورمحمدی در دیدار با  حجت آمده است:  29فروردین  99دربه گزارش خبرآنالین،
های ورزشی استان قم از وابستگی  ای و اعضای هیئت شهری و جاده اعضای صنف حمل و نقل درون

اقتصاد کشور به نفت انتقاد کرد و گفت: اقتصادی که وابسته به نفت باشد، معیوب است. همه 

تدبیری بر مشکالت ناشی از تحریم افزوده شد و  دیدیم که در جریان تحریم چه اتفاقی پیش آمد. بی
گوییم به نفت متکی نیستیم دروغ  که می گونه شد که قیمت ارز نابسامان گردید. وی افزود: این این

 وجود آمد. همه مشکالت به است. اگر وابستگی به نفت کم شد، پس چرا این

دالری را  222فت با میانگین ای که انجام شد، گفت: ن پورمحمدی با اشاره به اقدامات توسعه
فروختیم و با پول آن شهر و ساختمان و اتوبان درست کردیم. آن وقت هر کدام از شهردار و وزیر و 

گویند ما چه کردیم و چه کردیم. این که جای افتخار نیست. این  گیرند و می رئیس جمهور قیافه می

  شود. های عربی و عربستان انجام میها را ساخت. همین کاری که در کشور پول نفت بود که این
کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: من به حمل و نقل و ورزش توجه 

کنم. اگر این را درست کنیم،  جدی دارم. اما اگر فردا مسئول شوم، اول به اشتغال و تولید فکر می

جلسه گفت: اگر مشکالت گرانی و اشتغال  شود. وی خطاب به حاضرین در بقیه کارها بهتر حل می
 فرزندان شما حل شود، بیشتر راضی هستید یا فقط مشکل مربوط به صنف شما.

کنم، اما تحت تأثیر قرار  های اجتماعی را گوش می های همه طیف پورمحمدی ادامه داد: من صحبت
ژاد به این شهر و آن ن گیرم. وی در توضیح بیشتر این مطلب گفت: یک زمانی با آقای احمدی نمی

سازیم.  کنیم، می گفتند درست می گفت نیاز داریم، ایشان می رفتیم و هر کس هرچه می شهر می
ای دیگر  گفتند: پتروشیمی و در منطقه گفتند: بیمارستان، در جایی دیگر می مثاًل در یک شهر می

دهیم. برای همین  اش را می سازیم یا بودجه گفتند: باشد، می گفتند: ورزشگاه و... همه را می می

ها و  گفتند پس چرا به آن استان کردیم می ها نمی کردیم و به بقیه استان اگر به یک استان کمک می
همه  گفتند: شما که این ها به ما می خاطر همین برخی وقت شهرها کمک کردید و به ما نکردید. به

اجرا کنید. هر جا رفتند یک کلنگ زدند و  خواهید آن را کنید چطور می ها تصویب می مصوبه در استان

ای عمل کرد که کارها طبق برنامه و بر اساس منابع  گونه کاره ماند. به هر حال باید به کارها نیمه
 موجود پیش برود.

پورمحمدی در بخش دیگر سخنان خود، در خصوص مسایل و مشکالت بخش حمل و نقل و 

شود، با حجم جمعیت این  ی که در قم ارایه میهای ورزشی استان قم گفت: حجم خدمات هیئت
شهر متناسب نیست. قم یک شهر تولیدکننده کاالهای فرهنگی است و مسئله این است که عادت 

شود با بگیر و ببند و...  کردیم هزینه این کاالهای مهم را نپردازیم. وی افزود: کشور را همیشه نمی

د کاالی فرهنگی مناسب تولید کار بای خواهد و برای این یاداره کرد. فکر و تربیت و اخالق و فرهنگ م
 شود.

پورمحمدی گفت: قم یک جمعیت مهاجر دارد که صاحب درآمد باالیی نیستند تا شهرداری را تأمین 
شان مشخص است. به هر حال حجم  کنند، وضع زندگی ای که در قم زندگی می کنند. اقشار طلبه

ر سطح کشور، مقوله بسیار حساس و مهمی است و حمل و نقل در سطح شهر قم و نیز د
آوردن نرخ حمل و نقل نیز یک سیاست کشوری است و یک فرهنگ است. ولی از نظر مبنایی  پایین



 باید این فرهنگ تغییر یابد.
ترین صنف جامعه از نظر درآمدی صنف حمل و  ترین و پایین کش پورمحمدی خاطرنشان کرد: زحمت

 های ویژه شود. شهری است و به این قشر باید حمایت شهری یا برون نقل درون

های مختلف از  های ورزشی استان قم در خصوص رشته پورمحمدی در پاسخ به مشکالتی که هیئت
دار را دارد. فوتبال یک  شود از فوتبال غافل شد. بیشترین طرف جمله فوتبال مطرح کردند، گفت: نمی

های  ای باشد که از توجه به بخش گونه ا داد. اما نباید بهورزش جهانی است و حتماً به آن باید به
 دیگر ورزش غفلت کرد.

کنم یک دینی در گردن ما هست، گفت:  که احساس می پورمحمدی در پایان سخنان خود با بیان این
آید. اگر رأی حالل شد کار و محصول با  دنبال رأی حالل هستم. چون از رأی حرام کار حالل در نمی

شود. وی گفت: امکانات، منابع و سرمایه در کشور زیاد داشتیم اما برکت با  حالل تولید میبرکت و 

 آن نیامد. باید دنبالش را بگیریم و ببینیم ایراد کار از کجاست.
 

 شرح بدون
باهنر هم برای رای با خامنه ای مرز کشید: دولت من دولت آقا اجازه نخواهد بود/سهام 

 واگذار شودها باید به مردم  شرکت

آمده است:  محمدرضا باهنر نامزد عضو ائتالف  29فروردین  99ریخ ارتدبه گزارش خبرگزاری خبرآنالین،

اکثریت اصولگرایان در جمع فعاالن سیاسی اصولگرای شهرکرد با اشاره به نامگذاری سال از سوی 
اعتقاد رهبری به  رهبر معظم انقالب گفت: نامگذاری سال به نام حماسه سیاسی و اقتصادی عمق

 توانند حماسه سیاسی و اقتصادی را محقق کنند . مردم را می رساند چرا که مردم می

ها سایه  وی افزود: در چند سال اخیر مسایل و دغدغه های اقتصادی همواره بر نامگذاری سال
 بوده است.انداخته است. علیرغم این موضوع آنچه اتفاق نیافتاده یک کار اقتصادی درخور شان مردم 

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه با دولت مهندس موسوی، هاشمی ، خاتمی و 

نژاد کار کرده ام گفت: بیشترین تاثیر را در سندهای راهبردی نظام از جمله سند چشم انداز  احمدی
نماینده در تعامل  2722استاندار و بیش از  722وزیر بعد از انقالب و بیش از  972داشته ام. با بیش از 

بوده ام لذا قوی ترین بانک اطالعاتی را دارم. همه تجربه و هر آنچه دارم را در راستای بهبود وضع 

به صورت  44کشور و مردم به کار خواهم گرفت در مواردی چون تحقق درمان رایگان واگذاری اصل 
 واقعی بسیار مصمم هستم.

ی را عمل می کنم تصریح کرد: قطعا دولت من دولت آقا اجازه باهنر با بیان اینکه به رهنمودهای رهبر
نخواهد بود. البته رویه رهبری هم این نیست که در شرح وظایف قوا دخالت کنند. در طول حضورم در 

مجلس به عدد انگشتان یک دست نیز به خاطر ندارم که رهبری در شرح وظایف قوا دخالت کرده 
 باشند.

روشیمی ها فوالدها و دیگر کارخانه های کشور اصال سهامشان وی همچنین گفت: اکنون پت

ایم در حالی که هیچکس حق  مشخص نیست مثال می گویند سهام فالن کارخانه را واگذار کرده
 خرید و فروش ندارد. مالکیت سهام به صورت مشخص و صد درصد واقعی در اختیار مردم قرار بگیرد.

 

مردم ایران در واکنش به اظهارات وزیر کشور رنج نامه مادر ستار بهشتی خطاب به  

به نوشته سایت خبرگزاری هرانا - گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی؛در تاریخ 99 فروردین 29 نوشته 

است :  در نامه ای خطاب به ملت ایران نسبت به اظهارات وزیر کشور در خانه ملت واکنش نشان 
  .داد

بنا به گزارش تارنمای سحام، مجلس شورای اسالمی روز سه شنبه ۱۱ فروردین ماه، وزیر کشور را 
  .برای بررسی علت مرگ ستار بهشتی احضار کرده بود

علیرغم اینکه علی مطهری، نماینده سوال کننده از پاسخ های مصطفی محمد نجار قانع نشد، اما 
  .نمایندگان از پاسخ وزیر قانع شده و عمال پرونده ستار بهشتی در مجلس خاتمه یافت

محمد نجار در مجلس مدعی شده بود: "ستار بهشتی، ضمن همکاری با عوامل معاند خارج از 
  ".کشور اطالعات غلط و کذب را به معاندین و دشمنان انقالب اسالمی ارائه می کرد

مادر ستار بهشتی در این نامه خطاب به این اظهارات و ادعا ها آورده است: »همانگونه که بار ها 
 دردهای جامعه را آنگونه که بود مطرح می نمود و از اعالم نموده ام، فرزندم بصورت انفرادی و مستقل  



  «. تا شاید گوش شنوایی برای شنیدن این مشکالت بیابد دیدگاه خویش درد دل می کرد
خانم گوهر عشقی در بخش دیگری از نامه خود آورده است: »شاید جناب وزیر پیشنهاد ۱۱۱ تا ٣۱۱ 

 و تهدید و فحاشی و ضرب و شتم من و دختر و پسرانم را که همگی از میلیونی دیه را کمک مادی 

. ای بسا که اکثریت مردم اینگونه دلجویی ها را به عینه  آل سادات هستند دلجویی معنوی می دانند
  «.دیده اند و نیازی به بازگویی دوباره من نیست

وزیر کشور در اظهارات خود در مجلس گفته بود:« ما برای کاهش آالم خانواده متوفی کمک های الزم 

  «.مادی و معنوی را انجام داده ایم
ستار بهشتی کارگر وبالگ نویس اهل رباط کریم بود که به دلیل انتشار مطالب انتقادی علیه حکومت 
توسط پلیس فتا دستگیر شد. وی نهم آبان ۲٣۳۲ دستگیر و به زندان اوین تهران منتقل گردید، لیکن 

چهار روز بعد در حالی که به بازداشتگاه پلیس منتقل شده بود، در آنجا درگذشت .  
  .خانواده ستار، هنگام دفن جسد وی آثار کبودی را در بخش هایی از بدن او مشاهده کرده بودند

اکنون پس از گذشت ماه ها از آن واقعه، هنوز به پرونده قتل این فعال وبالگ نویس رسیدگی نشده 
                             .است

  :متن کامل این نامه بدین شرح است
  به نام خدا

  مردم شریف ایران 

این صدای یک مادر است. صدای یک مادر که فرزند جوان و مهربانش را در سخ ترین هنگامه زندگی و 
پیری از دست داد. صدای مادری که فرزندش، پرستارگونه به گرد او می چرخید. هم نان آور خانواده 

    .بود و هم دل نگران جامعه و مادر و خانواده خویش
 و در همین ماه ها من و فرزندان دیگرم را از اکنون ماههاست که این فرزند مهربان را از من ستانده اند  

 انواع تهدید ها و تهمت ها و افترا ها، بی نصیب نگذاشته اند. 
طبیعتا طی این مدت افراد مختلف بنا به نوع وظیفه و یا سمت و فعالیت خود، اظهارتی را مطرح 

نمودند. اما من به عنوان مادر ستار و نیز یکی از شهروندان اینجامعه، نسبت به اظهارات مسئوالن 
رده باالی نظام، خصوصا باال ترین مقام مسئول در پرونده فرزندم؛ از وزیر کشور انتظار دیگری داشتم. 

حداقل این انتظار، سخن گفتن بر اساس مستندات واقعی و نه تحریف شده بود. سخنان چند روز 

  :گذشته آقای وزیر کشور در صحن مجلس، دو باور به به ذهن من شاکی القاء می کند
  .یا آقای وزیر محترم کشور، گزارش های غیر واقعی را خوانده و دریافت نموده اند -۲

  .و یا متاسفانه ایشان نیز بر خالف واقعیت گزارشی را ارائه نمودند -۱
من به عنوان مادر ستار و کسی که شاکی این پرونده بوده و هست و نیز به عنوان کسی که طی 

این مدت ماه های فراق فرزند، زیر سخ ترین فشار ها، تهمت ها و ضربات روحی و جسمی قرار داشته، 
به پیشگاه ملت ایران و نمایندگان آنان در مجلس عرض می کنم که برخالف گزارش و اظهارات آقای 

وزیر، بنده و خانواده ام هیچ مبلغی را دریافت نکرده ام و همچنان به عنوان یک مادر و نیز از منظر 

  .حقوقی به عنوان یک شاکی؛ پیگیر پرونده قتل فرزندم خواهم بود
چگونه است که مدعی اسالمیت جامعه هستیم و وزیر این کشور، خارج از مبانی اسالمی و 

  انسانی سخن به میان می گوید؟
 چهار روز پس از دستگیری، در روز عید غدیر به شهادت رساندند در   فرزند جوانم راچگونه است که 

  .حالی که ستار، یک سادات بود
من و خانواده ام کجا و حسین )ع( و فرزندان و خانواده اسیرش کجا؟! لیکن آنچه طی این ماه ها از   

همان هنگامه دستگیری ستار تا پس از مراسم خاکسپاری و ختم و … او، بر ما گذشت؛ مرا یاد 
بندبند آن واقعه عاشورایی می انداخت و پرسش های گوناگونی از ذهن پرسشگر من مادر 

                               .می گذشت

  مردم فهیم ایران  

نیک می دانم که شما آگاهید بر مصائبی که بر خانواده ما رفته و یقین دارم  باور دارید همانگونه که با 
دیگر خانواده های قربانی و داغدار که عزیزی از دست داده اند،   رفتار کرده اند، با ما نیز   همان خواهند 

کرد.   خانواده قربانیان فجایع کهریزک، که حتی رهبری دستور رسیدگی و تعطیلی آن را صادر 
نمودند؛ هنوز در راهروهای عدالت خانه ایران، نه برای احقاق حق که به دنبال عامیلین این اتفاقات 
گذشت حدود چهار سال، هنوز هیچ متهمی برای این اتفاقات محکوم   و متاسفانه پس ازمی گردند؛   

     .نشده است



جناب وزیر کشور که خود را پیرو ائمه هدی می داند بزرگ ترین ضربه را با این رفتار غیر اسالمی بر 
  .پیکره اسالم و دین وارد نموده  و بجای مرهم درد ها نمک بر زخممان گذاشتند

من به عنوان یک مادر، از آن مهم تر، به عنوان مادر ستار بهشتی؛ عزم خود رو جزم نموده تا به همه 

دست اندرکاران نظامی که ادعای مردمی بودن دارند نشان دهم که از هیچ اتفاقی گریزان نیستم و 
برای آنچه که از آن به آزادگی و عدالت حسین )ع( معتقدم، تا رسیدگی کامل و عادالنه به پرونده 

  .فرزندم، از پای نخواهم نشست

یقینا هستند اجیر شدگانی که به اندک اشاره، این مادر داغدیده را نیز از پای در آوردند  و چه 
  .گواراست وصال به فرزند دلبندم

بار ها اعالم نمودم و می نمایم که ما خانواده ای سیاسی نبوده و نیستیم  اما قرار نیست اگر ادعا 

  .می کنیم سیاسی نیستیم قادر به پاسخگویی  به ادعا ها نباشیم
وزیر کشور در سخنانی  عنوان می نماید که فرزندم  با افرادی معاند در خارج از کشور ارتباط داشته )!( 

که تحت هیچ شرایطی این ادعا مصداق واقعیت ندارد . همانگونه که بار ها اعالم نموده ام، فرزندم 
 دردهای جامعه را آنگونه که بود مطرح می نمود و از دیدگاه خویش درد دل بصورت انفرادی و مستقل  

  . تا شاید گوش شنوایی برای شنیدن این مشکالت بیابد می کرد

اگر امروز اسم ستار در صدر بسیاری رسانه های خارجی نمایان است و این واقعه برای برخی آقایان 
نامطلوب است، بدانند که اثر مستقیم بی تدبیری خودشان و ادامه اصرارشان بر طی همین روند 
است و تا زمانی که به صورت عادالنه به خواسته این مادر داغدار نشود، ستار و ستار ها بر صدر 

     .رسانه های »به قول ایشان معاند«، خواهد بود
 اقدام به تهمت نموده و ادعای دیگر و خالف واقع جناب وزیر کشور این بود که رسما در خانه ملت 

 به لحاظ مالی و معنوی دلجویی به عمل آمده است ! در  ادعا کرده است که از خانواده ستار بهشتی

این باب الزم است قویا این موارد را تکذیب نمایم و هشدار دهم در برابر اینگونه رفتار های وقیحانه به 
 و حتم ایستادگی خواهم نمود .    شاید جناب وزیر پیشنهاد ۱۱۱ تا ٣۱۱ میلیونی دیه را کمک مادی 

تهدید و فحاشی و ضرب و شتم من و دختر و پسرانم را که همگی از آل سادات هستند دلجویی 

. ای بسا که اکثریت مردم اینگونه دلجویی ها را به عینه دیده اند و نیازی به بازگویی  معنوی می دانند
                                                         .دوباره من نیست

  ملت آگاه ایران  

بار ها ادعا کرده و باز می کنم که خون فرزند من فروشی نبوده و نیست  و من نیز در صدد گسترش 
حکم سلب حیات یا اعدام نیستم . اما اگر حکومت در موارد مشابه اقدامی موثر و پیشگیرانه انجام 
 بی شک در آینده شاهد می داد  یقینا شاهد چنین فاجعه ای نبودیم  و امروز اگر اینکار صورت بگیرد  

     . چنین قتل ها و برخوردهایی نخواهیم بود
 که    تن ها خواسته ام از قوه قضائیه و رییس محترم آن این و بوده و هستمن بعنوان مادری داغدار 

 تذکر دهم که افرادی متعدد در   در پایان الزم می دانم.  طبق قوانین جاری به این پرونده رسیدگی گردد
 نموده و سعی در تغییر مسیر عدالت خواهی قالب های مختلف خبرنگار و فعال، خود را به ما نزدیک  
؛ دست آنان برمال   یداهلل فوق ایدیهم که خوشبختانه همانگونه که خداوند حکیم فرموده :  ما داشتند

 برای آگاهی عموم گشت و هویت آنان نیز فاش گردید.   در آینده ای نه چندان دور شرح این رفتار ها را  

     مردم اعالم خواهم کرد. 
 و یا بصورت حضوری و غیر حضوری ما از تمامی کسانی که از ابتدای این ماتم ما را همراهی نموده  

 از این آفت ها   به زودی و آرزو می کنم کشور عزیزمان ایران   را یاری نمودند کمال تشکر را داشته
همراه با تواضع و خرد و احترام   و در سایه عدالت ائمه هدی و لطف پرودگار،  شاهد رفتاریرهایی یابد  

                                                                                                                                                           .متقابل با هم باشیم 

 گوهر عشقی - ۱٣ فروردین ماه ۲٣۳۱
 

 وزير بهداشت: منتظر افزايش دو برابری نرخ دارو باشید
  

:وزير جديد بهداشت و درمان در دولت آمده است :  29فروردین  99در تاریخ  تابناکبه نوشته سایت 
احمدی نژاد، با اذعان به وضعیت بغرنج دارويی کشور، اعالم داشت که بايد منتظر افزايش دو برابری 

 . قیمت دارو در کشور بود

زن کابینه شد، ، يکی از مواردی که به باور عموم موجب برکناری تنها وزير «تابناک»به گزارش 



افشاگری هايی بود که وی درباره اختصاص نیافتن ارز مرجع مورد نیاز برای واردات دارو و مواد اولیه 
 . تولید آن داشت

گردهمايی توسعه برنامه پزشک ”بر اساس اين گزارش، محمدحسن طريقت منفرد در حاشیه 

گاری مبنی بر وضعیت ارز مرجع برای در پاسخ به سئوال خبرن“ خانواده با رويکرد اصالح نظام سالمت
برابر  ۱از امسال ارز مبادله ای جايگزين ارز مرجع شده است. يعنی بايد ارز را تقريبا »دارو، گفت: 

میلیارد تومان اعتبار بدهد. يعنی اگر هزار  ۱۱۱۱بخريم؛ دولت تصويب کرده است که بابت آن به ما 
برابر بگیريم،  ۱میلیارد دالر با ارز  ۱میلیارد اضافه بدهیم. اگر  برابر بگیريم، بايد هزار ۱میلیارد با ارز 

 «. هزار میلیارد تومان اضافه بدهیم ۱بايد 
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه جايگزينی ارز مبادالتی با ارزِ ارزان تر مرجع را از دو 

محقق شود، دو اتفاق مهم می افتد؛ اگر اين امر »منظر مهم )به زعم ايشان خوب!( خوانده و گفت: 

نخست اينکه فشار چند نرخی ارز از بین می رود و دوم، چون دارو با قیمت واقعی به بازار می رود، 
 «. نظام بیمه ای که بابت آن پول بیشتری بدهد، انگیزه پیدا می کند که کنترل بیشتری داشته باشد

به دلیل انتقادات آشکار وی به عملکرد -دستجردی بدين ترتیب، وی که بعد از برکناری مرضیه وحید 

به سرپرستی وزارت بهداشت، درمان و  -دولت و بانک مرکزی در اختصاص ندادن ارز واردات دارو،
رای از  ۲۲٣آموزش پزشکی رسیده و در واپسین روزهای سال گذشته، تنها با اختالف يک رای )

رای اخذ شده( از مجلس رای اعتماد گرفته و بر کرسی وزارت تکیه زده است، نه تنها  ۱۱۴مجموع 

جايگزينی ارز مبادالتی با ارز مرجع را مصوبه دولت خوانده و از خود سلب اختیار کرده است، بلکه 
تمامی ادعاهای وزير سابق در بی توجهی دولت نسبت به مقوله درمان و اختصاص ندادن ارز مرجع 

 . واردات کااليی که از نان شب هم واجب تر است مهر تايید زده است برای

بر اساس اين گزارش اما ماجرا زمانی عجیب تر می شود که موشکافانه تر به سخنان وزير بنگريم؛ 
جايی که گران تر شدن نرخ ارز اختصاص يافته برای واردات دارو از دو منظر مايه مسرت ايشان شده 

ار چند نرخی ارز را از بین خواهد برد و سپس به اين دلیل که نظارت را است؛ نخست آنکه فش
 ! افزايش خواهد داد

البته شايد بخش نخست ادعای وی از جهاتی درست به نظر برسد اما پر واضح است که کمتر 
کسی توقع دارد که وزيری که پزشک بوده و متولی سالمت مردم است، از گران شدن نرخ دارو به 

اقتصادی )که نه وی و نه وزارت خانه تحت امر وی و حتی قسمت اعظم مخاطبان آن وزارت يک دلیل 

خانه نیز ارتباطی با داليل نابسامانی رخ داده در آن حوزه ندارند!( ابراز خشنودی کرده و در سايه اين 
گويد،  اظهار نظر عجیب فراموش کند که برنامه پنج ساله توسعه درباره مقوله سالمت چه مي

  يک پزشک چیست؟ وظیفه نهايت درهدفمندی يارانه ها به دنبال چه بود و  

اين در حالی است که مدعای دوم آقای وزير برای ترجیح خريد ارز به نرخ دو برابر )البته در حالت 
خوش بینانه(، به مراتب مرتبط تر با زمینه کاری ايشان بوده اما در کمال تعجب، بسیار عجیب و غريب 

ه دور از هرگونه کارشناسی بیان شده است؛ جايی که وزير معتقد است با اختصاص ارز و حتی ب

گران تر، دارو با قیمت واقعی به بازار رفته و در نتیجه آن، نظام بیمه ای که بابت آن پول بیشتری 
 . دهد، انگیزه پیدا خواهد کرد که کنترل بیشتری داشته باشد مي

ان طريقت منفرد ايرادات بسیاری وارد کرد، من جمله اينکه مگر شايد بتوان به اين قسمت از سخن

تمامی داروهای وارداتی مورد استفاده برای کنترل و درمان بیماری هايی چون سرطان تحت پوشش 
بیمه قرار دارد که نظارت نظام بیمه ای بر آن را بتوان رهاورد نیک گران شدن ارز وارداتش دانست؟ يا 

که اصوال بیمه های مختلف چند درصد بیماری ها را مورد پوشش قرار می دهند؛ از آقای وزير پرسید 
مگر نه آنکه پوکی استخوان از بیماری های رايج زنان در کشور است و هیچ بیمه ای هزينه های آن 

  را متقبل نمی شود؟
ا با اين گزارش می افزايد: اصال شايد بد نیست از آقای وزير که دست کم در کسوت پزشک ساله

بیماران سر و کار داشته بپرسیم که مگر چند درصد مردم بیمه هستند و اصوال آنهايی که بیمه 

هستند، چند درصد هزينه را خودشان می پردازند و در چند درصد باقیمانده از بیمه طرف قراردادشان 
  ياری می گیرند؟

ی رسد، اينکه ظاهرا وزير سواالتی از اين دست بسیار است اما آنچه از همه مهم تر به نظر م

بهداشت کل مقوله واردات دارو را متاثر از مافیای اين مبحث دانسته و به کل از ياد برده که افزايش 
انگیزه نظارتی بیمه های مختلف )البته به زعم وی( يک قسمت ناديده بزرگ دارد که آن هم 

ه های درمانی متقبل می شوند، هر بیمارانی هستند که زير بار فشار بسیار زيادی که از بابت هزين

روز نحیف تر و شکننده تر شده و گاه تا آستانه فروپاشی پیش می روند نه بیمه هايی که يا دولتی 
هستند و دستشان در جیب دولت است و يا خصوصی هستند که اگر ضرر می کردند، الجرم تعطیل 



 ! می شدند که تا کنون سابقه اين امر ثبت نشده است
تفاسیر درخواهیم يافت که آقای وزير در هر دو دلیل مهمی که برای ترجیح ارز مبادالتی ذکر با اين 

کرده اند، نقش بیمارانی که دارو برايشان حکم اب حیات را دارد ناديده گرفته و به جای آن به حل يک 

 معضل اقتصادی و يک مشکل ريشه دار نظارتی پرداخته اند و در عین حال، کمتر سهمی برای
خودشان در اصالح امور قائل شده اند چراکه فارغ از مقوله فشاری که ارز چند نرخی وارد می کند 

)با ناديده گرفتن اين موضوع که با خروج دارو و درمان از لیست گیرندگان ارز مرجع، عمال نمی دانیم 
به نظر می رسد که چه کااليی ضروری تر شناخته شده و از مزايای ارز مرجع بهره خواهد گرفت؟!(، 

که بحث نظارت و کنترل بر دارو پیش از هر نهادي، به وزارت بهداشت برگشته و اين نظارت غیر قابل 
 . تفويض به نهاد ديگری است

البته آقای وزير گويا به اين اندازه برای مجموعه تحت امر خود سهم قائل بوده است چراکه در ادامه 

منظور توزيع مستقیم داروهای گران قیمت اشاره کرده و سخنانش به راه اندازی سامانه ای به 
اين سامانه در حال عملیاتی شدن است و داروهای گران قیمت اعم از داروهای بیماران »گويد:  مي

د. با اجرای اين برنامه، خیلی از مشکالت تهیه دارو و بازار شو توزيع سامانه اين ازخاص، سرطانی و 

هر چند اين اظهار نظر در تضادی آشکار با دومین نکته مهمی است  ؛«قاچاق دارو برطرف می شود.
 . که وزير پیشتر به آن اشاره کرده بود

اما اگر فکر می کنید که سخنان وزير درباره گران شدن دارو، تنها منحصر به داروهای وارداتی و گران 

درصد  ۳۵د، قیمت است، سخت در اشتباهید چرا که بر اساس آماری که چندی پیش منتشر ش
مواد اولیه مورد نیاز برای تولید دارو وارداتی بوده و تغییر ارز مرجع به ارز مبادالتی در تهیه آنها، 

معنايی جز افزايش دو برابری نرخ اغلب داروها نخواهد داشت؛ اما خالی از لطف نیست که اظهارات 

ضاح متوجه وی نیست را در اين جسورانه وزيری که تازه منصوب شده و احتماال گزندی از بابت استی
 : باره بخوانیم

طريقت منفرد با عنوان اين مطلب که دارو در ايران ارزان تر از ساير کشورهای دنیاست، می گويد: 
کنیم از بابت افزايش قیمت داروهای معمولي، فشار به نظام بیمه ای و حتی مردم وارد  تصور نمي»

  «ست  اشد، حیف و میل آن بیشتر شود. ولی وقتی يک کااليی تقريبا مجانی

     كنیم اعتراض قاطع کارگران راه آهن یزد به قراردادهای پیمانی: كار نمی

      
جمعی از کارگران شرکتی )پیمانی( :آمده است  29فروردین  94در  ايلنا –به گزارش خبرگزاری کار ایران 

این استان، نسبت به اجرایی نشدن آهن  راه آهن یزد با امضای طوماری خطاب به اداره کل راه

 مصوبات دولت در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری به قرار دادکار معین هشدار دادند.
نفر از کارگران متخصص پیمانی و شرکتی  ۳٨براساس این گزارش، در این طومار که به امضای 

راه آهن یزد آمده است: در  شاغل در اداره ناوگان راه آهن استان یزد رسیده، خطاب به مدیرکل

صورت اجرایی نشدن مصوبات هیات دولت توسط راه آهن، پرسنل متخصص شاغل شرکتی 
فروردین ماه سال جاری که قرارداد کارشان پایان  ٣۲)پیمانی( مشمول تبدیل وضعیت، از تاریخ 

لذا در صورت نیاز  های پیمانکاری قادر به همکاری با راه آهن نیستند و یابد دیگر در قالب شرکت می

 آهن به این کارگران متخصص باید قرارداد جدید کار بصورت مستقیم از طرف راه آهن منعقد شود. راه
شود كه با واسطه یك شركت دالل نیروی  به كارگرانی گفته می« نیروی كار شركتی»گفتنی است 

ای از  نسبت به بخش عمدهاند تا به این ترتیب كارفرمای اصلی تعهدی  انسانی به استخدام درآمده
 حقوق قانونی كارگران متقبل نشود.

اند  ی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره كرده كارگران امضا كننده این طومار در ادامه به نامه
شناسی خود، صراحتا مشاغل این کارگران قراردادی را تخصصی دانسته است و  كه با اعالم نظرکار

د: این در حالیست که اداره کل راه اهن با اطالع از این موضوع پس از گذشت چند ان در ادامه آورده

سال از این مصوبه دولت، باز هم نسبت به تبدیل وضعیت کارکنان خود هیچ اقدامی صورت نداده و با 
تفسیر رای و استناد نابجا به مصوباتی که هیچ مغایرتی با مصوبات و قوانین فوق الذکر ندارد، از 

ورات صریح ریاست جمهوری امتناع و از تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و پیمانی خود داری دست

 کند. می
های مطروحه توسط مسئوالن راه آهن، مدعی  همچنین این کارگران با نادرست خواندن بهانه

اند: تاخیر چند ساله این اداره در اعطای حقوق مسلم و قانونی بیش از چند هزار نیروی  شده

 های وابسته ندارد. خصص، هیچ توجیحی جز سود برخی صاحبان شرکتمت



ای مختصر به رد ادعای مسئوالن اداره کل راه آهن یزد در زمینه تبدیل  در این نامه کارگران با اشاره
اند: با وجود اینکه کارگران طی دفعاتی هم بصورت کتبی و هم شفاعی  وضعیت کارکنان خود، آورده

اند، در صورت اجرا نشدن مصوبات هیات دولت تا پایان قرار  کارفرما اعالم داشتهخواسته خود را به 

توسط این اداره کل( دیگر قادر به همکاری به صورت شرکتی  ٣۲/۱۲/۳۱داد اینجانبان )تا مورخه
 نیستیم.

ز نی ۳۲ماه سال  اسفند  ۱۱طومار نویسی کارگران راه آهن یزد درحالی است که پیش از این در تاریخ 
ای مشابه از اداره کل راه آهن یزد  نفر از کارگران سیر حرکت پیمانکاری راه آهن شرق در نامه ۵۴

 خواهان تبدیل وضعیت استخدامی خود از شرکتی به قرارداد کار معین شده بودند.
 

 رااعالم کرد 1011مرکزآمارنرخ بیکاری فصل زمستان و سال

 
و 2922چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار زمستان است :  آورده فروردین،94تاریخه بایران مرکزآمار

 رامنتشرکرد.2922چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کارسال

ل، جمعیت فعااز صد در 9/29هد که دمین نشا 2922ري سالبیکاخ سی نرربربنابهمین گزارش، 
ي شهرط نقادان و در به مر نسبتن اـنزین ـبري در اـبیکخ رـن، ایجـین نتس اسااند . بر ده ابور بیکا

 ست.بوده استایی بیشتر ط رونسبت به نقا

ساله  27 -94ل جمعیت فعااز صد در  2/96ست که از آن اساله حاکی  27 - 94ن نااجوري بیکاخ نر
ستایی ط رونسبت به نقاي شهرط نقادان و در نسبت به مرن نازبین دراخص ـن شـیاد. ـنده اوـبر بیکا

 ست.ده ابویشتر ب

ساله  27 -92ل جمعیت فعااز صد در 7/94ست که از آن اساله نیز حاکی  27 - 92ن نااجوري بیکاخ نر
ستایی ط رونسبت به نقاي شهرط نقادان و در نسبت به مرن نازبین درین شاخص اند. ده ابور بیکا

 ست.ده ابوشتر بی
ن ابیش نشو ساعت  42ل معمور بیشتر با ساعت کاو ساله  27سی سهم شاغلین ربر

ین شاخص ا میکنند.ر هفته کادر ساعت  42یشتر از بل وـمعمر صد شاغلین به طودر 6/42،هددمی
شاغلین بیشتر دي ازاـیزسهم ر کشودر هد دمین شایسته میباشد نشار کاي نماگرهااز که یکی 

 میکنند.ر کاارد ستانداز ا

 :2922لینک چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کارسال
http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/abstract/1391/ch_niru_91.pdf 

 :2922چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار زمستان لینک

http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/abstract/1391/ch_niru_z91.pdf 
 

 مرگ دو کارگر در روستای جیرانلوی شهرستان مراغه

 
زاده،  بنقل ازحبیب حسینقلیآمده است :  29فروردین  94در ایسنا،خبرگزاری دولتی  به گزارش

شرقی،صبح دیروزدر  های پزشکی آذربایجان مسوول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت

روستای جیرانلوی شهرستان مراغه دو کارگرهنگام کاردرچاهبر اثر گازهای متصاعد شده جان باختند 
 فر نیز به بیمارستان مراغه منتقل شد.های اعزامی یک ن و با تشخیص تکنسین

 

  انتخابات درد این کارگران را درمان می کند؟

  به جای نفت، گرسنگی بر سر سفره ها آوردند
 

: کارگران این روزها به نمای تازه ای در اقتصاد ایران تبدیل می نوید  29فروردین  94در  روزنامه بهار

اجرایی اقتصاد ایران به آنها و سایر حقوق بگیران و شده اند. هر چند که هشت سال پیش مدیریت 
طبقه ضعیف اقتصاد ایران وعده داد تا نفت را به سفره آنها هدیه کند ولی اکنون کار این کارگران و 

هر شب دعا میکنند تا فردا یک کیسه پول از آسمان روی »حقوق بگیران به جایی رسیده است که 

  «سفره آنها بیفتد.
یک کارگر گچ کار ساختمانی به ما میگوید که هر روز برای چند ساعت کار حوالی فلکه  این را البته

صادقیه سایه نشینی و آفتاب نشینی میکند. باور کنید کارگر بودن سخت شده است; آنقدر سخت 

  که وقتی در میان کارگران قرار میگیری جز یاس و ناامیدی از آینده چیزی نمیشنوی.

http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/abstract/1391/ch_niru_91.pdf
http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/abstract/1391/ch_niru_91.pdf
http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/abstract/1391/ch_niru_z91.pdf
http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/abstract/1391/ch_niru_z91.pdf


هیم بخشی از این ناامیدی ها را در یک گزارش کوتاه برای شما نقل کنیم; ما امروز فقط میخوا
شمایی که اگر کارگر هم نباشی حتما به خوبی میدانی که این روزها در اقتصاد ایران چه میگذرد و 
شاخص ها چگونه تیغ روی اقشار حقوق بگیر و کارگر کشیده اند. البته این مسئله را مدیران اقتصاد 

د نمیکنند چون بر این باورند که درست در هشت سال گذشته و درست در سالهایی که دولتی تایی
اقتصاد ایران بیشترین ضعف های مدیریتی و راهبردی را برای تاریخ به ارمغان گذاشته است, 

بیشترین و بهترین رفاه نیز برای کارگران و سایر حقوق بگیران به وجود آمده است. برای همین ما با 
ود سعی میکنیم که زیاد به مدیران اقتصادی دولت کاری نداشته باشیم و از آنها نیز تمام وج

میخواهیم زیاد وقت خود را صرف مطالعه گزارش هایی از این دست نکنند. در حال حاضر اقتصاد در 
طبقه کارگران به یک غده تبدیل شده است و ما چه بخواهیم و چه نخواهیم این مسئله به واقعیتی 

  برای اقتصاد ایران تبدیل شده است.بزرگ 

این نکته را نیز نباید از یاد برد که وضع ناخوشایند اقتصادی فقط شامل حال کارگران و حقوق بگیران 
نیز نمیشود بلکه به لطف سیاستهای اقتصادی در چند سال گذشته اکنون هم کارگران و هم 

تن را مزمزه میکنند. اینکه میگفتند سرمایه کارفرمایان صنعتی, همه با هم در یک تنور اقتصادی سوخ

داران طعم درد اقتصادی را نمیدانند یا آن ها با زخم های کارگری بیگانه هستند, افسانه هایی است 
  که به سال های گذشته مربوط میشود.

اقتصاد ایران در چند سال گذشته از سوی مدیران اجرایی به گونه ای مدیریت شده است که اکنون 

یه داران صنعتی یا سرمایه داران و سرمایه گذاران مولد نیز به اندازه کارگران باید زخم ها و سرما
دردهای اقتصادی را مزمزه کنند, منتها به نظر میرسد که کارگران در نمای شفافتری به لحاظ اقتصاد 

  د.اجتماعی ایستاده اند و گره های اقتصادی آنها را با وضوح بیشتری می توان شمارش کر

این روزها کارگران و نهادهای کارگری در پی آن هستند تا دیوان عدالت اداری حداقل دستمزد آنها 
مدیران اقتصادی دولت برای سال جاری  ۳۲را تصحیح کند. در آخرین روزهای سال  ۳۱برای سال 

سان و هزار تومان تعیین کردند این در حالی است که کارشنا ۴٨٧میزان حداقل حقوق کارگران را 
هزار تومان است. به  ۱۱۱بسیاری از نهادهای اقتصادی میگویند که حداقل میزان خط فقر یک میلیون 

نظر میرسد حداقل مزد کارگران بیشتر شبیه یک طنز اقتصادی باشد که موجب ناخشنودی و 
  نارضایتی کارگران شده است.

د زیادی عصبانی شده اند و دایم در حال از یک کارگر در میدان آریاشهر میپرسیم که چرا کارگران تا ح

این چرا را از آدم بزرگ هایی بپرسید که در دولت نشسته اند و »گله و شکایت هستند و او میگوید: 
برای شکم کارگران تصمیم می گیرند. خانواده من نزدیک دو ماه است گوشت نخورده است. هر روز 

تمانی سر کار ببرد. بسیاری از روزها بیکار میمانم. به اینجا میآیم تا یک نفر مرا برای کارهای ساخ

هزار تومان درآمد دارم. یارانه هم میگیریم اما باز  ٨۱۱تا  ٧۱۱صبح تا شب تالش میکنم. هر ماه بین 
  «دو ماه است گوشت نخوردیم. با این درآمدها چرا نمیشود زندگی کرد؟

ی کار روزانه دنبال کارگر هستیم اما وقتی کارگران دور ما دایره میشوند. اول فکر میکنند که برا

  میفهمند خبرنگاریم برای حرف زدن روی دست هم میزنند.
هزار تومان حقوق بدهند. اول قرار بود نفت  ۵۱۱میخواهند به کارگران نزدیک »یک کارگر دیگر میگوید: 

البته یارانه میدهند هزار تومان حقوق بدهند.  ۵۱۱را برای ما بیاورند سر سفره ولی حاال میخواهند 

کارگری به میان حرف «. ولی چند برابر پول یارانه باید پول آب و برق و گوشت و ماست و نان بدهیم
 ۴۵اگر جرات دارید بنویسید که پول یارانه مثل یه کاله است که روی سر ما گذاشتند. »او میدود:.. 

. من به بچه هایم گفتم که به ترک تحصیل هزار تومان یارانه میدهند اما چند برابر آن را پس میگیرند
صبح به اینجا میآیم  ٧فکر کنید چون دیگر نمیتوانم خرج درس و مشق آنها را بدهم. هر روز از ساعت 

شب مینشینم تا یکی مرا به سر کار ببرد. قرار بود پول نفت برای رفاه ما سر سفره بیاید ولی  ٧تا 
هزار تومان بخری. مگر زندگی خرجهای دیگر ندارد که بشود  ۴۱حاال یک کیلو گوشت گوساله را باید 

  «.به سادگی گول خورد 

به کارگری میگوییم که تحریم است و مشکالت اقتصادی را باید تحمل کرد و او اینگونه ادامه میدهد: 
  کدام تحریم.»

. شماها فکر دولتی ها بلد نیستند کار کنند میاندازند تقصیر تحریم. یکساله که تحریم زیاد شده

میکنید ما کارگرها از چیزی سر در نمیآریم. قبل از این یکسال چرا اقتصاد درست نمیشد. مگر قرار 
 «نبود دولت تولید کند پس چرا نتوانست و گوش نداد...

راستش را بخواهید وقتی در میان جمع کارگران در یکی از میادین تهران میایستی آنقدر حرفهای تند 

میشنوی که نمیدانی باید با آنچه کرد. این واقعیتی است که به نظر میرسد مدیران و تیز اقتصادی 
چند روز پیش فرزندم »اقتصادی دولت برای باور آن باید یکبار در میان این کارگران قرار بگیرند: 



هزار  ۵۱۱هزار تومان رسید آخر با  ۲۱۱مسموم شد هزینه چند ساعت بستری و یک نسخه به 
اهیانه چه باید کرد . بعضی از ما اگر خوش شانس باشیم در این میدانها در ماه تا یک تومان حقوق م

میلیون تومان هم کاسب هستیم ولی باز هشتمان گرو نهمان است. کسانی که شعارهای 

اقتصادی سر میدهند و میگویند ما بهتر از هرکس برای اقتصاد کار کردیم بیایند پاسخ بدهند که چه 
وار پنج نفره با درآمد یک میلیون تومانی باز هم تقریبا گرسنه میماند. قرار بود نفت شده که یک خان

  «بیاید اما یک مشت گرسنگی نصیب همه ما شده.
اینها تنها بخشی از سخنان اقتصادی کارگران بود که ما سعی میکنیم دلی به دریا بزنیم و آنها را 

اقتصاد ایران البته مدیران اقتصادی دولت تنها کسانی برای چاپ راهی چاپخانه کنیم. در شرایط امروز 
هستند که میگویند اوضاع اقتصاد کشور بیشتر از هر زمان دیگری در تاریخ بهتر و بهینه تر است ولی 

واقعیت آن است که به لطف سیاست های اقتصادی در چند سال گذشته وضع اقتصاد ایران به 

لوب ارزیابی نمیشود. در سال گذشته بهترین اتفاق برای هیچوجه برای کارگران و حقوق بگیران مط
با عنوان سال تولید ملی بود اگر مدیران اجرایی  ۳۲اقتصاد ایران رخ داد و آن هم نامگذاری سال 

اقتصاد تولید را باور میکردند در همین یکسال گذشته اوضاع در اقتصاد ایران به گونه ای دیگر ورق 

های پوپولیستی در اقتصاد باعث شد که به جای تولید مصرفگرایی میخورد ولی متاسفانه سیاست
  شتاب بگیرد.

در سال جدید نیز حماسه اقتصادی با محوریت تولید در دستور کار اقتصاد ایران قرار گرفته است. اگر 

مدیران اجرایی اقتصاد بخواهند مانند سالهای گذشته عمل کنند باز هم در سال آینده باید گوشواره 
شکست اقتصادی را شمارش کرد. در چنین شرایطی خیلی بیراه نیست که کارگران دست به  های

دامن دیوان عدالت اداری شده اند. مدیران اقتصادی دولت برای درک وضع زندگی آنها ای کاش فقط 

به این پرسش پاسخ میدادند یا حداقل سخنگوی اقتصادی دولت را در مقابل دوربین ها قرار میدادند 
 ؟نست بر گره های اقتصادی غلبه کندهزار تومان بود میتوا ۴٨٧بگوید که اگر حقوق او نیز تا 
 
 

 فراخوان

 هفته دفاع ازکارگران زندانی

 کارگران وآزادیخواهان

رژیم جمهوری اسالمی ایران همزمان با هجوم به معیشت کارگران و گسترش فقر وبی حقوقی 
دستگیری کارگران را شدت بخشیده است .هم اکنون دهها برای خانواده کارگری وکل جامعه موج 

فعال کارگری و سیاسی در زندانها بسر میبرند .غالب حسینی ، علی آزادی ، شریف ساعد پناه ، 

شاهرخ زمانی ، بهنام ابراهیم نژاد، پدرام نصراللهی ، رضا شهابی، محمد جراحی و فریبرز رئیس 
 ی دیگرو دهها کارگر و فعال سیاس.....دانا و

امسال را هفته دفاع آوریل  99تا  27درروزهای برای اعتراض به دستگیریها وحمله به جنبش کارگری 

آوریل را در این هفته کارگری به روز حرکت سراسری  ۱۱از جنبش کارگری اعالم میکنیم.و روزشنبه
 . اختصاص میدهیم

نمایشگاه ومراجعه به نهادهای کارگری در این هفته به هر طریق ممکن اعم از اکسیون یا پیکت یا 

درمحل زیست وکارخود صدای اعتراض کارگران و زندانیان سیاسی را برعلیه سرمایه وجمهوری 
 اسالمی رساتر میکنیم

 کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

 سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی

 نهادهای چپ وکمونیست سازمانها وهیات هماهنگی شورای نمانیدگان احزاب،

  ۱۱۲٣ آوريل ۲۲ برابر با ۲٣۳۱ ردينفرو۱۱

  شورای فعالین چپ و کمونیست هامبورگ فراخوان دعوت به میتینگ اعتراضي

  فراخوان

  شورای فعالین چپ و کمونیست هامبورگ



سرمايه داری را رژيم جمهوری اسالمی سرمايه، تمام تالش خود را بر آن نهاده است که بار بحران 
بر دوش طبقۀ کارگروتوده های وسیع مردم سرشکن کند. محاصرۀ اقتصادی دول امپريالیستی خود 

موجب گستردگی فقر و فالکت عمومی گرديده است. پايین نگه داشتن دستمزدها، بیکارسازی 

جامعه را های وسیع، کاهش خدمات اجتماعی و حذف يارانه ها بر ابعاد فقر و گرسنگی افزوده و کل 
 . به سرحد نابودی می کشاند

رژيم همزمان دامنۀ سرکوب خود را افزايش داده و صدها تن از فعالین کارگری و ساير جنبش های 
اجتماعی راديکال را به بند کشیده است. اين انسانهای شريف و آزاده فقط به خاطر دفاع از حقوق 

 . گیرندخود دستگیر و تحت شکنجه های روحی و جسمی قرار می 
سرشکن کردن بحران اقتصادی بر شانۀ مزد و حقوق بگیران، بی حقوقی اجتماعي، سیاسي، 

اقتصادی اکثريت جامعه و بگیر وببندهای رژيم راهی به جز مبارزه جهت سرنگونی انقالبی آن توسط 

 . کارگران، زحمتکشان، زنان و جوانان باقی نگذارده است
ۀ کارگران و توده های وسیع مردم، در همبستگی با جنبش در دفاع از مطالبات بی پاسخ ماند

کارگری ايران، برای آزادی بی قید و شرط فعالین کارگری و ديگر زندانیان سیاسي، مبارزۀ مشترک را 

 . سازمان دهیم
ما از فراخوان "نشست مشترک نیروهای چپ و کمونیست" جهت پیشبرد يک کارزار جهانی از 

آپريل به عنوان هفته دفاع از جنبش کارگری " در دفاع از کارگران زندانی و "پانزده تا بیست و دوم 

 . کلیۀ زندانیان سیاسی پشتیبانی میکنیم
 ! کارگران در بند و کلیۀ زندانیان سیاسی آزاد بايد گردند

 ! زنده باد همبستگی بین المللی با جنبش کارگری ايران

 ! سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی
 ! زنده باد آزادی و سوسیالیسم

  شورای فعالین چپ و کمونیست هامبورگ
  شنبه بیستم آپريل از ساعت يک تا سه بعد از ظهر

 Samstag, den 20.04.2013 
 15:00 Uhr -Zeit: 13:00  

 erwall, Vorplatz Hbf. Ausgang Wandelhalle -Ort: Glockengie 

  های استانی مسئولیت ها به تبعیض در واگذاری اعتراض بلوچ

:برخی از نمايندگان مجلس و رهبران دينی  آمده است 29فروردین  94در  دويچه ولهبه نوشته رادیو 
اند. گرچه  های کالن استانی اعتراض کرده بلوچ، به عدم به کارگیری متخصصان محلی بلوچ در پست

 . ید آنها بر اين حق ادامه داردنتیجه بوده، اما تاک ها تاکنون بي ها به اين تبعیض گاليه بلوچ
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ايران در آخرين ديدار استانی خود از استان سیستان و 

بلوچستان وعده داد که سیستان و بلوچستان را به سرعت "آباد" و اين استان را به "زيباترين و 
 . ترين استان" تبديل کند امن

نبردن  های نهم و دهم بهره نوشته است که يکی از مشکالت در دولتسايت "بازتاب" در اين زمینه، 
 . بجاست های نا از نیروهای بومی در دورترين نقاط کشور و روا داشتن برخی تبعیض

ها مورد اعتراض مقامات محلی به ويژه نمايندگان بوده، مربوط  اين روند که بار»دهد:  بازتاب ادامه مي

ها را  هايی که بیشتر آن های ترک و کردنشین گرفته تا استان استانای خاص نیست و از  به منطقه
ها  آشنا به فرصت استفاده نکردن از نیروهای غیربومی و نا دهد ) ها تشکیل مي فارس زبانان يا لر زبان

 «. خورد های منطقه( به وفور به چشم مي و چالش

 
آباد، کورين و  آباد، نوک جاوه، نصرتمردم خاش، میر  ريگی نماينده بازتاب از قول حمیدرضا پشنگ

ترين مشکل در استان  نويسد، بزرگ مي ۲٣۳۱فرودين  ۱۱ايرندگان در مجلس شورای اسالمی در 

 . گذاری در اين استان نقص جدی دارد سیستان و بلوچستان، مشکل اقتصادی است و سیاست
های قوم بلوچ  فتن پتانسیل کار نگر به  »گويد:  رئیسه کمیسیون عمران مي ريگی عضو هیأت پشنگ

 «. های کالن استان است  کارنگرفتن آنان در پست حرمتی به قوم بلوچ و به   بي

 
  مجلس: ضايع شدن حق شهروندی بلوچ  نماينده



شود، ضايع شدن  کند که آنچه اکنون در استان احساس مي نماينده مردم خاش در مجلس انتقاد مي
های  ها و حرکت  رفتار دراستان ما، برخی »کند:  اضافه ميحقوق شهروندی قوم بلوچ است. وی 

ها و  حرمتی به قوم بلوچ است که امیدواريم بتوانیم با پیگیری و ارائه راهکار سیاسي، بی 

های ما، ارج و بها دادن به شهروندان  سازوکارهايي، اين حیثیت را به مردم برگردانیم. يکی از دغدغه 
اکنون  و جلوگیری از ضايع شدن حق و حقوق اين عزيزان است. هم  های مديريتی  بلوچ در پست

کند که در تاريخ استان   مي هايی  کشي ها و حق   نام قوم بلوچ، يکسری ظلم مديريت استان به
 «! سابقه است سیستان و بلوچستان بي

تی و های مديريتی کالن استان، با توجه به شاخص جمعی  در پست»کند:  ريگی تأکید مي پشنگ
های مديريتی اين استان و  ها در سمت  های قوم بلوچ شمار بسیار معدودی از بلوچ کرده میزان تحصیل

 «. کشور حضور دارند که همین تعداد معدود هم در حال حذف شدن هستند

ها با هر دلیل، جز تضعیف اعتماد عمومی به دولت و مسئوالن  تدبیري گیرد که اين بی  وی نتیجه مي
 . ور دستاوردی نخواهد داشتارشد کش

سفر استانی به استان سیستان و بلوچستان و با  ٣دولت نهم و دهم احمدی نژاد تاکنون با انجام 

به اهالی اين استان وعده داد که محرومیت استان سیستان و بلوچستان   ها هزار نامه آوری ده جمع
گويند، دولت تاکنون صدها مصوبه  وله مي را کاهش دهد. اما برخی از کاشناسان محلی به دويچه

 . اند ارائه کرده که فعال روی کاغذ مانده و اجرا نشده

های محلی منتصب دولت، انتقادها و اعتراض نخبگان بلوچ و برخی از نمايندگان مجلس را قبول  مقام
گل صالحی فرماندار اين شهر در جنوب سیستان و بلوچستان  ندارند. سايت نیکشهر از قول صاحب

وی همچنین « های زيادی به افراد بلوچ و اهل سنت واگذار کرده است. دولت مسئولیت»نويسد:  مي

در انتصاب مديران نبايد قوم، مذهب، گرايش سیاسي، اجتماعی و حتی بومی بودن »کند:  تاکید مي
 «. افراد مالک باشد، بلکه آنچه مهم و ارزش دارد، اصل شايسته ساالری است

سابق مردم زابل و زهک نیز که نايب رئیس "کمیسیون برنامه و بودجه و   مايندهعباسعلی نورا، ن
رئیس جمهور در سیستان و   های افتتاح شده محاسبات در مجلس" بود، انتقاد کرده که پروژه

 . بلوچستان کمتر از انگشتان يک دست بوده است
ها  ه بسیاری از کارخانهوضعیت اشتغال در استان بسیار آشفته است تا حدی ک»گويد:  وی مي

 .« شود های صنعتی استان استفاده مي درصد ظرفیت شهرک ۱۱تعطیل بوده و تنها از 

 
 " وضعیت بدتر از تشريح نماينده مجلس است"

وله گفت که وضعیت  يک کارشناس محلی مقیم زاهدان که نخواست نامش فاش شود، به دويچه

 . ، نماينده بلوچ توصیف کرده استريگي ها بدتر از آن است که آقای پشنگ بلوچ
 ٧۵رودخانه بزرگ و کوچک در طول  ۱۱گويد که "در نیکشهر، بنت، فنوج و بخش مرکزی بر روی  او مي

کنند و محور بنت به  ها طغیان مي ترين بارندگی رودخانه اند. با کم کیلومتری تابحال پلی نساخته

هزار نفر  ٨۵ذکر شده امکانات دولتی و تسهیالت بهداشتی برای   شود. در منطقه نیکشهر بسته مي
 ". از اهالی وجود ندارد

های فصلي، وقوع  است، طغیان رودخانهگزارش داده  ۲٣۳۱فرودين  ۲۳آن گونه که خبرگزاری ايرنا در 

 . های روستايی نیکشهر جان فرزند يک زن باردار را در اين شهرستان گرفت سیل و قطع راه
 

 ! ها پايان دهید مولوی عبدالحمید: به تبعیض
های مديريتی استان به تحصیلکردگان و متخصصان بلوچ، مورد انتقاد  عدم واگذاری موقعیت و پست

اهل سنت زاهدان، تابه حال   بلوچ هم قرار گرفته است. مولوی عبدالحمید، امام جمعهرهبران دينی 
 . چندين بار به تبعیض در استخدام نیروهای متخصص و کاردان محلی بلوج اعتراض کرده است

اگر مسئولین به »فروردين "روز جمهوری اسالمی" امسال خود تاکید کرد:  ۲۱وی در سخنان روز 

کنند که  ها و ادارات و نیروهای مسلح کشوری و استانی توجه کنند، مشاهده مي نهمديريت وزارتخا
 «. اند سنت در اين مشاغل به کار گرفته شده درصد کمی از اهل

اين روحانی بلوچ پیش از اين نیز در گفت و گو با دويچه وله خاطرنشان کرده بود که در واگذاری 

يک وزير اهل سنت »شود:  سنت استفاده نمي اهل ها و و مناصب از توان بلوچ ها  مسئولیت
نداشتیم، معاون وزير، سفیر، استاندار هم از اهل سنت منصوب نشده است. براساس قانون 

تواند رئیس جمهورباشد، يعنی قانون هم اين را  اساسی جمهوری اسالمی هم يک سنی نمي

دانیم. اين  آمیز مي آن را تبعیضتصريح کرده است. ما به اين بند قانون اساسی اعتراض داريم و 
 . های تبعیض نامکتوب هست ولی در کشور اعمال شده است سیاست



کنند که در سیاست دولت بازنگری  اهل سنت در ايران درخواست مي» مولوی عبدالحمید افزود: 
خواهند  شود و اين سیاست دولت بايد تغییر پیدا کند. اهل سنت تقاضای مشارکت دارند و مي

  خره از شايستگان آنها استفاده شودباال

 ها درصدی کارگران نانوایی ۹۷اجرایی نشدن افزایش مزد 

درصدی کارگران  ۱۵افزایش مزد  :آمده است  29فروردین  94در  ايلنا –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
هنوز  ۳۲واحدهای نانوایی سطح کشور هنوز عملیاتی و اجرایی نشده است. قیمت نان با سال 

گویند تا هزینٔه افزایش مزد در هزینه تولید نان محاسبه نشود و  تغییری نکرده است. کارفرمایان می
 کنند. ها تغییر نکند مزد کارگران را بر اساس مصوبٔه جدید شورای عالی کار پرداخت نمی قیمت

رگران درصدی کا ۱۵های اصفهان از اجرایی نشدن افزایش مزد  رئیس انجمن صنفی نانوایی

 های سطح کشور خبر داد. نانوایی
درصدی کارگران واحدهای نانوایی سطح  ۱۵علی یزدانی در این باره به ایلنا گفت: افزایش مزد 

 کشور هنوز عملیاتی و اجرایی نشده است.

اند اما تا زمانی که در  درصدی را پذیرفته ۱۵وی ادامه داد: کارفرمایان واحدهای خبازی افزایش مزد 
 کنند. ز هزینه تولید نان محاسبه نشود آن را پرداخت نمیآنالی

گویند تا  هنوز تغییری نکرده است. کارفرمایان می ۳۲این فعال کارگری افزود: قیمت نان با سال 

ها تغییر نکند مزد کارگران را بر اساس  هزینٔه افزایش مزد در هزینه تولید نان محاسبه نشود و قیمت
 کنند. کار پرداخت نمی مصوبٔه جدید شورای عالی

های اصفهان در پایان اظهار داشت: تا این لحظه که در نیمه دوم  رئیس انجمن صنفی نانوایی

 اند. قرار داریم مسئوالن دولتی تصمیمی در این باره اتخاذ نکرده ۳۱فروردین ماه سال 

  شمال به سپاه -واگذاری ساخت بخش ديگری از آزاد راه تهران 

به دنبال سیطره سپاه بر بنیان آورده است :  29فروردین  94در  کلمهاصالح طلب به نوشته سایت 
آزادراه هم به  ٣و  ۱های اقتصادی کشور، احمدی نژاد دستور داد با حذف بنیاد، ساخت قطعات 

 . قرارگاه خاتم األنبیاء واگذار شود

توسط  -بزرگترين پروژه های کشوربعنوان يکی از  -پیش از اين نیز ساخت بزرگراه قم به مشهد نیز
 . ، وابسته به قرارگاه خاتم االنبیاء واگذار شده بود«تهران گسترش»دولت به شرکت 

قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء، پس از آغاز دوران محمود احمدی نژاد، فعالیت های خود را در حوزه 

دولت احمدی نژاد در دست  های مختلف گسترش داده و توانسته پروژه های بسیاری را با کمک
 . بگیرد

باره گفت: عملیات احداث آزادراه  مديرعامل شرکت ساخت و توسعه زيربناهای حمل و نقل در اين

درصد پیشرفت فیزيکی داشت اما از سال  ۱۴تنها  ٨۳آغاز شد و تا سال  ٧۱شمال از سال -تهران
 . شرفت فیزيکی دارددرصد پی ۲٧های خاص و اختصاص اعتبار، هر سال  با پیگیري ۳۱

اين آزادراه از تهران تا شهرستانک توسط  ۲به گزارش فارس، احمد صادقی گفته است: منطقه 

کیلومتر طول دارد که احداث  ۱٣پیمانکار چینی و در قالب فاينانس در حال اجرا است؛ اين قطعه، 
چینی است و   SPAهای آن به پايان رسیده است؛ در منطقه يک آزادراه فاينانسور شرکت تونل

 . مشکالت بانکی اين فاينانسور در حال برطرف کردن است

برداری  مورد بهره ۳۱معاون وزير راه و شهرسازی تصريح کرد: قرار شده است اين قطعه تا پايان سال 
 . کند تر مي کیلومتر مسیر تهران تا چالوس را کوتاه ۱۱قرار گیرد؛ احداث قطعه يک، 

راه کنسرسیوم داخلی  اين آزاد ٣و  ۱وی با بیان اينکه از چندی پیش مقرر شده است در قطعات 
 . حضور يابد، ادامه داد: پیمانکار اين دو قطعه آزادراه شرکتی ايرانی است

معاون وزير راه و شهرسازی با بیان اينکه مطالعات اجرايی اين قطعات در حال انجام است، يادآور 
 . گذاری الزم دارد هزار میلیارد تومان سرمايه ٣ن دو قطعه شد: اجرای اي

بنا به گفته مديرعامل شرکت ساخت و توسعه زيربناهای حمل و نقل کشور، در صورت فراهم بودن 

 . شود سال ساخته مي ٣کیلومتر تونل، ظرف  ٣۱کیلومتر آزادراه با  ٧۴منابع مالي، اين 
األنبیاء توضیح داد: به دستور رئیس دولت  به قرارگاه خاتموی درباره واگذاری اجرای اين دو قطعه 

اکنون در حال اخذ  به قرارگاه خاتم واگذار شد و وزارت راه و شهرسازی هم ٣و  ۱اجرای قطعات 

 . های نهايی است مصوبه



  كنیم اعتراض کارگران راه آهن يزد به قراردادهای پیمانی: كار نمي

جمعی از کارگران شرکتی )پیمانی(  :آمده است  29فروردین  97در  ايلنا –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
آهن اين استان، نسبت به اجرايی نشدن  راه آهن يزد با امضای طوماری خطاب به اداره کل راه

 . مصوبات دولت در خصوص تبديل وضعیت نیروهای پیمانکاری به قرار دادکار معین هشدار دادند

نفر از کارگران متخصص پیمانی و شرکتی شاغل در  ۳٨به گزارش ايلنا، در اين طومار که به امضای 
اداره ناوگان راه آهن استان يزد رسیده، خطاب به مديرکل راه آهن يزد آمده است: در صورت اجرايی 

نشدن مصوبات هیات دولت توسط راه آهن، پرسنل متخصص شاغل شرکتی )پیمانی( مشمول 
يابد ديگر در قالب  فروردين ماه سال جاری که قرارداد کارشان پايان مي ٣۲ل وضعیت، از تاريخ تبدي

آهن به اين کارگران  های پیمانکاری قادر به همکاری با راه آهن نیستند و لذا در صورت نیاز راه شرکت
 . متخصص بايد قرارداد جديد کار بصورت مستقیم از طرف راه آهن منعقد شود

شود كه با واسطه يك شركت دالل نیروی  به كارگرانی گفته مي« نیروی كار شركتی»ست گفتنی ا

ای از  اند تا به اين ترتیب كارفرمای اصلی تعهدی نسبت به بخش عمده انسانی به استخدام درآمده
 . حقوق قانونی كارگران متقبل نشود

اند  اون، کار و رفاه اجتماعی اشاره كردهی اداره کل تع كارگران امضا كننده اين طومار در ادامه به نامه

شناسی خود، صراحتا مشاغل اين کارگران قراردادی را تخصصی دانسته است و  كه با اعالم نظرکار
اند: اين در حالیست که اداره کل راه اهن با اطالع از اين موضوع پس از گذشت چند  در ادامه آورده

ديل وضعیت کارکنان خود هیچ اقدامی صورت نداده و با سال از اين مصوبه دولت، باز هم نسبت به تب

تفسیر رای و استناد نابجا به مصوباتی که هیچ مغايرتی با مصوبات و قوانین فوق الذکر ندارد، از 
دستورات صريح رياست جمهوری امتناع و از تبديل وضعیت نیروهای قراردادی و پیمانی خود داری 

 . کند مي

های مطروحه توسط مسئوالن راه آهن، مدعی  ادرست خواندن بهانههمچنین اين کارگران با ن
اند: تاخیر چند ساله اين اداره در اعطای حقوق مسلم و قانونی بیش از چند هزار نیروی  شده

 . های وابسته ندارد متخصص، هیچ توجیحی جز سود برخی صاحبان شرکت
الن اداره کل راه آهن يزد در زمینه تبديل ای مختصر به رد ادعای مسئو در اين نامه کارگران با اشاره

اند: با وجود اينکه کارگران طی دفعاتی هم بصورت کتبی و هم شفاعی  وضعیت کارکنان خود، آورده
اند، در صورت اجرا نشدن مصوبات هیات دولت تا پايان قرار  خواسته خود را به کارفرما اعالم داشته

ين اداره کل( ديگر قادر به همکاری به صورت شرکتی توسط ا ٣۲/۱۲/۳۱داد اينجانبان )تا مورخه

 . نیستیم
نیز  ۳۲ماه سال  اسفند  ۱۱طومار نويسی کارگران راه آهن يزد درحالی است که پیش از اين در تاريخ 

ای مشابه از اداره کل راه آهن يزد  نفر از کارگران سیر حرکت پیمانکاری راه آهن شرق در نامه ۵۴

 . استخدامی خود از شرکتی به قرارداد کار معین شده بودندخواهان تبديل وضعیت 

  دو کشته در انفجار مرکز ضايعات تبريز

زاده مسئول روابط عمومی  حبیب حسینقليآمده است :  29فروردین  97در به گزارش افکارنیوز، 
صبح امروز انفجاری  ٨.۲۵شرقی گفت: ساعت  های پزشکی آذربايجان مرکز مديريت حوادث و فوريت

های پزشکی تبريز اطالع  در حاشیه شهرک آزمايش ) شهرک راهنمايی و رانندگی ( به مرکز فوريت

 . به محل حادثه اعزام شدند ۱۲۲و  ۱۱٣های مرکز  داده شد که در پی آن آمبوالنس
 . وی افزود:در اين حادثه متاسفانه دو نفر به شکل دلخراشی جان خود را از دست دادند

وگو با خبرنگار فارس در تبريز گفت: علت  نشانی تبريز در گفت نژاد مديرعامل آتش انوشیروان کرماني
 . اين حادثه توسط کارشناسان در اين مرکز ضايعات در حال بررسی است

 .براساس اين گزارش، اين انفجار در يک مرکز ضايعات که بخش خصوصی بوده اتفاق افتاده است

  زنان روزنامه نگارافزايش فشار بر 

ها فاطمه خردمند خبرنگار  بنا بر گزارشآورده است :  29فروردین  97در  صدای آلمانبه گزارش رادیو 
حوزه بهداشت و سالمت به پلیس امنیت تهران احضار شده است.هنگامه شهیدی روزنامه نگار 

 . منتقل شده استمحکوم به زندان نیز بر اثر حمله قلبی به بیمارستان تهران کلینیک 

 ۱۴فاطمه خردمند خبرنگار حوزه بهداشت و سالمت در پی تماس پلیس امنیت تهران، شنبه 



به اين اداره فراخوانده شده است. مسعود لواسانی همسر خانم فاطمه خردمند با  ۲٣۳۱فروردين 
بارها در  بازجوهای وزارت اطالعات بارها و»بوک خود، نوشته است:  اعالم اين خبر در صفحه فیس

چند هفته ی اخیر با همسرم تماس گرفته و او را مورد پرسش در مورد ارتباط با خانواده زندانیان 

 .« اند سیاسی قرار داده
بنا بر اعالم مسعود لواساني، احضار فاطمه خردمند به پلیس امنیت در حالی صورت گرفته است که 

بیم بازجويی از ايشان وجود دارد، هیچ يک از برند و در شرايطی که  خانواده او در سفر به سر مي
اعضای خانواده برای نگه داری پسر خردسال مسعود لواسانی و فاطمه خردمند در دسترس 

 . نیستند
بنا بر نوشته مسعود لواساني، خانم خردمند که در پرونده روزنامه "قلم سبز" در انتظار حکم شعبه 

رش از کشور، زير فشارهای امنیتی شديد از سوی دادگاه انقالب است، در پی خروج همس ۱۱ی 

 . وزارت اطالعات قرار دارد
 

  حمله قلبی هنگامه شهیدی

 ٨٨نیوز"، هنگامه شهیدی مشاور مهدی کروبی در انتخابات  ازسوی ديگر به گزارش وبسايت "سحام
رستان تهران و همکار روزنامه توقیف شده اعتماد ملي، شامگاه پنجشنبه بر اثر حمله قلبی به بیما

 . کلینیک منتقل شد

به دلیل »بنا بر اين گزارش دختر هنگامه شهیدی در صفحه فیس بوک مادرش نوشته است: 
فشارهاى وارد شده در ايام اخیر به مادر، بیمارى قلبى وى تشديد شد و براى چهارمین بار در 

ی سی يو بیمارستان فروردين در بخش س ۱۱معرض سنکوب قرار گرفت و از بعد از ظهر پنجشنبه 

 .« تهران کلینیک بسترى شد
های پس از انتخابات رياست جمهوری ايران  و در پی دستگیري ۲٣٨٨تیر  ۳هنگامه شهیدی 

برای مرخصی  ۲٣۳۱نگار خردادماه  سال حبس تعزيری محکوم شد. اين روزنامه ۱بازداشت و به 
طول زمان بازداشت نیز مدتی به دلیل طور موقت از زندان آزاد شد. خانم شهیدی در  استعالجی به

 مشکالت قلبی در بیمارستان بستری شده بود

  برنج هم مانند چای دارای مافیاست

نماينده مردم رشت در   :آمده است  29فروردین  96/ رشت، در  ايلنا –کار ایران دولتی به گزارش خبرگزاری 
نژاد به  های هشتم ونهم مجلس شورای اسالمی واگذاری امور چای توسط دولت احمدي دوره

استانداران گیالن را از سالیان گذشته تاکنون را برای فرافکنی و از سوئی ديگر سر کار گذاشتن 

 . استانداران دانست
با خبرنگار ايلنا در رشت، دو محصول  نژاد ارم ساداتی امروز در گفتگوی اختصاصی جبار کوچکي

 . استراتژيک و مهم استان گیالن را برنج و چای عنوان کرد

تن چای ۴۱میلیون تن برنج کشور در گیالن، خاطر نشان کرد: حدود  ۲وی با اعالم تولیدساالنه حدود 
 . شود نیز در اين استان تولید مي

جدی دانست و تاکید کرد: مسئوالن بايد همراه با های  اين مسئول، تولید محصول برنج را هم از بحث

ها و مشقات فراوانی توام است، توجه ويژه و  محصول چای به برنج نیز که تولید آن با گرفتاري
 . اساسی کنند

ها در پشت آن مافیا وجود  نژاد ارم ساداتي، محصول چای به علت اينکه سال به گفته کوچکي
برنج هم چیز کمی از چای ندارد و دارای مافیا و مشکالتی در داشته، به بحث روز تبديل شده و 

 . های تولید، بازرگانی و فرآيند تبديلی است حوزه
وی مدعی شد: خیلی از افراد دوست ندارند مشکل بخش چای حل شود، چون چند بار محمد رضا 

ته ما همه های نهم و دهم به گیالن آمده است و گف رحیمي، معاون اول رئیس جمهوری در دولت

 . کنیم اختیارات دولت را به استان واگذار مي
های هشتم ونهم مجلس شورای اسالمي، ادامه داد: بعد از  عضو مجمع نمايندگان گیالن در دوره

اينکه اختیارات به گیالن واگذار شد وقتی مواردی از جمله مطالبات چای کاران را از طريق معاونت 

رديم، به اين نتیجه رسیديم حتی به دستورات خود رحیمي، راهبردی رياست جمهوری پیگیری ک
 . کنند معاون اول رئیس جمهوری توجه نمي

نژاد ارم ساداتي، اعتقاد دارد: واگذاری امورات چای به استان گیالن فرافکنی و عدم  کوچکي

باشد و اين در حالی است که مسئولیت واگذار کردن امور به معنای دادن همه  مسئولیت مي



 . تیارات استاخ
وی اذعان کرد: استاندار و سازمان جهاد کشاورزی گیالن وقتی تصمیماتی در ارتباط با محصول چای 

 . گیرند بايد در حوزه مسئولیتی وزارت کشور اجرائی شود مي

میلیارد  ٣۵نماينده مردم رشت در مجلس شورای اسالمي، ياد آور شد: در سال گذشته حدود 
چای کاران به منظور يارانه چای به کارخانجات اختصاص داده شود، ولی هنوز هم تومان قرار بود برای 

 . مقداری از آن پرداخت نشده است
نژاد به استانداران گیالن  نژاد ارم ساداتی با ارزيابی واگذاری امورات چای توسط دولت احمدي کوچکي

اول رئیس جمهوری با انجام  در زمان فعالیت عبداللهي، قهرمانی تا سعادتي، ابراز کرد: معاون
های چای را به استانداران اسبق اعطا کرد ولی در حقیقت همه  سفرهايی به گیالن همه مسئولیت

 . ها در خود دولت متمرکز بود و چیزی عايد مردم نشد مسئولیت

م وی با تاکید بر اينکه علی رغم اينکه واگذاری مسئولیت امور چای به استانداران وقت گیالن انجا
شد ولی تمام قوانین دست دولت بود و استانداران را سر کار گذاشتند، افزود: معاون اول رئیس 

ها را به استاندار فعلی کیهان هاشم نیا واگذار کرد و  جمهوری در روزهای گذشته، همه مسئولیت

 . رفت
بايد ببینیم که اين مسئول، با اشاره به باقی ماندن حدود سه ماه از عمر دولت دهم، متذکرشد: 

های قبلی که به نمايندگان اسبق عالی دولت در استان گیالن داده شده آيا در بخش  مسئولیت

مشکل از استانداران بوده، بايد به مردم معرفی شوند که عرضه  lچای اثر گذار بوده يا خیر و اگر
 . اند نداشته
ار بروکراسی دولت هست، ديگر اين نژاد ارم ساداتي، اضافه کرد: اگر هم گیر از خود ساخت کوچکي

 . ها نداشته در بخش چای نداشته باشند نوع فرافکنی و بحث
، با حضور استاندار «ستاد راهبردی چای»ای تحت عنوان  وی در ادامه با اشاره به برگزاری جلسه

ر اين گیالن و مسئولین چای بعد از سفر اخیر معاون اول رئیس جمهوری به اين استان، اظهار کرد: د
جلسه پیشنهادات خوبی از سوی کیهان هاشم نیا، نماينده عالی دولت در استان مطرح و به 

 . تصويب رسید
عضو مجمع نمايندگان گیالن از جمله مصوبات تصويب شده در اين جلسه را در بخش چای قاچاق، 

ر بودجه کل میلیارد تومان ديده شده دولت برای بخش چای د۱٧اعطای مناسب وام به چای کاران، 

 . و انجام تعهدات دولت در قبال کارخانجات ذکر کرد۳۱کشور سال 
ای اظهار  نژاد ارم ساداتی با اشاره به چای وارداتی يک کیلو در برابر سه کیلو چای حواله کوچکي

 . امیدواری کرد: اگر اين موضوع هم عملیاتی شود بسیار جای خرسندی را به دنبال خواهدداشت

ر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی برای به تصويب رسانیدن افزايش تعرفه وی از تالش د
 . درصد خواهد بود خبر داد۲۱۱درصد که در استان گیالن ۵۱به ٣۱گمرکی واردات چای از 

به گفته نماينده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی با تصويب اين طرح در کمیسیون تلفیق و 

درصد آن به استان گیالن ۱۱لیارد تومان اعتبار پیش بینی شده می۱۱۱صحن علنی خانه ملت، از 
 . تعلق خواهد گرفت

نژاد ارم ساداتي، اعتقاد دارد اگر اين اين قانون را دولت کمک بکند در کمیسیون تلفیق و  کوچکي

 . توان بخشی از مشکالت چای را حل کند صحن علنی مجلس شورای اسالمي، تصويب شود، مي
اگر دولت خودش را کنار بکشد و با افزايش تعرفه واردات اين محصول ونیز با برخی از وی تصريح کرد: 

ماند، از سوئی ديگربايدصادقانه با  همان روش باقی مي    قوانین و پیشنهادات استانی مخالفت نمايد، 
 . مردم صحبت کنند

گیالن برای واگذاری  اين مسئول از اعتراض خود به انجام چندين سفر معاون اول رئیس جمهوری به
امورات چای به استاندار و عملیاتی نشدن آن خبر داد و خاطر نشان کرد: به همین منظور در اين 

 . سفر حضور نیافتم و در مجلس شورای اسالمی ماندم

نژاد ارم ساداتی ابراز امیدواری کرد با توجه به اينکه کیهان هاشم نیا استاندار فعلی قبآل در  کوچکي
معاونت برنامه ريزی استانداری فعالیت کرده و به قوانین نسبت به استانداران اسبق اطالعات سمت 

 . های خود را به دولت اعالم تا ما نیز پی گیری کنیم بیشتری دارد، بتواند سريعآ درخواست

وی اذعان کرد: در صورت پیگیری های مناسب امسال شاهد بروز تحوالت در نحوه خريد برگ سبز 
و بازسازی باغات خواهیم بود چرا که باغ ها با مشکالتی در بخش آفات مواجه است و  چاي،

ای  بسیاری از آنها در حال اسیدی شدن هستند که خطرات زيادی به دنبال دارد و دردهای نهفته

 . بینند پردازد و فقط موضوع برگ سبز چای و فروش آن را مي است که کسی هم به آن نمي



های غربی بیشترين نرخ  ری در میان فارغ التحصیالن دانشگاهی/ استانافزايش نرخ بیکا
  بیکاری را دارند

های غربی کشور  : استان آمده است  29فروردین  96در  کلمهبه نوشته سایت اصالح طلب 
های  نام گرفتند. بنابر گزارش مرکز آمار، در زمستان سال گذشته استان ۳۲رکورددار بیکاری در سال 

اند تا بیشترين  های بیکاری را داشته لرستان، ايالم، کرمانشاه و کردستان به ترتیب باالترين نرخ
 .را به خود اختصاص دهند ۳۲درصدی سال ۲۱/۱سهم از نرخ بیکاری 
ساله و بیشتر کشور بیکارند و در  ۲۱نفر از جمعیت میلیون  دهد، نزديک به سه آماری که نشان مي

درصد جمعیت در  ٣۴/٧دهد که  اين میان، بررسی نرخ مشارکت اقتصادی يا نرخ فعالیت نشان مي

اند. همچنین نرخ مشارکت اقتصادی در  ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده ۲۱سن کار يعنی 
 . سبت به نقاط روستايی کمتر بوده استبین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری ن

درصد از جمعیت فعال بیکار بود و نرخ ۲۱/۱در عین حال بررسی نرخ بیکاری حاکی از آن است که 

بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستايی بیشتر بوده است. 
اند که اين شاخص در بین  تغال ناقص بودهدرصد از جمعیت کشور دارای اش ٨/۳طبق آمار ارائه شده 

مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستايی بیشتر از نقاط شهری بوده است. اما بخش خدمات با 

های عمده اقتصادی بیشترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است  درصد در بین بخش ۵/۴٧
درصد در مراتب بعدی قرار دارند.  ۲٨/۳ درصد و کشاورزی با٣٣/۱های صنعت با  که براين اساس بخش

درصد از جمعیت فعال در اين گروه ۱۱/۳سال نیز بیانگر آن است که  ۱۴تا  ۲۵نرخ بیکاری جوانان 

اند که اين شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط  سنی بیکار بوده
 . روستايی بیشتر بوده است

اند که اين  بیکار بوده ۳۲ساله در سال  ۱۳تا  ۲۵درصد از جوانان  ۱۴/۵به گزارش بهار، همچنین 

شاخص نیز بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستايی بیشتری بوده 
ساعت و بیشتر نشان  ۴۳ساله و بیشتر با ساعت کار معمول  ۲۵است. بررسی سهم شاغالن 

کنند و از آنجايی  ساعت در هفته کار مي ۴۳طور معمول بیش از  درصد شاغالن به ۴۱/۱دهد که  مي
که اين شاخص يکی از نماگرهای کار شايسته است، نمايانگر آن است که سهم زيادی از شاغالن 

 . کنند کشور بیش از ساعت استاندارد کار مي
، ۱۱/۴ن به ترتیب با داشتن های لرستان، ايالم، کرمانشاه و کردستا براساس اين گزارش، استان

 . اند بیشترين نرخ بیکاری را در زمستان سال گذشته داشته ۲٨/٨و  ۳/۲٨، ۲۳/۱

 
  های شغلی نابود شد، کدام اشتغالزايي؟ میلیون فرصت ۱

گذارد تا بتوان آن را به معنای  مرکز آمار در حالی سیر حرکتی نرخ بیکاری را نزولی به نمايش مي

شدن  ها دانست که نمايندگان مجلس از نابود های اشتغالزايی دولتي برنامه آمیز بودن موفقیت
میلیون فرصت شغلی در يک سال  های شغلی در سال گذشته خبر داده و معتقدند که دو فرصت

گذشته در واحدهای تولیدی از بین رفته و آماری که درباره ايجاد اشتغال از سوی دولت منتشر شده 

نژاد، عضو  ی واحدهای تولیدی معکوس بوده و غیرواقعی است. محمد حسنبه دلیل وضعیت بحران
که نحوه آمارگیری در مورد اشتغال توسط دولت غلط  کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اين

ای است که حتی  گونه گیری در مورد اشتغال به گويد: متاسفانه نحوه آمار است، به خانه ملت مي

اشتغالی يا افزايش  خواهان بافت قالی در خانه خود باشد، به عنوان وام خوداگر فردی با گرفتن وام 
 . شود نرخ اشتغال در کشور محسوب مي

نماينده مرند و جلفا در مجلس شورای اسالمی با بیان اين موضوع که دولت حتی تغییر تراکتور 
يک سال گذشته در ها فرصت شغلی در  میلیون  داند، افزود: کشاورزان را نیز اشتغالزايی مي

واحدهای تولیدی نابود شده است و آماری که اخیرا درباره ايجاد اشتغال از سوی دولت منتشر 
شده، به دلیل وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی معکوس بوده و صحیح نیست. وی تصريح کرد: 

وند میلیون تومان هزينه کرده و شرکتی تاسیس کند تا بتواند ر ۵۱فردی ممکن است بیش از 

نفر را جذب  ۱۱۱که همین شرکت شايد بتواند کمتر از  اشتغالزايی در کشور را افزايش دهد، درحالي
هزار نفر شغل ايجاد  میلیون تومان، برای چندين تواند ادعا کند که با يک کند، حال چگونه دولت مي

 . کرده است

ت مردم به نمايندگان مجلس که بیشتر مراجعا اين نماينده مردم در مجلس نهم، با اشاره به اين
درباره اشتغال است، تاکید کرد: در شرايط کنونی نرخ بیکاری در میان افراد دارای تحصیالت 



زايی غلط است يا  دهد، لذا يا آمار دولت درباره اشتغال العاده افزايش نشان مي دانشگاهی فوق
 . دهد میلیون شغل کفاف بیکار کشور را نمي دو

 روند پیشواز اول ماه مه میکارگران چگونه به 

 

 29فروردین  96در  ايلنا –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران به نقل از سایت خبری راه کارگر به نوشته 

کارگران در سال جاری در حالی به پیشواز جشن اول ماه مه می روند که کارگزاران رژیم  :آمده است 

اسالمی در شورای تعیین مزد برای آنان دستمزدی به میزان یک سوم میزان خط فقر در نظر گرفته 

 .اند

مسئول کانون انجمن های صنفی استان اصفهان با اعالم اینکه دستمزد سال نود و دوی کارگران 

سبت به سال گذشته بیست و پنج درصد افزايش يافته که هیچ همخوانی و تناسبی با تورم موجود ن

کشور ندارد، تاکید کرد درحالی که بر اساس آمارهای رسمي، خط فقر يا هزينه تأمین حداقل 

نیازهای يک خانواده چهار نفری نزديک به يک و نیم میلیون تومان برآورد شده است، شورای تعیین 

است.   د کمتر از يک سوم اين مبلغ را به عنوان دستمزد کارگران در سال جاری درنظر گرفتهمز

یزدانی با اشاره به اینکه کارد به استخوان همسران کارگران رسیده و توان اداره خانواده ها را ندارند، 

تأمین حدأقل می پرسد آيا به نظر مسئولین دستمزد کمتر از پانصد هزار تومان، جوابگوی معیشت و 

نیازهای زندگی يک کارگر در تهران يا ديگر نقاط کشور خواهد بود؟ به گفته فعالین مستقل کارگری، 

در حالیکه سازمانها و تشکلهای شبه کارگری وابسته به رژیم سعی دارند اعتراضات کارگران به این 

رژیم، نگهدارند، میزان از دستمزد را در سطح چانه زنی با مسئولین و گذشت زمان به نفع 

درخواست برای دستمزد واقعی و اعتراض مشترک حقوق بگیران به این سطح دستمزدها به 

هرشکل ممکن، می تواند نقطه عطف جدیدی در جنبش کارگری و روند شکل گیری تشکل های 

 .واقعی کارگران باشد

 دستمزد کارگران يک میلیون تومان با خط فقر فاصله دارد

هزار تومانی کارگران را فقط برای اجاره بهای يک اتاق کافی است/ فقر، منشأ  ۴٨٧ايلنا / دستمزد 

ايجاد هر فسادی در جامعه است و مسووالن بايد به اين موضوع توجه کنند که اين موضوع چه 

عواقبی را در جامعه در بر خواهد داشت. در حالی که بر اساس آمارهای رسمي، خط فقر يا هزينه 

ازهای يک خانواده چهار نفری نزديک به يک و نیم میلیون تومان برآورد شده است، تأمین حداقل نی

  درنظر گرفته ۳۱شورای تعیین مزد کمتر از يک سوم اين مبلغ را به عنوان دستمزد کارگران در سال 

 .است

های صنفی کارگران استان اصفهان با اعالم اين مطلب به ايلنا گفت: دستمزد  مسوول کانون انجمن

درصد افزايش يافته که هیچ همخوانی و تناسبی با  ۱۵کارگران نسبت به سال گذشته  ۳۱سال 

هزار تومانی کارگران را فقط  ۴٨٧تورم موجود کشور ندارد. علی يزدانی با انتقاد از اينکه دستمزد 

گوی هزار تومان، جواب ۵۱۱برای اجاره بهای يک اتاق کافی است، تاکید کرد: آيا دستمزد کمتر از 

 معیشت و تأمین حدأقل نیازهای زندگی يک کارگر در تهران يا ديگر نقاط کشور خواهد بود؟

يزدانی با اشاره به مظلوم واقع شدن اين قشر هنگام تعیین دستمزد، ادامه داد: همسران کارگران 

تمزد گويند با اين دس آيند و مي زمانی که به قول معروف کارد به استخوانشان رسیده، پیش ما مي

توانیم در ماه نیم کیلو گوشت  چطور خانواده را اداره کنیم؟ قسط اجاره خانه عقب افتاده و حتی نمي

http://rahekargar.files.wordpress.com/2013/04/download53.jpg


های کارگری در يک بررسی آماري، میانگین اقالم مصرفی کارگران به  هم بخريم. به گفته وی تشکل

دادند، اما با وجود اينکه بر همراه مدارک آمار و ارقام آن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه 

اساس اين بررسی آماري، خط فقر يا هزينه تأمین حدأقل نیازهای يک خانواده چهار نفری نزديک يک 

، کمتر از يک سوم اين مبلغ را به عنوان دستمزد ۳۱و نیم میلیون تومان برآورد شده است برای سال 

 .اند کارگران درنظر گرفته

ترين مشکالت کارگران را عدم  های صنفی کارگران استان يکی از مهم همچنین مسوول کانون انجمن

امنیت شغلی و ثبات کار عنوان کرد و گفت: آن بخش از کارگران نیز که با قراردادهای موقت مشغول 

به کار هستند، همیشه دغدغه عدم ثبات شغلی خود را دارند. وی با بیان اينکه فقر، منشأ ايجاد هر 

ست، تصريح کرد مسووالن بايد به اين موضوع توجه کنند که اين موضوع چه فسادی در جامعه ا

عواقبی را در جامعه در بر خواهد داشت و بر میزان بروز انحرافات اجتماعی و اخالقی در جامعه 

 خواهد افزود

  میلیون بیکار طبق گزارش مرکز آمار ايران 0

میلیون  9: حدود آمده است  29فروردین  96در تاریخ  گروه اقتصادی-مهردولتی خبرگزاری به گزارش 
استان دورقمی بود. از  99در استانهای کشور بیکار بوده اند و نرخ بیکاری در  22نفر در زمستان 

درصد بوده  29استان نیز بیش از  26درصد و در مورد  27استان باالی  5سويي، نرخ بیکاری در 
 . است

 

گزارش وضعیت بیکاری استان های کشور در زمستان سال گذشته و حدود به گزارش خبرنگار مهر، 
ساله و بیشتر  22درصد جمعیت  96.2يکماه پس از سال جديد منتشر شد که بر پايه آن اعالم شد 

 692میلیون و  99کشور در زمستان جزو جمعیت فعال اقتصادی محسوب شده اند که تعداد آنها نیز 
 . نفر بوده است 999هزار و 

همچنین به صورت کلی نرخ مشارکت اقتصادی در شهرها نسبت به روستاها و در مورد مردان 
دهم درصد  5نسبت به زنان بیشتر بوده است. با اين حال اين نرخ نسبت به فصل پايیز سال گذشته 

درصد جمعیت کشور بیکار بوده اند که  29.4کاهش داشته است. با اين اوصاف در پايان سال گذشته 

نفر بود. نسبت بیکاری مردان به زنان بیشتر و نرخ  722هزار و  222میلیون و  9عداد آنها به میزان ت
 . درصد افزايش داشته است 2.9بیکاری زمستان نسبت به پايیز سال گذشته به میزان 

 

از درصد از فعاالن اقتصادی دارای اشتغال ناقص بوده اند که در اين بخش نیز سهم مردان بیشتر  9.2
درصد اشتغال را در کشور ايجاد کرد و در اين  42.5بخش خدمات به میزان  22زنان است. در زمستان 

 . درصد بوده است 94.4و بخش صنعت نیز  26.2بین سهم بخش کشاورزی 

درصد بیکاری وجود داشت که اين میزان به  96.2ساله  94تا  27در بخش مربوط به بیکاری جوانان 
درصد هم بیکاری برای جوانان رده  94.9دهم درصد بیشتر بود. در اين بین  9بل نسبت پايیز سال ق

درصد افزايش نشان  2.9به میزان  22ساله وجود داشت که نسبت به فصل پايیز  92تا  27سنی 

 . می دهد
ساعت  42به طور متوسط بیشتر از  22درصد شاغالن در زمستان  92طبق گزارش مرکز آمار ايران، 

کار کرده اند که اين موضوع نشان می دهد درصد بسیار زيادی از شاغالن بیشتر از در هفته 
استان هرمزگان، مرکزي، گلستان، کرمان، قم، خراسان رضوی و  5استاندارد کار می کنند. تنها در 

 . درصد بوده است 2استان باالی  6خراسان جنوبی نرخ بیکاری تک رقمی بود که آن هم در 
نفر  222هزار و  224میلیون و  9نفر بیکار فصل زمستان گذشته  722هزار و  222و  میلیون 9از کل 
نفر از بیکاران در شهرها و  925هزار و  965میلیون و  9نفر نیز زن بوده اند.  522هزار و  229مرد و 

 . نفر نیز در روستاهای کشور ساکن بوده اند 292هزار و  672
نفر بوده  292هزار و  255میلیون و  2سال وجود دارد که  92تا  27تمرکز جمعیت بیکاران در رده سنی 

نفر اشتغال زايی داشته و  79هزار و  426میلیون و  9اند. بخش کشاورزی در زمستان سال گذشته 

نفر را در خود جای داده است. در اين بین بخش  229هزار و  222میلیون و  5بخش صنعت هم 
نفر اشتغال ايجاد  242هزار و  242میلیون و  22در بازار کار کشور برای خدمات با بیشترين تاثیرگذاری 

 . کرده است



استان باالی  5استان کشور نرخ بیکاری دورقمي، در  99در  22طبق ارقام موجود، در زمستان سال 
 29.4درصد بوده است. بر اين اساس با وجود نرخ بیکاری  29استان نیز باالی  26درصد و در  27

 . در زمستان گذشته، نرخ بیکاری در استان های مختلف کشور طبق جدول زير بوده است درصدی

  22زمستان -درصد نرخ بیکاری در استان ها 
  29.9آذربايجان شرقی 
  27.5آذربايجان غربی 

  26.9اردبیل 

  29.4اصفهان 
  29.2البرز 
  22.9ايالم 

  22.2بوشهر 
  22.2تهران 

  22.2چهارمحال و بختیاری 

  5.5خراسان جنوبی 
  2.9خراسان رضوی 

  29خراسان شمالی 

  29.2خوزستان 
  22.6زنجان 

  22.6سمنان 

  29.5سیستان و بلوچستان 
  29.2فارس 
  29.6قزوين 

  2.5قم 

  22.2کردستان 
  2.9کرمان 

  22.2کرمانشاه 

  29.9کهکیلويه و بويراحمد 
  2.2گلستان 

  22.9گیالن 

  92.4لرستان 
  22.9مازندران 
  2.7مرکزی 

  2.6هرمزگان 
  22.9همدان 

  22.2يزد 

 شد فریبرز رئیس دانا آزاد

فریبرز رئیس دانا، استاد بر پایه خبر رسیده به روز شمار کارگری آمده است : 

دانشگاه و عضو هیأت دبیران کانون نویسندگان ایران، روز دوشنبه پس از پایان دوره محکومیت یک 

 … خود، از زندان اوین آزاد شدساله ی 

 .فریبرز رئیس دانا، روز دوشنبه از زندان اوین آزاد شد

به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، فریبرز رئیس دانا، استاد دانشگاه و عضو هیأت دبیران 

 .کانون نویسندگان ایران، روز دوشنبه پس از پایان دوره محکومیت زندان، از زندان اوین آزاد شد

ها بازداشت  انتقاد از طرح هدفمندکردن یارانه  در پی ۲٣٨۳آذر  ٣۱دانان و تحلیلگر چپ روز  ین اقتصادا

http://rahekargar.files.wordpress.com/2013/04/images.jpg


دادگاه انقالب  ۱٨زندان اوین به سر برد. وی سرانجام در شعبه  ۱۱۳و مدت یک ماه را بند امنیتی 

به تحمل یک « عضویت در کانون نویسندگان ایران»و « توهین به ریاست جمهوری»تهران و به اتهام 

 .سال حبس تعزیری محکوم شد

، جهت گذراندن دوره حبس یک ساله بازداشت و به ۲٣۳۲آقای رئیس دانا روز دوشنبه اول خرداد 

 . زندان اوین منتقل شده بود

 بازگشت رضا شهابی به زندان! - 01اطالعیه ی 
 

رضا  2929فروردین  96عصر روز دوشنبه برپایه خبر دریافتی به روز شمار کارگری آمده است :  در 
شهابی با بدرقه ی خانواده، تعدادی از رانندگان و اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد و همچنین 

اجتماعی به زندان اوین بازگشت. بازگشت رضا جمعی از فعاالن جنبش کارگری و تعدادی از فعالین 

در پی تماس مأموران امنیتی مبنی بر اتمام زمان مرخصی او بود. در پی این تماس رضا این موضوع 
را با اعضای سندیکا مطرح کرد و در نهایت تصمیم جمعی این شد که رضا در موعد مقرر و به همراه 

 دان بدرقه شود.تعدادی از رانندگان و اعضای سندیکا تا زن

الزم به ذکر است بازگشت رضا به زندان در حالی است که پزشک معالج اش اعتقاد دارد که او 

همچنان از مشکالت در ناحیه ی گردن و کمر رنج برده و نیاز به فیزیوتراپی مستمر و تخصصی و 
ه در این مدت همچنین درمان های تکمیلی دارد. عالوه بر آن دندانپزشک معالج رضا شهابی نیز ک

تنها توانسته است تعداد محدودی از دندان های وی را ترمیم کند عنوان کرده است که لثه های رضا 

نیاز به جراحی دارد و ادامه ی روند ترمیم دندان و لثه های رضا با بازگشت او به زندان دچار اختالل 
 خواهد شد.

ی که در این مدت همبستگی طبقاتی کمیته ی دفاع از رضا شهابی ضمن تشکر از تمامی عزیزان

خود را با رضا شهابی اعالم کردند، ادامه ی حبس این کارگر مبارز و تمامی کارگران و فعاالن کارگری 
 دربند را محکوم می کند.

 2929فروردین ماه 96 -کمیته ی دفاع از رضا شهابی

 
 اریتجمع کارکنان منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد جلوی استاند

 

جمعی از نیروهای شرکتی مشغول در آمده است :  29فروردین  96در  کبنا نیوز، سایت به گزارش 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کهگیلویه و بویراحمد در جلوی محل استانداری تجمع 

کردند. براساس این گزارش، بنقل ازتهدادی تجمع کنندگان،طبق مصوبه ای هئیت دولت،نیروهای 
به اجرا شده است، ولی متاسفانه شرکتی باید تبدیل وضعیت شوند و در برخی از استانها این مصو

در منابع طبیعی این کار صورت نگرفته است. همچنین این کارکنان افزودند،حقوق و مزایا مرتب 
سال برخوردار هستیم که همچنان بال تکلیف هستیم.  ۲۱پرداخت نمی گردد،از سابقه کار باالی 

ن است به قول خودش در یکی از یکی از این کارکنان که از مأموران یگان حفاظت جنگل های استا

 و با مشکالت عدیده ای روبرو است.مأموریت های کاری از ناحیه کمر دچارصدمه گردید 
 

 بیانیه کانون مدافعان حقوق کارگر در مورد ادامه فشار بر فعاالن کارگری

 برپایه اطالعیه رسیده به روز شمار کارگری آمده است : 
 

از  96/2/29گذراندن يك سال زندان و پايان دوران محكومیتش در روز دو شنبه فریبرز رئیس دانا پس از 

زندان اوين آزاد شد . جرم او آن بود كه در شب اعالم هدفمندي يارانه ها توسط دولت، در  972بند 
يك مصاحبه اين طرح را ضد كارگران ومردم تحت ستم دانسته بود. در همان شب ماموران به منزل او 

شب اورا در برابر چشمان نگران فرزند خردسالش بازداشت كردند. او در دادگاه  29ر ساعت ريخته ود

از موضع خود دفاع كرد و حاضر به پس گرفتن حرف خود نشد . در تمام مدت بازداشت هیچ تقاضایي 
كه  را براي مرخصي و ساير حقوق قانونی زندانیان نكرد و همواره در زندان از مواضع خود كوتاه نیامد

همانا دفاع از حقوق كارگران و زحمتكشان است. اكنون كه پس از سپري كردن دوران محكومیت خود 
از زندان آزاد مي شود ، صحت مواضع او در باره طرح هدفمندي يارانه ها بیش از پیش اثبات شده 

اتي را است. اين طرح كه به آزاد سازي قیمت ها و تورم لجام گسیخته انجامیده، هردم شكاف طبق
 در جامعه افزايش داده و زندگي فالكت باري را بر مردم تحمیل كرده است.



همزمان با آزادی رییس دانا، رضا شهابی، عضو سندیکای شرکت واحد که جهت معالجه در مرخصی 
بود، با تمدید نشدن مرخصی اش به زندان بازگشت. تعداد زیادی از فعالین کارگری و اعضای 

به همراه فرزندان خردسال و خانواده ی نگران او، سرود خوانان با آرزوی  سندیکای شرکت واحد

آزادی اش، او را بدرقه کردند. رضا شهابی درحالی به زندان بازگشت که معالجات وی نیمه کاره 
 مانده است.

با ادامه مرخصی بهنام ابراهیم زاده نیز موافقت نشده است و هنگامی که وی برای تمدید مرخصی 
ه کرده به وی ابالغ شده که غیبت هم دارد و باید هر چه زودتر خود را به زندان معرفی کند. مراجع

این درحالی است که نیما ابراهیم زاده هم چنان تحت شیمی درمانی است و تهیه ی داروهای وی 
معضل بزرگی برای خانواده ی ایشان شده است و بیم آن می رود با بازگشت بهنام به زندان روند 

 عالجات وی دچار اخالل شود.م

در همین حال با مرخصی محمد جراحی که تحت پرتو درمانی قرار دارد موافقت نشده است. این 
درحالی است که بعد از هر دوره پرتودرمانی بیمار باید به مدت یک هفته در قرنطینه تحت مراقبت 

 کرد. باشد، زیرا تشعشات درمانی برای نزدیکان بیمار ایجاد مشکل خواهد

آنها گمان می کنند با فشار به کارگران و فعاالن کارگری زندانی و ایجاد شرایط غیرانسانی در زندان 
ها و فشار بر خانواده های زندانیان می توانند از اعتراضات کارگری جلوگیری کنند، اعتراضاتی که 

بسیار دشوار کرده ناشی از تورم، گرانی و عدم افزایش دستمزدهاست که زندگی را بر کارگران 

 است.
این آزادی و بازگشت به زندان نشان می دهد که کارگران و فعاالن کارگری همچنان درعقاید خود 
محکم و استوار ایستاده اند و بر حقوق کارگران پای می فشارند. كانون مدافعان حقوق كارگر بارديگر 

ارگری است و بارها هشدارداده خواهان آزادی بی قید وشرط همه ی زندانیان سیاسی و فعاالن ک
 که این بگیر و ببندها تاثیری در اراده کارگران و فعاالن کارگری در احقاق حقوق خود نخواهد داشت.

 كانون مدافعان حقوق كارگر -29فروردین  96
 

 52بیانیه 

 بازگرداندن رضا شهابی را به زندان محکوم می کنیم.

را با ترس شروع کرده است،زمین  2929جمهوری اسالمی سال 
زیر پایش سست است، هر لحظه ممکن است بشکافد و این نظام 

سرمایه داری و ضد انسانی را نابود کند، سران و عاملین این نظام 
در ترس و واهمه قرار دارند هر روز که می گذرد بیشتر در خود می 

در فضای پر وحشت و بحرانی  پیچند و بیشتر صدایشان می لرزد،

خود، برای پنهان کردن ترس خویش دستگیری فعالین کارگری 
وسیاسی را افزایش داده اند، به سرعت محاکمات افزوده اند، هر 

روز بیشتر چنگ و دندان نشان می دهند ، سالح ها و نیروهای سرکوبگر شان را هر روز بیشتر به 

انیهای تهدید آمیزتری منتشر می کنند، تا شاید بتوانند با نمایش می گذارند، لحظه به لحظه سخنر
ایجاد فضای رعب و وحشت التهاب و تپش انفجاری قلب نظام اسالمی را آرامتر کرده، انفجار و 

ایست آن را به زمانی دور تر موکول نمایند. تا شاید باز هم بتوانند از خطرات احتمالی روز جهانی 

دیگر مناسبات عبور کنند.تحت چنین شرایطی است که رضا شهابی به کارگر و انتخابات پیش رو و 
زندان بر گردانده می شود، زندانیان و خانوادهایشان به اشکال مختلف تهدید می گردند، شریف 

ساعد پناه و مظفر صالح نیا محکوم به زندان می شوند ، تعدادی از کارگران با وثیقه های سنگین به 
و ... تا از شرکت آنها در مراسم روز جهانی کارگر و دیگر اعتراضات احتمالی گروگان گرفته می شوند 

 جلو گیری کرده همچنین در میان دیگر فعالین کارگری و سیاسی ایجاد ترس نمایند. 
ما ضمن محکوم کردن باز گردانی رضا شهابی به زندان، خواهان آزادی فوری وبدون قید و شرط رضا 

 زندانی و زندانیان سیاسی هستیم.شهابی و تمامی کارگران 

همچین از تمامی کارگران، تشکل های کارگری ، زنان ، معلمان، جوانان و مردم ازادیخواه و نهادهای 
مختلف داخلی و جهانی می خواهیم در روز جهانی کارگر به صورت متحدانه و گسترده خواستار 

لهی ، مهدی فراهی شاندیز، رسول آزادی رضا شهابی، شاهرخ زمانی ،محمد جراحی، پدرام نصرا

 بداغی، عبدالرضا قنبری ... و زندانیان سیاسی شوند.
 کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!



 پیش بسوی اتحاد بیشتر، برای فشار بیشتر!!!
 پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار:

 مزدها متناسب با تورم افزایش دست

 اعتصابحق تشکل، حق 
 لغو قراردادهای موقت
 برقراری اشتغال دائم

 کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
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کارگران حمل ونقل )آی تی اف(دررابطه با بازگشت رضا شهابی به نامه اتحادیه جهانی 

 زندان

 
آی تی اف) اتحادیه جهانی کارگران حمل ونقل برپایه خبر رسیده به روزشمار کارگری آمده است : 

خطاب به احمدی نژاد نسبت به لغومرخصی استعالجی 2929فروردین ماه 99(طی نامه ای بتاریخ 

زندان،علیرغم نیازوی به ادامه درمان ،ابرازنگرانی کردوخواستار آزادی  وبازگشتش به رضا شهابی 
 سال فعالیت کارگری اوشد. ۵ دائمی رضا شهابی و لغو ممنوعیت

همچنین خواستارلغو احکام همه فعالین واعضای اتحادیه های کارگری  طی این نامه  آتی اف 

 درایران شد.
دبیر کل آی تی اف امضا شده بود برای خامنه  دیوید کاکرافت رونوشت این نامه که ازطرف

ای،اسداهلل عباسی )سرپرست( وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی،صادق الیجانی؛ رئیس قوه 
قضائیه،محمد جواد الریجانی؛ دبیر شورای عالی حقوق بشر، شهردارتهران محمد باقر قالیباف 

 حومه،هم ارسال شد. وپیمان سنندجی؛ مدیر کل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و

  دستمزد کارگران يک میلیون تومان با خط فقر فاصله دارد

هزار تومانی  ۴٨٧دستمزد »  :آمده است  29فروردین  95در  ايلنا –کار ایران دولتی به گزارش خبرگزاری  
کارگران را فقط برای اجاره بهای يک اتاق کافی است/ فقر، منشأ ايجاد هر فسادی در جامعه است 

و مسووالن بايد به اين موضوع توجه کنند که اين موضوع چه عواقبی را در جامعه در بر خواهد 

  «داشت
زهای يک خانواده چهار در حالی که بر اساس آمارهای رسمي، خط فقر يا هزينه تأمین حداقل نیا

نفری نزديک به يک و نیم میلیون تومان برآورد شده است، شورای تعیین مزد کمتر از يک سوم اين 

 . است  درنظر گرفته ۳۱مبلغ را به عنوان دستمزد کارگران در سال 
های صنفی کارگران استان اصفهان با اعالم اين مطلب به ايلنا گفت: دستمزد  مسوول کانون انجمن

درصد افزايش يافته که هیچ همخوانی و تناسبی با  ۱۵کارگران نسبت به سال گذشته  ۳۱سال 

 . تورم موجود کشور ندارد
هزار تومانی کارگران را فقط برای اجاره بهای يک اتاق  ۴٨٧علی يزدانی با انتقاد از اينکه دستمزد 

بگوی معیشت و تأمین حدأقل هزار تومان، جوا ۵۱۱کافی است، تاکید کرد: آيا دستمزد کمتر از 
  نیازهای زندگی يک کارگر در تهران يا ديگر نقاط کشور خواهد بود؟

يزدانی با اشاره به مظلوم واقع شدن اين قشر هنگام تعیین دستمزد، ادامه داد: همسران کارگران 
دستمزد گويند با اين  آيند و مي زمانی که به قول معروف کارد به استخوانشان رسیده، پیش ما مي

توانیم در ماه نیم کیلو گوشت  چطور خانواده را اداره کنیم؟ قسط اجاره خانه عقب افتاده و حتی نمي

 . هم بخريم
های کارگری در يک بررسی آماري، میانگین اقالم مصرفی کارگران به همراه  به گفته وی تشکل

ئه دادند، اما با وجود اينکه بر اساس مدارک آمار و ارقام آن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارا

اين بررسی آماري، خط فقر يا هزينه تأمین حدأقل نیازهای يک خانواده چهار نفری نزديک يک و نیم 
، کمتر از يک سوم اين مبلغ را به عنوان دستمزد ۳۱میلیون تومان برآورد شده است برای سال 

 . اند کارگران درنظر گرفته

ترين مشکالت کارگران را عدم  های صنفی کارگران استان يکی از مهم جمنهمچنین مسوول کانون ان
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امنیت شغلی و ثبات کار عنوان کرد و گفت: آن بخش از کارگران نیز که با قراردادهای موقت مشغول 
 . به کار هستند، همیشه دغدغه عدم ثبات شغلی خود را دارند

معه است، تصريح کرد: مسووالن بايد به اين وی با بیان اينکه فقر، منشأ ايجاد هر فسادی در جا

موضوع توجه کنند که اين موضوع چه عواقبی را در جامعه در بر خواهد داشت و بر میزان بروز 
  انحرافات اجتماعی و اخالقی در جامعه خواهد افزود

  کلیه فروشی برای زنده ماندن در پايتخت

سیدحسن آمده است :  29فروردین  95در تاریخ  ايسنا -دولتی دانشجویان ایرانبه نوشته خبرگزاری 
 9موسوی چلک در مطلب تازه خود در خبرآنالين به بررسی موضوع کلیه فروشی در سريال پايتخت 

 . پرداخته است

به گزارش ايسنا، خبرآنالين به نقل از رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ايران نوشت: کی از نکاتی 
اشاره شد موضوع فروش کلیه برای تامین هزينه های زندگی بود. گر به آن  9که در سريال پايتخت 

چه در اين سريال به همه ابعاد اين موضوع پرداخته نشده و قرار هم نبود پرداخته شود. در زير به 

 : چند نکته به اختصار اشاره می شود
 
مجبور به فروش عضوی های زندگی خود ايی از مردم در کشور برای تامین هزينهباور کنیم که عده1- 

هايی را روی ديوار هر به ويژه خود هستند. شايد برخی از ما نوشته« کلیه»از بدن خود از جمله 
های بیماران کلیوی يا بیماران خاص ديده باشیم که حاکی از ديوارهای نزديک به مراکز يا انجمن

 . اعالم آمادگی برای فروش کلیه است

 
کنند و به اصطالح کلیه به نیازمند پیوند کلیه حسابی کالهبرداری مي ای هم به بهانه فروشعده2- 

ها هم که نیازمند کلیه هستند مجبورند به هر شکلی کنند. خانوادهمي« سرکیسه»ها را خانواده
فروشند ها، کلیه را نميشده آنها را راضی کنند. در حالی که بسیاری از گروه از به اصطالح فروشنده

 . کنندهای زيادی را به آنها تحمیل ميکنند و هزينهط خانواده سوءاستفاده ميفقط از شراي
 
ای هم دالالن کلیه هستند. اين افراد کسانی هستند که راه و چاه کار را بلدند. مراکز را می عده3- 

د. کننشناسند. مقررات را بلدند و ... اما اين افراد از دو طرف فروشنده و خريدار سوءاستفاده مي
 . به خوبی نشان داده شد 9موضوعی که در سريال پايتخت 

 

شود تا از مردم عدم آشنايی با منابع اجتماعی هم از مشکالت ديگری است که موجب مي4- 
 . سوءاستفاده شود

  . هم در نوع خود جالب بود 9توجه به اين موضوع در سريال پايتخت 

بهنام ابراهیم زاده را به روزهاي آينده مرخصي   دادستاني تهران تمديد شدن يا نشدن
 موكول كرد

 
به گزارش وبالگ پایگاه خبری خانواده بهنام ابراهیم زاده،امروز سه شنبه براي چندمین با ر وبالگ 
نويس وفعال كارگري وكودك بهنام ابراهیم زاده براي تمديد مرخصي اش به دادستاني تهران مراجعه 

ل كارگري وي نامه اي از سوي پزشكان بیمارستان محك كه در آن كرد. به هنگام مراجعه اين فعا
كرده اند حضوربهنام مي تواندبراي بهبود وضعیت نیما موثر وضروري است، ونامه اي از وضعیت   تاكید

كه از آرتروز گردن ودرد گوش رنج مي برد اما تا اين لحظه به خاطرشرايط   وخیم پزشكي خودش
كه به پزشك مراجعه كند، تحويل مقام دادستاني داد. امادادستان فرزندبیمارش فرصت نداشته 

جواب تمديد شدن ويا نشدن مرخصي بهنام ابراهیم زاده را به روز هاي آينده موكول كرد. اين در 
نیما ابراهیم زاده فرزند بیمار اين زنداني سیاسي كه در حال حاضر تحت مراقبت   حالي است

 كه شنیده است مقامات قضايي وامنیتي با مرخصي پدرش بهنام پزشكان قرار دارد، از زما ني

موافقت نكرده اند به شدت دچاراسترس شده وهمچنان وايت وپال كت هاي بدن نیما پايین است.  
حتي در مواردي نیما تشنج نیز داشته است. پزشكان استرس هاي وارده را موجب اين وضعیت براي 

ده مي دانند. چرا كه پزشكان معتقدند نیما بايد بدور از استرس اين فرزند بیمار بهنام ابراهیم زا

 ونگراني ودر محیطي كامال آرام وبي صدا روند درمان خود راطي كند.



  ها در ايران المللی پول از هدفمند کردن يارانه تقدير صندوق بین

پول بار ديگر در المللی  صندوق بینآمده است :  29فروردین  95رد تاریخ  راديو فرانسهبه گزارش 
ها در ايران، به تقدير از نتايج به  گزارشی پیرامون مرحله و نحؤه اجرای طرح هدفمند کردن يارانه

 . دست آمده از اجرای اين طرح پرداخته است

المللی پول، با انتشار گزارشی به تشويق دولت  اين در حالی است که در گذشته نیز صندوق بین
المللی پول ايراد  شناسان ايرانی به صندوق بین ح پرداخته بود، ولی کارايران برای اجرای اين طر

ها در آن به اجرا گذاشته شده  گرفتند که از وضعیت داخل ايران و شرايطی که هدفمند کردن يارانه
 . اطالع بوده است بي

استناد صندوق های پاريس، همچنان بر اين باور است که  استاد اقتصاد دانشگاه -دکتر فريدون خاوند
المللی پول به آمار و اطالعات ارائه شده از سوی دولت تهران اشتباه است و از آن گذشته  بین
 . شناسان صندوق بايد خود رأساً شرايط داخل ايران را مورد بررسی قرار دهند کار

 
 تجمع اعتراضی کارگران فوالد زاگرس مقابل فرمانداری قروه

 

بیش از یکصد و بیست  :آمده است  29فروردین  95در  ايلنا –ر ایران به گزارش خبرگزاری دولتی کا
فروردین ماه(  ۱۱کارگر این كارخانه دیروز ) ۱۱۱کارگر کارخانه ذوب آهن فوالد زاگرس به نمایندگی از 

در اعتراض به تعطیلی کارخانه طی یک ماه اخیر و عدم دریافت حقوق سه ماهه گذشته خود در 

 قروه تجمع کردند.مقابل فرمانداری 
سال در آستانه بیکاری قرار دارند نسبت به  ۱۱تا  ۲۱بنابهمین گزارش، این کارگران که با سوابق كار 

اند كارفرما بدون تعیین زمان مشخصی  اند. كارگران مدعی شده شان معترض نابودی امنیت شغلی

 تنها به آنان گفته است فعال بر سر کار خود حاضر نشوید.
گفت اظهار كرد: بیش از  رگران این واحد تولیدی که به نمایندگی از سایر کارگران سخن مییکی از کا

کارگر شاغل در این مجموعه تولیدی عالوه بر اینکه از بهمن ماه سال گذشته حقوقی دریافت  ۱۱۱
 اند، بعد از پایان تعطیالت نوروزی نیز از ورودشان به كارخانه جلوگیری شده است. نکرده

ه كارگران فوالد زاگرس در تشریح جزئیات مشکالت این کارگران افزود: به دستور كارفرما نمایند
از ورود كارگران جلوگیری به عمل آورده  ۳۱/ ۲/ ۲۱حراست كارخانه بعد از تعطیالت نوروزی در تاریخ

 است.

کارگران ارسال  این کارگر اضافه کرد: مجددا بعد از این تاریخ از سوی كارفرمای کارخانه پیامکی برای
( بر سر کار خود حاضر نشوید تا به شما اطالع داده ۳۱/ ۲/ ٣۱تا پایان ماه )»شد مبنی بر اینکه 

 «.شود

کارگر به نمایندگی از سایر کارگران در  ۲۱۱این فعال كارگری ادامه داد: پس از دریافت این پیامك 
اعتراض به این اقدام کارفرما در مقابل فرمانداری تجمع کردند و بعد از دیدار با فرماندار، این مقام 

را مشخص  مسئول قول داد امنیت شغلی کارگران حفظ خواهد شد و دلیل بالتکلیفی کارگران

 نشدن اعضای هیئت مدیره از سوی تامین اجتماعی عنوان کرد.
 

 روز 0گزارشی ازجان باختن دو كارگر حادثه ورزشگاه نقش جهان اصفهان پس ازگذشت 

 
مسؤول روابط آمده است :  29فروردین  95در تاریخ ایسنا، خبرگرای دولتی فروردین 95به گزارش 

پزشکی اصفهان گفت: پس از سقوط جرثقیل بر روی کارگران های  عمومی مدیریت حوادث و فوریت
ها در دم جان باخت و دیگری پس از انتقال به بیمارستان جان خود را  جهان یکی از آن ورزشگاه نقش

  از دست داد.
عباس عابدي در خصوص چگونگی اتفاق و رسیدگی به مصدومین حادثه را اینگونه توضیح داد: پس 

ها  بر سر صحنه دو نفر بر اثر افتادن جرثقیل مصدوم شده بودند که یکی از آن از رسیدن همکاران ما

به دلیل شدت جراحات وارد شده به قسمت سر او در دم جان باخته بود و نفر دوم نیز با تالش 
  همکاران ما احیا شد و به بیمارستان غرضی اصفهان منتقل شد.

پزشکی اصفهان ادامه داد: ضربات وارد شده به های  مسؤول روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریت

مصدومان فقط از یک ناحیه نبود و سر و دست و پای این دو نفر کامال مصدوم شده بود که نفر دوم 
  نیز به دلیل شدت جراحات در بیمارستان غرضی در گذشت.

هان بنابهمین گزارش، حسین محموديه معاون فني مهندسي اداره ورزش و جوانان استان اصف



  گفت:
  مسؤوالن شركت توسعه تجهیز و نگهداري اماكن ورزشي بايد پاسخگوي اين قضیه باشند.

وی افزود: افتادن جرثقیل به دلیل وزش باد شديد بوده است، باد شديد باعث فشار بر بوم جرثقیل و 

  افتادن آن بر روي دو كارگر شده است.
اند؟ عنوان كرد:  شده ايراني يا از اتباع خارجي بوده محموديه در پاسخ به اين سؤوال كه كارگران فوت

جذب كارگران بر عهده شركت توسعه تجهیز و نگهداري اماكن ورزشي است و در خصوص اينكه افراد 
 اند اطالعي نداريم. ه كساني بودهفوت شده چ

  موافقت کرد ۲۹مجلس با کلیات بودجه 
 

 ۲۳۲نمایندگان مجلس شورای اسالمی با  آمده است :  29فروردین  95دربه گزارش جام جم آنالین،

  کل کشور موافقت کردند. ۲٣۳۱رای موافق با کلیات بودجه 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی روز سه شنبه در دو نوبت صبح و عصر بررسی گزارش کمیسیون 

د و در نهایت در نوبت عصر پس از را مورد برسی قرار دادن ۳۱تلفیق مجلس مبنی بر رد کلیات بودجه 

رای  ۲٣رای مخالف و  ۱۱رای موافق،  ۲۳۲موافق و مخالف با این گزارش با  ۱۱استماع سخنان 
  موافقت کردند. ۳۱نماینده حاضر با کلیات الیحه بودجه  ۱٣۱ممتنع از 

خواهد  ۳۱براساس این رای گیری کمیسیون تلفیق از این پس وارد بررسی جزئیات الیحه بودجه 

  شد.
 کمیسیون تلفیق کلیات بودجه را رد کرده بود

های درمانی از جیب مردم  درصد هزينه ۲۳های کشور/  تعطیلی گسترده آزمايشگاه
  شود پرداخت مي

:رئیس يازدهمین کنگره کشوری آمده است :  29فروردین  95در کلمه به نوشته سایت اصالح طلب 
ارتقا کیفیت خدمات آزمايشگاهی تشخیصی پزشکی ايران با اشاره به سونامی تعطیلی 

 ۳۱های کشور به دلیل نوسانات ارز گفت: با تعرفه جديد وزارت بهداشت بیماران بايد  آزمايشگاه
 . های درمانی را از جیب بپردازند درصد هزينه

های مکان فیزيکی  ها مربوط به هزينه های آزمايشگاه ترين چالش بهزاد پوپک گفته است: عمده

 . های انرژی است ها به دلیل نوسانات ارز و باال رفتن هزينه ها، گرانی تجهیزات و کیت آزمايشگاه
ها به شدت وابسته به ارز است و اين درحالی است که از اين  وی افزود: مواد و تجهیزات آزمايشگاه

زير بهداشت ديگر ارز مرجع برای تجهیزات پزشکی و آزمايشگاهی اختصاص به بعد به گفته و

 ٣ها و تجهیزات آزمايشگاهی بیش از  های مواد، کیت يابد و از سال گذشته تاکنون نیز قیمت نمي
 . برابر افزايش يافته است

را از جیب  های درمانی و آزمايشی درصد هزينه ٧۱او با اشاره به اينکه در حال حاضر مردم بالغ بر 

های جديد وزارت  ها در اين زمینه کم رنگ است، گفت: در صورت اجرای تعرفه پردازند و نقش بیمه مي
درصد را اعالم کردند نقش بیمه کم رنگتر خواهد شد بطوريکه مردم بايد با  ۱۳تا  ۱۵بهداشت که از 

 . های درمانی را از جیب بايد بپردازند درصد هزينه ۳۱ها  اين تعرفه

های اخیر تصريح کرد:  ها در ماه های بانکی و همچنین ورشکستگی آزمايشگاه ی با مشکالت وامو
اند و اگر اين روند  ها به دلیل نوسانات ارز دچار ورشکستگی شده متاسفانه بسیاری از آزمايشگاه

 . های کشور خواهیم بود ادامه يابد شاهد ورشکستگی تمام آزمايشگاه
های خود را به  ماه است که مبالغ بدهي ٧ها در حدود  از پوپک بیمه به گزارش تسنیم به نقل

کند و اين در حالی  ها را بیشتر مي ها پرداخت نکرده اند و اين مسئله مشکل آزمايشگاه آزمايشگاه
های وارد کننده کیت و تجهیزات آزمايشگاهی برخالف گذشته مبالغ خود را به نرخ  است که شرکت
کرديم و بعد  کنند در حالیکه در گذشته يک کیت را سه ماه استفاده مي افت ميدالر روز و نقد دري

 . پرداختیم پول آن را مي
پوپک با اشاره به اختالف و فاصله فاحش تعرفه وزارت بهداشت با تعرفه سازمان نظام پزشکی 

فه وزارت ها را به ما اعالم نکرده اند ولی در صورت اجرای شدن تعر افزود: هنوز جزئیات تعرفه

های درمانی بر گردن آنان خواهد افتاد در حالیکه براساس  درصد هزينه ۲۱ها فقط  بهداشت بیمه
 . های درمانی را بپردازند که امروز معکوس آن را شاهد هستیم درصد هزينه ٣۱قانون بايد مردم فقط 

کشور متوقف  وی با بیان اينکه با وجود تمام اين مشکالت خوشبختانه خدمات آزمايشگاهی در



ها ايجاد کرده است به  نشده است، بیان داشت: ولی نوسانات ارز مشکالت زيادی برای آزمايشگاه
های اضافی را بپردازند و حتی بیمار نیز به  ها بايد از جیب خود هزينه صورتی که مسئوالن آزمايشگاه

های  یلی آزمايشگاهاين صورت تحت فشار قرار نگرفته است که در نهايت اين مشکالت باعث تعط

 . متعددی شده است
رئیس ششمین کنگره بین المللی و يازدهمین کنگره کشوری ارتقا کیفیت خدمات آزمايشگاهی 

تشخیصی پزشکی ايران در تشريح تناسب آزمايشات در ايران گفت: خوشبختانه تناسب مناسبی 
يش يک مورد از آزمايشات غیرطبیعی آزما ٨ها در کشور وجود دارد البته از هر  بین آزمايشات و بیماري

 . شوند مي
پوپک به مسئله فارسی شدن آزمايشانت نیز اشاره کرد و گفت: فارسی شدن بخشی از آزمايشات 

های صعب العالج نظیر سرطان  های آزمايشات مانند بیماري هیچ مانعی ندارد ولی برخی از جواب

ز جهت آگاهی يافتن از آزمايشات شود و تواند با فارسی نويسی باعث استرس شديد بیمار ا مي
 . بايد تمام روند فارسی کردن آزمايشات به دقت و کارشناسی شده صورت پذيرد

وی خاطرنشان کرد: به هر حال جامع آزمايشگاهی کشور با توجه به شرايط کنونی کشور دچار 

کند و  ر مشکل ميها دچا ها و درمان مشکالت بسیاری است که مسلمأ بیماران را در روند تشخیص
خواستار آنیم که در يک فضای علمی و کارشناسی و به دور از مسائل سیاسی به اين مشکالت 

 . پرداخته شود

 
تجمع كارگران كارخانه نساجی اصفهان سیمین نو مقابل مجلس در اعتراض به عدم 

 سال سابقه كار 06بازنشستگی با 

 
جمعی از كارگران كارخانه نساجی سیمین آمده است :  29فروردین  95در تاریخ به گزارش جام جم،

سال سابقه كار  92نو اصفهان با تجمع مقابل مجلس خواستار احقاق حقوق خود و بازنشستگی با 
 شدند.

كارگر  922رسد به نمایندگی از  نفر می 72براساس این گزارش، این كارگران كه تعدادشان به حدود 
 كارخانه مقابل مجلس تجمع كردند.این 

سال سابقه  92كارگر این كارخانه با  422كارگران معترض گفتند: براساس قانون بازنشستگی، حدود 

 كنند. كارگر خودداری می 922اند اما از بازنشستگی حدود  كار بازنشسته شده
سال هم  22كار باید سال سابقه  92گویند كه عالوه بر  كارگران افزودند: مسئولین كارخانه می

سختی كار داشته باشید در حالی كه این شرط برای كارگرانی كه قبال بازنشسته شده بودند لحاظ 

 كارگران با تجمع مقابل مجلس خواستار رسیدگی به اعتراض خود هستند.نشده بود.
 

 کارگرشد*0ریزش آوار در هنگام تخریب ساختمان دو طبقه باعث مرگ ومصدومیت شدید

 
بنقل ازسعید علیزاده معاون  آمده است : 29فروردین  95در تاریخ ،297پایگاه خبری  گزارشبه 

عملیات منطقه چهار آتش نشانی تهران، امروز در سعادت آباد، خیابان عالمه شمالی خیابان 

ساله در حال تخریب یک ساختمان دو طبقه بودند که ناگهان قسمتی  97و  99شرقی، دو کارگر 24
و سقف خر پشته این ساختمان فروریخت و هر دو کارگررا در زیر خروارها سنگ و آجر گرفتار  از دیوار

 کرد.
برپایه این گزارش،آتش نشانان پس از ایمن سازی محل، در یک عملیات سریع این کارگران را از زیر 

ا تایید ساله ر 97آوار خارج کردند که عوامل اورژانس پس از معاینه حادثه دیدگان، مرگ کارگر 
ساله که براثر ریزش آوار به شدت دچار مصدومیت شده بود توسط عوامل اورژانس به  99کردوکارگر

 مرکز درمانی انتقال پیدا کرد.

 هم دربیمارستان یا درمسیربیمارستان جان باخت.99*بنابه گزارشات منتشره درهمین رابطه کارگر
 

 مرگ یک کولبر در ارومیه

 
کولبر ُکرد را  ۱نیروهای نظامی ایران، آمده است :  29فروردین  95در تاریخ  به گزارش آژانس ُکردپا،

 در مناطق مرزی شهرستان ارومیه هدف تیراندازی قرار دادند.



ساله به نام "محمدصالح پذیری" فرزند  ۱۱ی جاری یک کولبر  ی هفته بنابهمین گزارش، روز یکشنبه
می ایران هدف شلیک مستقیم قرار گرفت و جان عبدالکریم از سوی مأموران نظامی حکومت اسال

 سپرد.

فرزند احمد نیز به شدت زخمی  ۱۳الدین پذیری"  در این تیراندازی، یک کولبر دیگر ُکرد به نام "محی
 گردیده که به مراکز درمانی ارومیه منتقل شده است.

 د.این دو کولبرجوان از اهالی روستای "جورنی" از توابع شهرستان ارومیه هستن
 

 كارگران پتروشیمی جایگزین پیمانكاران نشد  تعاونی
 

طی گزارشی ازعدم   :آمده است  29فروردین  95در  ايلنا –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

 كارگران پتروشیمی بجای شرکت های پیمانکاری خبرداد.  جایگزینی تعاونی
با تشکیل تعاونی از سوی کارگران، به جای  تر مسئوالن قول داده بودند تا پیش برپایه این گزارش،

ها همکاری کنند. حال که کارگران با صرف هزینه  های پیمانکاری با تعاونی سپردن کار به شرکت

 ها بسپاریم. توانیم کار را به آن گویند نمی اند می سنگین، تعاونی تشکیل داده
اف )مدیر توسعه منابع انسانی ای از طرف احمدرضا حر آذر ماه سال جاری، نامه ۲٣گفتنی است 

 ٣ها را برای مدت  ها به تعاونی شرکت ملی صنایع پتروشمی( آمد که مجوز سپردن کار از پیمانکاری

کرد که با کارگرانی که قرارداد  سال متوالی از دولت گرفته بود. این نامه به این موضوع اشاره می
 اند به صورت تعاونی قرارداد بسته شود. مستقیم نشده

  مرگ دو كارگر ورزشگاه نقش جهان

در حالی که انتشار  :آمده است  29فروردین  95در  ايلنا –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
ترين و جنجالیترين پروژه عمرانی اصفهان، دوباره  خبری از يک منبع آگاه درباره وقوع سانحه در بزرگ

ورزشگاه نقش جهان را خبرساز کرده ، مسووالن اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان از 

 . كنند پاسخگويی خودداری مي
جهان که به بخشی از سازه ورزشگاه آسیب  گاه نقشخبر سقوط يک جرثقیل سنگین وزن در ورزش

رسانده و مرگ دو کارگر را به دنبال داشته از سوی يک منبع آگاه در در شرکت توسعه و تجهیز اماکن 

ورزشی کشور اعالم شده است و پس از آن مدير روابط عمومی اورژانس اصفهان در گفتگو با ايلنا 
 . های ورزشگاه نقش جهان را تايید کرده است قیلخبر فوت دو كارگر در حادثه سقوط جرث

فروردين ماه، تماسی با  ۱۱دقیقه در روز  ۱۴و  ۲٨عباس عابدی درباره اين حادثه گفت: ساعت 

های ساختمان و مصدومیت  های پزشکی اصفهان برقرار شد که حاکی از سقوط جرثقیل فوريت
 . شديد دو نفر حکايت داشت

افراد حاضر در محل معرفی کرد و گفت: پس از اعزام دو واحد امدادی وی اين مصدومان را از 

آمبوالنس و چهار تکنیسین در محل حادثه، مشخص شد يکی از مصدومان بر اثر شدت جراحات فوت 
کرده است، مصدوم ديگر نیز در صحنه احیا و پس از نیم ساعت به بیمارستان دکتر غرضی منتقل 

 . ي، او نیز بر اثر شدت جراحات در بیمارستان کاشانی فوت کردهای بعد شد که بر اساس گزارش

اطالعی از  رضا صدرايی مسوول روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان با اظهار بي
اين موضوع به ايلنا گفت: پیمانکاری که مسوول ساخت و تکمیل ورزشگاه نقش جهان است به 

کند و تربیت  و نگهداری اماکن ورزشی در تهران فعالیت ميصورت مستقیم زير نظر شرکت توسعه 
 . رود بدنی اصفهان تنها بهره بردار اين پروژه به شمار مي

 
 زندانی شدن مجدد رضا شهابی را محکوم کنیم

 

رضا شهابی کارگر  شرکت واحد تهران و حومه، عضو هئیت مدیره  و خزانه دار سندیکای کارگران  
بطور موقت از زندان اوین آزاد شده بود  مجددا  2922اعتصاب غذای  دیماه شرکت واحد  که در پی 

 به زندان اوین بازگردانده شد. 2929فروردین ماه  96در مورخه 

رضا شهابی در زمان بازداشت توسط بازجویان و حافظان سرمایه در زندان اوین مورد شدید ترین   
قرار بود که رضا شهابی  در خارج از زندان مورد  اذیت و آزار ها  روحی و جسمی قرار گفته بود .

معالجه و مداوای پزشکی قرار گیرد .اما شکنجه گران وزارت اطالعات  در آستانه اول ماه مه روز 

 جهانی کارگر رضا شهابی را به سالخ خانه اوین بازگرداندند.



با بازداشت ، احضار و تهدید در  آستانه روز جهانی کارگر  اداره اطالعات و دیگر نیروهای سرکوبگر  
فعالین  جنبش کارگری در تالش هستند تا کارگران و فعالین این جنبش را مرعوب کرده و از برگزاری 

مراسم روز جهانی کارگر ممانعت به عمل آورند. در چنین اوضاعی  کارگران و فعالین کارگری در شهر 

و  پرونده سازی عزم و اراده آنها را در هم   سنندج را به سیاه چال میاندازند   تا شاید با تهدید
 بشکنند.   

سرکوب و ارعاب کارگران و جنبش کارگری در ایران  پدیده جدیدی نیست . آنچه شرایط امروز را  
متمایز می کند بحران سیاسی و اقتصادی روز افزونی است که   شالوده  نظا م سرمایه داری را به 

ایران  برای جلوگیری از اعتراضات و اعتصابات کارگری خود را هم ریخته است. حاکمیت اسالمی 
ناچار می بیند که به اینگونه سرکوب ها دست بزند تا شاید چند صباحی مرگ خود را به عقب 

بیاندازد. حاکمان سرمایه می دانند که  خشم و نفرت کارگران و مردم زحمتکش  و  ستمدیده از فقر 

چون بشکه باروتی است که با هر جرقه ای، احتمال منفجر شدن را  ، فالکت ، استثمار و...  ، هم
دارد . ترس از شورش گرسنگان و سازماندهی و هدایت اعتراضات عمومی و در راس آن اعتصابات 

 کارگری آن چیزی است که با عث هراس حاکمان شده است . 

نین شرایطی صورت می زندانی شدن مجدد رضا شهابی  و تهدید دیگر فعالین کارگری بر بستر چ
گیرد . نظام  اسالمی ایران می داند که پیشروان و نمایندگان راستین جنبش کارگری در تالش 

 هستند تا در اشکال مختلف روز جهانی کارگر را برگزار کنند. 

حضور مجدد رضا شهابی  در بین هم طبقه ای های خود ، لرزه بر پیکر نظام سرمایه داری انداخته 
حکومت  لرزان  اسالمی از این است که این پیشروان  می توانند در شرایط کنونی صفوف  بود . ترس

متفرق کارگران را سازماندهی کنند و به این دلیل سعی دارد پیشروان کارگری را  بازداشت 

 ،سرکوب و مرعوب کنند.
در اشکال  برگزاری مراسم روز جهانی کارگر یکی از سنت های جاری جنبش کارگری ایران است که

 گوناگون و با توجه به فضای پلیسی درایران هر ساله گرامی داشته شده است.
امسال هم باید باشکوه تر از گذشته  به استقبال این روز رفت و فوری ترین خواست و مطالبات  

کارگری را در دستور کار گذاشت . بی شک طبقه کارگر در ایران  بر اساس روال گذشته در کنار دیگر 
طالبات ، خواست فوری و بی قید و شرط آزادی کارگران را در دستور کار قرار خواهد داد. امسال م

هم باید شعار آزادی  فوری فعالین کارگری  ، رضا شهابی ، غالب حسینی، علی آزادی ، پدرام 

نصرالهی  ، شاهرخ زمانی ،  محمد جراحی و دیگر فعالین سیاسی از جمله محمد باقری ، محمد 
ودی ، رسول بداقی ، عبدالرضا قمری را سر داد  و خواستا منع تعقیب و مختومه  اعالم شدن دا

 پرونده وفا قادری ، خالد حسینی  ، حامد محمود نژاد وبهزاد فرج الهی  شد. 

 زنده باد اتحادو همبستگی طبقاتی کارگران
 "انجمن کارگری چراغ ویسی"

 2929فروردین  95

 
 ه خبری دیگر در این رابط

 روز0گزارشی ازجان باختن دو كارگر حادثه ورزشگاه نقش جهان اصفهان پس ازگذشت

 
مسؤول روابط عمومی مدیریت آمده است : 29فروردین  95در ایسنا،خبرگزاری دولتی  به گزارش

های پزشکی اصفهان گفت: پس از سقوط جرثقیل بر روی کارگران ورزشگاه  حوادث و فوریت
در دم جان باخت و دیگری پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست  ها جهان یکی از آن نقش

 داد.
عباس عابدي در خصوص چگونگی اتفاق و رسیدگی به مصدومین حادثه را اینگونه توضیح داد: پس 

ها  از رسیدن همکاران ما بر سر صحنه دو نفر بر اثر افتادن جرثقیل مصدوم شده بودند که یکی از آن

دت جراحات وارد شده به قسمت سر او در دم جان باخته بود و نفر دوم نیز با تالش به دلیل ش
 همکاران ما احیا شد و به بیمارستان غرضی اصفهان منتقل شد.

های پزشکی اصفهان ادامه داد: ضربات وارد شده به  مسؤول روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریت

و پای این دو نفر کامال مصدوم شده بود که نفر دوم مصدومان فقط از یک ناحیه نبود و سر و دست 
 نیز به دلیل شدت جراحات در بیمارستان غرضی در گذشت.

 بنابهمین گزارش، حسین محموديه معاون فني مهندسي اداره ورزش و جوانان استان اصفهان گفت:

 .مسؤوالن شركت توسعه تجهیز و نگهداري اماكن ورزشي بايد پاسخگوي اين قضیه باشند



وی افزود: افتادن جرثقیل به دلیل وزش باد شديد بوده است، باد شديد باعث فشار بر بوم جرثقیل و 
 افتادن آن بر روي دو كارگر شده است.

اند؟ عنوان كرد:  محموديه در پاسخ به اين سؤوال كه كارگران فوت شده ايراني يا از اتباع خارجي بوده

تجهیز و نگهداري اماكن ورزشي است و در خصوص اينكه افراد جذب كارگران بر عهده شركت توسعه 
 اند اطالعي نداريم. فوت شده چه كساني بوده

  شوند های ترکیه بسته مي های ايرانیان در بانک حساب

های اين کشور  دولت ترکیه به بانکآمده است :  29فروردین  92در  صدای آلمانبه گزارش رادیو  
های خود را ببندند در غیر اين صورت وجوه اين  دستور داده از مشتريان ايرانی خود بخواهند تا حساب

 . شده است آوريل اجرايی  ۲٧شود. اين دستورالعمل از روز چهارشنبه  ها بلوکه مي حساب

های ترکیه خبر  فروردين( به نقل از رسانه ۱٨آوريل/۲٧ی روز چهارشنبه ) روزنامه شرق در شماره
 . شوند های ترکیه بسته مي های ايرانیان در بانک داده که حساب

شمار  های معتبر ترکیه به منبع خبر روزنامه شرق روزنامه دولتی "توديززمان" است که از روزنامه

یان در شماره روز دوشنبه ای درباره بستن حساب بانکی ايران رود. گزارش ويژه اين روزنامه ترکیه مي
سال است  ۲۱نويسد: به يک ايرانی که  فروردين( آن چاپ شده است. اين روزنامه مي ۱۱آوريل/۲۵)

 . اش را ببندد در ترکیه سکونت دارد گفته شده حساب بانکی شخصي

های ترکیه از مشتريان خود  چنین "شفق"، روزنامه ديگر ترکیه، روز دوشنبه نوشت، برخی بانک هم
 . شان مصادره خواهد شد پول خود را خارج کنند وگرنه دارايي ۱۱۲٣آوريل  ۲٧اند تا  خواسته

های ايرانیان از سوی "آژانس مقررات بانکی و نظارتی" ترکیه صادر شده  ظاهرا دستور بستن حساب

"شفق"  های اياالت متحده و اتحاديه اروپا علیه ايران است. اما روزنامه و هدف آن همراهی با تحريم
 . ای شده است در گزارش خود افزوده، اين آژانس منکر صدور چنین بخشنامه

يک مقام رسمی در يکی از شعب بانک "ياپی کردی" در محله "گاالتاسارای" استانبول که از 
اين کار »مشتريان ايرانی خود خواسته حساب خود را مسدود کنند، به روزنامه "شفق" گفته است: 

خواهد از ارايه خدمات به  ها مي ژانس مقررات بانکی و نظارتی است که از بانکمطابق بخشنامه آ
 «. شهروندان کشورهايی که هدف تحريم قرار دارند خودداری کنند

های بانکی  يک سال پیش نیز امارات عربی متحده به چنین اقدامی دست زد و با بستن حساب

های ايرانی را هم برای شبکه بانکی خود ممنوع  نکايرانیان فعال در اين کشور، هرگونه ارتباط با با
 . کرد
 

  دلیل قربانیان بي
هزار دالر سپرده  ۲۵يک ايرانی به نام "الف. ج." که برای تحصیل به ترکیه آمده، مجبور شده است 

با »خود را از بانک "ياپی کردی" خارج کند. او در اعتراض به اين کار به روزنامه "شفق" گفته است: 

سازی اورانیوم هستند. من  ها در خانه خود در حال غني ای رفتار کردند گويی همه ايراني گونه همن ب
 «. ام گذاری کرده های ترکیه سپرده و آن را، اينجا، در بانک  شهروندی هستم که درآمدی داشته

. الف. خواهد به دادگاه شکايت کند دلیل قربانی اين رفتار بانک شده است و مي وی معتقد است بي

گويد، "گارانتی بانک" ديگر بانکی است که با مشتريان ايرانی و سوری خود تماس گرفته و به  ج. مي
 . آنها اعالم کرده حساب خود را ببندند

های رسمی سه بانک ديگر "فینانس بانک"، "وکیف بانک" و "هالک بانک" به روزنامه "شفق"  مقام
 . اطالع هستند وی "آژانس مقررات بانکی و نظارتی" بيای از س اند از صدور چنین بخشنامه گفته

 
الف. ج. که پول مورد بحث را از "ياپی کردی" بیرون کشیده و به بانکی ديگر سپرده است، اين کار را 

آيند دانشجو و مريض  هايی که به ترکیه مي ها و سوري گويد در میان ايراني داند. او مي معنی مي بي

کسانی که با ايران مشکل دارند »های ترکیه حساب دارند:  انکهم هست و آنها هم در ب
من شهروندی هستم »افزايد:  وی مي« شان را با ايران حل کنند نه با شهروندانی مثل ما. مشکل

 «. های ترکیه حساب دارد. اين هیچ ربطی به سازمان ملل ندارد، هیچ ربطی به ناتو ندارد که در بانک

 
  «ستها، سیاسی ا بستن حساب»

های ترکیه به "شرق" گفته  بانک  رئیس کمیسیون تجارت اتاق ايران در تحلیل اقدام  بهرامي، محسن 

های ايرانی را تحريم کرد، بسیاری  از زمانی که دوبی همسو با آمريکا هرگونه ارتباط با بانک»است: 



تجار ايرانی از همین  های بانکی خود را به ترکیه منتقل کردند. از فعاالن اقتصادی دفاتر و حساب
های اروپايی  کردند و حتی وجوه خود را از طريق ترکیه به ساير بانک سی گشايش مي کشور ال

ای هم  مالحظه کردند. در واقع اين کشور خأل امارات را پر کرد و البته به سودهای قابل منتقل مي

  «دست يافت
البته همسو با مواضع سیاسی خود که در حاال ترکیه همسو با مواضع آمريکا و »به گفته بهرامی: 

ی  ها  ها را در پیش گرفته و در گام نخست اقدام به بستن حساب منطقه نیز هست، رويه اماراتي
شود که بعدها  ها اقدامی زيانده محسوب مي اي ايرانیان کرده که در درجه نخست برای خود ترکیه

 . «آثار آن هويدا خواهد شد
های بانکی ايرانیان را تنها محدوديت از طريق شبکه  اق ايران بستن حسابرئیس کمیسیون تجارت ات

ها به نقل و انتقال  توانیم از طريق صرافي ما کماکان مانند گذشته مي»گويد:  داند و مي بانکی مي

توانند به فعالیت خود ادامه دهند مگر  ها هم مانند قبل مي وجوه از اين کشور اقدام کنیم و شرکت
ها تاسیس شرکت را هم برای ايرانیان  بگذارند و مانند اماراتي ها پا را از اين هم فراتر  کاينکه تر

 «. ممنوع کنند

 
 «رود هزينه تولید باال مي»

محمدرضا بهرامن، رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي، با اشاره به 

ايجاد کردند، به  ٨۳های ايرانی در اواخر سال  ابهای امارات متحده در مورد حس مشکالتی که بانک
ها به سمت ترکیه منتقل شد که الزاما  آن زمان، بخش عمده اين سرمايه»گويد:  روزنامه شرق مي

ها با ايران مراودات اقتصادی و مالی ندارند و بسیاری از آنها به عنوان  همه صاحبان آن حساب

 «. کنند تابعیت ايرانی فعالیت مي شهروند، دانشجو يا صاحبان شرکت تنها با
های ايرانی و در مرحله بعدی  های ترکیه برای بازگرداندن سرمايه او با بیان اينکه تصمیم جديد بانک

های  بانک»گويد:  های تجارت و تولید است، مي های منفی برای بخش بلوکه کردن آن، نشانه
گريز از فشارهای بعدی که ممکن است به  شان و برای گذاران خارجي ای تحت تاثیر سرمايه ترکیه

اند و نقل و انتقال قانونی  های ايرانی برايشان ايجاد شود، اين قانون را وضع کرده دلیل جذب سرمايه
 «. اند پول را بیش از پیش مشکل کرده

جايی پول و به دنبال آن معامالت خارجی ايجاد  به گفته بهرامن، با سد جديدی که برای جابه

های تمام شده تولید نیز افزايش خواهد  ، بانک مرکزی بايد توجه داشته باشد که هزينهشود مي
های تولید نیز افزايش  با اضافه شدن هر پله و اليه به مراودات اقتصادي، هزينه»گويد:  يافت. او مي

قرار جمهوری آينده کشور بايد تعامل با جهان را در دستور کار خود  يابد. در اين شرايط رئیس مي

  «.دهد
 

 تجمع بازنشستگان پاالیشگاه آبادان در مقابل وزارت نفت

 
تن از کارکنان  ٣۱امروز   :آمده است  29فروردین  92در  ايلنا –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

شاغل و بازنشسته پاالیشگاه آبادان در اعتراض به عدم فروش و یا واگذاری منازل سازمانی 

 آبادان، در مقابل ساختمان وزارت نفت واقع در خیابان طالقانی تهران تجمع کردند.پاالیشگاه 
براساس این گزارش، بازنشستگان پاالیشگاه آبادان پالکاردهایی در اعتراض به مدیریت پاالیشگاه 

ما کارکنان شاغل و بازنشسته »آبادان دردست داشتند،در یکی از این پالکاردهااشاره شده بود 
اه آبادان خواستار اجرای مصوبه دولت و مجلس شورای اسالمی در جهت فروش و واگذاری پاالیشگ

 «.سال هستیم ٧۱منازل سازمانی پاالیشگاه آبادان با عمر باالی بیش از 
 

 بدون شرح 
 از سوی وزارت تعاو، كار و رفاه اجتماعی

 عناوین هفته كارگر اعالم شد

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت  آمده است: 29فروردین  92به گزارش خبرگزاری دولتی فارس درتاریخ 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی عناوین روزهای هفته بزرگداشت مقام کارگر که از پنجم تا یازدهم 

 .شود را اعالم کرد اردیبهشت ماه برگزار می



تهاردی گفت: پنج به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعی، کاوه اش

نامگذاری شده که حضور در « کارگر، والیت، امام و شهداء»شنبه پنجم اردیبهشت ماه با عنوان روز 

مرقد مطهر بنیانگذار انقالب اسالمی و تجدید میثاق کارگران با آرمانهای حضرت امام و غبار روبی 

 .فته کارگر خواهد بودترین برنامه اولین روز از ه مزار شهدای کارگر در سراسر کشور مهم

حماسه سیاسی »از سوی مقام معظم رهبری با عنوان  ۲٣۳۱وی افزود: با توجه به نامگذاری سال 

کارگر، نماز، وحدت و »، روزهای ششم و هفتم اردیبهشت ماه با عنوان روز «و حماسه اقتصادی

در نظر گرفته شده  «اقتصادی  کارگر، صیانت از کار، تولید ملی و حماسه»و نیز « حماسه سیاسی

 .است

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نامگذاری چهارمین روز از 

های  گفت: همایش پیاده روی خانواده« آموزی و نشاط اجتماعی کارگر، مهارت»هفته کارگر با عنوان 

های این  ارگری از جمله ویژه برنامهکارگری در سراسر کشور و همچنین ورزش صبحگاهی در مراکز ک

 .روز است

را عناوین روزهای « کارگر، فرهنگ کار و تعاون»و همچنین « کارگر، سالمت و خانواده»اشتهاردی 

نهم و دهم اردیبهشت ماه اعالم و تاکید کرد: روز چهارشنبه یازدهم اردیبهشت به عنوان آخرین روز 

ضرت فاطمه زهرا )س( وتولد حضرت امام خمینی )ره( از هفته کارگر که با والدت با سعادت ح

 .نامگذاری شده است« کارگر و بصیرت فاطمی»مصادف شده روز 

وی با اشاره به برگزاری بیست و چهارمین جشنواره ملی امتنان از کارگران، گروههای کار و 

گری و های مختلف کار واحدهای نمونه کشور در این هفته گفت: با همفکری و همراهی تشکل

دستگاه مختلف به مناسبت  ۲٧عنوان ویژه برنامه با همکاری بیش از  ٧۵کارفرمایی، بیش از 

 .گرامیداشت هفته کارگر در سراسر کشور پیش بینی شده است

 پایان پیام
 

 تجمع متقاضیان مسکن مهر مقابل استانداری زنجان به دلیل افزایش قیمت واحدها
 

کنندگان :هیچ  یکی از تجمعآمده است: 29فروردین  92درتاریخ ری دولتی فارس ابه گزارش خبرگز
 توانند تحمل کنند. ای شرایط و وضعیت زندگی ما را نمی کدام از مسئوالن لحظه

نفرازمتقاضیان 222فروردین فارس،به دلیل افزایش قیمت واحدهای مسکونی مهر، حدود92به گزارش

پونک در زنجان (در مقابل ساختمان شرکت  مسکن مهر)از اعضای مجتمع مسکونی ساترا و احرار
 مسکن مهر، واقع در خیابان جاوید زنجان تجمع کردند.

برپایه این گزارش،، تعدادی از معترضان به افزایش قیمت واحدهای مسکونی مهر پیش از ظهر امروز 

 با تجمع، اعتراض خود را نسبت به افزایش قیمت این واحدها اعالم کردند.
میلیون ریال  92میلیون ریال از اعضای مسکن مهر،  42به علت مطالبه   است، این تجمعالزم به ذکر 

 ها صورت گرفته است. میلیون ریال نیز به علت افزایش قیمت 92برای ساخت محوطه و 

گفتنی است، بنا به گفته یکی از اعضای این تعاونی مسکن، قرارداد مربوط به ساخت این واحدها تا 
 ود که تاکنون هیچ واحدی از این مجتمع تحویل متقاضیان نشده است.ب 22پایان سال 

اند و  برای دریافت مسکن مهر ثبت نام کرده 26و  25های  کنندگان، آنها از سال بر اساس گفته تجمع
 گرفتند. باید دو سال پیش واحدهای خود را تحویل می

میلیون  4ان مسکن مهر خواستار واریز کنندگکنندگان در حال حاضر از ثبت نام به گفته یکی از تجمع
میلیون تومان  4اند این  اند، این در حالی است که عنوان کرده های مصالح شده تومان به عنوان هزینه

 الحساب است. نیز علی

کنندگان  های این تجمع ترین نگرانی مشخص نبودن زمان تحویل واحدهای مسکن مهر یکی از مهم
 بود.

های قد و نیم قد خود گفته و از مسئوالن استان  از نان و پنیر سفره و بچهکنندگان  یکی از تجمع

 های این قشر آشنا شوند.زنجان خواست تا سری به محل زندگی آنها بزنند تا شاید با درد



توانند  ای شرایط و وضعیت زندگی ما را نمی گفت :هیچ کدام از مسئوالن لحظه این زن درد دیده می
 گذرد. ل حاضر زندگی وی و کودکانش به سختی میتحمل کنند و در حا

 

 بدون شرح 
 :دبیر ستاد گرامیداشت هفته کارگر همدان عنوان كرد

 های كارگران در جامعه هفته كارگر فرصتی برای طرح دغدغه
 

دبیر ستاد گرامیداشت هفته کارگر در استان همدان با اعالم تشكیل ستادی در این استان به منظور 

روز کارگر مایه افتخار و عزت كارگران است و کارگران  ارج نهادن به مقام کارگر، گفت: گرامیداشت و

اند تا این روز جهانی در تاریخ به ثبت  های بسیاری داده جهان برای به ثمر رسیدن اهداف این روز خون
 .برسد

بررسی و پیگیری  در خصوص هدف از تشکیل ستاد هفته کارگر به ایلنا گفت:« چنگیز اصالنی»
های امنیت شغلی، تضمین کار دائم و تضمین دستمزد قانونی در  مشکالت کارگری استان در بخش

 .به ویژه از سوی تشکالت کارگری پی گیری خواهد شد ۳۱سال 

با بیان اینکه  های هفته کارگر عنوان کرد و برنامه او برسی مشکالت جامعه کارگری همدان را از
های برنامه هفته کارگر است افزود: با  رساندن مشکالت جامعه کارگری به گوش مسئوالن از اولویت

ها با نرخ تورم رسمی وعدم امنیت شغلی در واحدهای تولیدی،  توجه به افزایش نابرابر دستمزد
 .از اهمیت باالیی برخوردار است ۳۱های هفته کارگر اردیبهشت  برنامه

به گفته اصالنی، برگزاری هفته کارگر در سال اخیر با نام کارگر و با هدف حماسه سیاسی وحماسه 
 .تر برگزار شود اقتصادی آغاز شده و تالش خواهد شد تا هر چه با شکوه

ن تشکالت کارگری های هفته کارگر استان همدان اظهار داشت: دیدار با مسئولی او در تشریح برنامه
با ائمه جمعه و نماینده ولی فقیه در استان، حضور کارگران در نماز جمعه، گردهمایی نمایندگان 

کارگران، تجلیل از زنان کارگر نمونه، افتتاحیه اولین دوره مسابقه بزرگ قرآنی جامعه کارگری استان، 

کلهای کارگری و ها و شوراهای کارگری، نشست مشترک تش ها، انجمن گردهمایی تشکل
کارفرمایی، عیادت از کارگران بیمار، جشنواره نشان خدمت به قانون کار، عیادت از کارگران بیمار و 

 .های مهم هفته کارگر در استان ذکر کرد اجتماع کارگران استان را از برنامه

 پایان پیام

 
 

 های لوازم خانگی ادامه تعطیالت نوروزی در برخی كارخانه

یک فعال کارگری در استان  :آمده است  29فروردین 92در  ايلنا –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

تهران اعالم کرد: برخی تولید کنند گان لوازم خانگی داخلی به علت نبود مواد اولیه تولید، با افزودن 
  اند. ههای تولیدی خود را تعطیل کرد بر زمان تعطیالت نوروزی، عمال کار در واحد

های تولید کننده لوازم خانگی هشدار داد و  اسماعیل حق پرستی نسبت به افزایش مشکالت واحد
های تولیدی، بعد از سپری کردن تعطیالت  به ایلنا گفت: هم اکنون تعداد زیادی از کارگران این واحد

شده است نوروزی به دلیل آنچه که از سوی کارفرما، فراهم نشدن مواد اولیه تولیدعنوان 
  اند بر سر کار خود حاضر شوند. نتوانسته

های معتبر تولید کننده لوازم خانگی داخلی با مشکل تهیه مواد اولیه تولید  او با بیان اینکه اکثر واحد

مواد اولیه، تعدادی از کارخانجات تولید   ها و افزایش قیمت اند، افزود: به دنبال تشدید تحریم مواجه
  اند. و مابقی با مشکل تهیه مواد اولیه تولید مواجه شده لوازم خانگی تعطیل

دبیر خانه کارگر تهران بر کاهش بروکراسی )كاغذبازی( اداری برای تسهیل واردات مواد اولیه تاکید 

کرد و گفت: در حال حاضر با وجود گران شدن قیمت این محصوالت، بستر مناسبی برای سرمایه 



  گی فراهم نشده است.گذاری در بخش تولید لوازم خان
های فعال در واحدهای تولیدی تهدید شده  او در خاتمه با بیان اینکه امنیت شغلی بسیاری از نیروی

ها بیکار نشده است اما تعداد  است، افزود: با آنکه هنوز اخراجی صورت نگرفته و کارگری در این واحد

خانگی که بعد از تعطیالت ایام نوروز هنوز  ها تولید کننده لوازم زیادی از کارگران فعال در کارخانه
 یت شغلی خود هستندنتوانسته اند بر سر کار خود حاضر شوند، نگران امن

 دستمزد کارگران یک میلیون تومان با خط فقر فاصله دارد

در حالی که بر اساس آمارهای  :آمده است  29فروردین 92در  ايلنا –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
رسمی، خط فقر یا هزینه تأمین حداقل نیازهای یک خانواده چهار نفری نزدیک به یک و نیم میلیون 

تومان برآورد شده است، شورای تعیین مزد کمتر از یک سوم این مبلغ را به عنوان دستمزد کارگران 

  است.  درنظر گرفته ۳۱در سال 
نفی کارگران استان اصفهان با اعالم این مطلب به ایلنا گفت: دستمزد های ص مسوول کانون انجمن

درصد افزایش یافته که هیچ همخوانی و تناسبی با  ۱۵کارگران نسبت به سال گذشته  ۳۱سال 

  تورم موجود کشور ندارد.
اتاق هزار تومانی کارگران را فقط برای اجاره بهای یک  ۴٨٧علی یزدانی با انتقاد از اینکه دستمزد 

هزار تومان، جوابگوی معیشت و تأمین حدأقل  ۵۱۱کافی است، تاکید کرد: آیا دستمزد کمتر از 

  نیازهای زندگی یک کارگر در تهران یا دیگر نقاط کشور خواهد بود؟
یزدانی با اشاره به مظلوم واقع شدن این قشر هنگام تعیین دستمزد، ادامه داد: همسران کارگران 

گویند با این دستمزد  آیند و می عروف کارد به استخوانشان رسیده، پیش ما میزمانی که به قول م

توانیم در ماه نیم کیلو گوشت  چطور خانواده را اداره کنیم؟ قسط اجاره خانه عقب افتاده و حتی نمی
  هم بخریم.

 های کارگری در یک بررسی آماری، میانگین اقالم مصرفی کارگران به همراه به گفته وی تشکل
مدارک آمار و ارقام آن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه دادند، اما با وجود اینکه بر اساس 

این بررسی آماری، خط فقر یا هزینه تأمین حدأقل نیازهای یک خانواده چهار نفری نزدیک یک و نیم 
به عنوان دستمزد  ، کمتر از یک سوم این مبلغ را۳۱میلیون تومان برآورد شده است برای سال 

  اند. کارگران درنظر گرفته

ترین مشکالت کارگران را عدم  های صنفی کارگران استان یکی از مهم همچنین مسوول کانون انجمن
امنیت شغلی و ثبات کار عنوان کرد و گفت: آن بخش از کارگران نیز که با قراردادهای موقت مشغول 

  ی خود را دارند.به کار هستند، همیشه دغدغه عدم ثبات شغل

وی با بیان اینکه فقر، منشأ ایجاد هر فسادی در جامعه است، تصریح کرد: مسووالن باید به این 
موضوع توجه کنند که این موضوع چه عواقبی را در جامعه در بر خواهد داشت و بر میزان بروز 

 و اخالقی در جامعه خواهد افزود. انحرافات اجتماعی

 
 دهد فاف زندگی آبرومند را نمیمستمری بازنشستگان ك

یک کارگر بازنشسته صنایع  :آمده است  29فروردین 92در  ايلنا –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی، گفت: مقرری   نساجی با انتقاد از افزایش ناچیز مستمری

  هیچ تناسبی ندارد.کارگران بازنشسته و از کارافتاده با وضعیت اقتصادی 
الـله مختاری كه برای بیان اعتراضش به تعیین مستمری بازنشستگان به دفتر ایلنا آمده بود،  نبی

اظهار داشت: میزان افزایش مستمری بیمه شدگان بازنشسته و از کار افتاده حتی از حداقل نرخ 
ن توان ادامه زندگی تورم اعالم شده بانک مرکزی نیز کمتر است و در این شرایط بازنشستگا

  شان را ندارند. متناسب با شئونات سن و سال
درصد اعالم کرده  ٣۲وی با بابیان اینکه بانک مرکزی در گزارش اسفند ماه خود نرخ تورم را بیش از 

بود، گفت: در چنین شرایطی شاهد آن بودیم که سازمان تامین اجتماعی مستمری کارگران را 

  درصد افزایش داده است. ۱۵ه را تنها بازنشسته و از کار افتاد
های چیت ری و اطلس بافت ادامه داد: به استناد گزارشهای مورد تایید  این کارگر بازنشسته كارخانه

ام و امروز باید  ام و هر ماه حق بیمه پرداخت كرده سال كار كرده ٣٨سازمان تامین اجتماعی، حدود 

  ام را تامین کنم. د و خانوادههای خو هزار تومانی هزینه ٧۱۱با مستمری 
کنند، گفت: منابع  وی بابیان اینکه بسیاری از بازنشستگان و از کارافتادگان مثل من زندگی می



سازمان از محل حق بیمه کارگران تامین شده است، بنابراین مسئوالن سازمان تامین اجتماعی 
طبق قانون تامین اجتماعی نرخ تورم را ها منت بگذارند بلكه باید  نباید بابت افزایش ناچیز مستمری

  ها قرار دهند. مالك تعیین مستمری

های درمانی به نسبت  مختاری بابیان اینکه در خانواده کارگران بازنشسته به دلیل کهولت سن هزینه
های خاصی را  های کارگران شاغل بیشتر است، و بازنسشتگان باید از نظر خوراک مراقبت خانواده

  توان از عهده مخارج یك زندگی آبرومند برآمد. پرسید: با این مستمری چگونه می رعایت کنند،
وی درعین حال یادآور شد که در خانواده بیشتر بازنشستگان افراد جوان جویای کار نیز حضور دارند و 

شود. این کارگر  ها نیز از محل مستمری بازنسشتگی تامین می بنابراین ناخواسته هزینه آن
ای در اعتراض به میزان مستمری امسال بازنشستگان در دست داشت،  ه كه پارچه نوشتهبازنشست

شود بازنشستگان  رویه امکان اشتغال از جوانان سلب می در پایان گفت: وقتی به دلیل واردات بی

 ها خواهند شد. های آن امین هزینهبصورت غیر مستقیم مسئول ت
 

 درصد بوده است ۹۹/۹نرخ بیکاری سال گذشته 

ترین  مرکز آمار ایران در تازه :آمده است  29فروردین 92در  ايلنا –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

معادل  ۳۱درصدی نسبت به سال  ۲ .۱را با کاهش  ۳۲گزارش خود اعالم کرد: نرخ بیکاری در سال 
درصد اعالم کرد. به گزارش ایلنا، مرکز آمار ایران گزارش داد: بررسی نرخ مشارکت اقتصادی  ۱ .۲۱

ساله و بیشتر( از نظر اقتصادی  ۲۱درصد جمعیت در سن کار ) ٧ .٣٧دهد  )نرخ فعالیت( نشام می

نرخ  دهد اند. همچنین نتایج نشان می اند؛ یعنی در گروه شاغالن یا بیکاران قرار گرفته فعال بوده
مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر 

  بوده است.

اند، این در حالی  درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده ۱ .۲۱برسی نرخ بیکاری حاکی از آن است که 
خ بیکاری در بین زنان درصد بود. براساس این نتایج، نر ٣ .۲۱معادل  ۳۱است که نرخ بیکاری در سال 

  نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.
درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص  ۳ .٨دهد که  بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می

اند. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده  بوده
  است.

درصد  ۵ .۴٧بررسی اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی حاکی از آن است که بخش خدمات با 

 ۱ .٣٣بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخشهای صنعت با 
  درصد قرار دارند. ۳ .۲٨درصد و کشاورزی با 

درصد از جمعیت  ۳ .۱۱ز آن است که ساله حاکی ا ۲۵-۱۴براساس این گزارش، نرخ بیکاری جوانان 

اند، این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت  ساله بیکار بوده ۲۵-۱۴فعال 
  به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

-۱۳درصد از جمعیت فعال  ۵ .۱۴ساله نیز حاکی از آن است که  ۲۵-۱۳همچنین نرخ بیکاری جوانان 

اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط  ساله بیکار بوده ۲۵
  روستایی بیشتر بوده است.

ساعت  ۴۳ساله و بیشتر با ساعت کار معمول  ۲۵بررسی مرکز آمار نشان داده که سهم شاغلین 

کنند.  درصد در هفته کار می ۴۳درصد شاغلین به طور معمول بیش از  ۱ .۴۱دهد  و بیشتر نشان می
دهد در کشور سهم زیادی از  این شاخص که یکی از نماگرهای کار شایسته است، نشان می

  کنند. شاغلین بیشتر از استاندارد کار می
هزار و  ۳۴۴میلیون و  ۱هزار جمعیت فعال کشور،  ۲۱۵میلیون و  ۱۴براساس این گزارش، از مجموع 

 ۱ .٨درصد و در نقاط روستایی  ٨ .۲٣نفر بیکار هستند. همچنین نرخ بیکاری در نقاط شهری  ۲۵٨
  درصد اعالم شده است.

دهد که این شاخص نیز نسبت به  ساله نشان می ۲۵ـ۱۳بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان 

زایش پیدا کرده درصد اف ۱ .۲درصد کاهش و نسبت به فصل قبل  ۴ .۱فصل مشابه در سال گذشته 
  است.

دهد،  ساعت و بیشتر نشان می ۴۳ساله و بیشتر با ساعت کار معمول  ۲۵بررسی سهم شاغالن 

  کنند. ساعت در هفته کار می ۴۳درصد شاغالن به طور معمول بیش از  ۱ .٣۳
دهد در کشور سهم  رود، نشان می این شاخص که یکی از نماگرهای کار شایسته به شمار می

  کنند. شاغالن بیشتر از استاندارد کار می زیادی از



، ۴ .۱۱های لرستان، ایالم، کرمانشاه و کردستان به ترتیب با داشتن  براساس این گزارش، استان
 اند. در زمستان سال گذشته داشته بیشترین نرخ بیکاری را ٨ .۲٨و  ۳ .۲٨، ۱ .۲۳

 
 یتالش كارگران جهت اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در كشتیران

عضو انجمن صنفی کارگری  :آمده است  29فروردین 92در  ايلنا –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
قانون کار و محاسبه طرح  ۵۱دریانوردان جمهوری اسالمی مرکز خلیج فارس از عدم اجرای ماده 
  نقدی مشاغل در شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی انتقاد کرد.

سال از شکایت اینجانب بر علیه  ۵غالمرضا زنگی اهرمی در این باره به ایلنا گفت: پس از گذشت 

مورخه  ۲۳٧۱۱۱شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و با توجه به صدور نامه شماره 
قانون کار و محاسبه طرح نقدی مشاغل با وجود گذشت نزدیک  ۵۱جهت اعمال ماده  ۱۵/۲۱/۲٣۳۲

  ز موضوع مذکور در عمل هیچگونه اقدامی صورت نگرفته است.به دو ماه ا

وی با انتقاد از مشی کدخدامنشانه وزارت کار در مورد این مساله بیان کرد: هدف آقایان از این همه 
کاغذ بازی و نامه بازی چیست؟ اگر قرار است به صورت کدخدامنشی رسیدگی شود پس چرا این 

کرد که شکایت به وزارت  نی به مشکالت اینجانب رسیدگی مینامه صادر شده است؟ اگر کشتیرا

  بردم. کار نمی
گوید حتی اگر ما طرح طبقه بندی مشاغل تمامی  این فعال کارگری مدعی شد: کشتیرانی می

  كارگران را رسیدگی کنیم طرح طبقه بندی شما )غالمرضا زنگی( را محاسبه نخواهیم کرد.

دان جمهوری اسالمی مرکز خلیج فارس در پایان اظهار داشت: عضو انجمن صنفی کارگری دریانور
کارگران دریایی مدتهاست که خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستند. در این راه نیز 

اند. مشخص نیست مسئوالن تا  های مختلفی مراجعه کرده اند و به ارگان اقدامات بسیاری انجام داده

  وپ به هم پاس بدهند.خواهند ما را مثل ت چه زمانی می
رئیس انجمن صنفی کارگری دریانوردان « نادر ظهوری»گفتنی است آبان ماه سال گذشته بود که 

ای به وزیر کار از عدم اجرای قانون طبقه بندی  جمهوری اسالمی مرکز خلیج فارس با ارسال نامه
الع از متن نامٔه مشاغل از سوی شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی انتقاد کرده بود. برای اط

  مذکور به اینجا مراجعه کنید.
همان سال، جمعی از کارکنان شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران با    همچنین در بهمن ماه

اجرایی شدن طرح طبقه بندی »ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار  ارسال نامه
 شدند. متن نامٔه مذکور:« مشاغل قانون کار

 درخواست اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای کارکنان کشتیرانی

جمعی از کارکنان شرکت  :آمده است  29فروردین 92در  ايلنا –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران  
ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار  کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران با ارسال نامه

  شدند.« بندی مشاغل قانون کار اجرایی شدن طرح طبقه»

در این نامه آمده است: شرکت کشترانی جمهوری اسالمی ایران برابر   به گزارش ایلنا، 
به بخش غیر دولتی واگذار گردیده و تا  ٨٧قانون اساسی از سال  ۴۴های ابالغی اصل  سیاست

  کنون طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار برای شرکت مذکور اجرایی نگردیده است.

غالمرضا زنگی »، «قانون کار ۵۱اجرایی شدن ماده »در ادامٔه این نامه ضمن درخواست برای 
« طبقه بندی مشاغلبرای پیگیری اجرای طرح »به عنوان نمایندهٔ جمع امضا کنندگان « اهرمی

  معرفی شده است.
برای اجرایی شدن طرح طبقه بندی  ٨٨های که از سال  به پیگیری»در پایان این نامه با اشاره 

 ها ابراز تاسف شده است. نتیجه ماندن این تالش انجام گرفته از بی« مشاغل
 

 كنیم اعتراض قاطع کارگران راه آهن یزد به قراردادهای پیمانی: كار نمی

جمعی از کارگران شرکتی  :آمده است  29فروردین 92در  ايلنا –ه گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران ب

آهن این استان، نسبت به اجرایی  )پیمانی( راه آهن یزد با امضای طوماری خطاب به اداره کل راه
هشدار نشدن مصوبات دولت در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری به قرار دادکار معین 

  دادند.



نفر از کارگران متخصص پیمانی و شرکتی شاغل در  ۳٨به گزارش ایلنا، در این طومار که به امضای 
اداره ناوگان راه آهن استان یزد رسیده، خطاب به مدیرکل راه آهن یزد آمده است: در صورت اجرایی 

نی( مشمول نشدن مصوبات هیات دولت توسط راه آهن، پرسنل متخصص شاغل شرکتی )پیما

یابد دیگر در قالب  فروردین ماه سال جاری که قرارداد کارشان پایان می ٣۲تبدیل وضعیت، از تاریخ 
آهن به این کارگران  های پیمانکاری قادر به همکاری با راه آهن نیستند و لذا در صورت نیاز راه شرکت

  شود. متخصص باید قرارداد جدید کار بصورت مستقیم از طرف راه آهن منعقد
شود كه با واسطه یك شركت دالل نیروی  به كارگرانی گفته می« نیروی كار شركتی»گفتنی است 

ای از  اند تا به این ترتیب كارفرمای اصلی تعهدی نسبت به بخش عمده انسانی به استخدام درآمده
  حقوق قانونی كارگران متقبل نشود.

اند  ی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره كرده كارگران امضا كننده این طومار در ادامه به نامه

شناسی خود، صراحتا مشاغل این کارگران قراردادی را تخصصی دانسته است و  كه با اعالم نظرکار
اند: این در حالیست که اداره کل راه اهن با اطالع از این موضوع پس از گذشت چند  در ادامه آورده

هم نسبت به تبدیل وضعیت کارکنان خود هیچ اقدامی صورت نداده و با  سال از این مصوبه دولت، باز

تفسیر رای و استناد نابجا به مصوباتی که هیچ مغایرتی با مصوبات و قوانین فوق الذکر ندارد، از 
دستورات صریح ریاست جمهوری امتناع و از تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و پیمانی خود داری 

  کند. می

های مطروحه توسط مسئوالن راه آهن، مدعی  ن کارگران با نادرست خواندن بهانههمچنین ای
اند: تاخیر چند ساله این اداره در اعطای حقوق مسلم و قانونی بیش از چند هزار نیروی  شده

  های وابسته ندارد. متخصص، هیچ توجیحی جز سود برخی صاحبان شرکت

رد ادعای مسئوالن اداره کل راه آهن یزد در زمینه تبدیل  ای مختصر به در این نامه کارگران با اشاره
اند: با وجود اینکه کارگران طی دفعاتی هم بصورت کتبی و هم شفاعی  وضعیت کارکنان خود، آورده

اند، در صورت اجرا نشدن مصوبات هیات دولت تا پایان قرار  خواسته خود را به کارفرما اعالم داشته
توسط این اداره کل( دیگر قادر به همکاری به صورت شرکتی  ٣۲/۱۲/۳۱داد اینجانبان )تا مورخه

  نیستیم.
نیز  ۳۲ماه سال  اسفند  ۱۱طومار نویسی کارگران راه آهن یزد درحالی است که پیش از این در تاریخ 

ای مشابه از اداره کل راه آهن یزد  نفر از کارگران سیر حرکت پیمانکاری راه آهن شرق در نامه ۵۴

 ن تبدیل وضعیت استخدامی خود از شرکتی به قرارداد کار معین شده بودند.خواها
 

 ها درصدی کارگران نانوایی ۹۷اجرایی نشدن افزایش مزد 

رئیس انجمن صنفی  :آمده است  29فروردین 92در  ايلنا –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

های سطح کشور خبر  درصدی کارگران نانوایی ۱۵های اصفهان از اجرایی نشدن افزایش مزد  نانوایی
  داد.

درصدی کارگران واحدهای نانوایی سطح  ۱۵علی یزدانی در این باره به ایلنا گفت: افزایش مزد 

  کشور هنوز عملیاتی و اجرایی نشده است.
که در اند اما تا زمانی  درصدی را پذیرفته ۱۵وی ادامه داد: کارفرمایان واحدهای خبازی افزایش مزد 
  کنند. آنالیز هزینه تولید نان محاسبه نشود آن را پرداخت نمی

گویند تا  هنوز تغییری نکرده است. کارفرمایان می ۳۲این فعال کارگری افزود: قیمت نان با سال 
ها تغییر نکند مزد کارگران را بر اساس  هزینٔه افزایش مزد در هزینه تولید نان محاسبه نشود و قیمت

  کنند. د شورای عالی کار پرداخت نمیمصوبٔه جدی
های اصفهان در پایان اظهار داشت: تا این لحظه که در نیمه دوم  رئیس انجمن صنفی نانوایی

 اند. قرار داریم مسئوالن دولتی تصمیمی در این باره اتخاذ نکرده ۳۱فروردین ماه سال 
 

 مخالفت كارگران المپ الوند با انتقال كارخانه

نماینده کارگران شاغل در واحد  :آمده است  29فروردین 92در  ايلنا –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

کارگر رسمی كارگر تولیدی المپ الوند مخالف تصمیم كارفرما  ۱۱تولید المپ الوند قزوین اعالم کرد: 
  ا هستند.در خصوص انتقال این کارخانه از شهرک صنعتی البرز به به شهرک صنعتی لی

به نمایندگی از سایر کارگران به ایلنا گفت: كارگران استدالل كارفرما جهت اجرای « محرم رحمانی»

طرح اصالح ساختاری را بهانه قلمداد كرده و می گویند با این انتقال هیچ تضمین برای اشتغال آنها 



  وجود ندارد.
راستای اجرای طرح اصالح ساختاری، کارگر رسمی این کارخانه در  ۴۱حدود  ٨۵وی گفت: در سال 

  ماه به بیمه بیکاری معرفی شدند. ۲۳از سوی كارفرما و علی رغم میل باطنی خود برای مدت 

نماینده كارگران در تشریح جزئیات مشکالت کارگران المپ الوند، افزود: کارفرمای این کارخانه با 
اد اولیه و زمین و همچنین بخش زیادی از ملك استفاده از غیبت کارگران مقرری بگیر، ابزار تولید، مو

  کارخانه را به شرکتهای ایران چسب و تهویه فروخته است.
به گفته این کارگر در مدتی كه كارگران مقرری بگیر بیمه بیكاری بودند نه تنها در كارخانه هیچ اصالح 

مواد اولیه و ماشین آالت مدیریت شروع به فروختن  ٨۵همان سال      ساختاری انجام نگرفت بلكه از
  تولید المپ به صورت ضایعات کرد.

میلیون تومان شده  ۱۱۱رحمانی با بیان اینكه هزینه مقرری بیكاری كارگران این كارخانه بالغ بر 

است؛ گفت: در حال حاضر از کارخانه المپ الوند چیزی باقی نمانده وکارفرما از کارگران خواسته 
  منتقل شوند.« لیا»ه شهرک صنعتی است تا برای ادامه کار ب

این كارگر گفت: درخواست انتقال كارگران به محل جدید كارخانه در حالی است که شرکت المپ 

  هیچگون ابزاری برای تولید ندارد.« لیا»الوند در این شهرک صنعتی 
ال حاضر محرمی رحمانی با بیان اینکه کارگران نگران امنیت شغلی خود هستند، تصریح کرد: در ح

سال، در شرف بازنشستگی بوده و نگران  ۱۱کارگر شاغل در این واحد تولیدی با سوابق بیش از  ۱۱
 مخدوش شدن سوابق بازنشستگی خود هستند.

  سوء مدیریت عامل ایجاد مشکالت المپ الوند

عید علی کریمی، دبیر خانه  :آمده است  29فروردین 92در  ايلنا –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
در  ٨٣کارگر قزوین ضمن تایید ادعای کارگران المپ الوند اظهار داشت: المپ الوند از بهمن ماه سال 

همان سال به دلیل سوء مدیریت با    پی سیاست خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شد واز
  مشکالت مالی و کمبود نقدینگی مواجه بوده است.

های قانونی کارگران توجهی ندارد  رسد كه مدیریت این واحد تولیدی به خواسته ظر میاو افزود: به ن
  و تنها درصدد انحالل كارخانه است.

این فعال کارگری با بیان اینکه هم اکنون کارگران این کارخانه سرگردان هستند، گفت: برخالف 

ه و تولید متوقف است، بطوری كه ادعای كارفرما هم اكنون بخش زیادی از اموال کارخانه فروخته شد
  فقط یک تابلوی دو متری از این کارخانه باقی مانده است.

دبیر خانه كار قزوین از مسئوالن خواست كه به مشکالت کارگران المپ الوند رسیدگی کنند وبا 

 بازدید و بازرسی از این واحد تولیدی ازنزدیک مشاهده کنند که چیزی به جز اسم از این کارخانه
 باقی نمانده است.

 کارگربراثرانفجاردرمعدن فردوس16مصدومیت بیش از
 

دیروزانفجار مواد منفجره فرسوده آمده است: 29فروردین  92به گزارش خبرگزاری دولتی مهر درتاریخ 
 کارگر شد. 22گهر، موجب مجروح شدن  در معدن فردوس جنب معدن شماره يك گل

حوالي ساعت دو بعد از ظهر در معدن فردوس جنب معدن برپایه این گزارش، ديروز چهارشنبه 

 كارگر مجروح شدند. 22گهر در اثر انفجار خارج از زمان تعیین شده، بیش از  شماره يك گل
هاي سطح  كارگر و مسئول آتشبار مصدوم شدند كه بالفاصله به بیمارستان 22در اين حادثه بیش از 

 شهر منتقل شدند.
 

هزارنفرازکارکنان پیمانکاری وزارت نفت واعتراضات  166از عدم تبدیل وضعیت بیش 
 کارکنان تبدیل وضعیت شده

 

هزار نفر ازکارکنان پیمانکاری وزارت  42حدود آمده است :  29فروردین  92به گزارش پانا نیوز در تاریخ 
اند وهنوز نفت تعیین تکلیف شده و به قرارداد)قرارداد مدت موقت ( مستقیم و یا تعاونی تبدیل شده 

 هزار نیروی پیمانکاری باقی مانده بالتکلیفند. 222بیش از 

و امضای قراردادهای مستقیم با  2929وزیرنفت دیروزازتمدید قرارداد کارکنان مدت موقت در سال 
 خبرداد.2929دیگرکارکنان پیمانکاری وزارت نفت از ابتدای سال 



 کارکنان تبدیل وضعیت شده:
ت موقت:چرا پرسنلی که داشتند به راحتی کار خودشان انجام میدادند عسلویه مد 2-۲٣۳۱/۲/۱۳

اینجور بدبخت کردید. چرا نفرات دیگری می خواهید بدبخت کنید .شما اول فکر امکانات این پرسنل 

 باشید بعد آنها را قرارداد مستقیم کنید.
جامعی نگرفته اید و ولی ماه ا ز قرارداد هنوز در باره پرداخت حقوق تصمیم  29چرا بعد از گذشت  

 موقع عیدی سریعاً تصمیم به کسر آن گرفتتید.
 به جمع بالتکلیفان خوش آمدین۲٣۳۱/۲/۱۳ازسرخس-9

جناب وزیربرای ما که یکساله ازقراردادمستقیم شدنمون میگذره چه کردین که برای تبدیل وضعیت 
 بقیه عجله دارین؟ البته برای شما بد نمیشه.

مام مزایای کارمندان محروم میشن چون کارگرند وآخرسال موقع عیدی یکدفعه چون درطول سال ازت 

معجزه میشه میشن کارمند وعیدی کارمندی میگیرن ودر سال بعدش دیگه خودشونم نمیدونن چی 
 هستند!!!!!

 :۲٣۳۱/۲/۱۳پتروشیمی خوارزمی بندرامام-9

ادن افزایش حقوق رو کارگری ما که تبدیل وضعیت شدیم نه حقوقمون بهتر شد نه مزایا بهمون د
حساب میکنن. عیدی رو کارمندی حساب میکنن آبرو شرکت نفت داره میره با این کارهاش فکر 

 میکنه کارگرهای تبدیل وضعیت شده گوشهاشون درازه.

با سالم .جناب آقای قاسمی بجای اینکه دستور بدین با اوناییکه از ۲٣۳۱/۲/۱۳خسته از عسلویه:-4
یز شرایط تبدیل میشوند قراردادببندند.بفکر افزایش حقوق ما باشید .آخه تا کی منتظر حاال به بعد حا

بمونیم.یکسال تمام حتی با شرایط حقوقی کمتر از بچه های پیمانکاری کار کردیم.آیا تو این سال 

جدید هم قرار نیست حقوق ما درست بشه.این بهونه ها چیه هی میگین بازنگری حقوق باید انجام 
 چند سال باز نگری میکنید؟بشه؟

 
 تجمع متقاضیان مسکن مهر مقابل استانداری زنجان برای دومین روز متوالی

 
برای دومین روز متوالی، آمده است: 29فروردین  92به گزارش خبرگزاری دولتی فارس درتاریخ 

 استانداری زنجان تجمع کردند. 9متقاضیان مسکن مهر در قابل ساختمان شماره 

نفر از  222، پس از برگزاری دو تجمع در روز گذشته امروز نیز قریب به  ین گزارشبراساس ا 
متقاضیان مسکن مهر پس از تجمع در مقابل ساختمان مسکن مهر واقع در خیابان جاوید به مقابل 

استانداری زنجان رفته و خواستار رسیدگی به مشکالتشان از سوی مسئوالن  9ساختمان شماره 

 شدند.
برای  26و  25  هستند، از سال« ساتراپ»و « احرار»های مسکونی  د که از اعضای مجتمعاین افرا

 اند. دریافت مسکن مهر ثبت نام کرده

گرفتند که  های داده شده باید دو سال پیش واحدهای خود را تحویل می بنا به گفته مسئوالن و وعده
 4کنندگان مسکن مهر خواستار واریز ها محقق نشده است و بنا به گفته ثبت نام هنوز این وعده

 اند. های مصالح شده میلیون تومان به عنوان هزینه

الزم به ذکر است، در حال حاضر نیز زمان مشخصی برای تحویل واحدهای مسکونی مهر برای 
 متقاضیان تعیین نشده است و همین امر موجب تشدید اعتراض ساکنان شده است.

  قانونی در مقابل دستمزد كمتر از حداقلترس از اخراج مانع اقدام 

دبیر خانه کارگر خراسان  :آمده است  29فروردین 92در  ايلنا –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
درصدی نسبت در سال جاری  ۱۵جنوبی اعالم کرد: حداقل دستمزد کارگران در حالی با افزايش 

های مالی در  تصويب شد که بسیاری از کارفرمايان در استان خراسان جنوبی به بهانه ناتواني

 . کنند پرداخت حداقل حقوق قانونی کارگران خود کوتاهی مي
قانون کار پرداخت  ۴۲محمد حسین براتی با اعالم مطلب فوق، به ايلنا گفت: با وجود اينکه ماده 

دستمزد سالیانه تعیین شده در شورای عالی کار را وظیفه کارفرمايان و عواقب نپرداختن آن حداقل 

های مختلف از اين مسئولیت  داند، برخی كارفرمايان با توسل به شیوه ها مي را نیز متوجه خود آن
 . کاهند کنند و از حداقل دستمزد نیز مي شانه خالی مي

های مالی حاضر  اند به بهانه ناتواني ايان به کارگران خود گفتهاين فعال كارگری افزود: اين کارفرم

نیستند میزان حقوق کارگران خود را طبق مصوبه شورای عالی کار افزايش دهند، از اين رو با 



 . کنند کارگرانی که به اين موضوع اعتراض دارند برخورد مي
عتی از استانهای محروم کشور اين فعال کارگری با بیان اينکه استان خراسان جنوبی بلحاظ صن

های اشتغال زايی دولت  است، اظهار داشت: با توجه به افزايش جمعیت در اين استان، میزان برنامه

اند  رشد چندانی نداشته است، اين در حالیست که تعداد زيادی از جوانان جويای کار هنوز نتوانسته
 . شغلی مناسبی برای خود داشته باشند

افزود: برخی کارفرمايان با سوءاستفاده از بیکاری اين افراد جويای کار )که برخی از  او در اين زمینه
آنان تحصیل کرده نیز هستند( با دستمزدی كمتر از حداقل حقوق و با عقد قرارداد يکسويه سفید 

ی كش آورند و از آنان بهره امضاء و گرفتن تعهدات محضري، بدون بیمه آنان را به استخدام خود در مي
 . كنند مي

به گفته براتی هرچند قانون راهكارهايی را برای مقابله با پايین بودن سطح دستمزد افراد در 

های تولیدی و زيرپا گذاشتن مصوبات شورای عالی کار پیش بینی کرده است، ولی كارگران به  بنگاه
 .کند صرف نظر مي درصد موارد از مقابله قانونی ۳۱دلیل ترس از اخراج و از دست دادن شغل، در 

 

 تجمع بازنشستگان پاالیشگاه آبادان در مقابل وزارت نفت

تن از کارکنان شاغل و  ٣۱امروز  :آمده است  29فروردین 92در  ايلنا –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

بازنشسته پاالیشگاه آبادان در اعتراض به عدم فروش و یا واگذاری منازل سازمانی پاالیشگاه آبادان، 
  در مقابل ساختمان وزارت نفت واقع در خیابان طالقانی تهران تجمع کردند.

افراشتن پارچه تن از کارکنان شاغل و بازنشسته پاالیشگاه آبادان با بر  ٣۱به گزارش ایلنا، 
وزیر نفت خواستند تا « رستم قاسمی»هایی در اعتراض به مدیریت فعلی پاالیشگاه آبادان از  نوشته

  به مشکالت آنان رسیدگی کند.

ما کارکنان شاغل و بازنشسته پاالیشگاه آبادان »ها اشاره شده بود  در یکی از این پارچه نوشته
اسالمی در جهت فروش و واگذاری منازل سازمانی  خواستار اجرای مصوبه دولت و مجلس شورای

 سال هستیم ٧۱پاالیشگاه آبادان با عمر باالی بیش از 

  !صدای اعتراضات خود را در رابطه با آزادی کارگران زندانی هر چه بیشتر رسا کنیم  

 رژيم اسالمی سرمايه بیش از هر چیز از تشکل های سازمانیافته کارگران واهمه دارد و در هر
شرايطی و با هر وسیله ای به سرکوب کارگران و اعتراضات کارگری و دستگیری و زندانی کردن 

نماينده گان آنان می پردازد . اکنون با توجه به بحران سیاسی رژيم و نیز با نزديک شدن روز کارگر 
نگفتی فشار بر فعالین کارگری ، دستگیری و زندانی کردن آنان بیش از بیش شدت يافته وهزينه ه

برای رژيم در برداشته است . کارزارهای آزادی کارگران و فعالین کارگری برای آزادی بی قید و شرط 

آنان از زندانهای رژيم امر دائمی ما برای به عقب نشانیدن سرمايه داری و ارتجاع اسالمی در ايران 
دريغ نکنیم . همبستگی  است . بیائید با هم همصدا شويم و از مبارزه برای رفاه اجتماعی و آزادی

ما در امر آزادی تشکل های مستقل طبقاتی کارگران و آزادی بی قید و شرط نماينده گان کارگری ، 

تضمینی در مبارزه برای باز شدن دريچه ای بروی رفاه و آزادی خواهد بود. ازآکسیون اعتراضی کارزار 
در مرکز شهر فرانکفورت  22.22ا ت 27.22آپريل از ساعت  92آزادی کارگران زندانی روز شنبه 

  ! پشتیبانی می کنیم

  کانون همبستگی با کارگران ايران ــ فرانکفورت
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اطالعیه شورای حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران ـ استکهلم در دفاع از 
  کارگران زندانی

  دفاع از کارگران زندانی وزندانیان سیاسی
بدنبال تهاجم هرچه بیشتر به معیشت کارگران وتعیین حداقل دستمزد ی معادل چندين برابر زير خط 

فقر وحتی فالکت ، دستگیری کارگران افزلیش يافته است. هم اکنون دهها کارگر در زندانها به سر 
ارگران میبرند. جرم آنها دفاع از کارگران وتشکل يابی آنهاست . آنها اعتصاب واعتراض را حق ک

میدانند وبدون اجازه سرمايه داران ودولت حامی شان دست به ايجاد تشکل زده اند.سرمايداران از 

اتحاد کارگران وحشت دارند. زيرا میدانند که کارگران آنچه میخواهند برای کل جامعه است .آنها رفاه 



یاسی به دعوت هیات وآزادی را برای همه میخواهند. برای دفاع از کارگران زندانی وزندانیان س
 92تا  27هماهنگی شورای نمايندگان احزاب ، سازمانها، و نهادهای چپ و کمونیست ، روز های 

 22آوريل هفته دفاع از کارگران زندانی اعالم شده است . شورای استکهلم در اين رابطه روز جمعه 

اعات مختلف، از جمله در سرگل توريت پیکت برگزارمیکند همچنین در اجتم ۲٨:٣۱آوريل از ساعت 
آوريل علیه سیاست کنترل واخراج خارجی ها در استکهلم برگزار میشود،  ۱۱تظاهرات بزرگی که روز

شرکت می کنیم وبا پخش اطالعیه صدای کارگران زندانی را به گوش ديگران میرسانیم طبیعتا اين 
 . ان سوئدی اجرا میشودحرکت برای آگاهی مردم سوئد از وضعیت کارگران ايران است ولذا به زب

  ! کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد بايد گردد
 . زندانهای سیاسی برچیده بايد گردد

  سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی

 . زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم
  شورای حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران ـ استکهلم
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گوتنبرگ  -آوريل درمیدان يرن توريت۹۹اطالعیه مشترک: آکسیون اعتراضی يکشنبه
 ()سوئد

 ! باهمه توان ازهفته دفاع ازکارگران زندانی وامرآزادی زندانیان سیاسی پشتیبانی نمايیم
 

احزاب ، سازمان های انقالبی و مدافعین حق  انسان های آزاده، فعالین مدافع حقوق کارگران،
  پناهندگی

 
درپاسخ به فراخوان هیئت هماهنگی شورای نمايندگان احزاب ، سازمان ها ونهادهای چپ 

آوريل( برای آزادی  ۱۱تا ۲٥وکمونیست ودرپیوند با تحرکات هفته دفاع ازکارگران زندانی )روزهای 
 ۱۱۲٣آوريل ۲۱کارگران ايران، درآکسیون اعتراضی يکشنبهفعالین کارگری ودردفاع از مطالبات برحق 

 . بعد ازظهرفعاالنه ومتحدانه شرکت کنیم ٣تا ۲گوتنبرگ )سوئد( ساعت -درمیدان يرن توريت

رژيم سرمايه داری اسالمی ايران هرروزبساط تازه ای درمی افکند.دکتر فريبرز رئیس دانا را پس از 
سازد. همزمان رضا شهابي،عضوسنديکای شرکت واحد سپری شدن دوره محکومیت اش آزاد می 

اتوبوسرانی تهران وحومه که جهت معالجه درمرخصی بوده است بارديگربه زندان می کشاند. 

درهمین حال محمد جراحی که تحت معالجه شیمی درمانی قراردارد،همچنان درزندان مرکزی 
اده نیزموافقت نکرده است واوبايد خود تبريززندانی است. همچنین با ادامه مرخصی بهنام ابراهیم ز

را به زندان معرفی نمايد . اين درحالی است که فرزندبیمارش نیما دربیمارستان محک هم چنان 

تحت شیمی درمانی است وبه همراهی پدرش سخت نیازمند است. شاهرخ زمانی از کمیته 
های کارگری و تنی چند پیگیري، پدرام نصرالهی ازفعالین کمیته هماهنگی برای ايجاد تشکل 

ازدستگیر شدگان هشت مارس امسال حامد محمود نژاد،خالد حسینی و وفا قادری به اتهام 

بازرسی بیدادگاه سنندج حاضرشدندو  ٥عضويت درکمیته هماهنگی برای آخرين دفاعیات درشعبه 
مانی آزاد چند تنی از دستگیر شدگان هشت مارس تا حاال با قرار وثیقه های چند ده میلیون تو

 . گشتند
 

ها درايران،  داران و رژيم پاسدارمنافع آن به اين ترتیب درآستانه اول ماه مه روزجهانی کارگر،سرمايه
اند. درهمین راستا،ما امضاء کنندگان اين  جديدی را برعلیه کارگران سازمان داده  تعرض همه جانبه

 ۱۱تا ۲٥دفاع از کارگران زندانی )روزهای اعالمیه مشترک برای مدافعه ازکارزار بین المللی هفته 

آوريل( دردفاع ازمطالبات بی پاسخ ماندۀ کارگران، به نشانه همبستگی با جنبش کارگری ايران، 
برای آزادی فوری وبدون قید وشرط فعالین کارگری وديگرزندانیان سیاسی همه شماآزاديخواهان را 

پیش می آوريم تابه همراه يکديگر درآکسیون  فرامیخوانیم ودست خود را برای همکاری بسوی همه

بعد ازظهرفعاالنه  ٣تا ۲گوتنبرگ )سوئد( ساعت -درمیدان يرن توريت ۱۱۲٣آوريل ۲۱اعتراضی يکشنبه
 . ومتحدانه شرکت کنیم

 ! کارگران در بند و کلیۀ زندانیان سیاسی آزاد بايد گردند

 ! زنده باد همبستگی بین المللی با جنبش کارگری ايران



 ! سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی
 ! زنده باد آزادی و زنده باد سوسیالیسم

 : امضاء کنندگان

  اتحاد فدايیان کمونیست واحد گوتنبرگ
  حزب کمونیست ايران واحد گوتنبرگ

  هیئت اجرايی ، واحد گوتنبرگ -سازمان کارگران انقالبی ايران )راه کارگر(
  گوتنبرگ -گران ايرانکانون همبستگی با کار

  گوتنبرگ -شورای دفاع از جنبش کارگری در ايران
 (انجمن پناهندگان ايرانی گوتنبرگ )سوئد

  جمعی از فعالین مستقل چپ مدافع حقوق کارگران

  ! آزادی کارگران زندانی فورا و بدون قید و شرط
  !بپیونديدبه کمپینها و کارزارهای سراسری برای آزادی کارگران زندانی 

رژيم سرمايه داری اسالمی ايران با سرکوبگری فزاينده، با وجود زندانی کردن طوالنی مدت تعدادی 
ازفعالین کارگري، بارديگردرآستانه هشت مارس امسال نیزبا شبیخونی لجام گسیخته به منازل 

کمیته هماهنگی فعالین کارگری درشهرسنندج حمله ورشده وتعدادی ازفعالین را به بهانه عضويت در

دستیگر و زندانی میکنند. رژيم برای ايجاد رعب ووحشت انداختن کارگران درآستانه اول ماه 
، مانند همیشه دست به بازداشت های بدون دلیل کارگران وفعالین (۲٣۳۱ارديبهشت ۲۲)۱۱۲٣مه

 . کارگری زده است تا آنان را، ازپیشروی وتدارکات اولیه اين روزجهانی بازدارند

براين پايه رژيم سرمايه داری اسالمی ايران هرروزبساط تازه ای راه می اندازد. رضا شهابي، فعال 
کارگری وخزانه دارمالی سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه که جهت معالجه 

 درمرخصی بوده را، قبل از اتمام معالجه و مرخصی اش بارديگر زندانی میکند. درهمین حال با ادامه
مرخصی بهنام ابراهیم زاده نیز موافقت نکرده است وبايد وی هرچه زودترخود را به زندان معرفی 

نمايد. اين درحالی است که فرزندش نیما در بیمارستان محک، همچنان تحت معالجه شیمی 
درمانی است وتهیه ی داروهای وی معضل بزرگی برای خانواده ی ايشان شده است و بیم آن می 

ازگشت بهنام به زندان، روند معالجات نیما دچاراخالل شود. همچنین زندانبانان رژيم با رود با ب

مرخصی محمد جراحی که تحت معالجه شیمی درمانی قراردارد موافقت نکرده اند وهمچنان 
درزندان مرکزی تبريززندانی است. رِژيم ضد کارگراسالمی سرمايه، همچنین شاهرخ زمانی از کمیته 

رام نصرالهی ازفعالین کارگری را به اتهام تبلیغ علیه نظام وعضويت دركمیته هماهنگی پیگیري، پد

وشورای زنان درشعبه يك بیدادگاه انقالب، به محاکمه کشانده وتا به امروزبه دفعات ازاوخواسته اند 
استعفاء دهند يا کشوررا « کمیته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری»تا ازعضويت

ک کنند. جدا ازاين، تنی چند ازدستگیر شدگان هشت مارس امسال حامد محمود نژاد، خالد تر

حسینی و وفا قادری به اتهام عضويت درکمیته هماهنگی وفعالیت های کارگری درسنندج 
بازرسی بیدادگاه سنندج حاضرشدند وتعدادی  ٥دستگیروبرای آخرين دفاعیات درشعبه 

های چند ده میلیون تومانی آزاد گشتند. رژيم جمهوری اسالمي، ازدستگیرشدگان با قراروثیقه 

درادامه اين تعرضات به سطح معیشت ودستمزدکارگران، همچنان بردامنه سرکوب وپیگرد فعالین 
وفضای انتصابات ( ۲٣۳۱ارديبهشت  ۲۲کارگری وهم طبقه ای های ما درآستانه اول ماه مه )

برآن می دارد که نگرانی عمیق خود را ازوضعیت  پیشروی خواهد افزود. همین اوضاع ما را
 . ناگوارزندانیان کارگروسالمت جانی وجسمی يکايک آنان اعالم داريم

 
نهادهای همبستگی همچنانکه سالها بی وقفه برای خواست آزادی و ياری رساندن به کارگران 

کامل تمامی کارگران زندانی به برگزاری کمپینها و کارزارهای سراسری پرداخته است، تا آزادی 

زندانی و همه زندانیان سیاسی از فعالیت و مبارزه دست برنخواهد داشت و کمپینها و کارزارها برای 
آزادی کارگران زندانی را ادامه خواهد داد. نهادهای همبستیگي، همگان را فرامیخواند که به هر 

رگران زندانی درايران پیوسته وهمه شکل که میتوانند به اعتراضات وکارزارهای جهانی برای آزادی کا

کارگران، دوستداران، هواداران جنبش کارگري، نیروها وانسان های آزادی خواه را فرامیخواند که به 
هرشکل و توانی که دارند برای آزادی کارگران زندانی بکوشند و قويا دستگیری وحشیانه و تداوم 

کوم کنند. حکومت جمهوری اسالمی بايد فورا بازداشت ودرزندان نگهداشتن فعالین کارگری را مح

 . وبدون قید وشرط ودريافت هیچ وثیقه اي، همه کارگران زندانی را آزاد نمايد



قید وشرط  به طوريکپارچه ومتحد، اعتراضات خود را به اعمال ضد کارگری رژيم اعالم کرده وآزادی بي
های جمهوری اسالمی  اجتماعی از زندان تمامی کارگران وفعالین جنبش کارگری و ديگر فعالین مبارز

 . را خواستار شويم

خارج کشور، مسئولیت هرگونه خطری که جان  -نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درايران 
زندانیان کارگر راتهديد کند، تماما به عهده رژيم جنايتکارجمهوری اسالمی ايران میداند وبی جواب 

 . نخواهد گذاشت
  خارج کشور -ا جنبش کارگری درايران نهادهای همبستگی ب

  ۱۱۲٣آوريل  ۲٧ - ۲٣۳۱فروردين  ۱٨
 nhkommittehamahangi@gmail.com 
 http://nahadha.blogspot.com/ 

 boltanxaberi@gmail.com 
 http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy 

 

 اللهیبهزاد فرج -نژادحامد محمودی -خالد حسینی -پیام تشکر وفا قادری

 !یاران و همراهان
 

شما عزیزان تقدیم نمائیم، و با  های سپاسمان را به پیشگاِهدانیم با کدامین زبان سرودِ واژهنمی

هایی نارسایند. به ها اغلب رسانهپایانمان را نثارِ شما گرامیان کنیم؛ زیرا واژهکدامین کالم، درودِ بی
و توانمان را برای پایداری در زیر سهمگینیِ بار  آوایی شما عزیزان، ارادهراستی همراهی و هم

مان را بیش از هر زمان دیگری برای درنوردیدِن دان نموده، و عزمصد چن آناستثمار و عصیانِ در برابر 
های موجودِ بر سر راه جنبش کارگری جزم نموده است؛ به راستی همدلی شما ها و تندپیچگردنه

داری، به چشمان منتظرمان نوید بخشیده بخش را در این ُظلماتِ سرمایههمَرهان، تأللؤ نوری رهائی
 .است

 

ی مهِر تأییدی خواه از ما، به منزلهی شما زنان و مرداِن آزادیرده و همه جانبههای گستحمایت
ی کارگر، در صورت اتکاء دوباره بر مواضعِ برحقِ ما و جنبش کارگری، بر حقانیت این موضوع که طبقه

ای داری است ِصّحه گذاشته، و در این کارزار، گوشهترین طبقه در عصر سرمایهبه نیروی خود مترقی

های موجودِ درون خود را جهت استحضار عوامل سرمایه به نمایش گذاشت، و در این کوران از ظرفیت
ی از میان برداشتن مبارزاتی مفهوم اتحادِ طبقاتی را در قالبی کوچک بر همگان آشکار نمود، و زمینه

های بندیخشی از فرمولی کارگر را فراهم آورد، و بای کارگران و طبقههای تودهدیوار میان سازمان

عوامل سرمایه را به رسوبات تاریخ مبدل ساخت. با این وجود، بدونِ شک در فردای رهایی رنجبران و 
گران انگیزِ شما عزیزان روایِت روایتی شگفتداری، حماسهزحمتکشان از قیدِ مناسبات سرمایه

 .آزادی خواهد بود

 
ردانِی کارگریمان را نثار تماِم کسانی نمائیم که: مفهوم لذا بر خود الزم دانستیم نهایت سپاس و قد

دریغ از ما و جنبش های بیای، و حمایتاتحاد طبقاتی را دیگر بار، با پیوندِ خود با اعتراضاتِ توده
 .اندهای ما بودهکارگری و مواضِع برحِق آن، از دور و نزدیک پشتیبانِ واقعیِ ما و خانواده

 
ری مجدد بر تمامی مواضع جنبش کارگری، و دفاعِ همه جانبه از خود و تمامی در پایان ضمن پایفشا

ی خالی فعالین کارگری، که عزیمتی جدای از ارتقای سطح زندگی رنجبران و اعتراضِ  به سفره

کارگران ندارند، خواهان پایان بخشیدن به تمامی سطوح فشار بر فعالین کارگری و کارگران پیشرو و 
کارگری بوده، و آزادی بدونِ قید و شرطِ تمامی همرزمانِ خود از جمله: رضا  تشکلهای مستقل

غالب  -پدرام نصراللهی -رسول ُبداغی -محمد جراحی -شاهرخ زمانی -بهنام ابراهیم زاده -شهابی

 .علی آزادی و سایر کارگران و فعالین کارگری را خواستاریم -حسینی
 پیوسته باد همبستگی طبقاتی کارگران

 اللهیبهزاد فرج -نژادحامد محمودی -خالد حسینی -تقدیم احترام وفا قادریبا 

 92/2/2929-های کارگریاعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل

  تجمع اعتراضی کارگران فوالد زاگرس مقابل فرمانداری قروه در کردستان

http://nahadha.blogspot.com/
http://nahadha.blogspot.com/
http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy
http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy


بیش از يکصد و بیست کارگر  :آمده است  29فروردین 92در  ايلنا –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
فروردين در  ۱۱کارگر اين کارخانه دوشنبه  ۱۱۱کارخانه ذوب آهن فوالد زاگرس به نمايندگی از 

اعتراض به تعطیلی کارخانه طی يک ماه اخیر و عدم دريافت حقوق سه ماهه گذشته خود در مقابل 

 . فرمانداری قروه تجمع کردند
سال در آستانه بیکاری قرار دارند نسبت به  ۱۱تا  ۲۱به گزارش ايلنا، اين کارگران که با سوابق کار 

اند کارفرما بدون تعیین زمان مشخصی  اند. کارگران مدعی شده شان معترض نابودی امنیت شغلي
 . تنها به آنان گفته است فعال بر سر کار خود حاضر نشويد

گفت اظهار کرد: بیش از  ولیدی که به نمايندگی از ساير کارگران سخن مييکی از کارگران اين واحد ت
کارگر شاغل در اين مجموعه تولیدی عالوه بر اينکه از بهمن ماه سال گذشته حقوقی دريافت  ۱۱۱

 . اند، بعد از پايان تعطیالت نوروزی نیز از ورودشان به کارخانه جلوگیری شده است نکرده

زاگرس در تشريح جزئیات مشکالت اين کارگران افزود: به دستور کارفرما  نماينده کارگران فوالد
از ورود کارگران جلوگیری به عمل آورده  ۳۱/ ۲/ ۲۱حراست کارخانه بعد از تعطیالت نوروزی در تاريخ

 . است

 اين کارگر اضافه کرد: مجددا بعد از اين تاريخ از سوی کارفرمای کارخانه پیامکی برای کارگران ارسال
ر نشويد تا به شما اطالع داده بر سر کار خود حاض( ۳۱/ ۲/ ٣۱تا پايان ماه )»شد مبنی بر اينکه 

 «دشو

کارگر به نمايندگی از ساير کارگران در  ۲۱۱اين فعال کارگری ادامه داد: پس از دريافت اين پیامک 
ار با فرماندار، اين مقام اعتراض به اين اقدام کارفرما در مقابل فرمانداری تجمع کردند و بعد از ديد

مسئول قول داد امنیت شغلی کارگران حفظ خواهد شد و دلیل بالتکلیفی کارگران را مشخص 

 . نشدن اعضای هیئت مديره از سوی تامین اجتماعی عنوان کرد

  های ناشی از تعديل« اخراج»درصد است/عدم محاسبه  ۰۳تا  ۹۳نرخ بیکاری بین 

يک عضو شورای عالی کار با   :آمده است  29فروردین 92در  ايلنا –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

درصد است، گفت: علت نادرست بودن نرخ بیکاري، در عدم  ٣۱تا  ۱۱اعالم اينکه نرخ بیکاری بین 
 . های مبتنی بر تعديل و کاهش نیروی کار را از سوی مراکز آماری است محاسبه میزان خروجي

ها در سال جديد وجود  به گزارش ايلنا، فرامرز توفیقی با اعالم اينکه آمار دقیقی از شروع به کار بنگاه

 . دی در انتظار آمار همسان سازی نرخ از سوی بانک مرکزی هستندهای تولی ندارد گفت: بنگاه
ها را اعالم  وی در مصاحبه با راديو گفت و گو اظهار داشت: در حوزه کار برخی مراجع تنها آمار ورودي

کنند تا آمار  های مبتنی بر تعديل و کاهش نیروی کار را محاسبه نمي کنند و میزان خروجي مي

 . غال بدست آيددقیقی از میزان اشت
درصد تخمین زد افزود: مادامی که اين آمار را به بعنوان يک بحث  ٣۱تا  ۱۱توفیقی نرخ بیکاری را بین 

توانیم آمار را سنجش کنیم و  پنهان قلمداد کنیم و به درستی آن را در اختیار مراکز قرار ندهیم و نمي

  تواند به بار بنشیند ها نمي قطعا گمانه زني
شود هزينه بسیاری صرف شود ولی بازخورد اين انرژی و سرمايه اندک  ين امر باعث ميوی گفت: ا

 . ايم ها چنین تئوری را پیاده سازی کرده باشد، چرا که بر اساس فرضیات و گمانه زني

 
 تماس تلفنی علی آزادی، فعال کارگری دربند با خانواده اش

 
طبق گزارش رسیده آمده است :  29فروردین  92به نوشته سایت کمیته هماهنگی ... در تاریخ 

روز  47(، علی آزادی فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی، که مدت 92/2/29چهار شنبه شب )
است به اتهامات واهی در بازداشت اداره ی اطالعات سنندج به سر می برد، طی تماسی تلفنی با 

 ر از اتمام بازجویی های خود داده، و ادامه بازداشتش را غیر قانونی اعالم نمود.همسرش خب

همچنین نام برده طی این تماس خبر از وضعیت وخیم جسمی خود و امتناع مسئولین امنیتی 
بازداشتگاه اداره ی اطالعات از ارائه ی خدمات درمانی و دارویی به خود را داد، و از شرایط غیر 

داشتگاه نیز ابراز ناراحتی نموده بود، که این وضعیت موجبات نگرانی خانواده، دوستان و بهداشتی باز

 دیگر فعالین کارگری را فراهم آورده است.
کمیته هماهنگی ضمن محکوم نمودن تمامی فشارهای اعمال شده بر این فعال کارگری و دیگر 

بازداشت و زندان تمامی کارگران فعالین و تشکل های کارگری، خواهان پایان بخشیدن به احکام 

 فعالین کارگری و زندانیان سیاسی دربند می باشد.  و



 کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

 
آوریل در  ۹۳فراخوان کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران به مناسبت 

 دفاع از کارگران زندانی
 

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران مردم شریف و آزاده و همه مدافعین حقوق کارگر 

آوریل در آکسیون هائی که به این مناسبت  ۱۱در کشوره...ای مختلف را فرامیخواند که روز شنبه 
ان پایان شرکت کنند و یا خود آکسیون هائی را به این مناسبت سازمان دهند و خواه اعالم میشود

دادن به اذیت و آزار فعالین و رهبران کارگری و آزادی فوری کارگران زندانی و کلیه زندانیان سیاسی 

شوند.باید فشار به جمهوری اسالمی را گسترش داد و زمینه را برای یک خیزش هرچه قدرتمندتر 
دان بردند و علیه حکومت فقر و سرکوب اسالمی آماده تر ساخت. رضا شهابی را دوباره به زن

 ای نیست که فعالی احضار یا دستگیر نشود. مرخصی بهنام ابراهیم زاده تمدید نشده است. هفته

های مختلف احضار میشوند یا تحت  بسیاری از فعالین کارگری پرونده قضائی دارند و در مناسبت
حکومت اسالمی  های انواع فشار قرار میگیرند. تعداد قابل توجهی از فعالین کارگری در سیاه چال

هستند. اول مه نزدیک است و سرکوبگران برای جلوگیری از تجمعات و اعتراضات کارگران و مردم، 
فشار به فعالین کارگری را افزایش میدهند. میتوانیم و باید این وضعیت را تغییر دهیم. پیش به سوی 

ه سازی علیه فعالین کارگری و یک مبارزه گسترده برای آزادی کارگران زندانی و پایان دادن به پروند
اذیت و آزار آنها. پیش به سوی مبارزه برای شکستن درب زندانها و آزادی کلیه زندانیان سیاسی و 

  .عقیدتی

 مسئول کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران
 سرور کاردار

  تجمع در مقابل ايران خودرو تبريز

تعدادی از  آمده است : 29فروردین  92به نقل از آناج در كلمهاصالح طلب  تبه نوشته سای
شهروندان در اعتراض به عدم تحويل به موقع خودروهای خود در مقابل شرکت ايران خودرو تبريز 

 . تجمع کرده اند
به گزارش آناج، صدها شهروند تبريزی در اعتراض به عدم تحويل خودرو توسط ايران خودرو تبريز در 

 . انه در مقابل شرکت ايران خودرو تجمع می کنندزمان مقرر روز

خريداران حاضر در تجمع ورودی ايران خودرو تبريز با در دست داشتن مدارک مربوط به تاخیر در تحويل 
 .خودرو از عدم همکاری اين شرکت انتقاد کرده اند

 . تاکنون هیچ مقام مسئولی به اعتراض شهروندان پاسخ نداده است
 

 رئیس دانا اقتصاد دان و مدافع حقوق کارگرانآزادی فریبرز 
 

فریبرز رئیس دانا روز سه آمده است :  29فروردین  92به نوشته سایت کمیته هماهنگی ... در تاریخ 
فروردین بعد از گذراندن حدود یکسال حبس از زندان آزاد گردید. نام برده به دنبال انجام  95شنبه 

با طرِح به اصطالح هدفمندی یارانه ها توسط نیروهای امنیتی مصاحبه های روشنگرانه در ارتباط 

 بازداشت، و روانه ی زندان گردید.
وی تنها به اتهام دفاع از حقوق کارگران و نشان دادن تبعات زیان بار حذف یارانه ها از زندگی و 

افشا گرانه  معیشت محرومان ایران، و اعتراِض به این طرح ضد کارگری اقدام به انجام مصاحبه هایی
بر علیه این برنامه های سرمایه محور نموده بود؛ اما حامیان غیر قابل انعطاف سرمایه در ایران، که 

افشا شده، و با  منافعشان را در سایه ی این افشاگری ها در خطر می دیدند، با بر نتابیدن حقایق 
 شان شوند.به زندان افکندن وی تالش کردند تا مانع از روشنگری های بیشتر ای

کمیته هماهنگی ضمن شادباش آزادی وی به خانواده ی ایشان و جامعه ی کارگری ایران، خواستار 

آزادی تمامی فعالین کارگری و زندانیان سیاسی، و منع محدودیت های اعمال شده بر علیه آنان 
 می باشد..

 کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری 

 



  سازمان حقوق بشر کردستانفراخوان سه 
 ! اول ماه مه امسال را روز همبستگی با کولبران کرد اعالم کنید

 

: سه سازمان حقوق بشر کردستان در فراخوانی خطاب به احزاب و  اخبار روزبه نوشته سایت 
سازمان های مترقی، تشکل های کارگری و برابری طلب و سازمان های مدافع آزادی های مدنی و 

بشر از آن ها خواسته اند که اول ماه مه روز جهانی کارگر را روز همبستگی با کولبران کورد حقوق 
 .اعالم کنند

 :متن این بیانیه ی مشترک به این شرح است
 !فراخوان

 !احزاب و سازمانهای مترقی

 !تشکلهای کارگری و برابری طلب
 !سازمانهای مدافع آزادیهای مدنی وحقوق بشر

حقوقی و اجحاف در جامعه مدنی ایران بخاطر سیاستهایی مایشایی حکومت سالهاست که بی 

 .اسالمی ابعاد فاجعه باری را متحمل میگردد
اتش کشیده   در همین راستا مناطق کشاورزی و دامداری در روستاهای کورد نشین مرزی به

رد را به تمکین و مطیع زیر بنای محیط اجتماعی آنان از بین برود و ملت کو  این وسیله  میشوند تا به

 .اوامر خویش وادارد
  برای رسیدن به  است که  عدم وجود اشتغال برای مرزنشیان مناطق کورد نشین انها را وادار کرده

کولبری در مقابل دستمزدی بسیار کم در مناطق مرزی شوند و بدین   یک زندگی ابتدایی مجبور به

 .دست بیاورندامرار معاشی برای زندگی کردن خود ب  وسیله
ترفند حکومت اسالمی که ابعاد وخیمی بخود گرفته هر روز در مناطق مرزی و باکشتار این قشر 

زحمتکش تداوم داشته و نیروهای سرکوبگر سپاه و ژاندارمها، عمآل و بدون هیچ ابایی، هم دستگاه 
ر محاکمه و بقتل قانونگذار و هم مجری شده و تحت عنوان قاچاقچی، کولبران ستمکش را از راه دو

میرسانند. امری که با توجه به نوع اجناس و کاالهایی که رد و بدل میشود، در قوانین ایران هرگز 
بعنوان جرم تلقی نشده است. این کاالها نه تاثیرات مخربی دارند و نه مغایر مصالح عمومی و 

 .غیرشرعی محسوب میشوند

ر نوع تامین اجتماعی از قبیل بیمه، بازنشستگی، بنا بر این کولبران زحمتکش کورد را که فاقد ه
حقوق بیکاری و پوشش درمانی هستند، میتوان بعنوان تهیدستترین قشر جامعه ایران قلمداد نمود 

که علیرغم این بی حقوقی فاحش و آشکار، نباید با گلوله های عوامل حکومت بخاطر ارتزاق و 

 .ه شوندمعیشت مصیبت بار خانواده بخاک و خون هم کشید
اول ماه مه روز جهانی کارگر را پیش روی داریم و ضمن تبریک به تمامی کارگران و زحمتکشان، 

 .انتظار داریم اول ماه مه امسال را بنام روز همبستگی با کولبران کورد نام گذاری نمایید

  جمعیت حقوق بشرکرد
 سازمان حقوق بشر کردستان

 (تانکمیته شرق کوردس–کوردوساید واچ ) چاک 

٣۱۱۲-۱۴-٨۲ 
 

 آور عدم توجه به قرارگیری کارکنان علوم آزمایشگاهی در لیست مشاغل سخت و زیان
 

- گزارشی از مشکالت کارکنان آزمایشگاه هاآمده است : 29فروردین  92به نوشته سایت ایمنا در 

 ایدز و هپاتیت در کمین کارشناسان آزمایشگاهی 
ترین  اند اما همچنان از اصلی وری برخوردار نشده از قانون بهره کارکنان علوم آزمایشگاه گرچه تاکنون

ها هستند و برای تشخیص و حتی پیشگیری از بسیاری  زنجیره تشخیص و درمان بسیاری از بیماری

 کنند هر چند که شاید در این بین جان خود را از دست دهند. های مهلک تالش می از بیماری
آور بسیاری از مشکالت آنان رفع  ی آنان در لیست مشاغل سخت و زیانآنان امیدوارند تا با قرار گیر

 شود.
حسن قجاوند با اشاره به اینکه آزمایشگاهیان همواره از قوانینی که در مجامع سالمت پیاده شده 

وری و ارتقای کیفیت به هیچ عنوان نامی از  افزاید: به عنوان مثال در قانون بهره اند، می به دور مانده
 یشگاه و کارکنان این رشته برده نشده است.آزما



عضو هیات مدیره جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور با بیان اینکه این را باید در نظر داشت افزایش 
تواند در باال بردن سالمت جامعه دخیل باشد، می گوید: امروزه  کیفیت در آزمایشگاه می

وده از کمترین سختی کار نیز برخوردار نیستند و های بسیار آل رغم کار در محیط آزمایشگاهیان علی

 حتی توافق وزیر بهداشت سابق در این زمینه افاقه نکرد و این امر انجام نشد.
وی می افزاید: در حال حاضر کانون آزمایشگاهیان کل کشور نیز خواستار تحقق این امر و قرارگیری 

 آور است. این شغل در لیست مشاغل سخت و زیان
افزاید: اجرایی شدن این قانون  وری برای پرستاران و می ا اشاره به اجرایی شدن قانون بهرهقجاوند ب

 برای پرستاران نه تنها به نفع آزمایشگاهیان بالینی نبود بلکه موجب افزایش ساعت کار آنان شد.
که خانی عضو نظام پزشکی اصفهان و مسوول فنی آزمایشگاه ثامن االئمه با بیان این محمد حسین

پایین بودن حقوق کارمندان این رشته نیز از دیگر مشکالتی این جامعه است، اظهارداشت: با توجه 

 کند. کند این حقوق کفاف آنها را نمی به خطرات فراوانی که کارکنان آزمایشگاه را تهدید می
یکی از کارکنان علوم آزمایشگاهی با اشاره به اینکه حرفه آزمایشگاه از مشاغل سخت و 

ها با خطر ابتال به انواع و اقسام  دهد: بسیاری از کارکنان آزمایشگاه آوراست، ادامه می یانز

شود یا از بیماری  ها روبرو هستند، افرادی که روزانه برای آزمایش به این مراکز ارجاع داده می بیماری
برخی موارد موجب زند و این در  اطالع هستند یا در هنگام آزمایش حرفی در این زمینه نمی خود بی

 شود. های مهلک مانند هپاتیت و یا ایدز می انتقال برخی از بیماری

وی خواستار توجه ویژه به کارکنان علوم آزمایشگاهی و قرار گیری آنان در لیست مشاغل سخت و 
رای توان ب توان امیدوار بود که در صورت ابتال به بیماری می زیان آور شد و ادامه داد: در این صورت می

 درمان هر چه سریعتر و بهتر آن تالش کرد و از پیشرفت بیماری جلوگیری کرد.

 
 سخنان رضا شهابی در مسیربازگشت به زندان اوین:

 
http://www.youtube.com/watch?v=hJc0TQrP1uY&feature=player_embedded 

 
 دیدار فعالین کارگری آزاد شده با خانواده ی علی آزادی

 

 92/2/29پنج شنبه شب آمده است :  29فروردین  92به نوشته سایت کمیته هماهنگی ... در تاریخ 
امد محمودی نژاد(، به همراه تعداد دیگری از خالد حسینی و ح -فعالین کارگری آزاد شده )وفا قادری

فعالین کارگری شهر سنندج، در دیداری صمیمانه با خانواده ی علی آزادی، فعال کارگری و عضو 

کمیته هماهنگی که هم اکنون در بازداشتگاه اداره ی اطالعات سنندج به سر می برد، بار دیگر بر 
ین کارگری دربند تأکید ورزیده، و حمایت های بی دریغ و پیوند طبقاتی خود با علی آزادی و دیگر فعال

 همه جانبه ی خود را از تمامی فعالین کارگری زندانی و مواضع برحقشان ابراز نمودند.

حاضرین در این دیدار پشتیبانی توده ی کارگران را در پایان بخشیدن به این تهاجمات گسترده به 
ورتی اجتناب ناپذیر در پیشروی جنبش کارگری تلقی صفوف فعالین کارگری را عاملی مهم، و ضر

 نموده، و خواستار حمایت همه جانبه از کارگران و فعالین کارگری زندانی شدند.

 2929فروردین  92 -کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

  تر شدن وضعیت معیشتی کارگران با افزايش قیمت نان وخیم

در پی انتشار خبر حتمی بودن   :آمده است  29فروردین 92در  ايلنا –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران  

تر شدن وضعیت  شناس مسائل کارگری نسبت به وخیم افزايش قیمت نان در روزهای آينده، يک کار
 . معیشتی کارگران در صورت گرانی نان هشدار داد

ايلنا گفت: نان يک کاالی ضروری پرمصرف است و از نظر اهمیت علیرضا حیدری در اين باره به 

 . شود نخستین کاال در سبد هزينه مصرفی کارگران محسوب مي
های ضروری چون مواد پروتئیني،  وی يادآور شد: در سالهای گذشته همواره با افزايش بهای کاالي

رت اقتصادی نان را جايگزين اين لبنیات، انواع گوشت و میوه و سبزيجات، کارگران به دلیل ضعف قد

 . اند ها کرده کاال
شناس مسائل کارگری با توجه به کاهش قدرت خريد کارگران چنانچه قیمت نان در  به گفته اين کار

 . تغییر کند بايد شاهد كاهش تدريجی نان از سفره مزدبگیران بود ۳۱سال 

ی از سفره کارگران خارج شود، هیچ حیدری تاکید کرد چنانچه نان نیز مانند گوشت، میوه و سبز

http://www.youtube.com/watch?v=hJc0TQrP1uY&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=hJc0TQrP1uY&feature=player_embedded


 . کااليی برای جايگزين شدن وجود ندارد
دبیر سابق کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور گفت: به همین دلیل دولت بايد قیمت نان را 

 . کنترل کرده و در شرايط تورمی کنونی مانع افزايش بهای آن بشود

هزار  ۵۱۱قل درآمد يک خانواده متوسط کارگری را حدا ۳۱اين فعال کارگری گفت: چنانچه در سال 
هزار و روزانه سه هزار  ۲۱۵تومان در نظر بگیريم، بابت سهم هزينه هر يک از اعضای خانواده ماهانه 

 . يابد تومان اختصاص مي
تومانی معادل حدود يک دالر  ۱۵۱۱ای  حیدری بابیان اينکه اين مبلغ سرانه بر مبنای دالر مبادله

شود بسیار مطابقت دارد. طبق  های جهانی که از خط فقر مي د، گفت: اين مبلغ با تعريفخواهد ش
  شود تعريف سازمان ملل درآمد روزانه يک تا دو دالر معیار فقیر بودن افزاد تلقی مي

 

 گزارشی ازکارگران کارخانه فروآلیاژ ازنا:
حقوق ماهیانه برداشت حق دندان پزشکی از  -کارگرطی سال گذشته 186خراج ا

 کارگران بدون ارائه هیچگون خدماتی

 
یک سال پس از مطرح شدن   :آمده است  29فروردین 92در  ايلنا –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران  

، این کارگران با مشكالت عجیبی «اژ ازنا فروآلی»وعده ارائه خدمات دندان پزشکی به کارگران کارخانه 

 اند. مواجه شده
بود که به کارگران کارخانه فروآلیاژ ازنا وعده داده شد که به زودی در محل  ۳۲اردیبهشت ماه سال 

 ها یک مطب دندانپزشکی راه اندازی خواهد شد. کار آن

همکاری میان کارفرمای شرکت فروآلیاژ با   نامه بر این اساس قرار بود تا از طریق انعقاد یک تفاهم
 ها ارائه شود. های آن خدمات دندان پزشکی به کارگران و خانواده« گستر بهبود آذین»شرکتی به نام 

نهایت این تفاهم نامه همکاری امضا شد و به موجب آن هر ماهه   بنا بر ادعای کارگران فروآلیاژ، در 
ها ارائه  های آن آنکه خدماتی به کارگران و اعضای خانواده ها کاسته می شود بی مبلغی از حقوق آن

 شود.
به گفته کارگران این وضعیت همچنان ادامه داشت تا اینکه در پاییز سال گذشته سه نفر پزشک 

برای اجرای این طرح در محلی خارج از شهر مستقر شدند که به دلیل دوری مسافت، محدود بودن 

زمان مراجعه به روزهای پنجشنبه و جمعه، کثرت مراجعه کنندگان و نبود امکانات اولیه مانند 
 نایی معابر، کارگران نتوانستند از این خدمات استفاده کنند.روش

گویند این وضعیت سرگردانی برای مدت نزدیک به یک سال ادامه داشت تا اینکه  کارگران فروآلیاژ می

ها گفته شده است به دلیل غیر معتبر بودن شرکت ارائه دهنده خدمات دندان  به تازگی به آن
 غیر قابل اجراست.پزشکی تفاهم نامه امضا شده 

گویند که به عنوان مجری  می« بهبود آذین گستر»این اظهارات درحالی است که مسئوالن شرکت 

اژ ازنا امضا  ای را با کارخانه فروآلی ارائه دهنده خدمان بهداشت دهان و دندان هیچ تفاهم نامه
 اند. نکرده

با اعالم اینکه شرکت متبوعش به گفته خانم فرجی، مدیرعامل کنونی شرکت بهبود آذین گستر 

ای را با کارخانه فروآلیاژ ازنا امضا نکرده است، در خصوص ادعای نارضایتی کارگران  هیچ تفاهم نامه
این کارخانه گفت: مدیرعامل سابق این شرکت بدون اجازه، از جانب خود و بطور شخصی قرادادی را 

نی و حقوقی هیچ مسئولیتی متوجه شرکت بهود با کارخانه فروآلیاژ امضا کرده است اما از نظر قانو
 آذین گستر نیست.

وی با بیان اینکه مجموعه تحت مدیریت وی با دولت یک قرارداد کلی در خصوص فعالیت در 
ها منعقد کرده است؛ تاکید کرد در حال حاضر تنها بصورت آزمایشی در تهران مشغول  شهرستان

 فعالیت هستیم.

امل، این شرکت هیچ تفاهم نامه همکاری با کارخانه فروآلیاژ منعقد نکرده هرچند بنا بر ادعای مدیرع
توان نسبت به وضعیت کارگران  است و از این بابت هیچ مسئولیتی ندارد اما در این میان نمی

 تفاوت بود. کارخانه فروآلیاژ ازنا بی

اند که  د مدعینفر از همکاران خود بودن ۲٨۱این کارگران که سال گذشته شاهد تعدیل حدود 
ها بابت ارائه خدمات دندان پزشکی  های سال گذشته هر ماه مبلغی از حقوق آن همزمان با گرانی

 کسر شده است بدون آنکه خدماتی ارائه شود.

 
 درصد افزایش یافت 06قیمت روغن نباتی 



 
روغن نباتی از دبیر انجمن صنایع آمده است :  29فروردین  92در ایسنا، خبرگزاری دولتی  به گزارش

درصدی قیمت روغن نباتی خبر داد و گفت: با توجه به تغییر سیاستهای دولت در  42افزایش 

تخصیص نرخ ارز مرجع برای واردات روغن خام از یکشنبه اول اردیبهشت ماه واردات روغن خام صرفا 
 با ارز مبادله ای صورت می گیرد.

شور به واردات روغن خام افزود: تغییر نرخ ارز تاثیر درصدی ک 22قاسم فالحتی با اشاره به وابستگی 
مستقیمی بر قیمت تمام شده کاال دارد. بنابراین براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار و هماهنگی به 

درصدی قیمت روغن  42عمل آمده بین انجمن روغن نباتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش 
 نباتی تصویب شد.

رجع به واردات روغن نباتی را عامل اصلی و مهمی برای افزایش قیمت روغن وی توقف تخصیص ارز م

 نباتی ذکر کرد.
درصدی در قیمت عرضه  42فالحتی خاطرنشان کرد: انواع روغن از فردا اول اردیبهشت ماه با افزایش 

 خواهد شد.

شد،  سبه میدبیر انجمن صنایع روغن نباتی توضیح داد: تاکنون قیمت روغن براساس ارز مرجع محا
درصد دیگر که توسط بخش خصوصی وارد  72درصد روغن خام با قیمت ارز مرجع و  72اما از این پس 

 ای محاسبه و تامین خواهد شد. شده است با ارز مبادله

  هزار میلیارد تومان گذشته است 266حجم نقدينگی از مرز 

نايب رئیس اول مجلس   :آمده است  29فروردین 92در  ايلنا –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران  

ها اشکاالتی داشت که برای  شورای اسالمی گفت: مرحله نخست اجرای هدفمندسازی يارانه
 . شناسی قرار گیرد مراحل بعدی بايد مورد آسیب

به گزارش ايلنا، محمدرضا باهنر ظهر امروز در نشست خبری که در هتل ساحل ارومیه برگزار شد، 
ها، نیروهای  با تبريک فرا رسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران، اظهار داشت: در تمام دوران

 .ها خوب بود مسلح برای دفاع از محدوده جغرافیايی کشور حضور داشته و در اين زمینه نیز تالش
نند، ک روز رسانی تجهیزات نظامی خود تالش زيادی مي وی تصريح کرد: نیروهای مسلح در تولید و به

به طوری که بسیاری از رقبا اذعان دارند ايران اسالمی در تجهیزات دفاعی به نقطه خوداتکايی 

 . رسیده است
باهنر افزود: ما قصد تجاوز به حريم هیچ کشوری را نداريم، اما برای دفاع از خاک ايران اسالمی 

 . داريم ها را ايم و آمادگی دفاع و حرکت متقابل در تمام زمینه همواره آماده

وی با بیان اينکه ما خواهان صلح هستیم، خاطرنشان کرد: ايران اسالمی از جنگ بیزار است ولی 
 . اگر کشوری قصد حمله به ايران را داشته باشد، برای دفاع خیلی جدی هستیم

 ها خوب بود و ها علیه ايران، گفت: تالش برای خنثی سازی تحريم باهنر در ادامه با اشاره به تحريم

 . ملت ايران نشان دادند که تحريم نه تنها تهديد نیست بلکه فرصت است
های اقتصادي،  نايب رئیس اول مجلس شورای اسالمی در ادامه با اشاره به راهبرد مجلس در زمینه

گفت: راهبرد مجلس و دولت در رابطه با مسائلی مثل تورم و گرانی در کشور طبیعی است، 

جمله گرانی و تورم نتیجه کار گذشتگان است که برای ما به ارث رسیده بسیاری از اين مشکالت از 
 . است

ها نیز تعیین شده است که بايد هر نهادی در درجه اختیارات  باهنر اظهار داشت: بخشی از برنامه
 . خود از آن استفاده کند و در حد اختیارات خود نیز پاسخگو باشد

روری و غیر قابل اجتناب بوده و هست و من به عنوان وی تصريح کرد: هدفمندی يارانه يک کار ض
دهم، تقريبًا همه  های پس از انقالب در مجلس بودم شهادت مي کسی که تقريبًا در تمام دولت

 . ها آرزو داشتند تا اين طرح را اجرايی کنند دولت

برد و مجلس نیز باهنر افزود: دولت نهم اين شجاعت را به خرج داد و مجلس را زير بار اين مسئولیت 
 . آن را در قالب قانون جامع و کامل تهیه کرد

کانديدای احتمالی انتخابات رياست جمهوری ادامه داد: در اين میان اختالف نظراتی بین مجلس و 

خواست در يک مرحله  دولت وجود داشت که نمونه بارز آن سرعت اجرای اين طرح بود که دولت مي
س خواهان اين بود که مردم و دولت تاب تحمل اين فشار سنگین را اين طرح را اجرايی کند و مجل

 . سال اجرايی کنیم 7ندارند و اصرار داشتیم اين طرح را در 

باهنر گفت: باالخره اين قانون تصويب شد و دولت مجبور به اجرای آن بود و توانست به خوبی در اين 



امع اجرا نشد و برخی منافع اين طرح زير مسیر حرکت کرده و راه را طی کند ولی قانون به صورت ج
 . عالمت سؤال رفت

های تولیدی بود،  وی اظهار داشت: مواردی که بیشترين ضرر را از اجرای اين طرح داشتند، بنگاه

ها در نظر گرفته بوديم تا ساختار و تجهیزات خود را  ها برای آن سهمی از درآمد هدفمندی يارانه
 . ست اين درآمدها را مديريت کند و اين امر مشکالتی را ايجاد کرداصالح کنند ولی دولت نتوان

باهنر ادامه داد: قرار نبود تمام يارانه خانوار نقدی پرداخت شود و برای اين منظور دست دولت را باز 
گذاشتیم که يارانه خانوار را کااليي، خدماتی و يا نقدی پرداخت کند که دولت آن را نقدی پرداخت 

های  کثر تالش را داشت تا وضعیت اقتصاد خانوار بهبود يابد و از سوی ديگر چون کارخانهکرد و حدا
ها از تولید باز مانده و  تولیدی با اين وضعیت تطبیق نیافتند، سبب ايجاد تورم شد به طوری که بنگاه

له ها که کام شیرين از اجرای اين طرح داشتند با مسئ سطح تولید کاهش يافت و برخی خانواده

 . ها کامشان تلخ شد گراني
ها اشکاالتی داشت که برای مراحل بعدی بايد  وی افزود: مرحله نخست اجرای هدفمندسازی يارانه

 . شناسی قرار گیرد مورد آسیب

شناسی مرحله اول  شود، اما با آسیب باهنر خاطرنشان کرد: مرحله دوم اين طرح حتماً اجرايی مي
 . شناسی کرده باشیم ود که مرحله نخست را آسیبش و زمانی مرحله دوم آغاز مي

های دولت حجم  وی با بیان اينکه علت اصلی تورم رشد بی رويه نقدينگی است، گفت: با سیاست

نژاد حجم نقدينگی کشور حدود  نقدينگی کشور افزايش يافت به صورتی که در ابتدای دولت احمدي
 . هزار میلیارد تومان گذشته است 722از مرز  هزار میلیارد تومان بود که امروز اين میزان 52

برابر افزايش داشت که اين امر فقط  5باهنر اعالم کرد: میزان نقدينگی در طول دولت نهم و دهم 

 . تواند علل ديگری نیز داشته باشد شود، ولی تورم مي علت اصلی تورم محسوب مي
تالش خود را داريم که با دولت درگیر  وی در پايان يادآور شد: در مجلس تا جايی که امکان دارد

  ها به نتیجه نهايی برسد گذاريم برخی استیضاح نشويم و در برخی موارد نیز نمي
 

 اعتصاب تاکسی داران همدان
 

داران چرخشی  تاکسیآمده است :  29قفروردین  92در تاریخ  فارس،خبرگزارش دولتی به گزارش 

 کارشناسی شورای شهر همدان دست به اعتصاب زدند.گذاری غیر  شهر همدان به دلیل نرخ
برپایه این گزارش، صبح شنبه هر رهگذری که از میدان جهاد همدان عبور کرد با حجم زیادی از 

شد که از سوار  های زرد رنگی که همه محوطه این میدان را اشغال کرده بودند مواجه می تاکسی

 کردند. کار در ایستگاه بودن خودداری می کردن مردم و مسافرانی که برای رسیدن به محل
با حضور در بین رانندگان تاکسی که به نشانه اعتراض صبح روز اول هفته، دست از کار کشیده بودند 

 صحبتی کردیم تا چرایی و چگونگی و دلیل این اعتصاب را جویا شویم.

توجه مطلوب به این قشر  دار دارد از عدم سال سابقه در صنف تاکسی 99یکی از رانندگان که حدود 
به شدت گالیه داشت و معتقد بود که طی دو سال اخیر با حجم گرانی که از لوازم یدکی خودرو در 

بازار مواجه هستیم اصال مسئوالن سازمان تاکسیرانی به فکر رانندگان که حجم باالیی از بار 

 ترافیکی شهر را بر دوش دارند نیستند.
های گردشی  شنبه از طریق پخش اطالعیه از طرف سازمان نرخ تاکسی وی با اشاره به اینکه پنج

درصدی هستیم اما در یکی از  72همدان اعالم شده که از اکثر مسیرها شاهد افزایش نرخ 
 درصد افزایش داشته است. 97مسیرهای پرتردد که هر روزه با ترافیک باالیی روبرو است تنها 

 972تومان بوده، 922امام تا میدان جهاد که در سال گذشته بر اساس اعالم نرخ جدید مسیر میدان 
های  تومان اعالم شده است و این در حالی است که در اکثر مسیرهای مشخص شده برای تاکسی

 درصدی هستیم. 72خطی یا گردشی شاهد افزایش نرخ 

 
 کولبر دیگر در مناطق مرزی پیرانشهر ۹شدن  کشته و زخمی

 

های مرزی  یک کولبر ُکرد در کوهستانآمده است : 29فروردین  92در ُکردپا،  سایت به گزارش
 شهرستان پیرانشهر، با شلیک مستقیم نیروهای نظامی حکومت اسالمی ایران به قتل رسید.

ماه یک کولبر ُکرد به نام " ابراهیم عزیزی" فرزند اسکندر،  ام فروردین بنابهمین گزارش، روز جمعه سی

شهرستان پیرانشهر به سبب تیراندازی مستقیم نظامیان حکومتی جان  اهل روستای "دربکه" در
 خود را از دست داد.



 فرزند است. ۱سال سن و دارای  ٣٣وی 
ی شلیک این نیروها یک کولبر دیگر به نام "مولود" فرزند " بایزید" به شدت زخمی  همچنین در نتیجه

 که جهت مداوا به مراکز درمانی ارومیە منتقل شده است.

آباد" شهرستان اشنویه بوده که در اثر شلیک  ساله از اهالی روستای "تاچین ٣۱این کولبر ُکرد 
 شود. نیروهای نظامی حکومت اسالمی ایران به شدت زخمی می

دراین گزارش آمده است، در تعقیب و گریز کولبران توسط نیروهای نظامی حکومت اسالمی ایران، 
ی انتشار این خبر، هیچ اطالعی از سرنوشت  شود و تا لحظه پدید میبرادر ابراهیم به نام "کیوان" نا

 باشد. وی در دست نمی

  ۲۹درصدی قیمت دالر و سکه درسال  ۲۷رشد بیش از 

استاديار موسسه مطالعات و  :آمده است  29فروردین 92در  ايلنا –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 ۳۲درصدی قیمت سکه در سال  ۳۵درصدی قیمت دالر و افزايش  ۳٧پژوهش های بازرگانی از رشد 

 . خبر داد

حسن حیدري، استاديار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گفتگو با ايلنا با بیان اينکه در 
بازار دارايیها در اقتصاد ايران شاهد نوسانات شديدی بود، اظهار داشت: در سال گذشته  ۲٣۳۲سال 

در بازار ارز، طال و مسکن رخ داد و اين نوسانات به گونه ای بود که با اغماض میتوان عمده نوسانات 

 . را از نظر اقتصادی پرنوسان ترين سال در دهه های اخیر دانست ۲٣۳۲سال 
وی افزود: پیش از آن شاهد اين میزان نوسان در بازار ارز، افزايش قیمت طال و افزايش قیمت مسکن 

بازارهای سکه و ارز و همچنین بازار مسکن نشان می دهد سرمايه گذاری در اين نبوده ايم. تحوالت 

بازارها بازدهی های قابل توجهی برای سرمايه گذاران به همراه دارد که در بخش تولید امکان کسب 
چنین نرخهای سودی وجود ندارد، لذا بسیار طبیعی و قابل انتظار خواهد بود که سرمايه گذاران به 

 . دی منابع را به اين بازار تزريق کنندهر ترفن
حیدری افزود: تداوم چنین روندی در سالهای آينده سبب خواهد شد تا بخش تولید به تدريج تضعیف 

شود، چرا که انگیزه کافی برای فعالیت در آن وجود ندارد. اين چالشی است که سیاست گذاران 
آن در میان مدت و بلندمدت صدمات جدی به  اقتصادی بايد با آن روبرو شوند، چرا که عدم درمان

 . اقتصاد ايران وارد خواهد کرد

ريال بوده است،  ۲٨٧٧۱متوسط قیمت هر دالر آمريکا  ۲٣۳۲حیدری خاطر نشان کرد: در فروردين ماه 
ريال نیز عبور کرد. بر اين اساس قیمت دالر بیش از  ٣٧۱۱۱درحالیکه در زمستان قیمت دالر از مرز 

ر مدتی کمتر از يکسال افزايش يافته است که به تبع آن تورم کاالهای وارداتی و افزايش درصد د ۳٧

 . هزينه تولید کاالهای داخلی که به مواد اولیه و واسطه ای وارداتی وابسته هستند رخ داد
به میزان زيادی تحت تاثیر اخبار سیاسی تغییر کرده است،  ۲٣۳۲وی افزود: قیمت دالر در سال 

 . ه با ايجاد محدوديت های جديد شاهد آثار آن در بازار غیررسمی ارز بوديمبطوريک

اين کارشناس بازرگانی تصريح کرد: اگرچه در همین سال شاهد تالش دولت برای ساماندهی بازار 
ارز از طريق ايجاد مرکز مبادالت ارزی بوديم، ولی بايد پذيرفت که مسیر قیمت ارز در بازار غیررسمی 

لی مستقل از تالش های دولت بوده است و عمدتا تحوالت سیاسی است که نرخ ارز را به طور ک

 . تعیین می کند
وی گفت: همزمان با بازار ارز، قیمت طال نیز نوسان قابل توجهی داشته است. قیمت طال از اين 

ی از جهت اهمیت دارد که در حال حاضر شاخصی از انتظارات تورمی و پیش بینی کارگزاران اقتصاد
، متوسط قیمت هر سکه ۲٣۳۲آينده اقتصاد ايران است. بر اساس گزارشات در فروردين ماه سال 

 ۲٣۳۲ريال بوده است، در حالیکه در اوايل اسفندماه سال  ٧۴۱٣۴۱۳تمام بهار آزادی )طرح جديد( 
ر درصد د ۳۵ريال رسیده است بر اين اساس، قیمت سکه در حدود  ۲۴۵۱۱۱۱۱اين رقم به بیش از 

 . کمتر از يک سال رشد کرده است

درصدی قیمت دالر در بازار غیررسمی اين واقعیت مشخص  ۳٧وی افزود: با مقايسه افزايش حدود 
می شود که افزايش قیمت سکه تقريبا با افزايش قیمت دالر در بازار غیررسمی هماهنگ بوده 

 . است

حیدری گفت: اگرچه بانک مرکزی سعی کرده است تا با سیاست عرضه سکه های پیش فروش در 
قیمت سکه طال را کنترل کند، اما بايد پذيرفت که در میان  ۲٣۳۲تابستان و همچنین اسفندماه سال 

مدت و بلندمدت مسیر قیمت سکه طال )و همچنین طال( از دو منبع قیمت جهانی طال و قیمت دالر 

 . ازار غیررسمی تاثیرپذير خواهد بوددر ب



وی ادامه داد: با توجه به اينکه قیمتهای جهانی مستقل از اقتصاد ايران تعیین می شوند و از سوی 
ديگر در حال حاضر قیمت دالر بیشتر از تحوالت سیاسی تاثیر می پذيرد تا تحوالت اقتصادي، لذا 

شد و بانک مرکزی تنها می تواند به اين  تالش های دولت برای کنترل قیمت سکه خنثی خواهد

 . سیاست با هدف کنترل بخشی از نقدينگی توجه کند
بازار مسکن نیز شاهد نوسانات قیمتی قابل توجهی بوده است.  ۲٣۳۲حیدری تصريح کرد: در سال 

، که ۲٣۳۲۱تابستان -طرح جمع آوری اطالعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران”بر اساس نتايج 
سوی مرکز آمار ايران منتشر شد، متوسط قیمت يک متر مربع زمین يا زمین ساختمان مسکونی از 

درصد و نسبت به تابستان  ۲.۲٧نسبت به بهار همان سال  ۲٣۳۲کلنگی در شهر تهران در تابستان 
 . درصد افزايش يافته است ۱.٣٣سال قبل از آن 

 ۲٣۳۲زيربنای مسکونی نیز در تابستان وی افزود: به همین ترتیب متوسط قیمت يک متر مربع 

درصد رشد کرده است. به تبع افزايش قیمت مسکن در اين مدت،  ٣۱نسبت به سال قبل حدود 
 ۲٣۳۲درصد وديعه بابت يک متر مربع بنا در شهر تهران در تابستان  ٣متوسط مبلغ اجاره به عالوه 

 . درصد رشد کرده است ۵.٣۱قبل  درصد و نسبت به تابستان سال ۱.۲۲نسبت به بهار همان سال 

نوسان قابل توجهی داشته  ۲٣۳۲حیدری خاطرنشان کرد: به اين ترتیب قیمت مسکن نیز در سال 
است. با توجه به اهمیت مسکن در سبد خانوارها و جوان بودن جمعیت کشور، تداوم اين روند در 

 . ستو نحوه کنترل آن يکی از چالشهای اصلی اقتصاد ايران ا ۲٣۳۱سال 

  درصد گران شد ۰۳ در فروشگاههای سطح شهر  گوشتقیمت 

 
آمده است : قیمت گوشت در فروشگاههای  29فروردین  92ی دولتی مهر در رابه گزارش خبرگز

درصد افزایش را  ۱۱سطح شهر ناگهان به صورت فزاینده ای باال رفته است و قیمت تا حدود 

کند. در این میان، مسئوالن تنظیم بازار کشور، حذف اختصاص ارز مبادالتی به واردات  تجربه می
  گوشت و هدایت واردکنندگان به سمت تامین ارز از بازار آزاد است.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت گوشت در سطح فروشگاههای شهر چند روزی است که با 
درصد هم خود را  ۱۱ست و در برخی از انواع گوشت قرمز، این افزایش تا افزایش مواجه شده ا

نشان داده است. به خصوص در سطح فروشگاههای زنجیره ای، افزایش قیمت مشهود است و 
از سوی دیگر، با پایان یافتن فروردین ماه، بساط توزیع گوشتهای تنظیم بازاری نیز برچیده شده 

  است.

دالیل متفاوتی را برای افزایش قیمت گوشت در سطح بازار عنوان می کنند برخی از مسئوالن، 
که از جمله آن، حذف اختصاص ارز مرجع به گوشت و هدایت واردکنندگان به سمت واردات 

گوشت با ارز مبادالتی است. در عین حال، واردکنندگان اما اذعان دارند که در دریافت ارز مبادالتی 

  با مشکل مواجه هستند و همین امر، روند واردات را کند کرده است. برای واردات گوشت قرمز
یک مقام مسئول در معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار 

مهر می گوید: دلیل اصلی افزایش قیمت گوشت ظرف روزهای اخیر، قطع اختصاص ارز مرجع به 

مبادالت ارزی نیز صف طوالنی برای اختصاص ارز مبادالتی  گوشت قرمز است، ضمن اینکه مرکز
به واردکنندگان گوشت تشکیل داده است و همین امر، واردکنندگان را به سمت خرید ارز از بازار 

  آزاد تشویق می کند.

وی می افزاید: استفاده از ارز آزاد برای واردات گوشت، خود عاملی برای گرانی این کاال در سطح 
  ده است. ضمن اینکه گوشت تنظیم بازاری نیز به صورت محدود عرضه می شود.بازار ش

گوید: علت  بهزاد درخور، عضو هیات مدیره مجمع عالی واردات نیز در این رابطه به خبرنگار مهر می
اینکه قیمت گوشت در برخی فروشگاههای زنجیره ای از جمله شهروند با افزایش مواجه بوده، 

روشگاه، قبل از عید قیمتای خود را افزایش نداده بود و گوشت تنظیم بازاری را این است که این ف
  بسته بندی و با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار می داد.

وی افزود: در ماههای پایانی سال گذشته، واردات گوشت با ارز مرجع صورت می گرفت که بر 

کنندگان به سمت واردات با ارز اساس تصمیم دولت، ارز مرجع واردات گوشت حذف و وارد
مبادالتی که دو برابر قیمت ارز مرجع را داشت، هدایت شدند. در عین حال، کنترل های الزم را 

  صورت داده ایم تا قیمت گوشت دو برابر افزایش پیدا نکند و میزان افزایش قیمت کمتر باشد.

در واحدهای بسته بندی،  درخور گفت: هم اکنون سیاست توزیع گوشت قرمز و بسته بندی آن
تامین گوشت از منابع داخلی است و با توجه به اینکه منابع تولید گوشت قرمز هم اکنون در 

کشور مناسب است، تالش کرده ایم تا عالوه بر تقویت تولید داخلی، گوشت با کیفیت تری را نیز 



  در اختیار مردم قرار دهیم.
قرمز، هم اکنون پاسخگوی نیاز بازار است، خاطرنشان  وی با تاکید بر اینکه منابع داخلی گوشت

کرد: البته مسئوالن نیز باید برنامه های جلوگیری از قاچاق دام زنده به مرزهای جنوبی و غربی 

  کشور را با جدیت پیگیری کنند و اجازه خروج دام زنده از کشور را ندهند.
در ده استان کشور، هم اکنون منابع با  درخور ادامه داد: با توجه به افزایش تولید گوشت قرمز

  کیفیت تولید داخلی وارد بازار شده است.
یکی از اپراتورهای خرید مجازی فروشگاه شهروند در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: دلیل 

افزایش قیمت گوشت قرمز در فروشگاههای زنجیره ای به دلیل افزایش قیمت در سطح شهر 
وشت نیز قیمت را باال برده بودند، این در حالی است که چند روز توزیع است و توزیع کنندگان گ

گوشت به دلیل انجام مذاکرات میان توزیع کنندگان و مسئوالن شهروند بر سر قیمت و اختالف 

  نظر آنها متوقف شده بود.
وی می افزاید: باالخره این توافق حاصل شده است و توزیع گوشت در فروشگاههای شهروند با 

  قیمتهای جدید از سر گرفته شده است.

هزار تومان بود،  ۱۱به گفته وی، هم اکنون قیمت هر کیلوگرم ران گوسفندی که تا پیش از عید 
هزار تومان بود، هم اکنون  ۱۱هزار تومان و قیمت ران گوساله که تا پیش از عید  ٣۱هم اکنون به 

 هزار تومان رسیده است. ٣۱به 

  ستگران شدن نان حتمی ا

مديرعامل شرکت بازرگانی    :آمده است  29فروردین 92در  ايلنا –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

  دولتی ايران از قطعی بودن افزايش قیمت نان خبر داد.
با اعالم اينكه قیمت خريد تضمینی گندم طی امروز و « عباس قبادی»بر اساس اخبار دريافتی ايلنا، 

الحساب  شود، اظهارداشت: در حال حاضر گندم کشاورزان را به صورت علي فردا مشخص مي

 ٨۱۱تا  ۱۵۱کنیم. قیمت پیشنهادی برای خريد تضمینی گندم بین  تومان خريداری مي ۵۵۱کیلويی 
  ن برای هرکیلو گرم است.توما

مديرعامل شرکت بازرگانی دولتی ايران در پاسخ به اين سوال که آيا با افزايش قیمت گندم، نان 

  شود. شود، گفت: طبعاً قیمت نان گران مي گران مي

 کارگاه کفاشی در اصفهان در سال گذشت ۷۳۳تعطیلی بیش از 

معاون اتحاديه کفاشان استان    :آمده است  29فروردین 92در  ايلنا –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 . کارگاه کفاشی در اصفهان تعطیل شد ۵۱۱اصفهان گفت: سال گذشته بیش از 

ای برای  پور، معاون اتحاديه صنف کفاشان اصفهان با بیان اينکه تولیدکنندگان کفش انگیزه محمد نايب
با افزايش نرخ ارز، نرخ مواد اولیه وارداتی  ۳۲توسعه فعالیت خود ندارند، به ايلنا گفت: ابتدای سال 

فزايش يافت و شدند به طرز چشم گیری ا که اغلب از کشورهای اروپايی و چین وارد کشور مي
درصدی قیمت نهايی کفش  ۱۱درصدی نرخ زيره کفش و مواد اولیه منجر به رشد  ۴۱تا  ٣۱افزايش 

 . شد و با كاهش قدرت خريد مردم، در ايام پايانی سال استقبال خوبی از خريد کفش ايرانی نشد

تهران، اصفهان و  های تولید کفش در معاون اتحاديه صنف کفاشان اصفهان با اشاره به اينکه کارگاه
تبريز هنوز برنامه خاصی برای افزايش تولید ندارند افزود: متاسفانه به دلیل نوسانات قیمتی سال 

 . گذشته همه تولیدکنندگان اين صنف برای تولید مردد هستند

کارگاه تولید کفش در اصفهان تعطیل شد  ۵۱۱وی در خاتمه با بیان اينکه در سال گذشته بیش از 
بینیم تعداد زيادی از اين افراد يا بیکار  نفر مشغول بوده باشند مي ۵د: اگر در هر کارگاه هم تصريح کر

 .اند اند و يا در کارهای خدماتی نظیر رانندگی مشغول شده شده

 
  سمینار جنبش کارگری بمناسبت اول مه

  سخنراني، بحث و پرسش و پاسخ

 
  اوضاع سیاسی و موقعیت جنبش کارگری

 
  کارگری در قبال جدالهای درون حکومتیسیاست  



 کارگران و آلترناتیو سازی  
 فقر و بیکاری و گرسنگی  

 مسائل اساسی طبقه کارگر در اوضاع کنونی  

 

  : سخنرانان
  حکمتیست -فاتح شیخ، حزب کمونیست کارگری ايران
  صديق اسماعیلي، حزب کمونیست ايران

  يدی شیشواني، اتحاد فدائیان کمونیست
  صالح احمديان، هسته اقلیت

 

  بعدازظهر 7آپريل، ساعت  96جمعه 
  در آ. ب. اف مرکزي، طبقه سوم

 21.00 -gen 41, Beskow salen, Fredag 26 april, kl. 17.00 ,Sveav –ABF  

 
  از عموم عالقه مندان برای شرکت در اين جلسه دعوت میکنیم

  استکهلم -شورای حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران 
 837 94 51 -Tel: 072 

 

 گرامی باد  اول ماه مه
 به مناسبت روز جهانی کارگر

 گوشه هایی از مبارزات دیروز و امروز کارگران در ایران

 علی خدری تاریخچه برگزاری روز جهانی کارگر در ایران: $
 اسد گلچینی و ایوب رحمانی  یابی کارگران در ایران: تشکل  موانع $

 موسیقی: کاوه بهرامی

 همراه شام و نوشیدنی
 . نوشیدنی ها در سالن فروخته می شود  پوند( انواع  5 )چلو کباب کوبیده، وجوجه کباب

 عصر 22تا  6از ساعت  9229ماه مه  4شنبه  زمان:
 2A Lithos Road, Finchley Road, London NW3 6EF مکان:

  Metropolitan و Jubilee  روی خط Finchley Road  :نزدیک ترین قطار زیرزمینی

 لندن -شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران 

 
 
 !کنیم پشتیبانی " ایران کارگران حقوق از حمایت المللی بین کمپین" از

 به همه آزادی خواهان جهان
 

 ترین ابتدایی همواره که هستند ایران مردم های بخش ترین ستم تحت و ترین محروم از ایران کارگران

 تالش افزایش و یادآوری برای است فرصتی سال هر مه ماه اول .است شده گرفته نادیده شان حقوق
ح المللی نبی کمپین" امسال .شان رفته دست از حقوق احقاق برای مبارزهکارگران از پشتیبانی برای
م و گرفته برعهده را مهم این بشر حقوق گران تالش از گروهی همت به " ایران کارگران حقوق از مایت

بر جهانیان گوش به را آنان طلبی حق فریاد و باشد کارگراندربند ویژه به ایران کارگران صدای خواهد ی
حقو و بشر حقوق کوشندگان تمامی از کمپین این از کامل پشتیبانی با "آزاد ایران کانون" در ما .ساند

 2929 اردیبهشت ازاول و بپیوندند کمپین این به هم دست در دست تا کنیم می دعوت کارگر ق
 9229 می ماه اول تا ) 9229 آوریل 92(

 شاغل، کارگران از اعم ایران کارگران ی همه صدای ، جهانی همبستگی یک در )2929 اردیبهشت 22(
 .باشیم بند در کارگران ویژه به و کارگرانافغان کار، کودکان کارگر، زنان بیکار، کارگران

 9229 آوریل 92

 2929 فروردین 92
 ایران آزاد

 



 " ایران کارگران حقوق از حمایت المللی بین کمپین" فراخوان
 به مناسبت روز جهانی کارگر

 ایرانی عزیز هموطنان جهان، آزاده مردم

 
معیش و زندگی ایران، اسالمی جمهوری مسوول مقامات کارگری ضد و ملی ضد های سیاست اجرای

اقتصا تعدیل های سیاست .است انداخته خطر به را ایران در کارگری های خانواده و کارگر ها میلیون ت
شد تولیدی مراکز از بسیاری تعطیلی موجب انگلی، اقتصاد رشد و سازی یارانهها،خصوصی حذف دی،

اقتص کمیسیون های گزارش.است برده غیرمولد های فعالیت سمت به را کشاورزی و صنعتی تولید و ه
 که است آن نشانگر ،22 شهریور 96 در نیوز کارگر خبری ازپایگاه نقل به اسالمی شورای مجلس ادی
کم با بزرگ، یتولید اکثرواحدهای و اند تعطیلی شرف در یا و تعطیل ایران در تولیدی واحدهای درصد 72

 .کارند به مشغول ظرفیت صد در 92 از تر
ا فقر خط سوم یک میزان به دستمزدی تعیین و کارگران معیشت وضعیت اشتغال، بحران به توجهی بی

م که کارگران زندگی اعتصاب، و اعتراض مستقل، تشکل حق هیچگونه بدون جاری، سال در شده عالم

ا روبروکرده ای سابقه بی های دشواری را،با هستند، جتماعیا نیروی ملیوموثرترین سرمایه ترین هم
 .ست

ب .است شده کار از ناشی حوادث ی فزاینده رشد موجب کار، مناسب وسایل و کار محیط ایمنی فقدان

 .دهند می دست از را خود جان کارگر 7 روزانه قانونی، پزشکی سازمان گزارشات به نا
کارگ های تشکل و سندیکاها در کارگران مستقل و متشکل های فعالیت از ممانعت شرایطی، چنین در

بازد موجب ، قانونی و صنفی حقوق از دفاع و طلبی حق جرم به کارگری فعاالن و کارگران سرکوب ری،

 .است شده پیشرو کارگران از نفر ها ده برای سنگین احکام وصدور شکنجه و اشت
عظیم نیروی همواره، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، های محدودیت و فشارها ی همه با رانای کارگران

 .شوند می سرکوب شکل، شدیدترین به دلیل همین به .هستند و استثماربوده و ظلم با مقابله در ی
ای نمونه ، ایران اسالمی جمهوری مردمی ضد های سیاست منتقد نویسو وبالگ کارگر بهشتی ستار

شک اثر گذشته،بر سال در بازداشت از پس هفته یک متاسفانه که است ایرانی مبارز و آگاه رانکارگ از 
 .رسید قتل به نجه

ای اسالمی جمهوری شده پذیرفته تعهدات جمله از المللی بین و ملی تعهدات اجرای ضرورت بر تاکید با

کارگرا یابی تشکل آزادی مورد در ILO کار المللی بین سازمان 22 و 22 شماره های نامه مقاوله در ران،
 کلیه از ایران کارگران با همراهی و لی همد برای " ایران کارگران حقوق از المللیحمایت بین کمپین "ن،

کا آزادی و اجتماعی عدالت و کارگری مستقل های تشکل آزادی خواهان و ایران آینده نگران که افرادی

 2929 اردیبهشت اول از ممکن، شیوه و شکل هر به ید،مینما درخواست هستند، بند در مبارز رگران
 9229 می ماه اول تا ) 9229 آوریل 92(
 شاغل، کارگران از اعم ایران کارگران ی همه صدای جهانی، همبستگی یک در )2929 اردیبهشت 22(

حم المللی بین کمپین .باشیم بند در کارگران ویژه به افغان کارگران کار، کودکان کارگر، کارگرانبیکار،زنان
 2/9/29 – ایران کارگران حقوق از ایت

کار معیشت وضعیت از کوتاهی گزارش ایران، در کارگران زندگی و کار دشوار وضعیت شدن آشکار جهت

– کارگر زنان - زندانی کارگران – کارگران بیکاری – کار حوادث – گران
 .است پیوست افغان، کارگران و کار کودکان 
 

 شت کارگران در ایرانوضعیت معی 

 .کنند می زندگی فقر خط زیر ایران در کارگران
خبرگ با گفتگو در دولت، به وابسته سازمانی کار، عالی شورای اعضای از یکی 2922 سال ماه دی اول

 .است کرده اعالم نفری 4 خانوار برای پانصدهزارتومان و میلیون یک را ایران در فقر خط پانا، دولتی زاری

خد و مصرفی کاالهای تورم نرخ شده، اعالم ایران آمار مرکز و مرکزی بانک توسط که تورم نرخ هبهتوج با
مصرف کاالهای مورد در تورم نرخ این و رسیده درصد 92 از بیش به 2922 سال پایانی های ماه در ماتی

م یک حدود ،2929 سال آغاز در فقر ،خط تورم نرخ این به توجه با .است شده اعالم درصد 42از بیش ی

 در شده تعیین دستمزد حداقل با رقم این مقایسه با .شود می برآورد ماه در هزارتومان هفتصد و یلیون
تا توان می ، ماه در هزارتومان هفت و هشتاد و چهارصد رقم یعنی کار، عالی سویشورای از2929 سال

 و شود نمی پرداخت موقع به نیز ناچیز رقم این حتی بسیاری موارد در .برد پی فاجعه عمق به حدودی

 پروفیل و صفا لوله نورد های کارخانه کارگر9922 به توان می براینمونه .افتد می تعویق به ها ماه ، گاه
حق بلکه اند، نکرده دریافت را خود پاداش و عیدی تنها نه ،2929 نو سال آستانه در که کرد اشاره ساوه



تا که احمد بویر و کهگیلویه سازی راه کارگران یا و افتادهاست تعویق به نیز آنان سال پایان ماه سه وق
شرایط چنین در زندگی.اند بوده محروم خود مزایای و حقوق از ماه هفت مدت به ،2922 سال اسفند 

 .کارگریاست های خانواده و کارگران برای تدریجی مرگ مثابه به ی

ت کار،وزارت عالی شورای سوی از کارگران ماهانه دستمزد حداقل تعیین روند که ستا شرایطی در این
عاون،

ح جهانی اعالمیه ۱۵ ماده در آنکه ضمن .نیست کار قانون ۴۲ ماده با مطابق حتی اجتماعی، رفاه و کار
 هرکس حق دارد از سطح معیشتی کافی برای :»است آمده کرده، امضا را آن نیز ایران بشرکه قوق

های پزشکی و خدمات  اش از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و مراقبت سالمتی و رفاه خود و خانواده
گی و  گی، بیوه اجتماعی ضروری بهره مند گردد و حق دارد به هنگام بیکاری، بیماری، از کارافتاده

 «مین گردد.گی یا فقدان وسیلهٔ امرار معاش و گذران زندگی که خارج از اختیار وی است تا سالخورده

 
 حوادث حین کار 

 از یکی کار، سوانح اثر در ناگهانی مرگ .کند می تهدید را کارگران که نیست خطری تنها تدریجی مرگ

کوچ های کارگاه در کارگران اغلب چون و گیرد می را کارگر هزاران جان ساله هر که است مهمی موارد
را خود جان ازکار، ناشی حوادث اثر در که رگرانیکا های دارند،خانواده اشتغال نظارتی گونه بدونهیچ ک
قانون پزشکی سازمان گزارشات براساس .هستند حمایتی های بیمه فاقد اغلب و دهند می دست از 

اف به رو ساله هر نرخ این و دهند می دست از را خود جان کار، از ناشی اثرحوادث در کارگر 7 روزانه ی،
 حالی در شده، گزارش نفر 2922 کار، حوادث از ناشی تلفات ادتعد 2922 سال در که چنان است زایش

حواد رسمی، های گزارش و آمارها اساس بر .است گردیده بالغ نفر2725 به 2922 سال در رقم این که

 .است ایران در میر و مرگ علت دومین کار، از ناشی ث
سا ریزش کار، محل در سوزی آتش معادن، انفجار کار، هنگام در مرتفع های ساختمان باالی از سقوط
تمام در تقریبن که هستند کار حوادث دالیل ترین عمده عمیق های چاه در سفوط و کار، محل در ختمان

ال،ح عین در.است داده رخ کار مناسب وسایل نبود و کار محیط ایمنی دلیلفقدان به موارد 

تعاون، وزارت بازرسان «اهمال» از کارگری های تشکل نیز و ایلنا خبرگزاری های گزارش در
 .است شده گفته سخن اجتماعی رفاه و کار
کار، حین حوادث مورد در

فوال کارخانه در 2922 سال آذرماه در سوزی آتش جمله از دارد وجود دست این از بیشماری های نمونه
سو آتش در ازبدنشان نیمی تا نیز ای عده و دادند دست از را خود جان کارگر 22 آن طی که یزد غدیر د

 .گرفت را کارگر 2 جان طبس در سنگ ذغال شمالی یال معدن انفجار گذشته، سال ماه اسفند در .خت

 .تاکنون پیگیری های قضایی به نتیجه نرسیده است در شماری از این حوادث،
 

 اشتغال بحران و کارگران اخراج 

 پیمانی،روزمزدی، موقت، قراردادهای اساس بر ایران، در کارگران اغلب
آس یا بیماری دوران و بیکاری های بیمه فاقد کارگران این .شوند می گرفته کار به سفیدامضا و ساعتی

آ بسیار کارفرمایان را،برای آنان گروهی یا انفرادی بیکارسازی و اخراج قرادادها، این .هستند دیدگی یب

 حکومت ملی ضد های سیاست و ایران علیه اقتصادی فزاینده های تحریم به توجه با .است کرده نسا
دشوار بسیار کارگران ویژه به مردم زندگی درایران ارز نرخ آور سرسام افزایش و ایران اسالمی جمهوری

 .است شده تر 
و برای ارز دولتی نرخ از همواره دارند، حکومتی دستگاه با که پیوندهایی سبب به کارفرمایان از بسیاری

سرمایه یا رانتی ارزهای فروش ، موارد از بسیاری در و هستند مند بهره آالت ماشین و اولیه مواد اردات
کار نظارتی هیچ بدون کارفرمایان، ، نتیجه در است شده تر سودآور کاال، تولید از تجاری، درامور گذاری 

ک کارگر، خانه رئیس اظهارات بر بنا .کنند می اخراج را کارگران و لتعطی را تولیدی های کارگاه و ها خانه

ا کارگر نفر هزار یکصد از بیش ،2922 سال در مشابه تاریخ تا 2922 مه ماه اول از دولتیاست، نهاد یک ه
 .اند شده اخراج کار ز
 

 کارگران زندانی 
ج قوانین در سراسری و نفیص های انجمن ایجاد برای کارگران حق شدن شناخته رسمیت به وجود با

 خواسته پیگیری برای و کارگران خود توسط که مستقلی های تشکل با دولت، ایران، اسالمی مهوری

 ایجاد در که را پیشرویی کارگران و است برخاسته مقابله به شدت به تشکیلشده، شان حق به های
م را آن های نمونه .دهد می قرار آزار و تعقیب تحت اند، نموده تالش کارگری های تشکل و ها سندیکا



کارگ سندیکای " ،" حومه و تهران اتوبوسرانی واحد کارگرانشرکت سندیکای" خشن سرکوب در توان ی
 برای پیگیری کمیته" و" آزاد کارگران اتحادیه" ،" نقاش کارگران سندیکای" ،" اهواز تپه هفت نیشکر ران

طوی های زندان به ها تشکل این اعضای از بسیاری.کرد مشاهده ،" کارگری های تشکل ایجاد به کمک

به محکوم زمانی شاهرخ .برند می سر به زندان در آنان از برخی اکنون هم و اند شده محکوم المدت ل
9 به نصرالهی پدرام و سال ۵ ابراهیمزاده بهنام سال، 7 جراحی محمد سال، 6 شهابی رضا سال، 22 
عالو (برد می سر به مرخصی در گزارش تهیه زمان تا زاده راهیماب بهنام .)اند شده محکوم حبس سال 
بندن در اسالمی هایجمهوری زندان در معلمان حقوق مدافعان و کارگری فعاالن از زیادی شمار اینان بر ه

 .اند شده آزاد دادگاه تشکیل تا موقت طور به سنگین های وثیقه با نیز دیگر بسیاری و د
 مراقبت به و هستند بیمار شدت به زمانی شاهرخ و جراحی محمد جمله از زندانی کارگران از تعدادی

 .دارند احتیاج پزشکی های

– زاده عالمه بهروز– جراحی محمد – زمانی شاهرخ: بند در کارگری حقوق فعال کارگران اسامی
– نصرالهی پدرام – آزادی علی – حسینی غالب– سعیدی علیرضا – نیکوفرد بهروز 
– شاندیز فرحی مهدی – قنبری عبدالرضا –) صنفیمعلمان کانون عضو( بداغی رسول 

 نیا صالح مظفر – پناه ساعد شریف 
 

 وضعیت زنان کارگر

رن قانونی و اجتماعی فرهنگی، تاریخی، ی چندگانه های تبعیض از ایران مردساالر درجامعه کارگر، زنان
کارگر،ع زنان.هستند ایران در اقتصادی اجتماعی، سیاسی، بحرانی وضعیت قربانیان اولین و برند می ج

شرای در و دارند اختیار در غیرقانونی و طوالنی کار ساعات با زحمت پر و آمد در کم مشاغل اینکه بر الوه

نر افزایش .دارند قرار نیز ها اخراج اول صف در کنند، می دریافت کمتری دستمزد مردان با مساوی کار ط
نشانگر 22 سال در درصد 49 به 24 سال در درصد 99 از ایران، آمار مرکز سایت از نقل زنان،به بیکاری خ
 .است واقعیت این 

رس غیر بخش در اغلب چون و دهند می تشکیل را کارگران کل درصد پنج رسمی آمارهای کارگردر زنان

 نیز رسمی بخش در آنان چند هر.شوند می گرفته نادیده و ندارند جایی آمارها در ، هستند شاغل می
ز به کمک برای ظاهرا که امتیازاتی کار قانون طبق و شوند نمی مند بهره نیز خود اولیهقانونی حقوق از

ن نشان رغبتی کارگر، زنان استخدام به ها کارفرما تا است شده موجب ، شده گرفته نظر رد کارگر، نان

زنا استخدام از مهدکودک، و شیرخوارگاه ایجاد شیردادن، حق زایمان، قانونمرخصی از فرار برای و دهند
ش حامله حق ادقرارد زمان طی که گیرند تعهد زن کارگر از کار قررداد عقد هنگام ویا زنند سرباز کارگر ن

 .ندارند دن

هستند مستثنی کار قانون مقرارت ،از نفر 22 از کمتر کوچک های کارگاه کار، قانون 222 ماده اساس بر
. 

بدو ،.دهند می تشکیل را زن کارگران اکثریت که بخش این در شاغل موجود،کارگران های گزارش بر بنا

فرس طاقت کار با زایمان، مرخصی ساالنه، مرخصی بازنشستگی، بیمه درمانی، بیمه حق گونه هیچ ن
مشغو محیط، بهداشت و کار ایمنی رعایت در نظارتی هیچ بدون و اندک ودستمزد طوالنی ساعاتکار و ا

 .کارند به ل

خ خانواده با همراه و کودکان با اغلب که اند آورده روی خانگی مشاغل به نیز کارگر زنان از بزرگی بخش
تول بخش این بر نظارتی هیچونه نیز دولت و پردازند می خانگی تولید به طوالنی بسیار کار ساعات با ود

 .ندارد یدی
جسمی فشارهای افزایش و بهرکشی نوع این برای کارفرماها مشوق" کاری دور طرح "تصویب با دولت

 .باشد می زنان، علیه خشونت انواع و روانی روحی، ،
 می افزوده تعدادشان بر روز هر که نمود اضافه هم را فروش تن کارگران باید کارگران این به متاسفانه

 دستگیری خطر معرض در ندارند، حقوقی و حق گونه هیچ که این ضمن زن کارگران از بخش این شود،

 . هستند اعدامنیز و زندان و
 

 کودکان کار 

 بنا رسمی غیر آمارهای طبق ولی است ممنوع کار، قانون 52 ماده اساس بر ، سال 27 زیر کودکان کار
 هزار 967 و میلیون 9 از ،2922 مهر 25 در مجلس های پژوهش مرکز و مشرق دولتی سایت گزارش به

 .هستند کار کودکان نفر، میلیون 9 حدود تحصیل، از کودکبازمانده



 دستفروشی به یا و خانگی مشاغل به یا و .کارند به مشغول کوچک های کارگاه در اغلب کار، کودکان
تعدا ایران، جامعه محروم خانوارهای فقر و تورم صدی در 42 نرخ به توجه با .اند آورده روی ها، خیابان در
 .است افزایش به رو اینکودکان د

کنونی، شرایط در
پنا بی و فقر در ودکانک و زنان ها، شرکت و صنعتی های واحد از کارگران اخراج میزان افزایش با ویژه به

وافزا معتادان سن کاهش خردساالن، و زنان فروشی تن آمار افزایش و اند شده رها قانونی بی و هی
 .است آشکارآن پیامدهای از سوادی کم و سوادی بی یش

 
 کارگران افغان 

میلیو دو حدود از .است اسفناک شدت به ایران در مهاجر کارگران کلی طور به و افغان کارگران وضعیت

کا قانونی مدارک فاقد سوم، دو از بیش یعنی آنان، نفر 2422222 از بیش ایران، در ساکن افغان کارگر ن
کن نمی توجه آنان اقامت وضعیت به دولت کارند، به مشغول ایران در هاست سال که این وبا هستند ر
برخوردار کارگران دیگر که حقوقی چیزنا بخش آن از حتی کارگران این ، است شده باعث شرایط، این .د

شا کاری شرایط و تر پایین بسیار رسمی کارگران با مقایسه در کارگران دستمزداین .باشند محروم ند،
آنا فرزندان .نیستند برخوردار نیز حوادث یا و بازنشستگی درمانی، بیمه گونه هیچ از و است دشوارتر ن
س بسیار شرایط در شودو نمی صادر هویت های برگه انوبرایش هستند محروم آموزش و مدرسه از ن

 .گذرانند می روزگار ختی
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 تجمع و اعتراض مردم در نارمک 
 

در اعتراض به نشت فاضالب   فروردین جمعی از اهالی نارمک 92روز 
كه مشكالتي را   ترمیم نشده خیابانها و چاله هاي ايجاد شده در مسیر  اسفالتهاي  به

فاضالب منطقه نارمک تجمع و اعتراض براي منطقه ايجاد كرده در مقابل ساختمان آب و 
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 می گذراند.  زندان محمد جراحي دوره ده روزه قرنطینه را در

 

جراحي كارگر زندانی و عضو كمیته پي گیري ايجاد تشكل هاي كارگري همچنان با بیماری   محمد
بدلیل و معالج وي  سرطان که هدیه زندان به اوست، دست به گریبان است. پزشكان متخصص

امکان پذیر شدن ادامه معالجه و بهبود حال او دستور داده بودند كه دوره ده روزه قرنطینه را در محیط 
بگذراند، این تجویز پزشکی که حق هر بیماری   ويژه و بهداشتي بیمارستان و يا در منزل  و فضاي

 است با مخا لفت قوه قضايیه روبرو شد،
ايجاد شده از سوي  با مشكالت  از سوي پزشكان معالج ر زندانيادامه معالجه اين كارگ  در نتیجه

 قوه قضايیه چندان مثمر ثمر واقع نگرديده است.

در مالقات خانواده اين   مخالفت و ایجاد مشکل از طرف قوه قضاییه در حالی صورت می گیرد که
 با دادستاني به انها قول همكاري الزم داده شده بود. زنداني

ن زندان با مراجعه محمد جراحي به بیمارستان و يا منزلش جهت گذراندن دوره مخالفت مسیولی

 در حقیقت اقدام به قتل عمد اين كارگر زنداني مي باشد. نقاهت
ما كارگران و خانواده ايشان و اعضاي كمیته پي گیري مسئولیت هر گونه اسیبي به اين كارگر 

 .میدانیمزنداني را به عهده و اراده مستقیم قوه قضايیه 

محمد جراحي قوقضايیه و دولت جمهوري   و پاسخگوي عواقب نا هنجار اين عدم همكاري با معالجه
 .اسالمي مي باشد

    

 كمیته پیگیري ايجاد تشكلهاي كارگري      
92/2/2929 
 



 


